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मृग आंबिया िहार 
दोन्ही एकाच झाडावर,
बिसगगाचही अफाट कमाल 
शेतकरी होणार मालामाल.
कधहीतरीच लागते लॉटरी 
आिंदाला येते उधाण, 
कष्ाला लाभता िळ 
संसार होतो सुखासहीि. 
शेतकऱयाच्ा अबवरत तपाला 
हेच समाधािाचे फळ.



“उत्कृ ष्टपणा साध्य करणे ही आकस्मितपणे घडणारी घटना नसून, कठोर पररश्रम, प्ामाणणकपणा 
तसेच एकाग्रता यांचा ममलाफ होईल तेथेच घडणारी घटना आहे.”

– भवरलाल जैन
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अचूक मनण्णय झाला तर मनम्ी लढाई 
आपण जिकंली असे आिपययंत सारे 
िण म्हणत आले, सांगत आले. आपण 
त्ाकडे ककती लक्ष व महत्त्व दिले हा भाग 
मनराळा! वास्तमवक कोणताही मनण्णय 
हा पूण्ण मवचारान्ी, अभ्ासपूव्णक चचचा 
व संवािाने आणण अनुभव व िरूदृष्टीचा 
‘अिु्णनी डोळा’ समोर ठेवून घ्ायचा असतो. 
शेतीच्ा क्षेत्ात तर याची मनतांत गरि व 
आवश्यकता असते आणण अशा पद्धतीचे 
वत्णन करणारे शेतकरी मोठ्ा प्माणावर 
यशस्ी होताना दिसतात. गेली अनेक 
वर्षे आपण फळबागेमध्ये मवमवध प्कारची 
आंतरकपके घेत आलो आहे. ही आंतरकपके 
शेतकऱयाच्ा अल्पकालीन फायद्ाच्ा 
दृष्टीने अत्ंत महत्त्वाची आहेत याबद्दल 
िमुतच नाही. पण िीघ्णकालीन मवचार 
करता ती ककती फायद्ाची आहेत याचा 
एकिा शांतपणे मवचार व खोलात िाऊन 
अभ्ास होणे गरिेचे आहे. कोणती कपके 
घेतली म्हणिे िममनीचा कस कमी होणार 
नाही आणण फळझाडांना नत्, सफुरि, 
पालाश आंतरकपकातून ममळू शकेल याचा 
अभ्ास करून तशी कपके मनवडली पादहिेत 
िेणे करून फळबागांवरचा खते, अन्नद्रव्े 
व सूक्ष्मअन्नद्रव्ांवरील खच्ण कमी होऊन 
फळझाडांच्ा वकृद्धीस हातभार लागेल.

सधन आणि अतिसघन (हायडेन्सिटी आणि अल्ट् ाहायडेन्सिटी) पद्धिीने फळबागा उभ्ा 
करण्ाचे नवीन व अद्ावि िंत्रज्ान शेिकऱयांच्ा दृष्ीने व मुख्यत्े आर्थिक उत्पन्न वाढण्ाच्ा 
दृष्ीने कमालीचे महत्ताचे असले िरी अद्ाप त्ाचा स्ीकार केलेल्ा शेिकऱयांची संख्या दोन-
पाच टके् देखील नाही. अ्थाि चांगल्ा गोष्टींचा व िंत्राचा स्ीकार व्ायला आपल्ाकडे ्ोडा 
वेळच लागिो., पि एकदा का त्ा गोष्ीचे महत्त पटले की इिक्ा झपाट्ाने त्ाचा प्रसार व 
प्रचार होिो की क्षिाधथाि जाद ूझाल्ासारखे काम होिे असा अनेक क्षेत्रामधला आजपययंिचा 
अनुभव आहे. उदाहरि द्ायचे झाले िर ठिबक िंत्राचा स्ीकार, शेडनेट व पॉलीहाऊसमधली 
फुले व भाजीपाल्ाची लागवड, मल्चगंचा वापर यांसारख्या गोष्टींचा उल्ेख करिा येईल. या 
सवथि गोष्ी व िंत्राचा वापर करीि असिाना शेिकऱयाचा मुख्य उदे्श जास्ीि जास् उत्पन्न कसे 
तमळेल हाच असिो आणि त्ाि काहीही चुकीचे नाही. कारि आपि सारे जि शेिी करिो, 
ठदवसरात्र मेहनि व काबाडकष् करिो िे प्रपंचाचा दैनंठदन खचथि भागतवण्ासािी व दोन वेळची 
पोटाची भूक भागतवण्ासािी. दोन पैसे तमळावेि म्हिूनच कष् व श्रमाने कोिी अरधकचे पैसे 
तमळतवि असेल िर त्ाच्ाबद्ल समाजाला नेहमीच आदर व अरभमान वाटि असिो. यािलाच 
एक भाग म्हिून फळबागांमधील आंिरपपकांच्ा लागवडीकडे पाठहले जािे. 

बहुिांश आंिरपपके ही भाजीपाला, डाळवगगीय पकंवा गळीिधान्य पपकांची म्हिजे 
अल्पकालीन असिाि. बारमाही पपके शक्िो आंिरपपके म्हिून घेिली जाि नाहीि. या 
आंिरपपकांमधून शेिकऱयांना संसाराचा रोजचा गाडा चालतवण्ासािी व हािखचथासािी उत्पन्न 
तमळि राहिे. त्ामुळे कळि-नकळि त्ाचा ओढा व सवथि लक्ष त्ा आंिरपपकाकडेच राहिे. 
साहजजकच त्ािून बऱयाचदा असे घडिे की मुख्य पपकाकडे म्हिजे फळबागेकडे जेवढे डोळ्ाि 
िेल घालून लक्ष ठदले पाठहजे िेवढे ठदले जाि नाही. आंिरपपकावरील पकडी व रोग फळझाडांवर 
जाऊन झाडाचे, रोपा-कलमांचे नुकसान करिाि पि बऱयाचदा िे शेिकऱयांच्ा लक्षािही येि 
नाही. याचा मोिा फटका आपल्ा महाराष्ट्  राज्ाला बसला आहे. फळबागांचे वाढलेले क्षेत्र 
पुन्ा कमी झाल्ाची जी अनेक कारिे आहेि त्ाि आंिरपपके हे ही एक कारि आहे. ज्ा 
शेिकऱयाचे फळबाग उभी करिे हेच मुख्य उपद्ष् आहे त्ाने शक्िो आंिरपपके आिा घेऊच 
नयेि. त्ाऐवजी सरळ सघन व अतिसघन पद्धिीने ४ बाय १ पकंवा ४ बाय २ तमटर अांिरावर 
एकरी ५०० िे १००० झाडे उभी करण्ाचा प्रयत्न करावा. या लागवड पद्धिीि उत्पादन तिसऱया 
वर्थापासून सुरु होिे. म्हिजे पूवगी लांब अंिरावर १० बाय १० तमटर वर कृर्ी तवद्ापीिाच्ा 
जशफारशीप्रमािे झाडे लावून उत्पन्न तमळायला पकमान ६ िे ७ वर्षांचा कालावधी लागि 
असे. त्ापेक्षा तनम्म्ा कालावधीि सघन व अतिसघन लागवड पद्धिीिून उत्पादन सुरू होिे. 
शेिकऱयानेच आिा तवचार करावा की िे नवीन िंत्र स्ीकारायचे की आंिरपपके घेि बसायचे? 
अल्पकालीन की दीघथिकालीन फायदा पाहायचा? हा तनिथिय अनुभव, तनरीक्षि, अभ्ास याच्ा 
आधाराने ज्ाचा त्ाने घ्ायचा आहे. मात्र आिा १०बाय १० तमटरवरच्ा लागवडीची कृर्ी 
तवद्ापीिांची जशफारस कालबाह्य झाली आहे. िी शेिकऱयांचया ठहिाची व आर्थिक ऊन्निीची 
अजजबाि राठहलेली नाही. हे शेिकऱयांच्ाही लक्षाि आलेले आहे. त्ामुळे काही शेिकरी 
सरकारचे अनुदान नाही तमळाले िरी चालेल पि नवीन ज्ान, तवज्ान व िंत्रज्ानाचा स्ीकार 
करण्ाचा आग्रह धरुन त्ा ठदशेने पाऊले टाकिाहेि ही अरधक समाधानाची व स्ागिाहथि अशी 
गोष् आहे. याबाबिीि आपि ही योग्य िो तनिथिय कराल अशी आशा करिो आणि नववर्थाच्ा 
तनतमत्ाने िुम्हाला माझ्ा व जैन इररगेशनच्ा विीने मनापासून शुभेच्ा देिो!

अशोक जैन
अध्यक्ष, जैन इररगेशन जसस्ीम्स् जल.

अध्यक्षीय

फळिागेतहील आंतरपपके: कोणता बिण्णय महत्ताचा ?
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आहारातील फळे खाण्ाचे महत्त्व आता माणसांना 
बऱयापैकी कळून चुकले आहे. फळे आवडत 
नाहीत ककंवा खात नाही असा माणूस सापडणे 
मवरळाच! किाचचत सगळी फळेे सगळ्ांना 
आवडतच असतील असे नाही. फळांच्ा आवडी-
मनवडीबाबत माणूच ‘चूझी’ आहे. िे फळ खायला 
आवडते ते कमी-िास्त प्माणात का होईना 
माणूस खरेिी करणारच! अथचात याचा संबंध 
मुख्यत्े आरथ्णक पररस्थितीशी आहे. ज्ाची 
आरथ्णक स्थिती चांगली आहे तो वेगवेगळ्ा 
प्कारची फळे मोठ्ा प्माणात मनयममतपणे 
खरेिी करणार. ज्ाची स्थिती बेताचीच आहे तो 
आवडीचे एखािे- िसुरे फळ थोड्ा प्माणात 
खरेिी करणार. आरोग्यशास्ताच्ा दृष्टीने मवचार 
केला तर ज्ाच्ा शरीराला ज्ा व्हिटमॅमनची 
गरि आहे तो त्ा फळांची खरेिी व सेवन अरधक 
करणार. इथे डॉक्टरची जशफारस महत्त्वाची ठरते. 
थोडक्ात, फळे खाणे आणण खरेिी हा मवर्य 
आता बहुअंगी बनला आहे. फळांचे उत्ािन 
आणण उपभोग या िोन्ीतही वाढ झालेली आहे. 
ही वाढ पुरेशी आहे की त्ात आणखीन काही 
सुधारणा करून प्गतीचा पुढचा टप्ा कसा 
गाठायचा यासंबंधीचा मवचार प्ामुख्याने या 
संपािकीयमधून करण्ाचा मानस आहे. मूळ 
मवर्याकडे वळण्ाअगोिर आधी फळबागांच्ा 
उभारणीचे महत् संजक्षप्तपणे लक्षात घेऊया.

फळिागांचे महत्व
फळबाग लागवडीनंिर िी पकमान १५ िे २५ वर्षे पटकिे. शेिकरी त्ा बागेची पकिी 

काळजीपूवथिक देखभाल करिो यावर बागेचे आयुष्य अवलंबून असिे. जेव्ां एखाद्ा 
शेिकऱयाची बाग २५ वर्थानंिरही उत्पादनाि साित् राखिे आणि दरवर्गी वाढिे उत्पादन 
देिे िेव्ा िो काय काळजी घेिो हे १० वर्थाि उत्पादन घटू लागलेल्ा बाग मालकाने लक्षाि 
घेिे गरजेचे असिे. त्ासािी शेिकऱयांमधला संवाद, तनरीक्षि, भेटीगािी या उपयुक्त 
िरिाि. पि बऱयाचदा शेिकरी आपले अनुभव व माठहिीची देवािघेवाि याचे मुक्तपिे 
आदानप्रदान करीि नाहीि. माठहिी लपवून िेवण्ाकडे कल राहिो. त्ामुळे ‘पुढच्ास 
िेच मागचा राहािा’ या म्हिीचा प्रत्यच येि नाही. वास्तवक फळबागांमध्ये बारमाही 
व मोिया प्रमािावर रोजगार देण्ाचे सामर्थि आहे. शेिीि अरधकारधक मािसे सामावून 
घेण्ाची क्षमिा ही फळबागांमध्ये आहे. शेिकऱयाला अरधकचा पैसा तमळवून देऊन त्ाची 
झपाट्ाने आर्थिक उन्निी करण्ाची जादहूी फळबागांमध्येच दडलेली आहे याचा अनुभव 
असंख्य डाळळंब, मोसंबी, केळी, पेरू, सीिाफळ, आंबा, संत्रा बागायिदारांनी घेिलेला आहे. 
एखाद्ा वर्गी मालाचे पैसे होिार नाहीि पि एखाद्ा वर्गी अशी लॉटरी लागेल की पाच-दहा 
वर्षांचा िोटा एकदाच भरून तनघेल. शेिी ही अशीच तबनभरवश्ाची आहे. जीवनािला सुख 
द:ुखाचा खेळ सारेच जि अनुभविाि. त्ाच्ा आधारेच पुढची वाटचाल करिाि. शेिकरी 
हा ‘पफतनक्स’ पक्षासारखा धडपड करीि राखेिून पुन्ा पुन्ा उभा राहिो. याचा प्रत्य 
फळबाग मालकांना कायमच येि राठहला आहे. त्ामुळे फळबागांची मोडिोड होऊनही 
त्ांची पुन्ा पुन्ा उभारिी होि असल्ाचे आपल्ाला पाहायला तमळिे आहे.

फळबाग लागवड - नवे धोरण व दिशा

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपािकषीय
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शेिािले मृद व जलसंधारिाचे कामही या फळ झाडांमुळे होि 
असिे. झाडाची सवथिदरू पसरिारी मुळे भूगभथाि मुरलेले पािी धरून 
िेविाि आणि मािीलाही जागीच रोखून धरिाि. झाडांच्ा मुळांमुळे 
तवशेर्ि: डोंगर उिारावरील मािी पाण्ाबरोबर वेगाने वाहून खाली 
येि नाही आणि पािीही डोंगरावरच्ा मािीमध्ये झझरपि राहिे. जेव्ा 
संपूिथि डोंगर पाण्ाने संपृक्ि होिो िेव्ा बाहेर पडिारे पािी नदी, 
नाले ओढ्ांमध्ये वाहून येिे. जज्े शास्त्रशुद्ध पद्धिीने म्हिजे ‘मा्ा िे 
पाय्ा’ (ररज टू बॉटम) या ित्तानुसार पािलोट क्षेत्र तवकासाचे काम 
झालेले असेल ति्े हा अनुभव आपल्ाला तनजचिि पाहायला तमळिो. 
याबाबिीि जैन इररगेशनचे संस्ापक कै.भवरलालजी जैन यांनी 
जळगावािील जैन ठहल्सच्ा िीन हजार एकर क्षेत्रामध्ये उभे केलेले 
पािलोट तवकास आणि फळबागा हे काम आपल्ाला तनजचिि मागथिदशथिक 
व प्रेरिादायी िरेल. दगडी गोटे व मुरमाड डोंगरावरिी ठिबक जसचंनाच्ा 
नळ्ांमधून ्ेंब-्ेंब पािी देि आंबा, मोसंबी, ळचकू पेरू बोर, डाळळंब, 
जसिाफळ, जांभूळ केळी, पपई, आवळा व इिर फळांच्ा अत्ाधुतनक 
पद्धिीने व सघन व अतिसघन लागवड िंत्राचा (हायडेन्सिटी आणि 
अल्ट् ाहायडेन्सिटी) वापर करीि ज्ा फळबागा उभ्ा केल्ा आहेि 
आणि िे ज्ा उत्पादन देिाहेि िे पाठहल्ावर फळबागांचे सामर्थि 
तनराळे सांगण्ाची गरज नाही. ‘Seeing is Believing’, (पाठहले िर 
तवश्ास बसिो) असे म्हििाि. मोठ्ा मेहनिीने व कल्पकिेने तवकसीि 

केलेल्ा पािलोटाि फळबागाही कशा ठदमाखाने व डौलाने उभ्ा 
राहून समृद्धीची वाटचाल करिाि याचा अनुभव घेण्ासािी प्रत्ेक  
शेिकऱयाने एकदा िरी जैन ठहल्स पाठहले पाठहजे. त्ािून प्रत्ेकाला 
काही ना काही नवे काम करण्ाची प्रेरिा तनजचिि तमळेल असा मला 
स्िःला आत्मतवश्ास आहे. म्हिून मला सिि असे वाटिे की शेिकऱयाने 
आयुष्यभर जे काम करायचे आहे त्ाचा मागथिदशथिक स्ंभ मोठ्ा भाऊंनी 
जैन ठहल्सच्ा रूपाने आपल्ा सवषांसमोर उभा करून िेवला आहे. 
त्ापासून काही बोध घेऊन काही काम करायचे की नाही हे आपि 
िरवायचे आहे.

मागहील अिुभव काय सांगतो? 
१९९०-९१ च्ा सुमारास म्हिजे श्री. शरद पवार मुख्यमंत्री असिाना 

महाराष्ट् ाि पठहल्ांदा रोजगार हमी योजनेशी तनगडीि शंभर टके् 
शासकीय अनुदानावरिी फळबाग लागवड योजना राबतवली गेली. ही 
योजना राबतवण्ापूवगी महाराष्ट् ािील फळबागांखालील क्षेत्र सुमारे दोन 
लाख हेक्टरच्ा आसपास होिे. राज् शासनाने फळबाग लागवड योजनेचे 
उपद्ष् दरवर्गी एक लाख हेक्टर (म्हिजे अडीच लाख एकर) एवढे िेवले 
होिे आणि त्ासािी दरवर्गीच्ा अ्थिसंकल्पाि शंभर कोटी रुपयांची 
िरिूद करण्ाि येि होिी. शेिकऱयांचा या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद 
तमळाला. त्ािून कोकिामध्ये काजू व आंब्ाच्ा मरािवाडयाि केशर 
आंबा व मोसंबीच्ा, तवदभथाि संत्राच्ा, पजचिम महाराष्ट् ाि बोर, डाळळंब 

जळगावच्ा जैनठहल्सवरील तवकजसि पािलोट, आधुतनक िंत्राने उभ्ा केलेल्ा फळबागा व प्रपरिया कारखानदारी याचे तवमानािून घेिलेले छायाळचत्र.
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व द्ाक्षाच्ा बागा उभ्ा राठहल्ा. शेिकऱयांनी सरकारकडून तमळिारे 
अनुदान हाच योजनेचा मुख्य प्राि मानल्ामुळे ठदसेल आणि तमळेल 
त्ा जागेवर फळझाडे लावली. फळबागांसािी िी जागा योग्य आहे की 
नाही, पाण्ाचा तनचरा की होिोय की नाही, जतमन व पाण्ाचा पी.एच. 
आणि इ. सी. पकिी आहे आणि वर्थिभर पाण्ाची उपलब्धिा कशी होिार 
आहे. याचा काहीही तवचार न करिा बेधडकपिे बागा उभ्ा केल्ा. रोपे- 
कलमे जज्ून उपलब्ध होिील िे्ून आिून लावली. त्ांचा दजथा, गुिवत्ा 
वय, शुद्धिा प्रमाणिकरि याचा काहीही तवचार केला नाही. असंख्य रोपे 
भेसळ व तनकृष्ठ प्रिीची होिी. याि शेिकऱयांची मोिी फसविूक झाली. 
गुिविा नसलेली रोपे फार काळ िग धरू शकली नाहीि. दषु्ाळ, 
पािीटंचाई, प्रखर उष्णिामान यामुळे बागा जळाल्ा. ८ लाख हेक्टरवर 
गेलेले महाराष्ट् ािील फळबागांचे क्षेत्र २०१० पययंि पुन्ा साि लाख 
हेक्टरवर आले. महाराष्ट्  राज् तनयोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असिाना 
श्री. आण्ासाहेब जशदें हे वारंवार मुख्यमंत्रांना पत्र जलहून महाराष्ट् ाचे 
फळबागांखालील क्षेत्र एकूि क्षेत्राच्ा पकमान २५ टके् म्हिजे ५० लाख 
हेक्टरवर नेले पाठहजे असे १९८८-८९ पासून सांगि होिे. आिा मागील 
१०-११ वर्थाि म्हिजे २०२१ मध्ये हे राज्ाचे फळबागांचे क्षेत्र पुन्ा १७ 
लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचले आहे. सवथि प्रयत्न केल्ानंिर (१९४७ िे 
२०१५ म्हिजे ६८ वर्थाि) २२ लाख हेक्टरवर पोहोचलेले महाराष्ट् ािील 
फळबागांखालील क्षेत्र आिा १७ लाख हेक्टर झाले आहे. म्हिजे पाच 
लाख हेक्टर क्षेत्र कमी झाले आहे पि यािही बारकाईने पाठहले िर जुने 
क्षेत्र जवळपास पूिथिपिे संपुष्ाि आलेले आहे. जुन्या बागा फारशा कुिेही 
जशल्क नाहीि. बहुिांश बागा या १५ िे २० वर्षांच्ा आिल्ा आहेि. तिच 
तिच फळझाडे लावण्ापेक्षा शेिकरी नवीन फळांच्ा लागवडीकडे वळू 
लागले आहेि. परंपरागि फळांच्ा तवरिी व बाजारभावाचे प्रश्न तनमथाि 
झाल्ामुळे शेिकरी डायव्थिजसपफकेशन करून डट् रॅगनफू्ट, अरॅव्रॅकडो, 
जसिाफळ, रंगीि द्ाक्षे जैन स्ीट ऑरेंज (रसाची मोसंबी व्रॅलेजशया पेरा 
हरॅम्ीन नेव्ल, नटाल, वेस्ीन यांसारख्या जािी) यांसारख्या फळांच्ा 
लागवडीकडे वळू लागले आहेि. कें द् सरकारही या डायव्थिजसपफकेशन 
सािी जािीवपूवथिक प्रयत्न करिे आहे. पि गुिवत्ेच्ा दजषेदार  
रोपा- कलमांच्ा उपलब्धिेकडे आणि रोगमुक्त व व्ायरस फ्ी नसथिऱया 
उभ्ा करण्ाकडे जेवढे लक्ष द्ायला पाठहजे तििके अद्ाप ठदले जाि 
नाही ही वस्ुस्स्िी आहे. ‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ हे 
संिश्रेष्ठ िुकोबारायांचे वचन आपि वारंवार उच्ारिो. पि त्ा वचनाची 
अंमलबजाविी काटेकोरपिे होईल या ठदशेने पाऊले मात्र टाकि नाही. 
अनेक रोपा- कलमांच्ा नसथिऱयांना परवानगी कशी तमळिे?िी रोपे कोि 
तवकिो आहे? त्ांच्ा रोपा-कलमांचा दजथा कधी िरी िपासला जािो 
का? ज्ाच्ापासून िे रोपे-कलमे ियार करिाि त्ासािी लागिारे 
मािृवृक्ष कुिे व पकिी आहेि? िे मािृवृक्ष बंठदस् वािावरिाि 
वा ग्रीनहाऊस- पॉजलहाऊसमध्ये वाढतवलेले आहेि का? कलम 

करण्ासािी जो खुंट (रूटस्ॉक) वापरला जािो िो योग्य व दजषेदार 
आहे का ? कोित्ा फळाला व व्रायटीला कोििा खुंट वापरावा याचे 
काही संशोधन व अभ्ास आहे का? पाजचिमात् देशांनी तवकसीि केलेले 
व िे वापरि असलेले खुंट आपल्ा वािावरि, हवामान व जतमनीमध्ये 
चालू शकिील का? यासंबंधीचा फारसा अभ्ास आजिरी आपल्ाकडे 
उपलब्ध नाही. त्ामुळे ढोबळमानाने म्हिजे हवेि गोळया मारण्ाचेच 
काम चालू आहे. तवतवध पपकांची फळसंशोधन कें दे् (एनआरसी) कृर्ी 
तवद्ापीिे काढून आिा ५० वर्षे होऊन गेली आहेि. त्ांच्ा कामाचे 
एकदा जाहीरपिाने मूल्मापन करण्ाची गरज आहे. या सवथि संस्ा 
तनव्वळ पांढरे हत्ी िरायच्ा नसिील िर कोिीिरी मांजराच्ा गळ्ाि 
घंटा बांधण्ाचे काम करून मरगळ आलेल्ा व संशोधनाचे काम 
अपूिथि असलेल्ा या संस्ांना पुन्ा कायथिरि केले पाठहजे. रूटस्ॉक, 
दजषेदार व रोगमुक्त कलमारोपांची तनतमथििी, नवीन व्रायटटींचे संशोधन, 
हवामान बदलाचा सामना करू शकिील अशा जािी, बंठदस् व तनयंपत्रि 
वािावरि आणि ग्रीनहाउस व पॉजलहाउसमध्ये फळबागांची उभारिी, 
त्ाचे शास्त्रशुद्ध िंत्रज्ान म्हिजे रोपे लागवडीच्ा अंिरापासून झाडावर 
फळे धरण्ाची संख्या या सवषांबाबिचे अभ्ासपूिथि मागथिदशथिन या क्षेत्राि 
कायथिरि असिाऱया सरकारी, तनमसरकारी, खाजगी या सवथिच क्षेत्रािील 
लोकांनी केले पाठहजे. 

