
  जून २०२०    वर्ष २    अंक ५   जळगाव   पृष्ठे ५२  मूल्य १० रू



ठिबक सिंचनाच्ा तंत्रज्ानानेच शेती मालाच्ा उत्ादन व उत्ादकतेत  
अमूलाग्र कांती घडववली अिून या कांतीचे प्रवत्तक म्हणून  
िंपूण्त देशभर आज जैन इररगेशनचे िंस्ापक अिलेल्ा  

डाॅ. भवरलाल जैन यांचा आदराने उल्ेख होतो.
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उत्ादकतेचे अंवतम टोक गािून 
उत्ादन खच्त अत्ंत कमी 
केल्ाशशवाय शेती ककफायतशीर 
व फायद्ाची होणार नाही ककंबहुना 
देशांतग्तत आणण आंतरराष्टीय 
बाजारपेिेतील शेतीमाल कनया्तत 
व ववकरीचे युद्धही िक्षमपणे लढून 
सजंकता येणार नाही. कोणताही 
शेतकरी शेती करतो ती उत्न्ािािी, 
फायद्ािािी आणण कष्ाची व 
घामाची रास्त ककंमत ममळावी 
यािािी. िमाजिेवा ककंवा 
टाईमपाि म्हणून कोणीही शेती 
करीत नाही. शेतकऱ्ाला रोज अनंत 
अडचणी येतात. त्ा िंकटांवर 
मात करण्ािािी कनरकनराळे उपाय 
योजतो. अनेक युक्ता लढवतो. 
प्रयोग करतो. या िवाांमध्े अत्ंत 
प्रभावी उपाय आह ेतो म्हणजे ज्ान 
ववज्ान आणण तंत्रज्ानाचा वापर 
करणे. या वत्रमूततीच्ा एकात्मिक 
वापराचे कनयोजन हाच िंकटांवर 
मात करण्ाचा नामी उपाय आह.े 
शेती व शेतकऱ्ांपुढील िंकट े
ही मदविेंमदवि वाढतच जाणार 
आहते. त्ांना घाबरून जमणार नाही 
तंत्रज्ानाचा आधार व वापर हाच 
िमसांना दरू िारण्ाचा प्रभावी 
उपाय आह.े त्ाची काि धरणे 
अगत्ाचे आह.े

संकटठे कधी एकठे कटी यठेत नाहीत (Calamaties never come alone) अशी एक 
प्रससद्ध म्हण आहठे. या म्हणीचा अनुभव प्रत्ठेक माणसाला रोजच्ा जीवनात यठेत असतो. 
या संकटांवर मात करून, त्ांच्ाशी दोन हात करून प्रत्ठेकाला पुढठे जावठे लागतठे. आपलठे 
जीवन जगावठे लागतठे. अस्ानी आणण सुलतानी अशा दोन प्रकारची संकटठे असतात. 
अस्ानी म्हणजठे ननसगगानठे ननमगाण कठे लठेली आणण सुलतानी म्हणजठे मनुष्ानठे वाढून ठठे वलठेली. 
शठेतकऱयाला या दोन्ी संकटांचा पहहला फटका बसतो. त्ामुळठे  आपलठे ‘नुकसान पाहहलठे 
म्ा डोळा’ अशी शठेतकऱयांची दैनंहदन स्थिती असतठे.

कोरोना कोनवड १९ हा व्ायरस गठेल्या चार महहन्ांपासून आपण अनुभवतो आहोत. 
अर्षव्यवथिठेचठे आणण प्रत्ठेकाचठे फार मोठठे  नुकसान या कोराठेनानठे कठे लठे आहठे. अजूनही तो 
चालू आहठे. जो स्वतःच्ा जीवाची काटठेकोरपणठे काळजी घठेणार आहठे, तोच या महामारीशी 
समर्षपणठे मुकाबला करू शकणार आहठे. मागील ३-४ महहन्ापासून शठेतकऱयांचठे मोठठे  
नुकसान झालठे आहठे. त्ांनी उत्ाहदत कठे लठेल्या मालाला ग्ाहक नाही. वाहतुकीसाठी साधनठे 
नाहीत. बाजारात ग्ाहक नाही. घाऊक व्यापारी माल घ्ायला तयार नाहीत. गाडीतून माल 
उतरवायला व तोलायला हमाल आणण वाराई कामगार नाहीत. कोरोनाशी लढाई चालू 
असतानाच अवठेळी पाऊस आला. गारपीट झाली. मध्ठेच वादळ आलठे. ग्ोबल वानमिंगमुळठे  
अचानक तापमान प्रचंड वाढलठे. रोज हवामान बदलत राहहलठे. मजूर वग्ष काम सोडून ननघून 
गठेला. शठेतात कामाला माणसठे नमळठेनात. आपली स्वतःची काम करण्ाची सवय मोडली. 
अशा वठेळी शठेतीतली कामठे आपली आपल्यालाच करावी लागणार आहठेत. भनवष्ात 
आणखीनच काही समस्ा उद्भवल्या तर नवल वाटायला नको.

ही सगळी पार््षभूमी जर शठेतकऱयानठे नीट समजून घठेतली तर आपल्या शठेतीपद्धतीत 
नठेमका काय बदल कठे ला पाहहजठे हठे त्ाच्ा लक्ात यठेऊ शकठे ल. ज्ान, नवज्ान आणण तंत्रज्ान 
यांची कास धरून यापुढच्ा काळात शठेती करावी लागठेल. हठबक-तुरार ससचंन, छोट्ा-
मोठ्ा अवजारांचा वापर, यांत्त्रकीकरण, ऑटोमठेशन (स्वयंचसलत यंत्रणा), झाडांच्ा व 
त्पकांच्ा मुळांना पाणी दठेणठे (ररसगाठेस टू रूट) त्प्रससजन फानमिंग (अचूक शठेती), फत्ट्षगठेशन 
(हठबक संचामधून द्रवरूप खतठे दठेणठे), बाष्ीभवन कमी करण्ासाठी व तण वाढू नयठे म्हणून 
मल्चगंचा वापर करणठे, टनठेल्स, शठेडनठेट, पॉसलहाऊस व ग्ीन हाऊसमध्ठे शठेतीमालाचठे 
उत्ादन करणठे व फळबागाही लावणठे ही सव्ष तंत्रठे स्वीकारावी लागतील. फळबाग 
लागवडीसाठी सघन व अनतसघन लागवड पद्धत (हायडठेन्सिटी आणण अल्ट् ा हायडठेन्सिटी) 
अंमलात आणावी लागठेल. त्टशूक्चर पद्धतीनठे तयार कठे लठेली रोपठे ही रोगमुक्त व व्ायरस 
फ्ी असल्यामुळठे  ती लावणठे शठेतकऱयांच्ा जास्त हहताचठे आहठे. 

या सव्ष समस्ांवर प्रभावीपणठे मात करण्ासाठी यांत्त्रकीकरण स्वयंचसलत यंत्रणा 
(ऑटोमायझठेशन) आणण नवज्ान यांच्ाशी दोस्ती करून उच्च मूल्य असलठेली नकदीची 
त्पकठे  वाढनवण्ाकडठे जास्तीत जास्त लक् द्ावठे लागठेल. अधधकाधधक उत्ादन कमीत 
कमी मनुष्शक्तीचा वापर करून काढावठे लागठेल. हवामान बदल, जागनतक तपमान वाढ, 
नैसरग्षक संकटठे, पाण्ाचा तुटवडा या सव्ष गोष्ी लक्ात घठेऊन शार्त शठेतीच्ा हदशठेनठे 
पाऊलठे टाकायची असतील तर तंत्रज्ानासशवाय पयगाय नाही. तंत्रज्ान हठेच संकटांशी सामना 
करण्ाचठे प्रभावी हत्ार आहठे. त्ाकडठे दलु्षक् करून आपण शठेतीमाल उत्ादन, नवक्ी व 
ननयगातीचठे युद्ध सजकूं शकणार नाही.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगठेशन ससस्टिम्स् सल.

अध्यक्षीय

तंत्रज्ञानच करू शकेल संकटञांशषी सञामनञा
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डञाॅ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

कापूस हठे मराठवाडा, 
नवदभ्ष आणण खानदठेशातील 
नकदीचठे पीक आहठे. 
लाखों शठेतकऱयांचा 
संसार या त्पकाशी 
ननगडीत आहठे. 'पांढरठे 
सोनठे' म्हणून ओळखलठे 
जाणाऱया या त्पकानठे 
कठे वळ शठेतकऱयांची उन्नती 
कठे ली आहठे अशातला भाग 
नाही. कापसावरील आधाररत 
सव्ष उद्ोगधंदठे उदा. सजननगं-
प्रठेससगं, सूतरगरण्ा, कापडरगरण्ा,  
कपडठे तयार करणाऱया फॅक्टरीज, टठेलररगं व्यवसायातील लोक, कापड दकुानदार, 
रठे त्डमठेड गारमेंट ची दकुानठे, रफू व आल्र करणारठे वगैरठे  कोट्ावधी लोकांना या 
कपाशीच्ा त्पकानठे रोजगार व रोजीरोटी हदलठेली असल्यामुळठे  आधर्षकदृष्टा या 
त्पकाला खूप महत्त्व आहठे. पण त्ादृष्ीनठे आपण त्ाच्ाकडठे पाहहलठे आहठे का हा प्रश्न 
स्वतः शठेतकऱयांनीच त्ांच्ा मनाला नवचारुन पहावा. नरिटीशांना या त्पकाचठे महत्व 
कळलठे म्हणून त्ांनी प्ररम मुंबई तठे नवदभ्ष अशी रठेल्ठे लाईन टाकली ती कापूस 
मुंबई बंदरापयिंत वाहून आणण्ासाठी. या करीता त्ांनी कालव्यांपठेक्ा रठेल्ठेला 
प्राधान् हदलठे. इतकठे च नव्ठे तर १८३३ मध्ठे खान्ठेशचा कलठेक्टर असलठेला कन्षल 
वाईड यानठे परदठेशातून लांब धाग्ांच्ा अमठेररकन बनावटीच्ा परनाम्ुको, बुरबोन, 
इसजप्शियन यासारख्ा जातींचठे नबयाणठे मागवून त्ाची लागवड कठे ली व ६० हजार 
रुपयांचा कापूस १८३४ -३५ च्ा सुमारास इंग्ंडला ननयगात कठे ला. कापसाचठे 
अधधक उत्ादन व्ावठे यासाठी ओसलताची व्यवथिा करण्ाचा प्रयत्न कठे ला. या सव्ष 
प्रयत्नांचठे व प्रयोगांचठे वण्षन खानदठेश गॅझठेत्टयरमध्ठे आजही आपल्याला वाचायला 
नमळतठे. आपण त्ाकडठे कधी डोळठे  उघडठे ठठे वून पाहहलठे आहठे का? जवळपास गठेली 
दोनशठे वरषे कापसाचठे उत्ादन वाढावठे म्हणून प्रयत्न चालू आहठेत आणण शठेतकरी 
मात्र ननष्क्रिय, उदास, ननष्प्रभ, अगनतक आणण हतबल झाल्यासारखा या सगळ्ा 
गोष्ींकडठे पाहतो आहठे हठे ददुदैव आहठे. शठेतकऱयानठे स्वतः होऊन सुधारण्ाचठे व त्ासाठी 
पाऊलठे टाकल्यासशवाय त्ाची प्रगती होणार नाही ही काळया दगडावरची रठेघ आहठे.

कपञाशषी ओललतञाखञालषी न्ञा 
महाराष्ट् ातील कपाशीचठे क्ठेत्र गठेली १५० वरषे जवळपास २७ तठे ५१ लाख 

हठेक्टरच्ा दरम्ान राहहलठे आहठे. यातलठे ५४ टक्ठे  क्ठेत्र मुख्त्वठे पसचिम नवदभगातील 

कपाशी आणण िोयाबीन ही खरीप 
हगंामातील महत्ताची मपके आहते. 
दोन्ी मपकांचे बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू व 
पूण्तपणे पाविावर अवलंबून आह.े तशी 
दोन्ी मपकांची पाण्ाची गरज फार मोिी 
आह ेअशातला भाग नाही. परतंु त्ांना 
मपकाच्ा प्रत्ेक टप्प्ाच्ा अवस्ेत पुरिेे 
व गरजेइतके पाणी ममळणे आवश्यक 
आह.े ठिबक सिंचनाची िोय शेतकरी जर 
या मपकांिािी करू शकला तर उत्ादन व 
उत्ादकता ककतीतरी पटीने वाढू शकते. या 
उत्ादन वाढीमधून पमहल्ा वर्तीच ठिबक 
सिंचनािािी केलेला िंपूण्त खच्त विूल 
होऊ शकतो. शेतकऱ्ाने आता परपंरागत 
पद्धतीने मपके घेण्ापेक्षा नवीन तंत्रज्ान 
वापरून शेती करण्ाची आवश्यकता आह.े 
शेतीतली प्रत्ेक गोष् अचूकपणे, वेळेत व 
मपकांशी िंवाद करून केली तर येणाऱ्ा िव्त 
अडचणी व िंकट ेिहज दरू करता येतात. 
मपके आपल्ाशी िंवाद करायला इचु्क 
अितात. आपण त्ांच्ािािी ककती वेळ 
देतो आणण कोणत्ा भावनेतून देतो यावरून 
पीकही आपण ककती वाढायचे व ककती 
उत्ादन द्ायचे याचा कनण्तय करते. 

कपञाशषीचषी उत्ञादकतञा ठिबकनेच वञाढेल 

संपञादकीय
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अमरावती महसूल नवभागात म्हणजठे अकोला, अमरावती, 
बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम या सजल्हांमध्ठे आहठे. खान्ठेशातील 
धुळठे, जळगाव, नंदरुबार यठेरठे कपाशीचठे मोठठे  क्ठेत्र आहठे. खररपात 
सुरुवातीला पाऊस चांगला झाला तर संपूण्ष मराठवाड्ात कपाशी 
ची लागण होतठे. कपाशी त्पकाची लागण मुख्त्वठे खरीप हंगामातील 
जुन जुलै या काळात कसा पाऊस होतो यावरच अवलंबून आहठे. 
बहुतांश शठेतकरी कोरडवाहू कापूस करतात. ननसगगाच्ा कृपठेवर 
त्पकांसाठी अवलंबून राहतात. स्वतः होऊन ससचंनाची काहीही 
सोय करीत नाहीत. त्ामुळठे  आज जठेमतठेम दोन तठे तीन टक्ठे  क्ठेत्र 
ओसलताखाली आहठे. वास्तनवक कपाशीच्ा त्पकाला जर हठबक 
ससचंनाखाली नठेलठे तर उत्ादन व उत्ादकता त्कतीतरी पटीनठे वाढू 
शकतठे हठे आता ससद्ध झालठेलठे आहठे. शठेतकऱयाला हठे माहहती नाही 
अशातला काही भाग नाही. आज कोरडवाहू व पूण्षपणठे पावसावर 
अवलंबून असलठेल्या कपाशीची सरासरी एकरी उत्ादकता ९६ 
त्कलो तठे १ ल्वटंलच्ा आसपास आहठे. बाजारात कापसाचा भाव 
साडठे चार हजार रुपयठे ल्वटंल आहठे. कोरडवाहू जनमनीतून एकरी 
एक तठे दोन ल्वटंलच्ा पसलकडठे म्हणजठे फक्त आठ तठे नऊ हजार 
रुपयांचा कापूस ननघणार असठेल तर शठेती आपण कशासाठी 
आणण कुणासाठी करतो? हा प्रश्न शठेतकऱयांनी स्वतःच्ा मनाला 
नवचारुन पाहहला पाहहजठे. कपाशीच्ा त्पकाला हठबक ससचंनाची 

सोय कठे ली तर एकरी उत्ादन ३७ तठे ४० ल्वटंलपयिंत ननघू शकतठे 
हठे प्रामाणणकपणठे कष् करणाऱया व जनमनीला स्वतःचठे पायखत 
दठेणाऱया शठेतकऱयांनी दाखवून हदलठे आहठे. त्ामुळठे  सजरायतीचा 
दहा तठे वीस एकर कापूस करण्ापठेक्ा बागायतीतला व त्ातही 
मुख्त्वठे हठबक ससचंनाखालचा दोन तठे पाच एकर चा कापूस करा 
तो सजरायती पठेक्ा जास्त पैसठे नमळवून दठेईल आणण वाचलठेलठे क्ठेत्र  
तूर, सोयाबीन, मूग, मटकी, उडीद त्कंवा वाटाणा, भेंडी, श्ावण 
घठेवडा यासारख्ा भाजीपाल्याच्ा त्पकासाठी नठेता यठेईल.

