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“जर शिक्षणाचा उपयोग कृषी साक्षरता कृषी जागरूकता, कृषी तंत्रज्ान आणण कृषी काम 
यांच्ासाठी केला तर ग्ामीण भागातील िेतीला ऊशजजितावस्ेत आणता येईल.”      — भवरलाल जैन



जैन इररगेशन सिस्टीम्स सल. या कंपनटीचटी स्ापना करणारे िंस्ापक आदरणटीय  
श्टी भवरलालजटी जैन (मोठे भाऊ) यांच्ापाशटी दरूदृष्टी तर होतटीच आणण िमाजातटील िगळ्ा 

भागधारकांच्ा एकत्रित वाढीिाठी प्रयत्न करतांना एक ध्ेय िमोर ठेवले. ते म्हणजे 

“सारजिक करूया जन्ाचे, रूप पालटू वसुंधरेचे.”

मोठे भाऊ 
िाश्वत 
िेतीचा एक 
द्रष्ा भूममपुत्र
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१२ डिसेंबर, मोठ्या भयाऊंचया जन्मदिवस. 
भयाऊंची आठवण येत नयाही असया एकही दिवस 

जयात नयाही. कोणतेही कयाम आणण ववशेषतः नवीन कयाम 
हयाती घेतले की भयाऊंनी हे कयाम तिीलया नेण्यासयाठी कसे 
ववचयारपूव्वक वनयोजन केले असते ययाचे ववचयारचक्र चयालू 
होते. कयाम सुरू करण्यापूववी त्याच्या पूण्वतेचया सववांगीण 
अंगयाने ववचयार करून मगच कयामयालया हयात घयालण्याची 
भयाऊंची पद्धत होती. एवढेच नवे् तर कयामयाच्या दठकयाणी 
स्वतः दिवसभर जयाऊन बसयायचे आणण प्रत्ेक गोष्ट 
िोळ्यात तेल घयालून अचूक होते की नयाही ते पयाहयायचे हया 
त्यांचया स्वभयाव होतया. त्यामुळे आयुष्यात जेवढी म्हणून कयामे 
त्यांनी हयाती घेतली ती उत्कृ ष्टच झयाली आणण मुख्य म्हणजे 
वनसग्व व पययावरण ययांनया धरून झयाली. भवरलयाल जैन उर्व  
मोठे भयाऊ हे आयुष्भर शेती, शेतकरी, गोरगररब मयाणूस, 
सयामयान्य कष्टकरी ययांच्याच उद्धयारयाची चचतंया वयाहयात रयादहले. 
त्यासयाठी चंिनयाप्रमयाणे त्यांनी आपलया िेह झझजववलया. 
त्यामुळे त्यांचया प्रत्ेक वयाढदिवस हया आपल्यालया नवे कयाही 
कयाम करण्याची प्रेरणया िेतो, वयाट ियाखववतो. 
त्या मयागयावर आपण चयालत रयाहणे हीच 
त्यांच्या चचरंतन अस्तित्तयाची खूण आहे.

Am`wî`^a eoVr  
d eoVH$è`m§À`m  

H$ë`mUmMrM qMVm 

अिोक जैन 
अध्क्ष, जैन इररगेशन सिस्टीम्सस् सल.

अध्यक्षीय
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नवनवटीन तंरिज्ान वापरून व प्रचंड मेहनत करून आणण नैिरगगिक 
िंकटांचा प्रभावटीपणे िामना करीत शेतकरी उत्कृ ष् दर्ज्याचा शेतटीमाल 
त्पकववतात. िुदैवाने भारत देशाला वनिग्याचे वरदान लाभलेले 
अिल्ामुळे देशाच्ा िवगि प्रांतांमध्े ववववध प्रकारचा आणण जगभरातल्ा 
ग्ाहकांना लागणारा शेतटीमाल त्पकववण्ाचे िामर्गि आहे. एवढेच नवे् तर 
पासचिमात्य राष्ट् ात व ववशेषतः युरोपात िहा महहने कडक थंडटी व बरगि  पडत 
अिल्ामुळे उघड्ा रानात शेतटीमाल उत्ादन करणे शक्य निते आणण 
ग्टीनहाऊि त्कंवा बंहदस्त वातावरणात उत्ादन करणे खरचगिक अिते. 
कारण त्यािाठी लागणारा उजजेचा खचगि अधधक अितो. त्यामुळे उत्ादन 
खचगि वाढतो व आंतरराष्ट् टीय बाजारपेठेत मालाच्ा त्कमतटीशटी स्पध्या करणे 
दरुापास्त होते. आज भारत देश उत्ादनात जगात अग्ेिर आहे. पहहल्ा 
एक-दोन क्रमांकात आहे. पण हा शेतटीमाल नाशवंत आहे. तो रार काळ 

त्टकू शकत नाहटी. इतकेच काय तकृणधान्े (उदा. गहू, ज्ारी, तांदळू, 
बाजरी, मुग, मटकी, वगैरे) िाठवून व्यवस्स्तपणे त्टकववण्ातहटी बरयाच 
अडचणटी आहेत. त्यामुळे दरवषषी भारतात िाधारणपणे उत्ाहदत झालेल्ा 
शेतटीमालातला ३०-४० टके् पययंत माल हा िाठवण व्यवस्ेअभावटी 
खराब होतो. तो रेकून द्ावा लागतो. यामुळे होणारे नुकिान मोठे अिते. 

हे नुकिान कमटी करण्ािाठी शेतटीमालावर प्रत्क्रया करणारी 
कारखानदारी उभटी केलटी पाहहजे अिे िारेच िांगतात. कच्च्ा 
शेतमालावर प्रत्क्रया करून त्याचटी मूल्वकृद्टी केल्ासशवाय शेतकरयाला 
त्याने उत्ाहदत केलेल्ा मालाचटी रास्त त्कंमत वमळणार नाहटी आणण 
मेहनतटीचे रळ म्हणून जास्तटीचे दोन पैिेहटी वमळणार नाहटीत हे लक्षांत 
घेऊन आमचे परमपूर्ज त्पताजटी व जैन इररगेशनचे िंस्ापक भवरलाल 
जैन उरगि  मोठे भाऊ यांनटी पपई, कांदा, केळी, डारळंब, आवळा, आंबा, 
मिाल्ाचे पदाथगि (उदा. हळद, आले, धने, सजरा, हहरवटी व लाल वमरचटी 

वगैरे) यावर प्रत्क्रया करणारी कारखानदारी जळगावातच नवे् तर देश 
व जगाच्ा अन् भागातहटी उभारलटी. या प्रत्क्रया उद्ोगाला र्जा दर्ज्याचा, 
प्रतटीचा, जातटीचा माल लागतो तो वमळावा यािाठी करार शेतटीचे तंरि 
(कॉन्ट् रॅक्ट रावमयंग) ववकिटीत करून खूप मोठ्ा प्रमाणावर िंशोधन 
केले. ववववध जातींचे वबयाणे तयार केले. आज देशभर ‘करार शेतटी’चटी 
चच्या चालू आहे. त्यावरून वाद-वववाद उभे राहताहेत. पण मोठ्ा भाऊंनटी 
पांढरा कांदा उत्ादनािाठी करार शेतटीचे जे मॉडेल २१-२२ वषषांपूवषी 
ववकिटीत केले ते आजपययंत कोणताहटी अडथळा न येता उत्तम ररतटीने 
चालू आहे. हे मॉडेल देशातटील अन् भागात व वनरवनराळ्ा त्पकांिाठी 
देखटील वापरता येईल. शेवटटी जगाचटी आणण देशाचटी बाजारपेठहटी खूप 
मोठी आहे. आम्हटी जैन इररगेशनमारगि त त्कतटीहटी उत्ादन करू म्हटले 
तरी िंपूणगि बाजारपेठेचटी गरज भागववण्ाला मय्यादाच येणार आहेत. 

पण या उत्ादन व उत्ादनोत्तर मालाचटी िाठवणूक व ववले्वाट कशटी 
उत्तम ररतटीने लावून शेतकरयाच्ा हहताचा ववचार करायचा याचे रचतंन 
आयुष्यभर करून मोठ्ा भाऊंनटी जे वनरवनराळे प्रयोग केले, मॉडेल्स उभटी 
केलटी, तटी आपल्ा िवषांना आजहटी प्रभावटीपणे नवटी वाट दाखवू शकतात. 
भाऊंच्ा जयंतटीच्ा वनवमत्ताने त्यांच्ा प्रचंड काय्यातला एक छोटािा भाग 
म्हणून प्रत्क्रया कारखानदारी आणण करार शेतटी यांचा ओझरता उल्ेख 
केला. खरे तर त्यांच्ा िवगि काय्याचा आणण ववचारांचा नुिता धावता 
आढावा घ्ायचे म्हटले तरी िंपूणगि अंक पुरेिा होणार नाहटी. आपल्ा ७९ 
वषषांच्ा आयुष्यामध्े त्यांनटी शेतटी आणण शेतकरी यांच्ाच कल्ाणाचटी, 
उन्नतटीचटी रचतंा वाहून नवटी वाट देश व जगाला दाखववलटी आहे. त्यांचे 
स्मरण या जयंतटीच्ा वनवमत्ताने करून त्यांच्ा ववचार व कायगिकतकृगित्ाला 
जैन इररगेशनमधटील िवगि िहकारयांच्ा वतटीने नम्रपणे नमस्ार करतो. 
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अन्न व फळ प्रकिया 
िारखानदारी

आणि िरार शेती
एिाच नाण्ाच्ा 

दोन बाजू

अन्न व रळ प्रडक्रयया कयारखयानियारी आणण करयार 
शेती यया एकमेकयांवर अवलंबून असणयारयया आणण 
हयातयात हयात घयालून चयालयाव्यात अशयाच िोन 

गोष्टी आहेत. डकंबहुनया एकयाच नयाण्याच्या यया िोन बयाजू आहेत. 
उत्यादित शेतीमयाल हया बरययाचिया नयाशवंत असल्यामुळे त्याची 
सयाठवणूक करणे अवघि व खचच्वक असते. ग्याहकयांनया वष्वभर 
मयाल हवया असतो आणण त्या मयालयाचे उत्यािन ववशशष्ट हंगयामयात 
डकंवया ठरयाववक कयाळयातच होत असते. अशयावेळी ग्याहकयाची 
मयागणी कोणत्याही हंगयामयात येवो ती पूण्व करण्याच्या 
दृष्टीने सयाठवणूक व प्रडक्रयया करणे यया िोनच गोष्टी हयातयाशी 
असतयात. आणखीन एक महत्तयाची गोष्ट म्हणजे सव्व प्रकयारचया 
मयाल प्रत्ेक िेशयात, प्रयांतयात उत्यादित होईल अशी व्वस्या 
वनसगयानेच केलेली नयाही. त्यामुळे गरज भयागववण्यासयाठी 
मयाल बयाहेरून आणण्याशशवयाय पययायच उपलब्ध नयाही. म्हणून 
हजयारो वषवांपयासून व्यापयार अस्तित्तयात आलेलया आहे. आतया 
वनययात आणण प्रडक्रयया हे बयाजयारपेठेच्या दृष्टीने कळीचे बनलेले 
शब्द असले तरी त्यासयाठी मोठी भयांिवली गुंतवणूक करून 
इन्फ्यास्ट्रक्चरची प्रचंि उभयारणी करयावी लयागते. हे कयाम जैन 
इररगेशनचे संस्यापक भवरलयाल जैन ययांनी आयुष्भर ध्यास 
घेऊन केले. १२ डिसेंबर हया मोठ्या भयाऊंचया 
जन्मदिवस. यया वयाढदिवसयाच्या वनवमत्याने प्रडक्रयया 
व करयार शेतीक्ेत्यात त्यांनी केलेल्या कयामयाचया 
धयावतया आढयावया यया अंकयात घेतलया आहे. 

डॉ. सुधीर भोंगळे
िंपादक

संपादकीय

""gmW©H$ H$ê$¶m OÝ‘mMo& ê$n nmbQy> dg§wYaoMo&&''

‘Zr Omonmgbo ho ñdßZ ^mD§$Zr, 

AZ² gË¶mV Vo gmH$mabo!

Amnë¶m gdmªgmR>r ^mD§$Zr {Xbobm hm {Ma§VZ dmagm :

""n¡em§À¶m OmJr H$m‘mMm,

g§nÎmrÀ¶m {R>H$mUr n[al‘mMm Am{U 

d¡^dmÀ¶m EodOr O~m~XmarMm.''

^dabmb O¡Z
g§ñWmnH$ 
1937-2016
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करार शेतटी या ववषयाचटी िध्ा देशभर मोठी चच्या चालू आहे. 
त्किान आंदोलन व िरकारचटी तटीन ककृ षटी वबले यामुळे या चचजेला उधाण 
आले आले. वास्तववक प्रत्क्रया कारखानदारी आणण करार शेतटी या दोन्टी 
ववषयांचा एकत्रित ववचार करून त्या अनुषंगाने िमग् धोरणाचटी वनत््चतटी 
करणे अवनवायगि आहे. कारण दोन्टी ववषय हे एकमेकांशटी िंबंधधत आहेत 
आणण हातात हात घालून ते गेले तरच काहटी प्रमाणात यशस्टीता पदरात 
पडण्ाचटी शक्यता आहे. या दोन्टी ववषयांवर जैन इररगेशनचे िंस्ापक 
अध्क्ष भवरलालजटी जैन यांनटी खूप मोठे रचतंन करून आणण प्रत्यक्ष 
काम करून मोठे प्रारूप (मॉडेल) आपल्ािमोर उभे करून ठेवले आहे. 
शेतटीमाल नाशवंत अिल्ामुळे तो उत्ाहदत झाल्ाबरोबर त्याच्ावर 
प्रत्क्रया कशटी करावटी हे कारखाने उभे करून त्यांनटी दाखववले. पण 
इतकेच नवे् तर या कारखान्ांना लागणार शेतटीमाल शेतकरयांनटी 
किा उत्ाहदत करावा आणण उद्ोजकांनटी तो शेतकरयांकडून किा 
खरेदटी करावा याचे मागगिदशगिन करणारा मंरि आणण तंरि मोठ्ा भाऊंनटी 
आपल्ािमोर ठेवले आहे. हे मॉडेल भवरलालजींनटी रार अभ्ािपूवगिक, 
रचतंन मनन करून आणण शेतकरयांशटी िुिंवाद करीत त्यांच्ा आशा-
अपेक्षांचा ववचार करून उभे केले आहे. कायद्ाच्ा आधारापेक्षाहटी 
शेतकरी आणण उद्ोजक त्कंवा खरेदटीदार यांच्ात वव्वािाचे स्ेहपूवगिक 
िौहाद्याचे वातावरण वनम्याण होऊन ते कायम किे राहहल याचे रचतंन 
भाऊंनटी अखंडपणे केले. त्यामुळे प्रत्क्रयेिाठी लागणारा पांढरा कांदा 
वमळववण्ात ते यशस्टी झाले. २१-२२ वषषांपूवषी पांढरा 
कांदा किा उत्ाहदत करावा, त्यािाठी कोणत्या 
प्रकारचे वबयाणे वापरावे, कांद्ाचा लागणटीचा 
खचगि कमटी करण्ािाठी यंरिाच्ा िहाय्ाने 
पेरणटी कशटी करावटी अशा अनेक बाबींचा 
ववचार त्यांनटी केला. पांढरया कांद्ाचे वबयाणे 

तयार करण्ािाठी बाहेरच्ा थंड हवामानाच्ा प्रांतात िटीड प्ॉट घेतले. 
वतथे वबयाणे तयार करून ते आपल्ा भागातटील शेतकरयांना िवलतटीच्ा 
त्कंमतटीत हदले. रक्त अट एकच घातलटी उत्ाहदत होणारा िवगि कांदा 
प्रत्क्रयेिाठी आम्हांलाच हदला पाहहजे. यािाठी बाजारभावाचटी हमटी 
देऊन दोन्टी हंगामािाठीचे त्कमान दर वनत््चत करून हदले आणण नंतर 
बाजारभावाप्रमाणे शेतकरयांना त्यांच्ा मालाचटी रास्त त्कंमतहटी हदलटी. 
त्यामुळे लाखो रूपये शेतकरयांच्ा घरात जाऊन कांदा उत्ादक 
शेतकरीहटी आधथगिकदृष्टा िमकृद् होऊ शकतो आणण बंगला बांधून 
गाड्ा घेऊ शकतो हे रचरि आपण िवषांनटी मागटील २० वषषांत पाहहले व 
अनुभवले आहे. याच पद्तटीचे तंरि जैन इररगेशनने आता मिाल्ाच्ा 
त्पकातहटी ववकिटीत केले आहे. शेतकरयांनटी उत्ाहदत केलेले आले, 
हळद, सजरे, हहरवटी व लाल वमरचटी यािारखा शेतटीमाल कंपनटी रास्त 
दराने खरेदटी करत आहे. 

या दोन्टी गोष्ींमधला खरा मूळ मुद्ा आहे तो एकमेकांवरील 
वव्वािाहगितेचा. दोघांचा परस्परांवरील वव्वाि जोपययंत पक्ा होऊन 
वकृद्ींगत होत नाहटी तोवर प्रत्क्रया उद्ोगाचटीहटी वाढ होणार नाहटी आणण 
शेतकरी प्रत्क्रया कारखानदारीिाठी माल उत्ादन करण्ाि तयार होणार 
नाहटी. कारखानदारी वनत््चत हमटीभाव देऊन काहटीहटी झाले तरी आपला 
माल खरेदटी करेलच अिा वव्वाि जेव्ा शेतकरयांमध्े वनम्याण होईल तेव्ा 

तो जटीवाचटी बाजटी लावून गुणवत्तेचा माल वनम्याण करण्ाचा 
प्रयत्न करेल. अथ्यात त्याच्ा प्रयत्नांना जर वनिग्याचटी िाथ 

अिेल तर उत्ादनाचटी लढाई तो िहजपणे 
सजकूं शकतो आणण प्रत्क्रया उद्ोजकाचटी 

िाथ अिेल तर त्याने वनम्याण केलेला 
शेतटीमाल जगाचटी बाजारपेठ पाहू 
शकतो. भवरलालजींनटी प्रत्क्रया करून 
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तो माल जगभर पाठववला. आज आंब्ाचा पल्प, 
र्जूि वनय्यातटीत जैन इररगेशन हटी जगातलटी नंबर 
एकचटी कंपनटी बनलटी आहे. 

अन्नप्रत्क्रया उद्ोगामध्े एक अशटी शक्ती 
आहे की जटी ग्ामटीण भागात खरया अथ्याने ववकाि घडवून आणू शकते. 
आपण ५०-१०० वषषांपूवषीचा इवतहाि जर पाहहला तर शेतकरी आपल्ा 
ककृ त्षमालाचटी प्रत्क्रया करून ववक्री करीत अित व त्याद्ारे ककृ त्षमालाला 
मूल्वकृद्टीत भाव वमळायचा. प्रत्क्रया केलेलटी अिल्ामुळे आणण 
ककृ त्षमालाचटी त्टकवण शक्ती वाढलेलटी अिल्ाने प्रत्क्रया केलेला माल 
जास्त हदवि िाठवून र्जा वेळेला बाजारपेठेत त्कंमत वाढलेलटी अिते 
अशा वेळेि ववक्री केल्ामुळे जास्त रायदा होतो. यामुळे शेतकरयांचटी 
क्रयशक्ती वाढते. आज शेतकरी उत्ादन झाल्ाबरोबर अगवतक होऊन 
ववक्रीच्ा पाठीमागे लागतो. र्जावेळी मालाचटी त्कंमत बाजारपेठेत िवषांत 
कमटी अिते त्यावेळेला ववक्रीला आणतो. त्यामुळे जेवढे उत्ादन जास्त 
तेवढी मालाचटी आवक बाजारपेठेत जास्त व शेवटटी भाव कमटी म्हणजे 
िवगि मेहनत वाया. शेतकरयांनटी आधटीच कजगि काढून शेतटी केलेलटी अिते. 
त्यामुळे आलेला पैिा देणटी देण्ात जातो आणण वषगिभर शेतकरी शेवटटी 
तोट्ातच अितो. या दषु्चक्रातून बाहेर पडण्ािाठी ग्ामटीण स्तरावर 
प्रत्क्रया उद्ोग हाच एक मुख्य पय्याय िमोर राहतो.

आधटीच्ा काळात शेतकरी डाळ घरी तयार करायचा. प्रिंगटी 
भुईमुगाचे दाणे वेगळे करून तेल काढून त्याचटी ववक्री करायचा. बाजारात 
न ववकलेलटी भाजटी िुकवून त्याचा वापर करायचा. दधुावर वेगवेगळ्ा 
प्रत्क्रया करून खवा, लोणटी, ताक यांचटी ववक्री करायचा. त्यामुळे पैिा 
जास्त तर वमळायचाच परंतु दोन-चार हातांना जास्त काम वमळायचे. 
अन्नप्रत्क्रयाशास्तात गेल्ा दोन-तटीन दशकात भरपूर िंशोधन झालेले 
आहे. हे शास्तटीय ज्ान वापरून जवळपाि िवगिच प्रकारच्ा ककृ त्षमालावर 
शेतकरयाच्ा शेतटीवरच त्कंवा नवटीन युवाशक्तीने नोकरीच्ा मागे न 
लागता ग्ामटीण भागातच छोटे ककृ त्षउद्ोग काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. 
ग्ामटीण भागात प्रत्क्रयाउद्ोग आल्ाि प्रत्क्रयेिाठी लागणारया पूरक 
गोष्ींचािुद्ा ववकाि होऊ शकतो. उदा. परॅकेसजगंिाठी लागणारी यंरिणा, 
वाहतुकीच्ा िोयटी, अन्नपदाथ्याचे वव्लेषण करण्ािाठी प्रयोगशाळा, 
पदाथषांचे प्रमाणटीकरण करण्ािाठी व्यवस्ा इत्यादटी िोयटी ग्ामटीण 
भागात आपोआपच वनम्याण होतटील. यामुळे तरुणांचा शहराकडे जाणारा 
ओढा कमटी होईल आणण महात्ा गांधींच्ा ग्ामटीण ववकािातून देशाचा 
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ववकाि हटी कल्पना खरया अथ्याने िाथगि करता येऊ शकेल. हा ववचार 
बरेच शास्तज्, अधधकारी व राजकीय नेते वेगवेगळ्ा व्यािपटीठांवरून 
नेहमटी बोलतच अितात. पण या हदशेने िरकारी पातळीवर त्कंवा 
ववद्ापटीठांच्ा स्तरावर हदशा देण्ाचे काम हदिून येत नाहटी. यािाठी 
ववशेष ककृ तटी आराखडा तयार करून तो धडकपणे राबववण्ाचटी यंरिणा 
वनम्याण करणे अगत्याचे आहे.

जागवतक पातळीवर स्पध्या करण्ािाठी आणण ग्ामटीण युवकांमध्े 
व्याविारयक दृत्ष्कोण आणण्ािाठी खाि उपाययोजना करावटी लागेल. 
त्यािाठी युवकांना ककृ त्षउद्ोगाचे योग्य प्रसशक्षण देणे, जागवतक पातळीवर 
प्रत्क्रया उद्ोगाचटी पररस्स्तटी आणण गरज याचे ज्ान शेतकरयांपययंत 
पोहोचववणे, प्रत्क्रया उद्ोगाला कोणता कच्ा माल 
लागतो त्याचेच उत्ादन करणे, प्रत्क्रया उद्ोगआणण 
शेतकरी यांच्ात िमन्वय िाधून दोघांनटीहटी एकमेकांचे 
शोषण - न करता रचरंतन 
पातळीवर एक व्यवस्ा 
वनम्याण करणे अगत्याचे 
आहे. जागवतक स्पध्या हटी दोन 
पातळ्ांवर अिते. पहहलटी 
पातळी म्हणजे मालाचटी त्कंमत 
आणण दिुरी मालाचटी गुणवत्ता. 
त्कंमतटीच्ा पातळीवर स्पध्या 
करीत अिताना शेतमालाचटी 
उत्ादकता, काढणटीप्चात 
हाताळणटीिाठी लागणारा 
खचगि, प्रत्क्रया आणण ववक्री 
यािाठी लागणारा खचगि 
आणण जागवतक बाजारपेठेमध्े प्रत्क्रया केलेल्ा मालाचे िादरीकरण 
व मांडणटी या िवगि बाबींवर स्पध्या करण्ािाठी त्कंमतटीवर वनयंरिण 
कशाप्रकारे आणता येईल यावर िंशोधन आणण त्याचटी अंमलबजावणटी 
करण्ाचटी व्यवस्ा करावटी लागेल. गुणवत्तेच्ा पातळीवर स्पध्या 
करण्ािाठी ककृ त्षमालाच्ा योग्य जातींचटी वनवड जटी प्रत्क्रयांिाठी 
उपयुक्त अिेल, लागवड करताना व उत्ादनाचटी वाढ होत अिताना 
घ्ावयाचटी योग्य काळजटी, उत्ादनाचटी योग्य पद्तटीने काढणटी आणण 
प्रत्क्रया कारखान्ापययंत योग्य वेळी व योग्य पद्तटीने त्याचटी पोहोच 
करणे जरूरीचे आहे. प्रत्क्रया उद्ोग वषगिभर चालण्ािाठी कच्च्ा 
मालाच्ा लागवडटीचे कालबद् कायगिक्रम घेतल्ासशवाय पय्याय नाहटी. 
आंतरराष्ट् टीय पातळीवर गरॅट कराराच्ा अंतगगित गुणवत्तेिाठी ववसशष् 
वनयमावलटी (कोडेक्स स्रॅन्डडगि) तयार करण्ात आलेलटी आहे. त्यामुळे 
शेतकरयांनटी व प्रत्क्रयाउद्ोगाने हटी वनयमावलटी वापरून त्याप्रमाणे माल 
तयार केला आणण या वनयमावलटीचे प्रमाणटीकरण (ित्टगित्रकेशन) केले 

तरच जागवतक स्पधजेत आपण त्टकाव धरू शकू. हे अत्याधुवनक ज्ान 
शेतकरयांपययंत आणण ककृ त्षउद्ोगापययंत पोहोचववण्ाचटी आज व्यवस्ा 
नाहटी. शािकीय अधधकारी आणण शास्तज् यांनाच आधटी हे ज्ान देणे जास्त 
जरुरीचे वाटते. म्हणून दोन्टी पातळ्ांवर प्रसशक्षणाचटी िोय ताबडतोब 
उपलब्ध करून हदलटी पाहहजे. तिा कायगिक्रम शािनाने आखला पाहहजे.

पुरवठा साखळी व्यवस्ापन
प्रत्क्रयाउद्ोगामध्े पुरवठा िाखळी व्यवस्ापन हे अत्यंत 

महत्ताचे गणले जाते. पुरवठा िाखळी 

व्यवस्ापनात 
श क्य त ो 
गरजेइतका कच्ा माल 
एकाच जागटी व जवळपाि 
उपलब्ध होईल अशा पद्तटीने 
उत्ादन आराखडा तयार करावा लागेल. उत्ाहदत केलेला 
माल गुणवत्ता त्टकवून कारखान्ाच्ा गेटपययंत पोहोचववण्ािाठी 
वाहतुकीचटी व्यवस्ा, काहटी प्रिंगटी शटीतिाखळीचटी व्यवस्ा व काहटी 
वेळेत शेतकरयाच्ा शेतातच अंशतः प्रत्क्रया केलेला माल ककृ त्षउद्ोगापययंत 
पोहोचववणे आवश्यक अिते. मक्याचटी अमेररकेतलटी क्रांतटी

आज जनतेमध्े अिा एक िमज अितो की गरीब कोरडवाहू 
शेतकरयांच्ा त्पकाला कधटी भावच वमळणार नाहटी आणण त्याचटी शेतटी 
कधटीच रायद्ाचटी होणार नाहटी. म्हणून अशा शेतकरयांमध्े शेतटीबाबत 
नैराश्य हदिून येते. ज्ारी, बाजरी, मका घेणारे शेतकरी यांना खरेच 
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शेतटी परवडते का हा प्र्न बरयाच शेतकरयांच्ाच नाहटीतर शास्तज् 
आणण िरकारच्ा पातळीवरहटी नेहमटी चरचगिला जातो. त्यामुळे िारयांचा 
ओढा रळबागा, भाजटीपाला याकडेच हदितो. परंतु सजथे ८५ टके् शेतटी 
कोरडवाहू आहे तेथटील शेतकरयांनटी करायचे काय? आपण नटीट ववचार 
केला आणण या कोरडवाहू त्पकांवर प्रत्क्रया करण्ाचे उद्ोग काढल्ाि 
या शेतकरयांना चार पैिे वमळू शकतटील. अमेररकेचा दोनशे वषषांपूवषीचा 
शेतटीचा इवतहाि पाहहला तर अिे हदिून येईल की अमेररकेतलटी आधथगिक 
क्रांतटी मक्याचटी लागवड आणण त्यावर होणारी प्रत्क्रया यातून झालेलटी 
आहे. आजहटी अमेररकेमध्े औद्ोरगक िाखरेचटी गरज मक्यापािून तयार 
केलेल्ा िाखरेतून भागववलटी जाते. तेथे मक्यापािून दटीडशे-दोनशे 
प्रकारचे पदाथगि तयार केले जातात आणण हे िवगि मक्यामध्े ७० टके् 
स्ाचगि अिल्ामुळे शक्य होते.

ज्ारीपासून बेकरीची उत्ादने
महाराष्ट् ात खूप मोठ्ा प्रमाणावर ज्ारीचे उत्ादन होते. 

ज्ारीमध्ेिुद्ा ७० टके् स्ाचगि अिते व त्यामुळे मक्यापािून जे जे 
पदाथगि तयार करता येतात ते ते िवगि पदाथगि ज्ारीपािूनहटी तयार करता 
येतात. उदा. ज्ारीपािून स्ाचगि, द्रवरूप ग्ुकोज, हायफु्क्टोज सिरप जो 
िाखरेपेक्षा वतप्पट गोड अितो, ज्ारीचा माल्ट व या माल्टचा वापर पेये 
तयार करणे, औषधटी उपयोग, बालआहार, ज्ारीपािून बेकरीचटी उत्ादने, 
स्रॅक्स, ज्ारीच्ा लाह्ा, पोहे इत्यादटी पदाथगि तयार करून त्यांचटी ववक्री 
केल्ाि शेतकरयांना रायदा होऊ शकतो.

ज्ारीतून स्ाचगि, स्ाचगिमधून ग्ुकोज आणण ग्ुकोज मधून 
अल्ोहोल अशटी एक उत्ादनाचटी िाखळी आहे. या प्रत्येक 
उत्ादनात प्रधथने आणण स्स्ग्धपदाथगि यांचे जोड उत्ादन 

होऊ शकते. ज्ारीचा वापर बालषीप्रमाणे 
मोड आणवून थेट पेये करण्ािाठी होऊ 
शकेल. पेये गाळून झाल्ानंतर उरणारे धान् 

पशुखाद्ािाठी वापरता येईल. इतर धान्ांच्ा 

तुलनेने ज्ारीचटी पोषक द्रव्ये कमटी नाहटीत. मारि गुरे पोिण्ािाठी 
लागणारया पशुखाद्ाकररता ज्ारीचा वापर होऊ लागला तर शेतकरयाला 
जास्त पैिे वमळण्ाचटी शक्यता आहे. यासशवाय ज्ारीच्ा कडब्ापािून 
पुठ्ा त्कंवा कागद बनववणेहटी शक्य होईल. उर्गिपतन पद्तटीने अल्ोहोल 
तयार केल्ाि उष्णता तयार करण्ािाठी मोठ्ा प्रमाणावर इंधन 
लागते व त्यामुळे प्रत्क्रया खचगि वाढून उत्ादन परवडत नाहटी. याउलट 
मोड आणण्ाच्ा वनयंत्रित पद्तटीने ग्ुकोज तयार करून व ते आंबवून 
६ ते १० टके् अल्ोहोल अिलेला द्राव तयार करता येतो. तो गाळून 
द्रवपदाथगि पेये म्हणून वापरता येईल. िाधारण २० त्कलो धान्ात ११७ 
सलटर पेये तयार होते. ज्ारीपािून बनणारया िवगि पदाथषांचे िंशोधन २५ 
वषषांपािून ककृ त्षववद्ापटीठांमध्े चालू आहे. आता हे िंशोधन जवळपाि 
पूणगि होऊन या ववषयावरचं काम कमटी करण्ात आलेले आहे. या िवगि 
प्रकल्पांना लागणारे तंरिज्ान महाराष्ट् ातल्ा िवगि वतगिमानपरिे, इलेक्टट् ॉवनक 
माध्मे यामधून प्रिाररत करण्ात आलेले आहे. देशाच्ा पातळीवर हे 
तंरिज्ान उद्ोजकांनटी वापरावे म्हणून ववनाशुल् उपलब्ध करून हदलेले 
आहे. वेळोवेळी शािन व एमआयडटीिटी यांना त्याच्ा प्रतटी िादर केलेल्ा 
आहेत. परंतु हे उद्ोग कधटी महाराष्ट् ात वनघाले नाहटीत. ते वाढवावेत 

ज्ारीपािून बनववलेला केक, पेस्ट् टी व न्ूडल्स
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अशटी भावना रार्जकत्यषांच्ा मनात वनम्याण झालटी नाहटी हे शेतकरयांचे 
ददुदैव. आज काहटी उद्ोग या तंरिज्ानाचा वापर करताहेत परंतु रायदा 
मारि शेतकरयांना वमळत नाहटी अशटी वस्तुस्स्तटी आहे. कोरडवाहू शेतटीत 
ज्ारीसशवाय दिुरया त्पकाला पय्याय नाहटी. कडब्ािाठी का होईना पण 
शेतकरी ज्ारी घेणे पिंतच करतो.

