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नवा 
पॅटन्न



“ ऊतिसंवर्धन व ठिबक ससचंन या दोन्ही िंत्रांचा ऊस उत्ादनासािी वापर केला िर 
उत्ादकिा तनसचिि वाढेल सिवाय पाणही वापराि ७० टके् बचि ्ोईल”

– भवरलाल जैन
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कोरोना म्ामारीचे संकट थोडे कमही ्ोऊ 
लागल्ामुळे जगभरच्ा अथ्धव्यवसथा व 
बाजारपेिा झपाट्ाने उघडल्ा जाऊ 
लागल्ा आ्ेि. ग्ा्करांकडून मागणहीचा 
म्ापूर आला आ्े पण त्ा प्रमाणाि वसूंचही 
तनतम्धिही ्ोि नसल्ामुळे आणण पुरविा 
करण्ासािी िेवढा माल सिल्लक नसल्ाने 
बाजाराि मागणही-पुरवठ्ाि मोिे असंिुलन 
तनममाण झाले आ्े. त्ामुळे म्ागाई सव्धच 
क्ेत्ाि प्रचंड उसळी मारिाना ठदसिे आ्े. 
िेिहीसािी लागणारे पललॅ ससटक असो, कागद 
असो सकंवा रोजच्ा खाण्ािल्ा वसू 
असो. सव्धच क्ेत्ािल्ा म्ागाईवर आपण 
किही माि करू िकू आणण गरजरांमध्े 
का्ही प्रमाणाि बदल करू िकू का याचा 
थोड्ा िरांि मनाने तवचार केला पाठ्जे. 
बदलत्ा पररस्थििही प्रमाणे िेिही करण्ाच्ा 
पद्धिहीि्ही कायमचे का्ही बदल करावे 
लागिहील. िेिकऱयरांनही िेिहीचही नेमकी गरज 
अभ्ासाअंिही िरवावही व त्ाप्रमाणे साठ्त् 
घ्ावे. िेिहीसािी लागणाऱया साठ्त्ाचही 
भाववाढ ज्ा प्रमाणाि ्ोिे त्ा िुलनेि 
िेिहीमालाचे दर वाढि ना्हीि ्ही िेिकऱयरांचही 
िक्ार रासि आ्े. पण एकंदरीिच िेिही 
नैसरग्धक चक्व्यू्ाि सापडलेलही असल्ामुळे 
तिच्ावरिही कायमस्वरूपही उपाययोजना  व 
उत्ादनाि वाढ करणे ्े एक  मोिं आव्ानच 
आ्े.

महागाई गगनाला भभडते आहे त्ामुळे आपण सारे जण चितंेत आहोत. गेली दीड-पावणे 
दोन वर्षे कोरोना महामारीच्ा संकटामुळे भारतािीि काय पण संपूण्ण जगािी अर्णव्यवसरा 
लॉकडाऊन झाली होती. कारखाने, उद्ोगधंदे व्यापार बहुतांश ठप्प होता. औद्ोगगक उत्ादनािी 
िाके बंद पडली होती. आता कोरोनािे संकट रोडे कमी झाल्ामुळे आणण सरकारने लॉकडाऊन 
जवळपास उठववत आणल्ामुळे अर्णव्यवसरा खुली झाली आहे. त्ामुळे सव्णि वसूंना मागणी 
एकदम वाढली आहे दोन वर्षे उत्ादन जवळपास ठप्प ककंवा अगदीि नगण्य असल्ामुळे आता 
एकदम मागणी-पुरवठ्ािे असंतुलन वनममाण झाले आहे. त्ातून महागाई वाढीला हातभार 
लागला आहे. काही लोक या कसरतीिा फायदा उठवून कमाई करून घेण्याच्ा मागेही ददसत 
आहेत.

इंधनाच्ा सतत वाढत असलेल्ा ककमती हे ही महागाईिे कारण आहे. वाहतुकीच्ा 
खि्णमध्े मोठ्ा प्रमाणात वाढ झाल्ामुळे शेतकऱयािा उत्ादन खि्ण वाढला आहे. हा उत्ादन 
खि्ण कसा कमी करता येईल या दृष्ीने वविार करून शेतकऱयांनी काही वनयोजन केले पादहजे. 
हल्ी मजूरीच्ा खिमातही मोठ्ा प्रमाणात वाढ झालेली आहे. शशवाय मजूरही पुरेसे, वेळेवर 
उपलब्ध होत नाहीत. यावर यांकरिकीकरण हा एक उपाय आहे. काही कामे यंरिाच्ा सहाय्ाने 
करण्यावर यापुढील काळात भर द्ावा लागेल. पुववी पाणलोट क्ेरि ववकासािी सव्ण कामे हाताने 
व मजुरांमाफ्ण ति करण्यािा आपण आग्रह धरला होता. पण त्ात आता सुधारणा करून 
श्रमदानािी कामे यंरिामाफ्ण त करावीत अशी भूवमका सरकारसह सववांनीि स्ीकारायिी आहे. 
त्ामुळे कामातही अिूकता व गुणवत्ा वनममाण होऊन खि्ण कमी झाला आहे. आपल्ालाही 
याि मागमािा अवलंब करण्याच्ा दृष्ीने पाऊले टाकावी लागतील.

भाजीपाला, फळे व दररोजच्ा आहारातील वसू उदा. खाद्तेले, अन्नधान्य, यांिेही भाव 
वधारताना ददसताहेत. ददुदैवाने या प्रश्ाकडे आपले कोणािेि फारसे लक् गेलेले ददसत नाही. 
याला मुख्य कारण पयमावरणीय बदल आणण पावसािा बदललेला आकृतीबंध जबाबदार आहे. 
कपतृपंधरवड्ामध्े भाज्ा नेहमीि महागतात. पण या वेळिे वनसगमािे बदलणे, अवतवृष्ी होणे 
व पूर येणे आणण भाजीपाला कपके नाश पावणे ककंवा वाहून जाणे, खराब होणे याच्ाशी आपल्ा 
सांसृ्वतक वेळापरिकािी सांगड न बसणे हे ही कारण जबाबदार आहे. सततच्ा पावसामुळे 
भाजीपाला उत्ादन व पुरवठा यातही अडरळे येऊन असमतोल वनममाण झाला आहे.

आपल्ा सववांच्ा दृकष्ने अत्ंत शजव्ाळ्ािा व रोजिा संबंध असलेला ववर्य म्हणजे 
पीव्ीसी पाईप, दठबक शसिंनाच्ा नळ्ा व शेतीत होणारा प्लॅस्टिकिा वापर. त्ांच्ाही 
ककमतीमध्े मोठ्ा वेगाने वाढ होते आहे. त्ामुळे आपण सारेजण चितंेत आहोत. यािे मुख्य 
कारण म्हणजे हा सव्ण माल बनववण्यासाठी लागणारा कच्ा माल ज्ाला रेझीन म्हणतात त्ाच्ा 
ककंमतीत भरमसाठ वाढ होते आहे आणण ती पुढेही आणखीन काही काळ िालत राहील असे 
भाकीत रेझीनच्ा उत्ादकांनी व्यक्त केले आहे. हे रेझीन वाढण्यािी जी प्रमुख कारणे देण्यात 
आली आहेत त्ामध्े शजरे मोठ्ा प्रमाणावर कच्ा माल तयार होतो त्ा अमेररकेत िक्ीवादळ 
आल्ामुळे रेझीन बनववणारे प्रकल्प बंद पडले आहेत. िीनने पयमावरणाला पूरक नसलेले रेझझन 
वनवम्णतीिे उद्ोग बंद करून टाकले आहेत. त्ामुळे आंतरराष्ट् ीय बाजाराति रेझीनिा तुटवडा 
आहे. याशशवाय कोळसा, वीज यांसारख्या इंधनांिा तुटवडा, मालािी आंतरराष्ट् ीय वाहतूक 
करणाऱया जहाज कंपन्यांनी वाहतुकीच्ा दरात केलेली ४ ते ५ पट वाढ आणण एकदम सव्ण 
उद्ोग सुरू झाल्ामुळे प्लॅस्टिक उद्ोगाकडून वाढलेली प्रिंड मागणी या सववांिा पररणाम 
रेझीन भाववाढीवर झाला. त्ािी झळ शेतकऱयांना आता बसते आहे. त्ामुळे इच्ा नसतांनाही 
आम्हांला भाववाढ करावी लागते आहे हे शेतकऱयांनी समजून घ्ावे व मोठ्ा मनाने सहकाय्ण 
करावे ही ववनंती. 

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन शसटिीम्स् शल.

अध्यक्षीय

 महागाईच्ा संकटाचा अटळ सामना?
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ससचंन ्ा तवषमिा तनममाण करणारा घटक 
असला िरी उपसा जलससचंन योजना आणण 
ठिबक सारख्ा सूक्ष्मससचंनाने ्ही तवषमिा 
कमही करण्ास बराच ्ािभार लावलेला आ्े. 
अथमाि िेवढ्ावर समारान मानून चालणार 
ना्ही. आज्ही प्रवा्ही पद्धिहीने व पाटाने गरज 
नसिाना प्रचंड पाणही जतमनींना देऊन आपण त्ा 
क्ारपड व टाकाऊ करण्ाचे काम करिो आ्ोि. 
पाटाने मूिभररांना पाणही देण्ापेक्ा आणण ‘अा्े रे’ 
वगमालाच असजरणे ्ोईपययंि जेऊ घालण्ापेक्ा 
‘ना्ही रे’ वगमाकडे थोडे लक् देऊन त्रांचया िेिहीला 
पाणही देण्ाचे काम जाणहीवपूव्धक केले पाठ्जे. 
यासािी सव्ध कालवे आणण उपसा जलससचंन 
योजनरांमरून िेिहीला प्रवा्ही पद्धिहीने पाणही देण्ाचे 
बंद करून ठिबक व िुषार ससचंनामार्ध िच पाणही 
ठदले पाठ्जे. भतवष्ाि िही वेळ येणारच आ्े. पण 
आिापासूनच आपण रोरणात्मक तनण्धय करून 
त्ाचही अंमलबजावणही सुरू केलही िर जतमनींचा 
दजमा व पोि कायम रा्हील अन्यथा अति पाणही 
वापराने खराब व नापहीक झालेल्ा जतमनही दरुुस 
करण्ाचा काय्धक्म पठ्ल्रांदा ्ािही घ्ावा 
लागेल. समन्याय्ही पाणही वाटप ्ा जरी खोटा 
आणण रसवा िब्द असला िरी्ही सूक्ष्मससचंनाचा 
काय्धक्म प्रभावहीपणे राबवून जासिहीि जासि लोक 
व क्ेत्ाला आपण उत्ादनाच्ा मुख् प्रवा्ाि 
आणू िकिो. िो काय्धक्म ्ािही घ्ायला ्वा.

आडसाली, पूव्णहंगामी, सुरू आणण खोडवा असे ऊस कपकािे वेगवेगळे हंगाम आहेत. 
या कपकािा कालावधी सव्ा ते दीड वर्मािा असतो. प्रत्ेक हंगामात पाण्यािी गरज 
वनरवनराळी असते. ब्ाझीलमध्े ऊस पावसावर येतो. कारण वतरे बऱयाि भागात बारमाही 
पाऊस पडतो. आपली स्थिती तशी नाही. आपला पावसाळा फक्त िार मदहन्यांिा असतो. 
७ जूनला महाराष्ट् ात पावसाळा सुरू होतो आणण १५ ऑक्ोबरला संपतो असे आपण 
पूववीपासून मानत आलाे आहे आणण हवामान खात्ानेही याि तारखांच्ा आधारे आपले 
अंदाज पूववी व्यक्त केले आहेत. मारि मागील १०-१५ वर्वांपासून या पाऊस कोसळण्याच्ा 
प्रमाण, तीव्रता यात जसा बदल होतो आहे तसा कालावधी, खंड यातही बदल होताना ददसतो 
आहे. पूववीही पाऊस बेभरवशािा होता आणण आता तर तो अभधकि बेभरवशािा होऊन 
मनमानी पद्धतीने वागू लागला आहे. त्ामुळे शेती आणण शेतकरी दोघेही अडिणीत येऊ 
लागले आहेत व चितंाग्रस बनत आहेत.

पाऊस िांगला झाला, धरणांमध्े मुबलक पाणीसाठा झाला. बंधारे, तलाव, ववदहरी 
पाण्याने तुडंुब भरली आणण बोअरवेल्समधला पाणीसाठा वर आला की शेतकरी कधी 
एकदा ऊस लावतो इतका अधीर होतो. पाणी उपलब्ध झाले की ऊसि लावायिा हे 
शेतकऱयाच्ा डोक्ात बसलेले पके् गणणत आहे. मग तो इतर कपकांिा फारसा वविार 
करीत नाही. त्ामुळे महाराष्ट् ातील ऊस कपकाखालील क्ेरि ददवसेंददवस वाढतेि आहे आणण 
इतक्ा मोठ्ा प्रमाणावर उत्ाददत होणाऱया ऊसािे गळीत कसे करायिे असा प्रश् साखर 
कारखानदार आणण राज् शासनापुढेही उभा राहतो आहे. यंदाच्ा वर्वीिा (२०२१-२२) 
गळीत हंगाम १५ ऑक्ोबरपासून म्हणजे दसऱयापासून सुरू होतो आहे. त्ादृष्ीने काही 
कारखान्यांनी बॉयलर प्रदीपनािे काय्णक्मही केले आहेत. शेतकरी संघटनेने पूण्ण एफआरपी 
रक्म व अंवतम भावाच्ा प्रश्ावरून आंदोलनािा इशाराही ददलेला आहे. या सव्ण गोष्टींिा 
व ऊस तोडणी मजुरांच्ा उपलब्धतेिा वविार केला तर ददवाळीनंतर म्हणजे नोव्ेंबरच्ा 

ऊस पीक विकासाचा निा मूलमंत्र,  
उपसा योजनेला साथ ॲटोमेशन ि ठिबक तंत्र

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय
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दसुऱया आठवड्ात खऱया अरमाने गळीत हंगामाला प्रारंभ होईल असे चिरि 
आज तरी ददसते आहे.

१८८० ते १९८० या शंभर वर्वांिा शसिंनािा इवतहास पादहला तर 
असे लक्ात येते की धरणात अडववलेले, साठववलेले पाणी म्हणजे 
मेलेले पाणी आणण त्ा पाण्यापासून जर वीज वनममाण केली असेल 
आणण मग ते नदीपारिात सोडून बंधारे, धरणे यात साठववले असेल तर ते 
पूण्णपणे कुिकामी पाणी अशी लोकांिी मानशसक धारणा होती. त्ामुळे 
धरणातले पाणी घेऊन ते शेतीला द्ावे, शसिंन करावे अशा प्रकारिी 
मानशसकता लोकांिी नव्ती. वब्टीशांना तर धरण बांधणीिा खि्ण वसूल 
व्ावा ही ओढ लागलेली होती. इरल्ा शेतकऱयांिी आभर्णक उन्नती व 
प्रगती व्ावी अशी काही त्ांिी तळमळ नव्ती. पण धरण बांधण्यासाठी 
वतजोरीतून जी रक्म खि्ण झाली आहे ती पाणी पट्ीच्ा रुपाने परत 
वमळावी यासाठी इंग्रज अभधकारी प्रयत्न करीत होते परंतु आपले शेतकरी 
त्ांना दाद देत नव्ते. आम्हाला धरणातले पाणीि नको, हे पाणी मेलेले 
आहे. या पाण्याने आमच्ा जवमनी खराब होतील असा ठेका शेतकऱयांनी 
लावला होता. धरणांमध्ेही पाणी तसेि पडूत राहात होते पण शेतकरी 
काही ऐकण्याच्ा आणण शसिंनासाठी ते धरणातले पाणी वापरण्याच्ा 
मनस्थितीत नव्ता. अखेरीस वब्कटश सरकारने त्ाकाळी 
म्हणजे १९३१ आणण १९३८ अशा दोन वेळेला सवमत्ा नेमून 
त्ांना ववशेर् सवलती देणारी धोरणे जाहीर करायला 

लावली. या सवमत्ांनी साखर कारखान्यांना आणण ऊस उत्ादक 
शेतकऱयांना मोठ्ा प्रमाणावर सवलती देऊन धरणातील पाणी वापर 
वाढववण्यािा प्रयत्न केला.

महाराष्ट् ात पदहला साखर कारखाना १९१९ मध्े अहमदनगर 
शजल्हातील बेलापूर येरे उभारण्यास सुरुवात झाली. १९२४ मध्े 
कारखान्यािी उभारणी पूण्ण होऊन त्ाने पदहला गळीत हंगाम घेतला. 
१९४८ साली रोर अर्णतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, श्री. आण्ासाहेब 
शशदें आणण पद्मश्री ववठ्ठलराव ववखे यांच्ा पुढाकारातून प्रवरानगर येरे 
सहकारी साखर कारखाना उभा रादहला. १९१९ ते १९४८ या २९ वर्मात 
१२ खाजगी साखर कारखाने महाराष्ट् ात उभे रादहले होते. १९३० च्ा 
जागवतक मंदीच्ा लाटेत माळी समाजातील लोकांनी एकरि येऊन 
धनगर व मराठा समाजातील लोकांच्ा जवमनी मोठ्ा प्रमाणावर खंडाने 
घेऊन कसण्यास प्रारंभ केला. माळी समाजातील लोकांनी १९३२ मध्े 
सोलापूर शजल्हातील माळीनगर येरे ‘दद सासवड माळी शुगर वर््ण 
शल.’ या नावाने शेतकऱयांच्ा मालकीिा पदहला साखर कारखाना उभा 
केला. त्ावेळी या कारखान्याच्ा नावात ‘सहकार’ हा शब्द नव्ता. 

त्ामुळे तो महाराष्ट् ातील पदहला सहकारी साखर कारखाना म्हणून 
गणला गेला नाही. पण त्ािी संपूण्ण काय्णप्रणाली ही सहकारी 

तत्ांसारखीि होती. शेतकऱयांिी संपूण्ण मालकी असलेल्ा 
या माळीनगर साखर कारखान्यािे वैशशष्टे म्हणजे १९३२ 

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ

प्रवरानगर सहकारी साखर कारखाना

डॉ. आण्ासाहेब शशदें

ववठ्ठलराव ववखे पाटील
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पासून ते धरणातील पाणी मोजून घेऊन शेतकऱयांना ऊस कपकासाठी देत 
होते आणण वापरलेल्ा पाण्यािी पाणीपट्ी सरकारला भरत होते. आजही 
याि पद्धतीने कारखाना काम करतो आहे.

ऊसाच्ा शेतीच्ा पाण्यािा पूव्ण इवतहास रोडक्ात पण मुद्ाम येरे 
नमूद केला यािे कारण असे की फार मोठ्ा महतस् प्रयासाने महाराष्ट् ात 
आपण ऊसकपक वाढववले आहे आणण त्ासाठी धरणातल्ा पाण्यािा 
वापर करण्याला प्रोत्ाहन ददले आहे. १९६५ साली उजनी, जायकवाडी 

आणण अप्पर वधमा या तीन मोठ्ा धरणांिी आपण भूमीपूजने केली आणण 
१९८० पययंत धरणांिी बांधकामे पूण्ण करून त्ात पाणी साठवायला 
प्रारंभ केला. त्ा काळातही लोक धरणातले पाणी घ्ायला तयार नव्ते. 
ववशेर्तः मराठवाड्ातील लोक तर जायकवाडीिे पाणी शेतीसाठी 
वापरति नव्ते. अखेरीस मुख्यमंरिी शंकरराव िव्ाण यांना ‘धरणातील 
पाणी वापरा नाहीतर जवमनी काढून घ्ाव्या लागतील’, असा धमकीवजा 
इशारा द्ावा लागला होता. हा १८८० ते १९८० या शंभर वर्मातला 

वसंतदादा पाटील प्रा. वव. म. दांडेकर कॉम्ेड दत्ा देशमुख शंकरराव िवहाण

जायकवाडी धरण अप्पर वधमा धरणउजनी धरण
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धरणातील पाणी वापरािा इवतहास आपण लक्ात घेतला तर आता 
४०-४५ वर्मात शसिंनाच्ा धोरणात ककती आमूलाग्र बदल झाला आहे हे 
दृष्ीपरात आल्ाशशवाय राहात नाही.

आज धरणांमधील जेवढे पाणी शसिंनासाठी वापरले जाते त्ातले 
७० ते ८० टके् पाणी केवळ ऊस ह्ाि एका कपकाकरीता वापरले 
जाते. सरकारच्ा पाणी वापराच्ा आकड्ांमध्े व मादहतीमध्े मी 
फारसा मुद्ाम येरे शशरत नाही. कारण तो लेखािा ववर्य नाही आणण 
खरी वसुस्थिती सववांना मादहती आहे. एक प्रकारे ते ओपन शसके्टि 
आहे. त्ामुळे त्ािा जास ऊहापोह कररत नाही. मारि गेल्ा काही 
वर्वांपासून ऊसाला धरण प्रकल्पांमधले पाणी जे मोठ्ा प्रमाणावर 
वापरले जाते आहे आणण त्ामुळे शसिंनािा जो असमतोल वनममाण 
होतो आहे व इतर कपकांवर जो अन्याय होतो आहे त्ाबद्ल समाजातील 
काही जाणकारांकडून सातत्ाने लक्ष्य वेधले जात आहे. त्ावर टीका 
होते आहे. एवढेि नवे् तर ऊसािे पाणी कमी करा; ऊस उत्ादकांना 
आठमाही पाणीपुरवठा करा; िार मदहने त्ांनी भूगभमातील पाण्यावर ऊस 
भभजवावा अशा प्रकारच्ा मागण्याही केल्ा जात आहेत. या ऊसाच्ा 
पाण्यावरून जो सातत्ाने संघर््ण समाजात उभा राहतो आहे त्ावर वविार 
करण्यासाठी व आठमाहीिे पाणी पुरवठ्ािे धोरण राबववण्यासाठी 
मुख्यमंरिी असताना श्री. वसंतदादा पाटील यांनी रोर अर्णतज्ज्ञ प्रा. वव. 
म. दांडेकर यांच्ा अध्क्तेखाली एक करिसदस्ीय सवमती नेमली होती. 
वनष्ात इंशजवनअर कॉम्ेड दत्ा देशमुख आणण पाटबंधारे ववभागातील 
मुख्य अभभयंता श्री. ववष्ू रामिंद्र देऊस्र हे या सवमतीिे सदस् होते. 
‘देदांदा’ या नावाने ही सवमती ओळखली जात होती. सवमतीने ऊस 

कपकासाठी लागणारे पाणी व आठमाही पाणीपुरवठा यासंबंधी खूप 
अभ्ासपूण्ण अहवाल शासनाला सादर केला. पण ददुषेवाने ऊस आणण 
त्ाला लागणारे पाणी हा राजकारणािा ववर्य बनल्ामुळे हा अहवाल 
अत्ंत िांगला असूनही धूळ खात पडला.

त्ानंतर १९९६ मध्े आंतरराष्ट् ीय ककतवीिे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव 
चितळे यांच्ा अध्क्तेखाली नेमलेल्ा दसुऱया जल व शसिंन आयोगाने 
१९९८ मध्े त्ांिा अहवाल महाराष्ट्  शासनाला सादर केला. यापुढिे सव्ण 
पाणी वाटप हे सोसायट्ांमाफ्ण त आणण घनमापन पद्धतीने मोजून व्ावे व 
त्ासाठी पुढच्ा दहा वर्मात (२००८-पययंत) ककमान १२ हजार पाणीवापर 
सोसायट्ा महाराष्ट् ात थिापन व काय्णरत होऊन सव्ण पाणीप्रकल्प 

डॉ. माधवराव चितळे आणण डॉ. भवरलाल जैन यांनी दसुऱया जल 
वशसिंन आयोगामाफ्ण त सरकारला फार महत्त्वपूण्ण शशफारशी केल्ा.

आता जागे केव्ा होणार ?
एक वेळ झोपलेल्ा माणसाला जागे करता येते पण झोपेिे 
सोंग घेतलेल्ा माणसाला जागे करणे अवघड असते. 
यािा अनुभव आपण सववांनी कधी ना कधी वनशचित घेतला 
असेल. तशीि स्थिवत पाटाने व प्रवाही पद्धतीने ऊसाला 
खच्ून पाणी देणाऱया शेतकऱयांिी आहे. या पद्धतीने पाणी 
ददल्ामुळे सांगली, कोल्ापूर, पुणे, सोलापूर या भागातील 
हजारों-लाखों एकर जमीनी पांढरट म्हणजे क्ारपड झाल्ा. 
खारवट, िोपण व पाणरळ झाल्ा. पाण्यािा वनिरा न होता 
शेतात पाणी साठून राहू लागले. कपके पाण्यामुळे सडून गेली. 
काही जवमनी तर पूण्ण नापीक झाल्ा. त्ामध्े पीक येणे 
सोडाि पण कुसळी गवतही उगवेना. आता त्ा जवमनी पुन्ा 
लागवडीखाली आणायच्ा असतील तर त्ांिा दरुूसीिा 
काय्णक्म हाती घ्ावा लागेल. जवमनीत खाली सबसॉईल 
डट् ेनेज व परफोरेटेड (सच्च्द्र) पाईप टाकून पाण्यािा वनिरा 
करावा लागेल व जवमनीतील क्ार पूण्णपणे काढून घ्ावे 
लागतील. यासाठी लागणारे अद्ावत तंरिज्ान व तशी साधने 
जैन इररगेशन कंपनीने ववकसीत केली आहेत. वासववक 
पाण्याच्ा प्रत्ेक पाळीला संपूण्ण सरी भरून जाईल एवढे 
पाणी न देता सरीच्ा तळाकडिा २५ ते ३० टके् भाग ओला 
होईल, एका पाळीमध्े ८ ते १० से.मी. पाणी द्ावे. एवढेि 
पाणी ददले तर ओलावा, अन्नद्रव्ये, हवा, जवमनीिे तापमान व 
सूक्ष्म शजवाणूंिी संख्या संतुशलत राहते. ऊस िांगला वाढतो. 
शक्तो पाटाने पाणी देणे जवमनटींच्ा साठी धोक्ािेि आहे. 
भववष्ात जवमनी कटकवून उत्ाददत स्रूपात ठेवायच्ा 
असतील तर पाटाने पाणी देणे बंद करून दठबकनेि पाणी 
ददले पादहजे. अजून वेळ गेलेली नाही. िांगल्ा जवमनी कशा 
िांगल्ा राहतील याकडे लक् द्ा. लवकर जागे व्ा. काळ 
कोणत्ाही िुकीला माफी करत नाही.



ऑक्टोबर २०२१ 8

त्ांच्ा हाती सुपूत्ण करावेत असे आयोगाने सुिववले होते. या आयोगाच्ा 
शशफारशटींिीही ककती प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली हा स्तंरि 
अभ्ासािा ववर्य आहे. 

आता मी वळणार आहे सहकारी साखर कारखान्यांनी उभ्ा 
केलेल्ा उपसा जलशसिंन योजनांकडे आणण शेतकऱयांनी एकरि येऊन 
काढलेल्ा शलफ्ट योजनांकडे. बॉम्े टेिटमध्े आणण महाराष्ट्  स्तंरि 
झाला (१९६०) त्ा सुमारास आपण सरकारी खिमाने अनेक सामुदागयक 
उपसा जलशसिंन योजना उभ्ा केल्ा होत्ा व त्ा िालववण्यासाठी 
सरकारने एक महामंडळही काढले होते. पण सामुदागयकपणे काम 
करण्यािी आपल्ाला फारशी सवय नसल्ामुळे या उपसा योजना 
पाणीपट्ी आणण वीजबील व देखभाल दरुुसीच्ा कारणांवरून बंद 
पडल्ा. कजमािी रकबाकीही वाढली. बँका अडिणीत आल्ा. त्ांनी 
जप्ीिे आदेश काढले. शेवटी सरकारने उपसा जलशसिंन योजनांसाठी 
काढलेले महामंडळही शलच्विडेशनमध्े काढले. १९६५-७० च्ा नंतर 
सांगली, सातारा, कोल्ापूर, पुणे, सोलापूर, नाशशक या शजल्हातील 
साखर कारखान्यांनी ऊस उत्ादन वाढावे यासाठी मोठ्ा प्रमाणावर 
शेतकऱयांना मदत करून, बँकांच्ा कजमाला तारण राहून प्रसंगी स्तः 
काही भागभांडवल घालून अनेक उपसा जलशसिंन योजना सहकारी 
क्ेरिात उभ्ा केल्ा. मागील ५० वर्मात यातील काही संथिांनी फार 
उत्म काम केले आणण आजही त्ा उतृ्ष्ररतीने काम करीत आहेत. पण 
काळाच्ा प्रवाहाबरोबर बदलणे बहुतांश संथिांना अजूनही जमलेले नाही 
ही मारि वसुस्थिती आहे.