ठिबकच्या खरयाचारी वसुली 
कपाशीच्ा त्पकाला आपण हठबक संच कशा प्रकारचा 

बसवतो, नळ्ा कशा टाकतो, डट् ीपर त्कती लावतो, ससटिीम कशी 
तयार करतो, संचाचा आराखडा कसा बनवतो यावर खचगाचठे 
गणणत अवलंबून असतठे. कपाशीसाठी हठबक संचाकररता १७ 
हजारापासून ३४ हजार पयिंत एकरी खच्ष यठेतो. अगदी स्वस्तातलठे 
हठबक संच ही जैन इररगठेशनमध्ठे उपलब्ध आहठेत. स्वस्त आहठेत 
याचा अर्ष मालाची गुणवत्ा अगदी खालच्ा प्रतीची आहठे असठे 
समजू नका. जैनचा कपाशीसाठी हठबक संच बसनवलठेलठे लोक 
अगदी वीस वरषांपयिंत संच वापरीत आहठेत. व्यवस्थितपणठे साहहत् 
वापरलठे आणण काम झाल्यानंतर तठे योग् पद्धतीनठे सुरसक्त जागी 
गुंडाळून ठठे वलठे तर दरवरषी नवीन साहहत् घठेण्ाची काहीही गरज 



जून 2020 & 6 &
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सञामर्थ्य

नाही. तठेल्ारा तालुक्ातील श्ी. नवजयराव इंगळठे  हठे गठेल्या वीस 
वरषांपासून जवळपास ४०-५० एकर कपाशी ला एकच हठबक 
संच वापरीत आहठेत. त्ांना उतृ्ष् तंत्रज्ानाच्ा वापराबद्दल जैन 
इररगठेशननठे डॉक्टर आप्ासाहठेब पवार सूक्ष्म ससचंन 
तंत्रज्ान पुरस्ार दठेऊन गौरनवलठे आहठे. शठेतकऱयांनी 
इंगळठे  यांच्ाकडठे जाऊन तठे संच कसा वापरतात, 
त्ाची काळजी कशी घठेतात तठे पाहहलठे पाहहजठे. 
याबाबत माहहती घठेतली पाहहजठे. नको नतरठे 
हहडंायला आपल्याला पुष्कळ वठेळ आहठे. पण 
शठेतीची माहहती घठेण्ाची नवसजगीरा नाही, इच्ा 
नाही, कशी उन्नती होणार? कपाशीला हठबक संच 
बसवून समजा गृहीत धरा की सरासरी २५ तठे ३० 
ल्वटंल कापसाचठे उत्ादन आलठे. पाच हजार रुपयठे भाव 
नमळाला तरी एकरी १.२५ तठे १.५० लाख रुपयठे होतील. हठबक 
संचाचा खच्ष अगदी सववोच्च पातळीवरचा म्हणजठे एकरी ३४ हजार 
रुपयठे धरला. तरी पहहल्या वरषी हठबक संचाचा सव्ष खच्ष ननघून 
गठेला.वसूल झाला. पुढची जठेवढी म्हणून वरषे तुम्ही तो संच वापराल 
सगळा तुमचा नफा आहठे.

आधी स्वतः शहयाणे व्या 
क्णणक नवचार करून आय एस आय सशक्ा नसलठेलठे ननकृष् 

प्रतीचठे साहहत् आपण का खरठेदी करतो? तठे त्कती हदवस त्टकतठे? 
दरवरषी हा खच्ष करणठे व नवीन हठबक संच घठेणठे त्कतपत 

योग् आहठे? या शास्तीयदृष्टा प्रमाणणत न कठे लठेल्या 
साहहत्ामधून सगळ्ा हठकाणी सारख्ा 

प्रमाणात पाणी पडणार आहठे का? न पडल्यास 
त्ाचा त्पकांच्ा उत्ादनावर काय पररणाम 
होणार? उत्ादन व उत्ादकता त्ामुळठे  कमी 

होणार नाही का? यात नुकसान कुणाचठे? तठे 
त्कती होणार? या सव्ष प्रश्नांचा नवचार शठेतकऱयानठे 

डोळठे  उघडठे ठठे वून कठे ला पाहहजठे. हठबक-तुरार ससचंनाचठे 
साहहत् ननमगाण करणाऱया कंपन्ांचठे आपल्या राज्ात 

पठेव फुटलठे आहठे. कुणीही उठतो, तुकडठे गोळा करतो, तठे जोडतो 
आणण नळ्ा म्हणून नवकतो. भंगार साहहत् आणतो तठे नवतळतो 
व त्ातून डट् ीपर, नळ्ा बननवतो. असठे साहहत् वापरून आपण 
कोणाची फसवणूक करतोय याचा संबंधधतांनी डोळठे  उघडठे ठठे वून 
नवचार कठे ला पाहहजठे. आज बाजारात शठेतकऱयाला लुटायला आणण 

शठेतकऱयांना हठबक ससचंन साहहत्ाची बऱया पैकी माहहती आहठे. 
त्ांची नावठे, त्ाची दठेखभाल-दरुुस्ती, हाताळणी, त्फल्रचठे काय्ष, वैसशष्टठे, 
कोणत्ा कंपनीचा माल काय त्कमतीला नमळतो. सबससडी त्कती नमळतठे 
या सगळ्ांबाबत शठेतकरी धडाधड बोलठेल आणण बोलतोही. पण हठबक 
संचाच्ा नळीतून पाण्ाचा एकठे क रेंब पडतो त्ा रेंबाचठे महत्त्व काय? 
त्ाची वैसशष्टठे काय? त्ाची ताकद काय? याबाबत शठेतकऱयाकडठे 
नवचारणा कठे ली तर फार प्रभावीपणठे तो त्ाबद्दल बोलत नाही. कारण 
ज्ा रेंबानठे शठेतीत क्ांती कठे ली त्ाचा मुळातून खोलवर जाऊन नवचार 
कठे लठेला नाही. साहहत्ापठेक्ा उत्ादनाचठे अधधक सामर््ष नळीतून पडणाऱया 
पाण्ाच्ा एका रेंबात आहठे. कपाशीची लागवड पूव्ष हंगामी म्हणजठे २० 
मठे नंतर आणण मासिूनचा पाऊस यठेण्ाच्ा अगोदर हठबक संचाच्ा 
आधारानठे कठे ली व रोज पाच नमननटठे संच चालवून नबयाणठे उगवण कठे ली तर 
यठेणारठे कपाशीचठे पीक ननसचित अधधक जोमदार असतठे. पूव्षहंगामी लागवड 
आणण पाऊस पडल्यानंतरची लागवड यातील फरकाचा शठेतकऱयांनी 
अभ्ास व ननरीक्ण करणठे गरजठेचठे आहठे.  हठबकचठे तंत्रज्ान वापरून उगवून 
(जनम्षनठेशन) आणलठेली कपाशी अधधक उत्ादन तर दठेईलच पण झाडही 
जोमदार व जोरकसपणठे उभठे राहील. तठेव्ां रेंबातून होणाऱया उगवणी'कडठे 
यापुढील काळात अधधक लक् हदलठे पाहहजठे व जास्तीत जास्त लागवड प्री-
मासिूनची कशी होईल तठे पाहहलठे पाहहजठे.
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फसवायला अनठेक कंपन्ा व नवक्ठे तठे टपून बसलठे आहठेत. आपण 
का फसायचठे हा प्रश्न शठेतकऱयानठे आपल्या स्वतःच्ा मनाला प्ररम 
नवचारला पाहहजठे. आपणच त्ाच्ा दारात जाऊन दजगा नसलठेलठे 
टाकाऊ साहहत् खरठेदी करून त्ात काही गरजा भागवायच्ा 
मागठे लागून क्णणक मलमपट्टा लावतो. त्ातून आपण आपलठेच 
नुकसान करीत आहोत हठे जोपयिंत शठेतकऱयांच्ा लक्ात यठेत 
नाही तोवर नवक्ठे त्ांना नावठे ठठे वून त्कंवा दोराबद्दल त्ांच्ाकडठे 
अंगुलीननदषेश करून उपयोग नाही. यासाठी आधी शठेतकऱयानठे स्वतः 
शहाणठे झालठे पाहहजठे. ननकृष् प्रतीचा माल मी कधीही वापरणार नाही 
या ननधगारानठे त्ांनी उभठे राहहलठे पाहहजठे. चुकांबद्दल दसुऱयांकडठे एक 
बोट दाखवताना तीन बोटठे आपल्या स्वतःकडठे वळलठेली असतात 
हठे शठेतकऱयांनी लक्ात घठेतलठे पाहहजठे. तो स्वतः ननतृ्ष् साहहत् 
मी वापरणारच नाही आणण त्कमान दहा तठे वीस वरषे त्टकणारठे 
साहहत् मी वापरठेन अशी भूनमका घठेऊन उभा राहहला तर त्ाला 
फसवण्ाची ताकद कोणत्ाच उत्ादकांमध्ठे उरणार नाही.

निकृष्ट सयाहहत्य वयापरू िकया
शठेतकऱयांनठे उत्ादन खच्ष कमी करून नफा वाढनवण्ाचा 

प्रयत्न कठे ला तर त्ात चुकीचठे काही नाही. कमीत कमी पाणी 
वापरून जास्तीत जास्त उत्ादन काढा हाच संदठेश पंतप्रधानांपासून 
सगळठेजण दठेत आहठेत. याचा अर्ष कमी गुणवत्ठेचा माल वापरा, 

ननकृष् साहहत् वापरून तडजोड करा असा जर कोणी लावत 
असठेल तर तठे चुकीचठे आहठे. ननकृष् साहहत्ानठे व कमी दजगाचा माल 
वापरल्यानठे आपल्या खचगात बचत होणार नाही. कारण या ननकृष् 
साहहत्ाचा नवपरीत पररणाम उत्ादनावर ननसचित झाल्यासशवाय 
राहणार नाही. सव्ष हठकाणी सारख्ा प्रमाणात ननयनमत पाणी 
तर नमळणारच नाही पण फत्ट्षगठेशन, खतठे, औरधठेही त्ांना पुरठेशा 
प्रमाणात व गरजठेइतकी नमळू शकणार नाहीत. बरीचशी वाया 
जातील आणण तो नननवष्ांचा वरील खच्ष वाया गठेल्यासशवाय 
राहणार नाही. उत्ादन व उत्ादकतठेवर होणारा नवपरीत पररणाम 
आणण नननवष्ांवरील खच्ष यांचठे गणणत मांडलठे तर उत्ादन खच्ष 
ननकृष् साहहत्ामुळठे  व मालाच्ा गुणवत्ठेत तडजोड कठे ल्यामुळठे  
वाढलठेलाच हदसठेल. अशा उठवळ व शठेतकऱयांना लुटणाऱया 
कंपन्ांचा मात्र फायदा होईल आणण शठेतकऱयांची शठेती तोट्ात 
जाईल. तठेव्ा शठेतकऱयांनी अगोदर सावध होण्ाची गरज आहठे.

हठबक संचामुळठे  ररसोस्ष टू रूट हठे तंत्र वापरलठे तर रठेट 
कपाशीच्ा  मुळालाच पाणी हदलठे जाईल. पाणी इतरत्र न 
पसरल्यामुळठे  तण वाढणार नाही. साहसजकच त्ामुळठे  तण 
काढण्ासाठी लागणाऱया मजुरीत व तणनाशकाच्ा खचगात बचत 
होईल. प्रदरूणही होणार नाही. पाण्ाचठे बाष्ीभवन कमी होईल. 
त्ामुळठे  उपलब्ध पाण्ातून जास्त क्ठेत्र धभजनवता यठेईल.
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श्षी. बषी.डषी. जडे
वरिष्ठ कृषी ववद्ा शास्त्रज्ञ, जैन इरिगेशन ससस्टिम्स लि.

ववक्रमषी कञापूस 
उत्ञादनञाचञा महञामंत्र  

जैन ठिबक ससंचन तंत्र
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कापूस हठे महाराष्ट् ातील प्रमुख नगदी त्पक आहठे. दठेशात 
कापूस त्पकाचठे १२२.०० लाख हठेक्टर क्ठेत्र असून महाराष्ट् ात तठे 
४२.२० लाख हठेक्टर आहठे. राज्ाची उत्ादकता ३४५.०० त्क. 
रूई/हठे.एवढी आहठे. महाराष्ट् ातील उत्ादकता कमी असण्ाच्ा 
प्रमुख कारणांमध्ठे ससचंनाचा अभाव, असंतुसलत पोरण, अयोग् 
वठेळी व हलक्ा जनमनीत लागवड ही आहठेत. राज्ातील एकूण 
कापूस लागवडीच्ा क्ठेत्रापैकी फक्त ३ तठे ५ टक्ठे  क्ठेत्र बागायती 
कापसाखाली असून उव्षररत ९७ तठे ९५ टक्ठे  कोरडवाहू त्पक 
घठेतलठे जातठे. पाटपाणी (मोकाट ससचंन) पद्धतीमुळठे  पाण्ाचा वापर 
भरपूर होऊनही जनमनीत कायम वाफसा राहात नाही. जनमनीतील 
कमी - जादा ओलाव्यामुळठे  कापसाच्ा त्पकाच्ा वाढीवर नवपरीत 
पररणाम होतो. पात्ा, फुलठे, मोठ्ा प्रमाणावर होत असतठे. बोंडठे 
वाढण्ाच्ा अवथिठेत पुरठेसा ओलावा नसल्यामुळठे  ही बोंडांचठे वजन 
कमी भरतठे. बरठेच कापूस उत्ादक पूव्ष हंगामी कापसाचठे हठबक 

ससचंन पद्धतीवर दपु्ट उत्ादन घठेत आहठेत. पूव्ष हंगामी कापूस 
लागवड जुन च्ा पहहल्या आठवड्ात करावी. त्ावठेळी काळ्ा 
जनमनीला भठेगा पडलठेल्या असतात. तापमान वाढलठेलठे असतठे. 
पाणी भठेगातून झझरपतठे, काळ्ा जनमनीत पाणी पुढठे सरकत नाही. 
मोकाट ससचंन पद्धतीवर पूव्ष हंगामी कापूस लागवड कमी पाण्ात 
शक् होत नाही. पूव्ष हंगामी कापूस लागवड करतांना कापसाच्ा 
उगवणीसाठी खूप कमी पाणी लागतठे. फक्त बशीच्ा आकाराचा 
ओलावाची आवश्यकता असतठे. कापूस उगवणीसाठी अधगा तठे एक 
सलटर पाणी पुरठेसठे असतठे.