काळ्ारंगाच्ा द्ाक्षांना चीनमध्ये व तनयथािीि मोिी मागिी आहे.
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सघि अबतघि लागवड तंत्रज्ाि
पूवगी तवद्ापीिांची जशफारस १० बाय १० तमटरवर झाडे लावण्ाची 

होिी. िेव्ां एकरी ४० िे ४४झाडे बसि होिी. दोन झाडांमध्ये प्रचंड 
अंिर राहि होिे. एवढी मोिी जागा मोकळी सोडिे शेिकऱयाला 
परवडि नव्िे. त्ामुळे भाजीपाला व इिर अन्य पपके शेिकरी या 
जागेि घेिे पसंि करीि. दैनंठदन खचथि भागतवण्ासािी ही पपके उपयोगी 
पडि असल्ामुळे शेिकऱयाचे त्ा पपकांवर जास् लक्ष राहाि असे. 
फळबागेकडे मात्र दलुथिक्ष होि असे. त्ामुळे हा तवर्य उपेजक्षि राठहला.
आिा जगभर सघन व अतिसघन लागवडीचे म्हिजे एकरी ६७४ िे 
१००० रोपे कलमे लावण्ाचे िंत्रज्ान तवकसीि झाले आहे. ४बाय १ 
पकंवा ४ बाय २ तमटर अंिरावर फळबागा उभ्ा राहू लागल्ा आहेि. जैन 
इररगेशन कंपनीने भारिाि सवथिप्र्म हे िंत्रज्ान आिून त्ाची मॉडेल्स 
जळगाव, उदमलपेि, जम्ू-काश्ीर तवद्ापीि व देशभर अनेक ठिकािी 
उभी केली. आिा शेिकऱयांनीही काही ठिकािी यासंबंधीचे प्रयोग करून 
बागा उभ्ा केल्ा आहेि. परंिु अजूनही पाठहजे त्ा गिीने व पधदिीने या 
बागा उभ्ा राहिाना ठदसि नाही. त्ा संबंधीचा अभ्ासही आिा शेिकरी 
तवद्ार्षांना जशकतवला गेला पाठहजे. त्ासािीचे मॉडेल तवद्ापीिांमध्ये 
उभे केले पाठहजे. यामध्ये जवळजवळ अंिरावर झाडे लाविे, एका 

स्च् ,सुंदर ठदसावे म्हिून जाळी घालून प्रत्ेक फळाची आिा 
काळजी घेिली जािे.

जुन्ा फळिागांचे पुिरुज्हीवि 
िवा काय्णक्रम

बागेिली झाडे फार जुनी व खूप मोिी झाली आहेि. दाट 
सावली पडिे. सूयथाची पकरिेही खाली जतमनीपययंि पोहचू 
शकि नाहीि. बरीच झाडे विली आहेि. फारसे उत्पादन देि 

नाहीि. दरवर्गी फळे लागि नाहीि. लागली िरी संख्या खूप 
कमी असिे अशा अनेक िरिारी आपि शेिकऱयांच्ा ऐकिो. 
या सवथि िरिारी प्रामुख्याने दीघथिकाळ उत्पादनाि राठहलेल्ा 
व आिा वयोवृद्ध झालेल्ा बागांबाबि असिाि. ही मोिी 
झालेली फळझाडे छाटली पाठहजेि. त्ांचे पुनरूज्ीवन केले 
पाठहजे. त्ासािी जुन्या झाडांच्ा फांद्ावर नवीन वािांचे 
कलम केले पाठहजे. झाडावरच्ा जुन्या वाळलेल्ा फांद्ा, 
वाढलेली बांडगुळे, चढलेल्ा इिर वेली व झुडपे काढून 
टाकली पाठहजेि. जुनी मोिी झालेली झाडे छाटून त्ांचे 
पुनरुज्ीवन केले िर जुन्या फळबागाही पुन्ा उत्पादनक्षम 
होऊ शकिाि. ३५-४० वर्षांपूवगी कोकि कृर्ी तवद्ापीिाने 
वेंगुलथा व कुडाळ ये्ील संशोधन कें द्ावर आंब्ाची प्रत्ेकी 
७५० झाडे छाटून असा पुनरूज्ीवनाचा प्रयोग केला होिा. 
िो अत्ंि यशस्ी झाला. जैन इररगेशन कंपनीने देखील 
जळगावच्ा जैन ठहल्सवरील जुनी मोिी आंब्ाची झाडे 
छाटून बागांचे अशा पद्धिीने पुनरूज्ीवन केले आहे. फक्ि 
छाटिी केल्ा नंिर झाडाला जी इजा होिे त्ापासून हानी 
पोहचू नये म्हिून और्धांची व कीडनाशकांची फवारिी 
करिे, बोडडो तमश्रि लाविे व योग्य िी खिे, पािी यांचे 
काळजी घेिे आवश्क आहे. साध्या छाटिी िंत्राद्ारे अत्ंि 
कमी खचथाि अापि बाग पुनहा उत्पादनक्षम करू शकिा.

छाटलेली जुनी आंब्ाची मोिी झाडे
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ओळीि दोन रोपािले अंिर एकतमटर िेविे, झाडे बुटकी िेविे. िी ६ 
िे ७ फुटापेक्षा जास् उंच वाढू न देिे, वर्थािून दोनदा झाडांची छाटिी 
(प्रूतनगं) करिे, दजक्षिोत्र ठदशेऩे झाडािील अंिर वाढतवि नेिे व पूवथि-
पजचिम ठदशेने म्हिजे सूयथिपकरिे ज्ा बाजूने येिाि त्ा बाजूने फळे धरिे 
नको असलेली व छोटी फळे काढून टाकिे, चार वर्थानंिरच्ा झाडांना 
परॅक्ोब्ुटट् ॉझॉल (कल्ार संजीवक) वापरिे, दर एकरी मधमाशांची एक 
पेटी पॉजलनेशन चांगले भरपूर होण्ासािी िेविे, झाडाच्ा खोडाला 
वर्थािून दोनदा बोडडोतमश्रि लाविे, ठिबक जसचंनाच्ा सहाय्ाने झाडाला 
बारमाही पािीपुरविा करिे, झाडे गादी वाफ्ावर (रेजबेड) लाविे, एक 
वर्थानंिर बेडवर दोन्ी बाजूने ठिबकच्ा नळ्ा टाकिे, झाडाच्ा मुळाशी 
आद्थििा पटकून राहावी. यासािी मल्चगंचा वापर करिे व गवि काड्ा 
कचरा, खुरपलेले िि टाकिे, हवामानाि बदल झाला की और्धांची 
फवारिी करिे यासारख्या गोष्टींची काळजी घेिली पाठहजे. या सघन 
व अतिसघन लागवडीच्ा िंत्रज्ानामुळे उत्पादनाि दपु्पट िे तिप्पट वाढ 
होऊ शकिे हे जसद्ध झाले आहे. बुटक्ा झाडांमुळे बागेचे व्यवस्ापन 
करिे सहज शक् व कमी खचथाचे झाले आहे. फळांची तनगा, काढिी 
ही सोपी होऊन मजुरीचा खचथि कमी होिो. फळांचा आकार मोिा होऊन 
भावही चांगला तमळिो. कारि ग्राहकांची मागिी मोठ्ा, आकर्थिक व 
चकाकी असिाऱया फळांनाच असिे. मनुष्याचे डोळे कोििीही गोष् 
पठहल्ांदा खािाि (Man eats with his eyes first) असे म्हटले 
जािे. जेव्ा डोळ्ाि िो माल भरिो िेव्ांच खरेदीचा तनिथिय झालेला 
असिो. मग झखसा पाठहला जािो व त्ावरून पकिी पकलो माल/ फळे 

गादीवाफ्ावरील सघन आंबा लागवडीि ठिबकवर घेिलेले पांढऱया कांद्ाचे पीक.

जुिे जाऊ द्ा मरणा लागूिही...
प्रश्नांचे स्रूप जसे बदलिे आहे िशी शेिी करण्ाच्ा 
परंपरागि पद्धिीमध्येही आमूलाग्र बदल होिो आहे. शेिीि 
नव्याने आलेली िरूि पपढी उच् ज्ान, िंत्रज्ान व तवज्ानाने 
भारलेली आहे. िी नातवन्याचा स्ीकार करण्ास उत्ुक 
आहे. हेच िंत्र फळबागांमध्येही स्ीकारण्ाची आिा गरज 
आहे. पूवगी २५-५० वर्षे बाग कशी पटकेल असा तवचार वहायचा. 
आिा हवामान बदल, जागतिक िपमान वाढ अवेळी पाऊस 
व गारपीट, लोकांच्ा बदलेल्ा आवडी तनवडी, वाढलेल्ा 
पकडी व येिारे नवनवीन रोग आणि अन्य काही असमानी व 
सुलिानी संकटे लक्षाि घेिली िर १०-१२ वर्षे फळबागेचे 
आयुष्य गृहीि धरून िािडीने उत्पादन सुरू कसे होईल व 
झालेली गुंिविूक झटपट तनघून फायदा कसा वाढीला 
लागेल याचा तवचार बाग उभारिाना केला पाठहजे. त्ासािी 
पटश्ूक्चरच्ा दजषेदार कलमा-रोपांपासून, वािांची तनवड, 
िंत्रज्ान, बाजारािील बदलिे प्रवाह या सवषांचा स्ीकार 
करण्ास शेिकरी जसद्ध असला पाठहजे. ‘जुने जाऊ द्ा 
मरणा लागुनषी, नवषी तुतारी द्ा मज आणूनषी, फंुककन मषी 
जषी स्वप्ाणाने’ ही कवी केशवसुिांची कतविा कायम समोर 
िेवून शेिकऱयाने त्ा धिगीवर फळबाग उभारिीचे तनयोजन 
केले पाठहजे.
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घ्ायची याचा तनिथिय केला जािो. िेव्ा हे नवीन िंत्रज्ान मोठ्ा प्रमािाि 
सवथिच पपकांमध्ये स्ीकारले जािे गरजेचे आहे.

उत्ादि व बियगात झोि आणण इन्फ्ास्ट्रकरचही उभारणही
जगाि उत्पाठदि होिारी सवथि प्रकारची फळे भारिाच्ा कुिल्ा 

ना कुिल्ा प्रांिाि उत्पाठदि होऊ शकिाि अशा प्रकारचे वािावरि 
देशाि तवतवध भागाि उपलब्ध आहे. कोित्ा हवामानाि कोििी फळे 
सवडोतृ्ष्पिे उत्पाठदि होऊ शकिाि याचा अनुभव घेऊन अभ्ास 
करून त्ा फळांच्ा उत्पादनासािी खास तवभाग पाडले पाठहजेि व 
ति्े त्ा फळपपकासािी आवश्क असिारे िंत्रज्ान, मागथिदशथिन आणि 
लागिारे इनफ्ास्ट्क्चर उभे केले पाठहजे. महाराष्ट् ाि आपि काही वर्षांपूवगी 
हापूस आंब्ासािी कोकि, केशर आंब्ासािी मरािवाडा, केळीसािी 
जळगाव - खानदेश मोसंबीसािी जालना औरंगाबाद, ळचकूसािी पालघर 
- डहािू, संत्रासािी अमराविी- तवदभथि , द्ाक्षासािी नाजशक, सांगली, 
सोलापूर, अंजजरासािी पुरंदर व दौलिाबाद, जसिाफळासािी अंबाजोगाई 
धारूर, सासवड असे झोन पाडले. काही पपकांना जी. आय. मानांकने 
ठदली. क्षिभर त्ा भागािल्ा शेिकऱयांना हायसे वाटले. पि पदराि 
काय पडले ? नुसिे कागदावर तनयथाि झोन करून उपयोग काय? त्ा 
पपकाची उत्पादकिा कशी वाढवावी, उत्पादन खचथि कमी कसा करावा, 
गुिवत्ेच्ा व दजषेदार मालाची तनतमथििी करून िो तनयथाि कसा करावा, 
आंिरराष्ट् ीय बाजारपेिेेिील स्पधषेि शेिकऱयाने कसे पटकावे, त्ा मालाचे 
शेल्फलाईफ वाढतवण्ासािी काय काळजी घ्ावी, कोित्ा मालाला 
कोित्ा बाजारपेिेि पकिी मागिी आहे, फे्शफू्टसािी कोित्ा 

व्रायटटींना आणि प्रपरियेसािी कोित्ा व्रायटटींना मागिी आहे व िी 
केव्ां असिार आहे याचे मागथिदशथिन शेिकऱयांना कोि व केव्ा करिार? 
आज िे मागथिदशथिन नसल्ामुळे शेिकरी अंधाराि चाचपडिो आहे. 

आधही शेतकरी िदलणे गरजेचे
सगळे तवकसीि झालेले नवीन संशोधन व पपकपद्धिी स्ीकारायला 

आधी शेिकऱयाने पूिथिपिे बदलिे गरजेचे आहे. आज काही मूिभर 
शेिकऱयांची बदलण्ाची ियारी आहे. पि बहुिांश शेिकरी अजूनही 
पारंपाररक पधदिीनेच शेिी करण्ाच्ा िािर भूतमकेि आहेि. म्हिजे 
उदा. संत्रा बागेला वाफे करून पाटाने पािी देिे, वाफा पाण्ाने गच् 
भरिे, झाडावर मोजून फळे न धरिा लागलेली सवथि फळे पटकतवण्ाचा 
प्रयत्न करिे. त्ामुळे फळांचा आकार लहान राहिो व आकर्थिकिा 
येि नाही. खिाची मात्रा व सेंद्ीय शेिखि पुरेसे न वापरिे, गरज 
नसिाना माठहिी न घेिा भरपूर और्धे फवारिे. फांद्ा छाटिे, फुटवे 
काढिे व भरपूर सूयथिप्रकाश झाडाला तमळेल अशी व्यवस्ा करून 
फांद्ा मोकळ्ा करिे, उंच गादीवाफ्ावरच झाडे लाविे असे अनेक 
नवीन बदल शेिकऱयाने स्ीकारिे गरजेचे आहे. दसुऱयाकडे बोटे 
दाखवून आपल्ा उिीवा व मयथादा शेिकऱयाला फार काळ झाकिा 
येिार नाहीि. स्िः बदलण्ाची ियारी शेिकरी जोपययंि करीि नाही 
िोवर िो प्रगिीच्ा ठदशेने वाटचाल करिो आहे असे म्हििा येिार 
नाही. फार काळ दसुऱयावर तवसंबून राहून आपि आपली प्रगिी करू 
शकि नाही. प्रत्ेक पपकािली तवकासािली ‘मॉडेल्स’ (प्रारूपे) आज 
कुिे ना कुिे उपलब्ध आहेि. माठहिीच्ा ज्ानाचाही तवस्ोट झालेला 

जैन इररगेशन कंपनी बंठदस् वािावरिाि जैन सवीट 
ऑरेंजच्ा मािृवृक्षांची जोपासना करीि असून त्ापासून 
पटश्ूक्चर पद्धिीने रोपे-कलमे ियार केली.
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आहे. इंटरनेट, सोशल तमडीया, यूट्ूब वेबसाईट, गुगल आणि अन्य 
पकिीिरी माध्यमािून पाठहजे त्ा गोष्ीची माठहिी उपलब्ध होऊ शकिे. 
प्रश्न इिकाच आहे की िी जािून घ्ायला आपि इचु्क आहोि का? 
या माठहिीचा वापर करून आपि स्िःमध्ये काही बदल घडतविार 
आहोि का? याचे उत्र सकारात्मक नसेल िर हे संपादकीय ही 
पालर्ा घड्ावर पािी असेच िरेल.

धोरणात्मक अपेक्षित िदल
आगामी दहा वर्थाि महाराष्ट् ािील फळबागांखालील क्षेत्र ५० लाख 

हेक्टरवर नेण्ाचे उपद्ष्ा गािावयाचे असेल िर दरवर्गी सुमारे िीन हे 
साडेिीन लाख हेक्टर जमीन ही फळबागांखाली नेण्ाचे तनयोजन करावे 
लागेल. त्ासािी बरेच धोरिात्मक तनिथियही घ्ावे लागिील. राज्ाि 

मोठ्ा प्रमािावर पडीक जतमनी आहेि. त्ांची वगथिवारी करून त्ा कृर्ी 
पदवीधरांना व बेरोजगार िरुिांना आणि खाजगी संस्ंाना फळबागा 
लावण्ासािी मागथिदशथिन व आर्थिक पिपुरवठ्ासह सवथिसुतवधा उपलब्ध 
करून देऊन कसण्ासािी काही वर्षांच्ा अटीने देिा येिील का याचा 
तवचार करावा. कोरडवाहू व पडीक जतमनटींसािी जसलटींग कायदा रद् 
करण्ाि यावा. जो कोिी जमीन कसून उत्पादनाच्ा प्रवाहाि िेवेि असेल 
व उत्पादन वाढवून रोजगार तनतमथििीला हािभार लातवि असेल त्ाचे स्ागि 
करण्ासािी आपले हाि आसुसले पाठहजेि. तनयमांच्ा साखळदंडानी 
करकचून बांधून लढ म्हिण्ाि काहीच शहािपि नाही. ठिबक जसचंनाची 
सबजसडी जी क्षेत्र मयथादेशी जोडलेली आहे िी फळबागांसािी पूिथि 
उितवण्ाि यावी. बांधकामामध्ये आय. टी. कंपन्यांसािी जसा मोिा वाढीव 
एफ.एस.आय. तमळिो, िसे सबजसडीचे धोरि फळबागा उभारिीि िेवले 

वाळूचे कण रगडता...
मुक्त अ्थिव्यवस्ा व खुले बाजारपेिी धोरि 

स्ीकारल्ानंिर मागील ३० वर्थाि जगभरािून भारिीय 
बाजारपेिेि तनरतनराळ्ा प्रकारची फळे येऊ लागली आहेि. 
दजक्षि आपफ्केिला आंबा, ऑस्ट् ेजलया करॅ जलफोतनथिया-
न्यूझीलंड-इराि ये्ील सफरचंद, ्ायलंड मधील पेरू, 
मलेजशया व बँकॉक मधील डट् रॅगनफू्ट, याजशवाय लाल रंगाची 
द्ाक्षे, पकवी, परॅशनफू्ट, पमेलो, केळी, जलची, बेरीज, मरॅन्डरीन 
ऑरेंजेस, अननस अशी जवळपास सुमारे १३५ तबलीयन 
रुपयांची फळे भारिाि दरवर्गी आयाि केली जािाि. याि 
सवथारधक म्हिजे १७.५ टके् वाटा अमेररकन अरॅव्रॅकडोचा 
िर १५.५ टके् वाटा भाजीसािी (परॅँने्सि) वापरल्ा 
जािाऱया केळींचा आहे. िाज्ा द्ाक्षांची आयाि ११ टके् 
(१.८ तबलीयन डॉलसथि), रसबेरी-ब्रॅकबेरी-मलबेरी आणि 
लोगनवेरी यांची आयाि ८.३ टके् (१३५६.८ तमलीयन 
डॉलसथि) एवढी आहे. ही सगळी फळे भारिाच्ा कुिल्ा ना 
कुिल्ा प्रांिाि आपल्ाला उत्पाठदि करिा येिील का? 
यासंबंधीचा अभ्ास व प्रयोग मोठ्ा प्रमािावर करण्ाचा 
कायथिरिम आपि िािडीने हािी घेिला पाठहजे. त्ाि यश 
आले िर आपले परकीय चलन वाचेल आणि िो पैसा भारिीय 
शेिकऱयांच्ा घराि जाऊ शकेल. अ्थाि त्ासािी प्रखर 
मेहनि, जजद्, कल्पकिा, संशोधन आणि मुख्य म्हिजे पैसा व 
इचे्चे जबरदस् पािबळ लागेल. िे आपि उभे करू शकलो 
िर ‘वाळूचे कि रगडिा िेलही गळे’ या म्हिीचा प्रत्य 
आल्ाजशवाय राहिार नाही. गुचछाने लागलेली बालानगर जसिाफळे.
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पाठहजे. कराराची शेिी ये्े वाढण्ास खूप मोिी संधी आहे. 

उत्पादकांचा नं. १ आणि नं. २ चा मोिा माल फे्श फू्ट म्हिून 
बाजाराि तवकला गेल्ानंिर नं. ३ आणि नं. ४ आकाराने बारीक राठहलेला 
माल प्रपरिया कारखानदार तवकि घेऊ शकिाि. त्ामुळे शेिकऱयाच्ा 
तनवडीच्ा मालाचीही उत्म पद्धिीने तवले्वाट लागून त्ाला रास् भाव 
तमळू शकिो. शेिकरी आणि कारखानदार यांच्ािला एकमेकांवरचा 
तवश्ास कसा वाढीला लागेल आणि त्ांच्ािील संबंध प्रेमाचे व सौहादथाचे 
कसे होिील यादृष्ीने तनकोप वािावरिाची तनतमथििी करिे हे यापुढील 
काळाि अगत्ाचे काम आहे. हे काम तनव्वळ कायद्ाने होिार नाही. 
त्ासािी या क्षेत्रािील जािकारांना जािीवपूवथिक प्रयत्न करावे लागिील. 
जैन उद्ोगाचे संस्ापक स्गगीय भवरलालजी जैन यांनी २१-२२ वर्षांपूवगी 

पांढऱया कांद्ाच्ा प्रपरियेसािी असे करार शेिीचे मॉडेल धुळे, जळगाव, 
नंदरुबार या िीन जजल्हाि यशस्ी करून दाखतवले आहे. लाखो  
शेिकऱयांनी याचा फायदा घेिला आहे. शेिकरी आणि प्रपरिया उद्ोजक या 
दोघांच्ाही ठहिाचे असिारे हे करार शेिीचे मॉडेल सवथि फळपपकांमध्येही 
वापरिा येईल. आज केळी, आंबा मसाल्ाचे पदा्थि (उदा. ठहरवी व 
िांबडी तमरची, हळद, आले, धने, जजने, काळी तमरी) यािही जैन कंपनी 
करार शेिीचे मॉडेल वापरिे आहे. फळबागांचा तवस्ार होऊन प्रपरिया 
कारखानदारी वाढायची असेल िर या मॉडेलचा सवषांगीि अभ्ास व 
स्ीकार झाला पाठहजे. फळबागांचे क्षेत्र वाढवायचेच आहे आणि िेही 
नवीन पधदिीने या तनधथाराने सरकार, शेिकरी, कंपन्या, तवद्ापीिे, 
खाजगी उद्ोजक, शास्त्रज् व अनुभवी िज्ज्ञ या सवषांनी उभे राहण्ाची 
गरज आहे. या कामाला आिा आपि सारे जि लागूया!