ज्ारीप्रमाणे इतर धान्े उदा. बाजरी, मका, नाचणटी, वरई या 
धान्ांवरिुद्ा प्रत्क्रया करून ववववध पदाथगि बाजारपेठेत आणता येऊ 
शकतात. महाराष्ट् ात ड्ूरम (बन्टी टाईप) गहू उत्ाहदत केल्ाि 
त्यापािून प्रत्क्रयायुक्त ववववध पदाथगि तयार करता येतटील; उदा. नूडल्स, 
पेस्ट् टी, शेवया वगैरे. या गव्ाला वनय्यातटीिाठीिुद्ा खूप मोठ्ा प्रमाणावर 
मागणटी आहे. नाचणटी अत्यंत पौत्ष्क अिल्ामुळे त्यापािून नाचणटी ित्त 
तयार करता येते व त्याचा वापर पौत्ष्क पदाथगि तयार करण्ािाठी उदा. 
बालआहार, वबस्स्टे, बोनगिव्व्टा िारखटी पौत्ष्क पेये इत्यादटी हठकाणटी 
करता येऊ शकेल.

मै्हिूरच्ा राष्ट् टीय अन्नप्रत्क्रया िंशोधन िंस्ेने आधुवनक डाळ तयार 
करण्ाचे तंरि ववकसित केलेले आहे. शेतकरयांच्ा स्त:च्ा घरी रोज 
दोन-तटीन क्वटंल डाळ तयार करण्ाचे यंरि या िंस्ेने वनम्याण केलेले 
आहे. त्याचा वापर करता येईल. तयार केलेलटी डाळ स्च्छ करून एक-
दोन त्कलोच्ा परॅकमध्े स्त:च्ा बरॅन्डनेमने ववक्री केल्ाि शेतकरयाला 
वनत््चतच जास्त पैिे वमळतटील. अशाच प्रकारे तेलवबयांवरिुद्ा प्रत्क्रया 
करून ववक्री करता येणे शक्य आहे. ररराईंड तेलाचा वापर कमटी करून 
नैिरगगिक पद्तटीने ताजे गाळलेले तेल ग्ाहकांपययंत पोहोचववल्ाि ग्ाहक 
जास्त पैिे देण्ाि तयार आहे. वेगवेगळ्ा डाळी व कडधान्े वापरून 

स्रॅकरूड व इतर प्रत्क्रया केलेले पदाथगि उदा. शेव, भुसजया, चकलटी 
इत्यादटी. यांना देशांतगगित मागणटी तर आहेच परंतु परदेशातहटी बाजारपेठ 
उपलब्ध होऊ शकेल. त्यािाठी गुणवत्ता, स्च्छता आणण िादरीकरण 
व्यवस्स्त करणे जरुरीचे अिते.

महाराष्ट् ात कोकण व ववदभ्यातले सजले् भातशेतटीिाठी प्रसिद् आहेत. 
परंतु अजूनहटी भातरगरण्ा हलर पद्तटीच्ाच अिून त्यामुळे तुकडा 
पडण्ाचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचबरोबर तांदळुाचा कोंडा वेगळा करून 
वापरता येत नाहटी. या भागात आधुवनक भातरगरण्ा काढून तांदळुाचा 
कोंडा वेगळा करून त्याचा वापर तेल काढण्ािाठी व उरलेला पौत्ष्क 
कोंडा खाद्पदाथ्यात वापरता येईल. या हदशेनेिुद्ा ठोि पावले िरकारी 
पातळीवर उचलणे गरजेचे आहे. आंध्रप्रदेशातटील वनझामाबाद सजल्हात 
तांदळुावर प्रत्क्रया करणारे मुरमुरे, पोह्ाचे उद्ोग खूप मोठ्ा प्रमाणात 
ववकसित झाले आहेत व महाराष्ट् ात दिुरया प्रांतातून हा माल येतो हे ददुदैव 
आहे. अशा प्रकारे तांदळुावर प्रत्क्रया करणारी कारखानदारी कोकणात 
त्कंवा ववदभ्यात खूप मोठ्ा प्रमाणावर ववकसित झालेलटी नाहटी.

मागणटी अिलेल्ा रळांवरच प्रत्क्रया

काहटी ववसशष् रळांपािून तयार केलेल्ा पदाथषांना भारतटीय आणण 
जागवतक बाजारपेठेत जास्त मागणटी आहे. त्याचप्रमाणे काहटी ववसशष् रळे 
व त्यापािून तयार केलेले पदाथगि यात जागवतक बाजारपेठेमध्े मागणटी 
वनम्याण करण्ाइतकी क्षमता वनत््चतच आहे. भारतामध्े ववशेषेकरून 
आजपययंत रळे हटी टेबलावर ठेवून खाण्ापुरतटी त्कंवा ताजटी रळे 
खाण्ािाठी उत्ाहदत केलटी जायचटी. परंतु खाि प्रत्क्रयेिाठी लागणारी 
रळे व त्यांच्ा जातटी यांचे उत्ादन घेणे जरुरीचे आहे. महाराष्ट् ात 

तांदळू भरडणारे नवटीन यंरि व 
तांदळुापािून बनणारे ववववध पदाथगि
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आंबाप्रत्क्रया करणारे काहटी कारखाने आहेत. परंतु त्यांना कच्ा माल 
आंध्र, कन्याटक व गुजरातमधून मागवावा लागतो. कारण या उद्ोगांना 
तोतापुरी, केशर, वनलम व काहटी प्रमाणात हापूि याच आंब्ाच्ा जातटी 
लागतात. तोतापुरी आंब्ापािून गराचे उत्न्न िवषांत जास्त वमळते. 
त्यामुळे आधथगिकदृष्टा ते उद्ोगांना परवडते. परंतु महाराष्ट् ात तोतापुरीचटी 
लागवड करण्ाचे वनयोजन केले गेले नाहटी. कोकणामध्े आंब्ापािून 
घरगुतटी प्रमाणावर पदाथगि तयार करण्ाचे उद्ोग बरेच आहेत. एकट्ा 
रत्नारगरी सजल्हात अिे ७५ प्रकल्प आजारी स्स्तटीत आढळून आले. 
कारण आंब्ाचा मोिम (हंगाम)रक्त ४० ते ५० हदविच अितो. इतर 
वेळात हे कारखाने वा उद्ोग बंद अितात. एकात्त्क प्रत्क्रया योजनेचे 
प्रारूप परभणटी ककृ त्ष ववद्ापटीठात प्राध्ापक अिताना र्जेष्ठ शास्तज् 
डॉ. डटी. एन. कुलकणषी यांनटी तयार केले होते व नाबाडगिकडे त्याच्ा 
अंमलबजावणटीिाठी प्रस्ताव िादर केला होता. या प्रारूपात आंब्ाचा 
गर वषगिभर त्टकवून त्यापािून ववववध पदाथगि वषगिभर करता येतटील अशटी 
पद्तटी ववकसित केलेलटी होतटी. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पात कोकणात 
उपलब्ध अिणारी इतर रळे उदा. करवंदे, कोकम, रणि, काजू, रचकू 
इत्यादटी रळांवर त्या त्या हंगामात प्रत्क्रया करून प्रदाथगि तयार करता 
येतो व उद्ोग वषगिभर चालतो आणण मग तो आधथगिकदृष्टा परवडणारा 
अितो. छोट्ा प्रमाणावर प्रत्क्रया केलेले पदाथगि वेगवेगळ्ा बरॅन्डनेमने 
ववक्री करणे आणण त्यांचटी प्रसिद्टी करणे आधथगिकदृष्टा परवडणारे नाहटी. 
म्हणून या प्रारूपात वनयोजनबद् ववक्री व्यवस्ा करण्ािाठी आयोजन 
केले होते. एकाच हठकाणटी िवगि पदाथषांचे प्रत वनयंरिण व वनरीक्षण करून 
एकाच बरॅन्डनेमने िंयुक्तरीत्या ववक्री करण्ािाठी 
व्यवस्ा प्रस्ताववत केलेलटी 
होतटी.

म ह ा र ा ष्ट् ा म ध्े 
गेल्ा काहटी वषषांत 
द्राक्षे, डारळंब, बोरे, 
आवळा, सितारळ, 
अंजटीर या त्पकांवर बरेच 

िंशोधन झालेले आहे. त्याचटी लागवडहटी मोठ्ा प्रमाणावर केलटी जात 
आहे. काहटी वषषांमध्े या रळांचटी उपलब्धता खूप मोठ्ा प्रमाणावर 
होणार अिून नुितटी ताजटी रळे ववकून शेतकरयांना भाव वमळणार नाहटी. 
या िवगि रळांवर प्रत्क्रया करून ववववध पदाथगि तयार केल्ाि ते वनत््चत 
आधथगिकदृष्टा परवडेल. डारळंब डारळंबापािून रि काढून त्याचे कॉन्टट् ेट 
तयार केल्ाि व त्याचटी ववक्री परदेशटी बाजारपेठेत केल्ाि चांगला पैिा 
वमळू शकतो. या हदशेने शरद ग्ो या नवटीनच स्ात्पत केलेल्ा कंपनटीने 
जागवतक बाजारपेठेचा अभ्ाि केला अिता डारळंबाच्ा रिाला चांगलटी 
मागणटी वमळू शकते अिे आढळून आले आहे. गणेश डारळंबाच्ा रिाला 
पाहहजे तिा रंग निल्ामुळे त्याचे रिात रूपांतर करून ववक्री करणे 
अशक्य आहे. म्हणून शेतकरयांनटी जास्त गडद रंग अिलेल्ा जातटी 
उदा. मकृदलुा, आरक्ता, भगवा यांचटी लागवड करणे जरूरीचे आहे. या 
जातींचा रि रंग त्टकवून ठेवतो. या रिामध्े २५ टके् गणेशचा रि 
वमिळला तरी चालण्ािारखे आहे. भारतात िध्ा डारळंबापािून 
रि काढण्ाचटी यंरििामग्टी उपलब्ध निल्ामुळे तटी आयात करावटी 
लागते. या आयात यंरिांचटी क्षमता खूप मोठी अिल्ाने छोट्ा प्रमाणात 
हा उद्ोग ववकसित करणे अवघड आहे. भारतात हटी यंरििामग्टी तयार 
करण्ािाठी उद्ोजकांना पुढे यावे लागेल. डारळंबापािून इतरहटी पदाथगि 
लहान उद्ोगातून तयार करता येण्ािारखे आहेत. यामध्े डारळंबाचे 
स्करॅश, िरबत, िायरप तिेच जेलटी, डारळंबापािून मनुका (गोड) आणण 
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आंबट डारळंबापािून अनारदाणा शास्तटीयपद्तटी वापरून करता येऊ 
शकेल. डारळंबाचा आयुवजेदात भरपूर प्रमाणात उपयोग अिल्ामुळे अशा 
प्रकारचटी औषधे तयार करता येणे शक्य आहे. डारळंबाचे चूणगि व पावडर 
तयार करण्ाचे उद्ोग राजस्ानात काहटी हठकाणटी िुरू झाले आहेत. 
डारळंबापािून उत्कृ ष् प्रकारचटी वाईन तयार होऊ शकते. त्याचे तंरिज्ानहटी 
उपलब्ध आहे. उद्ोजकांनटी पुढे येणे जरूरीचे आहे.

ससताफळ
सितारळ हे एक अिे पटीक आहे की र्जाला पाण्ाचटी रारच कमटी 

आवश्यकता लागते व त्कडटी आणण रोगांचा प्रादभु्याव अत्यंत कमटी होते. 
त्यामुळे हे पटीक कमटी खच्यात उत्ाहदत करता येऊ शकते. सितारळाचे 
ताजे रळ तयार झाल्ानंतर लवकर त्पकते व त्याचटी त्टकवण शक्ती 
अत्यंत कमटी आहे. त्यामुळे काढणटी नंतरचे नािाडटीचे प्रमाण खूपच 
आहे. सितारळावर प्रत्क्रया केल्ाि हटी नािाडटी टाळता येऊ शकेल 
आणण सितारळापािून बनववलेले पदाथगि ग्ाहकांना वषगिभर वापरता 
येतटील. सितारळापािून गर वेगळा करण्ाचे तंरि ववकसित झालेले 
आहे. िािवड (ता. पुरंदर) भागात काहटी शेतकरी छोट्ा प्रमाणावर 
घरगुतटी पातळीवर गर वेगळा करून पुण्ात र्जूि स्ॉल्सवर सितारळ 
वमल्शेक व आईस्कीममध्े वापर करण्ािाठी गेल्ा दोन-तटीन 
वषषांपािून ववक्री करीत आहेत. सितारळाचा गोठववलेला गर 
आईस्कीम उद्ोगाला पुरवता येऊ शकेल. त्याि 
चांगला भावहटी वमळतो. सितारळाच्ा 
गरापािून ववसशष् शास्तटीय पद्तटी वापरून 
रि तयार करता येऊ शकतो व तो 
टेटट् ापरॅकमधून ववक्रीला आणता येईल. 
यािाठी मोठ्ा उद्ोगांनटी पुढे येणे 
जरुरीचे आहे. सितारळाच्ा गरापािून 
टॉरीबार आणण जाम, जेलटी िारखे पदाथगि 
तयार करता येतात व हे पदाथगि वषगिभर 
त्टकवून ठेवून त्यांचटी ववक्री वषगिभर कुठेहटी 
करता येऊ शकेल.

अंजीर 
आजहटी भारतात िुके अंजटीर खूप 

मोठ्ा प्रमाणावर वापरले जाते व ते 
शंभर टके् आयात केले जाते. पुणे 
पररिर व औरंगाबादचा काहटी भाग 
या हठकाणटी अंसजराचटी लागवड खूप 
मोठ्ा प्रमाणात आहे. परंतु िुकलेले 
अंजटीर तयार केले जात नाहटी. अंजटीर 
िुकववण्ाचटी पद्तटी ववकसित झालेलटी 

आहे. परंतु िुकववलेल्ा अंसजराचटी प्रत चांगलटी अिण्ािाठी 
अंसजराच्ा रळात कमटीत कमटी २२ टके् िाखर अिणे जरूरीचे आहे. 
पुणे आणण दौलताबाद येथटील अंसजरामध्े िाखरेचे प्रमाण िाधारणत: 
१५ ते १६ टके्च अिते. त्यामुळे या जातींपािून िुके अंजटीर करता 
येत नाहटी. म्हणून िाखरेचे प्रमाण २२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अिलेल्ा 
जातटी इराण, इराक, अरगाणणस्तान त्कंवा अमेररकेतून (करॅ सलरोवनगिया) 
आयात कराव्या लागतटील. िध्ा उपलब्ध अिलेल्ा जातींपािून िुके 
अंजटीर करण्ाऐवजटी इतर पदाथगि तयार करून त्यातून मोठ्ा प्रमाणावर 
रायदा घेणे शक्य आहे. उदा. अंसजराचटी पेस् तयार करून त्याचा 
वापर वबस्स्टे, कने्क्शनरी, आईस्कीम, र्जूि स्ॉल्स यांमध्े करता 
येऊ शकेल. अंसजरापािून उत्कृ ष् प्रकारचे जाम आणण इतर आयुवजेहदक 
औषधे तयार करता येतात. हटी िवगि प्रत्क्रया छोट्ा उद्ोगातूनच करता 
येण्ािारखटी आहे.

आवळा
आवळा त्पकाचटी लागवड गेल्ा ५ वषषांत खूप मोठ्ा प्रमाणावर 

झालेलटी आहे. यात बनारिटी मोठा आवळा याचटी मागणटी वाढल्ामुळे नरेंद्र 
िहा, िात, कांचन इत्यादटी उत्कृ ष् जातींचटी वनवड शेतकरयांनटी केलेलटी 
आहे. या रळांना भरपूर मागणटी आहे. ताजटी रळेिुद्ा खूप मोठ्ा 

प्रमाणावर ग्ाहकांकडून खरेदटी केलटी जातात. काहटी 
उद्ोजक आवळ्ावर प्रत्क्रया करून त्याचटी ववकी 

करीत आहेत. िध्ा मोठ्ा आवळ्ांना २५ ते ४० 
रुपयांपययंत त्कलोला भाव वमळतो. त्यामुळे 

प्रत्क्रया करणारे उद्ोग उत्तरप्रदेश, 
राजस्ान मधून जंगलटी बारीक आवळे 
आणून त्यावर प्रत्क्रया करीत आहेत. 

त्यामुळे प्रत्क्रया केलेला माल कमटी 
खच्यात उत्ाहदत करता येतो. प्रचसलत प्रत्क्रया 

उद्ोगात मोठ्ा आवळ्ांवर प्रत्क्रया 
करणे परवडत निल्ामुळे हे उद्ोजक 
िहिा मोठे आवळे ववकत घेत नाहटीत. 
परंतु आवळ्ाच्ा नुकत्याच लागवड 
केलेल्ा बागा रळावर आल्ानंतर 
खूप मोठ्ा प्रमाणात आवळा उपलब्ध 
होण्ाचटी शक्यता आहे. आवळ्ामध्े 
भरपूर औषधटी गुणधमगि अिल्ामुळे 
आणण आवळ्ाला आयुवजेदात ववशेष 
महत्त हदले गेलेले अिल्ामुळे 
आवळ्ापािून तयार केलेल्ा 
पदाथषांना मागणटी ितत वाढत आहे.

आवळ्ापासूनचे पदारजि १) आवळा 
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मुरब्ा आणण करॅ न्डटी : मोठ्ा आवळ्ांपािून मुरब्ा आणण करॅ न्डटी तयार 
करणे अत्यंत िोपे अिल्ामुळे शेतकरयांना आपल्ा शेतावर त्कंवा घरी 
हे पदाथगि तयार करता येतटील. हे पदाथगि बनववण्ािाठी घरगुतटी भांडटी आणण 
घरगुतटी इंधन वापरून अगदटी छोट्ा प्रमाणावरिुद्ा चांगल्ा प्रकारचे 
पदाथगि बनववता येतटील. नं. १ व २ चटी रळे चांगला भाव वमळाल्ाि ववक्री 
करावटीत व नं. ३ व ४ चटी रळे प्रत्क्रयेिाठी वापरावटीत. प्रत्क्रयेिाठी रक्त 
िाखर व आवळा या दोनच वस्तू लागतात. मुरब्ा करण्ािाठी आवळे 
स्च्छ धुवून वारेवर वारलून घ्ावेत. त्याि काडटीने रछदे्र पाडावटीत 
आणण िाखरेच्ा पाकात पाकववण्ािाठी ठेवून द्ावेत. यािाठी से्नलेि 
स्टील त्कंवा अरॅल्ुवमनटीअमचटी भांडटी व मोठ्ा प्रमाणावर करावयाचे 
झाल्ाि प्रॅत्स्कच्ा डट् मचा वापर करता येऊ शकतो. रळे चांगलटी 
मुरल्ानंतर व िाखरेचे प्रमाण ७० टके् आल्ानंतर मुरब्ा तयार होतो. 
हा मुरब्ा बाटलटीत त्कंवा प्रॅस्टीकच्ा त्पशव्यातूनिुद्ा ववक्रीला आणता 
येऊ शकतो. आवळ्ाचटी करॅ न्डटी हा एक नवटीन पदाथगि बाजारात ववक्रीला 
आणता येऊ शकेल. मुरब्ापेक्षा खाण्ाि हा जास्त िोयटीस्र आहे 
व मुरब्ाचे िवगि गुणधमगि करॅ न्डटीत अितात. तयार करण्ाच्ा पद्तटीत 
आवळ्ाच्ा रोडटी वापरल्ा जातात व पाकात मुरलेल्ा रोडटी पाकातून 
वेगळ्ा करून िुकववल्ा जातात. अशा प्रकारे तयार केलेलटी करॅ न्डटी 
प्रॅस्टीकच्ा त्पशव्यातून ववक्रीला आणता येते. 

२) आवळा सुपारी : आवळा िुपारी हा पदाथगि ग्ाहकांमध्े चांगला 
रुजला आहे नवटीन आकषगिक परॅकेसजगंमध्े आवळा िुपारीच्ा पुड्ा 
आज िवगिरि उपलब्ध आहेत. . या पदाथ्यातून प्रत्क्रया करणारया उद्ोगाला 
चांगलाच नरा वमळतो. आवळ्ाचटी िुपारी करण्ाचटी पद्त खूप िोपटी 
अिल्ामुळे स्तः उत्ादक शेतकरी हा पदाथगि बनवू शकतो. आवळे 
वारलून त्याचे तुकडे केले जातात. हे तुकडे मटीठ व योग्य ते 
मिाल्ाचे पदाथगि यात वमिळून वाळववले जातात. पाण्ाचे 

प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमटी ठेवणे जरुरीचे 
आहे म्हणजे बुरशटी येणार नाहटी. आज 

बाजारात ५ ग्रॅमचटी आवळा 

िुपारीचटी पुडटी दोन रुपयांना ववकलटी जाते. म्हणजे त्कलोचा भाव ४०० 
रुपये होतो. यावरून नफ्ाच्ा प्रमाणाचा अंदाज येईल.

३) आवळ्ापािून इतर पदाथषांमध्े आवळ्ाचा कीि, लोणचे, 
आवळ्ाचा रि, आणण आवळ्ापािून ववववध आयुवजेहदक औषधे उदा. 
च्वनप्राश या पदाथ्यानांिुद्ा खूप मोठ्ा प्रमाणात मागणटी आहे. हे 
पदाथगि तयार करण्ािाठी छोट्ा त्कंवा मध्म क्षमतेचे कारखाने ग्ामटीण 
भागात काढता येऊ शकतात. 

मोसंबी
मोिंबटीचटी लागवड मराठवाडा ववभागात खूप मोठ्ा प्रमाणात आहे. 

या रळाचा वापर बहुतेक करून आजारी माणिांना देण्ािाठी म्हणूनच 
आजपययंत होत आला आहे. उत्तरभारतात थोड्ारार प्रमाणात र्जूि म्हणून 
देण्ािाठी वापरलटी जाते. परंतु रारशटी प्रत्क्रया यावर होत नाहटी. याबाबत 
रारिे िंशोधनहटी नाहटी. मोिंबटी रळापािून र्जूि, स्करॅश, िरबत 
त्याचप्रमाणे जाम, जेलटीत याचा वापर त्कंवा रोडटी डबाबंद करणे अशा 
प्रकारचे पदाथगि तयार करण्ाचटी शक्यता पडताळून पाहणे गरजेचे आहे.

आपल्ाकडे भारतात प्रामुख्याने मोिंबटी ताजे रळ म्हणूनच खाल्टी 
जात अिे. हटीच रळे बरयाचदा रि काढण्ािाठी वापरलटी जात अित. 
परंतु मराठवाड्ात उत्ाहदत होणारया मोिंबटीच्ा जातींमध्े जास्तटीच्ा 
प्रमाणात रि वमळत नव्ता. प्रत्क्रयेिाठी आवश्यक व योग्य होतटील 
अशा मोिंबटीच्ा जातटी उपलब्ध नव्त्या. त्यामुळे जैन इररगेशन कंपनटीने 

ब्ाझटील व अमेररका येथून व्रॅलें स्शिया, नेव्ल, 
नटाल, पेरा, हरॅमसलन, वेस्टीन यांिारख्या 

चांगल्ा रिाच्ा जातटी आणून त्यांचे 
मातकृवकृक्ष ग्टीनहाऊिमध्े 

वाढववले व त्यापािून 
त् ट श्यू क ल्च र ल 
पद्तटीने उत्कृ ष् 
व दजजेदार आणण 

व्ायरि फ्ी व रोगमुक्त 
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रोपे तयार करून तटी शेतकरयांना उपलब्ध करून हदलटी 
आहेत. जैनने शेतकरयांना पुरववलेल्ा या मोिंबटीच्ा 
झाडांना आता उत्कृ ष् पद्तटीने व मोठ्ा प्रमाणावर 
रळे लागत अिून चौर्ा वषषांपािून एकेका झाडाला 
त्कमान ५०० मोिंबटी रळे लागत अिल्ाचे हदिून 
आले आहे. या मोिंबटीमध्े रिाचे प्रमाण जवळपाि ८० 
टके् अिून िवगि र्जूिबार व प्रत्क्रया कारखानदारीमध्े 

हटी मोिंबटी वापरलटी जात अिल्ामुळे 
वतला मोठ्ा प्रमाणावर मागणटी आहे व 
जास्तटीचा भावहटी वमळत आहे.

अमरावतटी सजल्हाच्ा मोशषी 
तालुक्यात या मोिंबटी िंत्रावर प्रत्क्रया 
करणारा कारखाना िुमारे २०० कोटटी 
रुपये खचगि करून जैन कंपनटी उभा 
करीत आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणण 
ववदभ्यातटील शेतकरयांनटी उत्ाहदत 
केलेल्ा िंरिा, मोिंबटी व सलंबूवगषीय 
इतर रळांचटी ववले्वाट योग्य पद्तटीने 
लागण्ाि मदत होणार आहे. िंरिा व 
मोिंबटीच्ा बागा शास्तटीय पद्तटीने 

उभ्ा करण्ािाठी लागणारे 
िवगि तांत्रिक मागगिदशगिनहटी 
जैन कंपनटीतरजे  पुरववण्ात 
येणार आहे. त्यामुळे या 
त्पकांच्ा उत्ादन व 
प्रत्क्रयेमध्े मोठी क्रांतटी  
होऊ शकेल.

जैन स्टीट 
ऑरेंजचटी रोपे व 
गादटी वाफ्ावर 
केलेलटी 
लागवड आणण 
झाडाला 
लगडलेलटी 
मोिंबटी
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संत्ा
िंरिा हे महाराष्ट् ाचे आणण ववशेष करून ववदभ्यातटील खूप महत्ताचे 

पटीक आहे. िंत्रावर प्रत्क्रया करणारे कारखाने ववदभ्यात वनघाले. परंतु 
ते चालू शकले नाहटीत. याला िवषांत महत्ताचे कारण म्हणजे योग्य 
प्रकारचा माल योग्य वेळी कारखान्ांना वमळू शकला नाहटी. शेतकरी 
आणण कारखानदार यांचटी िांगड व्यवस्स्त न बिल्ामुळे शेतकरी 
आपल्ा पद्तटीने माल काढतात व त्याचटी ववले्वाट लावतात आणण 
प्रत्क्रयाउद्ोग कच्च्ा मालाववना कारखाने बंद करून बितात. आजहटी 
ववदभ्यातला शेतकरी िंत्राला भाव नाहटी म्हणून ओरडतो व दिुरीकडे 
कारखान्ांना माल वमळत नाहटी. िंत्रापािून रक्त मोठ्ा कारखान्ातच 
प्रत्क्रया केलटी जावटी अिे निून काहटी पदाथगि छोट्ा उद्ोगातूनहटी ग्ामटीण 
भागात करता येणे शक्य आहे. िंत्रापािून रि, स्केश इत्यादटी पेयांचे 
प्रकार लघुउद्ोगात करता येऊ शकतात. अशा प्रकारचा एक कारखाना 
परभणटी जवळ सलंब गावात िुरू झालेला आहे. िंत्रापािून तयार होणारी 
माम्यालेड याला जगभरात मागणटी आहे. हा प्रकारहटी लघुउद्ोगातून करता 
येण्ािारखा आहे. िंरिाप्रत्क्रया केल्ानंतर राहहलेल्ा िालटीचािुद्ा 
वापर करता येऊ शकतो. त्यापािून िुवासिक तेल वेगळे करता येते. 
याचा वापर ववववध पदाथषांतून केला जातो. िंत्राच्ा िालटीला आयुवजेद व 
िौंदयगिप्रिाधनात खूप मोठ्ा प्रमाणावर मागणटी आहे.

सिंबू
सलंबू हे बाराहटी महहने वमळणारे रळ आहे. 

त्यामुळे त्यावर प्रत्क्रया करण्ाि चांगलाच 
वाव आहे. सलंबापािून रि, स्करॅश, िरबते, 

लोणचटी तिेच सलंबाच्ा िालटीपािून 
िुवासिक तेल व त्याचा इतर 
पदाथषांमधून वापर केला जाऊ 
शकतो. हे िवगि पदाथगि गकृह व 
लघु उद्ोगातून ग्ामटीण 
भागातच करता येतटील. 
जळगाव सजल्हात 
एक प्रकल्प िोडल्ाि 
महाराष्ट् ात कुठेहटी अशा 
प्रकारचे प्रकल्प हदिून 
येत नाहटी. अपवाद रक्त 
लोणचे उद्ोगाचा. रचकू 
रचकू उत्ादनामध्े जगात 
भारताचा प्रथम क्रमांक 
अिून त्यात कोकणचा 
वाटा मोठा आहे. 
रचकू काढणटीनंतरर ४ 
िेंटटीग्ेड तापमानाि ६ ते 

८ तािापययंत ठेवल्ानंतर २० 
िेंटटीग्ेड तपमान व ८५ ते ९० टके् 

आद्रगितेि िाठववल्ाि रळे बराच काळ त्टकतात. रचकूच्ा 
गराचा उपयोग वमल्शेक, जाम, हलवा तयार 

करण्ािाठी होतो. परदेशात 
रचकूपािून जो पांढरा रचक 
वनघतो त्याचा उपयोग 
च्ुईंगम तयार करण्ािाठी 

केला जातो.

काजू
काजू बटी िुकवून वा भाजून 

चांगल्ा प्रतटीचा िुकामेवा वमळू शकतो. 
खारावलेल्ा काजूंना बाजारात भरपूर मागणटी आहे. 

काजूमध्े अिलेल्ा प्रधथने व स्स्ग्धांश घटकामुळे मानवटी 
आहारात त्याचे महत्ताचे स्ान आहे. काजूचटी जेलटी, मुरंबा, चॉकलेट 
यांिारखे पदाथगि तयार करता येतात. ओल्ा काजूचटी उिळ (भाजटी) 
करतात. गरापािून जरॅम, व्व्नेगर, रेणटी तयार करता येते. वबयांवरील 
टररलामध्े तेलाचे प्रमाणे बरेच अिते व त्याला परदेशातहटी मागणटी 
आहे. तुकडा काजू वापरून मोदक बनववण्ाचटी अधभनव कल्पना २००२ 
च्ा गणेशोत्सवात कोकणात पहहल्ांदा व्यापक प्रमाणावर राबववलटी 
गेलटी आणण हा काजू मोदक प्रचंड लोकत्प्रय झाला.
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कोकम
कोकमचे उत्ादन मुख्यत्े कोकणात होते. कोकम िरबत आणण 

आमिूल या दोन पदाथषांचटी बहुतेक िवषांना माहहतटी आहे. पण त्या सशवायहटी 
अनेक गोष्ींिाठी कोकमचा वापर होतो. मािे त्टकववण्ािाठी, रबराचा 
रचक गोठववण्ाि आणण टरॅवनन तिेच इतर औषधे बनववण्ािाठी 
कोकम वापरतात. कोकमच्ा वबयामध्े २६ ते २७ टके् तेल अिते. 
या तेलाला कोकम बटर अिे म्हटले जाते. त्याला परदेशात भरपूर 
मागणटी आहे. त्याचा उपयोग चॉकलेट, वमठाई, वनरवनराळी 
औषधे, मलमे व िौंदयगिप्रिाधने करण्ािाठी करतात. तेल 
काढून उरलेलटी पेंड जनावरांना खाद् म्हणून देतात. कोकम 
तेल वनय्यात करून मोठे परकीय चलन वमळू शकते. 