कयापूस लयागवड - पयाण्यारी आवश्यकतया
साधारणपणठे उन्ाळ्ात मठे अखठेरीस नवहहरीत खुपच कमी 

पाणी असतठे, अशावठेळी पूव्ष हंगामी कापसाची लागवड मोकाट 
ससचंन पद्धतीनठे करणठे शक् होठेत नाही. कापसाचठे नवक्मी उत्ादन 
नमळनवण्ासाठी कापसाची पूव्ष हंगामी लागवड करणठे गरजठेचठे 
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असतठे.  एक तास (६० नमनीटठे) ५ अर्शक्तीचा पंप सव्षसाधारणपणठे 
ताशी १८००० तठे २२००० लीटर पाणी दठेतो. एवढ्ा पाण्ात कमीत 
कमी ३ तठे ४ एकर क्ठेत्रावर उन्ाळी कापूस जुनच्ा पहहल्या 
आठवड्ात लागवड जैन हठबक पद्धतीनठे शक् आहठे. कारण 
शठेतकरी संकरीत कापूस लागवडीमध्ठे एकरी ४००० तठे ६००० 
झाडठे ठठे वतात. प्रती झाड पहहल्या ३० हदवसांपय्षत (कठे वळ १ तठे १.२५ 
लीटर पाणी लागतठे.) पूव्ष हंगामी कापूस लागवडीसाठी बशीच्ा 
आकाराचा ओलावा पुरठेसा  असतो. तठे फक्त जैन ससचंनपधदतीवर 
शक् आहठे. पूव्ष हंगामी कापूस हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड 
कठे ल्यानठे कापसाची मुळठे  अधधक खोलवर जावून त्पकांची वाढ 
जोमानठे होतठे आणण त्पक लवकर फुलावर यठेतठे व वठेचणीस तयार 
होतठे.

जमीि
पूव्ष हंगामी कापूस लागवडीसाठी जनमन उत्म ननचरा होणारी 

मध्म तठे काळी कसदार असावी. त्ात भरपूर सेंद्रीय पदार्ष 
असावठेत. अधधक चूनखडीची अरवा पाणी दीघ्ष काळ साचून 
राहणारी जनमन नसावी. अरवा खूपच हलकी नसावी.

पूवचा मशयागत
जनमनीची पूव्षमशागत काळजीपूव्षक करावी. उभी व आडवी 

खोल नांगरटीच्ा पाळीनंतर वखराच्ा उभ्ा व आडव्या पाळ्ा 
द्ाव्यात. जनमनीतील ढठेकळठे  फोडून घ्ावठेत. जनमन अधधक 
भुसभुसीत होण्ाकरीता रोटॉवठेटरचा वापर करावा. शठेवटच्ा 

वखराच्ा पाळी आधी १५ तठे २० गाड्ा कुजलठेलठे शठेणखत 
जनमनीत नमसळून घ्ावठे. जमीन भुसभुसीत झाल्यानठे माती रवठेदार 
बनतठे. त्ामुळठे  हठबकवदारठे जनमनीत पाणी उत्मररत्ा पसरतठे.

ठिबक ससंरि संरयारी उभयारणी
पूव्ष मशागत झाल्यानंतर हठबक ससचंनासाठी शठेताचा सव्षे 

करून आराखडा तयार करावा. नंतर आराखड्ानुसार हठबक 
ससचंन संचाची उभारणी करून घ्ावी. हठबक ससचंन संचाची 
ननवड करताना तडजोड करू नयठे. पाण्ाचा स्तोत आणण पाण्ाच्ा 
गुणवत्ठेनुसार त्फल्रची ननवड करावी. कापूस त्पकासाठी 
इनलाईन (जैन टबवो एक्ठेल, हठबक संचामधील घटकांची गुणवत्ा 
उत्म असावी, जैन टबवो लाईन सुपर, जैन क्ास वन,  जैन टबवो 
स्लिम) हठबक पधदतीचा अवलंब करावा.  इनलाईन नळी १२, १६ 
आणण २० नम.मी. मध्ठे उपलब्ध आहठे. इनलाईन नळीमध्ठे त्डट् पर 
नळी कारखान्ात तयार होताना आत बसनवलठेलठे असतात. दोन 
डट् ीपर मधील अंतर जनमनीच्ा प्रकारानुसार ननवड करावठे. कापूस 
त्पकासाठी मध्म प्रकारच्ा जनमनीकररता दोन त्डट् परमधील अंतर 
४० तठे ५० सें.मी. आणण त्डट् परचा प्रवाह ४ लीटर प्रती तास असलठेली 
१२ नम.नम. अरवा १६ नम.नम. इनलाईन नळीची ननवड करावी. 
असलकडठे नवजठेची फार मोठी समस्ा शठेतकऱयांच्ा समोर आहठे. 
लोडशठेडींगच्ा ज्वलंत प्रश्नामध्ठे कमी प्रवाहाच्ा त्डट् परपठेक्ा अधधक 
प्रवाहाचठे त्डट् पर अधधक उपयुक्त ठरतात. कमी वठेळठेमध्ठे अधधक 
क्ठेत्र धभजू शकतठे. सशवाय उन्ाळ्ात तापमान जास्त असल्यानठे 
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बाष्ीभवन मोठ्ा प्रमाणावर होत असतठे. अशावठेळी कमी प्रवाहाचठे 
त्डट् पस्ष जास्त फायदठेशीर ठरत नाहीत. 

जयाती
पूव्ष हंगामी कापसाची हठबक ससचंन पधदतीवर जातीची 

ननवड करताना अधधक उत्ादन दठेणाऱया संकरीत जातीची ननवड 
करावी. असलकडठे बी. टी. कापसाच्ा अधधक उत्ादन दठेणाऱया 
जाती बाजारात उपलब्ध झाल्या आहठेत त्ांची ननवड करावी. जास्त 
फळफांद्ा असणारी तसठेच पुनब्षहार चांगला यठेणारी, बोंडठे लवकर 
व सहज उमलणाऱया जातीची ननवड करावी.

लयागवडीरे अंतर
संकरीत कापूस त्पकाची लागवड टोकण पधदतीनठे करावयाची 

असल्यानठे योग् अंतराची ननवड करणठे महत्त्वाचठे असतठे. पसरणाऱया  
जातीसाठी दोन रोपांंंमध्ठे अंतर अधधक असावठे आणण उभट 
वाढणाऱया जातीसाठी दोन रोपांतील अंतर कमी ठठे वावठे.

लयागवडीरे  
अंतर(फूट)

एकरी 
झयाडे

ठिबकच्या दोि 
इिलयाईि िळ्यातील 
अंतर (फूट)

दोि 
ड्ीपरमधील 
अंतर (सेमी)

४ x २ ५४४५ ४ ५० तठे ६०
४.५ x २ ४८४० ४.५ ५० तठे ६०
५ x २ ४३५६ ५ ५० तठे ६०
५ x १.२५ ६९६९ ५ ४० तठे ५०
५ x १.५० ५८०८ ५ ४० तठे ५०

जनमनीचा प्रकार, जातीचठे गुणधम्ष या बाबींचा नवचार करून अंतराची ननवड 
करावी. एकरी झाडांची संख्ा ४००० पठेक्ा कमी असू दठेऊ नयठे.

लयागवड
ननवड कठे लठेल्या अंतरावर उदा. ५’ x २’ हठबक ससचंनाची 

इनलाईन नळी सरळ पसरावी व कापसाची लागवड करताना 
मुठभर चांगलठे कुजलठेलठे शठेणखताचा वापर जरूर करावा. पूव्ष 
हंगामी कापसाची लागवड करण्ापूवषी संच कमीत कमी १५ तठे 
२० नमनीटठे चालू करावा जठेणठेकरून १ तठे १.२५ ली. पाणी पडठेल 
व ज्ा हठकाणी त्डट् परचठे पाणी पडलठे त्ा हठकाणी नबयाणठे २ तठे ३ 
सठेमी खोल टोकावठे. जमीन नठेहमी वाफसा अवथिठेत राहहल याची 
काळजी घ्ावी. लागवड करताना एकच नबयाणठे लावावठे. उगवणी 
नंतर गॅप पडलठेल्या हठकाणी नबयाणठे टोकुन घ्ावठे

फनटटिगेशि
पाण्ाची आणण खतांची उपयोरगता वाढनवण्ाकरीता नवद्राव्य 

खतांचा वापर हठबक ससचंन मधून करणठे अधधक फायद्ाचठे ठरतठे. 
या तंत्रज्ानास फटषीगठेशन तंत्रज्ान संबोधलठे जातठे. युरीया आणण 
पांढरा पोटॅश पाण्ात संपूण्ष नवरघळत असल्यामुळठे  हठबक 
ससचंनातून त्ांचा वापर करता यठेऊ शकतो. फत्ट्षगठेशनसाठी 
फत्ट्षलायझर टँक त्कंवा व्ेंचुरीचा उपयोग करावा. 

कापूस लागवडीवठेळी बठेसल डोस १०:२६:२६ - २५ त्कलो/
एकर, झझकं सल्ठे ट ५ त्कलोठे, फठे रस सल्ठे ट ५ त्कलो, बोरॅक् २ 
त्कलो आणण मॅग्ठेसशयम सल्ठे ट १५ त्कलो एकरी एकत्र नमसळून 
लागवडी वठेळी कापूस नबयाणठे पासून ४ इंच दरू ररगं करून द्ावठे. 
खतठे मातीनठे व्यवस्थित झाकावठे. सुक्ष्म अन्नद्रव्यठे दयु्यम अन्नघटक 
गांडूळ खत, ननबंोळी पेंड अरवा शठेणखतामध्ठे नमसळून वापरावीत. 
फत्ट्षगठेशन कपाशीची पूण्ष उगवण झाल्यावर सुरू करावठे.
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कयापूस हपकयासयािी ववद्याव्य खतयांरया वयापर

खत 
देण्यारया 
कयालयावधी

खतयारी ग्ेड खतयारी एकूण 
मयात्या (नकलो/
एकर)

दर रौथ्या 
हदवशी खते 
देण्यारी 
मयात्या (नकलो/
एकर/हदवस)

लागवडीनंतर
७ तठे २२ 
हदवस

१२:६१:० ८.३३ १.६६५

युरीया १०.०० १.९९८

२३ तठे ६० 
हदवस

युररया ४०.७२ ३.३००

१२:६१:० २६.२२ २.१२४

पांढरा पोटॅश १०.३६ ०.८४०

६१ तठे १०० 
हदवस

युररया ४५.०० ३.३७५

१२:६१:० १२.०० ०.९००

पांढरा पोटॅश १३.३६ १.००२

१०१ तठे १२५ 
हदवस

पांढरा पोटॅश १९.७० २.३६४

युररया २०.०० २.४००

टीप : वरील नवद्राव्य खतांचठे वठेळापत्रक माग्षदश्षनास्तव आहठे. 
त्ात माती परीक्ण अहवाल, त्पकांची अवथिा यानुसार बदल 
करावठेत

स्वयंरललत ठिबक ससंरि पद्धती (ऑटोमेशि) 
स्वयंचसलत हठबक ससचंन यंत्रणठेत वठेळ, प्रमाण अरवा सठेसिर 

आधारीत पद्धतीचा वापर करता यठेतो. नवद्राव्य खतठे ठरानवक पी.एच 
व इसी नुसार ननत्चित करून योग् प्रकारठे दठेता यठेतठे. या आधुननक 
ससचंन यंत्रणठेमुळठे  रात्री व्ॉल्स बदलण्ास जाण्ाची गरज नाही. 
ह्ा प्रणालीमुळठे  त्पकास काटठेकोरपणठे ससंंचन कठे लठे जातठे. वीज, पैसा 
आणण मजूर ह्ांची तर बचत होतठे.

फनटटिगेशि करतयािया घ्यावययारी कयाळजी
नवद्राव्य खतठे ही हठबक ससचंनाद्ारठे द्ावयाची असल्यामुळठे  

हठबक ससचंन काळजीपूव्षक दठेखभाल करणठे हठे महत्वाचठे ठरतठे. 
हठबक ससचंन संचाची मांडणी ही आराखड्ानुसार असावी. 

सव्षप्ररम हठबक ससचंन संचातील त्फल्स्ष (सँड त्फल्र, 
स््रिन त्फल्र) मठेन लाईन, सबमठेन लाईन, लॅटरल, त्फटींग्ज, 
व्ॉल्सस् व फ्लश व्ॉल् इत्ादी हठकाणाहून होणाऱया गळती 
(सलकठे जठेस) पूण्षपणठे बंद कराव्यात. हठबक ससचंन संचाच्ा 
नळ्ांतील त्डट् पर मधून (ऑनलाईन / इनलाईन) सारखा प्रवाह 
तपासून बघावा. हठबक ससचंनाची नळी झाडाजवळ सरळ ठठे वावी 
व नळीच्ा शठेवटी खुंटी बांधावी. सँड त्फल्र सबमठेन ननयनमतपणठे 
साफ (फ्लश) करणठे गरजठेचठे असतठे. लॅटरल नळ्ांची तोंडठे उघडून 
दर महहन्ाला पाण्ानठे दाब दठेऊन साफ करून घ्ाव्यात. 
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पाण्ाचा स्तोत नवहीर, कालवा, धरण, नदी त्कंवा तलाव 
असठेल व त्ात शठेवाळठे, गाळ, कचरा असठेल अशा हठकाणी हठबक 
ससचंन संच दीघ्षकाळ सुरळीत कायगास्वित राहण्ाकररता स््रिन 
त्फल्र सोबत सँड त्फल्रची आवश्यकता असतठे. जमीन ही 
रोज वाफसा अवथिठेत राहील एवढठेच पाणी झाडांना हदलठे पाहहजठे. 
कारण वाफसा स्थितीतच वनस्पती, हवा, पाणी अन्नद्रव्यठे चांगल्या 
रीतीनठे शोरण करू शकतठे. एकदा पाण्ाची मात्रा ननत्चित कठे ल्यावर 
नवद्राव्य खतठे दठेण्ाचा कालावधी ननसचित करावा. खतठे दठेण्ाचा 
काळ व कालावधी खतठे दठेण्ाच्ा साधनांनुसार बदलत असतो. 
नवद्राव्य खतांचा वापर एकूण ससचंनाच्ा कालावधीच्ा मधल्या 
कालावधीत करावयाचा असतो. 

खतांची संपूण्ष मात्रा झाडांच्ा मुळापयिंत पोहोचठेल. खतठे 
दठेण्ाची साधनठे कोणतीही असो त्कंवा कालावधी त्कतीही असला 
तरी खतांची तीव्रता १००० तठे १२०० पीपीएम एवढी असावी. खतठे 
हदल्यानंतर त्पकांना जास्त पाणी दठेऊ नयठे अन्रा पाण्ाबरोबर 
खतांचाही ननचरा होऊन जाईल. म्हणूनच त्पकांना गरजठेइतकठे च 
पाणी दठेणठे महत्वाचठे असतठे.

जैि ठिबक ससंरिर कया?
त्पकांना फक्त पाण्ाची गरज नसतठे तर पाण्ाचठे काय्षक्म 

शोरण होण्ासाठी मुळांच्ा काय्षक्ठेत्रामध्ठे पाणी आणण हवठेचठे 
संतुलन असणठे गरजठेचठे असतठे. हठबक ससचंनाद्ारठे कमी दरानठे 
पाणी हदलठे जात असल्यामुळठे  त्पकांच्ा मुळांजवळ पाणी साचून 
राहत नाही तर सातत्ानठे वाफसा अवथिा ठठे वली जातठे. त्ामुळठे  
त्पकाच्ा वाढीसाठी हठबक उत्म पररस्थिती ननमगाण करतठे. 
हठबक ससचंन रासायननक खतांचा अधधक काय्षक्मपणठे उपयोग 
होण्ाकररतासुद्धा मदत करतठे. जैन इररगठेशन ससटिीम्स् सल. 
कंपनी हठबक ससचंन प्रसार करण्ात भारतातील अग्गण् कंपनी 
आहठे. जैन जगातील एकमठेव अशी कंपनी आहठे की सूक्ष्म ससचंन 
पद्धतीसाठी लागणाऱया सव्ष सुट्ा घटकांची नननम्षती एकाच 
छताखाली करतठे. जैन हठबक ससचंन संचामधधल सव्ष घटकांची 
गुणवत्ा उच्चतम दजगाची आहठे. जैन इररगठेशन शठेतकऱयांना हठबक 
ससचंनानवरयी तसठेच त्पकांनवरयी वठेळोवठेळी सनवस्तर माग्षदश्षन 
करीत असतठे.
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ठिबक ससंरि पद्धतीरे गुणधमचा
१) पाणी हठे जनमनीस न दठेता त्पकांना हदलठे जातठे.

