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उग्रमधुर हट्टीगंधाचा, पुरता करा सांभाळ ।
फळे रसाळ गोमटी, लगडतील छान । ।



‘‘कृषी क्ेत्ाचा विकास झाला तरच भारत प्रगतीच्ा अत्ुच्च शिखरािर पोहोचेल.’’

– डॉ. भिरलाल जैन
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िेती आर्थिकदृष्टा फायद्ाची होऊन 
िेतीक्ेत्ात तगून राहािे अिी भािना ि 
िृत्ी िाढटीला लागायची असेल तर 
बाजारपेठी युद्ाचे तंत् ि लढाई सक्मपणे 
ि पूणथि तयारटीवनिी करणे जमले पाहहजे. 
बाजारातली स्पधधा मोठी जीिघेणी तर 
आहेच पण वतला असलेली आर्थिक 
ककनारही वततकीच धारदार आहे. खरेदीदार 
ग्राहकाला कमीत कमी ककमतीत जास्ीत-
जास् दजजेदार माल हिा असतो आणण माल 
उत्ादक िेतकऱयाला रास् ि अरधकारधक 
ककंमत वमळािी अिी अपेक्ा असते. या 
दोन्ी विचारांची टोकेही समांतर 
रेषेसारखीच असतात. त्ामुळे त्ांचा मेळ 
घालणे, सांधा बसविणे जिळपास 
अिक्यच असते. अिािेळटी सुिणथिमध्य 
गाठण्ासाठी उत्ादनखचथि कमीत कमी 
कसा होईल आणण त्ासाठी ज्ान, विज्ान, 
तंत्ज्ान यांची पररपूणथि पक्ी सांगड कष्ट ि 
मूलभूत आणण पायाभूत सोयी-सुविधांिी 
किी घालता येईल याचा विचार ि कृती 
अपररहायथि होऊन बसते. त्ाकररता माल 
उत्ादनाआधी आता बाजारपेठ िोधली 
पाहहजे, ती विकसीत केली पाहहजे ि 
स्पधजेत कटकून राहण्ासाठी रोज निनिीन 
तंत्ांचा कल्पकतेिी सांगड घाशलत िापर 
केला पाहहजे.

शेतीमाल विक्री ि बाजार व्यिस्ा या विषयािरून सध्ा देशभर बराच गोंधळ माजला 
आहे. देशभर आंदोलने चालू आहेत. विषयाने उग्र रूप धारण केले आहे. यात पुन्ा शेतकऱयांचेच 
मोठे नुकसान होत आहे. रास्ा रोको आणण िाहतुक बंद झाल्ाने शेतीमाल देशांतग्गत 
विक्रीसाठी पाठविण्ात मोठ्ा अडचणी येत आहेत. नैसरग्गक ककंिा मानिी कोणतेही संकट 
येिो सिवाधधक ि सि्गप्रथम नुकसान शेतकऱयांचेच होते. याला मुख्य कारण शेतीमाल 
साठिणुकरीचे ि उत्ादनोत्तर तंत्रज्ान व्यिस्ेचा अभाि ि अनुपलब्धता हेच होय. ही व्यिस्ा 
बाजारांच्ा ठठकाणी उभी करणे ककती गरजेचे आहे ि या व्यिस्ेत कोणकोणत्ा गोष्टींचा 
समािेश असािा याची मांडणी येथे केली आहे.

नाशिंत शेतमालाची साठिणूक करण्ासाठी उत्ादनाच्ा ठठकाणी म्हणजे शेतात, 
गािात िातानुकूललत गुदामे (कोल्ड स्ोअरेजेस्) असणे गरजेचे आहे. पण व्यक्रीश: शेतकऱयाला 
ते उभी करणे अशक्य आहे. सामुदारयक ि संघकटतपणे काम करण्ाची शेतकऱयांना सिय 
नसल्ामुळे आणण िीज वबल ि इतर खच्ग परिडत नसल्ामुळे प्रत्ेक गािात अशी गुदामे उभी 
करणे शक्य होत नाही. काही द्ाक्ष बागायतदारांनी व्यरक्श: ककंिा एखाद्ा संस्ेमार्ग त द्ाक्ष, 
बेदाणे ठेिण्ासाठी कोल्ड स्ोअरेजेस उभी केली. परंतु रार काळ ते चालिू शकले नाहीत. 
िषवातले ककमान ३०० ठदिस तरी ते िापरात आल्ालशिाय आधथ्गकदृष्टा सक्षम होत नाही 
आणण इतके ठदिस गुदामात ठेिण्ासाठी तसे माल उत्ादनाचे वनयोजन नसते. त्ामुळे ती 
ररकामी राठहल्ाने परिडत नाहीत. या गोदामांच्ा बरोबरीनेच कप्रकूलटींग, रेकरिजरेटेड व्हॅन्स ि 
कंटेनर आणण कुललंग चेन सातत्ाने अखंकडतपणे सांभाळणारी व्यिस्ा उभी करािी लागते. ही 
व्यिस्ा मध्ेच जर का तुटली ककंिा खंडीत झाली तर मालाचे नुकसान होण्ाची धभती असते. 
बाजारांच्ा ठठकाणी अशी अद्याित व्यिस्ा उभी करणे हे मोठे खरच्गक काम तर आहेच पण 
तशी दृष्ी आणण आधथ्गक  पररस्स्ती बाजार सवमत्ांची असणे गरजेचे आहे. बाजार सवमत्ांचे 
नेतृत्वही तसे दृष् ेि भविष्ाचा िेध घेणारे असायला हिे. िष्गभर कोणत्ा ना कोणत्ा मालाचे 
उत्ादन सातत्ाने त्ा गािात ि पररसरात झाले पाठहजे म्हणजे कपकांची विविधता िाढीला 
लागून क्रॉप डायव््गलसकरकेशनकडे शेतकरी गेला पाठहजे ि निनिीन कपके उत्ाठदत करण्ाचे 
तंत्रज्ान ि ज्ान कौशल्ाने हस्गत केले पाठहजे.

आज शेतकरी लजथे जागा वमळेल वतथे बसून माल विकण्ाचा प्रयत्न करतो. एक प्रकारची 
'अगवतक विक्री’ (डीसटे्स सेल) असे या विक्रीचे स्वरूप आहे. शेतीमालाचा भाि ठरविणे हे 
शेतकऱयांच्ा हातात नाही. समोरचा व्यापारी ककंिा ग्राहक ज्ा ककंमतीला माल मागेल तेिढ्ा 
भािाने तो विकािा लागतो. विकला नाही तर नाशिंत माल लगेच खराब होतो आणण मग तो 
रेकून देण्ालशिाय पयवाय राहत नाही. त्ामुळे शेतकरी बऱयाचदा इच्ा असो िा नसो वमळेल 
त्ा ककंमतीला माल विकून मोकळा होतो. तरी देखील आपल्ा देशात दरिषषी जिळपास ३० ते 
४० टके् माल केिळ साठविण्ाची शास्त्रशुद्ध व्यिस्ा नसल्ामुळे दरिषषी खराब झाल्ाने 
रेकून द्ािा लागतो. हे नुकसान ककमान ५० हजार कोटी ते एक लाख कोटी रूपयांचे आहे. 
लजथे कच्च्ा मालाचे उत्ादन होते वतथेच त्ािर प्रकक्या करणारी कारखानदारी उभी राठहली 
तर आज जो ४० टके् माल नाशिंत होत असल्ामुळे खराब होतो ते प्रमाण कमी होऊ शकेल. 
प्रकक्या कारखानदारांनाही रास् ककंमतीत कच्ा माल उपलब्ध होईल. मात्र प्रकक्येसाठी 
अनुकूल ि आिश्यक असलेल्ा जातटींचे संशोधन करून त्ा विकसीत ि उपलब्ध कराव्या 
लागतील. जास् ठदिस कटकतील, हाताळणीस योग्य ि खाण्ास गोड राहतील अशा जातटींच्ा 
विकसनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपल्ासारख्या विकसनशील देशाला आणण शेती हा 
भारतीय अथ्गव्यिस्ेचा पाया आहे. अश्या देशाला हे नुकसान परिडणारे नाही. त्ामुळे ते कमी 
करणे िा रोखण्ाचा प्रयत्न करणे अगत्ाचे होऊन बसते. यासाठी अद्याित बाजार व्यिस्ा 
प्रकक्या कारखाने ि उत्ादनोत्तर तंत्रज्ान व्यिस्ापन उभे करणे अवनिाय्ग असते.

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन लसस्ीम्् लल.

अध्यक्षी्य

अद्यावत बयाजयार व्यवस्या व उत्यादनोत्तर तंत्रज्यान
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विदभधातील संत्ा लागिडीचा जिळपास 
दोनिे िषषांचा इवतहास आहे. या फळाने 
िेतकऱयांच्ा उन्नतीला काही प्रमाणात वनशचित 
हातभार लािलेला आहे. पण संत्ा आणण इतर 
फळांची जेव्ा आपण तुलना करू लागतो तेव्ा 
हे फळ स्पधजेत मागे पडले हे सत् ठळकपणे 
अधोरेखीत होते. संत्रांच्ा मागून आलेली द्ाक्े, 
डाळळबं, केळटी, काजू, शसताफळ, पेरू ही फळे 
क्ेत्, उत्ादन ि उत्ादकता, ग्राहकांची मागणी 
ि वमळणारटी ककंमत, आधुवनक तंत्ज्ानाचा 
िापर, वनयधात ि जागवतक बाजारपेठ, 
उत्ादनोत्र तंत्ज्ानाचा िापर, साठिणूक ि 
प्रकरिया या ि इतर सिथिच बाबतीत खूप पुढे 
वनघून गेली. विदभधातला िेतकरटी तुलनेने खूप 
मागे राहहला. यामागे त्ाची पररितथिनाची ि निा 
बदल स्ीकारण्ाची तयारटी नसणे हीच कारणे 
आहेत. अ्धात असे शलहहलेले ककंिा बोललेले 
विदभधातील िेतकऱयांना आिडत नाही ि रुचत 
नाही. पण सत् हे कटू असते आणण ते कधीही 
साधे नसते. याची जाणीि ठेिून िेतकऱयांनी 
मॅन्डरटीन िगधातले संत्े लािण्ापेक्ा जगभर ज्ूस 
काढला जाणाऱया सायनान्ीस िगधातली संत्ी-
मोसंबी ि प्रकरियेला अनुकूल, योग्य होतील अिा 
जाती लािल्ा पाहहजेत.  या जाती जळगािच्ा 
जैन इररगेिन कंपनीने िेतकऱयांसाठी विकसीत 
करून त्ाची कटश्ूकल्चर तंत्ाद्ारे दजजेदार रोपे 
तयार केली आहेत. त्ांची लागिड आता 
विदभधात िाढण्ाची आिश्कता आहे.

आंवबया बहाराची संत्री साधारणपणे ३० नोव्हेंबरपययंत झाडािरून पूण्ग उतरून झाली 
पाठहजेत असा अललखीत संकेत िा वनयम आहे. बऱयाच िषषांपासून शेतकरी तो पाळतही 
आले आहेत. परंतु यंदा कडसहेंबर मठहना संपला तरी विदभवातील संत्रा बागांमध्े ३० ते ४० 
टके् माल झाडांिरच लशल्लक होता. यंदा पाऊस उशीरापययंत म्हणजे नोव्हेंबरातही चालू 
राठहल्ामुळे सि्ग माल एकदम तयार झाला नाही. रुले येणे आणण रळे लागणे ही प्रकक्या 
सतत घडतच राठहली. त्ामुळे सि्ग माल झाडािर एकाच िेळी लागला नाही. रळाचा 
आकारही लहान-मोठा राठहला. बाजारात भाि नसल्ामुळे बऱयाच शेतकऱयांनी पुढील 
काळात दर िाढतील या आशेिर झाडािर माल तसाच ठेिला. अवत पािसामुळे संत्रांत 
साखर कमी तयार झाली. वरिक्स िाढली नाही. पररणामी संत्री गोडीला कमी ि बऱयाचदा 
पांचटही राठहली. 

कोरोना व्ायरसचा प्रादभुवाि, शेतकऱयांचे कृकष वबलाविरोधातील आंदोलन ि त्ामुळे 
ठप्प झालेली िाहतुक ि बंद पडलेले बाजार, पंजाब-जम्ू काश्ीर ि उत्तर भारतात झालेली 
बर्ग िृष्ी ि कडाक्याची थंडी, धुके यामुळे बंद झालेले रस्े ि ठप्प झालेली िाहतुक या 
सिषांचा पररणाम म्हणून संत्रांची मागणी ि देशांतग्गत िाहतुक कमी झाली. संत्राला ग्राहक 
वमळेनात. त्ामुळे भाि टनाला १० हजार रुपयांच्ा खाली आले. म्हणजे १० रू. ककलोनेही 
संत्री विकली जाईनात. 

संत्रया बयाग उभयारणी – नवे तंत्र

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकषी्य
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संत्रयापेक्या उत्न्न जैन 
स्ीट ऑरेंजचे अधिकच
विदभधामध्ये आज जे मॅन्डरटीन िगधातले संत्े कपकविले 

जाते त्ाची एकरटी उत्ादकता ४ ते ५ टनाच्ा आसपास 
आहे. साधारणपणे एका एकरात १२५ झाडे संत्राची 
बसविली जातात ि प्रत्ेक झाडािर सरासरटी ५०० संत्ी 
धरली तर एकरटी ६२५०० संत्ी उत्ाहदत होतात. दोन 
रुपये भाि एका संत्राला वमळाला तर एकरटी सव्ा 
लाख रूपयांचे उत्न्न िेतकऱयाला वमळते आणण खचथि 
४० ते ६० हजारांच्ा दरम्ान होतो. त्ा तुलनेत जैन 
इररगेिन कंपनीने जैन स्ीट ऑरेंजच्ा ज्ा वॅ्लेंन्शिया, 
नेव्ल, नटाल, पेरा, हॅम्लिन, िेस्ीन यासारख्ा जाती 
कटश्ुकल्चर पधदतीने विकसीत केल्ा आहेत त्ांचे 
उत्ादन सरासरटी १२ ते १४ टन येते म्हणजे विदभधातील 
संत्रापेक्ा ते ८ ते १० टनाने अरधक आहे. काही चांगल्ा 
मेहनती िेतकऱयांनी जैन स्ीट ऑरेंजचे एकरटी १८ ते २० 
टनापययंत उत्ादन घेतले आहे. प्रामुख्ाने रसासाठी 
िापरल्ा जाणाऱया जैन स्ीट ऑरेंजला वमळणारा भाि 
हा संत्रापेक्ा अरधक आहे. जैन स्ीट ऑरेंजची सघन 
पधदतीने लागिड केल्ामुळे एकरटी ३३३ झाडे लािली 
जातात. म्हणजे विदभधातील संत्ा बागेपेक्ा एकरटी २०८ 
झाडे जैन स्ीट ऑरेंजची जास् बसतात. जैन स्ीट 
ऑरेंजचे २५ टन सरासरटी उत्ादन धरले आणण वमळणारा 
भाि २० ते ४० रुपये ककलो धरला तर उत्न्न २ ते ४ 
लाखाच्ा दरम्ान येते. संत्रापेक्ा जैन स्ीट 
ऑरेंजपासून वमळणारे उत्न्न हेक्टरटी दीड ते दोन लाखाने 
अरधक आहे. त्ामुळे जैन स्ीट ऑरेंज लािणे 
िेतकऱयांच्ा अरधक हहताचे आहे.

सतत बदलत असलेले हिामान, ढगाळ िातािरण ि धुके आणण 
अिेळी येणारा पाऊस यामुळे अगोदरच रचतंाक्ांत झालेला शेतकरी 
आता खचू लागला आहे. पण पलचिम विदभवासाठी म्हणजे िऱहाड कररता 
हेच नगदीचे कपक आहे. त्ामुळे शेतकऱयांना ते कायमचे सोडून देता येत 

नाही. अथवात त्ासाठी संत्रा लागिडीपासून व्रायटीपययंत अनेक 
गोष्टींमध्े भविष्काळात शेतकऱयांना बदल करािे लागतील. स्वत:च्ा 
विचारांमध्े अभ्ास ि प्रयत्नाने पररित्गन घडिून आणािे लागेल तरच 
संत्रा बागा मजबुतीने ि नव्या तंत्रज्ानाधारे उभ्ा करता येतील. ती निीन 
ठदशा काय असािी हे पाहण्ापूिषी आंवबया ि मृग बहाराची थोडी पार््गभूमी 
समजून घेऊया.

आंवबया बहाराची संत्री झाडािरून ३० नोव्हेंबरपययंत उतरल्ानंतर 
झाडाच्ा िाळलेल्ा रांद्ा काढून टाकायच्ा. शेत पूण्ग स्वच् करून 
पालापाचोळा, तण, गळलेली ि खराब झालेली रळे उचलून खताच्ा 
खड्यात टाकायची. झाडाला एक मठहना पूण्ग ताण द्ायचा. कडसहेंबर मठहना 
कडक थंडीचा असतो. पण यंदा नेहमीसारखी कडक थंडी पडलीच नाही. 
या थंडीच्ा काळात झाडाची िाढ पूण्गपणे ठप्प झालेली असते. झाडे 
जवमनीतून अन्नद्व्ये घेऊन ती रांद्ा, उपरांद्ा, खोड यामध्े साठिून 
ठेितात पण त्ांचा िापर करीत नाहीत. ताणामुळे झाडे पूण्गपणे िाळून 
जातात. आपल्ाला असे िाटते करी झाड मरते करी काय? २५ कडसहेंबर हा 
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िषवातला सिवात लहान ठदिस असतो. त्ा 
ठदिसापासून उत्तरायण सुरू होते. कडक थंडी 
आणण कडक उष्णता या दोन्ी िेळेला जेव्ा 
टोकाचे तीव्र हिामान ि िातािरण असते तेव्ा 
झाडे, िनस्पती कधीही िाढत नाहीत. त्ांची िाढीची 
प्रकक्या पूण्गपणे मंदािते. झाडाने साठविलेले अन्न ताणाच्ा 
काळात तसेच पडून राहते. त्ाचा िापर होत नाही. 

जानेिारीच्ा पठहल्ा आठिड्ात ताण मोडण्ासाठी झाडाला 
पाटाने भरपूर पाणी ठदले जाते. पाणी देण्ाअगोदर नत्र खताचा अधवा डोस 
आणण ररॉस्फरस ि सुपर ररॉसे्फटचा पूण्ग डोस ठदला जातो. उष्णता 
िाढली करी झाडात साठविलेले अन्न रुलाच्ा रूपाने बाहेर येते. रुलोरा 
बाहेर पडण्ासाठी ि निीन पालिी कररता हा अन्नरस उपयोगी पडतो. 
जानेिारीच्ा दसुऱया वतसऱया आठिड्ापय्गत झाडाला रुले लागतात. 
याच काळात आंब्ाच्ा झाडालाही मोहोर येतो. त्ामुळे या बहाराला 
आंवबया बहार असे म्हणतात. हा बहार इतका प्रचंड असतो करी संपूण्ग 
झाड रुलांनी गच् भरून गेलेले असते. लाखोंच्ा संख्येने झाडािर रुले 
लागतात. पण ही सि्ग रुले कटकू शकत नाहीत. रुलांची मोठ्ा प्रमाणािर 
गळती होते. या रुलांचे रूपांतर पुढे रळांमध्े होते. लहान 
साबुदाण्ासारखी रळे रेरिुिारी माच्गमध्े लागतात. एकप्रलमध्े रुले 
थोडी मोठी होतात. पण रळांचा खरा िाढीचा काळ जूनपासून सुरू होतो. 
ही रळे ऑक्ोबर मठहन्ात विक्रीसाठी तयार होतात. रळ जास् ठदिस 
राठहले तर झाडाचा ताणाचा काळ पुढे जातो. आंवबया बहाराला 
आकट्गकरलशयल बहार असेही म्हणतात. कारण हा ताण पाणी देऊन 
रोडािा लागतो. आंवबया बहारात झाडे चांगली राहतात. रळांची संख्या 
झाडच कमी करते. जास् रळे धरली तर रळांचा आकार मोठा होत 
नाही. रळे लहान राहतात आणण एकूणच रळांचा दजवा वततकासा उत्तम 
राहत नाही. म्हणून झाडािर मोजून रळे धरणे अधधक ठहताचे असते. 