या सव्ण उपसा जलशसिंन योजना आजही रेट नदीतून, धरणातून 
ककंवा कालव्यातून प्रिंड प्रमाणावर पाणी उपसून ते पाटाने व प्रवाही 
पद्धतीने शेतकऱयांना देत आहेत. या पाण्यािा दर अत्ंत नाममारि आहे 

ककंबहुना शेतकरी जे मुबलक पाणी वापरतो आहे त्ािा वविार करता 
ते जवळपास फुकटाति आहे असे म्हटले जाते. ऊस उत्ादक शेतकरी 
सरीत एकदा पाणी सोडून ददले की पुन्ा बघायलाि जात नाही की पाणी 
कुठवंर पोहोिलं. शेवटी शेतातून पाणी बाहेर पडून नदी, नाले, ओढे, 
ओघळी यातून वाहू लागते. बांध फुटतात. अशा बेजबाबदार पद्धतीने व 
अंदाधुंदररतीने पाणी वापर झाल्ामुळे खूप मोठ्ा प्रमाणावर जवमनी 
क्ारपड, खारवट, िोपण, नापीक, पाणरळ झाल्ा आहेत. या खराब 
झालेल्ा जवमनटींच्ा दरुूसीिा काय्णक्म आता नव्याने शासन आणण 
साखर कारखाने दोघांनाही हाती घ्ावा लागला आहे. आपल्ा िुकीच्ा 
वागण्यािी ही फळे आहेत. मध्ंतरी राज् सरकारने सक्तीिा दठबक 
शसिंनािा काय्णक्म ऊस कपकासाठी राबववण्यािा प्रयत्न केला. त्ासाठी 
योजनाही आखली पण शेतकरी आणण साखर कारखाने यांनी काडीिाही 
प्रवतसाद या योजनेला ददला नाही. योजनेतही काही धोरणात्मक िुका 
होत्ा हा भाग वनराळा! पण मुख्य उकद्ष् िांगले होते याबद्ल कोणाच्ाही 
मनात शंका यायला नको. वेळ अजूनही गेलेली नाही.

महाराष्ट् ािे आजही शसिंन २०-२२ टक्क्ांच्ा पुढे गेलेले नाही. चितळे 
आयोगाने तर असे नमूद करून ठेवले आहे की महाराष्ट् ाच्ा वाट्ाला 
आलेले सव्ण पाणी अडववल्ानंतरही फक्त १९ लाख हेक्र जमीन बारमाही 
शसिंनाखाली येऊ शकेल. महाराष्ट् ात एकूण २१० लाख हेक्र जमीन आहे. 
त्ातली १८० लाख हेक्र जमीन ही शेती लागवडीलायक आहे. त्ातल्ा 
१९ लाख हेक्रला बारमाही शसिंनािी सोय होईल यािा दसुरा अर्ण असा 
आहे की राज्ातली १६० लाख हेक्र जमीन ही िारमाही, आठमाही 
ककंवा कोरडवाहू राहील. म्हणजे ती पूण्णपणे पावसावर अवलंबून राहील. 
आपली धरणे भरण्यािी प्रकक्याही मोसमी पावसावरि अवलंबून आहे. 
म्हणजे बारमाही शसिंनाला सुद्धा वनसग्ण कृपेिी आवश्यकता आहे. या 

जैन इररगेशन कंपनीने कोल्ापूर शजल्हातील कारभारवाडी येरील उपसा जलशसिंन योजनेत बसववलेली एकास्त्मक स्यंिशलत दठबक यंरिणा
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पार््णभूमीवर काटकसरीच्ा पाणी वापरािे धोरण सव्ण ऊस उत्ादकांनी 
स्ीकारणे गरजेिे आहे. यात मोठी व आघाडीिी भूवमका सहकारी व 
खाजगी साखर कारखान्यांनी बजावायला हवी.

पाण्यािे सामाशजक मूल् फार मोठे आहे. एक एकर ऊसाला 
पाटाने जेवढे पाणी देतो तेवढ्ा पाण्यात दसुऱया कपकांिी १० एकर शेती 
भभजू शकते. अभधकाभधक क्ेरिाला व शेतकऱयांना त्ामुळे पाणी वमळू 
शकते. प्रवाही शसिंन पद्धती ही अभधक ववर्मता वनममाण करणारी आहे. 
समृद्धटींिी बेटे तयार करणारी आहे आणण त्ामुळे सामाशजक अशांततेही 
भर पडणार आहे. पाण्यािा योग्य पद्धतीने, काटकसरीने व रास वापर 
व्ायिा असेल तर सव्ण उपसा जलशसिंन योजना ज्ा प्रवाही पद्धतीने 
पाणी देताहेत त्ा शंभर टके् रुपांतरीत करून दठबक शसिंनावर नेल्ा 
पादहजेत. कोल्ापूर, सांगली, सोलापूर, पुणे या शजल्हातल्ा काही उपसा 
योजना जैन इररगेशनने अशा पद्धतीने दठबकमध्े रुपांतरीत करून त्ा 
स्यंिशलत (ॲटोमेशन) केल्ा आहेत. या योजना अवतशय उत्मररतीने 
िालू असून त्ामुळे ऊसाच्ा एकरी सरासरी उत्ादनात भरीव वाढ 
झाली आहे. पररणामी शेतकऱयाला टनेज वाढल्ामुळे ऊस कपकातून 
अभधक उत्न्न वमळू लागले आहे. दठबक संिामधून सव्ण खते (फकट्णगेशन) 
देत असल्ामुळे खतांच्ा वापरात बित होऊन खतांवरिा खि्ण कमी 
झाला आहे. ती रेट कपकाच्ा मुळांनाि वमळत असल्ामुळे खते वाया 
जाण्यािे प्रमाण कमी झाले आहे. म्हणजे उत्ादन खि्णही कमी झाला 
आहे. पाणी वापरात वनम्म्ाने बित झाली आहे. ते वािलेले पाणी इतर 
क्ेरिाला व दसुऱया कपकांना देणे शक् झाले आहे. त्ातून अभधक क्ेरि 
शसिंनाखाली आले आहे. शशवाय जवमनी खराब व क्ारपड होण्यापासून 
वािल्ा आहेत.

आणखीन एका महत्त्वाच्ा मुद्ाकडे मी आपले लक् वेधू इच्च्तो 
ते म्हणजे महाराष्ट् ात नागरीकरण आणण शहरीकरण आज ज्ा वेगाने 

होते आहे ते पाहता भववष्ात धरण-प्रकल्पांमधले बहुतांश पाणी 
लोकांच्ा कपण्यासाठी व रोजच्ा वापराकररता ददले जाईल. शेतीिे पाणी 
ददवसेंददवस कमी कमी होत जाईल आणण येत्ा १०-२० वर्मात कदाचित 
ते पूण्णपणे बंदही होईल. खाणारी तोंडे मारि वाढत जाणार आहेत. या 
लोकांना खायला लागणारे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे शेतीतूनि 
वनममाण होऊ शकतात. अशावेळी दठबक-तुर्ार-सबसरफेस सारखे 
सूक्ष्मशसिंनािे तंरिज्ान, बंददस व वनयंकरित वातावरणातील शेती (म्हणजे 
ग्रीनहाऊस, पॉशलहाऊस, शेडनेट, ग्ासहाऊस वगैरे) आणण आधुवनक 
शेतीतंरि (उदा. एरोकपवनर्, हायडट् ोपोवनर्, कटश्यूकल्चर, जैव तंरिज्ान, 
जेनेकटकली मॉडीफाईड वबयाणे वगैरे.) याकडे जावेि लागणार आहे. 
सांडपाण्यावर प्रकक्या करून व उद्ोगातून बाहेर पडणारे प्रदकूर्त पाणी 
शुद्ध करून ते पुन्ा पुन्ा वापरावे लागणार आहे. काळािी ही हाक आहे 
आणण गरजही आहे.  

आज उसािी शेती ही नद्ा, ओढे, कालवे, तळी, ववदहरी, बोअरवेल्स 
अशा वेगवेगळ्ा स्तोतातून पाणी घेऊन केली जाते. पाण्याशशवाय ऊस 
पीक घेताि येत नाही. अरमात पाण्यािी गुणवत्ा िांगली असेल तरि 
उत्ादन िांगले येते. पाण्यािी गुणवत्ा, व दजमा हा त्ािा सामू, ववद्ुत 
वाहकता, काबबोनेटसस् , बायकाबबोनेटसस् , क्ोराईडसस् , सले्टसस् , सोडीयम 
इ. घटकांवर अवलंबून असतो. बरेि शेतकरी वर्मानुवर्षे एकाि जवमनीत 
ऊस हेि पीक घेत आहेत. कपकांिा फेरपालट करणे आवश्यक आहे. 
सुदैवाने आत फेरपालटीसाठी केळीिे नगदी पीक हाताशी आले आहे. 
काही शेतकऱयांनी तर केळी आणण ऊस ही दोन्ी कपके एकाि रानात 
घेऊन ती यशस्ी करून दाखववली आहेत. हा नवीन प्रवाह व नवा पायंडा 
आहे. ही आंतरकपकपद्धती कशी यशस्ी करता येईल यावर अभधक काम 
करण्यािी गरज आहे. ते मोठ्ा प्रमाणावर यशस्ी झाले तर शेतकऱयाच्ा 
उत्न्नात अभधकिी भर पडण्यास हातभार लागणार आहे. 

जैन इररगेशन कंपनीने अदहरवाडी येरील श्री. भेरवनार पाणीपुरवठा 
संसरेत बसववलेली एकास्त्मक स्यंिशलत दठबक यंरिणा
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एकरी १३० टन ऊसाचे उत्ादन घेऊन शेतषीत नवनवे प्रयोग करणाऱया व व्हॉटस् अप 
ग्रुपद्ारे देशातषील पाच लाख ऊस उत्ादक शेतकऱयांना उत्ादन वाढीसाठी माग्नदश्नन 
करणाऱया श्षी. सरुरेश आप्ाशो कबाडे (रा. कारंदवाडषी, ता. वाळवा, जि. सांगलषी) या 
प्रगतशषील व प्रयोगशषील शेतकऱयांशषी कृषितषीर्न माजसकाचे संपादक डहॉ. सरुधषीर भोंगळे 
यांनषी केलेलषी हषी बातचषीत. श्षी. कबाडे यांच्ाच शब्ात येरे उद ्घृत केलषी आहे.

ऊसासािी
सरी
रंदच
हिी
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सरीतले अंतर महत्ताच

ऊस उत्ादन वाढीसाठी रंुद सरी पद्धतीिा वापर केला पादहजे. अडीि 

ते तीन फूट सरीवरती ऊस लागण केली तर अपेशक्त उत्ादन वमळत 

नाही आणण उत्ादनही फारसे वाढत नाही. सरीतले अंतर कमी असले तर 

उत्ादन वाढीवर मयमादा येतात. कमीत कमी साडेिार फूट तरी सरीतले 

अंतर पादहजे. सरीतले अंतर वाढववण्यािे प्रयोग २००५-०६ सालापासून 

सुरू केले असून आता आडसाली उसािे उत्ादन १०० टनाच्ा पुढेि 

काढतो. गेल्ा वर्वी (२०१९-२०) सात बाय दीड फुटावर उसािी लागण 

केली होती. म्हणजे दोन रोपातले अंतर दीड फूट आणण सरीतले अंतर 

सात फूट ठेवले होते. तेव्ा एकरी १३०.९० टन एवढे उत्ादन ऊसािे 

वमळाले. यावर्वी ९ एकरात १०१० टन ऊस उत्ाददत झाला. १३० टन 

जास उत्ादन वमळाले. साडेतीन एकर खोडवा होता. तो एकरी सरासरी 

११२ टन बसला. पूववी आमच्ा भागातले शेतकरी पारंपाररक पद्धतीने व 

पाटपाण्यावरती ऊसािे उत्ादन घेत होते तेव्ा एकरी ३० ते ४० टनाच्ा 

पुढे उत्ादन जात नव्ते. आता रोडी सुधारणा झाल्ामुळे सव्णसामान्य 

शेतकरी एकरी ७० ते ८० टनापययंत गेले आहेत. एकरी ककमान ४० हजार 

ऊस राखले पादहजेत आणण प्रत्ेक ऊस हा वजनाला ककमान अडीि 

ककलो वजनािा भरला पादहजे या पद्धतीने व्यवथिापन केले तर एकरी 

१०० टन ऊस उत्ादन वमळण्यात काहीि अडिण येत नाही. आम्ही 

माग्णदश्णन केलेल्ा इस्ामपूर येरील राजारामबापू पाटील सहकारी 

साखर कारखान्यातील तीन हजार शेतकऱयांनी मागच्ावर्वी १०० 

टनापेक्ा जास उत्ादन एकरी काढून दाखववले आहे. नवीन तंरिाद्ारेि 

हे उत्ादन वाढववणे शक् आहे. जुन्या सरी लागवड पद्धतीत ऊसाला 

सूय्णप्रकाश व्यवस्थित वमळत नाही. काही ऊस नुसतेि अन्न खातात पण 

दाटीमुळे त्ांना पुरेसे अन्न, हवा व सूय्णप्रकाश वमळत नाही. त्ामुळे त्ांिी 

पूण्ण िांगली वाढ होत नाही. आपण कपकाला ददलेले खत वाया जाते आणण 

उत्ादनाच्ा अपेशक्त उकद्ष्ापययंत पोहिू शकत नाही.

पूि्व मशागत व्यिस्थितच हिी
ऊस लागवडीपूववी जवमनीिी कमीत कमी दोन वेळा उभी आणण 

आडवी नांगरट करणे आवश्यक आहे. ही नांगरट िांगली व व्यवस्थिति 
हवी. जमीन भरपूर तापववली पादहजे. ऊस लागवडीपूववी ककमान िार 
मदहने अगोदर जवमनीिी पूव्ण मशागत सुरू करावी. आडसाली उसािे 
कपक ककमान १५ ते १८ मदहने शेतात उभे असते. सततच्ा भरपूर पाणी 
भरण्यामुळे जमीन कडक होते. ती पूव्ण मशागतीतून भुसभुशीत होणे 
आवश्यक आहे. पदहले दोन मदहने जमीन तापववल्ानंतर नांगरट करावी 
व त्ानंतर आठ ददवसांनी ३ फूटाच्ा सरी पाडाव्यात. त्ामुळे जमीन 
लवकर वाळते. परत एक-दीड मदहन्याने त्ावर रोटावे्टर िालवून 
परत नांगरुन काढायिी. नांगरट खोलवर असावी. त्ामुळे शक्तो ती 
टट् लॅक्रनेि करावी. बैलांिी नांगरट तेवढी खोलवर जात नाही. खोलीच्ा 
नांगरटीमुळे हरळी गवत, लाहाळेिे उच्ाटन होते. शेतात जर हरळी, 
लाहाळे सारखे तण असेल तर कपकाला जी आपण खते देतो ती हे तण 
त्ा कपकापययंत जावूि देत नाहीत. पूव्ण मशागत केलेल्ा जवमनीवर दहा 
पाऊले िालल्ानंतर माणसाला दम लागला पादहजे आणण पायाला 
अशजबात माती टोिली नाही पादहजे इतकी जमीन पूव्ण मशागतीने 
भुसभुशीत झाली पादहजे.

पपकांचा फेरपालट केलाच पाठहजे
आमच्ा भागात १९६५-७० सालापासूून शेतकरी ऊसावर ऊस 

पीक घेत आहेत. त्ामुळे जवमनी नापीक व क्ारपड होत आहेत. साखर 
कारखाने उभे रादहल्ानंतर आमच्ा भागात नदीकाठच्ा ज्ा जवमनी 
आहेत त्ांना शेतकऱयांनी कधीही ववश्रांतीि ददली नाही. सतत ऊस 
पीक घेत रादहल्ाने आणण पाटाने खच्ून पाणी भरल्ाने जवमनीत 
क्ारांिे प्रमाण प्रिंड वाढले आहे. त्ा पांढरट व क्ारपड तर काही जवमनी 
िोपण होऊन नापीक झाल्ा आहेत. एका जवमनीत दोन ते िार कपके 
झाल्ानंतर जवमनीला ववश्रांती ददली पादहजे. मी स्त: लागणीिे व 
खोडव्यािे एक पीक घेतल्ानंतर जवमनीिा ववश्रांती देतो. ववश्रांतीच्ा 
काळात केळी, हळद या कपकांिी वनवड करतो. या कपकांिा बेवड म्हणून 
िांगला उपयोग होतो. ऊस िांगला येतो आणण केळी व हळद ही नगदीिी 
कपके असल्ामुळे आभर्णक िणिण जाणवत नाही.

हळद हे पीक असे आहे एकरी २५ च्विटंलच्ापुढे उत्ादन 
काढणे ज्ांना जमेल त्ांनीि ते पीक करावे. कारण हळदीिे वबयाणे, 
काढणी आणण प्रकक्येसाठी करावा लागणारा खि्ण खूप मोठा असतो. 
नोटबंदीपासून हळदीिे दर कमी झाले आहेत. हळदीला च्विटंलला 
ककमान १० हजार रुपये भाव वमळाला पादहजे. एकरी हळदीिे ३० ते 
३५ च्विटंल उत्ादन काढले तर आठ मदहन्यात साडेतीन लाख रुपये 
वमळतात आणण वबयाण्यासह सव्ा ते दीड लाख रुपये खि्ण येतो व दोन 
लाख रुपये वनव्ळ नफा राहतो. हळदीमध्े जे और्धी गुणधम्ण आहेत 

दठबक संिावर सरीत लागवड केलेल्ा उसाच्ा प्रत्ेक बेटात 
ठेवण्यात येणारी उसािी संख्या एकसारखी असते.
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त्ामुळे बेवड िांगला राहून कुठलेही पीक िांगलेि येते. कारण जमीन 
पूण्णपणे कीड व रोगमुक्त झालेली असते. पण काही जवमनी अशा असतात 
की वतरे केळी, हळद ही पीके घेऊि शकत नाही. माझे स्त:िे ८-९ एकर 
क्ेरि असे आहे की शजरे पाणी सािून राहते. लगेि वनिरा होत नाही वतरे 
मी सोयाबीन, हरभरा यासारखी कपके घेतो. जवमनीच्ा ववश्रांतीसाठी 
म्हणजे फेरपालटािी पीके म्हणून ढेंिा, सोयाबीन, हरभरा यांिी लागवड 
करतो आहे आणण त्ािे ररझल्ट खूप िांगले आहेत.

हरभऱयाचे जमीन भेगाळते
ऊसासाठी बेवड म्हणून हरभरा हे पीक अत्ंत उतृ्ष् आहे. 

हरभऱयाच्ा कपकामुळे जवमनी भेगाळतात. हरभऱयािी मुळे व सोटमुळे 
खोलवर जातात. त्ामुळे जवमनीला िांगल्ा भेगा पडतात. एक प्रकारे हे 
पीक नैसगग्णकररत्ा सबसॉयलरिे काम करते. सततच्ा ऊस पीकामुळे 
जवमनीच्ा खालील दोन फुटािा भाग ज्ाला आम्ही तळी म्हणतो तो 
एकदम घट् झालेला असतो. हरभरा कपकािी मुळे त्ा तळीला फोडतात 
(ब्ेक करतात.) हरभऱयािे पीक बेवड म्हणून घेतले तर लव्ाळा हे 
तण पूण्ण वाळून जाते. त्ािे पीठ तयार होते. तो पूण्ण नामशेर् होतो. मी 
एकरी १० टट् ॉली शेणखत टाकले आणण हरभरा हे बेवड म्हणून पीक 
घेतले तरी उसािे एकरी २० टन उत्ादन मला जास वमळाले. ज्ांना 
शेणखत टाकणे शक् नाही त्ांनी हरभऱयािा बेवड घ्ावा. काही वेळा 
जर फेरपालट करणे शक् नसेल तर फेब्ुवारी-माि्ण मदहन्यात हरभरा 
पेरायिा. तो फक्त बेवडसाठी. त्ाच्ापासून उत्न्नािी फारशी अपेक्ा 
करायिी नाही. कारण फेब्ुवारी-माि्णमध्े जो हरभरा पेरला जातो त्ाला 
एकरी एक ते दोन च्विटंल उत्ादन येते. तो आभर्णक दृष्टा परवडत नाही. 
अशावेळी हरभरा हे पीक घाट्ावर आले असताना ते सरळ दहरवळीिे 
खत म्हणून जवमनीत गाडून टाकायिे. िांगले ररझल्ट वमळतात.

दहा लाख शेतकरी सभासद,  
'होय आम्ी शेतकरी ग्रुप'चे-

 श्री. सुरेश कबाडे यांच्ा नेतृत्ाखाली 'होय आम्ही 
शेतकरी' या नावाने व्ॉटस्सअप ग्रुप िालववला जातो. 
या ग्रुपिे ३५०ऊस उत्ादक गट आहेत. या ऊस 
गटािे ४ लाख, ९२ हजार शेतकरी सभासद आहेत. 
ककटकशास्तज् डॉ. अंकुश िोरमुले, अमोल पाटील, 
ववजय मगदमू असे २० प्रगतशील व प्रयोगशील 
शेतकरी या ग्रुपिे ॲडवमन म्हणून काम पाहतात. श्री. 
अमोल पाटील यांनी यापूववी एकरी १६८ टन ऊस 
उत्ाददत करून नवा ववक्म प्रथिाकपत केला होता. या 
वहॉटस्सअप ग्रुपमधील सभासदांना रेट शेतातून सव्ण 
तांकरिक गोष्टींिे लाइव् माग्णदश्णन केले जाते. ग्रुपने गन्ना 
माटिर नावािी कंपनी काढली असून वतच्ामाफ्ण त 
ऊस, केळी, हळद व भाजीपाला या कपकांवर येणाऱया 
ककडी व रोगांच्ा वनयंरिणासाठी फवारणीिे कीट तयार 
करून ते शेतकऱयांना उपलब्ध करून ददले जात आहे. 
ऊसाशशवाय केळी, आले, हळद व कपकांसाठीही ग्रुपतफषे  
माग्णदश्णन केलेे जाते. सव्ण कपकांिे  वमळून जवळपास 
१० लाख शेतकऱयांना या ग्रुपमाफ्ण त माग्णदश्णन केले 
जाते. मध्प्रदेश, गुजरात आणण कनमाटक या राज्ांतील 
साखर कारखान्यांना भेटी देऊन वतरल्ा शेतकऱयांना 
श्री. कबाडे व त्ांिे सहकारी माग्णदश्णन करीत असतात. 

केळी, हळद आणण हरभरा ही पीके फेरपालटीिी म्हणून घेतली तर त्ांिा बेवड उसाकररता उत्मि ठरतो.
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गेल्ा वर्वी पािटासदहत हरभरा पीक गाडण्यािा प्रयोग मी केला. 
मशीनने पािट बारीक करून घेतले. ते शेतात पसरले. एकरी ५ ककलो 
जादा हरभरा पेरला. त्ाला दोन वेळा पाणी ददले. मातीत पािट िांगले 
वमर् झाले. ६५ व्या ददवशी हरभरा हुरड्ावर आला. दोन मदहन्यात दोन 
पाणी ददल्ाने पािट िांगले कुजले. नंतर हरभराही जवमनीत गाडला. 
बेवडिा दहेुरी फायदा वमळाला. नंतर त्ात केळी पीक लावले. केळीिे 
एकरी ४५ टन उत्ादन आले.

ववश्रांती देणे शक् झाले नाही तर दहरवळीच्ा खतासाठी ढेंिा 
करतो. एक एकर ढेंिा केला तर एकरी ३५ टन सेंद्रीय स्रूपातील नरि 
वमळते आणण आठ टन दहरवळीिे खत वमळते. ढेंिा गाडून साडेिार-पाि 
फूट अंतरावर ऊसािी लागण करतो.

उसात केळीची लागिड
सुरवातीला मी जैन इररगेशनिी ग्रलॅडनैन जातीिी कटश्यूकल्चर केळीिी 

रोपे आणून ती साडेतीन एकर क्ेरिावर लावली. गादी वाफ्ावर (रेजबेड) 
६ बाय ५ फूट अंतरावर केळी लावली. १४० टन केळी वनघाली. एकरी 
४० टनािा उतारा बसला. १७ हजार रुपये टनाने केळी वनयमात झाली. 
काही केळी घड ५० ककलो पययंत गेले होते. एकरी ६ लाख ८० हजार रुपये 
केळी कपकातून वमळाले. ऊसाला तीन हजार रुपये टनािा भाव धरला 

उसात केळीिी लागवड हा आता नवा पलॅटन्ण आहे.

कमी पाण्ात अधिक उत्ादनाची  
ठिबक ससचंन ही गरुरपकल्ी

ऊस कपकाला भरपूर पाणी ददले आणण सरी पाण्याने 
खिाखि भरून डुबक शसिंन केले म्हणजे ऊसािे 
उत्ादन िांगले व ज्ादा येते हा बऱयाि शेतकऱयांिा 
पूववीपासूनिा गैरसमज आहे. उलट पाणी शेतात 
खिाखि भरल्ाने कपकाच्ा मुळांना र्ासोच्वास 
करता येत नाही. हवा, पाणी, अन्न घेता येत नाही. त्ामुळे 
कपकािी वाढ रांबते. बऱयािदा अती पाण्याने मुळ्ा 
कुजतात आणण कपक मरून जाते. दठबक शसिंनाद्ारे 
जर ऊसाला पाणी ददले तर कपकाला वाफसा स्थिती 
कायम राहते. मुळे मोठ्ा प्रमाणात खते, अन्न घेऊ 
शकतात. त्ामुळे कपकािी वाढ जोमदार होते. ज्ा 
शेतकऱयांना एकरी शंभर टनापेक्ा अभधक उत्ादन 
घ्ायिे आहे त्ांना दठबक शसिंनािीि कास धरावी 
लागेल. दठबक संि कपकाला बसववल्ाशशवाय उसािे 
उत्ादन व सरासरी एकरी उत्ादकता वाढणारि 
नाही. मागील ८-९ वर्वांपासून जैन इररगेशनिे दठबकिे 
तंरिज्ान व संि मी ऊस कपकासाठी वापरीत आहे. जैनिे 
शसिंनािे सादहत् अत्ंत दजषेदार असल्ामुळे व माझा 
वापरही व्यवस्थित असल्ामुळे आजपययंत कोणतीही 
अडिण आलेली नाही. ऊस उत्ादन व उत्ादकता 
वाढीिा ८० टके् खेळ हा पाणी व्यवथिापनाशी म्हणजे 
दठबक संिाशी वनगडीत आहे. दठबक संिामधूनि 
द्रवरूप खते (फकट्णगेशन) सोडली तर ती रेट कपकाच्ा 
मुळाशी जातात. मुळेही ती त्रीत उिलतात. त्ामुळे 
खतांिा शंभर टके् वापर होतो. ती वाया जात नाहीत. 
खतांिा वापरही कमी होतो. त्ामुळे उत्ादन खि्ण 
कमी होण्यास मदत होते. साखरेिा उताराही दठबक 
शसिंनामुळे वाढतो. त्ामुळे साखरेच्ा उताऱयावर 
आधाररत ऊसािा दर ददला जातो तेव्ां दठबक संि 
बसववलेल्ा शेतकऱयांच्ा ऊसाला वनशचित ज्ादािा 
िांगला दर वमळतो. शशवाय जवमनी िांगल्ा राहतात. 
त्ा खराब वा क्ारपड होत नाहीत. त्ामुळे ऊसािे पीक 
दठबक शसिंनावरि घेतले पादहजे. कमी पाण्यािा वापर 
करून अभधक ऊसािे उत्ादन घेण्यािी दठबक शसिंन 
ही गुरूककल्ी आहे.
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तर २२६ टन ऊसात जेवढे पैसे एकरी वमळाले असते तेवढे १२ ते १३ 
मदहन्यात मला केळी कपकातून वमळाले. ऊस कपकापेक्ा केळीकपकातून 
पैसे जास वमळतात असा माझा अनुभव आहे. मागच्ा वर्वीही १७ जुलैला 
केळी लावली होती. यावेळी एकरी ४५ टन उत्ादन आले. पण कोरोना 
लाटेमुळे भाव कमी वमळाला आणण एकरी साडेिार लाख रुपये उत्न्न 
झाले. १२ मदहन्यात हे पैसे वमळाले म्हणजे ऊसापेक्ा जासि वमळाले. 
त्ामुळे फेरपालटीिे कपक म्हणून मी आता केळीला प्राधान्य ददले आहे.