२) मुळांच्ा काय्षक्ठेत्रात, पाणी, माती आणण हवा यांचा नठेहमी 
समविय साधला जातो.

३) वाफसा स्थिती कायम राहात असल्यामुळठे  त्पकाची सतत व 
जोमदार वाढ होतठे.

४) त्पकास पाणी दररोज अरवा गरजठेप्रमाणठे एक हदवसाआड 
हदलठे जातठे.

५) पाणी कमीत कमी वठेगानठे हदलठे जातठे.

ववद्याव्य खते द्यावययारी सयाधिे
हठबक ससचंन पद्धती मधून व्ेंचूरी त्कंवा फत्ट्षलायझर टँक 

त्कंवा इंजठेक्शन पंपावदारठे नवद्राव्य खतांचा वापर करता यठेतो. 

१) व्हेंरुरी 
हठे पाण्ाचा दाबामधील फरकावर चालणारठे साधन आहठे. 

व्ेंचुरीद्ारठे नवद्राव्य खतठे पाण्ाच्ा प्रवाहाबरोबर झाडांच्ा मुळांच्ा 
कक्ठेत हदली जातात.  व्ेंच्ूरीच्ा शोरणाचा दर ४० तठे २००० 
लीटर प्रती तास असतो. मुख् वाहहनीवरील, व्ॉल् द्ारठे कमी 
जास्त करता यठेतो. व्ेंचुरी १.०, १.२५, १.५, २.० इंच साईजमध्ठे 
उपलब्ध आहठेत.

२)  फनटटिलयायझर टकँ
ही एक प्ॅस्टिक टाकी असून मुख् जलवाहहनीस इनलठेट व 

आऊटलठेट जोडलठेलठे असतठे. खतांचठे प्रमाण ससचंनाबरोबरच त्पकांना 
हदलठे जातठे. टँक ३०, ६०, ९०, १२०, १६० लीटरमध्ठे उपलब्ध आहठेत. 

३) न्ूट्ीकेअर
 न्ूटट् ीकठे अर मशीनद्ारा स्वयंचसलत पद्धतीनठे खतठे दठेण्ाकरीता 

उपयोगी आहठे. या मशीनद्ारा खतठे खात्रीशीर व अचूकपणठे दठेता 
यठेतठे. न्ुटट् ीकठे अर मशीन ईसी व पीएचचठे ननयमन करून खतठे 
मठेनलाईन मध्ठे नवशठेर व्ेंचुरी द्ारा सोडलठे जातठे.

 न्ुटट् ीकठे अर मशीनमुळठे  त्पकांना हठबक मधून खतठे अचूक हदली 
जातात. त्ामुळठे  कापूस त्पकाच्ा उत्ादनात वाढ होतठे.

कयापूस हपकयासयािी पयारपंयाररक खतयांरया वयापर 
ज्ा शठेतकऱयांना नवद्राव्य खतांचा वापर करणठे शक् नसठेल 

त्ांनी पारंपाररक रासायननक खतांचा खालीलप्रमाणठे वापर करावा.

खतयारी मयात्या
माती पररक्णानुसार खतांचा वापर करणठे अधधक योग् 

असतठे. बागायती कापसासाठी ६० त्कलो नत्र: ३० त्कलो सु्रद 
: ३० त्कलो पालाश एकरी वापर करावा. लागवडीवठेळी मॅग्ठेसशयम 
सल्ठे ट १५ त्कलो व सुक्ष्म अन्नद्रव्यठे ५ त्कलो एकरी वापर कठे ल्यानठे 

कञापूस पपकञामध्ये जैन ठिबक ससंचन पधदतषीचे फञायदे
 जैन हठबक ससचंन पधदतीमुळठे  उत्ादनात दपुटीपठेक्ा अधधक वाढ होतठे, जैन हठबक 

ससचंन पद्धतीवर बऱयाच शठेतकऱयांनी एकरी २५ ल्वटंल पयिंत यशस्वी उत्ादन घठेतलठे 
आहठेत. श्ी.नारायण ठाकुर शहादा ह्ांनी एकरी ४९.३३ ल्वटंल उत्ादन घठेतलठे.

 हठबक ससचंन पधदतीमुळठे  पाणी वापरामध्ठे ५० - ६० % पयिंत बचत होतठे.
 कमी पाण्ात, कमी वठेळठेत, कमी नवजठेत अधधक क्ठेत्रातील त्पकास ससचंन करता यठेतठे.
 हठबक ससचंन पधदतीच्ा वापरामुळठे  खतठे व पाण्ाचा पुरठेपुर उपयोग होतो व दजषेदार 

कापसाचठे उत्ादन नमळतठे.
 हठबक ससचंन पधदतीमुळठे  जनमनीत कायम वाफसा राहत असल्यानठे पात्ा, फुलठे, 

बोंडांची गळ होत नाही, बोंडठे चांगली पोसली जातात.
 हठबक ससचंन पधदतीमुळठे  खतठे दठेण्ासाठी, ननदंणी करण्ासाठी, ससचंनासाठी 

लागणाऱया मजुरी खचगात बचत होतठे.
 हठबक ससचंन पधदतीमधून नवद्राव्य खतांचा वापर करता यठेतो. 
 कापूस वठेचणीस लवकर सुरूवात होतठे.
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उत्ादनात वाढ होतठे. ७० तठे ८० हदवसानंतर मॅगनठेसशयम सल्ठे ट 
१५ त्कलो व सुक्ष्म अन्नद्रव्य ५ त्कलो प्रती एकर युरीया खताच्ा 
डोस सोबत वापर करावा.

खते देण्याची 
कयालयावधी

खतयाची ग्ेड खतयाची मयात्या
(ककलो) / एकर

लागवड वठेळी युरीया १०

१०:२६:२६ २५

लागवडीनंतर २५ 
तठे ३० हदवसांनी

युरीया, २५

१०:२६:२६ २५

लागवडीनंतर ६० 
हदवसांनी

युरीया, ३५

१०:२६:२६ ५०

लागवडीनंतर ८०-
९० हदवसांनी

युरीया ३३

१०:२६:२६ २५
कापूस त्पकांचा पुनबहगार/फरदड घठेऊ नयठे

कयापूस हपकयामध्े पयाणी व्यवस्यापियारे महत्व
साधारणपणठे कापूस त्पकासाठी एकुण १००० तठे १२०० नममी. 

पाण्ाची गरज असतठे. महाराष्ट् ासाठी सव्षसाधारणपणठे ८५० नममी. 
पाण्ाची गरज आहठे. पावसाचठे ५०० तठे ६०० नम. नम. पाणी वजा 
करता उव्षररत ३०० तठे ४०० नममी. पाणी हठबक ससचंनाद्ारठे द्ावठे.

साधारणपणठे पावसाळा हंगाम सप्ेंबर अखठेर असतो. कापूस 
त्पकाची वाढ जोमानठे होत असतठे. अशावठेळी कापूस त्पकाची 
पाण्ाची गरज वाढत जातठे आणण पावसाळा संपल्यानठे जनमनीतील 
ओलाव्याचठे प्रमाण कमी कमी होत जातठे. त्ामुळठे  बोंडांची अपठेसक्त 
वाढ नमळत नाही. पाटपाणी पद्धतीनठे संरसक्त पाणी दठेऊनही 
जमीन वाफसा अवथिठेत कायम ठठे वता यठेत नाही. हठबक ससचंन 
पधदतीच्ा वापरामुळठे  जनमनीत कायम वाफसा अवथिा ठठे वल्यानठे 
त्पकास असजबात पाण्ाचा ताण बसत नाही. 

पूवचा हगंयामी कयापूस हपकयासयािी ठिबक ससंरियाद्यार ेससंरियारे 
वेळयापत्क

लयागवड ५ x २

महिनया पयाण्याची गरज झयाड / हदवस / ललटर

मठे. (लागवड) १.१५०

जून १.६००

जुलै २.२२५

ऑगटि ३.६००

सप्ेंबर ५.५००

ऑक्टोबर ७.१००

नोव्ेंबर ४.७५०

त्डसंठेबर ३.२६०

जानठेवारी ३.३२५

त्टप: ससचंनाचठे वरील वठेळापत्रक कठे वळ आपल्या 
माग्षदश्षनास्तव आहठे. जनमनीचा प्रकार, हवामान, त्पकांची अवथिा 
ह्ा नुसार वरील बदल करावठेत. जमीन नठेहमी वाफसा अवथिठेत 
ठठे वावी, त्पकास पाण्ाचा ताण पडू दठेऊ नयठे, पाऊस सुरू असठेल, 
जनमनीत पुरठेशी ओल असठेल तर हठबक संचावदारठे पाणी दठेऊ नयठे. 
इनलाईन हठबक सबमठेनच्ा शठेवटी योग् (१ त्कलो/ चौ.सें.मी.) 
दाबावरच चालवावठे. कापूस त्पक त्डसेंबर/जानठेवारी अखठेरीस 
संपवावठे. कापूस त्पकाचा पून्षबहार/फरदड घठेऊ नयठे.
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आंतरमशयागत
त्पक नठेहमी तण नवरहीत ठठे वावठे. सुरूवातीच्ा काळात 

वखराच्ा अरवा कोळप्ाच्ा उभ्ा आणण आडव्या पाळया 
द्ाव्यात. रोपांजवळील तणांची मजुरांवदारठे ननदंणी करावी. हठबक 
ससचंनाच्ा नळ्ा सरळ ठठे वून शठेवटी  खुंटी ठोकावी. तणनाशकांचा 
वापर काळजीपूव्षक करावा. त्ा करीता तज्ांचठे माग्षदश्षन घ्ावठे.

ववद्याव्य खतयांरी फवयारणी
सुरूवातीला वाढीच्ा अवथिठेत १९:१९:१९ तसठेच फुलठे यठेताना 

अरवा बोंडठे वाढीच्ा अवथिठेत ०:५२:३४ आणण बोंडाची प्वता 
होण्ाच्ा अवथिठेत १३:०:४५ ह्ा नवद्राव्य खतांच्ा २-२ फवारण्ा 
कराव्यात. नवद्राव्य खतांच्ा फवारणीत कापूस त्पकाच्ा 
उत्ादनात वाढ होण्ास मदत होतठे.

संजीवकयांरी फवयारणी
फुलठे व पात्ा यांची गळ होऊ नयठे म्हणून एन.ए.ए.संजीवकांची 

५ नमली, १५ सलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कापूस त्पकाची 
उत्म वाढ होण्ासाठी कोणत्ाही एनझाईमची फवारणी करावी. 
त्पक ८० तठे ८५ हदवसाचठे असताना जादा कारयक वाढ झाली 
असल्यास सलहोससन १० तठे १२ नमली, १०० सलटर पाण्ातून 
फवारणी करावी.

उत्यादि
कापूस त्पकाची हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड करून 

योग् काळजी घठेतल्यास मुख् त्पक आणण खोडवा नमळून हठेक्टरी 
४० तठे ५० ल्वटंल उत्ादन सहज नमळू शकतठे असा अनुभव आहठे. 
श्ी. अनंत गणठेश चंद्रवंशी (नागापूर, ता.उमरखठेड, सज.यवतमाळ) 
यांनी जैन हठबक पद्धतीवर एकरी ४४.५४ ल्वटंल उत्ादन घठेऊन 
दठेशात नवक्म थिात्पत कठे लठेला आहठे.

अवधक उत्यादियासयािी ठिबक ससंरि आवश्यकर
जठे शठेतकरी ननव्वळ पावसाच्ा भरवश्यावर कापूस त्पकाची 

शठेती करतात त्ांना फक्त एकरी ३ तठे ४ ल्वटंल उत्ादन नमळतठे. 
तर जैन हठबक ससचंन पद्धतीवर कापूस लागवड करून नवक्मी 
एकरी १५ ल्वटंल पासून तर ३० ल्वटंल उत्ादन नमळवीत 
आहठेत. शठेतकऱयांना आता पूण्ष माहहत झालठेलठे आहठे की हठबक 
ससचंनाच्ा वापरासशवाय कापूस त्पकाचठे अधधक उत्ादन नमळत 
नाही. कापूस त्पकासाठी हठबक ससचंनाच्ा वापराकरीता जैन 
इररगठेशनकडठे जैन टबवो एक्ठेल १२, १६, २० नममी व्यासामध्ठे 
उपलब्ध आहठेत. तर ज्ांना कमी खचगाच्ा इनलाईन हवठे असठेल तर 
त्ांच्ा करीता जैन टबवो स्लिम, जैन टबवोठे क्ास वन इनलाईन १२, 

१६ नममी व्यासामध्ठे उपलब्ध आहठेत. जैन टबवो स्लिम आणण क्ास 
वन ह्ा कमी खचगाच्ा उत्म गुणवत्ा असलठेल्या इनलाईन आहठेत.

साधारणपणठे कापूस त्पकासाठी हठबक वापरताना जैन टबवो 
एक्ठेल १६ नममी व्यासाच्ा क्ास-२ इनलाईनचा उपयोग ५’ 
फूट अंतरावर  व त्डट् पर ५० सठेमी अंतरावर असठेल तर त्ाकरीता 
साधारणपणठे हठेक्टरी १ लाख रू. पयिंत अंदाज खच्ष यठेऊ शकतो. 
तर १२ नममी व्यासाची इनलाईन ५‘ फूट अंतरावर आणण त्डट् पर ५० 
सठेमी अंतरावर वापर करावयाची असल्यास हठेक्टरी ७०,००० रू 
खच्ष अंदाजठे यठेऊ शकतो.

शठेतामध्ठे प्रत्क् मोजमाप, सवषेक्ण कठे ल्यानंतर हठबक 
ससचंनाचा कमी खच्ष कमी अधधक होऊ शकतो.

कयापूस हपक व्यवस्यापियातील बयाबी
संतुललत पोषण: कापूस त्पकासाठी हठबक ससचंनाचा वापर 

करणाऱया शठेतकऱयांनी हठबक ससचंनासोबत पाण्ात नवरघळणाऱया 
खतांचा अवलंब करावा. ही खतठे दररोज वा आठवड्ातून दोन 
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वठेळा व्ेंचुरी त्कंंवा फत्ट्षलायझर टँक मधून दठेता यठेतात. मॅग्ठेसशयम 
सल्ठे ट, सुक्ष्म अन्नद्रव्यठे सुद्धा हठबक मधून दठेण्ासाठी बाजारात 
उपलब्ध आहठेत.

ववद्याव्य खतांची फवयारणी: उत्म वाढीसाठी १९:१९:१९ 
नवद्राव्य खतांची ४५ ग्ॅम खत १५ सलटर पाण्ातून फवारणी 
करावी. कापसाची बोंडठे मोठी होण्ासाठी ०:५२:३४ ची ६० ग्ॅम १५ 
सलटर पाण्ातून आणण बोंड पररप्व होत असताना बोंडठे वजनदार 
व्ावीत याकरीता १३:०:४५ ची ७५ ग्ॅम खत १५ सलटर पाण्ातून 
फवारणी करावी. नवद्राव्य खतांच्ा दोन-दोन फवारण्ा कराव्यात.