चांगल्ा झाडािर विदभवात ८०० ते १००० 
रळे धरतात. पण ही संख्या देखील जास्ीची 

ि अधधक आहे असे काही तज्जांचे मत आहे. 
लजथे पाण्ाची मुबलकता असते आणण 

उन्ाळ्ातही पाणी कटकून राहण्ाची हमखास खात्री 
असते वतथे संत्रा कपकात आंवबया बहार धरला जातो. आंवबया 

बहाराची रळे थंडीत विकण्ासाठी बाजारात येत असतात. या काळात 
रळांना मागणी थोडी कमी राहते. कारण ही संत्री थोडी कमी गोड ि 
आंबट जास् असतात आणण गारठ्ाच्ा ठदिसात लोक आंबट रळे 
खाणे जास् पसंत करीत नाहीत. त्ामुळे मालाला उठाि कमी असतो. 
यािषषी तर कोरोना व्ायरस, गारठा, अिेळी पाऊस, शेतकरी आंदोलन 
अशी असंख्य कारणे एकाच िेळी जुळून आली आहेत. 

जून मठहन्ाच्ा सुरूिातीला जेव्ा मृग नक्षत्र सुरू होते तेव्ा संत्रा 
कपकात मृग बहार धरला जातो. या मृग बहाराची संत्री रेरिुिारी –माच्ग 
मठहन्ात बाजारात विक्रीला येतात. या काळात देशभर सि्गत्र कडक 
उन्ाळा सुरू झालेला असतो. एकप्रल-मे हे मठहने तर विदभवात अत्ंत 
कडक उन्ाचे असतात. बऱयाचदा तापमान ४४ ते ४६ कडग्रीच्ा दरम्ान 
असते. कधी तरी ते ४८ डीग्रीपययंत देखील जाते. या उन्ाळ्ात संत्रांना 
प्रचंड मागणी असते. मृग बहाराची संत्री शेतकऱयांना अधधक उत्न्न 
वमळिून देणारी ि श्ीमंत करणारी असतात. संपूण्ग मे मठहना जो कडक 
उन्ाचा असतो त्ाच काळात झाडाला ताण ठदला जातो. मृग बहार 
धरण्ाच्ा अगोदर जो ताण ठदलेला असतो तो जून मठहन्ातल्ा 
मृगाच्ा पठहल्ा पािसाने तुटतो. सतत ८-१० ठदिस पाऊस लागून 
राठहला तर झाडाला भरपूर पाणी वमळते. वनसगवाचे हे पाणी पडण्ाच्ा 
अगोदर म्हणजे ताण तुटण्ापूिषी नत्र खतांचा अधवा हप्ा आणण ररॉस्फरस, 
सुपर ररॉसे्फट या खतांचा पूण्ग हप्ा ठदला जातो. जून-जुलै या काळात 
बहार तुटला तरी माल झाडाला लागायला सहा मठहने लागतातच. हा 

पाण्ाचा लवकर ननचरा होण्ासाठी 
गादीवाफ्ावर झाडांची लागवड करणे 
व त्ाला दोनही बाजूने ठठबकससचंनाची 
नळी टाकणे अत्ावश्यक आहे.
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माल रेरिुिारी-माच्ग मध्े बाजारात येतो. आंवबया आणण मृग या दोन्ी 
बहारात ताण हा द्ािाच लागतो. जी जमीन हलकरी, मुरमाड,लगेच 
पाण्ाचा वनचरा होणारी असते वतला ३० ते ३४ ठदिसांचा ताण पुरेसा 
होतो. पण जी जमीन भारी, काळ्ा मातीची ि ओल धरून ठेिणारी असते 
वतला ४० ते ४५ ठदिसांचा ताण द्ािा लागतो. ताण ठदल्ािर झाड 
अगदी पुरेपुर  रचबंून जाते. झाड आता मरतं करी काय? असे िाटण्ासारखी 
त्ाची स्स्ती होते. पण झाडाने अन्न साठिून ठेिलेले असते. ते ताण 
रोडल्ाबरोबर िापरले जाऊन रुले लागतात 
ि उत्ादनाचे चक् सुरू होते. ताण देणे आणण 
बहार रोडणे या दोन्ीही गोष्ी अचूक ररतीने ि 
िेळेत करणे गरजेच असते. झाडाला लागलेला 
रुलोरा कटकविणे ि त्ाचे रळात रूपांतर 
करून त्ांचे संरक्षण करणे हे ही एक शास्त्र 
आहे. झाडाचे िय बघून धराियाच्ा रळांची 
संख्या वनलचित केली आणण त्ाप्रमाणे खते-
औषधे ि वनविष्ाचे गणणत बसविले तर उत्तम 
दजवाचा आणण पाठहजे तसा रंग, रूप, िास, चि, 
गोडी, आकार, चकाकरी ि िजनाचा माल तयार 
करता येतो. उतृ्ष् दजवाचा माल सहजासहजी 
तयार होत नाही. त्ासाठी वनयोजन, मेहनत तर 
करािी लागतेच पण अगोदर आराखडा तयार 
करून त्ाची तंतोतंत अंमलबजािणी करािी 
लागते. वनसग्गत: ककंिा आपोआप वनयवात योग्य 

माल तयार होिू शकत नाही. कष्ालशिाय यश नाही हे सि्गच क्षेत्रात खरे 
आहे. 

नेहमीच परदेशातील ि आपल्ा संत्रामध्े तुलनात्मक चचवा होत 
असताना भारतीय संत्रा ककंिा नागपुरी संत्रा हा स्पेन, ऑसे््ललया, 
कहॅ ललरोवन्गया या संत्राच्ा तुलनेत आंतरराष््ीय बाजारपेठेच्ा गुणित्ता 
धोरणांमध्े कमी पडतो अशी चचवा होत असते. आपण प्रत्क्ष नागपुर, 
अमरािती, बुलढाणा, िधवा ककंिा रिंदिाडा येथील संत्राच्ा रळांची 

जेव्ा चि चाखतो त्ािेळेला असे लक्षात येते 
करी रळे कपिळी धमक असताना देखीला 
चिीला मात्र आंबट असतात. याचा अथ्ग 
रळांमध्े ॲलसड साखरेचे जे प्रमाण असायला 
पाठहजे ते नसते. रळामध्े पुरेशा प्रमाणात 
साखर उतरलेली नसते. कारण संत्रासाठी 
प्रामुख्याने जवमनीचा सामू ककंरचत आम्लधवम्गय 
ककंिा न्ुट्ल असािा. परंतु विदभवातील 
जवमनटींचा सामू ८ पेक्षा जास् आहे. त्ामुळे 
झाडाला अनेक सुक्ष्म अन्नघटक ि मुख्य 
अन्नघटक उपलब्ध होत नाही. दसुरे महत्ताचे 
म्हणजे संपूण्ग जगामध्े संत्रा आणण मोसंबी 
ठठबक लसचंन ि रटषीगेशन या तंत्रज्ानानेच 
घेतली जाते.आजही विदभवातील ७५ टके् 
संत्राच्ा बागा या पाटपाण्ािर आहेत. संत्राची 
गोडी िाढिायची असेल, चांगला रंग ि चि 
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आणायची असेल तर ठठबक लसचंन ि रटषीगेशनद्ारे रळाच्ा िाढीच्ा 
ि पक्वतेच्ा अिसथेनुसार अन्नघटकांचा पुरिठा करणे महत्ताचे आहे. 
ठदलेले अन्नघटक झाडाला उपलब्ध व्ािेत, मुळाच्ा कक्षेतला सामू कमी 
होऊन वनयंकत्रत राहािा यासाठी रकट्गगेशनद्ारे रळधारणेपासून तर 
रळांच्ा काढणीपययंत थोड्ा थोड्ा प्रमाणात ररॉस्फहॅ ररक ॲलसडचा 
िापर करणे महत्ताचे ठरेल. प्रती एकर २५० ग्रहॅम ते ५०० ग्रहॅम दर चिथ्ा 
ठदिसाला नत्र ि पालाश सोबत ररॉस्फरस देणे गरजेचे आहे.

कपिळ्ा धमक रळांमध्े साखर उतरण्ासाठी रळ पक्वतेच्ा 
अिस्ेत म्हणजे काढणी आधीचे दीड ते दोन मठहने मोठ्ा प्रमाणात 
म्हणजे ५ ते ६ ककलो पोटहॅश, एक ते दीड ककलो नत्र, ५०० ग्रहॅम महॅग्ेलशयम 
सले्ट प्रती एकर दर चौथ्ा ठदिशी देणे गरजेचे आहे. संत्राची गोडी 
िाढविण्ासाठी रळांमध्े साखर वनवम्गतीच्ा काळामध्े पालाश हा 
घटक देणे गरजेचे आहे. विदभवातील बहुतांश संत्रा उत्ादक रळ 
काढणीपययंत खते देत नाहीत म्हणून रळामध्े कटकािूपणा ि गोडी ठदसत 
नाही. संत्रा रळ लिकर पोकळ होऊ नये ते घट्ट राहािे म्हणून संतुललत 
अन्नघटक ि योग्य िेळेिर काढणी, तोडणी करणे रारच गरजेचे आहे. 

बाजारपेठेनुसार संत्राच्ा रळाची रंगाची मागणी बदलत असते. 
ठदल्ली माकके टसाठी (आझादमंडी) अध्गिट ठहव्या कपिळ्ा रंगाच्ा 
रळांनाच चांगला दर वमळतो तर नेपाळ ि बांग्ादेशसाठी  कपिळ्ा 
नाररगंी रंगाच्ा रळांना मागणी असते. बांग्ा देशात विदभवातील संत्रांना 
जास् मागणी असते. श्ी पुरूषोत्तम लकडे, बालाजी ऑरहेंज पुरिठादार 
अचलपूर यांच्ा अनुभिानुसार १२०-१३० संत्रांच्ा के्ट्समध्े 
एकसारख्या आकाराची िहॅक्सकोटटींग केलेली ि पोहचेपययंत कपिळ्ा 

आचलपूर येथील बांगलादेशात 
संत्ा पॅककंग व ननययात सुवीधा कें द्र

संत्ी प्रतवारी 
करणारे यंत्

8



जानेवारी २०२१

झालेल्ा संत्रांना चांगला दर वमळतो ि मागणीही चांगली असते. 
पूिषीच्ा काळामध्े लाकडी पेटीमध्े ककंिा पुठ्ठयाच्ा बरॉक्सेसमध्े 
बांग्ा देशाला संत्री पाठिली जात होती. परंतु िाहतुकरीत ती दबून खराब 
होत असल्ाने आता पेटी ि पुठ्ठयाच्ा बरॉक्स बंद करून त्ाऐिजी २५ 
ककलोच्ा प्हॅस्स्क के्ट्समध्े संत्रांची मागणी िाढली आहे. के्ट हा 
हिेच्ा दृष्ीने खुला असुन हाताळायला ि उचलायला सोपा आहे. त्ात 
उत्तम गुणित्ता सांभाळता येते ि वितरणासाठी सुद्धा सहज सुकर 
असल्ामुळे िाहतूक ि वनयवात प्हॅस्स्क के्ट्ससह होते. के्ट 
बांग्ादेशमधून परत आणणे परिडत नाही. त्ामुळे श्ी. पुरूषोत्तम लकडे 
यांनी संत्रा पहॅककंगच्ा ठठकाणीच के्ट तयार करण्ाची मलशनरी बसविली 
असून स्वतःच के्टचे उत्ादन सुरू केले आहे. डब्ा कटसाईझ, टमाटर 
कहॅ रेट आणण पेटी साईझ असे तीन प्रकारचे के्ट्स िाहतुक ि 
पाठिणूकरीसाठी िापरले जातात. डब्ा ि कटसाईझमध्े रळ आकाराने 
मोठे असेल तर ६० ते ७० संत्री बसतात. मध्म आकाराची संत्री २४० ते 
३०० बसतात. अचलपूर म्हणजे अंजनगाि सुजषीमधून बाजारात माल 
पोहोचिायला ५ ठदिस लागतात. १५ ठदिस हा संत्रा सहज कटकतो. 

मोठ्ा संत्रात ज्ूसचे प्रमाण रार कमी असते. मात्र रायबर 
खूप असते. मध्म संत्रा रस ि गोडी, चि याला चांगला 

असल्ामुळे त्ाला भरपूर मागणी असते.
श्ी लकडे म्हणाले करी, सालेपूर येथील  

श्ी अजय शेळके, श्ी आलशष कळमकर या संत्रा 
उत्ादक शेतकऱयांचा माल उतृ्ष् असतो. 
त्ांच्ाकडील झाडांिर जो माल लागतो तो 

श्ी. पुरूषोत्तम लकडे - आचलपूर  
पॅकहाऊस मालक व संत्ा ननययातदार

‘जैन स्ीट ऑरेंज’ म्हणजे हॅमलीन, िेस्ीन, 
नटाल, पेरा आणण वॅ्लेशिया या ब्ाझीशलयन 
जाती आणून त्ा प्रयत्नपूिथिक संिोधनाने आपल्ा 

िातािरणाला अनुकूल होतील अिा पद्तीने विकसीत 
केल्ा. त्ामुळे भारतीय ऑरेंज िेतीला एक निीन िळण 
देण्ाचे पायाभूत काम जैन इररगेिने केले आहे.

जैन स्ीट ऑरेंज तंत्ज्ान-माहहती ि बुकींगसाठी 
डॉ. के. बी. पाटील ०९४२२७७४९४१ 
डॉ. श्ी. ज्ानेश्वर पाटील  ०९४२२७७६८५९ 
श्ी. चेतन गुळिे  ०९४०४९५५३१७ 
श्ी. विजय धाडीिाल  ०९४२२७७४९६६ 
श्ी. िैलेष साखरे ०९४२२७७६७१८
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एकसारखा (िजन ि आकाराने) 
असतो. ‘िुटकरी’ या नािाने हा माल 
बाजारात विकला जातो. एका 
झाडाला २२ के्ट्स म्हणजे ५५५ 
ककलो संत्रा अगदी एकसारखा 
(िजन ि आकाराने) असतो. एका 
के्ट्समध्े १५० संत्रा भरली तर ती 
एकसारखीच असतात. असा माल कसा 
तयार होतो हे इतर शेतकऱयांनी वतथे जाऊन 
बरघतले पाठहजे. बांग्ादेशात इतरांची संत्री 
१५०० ते १६०० रूपये कहॅ रेटने जातात पण आमच्ा 
संत्राला २३०० रूपये कहॅ रेट एिढा दर वमळतो. अमरािती लजल्हाच्ा 
अचलपूर तालुक्यातील सालेपूर मल्ारा येथील शेतकऱयांकडे शंभर-
दीडशे एकराचे संत्रा बगीचे आहेत. सप्हेंबरला त्ांचा सुरू होणारा आंवबया 
बहाराचा माल कडसहेंबरच्ा शेिटापययंत चालतो. पाककस्ान आणण 
बांग्ादेश येथून आपल्ा संत्राला खूप मागणी आहे.

विदभवातील संत्रे हे प्रामुख्याने मॅंन्डरीन िगवातले आहे. या िगवातील 
रळांचा िापर मुख्यत्वे ताज्ा खाण्ास होतो. जगातल्ा मॅंडरीन 
िगवातल्ा संत्रांचा रारसा ज्ुस काढण्ाची कुठेही प्रथा आहे. जगात 
ज्ुस काढला जातो तो सायनान्सीस िगवातल्ा संत्रा-मोसंबीचा. महॅन्डरीन 
िगवातल्ा संत्रांचा कटकण्ाचा कालािधी (ककपटींग क्वाललटी) खूप कमी 
असतो. लशिाय ज्ुसचे प्रमाण कमी असून त्ात वबया असतात. प्रकक्या 
करतानाचा वबया क्श झाल्ामुळे रसाला कडिटपणा येतो. लशिाय हा 

रसही जास् काळ उघड्ा िातािरणात 
कटकत नाही. तो काही तासातच काळा 
पडतो. त्ामुळे विदभवातील संत्रांचा प्रकक्या 
उद्ोगामध्े रारसा िापर होऊ शकत 
नाही. यािर पयवाय म्हणून जळगािच्ा जैन 
इररगेशन कंपनीेने रिाझझलमधून व्हॅलहें लशया, 

नेव्ल, नटाल, हहॅमलीन, पेरा, िेस्ीन 
यासारख्या स्वीट ऑरहेंजच्ा जाती आणून त्ांचे 

मातृिृक्ष जळगािमध्े िाढिले आहेत. ि या 
मातृिृक्षांपासून कटश्यूकल्चर पद्धतीने दजकेदार रोपे 

बनिून ती शेतकऱयांना लागिडीसाठी ठदली जात आहेत. 
जैन कंपनीने बनविलेल्ा या जैन स्वीट ऑरहेंजचे िैलशष्टे म्हणजे 

रळातील रसाचे प्रमाण ८० ते ८५ टके् असते.  या रळाची साल टणक 
असून रळे दोन मठहने सहज  कटकू शकतात. रळातला ज्ूस एकसारखा 
पातळ असून त्ाची चिही सिषांना आिडेल अशीच आहे. जैन स्वीट 
ऑरहेंजमधील काही व्रायटी या वबनवबयाच्ा आहेत तर काही व्रायटीत 
असणाऱया वबयांची संख्या कमी आहे ि त्ा आकारानेही खूप लहान 
आहेत. त्ामुळे त्ा प्रकक्या करताना क्श झाल्ा तरी रसाला कडिट चि 
येत नाही. विदभवात या जैन स्वीट ऑरहेंजची मोठ्ा प्रमाणात लागिड 
होण्ाच्ा दृष्ीने जैन कंपनीने विशेष काय्गक्म हाती घेतला असून कंपनी  
मोशषी तालुक्यातील शेतकऱयांना १६० रूपयांचे रोप रक् ५० रूपयात 
उपलब्ध करून देते आहे. प्रती रोपामागे ११० रू. सिलत देण्ात आली 
असून कंपनी मोशषी येथे जो संत्रा प्रकक्या प्रकल्प उभारीत आहे त्ाच्ा 

जैन स्विट ऑरेंजच्ा कटश्यूकल्चर झाडाला 
गुच्ाने फळे लगडलेली बाग.
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आजूबाजूच्ा ३० कक.मी. पट्ातील शेतकऱयांसाठी ही सिलत रोप 
योजना प्रामुख्याने राबविली जात आहे. आत्तापययंत या लसट्स 
उन्नती योजनेतून ४०० एकर क्षेत्रािर जैन स्वीट 
ऑरहेंजची लागिड झाली असून यािषषी आणखीन 
५०० एकर क्षेत्रािर लागिड करण्ाचे उकदिष् 
ठेिण्ात आले आहे ि त्ा दृष्ीने शेतकऱयांना 
सिलतीच्ा दरात रोपे, ठठबक लसचंनाचे 
साठहत् पुरविले जात आहे. तसेच शेतकऱयांना 
या कपक िाढीसाठी लागणारे सि्ग तंत्रज्ान ि 
माग्गदश्गनही तज्जांमार्ग त कंपनी उपलब्ध करून  
देत आहे. 