भाजीपािा
भाजटीपाला हा कमटी वेळेत येणारा अिल्ामुळे व 

अत्यंत नाशवंत अिल्ामुळे त्यावर वाटाणे, गाजर, 
वांगटी, कारलटी, लिूण, आले, 
हळद, कांदा, काकडटी, मुळा यांचा 
िमावेश होऊ शकेल. या भार्जा 
लोणचटी करून त्टकववता 

येतटील. त्यांना मागणटी वाढत आहे. मोिमटी भाजटीपाल्ाला र्जावेळेि 
भाव कमटी वमळतो त्कंवा मागणटी कमटी अिते अशा वेळेि हा भाजटीपाला 
वमठाच्ा द्रावणातून त्टकवून ठेवता येतो व मागणटीप्रमाणे त्यापािून 
लोणचटी बनववता येतात. काहटी भाजटीपाल्ांपािून िॉिचे प्रकारिुद्ा 
करता येऊ शकतात. टोमरॅटो व्यवतररक्त इतर भाजटीपाल्ांचे िॉि उदा. 
हहरव्या वमरच्ा, लिूण, आले, कांदा, दधुटीभोपळा यांचा वापरहटी िॉििाठी 
करता येतो. या िवगि भाजटीपाल्ापािून तयार केलेल्ा पदाथषांचटी ववक्री 
करून जास्तटीचा पैिा वनत््चत वमळेल. या पदाथषांचटी ववक्री करताना 
आकषगिक वेष्ने व बरॅन्डनेम यांचा वापर करणे गरजेचे आहे.

काहटी भाजटीपाल्ांपािून ववशेषतः टोमरॅटो, कांदा, लाल वमरचटी, हहरवटी 
वमरचटी, आले, लिूण यांचटी पेस् करून त्याचा वापर हॉटेलातून व घरगुतटी 
पदाथगि करण्ािाठी केला जात आहे. ववववध पदाथगि बनववण्ािाठी वाटून 
घरगुतटी मिाला तयार करण्ाि बराच वेळ जातो. त्यामुळे तयार पेस् 
वापरणे िोयटीचे जाते. अशटी पेस् ववक्रीला आणल्ाि रार िोपटी पद्त 
उपलब्ध आहे. पेस् तयार करण्ािाठी ववजेवर चालणारे व रोज १० 
त्कलोपािून ते एका टनापययंत पेस् तयार करण्ाजोग्या मसशनरी उपलब्ध 

आहेत. शेतकरी स्तः अशा पेस् तयार करून प्रॅत्स्कच्ा 
त्पशव्यात भरून बरॅन्डनेमने त्कंवा तशाच हॉटेल उद्ोगाला 

पुरवठा करू शकतात. हा पुरवठा मागणटीनुिार दर 
आठवड्ाला त्कंवा महहन्ाला करता येऊ शकेल. काहटी 

प्रमाणात बाटल्ांमधून त्कंवा छोट्ा कोलगेटच्ा 
आकाराच्ा ट्ूबमधून ग्ाहकांना 

वापरण्ािाठी बरॅन्डनेमने ववक्रीला 
आणता येतटील. डाबर कंपनटीने 
अशा प्रकारच्ा पेस् नुकत्याच 
वापरात आणल्ा आहेत. अशा 
प्रकारच्ा पेस्ला भारतटीय  

लोक सजथे वास्तव्याला आहेत 
अशा परदेशांतिुद्ा मागणटी 

येऊ शकते.



डिसेंबर २०२१ 17

शेती व शेतकरययांशी बयांधधलकी असेल, 
त्यांच्या उन्नतीची आस व तळमळ 

असेल तर कयारखयान्ययालया डकतीही अिचणी आल्या, 
तोटया आलया, तरी तो आपल्या मूळ ध्ेययापयासून 
ढळत नयाही, ययाचे जळगयावचया कयांिया प्रकल्प हे 
चयांगले गयाजलेले आिश्व उियाहरण असल्यामुळे ते 
जयाणीवपूव्वक येथे नमूि करीत आहे. १९९६-९७ 
पयासून जळगयाव येथे पयांढरया कयांिया वनज्वलीकरणयाचया 
प्रकल्प जैन उद्ोगसमूहयातरफे  चयालववलया जयात 
आहे. यया प्रकल्पयात मयाच्व पययंत घसयारया वमळून 
एकूण संचचत तोटया कोटींच्या घरयात गेलया. तरी 
िेखील करयार करून व प्रसंगी खुल्या बयाजयारयातून 
वमळेल त्या िरयाने पयांढरया कयांिया खरेिीचे कयाम 
आजही चयालू आहे. इतकेच नवे् तर िेशयातले बंि 
पिलेले कयांिया वनज्वलीकरणयाचे िोन कयारखयाने यया 
जैन उद्ोगसमूहयाने चयालवयायलया घेऊन यशस्वीपणे 
पुन्या सुरू केले आहेत.

जैन इररगेशनचे 
िरार शेती मॉडेल 

आदश्शवत व 
अनुिरिीय

उपाध्यक्ष व व्यवस्ापककय 
संचालक
जैन इररगेशन सिस्टीम्सस् सल.

अमनल जैन
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अन्नधान्ात स्यंपूणगिता वमळववणे हे भारतटीय शेतटी अथगिव्यवस्ेचे 
स्ातंत्रानंतरचे िुरुवातटीचे एकमेव उत्द्ष् होते. पहहल्ा हररतक्रांतटीच्ा 
माध्मातून या उत्द्ष्ाचटी पूतषी झाल्ानंतर आता आपण आधुवनक 
व्यापारी, भांडवलटीप्रधान ‘हायटेक’ शेतटीकडे ओढले जाऊ लागलो 
आहोत. कारण तटी काळाचटी गरज आहे. गरज बदलाचटी जननटी आहे. 
कदारचत हा नवटीन बदल अनेकांना लगेचच पचेल, रुचेल, मानवेल त्कंवा 
अंगवळणटी पडेल अिे नाहटी. परंतु त्याच्ाशटी जुळवून घेण्ासशवाय अन् 
पय्यायहटी शेतकरयांिमोर नाहटीत. खुल्ा बाजारपेठेतले वनय्यातटीचे युद् 
तर आ वािून िमोर उभे आहे. अशा वेळी दोनच पय्याय आमच्ािमोर 

उभे राहतात; ते म्हणजे आमच्ा छोट्ाशा जवमनटीचा तुकडा हा मोठ्ा 
कंपन्ांना ववकून त्यांचटी लाखो एकराचटी शेतटी उभटी राहू द्ायचटी का या 
कंपन्ांना प्रत्कया करण्ािाठी लागणारा शेतमाल स्त:च्ा लहान 
लहान तुकड्ांमधून वनम्याण करून, त्यांना तो पुरवून आपल्ा कुटंुबाच्ा 
मालकीचटी शेतटी पूव्यापार चालू ठेवायचटी? याचा वनणगिय करण्ाचटी वेळ 
येऊ घातलटी आहे. भारतटीय शेतकरयांचटी आजपययंतचटी मानसिकता 
लक्षात घेतलटी तर ते जवमनटीचा तुकडा ववकून कायमचे मजूर बनण्ापेक्षा 
कंपन्ांना लागणारा कच्ा शेतटीमाल पुरववण्ाचटी म्हणजे एका अथ्याने 
पुरवठादाराचटी भूवमका स्टीकारणे जास्त पिंत करतटील, श्ेयस्र 

मानतटील. कारण या िंबंधटीच्ा व्यवस्ेचा काहटी एक अनुभव िहकारी 
वा खािगटी िाखर कारखानदारीच्ा रूपाने त्कंवा अगदटीच मागे 
जायचे झाले तर खंड त्कंवा कुळाने (बटई) शेतटी किण्ाला देण्ाच्ा  
पद्तटीतून आमच्ा गाठीशटी बांधला गेलेला आहे. या जुन्ा अनुभवाचे 
थोड्ा नवटीन बदल व िुधारणेनंतरचे नाव ‘कराराचटी शेतटी’ (कॉन्ट् रॅक्ट 
रावमयंग) अिे आहे. 

हटी कराराचटी शेतटी आम्हांला पूणगि नवटीन आहे त्कंवा तटी आम्हाला 
पूणगिपणे लुटायला त्कंवा आमचे एकदम चांगभले करायला आलेलटी 
आहे, अशा टोकाच्ा भूवमका मांडणे हे काहटी रार शहाणपणाचे लक्षण 

नाहटी. बाहेरच्ा, िभोवतालच्ा पररस्स्तटीचे ज्ान व जाणटीव अिणारा 
कोणताहटी िुज् मनुष्य अशटी भूवमका घेणार नाहटी. कारण नव्याने 
जास्तटीचा रोजगार पुरववण्ाचटी ताकद हटी इतर क्षेरिापेक्षा ज्ान, ववज्ान 
व उच् तंरिज्ानाने भारलेल्ा आणण मोठी भांडवलटी गुंतवणूक अिलेल्ा 
शेतटीतच आहे हे तो जाणून आहे. या आधुवनक शेतटीचा यापुढच्ा काळात 
‘करार’ हा पाया तर ‘वव्वाि’ हा या पायाचा रचरा राहणार आहे, हे कायम 
स्मरणात ठेवावे लागून त्या हदशेने धोरणांचटी आखणटी व उभारणटी करावटी 
लागेल. लहान, अल्पभूधारक शेतकरी हा या कराराच्ा शेतटीचा कें द्रवबदं ू
मानला आणण िहभागटीतेचे तत्त (पाटगिनरसशप प्रोजेक्ट) वकृणद्गंत करीत 
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राहहलो तर पुढचटी क्रांतटी कराराच्ा शेतटीनेच होईल याववषयटी माझ्ा 
मनात शंका नाहटी. आता प्र्न आहे तो कराराचटी शेतटी येथे वकृणद्गंत कशटी 
करायचटी याचा. 

पर्यार्ी पपकांचा ववचार 
िध्ा बहुिंख्य शेतकरी हे ऊि, कापूि या त्पकांना कंटाळलेले 

आहेत. पाहहजे तेवढे उत्न्न या त्पकातून त्यांना वमळत नाहटी. याचटी अनेक 
कारणे आहेत. त्यामुळे ते रोखटीचटी, त्करायतशटीर ठरतटील अशटी आणण 
कापूि व उिापेक्षा दोन पैिे अधधक वमळवून देतटील अशटी पय्यायटी त्पके 
शोधण्ाच्ा मागे आहेत. अनेकांना यामध्े यश येऊन त्टश्यूकल्चर 

पद्तटीने बनववलेल्ा केळीच्ा रोपांचटी लागण, ग्टीनहाऊि त्कंवा 
हररतगकृहामध्े रुले, रळे व भाजटीपाल्ाचे उत्ादन, रळझाडे व शोधभवंत 
रुलांच्ा रोपवात्टका, वनजगिलटीकरणािाठी लागणारा कांदा, वनय्यात व 
वाईनिाठी लागणारी द्राक्षे, पपईच्ा झाडाच्ा दधुापािून (रचक) पपेन 
पावडरचटी वनवमगितटी, वनरवनराळ्ा प्रकारचटी खाद्पेये, शटीतपेये, िरबते, 
र्जूिेि तिेच हवाबंद डब्ातटील खाद्पदाथगि, आयुवजेहदक वनस्पतटी, िुगंधटी 
द्रव्ये व िौंदयगि प्रिाधनांिाठी लागणारा कच्ा माल उत्ाहदत करण्ाच्ा 
प्रयत्नात आहेत. त्यांच्ा या िवगि प्रयत्नांचे यशापयश हे प्रत्क्रया उद्ोग 
आणण उत्ादक यांचे परस्परिंबंध व कराराचटी अंमलबजावणटी कशटी 

होते यावर अवलंबून राहणार. शेतकरयांचटी वकृत्तटी अनेकदा बाजारातले 
भाव चढले आणण कराराचा भाव कमटी अिेल तर करार मोडून खुल्ा 
बाजारात माल ववकण्ाचटी अिते. याउलट कंपनटी कराराचा दर जास्त 
अिेल आणण त्यापेक्षा कमटी दराने खुल्ा बाजारात माल वमळत अिेल 
तर कराराचटी अंमलबजावणटी करण्ाि टाळाटाळ करतात. या दोषारोप 
युद्ातून दोघांचटी कायमचटी िुटका करावयाचटी अिेल तर दोघांनटी 
एकमेकांना हदलेला शब्द, केलेला लेखटी-तोंडटी करार हा कटाक्षाने 
पाळणे अवनवायगि आहे. दोघांच्ा या िामंजस्य व व्यवहायगि वागणुकीतूनच 
आपपरभाव, प्रेम, वव्वाि, वकृणद्गंत होणार आहे. तो एकदा का वनम्याण 
झाला की मग कराराच्ा शेतटीला बाह् बदलाचा कोणताहटी धोका पोहोचू 
शकणार नाहटी. यािंबंधटीचे िध्ाचे एक जुने उदाहरण जाणटीवपूवगिक 
आपल्ािमोर येथे ठेवतो. 

ववशवासार्हता व सामंजस्य मरत्ताचे
२००२ या वष्यामध्े िुरुवातटीला महाराष्ट् ातटील कांद्ाचे भाव पूणगिपणे 

कोिळले होते. शेतकरयांचा उत्ादन खचगिहटी वनघेनािा झाला होता. 
त्यामुळे जागोजागटी कांद्ावरील वनय्यात बंदटी उठवावटी, िरकारने कांदा 
खरेदटी करावा यािाठी अनेक छोटटी-मोठी आंदोलने उभटी राहहलटी होतटी. 
कांद्ाचा भाव त्कलोला एक-दटीड रुपयांच्ा पलटीकडे नाहटी अशटी स्स्तटी 
होतटी. त्याच वेळी जळगावचा जैन उद्ोगिमूह त्यांच्ा वनजगिलटीकरण 
प्रकल्पािाठी लागणारा पांढरा कांदा करार केल्ाप्रमाणे शेतकरयांना 
त्कलोला तटीन रुपये भाव देऊन त्यांच्ाकडून माल खरेदटी करत होता. 
हदलेल्ा शब्दाला जागणे हटी जटी वकृत्तटी या जैन उद्ोगिमूहाचटी आहे तटी 
अन् उद्ोगिमूहांमध्ेिुद्ा वाढीला लागलटी पाहहजे. हा जैन उद्ोगिमह 
१९७८ पािून भाव ठरवून देऊन बाराशे एकरातटील शेतकरयांकडून 
पपेनिाठी लागणारा पपईचा रचक याच करार पद्तटीने खरेदटी करीत 
होते. करार लेखटी आहे, तोंडटी आहे त्कंवा नाहटी, यापेक्षा तो पाळण्ाला 
अधधक महत्त आहे. अशटी वव्वािाहगिता वाढीला त्कतटी प्रमाणात लागते 
यावर कराराच्ा शेतटीचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे.

वव्वािाहगितेबरोबरच िामंजस्य आणण भागटीदारी हे मुदे् देखटील खूप 
महत्ताचे आहेत. कराराच्ा शेतटीत वबयाण्ांचा पुरवठा हा अत्यंत कळीचा 
मुद्ा आहे. त्कंबहुना वबयाणे चांगले-वाईट लागण्ाचा हहशेबावरूनच 
बरेच तंटेबखेडे उद्भवतात. वास्तववक वनिगगि हा कुणाच्ाच हातात 
नितो. वनिग्याचटी अवककृ पा होऊन कंपनटीचे नुकिान झाले तर मालक 
स्तः नुकिान िोितो. त्याचटी जबाबदारी दिुरयांवर ढकलत नाहटी. पण 
शेतकरी वनिग्यामुळे त्कंवा स्त:च्ा चुकीमुळे त्कंवा वबयाणे चांगले 
लागले नाहटी म्हणून जर नुकिान झाले तर लगेच ग्ाहक मंचाकडे त्कंवा 
न्ायालयात जाऊन कंपनटीकडून नुकिानभरपाई मागतो. अनेकदा 
िरकारहटी हंपायरचटी भूवमका न घेता शेतकरीधासजगिणे होऊन कंपन्ांच्ा 
ववरुद् भूवमका घेते. यामुळे कराराचटी शेतटी वेगाने वाढत नाहटी. वास्तववक 
िरकारने तटस् राहून िमझोता घडवून आणण्ाचा प्रयत्न केला पाहहजे. 
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तशटी त्यांच्ाकडून अपेक्षा आहे. त्कंबहुना रार्ज िरकारने स्तः कराराचटी 
शेतटी करण्ात पुढाकार घेतला अिता आणण ववदभ्यातटील िंरिाप्रत्क्रया 
उद्ोगाला लागणारया िंत्राच्ा जातटी ववकिटीत करण्ाकडे लक्ष हदले 
अिते तर कोट्वधटी रुपये घालून मोशषी व काटोल येथे उभे केलेले 
िंरिाप्रकल्प बंद पडले निते. पण तटी दृष्टी िरकारला प्राप्त झालटी नाहटी. 
कोणालाहटी ते प्रकल्प चालवावेत अिे वाटले नाहटी, हे िंरिा उत्ादकांचे 
दभु्याग्य आहे. िुदैवाने या करार पद्तटीच्ा शेतटीचे महत्त हदविेंहदवि 
शेतकरयांना आता पटू लागले आहे हे शुभरचन् आहे. 

उत्ादनाचे वैववध्ीकरण 
खुलटी अथगिव्यवस्ा, मुक्त बाजारपेठ आणण गरॅट करारातला आपला 

िहभाग यामुळे मालाचटी मागणटी, आवक-जावक, वाहतूक वाढणार 
आहे. पण त्याच वेळी हा पुरवठा कायम खारिटीचा किा राहटील याकडेहटी 
लक्ष हदले जाणार आहे. हायटेक पद्तटीच्ा शेतटीतून तयार झालेल्ा 
या मालाचा उत्ादनखचगि हा यापुढच्ा काळात अव्ाच्ा िव्ा होणार 
आहे. िबसिडटीचे धोरण, तटी कमटी होत जाणे, वनववष्ा-पाणटी-वटीज यांचे दर 
चढते राहणे, बटी-वबयाण्ांच्ा जातटी व त्यांच्ा िंशोधनाच्ा पेटंटबद्ल 
द्ावटी लागणारी रॉयल्टटी, जाहहरात आणण चढते कर व तत्सम खचगि 
लक्षात घेतले तर कच्च्ा त्कंवा पक्क्या प्रत्क्रयाककृ त मालाच्ा त्कंमतटी 
व उत्ादनखचगि भववष्यात कमटी राहण्ाचटी ितराम शक्यता हदित नाहटी. 

हायटेक शेतटीिाठी अत्यावश्यक अिलेले तंरिज्ान, पाणटी व्यवस्ापनाचटी 
हठबक सिचंनािारखटी आधुवनक तंरिे व इतर अत्यावश्यक िोयटी-िुववधा 
शेतकरयांना पुरववण्ाचे काम कंपन्ांनाच करावे लागते. त्यामुळे ितत 
खचगिवकृद्टीत भर पडत जाणार आहे. अशा वेळी नवटीन त्पकातून त्कंवा 
जुन्ा त्पकांच्ा नवटीन िुधाररत वा िंकररत जातटी स्टीकारून आपल्ाला 
वनत््चत प्राप्तटी होईल अिा वव्वाि शेतकरयाला वाटला पाहहजे. येथे 
कराराच्ा शेतटीचटी भूवमका महत्ताचटी आहे. शेतकरयाने उत्ाहदत केलेल्ा 
मालाचटी उत्तम पद्तटीने ववक्री करण्ाचटी जबाबदारी स्टीकारण्ाि सजथे 
लोक त्कंवा िंस्ा पुढे येतटील वतथे शेतटीमाल उत्ादनाचे वैववध्टीकरण 
(डायव्सिगित्रकेशन) अधधक जोमाने होऊन पाहहजे त्या जातटीचा व 
पाहहजे तेवढ्ा प्रमाणात पुरवठा होऊ शकेल. लहान शेतकरीिुद्ा 
जागवतकीकरणाच्ा वनय्यात युद्ात मजबुतटीने उभा राहू शकेल. यामुळे 
एकाच मोठ्ा जमटीनदार त्कंवा बागायतदाराला िवगि पैिे वमळण्ापेक्षा 
श्टीमंतटी लहान लहान शेतकरयात वाटलटी जाईल. त्यांचे आधथगिक जटीवनमान 
उंचावून न्ाय व िमता प्रस्ात्पत होण्ाि काहटी प्रमाणात मदत होईल.

आज शेतकरयांचटी िव्यात मोठी िमस्या माल ववक्रीचटी आहे. माल 
कोठे, किा ववकावा याचे तंरि त्याला िापडत निल्ामुळे तो हताश 
होऊन नावटीन्ाचा स्टीकार करायला लगेच तयार होत नाहटी. कराराच्ा 
शेतटीमुळे माल ववक्रीचटी शेतकरयाचटी अडचण पूणगिपणे दरू होणार 
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अिल्ामुळे रळबागांच्ा वाढत्या क्षेरिाचे योग्य पद्तटीने व्यवस्ापन 
करून मालाचटी ववले्वाट लावणे िहज शक्य होणार आहे. मालाचे 
उत्ादन करण्ात त्कंवा नवटीन तंरि स्टीकारण्ात आम्हटी इतरांपेक्षा 
मागे नाहटी हे अनेक प्रयोगांतून शेतकरयांनटी सिद् करून दाखववले आहे. 
रक्त या मालाचटी देशभर वा जगभर ववक्री करण्ात, कुशलतेने त्याचटी 
ववले्वाट लावण्ात मदत व्ावटी अशटी येथल्ा शेतकरयांचटी अपेक्षा आहे. 
कराराच्ा शेतटीमध्े कंपनटी हटी माल खरेदटी करून त्याचटी वनय्यात त्कंवा 
प्रत्क्रया करणार अिल्ामुळे ववक्रीच्ा प्र्नातून शेतकरयांचटी िोडवणूक 
होऊ शकते. त्या जबाबदारीचा भार शेतकरयावर पडत निल्ामुळे आपले 
िंपूणगि लक्ष तो उत्ाहदत मालाचा दज्या व उत्ादकता वाढववण्ािाठी 
कें हद्रत करू शकतो.

कार्दा व न्ार्ािर्ाची भूवमका 
कराराच्ा शेतटीला कायद्ाच्ा तत्तज्ानाचा आधार व पाहठंबा 

वमळू शकला तर हटी पद्तटी चांगले बाळिे धरून वाढीि लागेल. 
पण न्ायालयाचा दृष्टीकोन अनेकदा पूवगिग्हदतू्षत व कंपन्ांकडे 
िंशयटी वकृत्तटीने पाहण्ाचा अिल्ामुळे कराराचटी पारदशगिकता लोप 
पावत चाललेलटी आहे. पुरवठादार शेतकरी खरा आणण उद्ोजक 
खोटा या अशा ठाम िमटीकरणामुळे अनेकदा या शेतटीचा सिद्ांत 
रलद्रपू होत नाहटी. इतकेच नाहटी तर कायद्ाचटी चाकोरी अत्यंत 
गुंतागुंतटीचटी, अकायगिक्षम, खरचगिक आणण वेळखाऊ अिल्ामुळे शक्यतो 
न्ायालयाचटी पायरी चढण्ाचटी वेळ आपल्ावर येऊ नये म्हणून 
कराराचा लेखटी मिुदा तयार करण्ाकडे उद्ोजकांचा कल त्कंवा 
ओढा नितो. पररणामटी व्यवहारात अधधक पारदशगिकता, खुलेपणा येत 
नाहटी. त्यामुळे िंशय, अवव्वाि बळावत जाऊन दजुाभाव वाढीला 

लागतो. हातचे काहटी राखून ठेवण्ाचटी प्रवकृत्तटी मग दोघांकडूनहटी 
जोपािलटी जाते. दोघांचाहटी ववकाि थांबतो. तेव्ां न्ायालयाचटी भूवमका 
िुद्ा रक्तासशवाय शस्तत्क्रया अशटीच अिलटी पाहहजे. परंतु अनेकदा 
न्ायालये टोकाचटी भूवमका घेऊन ‘एवढ्ा मोठ्ा कारखान्ाने एका 
शेतकरयाला नुकिान भरपाई हदलटी तर काय ररक पडतो’ अिे 
ववधान व जबरदस्तटी करतात तेव्ा मोठी गोंधळाचटी व अडचणटीचटी 
पररस्स्तटी वनम्याण होते. कारण एकाला लागू झालेला न्ाय हा 
इतरांनाहटी लागू होत अिल्ाने कंपनटी त्कंवा कारखान्ाचे कुठल्ाहटी 
क्षणटी हदवाळे वाजू शकते, इतका व्यापक पररणाम त्या वनणगियाचा होतो 
हे न्ायालयांच्ा लक्षात येत नाहटी अिे थोडेच आहे! पण व्यवहायगि 
भूवमका घेण्ाचटी मानसिकता हा अचूक न्ायदानाच्ा प्रत्क्रयेतला एक 
अंगभूत घटक आहे अिे वळण न्ायाला लावण्ात अजूनपययंत तरी 
आपल्ाला यश आलेले नाहटी. ते र्जा हदवशटी येईल तो देशाच्ा दृष्टीने 
िुहदन म्हणावा लागेल. आमचे आजचे कायद्ाचे तत्तज्ान हे कराराचटी 
शेतटी वकृणद्गंत करायला रारिे प्रोत्साहक, प्रेरक आणण पाहठंबा देणारे 
आहे अिे हदित नाहटी, तिे वाटत नाहटी. यािाठी कायद्ाचटी रचना 
मुळातूनच बदलून अनुभवाचटी पार्गिभूमटी व ववकािाच्ा दृष्टीचटी जोड 
त्याला द्ावटी लागेल. िबंध देशाचे यािाठी धोरण ठरवावे लागेल. पण 
शेतटी हा ववषय रार्ज िरकारांच्ा अखत्यारीत अिल्ामळे देशव्यापटी 
एकच धोरण वनत््चत करणे कठीण होते. प्रत्येक रार्जातले ित्तेवर 
अिणारे त्या त्या वेळचे िरकार त्यांच्ा िोयटी व लहरीनुिार धोरण 
ठरववत अिल्ाने व त्यात िातत्याने बदल होत अिल्ाने आणण 
दटीघगिकालटीन ठाम एकात्त्क धोरणाचे रायदे अथगिव्यवस्ेला वमळत 
निल्ाने िारे जण आलटून पालटून गटांगळ्ा खात राहतात.
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िुटीची मानससकता 
बरयाचदा लोकांचटीहटी मानसिकता उद्ोगधंदे वाढावेत, ते मजबुतटीने 

उभे राहावेत अशा प्रकारचटी निते. िमोरचा उद्ोग मोठा आहे त्याला 
लुटा, त्याचटी कोंडटी करा, ववकािाचटी वाट रोखा अिे हेतू िमोर ठेवून 
वाटेत काट्ाकुट्ांचटी आणण आडकाठ्ांचटी पेरणटी केलटी जाते. पंजाबात 
बहुराष्ट् टीय कंपनटीने टोमरॅटोवर प्रत्क्रया करणारा जो भव्यहदव्य प्रकल्प उभा 
केला होता तो रार काळ तग न धरता लगेचच बंद पडला हे त्याचेच 
उदाहरण आहे. बहुराष्ट् टीय कंपनटी सजथे तग धरू शकलटी नाहटी वतथे इतर 
छोट्ांचे काय होईल याचा ववचारिुद्ा करणे अवघड आहे. अिे अिले 
तरीहटी थोड्ा प्रयत्नानंतर जर एकमेकांचा वव्वाि िंपादन करण्ात 
दोघेहटी यशस्टी झाले तर कारखाने उत्तम पद्तटीने चालतात याचटी 
बंगलोरमधटील ग्ोबलग्टीन, जळगांवमधटील जैन इररगेशन (रामगि फे्श), 
टाटांचटी ररॅलटीज, वबलषांचटी झुआरी यािारखटी त्कतटीतरी उदाहरणे आहेत. 
ग्ोबलग्टीनला गेल्ा दहा वषषांपािून २५ हजार छोटे शेतकरी काकडटी, 
बेबटीकॉनगि, वमरचटी, पांढरा कांदा यांिारखा भाजटीपाला पुरववताहेत. 

कन्याटक िरकारने कराराचटी शेतटी आपल्ा रार्जात वाढीला लागावटी 
म्हणून अनेक कंपन्ांना बोलावून घेतले. वाद वनम्याण झाला तर स्तः 
मध्स्ाचटी भूवमका करण्ाचे मान् केले. इतकेच नवे् तर कंपन्ांना 
यािाठी खाि िवलतटी देऊन ककृ त्षववस्तार यंरिणेमारगि त शेतकरयांमध्े 
अशा प्रकारच्ा शेतटीिंबंधटी जागकृतटी वाढीला लावण्ाचे काम चालववले 
आहे. महाराष्ट् ाने यापािून बरेच काहटी सशकण्ािारखे आहे.

शेतकर्र्ांशी बांधििकीचे मॉडेि
शेतटी व शेतकरयांशटी बांधधलकी अिेल, त्यांच्ा उन्नतटीचटी आि व 

तळमळ अिेल तर कारखान्ाला त्कतटीहटी अडचणटी आल्ा, तोटा आला, 
तरी तो आपल्ा मूळ ध्ेयापािून ढळत नाहटी, याचे जळगावचा कांदा 
प्रकल्प हे चांगले गाजलेले आदशगि उदाहरण अिल्ामुळे ते जाणटीवपूवगिक 
येथे नमूद करीत आहे. १९९६-९७ पािून जळगाव येथे पांढरा कांदा 
वनजगिलटीकरणाचा प्रकल्प जैन उद्ोगिमूहातरजे  चालववला जात आहे. 
या प्रकल्पात माचगि २००२ पययंत घिारा वमळून एकूण िंरचत तोटा 
५० कोटींच्ा घरात गेला. तरी देखटील करार करून व प्रिंगटी खुल्ा 
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बाजारातून वमळेल त्या दराने पांढरा कांदा खरेदटीचे काम आजहटी चालू 
आहे. इतकेच नवे् तर देशातले बंद पडलेले कांदा वनजगिलटीकरणाचे दोन 
कारखाने या जैन उद्ोगिमूहाने चालवायला घेऊन यशस्टीपणे पुन्ा िुरू 
केले आहेत. हे घडू शकले ते केवळ रोगाचे वेळीच वनदान झाले म्हणून. 
कंपनटीने स्तः पांढरया कांद्ाच्ा योग्य अशा जातटी ववकिटीत करण्ाचा 
कायगिक्रम हातटी घेऊन तो युद् पातळीवर यशस्टीपणे राबववला. प्रिंगटी 
परदेशात पांढरया कांद्ाचे वबयाणे स्तः तयार केले. प्रत्क्रयेिाठी पांढरा 
कांदा लागत अिल्ाने कंपन्ा त्याच्ा शोधात आहेत आणण शेतकरी 
लाल कांदा लावण्ाच्ाच पाठीमागे आहे. हे रचरि बदलावयाचे अिेल तर 
शेतकरयांमध्े खूप जागकृतटी आणावटी लागेल. िामंजस्य, वव्वाि वाढवावा 
लागेल. यात दोघांचेहटी कल्ाण आहे. जैन कंपनटीने खरीप व रब्टी 
हंगामातटील कांद्ाला हमटीभाव ठरवून हदला आणण त्यापेक्षा बाजारातला 
भाव वाढला तर बाजारभावाप्रमाणे शेतकरयांना पैिे हदले त्यामुळे लाखो 
रुपये शेतकरयांच्ा घरात गेल्ाने त्याचा पांढरा कांदा लागणटीकडे ओढा 
वाढतो आहे. कच्च्ा मालाचटी उपलब्धता व दर मारक राहहले आणण 

वनय्यात बाजारपेठेत बहुराष्ट् टीय कंपन्ांनटी मुद्ाम होऊन भाव तोडले नाहटी 
तर येत्या पाच वष्यात जैन कंपनटीला प्रत्क्रया उद्ोगात झालेला िंपूणगि तोटा 
भरून वनघू शकेल अिा वव्वाि चेअरमन भवरलाल जैन यांनटी तेव्ां 
व्यक्त केला होता. हे िगळे महाभारत झाले किे व का याचटी कहाणटी 
रचत्तथरारक अिलटी तरीहटी केवळ शेतकरयांशटी बांधधलकी, प्रेम यांमुळेच 
हा उद्ोगिमूह अनंत अडचणींवर मात करून पारदशगिक पद्तटीने काम 
करून, िवषांना वव्वािात घेऊन मजबुतटीने उभा राहू शकला हे वनववगिवाद 
ित्य आहे, अिेहटी त्यांनटी आवजूगिन िांरगतले होते.