रयासयायवनक खतांची आळवणी: पाऊस अधधक असल्यास 
सव्ष प्ररम शठेतातून पाण्ाचा ननचरा करावा. हठबक ससचंनामधून 
पाण्ात नवरघळणारी खतठे सशफारशीप्रमाणठे द्ावी. हठबक 
ससचंनाचा वापर नसल्यास युरीया - २०० ग्ॅम व पांढरा पोटॅश २०० 
ग्ॅम १५ सलटर पाण्ात नवरघळून पंपाचठे नोझल काढून झाडाच्ा 
मुळांजवळ खतांचठे १२५ तठे १५० नमली द्रावण टाकून आळवणी 

करावी. यामुळठे  आकन्स्त रोगाचा प्रादभुगाव होणार नाही. 

कयापूस कपकयामध्े मूळ कुज रोग: शठेतात पाणी साचल्यानठे 
मूळ कुज रोगाचा प्रादभूगाव होऊ शकतो. उपाय म्हणून झाडाच्ा 
मूळांजवळ कॉपर ऑक्ीक्ोराईड ३० ग्ॅम १५ सलटर पाण्ात 
नमसळून प्रत्ठेक झाडास मुळांजवळ १२० तठे १२५ नमलीची 
आळवणी (डट् ेंचींग) करावी.

कापूस त्पकामध्ठे २, ४-डी ह्ा तण नाशकाच्ा नवकृतीनठे 
कापसाच्ा झाडाची पानठे लांब झालठेली आढळल्यास हठबक 
ससचंन मधून युरीया खताचा वापर करावा आणण १९:१९:१९ त्कवा 
युरीयाची फवारणी करावी.

रस शोषण करणयाऱयया ककडींचे वनयंत्ण: मावा, तुडतुडठे, 
फूलत्कडठे, पांढरी माशी, त्पठ्ा ढठेकूणचा प्रादभुगाव असल्यास 
खालीलपैकी फक्त एका त्कटकनाशकाची आलटून पालटून 
फवारणी करावी. बुरशीयुक्त रोग आढळून आल्यास 
बुरशीनाशकाची फवारणी करता यठेऊ शकतठे.

अ. नकटकियाशकयांरे ियांव नकटकियाशक औषधींरे 
प्रमयाण (१५ ललटर पयाणी)

१ इमीडाक्ोप्रीड (कॉफीडोर) ५ नमली १५ सलटर पाणी

२ प्राईड ३ ग्ॅम

३ अ ॅसीटॅप्रीमीड ४ ग्ॅम

४ डायमठेरोएट (रोगोर) १५ नमली

५ अ ॅसीफठे ट २० ग्ॅम

६ रायोमठेरोक्ाम ४ ग्ॅम

७ टट् ायझोफॉस २० नमली

८ अ ॅक्टारा ५ ग्ॅम

९ मठेरील डठेमठेटॉन १५ नमली

१० क्ोरोपायरीफॉस १५ नमली

११ ल्वनालफॉस १५ नमली

१२ अ ॅडमायर ६ ग्ॅम

क्ोरोपायरीफॉस त्कंवा ल्वनालफॉसच्ा वापरामुळठे  कापूस 
त्पकामधील पानठे खाणारी अळी, हहरवी अळी ननयंत्रीत करता यठेतठे. 
फवारणी करतांना सोबत १० तठे १२ नमली स्टिकरचा उपयोग 
करावा. फवारणी सोबत ननबंोळी अकगाचाही उपयोग करावा.
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कापूस त्पकावरील गुलाबी बोंड अळी ही अत्ंत महत्वाची 
त्कड आहठे. तीचठे ननयंत्रण करणठे अत्ंत गरजठेचठे आहठे अन्रा कापूस 
त्पकाचठे मोठठे  नुकसान होतठे व शठेतकऱयाचठे ही आधर्षक नुकसान 
होतठे. गुलाबी बोंड अळी व्यवथिापना करीता खालील उपाय 
योजना कराव्यात. 

१) कापूस त्पक लागवडी नंतर २८ तठे ३० हदवसानंतर एकरी 
८ कात्रगंध सापळठे  (फठे रोमोन टट् ॅप्स) चा कापूस त्पका मध्ठे 
उपयोग करावा. झाडांजवळ टट्प लावताना कापसाच्ा 
झाडापठेक्ा १० तठे १२ इंच उंच असावा.

२) कापूस त्पकावर ५% ननबंोळी अकगाची पात्ा लागण्ा वठेळी 
फवारणी करावी.

३) कापूस त्पक फुलांवर असतांना कापूस त्पकामधील डोमकळ्ा 
(रोझठेटी फ्लाव्षस) त्पशवींमध्ठे तोडुन नष् कराव्यात.

४) प्रकाश सापळठे  (लाईट टट् ॅप) लावुन घ्ावठेत

५) खालील त्कटक नाशकांची फवारणी करवी

अ) प्रोफठे नोफॉस - २नमली प्रती सलटर पाणी

गुलाबी 
बोंड अळीचे 
व्यवस्ापन

ब) रारोडीकाब्ष - २ ग्ॅम प्रती सलटर पाणी

क)ल्वनॉलफॉस - २ नमली प्रनत सलटर पाणी

ड) लॅम्ब्ासायलोहठेथ्ीन - १ नमली प्रती सलटर पाणी

प्रत्ठेक फवारणी करताना सोबत १ नमली प्रती सलटर पाणी 
स्टिकरचा उपयोग करावा.

गुलाबी बोंड अळी ही जास्वंदाची फूलठे आणण भेंडी त्पकाला 
यठेणारी त्पवळी फूलठे याकडठे लवकर आकत्र्षत होतठे. त्ामुळठे  
कपाशीच्ा त्पकात जास्वंद आणण भेंडी  यांची लागवड करणठे 
शठेतकऱयांच्ा जास्त हहताचठे आहठे. या दोन्ीचठे दोन - तीन तास 
(आठेळी) बाजूनठे लावल्यास त्ाचा चांगला फायदा होऊ शकतो. 

तसठेच दठेशी कपाशीचठे बाजूनठे वाण लावल्यास त्ावरही 
गुलाबी बोंड अळी प्ररम जातठे. परंतू बऱयाच शठेतकऱयांची दठेशी 
कापूस लावण्ाची तयारी नसतठे. परंतू आता बीटी नबयाण्ातच 
दठेशी नबयाणठे नमसळलठेलठे असल्यामुळठे  आपोआपच दठेशी कपाशीची 
लागवड होतठे. सध्ा गुजरात मधून सरकारी मान्ता नसलठेलठे बीटी 
नबयाणठे चोरून आणून त्ाची मोठ्ा प्रमाणावर लागवड करण्ात 
यठेत आहठे. त्ाला एचटीबीटी असठे म्हणतात. सरकारची ज्ा तण 
नाशकाला अद्ाप परवानगी नाही त्ा तणनाशकाचा कपाशीवर 
काहीही नवपररत पररणाम होत नाही. पण तठे फवारल्यानठे तण मात्र 
नाश पावतठे.
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बुरशीयक्त रोगयारे नियंत्ण
मर रोग : रोको २५ ग्ॅम त्कंवा ररडोनमल २५ ग्ॅम १५ सलटर पाण्ातून 
रोगग्स्त झाडाला आळवणी करावी.

दहियया: रायोवीट २० ग्ॅम १५ सलटर पाण्ातून फवारणी करावी.

बुरशीयुक्त करपया: कॉपर ऑक्ीक्ोराईड ३० ग्ॅम १५ सलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.

लजवयाणू करपया: टिट् ठेप्ोसायक्ीन २ ग्ॅम १५ सलटर पाण्ातून 
फवारणी. बुरशीयुक्त रोगाचठे ननयंत्रणाकरीता बावीटिीन, डायरठेन 
एम-४५.

कयापूस कपकयाची कयायीक वयाढ अधधक झयाल्यास: कापूस 
त्पकाची कायीक वाढ अधधक होऊ नयठे म्हणून नत्र खतांचा वापर 
हा माती पररक्ण अहवाल अरवा सशफारसीनुसार करावा. कायीक 
वाढ अधधक झाल्यास ३० तठे ३५ हदवसांनी चमत्ार या वाढ 
नवरोधक संजीवकाची १५ नमली १५ सलटर पाण्ातून फवारणी 
करावी. कायीक वाढ अधधक होत असल्यास ८० हदवसांनी 
सलहोसीन या वाढ नवरोधकाची २ नमली १५ सलटर पाण्ातून अरवा 
सलहोसीन १० तठे १२ नमली १०० सलटर पाण्ातून फवारणी करावी. 
संजीवकांची फवारणी करतांना जमीनीत ओल असावी.

पयात्या आणण फूलांची गळ िोत असल्यास: जनमनीमध्ठे 
ओलाव्याचठे प्रमाण कमी-अधधक झाल्यास अरवा तापमानामध्ठे 
अचानक बदल झाल्यास पात्ा-फुलांची गळ होऊ शकतठे. 
पात्ा-फुलांची गळ होऊ नयठे म्हणून प्ॅनोत्फक् (एन.ए.ए.) ह्ा 
संजीवकाची ५ नमली १५ सलटर पाण्ामधून फवारणी करावी. 
हठबक ससचंनाद्ारठे जमीन कायम वाफसा अवथिठेत ठठे वावी.

पयाने लयाल पडणे (लयाल्या): पानठे लाल पडणठे ही कापूस 
त्पकामधील रोग नसून नवकृती आहठे. नत्र खताची उणीव, तापमानात 
बदल, मॅग्ठेसशयमची उणीव झाल्यास कापसाची पानठे लाल होऊ 
लागतात. ह्ा करीता हठबक ससचंनासोबत सशफारशीनुसार 
खतांचा वापर करावा. दयु्यम अन्नद्रव्यठे व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचाही वापर 
करावा. जनमनीतून लागवडीवठेळी व ६० व्या हदवशी मॅग्ठेसशयम 
सल्ठे ट एकरी १० त्कलो द्ावठे. मॅग्ठेसशयम सल्ठे टची ६० ग्ॅम १५ 
सलटर पाण्ातून फवारणी करावी. १९:१९:१९ ची फवारणी करावी 
अरवा डीएपी दोन टक्ठे  द्रावणाची फवारणी करावी.

त्टप : त्पकाचठे उत्ादन हठे जनमनीचा प्रकार व पोत, पाण्ाची 
मात्रा, हवामानातील बदल, लागवडीची पद्धत, नबयाणठे, जाती, खतठे, 
त्कड, रोग तसठेच योग् व्यवथिापन यावर अवलंबून असतठे.

महाराष्ट् ात कपाशीचठे क्ठेत्र सुरुवातीपासून नवदभगात अधधक 
होतठे. त्ामुळठे  'ब्ॅक कॉटल साॅईल' असठे नामकरण नवदभगातल्या 
कापूस त्पकाचठे झालठे. अगदी नरित्टशांनी सुद्धा त्ांच्ा स्वारगाकररता 
का असठेना पण नवदभगातल्या कापूस या 
त्पकाकडठे जाणीवपूव्षक लक् हदलठे होतठे. 
अरगात त्ा वठेळी हठबक ससचंनाचठे तंत्रज्ान 
नवकससत झालठेलठे नव्तठे. हठे तंत्रज्ान १९६० 
च्ा सुमारास इस्ाईलमध्ठे आणण १९८६-
८७ पासून महाराष्ट् ात वापरायला प्रारंभ 
झाला. गठेल्या ३३-३४ वरगात द्राक्ठे, कठे ळी 
ही महत्त्वाची नकदीची त्पकठे  पूण्षपणठे 
हठबकखाली गठेली. खानदठेशातल्या 
बऱयाच शठेतकऱयांनी कपाशीचठे त्पकही 
हठबकखाली नठेऊन उत्ादकता ३-४ 
पटीनठे वाढवली. हठबकमधून फत्ट्षगठेशन 
करण्ास, खतठे दठेण्ास, औरधठे 
सोडण्ास प्रारंभ करूनही आता १०-
१५ वरषे होऊन गठेली आहठेत. हठबकच्ा वापरामुळठे  रोगराई कमी 
होऊन कपाशीतला मजुरीचा खच्षही कमी झाला आहठे. सशवाय या 

२-३ वठेचण्ांचठे ननयोजन करून सव्ष कापूस एकावठेळी गोळा करणठे 
शक् झालठे आहठे. एवढठे असंख् फायदठे हठबक ससचंन पद्धतीचठे 
असतानाही नवदभगातला शठेतकरी हठे तंत्र स्वीकार करण्ात मागठे 

का राहतो आहठे, हा प्रश्न अनुत्रीत 
आहठे. एकठे काळी महाराष्ट् ात 
कपाशीचठे जठेवढठे क्ठेत्र होतठे त्ातलठे 
५४ टक्ठे  क्ठेत्र एकट्ा अमरावती 
महसूल नवभागात होतठे. आज या 
नवभागाची कापूस, सोयाबीन या 
त्पकांची उत्ादकता त्कती आहठे? 
हा नवभाग उत्ादनात खाली का 
गठेला आहठे? याचा नवचार दसुऱया 
कोणी करण्ापठेक्ा शठेतकऱयांनी 
आधी करणठे गरजठेचठे आहठे. शठेतकरी 
स्वतःच्ा हहमतीवर शठेती करतो, 
सरकारच्ा जीवावर नाही. तठेव्ा 
शठेतकऱयांनी आधी स्वतः बदलून 

सगळी कपाशी हठबक ससचंनाखाली नठेली पाहहजठे. हठबकनठेच 
कपाशीची उत्ादकता वाढणार आहठे हठे अंनतम सत् आहठे.

कपञाशषीलञा ठिबक ससंचन 
वञापरण्ञाबञाबत ववदभथ्य एवढञा 
उदञासषीन कशञामुळे?
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जगाचे वाढते तापमान 
आणण 
जागवतक तिेच 
ववभागीय आणण 
स्ाकनक हवामानबदल 
व तदनुर्ंमगक ववपरीत 
पररणाम ही आता  
केवळ वैज्ाकनक 
ववश्ातील घटना ककंवा 
काल्पकनक इशारा 
रामहलेला निून त्ाचे  
वाढते पररणाम 
दृश्य स्वरुपात मदित 
आहते. 
जागोजागी  व पदोपदी 
जाणवत 
आहते. भारतीय 
कृर्ीक्षेत्र आणण 
त्ामध्ेही बटाटा 
उत्ादकांनी या  
बदलांची वेळीच दखल 
घ्ायला हवी!
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पयगावरणतज्ज्ञ आणण 
हवामानशास्तज्ांनी कठे लठेल्या 
अंदाजानुसार वातावरणातील 
कब्षहद्प्राणील (काब्षन डाय 
ऑक्ाईड) वायूचठे प्रमाण यापुढठेही 
सतत वाढतच जाणार असून 
२१०० सालपयिंत तठे ७९४ तठे ११४२ 
पीपीएम(पाट्षस पर नमसलयन) 
इतकठे  धोकादायक होऊ शकलठे. 
वातावरणशास्तज्ांनी पुढठे असाही 
इशारा हदला आहठे की हवठेच्ा 
दर दशलक्ामागठे ७९४ तठे ११४२ 
इतक्ा होणा-या या कब्ष-हद्-
प्राणील वायूच्ा प्रमाणामुळठे  याच 
कालावधीत हवामानाच्ा सरासरी 
तापमानामध्ठेही १ तठे ४ त्डग्ी 
सठेल्ल्सयसइतकी वाढ होऊ शकठे ल. 
त्ामुळठे  जगात अनठेक हठकाणी उष्ण 

हवामान आणखी उष्ण होईल तर 
हठकहठकाणी पावसाचठे प्रमाणही 
वाढठेल. अरगात हवापाण्ातलठे हठे 
बदल  अंतराव सव्ष हठकाणी समान 
होणार नसून प्रत्ठेक नवभाग तसठेच 
उपनवभागामध्ठे तठे वठेगवठेगळ्ा 
स्वरुपात हदसून यठेतील. 