केळीिे घड तोडून झाल्ानंतर जे खुंट (खोड) गादी वाफ्ावर 
उभे असतात ते जागेवर कुजववण्यािा वनण्णय करून यावर्वी मी गादी 
वाफ्ाशेजारी सरी काढून त्ात ऊस लावला आहे. केळीिे खोड जागेवर 
कुजववत असल्ामुळे खोडातील सव्ण अन्नद्रव्ये, खते उसाला वमळत 
आहेत. खोड जवमनीत कुजत आहे. त्ामुळे ऊसकपकािी खतािी गरज 
कमी झाली आहे. ऊस आणण केळी ही दोन्ी नगदीिी कपके एकाि 
वेळी घेणे शक् आहे असेही आता अनुभवातून दृष्ीस येऊ लागले आहे. 
ऊस मोठा झालेला असताना गादीवाफ्ावर केळीिी लागवड केली तर 
उन्ाळ्ात ऊसाच्ा सावलीपासून केळी रोपांिे संरक्ण होते आणण 
ऊस तुटल्ानंतर केळीिी िांगली वाढ होते. केळीिे झाड जेव्ा मोठे 
होते तेव्ा ऊस लहान असतो आणण ऊस मोठा होतो तेव्ा केळीिे रोप 
लहान असते. त्ामुळे लागवड करताना या पद्धतीिी काळजी घेतली व 
तसे वनयोजन केले तर एकाि जवमनीतून दोन्ी नगदीिी कपके घेणे शक् 
आहे. तसा प्रयोगही काही शेतकऱयांनी सुुरू केला आहे.

वबयाणे शरुद्धच हिे
‘शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी’ असे आपल्ा संतांनी सांगून 

ठेवले आहे. यािा अर्ण स्पष् आहे. वबयाणे िांगले उत्म प्रवतिे असेल तर 
उत्ादन उतृ्ष्ि येणार. ऊस कपकातही वबयाण्याला वततकेि महत् 
आहे. मी वबयाणे स्त:िे स्त: तयार करतो. ऊसािी रोपे तयार करून 

ती लावतो. वबयाण्यासाठी जो ऊस वापरायिा तो १० मदहन्यांपेक्ा मोठा 
नसावा. साधारणत: १५ कांड्ा पययंतिा ऊस बेण्यासाठी वापरावा. 
खोडवा वबयाण्यासाठी वापरायिा नाही. वबयाणे िांगले असेल तर 
ऊस उत्ादनात एकरी ३५ टनापययंत वाढ होते. आमिे एक वमरि आहेत 
त्ांनी १० एकरात १०१० टन ऊस उत्ादन काढले. सरासरी १०१ टन 
उत्ादन वमळाले. त्ांिा पुढे १० एकरात ७०० टन खोडवा गेला. त्ांनी 
खोडवा काढल्ानंतर नवीन आडसाली लागण केली तेव्ा मनासारखे 
िांगले वबयाणे वमळाले नाही. नंबर दोनिे वबयाणे वमळाले. ज्ा जवमनीत 
एकरी १०१ टन उत्ादन वमळाले होते त्ाि जवमनीतून वबयाणे िांगले न 
वमळाल्ामुळे ६५ टन उत्ादन आले आणण शजरे खोडव्यािे उत्ादन ७०० 
टन वमळाले होते वतरे १० एकरात उत्ादन ४५० टन वमळाले. बरेिसे 
शेतकरी खि्ण भरपुर करतात पण वबयाण्याबाबत जागृती नसते. िांगले 
वबयाणे वापरीत नाहीत. मी स्त: यावर्वी १० हजार रुपये गुंठ्ाने ऊसािे 
वबयाणे ववकले. उतृ्ष् वबयाणे असेल तर शेतकरी ते लगेि खरेदी 
करतात. त्ासाठी रांगा लावतात.

बेसल डोसची मात्रा
उसािी लागण करताना जो बेसल डोस टाकला जातो त्ावेळी 

खोडककडीच्ा वनयंरिणािा वविार करणे क्मप्राप् असते. त्ासाठी 
क्ोरेटट् ावनलीपरोले हे िार हप्तात वमळून एकरी १६ ककलो वापरतो. 
ते जवमनीत पुरतो. फटषेरा या नावाने हे बाजारात वमळते. खोडककडीमुळे 
ऊस उत्ादनात एकरी २२ ते २३ टन घट येते. तापमानात वाढ आणण 
आद्र्णतेत घट झाली तर या खोडककडीत वाढ होत असते. १५ फेब्ुवारी 
नंतरच्ा लागणीत यािा प्रादभुमाव जास होतो. िार हप्तात हे फटषेरा 
वापरले तर खोडककड वनयंरिणात येते. कपकाला खते देताना ती मातीआड 
करून टाकायिी असतात पण बहुतांश शेतकरी खते मुळांच्ा 
सावनध्ात जातील यािी काळजी न घेता वरूनि फेकतात. खते माती 
आड केल्ािा काय फायदा होतो यािा मला स्तःला एकदा अनुभव 
आला. िार एकर क्ेरिावर मी नव्याने लागण केली. त्ातल्ा दोन एकर 
क्ेरिावर पदहल्ाददवशी खते मातीआड केली. रारिीपासून भरपूर पाऊस 
सुरू झाला. ताली फुटून माती वाहून गेली. मला वाटले आता खतेही वाहून 
गेली. वाफसास्थिती आल्ावर बगघतले तर १५ ददवसात एक फुटाने रोपे 
वाढली होती. पाणी वाहून गेले. खत पण गेले असेल असा माझा समज 
होता. पण तसे झाले नाही.

ऊसाच्ा कांड्ा लावण्यापूववी त्ावर बीज प्रकक्या करणेही गरजेिे 
आहे. मलॅललॅ भरऑन २० टके्, क्ोरो एक शलटरला २ वमली, काबषेनडाजीन 
शलटरला १ ग्रलॅम या पद्धतीने वमश्रण करून त्ात १५ वमवनटे वबयाणे 
बुडवून ठेवावे. त्ामुळे खवले कीड, कपढ्ा ढेकूण व जवमनीतून येणारे 
बुरशीजन्य रोग यापासून संरक्ण वमळते. बेण्यावर लागवडीपूववी प्रकक्या 
करणे अत्ंत गरजेिे आहे. ती केलीि पादहजे.लागणीसाठी एक डोळा ऊस कांड्ा तयार करताना.
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खोडिा उसाचे पंचप्ाण
लागणीिा ऊस तुटून गेल्ानंतर त्ाच्ा खोडािा (मुळांिा नवे्) जवमनीत जो भाग राहतो त्ावरील सुप् अंकुरापासून नवे 
धुमारे फुटतात. त्ािे पुढे उसामध्े रुपांतर होते. त्ालाि खोडवा असे म्हणतात. बोली भार्ेत त्ाला वनडवा, चिडवा ककंवा 
पदहला-दसुरा-वतसरा खोडवा असे म्हणण्यािा प्रघात आहे. खोडव्यािी मुळे लागण उसाइतकी खोल नसतात. त्ामुळे त्ांिी 
अन्नद्रव्य शोर्ण करण्यािी क्मता कमी असते. मुळे वरि असल्ाने वाऱयाने पीक लोळण्यािी शक्ता असते. तसेि पाण्यािा 
ताण सहन करण्यािी क्मतासुद्धा कमी असते. खोडव्यात तंतुमय पदार्ण जास असतात. त्ामुळे रस कमी वनघतो. पण 
लागण उसाच्ा तुलनेत खोडवा ऊस एक ते दीड मदहना लवकर पवि होतो. रसािी गुणवत्ा िांगली असते. साखरेिा उतारा 
लागणीपेक्ा जास असतो. पररपवि झालेले खोडवा ऊस वेळेत तुटले तर रान लवकर मोकळे होते. िांगले व्यवथिापण केले 
व माि्ण पूववी ऊसािी तोडणी झाली तर लागणी एवढेि उत्ादन होवू शकते. भारी काळ्ा जवमनीत खोडव्यािे पीक हलक्ा 
रानापेक्ा िांगले पोसते.

खोडव्ासाठी संिषीवकांचषी फवारणषी : लागणीच्ा उसाला जी संजीवके 
वापरतो तीि खोडव्यासाठीही वापरावीत. एकूण पाि फवारण्या 
कराव्यात.

१)  पहहलषी फवारणषी : उगवणीनंतर १५ ते २० ददवसांनी घ्ावी. 
 १० शलटर पाणी + ७५० ग्रलॅम १९:१९:१९ + २५० ग्रलॅम चिलेटेड काँबी 

+ ५०० वम.ली. शसवीड ३ एक्ट् लॅक् + ३ ग्रलॅम आयबीए (ॲशसटोमध्े 
ववरघळवून) + ३ ग्रलॅम शसर् बीए (सॉलवटमध्े ववरघळावे). एकरी 
सहा पंप वापरावे. 

२)  दरुसरी फवारणषी : उगवणीनंतर ४५ ददवसांनी घ्ावी. 
 टिॉक सोल्ूशनसाठी १० शलटर पाणी + १ ककलो १७:४४:० + चिलेटेड 

फेरस २५० ग्रलॅम + ५०० वमली हंस/द्रवरुप बायोपॉवर/बायोझाईम + ४ 
ग्रलॅम जीए (ॲशसटोनमध्े ववरघळून) + ४ ग्रलॅम शसर् बीए (सॉलंवटमध्े ववरघळावे). एकरी सहा पंप मारावेत.

३)  ततसरी फवारणषी : उगवणीनंतर ६० ते ६५ ददवसांनी घ्ावी. 
 टिॉक सोल्ूशनसाठी १० शलटर पाणी + १ ककलो १२:६१:० + ५०० ग्रलॅम पोटलॅशशयम शोनाईट + सागरी वनस्पती अक्ण  + 

६ ग्रलॅम प्रोजीब + ६ ग्रलॅम शसर् बीए. एकरी ६ पंप फवारावे.
४)  चौरषी फवारणषी : उगवणीनंतर ८५ ते ९० ददवसांनी 
 टिॉक सोल्ूशनसाठी १० शलटर पाणी + १ ककलो १०:०:४५ + ५०० ग्रलॅम कलॅ ल्शियम नायटट् ेट (वेगळे द्रावण करून टिॉक 

सोल्ूशनमध्े वमसळावे.) + १ शलटर शसवीड एक्ट् लॅक् + ८ ग्रलॅम जीए + ८ ग्रलॅम शसर् बीए. एकरी ६ पंप फवारावे. 
५) पाचवषी फवारणषी : उगवणीनंतर ११० ते १२० ददवसांनी
 टिॉक सोल्ूशनसाठी १५ शलटर पाणी + १.५ ककलो ०:०:५० + ५०० ग्रलॅम मलॅग्ेशशयम सले्ट + ३०० ग्रलॅम चिलेटेड 

काँबी + १ शलटर सागरी वनस्पती अक्ण  + १० ग्रलॅम जीए (ॲशसटोनमध्े ववरघळून) १० ग्रलॅम शसर् बीए (सॉलवंटमध्े 
ववरघळावे). या मूळ द्रावणापैकी दीड शलटर मूळ द्रावण पंपात घेऊन पंप फवारावा. त्ामध्े ३० वमली प्रोफेनर्सुपर व 
३० ग्रलॅम कलॅ प्टन वमसळावे. एकरी १० पंप फवारावे. 

 असे हे खोडव्यािे पंिप्राण काळजीपूव्णक जपले तर खोडव्यािेही ववक्मी उत्ादन वमळू शकते.
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मापकिं ग ि एक डोळा लागण
दोन हजार सालापासून एक डोळा पद्धतीने उसािी लागण करतो. 

त्ामुळे वबयाण्यािी भरपूर बित होते. ववशेर् म्हणजे जवमनीवर अगोदर 
पट्ीने खूणा (माककयं ग) करून घेतो. ५ बाय २ फूट अंतरावर खूणा करतो 
आणण त्ा खुणेवर उसािी लागण करतो. १५ उसािी एक मोळी बांधतो. 
२० मोळ्ांमध्े एक एकरािी लागण होते. खूणा करून लागण करण्यािा 
मुख्य फायदा म्हणजे प्रत्ेक दोन रोपात समान अंतर राहते. सगळीकडे 
एकसारखा एका आकारािा ऊस वमळतो आणण आपल्ाला एका एकरात 
रोपांिी संख्या ककती आहे हे अिूक कळते. एवढेि नवे् तर ऊसाच्ा एका 
बेटात (पुंजक्ात) ककती ऊस ठेवायिे यािेही गणणत वनशचित करता येते. 

एका िौरस फुटाला एक ऊस पादहजे. ४३५६० ऊस एका एकरात 
आपण मोजून ठेवू शकतो हा माककयं गिा फायदा आहे. काही शेतकरी 
एकरात ७० ते ८० हजार ऊस ठेवतात. त्ामुळे ते कुपोकर्त राहतात. 
बरेिसे मरतात व ऊस िांगला पोसत नाही. काही जण ऊस लागण 
करीत असताना बेसल डोस देत नाहीत. खोडककडीच्ा वनयंरिणासाठी मी 
एकरी २ ककलो क्ोरेटट् ा वापरतो. १५ ते २० ददवसांनी रोपे सेट झाल्ानंतर 
खतािा डोस देतो. मजुरांिी कमतरता असल्ामुळे व मजुरीही वाढलेली 
असल्ामुळे तणांच्ा वनयंरिणासाठी तणनाशक वापरतो. मागील २८ 
वर्वांपासून तणनाशकािा वापर िालू आहे. पूववी बाराही मदहने वनदंणी, 
खुरपणीिे काम िालू असायिे. तणनाशक वापरणे फारसे िांगले नाही. 
पण बाईिा मजुरीिा दर २५० रुपये तर गड्ािा ४०० रु. आहे. शशवाय 
वेळेवर उपलब्धताही होत नाही. मजुरीिा हा खि्ण कमी करण्यासाठी 
तणनाशक वापरावे लागते.

पाचटामरुळे सेंद्ीय कब्व िाढला
गेल्ा १५ वर्वांपासून मी उसाच्ा रानातील पािट पेटववलेले नाही. 

पािट जेव्ा १५ वर्वांपूववी पेटवीत होतो तेव्ा जवमनीिा सेंद्रीय कब्ण ०.३३ 
होता आणण सामू (पीएि) ८.५ होता. आज जवमनीतील सेंद्रीय कब्ण १.५ 
च्ा पुढे गेला आहे आणण पीएि ७.५ च्ा खाली आला आहे तो केवळ 
पािट जवमनीत गाडल्ामुळे. ऊस लागणीत काही तुटाळ (गलॅप्स) वनममाण 
झाल्ा तर त्ा भरून काढता याव्यात म्हणून एकरी ऊसािी दोनशे रोपे 
जास लावतो. कांडी असेल तर २०० डोळे जादा लावून ठेवतो आणण ३० 
ददवसानंतर संपूण्ण शेतािे वनरीक्ण करून जर काही गलॅप्स असतील तर 
जादा लावलेली रोपे वतरे नेऊन लावतो. गलॅप एक सुद्धा ददसली नाही 
पादहजे याकररता तुटाळ शोधणे फार महत्त्वािे आहे.

तागाने जलसंिारण िाढते
ऊस लागणीनंतर जवमनीत ताकद वनममाण करण्यासाठी ३० ते ४० 

ददवसांनी ताग टोकला पादहजे. ऊसािी रोपे लावली असतील तर ३० 
ददवसांनी आणण कांड्ा लावल्ा असतील तर ४० ददवसांनी ताग टोकला 
पादहजे. तागामुळे जवमनीला सेंद्रीय नरि वमळतो. ऊस लावल्ाबरोबर 
लगेिि ताग लावला तर ऊसाच्ा फुटव्यांना रिास होतो.  ऊसाच्ा 
लागणीपासून ६५ व्या ददवशी मुख्य जोमदार शूट (जेठा) येतो, ज्ाला 
आपण मातृकोंब म्हणतो तो मोडून टाकतो. जेठा मोडल्ाने मुख्य स्पध्णक 
कमी होतो आणण बाजूच्ा फुटव्यांिी वाढ होते. फुटवे एकसारखे जोमाने 
वाढतात आणण जेव्ां आपण एकरी ४३ हजार ऊसांिे उत्ादन घ्ायिे 
म्हणतो तेव्ां जेठा मोडणे आवश्यकि आहे. जेठ्ािा मुख्य गुणधम्ण 
म्हणजे तो इतरांना वाढू देत नाही. ऊस कांडी लागण असेल तर ६५ व्या 

केळीिे घड तुटून गेल्ावर खुंट तसेि शेतात ठेवून ते जागेवर कसे कुजववले हे सुरेश कबाडे दाखववताना शेजारी जैन कंपनीिे ररजनल मलॅनेजर गुलदगड.
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ददवशी आणण रोप टट् े मध्े भरल्ापासून ८५ व्या ददवशी हा जेठा मोडावा 
लागतो. तागामुळे जवमनीतील नरि वाढते. जलसंधारण िांगले होते व 
पाण्यािा वनिराही लवकर होतो. 

सूक्ष्म अन्नद्व्यांचा िापर
लागणीनंतर ७५ ददवसांनी मी सूक्ष्मअन्नद्रव्यांिा वापर करतो. एकरी 

झझकं १० ककलो,फेरस १० ककलो, मलॅग्ेशशयम २५ ककलो, मलॅगनीज ५ ककलो, 
बोरॉन ३ ककलो, गंधक १० ककलो, शसलीकॉन (पावडर स्रूपातील) 
८० ककलो वापरतो. रासायवनक खते आणण सूक्ष्म अन्नद्रव्ये यात १० 
ददवसांिे अंतर ठेवतो. याशशवाय एकरी २०० ते २५० ककलो शेणखत, 
सेंद्रीय खत ककंवा प्रेसमड पासून बनववलेले कंपोटि खत हे सगळे आठ 
ददवस वमर् करून ठेवतो आणण नंतर टाकतो. १०५ ते ११० ददवसांनी 
बाळभरणी करतो. ही बाळभरणी पॉवरकटलरनेि करावी लागते. ४.५ ते 
५ फूट अंतरावर बैलाच्ा सहाय्ाने करून िालत नाही. बैलािे अंतर 
जास असल्ाने मयमादा येतात. टट् लॅक्रने बाळभरणी केल्ाने ऊसाच्ा 
बेटामध्े माती आत जाते. फुटव्यांना भक्म आधार वमळतो. १३५ ते 
१४० ददवसांनी मोठी बांधणी करतो. रेझर घालतो. तो पॉवरकटलरला 
जोडतो. त्ामुळे उभा बेड तयार होतो पण खाली मुळांना मातीिा आधार 
वमळणे गरजेिे असते. रेझरने मुळांना मातीिा आधार वमळतो. बांधणी 
झाल्ानंतर उसािे पािट खालून काढून टाकतात. हे पािट काढल्ाने 
अवतररक्त ऊस काढून टाकता येतो. ऊन, वारा, हवा भरपूर वमळून खेळती 
राहते. त्ामुळे ऊस टणक बनतो. जाडीही िांगली येते. ऊसािे खालून 

काढलेले पािट एका आड एक सरीत टाकतो. एक सरी मोकळी ठेवतो. 
एकूण दोन वेळा पािट काढतो. पदहले १६५ ददवसांनी आणण दसूरे २२५ 
ददवसांनी. जर एकदम भारी काळी जमीन असेल तर ज्ा सरीत पूववी 
पािट टाकले होते त्ाि सरीत परत दसूरे काढलेलेही पािट टाकतो. 
पण जर जमीन हलकी माळािी असेल तर ररकाम्ा सरीत पािट टाकतो. 

शंभर टन म्णजे ५३-५४ कांड्ा
ऊस १६-१७ कांड्ांवर गेला की झुकायच्ा मागमावर जातो. त्ाला 

वजन पेलवत नाही. म्हणून ऊस पड़ण्याआधी त्ाला िारही बाजूने 
आत दाबून घेतो. जेणेकरून िारही बाजूने कफरता आले पादहजे. ऊसात 
मी वाटा ठेवत नाही. वाटा ठेवल्ा तर उत्ादन कमी येते. वाटांमुळे 
जमीन दाबली जाते. ती टणक होते. न दबलेल्ा दठकाणी उसािे 
वजन जास राहते. एकरी एक शलटर क्ोरोसायपर दठबक संिामधून 
सोडतो. त्ामुळे लोकरी मावा खाली पडतो. ऊस तोडणी जेव्ा सुरू 
होते तेव्ां १०० टन उत्ादनािे जर उकद्ष् असेल व वनयमांप्रमाणे 
सव्ण व्यवथिापन केले असेल तर ऊस ककमान ५३ ते ५४ कांड्ांिा 
असतो. त्ा ऊसािे ३ ते ४ कांडगे होतात. शेतात ४३ हजार उसांिी 
संख्या ठेवली असेल तर शेवटी ४० हजार ऊस शजवंत राहतात. 
सांगली, कोल्ापूर भागातील बरेि शेतकरी आता एकरी १०० टन 
ऊस उत्ाददत करीत आहेत. पुढिा टप्पा १५० ते २०० टनािा आहे. 
त्ा दृष्ीने प्रयत्न व वाटिाल सुरू आहे.

सरुरेश कबाडे मो. ९४०३७२५९९९

ऊसाच्ा निीन िाणांचे संशोिन हिे
महाराष्ट् ात सध्ा ८६०३२ ही उसािी जात मोठ्ा प्रमाणावर लावली जाते. हा वाण कोईमतूर 
ऊस संशोधन कें द्राने को ८२१९८ आणण कोसी ६७१ या जातटींिा संकर करून तयार केला 
आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन कें द्राने १९९६ मध्े हा वाण प्रसाररत केला. आता या वाणाला 
वापरात येऊन २५ वर्षे झाली आहे. पाने गद्ण दहरवी, लांब, रंूद अल्प प्रमाणात कूस, सरळ 
व टोकाकडे वळलेली असतात. देठािा रंग पारवा असतो. त्ावर रोडा मेणिटपणा असतो. 
जोडावर एका बाजूस कणमाकृती असते. कांड्ा मध्म जाडीच्ा लालसर रंगाच्ा असतात. 
डोळा गोल असतो. पक्व उसाच्ा कांडीवर भेगा पडतात. तुरा उशीरा व कमी प्रमाणात येतो. 
काणी गवताळ वाढीिे प्रमाण कमी असते. खोडवा उत्म येतो. मध्म तसेि भारी जवमनीत 
िांगले उत्ादन येते. सध्ा हा वाण शेतकऱयांमध्े लोककप्रय असला तरीही वाणांिे सतत 
नवनवीन संशोधन करणे अगत्ािे आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन कें द्राला सरकारमधून 
संशोधनाच्ा कामासाठी वनधी वमळत नसल्ामुळे आता नवीन वाण तयार करण्यािे 
व संशोधनािे काम जवळपास ठप्प झाले आहे. त्ामुळे खाजगी व सहकार क्ेरिानेही या 
संशोधनाच्ा कामात लक् घालून सरकारवरिे अवलंवबत् कमी करावे असे वाटते.
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ऊस पपकाचे 
  अनोखे अनमोल योगदान

महाराष्ट् ात ऊसािे पीक सुमारे १० लाख हेक्र क्ेरिावर घेतले जाते. 
ग्रामीण कृर्ी उद्ोगातील ते प्रमुख पीक असून ग्रामीण भागात आभर्णक 
उलाढाल वाढवण्यास व त्ा अनुर्ंगाने शैक्णणक, सामाशजक, राजकीय, 
आरोग, पतपुरवठा, पणन, रोजगार अशा बाबटींमध्े पररवत्णन घडवून 
आणणारे प्रमुख पीक आहे. या कपकामुळे पशुसंवध्णन व दधू व्यवसायाला 
सुद्धा िालना वमळाली आहे. त्ामुळे शेतकऱयास अल्प खिमासाठी िलन 
वमळते. तसेि इतर अनेक ग्रामीण, शहरी उद्ोग व रोजगार वाढण्यास 
ऊस कपकामुळे हातभार वमळाला आहे हे नाकारता येणार नाही. अकुशल 
व अशशशक्तांना वर््णभर रोजगार वमळवून देणारे हे एकमेव पीक आहे. 

इंिन ि उजजा पीक म्णून ऊस प्भािी
ऊस हे पीक प्रभावी कब्णग्रहण करणारे काय्णक्म तृणवगमातील पीक 

असून शुद्ध साखरेच्ा स्रूपात सूयमािी प्रिंड प्रमाणात उपलब्ध असणारी 
(केवळ वनस्पतटींना) साठवून ठेवता येणारी उजमा इतर कपकांिे तुलनेने 
मोठ्ा प्रमाणात साठवून मानवास अन्न व इतर अनेक उपयोगासाठी 
वमळवून देते. अपार, अखंड प्रयत्न व तंरिज्ान ववकासातून ऊस पीक अनेक 
क्ेरिात लागणारी उजमा व इंधन पुरवण्यासाठी प्रमुख भूवमका बजाऊ शकते. 
त्ामुळे आभर्णकदृष्टा गांजलेल्ा शेतकऱयाच्ा अर्णकारणास ऊभारी 
देण्यात बळ वमळू शकते. अरमात, वाढलेल्ा एक कपकामुळे जवमनीच्ा 

डहॉ. बषी.पषी. पाटषील,  
कोल्ापूर 

मो. ७३५०३६०२१३
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भौवतक, रासायवनक व जैववक घटकावर होणारे दीघ्णकालीन प्रभाव 
संभाव्य व अवनष् बदल टाळणेसाठी उत्ादन तंरिज्ानािा अभ्ासपूण्ण 
व तारतम्ाने वाजवी वापर करून शार्त उत्ादन घेणे काळािी गरज 
ठरते. त्ासाठीिा कपकाच्ा एकास्त्मक पोर्ण, संरक्ण व शसिंन तसेि 
फेरपालट आंतरपीके, पािट व्यवथिापन, सेंद्रीय खते, जैववक खते आणण 
दठबक शसिंनािा ककंवा सूक्ष्म शसिंन पद्धतीिा व्यापक वापर या बाबी 
महत्त्वाच्ा ठरतात. ककंबहुना अशा व्यवथिापनास व तंरिज्ानास हे पीक 
प्रिंड प्रवतसाद देते. ऊस पीक उष् ते समशीतोष् अशा वैववध् पूण्ण 
हवामानात घेतले जाते. महाराष्ट् ात कोकण व ववदभ्ण, मराठवाडा अशा 
ववववध कृकर् हवामानात हे पीक तग धरते. त्ामुळे हवामान बदलास व 
जवमनीच्ा वैववध्ास अंगवळणी पडण्यािी क्मता या कपकात वनशचित आहे.