संशोधिाशही हवही गुणधम्ण 
व उपयुक्ततेचही सांगड

भारिाि आंब्ाच्ा जवळपास चार हजार जािी 
आढळिाि. केळीच्ा ९५० जािी आढळिाि. अंजजराच्ा 
जवळपास चारशे जािी जगभराि उपलब्ध आहेि. जलंबूवगगीय 
फळािील संत्रा, मोसंबी, पमेलो यांच्ा हजारो जािी 
जगभराि आढळून येिाि. प्रत्ेक देशानुसार फळाची चव, 
रंग, रूप, आकार, वास बदलिाना ठदसिो. जशवाय फळाची 
उपयोगगिाही बदलिाना आढळिे. या सवथि फळांची जीन 
बँक देशाि उभी करिे अगत्ाचे आहे. या तनरतनराळ्ा 
जािटींचे संकर करून उपयुक्तिेतनहाय व्रायटी ियार करिे 
हे आिा अतनवायथि होऊन बसले आहे. कारि उपयुक्तिेतनहाय 
जािटींची संख्या वाढिे गरजेचे आहे. आंबा प्रपरियेसािी आज 
भारिाि फक्त ७ िे ८ जािी उपलब्ध आहेि. दरवर्गी आंब्ाचे 
देशाि साधारिपिे १ कोटी, ६० लाख टन उत्पादन होिे पि 
प्रपरियेसािी ८ िे १० लाख टनापेक्षा जास् आंबा उपलब्ध होि 
नाही. कारि प्रपरियेसािी आवश्क असिाऱया व जास् पल्प 
देिाऱया जािटींच्ा आंब्ाचे उत्पादनच कमी आहे. त्ामुळे 
प्रपरियेचा आंबा महाग पडिो. जसिाफळाचा पल्प, संत्राचा 
ज्ुस, ऊसाचा रस एक िासापेक्षा जास् काळ पटकि नाही. 
नंिर िो काळा पडिो. प्रत्ेक फळाचे स्िःचे काही गुिधमथि, 
वैजशष्टे आणि मयथादा आहेि. त्ा लक्षाि घेऊन संशाधन व 
तवस्ार कायथिरिम हािी घ्ायला हवा. आवळ्ाने झाड लदबदले.
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संत्रही
मविभचातील संत्ा बागांमध्ये यंिाच्ा वर्षी (२०२१-२२) मकृग बहार फारसा चांगला फुटला नाही. त्ामुळे आता येणाऱया 
उन्ाळ्ात िेमतेम २० टके् माल उपलब्ध असेल असा िाणकारांचा अंिाच आहे. या पार््णभूमीवर अमरावती जिल्हाच्ा 
मोशषी तालुक्ातील सालबडषी गावातील शेतकरी श्री. मोरेर्र यािवराव गुडिे (मो. ९७३०७७४८०२) यांच्ा बागेत मकृग 
बहार अमतशय उत्तम फुटला आणण संत्राची झाडे गुणवत्तेच्ा फळांनी गच्च लिबिनू गेली. अत्ंत चकाकी असणारी 
ही ििषेिार फळे कशी मनमचाण केली याबाबत श्री. मोरेर्र गुडिे यांच्ाशी डाॅ. सुधीर भोंगळे आणण अमरावतीतील 
संत्ापीक तज्ज्ञ सुधीर िगताप यांनी केलेली ही चचचा श्री. गुडिे यांच्ाच शब्ात आपल्ासमोर ठेवली आहे.

मृग
िहाराचही
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मी गेल्ा ३० वर्षांपासून शेिी करिो आहे. सालबडगी ये्ील 
११ एकर जतमनीि १५०० संत्राची झाडे लावली आहेि. रभकंुडी 
रस्तावर मौजे पाडा ये्े २० एकर जतमनीि २५०० झाडे लावली आहेि. 
संत्राची अशी एकूि चार हजार झाडे माझ्ाकडे आहेि. मे २०२१ मध्ये 
३० ठदवसांचा िाि बागेला ठदला होिा. सालबडगीच्ा शेिाि एक बाग 
१५ वर्षांची आणि दसुरी बाग २३ वर्षांची आहे. १८ बाय १८ फुटावर (११ 
हािावर) झाडांची लागवड केलेली आहे. जुलैच्ा पठहल्ा आिवड्ाि 
मृग बहाराची फूट झाली. एपप्रल-मे मठहन्यािील िापमानाच्ा िािामुळे 

जून-जूलै मठहन्याि मृग नक्षत्राचा जो पठहला व भरपूर पाऊस येिो त्ामुळे 
संत्रा मोसंबी बागेवर पाना फुलांचा जो नवा बहार येिो त्ाला मृग बहार 
असे म्हििाि. या मृग बहाराची फळे ८ िे ९ मठहन्याि पररपक्व होऊन 
फेब्ुवारी-माचथि मठहन्याि त्ांना आकर्थिक केशरी-नारंगी असा रंग येऊन 
िी िोडिीस ियार होिाि. खायला गोड आणि चवीला अत्ंि चांगली 
अशी ही फळे असल्ामुळे त्ांना भरपूर मागिी असिे व भावही जास् 

चांगला असिो.

पठहला पाऊस पडल्ाबरोबर प्रगिीचे 
एनपीके म्हिजे एका झाडाला १ पकलो 
१०:२६:२६, प्रोफटथि २५० ग्ररॅम आणि 
व्रॅमशक्ती, मायरिोरायझा १०० ग्ररॅम ठदले. 
नंिर फुले यावीि म्हिून प्रोफेनोफारॅस 
+ बासफोजलयर + बोरो + १९:१९:१९ 

हे वारॅटर सोल्ूबल एन.पी.के. + 
अलगी यांची फवारिी केली 

होिी. एक मठहन्यानंिर फळे 
छाटिीला आली. १५ िे 
१८ फूट उंच झालेल्ा या 

झाडांवर सरासरी ५००-७५०-१००० याप्रमािे फळे 
धरली आहेि. झाडांची मजुरांमाफथि ि आरी व कैचीने छाटिी केली असून 
सल काढली आहे. वाळलेल्ा फांद्ा काढून टाकल्ा असून वारॅटरशूट 
(पानसोट) वरचेवर काढून टाकले. त्ामुळे वरुन येिारा सूयथिप्रकाश 
झाडाच्ा पूिथिपिे आि गेला. फांद्ा मोकळ्ा राठहल्ाने फळांना चांगला 
भरपूर हवा व सूयथिप्रकाश तमळाला. त्ामुळे फळांचा आकार मोिा चांगला 
होऊन भरपूर चकाकी आली. त्ाने फळे आकर्थिक ठदसू लागली. फळांचे 

       श्री. मोरेश्र गुडदे   
     हे कृर्ीिी्थि माजसक    
    वाचिाना.
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िे लस्र पाहूनच खरेदीदार बागेच्ा मोहाि 
पडले आणि ७०० झाडांची बाग २२ लाखांना 
उकिी तवकली गेली. म्हिजे साधारिपिे 
एक झाड ३१४३ रुपयांना तवकले गेले. ही बाग 
फुटल्ाबरोबर म्हिजे फुलावर असिाना २५ 
लाखांना खरेदीदाराने मागगिली होिी. पि जास् 
पैसे होिील या आशेने मी ठदली नाही. शेवटी 
फुलगळ बरीच झाली. २८ लाखाला बाग घ्ा असे 
मी म्हिि होिो. शेवटी ३ लाख रुपये कमी घेऊन 
२२ लाखाला बाग ठदली. यंदा मृग बहाराचे पीक 
खूप कमी आहे. जेमिेम २० िे २५ टके् आहे. 
त्ामुळे फेब्ुवारी-माचथि मठहन्यापासून बाजाराि 
येिाऱया मृग बहाराच्ा संत्रांना भाव चांगला 
राठहला असा अंदाज आहे. 

संत्रा बागेला तवठहरीचे पािी ठिबक जसचंनाद्ारे 
देिो. जैन इररगेशन कंपनीचा ठिबक संच मागील 
१५ वर्षांपासून मी वापरि असून जैनचे ठिबकचे साठहत् अत्ंि उत्ष् 
दज्थाचे असल्ामुळे सुरुवािीपासूनच ठिबकचे ररझल् मला चांगले 
तमळाले आहेि. एका झाडाला एक जसगंल लरॅटरल टाकली असून दोन 

डट् ीपर बसतवले आहेि. बाजूला सरी काढली असून 
कधामधी सरीिही प्रवाही पद्धिीने पािी देिो. 
ठिबक संच मात्र दर ठदवसाआड चालतविो. ८ 
िास ठिबक संच चालतविो. संत्रा बागेला पाठहजे 
िशी पाण्ाच्ा उत्म तनचरा होिारी जमीन आहे. 
मािीचा वरचा ्र दोन फुटाचा आहे. रेिी मािीला 
धरुन आहे. मािी उत्पादक स्रुपाची असून मध्यम 
प्रिीची (तमडीयम सारॅईल) आहे. शेिखिाच्ा 
एकरी ३ टट् ास्रॅली टाकल्ा. एका झाडाला ३ घमेली 
शेिखि ठदले. ५ एकरासािी १५ पोिी म्हिजे 
१५ िे २० हजाराचा मायरिोरायझा टाकला आहे. 
मजुरीवर ५ हजार रुपये एकरी खचथि झाला असून 
बागेि एकदाच रोटावे्टर मारला आहे. बागेची 
फार अंिगथिि मशागि करीि नाही. झाडांना खालून 
दोनदा बोडडोपेस् लावली पाठहजे. पि मी एकदाच 
लावली. बोडडोतमश्रि लावल्ाने पडकं्ाचे प्रमाि 

कमी होिे.

बगीचा फुटल्ानंिर त्ाची तनगा खूप चांगल्ा पद्धिीने राखण्ाची 
गरज असिे. िशी मी काळजी घेिली. ००:४०:३७ चे चार फवारे मारले. 

उपटून टाकायचा वॉटरशूट दाखतविाना

एका वेळी एका बागेि मृग व आंतबया बहाराची फळे पाहिे हा दतुमथिळ योग आहे.
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बाग फुटल्ावर अन्नद्व्य व्यवस्ापनही बारकाईने करावे लागिे. आस्रॅगस् 
िे पडसेेंबर या पाच मठहन्यांच्ा काळाि अन्नद्व्य व्यवस्ापन चांगल्ा 
पद्धिीने केले िर उत्म दजथाची नं.१ची फळे ियार होऊ शकिाि हा माझा 
अनुभव आहे. कीड व रोग व्यवस्ापनाकडेही बारकाईने लक्ष ठदले पाठहजे. 
बरेच संत्रा उत्पादक शेिकरी 
कीड व्यवस्ापनाकडे लक्ष 
देि नाहीि. साधारिपिे 
७०० झाडांसािी अडीच िे 
िीन लाख रुपये एवढा खचथि 
केला आहे. खचथि केला िर 
उत्पन्न चांगले तमळिे पि 
बऱयाच शेिकऱयांची अपेक्षा 
खचथि फारसा न करिा उत्पन्न 
भरपूर तमळावे अशी असिे. 
िी पूिथि होिे शक्च नाही.

आंतबया बहाराच्ा 
बागेला खचथि जास् येिो. 
आंतबया बहार हा हुकमी 
असिो. त्ाची व्यवस्ा केली 

िर िो फुटिो. सालबडगी भागािल्ा संत्राच्ा बागा अतिशय चांगल्ा 
मानल्ा जािाि. कारि हा भाग सािपुडा डोंगर रांगांच्ा पायर्ाशी 
असून ति्ले हवामान संत्रा पपकासािी अत्ंि अनुकूल आहे. पाण्ाच्ा 
सामूही ७ िे ७.५ च्ा दरम्ान असून डोंगररांगािील पािी भूगभथािून 

पाझरि येि असल्ाने भूजल पािळीही 
चांगली आहे.

मृग िहार धरण्ाचे फायदे
१)  मृग नक्षत्राचा पाऊस वेळेवर व 
भरपूर प्रमािाि पडल्ास संत्रा-मोसंबी 
झाडांवर बहार मोठ्ा प्रमािाि फुटिो 
व त्ानंिरच्ा अनुकूल पावसाळी 
वािावरिाि मोठ्ा संख्येने फळे झाडांवर 
पटकून राहिाि व चांगली पोसली जािाि.

२) अनुकूल पावसाळी वािावरिामुळे व 
झाडांवर फळांची भरपूर संख्या उपलब्ध 
झाल्ामुळे प्रिी झाड व प्रिी एकरी चांगले 
म्हिजे एकरी ८ िे १० टन उत्पादन तमळू 
शकिे. 

झाडावर इिका प्रचंड माल लागला आहे की बाबूंचा असा आधार द्ावा लागला आहे.

मोरेश्र गुडदे यांच्ाशी चचथा करिाना सुधीर जगिाप व प्राचायथि नंदपकशोर ळचखले
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३)  मृग बहारािील फळांवर कीड बुरशीजन्य रोगांचा प्रादभुथाव कमी 
होि असल्ामुळे पपक संरक्षिावर होिारा खचथि देखील कमी होिो 
व बाजारभाव चांगले तमळाल्ास बागायिदारांच्ा नफ्ाि वाढ 
होवू शकिे.

४) मृग नक्षत्रामध्ये तनयतमि व पुरेसा पाऊस न पडल्ास आणि 
फळबागेला ठिबक जसचंनामाफथि ि पािी देण्ाची व्यवस्ा असेल 
िर ठिबक संचाद्ारे ओजलि करुन मृग बहार फोडिा येिो. त्ासािी 
पावसावर अवलंबून राहण्ाची गरज पडि नाही.

मृग िहारातहील समस्ा व व तोट
१) मृग नक्षत्राि पडिाऱया पावसावर व पूिथिपिे त्ावेळच्ा नैसगगथिक 

अनुकूल वािावरिावर अवलंबून असल्ामुळे बहार फुटण्ामध्ये 
अतनजचिििा असिे. अतनयतमि बहार फुटिे ही मृग बहाराची मुख्य 
समस्ा आहे.

२)  नैसगगथिक वािावरि अनुकूल असल्ास संत्राच्ा झाडांवर फार 
मोठ्ा प्रमािावर बहार फुटिो. लाखोेंनी फुले लागिाि. झाडांवर 
क्षमिेपेक्षा जास् प्रमािाि फळधारिा होिे. याला वैदरभथिि भार्ेि 
लदान असे म्हििाि. झाडाच्ा क्षमिेपेक्षा जास् फळधारिा 
झाल्ामुळे व शेिकऱयांची वृत्ी साधारिपिे झाडाला लागलेली 
सवथिच फळे धरुन िेवण्ाची असल्ामुळे िो सहजासहजी फळांची 

तवरळिी करायला ियार होि नाही आणि तवरळिी न झाल्ामुळे 
फळांचा आकार वाढि नाही. फळे लहान राहिाि. फळांची संख्या 
दाट व गुच्ाने असल्ामुळे चांगल्ा प्रिीची दजषेदार फळे ियार 
व्ायला मयथादा येिाि. मोिे फळ जसे आकर्थिक ठदसिे व लगेच 
डोळ्ाि भरिे िसे लहान फळांचे होि नाही. त्ामुळे त्ांना मागिी 
मयथाठदि व ्ोडी कमी राहून भावही कमीच राहिो.

३) चांगलक बहार फुटून फळधारिा झाल्ानंिर लगेच ऑगस् िे 
पडसेंबर मठहन्याचा फळांचा आकार, दजथा व प्रि सुधारण्ाकररिा 
झाडांचे संिुजलि अन्नद्व्य व्यवस्ापन करिे गरजेचे असिे. िे 
बऱयाचदा होि नसल्ामुळे थ्ीप्स, माईटस व फु्टफ्ाय या पकडटींचे 
योग्य तनयंत्रि होि नाही. त्ामुळे चांगल्ा दज्थाची फळे ियार होि 
नाहीि व संत्रा बागायिदारांना चांगले बाजारभाव देखील तमळि 
नाहीि. याकररिा फळे लहान असिानाच योग्य वेळी फळबागेचे 
संिुजलि अन्नद्व्य व्यवस्ापन (जतमनीिून खिांची मात्रा िसेच 
फवारिीिून सूक्ष्म अन्नद्व्यांचा वापर) करिे हा कळीचा मुद्ा आहे.

४) मृग बहाराकररिा एपप्रल-मे मठहन्याि (प्रखर उन्ाि) झाडांना िाि 
ठदला जाि असल्ामुळे ओजलिाचे पािी बंद केले जािे. अशा 
वेळी अनेकदा संत्रा- मोसंबी बागेिील बरीच झाडे पाण्ाअभावी 
सुकण्ाचा वा वाळण्ाचा धोका असिो. 

झाडावरील भरगच् फळांना बाबूंचा आधार.
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५) झाडांवर क्षमिेपेक्षा फळांची संख्या असल्ास व झाडांचे अन्नद्व्य 
व्यवस्ापन संिुजलिपिे न केल्ास आवश्किे पेक्षा अन्नद्व्यांचे 
दोहन (शोर्ि) अरधक होऊन बागेिील अनेक झाडे कुपोर्िामुळे 
मरिाि. याला टट् ी डीक्ाईन असे म्हििाि.

६) जानेवारी िे माचथि या मठहन्याि बऱयाचदा शेिकऱयांना अवकाळी पाऊस, 

वादळीवारे, गारपीट या नैसगगथिक आपत्ी या सामना करावा लागिो. 
त्ामुळे पररपक्व अवस्ेि असिाऱया मृग बहाराच्ा फळबागेचे 
अिोनाि नुकसान होिे आणि फळपपक तवमा काढल्ानंिरदेखील 
सहजासहजी नुकसान भरपाई तमळि नाही. 

झाडाच्ा मुळाशी जैन ठिबकची नळी आणि मधल्ा सरीि प्रवाही पद्धिीने पािी सोडिे हे श्री. गुडदे यांचे पािी व्यवस्ापन आहे.

गादहीवाफा व ठििकवरच लागवड हवही
संत्रा बागांच्ा उभारिीसािी तवदभथाि जी कलमे-रोपे वापरली जािाि िी मुख्यत्े जंबेरी व रंगपूर लाईम या दोन 
रुटस्ारॅकवरच (खुंट) बांधली जािाि. त्ािही जंबेरी या खुंटाचा वापर जास् होिो. कारि नसथिरी धारकांना प्ुअर (मुळचा 
शुद्ध) रंगपूर लाईम हा खुंट उपलब्धच होऊ शकि नाही. त्ामुळे बरेच नसथिरीमालक जंबेरीच्ा नावावर गलगलवर 
बांधलेली रोपे तवकिाि. ही गलगल ठहमाचल व पंजाब मधून मोठ्ा प्रमािाि आिली जािे आणि तवदभथाि िी सहजपिे 
उपलब्ध होिे. जशवाय िी स्स्ािही पडिे. त्ामुळे बरेच नसथिरीधारक गलगल हा रूटस्ारॅक वापरिे पसंि करिाि. 
गलगल आणि जंबेरी या दोन्ी रूटस्ारॅक हा अत्ंि उतृ्ष् असलाच पाठहजे. त्ाच्ा तनवडी व दजथाबाबि कोििीही 
िडजोड शेिकऱयाने करिा कामा नये. रुटस्ारॅक व पािी व्यवस्ापन यांची उतृ्ष् सांगड घािल्ानंिर आिखीन एक 
अत्ंि महत्ाचा व कळीचा मुद्ा आहे िो म्हिजे संत्रा-मोसंबीची लागवड गादीवाफ्ावरच हवी आणि त्ाला पािी 
ठिबक संचानेच द्ायला हवे. जगभर जज्े जज्े संत्रा पपकिो िो ठिबक व गादीवाफ्ावरच असिो. 
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श्री. मनोज दामोदरदास टावरी यांच्ाकडे एकूि २५ एकर जमीन 
आहे. त्ािल्ा १४ एकर जतमनीवर संत्रा बाग आहे. ही बाग २००५ मध्ये 
लावली. १६.५ बाय १६.५ फूट अंिरावर लावलेल्ा बागेि एकरी १५० 
झाडे बसली. बागेसािी लागिारी पने्री शेंदरूजनाघाट आणि ठहवरखेड 
मधून आिली होिी. संत्राची कलमे जंबेरी या रूटस्ारॅकवर बांधली होिी. 
मृग आणि आंतबया या दोन्ी बहाराची तमळून २२०० झाडे बागेि आहेि. 
श्री. टावरी यांचा मूळ उदे्श मृग बहार घेिे हाच होिा. आंतबया बहाराची 
फळे झाडावर असिानाच म्हिजे ५ एपप्रलला दोन मठहन्यांची िडि (िाि) 
ठदली. सवथिसाधारिपिे आंतबया बहाराची फळे झाडावर असिाना कोिीही 
िाि देि नाही आणि झाडाचे पािी िोडि नाही. पि श्री. टावरी यांनी िाि 

देण्ाचे धाडस केले. योगायोग असा की १६ िे १८ मे, २०२१ या काळाि 
प्रचंड पाऊस बागेच्ा पररसराि झाला आणि िाि अचानक िुटून मृग 
बहार फुटला. पडसेंबर-जानेवारीि फुटलेल्ा आंतबया बहाराची फळे १८ 
पडसेंबर २०२१ ला आम्ही श्री. टावरी यांची मुलाखि घेण्ासािी गेलो िेव्ा 
िोडली जाि होिी. एकाच वेळी आंतबया आणि मृग या दोन्ी बहाराच्ा 
फळांनी झाडे लदबदनू गेली होिी. झाडांवर इिका प्रचंड माल होिा की 
एकेका झाडाला दोन दोन ठिकािी बांबू आडवे लावून आधार द्ावा लागला 
होिा. आंतबया बहाराची ८० टन फळे त्ांनी २६ हजार रुपये टन या दराने 
तवकली होिी. १५ फेब्ुवारी, २०२२ पासून मृग बहाराची संत्री िोडायला 
प्रारंभ होईल आणि सुमारे २०० टन माल तनघेल असा अंदाच आहे. यंदा मृग 

बांगला देशाि पाितवण्ासािी आंतबया बहाराची फळे पडसेंबर मठहन्याि रेिटमध्ये भरिाना.

संत्ाबागेत एकाच झाडावर आंमबया आणण मकृग असे िोन्ी बहार घेऊन यावर्षी संत्राचे प्चंड उत्ािन काढून मोठे 

मवक्रमी उत्न्न ममळमवलेल्ा वरुड तालुक्ातील बेनोडा शहीि गावच्ा (जि. अमरावती) श्री. मनोि िामोिरिास टावरी 

(मो. ८३९०१५७८३८) यांची ही मवशेर् मुलाखत. जिथे शेतकऱयाला एक बहार घेताना िीव मेटाकुटीला येतो मतथे िोन 

बहार धरुन यशस्ीरीत्ा उत्ािन काढणे हे मोठे कौशल्च मानले पादहिे. यामागे श्री. मनोि टावरी यांची प्चंड 

मेहनत आणण कष्ट व धडपड आहेच पण मोठी िरूदृष्टीही आहे. प्खर आत्ममवर्ास आणण इच्ाशक्ी असेल तर नैसरग्णक 

संकटांवर मात करुनही धीरोिात्तपणे कसे उभे राहता येऊन आपल्ा अंमतम ध्येय व उकद्दष्टांपययंत पोहोचता येते याचे 

नामी यशस्ी उिाहरण म्हणून श्री. टावरी यांच्ा या प्योगाकडे पादहले पादहिे. 
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बहाराचा माल तवदभथाि जेमिेम २० िे २५ टके् असल्ामुळे उन्ाळ्ाि 
येिाऱया संत्रांना भाव चांगला वाढीव राठहल असा अंदाज व्यक्त होि 
आहे. साधारिपिे ४० िे ५० हजार रुपये प्रतिटन एवढा भाव राठहला िर 
मृग बहाराच्ा संत्राचे श्री. मनोज टावरी यांना पकमान एक कोटी रुपये 
तमळिील असा अंदाज आहे. १४ एकराच्ा संत्राबागेिून एकाच वर्थाि 
दोन्ी बहाराचे तमळून १ कोटी, २२ लाख म्हिजे एकरी जवळपास ९ 
लाख रुपये श्री. टावरी यांच्ा पदराि पडिार आहेि. शेिकऱयाला शेिीिून 
काहीही उत्पन्न तमळि नाही आणि शेिी हा आिबट्टाच धंदा आहे असे 
सिि पालुपद म्हििाऱया व दसुऱयांना ऐकतविाऱयांनी श्री. टावरी यांच्ा 
यशाचे ळचिंन करावे असेच हे उदाहरि आहे. 

आंतबया बहार हा 'नरॅचरल फ्ारॅवररगं’ मानला जािो. या बहाराचा माल 
बांगलादेश आणि कलकत्ा बाजारपेिेि मोठ्ा प्रमािाि जािो. केरळाि 
गदथि केशरी-नाररगंी रंगाची मोिी संत्री लागिाि िर कलकत्ा बाजाराि 
बारीक संत्रांना मोिी मागिी असिे. हररयाना आणि पंजाबमध्ये मात्र संत्री 
्ोडी ठहरव्या पोपटी रंगाचीच लागिाि. आंतबया बहाराचा माल पडसेंबरला 
संपूिथि िोडण्ाि येऊन तवरिी झाल्ानंिर झाडावर आलेला मृग बहाराचा 
माल उतृ्ष् दज्थाचा बनतवण्ासािी श्री. टावरी यांना चार फवारण्ा 
कराव्या लागल्ा. एका झाडाला ४ टोपली म्हिजे ४० पकलो शेिखि 
टाकले. एक पकलो डीएपी + पोटरॅश + प्रपोडीयस या बायोफपटथिलायझसथिचे 
डट् ेंळचगं केले. ररगं पद्धिीने बेसल डोस ठदला. फंगीसाईड म्हिून एजलयट 
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मनोज टावरी यांची संत्रा बाग व आंतबया बहाराची फळे.