विदभवातील संत्रा बागांचे आयुष् िाढिायचे असेल 
आणण वनयवात ि प्रकक्येसाठी लागणारा अनुकुल ि योग्य 
जातीचा संत्रा उत्ाठदत कराियाचा असेल तर संत्रांच्ा 
व्रायटी बदलाव्या लागतील. नविन व्रायटी आणून त्ा 
िाढिाव्या लागतील. त्ा दृष्ीने संशोधनाचा काय्गक्म हाती 
घ्ािा लागेल. आज मुख्यत्वे चांगल्ा उतृ्ष् दजवाच्ा 
कलमा-रोपांचा प्रश्न आहे. विदभवातील संत्रांची एकही 
रोपिाकटका रोगमुक् ि व्ायरस रिरी नाही. िातीठोकपणे 
रोपांच्ा दजवाबाबत कोणीही हमी ि खात्री देत नाही. 
रूटस्रॉकिर रारसे संशोधन नाही. जंबेरी ि रंगपूर लाईमचा 

रूटस्रॉक िापरू म्हटले तरी तेिढे मातृिृक्ष 
नस्गरीिाल्ांकडे नाहीत. बरेच नस्गरीिाले 
ठहमाचल ि पंजाबमधून गलगलची रोपे आणून 

त्ाचा रूटस्रॉक म्हणून िापर करीत आहेत. या 
सि्ग रोपिाकटकांमधील रोपांची डीएनएची 
चाचणी करण्ाचा काय्गक्म सरकारने हाती 

घेतला पाठहजे. ‘शुद्ध बीजापोटी रळे रसाळ 
गोमटी’ असे आपण पूिषीपासून म्हणत आलो. 

परंतु शुद्ध दजकेदार रोपे पुरविण्ाकडे जेिढे लक्ष 
द्ायला पाठहजे होते तेिढे मात्र कधीच ठदले गेले 
नाही ही िस्ुस्स्ती आहे. आता तर जग रार 
िेगाने पुढे चालले आहे. पाच-दहा हजार 
एकराच्ा नस्गऱया विविध देशात उभ्ा 

राहताहेत. अहॅटोमेशन ि अत्ाधुवनक तंत्रज्ान 
आणण विज्ान यांच्ा आधारे उभ्ा राहात असलेल्ा 

या नस्गऱयांमधून जगभर उतृ्ष् दजवाची कलमे रोपे पुरविली 
जात आहेत. अशािेळी आपण मागे राहून जमणार 

नाही. आपल्ाही शेतकऱयाला बदलून नाविन्ाची 
कास धरािीच लागेल. या ठदशेने पाऊले टाकण्ाची 
तयारी आता शेतकऱयांनी सुरू केली पाठहजे.

जैन स्विट ऑरेंजच्ा कटश्यूकल्चर 
झाडाला गुच्ाने लगडलेली फळे
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महाराष््ामध्े सध्ा आपण नेदरलॅंडच्ा िातािरणाचा अनुभि घेत 
आहोत. सकाळी थंडी, दपुारी ढगाळ िातािरण आणण सूय्ग दश्गन न होणे 
आणण मध्ेच हलकासा पाऊस. ज्ाप्रमाणे थंडी आणण दि आपल्ाकडे 
दवुम्गळ योग असतो, मात्र नेदरलॅंडमध्े असे िातािरण िष्गभर असते. 
त्ामुळे मोकळ्ा शेतातील शेती नसते, रक् ग्रीनहाऊसची शेती आणण 
त्ामध्े रार लाईट आणण उजेड वनमवाण करण्ाची व्यिस्ा असते. तीच 

अनुभूती आज घेत आहोत. 
परंतु अशा िातािरणात केळीची अिस्ा काय असेल हे बघणे 

महत्ताचे ठरेल. जळगाि, सोलापूर सह महाराष््ातील इतरही लजल्हात 
केळीचे कपक केळी उत्ादक घेऊ लागले आहेत. केळी तसे उबदार, दमट,  
आणण उष्ण अशा िातािरणाचे पीक त्ामुळे दरिषषी ठहिाळा सुरू झाला 
म्हणजे केळी उत्ादक रचतंेत असतो. त्ात असा िातािरण बदल झाला 

केळी व्यवस्यापन 

थंड व ढगयाळ
 वयातयावरणयात
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म्हणजे त्ाचा रायदा-तोटा काय ते बघणे केळी बागायतदारांच्ा ठहताचे 
असते. सध्ाच्ा िातािरणाचे पररणाम आपण बघूया. 

ससएमव्ी व्यायरसचया िोकया
सध्ाचे िातािरण सीएमव्ी रोगाच्ा प्रसारासाठी पोषक आहे. 

एकरीकडे कपाशीिर गुलाबी बोंड अळी आल्ामुळे शेतकरी कपाशी 
उपटून टाकत आहे. त्ािरील मािा सीएमव्ी रोगाच्ा प्रसाराचा मुख्य 

िाहक आहे. दसुरीकडे सोलापूर, पुणे, कोल्ापूर येथे ऊसाची तोडणी 
जोमात आहे. त्ािरील मािासुद्धा केळीिर येत आहे. तसेच मोठ्ा 
प्रमाणात मक्याची लागिड झाली असून मक्यािरील मािा सीएमव्ी 
व्ायरसचा दसुरा मुख्य िाहक आहे. िातािरण ढगाळ आहे, पाऊस पडत 
नाही आणण झालाच तर ररमझझम होत आहे. त्ामुळे हे िातािरण रस 
शोषणाऱया ककडटींना पोषक आहे. तसेच अनेक तणांचा प्रादभुवाि सुद्धा 
ठहिाळ्ात होत असतो. कारण प्रखर उष्णता नसल्ामुळे तणांची िाढ 
पण जोमाने होत आहे. त्ामुळे काही बागांमध्े सीएमव्ीची ५ - १० झाडे 
ठदसू लागली आहेत. २०१६ च्ा जानेिारी - रेरिुिारी मध्े जळगाि, 
जामनेर, सोलापूर, नेिासा, चोपडा या पररसरातील केळीिर मोठ्ा 
प्रमाणात सीएमव्ीचा प्रादभुवाि झाला होता. त्ामुळे रोगाला ओळखून 
त्वररत व्यिस्ापन करणे गरजेचे आहे. 
ओळख - सि्गप्रथम निीन येणाऱया पानांिर पांढऱया कपिळ्ा रेषा ठदसतात. 
पानांच्ा लशरा जाड होऊन पानं अरंुद वनघतात. पानािर डरॉटेड पहॅच 
ठदसतात, झाडाची पोगा काळा पडतो पण तो खोडात सडलेला नसतो. 
त्ाला हाट्ग राहॅट म्हणतात. पानाच्ा खालच्ा बाजूने तेलकट रेषा ककंिा 
धब्े ठदसतात. 
उपाय - सि्गप्रथम रोगग्रस् झाडे उपटून नष् करािी. रोगाची जोपासना 
केना, चीलाची भाजी, बोळाची भाजी, तांदळूचा, दधुी, काकडी, टरबूज या 
िनस्पतीिर होते. ते रोगाचे होस् आहेत, त्ामुळे बागेत तण होऊ देऊ नये. 
बांधािर जंगली िेल ि शेजारी वमरची, काकडी, गीलकरी, टरबूज घेऊ नये. 

के.बी. पयाटील
उपाध्यक् ि आंतरराष्टट् ीय केळटी तज्

जैन इररगेिन शसस्ीम्स शल. 

सीएमव्ीग्रस्त केळीचे पान
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वनयंत्ण - रोगाचा प्रसार रस शोषणाऱया ककडटीं मार्ग त होत असल्ामुळे 
करीडवनयंत्रण म्हणजे वे्क्रचे वनयंत्रण करणे महत्ताचे आहे. त्ासाठी 
रोग येऊ नये म्हणून प्रवतबंधात्मक आणण रोग आला असल्ास 
वनयंत्रणासाठी करीटकनाशकांची रिारणी करणे महत्ताचे आहे. ककती 
प्रमाणात ककडटींची िद्गळ िाढली आहे हे बघण्ासाठी बागेत स्स्करी ट्हॅप 
लािणे रायद्ाचे आहे. 

वनयवमतपणे बागेिर इवमडाक्ोप्रीड १० वमली+ अहॅलसरेट पािडर १५ 
ग्रहॅम, वनबंोळी अक्ग  ३० वमली १५ ललटर पाण्ात घेऊन रिारािा. 

थायोवमथहॅक्ाम (एक्ारा) ८ ग्रहॅम ककंिा डायरेथीयुराहॅन ८ ग्रहॅम ककंिा 
फ्ोनाकहॅ माईड (उलाला) ८ वमली आणण अहॅलसरेट १५ ग्रहॅम ि वनबंोळी 
अक्ग  ३० वमली १५ ललटर पाण्ात याप्रमाणे दर ६ ते ७ ठदिसाला न 

चुकता रिारणी करािी. 
एकदा रोपे उपटले म्हणजे सीएमव्ी संपला असे नाही. वनयवमत 

बागेचे वनरीक्षण करून झाड काढत राहणे आणण रिारणी चालू ठेिणे 
म्हणजे एक मठहन्ात सीएमव्ी आटोक्यात येईल आणण होणारे नुकसान 
टळेल.

पीटटगं रोगयाचया प्यादभुभाव 
सध्ाचे ढगाळ ि पािसाळी िातािरण पीकटगं रोगाच्ा प्रचारासाठी 

पोषक आहे. ज्ा बागांची कापणी सुरू आहे ि ज्ा बागा एक मठहन्ात 
कापणीिर येणार आहेत अशा बागेतील केळी घडािर भागांिर पीटटींग 
रोगाचा प्रादभुवाि होऊ शकतो. घड लागलेल्ा केळी खोडािर जर 
िाळलेली सुकलेली पाने लटकलेली असतील आणण ररमझझम पाऊस                           

केळीच्ा झाडावर सीएमव्ी रोगाचा प्रसार करणाऱया रोगवाहक वनस्पती.

काकडीवरील मोझॅक व्ायरसचचवळची भाजी केना

घडाच्ा दांड्ावर, केळीवर व घडावर पीटस्पॉट
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पडत असेल तर त्ा पानाला ककंिा घडािर क्ोरेटस असतील ककंिा बहॅक् 
(ररबीन) असतील तर पीटटींग रोगाचा प्रादभुवाि मोठ्ा प्रमाणात होऊ 
शकतो. या रोगांमध्े केळी घडाच्ा दांड्ािर, रणीच्ा देठािर आणण 
पोसणीच्ा अिस्ेतील ककंिा कापणीच्ा अिस्ेतील केळीिर 
बशीसारखे खोलगट आणण लहान गोलाकार काळे डाग ठदसतात त्ाला 
पीट स्पाहॅट ककंिा कटकली रोग असे म्हणतात. देशातील बहुसंख्य केळी 
उत्ादकांना या रोगाची ओळख नाही. त्ामुळे मोठे नुकसान होते कारण 
पीटस्पाहॅट ग्रस् केळी व्यापारी कमी भािाने कापतात. 

रोगाचे वनयंत्ण- पािसाचे िातािरण असताना ककंिा पाऊस होत 
असताना कापणीच्ा बागेतील कोरडी, कपिळी पाने त्वररत कापून 
बागेबाहेर काढािी. रण्ांिरील क्ोरेट, रिहॅक्/ ररबन त्वररत काढािी. 

•  घड / एकही सुकलेल्ा पानाचा तुकडा राहणार नाही याची दक्षता 
घ्ािी. 

• घडािर रक् ९ रण्ा ठेिाव्या. 
•  बागेत हिा खेळती ठेिािी. 
•  केळीची वनसिण / िेण झाल्ानंतर वनयवमत घडांिर रिारणी 

करािी. 
•  महॅन्ोझेब ३० ग्रहॅम + इमीडा ७ वमली, १५ ललटर पाण्ात 
•  टरॉपसीन १० ग्रहॅम + काहॅनकरकाहॅडर ७ वमली १५ ललटर पाण्ात 
•  डायथेन एम ४५ - ३० ग्रहॅम + इवमका ७ वमली १५ ललटर पाण्ात  घेिून 

दर १० ठदिसांच्ा अंतराने रिारणी करािी. केळी कापणीच्ा आधी 
घडािर रिारणी केल्ास केळी ट्क मध्े कपकत नाही. अशाप्रकारे 

शेताच्ा बांधावर वाढलेले तण शेताच्ा बांधावर वाढलेले गवत वाल

करपा ग्रस्थ पान, झाड व घड
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िेळेत पीटटींग रोगाचे व्यिस्ापन केल्ास पीकटगं पासून होणारे 
नुकसान टळू शकेल.

करपया रोगयाचया प्यादभुभाव 
सध्ाचे िातािरण करपा / लसगाटोका रोगाच्ा िाढीस पोषक आहे. 

पीलबाग / खोडव्याच्ा केळी आणण एकप्रल- मे- जून लागिडीच्ा केळींना 
करपा रोगाचा धोका जास् आहे. कारण त्ा बागांची िेण झाल्ािर 
झाडािर जेव्ा घड असतो आणण िातािरण जेव्ा दमट असते आणण 
ररमझझम पाऊस पडतो तेव्ा करपा रोगाचे स्पोअर झपाट्ाने पक्व 
होतात आणण त्ांचे जवम्गनेशन सुद्धा िेगाने होते आणण २० ठदिसात 
आपल्ाला करपा रोग िाढल्ाचे ठदसते. वनसिणीच्ा केळी ककंिा 

कापणीच्ा केळीिर जर करपा रोगाने सि्ग पाने जळाली आणण ४ ते ५ 
पाने रक् राठहली तर घडांचा विकास होत नाही, केळ्ांची रुगिण होत 
नाही, िजन घटते, केळीचे घड अकाली कपकायला लागतात, त्ामुळे 
केळी उत्ादकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. रोगाचा प्रादभुवाि 
झाल्ानंतर १५ ते २० ठदिसांनी उग्रता ठदसून येते. त्ासाठी ढगाळ 
िातािरण होताच रोगाला प्रवतबंधात्मक अाळा घालणे गरजेचे आहे. 

त्ासाठी रोगग्रस् ि िाढलेली पाने बागेच्ा बाहेर काढून, जाळून 
टाकािी. बाग स्वच् ठेिािी, बागेत हिा मोकळी राहील यासाठी कपले, 
कपिळी पाने, शेजारील बांधािरील गित काढािे. बागेला पाण्ाचा ताण 
देऊ नये, बागेत रचखल होईल एिढे पाणी देऊ नये. बेडिर रक् आेल 

उत्तरप्रदेशातील केळी बागेवर अनतथंड तापमानाचा पररणाम (चचलींग).

चचलींगमूळे पोगा करपणे चचलींगमूळे थ्ोट-चोेक
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राहील आणण िारसा राहील एिढेच पाणी द्ािे. ठठबक लसचंन वनयवमत 
ि रात्री चालिािे. नेहमी थोड्ा प्रमाणात नत्र, मोठ्ाप्रमाणात पालाश, 
महॅग्ेलशयम ि ररॉस्फररक ॲलसड जैनतंत्रज्ानाच्ा लशरारशीप्रमाणे द्ािे. 
बागेला सशक् ठेिािी आणण बागेिर बुरशीनाशकाची रिारणी द्ािी. 

महॅन्ोझेब २ ग्रहॅम ककंिा बहॅजोवमल १  ग्रहॅम ककंिा प्राहॅपीकोण्ाझोल १ग्रहॅम 
ककंिा डाईकेमाहॅक्ग  १ ग्रहॅम ककंिा टेबुकोनाझोल १ वमली यापैकरी एक 
बुरशीनाशक प्रवत १ ललटर पाण्ात आणण सोबत वमनरल ऑइल ५ ते १० 
वमली एक ललटर पाण्ात घेऊन बागेिर एचटीपी पंपाच्ा साहाय्ाने 
ककंिा पाहॅिर पंपाच्ा साह्ाने झाडाच्ा िरच्ा पानापययंत रिारा जाईल 
अशा पद्धतीने रिारणी करािी. पानाच्ा िरच्ा बाजूिर द्ािण पडणे 
गरजेचे आहे. म्हणजे करपा रोगाला आळा बसेल असे दर आठिड्ाला 
रिारािे.

हिवयाळ्यात  केळी बयागांचे व्यवस्यापन
ठहिाळ्ात ढगाळ िातािरण म्हणजे िोट्ा आणण मोठ्ा केळी 

बागांच्ा िाढीसाठी वमळालेला बूस्र डोसच आहे. कारण सकाळचे 
तापमान १६ अंशच्ािर आहे आणण दपुारचे तापमान २८ अंशपययंत आहे 
असे उबदार िातािरण केळीच्ा िाढीसाठी पोषक आहे. परंतु सूय्गप्रकाश 
नसल्ाने थोडा पररणाम आहे. परंतु मी आधीच म्हटल्ाप्रमाणे ठहिाळ्ात 
असे िातािरण दवुम्गळ असते. अशा उबदार िातािरणामुळे केळीिर 
चीललंग चा असर कमी होईल आणण वनयवातक्षम गुणित्ता कटकून राहील. 
परंतु तरीसुद्धा ढगाळ िातािरण संपल्ाबरोबर तापमान पुन्ा खाली 
जाण्ाची शक्यता आहे, त्ामुळे बागांचे व्यिस्ापन अजून एक मठहना 
काळजीपूि्गक करणे गरजेचे आहे.

मृग बयाग 
एकप्रल मे जून लागिडीच्ा बागांचा वनसिा (िेण) झाली आहे. काही 

बागांची सुरू आहे. या िषषीचा पािसाळा ऊष्ण होता. अनेक ठदिस 
पािसाचा खंड होता, पररणामी बागांची िाढ रार चांगली न होता वनसिा 
झाला. परंतु ज्ा केळी उत्ादकांचे व्यिस्ापन अचूक होते त्ा बागांची 
िाढही जोमदार झाली आणण वनसिा ही चांगला झाला. या बागांचे 
ठहिाळ्ात योग्य व्यिस्ापन न झाल्ास िजनात घट येते गुणित्ता 
ढासळते. पयवायाने नुकसान होते.
• या बागांना ठहिाळ्ात ठठबक लसचंन संच बंद ठेिू नये म्हणजे पाणी 

बंद करू नये. वनयवमत संच चालिून आेल ि िारसा कायम ठेिािा. 
•  प्रवत झाड दररोज २० ते २२ ललटर पाणी द्ािे. 
•  वनसिणीच्ा बागांना प्रती एकर प्रवत १००० झाडांसाठी युररया २ ते 

२.५ ककलो, पांढरे पोटहॅश, ६.५ ककलो ककंिा ०.०.५० ५ ककलो आणण 
महॅग्ेलशयम ५०० ग्रहॅम, राहॅसे्फररक अहॅलसड २५० ग्रहॅम दर चौथ्ा ठदिशी 
ड्ीप द्ारे सोडािे.