ऊस पपकािरील नाहक टीका
अलीकडे या कपकावर अभधक पाण्यािा वापर करणारे, रासायवनक 

खतांच्ा वापराने जवमनीिे आरोग्य वबघडवणारे, ग्रामीण भागातील नदी 
नाल्ांिे प्रदरू्ण वाढवणारे पीक, दषु्ाळ वाढवणारे पीक, आभर्णक 
ववर्मता वनममाण करणारे पीक अशा अनेक टीका होताना ददसून येतात. 
कोणतेही पीक हे हरीत द्रव्याच्ा माध्मातून, 
सूय्णप्रकाशािी अनंत उजमा पैकी काही अंश 
पाणी व हवेतील काब्णन डायऑर्ाईड आणण 
जवमनीतीतून घेतलेले पाण्यात ववद्राव्य व 
उपलब्ध अन्न घटक वापरून अनेक कब्ण, नरि, 
स्निग्ध, और्धी, सुगंध असे प्राणीमारिास व 
सूक्ष्म जीवास उपयुक्त जैवरासायवनक पदार्ण 
आणण घातक ववर्वत पदार्णपण वनममाण करीत 
असतात. अशा ववववध उपयुक्त वनस्पतटींिे 
व्यापारी ककंवा जीवनावश्यक उत्ादनासाठी 
व्यवथिापन व त्ावर प्रकक्या मानव करीत 
असल्ाने वरील प्रमाणे कपकाला दोर् देणे 
योग्य आहे का? कोणत्ाही गोष्ीिा अवासव 
आणण अपयमाप् वापर ववपरीत पररणामास 
कारणीभूत असतो हे ध्ानी घेणे आवश्यक. 
त्ामुळे कपकास दोर् न देता ववववध तंरिज्ानािा 
एकास्त्मक अवलंब करून पीकािे उत्ादन 
शार्त करणे व त्ाि वेळी कपकािे व मानवािे 
पयमावरण संरक्ण व संवध्णन करण्यासाठी सव्ण 
सरावर प्रयत्न करणे गरजेिे ठरते. त्ामुळे 
शेतकऱयािे आभर्णक संरक्ण पण अबाधीत 
ठेवता येईल. उजषेिे व इंधनािे प्रभावी पीक 
म्हणून सव्णमान्यता वमळेल. 

िातािरणाचे शरुद्धीकरण करणारे पीक
ऊसकपकािी उत्ादन क्मता, उजमावनवम्णती क्मता व ग्रामीण 

भागािा कायापालट करण्यािी, रोजगार वनममाण करण्यािी क्मता अशा 
अनेक बाबटींिा उहापोह आपण नेहमी करतो. तरापी, हे पीक शेतात 
वर््णभर कब्णग्रहणािे महत्त्वािे काय्ण पार पाडत असताना वातावरणात 
मोठ्ाप्रभावीत प्राणवायू सोडून कब्णदीप्राणीव वायू शोर्णािे महत्त्वािे 
काय्ण मारि कोणािे (गावी) लक्ात येत नाही याला दैवदवुव्णलास की काय 
म्हणावे. ककंबहुना या बाबी गृहीत धरल्ा जातात. वर्मानुवर्षे हे काय्ण 
ऊस पीक सातत्पूण्णररत्ा पार पाडीत आहे. परंतु करोना काळातील 
प्राणवायूिे महत्त्व, वनवम्णती, व्यापार व मोजावी लागणारी ककंमत यावरून 
प्राणवायूिे महत्त्व आंतरराष्ट् ीय सरावर अधोरेखीत झाले. याकपकाच्ा व 
अनुर्ंगाने ऊस शेतकऱयाला या अनमोल कामगगरीिे मोल वमळते का? 
वर्मानुवर्षे हे काय्ण अव्याहतपणे ऊस शेतकरी करीत आहे. काब्णनके्डीटिा 
वविार केल्ास शेतकरी हा कोणतीही आकडेमोड व अंदाज न करता 
नेहमीि वजनदार पारड्ात असेल हे ववसरता कामा नये. अरमात त्ास 
वनदान सव्ण सरावर व ववशेर्तः त्ािे उत्ाददत मालास झुकतेमाप वमळते 
का? यािा वविार करण्यािी वेळ आली आहे. या अनमोल योगदानािा 

दठबकिी नळी दोनही बाजूने ऊसाला एकदम 
चिकटून न टाकता रोडी लांब टाकली तर 
मुळांिी िांगली वाढ हाेते.
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(ऊस कपकाच्ा माध्मातून) वेध घेण्यािा हा अल्प प्रयास आहे. त्ासाठी 
महाराष्ट् ातील ऊसपीक क्ेरिािा, ऊस उत्ादनािा, साखर उत्ादनािा, 
रासायवनक खतांच्ा वापरािा आणण एकंदरीत उत्ादन खिमािा वविार 
करण्यात आला आहे.

ऊस पपकाकडून शोषला जाणारा काब्वनडाय ऑक्ाईड
ऊस कपकािे ग्रामीण भागातील औद्ोगगक, आभर्णक, शैक्णणक 

रोजगार वनवम्णती, राजकीय, सहकार ववकास अशा अनेक क्ेरिातील 
योगदान सववांना पररचित आहे. त्ामुळे झालेले ग्रामीण पररवत्णन मान्य 
करावे लागेल. या कपकामुळे दधू व्यवसायािी शेतीपूरक व्यवसाय व 
वर््णभर िलन देणारा शेतीला जोडधंदा बळकट झाला हे वासव आहे. 
महाराष्ट् ातील गेल्ा पाि वर्मातील (२०१५-१६ ते २०१९-२०) ऊस 
कपकािे क्ेरि, उत्ादन, साखरेिे उत्ादन, पाणी, खते व हेक्री उत्ादन 

खि्ण सदर अभ्ासासाठी घेण्यात आले. गेल्ा पाि वर्मात सरासरी ९ 
लाख हेक्र क्ेरिावर एकूण ४०३ लाख टन ऊस उत्ादन व ८० लाख 
टन साखर उत्ादन झाले. साखर, मोललॅसेस/मळी, चिपाडे, खोडवी या सव्ण 
ऊसाच्ा घटकांमधील एकूण साखरेच्ा उत्ादनामध्े सुमारे १५३.२ 
लाख टन काब्णनडाय ऑर्ाईड वायू हवेतून वर्माकाठी शोर्ला जातो. 
म्हणजेि वर्माला सुमारे १७.८ टन/हेेक्र काब्णन डायऑर्ाईड शोर्ला 
जातो. त्ािप्रमाणे नऊ लाख हेक्र क्ेरिावरील ऊस पीक वर्माकाठी 
सुमारे ११२.३ लाख टन प्राणवायू हवेत सोडते म्हणजेि हेक्री सुमारे 
१२.४९ टन प्राणवायू हवेत सोडण्यािे काय्ण ऊस पीक करते. यािाि 
अर्ण हे पीक वातावरणातील काब्णनडाय ऑर्ाईड घेऊन प्राणवायू 
सोडण्यािे काम सातत्पूण्ण करीत आहे व वाढणाऱया हवेतील काब्णनडाय 
ऑर्ाईडला व तापमान वाढीला काही अंशी का असेना प्रवतबंध 
करते आहे हे ववसरून िालणार नाही. वातावरणात सोडल्ा जाणाऱया 
प्राणवायूच्ा वतप्पट प्राणवायू पाण्यामधून ऊस कपकास घ्ावा लागतो. 
त्ामुळे कपकािी पाण्यािी गरज पण त्ामानाने अभधक आहे. पण 
साखरेत असणारा प्राणवायू अंश अत्ल्प ०.०२ टके् पेक्ा कमी असतो. 
काब्णन व ऑर्ीजन पोर्णावर नरि, सु्रद व पालाश पोर्णािा पररणाम 
होतो. म्हणजेि हे अन्नघटक कब्णग्रहण कक्येिे इतर अन्न घटकासोबत 
वनयंरिण करतात हे स्पष् होते. हे सव्ण नकळत घडते आहे. नरि, सु्रद व 
पालाश या अन्न घटकांिा वविार केल्ास महाराष्ट्  राज् सरावर ऊस 
पीक सरासरी एक टन गाळपयोग्य ऊसासाठी ४२१ ग्रलॅम नरि, ४०० ग्रलॅम 
सु्रद व १०३० ग्रलॅम पोटलॅश अन्नद्रव्य घेते असे ददसते. तर अन्नघटक म्हणून 

उस पीक काब्णनडाय ऑक्साईड घेऊन प्राणवायू सोडते ही प्रकक्या दश्णववणारा आलेख.

एक हेक्टर क्ेरिावरील ऊस वर्माला १७.८ टन काब्णनडाय ऑक्साईड 
शोर्तो हे दाखववणारा आलेख.
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प्रतीटन गाळप योग्य ऊस ४२ ककलो काब्णन, ७ ककलो हायडट् ोजन व १३८ 
ककलो ऑक्र्जन घेतो. 

ऊस पीक पाणी आणण खते िापर
वेगवेगळ्ा ऊस पीकांना (आडसाली, पूव्ण हंगाम, सुरू) लागणारे 

सरासरी पाणी सुमारे ३००० वमवम/हे. असून राज्सरावर एक टन 
गाळपयोग्य ऊस कपकववण्यासाठी ३३.७० वममी (३,३७,००० शलटर) 

पाण्यािा वापर होतो. या कपकािी गाळपयोग्य ऊस उत्ादन स्रूपात 
पाणी वापर काय्णक्मता पाहता हेक्री २९.६६ वममी मध्े येते तर साखर 
उत्ादनामध्े काय्णक्मता ९२.९६ ककलो/वममी/हे. येते. अरमात १ टन साखर 
उत्ादनासाठी ३३७.४५ वममी/हे. पाणी आवश्यक असते. ऊसकपकामध्े 
पाणी वापर काय्णक्मता वाढववण्यासाठी जाणीवपूव्णक प्रयत्नांिी,  शेतकरी 
प्रबोधनािी आणण सरळ व सुलभ असा पुरवठा ही काळािी गरज आहे 
यात शंका नाही. पण हा दोर् कपकािा नसून वापर पद्धतीिा व पाणी 
ववतरण आणण वीज ववतरण व त्ांच्ा वेळा यामधील सदोर् वनयोजनािा 
आहे. पािट आच्ादन, सूक्ष्मशसिंन यामुळे पाणी तर वाितेि (५० ते ६० 
टके्) शशवाय जैववक भार संवध्णन व संरक्ण होते, रासायवनक खतामध्े 
बित होते (२५ ते ३०%) सेंद्रीय पदारवांिे संरक्ण, क्ार वनयंरिण इत्ादी 
फायदे होतात. मुबलक पाणी उपलब्ध असल्ाने सूक्ष्म शसिंनािा अवलंब 
टाळणे ददुषेवी व आत्मघातकीि. साखर वनवम्णतीमध्े ग्ुकोज व फु्क्ोज 
अशा दोन घटकांिे एकरिीत येण्याच्ा कक्येमध्ेसुद्धा काही पाणी बाहेर 
पडते ते सुमारे ८० लाख टन साखरेसाठी ४८ लाख टन (हेक्री ५.३२ टन) 
असते तर त्ासाठी कब्णग्रहण कक्येमध्े सुमारे ५० लाख टन पाणी ८० 
लाख टन साखरेसाठी (हेक्री ५.६८) राज्सरावर वापर अंदाशजत होतो. 
त्ामुळे इतर कपकापेक्ा अभधक पण वाजवी पाणी वापर लागतो हे वासव.

राज् सरावर महाराष्ट् ात हेक्री सुमारे ३३ ककलो नरि, १५१ ककलो 
सु्रद व १५१ ककलो पालाशिा वापर शशफारशी प्रमाणे होतो असे 
गृहीत धरून उपलब्धता अनुक्मे ३०%, ४०% व ५०% प्रमाणे हेक्री 
९९ ककलो, ६० ककलो व ७५ ककलो प्रत्क् उपलब्ध होतात. जवमनीत 
उपलब्ध सरासरी हेक्री २५० ककलो नरि, २० ककलो सु्रद व २५० 
ककलो पालाश म्हणजेि हेक्री एकूण ३४९ ककलो नरि, ८० ककलो सु्रद 

जैन दठबक संिावर केलेल्ा उसाला न्यूटट् ीकेअर मशशनद्ारे फटवीगेशन केले जाते.
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व ३२५ ककलो पालाश ऊस कपकाला उपलब्ध असतात. जवमनीतील 
बाहेरून ददलेल्ापैकी केवळ हेक्री ३८ ककलो नरि, ३६ ककलो सु्रद 
व ९२ ककलो पालाश ऊस पीक घेते व बाकी जवमनीत राहतात. त्ामुळे 
जवमनीिी सुकपकता खालावणे अपेशक्त नाही. या प्रमुख अन्नघटकांच्ा 
काय्णक्मतेिा वविार करता प्रती ककलो हेक्री ददलेल्ा नरि, सु्रद 
व पालाश पासून अनुक्मे २६९, ५८९, ५८९ ककलो गाळप योग्य ऊस 
महाराष्ट् ात वमळतो. तर राज् सरावर ददलेल्ा नरि, सु्रद व पालाश अन्न 
घटकांिी काय्णक्मता अनुक्मे ११%, २३% व ६०% प्रत्यास येते. अरमात 
पाण्याबरोबर अन्नद्रव्यांिी काय्णक्मता वाढववते पण अन्नद्रव्ये बित व 
पयमावरण रक्णािे दृष्ीने महत्त्वािे ठरते. अन्नद्रव्ये ववशेर्त: नरि ऱहास कमी 
करणेसाठी नीम तेल आवरण युक्त युरीया आवश्यकतेनुसार अनेकवेळा 
ववभागून तसेि फटवीगेशन अवलंब करून खते देणे गरजेिे ठरते. नरि, 
सु्रद व पालाश आणण काब्णन हायडट् ोजन, ऑर्ीजन यांिे एकमेकांशी 
संबंध असल्ाने त्ांिा उत्ादनावर रेट पररणाम होतो. यािाि अर्ण 
वातावरणातील काब्णन व पाण्यातून वमळणारा ऑर्ीजन व हायडट् ोजन 
पोर्ण नरि, सु्रद व पालाशमुळे प्रभावीत होते. म्हणून त्ािे योग्य पोर्ण 
वनयोजन अत्ंत महत्त्वािे. 

ऊस पाचट, चचपाडे, मळी आणण खोडकीचे महत्त
महाराष्ट् ातील ऊस पीकािा वविार करता हेक्री सरासरी ८.९ टन 

पािट (१०%) सुमारे हेक्री ७ टन खोडवी, १७.८ टन पािट, २.६७ टन 
(३%), प्रेसमड आणण २.२ टन मळी, हेक्री सरासरी ८९ टन उत्न्नाशी संलग् 
उपपदार्ण वनवम्णती होते आणण हेक्री ८.९ टन साखर वनवम्णती होते. यामधील 
प्रमुख घटकांिा अंदाज करता मळीमध्े सवमाभधक हेक्री १.६७ टन, 

चिपाडात हेक्री ८९ ककलो आणण खोडकीमध्े हेक्री ४९० ककलो अशी 
एकूण हेक्री २.२५ टन साखर असते. त्ामुळे एकंदर हेक्री ११.१ टन 
साखर वनवम्णती होते. त्ापैकी २०% साखर खोडकी, मळी व चिपाडामध्े 
जाते. मळीमधील मोठ्ा प्रमाणातील साखरेिा सध्ा इरेनॉल, स्पीरीट व 
इतर औद्ोगगक दृष्टा उपयुक्त सेंद्रीय रसायने वनवम्णतीसाठी केला जातो. 
पण चिपाडे व खोडक्ामधील साखर मारि वाया जाते.

मुख्य अन्न घटकांपैकी नरि, सु्रद व पालाश यांिे सवमाभधक अनुक्मे 
१८.६ ककलो, २४.१२ ककलो, ६२.९ ककलो/हेक्री म्हणजेि एकूण 
उिलपैकी प्रमाण ४८%, ६७%, ६८% चिपाडामध्े जाते. त्ा पाठोपाठ 
खोडकीमध्े ८.४ ककलो नरि, ४.८ ककलो सु्रद आणण १४ ककलो पालाश 
(अनुक्मे २२%, १३.३३%, १५%) घेतले जाते. तर प्रेसमडमध्े हेक्री 
७.५ ककलो नरि, ४.९ ककलो सु्रद आणण ७.२ ककलो पालाश म्हणजेि 
एकंदर उिल पैकी अनुक्मे १९.७%, १३.६%, ७.८% उिल प्रेसमडमध्े 

पािट जाळण्यापेक्ा शेतात कुजववणे जासत दहतािे आहे.

साखर कारखान्यातली मळी खत बनववण्यासाठी वापरली जाते.
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होते. सवमात कमी उिल पािटामध्े होते व ती हेक्री सरासरी ३.५ ककलो 
नरि, १.७८ ककलो सु्रद व ८.९ ककलो पालाश इतकी होते. म्हणून वनदान 
पािट व प्रेसमड अभधकाभधक ऊस शेतीमध्े पुन्ा िक्ीत करणे अत्ंत 
महत्त्वािे ठरते. त्ामुळे सेंद्रीय कब्ण वाढून जवमनीत उपयुक्त जीवाणूंिी 
संख्या वाढण्यास मोठा हातभार लागू शकतो. त्ािबरोबर अन्नद्रव्ये पण 
िक्ीत होण्यास मदत होते. सहाशजकि ऊस शेती शार्त करण्यासाठी 
या दयु्म उत्ादनांिा सुयोग्य वापर करणे इष् ठरते. 

ऊस कपकाइतके सेंद्रीय भार (बायोमास) वनवम्णती व त्ामध्े बंददस 
सूयमािी उजमा देणारे पीक उपलब्ध नाही असे म्हटल्ास वावगे ठरू 
नये. खरे तर ऊस कपकािे अनेक कृकर् औद्ोगगक फायदे सव्ण पररचित 
आहेत. पण ऊस कपकािे माध्मातून ऊस शेतकरी सातत्ाने करीत 
असलेले हवेतील काब्णनडाय ऑर्ाईड शोर्ण करून हवेिे वाढते 
तापमानावर काही अंशी का असेना वनयंरिण आणण्यािे अव्याहतपण 
नकळत अनमोल काय्ण दलु्ण शक्त आहे. त्ाशशवाय कब्णग्रहण कक्यासुद्धा 
अखंड ठेवल्ामुळे हवेतील प्राणवायूमध्े पण भर घालण्यािे अनमोल 
काय्ण या कपकाकडून होत आहे हे दलु्णक्ून िालणार नाही. केवळ कपकािा 

दोर् नसताना मानववनवम्णत दोर् कपकाला चिटकवणे अत्ंत िुकीिे आहे. 
असे दोर् वनशचितपणे तंरिज्ानाच्ा मदतीने वनराकरण करणे शक् आहे. 
त्ादृष्ीने अपार कष्, कौशल्, बुद्धी आणण तंरिज्ान पणाला लावण्यािी 
वेळ आली आहे. शेतकऱयांिे हीत कें द्रथिानी ठेऊन या कपकािा वापर उजमा 
पीक, इंधन पीक अशा ववववध उत्ादनाकडे केल्ास आणण शेतकऱयास 
संकटकाळी झुकतेमाप ददल्ास ऊस पीक शेतकऱयास वरदान ठरून 
हवामान बदलास रोखण्यास मदत करेल यात शंका नाही. ककंबहूना हे 
पीक घेणाऱया शेतकऱयांना हवामान शुद्धकरण्यासाठी केेलेल्ा अनमोल 
कायमासाठी ववशेर् मदत देण्यािा वविार भववष्काळात नवे् तर आताि 
केला पादहजे व त्ा दृष्ीने वविार मंरन व्ायला हवे. पाचिात देशात 
जवमनीवर सातत्ाने दहरवे आवरण वनयोजनािा (ललॅन्ड मलॅनेजमेंट प्रलॅक्ीस) 
शोध घेऊन वातावरणातील काब्णनडाय ऑर्ाईड काढून घेण्यािे 
(ररमूव्ल) प्रभावी साधन असल्ािे अनेक अभ्ासामध्े आढळले आहे 
व ते इतर रासायवनक व भौवतक पद्धतीपेक्ा सुलभ व स्स असल्ािे 
शसद्ध झाले आहे. त्ा अनुर्ंगाने ऊस पीकािा वविार करावा लागेल. 

चचपाडाकडे गांभीयजाने पाहण्ाची गरज
इलेक्टट् ीकल आणण हीट अशी दोनप्रकारिी उजमा साखर 
कारखान्यांमध्े वापरली जाते. आधुवनकीकरणाने उजषेत बित 
होते. तेलाच्ा ककमती वाढल्ानंतर कारखान्यांिे आधुवनकीकरण 
आपण करून घेतले. पण बगलॅसिे (चिपाडे) महत् आपल्ाला 
पादहजे तसे कळले नाही म्हणून साखर कारखाने मागे पडले. 
लाखो टन भुस्ा साखर कारखान्यात तयार होतो. त्ापासून 
हजारो मेगलॅवलॅट वीज (को-जनरेशन) तयार होऊ शकेल. पण सव्ण 
कारखाने अजूनही वीज वनवम्णतीच्ा क्ेरिात उतरलेले नाहीत. 
उसात ७०० ककलो कलॅ लरी एनजवी असते. बगलॅसमध्े २२५० 
कलॅ लरी उजमा असते. ८० ककलो कलॅ लरी उजमा रूपांतरीत करून 
आपण ग्रीडला देऊ शकतो. कारखाना व्यवकसरतपणे िालववला 
तर ८ ते १० टके् भुश्ािी बित होऊ शकेल. बॉयलर ववभागात 
उजमा बितीला बरीि संधी आहे. हाय प्रेशरिे बॉयलर मारि 
त्ासाठी बसवावे लागतील आणण त्ािे डीझाईन अिूक करावे 
लागेल. अमेररकेत बगलॅसमध्े देखील प्रतवारी केली जाते असे 
डॉ. मंगलशसगं यांनी १९९३ मध्े माळेगावच्ा साखर पररर्देत 
सांगगतले होते. आपल्ाकडे ही प्रतवारी अजूनही केली जात नाही. 
चिपाडापासून पाटवीकल बोड्ण व अन्य अनेक वसतु बनू शकतात 
पण त्ाकडे अजून गांभीयमाने कुणी पाहाति नाही.
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सद्यस्थितषी - साखर हा प्रत्ेकाच्ा आहारातील घटक आहे. पूववीच्ा काळी साखरे ऐवजी गूळ वापरला जायिा. साखरेपेक्ा गूळ आहारात आल्ास 
त्ािे फायदे वनशचिति जास आहेत.

साखर खांडसरी साखर गूळ गूळ पावडर

रंग पांढरा शुभ्र पांढरा ऑफव्ाईट सोनेरी िॉकलेटी तांबडा 
काळा

सोनेरी िॉकलेटी तांबडा

वाहकता िमच्ाने वापरता येते िमच्ाने वापरता येते खडा िमच्ाने वापरता येते

प्रकक्या रसायन युक्त रसायन युक्त व रसायन 
मुक्त

रसायन युक्त व रसायन 
मुक्त

रसायन युक्त व रसायन 
मुक्त

घटक सुक्ोज सुक्ोज ग्ुकोज ग्ुकोज

पूण्ण कोरडी पूण्ण कोरडी - रोडीशी ओलसर

वापर कालावधी २ वर््ण २ वर््ण १ वर््ण १ वर््ण

भारतीय सणांमध्े वापर - - होतो होतो

भववष्ात व सध्ा आहारात रसायन मुक्त घटकांिा वापर करण्याकडे कल वाढला आहे. यानुसार साखरेिा वापर कमी होऊन गूळ पावडरिा वापर 
वाढणार आहे.

पाटील शरुगस्वची 
‘ससरप’ अवतशरुद्ध 

गूळ पािडर
सरुधाकर पाटषील

कुरंूदवाड 
मो. ७२५९०२०२२९

पाटील शरुगस्वची 
‘ससरप’ अवतशरुद्ध 

गूळ पािडर
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प्रषरिया :

अ.रि. तपशषील साखर खांडसरी साखर गूळ गूळ पावडर

१ दैवनक ऊस गाळप क्मता (मे. टन)  २५००-१०००० ५०० २० १००-५००

२ मील संख्या ५ ४-५ १ ४

३ उष्ता बॉयलर बॉयलर िुलवान बॉयलर

४ उष्ता घटक वाफ वाफ उष्ता िरका वाफ

५ बगलॅस उत्ादन (%) १० ५ ० ५

६ प्रेसमड उत्ादन (%) ३ ३ ० ३

७ मोललॅ शसस उत्ादन (%) ४ ४ ० ०

८ सोनमळी ० ० वनघते ०

९ उत्ादन प्रकक्या प्रकार ए. व बी. ए. व बी. एकरि एकरि

तपशषील गरुळ गरुळ पावडर जसरप गरुळ पावडर

रस वनवम्णती
पारंपाररक गुळामध्े रस वनवम्णतीत 
मानवी हसक्ेप जादा असतो. त्ामळे 
योग्य रस वनवम्णती होत नाही.

आधुवनक पद्धतीने यांकरिक रस वनवम्णती 
असलेले मानवी हसक्ेप कमी होतो. 
पयमायी योग्य रस वनवम्णती होते.

आधुवनक रस वनवम्णती प्रकक्येिा वापर 
करताना योग्य रस वनवम्णतीिी काळजी घेतली 
जाते. पयमायी योग्य रसािी खारिी वाढते.

रस शुद्धीकरण प्रकक्या

पारंपाररक पद्धतीत काहील मध्े रस 
उकळताना मानवी हसक्ेप वापरून 
अशुद्ध पदार्ण जसे मळी, किरा व इतर 
अनावश्यक घटक वेगळे केले जातात. 
रस शुद्धीकरणािी खारिी प्राप् होत नाही.

शुद्धीकरण प्रकक्या ‘सेटशलंग’ 
(गुरुलीय संियन) पद्धत वापरून 
होते. प्रकक्या जलद गतीने पार पडते. 
रस शुद्धीकरणािी खारिी असते.

सेटशलंग प्रकक्येिा कालावधी जादा असल्ाने 
संपूण्ण शुद्धीकरण होते. पररणामी  शुद्धतेिी 
पररपूण्ण खारिी राहते.

रस शशजवणी प्रकक्या

पारंपाररक अरवा आधुवनक ‘काहील’ 
वापर असल्ाने अवनयंकरित व अवनयवमत 
जाळ व उष्ता रसास प्राप् होते. 
त्ामुळे, रसातील आवश्यक घटकांिे 
ववघटन होते व घटक अंती नष् होतात. 
काहीक्णी पूण्ण करपून ववशुद्ध घटकही 
तयार होतात.

मानवी हसक्ेप पूण्णपणे असतो.

वाफेिा योग्य तापमान व उष्तेिा 
वापर होतो. वाफ वनयंकरित पद्धतीने 
वापरल्ाने अपेशक्त उष्ता वमळते व 
आवश्यक घटकांिे ववघटन घडत नाही.

मानवी हसक्ेप नसतो.

वाफेिा वापर वनयंकरित पद्धतीने व योग्य वेळ 
वापर केल्ाने आवश्यक घटकांिी सुस्थितीत 
असणेिी पूण्ण खारिी राहते. 

मानवी हसक्ेप पूण्णपणे वनकर्द्ध असतो.

उत्ादन (उसाच्ा 
टके्वारीत ररकव्री)

१५ ते १६% १३ ते १४% ५ ते ६%

इतर घटक

गुळात शसरप, मळीिे घटक व 
मोललॅ शससिे प्रमाण असते तसेि 
अशुद्धतेमुळे काही अंशी किरा व 
अनावश्यक घटक असतात.

शुद्धीकरण योग्य पद्धतीने असल्ाने 
अनावश्यक घटक नसतात परंतु 
मोललॅ शससिे प्रमाण असते.

संपूण्ण शुद्धीकरण व योग्य यांकरिक 
ववलगीकरण प्रकक्या असल्ाने कोणत्ाही 
प्रकारिी ववशुद्धी राहत नाही. पररणामी 
पररपूण्ण शुद्ध व सव्ण सुयोग्य घटकासहीत 
पावडर वमळते. तसेि मोललॅ शससिे प्रमाणही 
नसते.

मानवी प्राशनािी खारिी पूण्ण खारिी नाही. खारिी आहे. पूण्ण खारिी आहे.
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घटक :

तपशषील साखर गूळ पावडर

सुक्ोज उपलब्ध X

ग्ुकोज - उपलब्ध

कलॅ ल्शिअम - उपलब्ध

लोह - उपलब्ध

आपण लहान मुलांना दधुासोबत बोन्णझव्टा, कॉम्प्ेंन ई. वगैरे अशा 
स्रूपािा जादा घटक असणाऱया पावडरीिा वापर वनशचिति करत असतो.