हवठेतलठे वाढू शकणारठे कब्ष-
हद्-प्राणील वायूचठे प्रमाण कदाचचत 
बटाट्ाच्ा त्पकाला उपयोगीही ठरू 
शकठे ल परंतू त्ाचवठेळी तापमानातही 
होणारी वाढ ही बटाट्ाच्ा त्पकाच्ा 
वाढीला आणण त्ाच्ा (हठेक्टरी) 
उत्ादनालाही मारक ठरु शकठे ल. 
त्ामुळठेच पयगावरण शास्तज्ांनी इशारा 
दठेऊन ठठे वलाय की जर भारतातील 
शठेतकऱयांनी हवामानातील या 
बदलांची वठेळीच दखल घठेतली नाही 
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आणण त्ानुसार उपाययोजना 
कठे ली नाही तर २०८०-२१०० 
सालापयिंत भारतीय बटाटा 
उत्ादकांना उत्ादनामध्ठे १० 
तठे ४० टक्ठे  इतकी हानी सहन 
करावी लागठेल. 

तापमानामध्ठे वाढ 
होण्ाचठे दषु्ररणाम बटाटा 
त्पकावर अनठेक प्रकारठे व 
अनठेक स्वरुपात हदसून यठेतात. 
फुटव्यांमधील कमतरता, 
रोपाची व मुळांची अपुरी वाढ 
तसठेच नंतरच्ा वाढीमध्ठे 
ननमगाण होणाऱया नवकृती व 
ननकृष्पणा, रंगातील फरक 
इ. त्ाचवठेळी तीव्र रंडीमुळठेही 
त्पकाच्ा वाढीवर नवपरीत 
पररणाम होतो व पुरठेसठे पोरणही  

होत 
न ा ह ी . 

र ो ड क् ा त 
म्हणजठे असठे की जठेव्ा 
हंगामाच्ा काळातील सरासरी 
तापमानामधील फरक १५ 
तठे २० त्डग्ी सठेल्ल्सयसच्ा 
पलीकडठे जातो, तठेव्ा त्पकावर 
वाईट पररणाम होतो. नवशठेरतः 
भारतात सजरठे बटाटा सवगाधधक 
त्पकवला जातो नतरठे म्हणजठे 
गंगा नदीच्ा खोऱयात हठे जास्त 
जाणवतठे. रोडक्ात म्हणजठे 
हठे तापमानामधील सव्षच 
बदल बटाटा त्पकाचठे उत्ादन 
घटनवण्ासाठीच कारणीभूत 
ठरतात !



जून 2020 & 24 &

हवयामयाि बदलयांरया अभ्यास 
दठेशातील ८५ टक्ठे  बटाटा उत्ादन घठेणाऱया गंगानदीच्ा 

खोरस्  यामधील नवनवध नवभागांमधील बटाटा त्पकावर व त्ाच्ा 
उत्ादनशक्तीवर काय पररणाम होऊ शकतील यांचा अभ्ास 
गठेल्या काही वरषांत करण्ात आला आहठे. संगणकाच्ा सहाय्यानठे 
आभासीकरण व सादृशीकरण करुन या पररसरामध्ठे २०५० 
साली तशा प्रकारचठे हवामान व पररस्थिती राहील याबाबतचठे 
संशोधन यावठेळी करण्ात आलठे. 

या अभ्ासांतील ननष्करषांमधून  असठे ध्ानात आलठे की 
हवामानात यठेत्ा तीन दशकांत होणारठे बदल व तापमानातील 
वाढीचा फटका सवगाधधक  प्रमाणामध्ठे पसचिम बंगाल या राज्ाला 
बसठेल. जरी हठे पररणाम गंगठेच्ा खोऱया तील नवनवध राज्ठे व 
भौगोसलक नवभाग यांमध्ठे वठेगवठेगळ्ा स्वरुपात जाणवणार असलठे 
तरीही पसचिम बंगालमध्ठे बटाट्ाचठे उत्ादन मोठ्ा प्रमाणात 
घटण्ाची धभती आहठे. तर पंजाबसारख्ा एखाद्ा राज्ामध्ठे याच 

तापमानवाढीमुळठे  धुकठे ,  हहम व तीव्र रंडीमध्ठे घट झाल्यामुळठे  
बटाटा उत्ादनाला त्ाचा फायदा नमळण्ाचीही शक्ता आहठे. मात्र 
हठे सव्ष संशोधन या नवभागातील सरासरी तापमानातील प्रक्ठेत्पत 
बदलांच्ा अंदाजांवर अवलंबून असठेल तरी २०५० सालानंतरच्ा 
नवनवध नवभागातील वातावरणीय तसठेच हवामान पररस्थितीची 
सादृशीकरण व त्ांचा अभ्ास अद्ाप कठे ला गठेलठेला नाही असठेच 
खठेदानठे नमूद करावठे लागतठे. 

टोकाचठे हवामानबदल ननमगाण झाल्यास कोणती पररस्थिती 
ननमगाण होईल व त्ाचठे (वाईट) पररणाम बटाटा त्पकावर काय 
होऊ शकतील याचा सनवस्तर अभ्ास नवभागावर व यापुढच्ा 
काळाचाही अजून तरी जवळजवळ झालठेलाच नाही. तोही 

ताबडतोब हाती द्ावा लागठेल. आतापयिंत असठे हवामानबदल 
झालठे तर ? अशी शक्ता गृहीत धरुन संशोधन कठे लठे जात होतठे. 
आता तठे बदल ननसचितपणठे होणार हठेच गृहीत धरुन काम करायला 
हवठे. हवामानबदलाचा दषु्ररणाम कमीतकमी करुन व त्ातील 
उपयुक्त घटकांचा फायदा उठवून बटाट्ाच्ा त्पकासाठी कोणतठे 
बदल स्वीकारावठे लागतील, कोणती वाणठे तयार करावी लागतील 
व तसठेच कोणकोणती नवी तंत्रठे, प्रत्क्या व पद्धती अंगीकाराव्या 
लागतील हठे समजून घठेऊन त्ांच्ा प्रत्क् वापर करण्ासाठी 
कंबर कसून कामाला लागावठे लागठेल !

जयागवतक संशोधियारी हदशया 
हवामानबदलाला तोंड कसठे द्ायचठे या समस्ठेबद्दल संशोधन 

साऱया जगभरच सुरु आहठे, परंतु तरीही शास्तज्ांच्ा अभ्ासाचठे 
प्रमुख नवरय बटाट्ाच्ा त्पकाला पोरक घटक (न्ूत्टट्यंटसस्) आणण 
पाणी यांच्ा वापराची पररणामकता वाढनवणठे यावरच कें द्रीत झालठे 
आहठेत. तापमानवाढ आणण बटाटा उत्ादक प्रदठेशांचठे जागनतक 
वैनवध् लक्ात घठेता जगभरातील नवनवसक्त भूभाग व हवामानप्रदठेश 
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यांच्ाशी (वैयरक्तकररत्ा) ननगडीत व त्ा त्ा नवभागापुरतठेच 
संबंधधत असठे पोरक घटक व पाणीव्यवथिापन पररणामकारक 
कसठे करता यठेईल व बदलत्ा पयगावरणामध्ठे त्ामध्ठे अधधक 
अनुकूल व उपयुक्त असठे बदल कोणत्ा प्रकारठे घडवून आणता 
यठेतील याबाबतीमधील संशोधनावर जगभरच्ा शास्तज्ांचा भर 
आहठे. 

बटाट्ाच्ा रोपाच्ा संवध्षनासाठी व त्ातील पोरणमूल्यांना 
बळकटी दठेण्ासाठी उपयुक्त ठरणारठे नायटट् ोजन (नत्र) तसठेच 
पोटॅसशयम (पलाश) सारखठे घटक कमीतकमी प्रमाणात परंतु 
अधधकाधधक पररणामकारक व नवक्ीस उपयुक्त कसठे ठरु 
शकतील, अशा प्रकारठे कसठे घठेता यठेतील, हठे बदलत्ा पयगावरणीय 
पररस्थितीमध्ठे शास्तज्ांपुढठे व पीकव्यवथिापकांपुढठे मोठठे च 
आव्ान ठरणार आहठे. कारण तापमानातील वाढ तसठेच वाढती 
आद्र्षता या दोन्ींचा पररणाम बटाटा त्पकावर होणार आहठे. त्ामुळठे  

बटाट्ाचठे नत्रीकरण (नायटट् ीत्फकठे शन) तसठेच नवनत्रीकरण (डी. 
नायटट् ीत्फकठे शन) या दोन्ी त्क्यांचा वठेग वाढून नत्रवायूनवमोचन 
व हद्नत्रप्रणील (नायटट् ोजन ऑक्ाइट)चठे उत्ादन हठे दोन घटकही 
वाढणार आहठेत. त्ाचीही दखल बदलत्ा पररस्थितीमध्ठे घठेऊन 
संशोधकांना योग् ती उपाययोजना सुचवावी लागणार आहठे. 

भयारतयातील पोटशॅशयम ववसंवयाद 
 बटाट्ाचठे पीक घठेतल्या जाणाऱया प्रदठेशांतील जमीन व 

मातीचा जठेव्ा सूक्ष्म अभ्ास करण्ात आला तठेव्ा शास्तज्ांना एक 
वठेगळाच नवसंवाद दृत्ष्क्ठेत्रात आला. रोपाला खताच्ा स्वरुपात 
हदलठे जाणारठे पोटॅसशयम आणण रोपानठे प्रत्क् वापरलठेलठे पोटॅसशयम 
यांच्ामध्ठेच तो नवसंवाद होता. भारतामधील बटाटा उत्ादक 

शठेतकऱयांकडून वापरल्या जाणाऱया खतांच्ा बाबतीत तर हा 
नवसंवाद अधधकच प्रकरगानठे जाणवण्ाइतका होता. 

भारतातील बटाटा उत्ादक शठेतकरी कोणकोणती खतठे 
वापरतात आणण कोणत्ा वठेळी कोणत्ा हंगामामध्ठे याची पाहणी 
जठेव्ा संशोधक संथिांकडून कठे ली गठेली तठेव्ा एक धक्ादायक 

बाब समोर आली. भारतीय शठेतकऱयांचा कल पोटॅसशयमचा 
समावठेश असणाऱया खतांपठेक्ा फॉस्रसचा (सु्रद) समावठेश 
असणारी खतठे खूपच जास्त प्रमाणात आहठे, असठे हदसून आलठे. 
त्ातही डायअमोननयम फॉस्ठे ट सारखी फॉस्रसयुक्त खतठे 
सवगाधधक प्रमाणात भारतीय शठेतकरी बटाटा त्पकांसाठी वापरतात. 
हठेही सत् अधोरठेझखत झालठे. ही फॉस्रसयुक्त खतठे भारतीय 
शठेतकरी बटाट्ाच्ा त्पकाला त्ा त्पकाची गरज असल्यापठेक्ा 
त्कतीतरी जास्त प्रमाणात दठेतो, ही आपल्या बळीराजाची सवयही 
या पाहणीमध्ठे हदसून आली. याचीही दखल बदलत्ा काळात घठेणठे 
आवश्यक आहठे. 

त्पकाकडून पोरक घटक योग् प्रमाणात शोरून घठेण्ाच्ा 
पद्धतीवर जसा दषु्काळी हवामानाचा नवपरीत पररणाम होतो तसाच 
अनतत्रक्त पावसाच्ा पररस्थितीनठेही. संगणकीय अभ्ासातून हठे 
हदसून आलठे आहठे की गंगठेच्ा खोऱयात तापमानवाढीमुळठे  पावसाचठे 
प्रमाण तर वाढठेलच, पण त्ामुळठे  बटाट्ाच्ा त्पकाला नमळणारा 
कालावधीही प्रत्ठेकी एक त्डग्ी सठेल्ल्सयस तापमानवाढीमुळठे  
पावणठेतीन हदवसांनी कमी होऊन त्पकाला पोरणासाठी व पूण्ष 
वाढीसाठीही तठेवढा कमी काळ नमळठेल. या अशा पररणामांचा 
नवचारही अत्ावश्यक आहठे.
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तंत्रज्ञानञाचषी धररतञा कञास 
शेतषीचञा होईल ववकञास

श्षी. अशोक जैन
अध्यक्ष, जैन इरिगेशन ससस्टिम्स लि.
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ज्ान, नवज्ान आणण तंत्रज्ानाच्ा आधारठे आपण आपल्या 
कल्पनठेतून नवीन नवर् ननमगाण करू शकतो हा आत्मनवर्ास 
नवीन भारतीय त्पढीमध्ठे वाढीला लागला आहठे. त्ामुळठे  जगावर 
अधधराज् गाजनवण्ाचठे सामर््ष आपल्यात उत्न्न होऊन 
कुणाकडठेही भीक मागण्ाची गरज पडणार नाही या नवर्ासापयिंत 
आपला दठेश जाऊन पोहोचला आहठे. त्ामुळठे  ज्ान, नवज्ान आणण 
तंत्रज्ान याच्ा जोडीला समर्ष कल्पनाशक्ती, अदम् उत्ाह, 
जगण्ाचा सकारात्मक दृष्ीकोन आणण हसत खठेळत अरक 
प्रयत्न करणठे हठे नव्या जगाचठे आणण नवशठेरतः भारतातल्या तरुण 
शठेतकऱयांचठे रिीदवाक् बनलठे आहठे. ज्ान या शब्ामध्ठे ज्ान हा धातू 
आहठे. ज्ा म्हणजठे जाणणठे त्कंवा जाणून घठेण्ाची आथिा वाटणठे. 
पुरातन काळापासून या अवथिठेतूनच नवनवीन ज्ान उदयाला 
आलठे. कोणत्ाही नवरयाची कठे वळ माहहती असली म्हणजठे त्ाचठे 
ज्ान झालठे असठे होत नाही. नवरयाची सखोल जाणीव अभ्ासपूण्ष 
रीतीनठे व समप्षक उदाहरणांनी स्पष् करणठे याला ज्ान म्हणतात. 
कालांतरानठे ज्ानाचठे दोन नवभाग जन्ाला आलठे. (१) आत्मज्ानाची 
स्वतंत्र शाखा ननमगाण झाली आणण (२) सृष्ीच्ा सखोल 
ननरीक्णांच्ा प्रयोगशाळा ननमगाण झाल्यापासून नवज्ान ननमगाण 
झालठे. अल्बट्ष आईन्साइननठे ननमगाण कठे लठेली काळाची संकल्पना 

नवलक्ण प्रगत ठरली. काळ धावू लागला तसठे नवज्ान प्रगत 
होऊ लागलठे. प्रत्ठेक गोष् नवज्ानाच्ा ननकरावर तपासली जाऊ 
लागली. यामध्ठे हजार वरषांपूवषीचठे ज्ानही नवज्ानानठे काही बाबतीत 
कालबाह् ठरनवलठे. भूगोलामुळठे  नवनवध मानवशास्ताचा इनतहास ही 
बदलत गठेला. सव्षत्र नवज्ानानठे काही एक वत्षमानाला दृष्ी हदली 
त्ामुळठे  नवज्ानाच्ा नवनवध प्रयोगशाळठेतून तंत्रज्ान ननमगाण झालठे 
आणण माहहती तंत्रज्ानाचठे (आय.टी.) नवठे पव्ष जगात जन्ाला आलठे. 
तंत्रज्ानानठे नुसतठेच तंत्र आणलठे नाही तर, नवसशष् तंत्रातून अनठेक तंत्र 
उकलत गठेली. ज्ाला आपण आज टठेक्ॉलॉजी म्हणू त्ानठे नवनवी 
वळणठे घठेतली. तंत्रज्ानानठे नुसता बदल घडनवला आहठे असठे नाही तर 
तंत्रज्ानानठे जगण्ातल्या त्करटठेपणाला मूठमाती हदली. त्कतीतरी 
रुढी आणण मानवी संकल्पना नाहीश्या झाल्या. जवळपास सगळी 
राष्ट् ठे एका मोबाईलनठे जोडली गठेली. रोबो तयार झालठे. नवज्ान आणण 
तंत्रज्ानानठे शठेतीतही त्कतीतरी बदल कठे लठे. त्ामुळठे  शठेती क्ठेत्रात 
मोठी क्ांती झाली आहठे. त्कंबहुना “दसुऱयया िररतक्ांतीची नांदी 
केवळ तंत्ज्यान असेल. भरपूर रयासयायवनक खते, भरपूर पयाणी 
आणण वनव्वळ ढोर मेिनत करून चयालणयार नयािी. त्याकररतया 
तांकत्क व बौणधिक क्षमतेचया वयापर आवश्यक आिे आणण येत्या 
८ ते १० वषषात िी क्ांती िोईल,” असठे भाकीत आमच्ा कंपनीचठेठे 



जून 2020 & 29 &

संथिापक भूनमपुत्र डॉ. भवरलाल जैन यांनी १० फठे रिुवारी २००० 
रोजीच नवकसनशील दठेशांच्ा सूक्ष्मससचंन तंत्रज्ान परररदठेत कठे लठे 
होतठे. आज तठे प्रत्क्ात उतरलठे आहठे.