जवमनीवरचे सीसिंग 
कराराच्ा शेतटीमुळे मध्स् वा दलाल यांचे उच्ाटन होऊन 

उत्ादक शेतकरी व प्रत्क्रया कारखानदार यांचा थेट िंबंध प्रस्ात्पत 
होऊ शकतो. त्यामुळे कारखान्ाला कोणत्या प्रतटीचा, दज्याचा, कशा 
प्रकारचा, त्कतटी प्रमाणात माल केव्ा हवा याचटी माहहतटी िरळपणे 
उत्ादकांना वमळते. त्यामुळे वबयाण्ाच्ा पेरणटीपािून त्कंवा 
रोपेलागणटीपािून कापणटीचटी तारीख वनत््चत करण्ापययंतचा िवगि 

अंदाज बांधून शेतकरयाला त्याप्रमाणे वनयोजन करता येते. 
उद्ोगांनाहटी केव्ांपािून माल वमळणार आहे याचा अंदाज 
अिल्ाने बाजारपेठेवर रार अवलबून राहावे लागत नाहटी. 
मध्स्ांचे उच्ाटन झाल्ामुळे शेतकरयांना जास्तटीत 
जास्त त्कंमतटीतला वाटा वमळून कारखानदारांनाहटी रास्त 
दरात कच्ा माल वमळतो. ग्ाहकांनाहटी वाजवटी भावाने 
पक्ा माल वमळू शकतो. ववशेषतः लघु व मध्म उद्ोगात 
तर हे घडतेच. मोठ्ा बहुराष्ट् टीय कंपन्ांमध्े िवगिच खचगि 
अवाढव्य अितात. ववक्री व जाहहरातटीिाठी केले जाणारे 
खचगि प्रचंड अितात. त्यामुळे त्यांच्ा मालाच्ा त्कंमतटी 
अव्ाच्ा िव्ा अितात. रुपयाचा माल पाच रुपयाला 
ववकला जातो. पण बरॅन्डचा हव्याि अिल्ामुळे तशटी 
आवड अिणारा वगगि हा महागडा माल खरेदटी करणे पिंत 
करतो. अिा वगगि जगभर वाढत अिल्ामुळे वनय्यातटीिाठी 
कराव्या लागणारया उत्ादनाकररता कराराचटी शेतटी करणे 
अपररहायगि आहे. कारण शेत जवमनटीवरचे िटीसलंग अद्ाप 
उठलेले निल्ामुळे भारतात आजतरी लाखो एकर 
शेत जवमनटीचटी मालकी अिलेलटी कंपनटी अस्स्तत्ात 
नाहटी. शेत जवमनटीवरचे सिलींग आज ना उद्ा कधटी तरी 
उठवावेच लागेल. तोपययंत वनय्यात बाजारपेठ हातातलटी 
जाऊ नये आणण आमच्ा देशांतगगित बाजारपेठेत 
परकीय पुरवठादारांचा सशरकाव होऊ नये याकररता तरी 
कराराच्ा शेतटीचटी काि आम्हांला धरावटीच लागेल. हटी 
शेतटी राष्ट् ाला वधधगिष्णूतेकडे वनत््चतच नेईल याववषयटी 
शंका नको. 
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प्रस्ावना

कांदा हे भाजटीपालावगषीय त्पकांमध्े एक महत्ताचे 
नगदटी पटीक आहे. कांदा अनेक दृत्ष्ने उपयुक्त व गुणकारी 
आहे. जोमदार व सू्वतगियुक्त अशटी तत्ते अिलेले कांदा हे 
पटीक पाचक, मधुर व त्पत्तनाशक आहे. आयुवजेदातटील चरक व 
िुश्ुताचे मते कांदा हा शक्तीवधगिक, वटीयगिवधगिक व बुद्टीवधगिक 
आहे. तिेच कांदा हा वात त्पत्त व कर या वतघांवर गुणकारी 
आहे. तार्जा कांद्ाचा वापर भारतटीयांच्ा रोजच्ा जेवणात 
वनयवमत केला जातो. रास् रूडच्ा जटीवनशैलटीत तर 
कांद्ाचे महत्त अजूनच वाढले आहे. भार्जांचा घट्टपणा 
व चव वाढववण्ाव्यवतररक्त कांद्ापािून काहटी औषधटी 
तत्तेदेखटील शरीराला वमळतात. मिाले, केचप, िॉि, लोणचटी इत्यादटी 
त्टकावू पदाथषांत कांद्ाचा वापर अवश्य करावा लागतो. कांद्ाचे वाळलेले 
काप व पावडर यांना परदेशात मोठ्ा प्रमाणात मागणटी अिते, तिेच 
कांद्ाचे मुख्यत: महत्त त्याच्ा लज्जतदार स्ादामध्े दडलेले आहे. 
त्यामुळे कांदा हटी रोजच्ा वापरातटील दैनंहदन गरजेचटी जटीवनावश्यक वस्तू 

झालटी आहे. कांदा हटी एकच भाजटी अशटी आहे जटी जगातटील 
९० ते ९५ टके् लोकं कोणत्या ना कोणत्या स्रूपात िेवन 
करतात. पररणामटी कांदा त्कतटीहटी महाग झाला तरी त्याचटी 
खरेदटी कमटी-अधधक प्रमाणात होतेच. 

भारतात व महाराष्ट् ातटील ववववध भागांमध्े गदगि लाल 
कांदा व त्रकट लाल कांद्ाचटी प्रामुख्याने अधधक प्रमाणात 
लागवड केलटी जाते. रब्टी कांद्ाखालटी िाधारणपणे ६० 

टके् क्षेरि येते तिेच रब्टी हंगामात पातटीचटी व कांद्ाचटी 
िुकवण चांगलटी होते. गुजरातमधटील भावनगर, तिेच 
महाराष्ट् ातटील जळगाव, धुळे, अमरावतटी व अकोला या 
सजल्हांत प्रामुख्याने पांढर-या कांद्ाचटी लागवड केलटी 

जाते. या कांद्ाचा वापर खाण्ािाठी केला जातो. जैन इररगेशनच्ा 
जैन ककृ त्षतंरि िंशोधन व ववकाि कें द्रात अनेक प्रदटीघगि प्रयोग करून 
वनजगिलटीकरणाला योग्य अशा कांद्ाच्ा उत्ादनाचटी एक नवटीन आधुवनक 
पद्त व रब्टी हंगामािाठी जेव्टी-१२ हटी जात यशस्टीपणे ववकसित केलटी 
आहे, तिेच बैलजोडटी िंचसलत कांदा वबयाणे पेरणटी यंरि ववकसित करून 

नर्सरीतली
कांदा रोप लागवड 
अधिक फायदेशीर

डॉ. अवनि ढाके
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७५९२४)
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उत्ादनखचगि कमटी करण्ाि शेतक-यांना मोठा हदलािा वमळाला आहे. 
सशवाय, उत्ादनातहटी भरघोि वाढ झालटी. शेतक-रयांिाठी बाजारभाव 
कमटी झाले, तरी 'हमटीभाव' देण्ाचटी योजना कंपनटी रब्टी हंगामातटील कांदा 
त्पकािाठी ितत राबवटीत आहे.

जमीन व रवामान
कांद्ाचटी मुळे १५ ते २५ िें.मटी. खोल जवमनटीत जात अिल्ामुळे 

नांगरणटी करून रोटोवेटरने जवमन भुिभुशटीत करून घ्ावटी. एकरी 
१० ते १२ मे.टन चांगले कुजलेले शेणखत जवमनटीत चांगले वमिळावे. 
कांदा कंदमुळ वग्यातटील जवमनटीत वाढणारे पटीक अिल्ामुळे त्यािाठी 
भुिभुशटीत उत्तम वनचरयाचटी व भरपूर िेंद्रटीय पदाथगि अिलेलटी जमटीन योग्य 
अिते. हलक्या मुरमाड जवमनटीत िेंद्रटीय खताचा पुरवठा चांगला अिेल 
तर उत्ादन चांगले येते. भारी जवमनटीत खरीप हंगामातटील कांदा लागवड 
करू नये. रब्टी हंगामात भारी वनचरा चांगला होत अिल्ाि चांगले 
उत्ादन वमळते. क्षारयुक्त चोपण जवमनटीत कांद्ाचटी लागवड करू नये. 
जवमनटीचा िामु ६.५ ते ७.५ अिावा. पाण्ाचा वनचरा न होणारया जवमनटीत 
कांदा लावल्ाि रोगाि लवकर बळी पडतो.

कांदा हे मुख्यत: थंड (हहवाळी) हंगामातटील पटीक आहे. कांद्ाच्ा 
उत्तम वाढीिाठी रारिटीचे तापमान १५ ते २० डटीग्टी िें. व हदविाचे २५ ते ३५ 
डटीग्टी िें. तापमान. ११ ते १२ ताि िूयगिप्रकाश व ७० ते ७५ टके् आद्रगिता 
आवश्यक अिते. अशा प्रकारचे हवामान िाधारणत: रब्टी हंगामात 
वमळते. त्यामुळेच रब्टी हंगामातटील उत्ादन व प्रत चांगलटी अिते.

िागवडीचा रंगाम - खरीप 
िाधारणत: या हंगामािाठी कांद्ाच्ा रोपवाटटीकेत मे जून महहन्ात 

वबयाणे टाकतात व रोपांचटी पुनल्यागवड जुलै ऑगस् महहन्ात केलटी 
जाते. कांदा काढणटीत ऑक्टोबर-नोव्ेंबर महहन्ात तयार होतो. खररप 
हंगामािाठी सशरारि केलेल्ा जातटीचेच वबयाणे वापरावे. रब्टी 
हंगामातटील जातटी खरीप हंगामात लावल्ाि उत्ादनात मोठ्ा प्रमाणात 
घट येते. खररप हंगामात ितत पडणारा पाऊि, दमटपणा, पाण्ाचा 
वनचरा न होणे, कमटी िूयगिप्रकाश यामुळे काळा करपा, मुळकुज, जांभळा 
करपा या रोगांचा प्रादभु्याव मोठ्ा प्रमाणात होतो. या िवगि बाबींचा पररणाम 
उत्ादनावर होतो. खररप हंगामात कांदा िुकवणे शक्य होत नाहटी. 
त्यामुळे या कांद्ाचटी िाठवण करता येत नाहटी. काढणटी नंतर तो लगेच 
ववकावा लागतो. ऑक्टोबर नोव्ेंबर या कांदा काढणटीच्ा कालावधटीत 
रब्टी हंगामातटील िाठवणुक केलेला कांदा िंपत आलेला अिल्ामुळे 
बाजारभाव चांगला वमळतो. र्जा भागात पाऊि कमटी, हलकी जमटीन व 
प्रिंगटी पाणटी देण्ाचटी िोय अिेल तर खरीप हंगामात कांदा लागवडटीचा 
ववचार करावा. 

रब्ी रंगाम
या हंगामािाठी कांद्ाच्ा रोपवाटटीकेत ऑगस्-िप्ेंबर महहन्ात 

वबयाणे टाकतात व रोपांचटी पुनल्यागवड ऑक्टोबर-नोव्ेंबर महहन्ात 
केलटी जाते. कांदा काढणटीि रेब्ुवारी अखेर ते माचगि महहन्ात येतो. कांदा 
वाढीच्ा कालावधटीत त्डिेंबर महहन्ात वातावरण थंड अिल्ामुळे 
कांदा चांगला पोिला जातो. काढणटीच्ा कालावधटीत तापमानात वाढ 
होते. त्याच्ा माना पडतात. काढणटी नंतर िुकवणटी चांगलटी होते. कांदे 
वजनाने चांगले भरतात त्यामुळे उत्ादन चांगले येते. 

उन्ाळी रंगाम
या हंगामािाठी कांद्ाचटी रोपवाटटीकेत ऑक्टोबर-नोव्ेंबर महहन्ात 

वबयाणे टाकतात व रोपांचटी पुनल्यागवड त्डिेंबर व जानेवारीच्ा 
िुरूवातटीला करतात. या हंगामातटील लागवड जि-जशटी उशटीरा होत 
जाते ति-तशटी उत्ादनात घट येते. कांदे आकाराने लहान राहतात, 
कांदा काढणटीि एत्प्रल-मे महहन्ात तयार होतो. कांद्ाचटी काढणटी व 
िुकवणटी व्यवस्स्त केल्ाि कांदा िाठवणणत अधधक काळ त्टकतो. 
कांदा काढणटीि तयार झाला आणण वळवाचा पाऊि आल्ाि कांद्ाचटी 
िुकवणटी व्यवस्स्त होत नाहटी. त्याचा कांदा िाठवणुक क्षमतेवर व 
गुणवत्तेवर पररणाम होतो.

१) रोपवाटीका तर्ार करण्ाची पांरपारीक पधदत 
पांरपारीक पधदतटीने रोपवाटटीका तयार करताना िपाट वारे करुन 

बटी रेकून पेरणटी केलटी जाते. अशा प्रकारे बटी पेरल्ाने योग्य खोलटीवर 
पडत नाहटी. अवतउष्णतेचा, धुक्याचा उगवण क्षमतेवर पररणाम होतो. या 
पधदतटीत पाणटी पाट पधदतटीने हदले जाते त्यामुळे पाण्ाबरोबर बटी वाहत 
जाऊन वाफ्ाच्ा कडेला जमा होते. रोपांचटी वाढ एकिारखटी होत नाहटी. 
व गदषी झाल्ामुळे रोपे कमकुवत होतात पररणामटी तटी रोगाला जास्त 
प्रमाणात बळी पडतात. 
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२) रोपवाटीका करण्ाची सुिारीत पधदत 
रोपवाटटीका हटी गादटीवाफ्ावरच तयार केलेलटी रायदेशटीर 

ठरते. रोपवाटटीकेिाठी १० िें.मटी. रंुदटीचे व २०-२५ िें.मटी. उंचटीचे 
व सिचंनाच्ा िोयटीनुिार लांबटीचे भुिभुशटीत गादटी वारे तयार 
करून द्ावेत. वारे बनववण्ापुवषी वाफ्ामध्े शेणखत, वमश्खत 
व टट् ायकोडम्या व्टीरीडटी हटी जैववक बुरशटी वमिळून टाकावटी. वारे 
िमपातळीवर अिावेत. वाफ्ावर रंुदटीशटी िमांतर १० िें.मटी. अंतरावर 
खुरपटीने त्कंवा दाताळ्ाने २ िें.मटी. खोलटीच्ा रेघा पाडाव्यात व त्यात 
वबयाणे पातळ पेरावे. एक एकर क्षेरिामध्े िाधारणत: २० ते २५ 
त्कलो वबयाणे रोपवाटटीकेिाठी वापरावे. वबयाणे पेरण्ापुवषी २ ग्रॅम 
करॅ पटारॅप त्कंवा काबजेन्डरॅझटीम हे प्रवत त्कलो वबयाण्ाला चोळावे. वबयाणे 
पेरल्ानंतर मातटीने व्यवस्स्त झाकावे. त्यावर हठबक सिचंनाच्ा दोन 
लरॅटरल त्कंवा रेनपोटगि स्प्कंलर चा वापर सिचंनािाठी करावा. वबयाणे 
रोपवाटटीकेत पेरल्ा पािून उगवण होईपययंत रोज हलके पाणटी द्ावे. 
ओळीने वबयाणे पेरल्ामुळे रोपांचटी वाढ एकिारखटी होते. रोपांच्ा 
दोन्टी बाजूने हवा खेळतटी राहते. रोगांचा प्रादभु्याव कमटी होतो. खुरपणटी, 
वनदंणटी, खते देणे हटी कामे िुलभ होतात.

पुनल्यागवड करण्ापुवषी पाणटी कमटी करावे. दोन पाण्ाच्ा 
पाळ्ांमधटील अंतर वाढवावे, त्यामुळे रोपे काटक बनतात. मारि रोप 
उपटण्ापुवषी २४ ताि अगोदर पाणटी द्ावे. त्यामुळे रोप काढणे िोपे होते. 
रोपांच्ा मुळ्ा तुटत नाहटी.

रोपवापटकेसाठी रेनपोट्ह माइक्ो स्प्कंिर
रेनपोटगि माइक्रो स्प्कंलर िंचाचटी मांडणटी ३ बाय ३ वमटर क्षमतेनुिार 

व सशरारशटीनुिार करावटी. मांडणटी व्झगझरॅग पद्तटीने करावटी. रेनपोटगि 
माइक्रो स्प्कंलर द्ारे सिचंन करण्ािाठी ११० ते १८० सल./ताि क्षमतेचे 
माइक्रो स्प्कंलर वापरावे. माइक्रो स्प्कंलरचटी उंचटी जवमनटीपािून २.५ 
ते ३ रुट ठेवावटी.

३) कांताई कांदा पेरणी र्ंत्
कांदा वात्टका रोप तयार करण्ापािून ते कांदा काढणटीपययंत 

उत्ादकाला अनेक वेळकाढू खरचगिक िमस्यांना िामोरे जावे लागते. यात 
िव्यात मोठा वाटा कांदा लागवड मजुरीच्ा खच्याचा आहे. हठकहठकाणटी 
कांदा लागवडटीच्ा काळात मजुरांचटी ववशेषत: महहला मजुरांचटी 
टंचाई वनम्याण होते. मजुरीचे दर हटी या काळात गगनाला धभडतात या 
अडचणटीवर मात करण्ािाठी जैन इररगेशनचे िंस्ापक अध्क्ष 
पद्मश्टी डॉ.भवरलालजटी जैन यांच्ा िंकल्पनेतून भारतात पहहल्ांदा 
शेतकरयांिाठी कांताई कांदा वबयाणे पेरणटी यंरि ववकसित झाले. कांदा 
वबयाणे पेरणटी यंरिाचे तंरिज्ान कंपनटीकडे १९९४ पािूनच होते. परंतु हे 
तंरिज्ान परदेशातटील मोठ्ा शेतकरयांच्ा िोयटीचे होते. आपल्ा कडटील 
अल्पभूधारक शेतकरयांना उपयोगटी पडेल अशा पद्तटीचे तंरिज्ान वापरून 
बैलजोडटी िंचसलत पेरणटी यंरि ववकसित केले आहे.

आता कार िरा  
रोपे लागणीचीच !

रोपवात्टकेमध्े आधटी रोपे तयार करून मग तटी शेतात 
लावण्ाचे तंरि आता बहुतेक िवगि त्पकांमध्े ववकसित झालेले 
आहे. पूवषी हे तंरि रक्त रळबागांमध्ेच वापरले जायचे. पण 
आता या तंरिज्ानाने प्रगतटीचटी इतकी उंच उडटी मारलटी आहे की 
िवगि प्रकारचटी भाजटीपाला त्पके (उदा. कोबटी, फ्ारॅवर, टोमरॅटो, 
कांदटी, वांगटी, वगैरे) यासशवाय वेलवरगगिय भार्जांचटी (उदा. कारले, 
भोपळा, दोडका, पडवळ, तोडलटी वगैरे) रोपे तयार करणारया 
रोपवाटटीका मोठ्ा प्रमाणात जगभर आणण भारतातहटी आता 
उभ्ा राहहल्ा आहे. जैन इररगेशन कंपनटीनेहटी हे तंरिज्ान 
महाराष्ट्  व देशात आणून त्याचा मोठा ववस्तार केला आहे. 
कंपनटीमारगि त आता शेतकरयांना िवगि प्रकारच्ा भाजटीपाल्ाचटी 
व रळत्पकांचटी उत्कृ ष्ठ पद्तटीने व शास्तशुद् तंरिज्ानाचा 
वापर करून बनववलेलटी दजजेदार, रोगमुक्त व व्ायरि फ्ी रोपे 
पुरववलटी जात आहेत. शेतकरयाने हटी रोपे लावणे त्याच्ा जास्त 
हहताचे व रायद्ाचे आहे. कारण रोपे लावल्ामुळे त्पके लवकर 
काढणटीला येतात. तटी जास्त चांगले उत्ादन देतात. रोग व 
त्कडींच्ा बंदोबस्तािाठी लागणारा खचगि कमटी होतो. त्पकांचटी 
जोमदार वाढ झाल्ाने उत्ादन व उत्ादकता वाढते. मालाचटी 
गुणवत्ताहटी चांगलटी राहहल्ाने भाव जास्त चांगला वमळू शकतो. 
रायद्ाचे प्रमाण वाढते. अथगिशास्तटीयदृष्या ववचार केला तर रोपे 
आधटी निगिरीत तयार करून मग तटी शेतात लावणे शेतकरयांच्ा 
जास्त हहताचे आहे. भाजटीपालाच्ा त्पकांमध्े तर त्पकाचा 
कालावधटी रोपे लागणटीने कमटी होत अिल्ामुळे वषगिभरात 
आणखटीन एखादे भाजटीपाल्ाचे जास्तटीचे त्पक घेणे शक्य होते. 
त्यामुळे आता रोपे लागणटीचटीच काि धरायला हवटी.



डिसेंबर २०२१ 27

जैन इररगेशन  
रोपांचा नवा ‘ हब ’

जगामध्े आधुवनक हायटेक शेतटी र्जा पद्तटीने ववकिटीत 
होते आहे. त्यात ग्टीनहाऊि, ग्ािहाऊि व बंहदस्त 
गकृहामध्े वनयंत्रित वातावरणात तयार केलटी 
जाणारी रोपे- कलमे हा खूप महत्ताचा, 
कळीचा,  वेगाने वकृद्ींगत होत अिलेला 
व्यविाय आहे. पासचिमात्य देशात तर अशटी रोपे 
बनववणारया चार-पाच हजार एकरावरच्ा 
निगिरया उभ्ा आहेत. याच धतषीवर 
जळगावच्ा जैन इररगेशन कंपनटीनेहटी कांदा, 
बटाटा, टोमरॅटो, वांगटी, कोबटी, फ्ारॅवर, हहरवटी व 
ढोबळी वमरचटी, पपई, कसलंगड, खरबूज यांचटी 
मोठ्ा प्रमाणावर शास्तोक्त पद्तटीने दजजेदार व 
रोगमुक्त रोपे तयार करून तटी शेतकरयांना 
पुरववण्ाचा वनणगिय घेतला आहे. रोपांचा 
एक ‘नवा हब’ कंपनटीने उभा केला अिून 
रोपवनवमगितटीच्ा कामाचे मोठ्ा प्रमाणावर 
ववस्तारीकरण करण्ात येणार आहे. 
त्यामुळे शेतकरयांच्ा जटीवनात पररवतगिन 
घडून येण्ाि हातभार लागणार आहे.

मातटीमध्े कुजणारया प्रॅत्स्कच्ा कपामध्े (बायोत्डग्डेबल) 
कांद्ाचटी रोपे तयार करण्ाचे नवे तंरिज्ान जैन इररगेशन कंपनटीने 
ववकसित केले अिून यािंबंधधचटी प्रायोरगक तत्ावररल चाचणटी 
िध्ा जळगावच्ा िंशोधन कें द्रामध्े चालू आहे. तटी यशस्टी 
झाल्ानंतर शेतकरयांना कांद्ाचटी रोपे बारॅक्समध्े भरून हदलटी 
जाणार आहेत. िध्ा देशात कोणटीहटी अशा पद्तटीने कांद्ाचटी रोपे 
तयार करीत नाहटी.

कांदा रोपवाटीका प्रगत पधदत
जैन इररगेशनने िंशोधधत केलेल्ा गादटी वारा पधदतटीमध्े थोडा 

बदल करुन रोपवाटटीका तयार करणेिाठी हटी पधदत वापरलटी जाते. 
यामध्े मातटीववरहटीत गादटीवारा बनववण्ात येतो. त्यािाठी आधटी 
बनववलेल्ा वाफ्ावर प्लँस्टीक त्कंवा शेडनेटचे आच्छादन टाकून त्यावर 
मातटी ववरहटीत माध्म वापरावे. या माध्मात त्पट वमक्सचा वापर करतात. 
त्पट वमक्सचा वापर करुन वाफ्ावरील आच्छादनावर ४-५ िें.मटी. चा थर 
तयार करावा. त्यामध्े ५ िें.मटी.अंतरावर आडव्या ओळी मारुन वबयाणे 
टाकावे व झाकून घ्ावे. पाणटी देण्ािाठी शक्यतोवर तुषार सिचंन 
प्रणालटीचा वापर करावा. 

या पधदतटीमध्े पाण्ाचा वापर कमटी प्रमाणात होतो. व मातटीचा िंबंध 
न येण्ामुळे मुळकुज तिेच बाकी रोगाचे प्रमाण कमटी होते. व चांगल्ा 
प्रतटीचटी काटक रोपे तयार करता येतात. या पधदतटीमध्े जवळपाि ३०-
४०% वबयाण्ाचटी बचत होते. 

प्लग िागवड पधदत
या पधदतटीमध्े एका प्ग मध्े २-३ रोपे एकरि अितात व लागवडटीचे 

अंतरात थोडा बदल आहे. िाधारणत: आपण पुनल्यागवडटीिाठी १५x१० 
िें.मटी. अंतर वापरतो परंतु या पधदतटीत २-३ रोपे एकरि अिल्ाने 
लागवडटीचे अंतर १५x२० त्कंवा १५x३० िेंमटी इतके ठेवता येते.

फायदे : पुनल्यागवडटीिाठी रोपे उपटण्ाचटी गरज नाहटी त्यामुळे 
रोपाला शाँक लागत नाहटी व झाडांचटी िंख्या १००% राखण्ाि 
मदत होते. तिेच मुळे न तुटल्ामुळे रोपांचटी वाढ खुंटत नाहटी व 
रोपवाटटीकेतटील वाढ पुनल्यागवडटीनंतर हटी िुरु राहते. पररणामटी कांदा 
लवकर काढणटीला येतो.

दोन ओळीतटील अंतर जास्त अिल्ामुळे आंतरमशागतटीिाठी 
िुलभता येते. तिेच हवा खेळतटी राहहल्ामुळे रोगाचा, त्कडींचा प्रादभु्याव 
कमटी होतो. दोन-तटीन रोपे एकाच हठकाणटी अिल्ामुळे कांद्ाचटी वाढ 
वनयंत्रित रहाते.

रोपवापटकेसाठी रेनपोट्ह माइक्ो स्प्कंिर
रेनपोटगि माइक्रो स्प्कंलर िंचाचटी मांडणटी ३ बाय ३ वमटर अंतरावर 

क्षमतेनुिार व सशरारशटीनुिार करावटी. मांडणटी व्झगझरॅग पद्तटीने करावटी. 
रेनपोटगि माइक्रो स्प्कंलर द्ारे सिचंन करण्ािाठी ११० ते १८० सल./
ताि क्षमतेचे माइक्रो स्प्कंलर वापरावे. माइक्रो स्प्कंलरचटी उंचटी 
जवमनटीपािून २.५ ते ३ रुट ठेवावटी.

रोपांची पुनियागवड
खररप कांद्ाचटी रोपे ६ ते ७ आठवड्ात तर रब्टी कांद्ाचटी रोपे ७-८ 

आठवड्ात तयार होतात. कोवळी रोपे लावल्ाि त्यांचटी मर जास्त होते 
व कांदा काढणटीि अधधक वेळ होतो. जास्त वयाचटी रोपे लावल्ाि जाड 
मानेचे व डेंगळे कांद्ाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे योग्य वयाचटी रोपे लावणे 
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भारतरत्न डॉ. ए.पटी.जे. अब्दलु कलाम (भारताचे माजटी राष्ट् पतटी),   पद्मववभूषण डॉ. अवनल काकोडकर        (भारतटीय अणुभौवतकशास्तज्),

पद्मभूषण न्ायमूतषी चंद्रशेखर धम्याधधकारी, पद्मभूषण डटी. आर. मेहता (िेबटीचे माजटी अध्क्ष)  आणण       पद्मश्टी डॉ. भवरलालजटी जैन (िंस्ापक, जैन इररगेशन)
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         सगळीच 

माणसं जन्ानं मोठी 

ककंवा कतृजित्ानं 

मोठी असतात असे 

नाही; पण एखादे 

महान उकदिष् उरािी 

बाळगले,  

त्ा उकदिष्ासाठी 

कठोर पररश्रम 

उपसले, येणाऱया 

संकटांवर मात केली 

तर मोठेपण प्ाप्त 

होणे िक्य आहे.
— भवरलाल जैन ”

“

भारतरत्न डॉ. ए.पटी.जे. अब्दलु कलाम (भारताचे माजटी राष्ट् पतटी),   पद्मववभूषण डॉ. अवनल काकोडकर        (भारतटीय अणुभौवतकशास्तज्),

पद्मभूषण न्ायमूतषी चंद्रशेखर धम्याधधकारी, पद्मभूषण डटी. आर. मेहता (िेबटीचे माजटी अध्क्ष)  आणण       पद्मश्टी डॉ. भवरलालजटी जैन (िंस्ापक, जैन इररगेशन)
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गरजेचे आहे. रोपे लावताना रोपांचटी प्रतवारी करूनच लागवड करावटी. 
त्यामुळे एकिारखटी वाढ होईल. एकिमान आकाराचे कांदे वमळतात. 
कांदा लागवडटीिाठी टट् रॅक्टरच्ा ररजरने ९० िें.मटी. रंुदटीचे व २०-२५ िें.मटी. 
उंचटीचे व सिचंनाच्ा िोईनुिार लांबटीचे भुिभुशटीत गादटीवारे बनवावेत

कांद्ासाठी ठठबक, तुषार व इनिाईनचा वापर
जैन इनलाईन हठबक सिचंनाचा वापर करताना ९० िें.मटी. रंुदटीच्ा 

वाफ्ावर इनलाईनच्ा दोन नळ्ा टाकाव्यात. डट् टीपरचा प्रवाह ४ सलटर 
/ताि अिलेला १२ त्कंवा १६ एम.एम. इनलाईनचटी वनवड करावटी. दोन 
डट् टीपर मधटील अंतर ४० ते ५० िें.मटी. अिावे. नळ्ा व्यवस्स्त िरळ 
रेषेत ओढून टोकाकडे खुंटटीला बांधाव्यात. इनलाईन हठबक पद्तटीत 
जैन टबबो एक्सेल, जैन टबबो क्यूरा, जैन टबबोलाईन िुपर, जैन टबबो स्लिम 
हटी उत्ादने उपलब्ध आहेत. दोन नळ्ांचा वापर केल्ाने कमटी वेळेत 
एकिारखे सिचंन वमळते.
१) हठबक सिचंन पद्तटीत पाण्ाचटी ४५ ते ५० टके् बचत होते तर 

उत्ादन ३०-४० टक्क्याने वाढते.
२) हठबक सिचंन पद्तटीने त्पकाला एकिारखे पाणटी हदले जाते.
३) जवमनटीत वारिा स्स्तटी कायम राहहल्ाने कांद्ाचटी वाढ जोमदार होते 

व जोडकांद्ाचे प्रमाण घटते. 
४) कांद्ाचा आकार एकिारखा राहून गुणवत्तापूणगि उत्ादन वमळते.
५) हठबक सिचंन पद्तटीने पाण्ात ववरघळणारी खते (ववद्राव्य) हदल्ाने 

रािायवनक खतांच्ा वापरामध्े २५-३० टके् बचत होते.
६) त्कड, रोग व तणांचा प्रादभु्याव कमटी होतो.
७) ववजेचटी उपलब्धता कमटी (लोडशेडींग) अिणारया काळात कमटी वेळेत, 

कमटी पाण्ात अधधक क्षेरि सिचंन करणे शक्य होते.

पाण्ाचे वनर्ोजन
कांद्ाला पाणटी देण्ािाठी हठबक सिचंन िंच त्कतटी वेळ चालवावे 

अिा प्र्न शेतकरयांना नेहमटी पडतो. या पद्तटीमध्े पाण्ाचे जेवढे 
बाष्टीभवन होते तेवढे पाणटी झाडाला उपलब्ध करून देणे हे मूळ तंरि 
आहे. बाष्टीभवनाचा वेग पाविाळ्ात िव्यात कमटी, हहवाळ्ात मध्म 
तर उन्ाळ्ात िव्यात जास्त अितो.

उत्ादन
भारताचे खरीप कांद्ाचे िरािरी उत्ादन ४ मे.टन तर रब्टी कांद्ाचे 

िरािरी ७ मे.टन/एकर आहे. जैन अत्याधुवनक कांदा लागवडटीचे तंरिज्ान 
वापरून श्टी. रामककृ ष्ण माधवराव पाटटील, गाव भामपुर, ता.सशरपुर, 
सज.धुळे यांनटी खरीप, जेव्टी-५ कांद्ाच्ा जातटीचे अरॅक्यूरेन स्प्कंलरचा 
वापर करून १५.४३ मे.टन/एकर तर श्टी. रववदं्र शामराव महाजन गाव 
अहहरवाडटी, ता. रावेर, सज.जळगाव यांनटी रब्टी कांद्ाचे जेव्टी-१२ कांद्ाच्ा 
जातटीचे इनलाईन हठबक सिचंनाचा वापर करून २६.८० मे.टन/एकर 
ववक्रमटी उत्ादन घेतले आहे.