पकंवा अविार आणि कीटकनाशके म्हिून मायटीसाईड हे कोळीनाशक, 
अरॅबरॅजसन व मेडान यांची फवारिी केली. कोब्े हे बुरशीनाशक दोनशे 
जलटर पाण्ाि ४०० एम.एल. टाकून जून िे पडसेंबरपययंि त्ाच्ा सहा 
फवारण्ा केल्ा. फळे िुटेपययंि म्हिजे माचथिच्ा पठहल्ा आिवड्ापययंि 
आिखीन चार फवारण्ा होिील. 

पूवगी सवथि शेिी कोरडवाहू होिी. २०१८ मध्ये आमच्ा भागाि भयानक 
दषु्ाळ पडला होिा. िेव्ा १० पक.मी. अंिरावर असिाऱया खडका 
धरिािून पािी आिून बागा वाचतवल्ा होत्ा. आिा पाक नदी 
प्रकल्पामधून पािी आिले आहे. िीन बोअर केली असून 
दोन तवठहरी खिल्ा आहेि. बोअरला ४०० फूटावर पािी 

लागले. त्ामुळे िे ८०० फूट खोल केले. जशवाय तवठहरीही ८० फूट खोल 
आहेि. त्ामुळे आिा भरपूर पािी राहिे. पाण्ाच्ा काहीही िुटवडा 
नाही. िरीदेखील झाडांना संपूिथि पािी ठिबक संचाद्ारेच देिो. जैन 
इररगेशनची ठिबक जसचंन यंत्रिा बसतवली असून झाडाच्ा दोन्ी बाजूने 
लरॅटरल टाकल्ा आहेि. मोठ्ा झाडाला आि डट् ीपरद्ारे पािी ठदले जािे. 
दरवर्गी १४ एकर बागेच्ा क्षेत्राि ४८ गाड्ा शेिखि टाकिो. गावािील 
लोकांकडूनच ६५०० रुपये टट् रॅक्टर या दराने चांगले कुजलेले शेिखि 
घेिो. साधारिपिे संत्रा बागेसािी दरवर्गी एकरी एक लाख रुपये खचथि 
येिो. यावर्गी एकूि खचथि १४ लाख रुपये झाला आहे.

यंदा बागेिील पाविे िीनशे झाडांची छाटिी केली. झाडावर प्रचंड 
फळे लागली होिी. त्ामुळे झाडाच्ा फांद्ांना एवढे वजन सहन होिे 
शक् नव्िे. फांद्ा वजनाने मोडून पडल्ा असत्ा म्हिून वासे (बेगनी) 

लावून झाड व फांद्ांना आधार ठदला आहे. दाेन टप्प्ाि हे वासे लावावे 
लागले आहेि. बागेची जमीन पाण्ाचा उत्म तनचरा होिारी आहे. 

त्ामुळेच ऑक्टोबर मठहन्याि ३६-३७ इंच इिका प्रचंड 
पाऊस होऊनही पािी साचून राठहले नाही. मात्र ८ वेळा 
फुल व फळगळ झाली. ४५ ठदवसांचा आंतबया बहाराचा 
माल झाडावर असिाना िाि ठदला आणि िरी देखील 

माल पटकला हे नवलच आहे.

श्री. मनोज टावरी या शेिकऱयाला बागेसािी संपूिथि 
मागथिदशथिन तवदभथािील नामवंि कृपर्िज्ज्ञ श्री. सुधीर 

जगिाप यांचे लाभले आहे. त्ांच्ाशी श्री. गुडदे व श्री. टावरी 
यांच्ा यशाबद्ल जी चचथा झाली िी ये्े देि आहोि. 

गुडदे यांच्ा िागेचही वैक्शष्टे
जमीन संत्रा पपकासािी अतिशय योग्य असून उत्म तनचऱयाची 

आहे. जािीवंि कलमा लागवडीसािी वापरल्ा आहेि. बाग 
सािपुड्ाच्ा पायर्ाशी असलेल्ा मायरिोक्ायमेटमध्ये येिे. 
पाळा िे वरुड पययंिचा पट्ा कािळ जतमनीचा असून डाव्या बाजूच्ा 

बागांमध्ये दरवर्गी मृगबहार फुटिो पि उजव्या बाजूला फुटि नाही. 
बागेसािी अत्ंि अनुकूल हवामान असल्ाने ये्ला संत्रा फार प्रजसद्ध 
आहे आणि त्ाला तवशेर् मागिी असिे. गुडदे यांच्ा बागेि झाडांमध्ये 
पानसोट संख्या व सल ठदसून येि नाही. दरवर्गी सल (वाळलेल्ा 

मोकळ्ा फांद्ा) काढिाि. त्ामुळे झाडाि सूयथिप्रकाश व 
हवा खेळिी राहिे. झाड मोकळेमोकळे राहिे. पेट्ािून 
आिली फळे ठदसिाि. अन्नद्व्याचे व्यवस्ापन खूप चांगले 
व संिुजलि आहे. जतमनीिून पोटरॅशची उपलब्धिा व 
फवारिीद्ारे सुद्धा पोटरॅश व सूक्ष्म अन्नद्व्यांचा संिुजलि 
वापर केल्ामुळे फळांची चकाकी, िेज व आकर्थिकिा 
िळकपिे नजरेि भरल्ाजशवाय राहाि नाही. याजशवाय 
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फेरस, मँगनीज, झझकं, कारॅपर, बोरारॅन आणि मारॅजलबडेनम या सूक्ष्म 
अन्नद्व्यांचाही िे संिुजलि तमश्रि करुन वापर करिाि. एम.एस. ग्रेड 
नं.२ हे ळचलेटेड सूक्ष्म अन्नद्व्य महाराष्ट् ासािी ियार करण्ाि आले 
असून त्ाचा िे वापर करिाि. ठिबक जसचंनाने झाडाच्ा मुळाशी आणि 
वाफ्ाच्ा बाहेर दांडाने (पाटाने) प्रवाही पद्धिीने पािी देि असल्ामुळे 
झाडाच्ा दरूवर गेलेल्ा मुळांनाही पािी तमळिे आणि उत्म तनचऱयाने 
वाफसा स्स्िीही कायम राहिे. 

रेिीतमश्रीि सुपीक गाळाच्ा जतमनीि दोन फूटाच्ा खाली मुरुम 
असल्ामुळे ति्े पािी साचून राहाि नाही. तवदभथाि आंतबया बहाराला 
यावर्गी जो धाेका झाला िो मुख्यत्े अनेकांच्ा शेिाि पािी साचून 
राहण्ामुळे ठिबक संच वापरल्ाने संत्रा झाडाची मुळे आडवी समांिर 
पसरिाि व सवथि िंिूमुळांना पािी व खिे पुरेशा प्रमािाि तमळिाि. 
गादीवाफ्ावर झाडांची लागवड करण्ाचा मुख्य फायदा हा आहे की 
झाडाच्ा मुळाशी पािी साचून राहाि नाही. मुळांचा व जारव्याचा आणि 
िंिूमुळांचा तवस्ार चांगला होिाे.

मृगबहाराच्ा संत्राची िोड झाल्ानंिर पुढील दसुऱया वर्गी बहार 
फुटण्ासािी श्री. गुडदे याेग्य तनयोजन करिाि. बहार िुटल्ानंिर 
जतमनीिून खिाची मात्रा व झाडांवर अन्नद्व्याची फवारिी तनयतमिपिे 
केली जािे. बरेच बागायिदार िे करीि नाहीि. झाडाचे वय लक्षाि घेऊन 
खिे व एन.पी.के.ची मात्रा लक्षाि घेिली पाठहजे. प्रतिझाड दोन पकलो 
शेिखि टाकले पाठहजे. पीकसंरक्षि काळजी घेऊन पकटकनाशकांनी 
फवारिीही चांगली करिाि.

मिोज टावरी यांच्ा िागेचही वैक्शष्टे
जमीन चांगली असून पािी साचून राहि नाही. श्री. टावरी हे बागेमध्ये 

जास् आंिरमशागि करीि नाहीि. खोल अवजारांच्ा सहाय्ाने नांगरट 
करिे, पाळ्ा घालिे ही कामे सिि करीि राठहलो िर झाडांची मुख्य 

व दयु्म मुळे िुटिाि. त्ामुळे झाडांची वाढ 
चांगली होि नाही. एखाद्ावेळी आंिरमशागि 
करावयाची झाल्ास वखराने जास्ीि जास् 
चार इंच पररसराि आडवी उ्ळ मशागि 
करिाि. खोल मशागि करीि नाहीि. वाफे 
करुन दहेुरी ररगं पद्धिीने पािी देिाि. 
आिला चौक वेगळा असिो. त्ामुळे झाडाच्ा 
खोडाजवळ पािी जाि नाही. बाहेरच्ा चौकाला 
पािी ठदले जािे. जैन इररगेशन कंपनीची जसगंल 
डट् ीपरलाईन सध्या िे वापरीि असून लवकरच 
आिखीन दसुरी डट् ीपलाईन टाकिार आहेि. 
झाडांवर भरगच् फळे लागलेली असल्ामुळे 
ठिबकचे पािी कमी पडिे की काय अशी शंका 

शेिकऱयाने लरॅटरलला एका बाजूने 
चार डट् ीपर लावले असून फेब्ुवारी मठहन्यापासून पािी देण्ाचे िास 
वाढतवण्ाि येिार आहेि. ठिबकमुळे शेिाि पािी साचलेले ठदसि 
नाही. मािसाचे पाय जेव्ा ळचखल प्रचंड होिो िेव्ां मािीि बुडिाि अशा 
वेळी झाडाची मुळे पािी शोर्ू शकि नाहीि.

झाडावरच्ा फळांची संख्या लक्षाि घेऊन पुरेशा प्रमािाि कुजलेले 
शेिखि आणि जोडीला एनपीके व सूक्ष्मअन्नद्व्यांचा वापर तनयतमपिे 
करिाि. त्ाच बरोबर बायोफपटथिलायझरचा वापर वर्षांिून दोनदा म्हिजे 
जानेवारी व जुलै मठहन्याि करिाि. अरॅझेटोबरॅक्टर, पीएसबी, केेएमबी या 
जैतवक बुरशीनाशकांचाही वापर करिाि. अरॅझेटोबरॅक्टरच्ा वापरामुळे 
िसेच नत्र, सु्रद व केएमबीच्ा वापराने पालाश या अन्नद्व्याची 
पपकाला उपलब्धिा होिे. पोटरॅशमुळे संत्रांना गोडी चंागली येिे. या वर्गी 
इिरत्र चांगल्ा दज्षांची गोड संत्री कुिेही खायला तमळाली नाहीि. 
पि टावरी या शेिकऱयांच्ा बागेि उतृ्ष् दज्थाची आंतबया बहाराची 
संत्री खाण्ासािी तमळाली. वास्तवक हा शेिकरी मृगबहारा घेिारा 
आहे पि २०-२१ च्ा हंगामाि त्ाच्ा बागेि मृग आणि आंतबया दोन्ी 
बहार उत्म फुटले.

मागच्ा वर्गी मृग बहाराचे पैसे कमी झाले म्हिून त्ाने यंदा आंतबया 
बहारही घेिला. बहाराचे मागच्ा वर्गी फक्त १८ लाख रुपये झाले होिे. 
म्हिून त्ाने आंतबया बहार फोडला. त्ापासून त्ाला यंदा २२ लाख 
रूपये झाले.८० टन माल तनघाला. त्ाच बागेमध्ये आंतबया बहाराची 
फळे झाडावर असिाना देखील त्ाने मृग बहाराकररिा ४५ ठदवसांचा 
िाि उन्ाळ्ाि ठदला. झाडावर फळे आवळ्ाच्ा आकाराची होिी. मे 
मठहन्याच्ा शेवटच्ा आिवड्ाि मृग बहार फुटला. अनेपेजक्षिपिे िो 
एवढा फुटला आजपययंि इिका माल कधीच लागला नव्िा. याचे सारे 
श्रेय िे मािीचा दजथा, जतमनीचे आरोग्य, झाडाची प्रकृिी याला देिाि. 
२२०० झाडांमध्ये मृग बहाराची फळे पकमान २०० टन िरी तनघिील असा 

मनोज टावरी यांना बागेसािी मागथिदशथिन करिारे सुधीर जगिाप व डॉ. नंदपकशोर ळचखले
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अंदाज आहे. म्हिजे एका झाडावर सरासरी १०० पकलो फळे तमळिील 
असे गृहीि धरले आहे. या मृगबहाराच्ा संत्रापासून शेिकऱयाला या वर्गी 
पकमान एक कोटी रुपये तमळिील असा अंदाज आहे.

सध्ाचे मुख्य प्रश्न
मृगबहार अतनयतमि फुटण्ाबाबि सध्या बरीच चचथा चालू आहे. 

अतिपावसामुळे आंतबया बहाराच्ा फळांची अिोनाि गळ झाल्ाची 
समस्ा बागायिदारांना भेडसावि आहे. 
आंतबया बहार फोडिे आपल्ा हािाि आहे. 
िाि देऊन िो फोडिा येिो पि फळगळ होिे. 
फळगळ ही लहान फळांची मुख्यि: कडक 
उष्णिामानामुळे एपप्रल व मे मठहन्याि होिे. 
वािावरि बदलाचे पररिामही फळगळीवर 
होिाि. लहान फळांची होिारी गळ ही 
पपकावर येिाऱया िीव्र अजैतवक िािामुळे 
(अबायोपटक स्ट्से) व सूक्ष्म अन्नद्व्यांच्ा 
कमिरिेमुळे होि असिे. या काळाि 
हामडोसिचा (संजीवके) वापर केला पाठहजे. 
नत्रासोबि युक्त खिांबरोबर जजबररॅजलक 

अरॅजसड पकंवा टू फोर डी या हामडोसिचा वापर करिे गरजेचे असिे.

पावसाळ्ाि होिाऱया गळीला मुख्य कारि िरिे िे वािावरिाि 
वाढलेली आद्थििा व पािी शेिाि साचून राहिे. त्ामुळे बुरशीजन्य रोगांची 
(उदा. फायटोफ्ोरा, बॉटट् ायटीस, अल्रनेरीया इत्ादी) वाढ होिे. 
त्ांच्ा तनयंत्रिासािी चांगल्ा दज्थाच्ा बुरशीनाशकांची प्रतिबंधात्मक 
फवारिी करिे आवश्क आहे.

गेल्ा पाच वर्षांपासून आंतबया व मृग बहारािील 
संत्रा फळे पररपक्व अवस्ेला येण्ापूवगीच लंबुळकी 
होि आहेि. त्ाला वायबार असे म्हििाि. ही 
समस्ा नव्याने तनमथाि झालेली आढळून येिे. या 
बाबिीि सी.आय. सी. आर. (सेंटट्ल इन्सिट्ूट ऑफ 
जसटट्स ररसचथि) या संस्ेकडे माठहिी कळतवण्ाि 
अालेली आहे. पि अद्ाप तनष्र्थि हािी आलेला 
नाही. आिा मात्र हा रोग बरॅके्टररयल ग्रीनटींग डीसीज 
असल्ाचे आढळून आले आहे. यामध्ये संत्राचा 
खालचा अधथाभाग ठहरवा राहिो व वरचा पपवळा 
होिो. संत्री लंबुळकी व बेचव होिाि. रसाचे प्रमाि 
कमी होऊन आकार वेडावाकडा होिो.मृग बहाराची ठहरवीगार चकाकिारी फळे.

िंठदस्त वातावरणातहील फळिागांकडे वळणे शेतकऱयांच्ा जास्त ठहताचे
हवामान बदल, िापमान वाढ, अवेळी पाऊस येिे, अतिवृष्ी व गारपाट होिे, एकदम ्ंडी वाढिे व धुके दाट पडिे, समुद्ाि कमी दाबाचे 
पटे् तनमथाि होिे, वेगाने वादळीवारे वाहिे यांसारख्या अनेक नैसगगथिक संकटांचा सामना 
सध्या शेिकऱयांना करावा लागिो आहे. त्ामुळे द्ाक्ष बागायिदारांबरोबर केळी, संत्रा, 
डाळळंब, मोसंबी, स्ट् ारॅबेरी, पेरु, आंबा व इिर फळे उत्पादक शेिकरी ळचिंाग्रस् बनले 
आहेि. कारि बऱयाचदा फळे पररपक्व होऊन काढायच्ा अवस्ेि आलेली असिानाच 
हे नैसगगथिक संकट शेिकऱयाच्ा फळबागेवर येऊन कोसळिे. त्ामुळे क्षिाधथाि होत्ाचे 
नव्िे होिे आणि शेिकऱयाच्ा हािािोंडाशी आलेला घास तनघून जािो आहे. यावर उपाय 
म्हिून काही द्ाक्ष बागायिदारांनी आिा बागेवर जाळ्ा अं्रण्ास सुरुवाि केली आहे 
िर काही शेिकरी पांढरे जाड कापड वरुन टाकि आहेि. फार ्ोड्ा शेिकऱयांनी आिा 
पारॅजलहाऊस व ग्रीनहाऊसमध्ये फळझाडे लावण्ास सुरुवाि केली आहे. द्ाक्षे, डाळळंब, 
अंजजर, आंबा यांची बंठदस् वािावरिािील पारॅजलहाऊस वा ग्रीनहाऊसमध्ये लागवड झालेली मारॅडेल्स आिा महाराष्ट् ािही शेिकऱयांना 
पाहण्ासािी उपलब्ध आहेि. उघड्ा रानाि फळबागा उभ्ा करण्ापेक्षा बंठदस् वािावरिाि त्ा उभ्ा करिे जास् ठहिाचे आहे. 
शेिकऱयांनी आिा बंठदस् वािावरिािील फळबाग लागवडीकडे जािे त्ांच्ा जास् ठहिाचे आहे. 
सघन व अतिसघन लागवड पद्धिीने फळबागा उभ्ा करण्ाचे िंत्रज्ान भारिाि सवथिप्र्म जैन इररगेशन कंपनीने तवकसीि केले. त्ासािी 
खूप अभ्ास व संशोधन केले. तवतवध पपकांच्ा तनरतनराळ्ा अंिरावरील लागवडीच्ा चाचण्ा घेिल्ा. त्ािून आपल्ा हवामान व 
पररपस्िीला योग्य होईल अशा अंिराची तनवड करण्ाि आली. लागवडीचे हे नवीन िंत्रज्ान सवथित्र मोठ्ा प्रमािावर स्ीकारले जावे म्हिून 
जैन कंपनी यासािी लागिारे सवथि साठहत्, पडझाईन, रोपे व कलमे, लागवडीचे िंत्रज्ान व मागथिदशथिन िसेच ग्रीनहाऊस उभे करण्ासािीचे 
साठहत् व िंत्रज्ानही उपलद्ध करून देिार आहे. जैन इररगेशन कंपनीने यासािी 'जैन क्लायमेट समाटथि ॲग्रीक्चर सोल्ूशन' नावाचा एक 
तवभाग नवीन िज्ांच्ा मदिीने उभा केला आहे. या तवभागामाफथि ि टनथि की बेसीसवर अशा प्रकल्पांची सवथि कामे करून ठदली जािार आहेि.
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जैि तंत्रज्ािाच्ा मदतहीतूि 
आंिा िागेचही उभारणही
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अकोल्ाच्ा बवजय खवले शेतकऱयाचही यशोगाथा
पक्षी तनरीक्षिाचा छंद जोपासिाना तनसगथाशी घट् नािे जुळले, यािून 

वपडलोपाजजथिि शेिजमीन नसिानाही आधी भाजीपाला आणि आिा 
फळबाग शेिी करून तनसगथाशी असलेला ऋिाबंध अरधक घट् झाला. 
यामध्ये मोलाची भूतमका बजातविारे जैन इररगेशनच्ा कृपर्िंत्रज्ानासह 
योग्य व्यवस्ापनािून आदशथि फळबाग यशस्ी करिा येऊ शकिे; हे 
तवजय समाधान खवले (कंुभारी िा. अकोला) यांनी करून दाखतवले. 
त्ांच्ा तमश्रफळबागेची यशोगा्ा…

खेळत्ा भांडवलासािी बमश्रफळिागेचही बिवड 
अकोला कंुभारी ये्ील तवजय खवले यांच्ाकडे वपडलोपाजजथिि जतमन 

नव्िी; त्ांनी अकोला, कंुभारी, डोंगरगाव, उदयेगाव, जससादेवगाव, 
पुिोिी-तिपसा पररसरािील सुमारे १५० एकर जतमन करार पद्धिीने 
कसण्ासािी घेिली. भाजीपाला हे त्ांचे मुख्य पपक होिे मात्र मजूरीचा 
खचथि वाढि असल्ाने िे भाजीपाला सोडून फळबागेकडे वळल्ाचे 
तवजय खवले सांगिाि. त्ांच्ा कडे केशर, रत्ना, दधुपेढा या वािाच्ा 
आंबासह भगवा डाळळंब, जसिाफळ, पेरू, संत्रा, जैन न्स्ट ऑरेंज, कॉटरॅन 
गोल्ड मोसंबी ही फळबाग आहे. यािून वर्थिभर खेळिे भांडवल राहि 
असल्ाचे िे सांगिाि.

अबतसघि पद्धतहीिे आंिा लागवड
तवजय खवले कसि असलेली जतमन ही मध्यम स्रूपाची असून 

त्ांनी जैन िंत्रज्ानाच्ा माध्यमािून अतिसघन पद्धिीने आंबा लागवड 
केली. सुमारे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १२X६ फुट अंिरावर केशर, रत्ना, 
हापूस, दधूपेढा या आंबा वािांची गादीवाफा (बेड) पद्धिीने लागवड केली 
आहे. ४ एकरमध्ये आंबाची २५०० रोपे लागवड केली आहेि. ठिबकद्ारे 
पािी ठदले जािे. झाडांच्ा दोघं बाजून दोन लरॅटरल टाकल्ा असून 
त्ािून तवद्ाव्य खिे व पािी ठदले जािे. 

अबतघि पद्धतहीच्ा लागवडहीचे फायदे
तवजय खवले यांनी जैन अल्ट् ा हायटेसिी पद्धिीने लागवड केली आहे. 

त्ाचे फायदे सांगिाना िे सांगि की, अतिसघन लागवडीमुळे िीन िे चार 
वर्थि आंिरपीक घेिले. िसेच झाडांची वाढ तनयंत्रीि असल्ामुळे फळ 
काढिी व पकडरोग तनयंत्रि करिे सोपे जािे. जशवाय अवेळी येिाऱया 
वारा वादळामुळे होिारे नुकसान कमी होिे. प्रति एकर झाडांची संख्या 
वाढतविा आल्ाने उत्पादनही वाढले. पारंपररक आंबा लागवडीपेक्षा 

अकोला तालुक्ाच्ा कंुभारी गावातहील प्रगतशहील  
आंिा िागायतदार श्रही. बवजय खवले यांचही  

देवेंद्र पाटहील यांिही घेतलेलही मुलाखत
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या पद्धिीने लागवड केल्ाने गुिवत्ापूिथि उत्पादन दोन िे िीन पटीने 
वाढल्ाचे िे सांगिाि. 

आपल्ा उत्ादिाचही स्वत: ब्रॅंडींग
तवजय खवले यांनी िुलसी फामथि केशर आंबा नावाने स्ि: आपल्ा 

उत्पादनाची ब्ँडटींग केली. नैसगगथिक पद्धिीने आंबा पपकवून चांगल्ा 
दजथाचे परॅकींग करून िे बाजाराि नेि असिाि. व्ॉटस्सअरॅप आणि इिर 
सोशल माध्यमांचाही चपलख वापर िे करिाि. व्यापाऱयांसह जागेवर 
ग्राहक येि असल्ाने वाहिुकीस लागिारा खचथि कमी झाल्ाचे िे 
सांगिाि. लोकांना गुिवत्ा ठदले िर जास्ीचे दोन पैसे सहज तमळिाि 
असा त्ांचा अनुभव आहे. यासािी शेिकऱयांनी आंबा पपकामध्ये ्ोडे 
व्यवस्ीि तनयोजन केले िर यािून चांगल्ाप्रकारे नफा कमातविा येऊ 
शकिो. आंब्ावर येिाऱया नैसगगथिक आपत्ी, गारपीि, हवामानािील बदल 
असे संकट येि असिेच मात्र एकदा लावलेला आंबा सलग १५ िे २० 
वर्थि उत्पादन घेिा येि असल्ाने जैन िंत्रज्ानाच्ा मदिीने शेिकऱयांनी 
फळबागेकडे वळवा असे आवाहनही तवजय खवले करिाि. 