तपशषील घटक बोन्नव्व्टा कहॉम्प्लेंन
पाटषील शरुगस्न, 

कोल्ापूर 
जसरप पावडर

फॉस्रस २०५ मी.ग्रलॅम ७८० मी.ग्रलॅम -

प्रोटीन ७.० ग्रलॅम १८ ग्रलॅम १.२९ %

कू्ड फलॅ ट १.४ ग्रलॅम ११ ग्रलॅम ०.०७

कू्ड फायबर - - ०.०

काबबोहायडट् ेट ८७.६ ग्रलॅम ६२ ग्रलॅम ९५.७५ %

उजमा
३९१ 

Kcal/१००g
४१९ 

Kcal/१००g
३८८.७९ 

Kcal/१००g

एकूण साखर - २४ ग्रलॅम ९४.९८ %

सुक्ोज (%) ३७ ग्रलॅम

आद्र्णता - - १.४७%

कलॅ ल्शियम ८० ग्रलॅम ८०० ग्रलॅम -

दर प्रवत ५०० ग्रलॅम ४४० २६४ २००

लहान मुलांिी संतुशलत व अभधक वाढ होणेसाठी डॉक्र काही जादा 
घटक पदार्ण खाण्यािा सल्ा देतात. जवळपास ते सव्णि घटक या शसरप 
पावडरमध्े आढळतात. लहान मुले आवडीने गूळ, गूळ पावडर खाणार 
नाहीत म्हणून त्ांच्ा आवडीिी, िव िमच्ाने वापरता येईल अशी कमी 
आद्र्णता हे गुणधम्ण शसरप पावडर मध्े आणले आहेत. पाटील शुगस्ण यांिी 
शसरप पावडर हा गूळ प्रकक्येतील अवतशुद्ध प्रकार असून उव्णररत शशल्क 
पावडर दह जनावरांसाठी ककंवा स्स्पररट वनवम्णतीसाठी वापरली जाते. 
कोणतेही रसायन व फ्ेवर न वापरता दह पावडर तयार केल्ामुळे खाण्यास 
अत्ंत सुरशक्त आहे. अशी पावडर महाराष्ट् ात सव्ण प्ररम आम्ही तयार केली 
आहे. सध्ा त्ािी वाकर््णक क्मता ४००० मे.टन इतकी आहे. बाजारातील 
मागणी वविार करता हे उत्ादन अत्ंत मयमाददत स्रूपात आहे.

प्रयोग : १ ली ते ५ वी शाळेला जाणाऱया मुलांना दह शसरप पावडर 
दररोज २ िमिे असे ३ मदहने खाण्यास ददली. तसेि जेवण कमी 
असणाऱया कॉलेजमधील मुलीना दह पावडर ३ मदहने खाण्यास ददली. या 

दोन्ी दठकाणी त्ांिी भूक वाढली, पिन प्रकक्या सुधारली असे ददसून 
आले. आपली पिनप्रकक्या िांगली असल्ास ६०% ते ७०% आजार 
येत नाहीत असे शास्त सांगते. नेमके याि दठकाणी पाटील शुगस्ण शसरप 
पावडर काम करते. सदर पावडर सुरशक्त व उपयोगी आहे. तोंडातील 
लाळ वनममाण करण्यापासून ते अन्नािे पररपूण्ण पिन करणे स्ताव, 
इंझाइम् वनवम्णती करणेिे काम शसरप गूळ पावडर करते. 

आम्ही  अे. बी. ककंवा सी. ग्रेडिी उत्ादने तुमच्ा मागणीप्रमाणे १ 
नोवहेंबर २०२१ ते १५ माि्ण  २०२२ या काळात म्हणजे वर्मातील १३५ 
ददवस तुमच्ासाठी बनवून देऊ शकतो.

सल्फर आणण रसायन मरुक्त उत्ादने

सल्फर आणण 
रसायन मरुक्त 

उत्ादने

उत्ादन (मे. टन) पॅकेजिगं

अ ब क

और्धांसाठी  
गुळ पावडर

९०००  
मे. टन

- ४२००  
मे. टन

३० ककलो

खांड साखर - ७८००  
मे. टन

- ५० ककलो

मुळ िॉकलेटिी िव 
असणारी गुळ पावडर 

(फ्ी फ्ोटटींग)

१०००  
मे. टन

१०००  
मे. टन

१०००  
मे. टन

१ ककलो

 गूळाचे काही औषिी फायदे
• गूळ और्धी गुणधम्णयुक्त आणण शरीरासाठी पोर्क आहे. 
• गूळ पािक द्रव्यांना उत्ेशजत करतो. त्ामुळे पिन सुधारतं. 
• गूळ र्सननशलका, फुफु्स, पोट आणण आतडे यातील अशुद्धटींना 

बाहेर काढतो. 
• गूळ हा झझकं, मलॅग्ेशशयम, पोटलॅशशयम, शसलेवनयम अशा आवश्यक 

घटकांिा स्तोत आहे. • गूळात अँकटऑक्र्डंट गुणधम्ण आहे. 
•  गूळ हा आयन्णिा प्रमुख स्तोत आहे, जे रक्तवाढीस मदत करतं. 
• गूळ खाल्लाने रक्तातील ग्ुकोज सावकाश वाढतं. त्ामुळे 

दीघ्णकाळापययंत शरीराला ऊजषेिा पुरवठा होतो. 
• गूळ हा मधुर, स्निग्ध, पिण्यास हलका, रुिी वाढवणारा, व 

अवतशशत व वातकपत् समतोल राखणारा आहे. 
• शारररीक अशक्तपणा आल्ानंतर गूळ खाल्लास जास फायदा 

होतो.  •  शरीरातील धातूंिी झीज भरुन काढण्यािे महत्ािे 
काय्ण गूळ करतो,  •  रोजच्ा आहारात गूळािा समावेश केल्ास 
िेहऱयावरील कपपंल्सिी समस्ा दरू होते. 

• जेवणानंतर गूळ खाल्लास पिनशक्ती सुधारते. 
•  घसा खवखवत असल्ास गूळ खाल्लाने आराम वमळतो.
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केळीिर फेरपालट ऊस 
१३० टनापयिंत मजल 

श्षी. तवराि बाबरुराव पवार यांचा नवा प्रयोग

श्षी. तवराि बाबरुराव पवार
मु.पो. आष्ा, ता. वाळवा, शज. सांगली, 

४१६ ३०१, मो. ९४०४९६९७९९

माझ्ाकडे एकूण ४० एकर जमीन आहे. त्ातल्ा २६ एकरवर 
ऊस आहे. ४ एकरावर जैन कंपनीिी कटश्यूकल्चरिी ग्रलॅन्डनैन जातीिी 
केळी लावली आहेत. तीन एकर क्ेरिावर गोल्डन (एनएमके) व्रायटीिी 
शसताफळािी बाग उभी केली आहे. २०१० सालापासून जैनिी केळीिी 
रोपे मी लाववत असून वनयमातीच्ा दृष्ीने गुणवत्ेिा माल बऱयािदा तयार 
केला आहे. केळीिे काही घड ५५ ककलोेिे पडले असून २०१३ साली 
केळीिे सरासरी एकरी उत्ादन ५१ टन वमळाले होते आणण त्ाि वर्वी 
सवमाभधक म्हणजे एक ककलोला साडेसतरा रुपये व च्विटंलला १७५०० 
रुपये भाव वमळाला होता. माझे दरवर्वीिे केळीिे सरासरी उत्ादन 
एकरी ३५ ते ४० टन आहे. ऊसापेक्ा केळी कपकामधून वनशचित जास पैसे 

वमळतात. परंतु माझ्ा काही जवमनी अशा आहेत की शजरे पावसाळ्ात 
वाहतुक करता येत नाही आणण केळी नेमकी पावसाळ्ाति कापायला 
येतात. केळी कापणी व वाहतुक यासाठी रसा खूप महत्त्वािा आहे. 
िांगला रसा नसेल तर मोठी अडिण होते. त्ामुळे इच्ा असूनही 
केळीिे क्ेरि वाढववता येत नाही. जैन कंपनीिी केळीिी रोपे सवबोतृ्ष् 
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असून त्ांच्ासारखा माल दसुऱया कोणत्ाि कंपन्यांिा बनत नाही. 
जून-जुलै ककंवा नोव्ेंबर-कडसेंबरमध्े मी केळीिी सहा बाय दोन फूट 
अंतरावर लागण करतो. डबल ललॅटरल वापरतो आणण दर िार ददवसांनी 
फकट्णगेशन करतो. 

उसाचे एकरी १२५ टन उत्ादन : 
उसािी ८६०३२ ही व्रायटी मी लावली असून मागच्ा वर्वी 

एकरी १२५ टन उत्ादन घेतले आहे. राजारामबापू सहकारी साखर 
कारखान्याच्ा १०० टन उत्ादन योजनेत मी भाग घेतला होता. ६ 
एकरात ७५० टन ऊस काढला. २८७० रुपये टन या दराने आतापययंत 
पैसे पोहोिले आहेत. यावर्वी राजारामबापू साखर कारखान्यािा भाव 
साधारणपणे तीन हजार रुपये वनघेल असा अंदाज आहे. केळीपेक्ा 
उसात पैसे कमीि वमळतील पण मालाच्ा ववले्वाटीिी वनशचित खारिी 
आहे. पैसे वमळण्यािी वनशचित हमी आहे आणण ग्ोबल वॉवमयंग व बदलत्ा 
हवामान व वातावरणािा केळीवर जेवढा प्रवतकूल पररणाम होईल तेवढा 
उसावर होत नाही. त्ामुळे उसात नुकसानीिी शक्ता तुलनेने कमी 
असते. सांगलीिा वसंतदादा कारखाना ककंवा इस्ामपूरिा राजाराम 

बापू कारखाना यांनी फार पूववीि मोठमोठ्ा उपसा जलशसिंन योजना 
कारखान्यामाफ्ण त सहकारी तत्ावर राबववल्ा आहेत. या सव्ण योजनांिे 
पाणी प्रवाही पद्धतीने ददले जाते. भरपूर पाणी नाममारि ककंमतीत वमळत 
असल्ामुळे ऊस उत्ादक शेतकरी प्रिंड प्रमाणात पाणी तर वापरताति 
पण उसाला दठबक संि बसवायला तयार होत नाहीत. प्रवाही पद्धतीच्ा 
अवत पाणी वापर पद्धतीमुळे सांगली-कोल्ापूर भागातल्ा बऱयाि जवमनी 
आता खराब, क्ारपड व नापीक होवू लागल्ा आहेत. काही जवमनी बाद 
झाल्ामुळे पडीक पडल्ा आहेत व त्ात बाभळी आणण कुसळी गवत 
उगवत आहे. काही जवमनटींवर तर काहीि उगवत नाही अशी अवथिा 
आहे. या जवमनी खराब होण्यापासून वािवायच्ा असतील तर पाण्यािा 
उत्म वनिरा होण्यासाठी सबसरफेस डट् ेनेज शसटिीम शेतात बसववली 
पादहजे. एवढेि नवे् तर सव्ण कपके दठबक शसिंनाखाली नेऊन सगळ्ा 
जवमनीला पाणी न देता फक्त कपकांच्ा मुळांनाि पाणी ददले पादहजे. 
ज्ांना शक् असेल त्ांनी ॲटोमेशन यंरिणा बसववली पादहजे. हे सगळे 
मी तुम्हाला अनुभवाने सांगतो आहे. कारण हे ॲटोमेशन, दठबकसह जैन 
कंपनीिे सव्ण तंरिज्ान मागील दहा वर्वांपासून मी वापरतो आहे आणण 
त्ांच्ा तज्ज्ञांिे माग्णदश्णन व मदतही मला होत आहे.

केळीिा ५५ ककलोिा घड दाखववताना ववराज पवार

मधल्ा सरीत ऊसाच्ा खालच्ा भागातले काढलेले पािट टाकले.
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ॲटोमेशन ि सबसरफेस
२०११ साली पदहल्ा सात एकर जवमनीला मी ॲटोमेशन केले. 

ही यंरिणा कशी िालवायिी याबाबतिे सव्ण तांकरिक माग्णदश्णन जैन 
कंपनीच्ा तज्ज्ञांनी केल्ानंतर माझे काम अत्ंत सोपे झाले. शेतीच्ा 
इतर कामांसाठी वेळ वमळू लागला. कंपनीच्ा लोकांनी तयार करून 
ददलेल्ा वेळापरिकाप्रमाणे कपकांना ठरलेल्ा वेळी गरज असेल इतके 
पाणी, द्रवरुप खते वमळू लागली. त्ािा पररणाम उतृ्ष् झाला आणण 
उत्ादन वाढले. त्ामुळे २०१६ साली मी परत दसुऱया सात एकर 
क्ेरिासाठी ॲटोमेशन यंरिणा बसववली. वायरलेस ॲटोमेशन केले. 
आतापययंत २५ एकराला दठबक संि बसववला आहे. लवकरि उव्णरीत 
सव्ण क्ेरिासाठीही ॲटोमेशन आणण दठबक संि बसववणार आहे. २०१९ 
सालच्ा महापुरात सगळीकडे पाणीि पाणी झाले होते. तेव्ा ऊस 
उत्ादनात एकरी १०-१५ टनािा फरक पडला. उत्ादन कमी आले 
भारी काळ्ा जवमनीत पाण्यािा वनिरा लवकर होईना म्हणून २०१९ 
सालीि पूर ओसरल्ानंतर लगेिि जैन कंपनीिी सबसरफेस शसटिीम 
बसववली. साडे आठ एकराला परफोरेटेड पाईप  घातले. त्ामुळे पाण्यािा 
व्यवस्थित वनिरा होऊ लागला व उत्ादनात सुधारणा होऊन ते वाढले.

एक डोळा कांडी लागण 
उसािी लागण मी कांडी लावून करतो. एक डोळ्ािे वबयाणे वापरतो. 

लावण्यापूववी बेण्यावर प्रकक्या करतो. लागणीनंतर सुरुवातीला दोन-
तीन वेळा प्रवाही पद्धतीने पाटाने पाणी देतो जेणेकरून उगवण िांगली 
व एकावेळी व्ावी. लागणीला ४५ ददवस झाल्ानंतर शसर् बीअे, 
०:०:५० यासारख्या मायक्ोन्यूटट् ीयंटच्ा फवारण्या करतो. पानांिी लांबी 
रंुदी व पेशटींिी संख्या वाढववण्यासाठी या फवारण्या उपयुक्त ठरतात. 
लागणीपासून ४५ ते १०५ ददवसात एकूण पाि फवारण्या घेतो. तीन 
फवारण्यांपययंत काहीि प्रश् येत नाही. पािव्या फवारणीपययंत ऊस मोठा 
म्हणजे जवळपास आठ फुटािा झालेला असतो. त्ामुळे त्ाला एसटीपी 
(पेटट् ोल) पंपाने फवारणी करावी लागते. त्ासाठी २० शलटरिा मोठा 
फवारा असलेला पंप वापरतो. ऊस लागणीसाठी ६ फुटािा पट्ा करतो.

सुरूवातीला लागणीच्ा वेळी बेसल डोस देतो. साडेतीन मदहन्यांनी 

भरणीच्ा वेळी दसुरा बेसल डोस देतो. हे दोन्ी डोस म्हणजे १० ते २० 
टके् खते ही जवमनीत हाताने टाकतो. बाकी पुढिी सगळी खते दठबक 
संिामधून देतो. ऊस लागणीसाठी साडेिार ते पाि फुटािी सरी काढतो. 
वतरे फवारण्या याि राहतात आणण ५ डोस माती आड केले जातात. 
एकरी शंभर टनाच्ा पुढे उत्ादन जायिे असेल तर सरीिे अंतर वाढवावे 
लागते. 

ऊस कपकािा फेरपालट म्हणून केळी कपक घेतो. एक वर््ण केळी 
घेतल्ानंतर त्ािा खोडवा घेत नाही. सहा फुटीच्ा सरीति ऊस आणण 
केळीही लावतो. केळी काढली की खुंटािा मशीनच्ा सहाय्ाने भुगा 
करतो आणण तो शेतात पसरून टाकतो. एकरी शंभर टनाहून अभधक 
उत्ादन येण्यासाठी त्ािा मोठा फायदा होतो. कारण केळीला ददलेली 
सव्ण खते, और्धे यांिे अंश जवमनीत उतरतात. त्ामुळे जवमनीिा सेंद्रीय 
कब्ण वाढतो. पोटलॅशही भरपूर उपलब्ध होतो. माझे वडील जेव्ा शेती 
करायिे तेव्ा पाटानेि पाणी भरायिे. त्ावेळी सरासरी उत्ादन एकरी 
७० ते ७५ टन होते.

आता जून-जुलैच्ा आडसाली लागणीला मी दठबकने पाणी व खते 
देतो आणण हा ऊस नोव्ेंबर-कडसेंबरमध्े कापणीला येतो. साखरेिा 
उताराही दठबकच्ा वापरामुळे १३ टक्क्ांच्ा पुढे गेला आहे आणण 
ऊसािे एकरी उत्ादन १३० टनापययंत जाऊन पोहोिले आहे. आता १५० 
टनापययंत कसे जाता येईल यादृष्ीने माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्ा कामी 
जैन कंपनीिे माग्णदश्णन लाभत आहे. 

जैनिी ॲटोमेशन यंरिणा
सहा फूटाच्ा पट्टावर ऊस लागण.
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कृपषरत्न संजीि माने यांचा अनरुभि

संिषीव माने डहॉ. बाळकृष्ण िगदग्नि 

उस उत्ादन िाढीसािी 
संजीिकांच्ा फिारण्ा फायदेशीर
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जवमनीिी सुकपकत, ऊस लागणीिी पद्धत, माती परीक्णानुसार 
रासायवनक खतांच्ा मारिा, पाणी व्यवथिापन, पीक संरक्ण आणण 
संजीवकांच्ा फवारण्या या सहा मुद्दांवर शेतकऱयांनी पूण्णपणे लक्ष्य 
वनयंकरित करून उतृ्ष् पद्धतीने व्यवथिापन केले तर एकरी शंभर टन ऊस 
काढणे ही आता फार अवघड गोष् रादहलेली नाही. आता शेतकरी २०० टन 
ऊस एकरी कसा वनघेल यादृष्ीने वविार व वनयोजन करू लागला आहे. 
१७० टन एकरी उत्ादन घेण्यापययंत इस्ामपूरच्ा श्री. अशोक खोत 
यांनी मजल मारलेलीि आहे. त्ांिा खोडवाही १२३ टन वनघाला. दसुऱया 
वर्वीही श्री. खोत यांनी एकरी २०० टनािा प्रयोग केला. पण प्रिंड पाऊस 
झाला. त्ामुळे उत्ादन १४८ टन आले. आता वतसऱयांदा जैन इररगेशनच्ा 
सहकायमाने पुन्ा २०० टनािा प्रयोग करीत आहोत. यासाठी लागणारे 
तंरिज्ान, माग्णदश्णन आणण तपमान व आद्र्णता यांिी जपणूक करण्यासाठी 
लागणारे फॉगस्ण, फटवीगेशनसाठी लागणारे न्यूटट् ीकेअर मशशन, मॉड्ूलर 

स्पटींकलर यांसारखे सादहत् जैन इररगेशनमाफ्ण त पुरववले जात आहे. जैन 
कंपनीिे सहव्यवथिापकीय संिालक श्री. अशजत भवरलाल जैन हे स्त: 
या प्रयोगामध्े रस घेत असल्ामुळे प्रत्ेक गोष्ीिी बारकाईने दखल व 
नोंद घेतली जात आहे. प्रयोगािे हे वतसरे वर््ण असून आता असाि प्रयोग 
श्री. बाबासाहेब पाटील यांच्ा अहमदपूर येरील शसद्धी कारखान्यावर 
आणण लातूर येरील ववकास सहकारी साखर कारखान्यावर घेण्यात 
आला आहे. मांजरी येरील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ूटनेही १५ गुंठे 
क्ेरिावर हा मॉड्ूलर स्पटींकलरिा म्हणजे ऊस कपकाला वरून फॉगस्ण 

शसटिीम बसवून तपमान वनयंकरित करण्यािा प्रयोग हाती घेतला आहे.

१९९४ पासून ऊस उत्ादन वाढीसाठी मी नवनवीन व वेगवेगळे 
प्रयोग सुरू केले.१९९६-९७ मध्े पदहल्ांदा एकरी १०० टन उत्ादन 
घेण्यािा संकल्प केला होता. पण त्ावेळी ९८.५ टन उत्ादन वमळाले. 
वनस्पती शरीरकक्या शास्तज् डॉ. बाळकृष् महादेव जगदगग् यांिी भेट 
झाल्ानंतर आमच्ा उपक्माला संजीवनी वमळाली. शजबरेशलक अलॅशसड, 
शसर्बीए, आयबीए, टट् ॉयकॉंटेनॉल यांसारखी संजीवके आणण जलववद्राव्य 
पोर्णद्रव्यांच्ा वमश्रणाच्ा फवारण्यांिे एक अनुभवशसद्ध वेळापरिकि 
त्ांनी आम्हांला तयार करून ददले. ऊस उत्ादनाशी वनगडीत अशा १० 
महत्त्वाच्ा घटकांच्ा अवलंब करून या संजीवकांच्ा फवारण्या घेतल्ा 
तर शंभर टनािे उकद्ष् सहज साध् होऊ शकते हे त्ांनी स्पष्पणे सांगगतले 
आणण प्रत्क्ात ते खरेही ठरले. या मोदहमेत प्रा. अरूण मराठे, डॉ. बी.पी.
पाटील, कै. डॉ. आर.सी.पाटील आणण डॉ. जमदगग् सरांिे मोलािे माग्णदश्णन 

झाले आणण आजही होते आहे. त्ामुळे ऊस उत्ादनािा नवा ववक्म 
करण्याकडे आमिी वाटिाल िालू आहे. या वाटिालीत शेतकऱयांना 
माग्णदश्णन होणे अत्ंत गरजेिे आहे. म्हणून २४ फेब्ुवारी,२०१४ पासून 
'ऊस संजीवनी' या नावाने 'व्ॉटस्सअलॅप’ ग्रुप काढला असून त्ाच्ामाफ्ण त 
पाि लाख शेतकऱयांना माग्णदश्णन केले जात आहे.

गुजरात राज्ातील १) गणेश खांड उद्ोग सहकारी मंडळी शल. 
वटारीया, शज. भरूि; २) नम्णदा सहकारी खांड उद्ोग, धाररखेडा; ३) 
गणदेवी सहकारी खांड उद्ोग, नवसारी आणण ४) कोपर शुगर फलॅ क्री, 

अशोक खोत यांनी संजीव माने यांच्ा माग्णदश्णनाखाली व जैन 
इररगेशनच्ा सहकायमाने मॉड्ूलर स्स्पकंलरिा वापर करून 
इसलामपूर येरे केलेला एकरी २०० टन ऊस उत्ादनािा 
प्रयोग. यात उत्ादन १६७.६७ मे.टन झाले. 
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व्यारा दादरीया, शज. तापी या िार साखर कारखान्याच्ा शेतकरी 
सभासदांना २०१५ पासून मी माग्णदश्णन सुरू केले आहे. २०१७-१८ मध्े 
आम्ही या कारखान्यांवर पदहल्ांदा एकरी शंभर टनािा प्रयोग केला. 
शेतकऱयांिा एवढे उत्ादन येईल यावर ववर्ासि बसत नव्ता. पण 
एका शेतकऱयांिे उत्ादन ११४.५ टन आले आणण मग इतरांनाही हुरूप 
आला. पूववी त्ांिे सरासरी एकरी उत्ादन २१ ते २२ टन वनघायिे. समुद्र 
ककनारा जवळ असल्ामुळे जून ते ऑगटि या काळात येरे प्रिंड धो धो 
पाऊस असतो. पाण्यािा वनिरा लवकर होत नाही. त्ामुळे सप्टेंबर ते 
कडसेंबर या िार मदहन्यात येरे उसाच्ा लागवडी होतात. अवत पावसात 
तीन मदहने ऊस सापडतो. रानात भरपूर पाणी सािलेले असते आणण 
त्ा पाण्याति शेतकरी ऊस लावतात. त्ामुळे त्ािी वाढ होत नाही. 
अशा पररस्थितीतत गुजरातमध्े एकरी शंभर टनािा प्रयोग करणे देखील 
धाडसािे होते. वर नमूद केलेल्ा सहा गोष्टींवर भर देत आम्ही ५०० एकर 
क्ेरिावर शंभर टनािा प्रयोग सुरू केला. पदहल्ा वर्वी २१ टनावरून ४९ 
टनावर गेलो. बरेिसे शेतकरी ८०-९०- टनावर रादहले आणण एक शेतकरी 
११५ टनावर गेला.

गणेश साखर कारखान्याने ऊस कपकासाठी लागणाऱया सव्ण वनववष्ा 
शेतकऱयांच्ा बांधावर पोहोिववल्ा. प्रोत्ाहन योजना राबवून २९ 
प्रकारच्ा गोष्ी कारखान्यामाफ्ण त शेतकऱयांना उपलब्ध करून ददल्ा. 
सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, दयु्म अन्नद्रव्ये, जीवाणू, कीटकनाशके, संजीवके यांच्ा 
फवारण्या घ्ायला लावल्ा. त्ामुळे सरासरी एकरी २५ टन उत्ादन 
वाढले. अपेक्ा होती १० टन वाढेल. दोन हजार एकर क्ेरि या नवीन 
तंरिाखाली आले. २५० शेतकरी योजनेत सहभागी झाले. आता हे क्ेरि १० 
हजार एकर करायिे होते. पण कोरोना आडवा आला.

लागणीपासून ऊस तुटेपययंत गुजरातमधील एका शेतकऱयाच्ा 
शेेताला मी दहा वेळा भेट देतो. ६० ते ७० शेतकरी माग्णदश्णनासाठी 
वनवडलेले असतात. ४०० ते ५०० एकरािे क्ेरि असते. प्रत्ेक 
कारखान्याला मदहन्यातले ४ ददवस देतो. गुजरातमध्े ऊस लागणीिी 

पद्धत अजून जुनीि आहे. ती हळूहळू बदलण्यािा आम्ही प्रयत्न करतोय. 
अरंुद सरीमध्े दोन कांड्ा लावतात. म्हणजे ३ ते ४ डोळे लावतात. 
वबयाण्यावर लावण्यापूववी प्रकक्या करीत नाहीत. एकदा कांडी लावली 
आणण पाऊस पडला तर कांडी परत वर उिलून ठेवतात. आता िार 
वर्वांपासून माग्णदश्णनामुळे शेतकऱयांिे वैयगक्तक गट तयार झाले आहेत. 
त्ांना कांड्ा लावण्याऐवजी रोपे लागणीिे महत्त्व पटू लागले आहे. 
त्ामुळे त्ांच्ाकडून उसाच्ा रोपांना मागणी येऊ लागली आहे. गणदेवी 
कारखान्यात पदहल्ा वर्वी २२ लाख रोपांिी मागणी केली. दसुऱया वर्वी 
५२ लाख रोपांिी मागणी केली. वतसऱया वर्वी ५७ लाख रोपांिी मागणी 
केली. यावर्वी मारि शेतकऱयांनी वैयगक्तक २७ लाख रोपांिी मागणी केली.  
आम्ही त्ांना उतृ्ष् रोपे पुरववली असून आता तेरील शेतकऱयांमध्े रोपे 
लागवडीिी मानशसकता तयार होत आहे.