•  दर आठिड्ाला कहॅ ल्शियम नायटे्ट २ ककलो एक मठहना सोडािे. 
•  रचलेटेड, झझकं, रेरस, बोररॉन ३०० ग्रहॅम प्रत्ेकरी दर पंधरा ठदिसाआड 

असे ३ ते ४ िेळा सोडािे. 
•  घडाला बड इंजेक्शन द्ािे. केळरूल ५०% खोडामध्े असताना 

बीआय करािे. 
•  रण्ा सुट्टा झाल्ािर घडािर करीटकनाशक ि बुरशीनाशक 

रिारणी करािी.
• घडािर नऊ रण्ा ठेिाव्या, केळािरील फ्ोरेटस काढािे. 

ननसवलेल्ा केळी बागेवर अनतथंड तापमानाचा पररणाम (चचलींग).
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•  दहािी रणी पूण्ग काढािी, अकराव्या रणीत एक केळी ठेिून केळ 
रुल तोडािे. 

•  घडाच्ा दांड्ाला एेज टहॅग बांधािा. 
•  घडािर स्ककटयंग बहॅग घालािी जेणेकरून रचलटींग कमी होईल.
•  तापमान १२° अंशाच्ा खाली जात असल्ास बागेत लाकडाचा  

भुसा ककंिा गव्ाचे भूस जाळून धूर करािा. 
•  बागेला पाणी रात्रीच द्ािे, बोअरचे पाणी गरम असते त्ामुळे  

झाडाच्ा मुळांच्ा कक्षेत ऊब वनमवाण होते. 
•  घडािरील रचलटींग कमी करण्ासाठी श्ी. विशाल अग्रिाल, रािेर हे 

५० मायक्रॉनची स्ककटयंग बहॅग िापरून प्रयोग करीत आहेत. 

कांदे बयाग 
कांदेबाग म्हणजे ऑक्ोंबर, नोव्हेंबरच्ा लागिडीिर थंड तापमानाचा 

जास् पररणाम होतो. केळी उत्ादक ठहिाळ्ात १० ते १५ ठदिस केळी 
बागेला पाणी देत नाही त्ामुळे थंडीचा पररणाम जास् होतो. बागा 
कपिळ्ा पडतात, िाढ थांबते, झाडाची पाने खोडापासून िेगळी होतात. 
तापमानात ७° अंशािर खाली आल्ास निीन वनघणारे पान पांढरे, 

कपिळे वनघते. वनमदळ, खकणार सारख्या पररसरात अजूनही केळी 
झाडांची पाने पूण्गपणे काळी पडतात, करपतात आणण उत्तर प्रदेश राज्ात 
तर दरिषषी बागा करपतात. त्ामुळे त्ांना जुलै मठहन्ालशिाय इतर 
मठहन्ात लागिड करता येत नाही. 
•  कांदे बागेच्ा केळीला दररोज ८ ते १० ललटर पाणी द्ा. 
•  वनयवमत रकट्गगेशन करा. प्रवत हजारी युररया ४.५ ककलो १२.६१.० - २ 

ककलो, पांढरे पोटहॅश ६ ककलो, महॅग्ेलशअम अधवा ककलो, याप्रमाणे एक 
हजार झाडांना जर चौथ्ा ठदिशी रकट्गगेशन करा. 

•  बागेला झझकं, रेरस, प्हॅन्ो ग्रहॅनुल, सल्र प्रवत झाड प्रत्ेकरी दहा 
ग्रहॅम द्ा. 

•  ह्वुमक, अहॅलसड ि कहॅ ल्शियम नायटे्ट वनयवमत द्ा.
•  बागेिर सुक्ष्मअन्नद्व्य, लहॅन्ोझाइम आणण १९.१९.१९ रिारणी दर 

आठिड्ाला घ्ा. रोलीअरमुळे बागा थंडीना बळी पडणार नाहीत. 
बदलत्ा िातािरणात जागरूक राहून शास्त्रोक् पद्धतीने बागांचे 
व्यिस्ापन केल्ास उत्तम गुणित्ता चांगली रास वमळते.

जैनच्ा कटश्यूकल्चर केळी रोपांना एकावेळी लगडलेले उत्तम मोठे घड
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संरक्णयासयाठी आवरण अगत्याचे
फळािर सूयधाची ककरणे ्ेट पडली ककंिा कडक उन्ाचा मारा फळांिर झाला तर फळांिर काळे डाग पडण्ाचा ि 

त्ांची गुणित्ा खराब होण्ाचा धोका असतो याकररता जास्ीत जास् काळ फळ सािलीत कसे राहहल आणण ्ेट 
सूयथिककरणांना सामोरे जाणार नाही याची काळजी ि दक्ता िेतकरटी घेतात.यासाठी केळटीच्ा घ़डाला प्ॅस्स्क कपििीचे 
आिरण घातले जाते. द्ाक्ाचे घड िेलीच्ा दोन्ी बाजूने पाच-पाच तारा लािून त्ािर सोडले जातात ि ते पानांच्ा 
खाली कसे राहतील ते पाहहले जाते. त्ामुळे द्ाक्घड लगेच कपिळे 
न पडता जास् काळ हहरिे राहतात आणण उिीरा काढायला येतात. 
त्ामुळे द्ाक्ाची वब्क्स िाढून ती खायलाही गोड लागतात.बरेच 
िेतकरटी हल्ी पपईच्ा झाडाला शज्े पपया लागल्ा आहेत त्ाच्ा 
भोिती पोती गुंडाळतात. त्ामुळे पपई डागी बनत नाही ि काळटीही 
पडत नाही. बऱयाचदा फळांिर ककडे, डास, मािा ि जीिजंतूचा 
हल्ा होऊन त्ाचे डागही पडतात. यापासून फळांचा बचाि 
करण्ासाठी िरून आिरण घातले जाते. हल्ी पेरूच्ा झाडािर जे 
पेरू लागतात त्ाला ्ममोकोलची जाळटी घालतात आणण िरून त्ािर 
प्ॅस्स्कची कपििीही चढवितात. त्ामुळे फळाची प्रत, चकाकी उत्म 
राहते. या संरक्णाकररता ्ोडा खचथि िाढत असला तरटी फळांना ि 
मालाला जो गुणित्ेमुळे जास्ीचा भाि वमळतो त्ातून हा खचथि 
सहजपणे िसूल होऊन जातो. त्ामुळे िेतकऱयांनी यापुढटील 
काळात फळांच्ा संरक्णाची अिी उत्म व्यिस्ा करणे गरजेचे आहे.

उनहापासून संरक्षण वहावे म्हणून पपईफळांभोवती गुंडाळलेली पोती

झाडावरील पेरु फळांना 
घातलेली थममोकाेलची जाळी 
व वरून पलॅस्टीकची कपशवी
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भारताचे राष््ीय रळ आंबा हे असून त्ाला रळांचा राजा असे 
संबोधधले जाते. भारतामध्े आंब्ाच्ा सुमारे १००० जाती आढळतात. 
परंतु साधारणपणे २० जाती ह्ा व्यापारदृष्टा महत्ताच्ा आहेत. उदा. 
हापूस, तोतापूरी, केशर, रत्ना, दशहरी, बैगनपल्ली, चौसा, लसदंरुा इ. 
जगातील क्मिारीत आंबा उत्ादनात भारत पठहल्ा क्मांकािर असून 
जगातील एकूण आंबा उत्ादनापैकरी सुमारे ५० टके् आंबा हा भारतात 
उत्ादीत होतो. आंबा आयात करणारे देश भारतीय बाजारपेठेला उतृ्ष्ठ 
दजवाचा आंबा पुरविणारा मुख्य स्त्रोत समजतात. त्ामुळे आंब्ांची 
उत्ादकता आणण बाजारपेठेतील दजवा तसेच रळांचा कटकािूपणा 
उंचािणे ही काळाची गरज आहे.

आंब्ांची उत्ादकता तसेच दजवा िाढविणे, कटकविणे हे आव्ान 
कठीण असले तरी निीन संशोधन आणण सुधारीत लागिड पद्धतीचा 

मोठ्ा प्रमाणािर अिलंब केल्ास हे सहज शक्य आहे. सध्ाच्ा 
काळात १० ..१० मीटर अंतरािर आंब्ाची लागिड न करता अवतसघन 
लागिड या पद्धतीचा अिलंब िाढू लागला आहे. या पद्धतीत आंब्ाची 
लागिड ३ ..२ मीटर अथिा ४ ..२ मीटर अंतरािर करण्ात येऊन 
वतसऱयाच िषषी पीक घेण्ािरती भर ठदला जातो. झाडांची िेळोिेळी 
िाटणी, पाणी ि खते व्यिस्ापन याकडे देखील गांभीयवाने पाहण्ाची 
गरज आहे. ३ ..२ मीटर अंतरािरील लागिडीत एकरी ६७४ तर ४ ..२ 
मीटरमध्े एकरी ५०० झाडे बसतात. सुरिातीपासूनच झाडांची िेळोिेळी 
तंत्रशुद्ध िाटणी करून झाडांचा आकार तसेच उंची वनयंत्रणात ठेिता 
येते. वतसऱयाच िषषी आपल्ा आंबा बागेतून शाश्ित उत्न्न या पद्धतीद्ारे 
घेता येते.

झाडांची उंची जास्ीत जास् पाच ते सहा रूट असल्ाने झाडांची 

मोिोर
संरक्ण

आंबया
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पहाणी, रिारणी तसेच रळांची काढणी सोपी होते जेणेकरून सुमारे 
२० ते ४० टक्क्यांपयंत काढणीमध्े होणारे नुकसान कमी होण्ास मदत 
होते. रळांची काढणी होताच झाडाची िाटणी करणे महत्ताचे आहे. 
चालू िषवाची सुमारे १५-२० सहेंमी िाढ राखून िाटणी करािी. िाटणी 
केल्ािर त्वररत ठठबक लसचंन पद्धतीने पाण्ाचा आिश्यकतेनुसार ि 
खतांचा िापर लशरारसीप्रमाणे करािा. अवतसघन आंबा लागिडीमध्े 
िाटणीनंतर सुमारे ९० ठदिसांनी पहॅक्ोब्ुट्ाझोल या संजीिकाचा 
झाडाच्ा ियाच्ा ि पण्ग विस्ाराच्ा (कहॅ नोपी) लशरारशीप्रमाणे 
जवमनीत िापर करािा जेणेकरून मोहोर हा थोडा लिकर आणण 
एकाचिेळस येऊन उत्न्न िाढीस मदत होते. मोहोर आल्ानंतर पीक 
िाढीदरम्ान सोबत ठदलेल्ा माठहतीनुसार पाणी व्यिस्ान करािे. 
अवतसघन लागिडीमध्े तोतापुरी, रत्ना, नीलम या सारख्या जातटींमध्े 

वतसऱया िषषी २ ते ३ टन, चौथ्ािषषी ४ ते ५ टन तर पाचव्या ते सहाव्या 
िषषांनंतर एकरी १० ते १२ टनापययंत उत्न्न घेतले आहे. तर हापूस सारख्या 
कमी ि दरिषवाआड लाग असणाऱया जातटींमध्े एकरी ३ ते ५ टनांपययंत 
उत्न्न जैन कृषी संशोधन विकास कहें द्, उदमलपेठ, तवमळनाडू येथे 
घेतलेले आहे. कमीत कमी जागेमध्े जास्ीत जास् उत्न्न हे या पद्धतीचे 
उकदिष् आहे. पारंपररक लागिड पद्धतीपेक्षा अवतसघन लागिड पद्धतीमध्े 
उत्न्न हे तीनपटीने अधधक घेता येते, हे आता ठठकठठकाणी केलेल्ा 
प्रयोगांिरून लसद्ध झाले आहे. कोणत्ाही कपकाची उत्ादकता 
िाढविण्ासाठी लागिड पद्धतीतील बदल, िाटणी, पाणी ि खते 
व्यिस्ापन याइतकेच ककंिा त्ाहूनही जास् महत्व हे त्ा कपकािरील 
येणाऱया ककड ि रोगांचे व्यिस्ापन यािर अिलंबून असते. ककड ि रोग 
यांच्ामुळे दरिषषी सुमारे २० ते ८० टक्क्यांपययंत नुकसान होते आणण 
िेळीच उपाययोजना न केल्ास ते १०० टक्क्यांपययंत होते याची बऱयाच 
संशोधकांनी नोंद घेतलेली आहे. उपरोक् संदभवानुसार सि्गप्रथम आपण 
अतीसघन लागिडीमध्े तसेच घनलागिडीमध्े आंबा मोहोर संरक्षण 
याविषयी सविस्र माठहती जाणून घेणार आहेत. आंब्ाची उत्ादकता  
ही मोहोरािरील करीड ि रोग यांच्ा वनयंत्रणािरती अिलंबून  असते. 
आंबा मोहोरािर प्रामुख्याने रूलककडे, तुडतुडे, शहेंडा पोखरणारी अळी 
आणण वमज माशी ह्ा ककडटींचा आणण भुरी, करपा यासारख्या रोगांचा 
प्रादभुवाि आढळतो.

डॉ. अमोल चौिरी
ननतीन पयाटील

आंबा कपक तज्  
जैन इररगेिन शसस्ीम्स शल. 

झाडाला गुच्ाने लगडलेला केशर आंबा.
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कीड व्यवस्यापन
१)  फुलककडे - (Thrips) हे ककटक आकाराने अती सुक्ष्म असून 

सहजपणे ठदसत नाहीत. हे ककटक कोिळी पाने, रुले तसेच रळांिर 
प्रादभुवाि करतात. कपले ि प्रौढ ककटक कोिळ्ा पानांचा खालील 

भाग खरडून रस शोषण करतात. पररणामी पाने िेडीिाकडी होऊन 
करपतात ि गळून पडतात. याचप्रमाणे रुलांिर प्रादभुवाि झाल्ाने 
रुलांची गळ होते. रळांची देखील साल खरिडल्ामुळे ती 

खडबडीत ठदसतात ि आकाराने लहान होतात. ज्ामुळे त्ांची 
बाजारपेठेतील प्रत घटते.

वनयंत्ण
•  रुलककडटींचो प्रादभुवाि ठदसून येताच डरॉयमोथोएट १ वम.ली. प्रवत 

ललटर अथिा वनबंोळी अक्ग  ५० वम.ली. प्रवत ललटर या प्रमाणात 
रिारणी करािी. 

२)  िेंडा पोखरणारटी अळटी - (Shoot Borer) कोिळी पालिी तसेच 
मोहोर येण्ाच्ा िेळेस या ककडीचा प्रादभुवाि आढळून येतो. या 

मोहोराने लदबदलेल्ा आंब्ाच्ा झाडावर  
औषध फवारणी करताना.

फुलककड्ांचा प्रादभुयाव झालेली आंब्ाची डहाळी

शेंडा पोखरणारी अळी
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ककडीची मादी मोहोरांच्ा देठािर अंडी घालते. अळी अिस्ा ही 
नुकसानकारक असून अळी ही गुलाबी रंगाची असते. ही अळी 
मोहराच्ा देठामध्े रिद् पाडून आत लशरते. देठामधील अन्नद्व्य 
खाल्ामुळे मोहर सुकून जातो.
वनयंत्ण

•  या अळीची कोशािस्ा ही झाडाखालील जवमनीमध्े पूण्ग होते. 
त्ाकररता झाडाखालील माती हळूिार खरडून काढािी जोणेकरून 
उन्ामुळे तसेच पक्षांनी िेचून खाल्लामुळे या ककडीचे वनयंत्रण 
संभिते.

•  आंब्ाचा मोहोर रुटू लागताच डायमेथोएट २ वम.ली. प्रवत ललटर या 
प्रमाणात रिारणी करािी. ककंिा क्युनरॉलररॉस २५ इ.सी. १.५ वम.ली 
प्रवत ललटर पाण्ात रिारणी करािी.

३) तुडतुडे - (Mango Hopper) आंबा मोहोरािरील ही एक महत्वाची 
आणण अवत नुकसानकारक करीड असून या ककडीच्ा महत्वाच्ा तीन 
प्रजाती अम्ीटोड्स अटककनसोनी, इकडओस्कोपस क्ायकपअहॅलीस 

आणण इकडओस्कोपस वनझव्ओस्पास्गस सि्गत्र आढळून येतात. ही 
करीड भुरकट रंगाची असून पाचरीच्ा आकराची असते आणण हे 
ककटक चपळ असून यांची चाल वतरपी असते. या ककडीच्ा डोक्यािर 
तांबड्ा रंगाचे तीन ठठपके असतात. या ककडीचा जीिनकाल १५ ते 
२० ठदिसांचा असून कपले ि प्रौढ या दोन्ी अिस्ा मोहोरातील 
तसेच कोिळ्ा पानातील रस शोषून घेतात. यामुळे मोहोर संपूण्ग 
सुकून गळून पडतो. िेळेत वनयंत्रण न केल्ास या ककडीपासून २० ते 
१०० टक्क्यांपययंत नुकसान संभिते. यालशिाय तुडतुडे मधासारखा 
रचकट पदाथ्ग त्ांच्ा शरीरािाटे बाहेर टाकतात. जो पानांिर ि 
रळांिर पडतो आणण नंतर त्ािर कहॅ पनोकडअम महॅन्ीरेरी या 
जातीची काळ्ा बुरशीची िाढ होते ज्ामुळे झाडाची प्रकाश 
संश्लेषण कक्या मंदािते. रळे काळी पडून त्ांची बाजारातील प्रत 
आणण वनयवातक्षमता कमी होते.

वनयंत्ण
• आंब्ाची लागिड लशरारस केलेल्ा अंतरािरच करािी.
• बाग तणविरहीत ठेिून झाडामध्े रांद्ांची जास् दाटी टाळािी, दाट 

रांद्ांची विरळणी करून सूय्गप्रकाश संपूण्ग झाडाला व्यिस्स्त 
वमळेल याची काळजी घ्ािी.

• तुडतुडे िष्गभर आंबा बागेमध्े असल्ामुळे मोहोर येण्ाआधीच ह्ा 
ककडीच्ा व्यिस्ापनाची सुरूिात करािी. केिळ रासायवनक 
ककटकनाशकांिर अिलंबून न राहता या ककडीचे एकास्त्मक करीड 
व्यिस्ापन केल्ास जास्ी चांगले वनयंत्रण करता येईल.

• या ककडीच्ा वनयंत्रणाकररता ककटकांना आककष्गत करणारे कपिळे 
रचकट सापळे प्रती एकर पाच या प्रमाणात सि्ग बागेमध्े समान 

तुडतुडे

ककटकांना आककषषित करणारे कपवळे चचकट सापळे.

ककटकांना आककषषित करणारे कपवळे चचकट सापळे.
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अंतरािर लािािे आणण दररोज या सापळ्ांिर तुडतुडा ककडीचे 
वनरीक्षण करािे. या पद्धतीद्ारे आपल्ा बागेमध्े तुडतुडा ककडाचे 
कमी ककंिा जास् प्रमाण समजण्ास मदत होते.

• मोहोर येण्ापूिषीच जैविक ककटकनाशक, वनबंोळी अक्ग  ५० वम.ली. 
प्रती ललटर पाणी अथिा वनबंोळी तेल १० वम.ली. प्रवत ललटर अथिा 
अझा  कडरेक्ीन युक् ककटकनाशकाची रिारणी अधून मधून 
करािी. तसेच लेकहॅ नीलसलीयम या वमत्र बुरशीजन् ककटकनाशकाची 
रिारणी ३ वम.ली. प्रवत ललटर या प्रमाणात करािी. पूण्ग मोहोर 
रुलल्ानंतर या ककडीचा अधधक प्रादभुवाि आढळतो, अशा िेळेस 
डरॉयमेथोट २० वम.ली. अथिा इवमडाक्ोप्रीड ४ वम.ली. अथिा 
थायामेथोक्ाम १ ग्रहॅम प्रवत १० ललटर पाण्ात वमसळून संपूण्ग 
मोहोरािर तसेच झाडािर रिारणी करािी.