जैि इररगेशिच्ा सेमही ऑटोमेशिमुळे फळिागेचे बियोजि शक्
जैन इररगेशन जसस्स्म् जल.चे सेमी ऑटोमेशन जसचंन जसस्स्म 

तवजय खवले यांनी आपल्ा संपूिथि १५० एकर फळबागेसािी बसतवले 
आहे. जैन ठिबकच्ा माध्यमािूनच पािी ठदले जािे. आंबा फळझाडामध्ये 
फुलोरावस्ा, फळधारिा, फळतवकास व फळांची काढिी यांचे 
तनयोजन करण्ासािी पाण्ाचा सुयोग्य वापर करावा लागिो. यासािी 
जैन ठिबक व सेमी ऑटोमेशन जसचंन जसस्स्म फारच उपयुक्त िरल्ाचे 
िे सांगिाि. यामुळे आवश्क असेल त्ावेळी िाि देिा येिो. पाण्ाची 
बचि होऊन वाफसा चांगल्ा प्रकारे िेविा आल्ाने झाडांची वाढ 
जोमाने होिे पररिामी फळांची संख्या वाढून उत्पन्नही वाढिे. पािी 
वेळेवर देिा येऊन तवजेची बचि आणि मजूरीचा खचथिही कमी झाल्ाचे 
िे सांगिाि. सवथाि महत्ताचे म्हिजे तवद्ाव्य खिांच्ा मात्रा ठिबकमधून 
ठदल्ाने ९५ टक्क्ांपययंि त्ाचा फायदा झाला.

फवारणही, खत व्यवस्ापि
गगरगायटींचे गोमूत्र आणि शेिखि दर वर्गी झाडांना टाकि असल्ाचे 

सांगि, ऑरोगगनक क्चरच्ा माध्यमािून आंबा रोपांची जोमाने वाढ 
होि असल्ाचा अनुभूव तवजय खवले यांनी सांगगिला. ऑरोगगनक 
क्चरसािी तनबंोळी पेंि आणि गांढूळ खि, एनपीके, नत्र, पालाश, 
पोटॉश यांचा आि प्रकारचा बरॅक्टररया एकत्र केल्ानंिर िे १२ िे १५ 
ठदवस िेऊन झाडांना ठदले जािे. दर पंधरा ठदवसाने जजवामृि ठदले 
जािे. झाडांची छाटिी केल्ानंिर तवद्ाव्य खिे ठदले जािाि. आंबा 
मोहोर लागण्ाच्ा आधी आणि २५िे३० टके् मोहोर लागल्ानंिर 
दोन फवारिी केली जािे. िसेच बागेच्ा सेटटींगनंिर िीन फवारण्ा 
करि असल्ाचे खवले सांगिाि. प्रत्क्ष शेिावर येऊन जैन इररगेशनचे 

कृपर्िज्ज्ञ तनिीन पाटील, शंकर गाढेकर, चेिन गुळवे यांचे बागेच्ा 
व्यवस्ापनासािी अचूक मागथिदशथिन असल्ाचे तवजय खवले सांगिाि.

पाच वर्गात तहीि हंगाम
आंबा लागवडीपासून पाच वर्थामध्ये िीन हंगाम घेिल्ाचे िे 

म्हििाि, अजूनही बागेिून जवळपास पंधरा िे वीस वर्थि उत्पन्न घेिा 
येईल असेही िे सांगि त्ांनी लागिार खचथि आणि होिारे उत्पन्न याचा 
िाळेबंद सांगगिला. पािी, तवतवध प्रकारची खिांसािी वर्थाला ३० हजार, 
फवारिीसािी १० हजार, प्रुतनगं, सेपटगंसह बागेचे व्यवस्ापनावर १५ 
हजार असा वार्गीक सरासरी ५५ हजार रूपये खचथि येिो. याजशवाय यामध्ये 
लागवडीसह व इिर खचथि धरले िर िे २ लाखांच्ा आजपास खचथि होिो.

ववजय खवले यांचे आंबा लागवडषीचे अर्थशास्त्र

वर्थ
लागलेला खच्थ 

(अंिाजे)
उत्ािन (मे.ट्रन) उत्न्न (रूपयांमध्ये)

२०१८ ५५ हजार ५ पकलो --

२०१९ २ लाख १० टन ५ लाख

२०२० २ लाख १५ टन ४ िे ५ लाख

२०२१ २ लाख १६ टन ८ लाख

जळगावच्ा जैन ठहल्सवर वरील जैन उच् 
कृपर्िंत्रज्ानासह केलेली अतिसघन आंबा लागवड.
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जैि इररगेशिच्ा भगवा डाळळिंचहीहही लागवड
तवजय खवले यांनी ३० एकरमध्ये सुमारे १०हजारच्ावर भगवा 

डाळळंब पटश्ूक्चर रोपे लावली आहेि. आंबे बहार आणि हस् बहार 
िीन वर्थापासून घेि आहेि. जागेवरच १६० िे १७० रूपये प्रति पकलो 
प्रमािे तवरिी झाले. संपूिथि बागेचे तनयोजन व व्यवस्ापनासािी सुमारे ७० 
िे १ लाख रूपये खचथि लागि असल्ाचे िे म्हििाि. कॉटन गोल्ड मोसंबी 
२० एकरमध्ये ५ हजार रोपे, २ एकरमध्ये जैन पटश्ूक्चरचे पेरूची ९०० 
रोपे, ५ एकरमध्ये संत्राची १००० रोपे, जैन स्ीट ऑरेंजची १० एकरमध्ये 
िीन हजार रोपांची लागवड केली आहे. यासािी जैन इररगेशनचे घन 
लागवडीचे िंत्रज्ान वापरले असल्ाचे तवजय खवले सांगिाि. 

ववजय खवले यांचषी फळबाग

लागवडषीखालषील क्ेत्र फळबाग

३५ एकर डाळळंब (भगवा जैन पटश्ूक्चर)

१० एकर  आंबा (जैन हायटेक नसथिरी)

२ एकर पेरू (जैन पटश्ूक्चर)

५ एकर संत्रा (जैन हायटेक नसथिरी)

१० एकर जैन न्स्ट ऑरेंज

२० एकर कॉटरॅन गोल्ड मोसंबी

आंिा सघि लागवडहीचे यशस्वही 
जैि उच्च कृपर्तंत्रज्ाि

• सघन व अतिसघन लागवडीमध्ये शक्िो बुटक्ा 
व्रायटटींची (Dwarf) लागवड करावी. • कमी अंिरावर 
लागवड करून रोपांची संख्या वाढतविे. • ठिबक जसचंन 
व फटगीगेशन िंत्रज्ानाचा सुतनयोजीि वापर करावा. • वाढ 
तनयंत्रक संजजवकाचा (परॅकल्ाब्ूटट् ोझोल) वापर करावा. 
• बागेच्ा बांधावर वारा प्रतिबंधक झाडांची लागवड.  
• बागेला आच्ादनाचा वापर. • ०-५२-३४ ची सप्ेंबर मठहन्याि 
फवारिी करिे. • बागेला ऑक्टोबर- नोव्ेंबरमध्ये ३० िे ४५ 
ठदवसांचा पाण्ाचा िाि देिे. • मोहर येण्ाअगोदर पाच टके् 
पोटॉजशयम नायटट् ेटची फवारिी करिे. • ६० टके् मोहोर 
येिाच पािी सुरू करिे. • मोहराचे, पकड आणि रोगाचे योग्य 
व्यवस्ापन करण्ासािी अचूक वेळेवर आवश्किेनुसार 
फवारिी करिे. • फटगीगेशन िंत्राद्ारे तवद्ाव्य खिांचा 
योग्यपद्धिीने वापर करिे. • मोहराच्ा शेवटी एन-ए-ए पकंवा 
जी-ए ची फवारिी घेिे. • फळकाढिी झाल्ानंिर लगेच 
छाटिी करावी. • छाटिीद्ारे आधुतनक पद्धिीने झाडांचे घेर 
तनयंत्रि करिे.

डाळळंब बागेला दोन्ी बाजूने टाकलेली ठिबकची नळी.

अतिसघन आंबा लागवड
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आंबा बागेपासून दजषेदार आणि तवरिमी उत्पादन 
तमळतवण्ासािी आंब्ाला चांगला आणि तनयतमि मोहर येिे 
गरजेचे आहे. 

आपल्ा आंबा बागेिील आंब्ांना चांगल्ा प्रकारच्ा 
आणि प्रिीचा मोहर एकाच वेऴी यावा आणि त्ािून तवरिमी 
उत्पन्न तमऴावे असे वाटि असेल िर त्ासािी आंब्ाला 
मोहर येण्ाची प्रपरिया समजून घेिली पाठहजे.आंबा 
पपकाि डाळींब , पेरु व इिर फळपपकाप्रमािे तिन्ी 
हंगामािील कोििाही बहार धरिा येि नाही. आंबा पपकाि 
प्रामुख्याने आंबे बहार हा एकच बहार घेिा येिो. कारि 
आंबा पपकाि मोहोर येण्ासािी ्ंडीची आवश्किा असिे. मोहोर 
येण्ासािी कमीिकमी १५ िे १७ ठदवस १५ सेल्सीअसचे िापमानाची 
गरज असिे. व फळे ियार होण्ाकररिा िापमान लागिे. आंब्ाला मोहर 

कसा येिो, हे कळाल्ाजशवाय िो चांगल्ा प्रकारे योग्य वेळी 
आिण्ासािी काय करिा येईल, हे कळि नाही. 

आंब्ाला मोहर येण्ासािी कारिीभूि िरिाऱया सवथि 
घटकांि समन्वय साधला नाही िर मोहराि अतनयतमििा 
येिो. या अनेक घटकािील एखादा घटक उपस्स्ि नसला 
पकंवा त्ाचे प्रमाि ्ोडे कमी अरधक झाले िरी त्ाचा 

मोहरावर अपररहायथिपिे पररिाम होि असिो. मोहर 
येण्ासािी कारिीभूि िरिाऱया सवथि घटकांचे मुख्य दोन 
भागांि तवभाजन करिा येिे. एक झाडांिगथिि असलेले 
घटक आणि दसुरे वािावरिािील घटक

 झाडांिगथिि घटकांमध्ये प्रामुख्याने आंब्ाची जाि, फांदीची पक्विा, 
कबथिनत्राचे प्रमाि, अन्नघटकांची उपलब्धिा आणि तवतवध संजीवकांची 
िरावीक पािळी यांचा समावेश होिो. झाडांिगथिि घटक योग्य प्रमािाि 

आंिा मोहर प्रपक्रया 
उपाय व संरषिण

डॉ. अबिल ढाके
जैन फामथि फे्श फूडस्  स जल.
(मोबा. ९४२२७७५९२४)
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असेल आणि हवामानािील घटक पुरेसे नसेल िर मोहर फुटण्ाच्ा 
प्रपरियेला चालना तमळि नाही.यासािी झाडाला तवतवध प्रकारचा 
शारीरीक िाि बसिे गरजेचे असिे. या िािाि पाण्ाचा िाि, ्ंंडीचा 
िाि नत्रांचा िाि, झाडाला झालेल्ा नैसगगथिक पकंवा कृपत्रम इस्जेमुळे 
पडिारा िाि िसेच तवतवध रसायने आणि संजीवकांचा पडिारा िाि 
यांचा समावेश होिो. 

मोहर बिबम्णतहीत परॅंक्ोब्ुटट्र ाझाॅल कल्ार (वाढबिरोधका) चे काय्ण 
परॅक्ोब्ुटट् ाझारॅल कल्ार म्हिजेच वाढतनरोधक. हे वाढतनरोधक 

झाडांिगथिि असिाऱया आणि ियार होिाऱया जजबरेजलसिच्ा तनतमथििीला 
आणि कायथिप्रिालीला तवरोध करिो. त्ाि अड्ळा तनमथाि करिो. याचा 
पररिाम झाडाच्ा वाढीसािी वापरण्ाि येिारी झाडाची सवथि शक्ती मग 
त्ाच्ा प्रजोत्पादनासािी वापरली जािे. त्ाचा अपररहायथि पररिाम म्हिून 
मग मोहर तनतमथििीसािी आवश्क अरिारे वािावरि झाडाि तनमथाि 
होिे. अशा रीिीने वाढतनरोधक झाडाच्ा वाढीला ्ांबवून िीच शक्ती 
मोहर तनतमथििीकडे वळविाि. जशफारशीमध्ये वाढतनरोधकाचा योग्य 
प्रमािाि आणि योग्य वेळी वापर केला िर त्ाचा झाडाच्ा आरोग्यावर 
कोििाही तवपरीि पररिाम होि नाही. 

तवशेर् महत्ाची बाब म्हिजे वाढतनरोधकाचा वापर केल्ानंिर 
फळाच्ा स्रुपाि काहीच फरक पडि नाही. अशा झाडांच्ा रासायतनक 
आणि भौतिक तवश्ेर्ि केले असिा फळािील गोडी एकूि तवद्ाव्य 
घटक, आम्िा, साक्ाचे प्रमाि, फळे पपकण्ाची प्रपरिया आणि फळांचा 
पटकाऊपिा यावर काहीही पररिाम झालेला आढळून आला नाही. 

आंब्ाच्ा घन लागवडीमध्ये UHDP वाढतनरोधकांचा वापर 
अतवभाज् आणि अतिशय गरजेच्ा समजला जािो. त्ाजशवया अशा 
बागांिून अपेजक्षि उत्पादन होऊ शकि नाही. 

योग्य मात्रा
वाढतनरोधकाची मात्रा तनजचिि करिाना झाडाचे वय लक्षाि न घेिा 

त्ाचा आकार लक्षाि घ्ावा. झाडाच्ा एकून तवस्ाराचा व्यास मोजून 

त्ावर आधाररि कल्ारची मात्रा तनजचिि करिा येिे. साधारिपिे 
झाडाच्ा पसाऱयाच्ा प्रतिमीटर व्यासासािी ३ तमली कल्ार या प्रमािे 
मात्रा ठदली िर योग्य मात्रा होिे. 

झाडाच्ा तवस्ाराचा व्यास (मीटरमध्ये) गुणिले ३ तमली कल्ार असे 
हे साधे गणििी सूत्र वापरून आंबा बागेिील प्रत्ेक झाडासािी कल्ारची 
मात्रा तनजचिि करिा येिे.  

आंब्ाची लागवड घन पधदिीने म्हिजे UHDP अंिरावर केली 
असेल िर झाडांच्ा वयाचा तवचार न करिा त्ांचा तवस्ार लक्षाि घेऊन 
कल्ारचा वापर करावा. साधारपिे ६०-७० फळांचा भार पेलण्ाइिकी 
झाडाची क्षमिा असेल िर अशा झाडाला कल्ार द्ावा. साधारिपिे 
घन लागवड केलेल्ा बागेिील झाडांना वयाच्ा चौर्ा वर्गी उत्पादन 
व्ायला सुरुवाि होिे आणि घन लागवडीचा हेिू साध्य होिो. 

तनसगथािील असमिोलामुळे िुडिुडयांवर उपजीतवका करण्ास 
उपयुक्त तमत्रपकडटींची संख्या कमी झाली व तनसगथाचाा ढासळल्ामुळे 
इिर कमी महत्ाच्ा दयु्म पकडटींचे प्रमाि वाढले व त्ादेखील मोहोराचे 
नुकसान करु लागल्ा. त्ामुळे प्रामुख्याने मोहोरावरील तमजमाशी, 
पपिया ढेकूि, फूुलपकडे, िांबडा केळी, फळ पोखरिारी अळी व खवले 
कीड इ. पकडटींचा समावेश आहे. 

संभाव्य उपाययोजिा
िुडिुडे तनयंत्रि ही सामाजजक समस्ा झाली आहे व त्ा 

दपुष्कोनािून ही समस्ा वेळीच हािाळली गेल्ास त्ामधून मागथि तनघू 
शकेल. िेव्ा ्ोड्ाफार प्रमािाि पपकाच्ा नुकसानाची ियारी िेवून 
सवथि आंबा बागायिदारांनी सामाजजक बांधीलकी िेवून शास्त्रीय पधदिीने 
आंबा मोहोर संरक्षिासािी एकास्त्मक उपाययोजना करिे गरजेचे आहे. 
काही वर्थानी तनसगथाचा तबघडलेला समिोल सुधारून आंबा मोहोराचे 
व्यवस्स्ि संरक्षि होऊ शकेल, सद् पररस्स्िीि जरी एकास्त्मक आंबा 
पीक संरक्षिासािी पूिथि िंत्रज्ान तवकसीि नसेल िर जे काही िंत्रज्ान 
उपलब्ध आहे. त्ाचा वापर तनजचिि उपयोग होऊ शकेल. 

१) झाडाच्ा आिील भागाि सूयथिप्रकाश पोहोचावा व हवा खेळिी रहावी 
यासािी आिील फांद्ांची तवरळिी करावी. त्ामुळे िुडिुडयांच्ा वाढीस 
प्रतिबंध होिो व कीटकनाशके आिपययंि पोहोचण्ास मदि होिे. 

२) मोहोर येिाना खालील पकडटींचा प्रादभुथावझाल्ास पकडटींची 
पाहिीकरून ठदलेल्ा कीटकनाशकांचा वापर करावा. 

अ) फुलपकडी : डायमे्ोयट : ३० टके् प्रवाही १ तम.जल. प्रतिजलटर 
पकंवा फोझेलारॅन ३५ टके् प्रवाही १.५ तम.जल. प्रतिजलटर. 

ब) सवथि प्रकारच्ा अळ्ा : लक्वनारॅलफारॅस २५ टके् २ तम.जल. प्रतिजलटर 

क) िांबडा कोळी : ८० टके् प्रवाही गंधक २ ग्ररॅम/जलटर) 

३) खात्री करुन प्रादभुथाव आढळून येिाच फवारिी करावी. कारि 
िुडिुडयांची पपस्ल्े लहान अवस्ेि असिाना त्ांचे तनयंत्रि चांगल्ा 
प्रकारे होिे. जळगावच्ा जैन ठहल्सवर दसुऱयावर्गीच आंब्ाचे झाड मोहराने मोहरून आले.
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४) पावसाळा संपल्ानंिर मोहोर येण्ापूवगी १ टक्ा बोडडोतमश्रिाची 
फवारिी संपूिथि झाडावर व्यवस्स्ि करावी. त्ामुळे िुडिुडयांमुळे 
पडलेल्ा ळचकटयावर काळ्ा बुरशीची वाढ कमी होिे. 

५) जशफारस न केलेली और्धे व इिर पदा्थि फवारिीच्ा द्ाविाि 
तमसळू नयेि. 

वरील मुद्ायांचा तवचार करुन केवळ रासायतनक कीटकनाशकांचाच 
वापर न करिा एकास्त्मक कीड तनयंत्रिाच्ा पधदिीने आंबा मोहोर 
संरक्षि करिा येिे. 

खात्रहीशहीर चांगला फुलोरा (मोहोर)
आंबा मोहोर येिेस तवतवध घटक जबाबदार असिाि. जसे 

मागील वर्गीचे मोहोर, अन्नद्व्य व्यवस्ापन, मोहोराचे वेळी असलेले 
रात्र व ठदवसाचे िापमान, मोहोराचे वेळी पजथिन्यमान इ. अशावेळी 
परॅक्ोब्ुटट् ाझोल हे शाखीय वाढ तनयंपत्रि करुन मोहोर वाढतविे.

एका वर्गाआड/अबियबमत मोहोर थांिबवते
एका वर्थाआड येिा-या जािी, हापूस लंगडा, दशहरी आणि केशर इ. 

झाडांना तबगर हंगामी काळाि अन्न सािवून िेवण्ास प्रवृत् करुन एका 
िरातवक मात्रेप्रमािे जजब्ेजलक अँजसड देऊन त्ाचे शाखीय वाढीस रुपांिर 
करुन जास् मोहोर येण्ास करिा येिो. पँक्ोब्ुटट् ाझोल चा वापर ९०-
१०० ठदवस मोहोर येण्ाआधी आपल्ा वािावरिाि आणि नुकिाच 
ठहवाळा सुरु होिेआधी सतमजशिोष्ण हवामानाि संजीवकाचे प्रमाि 
मात्रेपेक्षा कमी करुन शाखीय वृधदी ्ांबवून मोहोर येिेस प्रवृस्त् करिे. 

लवकर मोहोर येण्ास मदत
 दरवर्गी चांगल्ा मोहोर व्यतिरीक्त परॅक्ोब्ुटट् ाझोलचे मदिीने २०-

३० ठदवस आधी मोहोर येिो, परंिु त्ा आंब्ाच्ा जािी व वािावरिावर 
अवलंबून आहे. ख-या अ्थाने उष्णकपटबंधीय वािावरिाि जे्े उन्ाळा 
/ ठहवाळा / पावसाळा याि जास् अंिर नसेल त्ा ठिकािी मोहोर 
वर्थाकािी केव्ांही आििे शक् होिे. भारिाि जसे मध्य, पजचिम आणि 
दजक्षि भारिाि अ्थािच २० िे ३० ठदवस मोहोर आधी येिेस मदि होिे. 

छाटिी प्रपरिया आणि परॅक्ोब्ुटट् ाझोलचे उपचार प्रमाणिि केले असून 
त्ाचे तनष्र्थि आणि त्ाचे तववचेन खाली ठदल्ाप्रमािे:

झाडाला पॅक्ोब्ुट्र ाझोल टाकण्ाचषी पद्धत 

आळे करिे

द्ावि मोजून घेेिे

झाडाच्ा बुंध्याशी गोल पसरवून टाकिे

जळगावच्ा जैन ठहल्सवर अतिसघन पद्धिीने उभी केलेली आंब्ाची बाग आिा मोहराने डवरिे आहे.
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काढणही पश्ात छाटणही
बहुिांशी अनेक आंबा जािटींमध्ये फळ काढिी प्रपरिया जुूनच्ा 

दरम्ान पूिथि होिे. फळ काढिी पचिाि लगेचच, झाडावरील कोरडया 
मोहोरचा भाग काढावा. कोरडया आणि मृि फांद्ा शेंडा छाटिी/तवरळिी 
जािीप्रमािे, लागवडीच्ा अंिराप्रमािे आणि हवामानप्रमािे करावे. पूिथि 
वाढ झालेल्ा फांद्ा ३० िे ३५ सें.मी. सोडून छा

टिी करावी. छाटिी केल्ापािोपाि फळबागेस हलके पािी/
जसचंनाचे पुरेशी सेंद्ीय खिे आणि रासायतनक खिे द्ावीि. छाटिी 
प्रपरिया झाडास फुटवे / शाखीय वाढीस त्रीि मदि करून छाटिी 
केलेल्ा भागाच्ा टोकावरील भागाि पावसाळ्ाि आणि उपलब्ध 
अन्नद्व्याच्ा साहाय्ाने नतवन वाढ होिे. अशावेळी अशक्त फांद्ा, नको 
असलेल्ा फांद्ा काढून टाकाव्याि. असे केल्ाने सूयथिप्रकाश पूिथिपिे 
सवथिबाजूंनी झाडांस तमळेल. छाटिी प्रपरिया संपूिथिि: जून अखेरीस पकंवा 
जुलै सुरुवािीस पूिथि झालीच पाठहजे. 

पॅक्ोब्ुटट्र ाझोल वापरण्ाचही पद्धत
िरातवक मात्रेिील स्ॉक द्ावि एका पुरेश्ा पाण्ाच्ा प्रमािाि 

तमसळावे परॅक्ोब्ुटट् ाझोल चा वापर करिेआधी एक ठदवस झाडास 
जसचंन करावे. बुंध्याजवळील २० सें.मी. जतमनीि मोकळी करून 
५-७ सें.मी. मािी काढून झाडाभोविी आळे करावे. प्रमाणिि केलेले 
परॅक्ोब्ुटट् ाझोलचे द्ावि झाडाच्ा बुंध्याजवळ आणि संपूिथि गोलाकार 

झाडाच्ा आऴयाभोविी टाकावे. िदनंिर साधारि एक आिवडा ठिबक 
जसचंनाने चांगला ओलावा तनमथाि करावा.