आपल्ाकडील कारखान्यांनी जेव्ा तीन हजार रुपये टनाला भाव 
ददला होता तेव्ा एकावर्वी गणदेवी कारखान्याने देशात सवबोच् म्हणजे 
४४५१ रुपये टनाला भाव ददला होता. गणदेवी कारखान्यािे वैशशष्ट 
म्हणजे ऊस जसा उशीरा तोडला जाईल तशी त्ात उन्ामुळे साखर 
िांगली तयार होते आणण जासीिा साखर उतारा वमळतो. त्ामुळे त्ांनी 
जानेवारीत गळीत होणाऱया उसाला ४५५१ रुपये टनाला भाव ददला. 
फेब्ुवारीतल्ा उसाला ४६५१ रुपये तर माि्ण मदहन्यात तुटलेल्ा उसाला 
४७६१ रुपये भाव ददला. साखर उताऱयावर आधाररत भाव देण्यािी ही 
पद्धत साखर कारखाना आणण ऊस उत्ादक शेतकरी या दोघांच्ाही 
फायद्ािी आहे. या गणदेवी कारखान्याने सलग १३ वर्षे नंबर एकिा 
भाव शेतकऱयांना ददला आहे. कारखान्यािा सरासरी उतारा १२.४९ 
टके् होता. या गणदेवी कारखान्यापासून आपल्ा महाराष्ट् ातील साखर 
कारखान्यांनी खूप बोध घेण्यािी गरज आहे.

नम्णदा शुगर कारखान्याने आता उसाच्ा रसापासून रेट इरेनॉल 
बनववण्यािा ६० कोटटींिा प्रकल्प उभा केला आहे. ५०० टन ऊस रोज 
गाळून त्ािे रेट इरेनॉल ते बनववणार आहेत. या कारखान्यात काम 
करणारे ८० टके् लोक हे सांगली-कोल्ापूर भागातले आहेत. या 
कारखान्यािे वैशशष्टे म्हणजे १५०० एकरच्ा आसपास त्ांनी सेंद्रीय 
उसािे क्ेरि तयार केले आहे. कारखाना ऊस उत्ादक शेतकऱयांना ५० 

समुद्रातील वनसपतटींिा अक्ण  व संजीवकांिा वापर 
यामुळे ऊस उत्ादनात भरीव वाढ होते.

वेगवेगळ्ा प्रकारिी संजीवके

हामबोन्सिी रिना व संजीवके
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टके् दराने जैववक वनववष्ा देतो आणण साखरेला टनाला ४०० ते ५०० 
रुपये भाव जास वमळतो. त्ामुळे सेंद्रीय ऊस उत्ादकांना उसािा 
भाव जास वमळतो. कारखाना साखर तयार करताना सल्र अशजबात 
वापरीत नाही. सल्र फ्ी शुगर हा त्ांिा ब्लॅन्ड आहे. गेल्ा तीन 
वर्वांपासून कारखान्याने असा पायंडा पाडला आहे की गळीतािा हंगाम 
सुरू झाल्ाबरोबर पदहले १५ ते २० ददवस सेंद्रीय ऊसािे गळीत 
करतात. ऑगषेवनक साखरेिे सकट्णकफकीट कारखान्याने वमळववले असून 
मागच्ा वर्वी त्ांनी जास भावाने साखर वनयमात केली. एवढेि नवे् 

तर थिावनक बाजारातही ५० रुपये ककलोने साखर ववकतात. सेंद्रीय 
साखरेिे प्रमाणपरि प्राप् केल्ामुळे परदेशातून त्ांच्ा साखरेला 
भरपूर मागणी आहे.

ऊसासािी संजीिकांच्ा फिारण्ा
वनस्पतीच्ा शरीरात िांगल्ा वाढीसाठी उपयुक्त अशी अनेक जैव 

रसायने तयार होतात. त्ातलाि एक प्रकार म्हणजे संजीवके. उसामध्े 
जे ११ घटक असतात त्ातल्ा एखाद्ािी जरी कमतरता असेल तर 

उसाला ठिबक ससचंनच का हिे?
दठबक शसिंन म्हणजे उसाच्ा मुळयांशी रेंब रेंब पद्धतीने पाणी देणे. यामध्े जमीन, हवामान, पाणी या सववांिा अभ्ास 
करून कमी दाबाने व वनयमन करून मुळांच्ा सागन्नध्ात एकसारखे पाणी ददले जाते. या पद्धतीमध्े जवमनीत पाणी 
शजरण्यािा जाे वेग असतो त्ापेक्ा कमी वेगाने पाणी मुळांच्ा सागन्नध्ात ददले जाते. 
हठबक जसचंन पद्धतषीचषी वैजशष्टे परुढील प्रमाणे :

१)  जवमनीत सतत वाफसा राहतो. उसािी वाढ िांगली होते. 
२)  पाणी हे जवमनीस न देता ऊस कपकास ददले जाते. 
३)  जवमनीच्ा मगदरूाप्रमाणे दररोज ककंवा एकददवसाआड पाणी ददले जाते. 
४)  ऊसाच्ा गरजेप्रमाणे कमीतकमी वेगाने पाणी ददले जाते. 
५)  हवा व पाणी यांिा िांगला समन्वय होऊन मुळाशीि पाणी ददले जाते.

हठबक जसचंनाचे फायदे : 
१)  उपलब्ध पाण्यामध्े पाटपाण्याच्ा पद्धतीपेक्ा दपु्पट क्ेरि भभजते. 
२)  रोडेसे क्ारयुक्त पाणीसुद्धा प्रभावीपणे वापरता येते. 
३)  सव्ण रोपांना समान पाणी वमळून वाफसा कटकून राहतो. 
४) कांड्ांिी संख्या, लांबी, जाडी िांगली व एकसारखी राहते. 
५)  फुटव्यांिी संख्या िांगली राहते. 
६)  उंि सखल, पडीक जवमनी लागवडीखाली आणता येतात. हलक्ा व रेताड जवमनीसाठी अत्ंत उपयुक्त. 
७)  जवमनीिी धूप टळते. प्रत िांगली राहते. मशागत कमी करावी लागते. खतांिा अपव्यय टळतो. 
८)  कपकाच्ा गरजेनुसार खते ववभागून ददली जातात. 
९)  पाणी फक्त मुळाच्ा क्ेरिात राहते. इतर भाग कोरडा राहतो. तण वाढत नाही.  

कपकािी अन्नासाठी व पाण्यासाठी स्पधमा टळते. 
१०) कीड व रोगांिा प्रादभुमाव कमी होतो. 
११) पाणी देण्यासाठी मजुरीिा खि्ण कमी येतो. 
१२) संि रारिी ककंवा ददवसा केव्ाही िालववता येतो.
 या सव्ण फायद्ांमुळे दठबक शसिंन ही काळािी गरज आहे.
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अपेक्ेप्रमाणे वाढ होत नाही. अशा वेळी संजीवकांच्ा फवारण्या करून 
िांगली वाढ घडवून आणता येते. मोठ्ा भरणीपययंत भरपूर संख्येने 
असणारे उसािे फुटवे, सूय्णप्रकाश व अन्नद्रव्यासाठी झालेल्ा स्पधषेमुळे 
मरत जातात व शेवटी तग धरुन रादहलेले ऊस अशक्त, कमी वजनािे 
असतात. त्ामुळे टनेज घटते. संजीवकांच्ा फवारण्यांनी फुटव्यांिी मर 
रोपववता येते. कांड्ांिी संख्या, जाडी वाढववता येते. शसर् बीएच्ा 
फवारणीने व्ायरसजन्य गवताळ वाढ सुद्धा रांबववता येते. पाने लांब, 
रंुद, दहरवीगार होऊन प्रकाशसंश्ेर्ण िांगले होते. त्ामध्े तयार 
झालेली साखर कांड्ांमध्े जलद वाहून नेला जाते. ऊस वजनदार होतो 
व टनेज वाढते.

संजीवके (प्लॅन्ट हामबोन्स) वनस्पतटींच्ा शरीरात अत्ंत सूक्ष्म 
प्रमाणात वनममाण होतात. पाने, मुळे, खोड यांच्ा कोवळ्ा अंकुरात तयार 
होतात. वतरून शजरे काय्ण असेल तेरे वाहून नेले जातात. परंतु वनवम्णती 
थिळापासून दसुऱया दठकाणी काय्ण करतात. बेण्यािा रुजवा, कोंभ 
फुटणे, पालवी येणे, मुळे सुटणे, फुटवे येणे, कांड्ांिी संख्या, लांबी, 
जाडी, साखरेिे प्रमाण, उसािा तुरा या सगळ्ा घटना संजीवकांच्ा 
ववशशष् संतुलनामुळे घडतात. त्ा सूय्णप्रकाशाला संवदेनशील असतात. 

संजीवकांिे संतुलन िांगले असेल तर जवमनीतून ददलेल्ा खतािे व 
पाण्यािे शोर्ण िांगले होते. प्रकाश संश्ेर्ण व्यवस्थित घडते. फुटव्यांिी 
मर कमी होते. गाळपायोग्य ऊस शेवटपययंत कटकून राहतात व टनेज 
वाढते. ऊसामध्े वापरण्यायोग्य संजीवके पुढीलप्रमाणे -

१) ऑक्र्झन्स - उदा. आय. बी. ए., आय, ए. ए, एन. ए. ए.

२) शजबरेशलन्स - उदा. जीए-४, जीए-७, जीए-३, प्रोशजब 

३) सायटोकायवनन - उदा. शसर् बी. ए., सीपीपीयू

४) टट् ायकाँटेनॉल - उदा. ववपुल, वृद्धी  

५) पोलैररस 

६) ग्ाय फोसेट - पररपवितेसाठी

७) सागरी वनस्पतटींिा अक्ण   ८) ब्ाझझनॉईडस

संजीवकांच्ा फवारणीसंबंधी डॉ. बाळकृष् जमदगग् यांनी स्त:च्ा 
शेतावर प्रिंड संशोधन करून व अभ्ासाने आम्हांला यािे माग्णदश्णन 
केले आहे. त्ामुळे ज्ांना या संजीवकांसंबंधी अभधक मादहती हवी असेल 
त्ांनी डॉ. जमदगग् यांच्ाशी संपक्ण  (मो. ९४२२६२७७६२) या क्मांकावर 
साधला तरी िालेल.

ऊस व रसाची गुणवत्ा 
उसाच्ा उत्ादनाइतकिे ककंबहूना अभधक महत्त्व ऊस 

तुटल्ानंतरिी त्ािी गुणवत्ा, रसािी गुणवत्ा आणण त्ापासून 
तयार होणाऱया साखरेिी गुणवत्ा यांना आहे. ज्ा उसामध्े 
फायबरिे प्रमाण १२-१५ टके्, साखर १२-१४ टके्, ववद्राव्य 
नॉनशुगस्ण २-३टके्  आणण पाण्यािे प्रमाण ७०-७१ टके् 
तो ऊस िांगला समजावा. रसािी गुणवत्ा अनेक घटकांवर 
अवलंबून असते. वब्र् (१९.७), सुक्ोज (१७.४ टके्), एकूण 
नॉनशुगस्ण (२३ टके्), असेंदद्रय नॉन शुगस्ण (०.४७ टस्के्), 
सेंद्रीय नॉनशुगस्ण (१.८३ टके्) असे प्रमाण योग्य समजले 
जाते. याशशवाय एकूण फेनॉल्स, अवमनो अलॅशसडस, नरि, सु्रद, 
पालाश, सल्र, कलॅ ल्शियम, मलॅग्ेशशयम, लोह, जस इ. मूलद्रव्यांिे 
प्रमाण हे सुद्धा रसािी गुणवत्ा ठरवते. उसािा वाण, हवामान, 
वय, पोर्णद्रव्यांिे प्रमाण, शसिंनासाठी वापरलेल्ा पाण्यािा 
प्रकार, उस लोळणे, तुरा येणे यावर उसामधल्ा साखरेिे प्रमाण 
अवलंबून असते. पण उस तुटल्ानंतर स्त्ातील साखरेिा अनेक 
कारणांनी ऱहास होतो. त्ामध्े जैव रासायवनक कक्या आणण 
सूक्ष्म जीवाणूंिा प्रादभुमाव हे सवमात जास महत्त्वािे घटक आहेत. 
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शास्त्रशरुद्ध शेतीमरुळे  
एकरी १६० टन ऊस 

प्रकाश तवलास िाधव यांचा दावा
माझ्ाकडे एकूण १४ एकर जमीन आहे. त्ातल्ा १० एकरवर २६५ आणण ८६०३२ या दोन 

जातटींिा ऊस लावला आहे. २००३ मध्े नदीवर एक कक. मी. िी पाईपलाईन करून शलफ्टने पाणी 
उिलून आणले आहे .कृष्ा नदीत वाळूिे प्रमाण जास आहे. त्ामुळे पाणी नैसगग्णकररत्ा कफल्टर 

होते. म्हणून कृष्ेिे पाणी पंिगंगेपेक्ा जास शुद्ध आहे. पंिगंगेत बारीक रेती जास आहे. शशवाय 
पाणीही प्रिंड प्रदकूर्त आहे. त्ामुळे पंिगंगेपेक्ा कृष्ेिा शेतकरी उत्न्नाबाबत जास समाधानी आहे.

माझी उसािी लागण पाि बाय दोन फुटाच्ा सरीत आहे. एक डोळा लागण करतो. रोपे सुपरकेन 
नस्णरी करून लावतो. गादी वाफ्ावर एक डोळा बीज तयार करतो. सरीिा टाळू मारतो. एकरी पाि-
सव्ा पाि हजार डोळे लावतो. नवव्या मदहन्यातला आणण साधारणपणे १७-१८ कांड्ा तयार झालेला 
ऊस लागणीसाठी वापरतो.वबयाणे स्त:ि तयार करतो. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूटिा एखादा प्ॉट 
असेल तर कधीतरी त्ांच्ा कडूनही गरज भासता वबयाणे घेतो. जुलैच्ा शेवटी आडसाली उसािी 
लागण करतो. पूव्ण हंगामीही लागवड असते. २२ ते २५ ददवस रोपे गादी वाफ्ावर राहतात. त्ांना 
कीटकनाशके आणण िुना वनवळी व बाववटिीन क्ोरोिा फवारा मारतो. प्रकक्या करतो. झारीने पाणी 
देतो. २५-२८ ददवसांनी रोपे तीन पानांिी झाल्ाव ५ बाय २ वर लागवड करतो. हे अंतर म्हणजे धाडसि 
आहे. ज्ाला रोप १०० टके् जगेल यािी खारिी आहे तोि या अंतरावर ऊस लावू शकतो. सरासरी ७० 
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ते ७५ टन एकरी उत्ादन येते.

२०१९ मध्े दत् शशरोळ कारखान्याच्ा झेप-१५० या योजनेमध्े 
भाग घेतला आणण ८६०३२ या व्रायटीिी ३८ गुंठ्ामध्े लागण केली. 
एकरी १६० टन ऊस वनघाला. जवमनीिी फेरपालट, शेणखतािा वापर, 
जवमनीला पुरेशी ववश्रांती व पीक फेरपालट, २ ते ३ वर्षे त्ा जवमनीत 
काकडी, वांगी, टोमलॅटो, वमरिी यांसारख्या भाजीपाल्ािे उत्ादन यामुळे 
एवढे ववक्मी उत्ादन पदहल्ांदाि झाले. भाजीपाल्ािा बेवड वरदान 
ठरला. सेंद्रीय कबमािे प्रमाण वाढले. एकरी १० टट् ॉली शेणखत सोडतो. 
२२०० ते २६०० रूपये दराने २ ते अडीि टनािी शेणखतािी टट् ॉली ववकत 
घेतो. दत् कारखान्यािे एकरी २० टन (३ टट् ॉल्ा) प्रेसमड कंपोटि वापरतो. 

लॅटरल डबलच पाठहजे
पाि फुटावर २० वमलीलीटर व्यासािी दठबकिी नळी  (इनलाईन) 

टाकली असून ५० सेंटीमीटर अंतरावर ४ शलटर ताशी प्रवाहािा डट् ीपर 
आहे. रोज दोन तास दठबक संि िालववत होतो. मदहन्यातून एकदा 
पाटपाणी देत होतो. पूण्ण रान भभजववण्यासाठी पाटाने पाणी देत होतो. 
कारण दठबकिी एकि नळी असल्ामुळे पाि फुटाच्ा पेक्ा मोठ्ा 
असलेल्ा गादी वाफ्ावरील उसाला एका बाजूला जास पाणी वमळत 
होते आणण दसूरी बाजू कोरडी राहत होते. दसूऱया बाजूला पाणी कमी 
पडत असल्ाने वतरल्ा मुळांिी संख्या वाढत नव्ती. कपकाच्ा 
वयानुसार रोज ३० ते ४० हजार शलटर पाणी देत होतो. ५ फुटाच्ा आत 
सरी असेल तर डट् ीपरिी शसगंल लाईन िालते पण त्ापेक्ा सरी ककंवा 
बेड मोठा असेल तर दोन नळ्ा लागतात. त्ाशशवाय मुळांच्ा सव्ण कक्ा 
पूण्णपणे भभजत नाहीत.

एनपीकेिा समतोल साधला उत्मररतीने तर एकरी ४० ते ६० टन 
उत्ादन सहज वमळू शकते. ६० ते ८० टनाच्ा वर जायिे असेल तर 
एनपीके अभधक मायक्ोन्यूटट् ीयंट व एक दोन फवारण्या घ्ाव्या लागतात. 

८० ते १०० टनापययंत उत्ादन एकरी न्यायिे असेल तर वरच्ा सव्ण 
मूळ गोष्टींबरोबरि ४ फवारण्या एनझाईम् व न्यूटट् ीयंटसच्ा आणण दोन 
आळवणी घेतल्ा पादहजेत. १०० ते १२० टन उत्ादनािे उकद्ष् गाठायिे 
असेल तर वतरे पाणी व्यवथिापनािी भूवमका फार महत्त्वािी आहे. भरणी 
झाल्ानंतरिे सहा मदहन्यािे पाणी व्यवथिापन बारकाईने करावे लागते. 
पाटाने पाणी ददले की, १००- १२० टनािे उकद्ष् पूण्ण करू शकत नाही. 
पाण्यािा प्रवाह व्यवस्थित ठेवून दठबकने सव्णरि एकसारखे पाणी ददले 
आणण हवा, वारा, सूय्णप्रकाश यांिे उत्म वनयोजन केले तर १२० टनाच्ा 
पुढे उत्ादन जावू शकते.

ज्ावेळेला आपण शंभर टनािा ऊस पोसतो तेव्ा तो पडायला 
बघतो. तो रेट सरळ उभा राहू शकत नाही. एका भरणीतून १०० टन पेलत 
नाही. म्हणून दोन वेळेला भरणी करावी लागते. पदहली भरणी ५० ते ६० 
ददवसांनी करायिी आणण दसुरी भरणी ९० ते १०० ददवसांनी करायिी. 
१०० ते १२० टन उकद्ष्ातला प्रत्ेक ऊस हा साधारणपणे तीन ककलो 
वजनािा असतो. या उसाला हवा, प्रकाश िांगला वमळाला पादहजे. 
म्हणजे फोटोशसरंेसेसिी प्रकक्या उत्म झाली पादहजे. ८ ते १२ व्या, १४ 
व्या मदहन्यापययंत या ऊसाला काहीही टाकून जमत नाही. अधमा इंि उस 
हलला पादहजे. जास उत्ादनासाठी मी १२:६१:० आणण १९:१९:० द्रवरूप 
खते आणण ह्वुमक अलॅशसड व अलॅवमनो अलॅशसड वापरतो. बुडख्यात मुळाजवळ 
हे सोडायिे. रूटझोनच्ा जवळ न्यूटट् ीयंट डायल्ूट करून द्ायिे. ज्ा 
जवमनीत आळवणी करायिी आहे त्ािी वाफसा स्थिती कशी आहे हे 
बघून आळवणी करणे श्रेयस्र ठरते. आळवणीमुळे मुळांिी संख्या 
वाढते. मुळांिी सशक्त वाढ होते. मुळांना अन्न शोधत बसावे लागत नाही. 
मी रोपे लावल्ानंतर ८ ते ९ व्या ददवशी १६ :१९: १९ आणण १२:६१:६१ 
यांिी पदहली आणण २८ ते ३० ददवसानंतर दसूरी आळवणी घेतली. 

लागणीसाठी तयार केलेली ऊस रोपे

बेवड म्हणून वमरिीिी लागवड
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पदहली आळवणी ह्वुमक अलॅशसडिी घेतल्ाने रूटझोनच्ा वाढीसाठी 
ती उपयुक्त ठरली. त्ाच्ासोबत एनपीके वतन्ी घटक ददले. ज्ावेळेला 
खतांिा पुरेसा व समतोल पुरवठा होतो तेव्ा रोग व ककडी येत नाही. 
कपक सशक्त राहते. एनपीकेिा समतोल जर िुकला तर भरपूर और्धे 
फवारावी लागतात. कपकाला आवश्यक असणारे कोणते घटक आपल्ा 
जवमनीत कमी आहेत ते बघून ते घटक वाढवावे लागतात.

उसाला वनयवमतपणे फुटवे येण्यासाठी ३० ते ४५ ददवस लागतात. 
फुटव्यािी टेिज २८ ते ३० व्या ददवशी घेतली. अंदाजे १५ ददवस  अगोदर 
उसाला फुटवा तयार करून घेतला. त्ामुळे जो उस गाळपाला जाणार 
होता तो १५ ददवस आधी तुटायला आला. इतरांच्ा तुलनेत दोन उसाच्ा 
कांड्ा आमच्ा अगोदरि तयार झाल्ा. गाळपाला जाईपययंत ऊस 
कटकायिा असेल तर त्ाला सूय्णप्रकाश पुरेपुर वमळावा लागतो. अन्यरा 
ऊस वाळतो. 

एकरी शंभर टनाच्ावर उत्ादन गेले तर ५० ते ५५ हजार उस शेतात 
राहतात. यावेळी एका उसात ४८ ते ५६ कांड्ा तयार झालेल्ा असतात. 
साडेिार ते पाि ककलो दोनशे ग्रलॅम एवढे वजन एका ऊसािे होते. 2018 
च्ा लागणीिा माझा जो उस २०१९ मध्े गाळपाला गेला  तो एकरी १६० 
टन भरला. तेव्ा उसाला भाव 2877 रूपये टन होता. त्ा अगोदरच्ा वर्वी 
३१०० रू. भाव होता. ६५ ते ७० टन ऊस उत्ादन एकरी आले तर हे पीक 
परवडू शकते. कपकाच्ा फेरपालटीसाठी मी भाजीपाल्ािी कपके लावतो. 
पण त्ाकररता मजूर वमळणे आवश्यक असते. 

पूववी दत् सहकारी साखर कारखान्यािी ररकव्री जास होती. तो 
आता मागे पडला आहे. दत् सहकारी साखर कारखान्याने एनपीके, 
मायक्ोन्यूटट् ीयंट  आणण शजवाणू खते यांिे रेडीमेड पलॅकेज तयार केले आहे. 

ते टाकले की एकरी ८० टन उत्ादन वमळतेि. मी कपकाच्ा वाढीनुसार 
१३:४०:१३, ०:५२:३४, १२:१२:६१ आणण पोटलॅशशयम सोनाईट, कलॅ ल्शियम 
नायटट् ेट, फॉस्ररक अलॅशसड ही खते देतो. भाजीपाल्ािी कपके काढून 
झाल्ावर त्ा जवमनीत मी ऊस लावतो. भाजीपाल्ािा बेवड िांगला 
राहतो आणण जवमनीत सेंद्रीय कब्ण भरपूर तयार होतो. 

महापूर झाल्ानंतर ४ मदहन्यांनी माझा ऊस तुटला. एकरी १८० टन 
ऊस जाईल असा अंदाज होता. पण महापुरामुळे १६० टनि उत्ादन आले. 
नोव्ेंबर -कडसेंबर पययंत काहीि करता आले नाही. दोन्ी सेंटर काढून 
पाणी काढावे लागले. त्ामुळे खालच्ा भागात हवा खेळती राहून वारा 
कफरत रादहला. वारणा कारखान्यात तर खालून पाला ७० टके् काढला 
जातो. ऊस उत्ादनमध्े ७० टके् उत्न्न सूय्णप्रकाश देत असतो तर 
बाकीच्ा सव्ण गोष्टींिा खेळ ३० टके् असतो. व्रायटटींिा खेळ फक्त ५ 
टके् असतो. २५ टके् ताकद जवमनीच्ा पूव्णमशागतीत आहे.  पानांवर 

सावली आली तर उसािी जाडी वाढत नाही. क्ॉपकलॅ नोपीला खूप महत्त्व 
आहे. सूय्णप्रकाशािा प्रभाव ३० टके् असून त्ात महत्त्वािी भूवमका 
पानांिा ववसार आणण सरींिी रंूदी यांिी असते. तेव्ा शास्त समजून 
घेऊन शेती केली तरि मूळ उकद्ष् व अंवतम ध्ेयापययंत पोहोिता येते.
बऱयाि शेतकऱयांिे या शास्ताकडे लक्ि नसते. वमळेल तेवढे उत्ादन 
घ्ायिे ही भूवमका असल्ाने ते ववशेर् प्रयत्न करीत नाहीत. जे करतात 
त्ांना अभधक उत्ादन व जासीिे उत्न्न वनशचित वमळते.

प्रकाश तवलास िाधव, मु. पो. कवठे गुलंद (औरवाड) ता. दत्शशराेळ, 
शज. कोल्ापूर, मो. 9822420777

५ x २ फूटावर सरीत केलेली ऊस लागवड हे 
धाडसि मानले जाते. एकही रोप मरणार नाही 
यािी १०० टके् खारिी असणारा शेतकरीि  
या अंतरात लागवड करू शकतो.
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कसबा सांगाव (ता. कागल, जि. कोल्ापूर) येरषील श्षी. छत्रपतषी शाहू पाणषी परुरवठा संसरेने िळगावातषील िैन 
इररगेशन कंपनषीच्ा सहकाययाने आपलषी उपसा िलजसचंन योिना पूण्नपणे स्वयंचजलत (ॲटोमेशन) करून हठबक 
जसचंनाखालषी नेलषी आहे. त्ामरुळे उसाचे एकरी उत्ादन २५ ते ३० टनाने वाढले आहे. या उत्ादन वाढीचषी व 
संसरेच्ा प्रगतषीचषी यशोगारा संसरेचे अध्यक् श्षी. सरुदश्नन कल्ाप्ा मिले (मो.  ९८९००२३६०७/ ९५१८५८५८३३) 
यांनषी कृषितषीर्न माजसकाला सांग्गतलषी. तषी त्ांच्ाच शब्ात येरे देत आहोत.

उपसा जलससचंन योजनेचे  
ठिबक ि ॲटोमेशनमध्े रपांतर

उस उत्ादन एकरी ३० टनाने िाढले 

गावातील ६०० एकरी जमीन ओशलताखाली आणायिी म्हणून 
७ एकप्रल, १९९५  रोजी आम्ही संसरा सरापन केली. दधूगंगा नदीवरून 
४ कक.मी. िी ८ इंिािी जैनिी पीवहीसी पाईपलाईन घालून पाणी 
आणायला प्रत्क्ात ११ मे, २००५ ही तारीख उजाडली. २००५ ते २०१८ 
पययंत दर १८ ते २० ददवसांनी एकरी ८ तास याप्रमाणे पाटानेि शेतकरी 

सभासदांना पाणी देत होतो. पाटबंधारे खात्ाने अडिणी सांगगतल्ामुळे 
आणण आमच्ाकडूनही पैशािी पूत्णता न झाल्ामुळे ६०० एकराऐवजी 
६४ सभासदांकररता ६२ एकराला पाणी देऊ शकेल या क्मतेिी 
उपसा जलशसिंन योजना आम्ही केली. त्ावेळी एका एकरसाठी २० 
ददवसांकररता १६ लाख शलटर पाणी पाटाने देत होतो. तेवहा २० एि.पी. 
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च्ा प्रत्ेकी दोन मोटारी बसववल्ा होत्ा. आता २५ एि.पी. च्ा प्रत्ेकी 
दोन मोटारी असून दठबक संिास्िा सहाय्ाने एक एकरला रोज १९ हजार 
शलटर पाणी देतो. पाटाने पूववी एका एकराला दररोज ८० हजार शलटर 
पाणी देत होतो. जानेवारी २०१८ मध्े जैन इररगशन कंपनीिी ॲटोमेशन 
यंरिणा व दठबक बसववल्ामुळे एकरी रोज ६० हजार शलटर पाण्यािी 
बित झाली.