रोग
१) भुरटी - (Powdery Mildev) भुरी हा आंबा मोहोरािरील अवत 

नुकसानकारक रोग असून ढगाळ िातािरण तसेच थंडी पडताच या 
रोगाचा प्रादभुवाि अधधक प्रमाणात आढळून येतो. या रोगामुळे 
मोहोराच्ा दांड्ांिर पांढऱया रंगाची भुकटी स्वरूप बुरशीची िाढ 
होते. या बुरशीचा प्रसार िाऱयामुळे होतो. बुरशी कोिळ्ा मोहोरातील 
अन्नरस शोषून घेते ज्ामुळे रुले ि कोिळ्ा रळांची मोठ्ा 
प्रमाणात गळ होते. िेळेत वनयंत्रण न केल्ास या रोगामुळे ७० ते ९० 
टके् नुकसान संभिते.

वनयंत्ण
या रोगाच्ा वनयंत्रणाकररता बुरशी नाशकाची रिारणी शक्यतो 

मोहोर रुलण्ाआधी करािी. तसेच पूण्ग रुलो-यादरम्ान रिारणी 

मोहोराने लदबदलेले आंब्ाचे झाड 
हा मोहोर कटकनवण्ासाठी काळजी 
घेतली तरीही सवषिच्ा सवषि मोहोर 
कधीच कटकत नाही. झाडाचया 
वयानुसार मोजून फळे धरली 
पाठहजेत तरच त्ांची चांगली वाढ 
होवू शकेल.
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टाळािी. हेक्ाकोनझोल या बुरशीनाशकाची १ वम.ली. प्रती ललटर ककंिा 
सल्र ८० टके् २ WP ग्रहॅम/ ललटर या प्रमाणात रिारणी करािी.
२) करपा - (Anthracnose) ह्ा रोगाचा प्रादभुवाि कोिळी पालिी 

तसेच मोहोरािर आढळून येतो. पानांचे देठ काळे पडणे, पाने खाली 
िाकणे, करपणे, मोहोराच्ा देठािर काळपट डाग पडणे ही या 
रोगाची लक्षणे आहेत. कोिळी पाने रुले यानंतर िोट्ा रळांिर 
देखील हा रोग पसरतो. िोट्ा रळांिरील िोटे काळे डाग िाढत 
जािून एककत्रत होतात. पररणामी रळे गळून पडतात. डागी रळांिर 
खोलिर तडे पडतात ि रळे नासतात.
वनयंत्ण
आंबा बागेची वनयवमत स्वच्ता राखािी. रोगग्रस् पाने, रांद्ा तसेच 

रळे काढून जाळून टाकािी. रिारणीकररता करॉपर ऑक्सीक्ोराईड या 

बुरशीनाशकाचा २.५ ग्रहॅम प्रती ललटर पाणी या प्रमाणात िापर करािा.
महत्ताची सुचना
आंबा मोहोरािर सकाळी ८-१० िाजेपययंन्त परागीकरण करणारे 

ककटक अधधक प्रमाणात असल्ामुळे या िेळेत शक्यतोिर रिारणी 
टाळािी. याकररता मोहोर रुलण्ाआधीच करीड ि रोगांच्ा व्यिस्ापनास 
सुरूिात करािी जेणेकरून अधधक रळधारणा संभिते. ककटकनाशकांची 
तसेच बुरशीनाशकांची काय्गक्षमता िाढिण्ासाठी सि्ग रिारण्ांमध्े 
स्ीकरचा िापर १० वम.ली. प्रती १० ललटर पाणी या प्रमाणात करािी.

आंबा बागेत रुलांचे परागीकरण चांगल्ा प्रकारे होण्ासाठी बागेत 
मधमाशीच्ा एकरी २ पेट्ा ठेिािे ककंिा गुळाचे पाणी प्ास्ीकच्ा 
पसरट भांड्ात ४ ते ५ ठठकाणी ठेिाव्यात. आंबा बागेला ज्ा िेळेस 
मोहोर येईल त्ा िेळेस शेिगा, मोहरी, झहेंडू या झाडांना रुलधारणा झाली 

आंब्ाच्ा मोहोरावर झालेला पावडरी मेल्ीओ रोगाचा प्रादभुयाव
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पाठहजे या दृष्ीने या झाडांची लागिड बागेत ककंिा बांधािर करािी जेणे 
करून आंबा मोहराचे परागीभिन चांगल्ा प्रकारे होऊन रळधारणा 
चांगली होईल.
मोहोर ि फळे कटकून राहण्ासाठी झाडाला पाणी देणे आिश्क

आंब्ाची मोहोरािरील रळगळ ही संजीिकाचे असमतोल ककंिा 
कमतरता ि रळधारणा नंतरची पाण्ाची कमतरता यािरसुद्धा 
अिलंबून असते. त्ाकररता आंबा मोहरािरील रळे िाटाण्ाची ककंिा 
बोरीच्ा आकारची असताना नहॅपथहॅललक अहॅलसटीक अहॅलसड (एन.ए.ए.) 
याचे व्यापारी नाि प्हॅनोकरक्स ककंिा नरॉयट्ोबेन्झीन हे संजीिक ०.५ 
वमली प्रवत ललटर पाण्ात घेऊन त्ामध्े १ वमली स्ीकर घेऊन रिारणी 
करािी, त्ामुळे रळगळ कमी होते. आंबा बागेत रळधारणा पूण्ग 

झाल्ािर िाटाण्ाच्ा आकाराची रळे असतांना झाडांना पाणी ठठबकने 
सुरू करािे. सुरूिातीस पाणी हळूहळू द्ािे तसेच रळधारणा झाल्ािर 
आंब्ाच्ा झाडांना ठठबकने पाणी सुरू करािे. झाडाला आिश्यक तेिढेच 
पाणी द्ािे ि जमीन िारसा स्स्तीमध्े ठेिािी.

अवतसघन लागिडीत सुरिातीला ४ ते ६ ललटर पाणी प्रवत झाड प्रवत 
ठदिस द्ािे ि हळूहळू पाण्ाचे प्रमाण िाढित जािे. रळधारणेनंतर 

आंब्ाच्ा पानांवर ॲनथ्ॅकोनोस रोग

आंब्ाचे झाडाला लागलेला मोहोर कटकण्ासाठी 
झाडाला पाणी व खते देणे आवश्यक आहे.
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बोरीच्ा / ललंबूच्ा आकाराची रळे असतांना १० ठदिसाच्ा अंतराने 
दोन िेळा पोटहॅलशयम नायटे्ट (१३ः०ः४५) या विद्ाव्य खताची ककंिा युररया 
या खताचे १० ग्रहॅम प्रती ललटर पाण्ात घेिून त्ात स्ीकर १ वमली प्रवत 
ललटर वमसळून रिारणी करािी. यामुळे रळाची प्रत सुधारते ि रळाचे 
िजन ि आकार यामध्े िाढ होते.

बयागेत वयाफसया स्स्ती 
कयायम ठेवयावी

मोठ्ा झालेल्ा आंब्ाच्ा झाडाला िषथिभर पाणी 
हदले पाहहजे ही संकल्पना आजही वििेषत: 
कोकणातल्ा आंबा बागायतदारांना पटत नाही, रूचत 
नाही आणण त्ामुळे कृतीतही उतरत नाही. “आमच्ा 
बापजाद्ांनी ५०-१०० िषषांपूिवी झाडे लािली. झाडांना 
कधीही पाणी हदले नाही तरटी देखील झाडे उभी आहेत 
ना?  मग तुम्ही काय सांगता पाणी द्ा आणण तेही  
हठबकने. ्ेंब ्ेंब पाण्ािर कुठ फळे लागतील का?”  
असा त्ांचा िरून उलटा युक्तििाद असतो. िास्विक 
एकरटी आंब्ाची ४० झाडे लािण्ाचे तंत्ज्ान आता 
जुनाट आणण कालबाह्य झाले आहे. आता सघन ि 
अवतसघन लागिड पद्तीनुसार एकरटी ५०० ते १००० 
झाडे लािली जाताहेत. या झाडांना दोन्ी बाजूने 
हठबकच्ा नळ्ा टाकून बारमाही पाणी हदले जात 
आहे. इतकेच नवे् तर आंब्ाच्ा झाडाला मोहोर 
लागल्ापासून कैरटी अंड्ाच्ा आकाराची होईपययंत 
पाटाने प्रिाही पद्तीने पाणी देणार असाल तर 
पाण्ाच्ा ककमान ५ ते७ पाळ्ा हदल्ा पाहहजेत आणण 
हठबकने पाणी देणार असू ि एकच लॅटरल असेल तर 
रोज पाणी हदले पाहहजे. िाफसा म्स्ती कायम राहील 
हे पाहून पाणी व्यिस्ापन करायला हिे. मोहोर 
झाडािर असताना त्ाला जर पाणी हदले तर 
मोहोरातील फुलांचे छोट्ा छोट्ा फळात रूपांतर 
व्ायला खूप मदत होते. फळधारणा चांगली होते. फळे 
झाडािरून काढण्ापूिवी १० ते १५ हदिस अगोदर 
झाडाला पाणी देणे बंद केले पाहहजे. आंबा बाग यिस्ी 
होण्ात ८० टके् खेळ पाणी व्यिस्ापनाचा आहे. ते 
जमले तर बाग उत्मच येणार. उन्ाळ्ाच्ा हदिसात 
फळगळ होऊ नये म्हणून झाडाला खालून नैसक्गथिक 
साधनांचे मलल्चगं (गित, पालापाचोळा, काड्ा,भुस्ा 
िगैरे) करून भरपूर पाणी द्ािे. त्ामुळे जवमनीत 
ओलािा कायम राहून उन्ाचा ताण झाडे सहन करू 
िकतात.
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झाडाला अन्न-द्व्य तयार करण्ासाठी पाणीे हा रार महत्ताचा 
घटक आहे. झाडाच्ा िाढीच्ा विविध अिस्ांमध्े पाणी देणे गरजेचे 
आहे. उदा. निीन पालिी येण्ाच्ा िेळेस, रुलधारणा ि रळधारणेच्ा 
िेळेस पाणी देणे आिश्यक आहे. त्ाकरीता ठठबक लसचंन पद्धतीने पाणी 
देणे उत्तम ठरते. जवमनीमध्े ओलािा कायम राहतो. त्ामुळे झाडाची 
िाढ चांगली होते. आंबा रळबागेला ठठबक लसचंन बसविणे अत्ंत 
आिश्यक आहे. त्ामुळे पाण्ाचे ५० टके् बचत होते. खतांमध्े ३० 
टके् बचत होते. खतांचा अचूक ि काय्गक्षम िापर होतो. विजेची, 
मजुरांची बचत तसेच तणाचा प्रादु्गभाि कमी होतो. जवमनीच्ा 
प्रकारानुसार पाण्ाची गरज धभन्न असते. आंबा रळिाढीच्ा काळात 
पाणी ठदल्ामुळे रळांची गळ कमी होते. रळांचा आकार िाढतो. 
रळांचे उत्ादन िाढते. रळ लिकर काढणीसाठी तयार होण्ास मदत 
होते.

हठबक ससचंनयाचे फयायदे
१.  ठठबक लसचंन पद्धतीमुळे झाडाच्ा गरजेनुसार वनयंकत्रत पाणी देता 

येते. त्ामुळे पाण्ाची तसेच विजेची ५० टके् बचत होते.
२. ठठबक लसचंनामधून रकट्गगेशन टॅंक/वे्न्ुरी वदारे खते ठदल्ाने 

खतांच्ा मात्रेत ३० टके् पययंत बचत होते.
३.  ठठबकवदारे वनयंकत्रत पाणी ठदल्ाने तणांचे तसेच त्ामुळे उद्भिणाऱया 

ककड ि रोगांचे प्रमाण कमी होते.
४.  पाणी, खते देणे आणण तण वनयंत्रण यात मजूरांची बचत होते.
५. झाडांची मर कमी होते.
६.  रकट्गगेशन तंत्र िापराने ठदलेली मूलद्व्ये (खते) हिेत वनघून जात 

नाहीत तसेच जवमनीत पाझरून न जाता ती रक् कपकाला उपलब्ध 
होतात.

७.  ठठबक ि रकट्गगेशन तंत्र िापराने जवमनीमध्े मूलद्व्ये उत्तमररतीने 

अनतसघन आंबया बयागेचे पयाणी व खत व्यवस्यापन
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उपलब्ध करून देता येतात. त्ामुळे झाडाची िाढ चांगली होते.
८.  ठठबकवदारे पाणी ठदल्ाने जमीन मऊ ि भुसभुसीत राहते.
९.  अांतरमशागत करण्ास त्रास होत नाही. जमीन कायम िारसा 

स्स्तीत राहते.
१०.  जमीन क्षारपड होत नाही. 
११.  ठठबकवदारे पाणी ठदल्ाने झाडांच्ा तंतुमुळाची संख्या िाढते.

१२.  ठठबकद्ारे पाणी ठदल्ाने झाडाला केलेले गिताचे आच्ादन 
कुजण्ाचे काम िेगाने होते, जेणेकरून मातीतील सहेंद्ीय कबवाचे 
प्रमाण िाढून जवमनीच्ा पाणी धरून ठेिण्ाच्ा क्षमतेते िाढ होते.

१३.  रळांच्ा गुणित्तेत सुधारणा होऊन उत्ादनात िाढ होते.
१४.  तणांचा प्रादभुवाि होत नाही. त्ामुळे मशागतीच्ा ि मजुरीच्ा 

खचवात बचत होते. उत्ादन खच्ग कमी होतो.

महहने बाष्ीभिन मी.मी.
पाण्ाची गरज शल./झाड/हदिस

१ ले िषथि २ रे िषथि ३ रे िषथि ४ ्े िषथि ५ िे िषथि

जानेिारटी २.८७ ०.४६ १.७३ ३.९० ६.९३ ६.९३

फेब्ुिारटी ३.३८ ०.६४ २.५५ ५.७३ १०.१८ १०.१८

माचथि ३.७९ ०.७० २.८० ६.३० ११.२० ११.२०

एकप्रल ८.३८ १.५५ ६.१९ १३.९३ २४.७६ २४.७६

मे ९.३२ १.७६ ७.०३ १५.८३ २८.१४ २८.१४

जून ५.९७ ०.८१ ३.२३ ७.२७ १२.९३ १२.९३

जुलै ४.२४ ०.४८ १.९१ ४.२९ ७.६२ ७.६२

ऑगस् ३.२२ ०.३६ १.४६ ३.२८ ५.८३ ५.८३

सप्ेंबर ३.५७ ०.२४ ०.९३ २.१६ ३.८५ ३.८५

ऑक्टोबर ४.४२ ०.२९ १.१५ २.५८ ४.५८ ४.५८

नोव्ेंबर ३.४८ ०.४१ १.६२ ३.६५ ६.४६ ६.४९

कडसेंबर ३.१५ ०.३५ १.४० ३.१६ ५.६२ ५.६२

सरासरटी ४.६५ ०.६७ २.६७ ६.०१ १०.६८ १०.६८
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अन्नद्रव्य व्यवस्यापन व फटटटिगेशन
 आंबा झाड जोमाने िाढून भरपूर ि दरिषषी रळे येण्ाकरीता 

खते देणे आिश्यक आहे. त्ात आंबा कपकाच्ा ियानुसार शेणखत आणण 
सहेंद्ीय खत आणण रासायवनक खते खालीलप्रमाणे द्ािीत. रकट्गगेशन - 
तंत्रज्ान (पाण्ासोबत विद्व्य खते देणे) ही एक चांगली पद्धत आहे. 
त्ामुळे पाणी, मजूर ि खतांची बचत होते ि प्रभािी ि काय्गक्षम िापर 
करून उत्ादन िाढविणे शक्य होते. कारण कपकाच्ा िाढीच्ा विविध 
अिस्ांमध्े खते ठदल्ामुळे उत्ादनात िाढ होते. उदा. बाल् ि कुमार 
अिस्ा, प्रौढ अिस्ा, झाडाच्ा िाढीच्ा अिस्ा, मोहोर येण्ाची 

अिस्ा, रळे तयार होण्ाची अिस्ा इ.
पारंपाररक पद्धतीने खते देण्ापेक्षा कधीही रकट्गगेशन तंत्रज्ानाने 

खते ठदल्ामुळे खतांचा काय्गक्षम िापर होतो ि अचूक िापर होतो ि 
पाण्ासोबत विद्ाव्य खते ठदल्ामुळे झाडांच्ा विविध अिस्ांमध्े 
चांगला पररणाम ठदसून येतो, खतांचा ऱहास होत नाही तसेच बाष्ीभिन 
होत नाही ि जमीन पडून राहून त्ाचे विघटन होत नाही. रकट्गगेशन 
तंत्रज्ानात उत्ादन िाढीसोबत गुणित्तापूि्गक, दजकेदार उत्ादन घेता येते. 
खत, मजूर, िीज, पाणी इत्ादटींची बचत होते.

आंबया बयागेचे फटटटिगेशन व्यवस्यापन आणण प्मयाण (टक.ग्रॅ./मयात्रया/प्नत एकर) दर आठवड्ांनी.

िय िषजे
(झाडाचे)

िेणखत ककंिा जैन 
बायोसमृद्ी

सेंद्ीय खत (ककलो/प्रवत झाड)
नत् (ग्रॅम) सू्रद (ग्रॅम) पालाि (ग्रॅम)

१ ५ ३५ १५ २५

२ ७ ४५ २५ ५०

३ १० ७५ ५० ७५

४ १५ १२० ७५ १००

५-पुढे २० १२० ७५ १००

30



जानेवारी २०२१

अनतसिन आंबया लयागवड अन्नद्रव्यांची मयात्रया

िय महहने एकूण मात् युररया फॉसे्ररक अॅशसड म्ुरेट ऑफ पोटॅि मॅग्रेशियम सले्ट

१ ले िषजे
जुलै-सप्हें. १२ १.४ ०.५ ०.८ -

जाने-मे २० १.७ ०.६ ०.९ -

२ रे िषजे
जुलै-सप्े. १२ २.७ १.२ २.३ ०.२७८

जाने-मे २० १.६ ०.७ १.४ ०.१६७

३ रे िषजे

१५ जून ते ऑगस् १२ ४.५ २.३ ३.५ ०.५५५

सप्हें ४ १.४ १.२ ३.१ -

जाने-मे २० ३.२ १.२ १.५ ०.३३३

४ ्े िषजे ि पुढे

१५ जून ते ऑगस् १२ ७.२ ३.५ ४.६ ०.८३३

४ २.२ १.७ ४.२ -

जाने-माच्ग १२ ५.१ १.७ ३.२ ०.८३३

आंबा बागेचा सुक्ष्म अन्नद्व्यांचा िापर रिारणीद्ारे िषवातून ३ ते ४ िेळा करा. उदा. माइक्ोला, मल्ीरेक्स, सेविन इ.