अल्बट्ष आईन्साईनच्ा शब्ात सांगायचठे तर, “ज्ानापठेक्ा 
कल्पनाशक्ती महत्त्वाची आहठे. ज्ानाला मयगादा असतात. कल्पनठेतून 
आपण आपलठे नवीन आकाश ननमगाण करतो.” ज्ान खूप आहठे. तठे 
अस्ताव्यस्त पसरलठेलठे आहठे. सजकडठे पाहाल नतकडठे तठे हदसठेल. पण 
तठे करायचठे काय आणण तठे कसठे वापरात आणायचठे हठे जर माहीत 
नसठेल तर त्ाचा काय उपयोग? एक वठेळ ज्ान रोडठे कमी असलठे 
तरी चालठेल पण वत्षमानाला पुढठे नठेणारी कल्पनाशक्ती अत्ंत 
आवश्यक आहठे. कल्पनाशक्तीचठे मुक्तपण ज्ाची मातीशी ओळख 
आहठे त्ालाच कळतठे. मातीच खरठे सृजनाचठे नवठेनवठे नवनवध अंकुर 
ननमगाण करतठे आणण पाण्ातून नवनवध रस जन्ाला यठेतात.

वत्मूततींिी केली कयांती
जैवतंत्रज्ान, हठबक ससचंन आणण बंहदस्त वातावरणातली 

ग्ीनहाऊस त्कंवा पॉलीहाऊसमधली शठेती या तीन गोष्ींनी 
भारतातच काय पण जगभराच्ा शठेतीत क्ांतीकारी बदल घडवून 
आणलठे आहठेत. त्कंबहुना या त्त्रमूततींमुळठेच भारतीय व जागनतक 
शठेतीचा तोंडवळा बदलला आहठे. आपल्यापुरतठे आणण त्ातही जैन 
इररगठेशन पुरतठे बोलायचठे झालठे तर जैवतंत्रज्ानाचा वापर करून 
दठेशातली अत्ंत अद्यावत अशी बायोटठेक्ॉलॉजी लॅब आम्ही 
जळगावात उभी कठे ली आणण या क्ठेत्रातलठे जगातलठे संपूण्ष तंत्रज्ान 
आणून त्टश्यूक्चर पद्धतीनठे दजषेदार व श्ठेष् गुणवत्ा असलठेल्या 
रोगमुक्त व व्ायरस फ्ी रोपांची नननम्षती कठे ली. यामुळठे  उत्ादन व 

उत्ादकता तर वाढलीच पण काही त्पकांमध्ठे जगातलठे नंबर १ चठे 
उत्ादक आपण ठरलो आहोत.

अगदी साधठे पहहलठे उदाहरण ग्ँडनैन त्टश्यूक्चर कठे ळीचठे घठेऊ. 
२५ वरषांपूवषी जठेव्ा आपल्याकडठे त्टश्यूक्चरची रोपठे नव्ती आणण 
हठबक ससचंन व फत्ट्षगठेशन चठे तंत्रज्ानही नव्तठे तठेव्ा जळगाव 
सजल्हात शठेतकरी ५ बाय ५ फुटावर एकरी कठे ळीची १७४२ रोपठे 
लावायचठे. ६० तठे ६५ टक्ठे  झाडांवरचठे घड कापायला यायचठे आणण 
३० तठे ३५ टक्ठे  झाडठे वांझ ननघायची. सरासरी ९ तठे १० त्कलोचा 
घड पडायचा आणण एकरी १० तठे ११टन उत्ादन यायचठे. आमचठे 
परमपूज् त्पताजी आणण जैन इररगठेशनचठे संथिापक भवरलालजी 
जैन अरगात श्द्धठेय मोठठे भाऊ यांनी १९८७ मध्ठे दठेशात पहहल्यांदा 
हठबक ससचंनाचठे तंत्रज्ान आणलठे. तठेव्ा रेंब रेंब पाण्ावर कुठठे  
कठे ळी यठेतात का? असठे म्हणून लोकं या तंत्रज्ानाला हसायचठे. पण 
पहहल्यांदा लोकांनी जेंव्ा हठबकवरचठे सरासरी २५ त्कलोचठे घड 
पाहहलठे आणण १०० टक्ठे  झाडठे कापायला यठेतात हठे चचत्र पाहहलठे 
तठेव्ा त्ांचा तंत्रज्ानावरचा नवर्ास वाढत गठेला. ३७ तठे ३८ टन 
प्रनतएकर उत्ादन आलठे.
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अमठेररकठे ची ग्ँडनैन ही कठे ळीची ननयगातक्म व प्रत्क्यठेलाही 
योग् होईल अशी जात आणून आमच्ा जैन इररगठेशन कंपनीनठे 
उती संवध्षन (त्टश्यूक्चर) पद्धतीनठे रोपठे तयार करून शठेतकऱयांना 
पुरवायला सुरुवात कठे ली याला ही पंचवीस वरषे आता झाली आहठेत. 
जैन इररगठेशन कंपनी दरवरषी कठे ळीची जवळपास दहा कोटी रोपठे 
त्टश्यूक्चर पद्धतीनठे बनवीत असून या क्ठेत्रातली जगातील 
नंबर १ ची कंपनी बनली आहठे. हठबक ससचंन, 
त्टश्यूक्चर रोपठे आणण फत्ट्षगठेशन यांची अचूक 
गाठ मारून कंपनीनठे कठे ळी त्पकात जठे तंत्रज्ान 
नवकसीत कठे लठे त्ामुळठे  आता ९० तठे ९५ टक्ठे  
झाडांवरचठे घड कापायला यठेतात. सरासरी घड २९ 
तठे ३० त्कलोचा पडतो आणण एकरी उत्ादन ४०-४१ 
टनांपयिंत जातठे. काही शठेतकऱयांकडठे तर ७० तठे ७५ 
त्कलोचठे घड पडलठे आहठेत आणण जळगाव सजल्हातील 
हठेक्टरी उत्ादकतठेचा उच्चांक १२७ तठे १३१ टनापयिंत 
जाऊन पोहोचला आहठे. नवशठेर म्हणजठे शठेतकऱयांनी हठे नवठे 
तंत्रज्ान तर पूण्षपणठे न्स्वकारलठेच पण पूवषीपठेक्ा एकरी 
रोपांची संख्ा ४०० नठे कमी होऊनही उत्ादकता व 
उत्ादन वाढलठे आहठे. ही सगळी तंत्रज्ानाची त्कमया 
आहठे. आज शठेतकरी ६ बाय ६ त्कंवा ६ बाय ५.५ फूट 
अंतरावर जास्तीत जास्त १३०० तठे १३५० कठे ळीची रोपठे 
लावतो आहठे.

असठेच त्टश्यूक्चरचठे तंत्रज्ान पठेरू, मोसंबी, पपई, टिट् ॉबठेरी, 
डाचळंब, ऊस, शोधभवंत फुलझाडठे, भाजीपाल्याची रोपठे यातही 
नवकसीत झालठे आहठे. काही कंपन्ांनी टॉमठेटो, ढोबळी नमरची, 
काकडी यासारख्ा भाजीपाल्याबरोबरच गुलाब, जरबठेरा, 
कानषेशन, शठेवंती, ग्ॅत्डओली, झेंडू, जास्वंद, कमळ यांसारख्ा 

फुलांची रोपठेही त्टश्यूक्चर तंत्रज्ानानठे बननवलठेली 
आहठेत. त्ामुळठे  अनंत रंगी व अत्ंत आकर्षक, लांब 
दांड्ाची व फ्लॉवरपॉटमध्ठे एक-दोन आठवडठे सहज 

त्टकू शकणारी फुलठे आपल्या दठेशांतग्षत बाजारपठेठठे त 
तर उपलब्ध होतातच पण परदठेशीही जाऊ लागली 

आहठेत. दरवरषी १४ फठे रिुवारीला वॅ्लेंन्ाईन डठे मोठ्ा 
उत्ाहानठे जगभर साजरा होतो. त्ासाठी आता 
आपल्या महाराष्ट् ातूनही लाखो गुलाबाची फुलठे 
नठेदरलँड, युरोप, जपान, ऑटिट् ठेसलया, ससगंापूर यठेरठे 

जात आहठेत. ही नवीन तंत्रज्ानानठे दाखनवलठेली 
नवकासाची पहाट आहठे.

आंब्यारे जगयातले पहहले नटश्यूकलरर
जैव तंत्रज्ानाचा शोध लागल्यापासून संपूण्ष जगभर 

आंब्ाचठे त्टश्यूक्चर वा अन् टट् ासिसजनीक तंत्रज्ान 
वापरून रोपठे बननवण्ासंबंधी संशोधन चालू आहठे. 
खालचा रुटटिॉक काय ठठे वायचा (खुंट) आणण वरचठे 
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सायन (कलम) कशाचठे करायचठे? नवरा-
बायकोचा हा जोडा मॅच कसा होईल असा 
सगळ्ा जगाला प्रश्न पडलाय. सारठेजण त्ासाठी 
धडपडताहठेत. पण अद्ाप कोणालाही त्ात यश 
आलठेलठे नाही. पण या लठेखात नमूद करताना मला 
नवशठेर आनंद असा होतो आहठे की जैन इररगठेशननठे 
जळगावात राहून आणण जगभरच्ा सव्ष प्रकारच्ा 
तंत्रज्ानाचा वापर करुन आंब्ात त्टश्यूक्चर 
तंत्रज्ानाचा वापर करुन रोपठे बननवण्ाचा 
जगातला पहहला मान पटकावला आहठे. जगभरच्ा 
शास्तज्ांना जठे जमलठे नाही तठे जळगावातील जैन 
इररगठेशनच्ा शास्तज्ांनी ससद्ध करुन दाखनवलठे. आज 
ही त्टश्यूक्चर आंब्ाची रोपठे जैन हहल्सवर हदमाखानठे 
उभी आहठेत. हठे तंत्रज्ानाच्ा नवकासामध्ठे नव्यानठे खोवलठे गठेलठेलठे 
मानाचठे मोरपीस आहठे. इतकठे च नव्ठे तर या आंब्ांच्ा झाडाला 
यावरषी पहहल्यांदा ७०० ग्ॅमचठे आंबठे लागलठे व रंगही सुंदर आला.

सघि व अवतसघि लयागवडीरे तंत्ज्याि सघि
नैसरग्षक संसाधनांचा पुरठेपूर वापर करुन (उदा. सूय्षप्रकाश, 

काब्षनडाय ऑक्ाईड वायू, परागीभवन वगैरठे ) कमीत कमी 
क्ठेत्रातून जास्तीत जास्त उत्ादन घ्ावयाचठे असठेल तर सघन व 
अनतसघन पद्धनतनठे त्पकठे  घठेण्ाचठे आणण नवशठेरतः फळबागा उभ्ा 
करण्ाचठे नवीन तंत्रज्ान जगभर वठेगानठे व जोमानठे प्रसारीत होताना 

हदसतठे आहठे. हठे तंत्रज्ान सजतक्ा जलद गतीनठे 
व मोठ्ा प्रमाणात न्स्वकारलठे जाईल नततक्ा 

वठेगानठे शठेतकऱयाची आधर्षक उन्नती होण्ास हातभार 
लागणार आहठे. अरगात नुसती झाडांची संख्ा वाढवून 
उपयोग नाही. सघन व अनतसघन लागवडीचठे तंत्रज्ान 
यशस्वी होण्ासाठी आवश्यक असलठेली तदनुरंरगक 
तंत्रज्ानठेही शठेतकऱयांनी न्स्वकारून ती तंतोतंतपणठे 
कृतीत उतरनवणठे गरजठेचठे आहठे. उदा. झाडठे बुटकी ठठे वणठे. 
ती ६ तठे ७ फुटाच्ावर वाढू न दठेणठे, झाडांची ननयनमतपणठे 
छाटणी (प्रोननगं) करणठे, फांद्ांना आकार दठेणठे, जास्तीत 
जास्त सूय्षप्रकाश झाडांना नमळून फोटोससनं्ठेसठेसची 

प्रत्क्या चांगली होणठे, दसक्णोत्र हदशनठे झाडाची लागवड 
करणठे, पूव्ष-पसचिम हदशठेनठेच झाडावर फळठे  धरणठे, याच हदशठेनठे 

दोन झाडांमधलठे अंतर वाढनवत नठेणठे. झाडाचठे वय लक्ात घठेऊन 
मोजून फळठे  धरणठे, फळांची नवरळणी करणठे, मोहोर ननयनमत व 
लवकर यावा म्हणून पॅक्ोब्ुटट् ॉझॉल सारख्ा संजीवकांचा वापर 
करणठे, संजीवकाच्ा मात्रठेप्रमाणठे सेंद्रीय व रासायननक खताची 
मात्रा दठेणठे, झाडांना हठबक संचामधून बारमाही पाणी दठेणठे व द्रवरुप 
खतठे आणण लिरी, दशपणषी यांचठे अक्ष  दठेणठे, बाष्ीभवन रोखणठे 
व तण आणण त्कडींचा बंदोबस्त करण्ासाठी मल्चगंचा मग तठे 
प्ॅस्टिक त्कंवा काडीकचरा कशाचठेही असो, त्ाचा वापर करणठे, 
वादळवारा, गारपीट यापासून संरक्णासाठी प्रसंगी शठेडनठेट त्कंवा 
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कागद अंररणठे, ग्ोबल गॅप, जैन 
गॅप, त्प्रसीजन फानमिंग यासारख्ा 
तंत्रज्ानाचा वापर करणठे गरजठेचठे 
झालठे आहठे. मोठी आनंदाची गोष् 
ही आहठे की शठेतकरीही हठे नवीन 
तंत्रज्ान आवडीनठे व स्वखुरीनठे 
न्स्वकारतो आहठे. तो स्वतःही यात 
नवनवीन प्रयोग करण्ाचा प्रयत्न 
करतो आहठे.