रोप िागणीने अिधी िढाई 
आिीच सजकंतो

जवमनटीत आपण कोणतेहटी बटी-वबयाणे पेरतो तेव्ां ते 
िगळेच्ा िगळे उगवत नाहटी. िाधारणपणे ७० ते ८० टके् 
वबयाणे उगवते. २० ते ३०  टके् वबयाणे उगवत निल्ामुळे 
शेतातटील रोपांचटी िंख्या कमटी राहहल्ाने उत्ादनात घट 
येते म्हणून अगोदर निगिरीत रोपे तयार करून घेऊन लावलटी 
तर जेवढी शेतटीचटी क्षमता अिेल तेवढी रोपे लागू शकतात 
आणण यदा कदारचत रोपे काहटी कारणाने लागू शकलटी 
नाहटीत त्कंवा त्टकाव धरू शकलटी नाहटीत तर तटी लगेच 
बदलून दिुरी रोपे त्याजागटी लावता येतात. मातटी ववरहहत 
माध्मांमध्े (उदा. कोकोपटीट, परलाईट, दगड-वाळू व 
ववटांचे तुकडे, रारॅकवूल, व्वमगिक्यूलाईट, हायडट् ोपोवनक्स, 
एरोपोवनक्स वगैरे) हटी रोपे वाढववल्ामुळे तटी रोगमुक्त व 
व्ायरि फ्ी अितात. जवमनटीत वबयाणे टाकून रोपे तयार 
करण्ाचा प्रयत्न केला तर मातटीमध्े जे जटीवजंतू, कीडे व 
अन् रोग अितात ते रोपांमध्े येतातच म्हणून मातटीववरहटीत 
माध्मांमध्े रोपे तयार करणे आवश्यक अिते. दजजेदार व 
उत्कृ ष् गुणवत्तेचटी रोपे लावणे म्हणजे उत्ादन व उत्ादकता 
वाढीचटी अधषी लढाई सजकंण्ािारखेच आहे.
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अल्पभूधारक शेतकरी एकटा उद्ोजक होऊ शकत नाहटी. मारि 
प्रत्क्रया उद्ोगािाठी लागणारया कच्च्ा मालाचा ववर्ािु पुरवठादार 
होऊ शकतो. हे आदरणटीय भवरलालजटी जैन यांच्ा दरुदृष्टीने हेरले 
आणण यातूनच यशस्टी करार शेतटीचा जन्म झाला. नैिरगगिक 
िाधनिंपत्तटीचे जतन करून, ककृ षटी उत्ादन क्षमतेत वाढ 
करणे, त्याचे मूल्िंवधगिन करणे व भारतटीय ककृ षटीला जगात 
मानाचे स्ान वमळवून देणे हे जैन इररगेशन कंपनटीचे 
िंस्ापक अध्क्ष डॉ. भवरलालजटी जैन यांचे उत्द्ष् होते. 
वनय्यातक्षम गुणवत्तापूणगि उत्ादन घेण्ाि शेतकरयांना 
मदत करणे आणण यातून उत्न्न वाढीबरोबरच शेतकरयांना 
हक्ाचटी बाजारपेठ वमळावटी यािाठी करार शेतटीचा 
आदशगि गुणवत्ता व पारदशगिकतेच्ा जोरावर जैन इररगेशनने 
घालून हदला. िुरवातटीला पपई उत्ादन करणारे महाराष्ट् , 
गुजरात, मध्प्रदेशचे िुमारे २५०० हून अधधक प्रयोगशटील 
शेतकरी जोडले गेले. यातूनच ‘करार शेतटी’चा भारतातटील पहहला प्रयोग 
जैन इररगेशनने यशस्टी करुन दाखववला. आजहटी अिंख्य शेतकरी 
करार शेतटीच्ा माध्मातून जैन इररगेशनशटी जुळलेले आहेत. कांदा 
वनजगिलटीकरण प्रकल्पािाठी लागणारा पांढरा कांदा करार शेतटीच्ा 
माध्मातूनच शेतकरयांकडून घेतला जातो तिेच आले, लिूण, हळद, 
वमरचटी आदटी मिाले पदाथगि देखटील करार पद्तटीने शेतकरयांकडून घेतले 
जातात. ववशेष म्हणजे त्यांना हमटी भाव हदला जातो. त्यामुळे शेतकरयांना 
नुकिानटीचटी झळ बित नाहटी. तिेच शेतटीपूरक तंरिज्ान, िाहहत्य व 

शेतटी किण्ािाठी लागणारया भांडवल उभारणटीिाठी िरल बलँकेच्ा 
माध्मातून आधथगिक िाहाय् उपलब्ध करून हदले जाते.

जागवतक पातळीवर लाल कांदाचटी मागणटी कमटी अिल्ाने 
शेतकरयांचा कांदा पडून नुकिान होत अिते. त्यामुळे कांद्ाचे 
पटीक शेतकरयांचे आिू ठरू पाहत होते. अशा पररस्स्तटीत 
जैन इररगेशनच्ा िंशोधकांना योग्य ते मागगिदशगिन करून 
भवरलालजटी जैन यांनटी पांढरा कांदा त्पकामध्े िंशोधन 
करण्ाि िुचववले. श्दे्य भवरलालजटी जैन यांच्ा 
मागगिदशगिनानुिार जैन इररगेशनच्ा िंशोधकांनटी १९९६ मध्े 

पांढरया कांद्ावर िंशोधन िुरू केले. आपल्ा मातटीत 
आणण येथटील हवामानात रूजेल अिे वबयाणे तयार करणे 
आणण शेतकरयांना जागवतक बाजारपेठेत मानाचे स्ान 
वमळवून देणे हा उदे्श जैन तंरिज्ानाचा होता. हहमाचल 
प्रदेश, भुतान, लेह लडाख, लोहल अशा प्रदेशांमध्े पांढरा 

कांदावरील िंशोधन िुमारे िहा ते िात वषगि चालले. जेआयएिएल-५, 
व्टी-१२ या दोन पांढरा कांद्ाचे वाण ववकिटीत केले. यानंतर प्रायोरगक 
तत्ावर काहटी शेतकरयांना उत्ादन करण्ाि पांढरा कांद्ाचे बटी देण्ात 
आले. हा प्रयोग यशस्टी झाल्ानंतर व्यापारीतत्ावर शेतकरयांना पांढरा 
कांद्ाचे बटी लावण्ाि िांगण्ात आले. कांदा उत्ादकांचा ववर्ाि 
िंपादन करून त्यांना हक्ाचटी हमटी भावाचटी बाजारपेठ उपलब्ध करून 
हदलटी. तिेच िुरवातटीला कांद्ाचटी उत्ादकता महाराष्ट् ामध्े एकरी ४ ते 
५ टन होतटी हटी जैन इररगेशन कंपनटीच्ा िंशोधनानंतर एकरी १० ते १२ 

गौतम देसडया
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२२८३४२८)

प्रकरिया व िरार शेतीचा 
आमचा अनुभव
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टन होऊ लागले. २००१ मध्े िुरूवातटीला पांढरा कांद्ाच्ा करार शेतटीचे 
यशस्टी मॉडेल िुरू झाले. िुरूवातटीला ३० शेतकरयांनटी जैन इररगेशनच्ा 
करार शेतटीवर ववर्ाि दाखववला. गुणवत्ता, िंशोधन, पारदशगिक, ववक्री 
पचिात लागणारया िेवा या िवषांच्ा जोरावर जैन इररगेशनच्ा पांढरा 
कांदा करार शेतटीतून दरवषषी खरीप आणण रब्टी वमळून िरािरी ५००० 
हजार शेतकरयांच्ा जटीवनमानात आधथगिक बदल घडववता आला. करार 
शेतटीच्ा माध्मातून दरवषषी जवळपाि ११ हजार एकर शेतटी पांढरा 
कांदा त्पकाखालटी आलटी. जैन इररगेशन सित्स्म्स सल. चटी उपकंपनटी जैन 
रामगिफे्श रूडस् ि सल. या कंपनटीमध्े पांढरा कांदा यावर प्रत्क्रया केलटी 
जाते. या प्रकल्पाचटी िुमारे १.५० लाख टन क्षमता अिून करार शेतटीच्ा 
माध्मातून ८० हजार टन पांढरा कांदा उपलब्ध करून हदला जातो.

प्रसशक्षणासर माग्हदश्हनासाठी कृपषग्ामसेवक
जैन इररगेशनचे िंस्ापक भवरलालजटी जैन हे स्त: िंशोधक 

शेतकरी होते. आपल्ा शेतकरी बांधवांना त्यांना िमजेल अशा भाषेत 
राष्ट् टीय तंरिज्ान वमळाले तर भुवमपूरिांचा आधथगिकदृष्टा ववकाि होऊ 
शकतो हे त्यांच्ा मनाने पके् केले होते. जैन इररगेशनच्ा प्रत्क्रया 
उद्ोगाच्ा २०० त्कलोवमटरच्ा पररघामधटील पंचक्रोषटीत िुमारे ६० 
ककृ त्षग्ामिेवकांचटी वनयुक्ती केलटी. करार शेतटीच्ा माध्मातून पांढरा 

डॉ. भवरिािजी जैन र्ांचे प्रपक्र्ा व करार शेतीबाबत ववचार 
जैन इररगेशन सित्स्म्स सल. कंपनटीचे िंस्ापक अध्क्ष भवरलालजटी जैन अथ्यात मोठेभाऊ यांचटी व्यविायाच्ा िुरवातटीपािूनच शेतकरी त्यांचे 

उत्न्न वाढववणे व त्यांना िमकृद् व िंपन्न बनववण्ाचा प्रयत्न होता. भाऊंनटी १९७९ मध्े पपेन उत्ादन कारख्यान्ाचटी िुरवात करतानाहटी वषगिभर 
पपईचा रचक (कच्ा माल) पुरवठ्ािाठी पाहहजे होता. त्यािाठी त्यांनटी पपईचटी करार शेतटी िुरू केलटी. तेव्ापािून त्यांनाहटी जाणणव होतटी की 
करार शेतटीसशवाय प्रत्कया उद्ोगाचटी िरलता शक्य नाहटी. १९९३-९४मध्े मागटील अनुभवांचे अवलोकन करताना त्यांना वाटले की, महाराष्ट् ामध्े 
जळगाव सजल्हात केळी व कांदे यांचे उत्ादन भरपूर घेतले जाते पण शेतकरयांना त्यांच्ा उत्ादनाला योग्य दर वमळत नाहटी. जर शेतकरयांचे उत्ादन 
प्रत्क्रयेिाठी वापरले गेले तर त्यांना त्यांच्ा मालाला चांगला भाव वमळू शकतो. त्यािाठी त्यांनटी १९९५-९६ मध्े जळगाव येथे कांदा व केळी प्रत्क्रया 
उद्ोग िुरू केला. तेव्ापािून कांद्ाचटी करार शेतटी िुरू केलटी. जळगाव येथटील जैन हहल्स येथे शेतटी िंशोधन ववकाि प्रात्यासक्षक रामगि िुरू केला. 
प्रत्क्रया उद्ोगािाठी उपयुक्त जातींचे िंशोधन करायला िुरवात केलटी व त्यात काहटी वषषांच्ा िंशोधनानंतर प्रत्क्रयेिाठी खररप व रब्टी या दोंन्टी 
हंगांमािाठी जास्त उत्ादन देणारया प्रत्क्रयायोग्य जातटी वनम्याण करण्ात यश वमळाले. त्यािाठी शेतकरयांना िंशोधधत वबयाणे हदले. याआधटी आपल्ा 
देशात प्रत्क्रयेिाठी कोणतटीहटी जात नव्तटी. शेतकरयांना जावतवंत वबयाणे देणे, पेरणटी व काढणटी यंरि स्त: तयार करून हदले. काहटी शेतकरयांना भाडे 
तत्ावर तर काहींनटी स्त: ते ववकत घेतले. कंपनटीच्ा ककृ त्षग्ामिेवकांमारगि त नवटीन तंरिज्ान शेतकरयांच्ा बांधापययंत प्रत्यक्ष हदले व तिेच हठबक 
सिचंन िंच पुरववले. श्दे्य भवरलालजटी जैन अथ्यात मोठेभाऊ यांच्ा प्रेरणेने २००१ िालटी कंपनटीने ककृ त्षग्ामिेेवकांचटी वनवड केलटी. प्रत्येक गावात 
एक ककृ त्षग्ामिेवक त्याच्ा कुटंुबािहहत गावात रहहवाि करून शेतकरयांचा ववर्ाि िंपादन करून त्यांना उच् प्रवतचे रोपे, वबयाणे, हठबक सिचंन 
िंच, तांत्रिक मागगिदशगिन आपल्ा तज्जांमारगि त देण्ात येते. महाराष्ट् ामध्े कांदा उत्ादन ४ ते ५ टन िरािरी एकरी येत होते तेच आज जैन उच् 
ककृ त्ष तंरिज्ानामुळे करार शेतटीमारगि त आपल्ाला १० ते १२ टन प्रवत एकरी िरािरी वमळत आहे. शेतकरयांना कुठलेहटी नुकिान न होता हमटी भाव 
योजना शेतकरयांिाठी ठरववलेलटी आहे. माकजे टमध्े भाव वाढले तर त्या आठवड्ाचा िरािरी वाढीव भाव शेतकरयाला वमळतो आणण हमटी भावापेक्षा 
माकजे टचा भाव जादा अिेल तरी ठरवलेला हमटीभाव शेतकरयांना देण्ात येतो जेणे करून शेतकरयांचे नुकिान होत नाहटी त्यामुळे हटी करार शेतटी 
शेतकरयांिाठी रायद्ाचटी ठरत आहे. आपण गेल्ा २१ वष्यापािून वनरंतर कांद्ाचटी करार शेतटी शेतकरयांकडून करून घेत आहोत. त्यामुळे शेतकरयांचे 
जटीवनमान उंचावले आहे व कांद्ावर त्पक रेरपालट आपण जैन त्टश्यूकल्चर केळी व इतर त्पके घेऊन शेतकरी िमकृद्टी माग्यावर आहे.
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कांद्ाचटी लागवड, िंशोधनात्क वबयाणे पुरववणे, लागवडटीनंतरचे 
व्यवस्ापन, नैिरगगिक िंकटांवर मात करण्ािाठीचे वनयोजन, 
आंतरराष्ट् टीय गुणवत्तापूणगि मानके पाळून औषधांचटी रवारणटी यािह 
शेतकरयांचे मनोबल वाढववणे, िोबतच हठबक, ऑटोमेशनिह जगातटील 
नवटीन तंरिज्ानांचटी माहहतटी शेतकरयांच्ा बांधांपययंत जैन ककृ त्षग्ामिेवक 
देत आहेत. शेतकरयांना योग्य वेळी योग्य मागगिदशगिन वमळत अिल्ाने 
त्यांचे मनोबल वाढून हमटी भावाच्ा करार शेतटीच्ा माध्मातून शेतकरी 
िमकृद्टीच्ा माग्यावर आहे.

करार शेतीत मसाल्ांची पपकेरी
 अिंख्य शेतकरी करार शेतटीच्ा माध्मातून जैन इररगेशनशटी 

जुळलेले आहेत. कांदा वनजगिलटीकरण प्रकल्पािाठी लागणारा पांढरा 
कांदा करार शेतटीच्ा माध्मातूनच शेतकरयांकडून घेतला जातो तिेच 
आले, लिूण, हळद, वमरचटी आदटी मिाले पदाथगि देखटील करार पद्तटीने 
शेतकरयांकडून घेतले जातात. ववशेष म्हणजे त्यांना हमटी भाव हदला जातो. 

त्यामुळे शेतकरयांना नुकिानटीचटी झळ बित नाहटी. तिेच शेतटीपूरक 
तंरिज्ान, िाहहत्य व शेतटी किण्ािाठी लागणारया भांडवल उभारणटीिाठी 
िरल बलँकेच्ा माध्मातून आधथगिक िाहाय् उपलब्ध करून हदले जाते. 
रळ प्रत्क्रया उद्ोगाच्ा अंतगगित आंबा, पेरू, डाळींब, केळी आदटी रळे 
करारशेतटीच्ा माध्मातून घेतले जातात. सशवाय आता जैन रामगिफे्श 
रूडस् ि सल. च्ा माध्मातून जैन व्रॅलटी स्पाईि या ब्लँडिह नैिरगगिक 
गुणवत्तापूणगि आले, हळद, धना, काळीवमरी, जटीरे, लिूण, वमरचटी पावडर 
या मिाले उत्ादनात पदापगिण केले. सशवाय पाच रूचटीपूणगि स्ादातटील 
शुद् चहा मिाल्ांचटी चव चाखायला वमळते आहे. आले, गवतटी चहा, 
वेलदोडा, जायरळ आणण दालरचनटी अशा वेगवेगळ्ा स्ादात व्रॅलटी 
स्पाईिने चहा मिाल्ाच्ा बाजारात यशस्टी पाय ठेवला. मिाला 
उद्ोगातहटी नवतंरिज्ानाचा नाववन्पूणगि वापर करण्ात आला अिून 
िवगि मिाले उन्ात उघड्ावर न वाळत ठेवता आधुवनक अशा कंटट् ोल 
त्डहायडट् ेशन प्रोिेिचा वापर केला जातो. यामुळे आरोग्य िंवधगिनािाठी 
पूणगिपणे िुरसक्षत, शुद् आणण नैिरगगिक पद्तटीने हटी प्रत्क्रया केलटी जाते.

पुरस्ाराने कांदा उत्ादकांना प्रोत्ारन

कांदा उत्ादक शेतकरयांना प्रोत्साहन देण्ािाठी िंस्ापक 

अध्क्ष श्दे्य भवरलालजटी जैन यांच्ा पत्नटी कांताई यांच्ा नावाने 

‘कांताई नवतंरि कांदा पुरस्ार’ िन २००० पािून िुरू करण्ात 

आला. जैन तंरिज्ानािह अत्याधुवनक तंरिज्ान वापर करून ववक्रमटी 

उत्ादन घेणारया भुवमपूरिांचा गौरव केला जातो. हजारोंच्ा िंख्येने 

उपस्स्त शेतकरयांच्ा िाक्षटीने हा अलौकीक िोहळा होत अितो. 

दरवषषी या पुरस्ाराने कांदा उत्ादकला िन्मावनत करण्ात येते.

करार शेतीसाठी शेतकर्र्ांसाठी प्रपक्र्ा उद्ोजकाचे उपदिष्े
• मालाला उरचत भाव ठरवून देणे.
• बाजार भाव पडल्ानंतरहटी माल घेऊन हमटी भाव देणे.
• शेतकरयांना उरचत उत्ादनक्षम वाण देणे.
• गुणवत्तापुवगिक अधधक उत्ादनािाठी नववन तंरिज्ान पुरववणे.
• जावतवंत िंशोधधत वबयाणे देणे.
• वबयाणे पेरणटी व कांदा काढणटी यंरि उपलब्ध करून हदले.
• शेतकरयांना हठबक सिचंन िंच पुरववणे.
• करार शेतटी हमटी भाव योजना
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करार शेती रमी भाव र्ोजना
श्दे्य भवरलालजटी जैन अथ्यात मोठे भाऊ यांच्ा प्रेरणेने २००१ 

िालटी कंपनटीने ककृ षटी ग्ामिेेवकांचटी वनवड केलटी. प्रत्येक गावात 
एक ककृ षटी ग्ामिेवक त्याच्ा कुटंुबािहहत गावात रहहवाि करून 
शेतकरयांचा ववर्ाि िंपादन करून त्यांना उच् प्रतटीचटी रोपे, वबयाणे, 
हठबक सिचंन िंच, तांत्रिक मागगिदशगिन आपल्ा तज्ांमारगि त देण्ात 
येते. महाराष्ट् ामध्े कांदा उत्ादन ४ ते ५ टन िरािरी एकरी येत होते 
तेच आज जैन उच् ककृ षटी तंरिज्ानामुळे करार शेतटीमारगि त आपल्ाला 
प्रवत एकरी िरािरी १० ते १२ टन वमळत आहे. शेतकरयांना कुठलेहटी 

नुकिान न होता हमटी भाव योजना ठरववलेलटी आहे. माकजे टमध्े भाव 
वाढले तर त्या आठवड्ाचा िरािरी वाढीव भाव शेतकरयाला वमळतो 
आणण हमटी भावापेक्षा माकजे टचा भाव कमटी अिेल तर ठरवलेला हमटीभाव 
शेतकरयांना देण्ात येतो, जेणेकरून शेतकरयांचे नुकिान होत नाहटी 
त्यामुळे हटी करार शेतटी शेतकरयांिाठी रायद्ाचटी ठरत आहे. आपण 
गेल्ा २१ वष्यापािून वनरंतर कांद्ाचटी करार शेतटी शेतकरयांकडून करून 
घेत आहोत. त्यामुळे शेतकरयांचे जटीवनमान उंचावले आहे व कांद्ावर 
त्पक रेरपालट म्हणून जैन त्टश्यूकल्चर केळी व इतर त्पके घेऊन 
शेतकरी िमकृद्टी माग्यावर आहे.

कांदा पेरणी तंत् शेतकर्र्ांचे फार्द्ाचे
पांढरा कांदा करार शेतटी कररत अिताना शेतकरयांकडून प्रवतिाद घेत अिताना बरळराजाला स्ावनक अडचणींना िामना करावा 

लागत अिल्ाचटी वस्तुस्स्तटी जाणवू लागलटी. ककृ त्षग्ामिेवकांच्ा माध्मातून कांदा उत्ादक शेतकरयांचे प्रश्न िमजू लागले. कांदा 
लागवड आणण व्यवस्ापनािाठी जास्तटीचा खचगि आणण वेळहटी जास्त लागू लागला यावर तोडगा काढण्ािाठी जैन इररगेशनच्ा 
िंशोधकांनटी कांदा पेरणटी यंरिाचटी वनवमगितटी केलटी. एक एकर कांदा लागवड करण्ािाठी ४० मजुरांचटी गरज लागायचटी. सशवाय आवश्यक 
तेवढ्ा रोप िंख्या राखता येत नव्तटी. तिेच रोप मरहटी होत होतटी. पररणामटी उत्ादन कमटी होऊन शेतकरयांच्ा पदरी नैराश्य येऊ 
लागले होते. अशातच जैन इररगेशन सित्स्म्स सल. कंपनटीने पांढरा कांदा पेरणटी यंरि ववकिटीत केले. ककृ त्षग्ामिेवकांना आधटी प्रसशक्षण 
हदले. त्यानंतर शेतकरयांना ककृ त्ष पंढरी अिलेल्ा जैन हहल्स आवारातटील जैन गुरूकूल या हठकाणटी ववशेष प्रसशक्षणाचटी व्यवस्ा केलटी. 
तज्जांकडून वमळालेले प्रसशक्षण आत्िात करून शेतकरयांनटी आपल्ा शेतात यशस्टी प्रयोग केले. त्याचे रसलत म्हणून कांदा पेरणटी 
यंरिामुळे शेतात कांदा रोपांचटी िंख्या आवश्यकतेनुिार ठेवता आलटी. तिेच मजुरीवरील अवतररक्त खच्याचा ताण हलका झाला. तिेच 
कांदा पेरणटीनंतर उत्ादनािाठी लागणारा कालवधटी एक महहन्ाने पेरणटी यंरिाने कमटी करता आला. उत्ादन खच्यात बचत होऊन उत्न्न 
दपु्पटटीने वाढले.
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िरार शेतीचे फायदे
करार शेतटीचे वनत््चत अिे बरेच रायदे आहेत. त्यामध्े िुवनत््चत योजनेनुिार ग्ाहकांच्ा / प्रत्क्रया उद्ोगाच्ा मागणटीप्रमाणे शेतकरयांनटी 

त्पकांचटी लागवड करायचटी अिते. यात शेतकरी व प्रत्क्रया करणारया कंपनटी या दोघांिाठी रायद्ाचे ठरणारेच मुदे् अितात, जिे शेतकरयांना, 
प्रत्क्रया करणारी कंपनटी प्रत्क्रया करण्ाि योग्य वाणाचे वब-वबयाणे, वनववष्ठा इत्यादटीचा पुरवठा करू शकते, त्याच बरोबर करारातटील, 
त्पकािंबंधटी िवगि अद्ावत तंरिज्ान, अनुभवटी तज्जांकडून शेतकरयाच्ा बांधावर उपलब्ध करू शकते. यात मातटी व पाणटी पररक्षण करून िुक्ष्म 
सिचंनािहटीत, जवमनटीच्ा व मातटीच्ा गुणधम्याप्रमाणे व त्पकांच्ा गरजेनुिार खतांचे वनयोजन व पुरवठा, त्पक िंरक्षणाबद्लचे उपयुक्त ज्ान, 
गुणवत्ता त्टकववणारे व नािाडटी न होवू देणारे काढणटी व काढणटी प्चात तंरिज्ानिुद्ा शेतकरयांना त्यांच्ा दाराशटी उपलब्ध होते. या िवगि 
तंरिज्ानाच्ा िहाय्ाने शेतकरयांचा उत्ादन खचगि कमटी करून, उत्ादन वाढ होते व त्याच बरोबर उत्ाहदत कच्ा माल ववकत घेणारा एक 
वनत््चत ग्ाहकिुद्ा उपलब्ध होतो. हे कायगि जैन इररगेशन व जैन रामगि फे्श मागटील दोन दशकांपािून िातत्याने व यशस्टीररत्या करीत आहे व 
शेतकरयांचे उत्न्न वाढवून त्यांच्ा आयुष्यात शा्वतता आणलटी आहे. करार शेतटीमध्े प्रत्क्रया उद्ोग व शेतकरी दोघांच्ाहटी िहमतटीने शेतात 
लागवड केलेल्ा त्पकांचे दरहटी आधटीच ठरववले जावू शकतात, जे शेतकरयांिाठी आजच्ा अवनत््चत ववपणन प्रणासलत खूपच रायद्ाचे आहे. 
करार शेतटीमध्े प्रत्क्रया कंपनटीला िुवनत््चत गुणवत्तेचा कच्ा माल उपलब्ध होऊ शकतो. करार शेतटीमुळे शेतकरयांना त्यांनटी लागवड केलेल्ा 
त्पकांिाठी एक वनत््चत दर, वनत््चतपणे व पारदशगिकता ठेवून एका िुवनत््चत गुणवत्तेचा कच्ा माल खरेदटी करणारी प्रत्क्रया कंपनटी उपलब्ध 
तर होतेच त्याचबरोबर लागवड केलेल्ा त्पकांिाठीिुद्ा शेतकरयांच्ा बांधावर त्याि लागणारे अद्ावत तंरिज्ान िुद्ा उपलब्ध होते. पररणामटी 
शेतकरयाने लागवड केलेल्ा दिुरया त्पकांचटी िुद्ा उत्ादकता वाढून उत्न्न वाढू शकते व पय्यायाने शेतटीत शा्वतता येऊ शकते. जैन इररगेशन 
व जैन रामगि फे्श या कंपन्ांनटी कांदा, लिुण, मिाले (जिे हळद, आले, वमरचटी, धने, सजरे, कोथंबटीर इत्यादटी) यांचटी प्रत्क्रया करण्ाकररता करार 
शेतटीचे एक िवगििमावेशक मॉडेल तयार करून, बरेच त्पकांमध्े त्याचटी अंमलबजावणटी यशस्टीररत्या केलेलटी आहे. म्हणूनच प्रत्क्रया उद्ोगाि 
लागणारया कच्च्ा मालािाठी कंपनटीने बरेच त्पकांचे वाण िंशोधधत करून, त्यांच्ा लागवडटीिाठी आदशगि पद्तटी ववकिटीत केलेल्ा आहेत 
व त्या शेतकरयांच्ा बांधापययंत पोहोचवलेल्ा आहेत. तिेच शेतकरयांनटीहटी या िवगि अद्यावत वाणांचा, लागवड पद्तटीचा, िुक्ष्म सिचंनाचा 
अवलंब करून आतापययंत आंबा, कांदा, केळी, स्ट् ॉबेरी, जैन स्टीट ऑरेंज या त्पकांमध्े वापर केलेला आहे. हे िवगि जैन इररगेशनने ववकसित व 
अंमलबजावणटी केलेल्ा करार शेतटीच्ा माध्मातून शक्य झाले आहे व पुढेहटी होणार यात शंकाच नाहटी.

यशस्टी करार शेतटीबद्ल माहहतटी घेताना परदेशटी पाहुणे
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मला जैन इररगेशनमधे १९९६ िालटी व्याविारयक काम करण्ाचटी 

आणण आदरणटीय मोठे भाऊ यांच्ािोबत काम करण्ाचटी िंधटी वमळालटी. 

त्या वषषी १९९६मध्े इतर ककृ षटीिाठीचा कच्ा माल वनववष्ठा शेतकरयांना 

वनयवमतपणे व्यवस्स्त वमळत होत्या. त्यांचे त्पकिुद्ा चांगले आले होते 

आणण त्यांच्ा शेतमालाला ग्ाहकांकडून चांगलटी मागणटी होतटी.

आदरणटीय मोठ्ा भाऊंनटी र्जावेळी पपेनला परदेशातून चांगलटीच 

मागणटी होतटी त्या वेळेला १९९५ िालटी अन्नप्रत्क्रया ववभागाचटी 

स्ापना केलटी. तेव्ा त्यांनटी कांदा आणण इतर भार्जांचे 

वनजगिलटीकरण करण्ािाठीचा कारखाना स्ापन केला. उत्तम 

गुणवत्तेचा आणण व्यापारी तत्ावर पांढरा कांद्ाचटी प्रत्क्रया 

करण्ािाठी नवटीन जात ववकसित करण्ाचे ठरववले 

आणण जेव्टी५ आणण जेव्टी १२ हया दोन्टी पांढरया कांद्ाच्ा 

उत्ादनात आणण गुणवत्तेत उत्तम ठरलटी. कंपनटीच्ा 

उत्ादनात िातत्याने िुधारणा भाऊंनटी चालू ठेवल्ा. 

जेव्टी १२ ह्ा जातटीच्ा पांढरया कांद्ातटील ववद्राव्य घन 

पदाथषांचे प्रमाण जास्त म्हणजे १७.५ टके्च्ा वर आहे. 

ह्ा जातटीचा कांदा पांढरा शुभ्र, चांगलटी रोगप्रवतकारक 

शक्ती, टोंगळा प्रवतबंधक अितो. रब्टी हंगामािाठी जे व्टी १२ हटी पांढरया 

कांदयाचटी जात िगळयात योग्य आहे. प्रत्यक्षात खरीप हंगामािाठी 

जे व्टी ५ हटी पांढरया कांदयाचटी जात िगळयात योग्य आहे. जैन रामगि 

फे्श रूडस्  ि सल. हटी जगातटील िगळयात जास्त आंबा प्रत्क्रया व मिाले 

वनवमगितटी करणारी कंपनटी बनलटी आहे. यािाठी जैन रामगि फे्श रूडस्  ि 

सल.ने जळगाव (महाराष्ट् ), रचत्तूर (आंध्र प्रदेश) आणण उदमलपेट 

(तावमळनाडू) इथे आंब्ावर प्रत्क्रया केलटी जाते. तिेच आज जैन रामगि 

फे्श रूडस्  ि सल.चटी उत्ादनक्षमता २५०० मेटट् टीक टन प्रतटी 

हदन इतकी झालटी आहे. जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. प्रतटी वषगि 

१.५ लाख टनांपेक्षाहटी जास्त रळांचटी प्रत्क्रया केलटी जाते. 

जैन इररगेशनने ववदेशातटील अनेक कंपन्ांचे अधधग्हण 

केले आणण त्यामुळे या कंपनटीचे आज अमेररका, इंग्ंड 

आणण टककी देशात कारखाने आहेत. तिेच जैन रामगि फे्श 

रूडस्  ि सल.ने २०१८ मध्े मिाले प्रत्क्रया उद्ोग िुरू केला. 

या कारखान्ात आज अत्यंत आधुवनक मिाला प्रत्क्रया 

करण्ाचटी क्षमता २०००० मेटट् टीक टन इतकी आहे. आज 

जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. हटी एकमेव कंपनटी अशटी आहे 

जटी ववववध आणण अत्यंत आधुवनक अन्नप्रत्क्रया उत्ादन 

तंरिज्ान वापरते आणण हटी कंपनटी खालटील कामे प्रामुख्याने करतो.