पारंपाररक आणण घिदाट लागवड आंिा फळिागेस 
पॅक्ोब्ुटट्र ाझोल चा वापर: 

पारंपाररक आंबा फळबागेस आणि घनदाट लागवडीिील मोठ्ा 
झाडांना १.५ -२.५ तम.ली./करॅ नोपी तमटर परॅक्ोब्ुटट् ाझोल वापरावे. उदा. 
जर झाडाची करॅ नोपी ५ तमटर पसरलेली असेल िर परॅक्ोब्ुटट् ाझोलचा 
डोस एकुि ७.५-१० तम.ली./झाड असला पाठहजे. पारंपाररक फळबागेस 
जे्े छाटिी न केलेली झाडे असल्ास प्रमाणिि केलेल्ा मात्रेपेक्षा २५ 
टके् कमी डोस करून दसुऱया वर्गी द्ावा. िदनंिर तिसऱया वर्गी २५ 
टके् कमी डोस द्ावा आणि चौर्ा वर्गी झाडास पठहल्ावर्थाप्रमािे पूिथि 
मात्रेि डोस द्ावा. ज्ा ठिकािी वेळेवर दरवर्गी तनयमीिपिे ज्ा बागेची 
छाटिी होिे ति्े डोस बदलण्ाची गरज नाही. नेहमीचाच डोस द्ावा.

कल्ार, ऑस्ार, लागान या नावानषी पॅक्ोब्ुट्र ाझोल बाजारात 
ववकले जाते. हे तषीनहषी ब्ान्ड अधधकृतपणे सरकार िरबारी नोंिलेले 
असून त्ाचा वापर करणे जास्त दहतकारक आहे.

पटप: परॅक्ोब्ुटट् ाझोल चा वापरापूवगी (जून -जुलै) जशफारसीप्रमािे 
सेंद्ीय व रासायतनक खिे देिे महत्ाचे आणि फळवाढीचे दरम्ान 
पोटरॅजशयम नायटट् ेट (१३:०:४५) १.५ िे २.० प्रमािे २ वेळेस १५ ठदवसाच्ा 
अंिराने मोहोराची कळी िुटण्ाच्ा आधी द्ावे.

अतिसघन पद्धिीने लागवड केलेली आंब्ाची झाडे मोहोराने 
अशी लदबदनू जािाि आणि त्ांचा जो सुगंध वाऱयाच्ा वेगाने 

पसरिो िो मनाला धुंद व बावळा करिो.
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शास्त्रशुद्ध पद्धतहीिे व िवहीि तंत्रािे 
दजजेदार रोपांचही रोपवापटकेतूि बिबम्णतही.
भारि हा कृपर्प्रधान देश असून ६० टके् पेक्षा जास् लोक शेिीवर 

अवलंबून आहे. स्ािंत्रप्राप्ीनंिर कृर्ी व्यवस्ेि फळपपकांना 
अनन्यसाधारि असे महत्त तनमथाि झाले आहे. फळपपकांच्ा उत्पन्नाच्ा 
बाबिीि भारि देश चीन नंिर दसुऱया रिमांकावर आहे. नरॅशनल 
हॉपटथिक्चर बोडथि (वर्थि २०१९) द्ारे प्रकाजशि आकडेवारीनुसार, भारि 
देशाि ६.६७ दशलक्ष हेक्टर फळपीक लागवड क्षेत्र असून 
९९.०७ दशलक्ष मेपटट्क टन इिके फळांचे उत्पादन आहे.

भारिाि तवतवध प्रादेजशक हवामानावर आधाररि एकंदर 
२२ प्रकारचे फळ पीक घेिली जािाि. हवामानामध्ये 
उष्णकपटबंधीय,समशीिोष्ण व कोरडे ह्या वािावरिाि 
प्रामुख्याने केळी, आंबा, जलंबूवगगीय फळे, पेरू, पपई, द्ाक्ष, 
सफरचंद, डाळळंब व अननस इत्ादी. फळपपकांवर बरेच 
संशोधन गेल्ा िीन-चार दशकांि होऊन संपूिथि भारिाि 
प्रादेजशक हवामानाचा कल बघून नवनवीन फळपपके व 
त्ांचे नावाजलेले वाि घेऊन फळ पपकाि काम सुरू 

झाले. या सवथि फळ पपकांमध्ये दजषेदार रोपांसािी कृर्ी तवद्ापीिांचे 
नवनवीन संशोधन, वािावरिास अनुकूल असे जािी तनमथाि झाले. िसेच 
मोजक्ा नामांपकि खाजगी कंपनी जैन इररगेशन जसस्ीम जलतमटेड 
द्ारे तनतमथिि पटशू क्चर केळी डाळळंब रोप व कलमी फळ रोपे इत्ादी 
बाबिीि मोलाचे योगदान सांगण्ासारखे उल्ेखनीय कामगगरी आहे.

रोपवापटका म्हिजे झाडांची शास्त्रीय पद्धि वापरून 
अरभवृद्धी, रोपांची योग्य वाढ आणि संगोपन केले जािे. 
त्ा जागेस फळ रोपवापटका असे म्हििाि. जगािील 
फळपपकांच्ा बाबिीि प्रगि देश जसे अमेररका व युरोपपयन 
राष्ट्  े यामध्ये रोपवापटकेचे महत्त अनन्यसाधारि असे 
आहे. त्ादृष्ीने, प्रत्ेक अवस्ेि तनरोगी,सशक्त व काटक 

रोपतनतमथििी कडे त्ांचा कल असिो. भारिाि गेल्ा दोन 
दशकाि उच् िंत्रज्ानाची जोड तमळाल्ाने आधुतनकिेची 
कास धरून फळ रोपांची तनतमथििी व पुरविा करिे शक् 
झाले आहे.

डॉ. ज्ािेश्वर पाटहील
नसथिरी तवभाग, शास्त्रज् 
(मो. ९४२२७७६८५९)
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भारिाि गेल्ा सहा दशकांपासून शेिकरी सेवा्थि कायथि करिारी 
कंपनी म्हिजे जैन इररगेशन जसस्ीम जलतमटेड यांचे नाव अग्रेसर असे 
आहे.१९९४ पासून पटशूक्चर रोपतनतमथििी फळ पपकांच्ा बाबिीि 
भारिीय शेिी व शेिकरी कें द्तबदं ूमानून कायथिरि आहे. “जैन पटशूक्चर” 
हा नामांपकि ब्ांड संपूिथि भारि देशाि नावारूपास आलेला आहे. “सवथाि 
जुनी आणि सवथाि मोिी पटशूलरॅब” ही केळी,डाळळंब आणि स्ट् ॉबेरी सािी 
जगप्रजसद्ध आहे. जैन हायटेक नसथिरी चा उल्ेख पांट फरॅ क्टरी असे 
केल्ास वाव िरिार नाही.

जैि हायटके िस्णरी रोपवापटकेतूि रोपबिबम्णतही
भारिासारख्या तवकसनशील देशाि अलीकडे रोपवापटकेिील 

रोपे तनतमथििी यादृष्ीने बघण्ाचा कल वाढिा आहे. परंिु, जैन इररगेशन 
जसस्स्म् जलतमटेड, जळगाव. या कृर्ी समपपथिि कंपनीने रोपवापटकेचे 
महत्त गेल्ा चार दशकापासून ओळखले असून त्ादृष्ीने भक्म कृिी 
करून फळ रोपांच्ा बाबिीि स्िः जसद्धही केलेले आहे.

जैन इररगेशनने फळ पपकाि वरील सवथि घटक लक्षाि घेिा जसे 
नवीन जािी, नवीन खुंट, जास् उत्पादनशील, हवामानास अनुकूल व 
लागवड िंत्रज्ान इत्ादी बाबिीि आमूलाग्र बदल घडवून आिलेले 
आहे.पटशू क्चर केळी, डाळळंब व स्ीट ऑरेंज फळ पपकास त्ादृष्ीने 
ग्रीनहाऊस, शेड व नेट हाउस यांची शास्त्रोक्त पद्धिीने उभारिी करीि 

जातिवंि व तनरोगी रोप शेिकऱयांच्ा बागेि पोहचिी केली आहे.

जैन उच्-िंत्रज्ान फळ रोपवापटका ही पटशू पाकथि  टाकरखेडा, 
जळगाव ये्े कायथिरि आहे. राष्ट् ीय बागवानी मंडळ (NHB) द्ारे फळपपके 
रोपांची जातिवंि रोप पुरवण्ाची उच् गुिवत्ा पूिथि रोपांसािी ३ स्ार 
प्रमािपत्र देण्ाि आले आहे.

फळ रोपवापटकेतहील रोपे बिबम्णतहीतहील महत्ताच्ा अवस्ा
फळपपके रोपतनतमथििी मािृवृक्ष िसेच मािृवृक्ष बाग हा सवथाि 

महत्ताचा घटक आहे यापासूनच उत्म बड पटक आणि सायन स्स्क 
कलम करण्ासािी तमळि असिाि.

मातृवृक् फळबाग

जैन ॲग्रीपाकथि  (जैन ठहल्स) आणि भाऊंची सृष्ी या दोन वेगवेगळ्ा 
प्रक्षेत्रावर मािृवृक्ष जािीतनहाय फळबाग.

केळी- ग्रँड नाईन, डाळळंब- भगवा, गिेश, आंबा केशर, िोिापुरी, 
हापुस, रतना, नीलम, मल्ल्का, जलंबू- साई सरबिी, तवरिम, प्रमाजलनी, 
फुले सरबिी पी डी केवी, संत्रा- एन. आर. सी. सी.- ४, संत्रा सीडलेस, 
स्ीट ऑरेंज- जैन स्ीट ऑरेंज १,जैन स्ीट ऑरेंज २,जैन स्ीट ऑरेंज 
३,जैन स्ीट ऑरेंज ४,जैन स्ीट ऑरेंज ५, पेरू- एल-४९, लजलि, श्ेिा, 
अलाहाबाद सफेदा, जसिाफळ - बालानगर, ळचकू -कालीपत्ी, परिकेट 
बॉल, आवळा- नरेंद्-७, कांचन, कृष्णा. 

पटश्ूक्चर पद्धिीने ियार केलेली 
केळीची रोपे टट् मेध्ये भरिाना.

जैन पटश्ूक्चर

"A delicate transfer of Tissue Culture  

Banana plants at the Preparatory before Primary Hardening"
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जैि हायटके िस्णरी मातृवृषि बिकर् खालहीलप्रमाणे
 मािृवृक्ष ही अनुवंजशक दृष्टा शुद्ध व दजषेदार वापर,

 कृर्ी तवद्ापीि पकंवा सरकार द्ारे प्राप् मात्र वृक्षांचे रोपांची लागवड,

 मािृवृक्ष फळांची खरेदी पाविी सत्प्रि लागवड आणि इिर बाबटींची 
नोंद जिन केलेली असिे,

 मािृवृक्ष रोप जोमदार तनरोगी आणि जास् उत्पन्न देिारे यांची नोंद,

 मािृवृक्ष बाग पकड व रोग मुक्ता असावी यावर कटाक्ष असिो,

 मािृवृक्ष बागेि प्रादेजशक मागिीनुसार मात्र रोपांची तनवड,

जैि हायटके िस्णरी मातृवृषि फळिागेचही देखभाल
  जैन ॲग्रीपाकथि  (जैन ठहल्स) आणि भाऊंची सृष्ी या दोन वेगवेगळ्ा 

प्रक्षेत्रावर फळबागेची खालील ठदल्ाप्रमािे देखभाल केली जािे.
  मृदा व जलद परीक्षि करून जतमनीची तनवड मािृवृक्ष बागेसािी 

केली जािे,
  जनुकीय दृष्टा सुदृढ तनरोगी आणि जातिवंि रोपांची मािृवृक्ष म्हिून 

लागवड,
  योग्य काळजी आणि तनरोगी व जोमदार वाढीसािी तनयोजन आधाररि 

व्यवस्ापन,
  प्रमाणिि पािी व खिांचा वापर ठिबक जसचंनाद्ारे तनयंपत्रि,
  मात्र वृक्ष तनरोगी िेवण्ासािी वेळोवेळी पकड व रोग तनयंत्रि,
  मािृवृक्ष बागेची वर्थितनहाय लागवड व उत्पन्न यांच्ा नोंदी,
  फळबागेची योग्यवेळी झाडांना आकार देिे छाटिी आणि तवरळिी 

या कामांची पाहिी,

  सायन-स्स्क व बड-स्स्क देिांना जािीतनहाय दजषेदार आणि 
काटेकोर पाहिी करून नोंदी,

  संपूिथि मािृवृक्ष बागेचे मठहन्यावर कामांकररिा कृर्ी पदतवकाधारक 
सहकारी यांचे माफथि ि तनगा,

  फळबागेची तवशेर् काळजी कररिा प्रत्क्ष काम करिाऱया 
सहकाऱयांना वेळोवेळी पीक पािी व प्रात्जक्षके यावर भर.

खुंटाचे संगोपि 
तवतवध फळपपकांच्ा प्रकाराि खुंट वापरिे अपररहायथि असिे. 

त्ामुळे प्रा्तमक खुंटाचे संगोपन याि आंब्ाच्ा देशी कोय,तबयांपासून 
स्ीट ऑरेंज व संत्रा,पेरू, आवळा, सीिाफळ या प्रकार खुंटाची तनतमथििी. 
या फळ प्रकाराि खुंटाची तनतमथििी तवजशष् रूट टट् नेर कपाि केले जािे.
या रूटटट् नेर कपामध्ये तबयांची उगवि शक्ती चांगली होऊन रोप वाढीस 
चालना तमळिे. ह्या रूटटट् नेर कपामध्ये तवजशष् असा तनजयंिुक मीपडयाचा 
वापर होऊन िो मुळांच्ा वाढीस लवकर प्रोत्ाहन तमळिे व कपाि मूळ 
सोटमूळ सरळ वाढिे. खुंटाचे रोप उगविीनंिर प्रिवारी करण्ास लवकर 
ियार होिे त्ाि अशक्त,ऑफ टाइप व वेडी-वाकडी रोप नाकारली जाऊन 
फक्त तनवडक चांगली खुंटाची रोपच पुढे अरभवृद्धीसािी (ग्राल्टगं/
बडटींग) कररिा वापरली जािाि. 

अभभवृद्धही आणण द्दृढीकरण 
फळ रोपवापटकेि दजषेदार रोपतनतमथििीसािी तनतमथििीि अरभवृद्धी 

पािोपाि नंिरची प्रा्तमक व ठद्िीय दृढीकरि ही अवस्ा महत्ताची 
िरिे.एकदा ग्राल्टगं /बडटींग केलेले रोप यशस्ी झाले, त्ानंिर त्ा 
कलमांची वाढ योग्य होिे कररिा प्र्मपासूनच रुट टट् नेर कपाचा 

जैन इररगेशन कंपनीने पटश्ूक्चर पद्धिीने ियार केलेली भगवा डाळळंबाची रोपे ग्रीनहाऊसमध्ये हाडथितनगं करिाना
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वापर होि असून यशस्ी नंिर काही काळ हे रुटटट् नेरचे कप टेबलावर 
अत्ाधुतनक स्यंचजलि वािावरिाि संगोपनासािी वाढतवले जािाि. 
याि, प्रत्ेक कपामध्ये मोजके पािी व तवद्ाव्य 
खिे /अन्नद्व्ये देऊन वाढ केली जािाि. रुट 
टट् नेर कपांमुळे रोपांची/ कलमांची वाढ जोमाने 
होण्ासािी मदि होऊन सोटमूळ सरळ वाढीस 
लागिे व मुळांच्ा गरजा या रूटटट् नेर कपामध्ये 
अरधक वाढतविे शक्य होि असल्ाने रोप 
लागवड केल्ानंिर मर होण्ाची शक्िा नाही. 
हा महत्ताचा आर्थिक फायदा या रुटटट् नेर कपाचा 
आहे.रुटटट् नेर कपामध्ये फळ रोप वर्थिभराचे पूिथि 
वाढीस लागण्ाकरिा शेड पकंवा नेट हाऊस 
यांचा वापर होिो. त्ादृष्ीने ठद्िीय दृढीकरि 
केलेली कलमे शेिकऱयांना पोहोचिी होिाि.

जैि हायटके िस्णरी - शास्त्रोक्त पद्धतहीिे 
बिबम्णत रोपांचही वैक्शष्टे
  जैन फळ रोपवापटकेि मािृवृक्ष बागेिील 

मािृवृक्ष यांची तनयंपत्रि वािावरिािील 
(हररिगृहाि) िसेच ओपन पफल्ड बाग 
असल्ामुळे त्ापासून खात्रीशीर रोग व कीड 
तवरठहि रोपे बनतवली जािाि.

  जैन फळ रोपवापटकेि रोपे तनयंपत्रि वािावरिाि म्हिजेच ग्रीनहाऊस 
(केळी, स्ीट ऑरेंज व संत्रा) नेट हाऊस मध्ये (आंबा, डाळळंब, पपई, 

पेरू, जलंबू) शेड हाऊस मध्ये (केळी, पपई, ळचकू, 
जसिाफळ ) बनतवल्ामुळे काटक जोमदार व 
तनरोगी रोपे ियार होिाि.
 रोपवापटकेि तनतमथिि कलमी रोपांना ठिबक 

जसचंन आणि स्यंचजलि यंत्रप्रिालीने मोजून 
मापून पािी व खिे ठदल्ाने रोपांची वाढ उत्म 
होिे.
 रोपवापटकेि रोपे तनतमथििीसािी रूट टट् नेर कपांचा 

वापर योग्य प्रकारचे टेबलावर िेवून बनतवल्ाने 
रोपे सशक्त बनिाि.
 रूट टट् नेर कपामध्ये पूिथि वाढ झालेली कलमी 

रोपे वाटप करिाना रोपांची मुळे फुटण्ापासून 
वाचिाि.
 कलमी फळपपकांची रोपे पुनथिलागवडीनंिर 

फळबागेि खात्रीशीर जगिाि पररिामी कमी 
वेळेि रोपांची वाढ होिे.
 अनुभवी व फळपीक तवशेर् िज्ांकडून 

फळबागेचे संपूिथि व्यवस्ापन व सल्ा ठदला 
जािो.

पोटट् े मध्ये पटश्ूक्चर पद्धिीने ियार केलेली जैन 
स्ीट ऑरेंजची रोपे 

जैन इररगेशन कंपनीने पटश्ूक्चर पद्धिीने ियार केलेली स्ीट ऑरेंजची रोपे ग्रीनहाऊसमध्ये हाडथितनगं करिाना

जैन न्स्ट ऑरेंज
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ह्या वर्गी परिीचा पाऊस चांगला झाल्ाने पाण्ाचे सवथि स्ोि धरिे, 
तवहीरी, बोरवेल, शेििळे यामध्ये पािी भरपूर उपलब्ध आहे. 
म्हिून शेिकऱयांना वाटिे पािी भरपूर असल्ावर मी ठिबक 
/ रेनपोटथि का करु?

पारंपाररक पाटपािी जसचंन पद्धिीमध्ये पािी पपकांना 
न देिा जतमनीला ठदले जािे, जशवाय ठदलेली रासायतनक 
खिेही जतमनीिून झझरपून जािाि. शेिकऱयांच्ा मनाि 
मोिा गैरसमज आहे की खूप जादा पािी ठदले की पपकांचे 
उत्पादन वाढिे, मात्र िसे कधीच होि नाही. पपकांच्ा 
मुळांजवळ जतमनीि कायम वाफसा पाहीजे असिो. 
पाटपािी पद्धिीमध्ये कायम वाफसा राहाि नसल्ाने 
कधी पपकांच्ा मुळाजवळ खूप पािी असिे. त्ामुळे पपकांची पांढरी 

मुळे पािी आणि खिांचे, हवेचे संिुलन नसल्ाने शोर्ि करु शकि 
नाही. काही वेळा मुळांजवळ ओलावा पािी नसल्ानेही मुळे 
अन्नद्व्यांचे शोर्ि करु शकि नाहीि. म्हिजेच पपकांना 
मुळाजवळ जादा पािी झाल्ाने आणि पािी नसल्ाने िाि 
पडिो तन त्ामुळे पपकांची उत्पादन क्षमिेवर पररिाम होिो.

त्ामुळे शेिकऱयांनी अरधक उत्पादन तमळतवण्ा 
सािी िसेच पाण्ाचा कायथिक्षम वापरासािी गहू, हरभरा, 

कांदा,पपकांसािी रेनपोटथि न्प्कंलसथि चा उपयोग करावा 
िे अरधक फायदेशीर िरेल. मका पपकासािी ठिबक 
जसचंनाचा उपयोग करावा.

जैन रेनपोट्थ स्प्कंलस्थ चे फायिे

१.  हरभरा,गहू, कांदा ह्यांचे अरधक उत्पादन तमळिे.

िही. डही. जडे
वरीष्ठ कृपर्तवद्ा शास्त्रज्,

(मो. ९४२२७७४९८१)

तंत्रज्ाि एक - फायदे अिेक!!!

हरभरा, गहू, कांदा पपकांसािी 
जैि ॲक्ुरेिचा उपयोग
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२.  हरभरा, गहू, कांदा ह्यांची गुिवत्ा चांगली तमळिे.

३.  पािी वापरामध्ये पाटपािी पद्धिीपेक्षा ४० - ४५ % बचि होिे.

४.  जैन ५०२२ रेनपोटथि न्प्कंलसथि ची पािी वापर कायथिक्षमिा ८७ िे 
९२% आहे.

५.  रेनपोटथि न्प्कंलसथि चा पाण्ाचा ्ेंब लहान असल्ाने 
पपकावर,आदळि नाही, अलगद पडि असल्ाने पपकाचे नुकसान 
होि नाही.

६.  ्ेंब जतमनीवर आदळि नाही, जमीन दबि नाही, कडक होि नाही.

७.  संपूिथि शेिािील पपकास एकसमान पािी देिा येिे, पाटपािी 
प्रमािे कमी अरधक होि नाही. 

८.  जमीन नेहमी वाफसा अवस्ेि िेविा येिे.

९. रेनपोटथि न्प्कंलसथिच्ा वापरामुळे रासायतनक खिांची कायथिक्षमिा वाढिे.

१०.  पपकांच्ा अवस्ेनुसार पपकास जसचंन करिा येिे.

११.  जतमनीि कायम वाफसा राहील्ाने वापर केलेल्ा वािाची 
उत्पादन क्षमिा वाढतविा येिे.

१२.  रेनपोटथिमुळे रस शोर्ि करिाऱया पकडटींचा त्रास कमी होिो.

१३.  रेनपोटथि मुळे कमी पाण्ाि, कमी वेळेि, कमी तवजेि अरधक क्षेत्रास 
जसचंन करिा येिे.

१४.  रेनपोटथि संचाद्ारे आपिास वारंवार जसचंन करिे अगदी सोपे आहे. 
त्ामुळेच अरधक तनचऱयाच्ा जमीतनसािी हा उत्म पयथाय आहे. 
त्ाजशवाय उन्ाळ्ाि पंपाचा दाब कमी असल्ास आपि हवे 
िेवढेच न्प्कंलर चालवून जसचंनाचे तनयंत्रि आरधक चांगल्ा 
रीिीने करू शकिाि.

१५. रेनपोटथिमुळे पपकांचे धुके, ्ंडीपासून संरक्षि करिा येिे. 

१६.  रेनपोटथिची उभारिी सहज, सुलभ, सोपी आहे. सहज करिा येिे.

१७.  रेनपोटथि संच पपक तनघाल्ावर सहजपिे उचलून घरी नेिा येिो.

१८.  रेनपोटथि न्प्कंलसथिची उभारिी ८ x ८ मी िे १२ x १२ मी पयथिन्त 
करिा येिे. सहसा प्रचजलि अंिर हे १० x १० मी. इिके आहे. 

१९.  जैन रेनपोटथि मधील अत्ुत्म गुिवत्ेच्ा साठहत्ामुळे त्ास 
देखभालीचा खचथि कमी लागिो. िसेच संच दीघथिकाळ चालिो. 

२०.  रेनपोटथि न्प्कंलसथि नेहमीच्ा पपिळी न्प्कंलसथि पेक्षा कमी 
दाबावर म्हिजे ठिबकच्ाच दाबावर १ िे १.५ पक. ग्रा प्रिी. चौ. 
सें.मी. वर उत्म चालिाि.