योजना पूण्ण करण्यासाठी ७७ लाख, ५९ हजार, ५८८ रुपये खि्ण 
आला. आमिी ही योजना श्री. छरिपती शाहू सहकारी साखर कारखाना 
पुरसकृत असून कारखान्याने १३ लाख रू. पाि वर्वांकररता वबनव्याजी 
ददले. कारखान्याने एकूण १६ उपसा योजना केल्ा असून एक तरी 

योजना प्रायोगगक तत्त्वावर दठबकवर वहावी हे कारखान्यािे संसरापक 
श्री. ववक्मशसहं घाडगे यांिे स्प्न होते. त्ामुळे त्ांनी योजनेत सहभागी 
झालेल्ा कारखान्याच्ा सभासदांना १० हजार आणण वबगर सभासदांना 
सहा हजार रुपये अनुदान ददले. बँक ऑफ महाराष्ट् ाच्ा कागल शाखेने 
१०.२५ ते ११.२५ टके् दराने कज्ण ददले. पूववी ज्ारी, भुईमूग, तंबाखू 
यांसारखी शजराईत कपके घ्ायिो. ववदहरीवर १० ते १५ गुंठे बागायत 
वहायिे. सगळ्ा गावात वमळून १० एकर ऊस होता. आता पाणी 
आल्ापासून गावात सव्ण क्ेरि उसाखालीि आहे. फेरपालट म्हणून काही 
जण वमरिी, कोबी, फ्ॉवर, सोयाबीन, दोडका, कारली, झेंडू, ढोबळी 
वमरिी यासारखी कपके घेतात.

जैन इररगेशन कंपनीने संसरेत शसिंनासाठी बसववलेली ॲटोमेशन यंरिणा. दसुऱया 
टप्प्ात पाणी टाकीत टाकून तेरून दठबक संिावदारे कपकाला पुरववले जाते. 
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पाटाने पाणी देत होतो तेवहां एकरी ४० ते ४५ टन ऊस उत्ादन होत 
होते. आता दठबकवर ७० ते ७५ टन होते. श्री. नाना मुळे यांना गुंठ्ाला 
दोन टन उत्ादन वमळाले. जुलै-ऑगसट मदहन्यात आडसाली उसािी 
आम्ही लागण करतो. २०१८ ला ऑटोमेशन व दठबक संि जैन कंपनीिा 
बसववल्ानंतर उसाच्ा दोन तोडी झाल्ा. पाटपाण्यावर पूववी ४०-४५ 
टन एकरी उत्ादन वमळायिे. आता दठबकवर ६५ ते ७० टन वमळते. 
२५ ते ३० टन एकरी उत्ादन जे वाढले आहे त्ामुळे छोट्ा शेतकऱयांिा 
मोठा फायदा झाला आहे. योजनेत सभासद असलेले बहुतेक शेतकरी 
क्ेरि लहान असलेले पण शेतीिी आवड असलेले आहेत.

वीज तुटवड्ािा मोठा प्रश् आहे. ददवसात फक्त ८ तास वीज वमळते. 
८ तासात ११ केवही वीज पुरवठा होतो. १२ ते १८ तास वीज शसिंनासाठी 
वमळाली तर ऊसािे उत्ादन वाढेल. योजनेच्ा कडझाईन प्रमाणे 
ददवसाला दर एकरी २३ हजार शलटर पाणी वमळाले पादहजे पण खंडीत 
वीजपुरवठ्ामुळे १९ हजार शलटर पाणी वमळते. फकट्णगेशनसाठी प्रत्ेक 
शेतकऱयाला स्तंरि आऊटलेट काढून ददलेला आहे. १६ ते १८ मदहन्यांिा 
ऊस नोवहेंबरला तुटतो. दोन पावसाळी हंगाम वमळतात. त्ामुळे ऊसािी 
वाढ िांगली होते. खररपािे ३-४ मदहन्यांिे पीक आणण ११ मदहन्यांिा ऊस 
परवडत नाही. आमच्ा सभासद शेतकऱयांिे क्ेरि लहान असल्ामुळे 
कपकािा फेरपालट फारसा होत नाही.

ॲटोमेशन व दठबकिी योजना करण्यापूववी, जैन कंपनीने संजीव 
माने, संदीप अरूण नरके, जगदीशअप्पा पाटील, कामेरी, डॉ. बरगाले, 
बांरगाव यांच्ाकडे ज्ा योजना केल्ा होत्ा त्ा आम्ही पाहून आलो. 
योजना खूपि िांगल्ा व यशसवी असल्ामुळे आम्हीही जैन कंपनीलाि 
उपसा योजनेिे काम ददले. बगघतल्ामुळे आमिी मानशसकता बदलली. 
योजनेसाठी प्रती एकरी १ लाख. २० हजार रू. खि्ण आला. शेतकऱयाला 
जशा पादहजे तशा सुववधा जैन कंपनीने उपलब्ध करून ददल्ा. बाकीच्ा 
कंपन्याही योजनेिे काम वमळावे म्हणून आल्ा होत्ा. पण जुने काही 
वापरणार नाही. प्रत्ेकाला पादहजे तसे पाणी देणार नाही अशी भूवमका 
त्ांनी घेतली. त्ामुळे जैनला काम देण्याबाबत सववांनी पसंती ददली. तीन 
वर्वांपासून योजना अवतशय उत्म िालू आहे. काहीही अडिण आजपययंत 
तरी आलेली नाही.

नदीकाठच्ा २५ एि.पी. च्ा दोन मोटारी आणण दसुऱया टप्प्ात 
पाणी उिलून टाकीत टाकण्यासाठी साडे सतरा एि.पी. च्ा दोन असे 
३५ एि.पी. म्हणजे एकूण ८५ एि.पी. साठी वर्माला २ लाख रू. वीज बील 
येते. प्रकल्प राबववताना ८ ते ९ एकरािा गट केला असून २.५ के.जी. प्रेशर 
देतो. एकूण १८ वहॉल्व आहेत. एका प्रोग्रलॅममध्े ८ ते ९ एकराला पाणी 
जाते. दधूगंगा नदीिे पाणी एकदम स्च्छ आहे.

ऊसात झेंडूपीक घेण्यािा माझा अनुभव िांगला आहे. जानेवारीत 
झेंडू लावला की पाडव्यात िालू होतो. सरीत ऊस आणण गादीवाफ्ावर 
झेंडू लागण करतो. झेंडू हे तीन मदहन्यािे पीक आहे. झेंडूवरच्ा और्ध 
फवारणीमुळे ऊसावर कीड येत नाही. शशवाय त्ािा आणण भाजीपाल्ािा 
बेवडही िांगला राहतो. त्ामुळे सेंदद्रय कब्ण वाढतो. अप्पासाहेब बाळू 
टाकळे, मारुती यशवंत सावेकर, प्रभाकर गणपती आवळे, गणपती दाद ू
माने आणण संसरेिे सचिव सतीश मधुकर कांबळे यांिाही योजनेिा व 
आंतरकपकािा अनुभव िांगला आहे.

फक्त दोन कम्णिाऱयांवर आम्ही संपूण्ण योजना िालववतो. दहा वर्मापूववी 
पाटपाण्याने जमीन भभजवत होतो तेवहां एकरी ५ हजार रु पाणीपट्ी घेत 
होतो. आता ९ हजार रू एकरी पाणीपट्ी घेऊन त्ातून वीजवबलासह सव्ण 
खि्ण भागववतो. वैयगक्तक उपसा योजना करणाऱयांना एकरी ४५ ते ५५ 
हजार रू खि्ण येतो पण सहकारी संसरेमाफ्ण त योजना केली तर हाि खि्ण 
एक ते सव्ा लाख रूपयांवर जातो. म्हणून आमिी सरकारकडे मागणी 
आहे की पाईप लाईनसाठी शासनाकडून जसे २५ टक्के अनुदान वमळते 
तसे अनुदान ॲटोमेशन व दठबक शसिंनासाठी ही ददले पादहजे. आम्ही 
एकरी १२ टन सरासरी कपात घेतोय. त्ातून पाणीपट्ी आणण कजमािी 
गरज भासते. ते कारखान्याशी शलंक केले आहे. आम्ही संसरा िालू केली 
तेवहा ऊसािा दर १२५० रू. टन होतो. आज टनािा भाव २९७२  ते 
३००० रू. आहे. ऊसाला दर िांगला वमळत असल्ामुळे शेतकरी दसुरे 
कोणतेही पीक घेण्याच्ा आजतरी मनःस्थितीत नाहीत.
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लेख - ८

कहाणी 
ठिबकेश्वराची

अपभजीत जोशी 
जैन इररगेशन शसटिीम् शल.  

(मोबा. ९४२२२ ८३४०२)

वमरिांनो, यशस्ी दठबक शसिंन संिािे िार आधारसंभ म्हणजेि उत्म 
गुणवत्ेिे सामान, अिूक कडझाईन, योग्य पद्धतीने केलेली आणण नीट नेटकी 

उभारणी आणण योग्य वनगा व देखभाल. यापैकी उत्म गुणवत्ेच्ा उत्ादनािी 
हमी आपणास जैन इरीगेशन देतेि, कडझाईन आणण उभारणी देखील कंपनी 

कडून अरवा आमच्ा ववतरक बंधुंकडून केली जाते  परंतु संिािी योग्य वनगा 
व देखभाल हे सुरुवातीच्ा प्रशशक्ण कालावधी नंतर आपल्ालाि करावी 
लागते. त्ामुळेि आपल्ा दठबक शसिंन संिाच्ा वनगा व देखभालीिे सव्ण 

पैलू आपणास काळजीपूव्णक समजून घेणे आवश्यक आहे. 

ठिबक सिंचन िंचाची 
                  योग्य सनगा व देखभाल 
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ठिबक संचाची वनगा ि देखभाल 
वमरिांनो, यशस्ी दठबक शसिंन संिािे िार आधारसंभ म्हणजेि 

उत्म गुणवत्ेिे सामान, अिूक कडझाईन, योग्य पद्धतीने केलेली आणण 
नीट नेटकी उभारणी आणण योग्य वनगा व देखभाल. यापैकी उत्म 
गुणवत्ेच्ा उत्ादनािी हमी आपणास जैन इरीगेशन देतेि, कडझाईन 
आणण उभारणी देखील कंपनी कडून अरवा आमच्ा ववतरकबंधुंकडून 
केली जाते  परंतु संिािी योग्य वनगा व देखभाल हे सुरुवातीच्ा प्रशशक्ण 
कालावधी नंतर आपल्ालाि करावी लागते. त्ामुळेि आपल्ा दठबक 
शसिंन संिाच्ा वनगा व देखभालीिे सव्ण पैलू आपणास काळजीपूव्णक 
समजून घेणे आवश्यक आहे. 

दठबक शसिंन संि अनेक घटक एकमेकांना जोडून बनववला जातो. 
यातील प्रत्ेक घटकािी योग्य वनगा राखली गेल्ासि आपला दठबक 
शसिंन संि, सुयोग्य रीतीने िालून त्ािा अभधकाभधक उपयोग वर्मानुवर्षे 
करता येतो. या प्रत्ेक घटकांिी वनगा वेळोवेळी कशी राखावी या कररता 
आपण एकवेळा परिकि बनवू शकतात. वेळापरिकाला अनुसरूनि वनगा 
राखल्ास संि सुिारूपणे काय्णरत राहील. 

या वेळापरिकािे - वनत्, पाशक्क, माशसक अरवा दै्माशसक, 
अध्णवाकर््णक व इतर वनगा असे भाग आपण करू शकतात. 

अ) वनत्य वनगा
१) दररोज संिातील पंप िालू केल्ावर व संिािा दाब स्थिर झाल्ावर 

संिातील हायडट् ोसायक्ॉन, सँड व स्कीन कफल्टरिे बलॅक वॉशशगं व 
डट् ेन व्ॉल्व उघडून स्च् करावे.

 बलॅकवॉश पधदत म्हणजे नेहमीच्ा पाण्याच्ा प्रवाहाच्ा उलट्ा 
ददशेने पाणी सँड कफल्टरमध्े सोडणे. ह्ामुळे वाळूमध्े अडकून 
रादहलेली घाण उलट प्रवाहाबरोबर वर येऊन बलॅकवॉश व्ॉल्व्द्ारे 

काढून टाकता येते. बलॅकवॉश न केल्ास गाळणकक्या व्यवस्थित 
होत नाही व संिाला योग्य त्ा दाबाने पाणी वमळू शकत नाही.

 सँड कफल्टर बलॅकवॉश खालील क्मानेि करावा ज्ा मुळे पंपावर 
अवतररक्त दबाव येत नाही. 

अ)बलॅकवॉश व्ॉल्व् उघडा,  ब) आऊटलेट व्ॉल्व् बंद करा 

क) बायपास व्ॉल्व् उघडा  ड) इनलेटिा व्ॉल्व् बंद करा. 

बलॅकवॉश पूण्ण झाल्ावर संि पूव्णपदावर आणण्याकरीता 

अ) इनलेट व्ॉल्व् उघडा. 

ब)  बायपास व्ॉल्व् बंद करा. 

क)  आउटलेट व्ॉल्व् उघडा. 

ड) बलॅकवॉश व्ॉल्व् बंद करा. 

२) कफल्टर स्च् झाल्ानंतर संि योग्य दाबावर  िालवावा. योग्य 
दाबामुळे कडट् परमध्े घाण / किरा इ. अडकून ते बंद पडण्यािे अरवा 
प्रवाहदर कमी होण्यािे प्रमाण घटते व कपकाला सव्णरि सारख्या 
प्रमाणात पाणी वमळते.

बलॅकवॉश व्ॉल्व् इनलेट व्ालॅल्व

बायपास व्ालॅल्व

आऊटलेट व्ालॅल्व
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३) शेतात कफरुन संिात कोठे तूट-फूट, गळती असल्ास त्रीत 
दरुुसी करावी. नळी िेपली असल्ास सरळ करावी.

४) दठबक संिातील सव्ण कडट् परमधून व्यवस्थित पाणी पडतेय ककंवा नाही 
यािे वनरीक्ण करावे.

 

५) कडट् पर पुण्ण शसिंन होईपययंत िालववल्ावर त्ािा ओलावा सव्णरि 
सारख्या प्रमाणात वमळतोय की नाही हे बघावे. बऱ-यािदा जमीन 
व्यवस्थित तयार केली नसल्ास आपणास ओलावा सव्णरि सारखा 
वमळत नाही.  ओलावा तपासण्यासाठी आपण औगंर वापरू शकतात. 

६) कडट् पर / इनलाईन योग्य जागी असल्ािी खारिी करावी. दठबक 
शसिंनात कडट् परच्ा ओलसर क्ेरिाति मुळांिी जोमदार वाढ होते. 
कडट् परिी जागा वारंवार बदलल्ास मुळांना योग्य वततके पाणी वमळू 
शकत नाही व कपकांच्ा वाढीवर पररणाम होतो. तसेि क्ारयुक्त 
जवमनीत, असणारे क्ार कडट् परमधून येणा-या पाण्यात ववरघळून 
मुळांच्ा प्रक्ेरिाच्ा बाहेर ढकलले जातात परंतु कडट् पर िुकीच्ा जागी 
असल्ास कडट् पर द्ारे हेि क्ार मुळांच्ा प्रक्ेरिात ढकलले जातात व 
कपकांना पाणी वमळण्यास अडरळा उत्न्न करतात.

७) संिातील ललॅटरलिी / इनलाइनिी शेवटिी टोके उघडून पाणी 
शेवटच्ा टोकाने बाहेर १-२ वमवनटे जावू द्ावे. दररोज एका भागातील 
ललॅटरल /इनलाईन अशा ररतीने स्च् करता येईल. ललॅटरल स्च् 
करतांना सुरुवातीपासून पाि-पाि ललॅटरल / इनलाईनिी एंड कलॅ प 
काढा. जेणेकरुन अभधक प्रवाहदर वमळून ललॅटरल साफ होईल. 
ललॅटरल फ्श करतेवेळीस संिातील दाब नेहमीपेक्ा रोडा अभधक 
असल्ास सगळा किरा खळखळून बाहेर पडतो . 

८)  सबमेनिा फ्श व्ॉल्व् उघडून आतील काडीकिरा बाहेर काढून 
टाका व नंतरि दसुरा शसिंन प्रभाग (सेक्शन) िालू करा. लक्ात 
घ्ा, संिात येणारा काडीकिरा नेहमी पाईप लाईनच्ा शेवटी जमा 
होतो, यासाठी सबमेन वनयवमतपणे फ्श करणे आवश्यक आहे. 

 वरील सव्ण वनगा राखायला रोज साधारणपणे ३० ते ५० वमवनटे लागू 
शकतात. 

कडट् पर कडट् पर

ओलसर भागातून बाहेर ढकलले गेलेले क्ार

योग्य जागी असलेले कडट् परकडट् परिी अयाेग्या जागा
ओलसर भागा
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ब) पासषिक वनगा

१) वर दश्णववल्ाप्रमाणे १ ते ८ पययंतच्ा पायऱ-या पूण्ण झाल्ावर दर 
पंधरवड्ाने खालील वनगा राखाव्यात,

२) सँड कफल्टर

 बऱ-यािदा पाण्यात असलेल्ा क्ारांमुळे आतील रेती दगडासारखी 
कडक होते व वनव्ळ बलॅकवॉश करून ती साफ होऊ शकत नाही 
म्हणून दर पंधरा ददवसांनी सँड कफल्टरिे झाकण उघडून वाळूत 
हात घालून, वाळू साफ करणे व बलॅकवॉश करणे आवश्यक आहे. 
ही प्रकक्या आपणाकडे स्यंिशलत सँड कफल्टर असले तरीही करणे 
आवश्यक आहे.

 बाजूच्ा चिरिात पंधरा ददवसांनी बलॅकवॉश पधदतीत सँड कफल्टर 
कसा साफ करावयािा ते दाखववले आहे. सँड कफल्टरिे झाकण 
उघडल्ावर बलॅकवॉश सुरू करून कफल्टरमध्े हात घालुन हाताने 
रेतीिे खडे फोडून घ्ा व हाताने रेती ढवळा. कफल्टरमधून येणारे 
पाणी झाकणातून बाहेर पडू द्ा. 

 हाताने वाळू ढवळून काढतांना आतील काळ्ा कफल्टर इलेमेंटसस् 
ना धक्ा लावू नये. अन्यरा वाळू सरळ स्कीन कफल्टरमध्े जाईल. 
ह्ामध्े बायपास व्ॉल्व्द्ारे पाण्यािा प्रवाह असा वनयंकरित करावा 
की, जेणेकरुन वाळू झाकणाद्ारे बाहेर जाणार नाही. सँड कफल्टर 
मध्े अधमा भाग इतकी वाळू असायला पादहजे. वाळूिी पातळी कमी 
झाल्ास आवश्यक पातळीपययंत नवीन वाळू टाकून घ्ावी. 

 सँड कफल्टरमधील वाळू ही नदी नाल्ातील सव्णसामान्य वाळू नसून 
ववशशष् पधदतीने तयार केलेली ठराववक आकारािी अणकुिीदार 
व कोन असलेली वाळू आहे. या वाळूतून पाणी झझरपतांना, काडी-
किरा अडकला जातो. नेहमीच्ा गोल वाळूच्ा कणांमध्े ही  
कक्या होत नाही. त्ामुळे सँड कफल्टरमध्े कधीही नदीनाल्ािी 
वाळू टाकू नये.

३) स्कीन कफल्टर / कडस् कफल्टर

 सँड कफल्टरप्रमाणेि दर पंधरा ददवसांनी स्कीन कफल्टरिे झाकण 
उघडून आतील कफल्टर इलेमेंट (जाळीिा कफल्टर) साफ करणे 
आवश्यक आहे. सँड कफल्टरद्ारे गाळले न गेलेले कण व इतर बारीक 
किरा स्कीन कफल्टरच्ा जाळीत अडकतो. घाणीिा रर जाळीवर 
बसल्ास त्ातून पुढिी गाळण कक्या व्यवस्थितररत्ा होत नाही 
म्हणून जाळी पाण्याच्ा प्रवाहात धरुन हाताने साफ करावी. जाळी 
साफ करण्यासाठी तारेिा ब्श वापरू नये.

 जाळी साफ करण्याआधी बाजूिी दोन्ी रबरसील काढून उलटी 
करुन स्च् धुऊन पुन्ा जाळीवर घट् बसवावीत. अन्यरा 

पाण्याच्ा प्रेशरमुळे सैल भागातून न गाळलेले पाणी पुढे जाण्यािी 
शक्ता आहे. 

४) स्ाट्ण क्ीन कफल्टर

 स्ाट्ण क्ीन कफल्टर हा जरी स्यंिशलत कफल्टर असला तरीही. 
जाळीवरील चिकटलेला किरा, शेवाळ इत्ादद स्यंिशलत प्रकक्येत 
पूण्णपणे वनघत नाहीत. या कररताि  पाण्याच्ा गुणवत्ेनुसार दर 
पंधरा ददवस ते एक मदहन्याने आतील जाळी बाहेर काढून साफ 
करणे योग्य आहे. 
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क) दर मठहन्ाने घ्ाियाची काळजी
पाण्यात असणारे क्ार, शेवाळ इ. दठबक संिात गेल्ावर कडट् पर 

अरवा ललॅटरल बंद होवू शकतात. पाण्यातील क्ारामुळे जर संि प्रभाववत 
असेल तर आम्ल प्रकक्या करणे आवश्यक असते. पाण्यातील शेवाळ, 
जीवजंतू इ. साठी क्ोरीन प्रकक्या करणे आवश्यक आहे. आम्ल व 
क्ोरीन दोन्ीही प्रकक्या आळीपाळीने करणे केव्ाही िांगले. दोन 
प्रकक्यांमधील अंतर हे पाणी तपासणी अहवालानुसार ठरवावे अरवा दर 
मदहन्याने रासायवनक प्रकक्या करावी. 

रासायवनक प्परिया कशी करािी?
रासायवनक प्रकक्येतंग्णत आम्ल (अलॅशसड) व क्ोरीन प्रकक्या करतात. 

रासायवनक प्रकक्या करण्याकरीता व्ेंच्ुरी असेंम्ब्ी, फकट्णलायझर टँक 
ककंवा फकट्णगेशन पंप वापरता येतो.

ज्ा पाण्याबरोबर आम्ल प्रकक्या करावयािी आहे त्ािा सामु 
अभधक असल्ास (पाणी अल्कधमवी असल्ास) आपणास सामु िार 
पययंत आणण्याकरीता अभधक आम्ल वमसळावे लागते.

आम्ल प्परिया खालील प्माणे करािी
१) सव्णप्ररम प्लॅस्टिकच्ा भांड्ात १ शल. पाणी मोजुन घ्ा. 

२) या पाण्यात लहानमुलांच्ा और्धाच्ा डट् ॉपरने अरवा कोणत्ाही 
अन्य प्रकारे १-१ वम. शल. आम्ल मोजून टाका. पाणी हलवून घ्ा व 
सामू मोजा.

३)  ही प्रकक्या सामू िार पययंत येई पययंत सुरू ठेवा. 

४)  सामू िार होण्यासाठी ककती वम. ली. आम्ल लागले यािी नोंद करा. 

५)  लक्ात घ्ा आम्ल प्रकक्या आपणास संिास करावयािी आहे. 
त्ामुळे संिाच्ा जेवढ्ा भागास आम्ल प्रकक्या करावयािी आहे. 
त्ा भागात पंप िालू केल्ानंतर ककती वेळात पाणी भरले जाते, त्ा 
वेळेिी नोंद करा. आपणास आम्ल या वेळाति संिामध्े सोडावयािे 
आहे. 

६) आम्ल ज्ा साधनाद्ारे संिात सोडावयािे आहे. त्ािा ओढण्यािा 
वेग (सक्शन रेट) सेट करा. हा वेग खालील सुरिाद्ारे काढता येईल,

 सक्शन रेट (IR) =  संिािा ताशी प्रवाहदर घ. मी. X १ ली. पाण्यािा 
सामू िार पययंत आणण्याकरीता लागलेले आम्ल, वम. ली. मध्े.

 जर आपणास संिािा प्रवाहदर ठावूक नसल्ास आपल्ा 
कफल्टरवर शलदहलेल्ा प्रवाहदरािा (Nominal Flow Rate in 
m३/hr) वापर करावा. 

७) आम्ल ककती लागणार हे काढण्यासाठी आपण वर काढण्यात 
आलेल्ा ताशी सक्शन रेटला ६० ने भागून त्ाला वर क्. ५ मध्े 
दश्णववण्यात आल्ाप्रमाणे जो वेळ लागतो त्ाने गुणावे.

 उदाहरण: समजा १ ली. पाणी घेवून त्ािा सामू िार करण्याकररता 
आपणास २ वम. शल. आम्ल लागले. 

 आपल्ा संिािा प्रवाहदर ताशी २५ घ. मी. इतका आहे. म्हणजेि,  

 सक्शन रेट (IR) ताशी प्रती शलटर 

 =  २५ घ. मी. ताशी x २ मी. ली 

 = ताशी ५० ली. 

 आम्ल देण्याच्ा साधनािा वेग ताशी ५० ली इतका आणण्याकरीता 
व्ेंिूरी मलॅनीफोल्डिा व्ॉल्व् कफरवा व सक्शन रेट अलॅडजेटि 
करण्यासाठी आम्ला ऐवजी साधे पाणी वापरा. संिाच्ा ज्ा प्रभागास 
आम्ल प्रकक्या करावयािी आहे. तेरील शेवटच्ा कडट् परपययंत पाणी 
पोहोिण्यास ककती वेळ लागतो त्ािी नोंद करा. समजा आपणास 
१० वमनीटे लागत असतील, यािा अर्ण आपली आम्ल प्रकक्या 
आपणास १० वमवनटाति संपवावी लागेल. 

आम्ल प्परिया कशी करणार?
आम्ल प्रकक्या करण्याकरीता आपण खालील पैकी कोणतेही एक 

आम्ल वापरू शकतात 

अ) हायडट् ोक्ोरीक आम्ल 

ब) सल्फ्ुरीक आम्ल 

क) नायटट् ीक आम्ल व 

ड) फोसे्रीक आम्ल 

आम्ल प्रकक्ये अंतग्णत संिामधील आम्ल वमचश्रत पाण्यािा सामू िार 
असावयास हवा. सामु मोजण्याकरीता द्रक्त पेपर वापरता येतो. द्रक्त  पेपर 
आम्ल वमचश्रत पाण्यात बुडववल्ावर त्ािा रंग रंगपट्ीवरील तांबड्ा 
रंगाशी (द्रक्त-४) वमळता हवा. 

पाणी १ शल.

आम्ल
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 जर ताशी ५० ली. या वेगाने आम्ल जाणार असेल तर १० वमनीटात 
ककती आम्ल जाईल हे आपणास सहज काढता येईल, 

 १ तासात (६० वमवनटात )  : ५० ली. 

 १० वमवनटात   : क् 
 क्  = (५० x  १०)  
 --------------------- = ८.३३ ली.
 ६०  

 अंदाजीत ९ ली. इतके आम्ल लागेल. 

८)  आम्ल प्रकक्या सुरू झाल्ावर ताबडतोब सवमात जवळील कडट् पर 
जवळ जावून त्ामधून बाहेर पडणा-या पाण्यािा सामू तपासा. 

 सामू ४ पेक्ा अभधक आढळल्ास व्ेंिूरी मलॅनीफोल्ड वरील व्ॉल्व् 
अभधक बंद करून सक्शन रेट वाढवावा. सामू ४ पेक्ा कमी झाल्ास 
(आम्ल अभधक प्रमाणात जात असल्ास) व्ेंिूरी मलॅनीफोल्ड वरील 
व्ॉल्व् रोडा उघडावा.

९) अशा ररतीने व्ॉल्व् कमी जास करून ४ सामू पययंतिे आम्ल 
वमश्रीत पाणी संिात ठरलेल्ा वेळेपययंत गेल्ावर सबमेनिा 
व्ॉल्व् बंद करावा. संिात असलेले क्ार आम्ल वमश्रीत पाण्यात 
ववरघळण्याकरीता कमीत कमी ६ तासांिा अवधी दयावा. 