जैन इररगेशनचा मिाला प्रत्क्रया प्रकल्प

प्रपक्र्ा उद्ोगात 
जैन समूराचे 
र्ोगदान

प्रपक्र्ा उद्ोगात 
जैन समूराचे 
र्ोगदान

बािाजी राके
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७६९२८)
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१) रळे आणण भार्जा यांचे वनजगिलटीकरण २) आधुवनक दळण्ाचटी 
आणण प्रतवारी करणारी वनजगिलटीकरण केलेलटी उत्ादने ३) रळभार्जांच्ा 
प्ुरी आणण कॉन्नटट् ेटचे अरॅिेप्टीक परॅत्कंग ४) रळांच्ा रिांचे शुद् 
कॉन्नटट् ेट ५) गोठववलेलटी रळांचटी प्ुरी आणण रिांचे कॉन्नटट् ेट. 
६) तुकडे केलेलटी आयक्युएएर रळे आणण भार्जा ७) गरम केलेल्ा 
रळभार्जांच्ा रिांचे पाऊच परॅत्कंग ८) रेडटी डू त्डट् कं (आरटटीडटी) रि.  
९) पाऊच परॅत्कंगमध्े रेडटी टू इट जेवण १०) कमटी आद्रगिता अिलेलटी 
गोठवलेलटी उत्ादने ११) अवत उच् तपमानात वनजयंतुक गरम करून थंड 
केलेलटी उत्ादने १२) ववववध पदाथ्यात टाकण्ाचे मिाले, मिाले पावडर 
आणण या िवगि उत्ादनांत वनजगिलटीककृ त ताजे मिाले, स्च्छता/प्रतवारी 
केलेले/भाजलेले, वार देऊन वनजयंतुक केलेले आणण दळलेले मिाले. 
आज जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.मध्े ववववध प्रकारचटी रळे, भार्जा, 
मिाले आणण औषधटी वनस्पतटी यांचटी प्रत्क्रया होते.
आंबा : आंबा काढणटीचा हंगाम एत्प्रल मध्ापािून जुलै अखेरपययंत 
अितो. एका हंगामात दटीड लाख मे. टन आंब्ावर प्रत्क्रया होते. यामध्े 
प्रामुख्याने तोतापुरी, हापूि, केशर तिेच, राजापुरी, नटीलम, रजलटी, 
लंगडा, या जातटी येतात. अरॅिेप्टीक आंबा प्ुरी, कॉन्नटट् ेट, क्रॅरीराईड 
रि कॉन्नटट् ेट, गोठवलेले, आयक्युएर तुकडे केलेले आणण षटकोनात 
कापलेले व करॅ नमधटील आंबा प्ुरी अिे ववववध प्रकार येतात. 
केळी : केळीचा काढणटी हंगाम वषगिभर अितो. िप्ेंबर ते माचगिमध्े 

जास्त प्रत्क्रया या रळावर होते. ४०००० मे. टन केळीवर प्रत्क्रया होते. 
यात अरॅिेप्टीक केळी प्ुरी, केळी कॉन्नटट् ेट, क्रॅरीराईड केळी रि 
कॉन्नटट् ेट आणण करॅ नमधटील तुकडे केलेलटी केळी हे प्रकार येतात. 
टमाटे :  टमाट्ांवर प्रत्क्रया िप्ेंबर ते ऑक्टोंबर आणण त्डिेंबर ते माचगि या 
काळात होते. याच्ा ववववध उत्ादनात अरॅिेप्टीक टोमरॅटे पेस् येते. 
पेरू : पेरूवर ऑगस् ते त्डिेंबरमध्े प्रत्क्रया होते. हयात अरॅिेप्टीक पेरू 
प्ुरी आणण कॉन्नटट् ेट हे प्रकार येतात. 
पपई : पपईवर प्रत्क्रया िाधारणत: िप्ेंबर ते त्डिेंबरमध्े होते. यात 
ववववध उत्ादनांत अरॅिेप्टीक पपई प्ुरी आणण कॉन्नटट् ेट हे प्रकार येतात. 
डाळळबं : या रळावर ऑगस् ते िप्ेंबरमध्े प्रत्क्रया होते. यात गोठववलेले 
डारळंब दाणे आणण डाळींब रि हे प्रकार येतात. 
फणस : रणिावर िाधारणत: माचगि ते एत्प्रलमध्े प्रत्क्रया होते.  
यात षटकोनटी केलेले तुकडे, कापलेले तुकडे, आरटटीइ रणि वमल्स हे 
प्रकार येतात. 
ळचचं : रचचंेवर िाधारणत: माचगि ते एत्प्रलमध्े प्रत्क्रया होते. रचचंेच्ा 
ववववध उत्ादनांत रचचं रि आणण कॉन्नटट् ेट हे प्रकार येतात. 
स्ट्ॉबेरी :  स्ट् ॉबेरीवर माचगिमध्े प्रत्क्रया होते. स्ट् ॉबेरीच्ा ववववध उत्ादनांत 
आयक्युएर पूणगि/तुकडे केलेले आणण गोठवलेला रि हे प्रकार येतात. 
शसताफळ : या रळावर ऑगस् व िप्ेंबरमध्े प्रत्क्रया होते. यात 
गोठववलेलटी प्ुरी तयार केलटी जाते.
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कांदा : कांद्ाचा प्रत्क्रयेचा हंगाम त्डिेंबर ते जुलै अितो. दटीड लाख मे. 
टन कांद्ावर प्रत्क्रया होते. ववववध उत्ादनांत वनजगिलटीकरण केलेले तुकडे, 
दळून बारीक केलेले. बारीक कण, पावडर, भाजलेले तुकडे/पावडर, 
भाजलेले आणण तळलेले काप/पावडर हे प्रकार येतात.

कांदा करारशेतीने वनमयाण केिेिा नवीन आदश्ह
जैन इररगेशनचे िंस्ापक भवरलालजटी जैन यांनटी करार शेतटीचे 

मॉडेल िवगिप्रथम कांदा या त्पकात ववकसित केले. २००० िालटी त्यांनटीच 
वनसचित हमटी भाव देऊन कांदा खरेदटी िुरू केलटी. हे मॉडेल अत्यंत यशस्टी 
ठरले. हया करार शेतटी मॉडेलने शेतकरयांच्ा जटीवनाला नवटी हदशा हदलटी 
अिून अंधारात चाचपडणारया शेतकरयांना प्रगतटीचा नवा मागगि दाखववला. 
गेलटी २० वषजे हे मॉडेल उत्तम ररतटीने राबवून एक नवे ववर्ािाचे वातावरण 
कांदा उत्ादक शेतकरी आणण खरेदटीदार कंपनटी यांच्ात वनम्याण केलेले 
आहे. शेतकरयांना बाजारभाव हमटीभावापेक्षा जास्त अिल्ाि खरेदटीदार 
कंपनटीकडून वाढीव बाजारभाव पण वमळतो. त्याचाच पररणाम म्हणून जैन 

इररगेशन आज दररोज ८०० मेटट् टीक टन कांदा वनजगिलटीकरण करण्ाच्ा 
क्षमतेने काम करीत आहे. तिेच कंपनटी करार शेतटीत शेतकरयांना 
उत्ादनवाढीिाठी आणण उत्तम गुणवत्ता राखण्ािाठी ककृ षटी िल्ा, 
सिचंन व खतांचटी मारिा याववषयटी िवगि तांत्रिक मागगिदशगिन मोरत करते. 
यािाठी कंपनटीने प्रसशसक्षत जैन ग्ामिेवकांचटी नेमणूक केलटी आहे.

१९९७ िालटी कंपनटीने केळी प्रत्क्रया उद्ोग िुरू केला, कारण 
जळगाव हा तोपययंत भारतातटील िगळयात जास्त केळी उत्ादन 
करणारा ववभाग बनला होता. जळगावच्ा शेतकरयांचा त्यामुळे खूपच 
आधथगिक रायदा झाला होता. त्यांच्ा जटीवनात खूपच पररवतगिन झाले. 
येथटील शेतकरयांनटी त्टश्यूकल्चर (ऊवतिंवधधगित) केळी लागवड पण िुरू 
केलटीच होतटी. त्याचमुळे जळगावच्ा कारखान्ात आदरणटीय भाऊंनटी 
नवटीन तंरिरिान आणले. त्यामुळे केवळ केळी आणण कांदा यांच्ािह 
ववववध रळांवर आज प्रत्क्रया इथल्ा कारखान्ात करता येते. तिेच 
आता जैन रामगि फे्श रूडस् ि सल हह एक स्तंरि कंपनटी स्ापन करण्ात 
आलटी. हटी जैन इररगेशनचटी भारतातटील एक उपकंपनटी आहे.

जैन रामगिफे्श कंपनटीच्ा मिाला प्रकल्पात मिाल्ाचे एक त्कलोचे पाऊचेि स्यंचसलत यंरिामारगि त भरले जातात.
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आदरणटीय श्टी मोठे भाऊ यांच्ा िंकल्पनेतून िन 
१९९६-९७ मध्े कांदा वनजगिलटीकरण प्रकल्प जैन व्रॅलटी, 
जळगाव येथे िुरू करण्ात आला या प्रक्रीया उद्ोगािाठी 
लागणारा कच्ा माल म्हणजे पांढरा कांदा िुरुवातटीच्ा 
काळात खुल्ा बाजारातून ववकत घेतला जात अिे. परंतु 
या कांद्ाचा घनता रार कमटी म्हणजे १०-१२ % इतकीच 
होता. त्यामुळे आदरणटीय मोठे भाऊ यांच्ा दरूदषु्टीतून एक 
िंकल्पना िमोर आलटी तटी म्हणजे, अमेररका व तत्सम 
देशामध्े वनजगिलटीकरणािाठी जास्त घनता (२२-२४%) 
अिलेले वाण वापरले जात अित, अशा प्रकारे आपल्ा 
देशात त्कंबहुना आपल्ा सजल्हात उत्ादन करता येणारे वाण जैन 
इररगेशनने िंशोधधत करावे. 

परंतु भारतात उपलब्ध अिलेले वाण हे ताजे खाण्ायोग्यच आहेत 
आणण वनजगिलटीकरणािाठी अिे वेगळे वाण तयार करण्ाचटी गरज ककृ षटी 

ववद्ापटीठे त्कंवा इतर िंशोधक िंस्ांना भािलटी नव्तटी. 
म्हणून मोठया भाऊच्ा मागगिदशगिनाखालटी िन १९९७ 
मध्े जवळपाि ४३ शॉट-डे वाण वेगवगेळ्ा देशातून 
(अमेररका/ युरोप) आयात करण्ात आले आणण भारतातटील 
व ववदेशातटील वमळून ९५ वाणांचा तुलनात्क अभ्ाि जैन 
इररगेशनच्ा िंशोधन व ववकाि प्रक्षेरिावर घेण्ात आला. या 

चाचणटी प्रयोगावर जेवहटी १२, जेवहटी ११, जेवहटी ७ व जेवहटी 
१६ हे वाण त्याच्ा उत्ादन क्षमता, तिेच १५% पेक्षा 
जास्त घनता, पांढराशुभ्र रंग, जास्त वतखटपणा, टोंगळा 
प्रवतबंधक या वैसशष्टांच्ा आधारे जळगाव ववभागात 

उत्ादटीत करण्ािाठी वनवडण्ात आलटी. 

िुरुवातटीला जेवहटी १२ या वाणाचटी घनता १४ ते १५% च होतटी 
परंतु िततच्ा वनवडटीमुळे तटी घनता १७.५% च्ा वर आणण्ात जैन 
इररगेशनच्ा िंशोधकांना यश आले. आपल्ाकडे उपलब्ध अिलेल्ा 

प्रपक्र्ा उद्ोगासाठी 
पपकांच्ा नवीन  
जातींचे संशोिन

ववकास बोरोिे
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२३७७४३३६)



डिसेंबर २०२१ 40

वाणांमध्े दोन वाण हे नरनपुंिक प्रकाराचे अिल्ामुळे, या दोन वाणांचा 
वापर करुन ववववध िंकरीत वाणांचटी वनवमगितटी िुधदा िुरु आहे. 

जेवहटी १२ हे वाण रब्टी हंगामािाठी योग्य आहे. त्यामुळे रब्टी 
हंगामात करारशेतटी करुन जेवहटी १२ वाणाचे कांदे खरेदटी करुन कांदा 
प्रकल्पाचे काम अंशत: स्रुपात िुरु होते. परंतु अजूनहटी खरीप हंगामात 
येणारा कांदा हा कमटी घनता अिल्ामुळे वनजगिलटीकरणािाठी पाहहजे 
तिा रायदेशटीर नव्ता म्हणून भारतटीय खरीप व ववदेशटी रब्टी कांद्ाचा 
िंकरातून नववन वाण जेवहटी ५ (जे खरीप हंगामात उत्ादटीत होऊ शकते 
तिेच र्जाचटी घनता १४-१५% आहे) ववकिटीत करुन खरीप करार शेतटी 
मारगि त तयार होणारा कांदा प्रत्क्रयेिाठी वापरण्ात येतो. 

जेवहटी १२ या वाणाचे वबयाणे तयार करणे जळगावच्ा वातावरणात 
शक्य नव्ते त्यामुळे िुरुवातटीला खाजगटी वबयाणे कंपनटीच्ा माध्मातून 

दसक्षण आत्फ्केमध्े वबयाणे उत्ादटीत केले जात होते. त्यामुळे त्या 
वबयाण्ाचटी त्कंमत अराट होतटी. येथे परत एकदा मोठया भाऊंचटी दरूदषु्टी 
व अनुभवाचा रायदा कंपनटीला झाला. त्यांच्ा मागगिदशगिनानुिार दसक्षण 
आत्फ्केतटील वातावरणाच्ा तत्सम वातावरण अिलेल्ा भूतान येथटील 
डरु क िटीड कापबोरेशन व जैन इररगेशनच्ा िंयुक्त ववद्माने वबयाणे तयार 
करण्ाचा चाचणटी प्रयोग भूतान येथे यशस्टीरीत्या घेण्ात आला. पण 
भूतान येथे कांदा पाठवणे व वबयाणे तयार करून भारतात परत आणणे 
यामध्े वबयाणांचटी उत्ादन त्कंमत रार वाढत होतटी व िवगि िामान्ांना 
परवडणारी नव्तटी. त्यािाठी एक प्रयोग म्हणून १९९९-२००० िालटी 
हहमाचल प्रदेशातटील कुल्ु या सजल्हात २ एकर जवमनटीवर करार करून 
प्रयोग घेण्ात आला. या प्रयोगातून िुरुवातटीला २१६ त्कलो वबयाणे प्राप्त 
झाले. तेस्व्ा पािून ते आता २०२०-२०२१ पययंत भाऊंच्ा आसशगिवादामुळे 

आम्हटी मागे वळून पाहहले नाहटी. व ितत २० वषजे वबयाणे उत्ादन करार 
शेतटी तत्ावर अववरत िुरु आहे. िध्ा जेवहटी १२ वाणाचा वबयाणे 
उत्ादन कायगिक्रम हहमाचल प्रदेशािोबत, उत्तराखंड तिेच मध्े प्रदेशात 
यशस्टीरीत्या राबववला जात आहे.

भाऊंच्ा मागगिदशगिन व आसशगिवादाने िध्ा िंपूणगि कांद्ाच्ा करार 
शेतटीला जैन इररगेशनने स्त:उत्ादटीत केलेले उच् प्रतटीचे वबयाणेचा 
पुरवठा केला जात आहे. कांद्ािोबत वनजगिलटीकरणािाठी लागणारे 
ववववध त्पकांवर िुधदा िंशोधन मोठया प्रमाणावर िुरु आहे. 

मिाला प्रकल्पािाठी हळद, आले, वमरचटी, लिूण व धणे इत्यादटी 
मिाल्ाचे त्पकांचटी गरज ओळखून हळद व वमरचटी या त्पकांवर िुधदा 
िंशोधन िुरु करण्ात आले. पैकी हळदटीचे जवळपाि ५८ वेगवेगळे 
वाण भारतटीय मिाला िंशोधन िंस्ान कालटीकत येथून तिेच 

भारतातटील वेगवेगळ्ा भागातून जमा करण्ात आले व जैन इररगेशनचा 
िंशोधन प्रक्षेरिावर चाचणटी प्रयोग घेण्ात आाला. 

या चाचणटीतून जळगाव सजल्हात चांगले उत्ादन देणा-या वाणाचटी 
वनवड करण्ात आलटी. या वाणाचे शुधद व उत्तम गुणवत्तेच्ा वबयाण्ाचा 
उत्ादन करुन करार शेतटी मारगि त मिाला प्रकाल्पािाठी लागणारा 
हळद त्पकाचा कच्ा माल उत्ाहदत केला जात आहे. 

मिाला त्पकांमध्े प्रामुख्याने वमरचटी या त्पकाचा िमावेश होतो. 
वमरचटी त्पकामध्े िंशोधनािाठी देशाच्ा ववववध भागांमधुन वेगवेगळ्ा 
वमरचटीच्ा प्रजातटी तिेच तेथटील स्ावनक वाण जमा करुन आपल्ा 
प्रक्षेरिावर चाचणटी घेण्ात आलटी. वतखटपणा व रंग, उत्ादन क्षमता, रोग 
व त्कडटीि िहनशटील अशा प्रकारच्ा वेगवेगळ्ा वैसशष्यांच्ा आधारावर 
िंशोधन िुरु आहे. 
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जैन रामगि फे्श रूडस् ज सल. ववववध त्पके घेणारया आणण ववववध ककृ षटी-
हवामानातटील शेतकरयांचटी उपजटीववका उंचावण्ािाठी व जटीवनशैलटी 
िुधारण्ािाठी वचनबद् आहे. आमच्ा िंस्ापक अध्क्ष आदरणटीय 
भवरलालजटी जैन यांचे ध्ेय, “िाथगिक करूया जन्माचे, रुप पालटू 
विुंधरेचे” हे आहे आणण आमच्ा शेतकरयांिाठीच्ा िेवा हया या 
तत्ाला पाळून अववरत चालू अितात. 

आमच्ा गटामध्े िंशोधन आणण ववकाि, रोपे वाढवणे, 
ककृ षटी-ववस्तार िेवा, खरेदटी, गुणवत्ता वनयंरिण, उत्ादन, 
लॉजटीत्स्क आणण व्यविाय ववकाि या ववभागातटील तज्ज 
आहेत आणण ते शेतकरयांना शार्त शेतटी करण्ािाठी 
मदत करतात आणण िंपूणगिपणे त्यांचे ध्ेय पुढे नेतात. 
जैनचे शार्त ककृ षटी मॉडेल चांगल्ा ककृ षटी वनववष्ठा (बटीवबयाणे 
व रोपे), शास्तटीय आणण काटेकोर शेतटी (िूक्ष्मसिचंन, 
अल्टट् ा हाय डेस्न्टटी प्लँटींग), रटषीगेशन, जैन गरॅप, तिेच 
ककृ षटी ववस्तार वनयवमतपणे चालू अितात आणण कंपनटी 
त्पकांच्ा खरेदटीचटी हमटी देते. तिेच आम्हटी या मॉडेलमध्े 
शेतकरयांना पारदशषी बाजारपेठ वमळवून देतो. जैन रामगि फे्शचे हे मॉडेल 
शेतकरयांना कांदा, केळी, आंबा, जैन स्टीट ऑरेंज यािारखटी ववववध त्पके 
घेतांना उपयोगटी आहे. जैन रामगि फे्शचा मिाले क्षेरिात प्रवेश केल्ानंतर 
हळद, अद्रक, लाल वमरचटी आणण काळी वमरी यांचटी लागवड करण्ाि 
शेतकरयांना प्रोत्साहन हदले आहे. आम्हटी अद्रक याचे त्टश्यू कल्चर 
रोपे करण्ािाठी आणण काळी वमरीचटी रोपे यािाठी िंशोधन कायगि 
प्रगतटीपथावर आहे. मिाले त्पकांच्ा ववववध जातींच्ा रोपांचे उत्ादन 

यामध्े िंशोधन कायगि अग्ेिर अिून दटीघगि काळातटील योजना कंपनटीने 
तयार केलटी आहे. आम्हटी एकात्त्क त्पक व्यवस्ापन कायगिक्रम ववकसित 
केले आहे. याचा रायदा शेतकरयांना सशक्षण देऊन वमरचटीचे त्पक कमटीत 
कमटी त्कटकनाशकांचा अंश आणण अरॅफ्ोटॉक्क्सन स्तर ठेऊन घेण्ात 
शेतकरयांना मदत करण्ािाठी होणार आहे. यामुळे युरोत्पयन युवनयन 

देशांचटी त्कंवा अमेररकेच्ा रूडस् ि अलँड डट् ग्ज अरॅडवमनटीस्ट्शेन 
यांच्ा वमरचटीच्ा खरेदटीच्ा अटटी पूणगि करायला मदत होेते.               

जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.चे ककृ षटी-तज्ज त्यांच्ा 
ववभागातटील शेतटी पयगिवेक्षकांच्ा मदतटीने पटीक वाढीच्ा 
काळात आयिटीएमपटी आणण जैन गरॅप यांचटी काटेकोरपणे 
अंमलबजावणटी करतात. शेतकरी, आमच्ा तांत्रिक गटाने 
िुचववल्ाप्रमाणे काढणटीपचिात वमरचटी वाळवतात. कंपनटी 

त्पकांचटी पाहणटी करते आणण त्यानंतर कंपनटीच्ा तांत्रिक 
गटाने िंमतटी हदल्ावरच शेतकरयांकडून माल आणला 
जातो. वमरचटीचे परॅत्कंग करण्ापूवषी, शेतटी पयगिवेक्षकांच्ा 
मदतटीने प्रत्येक लॉट मधून तटीन नमुने काढले जातात 

त्यापैकी एक नमुना जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल., दिुरा नमुना एनएबटीएल 
प्रयोगशाळेला आणण वतिरा नमुना शेतकरयांना हदला जातो. नमुना 
मानकांप्रमाणे आहे आणण इयु त्कंवा युएिचटी मानकांप्रमाणे (िंमत 
गुणवत्तेच त्पक) आहे याचटी खारिटी केलटी जाते. पारदसशगितेिाठी जैन रामगि 
फे्श रूडस्  ि सल. हटी त्कंमत देण्ाआधटी कीटकनाशक अंशाचे ववश्ेषण 
अहवाल मागवते आणण शेतकरयांना त्यांच्ा तयार त्पकांच्ा कमटीतकमटी 
८० टके् त्पक िंमत गुणवत्ता त्पक अिले पाहहजे. जर शेतकरी त्पकांच्ा 

एिात्मिि िीड 
व्यवस्ापन  
ममचची

अवनि कन्नन
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७६७३१)

एिात्मिि िीड 
व्यवस्ापन 
ममचची
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गुणवत्ता मानके वनयमाप्रमाणे पाळत निेल तर जैन रामगि फे्श रूडस्  ि 
सल.ला त्याच्ाकडून त्पके खरेदटी करण्ाचे बंधन नाहटी. तरी जर कंपनटीने 
वमरचटी स्स्कारलटी तर वतच्ा िंमत गुणवत्ता त्पक यापेक्षा वेगळे अिेल 
तर कंपनटी त्याला गुंटूर माकजे ट याडगिच्ा बाजारभावातच खरेदटी करेल आणण 
काहटी जातींचटी खरेदटी िंमतटीच्ा हदवशटी अिलेल्ा वारंगल बाजारातटील 
त्कमतटीलाच खरेदटी करेल. जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. गुणवत्ता िंमत 
त्पकांना तिेच हे त्पक िोडून इतर त्पक अिेल तर त्याचे पैिे कंपनटी 
कंपनटीने वनसचित केलेल्ा शटीतगकृहात वमरचटी त्पक पोहोचल्ानंतर ७ 
हदविांनटी देईल.

जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. त्यांच्ा स्तःच्ा प्रयोगशाळेतून 
कीटकनाशक अंश ववश्ेषण अहवाल मागवेल त्कंवा एखाद्ा खारिटी 
अिलेल्ा आणण दोघांनटी मान्ताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून तिा अहवाल 
मागेल. वमरचटीचे नमुने १० मे. टनात एक अिे घेईल.

कंपनटी ठरवलेले लक्षाइतकी वमरचटी शेतकरयांकडून हदलेल्ा 
जिे इयु त्कंवा युएि येथटील नमुन्ांतटील कीटकनाशकांचा अंश आणण 
अरॅफ्ोटॉक्क्सनचे प्रमाण मानकांप्रमाणे आणण उत्तम गुणवत्तेचे अिेल 
तरच खरेदटी करेल. जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. आणण शेतकरी िंयुक्तपणे 
परॅत्कंगच्ा िाहहत्याववषयटी आणण वाहतुकीिंबंधटीचे प्रश्न चच्या करून 
िोडवतटील. परॅत्कंग मटेररयल आणण वाहतुकीचा खचगि दोघे वमळून आधटी 

ठरवतटील आणण कंपनटी तो खचगि करेल.

आमच्ा शेतकरयांनटी त्पकवलेलटी वमरचटी इयु त्कंवा युएि यांचटी 
कीटकनाशकांचा अंश याचटी मानके पूणगि करते आणण स्च्छता व 
गुणवत्ता चांगलटी ठेवते. हे पटीक मध्म उत्तम त्कंवा उत्तम म्हणजे गुंटूर 
माकजे ट मानकांप्रमाणे अिले पाहहजे. यासशवाय आंध्र प्रदेशातटील रार्ज 
ककृ षटी ववभागानटी इधथऑन आणण इतर बंदटी घातलेल्ा रिायनांचा वापर 

वमरचटी त्पकावर करू नये अशटी सशरारि केलटी आहे. त्यामुळे कंपनटीने 
प्रकल्पातटील शेतकरयांनटी वमरचटीवर इधथऑन आणण इतर बंदटी घातलेल्ा 
रिायनांचा वापर वमरचटी त्पकावर करू नये अिा िल्ा हदला आहे. अशा 
बंदटी घातलेल्ा रिायनांचटी िूचक यादटी  कंपनटीने छापलटी आहे आणण 
शेतकरयांना पुरवलटी आहे. जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल. इधथऑन आणण इतर 
बंदटी घातलेल्ा रिायनांऐवजटी इतर रिायने व पदाथगि यांचटी सशरारि 
करेल आणण आमचे शेतटीिंबंधटी गट प्रयत्न करेल की शेतकरी हटी बंदटी 
घातलेलटी रिायने वमरचटीवर रवारणार नाहटीत.

जेव्ा प्रकल्पातटील शेतकरयांनटी त्पकवलेलटी वमरचटी जर का 
मानकांप्रमाणे निेल तर कंपनटीला अशा वमरचटीचटी खरेदटी न करण्ाचा 
हक् राहटील. अशा प्रिंगात शेतकरयांना अिे वमरचटीचे त्पक इतर कुठेहटी 
ववकण्ाचे स्ातंत्र राहटील.      
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जैन इररगेशन सित्स्म्स सलवमटेडचे िंस्ापक अध्क्ष डॉ. भवरलालजटी जैन अथ्यात मोठेभाऊ यांच्ा 

प्रेरणेतून ककृ षटीक्षेरिाच्ा प्रगतटीचा आलेख उंचावण्ािाठी आणण अन्नधान्ाचा दज्या व उत्ादन वाढववत 

अितांना नैिरगगिक िाधनिंपत्तटी आणण, पय्यावरणाचे रक्षण करण्ािाठी ‘जैन इररगेशन सिस्टीम्सस् सल.’ 

ने टाकलेले एक अवतशय महत्ाचे व ववधायक पाऊल म्हणूनच जैनगरॅप या नव्या उपक्रमाकडे पाहावे 

लागेल. उत्ादकतावाढ, उत्ादन खच्यात घट आणण शेतटीचा शा्वत ववकाि अिा वतहेरी लाभ तर या 

उपक्रमामुळे आमच्ा शेतकरी वग्याच्ा पदरात पडणार आहेच परंतु आपल्ा ककृ षटीक्षेरिाच्ा पायाभूत 

िोयटीिुववधांचे जाळे अधधक ववस्तकृत व व्यापक होण्ािहटी हातभार लागणार आहे हे वनत््चत.

शाशवत शेतीसाठी 
पुढचे पाऊि 

जैन गॅप

शाशवत शेतीसाठी 
पुढचे पाऊि 

पकशोर रवाळे 
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७४९०७)

अाशुतोष माळी
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७६७३६)
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हररतक्रांतटी व त्यानंतर आलेल्ा जलक्रांतटी व िुक्ष्म सिचंनाचा उल्ेख 
केल्ाखेरीज भारतटीय ककृ षटीक्षेरिाच्ा वाटचालटीचे व एकूण पररस्स्तटीचे 
वणगिन पूणगि होऊ शकत नाहटी. अथ्यात आता आपल्ा अन्नधान् व 
रळरळावळीच्ा उत्ादनात चांगलटी वाढ झालेलटी अिलटी आणण त्यात 
आपण स्यंपूणगि झालो अिलो तरी पाणटी, ऊज्या व जमटीन या नैिरगगिक 
स्तोतांचा वापर आपण अद्ापहटी पूणगिपणाने व योग्यरीत्या करू शकलेलो 
नाहटी. हदविेंहदवि या स्तोतांचा रहाि होत आहे. आपण जल, ऊज्या, जमटीन 
या नैिरगगिक स्तोतात वाढतर करूच शकलो नाहटी परंतु त्यांचे िंरक्षण 
करून शा्वत ववकाि िुद्ा केला नाहटी. त्यातच आपल्ाकडे रार 
मोठ्ा प्रमाणात जंगलतोड झालेलटी आहे. जैवववववधतेचे खूप नुकिान 
झालेले आहे आणण पाणटी, खते, जंतुनाशके व वटीजेच्ा अवतवापरामुळे 
एकूणच शेत जवमनटीचा कि उतरलेला आहे. पररणामटी, यापुढील काळात 
शा्वत शेतटीच्ा प्रगतटीि त्याचा जबर रटका बिणे अपररहायगि आहे. 
शा्वत शेतटी उत्ादनाकरीता आपल्ाला आपल्ाकडटील िुववधा व 
नैिरगगिक स्तोत जिे उपजाऊ व भरड जमटीन, पाण्ाचे स्तोत, ऊज्या यांचा 
काटेकोरपणे वापर करावा लागेल व जास्तटीत जास्त नैिरगगिक िंिाधने 
वाढववण्ावर भर द्ावा लागेल. त्याकररता शा्वत मकृदा िंधारण, िूक्ष्म 
सिचंन, िौरऊज्या, नवटीन तंरिज्ान, एकात्त्क त्कड वनयंरिण, एकात्त्क 
खत वनयंरिण या बाबींवर जास्तटीत जास्त भर द्ावा लागेल. त्याबरोबर 
जैव ववववधता व पय्यावरण िंरक्षण व वाढ यािाठी िुद्ा प्रयत्न करावे 
लागतटील. याखेरीज मानव िाधनिंपत्तटीचा ववकाि व जैवववववधतेचटी 
जोपािना या अन् दोन गोष्टी हटी यािंदभ्यात अवतशय महत्ताच्ा आहेत.