झयाडांची छयाटणी िया यशस्ीतेचया मूलमंत्र
सघन आंबा लागिडीमध्े प्रूवनगंच्ा तंत्राला रार महत्व 

आहे. प्रूवनगं ही कला आहे. ६ ते ७ रुटाच्ापेक्षा जास् उंची 
झाडाची िाढू न देता ती वनयवमतपणे िाटत राहणे ि झाडांना 
आकार देिून ती बुटकरी ठेिणे हे कौशल्ाचे काम आहे. सघन ि 
अवतसघन लागिडीमध्े दोन झाडे एकमेकांच्ा शेजारी लिकर 
रचकटायला येतात. अशा िेळी झाडािर रळे कोणत्ा बाजूने 
धरािीत करी जेणेकरून सूय्गप्रकाशाचा 
जास्ीत जास् िापर करून घेता येईल 
आणण उत्तम दजकेदार रळे वनमवाण करता 
येतील असा विचार करून झाडािर पूि्ग-
पलचिम ठदशेेनेच रळे धरण्ाचे तंत्रज्ान 
आता जगात विकसीत झाले आहे. 
दलक्षण-उत्तर ठदशेने झाडे एकमेकांना 
रचकटायला आली तरी हरकत नाही. 
त्ा ठदशेने झाडांिर रळे न धरता रक् 
पूि्ग-पलचिम ठदशेने रळे धरण्ामुळे 
भरपूर सूय्गप्रकाश रळांना वमळतो. त्ामुळे रळांचा आकार तर 
मोठा होतोच पण त्ाला उत्तम चकाकरी येते. रळात चांगली 
साखर म्हणजे वरिक्स तयार होते. पररणामी रळ खायला गोड 

लागते. वनसगवाने प्रत्ेक रळात वरिक्स केव्ा ि ककती तयार 
होऊ शकेल याची क्षमता ठरिून ठदलेली आहे. माणसाने 
विज्ानाच्ा सहाय्ाने वनसगवािर ककतीही मात करण्ाचा प्रयत्न 
केला तरी रळात जास्ीची वरिक्स लिकर िाढविणे अजून तरी 
आपल्ाला शक्य झालेले नाही. १५ मे जोपययंत उजाडत नाही 
तोिर आपल्ाकडे आंब्ात २५ वरिक्स येऊ शकत नाही आणण 

एिढी वरिक्स येत नाही तोिर 
आंबा खायला गोड लागत नाही. 
आंबा लागिडीचे जे निीन तंत्र 
विकसीत झालेले आहे त्ाची 
कास शेतकऱयांनी धरून प्रूवनगं 
तंत्र लशकून घेतले पाठहजे. 
आजपययंत आपण रक् द्ाक्ष 
आणण बोर या दोन 
रळकपकांमध्ेच िाटणीचे तंत्र 
िापरीत होतो. आता ही 

अस्पृश्यता सोडून देऊन सि्ग रळझाडांची िाटणी करण्ाचे तंत्र 
िापरात आणले पाठहजे. िाटणी हा आता निीन रळबाग 
उभारणीची र्ास आहे. तोच यशस्वीतेचा मूलमंत्र आहे.
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पयाणी प्दषूणयाचे आवियान 

प्टरियेकडे
लक् िवे - डॉ. मधुसूदन चौधरटी

नदीत प्रदकूषत व सांडपाणी सोडल्ामुळे त्ांची अवस्था गटारातल्ा घाण पाण्ासारखी झाली आहे. 
रसायनांमुळे पाण्ावर पांढरा फेस येत असुन कचरा व राडारोडा नदीपात्ात टाकला जात 
असल्ामुळे नद्ांची पात्ेही अरंुद व उथळ झाली आहेत.
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पाण्ाची स्वच्ता आणण शुद्धता कटकविणे हेही आता आपल्ापुढचे 
निे आव्ान झाले आहे. बर्ग  पडणारा उत्तर भारत ि पूिषांचलाचा काही 
भाग सोडला तर भारताचा उि्गररत सि्ग भाग हा मोसमी पािसािर 
अिलंबून आहे आणण हा पािसाळा जास्ीत जास् ४ ते ५ मठहने म्हणजे 
जून ते ऑक्ोबर एिढाच काळ असतो.  मुळ पािसाचे पडणारे पाणी 
अवतशय शुद्ध ि स्वच् असते. जवमनीिर पडल्ाबरोबर मातीत ते 
वमसळले करी त्ाचा रंग काळपट गढूळ होतो. आपण नेहमी म्हणतो ‘पानी 
तेरा रंग कैसा, लजसमे वमलाये िैसा’. ज्ाच्ात पाणी वमसळते त्ाच्ाशी 
ते समरस होऊन जाते. झाडाच्ा मुळात जेव्ा   ते लशरते तेव्ा कायमचे 
झाडाचेच होऊन जाते. पाणी असते तोपययंत ओलािा असतो. एकदा का 
पाणी संपले करी जीिनातला रस आटतो. म्हणूनच आपण म्हणतो ‘जैसे 
उदकाचेनी आयुष्े रसू’. भूगभवात एकदा पाणी मुरले करी ते उताराच्ा 
ठदशेने िाहात जाते. एका जागी साठून न राहणे हाच पाण्ाचा गुणधम्ग 
आहे. ते चल आहे. प्रिाही आहे. उताराच्ा ठदशेेने िाहून जाणारे आहे. तसे 
ते िाहू नये आणण एका जागी साठून राहािे म्हणून मग धरणे, बंधारे, 
तलाि, विठहरी, बोअरिेल्स, कूपनललका, बहॅरेजेस, गाितळी, आड, बारि 

करािे लागतात. या सिषांमध्े साठविलेले पाणी काही ठदिसांनी प्रदकूषत 
होते, खराब होते. वनसगवातील अनेक घटक उदा. पालापाचोळा, कचरा, 
माती, माणसाने टाकलेली घाण त्ात येऊन वमसळली करी पाण्ाची 
गुणित्ता खराब होते. ते मूळच्ा स्वरूपात राहात नाही. काही िेळेला 
जंगलातल्ा कुजलेल्ा पालापाचोळ्ातून िाहून येणाऱया पाण्ाला 
नोव्हेंबर मठहन्ानंतरच दगुयंधी येऊ लागते. मग हे पाणी माणसाने कपणे तर 
सोडाच पण धरणािरून जातानाही त्ाला पाण्ाचा िास सहन होत 
नसल्ामुळे नाक मुठीतच धरून जािे लागते. थोडक्यात काय, माणसेच 
पाणी प्रदकूषत करतात असे नाही. वनसग्गही पाण्ाची गुणित्ता खराब 
करीत असतो.  पाणी प्रदकूषत करीत असतो. असे प्रदकूषत ि अस्वच् 
पाणी माणसांनी कपऊ नये यासाठी सरकारने, स्ावनक स्वराज् संस्ांनी 
मोठमोठे पाणी शुद्ध करणारे प्रकल्प उभे केले आहेत. पण हे झाले 
माणसाबाबत. झाडे, िनस्पती, जनािरे यांचे काय? ती देखील सजीिच 
आहेत. रक् ती मुकरी आहेत. त्ांना बोलता येत नाही. जसे, ज्ा 
अिस्ेतले ि ज्ा स्स्तीतून पाणी उपलब्ध होईल ते कपऊन ते तृप्ीचा 
ढेकर देतात. त्ाबाबत कुरकुर िा तक्ार करत नाहीत. पण पाणी प्रदकूषत, 
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खराब, िाईट ि अस्वच् असेल आणण आरोग्याला अपायकारक असेल 
तर त्ाचा विपरीत पररणाम झाडे, पशु, पक्षी, प्राणी, िनस्पती, कपके 
यांच्ािर झाल्ालशिाय राहात नाही. कोणत्ा का आजार ि रोगांमधून 
तो व्यक् होतोच. थोडक्यात माणसाला जसे स्वच्, शुधद पाणी हिे असते 
वतच अपेक्षा सि्ग सजीि असणाऱया पशू, पक्षी, िनस्पती, 
झाडे, कपके यांची असते आणण त्ांना ते वमळाले नाही तर 
माणसाचा खच्ग िाढिून ते नाराजी व्यक् करतातच. 
म्हणून त्ांनाही शुद्ध, स्वच् पाणी देण्ासाठी  त्ािर 
प्रकक्या करण्ाची ि करल्रेशनची  यंत्रणा उभी करािी 
लागते. गायी ि म्हशटींना कपण्ासाठी अत्ंत शुधद पाणी 
वमळाले तर त्ा एक ते दोन ललटर दधू जास्ीच देतात 
असे जनािरांचे डरॉक्र सांगतात. पण हल्ली माणसांच्ा 
कपण्ाच्ा पाण्ाच्ा शुद्धतेकडे लजथे कुणाचे लक्ष नाही 
वतथे जनािरांच्ा पाण्ाकडे पाहणार कोण? बहुतेक सि्ग 
जनािरे आज प्रदकूषत ि अशुद्धच पाणी कपतात. एकंदरीत 
जनािरांचे शुद्ध पाणी हा पूण्गपणे आजतरी दलु्ग लक्षत विषय 
आहे. अगदी ज्ांनी जनािरांचे दधूासाठी मोठमोठे गोठे 
उभे केले आहेत तेही टाकरीत पाणी चढिून तेच जनािरांना 
पाजतात. करल्र केेलेले पाणी तेही जनािरांना देत नाहीत. या दकूषत 
पाणी कपण्ामुळे जनािरांना हगिण 
लागते. त्ांची पचनकक्या चांगली 
राहात नाही आणण रक् ि कहॅ ल्शियम 
िाढत नाही. हगिण लागली तर 
जनािरांच्ा प्रकृतीिर इतका 
विपरीत पररणाम होतो करी १२ ललटर 
दधू देणारी गाय एकदम ६ ललटरिर 
येऊन जाते. वनम्म्ाने दधू कमी होते. 
लशिाय हगिणीमुळे जनािरांमधील 
कहॅ ल्शियमचे प्रमाण कमी होऊन 
रक्िाढीची प्रकक्या मंदािते. त्ाचा 
दधू उत्ादनािर पररणाम होतो. 

हल्ली रासायवनक खते ि रासायवनक औषधे कपकांिर 
मोठ्ा प्रमाणात मारली जातात. त्ाचे अंश पाण्ात 
उतरतात. त्ामुळे पाण्ातील क्षारांचे प्रमाण िाढते हे 
क्षारयुक् पाणी जनािरे कपतात. मोठमोठे गोठे 
मालकही विठहर ककंिा तलािात साठविलेले पाणी 
सरळ उचलून टाकरीत टाकतात आणण ते जनािरांना 
प्ायला देतात. कंडेन्सर बसिून ते पाण्ातील क्षार ि 
प्रदकूषत पदाथ्ग बाजूला करीत नाहीत. त्ािर प्रकक्याही 
करीत नाहीत. बरेच लोक तर साि्गजवनक ठठकाणी 
असलेले हौद, नदी, तलाि, तळी ककंिा लजथे पाणी 
उपलब्ध असेल वतथे जनािरे पाणी पाजण्ासाठी 
घेऊन जातात. जनािरांच्ा स्वच् आरोग्यदायी 
पाण्ाकररता काही खच्ग करािा अशी मानलसकता 

बहुधा आढळत नाही. त्ामुळे जनािरे जे दधू देतात त्ातल्ा शुद्धतेचे 
प्रमाण काही प्रमाणात वनलचित कमी होते.

शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती करणारे शेतकरी ककंिा अत्ाधुवनक 

ग्रीनहाऊस ि ग्ासहाऊसमध्े कपकांना पाणी देताना काटेकोरपणे इसी, 
पीएच मोजला जातो तसे जनािरांच्ा पाण्ाबाबत होत नाही. इतकेच 

काय बरेच शेतकरी कपकांना पाणी 
देताना हा इसी, पीएचही मोजत 
नाहीत. त्ाचा पररणाम कपकांच्ा 
उत्ादन ि उत्ादकतेिर होतोच. 
िनस्पती ि कपकांनाही करल्र 
केलेले, इसी, पीएच मोजलेेले शुद्ध 
पाणी हिे असते. शुद्ध बीजापोटीच 
रळ गोमटी असतात असे नाही. शुद्ध 
पाण्ापोटीही रसाळ चिदार रळे 
वमळतात. त्ामुळे पाणी प्रकक्या ि  
करल्र करून िापरणे ही काळाची 
गरज झाली आहे.

गाेठ्ातल्ा गायींनासुधदा कपण्ाचे शुधद पाणी नमळत नाही.

तलावातल्ा पाण्ात म्हशी अशा डंुबत असतात आणण तेच पाणी लोकांच्ा 
कपण्ासाठी वापरले जाते.
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प्रदषूित पाण्ाला शेतीकरीता वापरण्ापुववी  
प्राथमिक प्रषरिया करणे िहत्ताचे

शेतीकरीता पाण्ाचे दरु्भिक्ष असणे ही काही आता 
नविन बाब राहहलेली नाही. एकककडे शहरीकरण 
मोठ्ा प्रमाणात होत असल्ाने, शहरातून 
वनघणा-या सांडपाण्ाचे प्रमाण िाढलेले 
आहे, दसुरीकडे शेतीसाठी पाण्ाची 
कमतरता आहे.

शहरी ्ागातील सांडपाण्ात 
बहुतांशी साबण, माती ि इतर 
कचरा असतो. यात आैद्ोगगक िापरातून 
येणारे घातक रासायवनक द्रव्े 
नसल्ास हे पाणी प्राथवमक 
स्वरूपाची प्रकरिया करून अखाद् 
कपकांकरीता हठबक / 
स्प्रिंकलरच्ा माध्यमातून 
िापरता येऊ शकते.

आता प्राथवमक प्रकरिया म्हणचे काय 
करायचे?  सिभिप्रथम येणा-या सांडपाण्ाचा 
स्तोत जाणून घ्ा. त्ात आैद्ोगगक अथिा 
व्ािसागयक िापरातले घातक रसायने नकोत. 
तसेच या पाण्ाची गुणित्ा तपासून घ्ा. 
प्राथवमक प्रकरियांमध्ये प्रामुख्ाने किल्टसभिचा 
िापर करण्ात येतो. ज्ाद्ारे पाण्ात असणारे 
घनपदाथभि उदा. माती, काडी, कचरा, प्ास्ीक थैली इ. बाहेर 
काढले जातात ि पाणी स्वच्छ होते.

पाण्ाच्ा गुणित्ेप्रमाणे काही हठकाणी दयु्यम 
प्रकरिया देखखल करण्ाची गरज ्ासते. दयु्यम 
प्रकरियेत पाण्ात असणारे जैविक घटक उदा. 
शेिाळ, बॅके्करया इ. कमी केले जातात. सहसा 
हे पाणी अखाद् प्रकारच्ा कपकांनाच िापरायला 
हिे. उदा. कपाशी, ज्ूट, रबर, सील्क इ.  
जैन इररगेशनद्ारे प्राथवमक ि दयु्यम प्रकरियेकरीता 
लागणारी सिभि साहहत् ि अिजारे उपलब्ध आहेत.

1) जैन अप-फ्लो मिडिया डिल्टर - या किल्टरमध्ये 
पाणी रेतीच्ा थरातून खालून िर (upflow) नेले 

जाते. रेती सतत साि केली जात असल्ाने 
किल्टर चोक होत नाही.

2) जैन स्ार्ट क्लिन डिल्टर्ट - 
आॅनलाईन क्लिनींग प्रकारातले हे 
जाळीचे किल्टर आहे. यात घाण 

आेढून घेणारे सक्शन नोझल असून 
स्वयरिंचचलतररत्ा साि होत असते.

3) बायलोर्रीरिेंर - सांडपाण्ाला 
नैसगगभिकररत्ा साि करण्ाची ही प्रकरिया आहे. 

यात जागा जास्त लागते पण प्रकरियेचा 
चलीत खचभि कमी येतो. याशशिाय इतरही 

अनेक प्रकारची किल्टसभि सांडपाणी 
प्राथवमक प्रककयेकरीता िापरता 

येतात. त्ाबाबतची माहहती 
याच अरिंकातील किल्टसभि 

बद्दलच्ा लेखात कदलेली आहे.

जैन इररगेशनने हैद्राबाद 
येथील सरिंस्ा इरिरीसॅट ि 
युरोपीयन सरिंघ यांच्ाबरोबर 

सांडपाण्ाचा शेतीकरीत 
िापर या विषयािर 
विस्ततृत सरिंशोधन केले 
आहे. सरिंशोधनाअरिंती असे 
हदसून आलेली जैन 

इररगेशनचे प्रेशर 
क ाॅ म्प न से ट ी गरिं 

इनलाईन ही 
सांडपाण्ाच्ा िापराकरीता 

सिवात उत्म पयवाय आहे.

जैन इरिगेशनद्वािे पंजवाब येथे कवाययांन्वीत 
'सांडपवाण्वावि प्रक्रियवा करून शेतवीसवाठी 
त्वा पवाण्वाचवा ववापि' प्रकल्प.
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सध्ा नागरीकरण ि शहरे िाढविण्ािर आपला 
भर आहे. या सि्ग शहरांना ि गािांना कपण्ाबरोबर अन् 
कामांसाठी ि दैनंठदन िापराकररता मोठ्ा प्रमाणात 
पाणी लागते. पूिषी शेतीला पाणी देण्ासाठी बांधलेली 
धरणे आता मुख्यत्वे शहरांसाठी िापरली जाऊ लागली 
आहेत. त्ामुळे शेतीचे पाणी ठदिसहेंठदिस कमी होऊ 
लागले आहे. शहरांचे शेतीच्ा पाण्ािर मोठे आक्मण 
आहे पण असे म्हटलेले शहरी लोकांना आिडत नाही. 
धरणातले पाणी शहरांना ि गािांना देताना जलसंपदा 
विभाग त्ांच्ाबरोबर करार करते आणण िापरलेल्ा 
पाण्ातील काही टके् पाणी त्ांनी शुद्ध करून नदीत 
ककंिा कालव्यात परत सोडले पाठहजे अशी अट घालते. 
परंतु महानगरपाललका ि स्ावनक स्वराज् संस्ा 
शहरातील नागररकांनी ि उद्ोगधंद्ांनी िापरलेले पाणी 
कोणतीही शुद्धतेची प्रकक्या न करता तसेच नदीत 
सोडून देतात. बऱयाच शहरातला मैला ि सांडपाणीही 
नदीत प्रकक्या न करता सोडले जाते. त्ामुळे सि्ग नदी, नाले, ओढे ओहोळ 
प्रदकूषत होऊन गेले आहेत. इतकेच नवे् तर या प्रदकूषत नद्ांमधील पाणी 
जेव्ा उपसा लसचंनाद्ारे उचलून शेतीला लसचंन 
करण्ासाठी पुरविले जाते तेव्ा हे घाण पाणी चांगल्ा 
विठहरीच्ा, बोअरिेलच्ा पाण्ात वमसळल्ामुळे 
लोकांचे कपण्ाच्ा पाण्ाचे चांगले साठेही प्रदकूषत झाले 
आहेत. पुरंदर उपसा लसचंन योजनेचे घाणपाणी अशा 
ररतीने चांगल्ा भूगभवातील पाण्ात वमसळल्ाने पुरंदर, 
बारामती या तालुक्यातील अनेक गािांचे भूजल प्रदकूषत 
झाले आहे. पुणे शहराचे सांडपाणी ि मैला उजनी धरणात 
जात असल्ामुळे राज्ातील सिवात मोठे असलेले ११७ 
टीएमसीचे उजनी धरण पूण्गपणे प्रदकूषत झाले आहे. 
वतथले पाणी कपण्ालायक तर सोडाच पण आंघोळी 
करण्ालायकही राठहलेले नाही. या धरणातील पाण्ाने 
आंघोळ केली तर अंगाला खाज सुटते असे लोक आता 
जाहीरपणे बोलू लागले आहेत. इतकेच नवे् तर 

कपण्ासाठी ते बाहेरून लांबून पाणी आणीत आहेत. माणसांनाच लजथे 
प्ायला शुद्ध पाणी नाही वतथे जनािरांना आणण शेतीला शुद्ध पाणी 
देण्ाचा विचार कोण करणार? पण शेती-माती-झाडे-िनस्पती या रार 

काळ अशुद्ध पाण्ािर मजबुतीने तग धरू शकणार नाहीत. 
प्रदकूषत पाण्ाने जवमनी लिकर खराब होणार. त्ांच्ातील 
क्षारांचे प्रमाण िाढून त्ा पाणथळ, क्षारपड ि चोपण होणार. 
मग कपकांच्ा लागिडीलायक  न राहता पडीक पडणार. 
भविष्ातले हे सि्ग धोके टाळायचे असतील तर पाण्ािर 
प्रकक्या करून ि ते करल्रच्ा सहाय्ाने शुद्ध करून 
िापरले पाठहजे. यासाठी जैन इररगेशनने अनेक िषके सातत्ाने 
संशोधन करून पाणी करल्रेशनसाठी निनिी तंत्रे ि 
उपकरणे विकसीत केली आहेत. त्ांचा िापर शेतकऱयांनी 
आिजू्गन केला पाठहजे ि शेती रचरंतन ि शार्त ठेिली 
पाठहजे.