१०) त्ानंतर ललॅटरलिी शेवटिी तोंडे उघडा, सबमेन फ्श व्ॉल्व् उघडा 
व पंप िालू करा. जेणेकरून आम्ल वमश्रीत पाण्यात ववरघळलेले क्ार 
संिातून बाहेर फेकले जातील.

क्ोरीन प्परिया कशी करणार?

क्ोरीन प्परिया करण्ाकरीता आपण
१) कलॅ शिीयम हायपोक्ोराइट (ब्ीिटींग पावडर) (घनरूप क्ोरीन) 

२) सोकडअम हायपोक्ोराइट (द्रवरूप क्ोरीन) 

३) क्ोरीन गलॅस (वायुरूप क्ोरीन) वापरू शकतात. 

 कलॅ शिीयम हायपोक्ोराइट (ब्ीिटींग पावडर) (घनरूप क्ोरीन) 
ही सव्णरि सहजतेने उपलब्ध असल्ाने वतिा वापर अभधक प्रमाणात 
होतो. आपण बाजारातून स्ब्िटींग पावडर घेतल्ास त्ात भेसळ 
नाही यािी खारिी करा व त्ात मोकळ्ा स्रूपातील क्ोरीन (free 
available chlorine) ककती टके् आहे यािी मादहती घ्ा. सहसा 
ब्ीिटींग पावडरमध्े मोकळ्ा स्रूपातील क्ोरीन ५०% पययंत 
असतो. हा मोकळ्ा स्रूपातील क्ोरीनि जीवाणू व शेवाळांिा 
नाश करतो. क्ोरीन प्रकक्या करीत असतांना क्ोरीनिे प्रमाण 
मोजण्याकरीता आपण क्ोरीन पेपर वापरू शकतात. वनयमीत 
क्ोरीन प्रकक्या करीत असतांना क्ोरीनिे प्रमाण १० ते २० पी. पी. 
एम. च्ा दरम्ान असावयास हवे. आपले पाणी आम्लधमवी असल्ास 
(सामु ७ पेक्ा कमी) क्ोरीन प्रकक्येिी काय्णक्मता वाढते.  

स्लिचींग पािडर द्ारे क्ोरीन प्परिया खालील प्कारे करािी
१) सव्णप्ररम संिाच्ा ज्ा-ज्ा ववभागांस क्ोरीन प्रकक्या करावयािी 

आहे. तेरील प्रत्ेक ववभागात पंप िालू केल्ानंतर शेवटच्ा कडट् पर 
मधून पाणी येण्यास लागणाऱया वेळेिी नोंद करा. 

२) क्ोरीन ज्ा साधनाद्ारे संिात सोडावयािा आहे. त्ािा द्रावण 
ओढण्यािा वेग (सक्शन रेट) वनक्ित करा, सक्शन रेट खालील 
प्रकारे वनक्ित करता येईल, 

३६० x संिािा प्रवाहदर 
शल. प्रती सेकंदात

द्रावणातील ब्ीिटींग 
पावडरिे प्रमाण ग्रलॅम/ली

प्रकक्या करतांना हवे असलेले 
क्ोरीनिे प्रमाण (१० ते २० 

पीपीएम) सक्शन रेट

स्ब्िटींग पावडर मधील मोकळ्ा 
स्रूपातील क्ोरीनिे प्रमाण 

(%) (सव्णसाधारण ५०%)

x

x

 उदाहरण : एका शेतक-यास २० पी. पी. एम. या दराने संिाच्ा एका 
भागास क्ोरीन प्रकक्या करावयािी आहे. संिािा प्रवाहदर ताशी 

१. कफल्टरिा इनलेट व्ॉल्व्

२. व्ेंच्ुरी असेंब्ी

३. व्ेंच्ुरी फुटव्ॉल्व् (टिट्नेर)
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५० घन मीटर इतका आहे. ब्ीिटींग पावडर १०० ग्रलॅम / शलटर या 
दराने दयावयािी आहे तर व्ेंिूरीिा सक्शन रेट ककती हवा?

 संिािा प्रवाहदर - ताशी ५० घनमीटर

 = ताशी ५०,००० शलटर (१ घ.मी. =  १००० ली.)

 = ५०,०००/६० = ८३३.३३ शलटर प्रवत वमनीट

 = ८३३.३३/६० =१३.८८ शलटर प्रवत सेकंद

 ताशी सक्शन रेट, शलटर = ३६० x १३.८८ x २० / १०० x ५०

 = १९.९८ शलटर प्रती तास.

 अंदाजे २० शलटर प्रती तास.

३)  सक्शन रेट कळल्ानंतर आपणास क्ोरीन प्रकक्येकरीता 
स्ब्िटींग पावडर ककती लागेल हे काढण्याकरीता पायरी कं्. १ 
मध्े सांगगतल्ाप्रमाणे ववभागाच्ा शेवटच्ा कडट् पर मधून पाणी 
येण्याकरीता लागणारा वेळ, म्हणजेि क्ोरीन प्रकक्येकरीता 
लागणा-या वेळेनुसार खालील प्रकारे काढा.

  ताशी सक्शन रेट,शलटर x क्ोरीन प्रकक्येसाठी 

  लागणारा वेळ, वमवनटे, 
 स्ब्िटींग पावडरिे =  ----------------------------------------------------- 

द्रावण, शलटर ६०

 स्ब्िटींग पावडर, ग्रलॅम=  स्ब्िटींग पावडरिे द्रावण, शल.  
  x  

 ६० स्ब्िटींग पावडरिे प्रमाण (ग्रलॅम / शलटर) 

 उदाहरण: पायरी कं्. २ मधील उदाहरणानुसार ववभागात शेवटच्ा 
कडट् परमधून पाणी येण्याकरीता लागणारा वेळ (पाईपलाईन ररकामी 
असतांना) १० वमनीटे असून, क्ोरीन प्रकक्येसाठी ककती स्ब्िटींग 
पावडर लागेल ? 

 वर दश्णववलेल्ा सुरिानुसार, 

  २०  शल./ तास x १० वमनीटे
स्ब्िटींग पावडरिे =   ---------------------------------------

 द्रावण, शलटर  ६०

  =  ३.३३ शलटर  

 आता ३.३३ शलटर द्रावणात स्ब्िटींग पावडर १०० ग्रलॅम/शल. या 
प्रमाणात वमसळली आहे.

 (संदभ्ण, पायरी क्. २ मधील उदाहरण) म्हणजेि आपणास १०० x 
३.३३ = ३३३ ग्रलॅम इतकी स्ब्िटींग पावडर लागेल.

४) पायरी कं्. ३ नुसार, लागणारी जेवढी स्ब्िटींग पावडर घेवून सुरिानुसार 
काढण्यात आलेल्ा स्ब्िटींग पावडरिे द्रावण तयार करा.

 उदाहरण : ३.३३ शलटर पाण्यात ३३३ ग्रलॅम स्ब्िटींग पावडर वमसळा.

५) स्ब्िटींग पावडर काठीच्ा सहाय्ाने व्यवस्थित ढवळून घ्ा

६) द्रावण साधारणपणे १५ वमनीटे स्थिर होवू दया.

७) त्ानंतर द्रावण बारीक फडक्ामधून गाळून घ्ा जेणेकरून खाली 
बसलेला साका काढून टाकता येईल.

८) गाळलेले क्ोरीन युक्त पाणी व्ेंिूरी अरवा फकट्णलायझर टँक द्ारे 
संिात सोडा. त्ा आधी सक्शन रेट आपणास हवा वततका आहे यािी 
खारिी करा.

९) सवमात जवळच्ा कडट् पर मधून ज्ावेळेस क्ोरीन युक्त पाणी 
बाहेर पडेल त्ावेळेस क्ोरीन पेपरिा वापर करून क्ोरीन युक्त 
पाण्यािा पी. पी. एम. मोजा. क्ोरीनिे प्रमाण २० पी. पी. एम. पेक्ा 
जास आढळल्ास व्ेंिूरी मलॅनीफोल्डिा व्ॉल्व् उघडून क्ोरीनिे 
प्रमाण कमी करा.

 क्ोरीनिे प्रमाण १० पी. पी. एम. पेक्ा कमी आढळल्ास व्ेंिूरी 
मलॅनीफोल्डिा व्ॉल्व् रोडा बंद करून सक्शन रेट वाढवा जेणेकरून 
संिात जाणा-या क्ोरीनिे प्रमाण वाढेल.
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१०) ववभागातील शेवटच्ा कडट् पर जवळ क्ोरीनिे प्रमाण मोजून 
घ्ा. क्ोरीन युक्त पाणी संिाच्ा शेवटच्ा कडट् परमधून बाहेर 
पडल्ाबरोबर सबमेन िा व्ॉल्व् बंद करा अरवा पंप बंद करा. 

११) संिातील ललॅटरल व पाईपलाईन मध्े असणारे क्ोरीन युक्त पाणी 
आतील शेवाळ, जीव-जंतु यांिा नायनाट करण्यासाठी साधारणपणे 
१८ ते २४ तासांिा अवधी लागतो. 

१२) १८ ते २४ तासानंतर ललॅटरलिी शेवटिी टोके उघडून सबमेन फ्श 
व्ॉल्व् उघडून पंप िालू करा जेणे करून संिातील काडीकिरा, 
शेवाळयुक्त पाणी बाहेर फेकले जाईल. 

१) तीव्र आम्लािा शरीराच्ा कोणत्ाही भागाबरोबर स्पश्ण 
होणे धोक्ािे असते. म्हणून आम्लकाळजीपूव्णक वापरावे. 
आम्लप्रवतरोधक रबरी हातमोजे वापरावे. 

२) क्ोरीनिी मारिा जास झालेले पाणी कपणे अपायकारक असते. 
क्ोरीनिी रसायने सावलीत व रंड दठकाणी ठेवावीत.

३) पाण्यात आम्ल टाकावे, आम्लात पाणी टाकू नये. 

४) आम्ल व क्ोरीन प्रकक्या कधीही एकरि करू नका अन्यरा 
क्ोरीन गलॅस बाहेर पडू शकतो. क्ोरीन हा ववर्ारी वायु आहे.

५) आम्ल प्रकक्या करीत असतांना िुकून जरी आम्ल शरीराच्ा 
कोणत्ाही भागावर पडल्ास त्रीत भरपूर पाण्याने धुवा व 
तज् डॉक्रांिा सल्ा घ्ा. 

६) आम्ल/क्ोरीन प्रकक्या करण्याआधी सँड कफल्टर बलॅकवॉश 
करून घ्ा. जेणेकरून सँड कफल्टरमध्े अडकलेला काडी 
किरा सडून संिात जाणार नाही. 

७) आम्ल व क्ोरीन प्रकक्या करीत असतांना संिातील पाणी 
जनावरे व माणसे कपणार नाहीत यािी काळजी घ्ा.

८) क्ोेरीन प्रकक्या करीत असतांना क्ोरीनिे पाणी असलेल्ा 
टाकी / बादलीवर वाकू नका. क्ोरीन वायू ्वासाद्ारे आत 
ओढला जाणार नाही यािी काळजी घ्ा. 

९) आम्ल व क्ोरीन प्रकक्या झाल्ावर कफल्टरिी जाळी व 
फकट्णलायझर टँक इ. िांगल्ा पाण्याने स्च् धुवून घ्ा.

आम्ल ि क्ोरीन प्परिया करतांना 
खालील बाबींकडे लषि दया:

इ) इतर वनगा
खालील महत्ाच्ा गोष्टींकडे आपण लक् ददले काय ?

१) दठबक संिािे ववववध भाग योग्यररत्ा बसववलेले असून काय्णरत 
आहेत का ?

२) प्रेशर गेजिा उपयोग संिािा दाब मोजण्यासाठी तसेि कफल्टरच्ा 
इनलेट व आऊटलेटच्ा दाबातील फरक बघण्यासाठी होतो. 
कफल्टर वरील प्रेशर गेज वर इनलेट व आउटलेटिा दाब बघण्यास 
प्रेशरगेज वनडलसोबत व डकवबलिा िा वापर करून इनलेट व 
आउटलेटिा दाब तसेि दाबातील फरक बघावा. इतर वेळेस मारि 
प्रेशर गेज बंद करून दाबववरहीत ठेवावे. ज्ामुळे प्रेशर गेज अभधक 
काळापययंत काय्ण करू शकेल. तसेि प्रेशर गेजभोवती प्लॅटिीकच्ा 
रैलीिे आच्ादन करावे ज्ामुळे पावसािे पाणी गेजमध्े शशरणार 
नाहीत. 

३) दोन प्रेशर गेजमधील दाब फरक ०.५ ककलो/प्रवत िौरस सें.मी. पेक्ा 
जास आढळल्ास सँड कफल्टरला बलॅकवॉश करणे गरजेिे समजावे. 

४) आवश्यकतेनुसार ठराववक ववभागािे वा सेक्शनिे व्ॉल्व् उघडे 
ठेवावेत. आराखडयासोबत आलेले तांकरिक मादहतीपरिक पहावे.
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५) सव्णसाधारणपणे सँड कफल्टर इनलेट प्रेशर गेजवर २-१.५ ककलो प्रवत 
िौरस सें.मी. व सबमेनच्ा सुरवातीस १.२५ ककलो प्रवत िौरस सें. 
मी. इतके प्रेशर आवश्यक आहे. असे असले तरि कडझाईनप्रमाणे 
कडट् पस्णिा योग्य तो कडसिाज्ण वमळतो. 

६) पंपाच्ा फूट व्ॉल्व्िे (पाण्यातले) कातडी सीट खराब झाल्ास 
शेतकरी शेणािा व चिखलािा वापर करतात. परंतु अशी घाण 
कफल्टरमध्े न घेता अगोदर बायपासद्ारे काढून टाकली पादहजे.

७) बायपास व्ॉल्व्िी व्यवथिा आवश्यक आहे. नसल्ास करावी.

८) दठबक संिातील प्रत्ेक कडट् परमधून सारखाि प्रवाह वमळायला हवा. 
त्ासाठी दरताशी ककती शलटर पाणी बाहेर पडते ते मोजले पादहजे.

९) सँड कफल्टर व स्कीन कफल्टर वनयवमत साफ केल्ास त्ांिी पाणी 
गाळण्यािी क्मता कमी न होता ते काय्णक्म राहतात.

१०) सँड कफल्टरमध्े साधारण अधमा भाग इतकी वाळू पादहजे. कमी 
असल्ास वरिेवर टाकून घेतली पादहजे अशी कफल्टरवर माककयं ग 
केलेली असते. वाळू नदीनाल्ािी नको. ठराववक वाळूि हवी.

११) कडट् पस्ण वा इनलाईनमुळे होणा-या ओलाव्यािे वरिेवर वनरीक्ण 
करावे. ओलाव्यािे प्रमाण जास आढळल्ास त्ासंबंधी लगेि 
योग्य ती काय्णवाही करावी. उदा. सबमेन, ललॅटरल/इनलाईन फ्श 
करणे, रासायवनक प्रकक्या करणे इत्ादी.

१२) दठबक संि काही काळ बंद रादहल्ास कोळी वा तत्म कीटक 
त्ामध्े जाळे करण्यािी शक्ता असते. पररणामी प्रवाह कमी होतो. 
म्हणून वनयवमतपणे संि िालवावा व बंद करून ठेवायिा असल्ास 
संिाला आम्ल प्रकक्या करून गुंडाळून व्यवस्थित ठेवावा.

१३) काही कारणाने ललॅटरल कट झाल्ास, तेरे सरळ छेद घेऊन पॉली 
जॉयनर सहजतेने जोडता येऊन गळती बंद करता येते.

१४) ललॅटरलला चछद्र पडल्ास गुफ प्ग बसवून गळती बंद करता येते.

१५) आंतरमशागतीच्ा दृष्ीने ककंवा खार, उंदीर, मोर ह्ासारख्या 
प्राण्यांपासून वा इतर काही तांकरिक आघातांपासून संरक्ण 
करण्यासाठी ललॅटरल जवमनीमध्े ३-४ इंि खोलीवर टाकता येते. 
फक्त कडट् पस्ण व सभोवतालिा भाग मारि उघडा पादहजे. अन्यरा 
मातीमुळे कडट् पस्णिी चछदे्र बंद होतात. खारी पाण्याच्ा शोधात 
ललॅटरल्स कुरतडतात आणण संिािे नुकसान करतात, शेतात काही 
दठकाणी लहान भांड्ात पाणी भरुन ठेवल्ास ककंवा त्ांच्ा 
पाण्यािी व्यवथिा केल्ास खारी त्ातून पाणी कपतात व संिािे 
नुकसान करीत नाहीत. शेतातील मोठ्ा झाडांच्ा बुंध्ाभोवती 
प्लॅटिीक कपडा गुंडाळावा ज्ायोगे खार झाडावर िढू शकत नाही. 
काही वेळेस आपण झाडाच्ा बुंध्ाभोवती गुळगुळीत पत्रािा 
देखील वापर करू शकता.

इनलाईन संचाची ऊस तोडणीच्ा  
वेळी िेवावयाची ववशेष ननगा

१) इनलाईन बसववलेल्ा शेतामध्े बैलगाडंी ककंवा टट् लॅक्र 
इत्ादी वाहने नेऊ नयेत. कारण त्ामुळे इनलाईनला इजा 
होण्यािी शक्ता असते. 

२) ऊस तोडणी कामगारांना उसांच्ा दोन सऱ-यांमध्े इनलाईन 
आहे ह्ांिी स्पष् पूव्णकल्पना देऊन कापणीिे वेळी इनलाईन 
कट होणार नाहीत याबद्ल दक्ता घ्ावयास सांगावी.

३) ऊस तोडणीनंतर पािट जाळू नये. त्ािा मल्चटींग अरवा 
कंपोटिटींगसाठी उपयोग होवू शकतो.

४) इनलाईन काढल्ानंतर व्यवस्थितररत्ा गुंडाळून ठेवावी व 
उंदीर, घुशी इ. तत्म प्राण्यांिा उपद्रव होणार नाही यािी 
काळजी घ्ावी.
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इनलाईनचा िापर करतांना घ्ाियाची विशेष काळजी:
१) इनलाईन ही कपकाच्ा ओळीप्रमाणे बरोबर चछदे्र असतील अशीि 

सरळ टाकली पादहजे. दमुडली गेल्ास वा घडी पडल्ास पाणी योग्य 
प्रेशरने पुढे जाणार नाही. पररणामी कपकास कमी पाणी ददले जाईल.  

२) इनलाईनसाठी सँड कफल्टर वापरणे व त्ािी योग्य वनगा राखणे 
अत्ंत आवश्यक आहे. 

३) जमीनीखालील इनलाईनपद्धतीत सबमेनवर उंि जागी अरवा 
सुरुवातीस एअर कम व्लॅक्ूम ररशलज व्ॉल्व् बसववलेला असतो. 
पंप सुरु केल्ावर संिातील हवा बाहेर काढून टाकण्यासाठी तसेि 
पंप बंद केल्ावर वनवमात पोकळी (व्लॅक्ूम) वनममाण होऊ नये यासाठी 
त्ािा उपयोग करतात. जर योग्य दठकाणी हा व्ॉल्व् बसववला 
नसेल वा त्ािे काय्ण व्यवस्थित िालत नसेल तर मातीिे कण आत 
ओढले जाऊन इनलाईनिी चछदे्र बंद होण्यािा संभव असतो.

४) इनलाईन कडट् परिा प्रवाहदर कमी वाटल्ास हलक्ा हाताने कडट् पर 
ठोकावा ज्ामुळे अडकलेले क्ार / किरा बाहेर वनघून जातो. कडट् पर 
साफ करण्याकरीता झखळा ककंवा तत्म वसू वापरु नये. 

५) इनलाईनवर भाजीपाला, कापूस, ऊस वा तत्म कपके लावतांना 
अगोदर बराि काळ इनलाईन िालवून जमीन पुरेशी ओली करुनि 
नंतर रोप अरवा बेणे लावावे. अन्यरा कोरडया जवमनीत उगवणीस 
रिास होतो व उगवण व्यवस्थित होत नाही. अशा पद्धतीने पाणी 
देण्यालाि ‘उगवणीिे पाणी’ वा जवम्णनेशन इररगेशन’ म्हणतात. 

उंदीर हा आपल्ा शेतासाठी अवतशय ववनाशकारी प्राणी आहे. तो 
केवळ दठबक संिािेि नाही तर अन्नधान्य, बी-वबयाणे इत्ादटींिे देखील 
नुकसान करतो. उंदरांिा नायनाट करण्याकरीता खालील बाबटींिा 
अवलंब करता येईल. 

1) शेतातील साप मारू नका, साप हा आपला वमरि आहे. तो उंदरांिी 
संख्या वनयंरिणात ठेवण्यात मदत करतो. 

2) उंदराच्ा नायनाटाकरीता ’’रलॅट कलॅ म्ेनटींग‘‘ करता येउ शकते. 
रलॅट कलॅ म्ेनटींग मध्े आजुबाजूच्ा सव्ण शेतक-यांनी एकरि 
येवून एकदमि उंदरांिा नायनाट करावयािा असतो. यामध्े 
सव्णप्ररम शेतक-यांनी आपल्ा शेतातील बीळे शोधून ती 
बुजवून टाकावीत व त्ा दठकाणाजवळ खुणा ठेवाव्यात. दसु-
ऱया ददवशी सव्ण बीळे परत तपासावीत. जी बीळे उघडी असतील 
तेरे उंदीर असण्यािी शक्ता असते. त्ानंतर उंदीरनाशक और्धी, 
भजे ककंवा तत्मस् पदारवांमध्े वमसळून या चछद्रांजवळ ठेवाव्यात. 
हे सगळे, सगळ्ा शेतक-यांनी एकाि वेळेस केल्ास उंदरांिा 
नायनाट व्ायला मदत होते. अन्यरा एकाच्ा शेतात उंदीर मारले तर 
दसु-ऱया शेतातून येवून त्ांिी त्रीत वाढ होते. 

3) इनलाईन व्यवस्थित िालवून वतच्ासभोवतीिा भाग सतत 
ओलसर राहील असा ठेवावा. उंदीर ओल्ा मातीत वबळे करीत 
नसल्ामुळे त्ांिा इनलाईनला उपद्रव होण्यािी शक्ता कमी होते. 

उंदरांपासून दठबक संिािे संरक्ण करण्यासाठी वनयवमतपणे 
क्ोररनेशनिा उपिार फायद्ािा आढळून आला 

आहे. शलंबोळीिे तेल ललॅटरल्सला लावल्ास 
उंदीर ललॅटरलपासून दरू राहतात. तसेि 
मलॅललॅरॉन सारखे और्ध ललॅटरल्सला लावल्ाने 
सुद्धा उंदरांिा रिास कमी होतो. झझकं 
फॉस्ाईटसारखे प्रिशलत और्ध वापरुन 

उंदरांिा बंदोबस करणे पीक संरक्णाइतकेि 
राष्ट् दहताच्ा दृष्ीने महत्ािे आहे. उंदरांच्ा 

पुरेपूर बंदोबसासाठी  सामूदहक उंदीरनाश (Rat 
Campaigning) राबववणेे आवश्यक आहे. ज्ामध्े आजूबाजूिे 
सव्ण शेतकरी सहभागी होवून एकाि वेळेस उंदीर मारण्यािे और्ध 
वापरतात. त्ामुळे उंदरांिा नायनाट होतो. शेतातील साप मारु नये. 
सापामुळे उंदरांच्ा संख्यावाढीवर वनयंरिण राहते.

 ऋतुमान, जवमनटींिा प्रकार व घ्ावयािे पीक ह्ावर जवम्णनेशन 
इररगेशनिा कालावधी अवलंबून असतो. उदा. उसासाठी 
जवमनीप्रमाणे २४ ते ४८ तास इत्ादद. उगवणीिे पाणी देण्याआधी 
जमीन योग्यप्रकारे व एकसारखी भुसभुशीत करावी. जवमनीत मोठ-
मोठाले ढेकळे नकोत.

६) वनबंोळी पेंंडीिा खत म्हणून वापर केल्ास त्ाला येणा-या वासामुळे 
उंदीर त्ा भागात कफरकण्यािे प्रमाण कमी होते. तसेि व्ेंच्ुरी मधून 
रासायवनक प्रकक्येप्रमाणे रॉकेल ककंवा नीम अक्ण  (कडूशलंबपाला 
रस) संिामध्े सोडल्ास त्ा वासानेही उंदीर कफरकण्यािे प्रमाण 
कमी झाल्ािे आढळून आले आहे. 

७) इनलाईन पावसाळयात वा एरवी आठवड्ापेक्ा जास काळ 
बंद ठेवू नये. अशावेळी कपकांना पाणी द्ावयािे नसले तरी संि 
फ्श करणेसाठी आठवडयातून कमीत कमी १/२ ते १ तास तरी 
िालववलाि पादहजे. अन्यरा शेवाळांिी वाढ होऊन इनलाईनिी 
चछदे्र बंद होण्यािी शक्ता असते. 

८) इनलाईनमधून पाणी बाहेर येऊन मुळांिी कक्ा भभजवून पाणी 
कक्ेपलीकडे जात असल्ाने जवमनीतील क्ार हे मुळांच्ा कक्ेपासून 
दरू लोटले जातात. म्हणूनि क्ारयुक्त जवमनीिाही  इनलाईनमुळे 
उपयोग करता येतो. परंतु पावसाळयातही अधूनमधून इनलाईन संि 
िालववला पादहजे, अन्यरा दठबकमुळे मुळांच्ा कक्ेबाहेर गेलेले 
क्ार, पावसामुळे परत मुळांच्ा कक्ेत येतात. 
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 �साम�े ��बक �सचंनामुळे ��ा�नाम�े २�०% पय�त 

वाढ होते. बरेच शेतकर� ज�न ��बकवर एकर� १०० �नाहन ू

���क ��ा�न �ेत आहेत.

 �साम�े ��बक �सचंना�ा वापरामुळे �सा�ा जातीम�े �ड�े�े साम�� 

संपुण� ि�या�श� के�ाने �साचे �व�मी ��ा�न �मळते.

 �साम�े ��बक �सचंनामुळे पाणी वापराम�े ५० ते �५% बचत होत.े  �ूप���ंतग�त 

��बक �सचंना�ा वापरामुळे पाणी वापराम�े ७०% बचत होते.

 �साम�े ��बक �सचंनामुळे जमीनी �ारयु�, चोपण, �चबड होत नाहीत.

 �साम�े ��बक �सचंना�ा वापरामुळे जमीन कायम वाफसा �व�ेत �ेवता येत 

�स�ामुळे िपकास पा�ाचा ताण पडत नाही.

 �साम�े ��बक �सचंनामुळे रासाय�नक �त�ची काय��मता वाढत.े

 �साम�े ��बक �सचंनासोबत पा�ात �वर�ळणार�  �ते ���ामुळे �त��ा 

मा�ेम�े २५ ते �०% बचत करता येते.

 �साम�े ��बक �सचंनातून संतु��त पो�णाचा वापराने सा�र �तारा म�े वाढ होत.े

 �साम�े ��बक �सचंना�ा वापरामुळे कमी पा�ात, कमी वेळेत, कमी �वजेत 

�सा�ा ���क �े�ास �सचंन करता येते.

 �साम�े ��बक �सचंनामुळे �वजे�ा �ोड शेड�ग�ा काळात कमी वेळेत तसेच 

रा�ीची ���क �े�ास सहज �सचंन करता येते.

 �साम�े ��बक �सचंना�ा वापरामुळे वेळ व मजूर� �च�त बचत होत.े

 �साम�े �ूप�� �सबसरफेस िड� प� �ंतग�त ��बक �सचंना�ा वापरामुळे एक मु� 

िपक आ�ण ५ ते ७ �ोडवे �ेता येतात.

 �साम�े �ूप�� �ंतग�त ��बक �सचंना�ा वापरामुळे �व�मी ��ा�न �मळत,े 

��बक�ा न��ची चोर�, आगी पासून संर�ण �मळते.

ज�न �ा��क पाक� , पो.बॅा. ७२, जळगाव
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