२१. रेनपोटथि न्प्कंलसथिमुळे पपकांचे कमी व अरधक िापमानापासून 
संरक्षि करिा येिे.

२२. पपकतनहाय रेनपोटथि न्प्कंलसथिची उंची वाढतविा येिे. 

२३. रेनपोटथि न्प्कंलसथिचा वापर सपाट जतमनीवर, सरी वरंबा आणि 
गादी वाफ्ावर लागवड केलेल्ा पपकांसािी करिा येिो.

२४. रेनपोटथि न्प्कंलसथिचा वापर गहू, हरभरा, कांिा, बटाटा, हळि, 
आले, लसूण पपकांसािी अरधक उपयुक्त व फायदेशीर आहे.

२५. पपकाच्ा अवस्ेनुसार रेनपोटथि न्प्कंलसथिद्ारे पपकांना जसचंन  
करिा येिे.

गहू, हरभरा, कांदा लागवडीचे प्रगि िंत्रज्ान जैन इररगेशनकडे 
उपलब्ध आहे. आपल्ा जवळच्ा जैन ठिबक तविरकाकडे  
संपकथि  करा.

गहू पपकाला जैन ॲक्ूरेशनद्ारे पािी ठदले जािाना.

जैन ॲक्ूरेन न्स्पकंलर
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फळपपकांमध्ये रूटस्ॉकचा वापर वनस्पतिजन्य उत्पादन सुलभ 
करण्ासािी सुरू झाला. आंब्ासारखी अनेक पपके कापून पकंवा 

लेयररगं करून वनस्पतिजन्य वंशवृद्धीसािी अनुकूल नसिाि, त्ामुळे 
खुंट रोपांवर कलम करिे हाच त्ांचा वनस्पतिजन्य पद्धिीने प्रसार 

खुंट (रूटस्ॉक्स) : गरज,   
द्राषि, आंिा आणण स्वहीट ऑरेन्ज

डॉ. िालकृष्ण
जैन फामथि फे्श फूडस्  स जल.
(मोबा. ९४२२७७६६७१)
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 फायदे आणण संशोधि
करण्ाचा एकमेव पयथाय होिा. रूटस्ॉकच्ा फायद्ांबद्लच्ा वैज्ातनक 
समजाच्ा प्रगिीमुळे, रूटस्ॉक्सचा वेगवेगळ्ा उदे्शांसािी तवकास 
सुरू झाला आणि यामुळे वनस्पतिजन्य पद्धिीने रूटस्ॉक्सचा वापर 
होऊ लागला. परंिु सवथि पपकांमध्ये रूटस्ॉकचा वनस्पतिजन्य प्रसार 

शक् नाही त्ामुळे अजूनही अनेक पपकांमध्ये अज्ाि जािटींच्ा तबयांचा 
वापर केला जािो.

जे्े वंशज तवतवधिा चांगली कामगगरी करू शकि नाही िे्े 
रूटस्ॉक्स उत्पादन सक्षम करण्ास मदि करिाि, जसे की काही 



जानेवारी २०२२ 40

रूटस्ॉक्स हलक्ा पकंवा वालुकामय जतमनीसािी चांगले असिाि 
िर काही जड मािीसािी उपयुक्त असिाि. अनेक रूटस्ॉक्स जतमनीि 
पसरिारे अनेक रोग आणि/पकंवा नेमाटोडस् सना प्रतिरोधक असिाि. काही 
रूटस्ॉक्स ्ंडी पकंवा कडक उन्ास सहनशील असिाि. रूटस्ॉक्सचा 
वापर केल्ाने काही वािांमध्ये उत्पादन वाढीसािी पकंवा उच् घनिेच्ा 
लागवडीसािी िसेच झाडाचा आकार तनयंपत्रि करण्ासािी केला जािो. 
बऱयाच पपकांमध्ये रूटस्ॉक्स देखील उच् उत्पादन, फळांची गुिवत्ा 
आणि आकार वाढविाि.

भारिािील रूटस्ॉक संशोधन फारच मयथाठदि आहे आणि सध्याच्ा 
वापराि असलेले बहुिेक खास रूटस्ॉक इिर देशांच्ा संशोधन 
पररिामांमधून स्ीकारले जािाि. रूटस्ॉकवर संशोधनासािी गांभीयथाने 
भर देण्ाची गरज आहे. देशाि स्ातनक पािळीवर उपलब्ध रूटस्ॉक 

संसाधने ओळखण्ाची आणि वाढतवण्ाची 
िसेच रूटस्ॉकसािी तवशेर् सुधारिा 
कायथिरिम सुरू करण्ाची आवश्किा आहे.

द्राषि 
सफरचंद आणि मोसंबीनंिर, द्ाक्ष हे एक 

पीक आहे ज्ामध्ये जागतिक स्रावर पुरेसे 
संशोधन प्रयत्न केले गेले आहेि. दषु्ाळ 
आणि क्षार सहनशीलिेसािी डॉग ररज हे 
भारिाि मोठ्ा प्रमािावर वापरले जािारे 
खुंट आहे. जरी हे खुंट चांगले कायथि करि 
असले िरी, छाटिीनंिर असमान कळ्ा 
फुटिे, भारी जतमनीि जोम वाढवण्ाची 
क्षमिा वाढल्ामुळे डेडवुड वाढिे यासारख्या 
काही समस्ा आहेि. अजलकडच्ा वर्षांि V. 
berlandierii × V. rupestris मधील 110 
R, 99 R, आणि 1103 P इत्ादी रूटस्ॉक्सने 

भारिीय पररस्स्िीि चांगली कामगगरी केली आहे. तवशेर्ि: 110 R 
महत्ताच्ा व्यावसागयक वािांसह उत्म फलदायीपिा, मध्यम जोम, 
क्ोराईडस् सचे मयथाठदि सेवन आणि ओलावा ििावाच्ा पररस्स्िीि 
वाढलेली पािी वापर कायथिक्षमिा यामुळे चांगली कामगगरी करि आहे. 
जागतिक संशोधनामध्ये 1103 P, 140 RU, 110 R, 420 A, SO 4, 99 
R, सेंट जॉजथि आणि डॉगग्रज हे पाण्ाच्ा ििावाच्ा पररस्स्िीसािी 
योग्य आहेि िर ररॅमसे, डॉगग्रज, 140 RU, 99 R, 110 R हे उच् इ सी 

हापुस आंबा बागेसाठी खुंटाचा प्वतसाि 
वबयांपासून तयार केलेले खुंट

खुंट वाण उंचषी (वमटर) सरासरी उत्न्न प्तषी झाड 
(ककलो.)

हापुस ४.९२ १७.६८

वलाई कोल्मवन ३.८६ १२.७५

बाप्पाकठद ५.७१ २०.०८

चंद्करि ५.१८ १७.०८

कुरकि ५.१३ १८.९६

मुवंदन ५.९८ २३.०८

ओलुर ५.६३ २०.३६

बुटकी 
जसटट् ापनडट् न 

Citrandarin

मध्यम बुटकी 
जसटट् ेन्जक्वाटाररनड 

Citrangequatendrin

चांगली वाढ 
रंगपूर लाइम 

Rangpurlime

मोिी वाढ 
जसटट् ेन्जडट् ीन 

Citrangedarin

६ मी.

५ मी.

४ मी.

३ मी.

२ मी.

१ मी.

० मी.

झाडाच्ा उंचषीनुसार वापरावयाचे खुंट
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असलेल्ा जतमनीसािी उपयुक्त आहेि. िसेच 140 RU, SO 5, 420 A 
हे रूटस्ॉक्स जास् करॅ ल्शियम असलेल्ा जतमनीसािी चांगले आहेि.

आंिा
आंब्ाची कलमे प्रामुख्याने अनोळखी रोपांच्ा खुंटावर केली 

जािाि. मोनोएस््रियोनीक जािटींमध्ये टरू  टू टाइप खुंट वाढतविे किीि 
आहे. हे केवळ पॉजलए्रिीओतनक प्रकारांमध्येच शक् आहे. आंब्ामधील 
खुंटाचे प्रमािीकरि करण्ासािी भारिाि काही प्रयत्न केले गेले आहेि 
आणि वेल्ाईकोलुम्बन, नेक्रे, ओलूर, बाप्पाकाई आणि मुवंदन या 

द्ाक्षाची बाग उभी करि असिाना सुरवािीला 
लावलेला बेंगलोर डॉग्रीस हा खुंट 

िेंगलोर डाॅग्हीसच्ा  
पुढे कधही जाणार?

भारिामध्ये द्ाक्षाचे पपक आपि घेिो याला आिा २०० वर्थि 
पूिथि होि आली आहेि. द्ाक्षाची वेल अगोदर दसुऱया झाडाच्ा 
फांदीवर लावावी लागिे. ही जी दसुऱया झाडाची फांदी असिे 
त्ाला मरािीि खुंट आणि इंग्रजीि रुटस्ारॅक असे म्हििाि. 
द्ाक्षाचा वेल वाढतवण्ासािी असे खुंट वापरावे लागिाि. हे खुंट 
जतमनीचा प्रकार, मािीचा दजथा, स्ातनक हवामान, येिारे रोग व 
पकडी, पाण्ाची गुिवत्ा व इिर अनुर्ंगगक घटक लक्षाि घेऊन 
तनवडावे लागिाि. जगािील अनेक देशांमध्ये द्ाक्षपपकासािी 
व्रायटीतनहाय वेगवेगळ्ा प्रकारचे खुुंट वापरले जािाि. हे खुंट 
संशाेधनाने तवकसीि करावे लागिाि. एकट्ा अमेररका या देशाि 
द्ाक्षासािी वेगवेगळ्ा प्रकारचे पाच हजार रुटस्ारॅक्स तवकसीि 
करण्ाि आले आहेि. भारिाि मात्र गेल्ा २०० वर्षांपासून 
बेंगलाेर डारॅग्रीस हाच एकमेव रुटस्ारॅक सवथित्र वापरला जाि आहे. 
संशाेधनाचे हे दाररद्र्य मनाला तनजचिि बोचिारे आहे. आपि द्ाक्ष 
पपकासािी नवनवीन खुंट शाेधून काढले पाठहजेि. आपल्ाला 
संशाेधन करिे शक् नसेल िर परदेशािील ज्ा संस्ांनी हे खुंट 
तवकसीि केले आहेि त्ांच्ाशी करार करुन िे वापरिे शक् 
आहे का याची िपासिी केली पाठहजे. द्ाक्षे िाजी फळे म्हिून 
जेव्ा खाल्ी जािाि त्ांच्ासािी वापरले जािारे खुंट, वाईनच्ा 
द्ाक्षासािी आणि बेदाण्ांच्ा द्ाक्षासािी वेगळे खुंट वापरावे 
लागिील. या खुंटांच्ा संशाेधन व तवकसनाचा कायथिरिम िािडीने 
हािी घेिे गरजेचे आहे. 
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सामान्यि: भारिािील जलंबूवगगीय उद्ोगासमोरील समस्ांसािी पुरेशा 
मानले जािाि. उत्र प्रदेशाि, रफ जलंबू आणि खरना खट्ा हे मुख्य खुंट 
सािे आहेि. परंिु उच् िापमानासह ओल्ा-उपोष्णकपटबंधीय प्रदेशाि 
मोसंबीसािी स्ीट लाइमची जशफारस केली जािे. महाराष्ट् ाि, जंबेरी 
हे मोसंबी आणि नागपूर संत्रासािी खुंट म्हिून वापरले जािे परंिु िे 
गमोजसस आणि फायटोफ्ोरा या बुरशीला अतिसंवेदनशील आहे. 
रंगपूर लाइम (Citrus limonia) हे नागपूर संत्रासािी उत्म आहे कारि 
िे गमोजसस आणि मुळांच्ा कुजण्ास प्रतिकार करिे.

खासी मंडारीन, व्रॅलेन्सिया, मोसंबी आणि माल्ा स्ीट ऑरेन्ज, 
लाइम, जलंबू इत्ादटींसािी रफ लाइम हे व्यावसागयकदृष्टा सवथाि 
आशादायक खुंट असल्ाचे आढळून आले आहे. कूगथिच्ा पररस्स्िीि, 
कूगथि मंडारीनसािी, रंगपूर लाइम आणि कोडापक्ुली संत्रा (Citrus 
reticulata Blanco) दोन्ी खुंट म्हिून उत्म आहेि. सािगुडी 
संत्राचा, सािगुडी वंशजांसािी सवडोत्म खुंट म्हिून वापर केला जािो. 
रोग प्रतिकारशक्ती आणि चांगल्ा उत्पादनासािी सािगुडी वंशजासािी 
सािगुडीची जशफारस केली जािे. खुंटाचा टट् ायफोजलएट गट स्ीट ऑरेन्ज 
आणि संत्रासािी चांगला असल्ाचे आढळले आहे परंिु भारिाि त्ांची 
कामगगरी आशादायक नाही.

महत्ताच्ा ओळखल्ा गेलेल्ा खुंट जािी आहेि. परंिु वेगवेगळ्ा 
वंशजांच्ा जािी आणि प्रदेशांसािी या रूटस्ॉक्सची कामगगरी तवसंगि 
आहे. M13-1 हा एक खुंट प्रकार इजजप्मध्ये उत्पनन झाला आहे, तवशेर्ि: 
खारट जतमनीसािी हा एक खुंट प्रकार भारिािही चांगली कामगगरी 
करि आहे. खुंट जािटींच्ा तबयांची वाढ आणि उपलब्धिा ही या खुंटाची 
प्रमुख मयथादा आहे. भारिाि आंबा पपकाच्ा खुंटा संबंधी अजून खूप 
संशोधन होण्ाची आवश्किा आहे. देशाच्ा तनरतनराळ्ा भागाि 
तवतवध प्रकारच्ा जतमनी उपलब्ध आहेि. िसेच हवामानाि तवतवधिा 
आहे आणि मािीचे गुिधमथि व पाण्ाचा इसी-सामूही तनरतनराळा आहे. या 
सवथि गोष्टींचा तवचार करून िसेच त्ा भागाि वाढि असिाऱया व सिि 
येिाऱया रोग व पकडी लक्षाि घेऊन त्ांना प्रतिबंधक िरू शकिील असे 
खुंट तवकजसि करण्ाचा कायथिरिम हािी घ्ावा लागेल.

स्वहीट ऑरेन्ज
रफ लेमन (Citrus jambheri Lush.) हे खारना खट्ा (Citrus 

karna) नंिर देशािील सवथाि मोठ्ा प्रमािावर वापरले जािारे 
रूटस्ॉक आहे. हे कमी-अरधक प्रमािाि प्रस्ापपि झाले आहेि आणि 

खुंटामध्ये बसतवलेले कलम

जैन न्स्ट ऑरेंजच्ा झाडाला गुच्ाने लगडलेली फळे.
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आंब्ाचही पटश्ूकल्चर रोपे शेतकऱयांिा देणार  
जैि कंपिहीचा आगामही काळातहील िवा उपक्रम
 भारिािील कृर्ी तवद्ापािे आणि संशोधन 

कें द्ांमध्ये आंब्ाच्ा तनरतनराळ्ा जािटींचा संकर 
करुन नवनवीन व्रायटी ियार करण्ाचे काम 
मोठ्ा प्रमािावर झाले आहे. त्ािून सोनपरी, 
रतना, बैंगनपल्ी, आम्रपाली, सुविथिरेखा, बाटली 
हापुस, कृष्णभोग यासारख्या अनेक चांगल्ा जािी 
तवकसीि झाल्ा आहेि. भारिाि आजतमिीस 
आंब्ाच्ा जवळपास चार हजार जािी आढळून 
येिाि. पि आंबा हा ज्ा खुंटावर वाढवायचा 
त्ाबाबि कुिेही फारसे काम झालेले ठदसि नाही. 
आंब्ाचा खुंट म्हिून कशाचा वापर करायचा आणि 
वरचे सायफन (कलम) म्हिून काय वापरायचे 
याबाबि आजही अनेक संशोधन चाचपडिाना 
ठदसिाहेि. कोित्ा प्रकारच्ा जतमनीि व मािीि 
कोित्ा जािीचा आंबा लावावा आणि त्ासािी 
कोित्ा रुटस्ारॅकचा वापर करावा याचा तनजचिि 
असा अभ्ासपूिथि संशोधनाने हािी आलेला तनष्र्थि 
आजही आमच्ाजवळ उपब्ध नाही. मग खारपाि 
पट्याि पकंवा पाि्ळ जतमनीि व दलदलीच्ा 
प्रदेशाि कोििा खुंट आंब्ासािी वापरावा हा तवर्य िर दरूच आहे. जगाि आंब्ाचे पटश्ूक्चर पद्धिीने रोप 
ियार करिे अजून कुिालाही जमलेले नाही. अपवाद फक्त जळगावच्ा जैन इररगेशन कंपनीचा आहे. त्ांनाही 
सलग १५ वर्थि सिि संशाेधन व मेहनि केल्ानंिर पाच वर्षांपूवगी पटश्ूक्चर पद्धिीने आंब्ाचे रोप बनतविे 
शक् झाले आणि तवशेर् महत्ताची गोष् म्हिजे पाच वर्षांपूवगी जळगावच्ा जैन ठहल्सवर पटश्ूक्चर आंब्ाचे 
जे रोप लावले होिे त्ाला मागच्ा वर्गीच्ा उन्ाळ्ाि पठहल्ांदा ६०० िे ७०० ग्ररॅमची फळे लागली. आिा जैन 
इररगेशन कंपनीने पटश्ूक्चर पद्धिीने आंब्ाची मोठ्ा प्रमािावर रोपे बनतवण्ाचा कायथिरिम हािी घेिला 
असून त्ाच्ा चाचण्ा शेिाि घेण्ाि येि आहेि. त्ा यशस्ी झाल्ानंिर लवकरच ही रोपे शेिकऱयांना 
उपलब्ध करून देण्ाि येिार आहेि. 



जानेवारी २०२२ 44

संत्रा, मोसंिहीचही रोपे दजगा, गुणवत्ा व 
उपयुक्तता लषिात घेऊिच खरेदही करा

जैन इररगेशन कंपनीने अमेररका व ब्ाझील ये्ून स्ीट ऑरेंजच्ा व्रॅलेन्शिया, नेव्ल, नटाल, पेरा, हरॅम्पलीन , वेस्ीन 
यांसारख्या चांगल्ा रसाच्ा जािी आिून त्ांचे ग्रीनहाऊस मध्ये म्हिजे बंठदस् वािावरिाि अगोदर मािृवृक्ष ियार 
केले. या मािृवृक्षाच्ा काडयांवरील डोळे घेऊन पटश्ूक्चर पद्धिीने दजषेदार, रोगमुक्त व व्ायरस फ्ी रोपे कलमे 
ियार केली आहेि. आपल्ाकडे तवदभथाि संत्राची आणि मरािवाड्ाि मोसंबीची मोठ्ा प्रमािावर लागवड होिे. ही 
संत्रा मोसंबीची कलमे ज्ा झाडावर लावायची म्हिजे जो खुंट (रूटस्ॉक) त्ासािी वापरला जािो िो मुख्यत्े जंबेरी व 
रंगपूर लाईम. हे दोन्ी रूटस्ॉक गरजेइिके व पाठहजे त्ा प्रमािाि उपलब्ध होि नाहीि. त्ामुळे अनेक रोपवापटकांचे 

मालक गलगल व इिर तनकृष् प्रिीचे व दयु्म दजथाचे रूटस्ॉक वापरिाि. त्ामुळे संत्रा मोसंबीच्ा बागा 
फार काळ पटकि नाहीि. झाडे रोग व कीडटींना लवकर बळी पडिाि. जंबेरी व रंगपूर लाईमच्ा 

पजलकडे जाण्ाची गरज आहे. जगाि अनेक प्रकारचे रूटस्ॉक या पपकांसािी तवकसीि झाले 
आहेि. आपि त्ांचा तवचार करायला हवा. जैन कंपनीनेही परदेशाहून काही रूटस्ॉक 
आिून त्ावर संशोधन चालतवले आहे व दजषेदार, रोगमुक्त कलमे ियार केली आहेि. 
आपि िी कलमे जािीवपूवथिक लावण्ाचा प्रयत्न केला पाठहजे. आज अमराविी जजल्हाि 

अनेक ठिकािी रस्तावर सुद्धा बाहेरच्ा राज्ािून येिारी रोपे लोक तवकि असल्ाचे ळचत्र 
पाहायला तमळिे. ही रोपे तवकि घेिे शेिकऱयांसािी मोिे धोक्ाचे आहे. या रोपा-कलमांचे 

मािृवृक्ष कुिे आहेि? त्ासािी कोित्ा प्रकारचे खुंट वापरले आहेि? त्ांचे हाडथितनगं पकिी वेळा 
केले आहे? याची माठहिी उपलब्ध नसिे. त्ामुळे अनोळखी व्यक्तींकडून रस्तावर अशी रोपे 

खरेदी करिे धोक्ाचे आहे याची जािीव शेिकऱयांनी िेवली पाठहजे.

खुंटावर जैन न्स्ट ऑरेंजचे 
डोळे भरिाना.
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हवामान : पेरु फळपीक उष्ण व समशीिोष्ण प्रदेशाि 
चांगल्ा प्रकारे येऊ शकिे

पेरु फळपीकाची भारिभर मोठ्ा प्रमािाि लागवड होिे 
यास “जाम” पकंवा “अमरुद” असेही संबोधले जािे. आवळा 
फळाच्ा खालोखाल भरपूर “क” जीवनसत् देिारे हे फळ 
असून पावसाळ्ाच्ा व ्ंडीच्ा ठदवसाि तनरतनराळ्ा 
‘व्ायरस’ पासून संरक्षि तमळवून देिारे आहे. आंबट खाल्े 
की सदगी-खोकला होिो, असा एक खूप मोिा गैरसमज 
जनमािसाि रूजलेला आढळिो. तनयतमि पेरू खािाऱया 
लोकांमध्ये लोहाची कमिरिा (anaemia) तनमथाि होि 
नाही. कारि त्ािील ‘क’ जीवनसत् हे लोहाचे शोर्ि 

करण्ास मदि करिे. िसेच पेरू हे मूड इनहासिर म्हिजेच 
पेरू खाल्लाने िाजेिवाने व शांि वाटिे. पेरू हे गररबांचे 
फळ आहे.

जमषीन : पेरू लागवडीसािी पाण्ाचा उत्म तनचरा होिारी 
िसेच भरपूर जैतवक कबथि असलेली ६.५ िे ७.५ सामू 
असिारी जमीन योग्य.

पेरू जातही
लखनौ ४९, अलाहाबाद, सफेदा, लजलि

अलाहबाि सफेिा : झाडांची वाढ ४.५ िे ६ मीटर उंच होिे. 
फळे मध्यम गोलाकार, गुळगुळीि, पृष्ठभाग चमकदार, 
सालीचा रंग पपवळा असून लहान स्पष् ठिपके असिाि. 

चेति गुळवे
कृर्ी िज्ज्ञ, जैन इररगेशन

(मो. ९४०४९५५३१७)

पेरू लागवड
सघि व अबतसघि पद्धतहीिे
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फळांचा शेंडा चपटा व गोलाकार असिो चव गोड असिे. फळािील गर 
पांढरा, घट्, मऊ, स्ाद आल्ादकारी िसेच क जीवनसत्ताचे प्रमाि 
जास्. फळांिील तबया मृद ु असिाि. फळांची प्रि व उत्पादन चांगले 
असल्ाने ही जाि लागवडीस चांगली आहे. फळांचा पटकाऊपिा मध्यम 
असिो.

लखनौ ४९ : झाड िें गिे असिे फांद्ा जमीनीलगि व पसरिाऱया 
असिाि, या जािीची तनसगथिि: (बेंडीग हरॅबीट) म्हिजे झांडाच्ा फांद्ा 
वरिाकार वाढिाि, या जािीची फळे मोठ्ा आकाराची व आकर्थिक 
असल्ाने बाजारभाव चांगला तमळिो. फळांचा पटकाऊपिा चांगला 
असिो. फळे गोड चवीची व कमी बीया असिारी असिाि. फळांचे 
अरधक उत्पादन देिारी जाि.