पुण्ातून वाहणाऱया व उजनी धरणात जाऊन नमसळणाऱया मुळामूठा 
नदीचे घाण झालेले पाणी व नदीत साचलेला कचरा.

उजनी धरणातून होणारा पाण्ाचा नवसगषि

उजनी जलाशयातील प्रदकूषत पाणी व त्ावर जमलेले शेवाळ.
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सांडपयाणी वयापरयाची तत्े व मयागटिदशटिन सूत्रे बननवणे गरजेचे
जगभरच्ा पाणी िापराकडे आपण एक दृष्ीक्षेप 

टाकला तर सहजपणे लक्षात असे येते करी मानिाची 
कपण्ाच्ा पाण्ाची गरज १० टके् आहे. उद्ोगधंद्ाची 
गरज ५ ते १० टके् आहे आणण ८० ते ८५ टके् पाणी 
शेतीला लसचंनासाठी िापरले जात आहे. लसचंनाची 
पाण्ाची गरज मोठी असल्ामुळे बऱयाचदा 
धऱणप्रकल्प, बंधारे यात साठविलेले पाणी पुरेसे पडत 
नाही. त्ामुळे एकदा िापरून झालेल्ा ि परत 
नदीपात्रात िाहून आलेल्ा (ररजनरेशन) ि 

सांडपाण्ािर प्रकक्या करून त्ाचा पुनिवापर 
लसचंनासाठी करािा लागतो. या पाण्ािर 
प्रकक्या करताना त्ासंबंधीचे वनकष ि मानके 
जगभरातल्ा विकलसत देशांनी वनलचित केलेली 
आहेत. युनोच्ा रूड अॅंण्ड अहॅरग्रकल्चरल 
ऑग्गनायझेशन ने यासंबंधीचे वनकष पके् केले 
आहेत. सांडपाण्ािर प्रकक्या केल्ानंतर शुद्ध 
केलेल्ा पाण्ातील बीओडीचे प्रमाण ककती 
असले पाठहजे याबाबत धोरणात्मक वनलचिती 
करण्ात आलेली आहे. स्पेन, सायरस, इटली, 
इस्ाईल यांसारख्या देशांमधूनही सांडपाण्ािर 
प्रकक्या करून ते शेतीसाठी आणण विशेषत: लोक थेट 
खात नसलेल्ा कपकांसाठी उदा. कापूस, ताग, 

िनशेती, गिताळ कुरणे, तुती िगैरे रारशी प्रकक्या न 
करता ते थेट तसेच िापरले जात आहे. असा िापर 
होणे माणसांच्ा ि जवमनीच्ा आरोग्यासाठी 
धोकादायक आहे. अमेररकेसारख्या देशात हे 
सांडपाणी साि्गजवनक उद्ाने, बगीचे, रस्ताच्ा कडेला 
लािलेली शोधभिंत ि संरक्षक झाडे यांच्ासाठी 
िापरले जाते. आपल्ाकडे मात्र सांडपाणी प्रकक्येसाठी 
करािा लागणारा खच्ग करण्ाची मानलसकता 
नसल्ामुळे तसेच पाणी कपकांना ि नदीत सोडले 
जाते. सरकारने याबाबत धोरणात्मक वनण्गय घेऊन 
पाणी िापराची माग्गदश्गक सूत्रे, मानके ि वनकष तयार 
करून ठदले पाठहजेत आणण त्ांची कडक 
अंमलबजािणी केली पाठहजे. तसे घडले तर शेतीिरचा 
आज पडणारा शुद्ध पाण्ाचा ताण कमी होईल. 
सांडपाण्ािर प्रकक्या करून ते पुन्ा पुन्ा िापरण्ाची 
सिय लोकांनी लािून घेतली पाठहजे. ही प्रकक्या 
करणारी कारखानदारी आज विकलसत ि प्रगत देशात 

मोठा धंदा झाला आहे. आपणही त्ाची कास धरली 
तर माणूस ि जमीन यांचे आरोग्य तर चांगले राठहलच 
पण शेतीच्ा पाण्ाची मोठी गरजही भागू शकेल. 
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जैन कफल्टर
 शसचंन प्रणालीचे ह्रदय
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करल्रचे काय्ग सूक्ष्म-लसचंन प्रणालीचे संरक्षण ि जतन करून अायुष् 
िाढविणे आहे. करल्र हा सूक्ष्म-लसचंन प्रणालीचे कड्पर / स्प्कंलर बंद ि 
चोक होण्ापासून रोखतो. त्ासाठी पाण्ाची गुणित्ता ि प्रिाह दर यािर 
आधाररत करल्रची वनिड करणे आिश्यक आहे.  योग्य करल्रची वनिड 
हे सूक्ष्मलसचंन प्रणालीचे आयुष् तर िाढिते आणण त्ाच्ा देखभालीसाठी 
मदत ही करते. करल्र म्हणजे सूक्ष्म-लसचंन प्रणालीचा स्वस्ातला विमा 
आहे, जो सूक्ष्म-लसचंन प्रणालीला अविरत सुरू ठेितो.

अधभसजत जोशी 
सचचन पयाटील

जैन इररगेिन शसस्ीम्स शल. 
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करल्र हा सूक्ष्मलसचंनाचे हृदय आहे.  ज्ा लसचंन प्रणालीचा करल्र 

व्यिस्स्त वनिडला जातो त्ा लसस्स्मचे काय्गक्षमता आयुष्  

चांगले असते. 

करल्र हा सूक्ष्मलसचंन प्रणालीचे म्हणजेच ठठबक/ स्प्कंलरला बंद 

पडण्ापासून िाचिू शकतो. पाण्ातील  भाैवतक घटक उदा. शेिाळ, रेती, 

काडीकचरा इ. काढण्ाकररता करल्रचा िापर केला जातो. त्ामध्े ही 

आपल्ा लसचंन प्रणालीनुसार त्ाचा दजवा / प्रकार बदलतो. साधारणतः 

ठठबक लसचंनासाठी १०० ते १३० मायक्रॉनचे करले््शन गरजेचे असते. 

परंतु आजच्ा युगात कमी प्रिाहाचे कड्पर देखील बाजारात उपलब्ध 

आहेत. भारतातील सगळ्ात कमी प्रिाहदराचा ड्ीपर जैन इररगेशनकडे 

आहे. त्ाचा प्रिाह दर साधारणतः  ०.२९ ललटर प्रवत तास  इतका आहे.  

ज्ा ठठकाणी कमी प्रिाहाचा ड्ीपर िापरला जातो, त्ा ठठकाणी   

करले््शनची क्षमता साधारणत: ५० ते ८० मायक्ाहॅन पययंत िापरािी 

लागते.  त्ामुळे शेतामध्े जशा पद्धतीची ठठबक लसचंनप्रणाली असेल, 

त्ा पद्धतीनुसार करल्र वनिडणे गरजेचे असते.

तसेच जर आपण शेतामध्े तुषार लसचंनाचा िापर करत असाल तर 

करले््शन क्षमता आपण बदलून थोडीशी िाढिू शकतो. साधारणता: 

तुषार लसचंनासाठी १३० ते २०० मायक्रॉन पययंतचा करल्रचा िापर 

करािा. आज सूक्ष्मलसचंनाचे यश हे त्ा लसचंनातील ड्ीपर / स्प्कंलर 

चोक न होता अविरत काय्ग करण्ाच्ा क्षमतेिर अिलंबून असते. अनेक 

िेळा मातीचे बारीक कण, कड्परला अंशत: ते पूण्ग बंद करतात. त्ामुळे 

लसचंनप्रणालीच्ा एकसारखेपणािर पररणाम होतो. या सि्ग बाबटींकडे 

बरघतल्ािर सगळ्ात महत्ताचा घटक म्हणजे लसचंनप्रणालीमध्े 

िापरला जाणारा करल्र. त्ामुळे करल्रकडे लसचंनाचा महत्वाचा भाग 

म्हणून बरघतले जाते.

करल्र हा लसचंनाचा अविभाज् घटक आहेच, पण त्ाचबरोबर 

त्ाला स्ाकपत करण्ाचे ठठकाणही वततकेच महत्वाचे आहे. जर आपण 

एक उदाहरण घ्ायचं ठरिलं तर ते खालीलप्रमाणे असेल. 

तलवारा, पंजाब येथील कालव्ा वरील साैरऊजजेवरील सुक्ष्म ससचंन प्रकल्प तसेच त्ात वापरलेले मीकडया कफल्टर
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आपल्ा िेतातील शसचंनप्रणाली पासून पाण्ाचा स्तोत खूप लांब 

असेल (उदाहरणा्थि ३ ते ५ ककलोमीटर) तर कफल्टर ची जागा कुठे 

असािी? शसचंनप्रणालीच्ा जिळ की पाण्ाच्ा स्तोताचा जिळ?

त्ाचे नेमके उत्तर म्हणजे लसचंनप्रणाली जिळच करल्र असणे 

गरजेचे आहे. कारण आपण करल्र जर पाण्ाच्ा स्त्रोतांच्ा जिळ 

लािले; तर करल्र साधारणत: १०० ते ३०० मायक्ोनच्ा क्षमतेने 

पाण्ाला स्वच् करतो आणण जेव्ा पाणी २ ते ३ ककलोमीटर पुढे िाहत 

जायचे असते त्ािेळेस करल्रमधून वनघालेले लहान - लहान कण 

(१०० मायक्ोनपेक्षा) पाण्ात िाहत असताना जिळ-जिळ येतात ि 

त्ांचे एका मोठ्ा कणात रूपांतर होते. असे अनेक मोठे कण तुमच्ा 

ठठबक लसचंन प्रणालीसाठी धोका ठरू शकतात. त्ामुळे करल्र कधीही 

लसचंनप्रणाली जिळच असले पाठहजे. तरी देखील पाण्ाच्ा स्त्रोताच्ा 

जिळ ि लसचंनप्रणाली जिळ अशा दोन्ी ठठकाणी करल्र जोडलेले 

असतील तर ते उत्तमच आहे.

कफल्टरबद्दल सांगत असताना अजून एक अनुभि सांगतो, खूप 

िेळा िेतकरटी कफल्टर चोक होतो अ्िा कफल्टर लिकर लिकर बंद 

होतो. त्ामुळे शसचंन प्रणालीतील कफल्टरची जाळटी काढून ठेितात हे 

योग्य आहे का? 

तर आमचे उत्तर नाही असे आहे. करल्र हा लसचंन प्रणालीचा 

अविभाज् घटक आहे त्ातील जाळी काढली तर तो नसल्ासारखाच 

असतो ि तसे करणे हे पूण्गतः चुकरीचे आहे.  अशा ठठकाणी आपण येणाऱया 

अडचणीकडे लक्ष द्ािे. जर करल्र मधील जाळी लिकर लिकर 

कचऱयामुळे बंद पडत असेल, तर आपण एकपेक्षा जास् करल्र समांतर 

पद्धतीने बसिािेत ककंिा अधधक क्षमतेचा करल्र बसिािा. थोडक्यात 

सांगायचं झालं तर, जेव्ा आपण गाळण्ाची क्षमता दपुटीने िाढितो 

म्हणजेच दोन करल्र समांतर पद्धतीने लाितो, त्ा ठठकाणी करल्र 

चोक होण्ाचा िेळ चार पटीने िाढतो; उदाहरणाथ्ग सांगायच झालं तर 

एक करल्र लािल्ाने करल्र 2 तासांमध्े ्बंद पडत असेल तर दोन 
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समांतर करल्र लािल्ाने तो िेळ ८ तास होतो. ्यामुळे करल्र जर 

लिकर लिकर बंद पडत असेल तर करल्र मधील जाळी काढणे हे 

उत्तर नसून दोन करल्र समांतर लािणे हे योग्य उत्तर आहे. या सि्ग 

बाबटींचा विचार केल्ािर शेतकऱयाने लसचंनप्रणाली सोबत करल्रकडेही 

वततक्याच गंभीरपणे बघािे. खूप िेळा बाजारात अनेक पद्धतीचे करल्र 

उपलब्ध आहेत. त्ातील आपल्ा शेतासाठी योग्य करल्र कुठला तो 

वनिडणे हे शेतकऱयांसाठी थोडे कठीणच जाते. 

आज जैन इरीगेशनकडे अनेक प्रकारचे करल्र उपलब्ध आहे. पण 

त्ातील योग्य करल्र वनिडणे हे खूप महत्वाचे असते. जसे करी, स्करीन 

करल्र, कडस्क करल्र, वमकडया करल्र, सहॅन्ड सेपरेटर इत्ादी. या 

प्रकारच्ा करल्रची वनिड ही आपल्ा शेतात असलेल्ा पाण्ाच्ा 

गुणित्तेनुसार केली जाते. अथवात उपलब्ध िेगिेगळ्ा पाण्ाचे स्त्रोत ि 

त्ात आढळणारा कचरा / घाण  बदलते.  जसे नदी, कालिा, ओढा, 

विहीर, शेततळे इत्ादी. आपण त्ा पाण्ाच्ा स्त्रोतांना दोन पद्धतीमध्े 

विभाजन करूयात.

अ) िाहणाऱया पाण्ाचे स्त्रोत 

ब) थांबलेल्ा पाण्ाचे स्त्रोत / साठलेल्ा पाण्ाचे स्त्रोत 

 जर पाणी िाहणारे असेल तर त्ामध्े मातीचे कण /  रेतीचे कण 

येतात. तसेच जर पाणी थांबलेले असेल अथिा साठिलेले असेल तर 

त्ामध्े जैविक घाण तयार होते. जसे कक  शेिाळ /  रचकटा / पाची 

इत्ादी. या पाण्ाच्ा स्त्रोताच्ा प्रकारानुसार आपल्ा करल्रची  

वनिड करायची असते. जैन इररगेशनकडे खालील पद्धतीचे करल्र 

उपलब्ध आहेत.

१) सक्शन करल्र

२) सहॅन्ड सेपरेटर 

३) मीकडया करल्र

४) स्करीन /  कडस्क करल्र

५) आहॅनलाईन स्स्कन करल्स्ग

१) सक्शन कफल्टर -  रोटोलिीन
बऱयाचदा आपल्ा पंपाचा रूट व्ाहॅल पाण्ातील काडी कचऱयामुळे 

चोक होतो. त्ाला बाहेर काढून सार करािे लागते. अशािेळी जैन 

रोटोक्ीन करल्र आपण िापरू शकता. राेटाेक्ीन करल्र मध्े ४०० 

माहॅयक्ाहॅनची जाळी असते तसेच जाळी सार करण्ासाठी आत कररणारे 

प्े नोझल असतात. हे नोझल रूट व्ाहॅल जिळ येणाऱया कचऱयाला दरू 

ढकलतात.
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२)  सॅंण्ड सेपरेटर 

जर पाण्ामध्े रेतीचे कण येत असतील तर 
सॅंण्ड सेपरेटर पद्धतीच्ा करल्रचा िापर 
करािा लागतो. यामध्े जैन घूमर, जैन सहॅन्ड 
सेपरेटर, ि जैन हायड्ोसायक्ोन करल्र इ. करल्रचा समािेश 
होतो. या पद्धतीच्ा करल्र मध्े प्रामुख्याने घनकचरा काढला 
जातो. ज्ा ठठकाणी रेती/िाळूचे पाण्ातील प्रमाण िाढलेले 
असेल त्ा ठठकाणी सहॅन्ड सेपरेटर प्रकारच्ा करल्रचा िापर 
अिश्य करािा. हे करल्र योग्य पद्धतीने कडझाईन केले असून 
त्ामध्े पाण्ाला भिऱयासारखे कररिले जाते. कहें द्प्रसारक 
शक्रीमुळे घनकचरा / रेतीचे कण करल्रच्ा काठाकडे जाण्ास 
भाग पाडतात ि ते हळूहळू खाली सरकून डे्न टॅंकमध्े जातात ि 
स्वच् पाणी हे करल्रच्ा मध्भागातून पुढे जाते. 

करल्र वनिडताना आपल्ाला अजून एक विलशष् काळजी 
घ्ािी लागते, ती म्हणजे प्रिाहदर. सहॅन्ड सेपरेटर प्रकारचे करल्र 
कधीही ठदलेल्ा प्रिाहदराच्ा रहेंज प्रमाणे िापरािे. वनिड 
केलेल्ा करल्रचा प्रिाहदर हा  खूप कमी ककंिा खूप जास् ही 
असू नये. करल्रच्ा आकारानुसार प्रिाहदराची रहेंज बदलते. 
योग्य पाण्ाच्ा प्रिाहदरामुळे करल्रची काय्गक्षमता उत्तम 
राहते.

अ) जैन घूमर 

हा करल्र पेटंटेड आहे. या करल्रचे कडझाईन विलशष् 
पद्धतीने बनिले असून त्ामध्े जिळपास ९७% रेतीचे 

कण बाहेर पडले जातात.  अशा पद्धतीच्ा करल्रमध्े 
पाण्ाला कररिलं जाते त्ामुळे पाण्ातील जाड रेती ही 

गोल गोल कररून खाली बसते. जैन घूमर हा करल्र अत्ंत 
नाविन्पूण्ग बनिला असून त्ामध्े पाण्ाला कररिण्ासाठी 
व्ोटेक्स जनरेटर कडझाईन केला आहे. जैन घूमर हा पूण्गपणे 
परॉललमरमध्े बनिला आहे.  या करल्रची काही ठराविक 
िैलशष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

• जैन घूमर करल्र हा प्रायमरी करल्र प्रकारातील जगातील 
सिवोत्तम करल्र आहे.

•  जैन घूमर करल्रच्ा विलशष् कडझाईनमुळे याला अवतररक् 
देखभाल करण्ाची आिश्यकता नाही.

•  हे करल्र विविध प्रकारच्ा इनलेट आउटलेट कनेक्शन 
साईजेसमध्े उपलब्ध आहेत जसे  थ्ेडेड, फ्ॅंज,  ईझी 
करक्स इ. 

•  जैन घूमरला स्वच् करण्ासाठी विलशष् पद्धतीची नळी 
ि एन्ड कहॅ प ची जोडणी ठदली आहे, त्ामुळे आपण 
सहजररत्ा करल्र स्वच् करू शकतो.