आपल्ा देशात ८२ टके् शेतकरी हे छोटे व अल्पभुधारक अिून, 
दैनंहदन उपसजववकेिाठी पूणगिपणाने शेतटीवर अवलंबून आहेत. नवटीन 

िुधाररत उत्ादन तंरिज्ाने वापरून त्यांचटी उत्ादकता वाढववणे हटी आता 
काळाचटी गरज बनलटी आहे, तटी पूणगि होण्ािाठी अथ्यातच शेतटी करण्ाच्ा 
काहटी चांगल्ा पद्तटी (Good Agricultural Practices - GAP) 
स्स्कारणे जरूरीचे आहे. या पद्तींचा भर उपलब्ध अिलेल्ा नव्या 
आधुवनक तंरिज्ानावर व नैिरगगिक िाधनिंपत्तटी वाढववण्ावर व त्याचा 
योग्य वापर करून, िुरसक्षत व आरोग्यपूणगि ककृ षटीउत्ादनांचटी उत्ादकता 
वाढववण्ावर आहे. शेतटीचा व्यविाय आधथगिकदृष्टा रायदेशटीर व 
शा्वत व्ावा, पय्यावरणाचे रक्षण व्ावे आणण िामासजक जबाबदारयांचटी 
पूतषीहटी करता यावटी अशटी वतहेरी उत्द्ष् ेडोळ्ांिमोर ठेवून चांगलटी शेतटी 
करायच्ा नव्या पद्तटीचटी रचना केलटी जात आहे. अथ्यात त्यांचा अंगटीकार 
करण्ापूवषी शेतकरयांना शेतटीचटी नवनवटीन तंरि, शा्वत शेतटी करण्ाच्ा 
चांगल्ा पद्तटी िमजावून घेणे, आपण घेत अिलेल्ा त्पकांचे 
अभ्ािपूणगि वनयोजन करणे. त्याच्ा आवश्यक त्या नोंदटी ठेवणे आणण 
उत्ादनाचे ववसशष् उत्द्ष् गाठत अितांना त्याचे अन् काहटी पररणाम 
होतात कां यावर लक्ष ठेवणे. अशा अनेक गोष्टी यापुढील काळात कराव्या 
लागणार अहेत. त्यादृष्टीने जैन इररगेशन सिस्टीम्सस् सल. ने भारतातटील िवगि 
लहान-मोठ्ा शेतकरयाच्ा गरजा लक्षात घेऊन वर नमुद केलेल्ा िवगि 
बाबटीचा िमावेश करून “जैनगरॅप” म्हणजेच शेतटी करण्ाच्ा चांगल्ा 
पद्तटीचटी वनवमगितटी केलटी आहे. त्यांचटी थोडक्यात पार्गिभूमटी िाधारणत: 
पुढीलप्रमाणे आहे; ताजे व प्रत्क्रयायुक्त ककृ षटीउत्ादनांचे ग्ाहक नेहमटीच 
खाद्ान्नाचटी िुरसक्षतता, दज्या व त्टकावुपणाचटी मागणटी करीत अितात, 
तटी लक्षात घेऊन जैन इररगेशन सिस्टीम्सस् सल. व इंटरनरॅशनल रायनान् 

कॉपबोरेशन यांच्ा िंयुक्त पथकाने ऑगस् २००८ मध्े कांदे व आंबे 
या दोन त्पकांच्ा पुरवठा िाखळीचा वव्लेषणात्क अभ्ाि केला 

जैन इररगेशनचे उपाध्क्ष व व्यवस्ापकीय िंचालक श्टी. अवनल जैन हे शेतकरयांना 
त्टश्यूकल्चर केळीच्ा ग्रॅन्ड नैन या जातटीचटी हठबकवर केलेलटी लागवड दाखववताना 
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आणण अन्निुरक्षा व चांगल्ा ककृ षटी पद्तींशटी िंबंधधत अिलेले िवगि 
मुदे् जाणून घेतले. ककृ षटी उत्ादनांच्ा पुरवठा िाखळीत अिलेले 
अनेक मध्स् आणण छोट्ा व अल्पभुधारक शेतकरयांचटी प्रचंड 
िंख्या, यामुळे या िाखळीत एकिूरिता नव्तटी तिेच ‘ग्ोबल गरॅप’ 
ने वनत््चत केलेल्ा अनेक वनकषांचटीहटी भारतातटील अल्प-भुधारक 
शेतकरी पूतगिता करू शकत नवहते. हे दोष दरू करण्ािाठी आणण 
भारतातटील लहान शेतकरयांचा ववचार करून शेतटी करण्ाच्ा 
चांगल्ा पद्तटी अधधकाधधक शेतकरयांपययंत पोहचववण्ािाठी 
काहटी स्तंरि वनकष वनत््चत करणे जरूरीचे होते. जैनगरॅपच्ा 
अंमलबजावणटीने उत्ादकता वाढ, उत्ादन खच्यात कपात, 
िवगि उपलब्ध िाधनिंपत्तटीचा काटकिरीने वापर आणण खाद्ान्न 
िुरसक्षतता व शेतटीचा शा्वत िवषांरगण ववकाि हटी िारीच उत्द्ष् े
िाध् होण्ाि हातभार लागणार आहे.

‘जैनगॅप’ म्हणजे नेमके कार्? 
आंतरराष्ट् टीय स्तरावर िवगिमान् अिलेल्ा ग्ोबलगरॅप 

या िंकल्पनेवर ‘जैनगरॅप’ आधाररत अिून, अत्यंत अल्पखचषी 
-अन्निुरसक्षततेच्ा िवगि मानकांचटी पूतषी करणारी आणण उत्ादन व 
उत्ादकता वाढववण्ािाठी शेतकरयांनटी चांगल्ा ककृ षटीपद्तींचा 
अंरगकार किा करावा हे स्पष् करणारी अल्प ते मध्म मुदतटीचटी 
व्यवस्ा आहे. मातटी व पाण्ाचे पकृथथकरण व व्यवस्ापन, 
पाण्ाचे वनयोजन व व्यवस्ापन, शा्वत ककृ षटीववकािातटील 
िातत्य राखण्ािाठीचे व्यवस्ापन, जलस्तोतांचटी वनवमगितटी 
व ते वाढववण्ाचे उपाय, आवश्यकतेनुिार जलिंधारणाच्ा 
वेळापरिकाचटी वनत््चतटी, रोपांच्ा पोषणाचे व्यवस्ापन, त्यांच्ा 
रक्षणािाठीचटी उत्ादने व िाधनांचटी िोय, जंतुनाशकांचटी िाठवण, 
हंगामपूवगि व हंगामोत्तर पटीक व्यवस्ापन, पय्यावरणाचे रक्षण, 
प्रदषुण व कचरा वनयंरिण, जंगले व जैवववववधतेचे िंवधगिन, शेतात 
राबणारया मजुरांचे आरोग्य, िुरक्षा व स्च्छता िंबंधात योग्य 
मागगिदशगिन आणण ककृ षटी उत्ादनांच्ा ने-आणटीचटी व्यवस्ा अशा 
अनेक गोष्ींचा िमावेश जैनगरॅप प्रणालटीत केला आहे. थोडक्यात, 
त्पकांच्ा लागवडटीपािून त्यांच्ा िाठवण व ववक्रीपययंत िवगि गोष्टी 
त्यात अंतभूगित अिून, ववशेष म्हणजे त्यापैकी प्रत्येक गोष्ींचटी नोंद 
ववहटीत नमुन्ात केलटी जाते. 

‘जैनगॅप’चे चे फार्दे
१) दजजेदार उत्ादन व उत्ादकता वाढ.

२) आधथगिकदृष्टा परवडतटील अशा पोषक, िुरसक्षत व पुरेशा 
अन्नपदाथषांचे िंपूणगि कायगिक्षमतेने कमटी खच्यात उत्ादन.

३) नैिरगगिक िाधनिंपत्तटीचे िंरक्षण व त्याचा शा्वत ववस्तार.

४) िामासजक व िांस्कृ वतक अपेक्षांचटी पूतगिता.

जैन गॅप तंत्रज्ान 
आिी माझीच काळजी घेईल!

हा आत्मधवश्ार शेतकऱांमध्े ननमा्सण व्ावा.
शेतटी आधथगिकदृष्टा परवडत नाहटी. खचगि रार होतो. त्यामानाने 

उत्ादन येत नाहटी. खचगि भागववण्ाइतकेहटी उत्न्न वमळत नाहटी. शेतटी 
आतबट्टाचटी झालटी आहे. यािारखटी अनेक ववधाने आपण िातत्याने 
ऐकत आलो आहोत. हटी ववधाने खरी की खोटटी या चचजेत न पडता अशटी 
पररस्स्तटी का वनम्याण होते याचटी चच्या करणे शेतकरयांच्ा दृष्टीने जास्त 
हहताचे व कल्ाणकारी आहे. आपल्ा प्रश्नाचे खरे मूळ कारण िरािरी 
कमटी उत्ादकता हे आहे. उत्ादकता कमटी राहहल्ामुळे उत्ादन खचगि 
जास्तटीचा राहतो. हा खचगि वाढला की बाजारातलटी त्कमतटीचटी स्पध्या 
करणे दरुापास्त होते. ग्ाहकांना कमटी त्कमतात दजजेदार व गुणवत्तेचा 
माल हवा अितो. या दोन्टीचटी िांगड घालण्ात जो यशस्टी होतो त्याचा 
माल पटकन ववकला जातो. उत्ादकता वाढते तेव्ा जवमनटीचटी जास्त 
ताकद खचषी पडते. िवगि प्रकारच्ा वनववष्ा, मशागत यांचटी पुरेपूर काळजटी 
घेतलटी नाहटी तर जवमनटीचटी गुणवत्ता व प्रत ढािळते, जैन इररगेशनने जैन 
गरॅप नावाचे जे तंरिज्ान ववकिटीत केलेले आहे. त्यात या िवगि गोष्टीचटी 
बारकाईने काळजटी घेतलटी आहे. 

हे तंरिज्ान शेतकरयांनटी स्त: जिेच्ा तिे स्टीकारणे गरजेचे आहे. 
अधधकाधधक रािायवनक औषधे व रािायवनक खते जेवढी वापरू त्याचा 
मानवटी जटीवनावर आणण मातटीच्ा प्रककृ तटीवरहटी पररणाम होणार आहे. तेव्ा 
कमटीत कमटी व मय्यादटीत आणण आवश्यक तेवढ्ाच प्रमाणात रािायवनक 
घटकांचा वापर केला पाहहजे. शेवटटी स्त: माल त्पकववणारा शेतकरीहटी 
त्या मालाच उपभोग घेत अितो. म्हणजे शेतकरयांने आधटी स्ताच्ा 
प्रककृ तटीचटी देखटील काळजटी घेणे गरजेचे आहे. एका अथ्याने गरॅप तंरिज्ान 
हे आधटी माझटी स्ताचटी व माझ्ा कुटंुवबयांचटी काळजटी घेणारे आहे हा 
आत्ववर्ाि जर दृढ होऊन वाढीला लागला तर हे तंरिज्ान झटपट 
स्टीकरायला शेतकरी मागेपुढे पाहणार नाहटीत. मानवटी आरोग्याला 
घातक अिल्ामुळे र्जा औषधे व त्कटकनाशकांवर बंदटी आहे तटी 
वबलकूल वापरता कामा नयेत, याचे भान प्रत्येकाला ठेवावेच लागेल.
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५) िुरसक्षत व दजजेदार अन्नपदाथषांचटी वनवमगितटी.

६) पाण्ाचा स्तोत वनम्याण करणे व त्याचे काटेकोरपणे वापर.

७) रािायवनक खते, त्कडनाशके, जंतुनाशक आदटी गोष्ींचटी 
हाताळणटी, िाठवण, वापर करतांना मानवटी जटीवनावर दषु्ररणाम 
व धोके उद्भवणार नाहटी याचटी काळजटी घेणे.

८) शेतमजुरांचे आरोग्य व तब्ेतटीचटी तिेच पशुधनाच्ा आरोग्याचटी 
काळजटी घेणे.

९) शेतटीववषयक राष्ट् टीय कायद्ांचे योग्यप्रकारे पालन.

१०) स्त:च्ा कामाचे वनयवमतपणे मूल्ांकन व आढावा घेणे.

११) ककृ षटी ववकािातटील िातत्य त्टकववणे.

जैनगरॅपचटी अंमलबजावणटी करणारे शेतकरी खालटील स्तोतांचा 
शा्वत ववकाि करू शकतटील.

मातीचे व्यवस्ापन
किदार मातटी हटी िवगि त्पकांचा पायाभूत आधार आहे. हदविेंहदवि 

मातटीचाच पोत घिरत आहे. शा्वत मातटी व्यवस्ापनािाठी मातटी 
पररक्षण करून त्यात काय घटक आहेत ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. मातटी 
पकृथ:करणामुळे आपणाि, जवमनटीत कोणते त्पक घ्ावे व त्कतटी प्रमाणात 
िेंद्रटीय खत व रािायवनक खते वापराववत हे ठरववण्ाि मदत होते. 
त्याचबरोबर खतांचा अवास्तव वापर टाळून पुढे पाणटी स्तोत िंभाववत 
दतु्षत होणे टळते. पय्यायाने दतु्षत पाण्ाचा मानवटी दैनंहदन जटीवनातटील 
वापर टळतो व वनरोगटी राहण्ाि मदत होते.

मातटी चे व्यवस्ान योग्यररत्या करण्ािाठी त्पकांत रेरपालट 
उपयोगटी ठरतो. त्पक रेरपालटामुळे रोग व त्कड्ांचा प्रादभु्याव कमटी 
होतो. मातटीचटी धुप थांबवण्ािाठी त्पकांचटी लागवड जवमनटीच्ा उताराच्ा 
ववरूद् बाजूि करणे रायद्ाचे ठरते. त्यामुळे शेतावरील किदार मातटी 
वाहून जात नाहटी. मातटीमध्े मुलभूत अन्नद्रव्य वाढववण्ाकरीता त्कंवा पोत 

कायम राहण्ाकरीता डाळवगषीय त्पकांचटी लागवड केल्ाि रायदेशटीर 
ठरते. मातटीमधटील जैववक ववववधतेचे मातटी भुिभुिटीत ठेवण्ाकरीता 
अनन्िाधारण महत्त आहे. मातटीमधटील िकच्छद्रता त्पकाि अन्न व पाणटी 
घेण्ाि मदत करते व पय्यायाने त्पकाचटी वाढ जोमदार होवून उपलब्ध 
अन्नद्रव्य वमळाल्ामुळे उत्ादन वाढ होण्ाि मदत होते. मकल्चगंमुळे 
सिचंनाच्ा पाण्ाचटी बचत होऊन मातटी िुद्ा भुिभुशटीत राहून मुळांचटी 
वाढ होण्ाि मदत होते. मातटीचा िेंद्रटीय कबगि वाढववल्ामुळे शेतटीचा कि 
व उत्ादकता त्टकून राहते. तिेच कंटूर बांध, जैववक वारा गवतरोधक, 
शेतावरील बांध इत्यादटीिुद्ा किदार मातटी अवत पाविाने व वारयामुळे 
वाहून न जाण्ाि मदत करतात. गादटी पद्तटीने कांद्ाच्ा रोपाचटी 
पूणगिलागवड त्कंवा कांदा बटी पेरणटी यंरिाने बटीज रोपण केल्ाि उगवण 
चांगलटी होऊन कांद्ाचटी पोषण व वाढ चांगलटी होऊन उत्ादकता वाढते. 

जिव्यवस्ापन
शा्वत जलस्तोतांचटी वनवमगितटी व उपलब्ध पाण्ाचा िुयोग्य व 

काटकिरीने वापर हा जैनगरॅपचाच एक भाग आहे. जलस्तोतांच्ा 
वनवमगितटीिाठी पाविाचा थेंबन थेंब जवमनटीत मुरण्ाि हवा. त्याचबरोबर 
पाविाचे पाणटी वाहून जावू नये यािाठी जलिंधारण व पाणलोट 
ववकाि व मुलस्ानटी जलव्यवस्ापन आवश्यक आहे. उपलब्ध पाण्ाचा 
काटेकोरपणे सिचंनाि वापर करणे गरजेचे आहे. िुक्ष्मसिचंनाचा वापर 
केल्ामुळे जवळ-जवळ ५० टके् पाण्ाचटी व ववजेचटी बचत होते व 
बरेच त्पकांमध्े शेतकरयांनटी ५० ते २०० टके् जास्त उत्ादन घेतले 
आहे. िुक्ष्मसिचंन प्रत्येक त्पकाि उपयुक्त आहे. आजवर धान हे त्पक 
पाणटी िाठवून, रोपांचटी लागवड करून घेतले जात होते. परंतु आता िुद्ा 
िुक्ष्मसिचंन पद्तटीने घेऊ शकतो. शेतात पाणटी िाठवून धानाचटी लागवड 
करण्ाचटी पद्तटीत त्चेच्ा रोगांचा प्रादभु्याव होत होता. अनलाईन करॅ नॉल 
अितटील तेथे पाणटी शेतापययंत त्कंवा तलावापययंत नेण्ाकरीता प्ात्स्क 

अरॅक्युरेन स्प्कंलर सिचंन पद्तटीने जैन कांदा लागवड

मातटीचटी धूप रोखण्ािाठी शेतातटील कंटूर बांध
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पाईपाचा उपयोग होतो. यामुळे पाण्ाचा रहाि कमटी होवून जास्तटीत जास्त 
पाणटी वापरात येऊ शकते. जैन गरॅप प्रणालटीत शुद् न झालेले िांडपाणटी 
वापरण्ाि मनाई आहे. शेतातटील काळ्ा मातटीत िाचलेल्ा पाण्ाचा 
वनचरा करण्ािाठी जमटीनटीच्ा खालटी िकच्छद्र पाईपचटी प्रणालटी टाकलटी 
जाते. अशा प्रकारचटी प्रणालटी जळगाव सजल्हातटील रावेर तालुक्यातटील 
तांदलवाडटीत एका शेतकरयाने आपल्ा शेतात बिवलेलटी आहे.

पीक उत्ादन
शेतटी करणारया चांगल्ा पद्तटीमध्े त्पक उत्ादनातटील अद्यावत 

व तंरिशुद् माहहतटी अिणे आवश्यक आहे. यामध्े शेताचा इवतहाि, 
त्पक रेरपालट, मातटीचा प्रकार, बटी-वबयाणे, रोपे व त्याचटी उगवण क्षमता, 
मातटीचे पकृथ:करण, खतांचा प्रकार व मारिा, यांत्रिकीकरण, पाणटी व सिचंन 
व्यवस्ापन, एकात्त्क त्कड वनयंरिण, त्पक िंरक्षण, काढणटीचे मापक 
पद्तटी, त्याच बरोबर काढलेल्ा उत्ादनाचटी हाताळणटी इत्याहदचंा 
िमावेश आहे. वरील िवगि बाबींच्ा अचूक माहहतटीचा उपयोग उत्ादन 
खचगि कमटी करून उत्ादन व उत्ादकता वाढीिाठी होतो. उदा. केळीचे 
उवतिंवधगिन रोपांचटी लागवड हटी त्याच जातटीच्ा कंद लागवडटीपेक्षा 
रायद्ाचटी व अधधक तंरिशुद् आहे. उवतिंवधगिन रोपं लागवडटीमुळे 
उत्न्न तर वाढतेच परंतु रोपांचटी वाढ िुद्ा जोमाने व एकिारखटी होते. 
त्कड व रोगांचा प्रादभु्याव कमटी होणे, िुक्ष्म सिचंन, मकल्चगं वरंब्ावरील 
लागवडटीमुळे केळीचे घड िुद्ा एकिारखे येतात व उत्ादनात हमखाि 
वाढ होते.

शेतटीतटील यांत्रिकीकरणाचा िुद्ा जैनगरॅप पद्तटीत िमावेश आहे. 
उदा. बैलचसलत कांदा पेरणटी यंरिाने कांदे वबयाण्ाचटी पेरणटी केल्ाने 
कापणटी, एक महटीना आधटी येते. त्याचबरोबर निगिरी, पुनगिलागवड करण्ाचटी 
आवश्यकता राहत नाहटी, रोप उगवण चांगलटी व िंख्या िुद्ा पुरेशटी राहते. 

त्याचबरोबर पुनगिलागवडिाठी लागणारा खचगि, पाणटी, ववज इत्याहदचंटीहटी 
बचत होते. उत्ादन वाढीिाठी नवटीन त्पक पद्तटीचा वापर िुद्ा केला 
गेला पाहहजे. उदा. अवतघनदाट पद्तटीने करावयाचटी आंबा शेतटी या त्पक 
पद्तटीत ३ मटी. x २ मटी. अंतरावर जवळ जवळ एकरी ६७४ आंब्ाचटी 
झाडे लावलटी जातात. जे आधटीच्ा त्पक पद्तटीत रक्त ४० ते १०० पययंत 
मय्याहदत होतटी. अवतघनदाट पद्तटीत पहहले त्पक तटीन वष्यानंतर येते ते 
जुन्ा पद्तटीत ५ ते ६ वषषांनटी यायचे. अवतघनदाट पद्तटीत उत्ादन िुद्ा 
पुवषीच्ा पद्तटीपेक्षा ३ पट येते व पय्यायाने उत्न्न वाढते. अशा प्रकारचटी 
घनदाट आंबा लागवड आंध्रप्रदेश, कन्याटक व तावमळनाडू येथे मोठ्ा 
प्रमाणात शेतकरयांनटी अवलंबलटी आहे.

शेतावरीि उजया व्यवस्ापन
मोठमोठ्ा शेतांवर टट् रॅक्टर, पंप व इतर कायगि करणारी यंरिे चालववण्ाि 

व वाहतुकीिाठी मोठ्ा प्रमाणावर इंधन लागले. यांत्रिकीकरणामुळे 
मानवटी श्माचटी तर बचत होतेच परंतु एकूण कायगिक्षमता वाढून वेळहटी 

िूक्ष्मसिचंनावर अतटी घनदाट आंबा लागवड

िौर उज्या िंचालटीत पंप  
(िोलर पंप)
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वाचतो. परंतु पय्यायटी उज्यास्तोतांचा कल्पक वापर केला तर हे िवगि रायदे 
वमळतातच परंतु इंधनतेलाचाऊजजेचा खपहटी घटतो. सिचंनाचे पाणटी 
ववहहरीतून काढण्ािाठी घेण्ािाठी िौरशक्तीवर चालणारया पंपांचा 
वापर (िोलर पंप) कंपोस् व जैववक खतांच्ा उपयोगाि प्राधान् देऊन 
रािायवनक खतांचा वापर कमटी केला तर काबगिन उत्सजगिनचे प्रमाण घटते, 
िारे उपाय तिे अल्पखचषी अिून त्यामुळे इंधनतेल व इतर उजजेच्ा 
िंिाधनांवर अवलंबून रहाणे आपोआपच कमटी होईल. 

एकात्मिक पकड वनर्ंत्ण
त्पक िंरक्षक उत्ादनांचा आज त्कड व रोग वनयंरिणािाठी िर्याि 

उपयोग होतो. बरेचदा जे उत्ादन त्पकािाठी सशरारि केलेले निेल 
तरी वापरले जाते. त्पक िंरक्षण उत्ादकांचटी मारिा जरी सशरारि केलटी 
अिलटी तरी बहुतांशटी शेतकरी थोडटी जास्तच वापरतात, पररणामटी त्याचा 

पररणाम त्पकांवर होतो व त्याचे अवशेष त्या त्पकात आढळतात. पय्यायाने 
ते मानवटी आहारातून शररराला अपाय पोहचवतात. त्यामुळे शक्यतोवर 
त्पक िंरक्षक उत्ादनांचा उपयोग खुपच आवश्यक अिेल व त्पकांचटी 
हानटी होत अिेल तरच सशरारिटी नुिार वापरावटी.

जैनगरॅप मध्े एकात्त्क त्कड वनयंरिणावर जास्त भर हदला आहे. 
वखरणटी, नांगरणटी करून जमटीन थोडटी तापु हदल्ानंतर, मागच्ा त्पकाच्ा 
अवशेषात अिलेले त्कड वनयंरिणात येते. िापळा त्पके उदा. मका, झेंडूचटी 
लागवड; गंध िापळा इत्यादटीमुळेहटी त्कड वनयंरिण करण्ाि मदत होते. 
त्याचबरोबर त्पकाचटी रेरपालट, त्कड प्रवतकार बटीज उदा. बटी.टटी. कापूिचे 
वाण बोलवमगि या अळीला प्रवतकार करते. जैववक त्कडींचा वापर करूनहटी 
त्कड व रोग वनयंरिण होवू शकते. कांदात्पकामध्े झेडूचटी व मक्याचटी 
लागवड धरिप्स या त्कडटीचे वनयंरिण करते.

पपक सरंक्षण उत्ादने, राताळणी व वापर
एकात्त्क त्कड वनयंरिणाने जेव्ा एखादटी त्कड व रोग वनयंरिणात 

येत नाहटी त्यावेळेि रक्त नोंदणटीककृ त त्पक िंरक्षण उत्ादनांचा वापर 
केला पाहहजे. त्पक िंरक्षण उत्ादनाचा वापर रक्त जबाबदार व्यक्ततींनटी 
सशरारि केले अिल्ाि करावा. नेहमटी लेबलवर हदलेलटी माहहतटी 
वाचूनच त्पक िंरक्षण उत्ादनाचा वापर करावा. र्जा त्पकाला ते उत्ादन 
सशरारि केले अिेल तेच वापरावे. त्पक िंरक्षण उत्ादने मोजण्ािाठी 

व्यवस्स्त करॅ सलब्ेट केलेले माप अिावे. त्पक िंरक्षक उत्ादन 
ठेवण्ािाठी वेगळी जागा अिावटी. त्पक िरंक्षक उत्ादनाने कुठलेहटी 
खादान्न त्कंवा पाणटी प्रदतु्षत होऊ नये याचटी काळजटी घेतलटी पाहहजे. 
रवारणटी करताना िंरक्षक कपडे घातलेले अिावे. रवारणटी करतांना 
काहटीहटी खावू नये कारण त्याचा प्रादभु्याव होऊ शकतो. प्रत्येक रवारणटी 
नंतर, रवारणटी करतांना घातलेले कपडे धुवून ठेवावे व शरीर िाबणाने 
स्च्छ धुवूनच पुढील कायगि करावे. त्पक िंरक्षण उत्ादने हाताळणटी, 
वापर व िाठवणूक करणारयांनटी स्तःच्ा आरोग्याचटी ववशेष काळजटी 
घेतलटी पाहहजे, जेणे करून ववषबाधा िारखा प्रकार घडणार नाहटी.

कचर्र्ाचे व्यवस्ापन
शेतटी करतांना अनेक प्रकारचा कचरा तयार होत अितो आणण 

त्यामुळे जमटीन, पाणटी व हवेचे प्रदषुण होते. ते टाळण्ािाठी मुळातच 
कमटीतकमटी कचरा होईल याचटी दक्षता घेतलटी पाहहजे.काहटी कचरयावर 
रेरप्रत्क्रया होऊ शकते आणण अिा प्रत्क्रया केलेला कचरा काहटी चांगल्ा 
कामांिाठी उपयुक्त ठरतो. र्जा कचरयाचा रेरवापर शक्य नितो, त्याचटी 
तातडटीने ववले्वाट लावावटी. कचरयामुळे होणारे प्रदषुण काहटी आकस्स्मक 
अपघातांचे कारण ठरू शकते, अिा धोका टाळण्ािाठी तातडटीच्ा 
उपाययोजनांचा आराखडा तयार करून व आवश्यकता वाटेल तेव्ा 
त्याचटी अंमलबजावणटी करावटी. रािायवनक खते, जंतुनाशके आहदचंे 
ररकामे झालेले डबे व खोकी तत्ाळ नष् करावटी, जेणेकरून पाण्ाचे 
िाठे व वातावरणाच्ा प्रदषुणाि काहटी प्रमाणात आळा बिेल.

किडनाशि  
मूळ पॅकिंगमध य्ेच खरयेदी िरावये

संरक्षि िपडये घालावयेत

वारा शांत असताना किंवा 
वार्ाच्ा ददशयेनये फवारावये

िीटिनाशि फवारलयेल्ा शयेतावर
इशारा दयेणारा फलि लावावा

उप्ोग िरून झाल्ावर सनान
िरावये व िपडये धुवून टािावयेत

िीटिनाशिांची वाहतूि 
अननपदाराांसोबत िरू न य्े साठवण िडी - िुलपात िरावी 

िाठी वापरून पाण्ात
नीट ममसळावये

लहान मुलांच्ा हाती लागू
दयेऊ न य्े

वापर िरण्ाअगोदर लयेबल व
पुससतिा वाचावी

नरसाळ्ाचा उप्ोग िरून न
सांडता भरावये

गळिये  किंवा मोडिये  सप्ये्र व
डसटर वापरू न य्ेत

नोझल साफ िरण्ासाठी तोंडानये
फंुिर मारू न य्े फवारणी बालिांवर सोपवू न य्े किडनाशि वापर िरण्ाच्ा

दठिाणी खाद् पदार्थ ठयेवू न य्ेत

किटिनाशिाचा डबा अननासाठी
किंवा पाण्ासाठी वापरू न य्े

पररसर दषूित होऊ दयेऊ न य्े ररिामये डबये नषट िरावयेत व
पुरावयेत

अपघातानये षविबाधा झाल्ास प्रमोपचार
िरावयेत आणण डॉकटरांना बोलवावये

डॉकटरांना पुससतिा व डबा
दाखवावा

वदै्िी् तजांिरवी तवरीत
उपचार िरावयेत

मशफारस िये ल्ाप्माणये नयेमिी
मात्ा मोजून घ्ावी

फवारणी िरताना धुम्रपान तसयेच
िाही खाणये वा षपणये टाळावये

खाणये, षपणये किंवा धुम्रपान सुरूवात
िरण्ापूववी हात व तोंड धुवावये

अपघातानये िपड्ांवर किवा शरररावर 
उडाल्ास सवच्छ धुवून टािावये

किडनाशिांची सुरक्षित हाताळणी व वापर

गंधिापळा
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जैववववविता
शेत व मळ्ांमध्े अनेक प्रकारचे प्राणटी, पक्षटी, त्कटक, रोपे व तत्सम 

अिंख्य गोष्टी अितात. शेतटी करतांना त्यापैकी काहटी दवुमगिळ गोष्ींचा 
नाश होतो. तो टाळण्ािाठी हठकहठकाणटी वाढलेलटी झाडे झुडुपे व 
त्याच्ा आधाराने राहाणारे पक्षटी व प्राणटीजगत यांचे अस्स्तत् धोक्यात 
येणार नाहटी, याचटी दक्षता घ्ावटी, त्यािाठी खाि पाणथळीच्ा जागा 
तयार कराव्या. शक्य अिेल तेथे एकाच 
प्रकारच्ा पटीकांचे उत्ादन घेण्ाऐवजटी 
ववववध प्रकारच्ा त्पकांचटी लागवड करावटी. 
अशा ववववध त्पक पद्तटीमुळे जैवववववधतेचे 
रक्षण व िंवधगिन होण्ाि चांगला हातभार 
लागतो. आपल्ा शेतटीि पोषक ठरतटील 
अशा वनस्पतटी रोपे आणण प्राणटी व पक्षटी नेमके 
कोणते आहेत याचे वनरीक्षण करून त्यांच्ा 
रक्षणाि प्राधान् देऊन एकूण वातावरणाचटी 
जैवववववधता त्टकवावटी.

शेतीत काम करणार्र्ा कामगारांचे 
आरोग्य 

शेतटीचा व्यविाय त्टकण्ािाठी तो 
आधथगिकदृष्टा रायदेशटीर अिणे अतटीव 
गरजेचे अिते. शेतकरी, शेतमजुर आणण 
त्यांचटी कुटंुबे यांचे आधथगिक व िामासजक 
स्ास्थ्य शेतटीतून वमळणारया नफ्ावर 
अवलंबून अिते. अथ्यात त्यांचे आरोग्य व 

शरीर स्ास्थ्य यांचटी योग्य काळजटी घेतलटी गेलटी तरच शेतांवर काम 
करण्ाचा त्यांचा उत्साह व शक्ती त्टकून राहाते, हेहटी लक्षात घ्ायला हवे.

शेतटीचटी िवगि कामे करतांना आधथगिक - िामासजक व एकंदर 
वातावरणववषयक उत्द्ष्ांमध्े अधधकाधधक िमतोल राहटील, याचटी 
दक्षता घ्ावटी. शेतटीवर राबणारया िवषांना पुरेिे वेतन द्ावे आणण त्यांच्ा 
अन्निुरक्षेचटी व्यवस्ा करावटी. कामाचे ताि वनत््चत करताना ववश्ांतटीच्ा 

वेळ ठरवून द्ाव्या. यांत्रिक अवजारे व अन् 
िाधनांचा वापर करतांना स्िुरसक्षततेकडे लक्ष 
देण्ाच्ा िूचना िवगि िंबंधधतांना आवजूगिन द्ाव्या. 
अपघातमुक्त कामाचे प्रसशक्षण िंबंधधतांना द्ावे. 
कामाच्ा हठकाणचे वातावरण स्च्छ, प्रिन्न व 
आरोग्यपूणगि राहटील, याचटी दक्षता घ्ावटी.

कौशल् ववकास
शेतटीच्ा कामाशटी िंबंधधत अिलेलटी िवगि 

मंडळी कुशल व प्रसशसक्षत अितटील तरच चांगलटी 
ककृ षटीव्यवस्ा आकाराि येऊ शकते. जवमनटीचे 
व्यवस्ापन - त्कड व अन् रोगांचा बंदोबस्त 
- रािायवनक खते व जंतुनाशकांचटी रवारणटी 
- एकात्त्क पोषण व्यवस्ापन - कचरयाचे 
व्यवस्ापन, जलिंधारण, जैववैववध्ाचे रक्षण 
हटी िवगिच कामे कौशल्ाचटी अिून त्याचे प्रसशक्षण 
िंबंधधतांना वेळोवेळी हदले जाणे शेतटीच्ा 
शा्वत ववकािािाठी रार गरजेचे आहे.

शेतातटील जैय व ववववधटीता

वनय्यातक्षम गुणवत्तेचटी केळी उत्ादनिाठी घेतलेलटी रळांचटी वनगा
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मिाला हा अन्नपदाथ्यातटील व दैनहदन आहारातटील अत्यंत 
महत्ाचा घटक आहे. प्राचटीन काळापािून भारतात व भारताबाहेर 
मिाल्ांच्ा पदाथषांचा उपयोग मोठया प्रमाणात करतात. मिाल्ाचे 
पदाथगि काहटीिे वतखट व स्ाहदष् अितात. मिाल्ात एक ववत्शष् 
प्रकारचे तेल अिते (Volatile oil). त्यामुळे इतर अन्नपदाथगि त्टकवून 
ठेवण्ाचटी क्षमता मिाल्ामध्े येते. मिाल्ामुळे इतर पदाथगि स्ाहदष् 
आणण त्टकावू बनतात. 