लागवड : घन लागवड ४ मीटर बाय २ मीटर. ५०० रोपे एकरी. पेरू 
रोपांची लागवड घनदाट पकंवा अिी घनदाट पद्धिीनेच फायद्ाची 
आहे. कारि या पद्धिीमध्ये योग्य छाटण्ांचे तनयोजन करावे लागिे. 
िसेच कमी जागेमध्ये जास्ीि जास् झाडांची लागवड केली जािे. व 
कमी कालावधीमध्ये, एकसारख्या फळांची काढिी २ िे ३ वेळेच्ा 
िोडिीमध्ये संपविा येिे व सहज फळांची काढिी होवू शकिे कारि 
झाडे ७ फूटांच्ा वर उंच नसिाि व फळांचे नुकसानसुद्धा टाळिा येिे. 

पेरू रोपांची लागवड करीि असिांनी प्र्मि: नागरटी, वखरटी 
करून उंच गादीवाफे बनविे १.५ फूट उंच २.५ फूट रंुद उत्र - दजक्षि 

ठदशेला करिे, जैन इनलाईन डबल लरॅटरल पकंवा जसगंल लरॅटरल १६ 
एम एम ४ लीटर िाशी प्रवाहाचा ४५ सें.मी. अंिरावरील पडट् पर असावा 
त्ानंिर, गादीवाफ्ावर १ x १ x १ फुटाचा खड्ा करिे व उन्ामध्ये िापू 
देिे त्ानंिर त्ामध्ये खालीलप्रमािे खिे भरिे. 

शेिखि - ५ पकलो (गादीवाफ्ावर खड्ा करिे व उन्ामध्ये िापू देिे 
त्ानंिर त्ामध्ये खालीलप्रमािे खिे भरिे)

तनबंेळी पावडर - ५०० ग्ररॅम

१० : २६ : २६ - १०० ग्ररॅम 

सुक्ष्म अन्नद्व्य (ग्रेड २) - ३० ग्ररॅम

सवथि खिांचे तमश्रि खड्स् यामध्ये मािी बरोबर तमश्रि करुन जशग 
लावून भरिे. त्ानंिर १५ ठदवसांनी रोपांची लागवड करिे.

तमडो आरॅचथिडथि पद्धिीचे लागवड करीि असिाना रोपे एकसमान 
उंचीची व वयाची असिे आवश्क असिे. रोपे जास् उंचीची असल्ास 
लागवडीच्ा वेळेसच सवथि रोपांचे शेंडे ४५ सेंमी उंचीवरिी छाटून लागवड 
करिे म्हिजे पुढील येिाऱया प्रत्ेक झाडाच्ा फांद्ा ४५ सेंमी उंचीवरून 
येिील व झाडाचा सांगाडा ियार करिे सोपे जाईल (प्र्म टारॅपटींग रोपे 
लागवडी बरोबरच होवून जाईल)

९ इंच लांब फाद्ा िेवून केलेली छाटिी

पटश्ूक्चर पेरूचे झाड  
सगन्नध्याि जैन इररगेशनचे संस्ापक भवरलाल जैन
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झाडाला अाकार व छाटणषी : तमडो आरॅचथिडथि केलेल्ा पेरू झाडांची 
छाटिी सुरुवािीपासून करावी लागिे. लागवडीनंिर साधारििः २ 
मठहन्याचे झाडांना जतमनीपासून ४५ सेंमी अंिरावर काप द्ावा (काप 
तिरकस द्ावा), त्ाचबरोबर त्ा खालील फूट (वारॅटरशुट) काढावी, 
त्ानंिर छाटिी केलेल्ा भागापासून ३ फांद्ा फुटिील (३ वेगवेगळ्ा 

ठदशांना), या फाद्ांना परि ३ मठहन्यांनी १.५ फूट अंिरावरिी काप 
द्ावेि, म्हिजेच एकूि ९ फांद्ा होिील, परि ३ मठहन्यांनी छाटिी 
द्ावी व त्ानंिर २७ फांद्ा पुन्ा ३ मठहन्यांनी अशा ८० िे ८५ फांद्ा 
१.५ वर्थापययंि ियार होिील. 

बमडो आच्णड्ण पेरू लागवड तंत्रज्ाि
तमडो आचथिडथि या नवीन िंत्रज्ानाचा वापर करून व तवशेर्ि : झाडाच्ा 
छाटिीमध्ये बदल करून पेरूचे दजषेदार उत्पादन शक् होिार आहे.
तमडो ऑचथिडथि पद्धिीमध्ये झाडाचा तवस्ार छोटा, उंची कमी केल्ामुळे 
दीड िे २ वर्षे वयाच्ा झाडावर ५० िे ६० फळे घेिा येऊ शकिाि.

तमडो ऑचथिडथि पद्धि

पेरू लागवड ३ सें.मी. x १ मीटर (१३३३ झाडे / एकर)

लागवडीनंिर १.५ मठहन्यांनी जतमनीपासून ४५ से.मी. उंचीवर 
पेरूकलमाचा शेंडा कापिे

शेंडा कापलेल्ा जागेच्ा खालून नवीन फांद्ा येिील

नवीन फांद्ापैकी समान अंिरावरील ३ फांद्ा वाढीसािी िेवाव्याि

फांद्ा तनघाल्ानंिर पुन्ा ३ मठहन्यांनी पुन्ा फांद्ा छाटाव्याि. 
(एकूि लांबीच्ा ५० टके् फांद्ा शेंड्ाकडून छाटाव्याि)

फांदी छाटलेल्ा भागाच्ा खालच्ा बाजूने (डोळ्ापासून) पुन्ा 
भरपूर नवीन फांद्ा फुटिाि

पुन्ा फांद्ा वाढल्ानंिर ३ मठहन्यांनी पुन्ा फांद्ा छाटाव्याि (एकूि 
लांबीच्ा ५०% फांद्ा शेंड्ाकडून छाटाव्याि)

फांद्ा येवून फुले येण्ास सुरूवाि होिे.

झाडाला योग्य आकार येण्ासािी दसुऱया वर्थिभराि साित्ाने 
फांद्ांची छाटिी करावी

झाडांना योग्य आकार राखण्ासािी ४ िे ५ वर्षांपययंि प्रत्ेक वर्गी 
सिि ५०% छाटिी करावी

मे जून 
फलधारिा  

पडसेंबर- फेब्ुवारी 

सप्ेंबर आक्टोबर
फलधारिा  

माचथि - एपप्रल

जानेवारी-फेब्ुवारी
फलधारिा  

जुलै-सप्टेंबर

झाडाच्ा खोडाची ४५ सेंपटमीटर उंची िेऊन केलेली छाटिी.

बहार व्यवस्ापन : पेरू फळपीकाला महाराष्ट् ािील हवामानामध्ये 
िीन वेळेस बहार येि असिो.

बहार येण्ाच्ा 
वेळा ताणकाळ फूलधारणा फळ तयार 

होणे

मृग बहार एपप्रल - मे जून - जुलै नोव्ेंबर - 
जानेवारी

हस् बहार ऑगस् - 
सप्ेंबर

ऑक्टोबर - 
नोव्ेंबर

फेब्ुवारी - 
माचथि

आंबे बहार नोव्ेंबर-पडसेंबर जानेवारी-
फेब्ुवारी जून-जुलै

आपल्ाकडे महाराष्ट् ाच्ा हवामानाच्ानुसार मृग बहार घेिे 
नाेव्ेंबर-जानेवारी या ्ंड हवामानामध्ये येिाि. फळे चवीस गोड व उत्म 
असिाि. िसेच पावसाळ्ाच्ा कालावधीि या बहाराची फळे कचच्ा 
अवस्ेि असिाि. त्ामुळे फळमाशीचा प्रादुथिभाव कमी होिो व फळे 
चांगल्ा प्रिीची तमळिाि.

पेरू झाडांच्ा बहार धरिाना जतमनीचा प्रकार त्ा जतमनीची 
पािीधारिा क्षमिा बघूनच एक िे दीड िे दोन महीने बागेचे पािी िोडावे. 
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पेरू घनिाट लागवड फकट्थगेशन वेळापत्रक

घनिाट लागवड पेरू द्रवरूप खत द्ावयाचे वेळापत्रक 

अंिर ४X२ मीटर

रोपांची संख्या / एकर ५०० रोप

जशफारसीसािी मात्रा/ रोप ३७५ नत्र : १२५ सु्रद : ३०० पालाश ग्ररॅम/ रोप

५०० रोपासािी खिाची 
मात्रा /एकर 

१८७ पकलो नत्र : ६२.२५ पकलो  
सु्रद: १५०-१८०  पकलो पालाश 

दिवस ग्ेड एकूण 
(ककलो)

प्त्ेक चौरा दिवस/
ककलो/एकर

जून िे ऑगस् 
१-९० ठदवस

युरीया २२८ ७.६०

१२:६१:०० ६७.५ २.२५०

०० ०० ५० १३७.८ ४.६००

पकंवा पांढरा 
पोटरॅश १३७.८ ४.६००

(सप्ेंबर िे 
नोव्ेंबर)  

८४-१६४ ठदवस

युरीया १५२ ५.६२०

१२:६१:०० ३२.५ १.२००

०० ०० ५० १६२ ६.०००

पकंवा पांढरा 
पोटरॅश १६२ ६.०००

पडसेंबर िे 
जानेवारी १६५ 
िे २२५ ठदवस

युरीया १२:६१:०० ०० ०० ५० or पांढरे 
पोटरॅश

३८० पकलो १०० पकलो ३०० पकलो

पोरक द्रव्ये फवारणषी प्तषी १० लषीटर पाण्ात

नत्र युरीया १० ग्ररॅम

सु्रद डीएपी २० ग्ररॅम

पालाश २० ग्ररॅम

मरॅग्ेजशयम ( MgSO4 ) २० ग्ररॅम

मँगेनीज ( MnSO4 ) १० ग्ररॅम

बोरॉन (बोररॅक्स) १० ग्ररॅम

पेरूच्ा घनिाट लागवडषीतषील द्रवरूप खतांचे वेळापत्रक (३x२m)

वय 
वर्थ

खताचषी संख्ा ककलो/एकर/उपयोग

युरीया एमएपषी एमओपषी

जुन पकंवा छाटिीनंिर 
लगेचच ऑगस्पययंि 

पकंवा ८० ठदवस

सप्ेंबर पकंवा खूप फुले 
आल्ानंिर िे ६० 

ठदवस

जून पकंवा छाटिीनंिर 
लगेचच िे ऑगस् 
पकंवा ८० ठदवस

सप्ेंबर पकंवा खूप फुले 
आल्ानंिर िे १०० 

ठदवस

जून पकंवा छाटिीनंिर 
लगेचच िे ऑगस् पकंवा 

८० ठदवस

सप्ेंबर पकंवा खूप फुले 
आल्ानंिर िे १०० 

ठदवस

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(२० मात्रा) 

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(१५ मात्रा) 

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(२० मात्रा) 

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(२५ मात्रा) 

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(२० मात्रा) 

प्रत्ेक चौ्ा ठदवस
(२५ मात्रा) 

१ ६.१३ ३.५ ०.७२ २.३१ ०.६७ २.१६

२ १२.२७ ७.०१ १.४४ ४.६२ १.३५ ४.३१

३ १८.४ १०.५१ २.१७ ६.९३ २.०२ ६.४७

४ २४.५३ १४.०२ २.८९ ९.२४ २.७ ८.६३

५ ३०.६७ १७.५२ ३.६१ ११.५५ ३.३७ १०.७८

गुिवत्ापूिथि व उच् दज्थाची फळे ियार 
होण्ासािी स्लरीचा वापर करिे उपयुक्ि िरिे
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या िािकाळामध्ये झाडांची पाने पपवळी पडून पानगळ होिे. शाझखय 
वाढ ्ांबिे व फांद्ांमध्ये अन्नद्व्याचा संचय अरधक केला जािो. या िाि 
काळामध्ये बागेची साफसफाई करिे वारॅटरशुट काढिे िसेच िािाच्ा 
शेवटच्ा ठदवसाि वखरटी करिे आवश्क असिे.

पेरू पपकावर येणाऱया कीडही
१) फळमाशषी : पेरू बागेमध्ये सवथाि मोिे नुकसान फळमाशी करीि 

असिे. त्ासािी सुरवािीपासुनच म्हिजे फळमाशीचा प्रादभुथाव 
होण्ाआधी कामगंध सापळे लाविे. आवश्क असिे. त्ासािी 
१५ िे २० सापळे प्रिी एकरी लाविे. फळमाशी ही पपकलेल्ा 

जवमनषीद्ारे उपयोग

करॅ ल्शियम (जजप्सम ) ८ पकलो/एकर १६ ग्ररॅम / रोप

गंधक (जजप्सम) ८ पकलो/एकर १६ ग्ररॅम / रोप

लोह ( FeSO4) ४ पकलो/एकर ८ ग्ररॅम / रोप

पेरू बहार वनयोजन 

क्र. बहार पाण्ाचा ताण फुलोरा येण्ाचा काळ फळ कपकण्ास लागणारा वेळ

१ अंतबया बहार नोव्ेंबर- पडसेंबर जानेवारी - फेब्ुवारी जून - ऑक्टोबर

२ मृग बहार एपप्रल – मे जून – जुलै पडसेंबर– फेब्ुवारी

३ हस्ा बहार जुलै – ऑगस्स् सप्ेंबर – ऑक्टोबर फेब्ुवारी – माचथि

पेरूचही पटश्ूकल्चर रोपे जैि कंपिही जूिपासूि देणार
पेरू बागेची क्षेत्र सध्या महाराष्ट् ाि खूप वेगाने वाढिे आहे. पेरू खाण्ाची आवडही लोकांमध्ये आिा वाढीला लागली असून 
मोिमोठ्ा आकाराचे रंगीि पेरूही गावोगावी ठदसू लागले आहेि. पेरूला भावही चांगला 
तमळिो आहे आणि मुख्यत्े म्हिजे अतिसघन लागवडीचे िंत्रज्ान या फळपपकाि 
प्रचंड प्रमािावर तवकसीि झाले आहे. काही शेिकरी एकरी १२०० िे १३३३ एवढी 
पेरूची झाडे लातवि आहेि. या सघन व अतिसघन लागवडीच्ा िंत्रज्ानाचा 
देशभर सवथिप्र्म प्रसार व प्रचार करिाऱया जैन इररगेशन कंपनीने पटश्ूक्चरचे 
नवीन व अद्यावि िंत्रज्ान वापरून पेरूची अत्ंि दजषेदार व रोगमुक्ि रोपे बनतवली 
आहेि. येत्ा जून मठहन्यापासून शेिकऱयांना कंपनी िी लागवडीसािी उपलब्ध करून 
देिार आहे. लखनौ-४९ या जािीच्ा पेरूची पटश्ूक्चर रोपे शेिकऱयांना उपलब्ध 
होण्ामुळे पेरू उत्पादनाि नवीन रिांिी होण्ाची शक्िा तनमथाि झाली आहे. चला िर 
आपिही ही पटश्ूरोपे लावून या रिांिीला हाि भार लावूया!

“

“

‘शुद्ध बीिापोटी फळे रसाळ गोमटी,’  

असे आपल्ा संतांनी सांगून ठेवले.  

पण शुद्ध बीि आहे कुठे?  

कटश्यूकल्चर पद्धतीने आपल्ाला ििषेिार, 

रोगमुक्त व वहायरस फ्ी रोपे बनवावी लागतील. 

तेवहांच रसाळ गोमटी फळे ममळतील.

- अवनल जैन
उपाध्यक्ष व वयवस्ापपकय संचालक

जैन इररगेशन जसस्ीम्स्  जल.



जानेवारी २०२२ 50

फळांच्ा सालीमध्ये ळछद् पाडून अंडी घालिे. अंड्ािून बाहेर 
पडिाऱया अळ्ा फळांच्ा गरावर जगिाि त्ामुळे फळे कुजिाि 
व गळून पडिाि.

उपाय- फुले येण्ाच्ा िसेच फळे सेटटींग होण्ाच्ा वेळी तनबंाेळी 

अकथि  १०००० पीपीएम १ तमली/पलटर पािी घेवून फवारिी करिे. 
फळे पक्विेच्ा १० िे १५ ठदवस आणि कामगंध सापळे एकरी १५ िे 
२० लाविे व त्ानंिर त्ा सापळ्ािील लुअर १ मठहन्याने बदलविे 
आवश्क. पकडग्रस् फळे, जमीनीवर पडलेली फळे वेळोवेळी गोळा 
करुन जमीनीि खोल खड्ा करुन गाडून टाकिे. फळमाशीचा प्रकोप 
कमी होण्ासािी झाडांची संख्या जास् असल्ामुळे छाटिी ही १ जून िे 
१५ जून या १५ ठदवसांचे अंिर िेवून केल्ास फायदा होवू शकिो यामध्ये 
सवथिच बागेचा माल एकाच वेळेस ियार होिार नाही व नुकसान टळेल. 

पाणही व्यवस्ापि
पेरू बागेचा बहार धरल्ानंिर प्र्म पािी ५० िे ७० लीटर देिे/ 

झाड आवश्क असिे. असे केल्ाने पूिथि मुळ्ा ॲक्टीव होऊन नवीन 
पांढरी मूळ येण्ास सुरूवाि होिे. व छाटिी केलेल्ा फांद्ांना ८ िे 
१२ ठदवसाि नवीन डोळे फुटायला सुरूवाि होिे. २१-३० ठदवसांि 
नवीन पालवी व त्ाबरोबरच चौर्ा पानांच्ा जोडीमध्ये फुलेसुद्धा 
ठदसायला लागिाि. 

काढणही व उत्ादि
अतिघनदाट लागवडीमध्ये फळांची काढिी करण्ासािी फु्ट 

हावषेस्स्गं बरॅगचा वापर करावा. त्ामुळे योग्य पक्विेची फळे हळूवार 
काढिी होवून लवकराि लवकर फळांची काढिी करिा येऊ शकिे. 
साधारिि: १० पकलो फळे एक वेळेस िोडिा येऊ शकिील. एवढ्ा 
साईजच्ा बरॅगेचा वापर करावा. मीडो ऑचथिडथि पद्धिीमध्ये एकरी १२ िे १५ 
टन उत्पादन तमळू शकिे. 

पेरू बागेि लसिाचे अांिरपीकही चांगले येिे.

फळे काढण्ासािी वापरली जािारी बरॅग
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ऊस िपकाक���ा ��न ���क �स�ंन
ऊस ��ा�क ���क���सा�� � सा�� का��ा��सा��

���क �ा��ा��
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZm‘wio CËnmXZm‘Ü¶o 230% n¶ªV dmT> 

hmoVo. ~aoM eoVH$ar O¡Z {R>~H$da EH$ar 100 Q>ZmhÿZ A{YH$ 
CËnmXZ KoV AmhoV.

 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio D$gmÀ¶m OmVr‘Ü¶o XS>bobo gm‘Ï¶© 
g§nwU© {H«$¶m{eb Ho$ë¶mZo D$gmMo {dH«$‘r CËnmXZ {‘iVo.

 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZm‘wio nmUr dmnam‘Ü¶o 50 Vo 65% ~MV hmoVo. 
^yn¥îR>A§VJ©V {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio nmUr dmnam‘Ü¶o 70% ~MV hmoVo.

 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZm‘wio O‘rZr jma¶w³V, MmonU, {M~S> hmoV ZmhrV.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio O‘rZ H$m¶‘ dm’$gm AdñWoV R>odVm ¶oV 

Agë¶m‘wio {nH$mg nmÊ¶mMm VmU nS>V Zmhr.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZm‘wio amgm¶{ZH$ IVm§Mr H$m¶©j‘Vm dmT>Vo.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmgmo~V nmÊ¶mV {daKiUmar  IVo {Xë¶m‘wio IVm§À¶m ‘mÌo‘Ü¶o 

25 Vo 30% ~MV H$aVm ¶oVo.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmVyZ g§Vw{bV nmofUmMm dmnamZo gmIa CVmam ‘Ü¶o dmT> hmoVo.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio H$‘r nmÊ¶mV, H$‘r doioV, H$‘r {dOoV D$gmÀ¶m A{YH$ 

joÌmg qgMZ H$aVm ¶oVo.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZm‘wio {dOoÀ¶m bmoS> eoS>tJÀ¶m H$mimV H$‘r doioV VgoM amÌrMr A{YH$ 

joÌmg ghO qgMZ H$aVm ¶oVo.
 D$gm‘Ü¶o {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio doi d ‘Oyar IMm©V ~MV hmoVo.
 D$gm‘Ü¶o ^yn¥îR> (g~ga’o$g {S´>n) A§VJ©V {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio EH$ ‘w»¶ {nH$ Am{U 5 Vo 

7 ImoS>do KoVm ¶oVmV.
 D$gm‘Ü¶o ^yn¥îR> A§VJ©V {R>~H$ qgMZmÀ¶m dmnam‘wio {dH«$‘r CËnmXZ {‘iVo, {R>~H$À¶m Zù¶m§Mr 

Mmoar, AmJr nmgyZ g§ajU {‘iVo.

KrushiTeerth Jan 2022
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 ��ृ�, ���म �ु�व�ा व �नवडक मा�ृवृ��पास�न रोप��ी �न�म�� ी.

 �ा�रस �ंडे���ं के�े�� ��� �से� �नम�टोड �स��कृमी� मु� दज�दार रोपे.

 �े�ा व मर ��व�� रो� मु� �� जैन डा�ळंब िट�� रोपे.

 �ा�ो� प��ीने हाड��न�ं के�े�� रोपे�न�ंि�� पॉ��हा�सेसम�े   पुरवठा कर�ार� �कमा� कंपनी.

 पोष�म�� �स�ारा व रो�मु� �वशेष सॉई��ेस �मडी�ा ��� �ट �ोट�ेी� ट� े म��न रोप��ा पुरवठा.

 �े�ाम�े ��रो-डे-सेट�� �ं��ान �� जैन रोप�म�े.

 जैन िट��क�र रोप�� �ंडी व �ु�ाने हो�ा��ा  प�र�ाम��ी ���ा�ी ��म ���कार �म�ा.

 िट��क�र डा�ळंब रोप �न�म�� ी कर�ार� ज�ा��� प�ह�� कंपनी.

• दरवष� ८०,००० �करावर जैन िट��क�र केळ� रोपे व २०,००० �करावर जैन िट��क�र डा�ळंब रोप��ी �ा�वड हो�े.

 �न���दार��ा पसं�ी�ी �ु�व�ा ��जे� जैन िट��क�र रोपे.•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

���क ��ादन-���क न�ा.पा�ी ��बानं. पीक जोमानं!® क�ना कणापर� ���डा�ा �ेद कर���

दणीसा�� संपक� : जळग�व- ९४२२७७४९४३, ९४०४९५५३१७, ९४०३६९५९०८; ९४२२७७४९३१; पुणे - ९४२२७७४९३३, ९४२२७७३७६८; न� रावेर- /नगर

ना��क- /��ानाबाद /को�ापूर जा�ना- ९४२२७७४९१६; सोलापूर - ९४२२७७४९३२;, ९४२२७७४९३७; स�गली - ९४०३०८०१७२;  ९४२२७७६६६३, ९४२२७७५९१२; 

औरंगाबाद- न�देड/�हगंो�� नागपुर- वध�  अमरावती/�को�ा- ९४२२७७४९१२; - ९४०३६९५८९३;  ९४२२२९२१०३; - ९४०३६९५८९०;  ९४२२७७६८०५, ९४२२२९२१०३; 

नंदरुबार - ९४२२७७४९७५;  ९४२२७७६८०३, ९८७०९९०७५४; : ९४२२७७६७१८./धुळे क�कण- मु�ा�य

�ो� �� - १८०० ५९९ १०००

��प� ��न ����क��� के�ी ��पे� �ा��� � ��पे ����ु� ���ी त�ी शेतात �ा��� के�ानंत� ���ा�ा �ा��ुा�� ह��� शकत�. �ा�ु�े ���ां�ा �ा��ुा��ा�ी � ��ा�ना�ी ह�ी कंपनी घेऊ शकत नाही.

��ादन �मतेत वा� के�ामुळे �ेतक�य�ना �ता ��त�ा कर�ा�ी गरज नाही.

�े��������������������!�
�����������������े!!

�� �ती�ी ���ूक�र रोप��ी �न�मत� ी, पुरव�ा ��ण �ेतक�य�ना �मळणा�या 
��ादनात सात� रा�णार� जगाती� �हाय�के� �ॅ� �ॅ�र�

���क�सा�� 

�

संपक�  क
रा.

Krushiteerth Jan 2022