जैन कंपनीने नव्ाने नवकसीत केलेला 
जैन घूमर कफल्टर. त्ा संबधी श्ी. 
अभभजीत जोशी माठहती देताना.
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ब) जैन सॅंण्ड सेपरेटर
 जैन सॅंण्ड सेपरेटर करल्र हे धातूचे असून 

त्ांला प्ुअर पाहॅललस्र ि इपाहॅक्सी पािडरचे 
आिरण आहे. जैन सॅंण्ड सेपरेटर हा पेटेने्ड 
करल्र असून त्ाची घन कचरा काढण्ाची 
क्षमता 95 टके् इतकरी आहे. या करल्रमध्े 
विलशष् प्रकारची कडफ्ूजर प्ेट बसविली आहे, 
यामुळे रेतीचे जाड कणांना अिरोध केला जातो.

क) जैन हायड्रोसायक्रोन फिल्टर
 जैन हायड्ोसायक्ोन करल्र हे धातूचे असून 

त्ांला प्ुअर पाहॅललस्र ि इपाहॅक्सी पािडरचे आिरण 
आहे. त्ामुळे करल्रला गंज लागत नाही. सेन््ीफ्ूगल 
लसस्ीमसाठी नाविन्पूण्ग इनलेटची 
कडजाईन केलेली आहे.

३) मीटडयया टफल्टर /  सरॅन्ड 
टफल्टर

पाण्ामध्े शेिाळ अथिा रचकट 

पदाथ्ग असेल तर मीकडया करल्र / 

सहॅन्ड करल्रचा  िापर करािा. या 

करल्रमध्े साधारणत: १ ते २ वम.मी. 

ची विलशष् दजवाची लसललका िाळू असते. या िाळूचा 

आकार कप्रझमसारखा टोकदार असतो. जेव्ा पण 

रचकट घाण अथिा शेिाळ यामध्े जाते, ते या 

टोकदार लसललका सहॅन्ड मध्े अडकतात. 

मीकडया करल्रमध्े पाणी रेतीच्ा 

जाड थरांमधून जाते, हे लसललका िाळू  

टोकदार असून त्ामध्े शेिाळाचे धागे / 

रचकट पदाथ्ग सहजतेने अडकतात ि स्वच् 

पाणी लसचंन प्रणालीसाठी  पुढे जाते.  या 

करल्रमध्े करल्रची टाकरी, रेती ि स्वच् 

करणारे मशरूम / कहॅ ण्डल हे महत्वाचे भाग 

असतात. या करल्रमध्े पाणी करल्रच्ा 

िरून आत प्रिेश करते ि लसललका रेतीिर 

पडते, त्ा रेतीतुन पाणी 

पाझरते ि करल्रच्ा 

खालच्ा बाजूला 

लािलेल्ा मशरूम कहॅ न्डल्स 

मधून स्वच् पाणी सूक्ष्म लसचंनासाठी 

जाते. सहॅण्ड करल्र / मीकडया करल्र 

यांना स्वच् करण्ासाठी पाण्ाची 

प्रिाहाची ठदशा उलट करािी लागते ि 

त्ासाठी विलशष् महॅवनरोल्डची जोडणी या 

ऊस िेतीत उभे करण्ात आलेले कफल्टर सटेिन. यात सॅन्ड 
सेपरेटर, सॅन्ड कफल्टर ि स्कीन कफल्टर बसविलेला आहे.

जैन कफल्टट्ो मास्टर

जैन क्लिन मास्टर
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करल्र सोबतच लािािी लागते. पाण्ाचा प्रिाह उलट्ा ठदशेने केल्ास 

टोकदार रेतीमध्े अडकलेले शेिाळाचे धागे / रचकट पदाथ्ग करल्रच्ा 

बहॅकिाहॅश व्रॉल्व  मधून बाहेर काढले जाते. हा करल्र स्वयंचललतरीत्ा ही 

स्वच्  करता येतो, त्ासाठी करल्रचा महॅनीरोल्ड स्वयंचललत पद्धतीचा 

घ्ािा लागतो.

मीकडया करल्र / सहॅण्ड करल्र हा विशेषतः  पाण्ातील शेिाळ, 

जैविक घाण, रचकट पदाथ्ग काढून टाकण्ासाठी िापरला जातो. वमकडया 

करल्र प्रकारात जैन क्ीन मास्र करल्र, करल््ो मास्र,  जैन मीकडया 

करल्र या नािाचे करल्र उपलब्ध आहेत. जैन मीकडया करल्र हा 

नाविन्पूण्ग मशरूम पद्धतीच्ा करल्र असहेंब्ीने बनविला जातो. या 

करल्रमध्े पाणी िरच्ा बाजूने येते ि स्वच् होऊन पाणी करल्रच्ा 

खालून जाते. या करल्रला परदेशातूनही भरपूर मागणी आहे. हे करल्र 

धातूचे असून त्ािर शुधद परॉललस्र ि इपाहॅक्सीे  कोकटगं आिरण ठदलेले 

असते त्ामुळे हा करल्र गंजत नाही.

जैन मीकडया करल्र हे अमेररकेत देखील मोठ्ा प्रमाणात लोककप्रय 

आहे. जैन मीकडया करल्रमध्े लसगंल चहेंबर कडझाईन म्हणजेच एका 

टाकरीमध्े पाईप ि मशरूम करल्रची जाळी तयार करून बनविले जाते; 

तसेच डबल चहेंबर कडझाईनमध्े दोन विविध भागात विभाजन करून 

मशरूम करल्रची जाळी  जोडली जाते.

जैन कंपनीने उभे केलेले स्वयंचसलत कफल्टर स्टेशन यात कफल्टर 
बरोबरच स्वयंचसलत पद्धतीने फकटषिगेशन देखील केले जाते.

टफल्ट-आे-क्लिन 
स्यंचसलत टफल्टर स्च्छ करण्याची यंत्रणया

आपल्ा पाण्ात 
असलेल्ा कचऱयामुळे 
बऱयाचदा करल्र 
िारंिार सार करािे 
लागतात, अशािेळेस 
आपण स्वयंचललत 
यंत्रणा िापरू शकताे. 
जैन करल्-आे-क्क्न ही 
स्वयंचललत यंत्रणा 
आपल्ा करल्रला 
ठराविक अंतराने स्वच् करते. आपण यामध्े दाबमापक 
सेन्सर देझखल बसिू शकता. दाबातील ररकानुसार 
स्वयंचललत यंत्रणेचे वनयंत्रण होते.  जैन करल्-आे-क्क्न ही 
यंत्रणा आपणास स्स्कन करल्र, कडस्क करल्र, स्ाट्ग क्ीन 
ि  वमकडया करल्रला िापरात येिू शकते.
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तसेच जैन क्ीन मास्र हे आडव्या प्रकारातील सहॅण्ड करल्र असून 

यामध्े मशरूम ि कहॅ न्डल्स  पद्धतीच्ा  करल्रचा िापर केला जातो. या 

करल्रचा िापर ज्ा ठठकाणी शेिाळाचे प्रमाण कमी आहे ि संचातील 

दाबही कमी आहे अशा ठठकाणी केला जातो.  जैन करल््ो मास्र हा उभा 

करल्र आहे, हा करल्र ग्रीन हाऊस / परॉलीहाऊस अशा ठठकाणी 

िापरला जातो.  या करल्रमध्े पाण्ातील शेिाळ काढण्ाची जास्ीत 

जास् क्षमता आहे.

४) स्स्कन आणण कडस्क कफल्टर
करल्र मधील अत्ंत गरजेचे असणारे करल्र म्हणजे स्स्कन ि 

कडस्क करल्र होय. आपल्ा सुक्ष्म लसचंन संचामध्े जरी  जैन घूमर,  जैन 

सॅंड सेपरेटर, हायड्ोसायक्ोन करल्र अथिा जैन मीकडया करल्र / 

क्ीन मास्र करल्र, असले तरीही आपल्ांना स्करीन / कडस्क  करल्स्ग 

संचात लािणे गरजेचे असते.

अ) जैन सूपर क्क्न फिल्टर 
•  जैन सुपर क्क्न हे धातूचे (मेटल) करल्र आहे.

•  या करल्रला प्ुअर पाहॅललस्र ि इपाहॅक्सी कोटटींग यांचे आिरण 

असते. यामुळे  धातूचे असूनही पाण्ामुळे गंज लागत नाही. 

•  यामध्े सुपरक्क्न L ि सुपरक्क्न Y स्स्कन करल्र आहेत. कडस्क 

क्क्न L ि कडस्क क्क्न Y कडस्क करल्र आहेत.

•  तसेच जैन टबवो क्क्न नािाचा स्स्कन करल्र बारीक रेती ि काडी 

कचरा या दोन्टींसाठी िापरला जातो.

•  जैन सुपर क्ीन करल्र हे थ्ेडेड, फ्ॅंज तसेच ग्रृव्ि कनेक्शन मध्े 

उपलब्ध आहेत.

•  स्करीन सररेस एररया मोठा असल्ाने लिकर चौक होत नाही.

•  दाब सहन करण्ाची क्षमता 10 ककग्रहॅ. / चौ.से.मी. इतकरी आहे.

ब) जैन सुपर फ्रो फिल्टर 

आजच्ा युगात प्ास्स्क / परॉललमर करल्रची मागणी खूप आहे. हा 
करल्र िजनाला हलका असून जास् कटकाऊ असतो. या करल्रला गंज 
लागत नाही. जैन सुपर फ्ो हा करल्र अत्ाधुवनक परॉललमर (प्ाहॅस्स्क) 
मटेररयलने बनविलेला आहे. या पाहॅलीमर महॅटेररयलमध्े ग्ास रायबर 
असल्ाने करल्रची प्रेशर क्षमता िाढते. हा करल्र जोडणी करणे ि 
दरुूस्ीसाठी अवतशय सुलभ असतो. जैन इररगेशनने हा निीन ि सुधाररत 
पाहॅललमर करल्र वनमवाण केला आहे ि त्ाची दाब घेण्ाची क्षमता ही 
लोखंडी करल्र प्रमाणेच आहे. 

हे करल्र एकापेक्षा जास् एकत्र जोडता येतात,  त्ांना आपण 
बहॅटरीज म्हणतो ि त्ासाठी लागणारे मवनररॉल्ड हे धातूचे ि एचडीपी 
मध्े उपलब्ध आहेत. करल्रच्ा इनलेटला विलशष् दबाि असणे गरजेचे 
आहे. कारण प्रत्ेक करल्रमध्े पाण्ाच्ा घष्गणामुळे पाण्ाचा दाब 
कमी होत असतो. त्ामुळे संचात दाब व्यिस्स्त असेल तर कड्पर बंद 
पडण्ाचे / चोक होण्ाचे प्रमाण कमी  होते.  पाहॅललमर करल्र प्रकारात 
मुख्यत: दोन प्रकार असतात.

 स्स्कन करल्र       कडस्क करल्र.

जैन सुपर फ्ो कफल्टरची नवस्ततृत श्तृंखला
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 स्कीन कफल्टसथि

स्करीन करल्र हे पाण्ातील माती, 

रेती अथिा काडी-कचरा काढण्ासाठी 

िापरले जातात. आपण साधारणतः  

शेतीसाठी १०० मायक्रॉनचा करल्र 

िापरतो. जैन इररगेशनकडे आता ८०, 

१००, १२५, २०० ि ३०० मायक्ाहॅन च्ा 

जाळीचे करल्र सुद्धा उपलब्ध आहेत. ही 

जाळी से्नलेस-स्ील मटेररयलने 

बनविलेली असते ि ती अत्ंत कटकाऊ 

असते. 

जैन इररगेशनने स्स्कन करल्रची  

गुणित्ता सुधारण्ासाठी एक निीन 

तंत्रज्ान कडझाईन केले आहे. त्ाला “स्स्पन 

स्स्कन” असे म्हणतात. हा एक अवतररक् 

भाग असून; तो करल्रची काय्गक्षमता 

सुधारण्ासाठी जोडला जातो ि तो 

सहजरीत्ा सि्ग घाण कमीत कमी िेळेत बाहेर काढतो. 

 फडस्क फिल्टर 
कडस्क करल्र हा पाण्ातील 

रचकट पदाथ्ग / शेिाळ काढण्ासाठी 
िापरला जातो. जैन इररगेशनकडे 
साधारणतः ५०, १००, १३०, २०० ि 
६०० मायक्रॉनचे कडस्क / चकत्ा 
उपलब्ध  आहेत.  आपल्ा गरजेनुसार 
ते आपण वनिडू शकतो.  जैन 
कडस्कक्क्न करल्रला भारतातच 
नवे् तर परदेशातूनही खूप मागणी 
आहे. 

जैन इररगेशनने कडस्क करल्रची 
गुणित्ता सुधारण्ासाठी एक निीन 
तंत्रज्ान कडझाईन बनविले आहे, 
त्ाला “स्स्पनकडस्क” असे म्हणतात, 
हा एक अवतररक् भाग असून; तो 
करल्रची काय्गक्षमता सुधारण्ा 
-साठी जोडला जातो ि तो सहजरीत्ा 
सि्ग घाण बाहेर काढतो. 

जैन इररगेशनद्ारे उत्ाठदत अमेररकेतील फे्स्ो येथील शेतातील स्क्रिन कफल्टर
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५) आॅनलाईन स्स्कन कफल्टर - जैन स्ाटथिक्लिन
जैन स्ाट्ग क्ीन हे स्वयंचललत स्करीन करल्र आहे. या करल्रमध्े 

हे दोन प्रकार आहेत.  EO आणण HO.  EO म्हणजे जे ईलेस्क््कली 

आहॅपरेटेड आणण HO म्हणजे हायड्ाेललकअली ऑपरेटेड. 

हायड्ोललकली ऑपरेटेड करल्र पाण्ाच्ा दाबािर स्वच् होतो. 

इलेस्क््कली ऑपरेटेड करल्र म्हणजे या करल्रला स्वच् करण्ासाठी 

इलेस्क््कल मोटरची गरज असते. 

स्ाट्गक्क्न करल्रमध्े करल्रची जाळी स्वच् होण्ासाठी 

पेटेने्ड नोझलचे कडझाईन केलेले आहे. हे नोझल जाळीिर जमलेले घाण 

ओढून बाहेर काढतात. यामुळे करल्र कमीत कमी पाण्ामध्े स्वच् 

होतो. एल करल्रमध्े िापरली जाणारी जाळी चार विविध प्रकारच्ा 

थरांनी बनिलेली असते. या चार थरांमुळे करल्रची जाळी अत्ंत 

कटकाऊ राहते. एल करल्रला डबल कोकटगं म्हणजेच दोन विविध 

प्रकारच्ा आिरणाने संरक्षण वमळते.  एच. ओ. करल्रमध्े हे विलशष् 

पद्धतीचा टबवाइन बसिलेला आहे, त्ामुळे त्ा टबवाइनचा िापर करून 

करल्रमधील नोझल कररिले जातात ि करल्र स्वच् केला जातो.  हा 

करल्र स्वयंचललतरीत्ा स्वच् होतो. यामध्े हे विलशष् पद्धतीचे यंत्र 

बसिले असून हे यंत्र करल्र चोक झाला करी, स्वच् करण्ाची कमांड 

देतो, त्ामुळे तुमचा करल्र स्वयंचललतरीत्ा स्वच् होतो.  

स्ाट्गक्क्न करल्र दोन पद्धतीने स्वच् केले जाऊ शकते. एक 

िेळेनुसार स्वच् होणारे ि दसुरे दाबाच्ा ररकाने स्वच् होणारे. 

म्हणजेच हा करल्र िेळेिर स्वच् होतो. तसेच काही कारणास्ि 

िेळेच्ा आत करल्र चोक-अप झाल्ास करल्र स्वयंचललतररत्ा 

स्वच् होतो. 

स्ाटषि कलीन कफल्टर

रामथल प्रोजेक्ट, कनयाटक येथील जैन स्ाटषि क्लिन वियंचचलत कफल्टर
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™

स्याटटि क्लिन-व्ी. एच. ओ. 
•  हा उभा करल्र असून पाण्ाच्ा दाबािर स्वच् होतो. 

•  हा साधारणत: २’’, २½’’, ३’’ ि ४’’ या आकारात उपलब्ध आहे 

•  या करल्रमध्े स्वयंचललतररत्ा स्वच् होण्ासाठी SS ट्ूबची जोडणी 
केली आहे. 

•  या करल्रची दाब झेलण्ाची क्षमता १० kg/cm² इतकरी आहे. 

•  हा करल्र दाबाच्ा ररकानुसार  ि िेळेिर आधारीत स्वयंचललतररत्ा 
स्वच् होतो.

स्याटटि क्लिन-एच. एच. ओ. 
•  हा करल्र आडव्या पद्धतीने जोडला जात असून पाण्ाच्ा दाबािर 

स्वच् होतो. 

•  हा साधारणत: ४’’, ६’’, ८’’ ि १०’’ या आकारात उपलब्ध आहे.

• या करल्रमध्े पाण्ातील मोठे कण/काडी कचरा काढण्ासाठी 
विलिष् अिी 'Pre-Screen' जोडली जाते.

•  या करल्रमध्े स्वयंचललतररत्ा स्वच् होण्ासाठी SS ट्ूबची 
जोडणी केली आहे. 

•  या करल्रची दाब झेलण्ाची क्षमता १० kg/cm² इतकरी आहे. 

•  हा करल्र दाबाच्ा ररकानुसार  ि िेळेिर आधारीत 
स्वयंचललतररत्ा स्वच् होतो.

स्याटटि क्लिन-व्ी. ई. ओ. 

• हा करल्र उभ्ा पद्धतीने जोडला जातो ि स्वच् होण्ासाठी इलेक््ीक 
मोटर जोडली जाते. 

•  हा साधारणत: ८’’, १०’’, १२’’ ि १४’’ या आकारात उपलब्ध आहे 

• या करल्रमध्े स्वयंचललतररत्ा स्वच् होण्ासाठी SS ट्ूबची जोडणी 
केली आहे. 

•  या करल्रची दाब झेलण्ाची क्षमता १० kg/cm² इतकरी आहे. 

•  हा करल्र दाबाच्ा ररकानुसार  ि िेळेिर आधारीत स्वयंचललतररत्ा 
स्वच् होतो.
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करया करू नये

1)  करल्र नेहमी प्रिाह दर ि पाण्ातील  
कचऱयाचे प्रकार ि प्रमाण यानुसारच ठरिा.

2) करल्रसाठी आिश्यक असा दाब संचात असणे आिश्यक 
आहे. कमी दाबािर करल्र काय्गक्षम नसतो.

3) करल्र िेळोिेळी सार करणे आिश्यक आहे. सार न केले 
गेल्ास जाळीिरील मातीचे कण संचात जािू शकतात.

4) सॅंड सेपरेटरमध्े साठलेला कचरा िेळोिेळी काढून टाका. 
त्ाचे कलेक्शन चहेंबर भरल्ास, सॅंड सेपरेटर काम करणार 
नाही.

5) प्रत्ेक ॲलसड ि क्ोरीन प्रकक्येनंतर सगळे करल्स्ग 
व्यिस्स्त सार करा.

6) मेटल करल्रला स्कहॅ च आल्ास त्ािर त्वररत ऑईल पहेंट 
लािा अन्था करल्र गंजण्ाची प्रकक्या सुरू होते.

1) करल्र मधील जाळी काढून िापरणे.

2) कमी अथिा अधधक दाबािर करल्र चालविणे.

3) करल्र स्स्र सपोट्गिर उभे नसणे.

4) ऑटो बहॅकिाश करल्रमध्े विद्ुत प्रिाह वनयंकत्रत नसणे.

5) सॅंड करल्रची रेती गुळगुळीत झाल्ािर देखील िापरणे.

6) रेतीचे प्रमाण कमी असणे.

टफल्टरची ननगया रयाखतयानया खयालील कयाळजी घ्या
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