आसशया खंडातटील ककगि वकृत्तालगतचा (Tropical) प्रदेश मिाल्ांच्ा 
त्पकांचे मूळ स्ान िमजला जातो. परंतु काहटी प्रमाणात अनेक देशांतून 
मिाल्ांच्ा त्पकाचटी लागवड केलटी जाते. भारत हा मिाल्ाचटी त्पके 
उत्न्न करणारा प्रमुख व प्राचटीन देश िमजला जातो. इिवटी िनापूवषी 
५०० वष्यापािून भारतात वमरी, लवंग, दालरचनटी इत्यादटी त्पकांचटी 
लागवड केलटी जाते. भारतातून मोठया प्रमाणात मिाल्ाचे पदाथगि युरोप 
मध्े वनय्यात होत अित. आंतरराष्ट् टीय व्यापारात मिाल्ांच्ा पदाथषांना 

डॉ. बािकृष्ण
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४२२७७६६७१)

_gmcm nrHo$  
H$amaeoVrVrc 
Zdr {Xem...

ऋषी पाठक
जैन रामगि फे्श रूडस्  ि सल.
(मोबा. ९४०४९५५२९५)
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अनन्िाधारण महत् आहे. िुरुवातटीि हा व्यापार अरबांच्ा ताब्ात 
होता. परंतु इ.ि. १४८७ मध्े बाथगि डायि या नाववकाने आत्फ्केच्ा 
दसक्षण त्कना-यावरील केप आलँर गुड होपला वळिा घालून भारतात. 
पोहोचण्ाचा एक नवा जवळचा जलमागगि शोधून काढला. त्यामुळे 
अरबांचटी मिाल्ास्च्ा पदाथषांच्ा व्यापारातटील मके्तदारी िंपुष्ात येऊन 
तो व्यापार पोतुगिरगजांच्ा ताब्ात गेला. परंतु पुढे इंग्ज, फ्ें च व डचांनटी 
या व्यापारावर स्त:चे प्रभुत् प्रस्ात्पत केले. आज अनेक देशांत 
मिाल्ांच्ा त्पकांचे उत्ादन केले जाते, परंतु भारतातटील मिाल्ाच्ा 
त्पकांचा दज्या उत्कृ ष् अिल्ामुळे आंतरराष्ट् टीय बाजारपेठेत भारतटीय 
मिाल्ांना वाढतटी मागणटी आहे.

मिाल्ाच्ा पदाथषांमध्े गुणधमषांमुळे 
मनुष्याच्ा शारीरीक प्रत्क्रया िुलभपणे चालतात. 
आयुवजेहदक औषधशास्तात वनरवनराळ्ा मिाल्ांच्ा 
पदाथषांचा उपयोग व्याधटी वनवारण्ािाठी करतात. 
आधुवनक िंशोधनातून मानवटी चयापयन त्क्रयेत 
या पदाथषांचा चांगला उपयोग आढळून आला 
आहे. पसचिम जमगिनटीतटील मरॅस्लारॅक आहार ववज्ान 
िंस्ेच्ा वैद्कीय शारीरीक प्रत्क्रया ववभागाचे 
िंचालक प्रा. हरॅन्ग्रॅटझेल यांच्ा मते मिाल्ाच्ा 
अन्नपदाथ्यातटील वापरामुळे शरीरांतगगित त्क्रयेवर 
िुपररणाम होतात. मिाल्ामुळे लालोत्ादक 
ग्ंथटीपािून पुष्कळ लाळ िुटते. आमायगिलेिटीि, 
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न्ुरावमनटीक अलँसिड व हेक्ोिमाइन् यांचा स्ताव 
होतो. त्यामुळे दातांच्ा रटटीत अन्नकण रचटकून 
रहात नाहटीत. तिेच िूक्ष्म जंतूंचा नाश होतो. 
उष्णतेमुळे, रिायनांमुळे त्कवा इतर कारणांमुळे 
होणा-या जळजळीपािून आतटील रक्षण होते. 
अमायलेज जास्त अिलेल्ा लाळेने त्पष्मय 
पदाथषांचे पचन िुलभ होते. मिाल्ाच्ा पदाथषांच्ा 
वापरामुळे मूस्रित्पडंाच्ा अलँत्डट् नल त्कवा िुप्राररनल 
नावाच्ा नसलकाववरहहत, ग्ंथटीला चालना वमळते 
मिाल्ाच्ा पदाथ्याने शरीरातटील प्रवतकारशक्ती 
तिेच शारीरीक आणण मानसिक कायगिक्षमता वाढते. 
हदयाच्ा स्पंदनाने बाहेर खेचला जाणारा रक्तदाब 
व नाडटीचटी गतटी मिाल्ाच्ा पदाथषांच्ा वनयमटीत 
िेवनाने वनयंत्रित करता येते. मानसिक दडपण 
कमटी होऊन हदय कायगिक्षम बनते. मिाल्ाच्ा 
पदाथषांमुळे रक्तात गाठी होत नाहटीत व त्या होत 
अिल्ाि ववरघळून जातात. 

करार शेतीचे फार्दे
करार शेतटीचे वनत््चत अिे बरेच रायदे 

आहेत. त्यामध्े िुवनत््चत योजनेनुिार ग्ाहकांच्ा 
/ प्रत्क्रया उद्ोगाच्ा मागणटीप्रमाणे शेतकरयांनटी 
त्पकांचटी लागवड करायचटी अिते. यात शेतकरी व 
प्रत्क्रया करणारया कंपनटीिाठी रायद्ाचे ठरणारेच 
मुदे् अितात. जिे शेतकरयांना, प्रत्क्रया करणारी 
कंपनटी प्रत्क्रया करण्ाि योग्य वब-वबयाणे, वनववष्ठा 
इत्यादटीचा पुरवठा करू शकते, त्याच बरोबर 
करारातटील, त्पकािंबंधटी िवगि अद्ावत तंरिज्ान, 
अनुभवटी तंरिज्ांकडून शेतकरयाच्ा बांधावर 
उपलब्ध करू शकते. यात मातटी व पाणटी पररक्षण 
करून िुक्ष्म सिचंनािहटीत, जवमनटीच्ा व मातटीच्ा 
गुणधम्याप्रमाणे व त्पकांच्ा गरजेनुिार खतांचे 
वनयोजन व पुरवठा, त्पक िंरक्षणाबद्लचे उपयुक्त 
ज्ान, गुणवत्ता त्टकववणारे व नािाडटी न होवू 
देणारे काढणटी व काढणटी प्चात तंरिज्ानिुद्ा 
शेतकरयांना त्यांच्ा दाराशटी उपलब्ध होते. या िवगि 
तंरिज्ानाच्ा िहाय्ाने शेतकरयाचे उत्ादन खचगि 
कमटी करून, उत्ादन वाढ होते व त्याच बरोबर 
उत्ाहदत कच्ा माल ववकत घेणारा एक वनत््चत 
ग्ाहकिुद्ा उपलब्ध होतो. हे कायगि जैन इररगेशन 
व जैन रामगिफे्श हा रळे, भाजटीपाला, कांदा व 

मिाल्ावर प्रत्क्रया करणारा ववभाग मागटील 
बरेच दशकांपािून िातत्याने व यशस्टीररत्या 
करीत आहे व शेतकरयांचे उत्न्न वाढवुन 
त्यांच्ा आयुष्यात शा्वतता आणलटी आहे. 
करार शेतटीमध्े प्रत्क्रया उद्ोग व शेतकरी 
दोघांच्ाहटी िहमतटीने शेतात लागवड 
केलेल्ा त्पकांचे दरहटी आधटीच ठरववले 
जावू शकतात, जे शेतकरयांिाठी आजच्ा 
अवनत््चत ववपणन प्रणासलत खुपच रायद्ाचे 
आहे. करार शेतटीमध्े प्रत्क्रया कंपनटीला 
िुवनत््चत गुणवत्तेचा कच्ा माल उपलब्ध 
होऊ शकतो. करार शेतटीमुळे शेतकरयांना 
त्यांनटी लागवड केलेल्ा त्पकांिाठी एक 
वनत््चत दर, वनत््चतपणे व पारदशगिकता 
ठेवून एका िुवनत््चत गुणवत्तेचा कच्ा 
माल खरेदटी करणारी प्रत्क्रया कंपनटी उपलब्ध 
तर होतेच त्याचबरोबर लागवड केलेल्ा 
त्पकांिाठीिुद्ा शेतकरयांच्ा बांधावर 
त्याि लागणारे अद्ावत तंरिज्ान िुद्ा 
उपलब्ध होते. पररणामटी शेतकरयाने लागवड 
केलेल्ा दिुरया त्पकांचटी िुद्ा उत्ादकता 
वाढून उत्न्न वाढू शकते व पय्यायाने शेतटीत 
शा्वतता येऊ शकते. जैन इररगेशन व 
जैन रामगि फे्श ह्ांनटी रळे, भाजटीपाला, 
कांदा, लिुण, मिाले जिे हळद, आले, 
वमरचटी, धने, सजरे, कोत्थंबटीर इत्यादटीचटी 
प्रत्क्रया करण्ाकररता करार शेतटीचे 
एक िवगििमावेशक मॉडेल तयार करून, 
बरेच त्पकांमध्े त्याचटी अंमलबजावणटी 
यशस्टीररत्या केलेलटी आहे. 

कच्ा मािाची उपिब्धता
आपल्ा देशातटील हवामानानुिार 

जवळजवळ िवगिच त्पके घेणे शक्य आहे 
व आपण ते घेतहटी आहोत. परंतु हटी िवगि 
त्पके ग्ाहकांच्ा मागणटीला पुरक अितटील 
अिे नाहटी. िध्ाच्ा पररस्स्तटीत तर त्पक 
लागवड हटी िुवनयोसजत व मागणटीपुरक 
निल्ाकारणाने कधटी उत्ाहदत माल 
आवश्यकता निताना जास्त उपलब्ध अितो 
तर कधटी त्याचा तुटवडा भाितो. पररणामटी 
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शेतकरी िुद्ा यात वनत््चतपणे भरडला जातो व प्रत्क्रया उद्ोगाला िुद्ा 
िुवनत््चत गुणवत्तेचा कच्ा माल वेळोवेळी उपलब्ध होत नाहटी. पररणामटी 
आजपययंत आपण एवढे उत्ादन घेऊन, जगात बरेच त्पकांमध्े अग्ेिर 
अिूनिुद्ा शेतमालावर आपल्ा देशात प्रत्क्रया हटी नगण्च होते, 
त्कंबहुना तटी िध्ातरी २ टक्क्यांपेक्षा कमटीच आहे. याच्ा ववपरीत बरेच 
देशात उत्ाहदत केलेल्ा शेतमालांच्ा २५ ते ३० टके्, काहींमध्े तर ५० 
ते ६० टके् कच्च्ा मालावर प्रत्क्रया केलटी जाते. याि िव्यात मोठे कारण 
म्हणजे प्रत्क्रयेि लागणारे व पुरक गुणवत्तेचे वब-वबयाणे उपलब्ध निणे, 
शेतकरयांना त्याचे ज्ान निणे, देशातटील वेगवेगळे ऋतु व वातावरणातटील 
बदल हे होय. त्याचबरोबर प्रत्क्रयेि लागणारा कच्ा माल एका ववसशष् 
पद्तटीने व व्यवस्स्त देखभाल करून उत्ादन केलेला अिावा लागतो. 
प्रत्क्रया उत्ादनाचे ग्ाहक तशटी मागणटी करतात व त्याचा पुरवठा त्यांच्ा 
मागणटीनुिारच अिावा लागतो. यामध्े प्रामुख्याने ग्ाहकाच्ा आरोग्याि 
पोषक अिणारे वाण व त्यातटील उपयुक्त घटक, लागवड व उत्ादन 
करण्ाच्ा पद्तटी, त्पकिंरक्षक रिायनांचा मय्याहदत व िंतुसलत वापर, 
पाण्ाचटी गुणवत्ता व प्रदषुण या घटकांचा िमावेश अितो. या िवषांचा 

उदे्श एकच अितो व आहे, तो म्हणजे शेतटीत शा्वतता आणणे. अशा 
पद्तींचा वापर करणे जे िवगि प्राणटीमारि, पक्षटी, मानव या िवषांना पोषक 
अिेल व जे रचरंतर त्टकून राहटील, कालांतराने त्याचा रहाि होणार नाहटी 
त्कंबहुना त्यात वाढ होईल. अशाप्रकारे उत्ाहदत होणारया व प्रत्क्रया 
केलेल्ा उत्ादनांचटी ग्ाहक मागणटी करतो. म्हणून ग्ाहकांना जे हवे ते 
देण्ािाठी िुवनत््चत गुणवत्तेच्ा कच्च्ा मालाचटी प्रत्क्रया उद्ोगाि 
आवश्यकता अिते परंतु आपल्ा देशात िद्ःपररस्स्तटीत काहटी मोजकीच 
उदाहरणे िोडले तर अिे होताना हदित नाहटी. म्हणूनच जैन इररगेशन व 
जैन रामगिफे्शने प्रत्क्रया उद्ोगाि लागणारया कच्च्ा मालािाठी बरेच 
त्पकांचे वाण ववकिटीत करून, त्यांच्ा लागवडटीिाठी आदशगि पद्तटी 
ववकिटीत केलेल्ा आहेत व त्या शेतकरयांच्ा बांधापययंत पोहोचवलेल्ा 
आहेत व शेतकरयांनटीहटी या िवगि अद्यावत वाणांचा व लागवड पद्तटीचा, 
िुक्ष्म सिचंनाचा स्टीकार करून आतापययंत आंबा, कांदा, केळी, स्ट् ॉबेरी 

या त्पकांचा िहषगि स्टीकार करून कंपनटीिाठी लागवड करून िहकायगि 
केले आहे. हे िवगि जैन इररगेशनने ववकिटीत केलेल्ा व अंमलबजावणटी 
केलेल्ा करार शेतटीच्ा माध्मातून शक्य झाले आहे व पुढेहटी होणार 
यात शंकाच नाहटी. 

जैन फाम्हफे्शची करारशेती
जैन इररगेशनने करार शेतटीचटी िुरुवात पपईपािून वनघणारया 

दधुावर प्रत्क्रया करून बनववण्ात येणारया पपेन या उत्ादनापािून 
१९७८ िालटी केलटी. त्यानंतर १९९४ िालटी कांदा वनजगिसलकरण उद्ोगाचटी 
स्ापना केलटी. पांढरया कांद्ाचे भारतातटील वातावरणात लागवडटीि व 
प्रत्क्रयेि उपयुक्त वाण ववकसित केले. त्यािाठी ग्ाहकांच्ा मागणटीनुिार 
लागवड पद्तटी ववकिटीत करून ते वाण करार शेतटीच्ा शेतकरयांिाठी 
व प्रत्क्रयेिाठी पुरक योजनेतुन शेतकरयांिाठी अत्याधुवनक तंरिज्ान 
ववकिटीत करून त्यांच्ा बांधावर पोहचवून आजपययंत यशस्टीररत्या 
राबववले. करार शेतटीच्ा माध्मातून जैन इररगेशन / जैन रामगिफे्शने 
कांद्ाचटी ५ ते ५.५ टन/एकर अिणारी उत्ादकता िरािरी १२ टन/
एकर पययंत वाढववलटी व शेतकरयांि शा्वत व हमटी अिणारे उत्न्नाचे 

स्ोत वमळवून हदले. करार शेतटीच्ा माध्मातून बरेच शेतकरयांनटी १५ ते 
२२ टन/एकर पययंत हमखाि उत्ादन घेतले आहे. रावेर सजल्ा जळगाव 
मधटील एका शेतकरयाने तर २६ टन / एकरचा उच्ांक नोंदववला आहे. 
याचिोबत आंबा प्रत्क्रयेकरीता पुरक अवत घनदाट पद्त ववकिटीत 
केलटी, र्जात पारंपरीक शेतटीत ४० झाडे प्रवत एकर ऐवजटी ६७४ झाडे 
प्रवत एकर लागवड यशस्टीररत्या करता येते. आंबा उत्ादकता वाढावटी 
म्हणून जैन इररगेशन / जैन रामगिफे्शने “माझा” हे आंब्ाच्ा गरापािून 
पेय बनववणारया कोका-कोला इंत्डया या कंपनटीिोबत “उन्नतटी” हा आंबा 
लागवडटीपािुन तो ववकत घेईपययंतचटी मुल्वधधगित िाखळी ववकसित 
करणारा प्रकल्प आंध्रप्रदेश, कन्याटक, तावमळनाडू या रार्जात २०१० 
पािून यशस्टीररत्या राबवत आहे. या प्रकल्पाअंतगगित शेतकरयांचे उत्ादन 
जवळजवळ अडटीच ते तटीन पटटीने वाढववले आहे. महाराष्ट् ात िुद्ा बरयाच 
प्रगवतशटील शेतकरयांनटी या प्रकल्पातून प्रेरणा घेऊन स्यंसू्वतगिने आंब्ाचटी 
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अवत घनदाट, पद्तटीने लागवड करून आपले उत्ादन वाढववले आहे. 

अशाच पद्तटीने िंत्रावर प्रत्क्रया करता यावटी म्हणून जैन 
इररगेशन ‘मेक इन इंत्डया’ अंतगगित ‘िंरिा उन्नतटी’ हा प्रकल्प ववदभ्यातटील 
शेतकरयांिाठी राबववत आहे. िंत्रावर प्रत्कया करता यावटी म्हणून कंपनटीने 
ब्ाव्झलहून प्रत्क्रयेि पुरक वाणांचटी आयात करून आपल्ा देशातटील 
हवामानात लागवड करून भरघोि उत्न्न येऊ शकेल अिे तंरिज्ान 
ववकसित केले व शेतकरयांपययंत पोहोचवले. या वाणांपािून उत्ाहदत िंरिे 
हे प्रत्क्रयेि तर योग्य आहेच परंतु फे्श वनय्यातटीि िुद्ा योग्य आहे. याच 
बरोबर कंपनटी आपल्ा देशातटील 
िंरिा वाण िुद्ा शेतकरयांकडून 
प्रत्यक्ष खरेदटी करून प्रत्क्रया 
करीत आहे. 

हे िवगि करीत अिताना 
कंपनटीने शेतकरयांचे हहत िव्यात 
आधटी िमोर ठेवले व शेतकरयांचे 
उत्ादन, उत्ादकता वाढवून, 
उत्न्न वाढववले आहे. कंपनटीच्ा 
करार शेतटीच्ा यशस्टी 
अंमलबजावणटी व शेतकरयांच्ा 
हहताचे व रायद्ाचे उदाहरण म्हणजेच पांढरया कांद्ाचटी करार शेतटी होय. 
पांढरया कांद्ाचटी करार शेतटी कंपनटीने २००१-०२ च्ा दरम्ान ४३७ ते 
४५० एकर पािून व अंदाजे ४३७ शेतकरयांपािून िुरुवात केलटी जटी 
आज जवळजवळ १३ हजार एकरांवर पोहचून त्यात ५००० शेतकरी 
प्रत्येक वषषी िहभागटी अितात व या करार शेतटी अंतगगित अंदाजे ७०,००० 
ते ८०,००० टन पांढरया कांद्ाचे प्रत्क्रयेिाठी उत्ाहदत करतात व कंपनटीि 
प्रत्क्रया करण्ाि पुरवठा करतात, येणारया काहटी वष्यात हे आकडे दपु्पट 
ते वतप्पट होणार हे वनत््चत. 

आंब्ामध्े िुद्ा शेतकरयांकडून प्रत्यक्ष खरेदटी करण्ाचे यशस्टी 
उदाहरण आहे. कंपनटीच्ा रचत्तोर (आंध्रप्रदेश) येथटील प्रत्क्रया उद्ोगाि 
लागणारा बराचिा आंबा हा शेतकरयांकडून प्रत्यक्ष खरेदटी केला जातो. 
शेतकरी स्तः, स्तःच्ा वाहनाने त्यांचा उत्ाहदत केलेला आंबा 
कंपनटीच्ा प्रत्क्रया उद्ोगाि आणून देतात. याचटी िुरुवात २००७-०८ 
ला शेतकरयांना प्रत्यक्ष, माकजे टमध्े न जाता कंपनटीला आणून देण्ात 
यावा अिे आवाहन करून झालटी. पहहल्ा वष्यात थोडा िंवमश् प्रवतिाद 
वमळाला परंतु प्रत्येक वषषी शेतकरयांचा प्रवतिाद वाढतच राहटीला व 
अजूनहटी वाढतच आहे. प्रत्यक्ष आंबा वनघण्ाच्ा कालावधटीत कंपनटीत 
शेतकरी स्तःच्ा वाहनाने आंबा घेऊन येतात. यामधूनच तेथटील आंबा 
उत्ादक शेतकरयांचे उत्ादन, उत्ादकता व पय्यायाने उत्न्न वाढवा 
म्हणून “उन्नतटी” हा प्रकल्प राबववण्ात येत आहे.

मसािा पपकांची करार शेती
मिाल्ांचा देश हटी भारताचटी जुनटी ओळख जगभरात अजूनहटी कायम 

आहे. बरेचशटी मिाला त्पके हटी केरळ व पत््चम त्कनारपट्टी मध्े घेतलटी 
जातात. परंतु आपल्ाकडे िांगलटीचटी हळद, नंदरुबारचटी व धभवापुरचटी 
वमरचटी, मंदिोर (मध्प्रदेश)चा लिुण, उत्तर गुजरात व राजस्ानचे सजरे 
प्रसिद् आहे. िांगलटीच्ा हळदटीला तर भौगोसलक वनदजेशांक प्राप्त आहे. 
तिेच आपल्ा जळगाव सजल्हात आल्ाचटी िुद्ा मोठ्ा प्रमाणावर 
लागवड होते, तिेच काहटी वषषांपािून हळद लागवड िुद्ा वाढलटी आहे. 

त्याचबरोबर कोधथबंटीर व धन्ाचे उत्ादनहटी 
मोठ्ा प्रमाणात घेतले जाते. परंतु बरयाच 
शेतकरयांकडे हळद, आले, कोधथबंटीर, धने 
इत्यादटीत मिाला त्पकांचे वाण, काढणटी, 
काढणटी प्चात प्रत्क्रया करून, ववपणन 
करण्ाचे तंरिज्ान उपलब्ध नाहटी. मिाला 
त्पके घेताना बरीच काळजटी घ्ावटी लागते 
उदाहरणाथगि मिाला त्पके हे र्जा शेतात 
भुईमुगाचटी लागवड केलटी अिेल वतथे घेवू 
नये, वमरचटी योग्य वातावरणात िुकववलटी 
नाहटी तर त्यामध्े अरलाटॉक्क्सन नावाचा 

आरोग्याला हावनकारक अिणारा घटक वनम्याण होतो. त्यािाठी हे 
िवगि अरॅलरजन् मिाला त्पकांमध्े वनम्याण होवु नये त्कंवा वमिळू नये 
याकररता कंपनटीने एक ववसशष्ठ प्रणालटी वनम्याण केलटी आहे. त्याचबरोबर 
प्रत्क्रयेिाठी उपयुक्त वाणांचा शोध घेवून त्यातून काहटी वाणांचटी वनवड 
करून, त्यांचटी आपल्ा वातावरणात लागवड करून शेतकरयांना 
देण्ाि िुरवात केलटी आहे. कंपनटीने आपल्ा भागात उत्ाहदत 
मिाला त्पकांवर प्रत्क्रया करता यावटी व पय्यायाने शेतकरयांना वनत््चत 
व वव्वािाचे माकजे ट उपलब्ध व्ावे याकररता जळगाव येथे जगातटील 
अत्याधुवनक तंरिज्ान वापरून अद्ावत प्रत्क्रया प्रकल्प उभारला आहे.

प्रपक्र्ेकररता वनवडक मसािा पपके
जळगाव, धुळे, नंदरुबार व इतरहटी सजल्हांमध्े लागवड करण्ात येत 

अिलेलटी मिाल्ांचटी त्पके उदा. हळद, आले, धने, कोधथबंटीर, वमरचटी, लिुण 
तिेच सजरे इत्यादटी त्पकांवर जळगाव येथटील प्रत्क्रया प्रकल्पात प्रत्क्रया 
करण्ाि िुरवात झालेलटी आहे. वरील िवगि त्पकांमध्े िुद्ा कंपनटी, 
शेतकरी व ग्ाहक यांना रायद्ाचटी व िुरसक्षत ठरणारी करार शेतटीचटी 
योजना राबवण्ाि कंपनटीने िुरवात केलेलटी आहे. या करार शेतटीमध्े 
शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्ादक कंपन्ा, इत्यादटी िवगि िहभागटी 
होवू शकतात व वरीलप्रमाणे वनवडक मिाला त्पकांचटी लागवड करून, 
उत्ादन व गुणवत्ता वाढवून कंपनटीला प्रत्क्रयेिाठी पुरवठा करू शकतात व 
शेतटीच्ा आणखटी एका शा्वत पव्याला िुरवात करू शकतात.
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“
मोठे भाऊ यांच्ा  िाय्श-ित््शत्ताकवषयी मान्यवरांचे कवचार...

“भाऊ काय शक्ती होतटी, काय व्यरक्तमत्त होते, हे प्रत्यक्ष ‘याचटी देहटी याचटी डोळा’ रचरिपटाच्ा माध्मातून आपल्ाला लक्षात येईल. 
आज आपण अनेक चांगल्ा नटांना पाहतो, की ते किा अधभनय करतात. इथे नैिरगगिक दृष्टीने आपला चेहरा, आपलटी देहबोलटी आणण आपले 
ववचार अवतशय उत्तम पद्तटीने मांडणारी माझ्ा दृष्टीने या देशातलटी एकमेव व्यक्ती अशटी, की जे शेतटीवर, शेतकरयांवर, हहरवळीवर, पाण्ावर 
आणण वनिग्यावर प्रेम करणारा होते.

भाऊंकडे दरूदृष्टी होतटी, जेथे आपले ववचार िंपतात, तेथून भाऊंचे ववचार िुरू व्ायचे. कोणतटीहटी वनवमगितटी करताना त्यांचा िखोल 
अभ्ाि, त्याचे वेगवेगळे कंगोरे, पररणाम, रायदे अशा िवषांगाने ते ववचार करायचे. एक प्राथवमक आराखडा भाऊ मनात तयार करत अित. 
आपले अंवतम ध्ेय लक्षात ठेवून ते कामाला िुरूवात करायचे. एक उद्ोजक, ववचारवंत, शेतकरी, चालते-बोलते ववद्ापटीठ, िाहहत्त्यक, 
िामासजक बांधधलकी जोपािून माणुिकीचे पदोपदटी दशगिन देणारा द्रष्ा अशटी नानाववध रूपे भाऊंमध्े आम्हटी बरघतलटी अनस् अनुभवलटीहटी. 
‘शेतकरी िुखटी तर देश िुखटी’ या भावनेतून भूवमपुरिांना आधथगिकदृष्टा िक्षम करण्ािाठी उच् प्रगत तंरिज्ान शेताच्ा बांधावर त्यांनटी 
पोहोचवले. शेतटीला व्यविायाचे रूप त्यांनटी बहाल केले. या तंरिज्ानामुळे शेतकरीदेखटील िजग झाला अिून, अभ्ािपूणगि शेतटीवर ते आता 
अधधक भर देताना हदिून येतात. भाऊ म्हणजे त्कतटी व्टीजनरी होते, याचा प्रत्यय मला त्यांचटी त्रल्म करताना आला. शेतटी, शेतकरी, पाणटी, 
वनिगगि यावर वनस्टीम प्रेम करणारा हा अवसलया मानवटी मनावर आपल्ा अराट कायगिकतकृगित्ातून एक वेगळाच ठिा उमटवून गेला. भाऊ 
म्हणजे िाक्षात एक रचरंतन ित्य...!” 

— िॉ. जब्यार पटले

“भारतटीय परंपरा में व्यविाय को यज् कहा गया है। भाऊ के जो त्डिटीजन्स् थे, उनका जो अप्रोच था, उनका जो अरॅत्टट्ूड था, उनका जो 
व्टीजन था इिके िाथ मरॅच करते हैं तो आपको लगेगा, की ये तो िब वेद-पुराणों में जो भटी सलखा है वहटी रॉलो कर रहे थे। 

मुझे लगता है, की भाऊ यजमान थे और वो यज् कर रहे थे। तो हमेशा उनका जो िंकल्प है वो दिुरों के भुख िे शुरूवात होता है। जब 
मैं जैन इररगेशन के बारे में िुन रहा हूलँ, भाऊ के बारे मे िुन रहा हूलँ, तो मुझे वैकंुठ की याद आतटी है, जहाँ पे आप दिुरों के बारे मे पहले िोचते 
हो। आप जो भटी व्यविाय कर रहे हो त्किके सलए कर रहे हो? आपका देवता कौन है? ये प्रश्न पुराणो में ररपटीटेडलटी पुछा जाता है। हर एक बार 
एकहटी िनातन ित्य है त्क, मनुष्य भुखा है और भुखा रहेगा। लेत्कन यजमान वो है जो दिुरों की भूख वमटाता है। बडे  भाऊ ने आधुवनक 
तकनटीक ववकसित करके त्किानों के जटीवन में बहुत बडे बदलाव त्कये है। कम सिचंाई में अधधक उत्ादन लेने की तकनटीक त्किानों तक 
पहुलँचायटी। आज िमूचे भारत देश में लाखों त्किान कम पानटी में अधधक उपज लेने में िरल हुए हैं। त्किान तथा ककृ षटी क्षेरि को बडे भाऊ िमकृद्टी 
की ओर ले गये तथा बडे भाऊ त्क दरदृष्टी काश्तकारों के जटीवन में खुशहालटी प्रदान कर गयटी।”

— िेवित् पटनयाईक

“मैने सजदंगटी मे कई लोगों को देखा है कई लोगों को मैं वमला हूलँ। बहोत कम ऐिे लोग होते है जो अपनटी नजरों िे र्जादा अपनटी कल्पना 
को देखते है और उिको िाथगिक करते है। और यहाँ आनेपर और भाऊ के िाथ जो थोडा बहोत मुझे काम करने का अविर वमला तब ऐिे 
इन्ान का िाक्षात्ार मुझे हुवा की जो कल्पना करता था और क्षमता रखता था की अपने यहाँ पे मैं उि कल्पना का िाक्षात्ार करके हदखा 
दें। भाऊ जब भटी त्किटी के उपर कोई ररस्पॉस्न्वबसलटटी डालते थे तो वो ररस्पॉस्न्वबसलटटी लेनेवाला इन्ान इि चटीज िे र्जादा डरता था, की 
ये भाऊने कहा है, नहटी करंुगा तो िजा होगटी इिका डर नहटी था उनको, बल्ी उनको ये डर होता था की कहटी मैं वो काम खुद नहटी कर िकता 
तो भाऊ खुद खडे होके ये काम करके हदखा देंगे।

भाऊने कम िमय में गांधटीतटीथगि का वनम्याण त्कया। यह िंस्ा सिरगि  एक मॉन्ुमेंट नहटी हैं बल्ी एक सजवंत िंस्ा है। बापू की स्मकृतटी के 
िाथ बहोत िारे मॉन्ुमेंटस्ि जुडे हुवे हैं। भाऊने गांधटीतटीथगि का वनम्याण कर के बापू के ववचारों को अमर करने की एक कोसशश की। मुझे बहोत 
रक्र होता है की मुझे इि अविर पर भाऊ की वात्टका में मेरे हातो एक पौधा लगाने का अविर वमला। एक अस्स्तत् उि वात्टका में आ गया। 
बापूने अपने जटीवन के बारे में कहा था की ‘मेरा जटीवनहटी मेरा िंदेश है। और अगर त्किटीने उिको िाथगिक त्कया हो तो मुझे लगता है की भाऊने 
त्कया है की उनके जटीवन में जो कायगि उन्ोने त्कया है वहटी उनकी धरोहर है, वहटी उनकी लेगेिटी है जो आगे चलतटी रहेगटी। शून् में िे िकृष्टी उि 
आदमटी के व्टीजनने की तैयार जो आज यहाँ िे िब जगह पे हदख रहटी है। भाऊ िकृष्टी के िजगिक थे। वो यहटी रहकर उि िकृष्टी को बढायेंगे।”

— तुषयार गयांधी
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”
तुम्हाला जे काहटी बनायचे अिेल ते बना, पण िव्यात आधटी 

चांगला माणूि बना.
— भवरलाल जैन

“