पूवषी आपल्या नवद्ापीठांची 
सशफारस १० बाय १० नमटर 
लागवडीची होती. म्हणजठे एकरी ४० 
झाडठे बसायची. आता सघन लागवड 
पद्धतीमध्ठे ४ बाय २ नमटर अंतरावर 
एकरी ५०० आणण अनतसघन 
पद्धतीमध्ठे ४ बाय १ नमटर 
अंतरावर एकरी आंब्ाची १००० 
(एक हजार) झाडठे लोक लानवत 
आहठेत. सांगली सजल्हात अशा 

अनतसघन लागवडीच्ा आंबा बागा 
मोठ्ा प्रमाणावर उभ्ा राहहल्या 
आहठेत. द्राक्, पठेरू, ससताफळ, 
डाचळंब, पपई, अंसजर, बोर, जांभूळ, 
मोसंबी, संत्री या फळत्पकातही हठे 
तंत्रज्ान यशस्वी झालठे आहठे. या 
तंत्रज्ान पद्धतीमध्ठे सुरुवातीला 
रोपा-कलमांचा व प्रोननगं-मजुरीचा 
खच्ष अधधक असला तरी पुढठे तो 
कमी होत जातो आणण खचगाच्ा 
तुलनठेत नमळणारठे उत्ादन व उत्न्न 
त्कतीतरी अधधक असतठे. डाचळंब 
उत्ादक शठेतकरी गठेली जवळपास 
२० वरषे तठेल्या आणण मर रोगाचा 
सामना करतो आहठे. या रोगांचा 
बंदोबस्त करण्ासाठी सगळठेजण 
संशोधन व प्रयत्नांना पराकाष्ा 
करताहठेत. पण अजून हाती ठोस 
उपाय लागत नाही. त्ामुळठे  डाचळंब 
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उत्ादक शठेतकऱयांनी २० वरषे बाग 
त्टकनवण्ापठेक्ा सघन व अनतसघन 
पद्धनतनठे लागवड करून ९ तठे १० 
वरषांची बाग ठठे वायची आणण नंतर 
काढून टाकायची अशा पद्धनतनठे बागा 
उभारण्ास सुरुवात कठे ली आहठे.

बंहदस्त वयातयावरणयात उत्यादि
उघड्ा रानात उत्ादन घठेताना 

ज्ा अडचणी व मयगादा यठेतात 
त्ांच्ावर मात करण्ासाठी त्पकांना 
आवश्यक असठेल तठे वातावरण व 
तपमान बंहदस्तपणठे तयार करुन 
उदा. पॉसलहाऊस, शठेडनठेट, टनठेल्स, 
ग्ीनहाऊस, ग्ासहाऊस वगैरठे  
उत्ादन घठेण्ाचठे तंत्रज्ान आता जगभर 
आणण आपल्याकडठेही मोठ्ा प्रमाणात 
नवकसीत झालठे आहठे. या बंहदस्त 
वातावरणात मातीसशवाय रॉकवूल, 
कोकोपीट, परलाईट, व्नम्षक्ुलाईट, 
पीट, वाळू व नवटा आणण दगडांचठे 

बारीक तुकडठे, लाकडाचा 
भुस्ा अशी ननरननराळी माध्मठे 
त्पकठे  वाढनवण्ासाठी वापरली 
जात आहठेत. हायडट् ोपोननक्, 
एरोपोननक् तंत्रज्ानही जगभर 
वापरून ननरननराळ्ा त्पकांचठे 
उत्ादन घठेतलठे जात आहठे. या 
तंत्रज्ानामुळठे  कोणत्ाही हंगामात 
कोणत्ाही त्पकाचठे वर्षभर 
उत्ादन आपण काढू शकतो. 
त्ामुळठे  हंगाम आणण ऋतुचठे 
बंधन राहहलठेलठे नाही. ग्ीनहाऊस 
तंत्रज्ानाच्ा वापरानठे तर उत्ादन 
व उत्ादकतठेचठे उच्चांक मोडलठे 
गठेलठे आहठेत. आपण कल्पनाही 
करु शकत नाही इतकठे  नवक्मी 
उत्ादन या तंत्रज्ानामुळठे  होत 
आहठे. १९९३ मध्ठे इस्ाईलचठे 
ग्ीनहाऊस मधील टॉमटोचठे 
उत्ादन एकरी ३०० टन होतठे 
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आज तठे ४०० टनावर आहठे. पण इस्ाईलला मागठे टाकून आज 
नठेदरलँड हा दठेश त्ाच्ापुढठे गठेला आहठे. त्ांचठे टॉमठेटोचठे उत्ादन 
६०० टनावर गठेलठे आहठे.

सौर उजजेरया वयापर
ही ग्ीनहाऊसठेस आतून गरम ठठे वण्ासाठी सौर उजषेचा 

वापर मोठ्ा प्रमाणात करण्ात यठेत आहठे. जैन इररगठेशननठेही 
सौर कृत्र पंप, सौर उजगा, सूय्ष शक्तीवर चालणारठे हदवठे, गरम पाणी 
नमळण्ासाठी व्यवथिा या सव्ष क्ठेत्रात मोठठे  संशोधन करुन तठे 
तंत्रज्ान लोकांना उपलब्ध करुन हदलठे आहठे. सशवाय ऑटोमठेशन, 
न्ूटट् ीकठे अर, ईसी व पीएच ननयंत्रीत करणठे, पठेरणी यंत्रठे, फवारणी 
मसशसि, कांदा रोपठे लागण यंत्र व नवनवध पद्धतीची अवजारठे 
नवकसीत करुन शठेतकऱयाला आधर्षक उन्नतीच्ा हदशठेनठे नठेण्ाचा 
प्रयत्न चालनवलठेला आहठे. आता नव्यानठे डट् ोन कॅमठेरठे, सठेसिस्ष, रोबो, 
जीआयएस, सॅटठेलाईट वरून चचत्रठे व नकाशठे नमळनवणठे, इंटरनठेट, 
गुगल, फठे सबुक, संगणक, आयपॅड यांचाही वापर होतो आहठे. तो 
हदवसेंहदवस वाढतो आहठे. 

हवयामयाि बदलयारे आव्याि
गठेल्या शतकामध्ठे जठे काही वैज्ाननक नवरय नवशठेर लक् 

वठेधून घठेणारठे ठरलठे त्ातलाच एक गुंतागुंतीचा आणण अजूनही 

पूण्ष उलगडा न झालठेला नवरय म्हणजठे हवामानात होणारठे बदल. 
या बदलाचा प्रमुख लक्णीय पररणाम म्हणजठे पृथ्ीचठे सरासरी 
तपमान गठेल्या शंभर वरगात ०.७४ शतांश सेंटीग्ठेडनठे वाढलठे आहठे 
आणण पुढील दोन दशकांमध्ठे साधारणतः दर दशकात ०.२ दशांश 
सेंटीग्ठेड इतकठे  वाढत जाईल असठे हदसतठे. 

पररणामी वातावरणामध्ठे जठे एक जलीय चक् १०० वरषांपूवषी 
ज्ा अवथिठेत नवद्मान होतठे त्ात आता बदल होऊन नवी जल 
चक्ीय प्रत्क्या उदयास यठेऊ घातली आहठे. याचा पहहला फटका 
शठेती व शठेतकऱयांना बसणार आहठे. त्ामुळठे  तंत्रज्ानाचा वापर 
करुन या समस्ठेला तोंड कसठे द्ायचठे याचा गंभीरपणठे नवचार 
करावा लागणार आहठे. या दृष्ीनठे संभाव्य हवामान बदलांमध्ठे जो 
एक वठेगळठेपणा राहणार आहठे त्ात पावसाच्ा दोन सरींमधलठे 
त्कंवा पावसाच्ा हदवसांमधलठे अंतर (डट् ायस्पठेल) वाढणठे हा एक 
महत्वाचा नवा अडसर नवशठेरतः पावसावर अवलंबून असलठेल्या 
शठेतीला तयार होणार आहठे. त्ासाठी हठबक ससचंन आणण 
शठेततळ्ांची गरज ही आजच्ापठेक्ाही अधधक वाढणार आहठे. 
म्हणून ज्ा प्रमाणात आत्ापासूनच आपण शठेततळ्ांचा वापर 
हा शठेती पद्धतीत लोकत्प्रय आणण सुदृढ करु शकू त्ाप्रमाणात 
पावसाळ्ातील शठेतीचठे उत्न्न हठे अधधक नवर्ासाह्षतठेचठे होणार 
आहठे.
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खरीप 
हंगामातील 

पपकांचे 
नियोजि

श्षी. बषी.डषी. जडे
कृषी ववद्ाशास्त्रज्ञ, जैन इरिगेशन ससस्टिम्स लि.
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िध्ा शेतकरी खरीप हगंामाच्ा कनयोजनामध्े व्यस्त आहते. मागील वर्ती पाऊि उशीरा िुरू झाला आणण 
नंतरचा जो पाऊि अपेणक्षत होता तो न आल्ाने व हगंामाच्ा शेवटी जादा पाऊि झाल्ाने खरीप मपकाच्ा 
उत्ादनात मोिी घट आली, हवामानामध्े िारखे बदल झाले, ढगाळ वातावरणामुळे पुरिेा िूय्तप्रकाश 
कापूि मपकाला ममळाला नाही. तापमानात कमी असधक बदल झाले, पाविाळ्ातील प्रत्ेक ममहन्ात 
अपेणक्षत पाऊि न झाल्ाने कापूि मपकाि वारवंार पाण्ाचा ताण पडला. हवामानात ही वारवंार बदल 
झाल्ाने कापूि, िोयाबीन मपकाची जोमदार वाढ न झाल्ाने कापूि मपकाचे अपेणक्षत उत्ादन ममळाले 
नाही. शेतकऱ्ांनी कापूि मपकािािी खच्त ही असधक केला होता. कापूि, िोयाबीन मपकाचे उत्ादन कमी 
झाले, उत्ादन खच्त वाढला त्ात भर कापूि मपकाि दर कमी ममळाल्ाने शेतकऱ्ांना कापूि मपकापािून 
नफा ममळाला नाही तर आस थ्िक नुकिान झाले. कोरडवाहू कापूि उत्ादकांना एकरी ३ ते ४ क्विटलं कापूि 
झाला तर ठिबक सिंचनावरील कापूि उत्ादकांना एकरी १२ ते १६ क्विटलं उत्ादन ममळाले. काहींनी २० - 
२२ क्विटलं पयांत मजल मारली. 

राज्ात मरािवाडा, ववदभ्त आणण खाने्शातील बऱ्ाच शेतकऱ्ांना कोरडवाहू कापूि मपकाचे उत्ादन 
अवतशय कमी आले. राज्ात ग्रामीण भागात ठिबक सिंचन पद्धतीवर पूव्त हगंामी कापूि लागवडीच्ा 
तंत्राबाबत माग्तदश्तन करताना, शेतकऱ्ांशी चचा्त करताना कापूि मपकाशशवाय कोण कोणती मपके 
लागवडीबाबत शेतकरी ववचार करीत आहते. ह्ाचा मागोवा घेताना मका, तूर, िोयाबीन काहींनी ज्ारी 
लागवडीबाबत कल दश्तवीला ह ेिांगताना मात्र कापूि बाबतीतचे प्रेम ते लपवू शकले नाहीत. तूर, मका, 
िोयाबीन, कडधान्े आणण ज्ारीच्ा खचा्त बाबत ममळणाऱ्ा उत्ादन आणण आस थ्िक नफा बाबतीत ही 
त्ांच्ा िोबत ववस्तृतपणे चचा्त केली. ती ये्े नमूद केली आह.े
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साधारणपणठे मका हठे त्पक खरीप, रब्ी आणण उन्ाळी ह्ा 
त्तन्ी हगामांमध्ठे घठेतलठे जातठे. खरीप हंगामातील मका त्पकाचठे 
उत्ादन साधारणपणठे एकरी १० तठे १५ ल्वटंल तर रब्ी हंगाममध्ठे 
एकरी सरासरी २० तठे २५ ल्वटंल उत्ादन नमळतठे. खरीप हंगामात 
पावसाळी मका त्पकाचठे जठेव्ा शठेतकरी नवचार करीत आहठेत 
त्ावठेळी मका त्पकासाठी यठेणाऱया खचगाचा नवचार करावा. बऱयाच 
शठेतकऱयांसोबत चचगा कठे ल्यानंतर मका त्पकासाठी १५ तठे २० 
ल्वटंल उत्ादन घठेणाऱया शठेतकऱयांना एकरी १५००० तठे १८,००० 
रू खच्ष यठेतो. तर २० तठे २५ ल्वटंल उत्ादन घठेणाऱया शठेतकऱयांना 
१८,००० तठे २२,००० रु. एकरी खच्ष यठेतो. साधारणपणठे खरीपाचा 
मका ननघाल्यानंतर बाजारात सध्ा १५०० रू प्रती ल्वटंल दर 
नमळत आहठे. 

सामान् शठेतकऱयास एकरी १५ ल्वटंल उत्ादन नमळालठे 
आणण दर १५०० रू प्रती ल्वटंल नमळाल्यानंतर २२,५०० रू 
ढोबळ उत्न्न नमळतठे, त्ातील १५,००० रू लागवडीचा खच्ष वजा 
कठे ल्यास खरीप मका पासून ७,५०० तठे ८,५०० रू. एकरी ननव्वळ 
नफा नमळठेल, आणण चारा पासून ३००० तठे ३५०० रूपयांचठे उत्न्न 
नमळतठे. असठे एकूण १०५०० तठे १२००० रू. एकरी नफा नमळठेल. 
त्ामुळठे  खरीप मकाचठे पारंपारीक पद्धतीच्ा लागवडी पासून खुप 
आधर्षक फायदा होईल असठे चचत्र हदसत नाही. खरीप हंगामातील 
मका पीक पावसावर अवलंबून असल्यानठे ह्ा त्पकास फुलोऱयावर 

असताना, दोन पावसामध्ठे मोठा खंड पडल्यास दाणठे भरताना, 
दाणठे प्व होताना पाण्ाचा ताण पडल्यास उत्ादनांवर मोठा 
पररणाम होतो. त्ामुळठे  मका लागवड करताना प्रगत तंत्राचा वापर 
करावा. हठबक ससचंन तंत्राच्ा वापरानठे जनमनीत कायम वाफसा 
राहून त्पकास  पाण्ाचा असजबात ताण पडत नाही त्ामुळठे  नवक्मी 
उत्ादन नमळतठे.

ज्ा शठेतकऱयांकडठे नवहीर, बोअर अरवा तत्म पाण्ाचा स्तोत 
असल्यास त्ा शठेतकऱयांनी मका त्पकाची पारंपाररक पद्धतीनठे न 
लागवड करता गादीवाफा तयार करून गादीवाफ्ावर मक्ाच्ा 
दोन ओळी लावाव्यात आणण दोन ओळींच्ामध्ठे इनलाईन हठबक 
ससचंनाची नळी ठठे वावी. गादीवाफा करतांना गादी वाफ्ाची 
रंूदी ७५ सेंमी ठठे वावी, उंची १ फूट ठठे वावी. वाफा तयार करताना 
रोटॅवठेटरचा उपयोग करून नंतरच गादीवाफठे  बनवावठेत. हठबक 
ससचंन पद्धतीचा वापर करताना इनलाईन हठबक पद्धतीचा वापर 
करावा. मका त्पक खादाड असल्यानठे त्ास संतुसलत पोरण द्ावठे. 
लागवडीपूवषी गादी वाफठे  तयार करताना एकरी १०:२६:२६ च्ा दोन 
गोण्ा, १० त्कलो झझकं सल्ठे ट, २५ त्कलो मॅग्ठेसशयम सल्ठे ट, 
३ त्कलो बोरॅक् जनमनीत नमसळावठे. खतठे नवभागून द्ावीत. गादी 
वाफ्ावर मक्ाच्ा दोन ओळी टोकण पद्धतीनठे लावताना दोन 
ओळीत ३०-४० सेंमी अंतर ठठे वावठे. तर दोन रोपांमध्ठे २० तठे २५ 
सेंमी अंतर ठठे वावठे. गादी वाफ्ावर हठबक ससचंन पद्धतीनठे लागवड 
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कठे ल्यास त्पकास कोणत्ाही अवथिठेत पाण्ाचा असजबात ताण 
पडणार नाही. मक्ाच्ा कणसामध्ठे दाणठे चांगलठे भरलठे जातील 
त्ामुळठे  नवक्मी उत्ादन नमळठेल. गादी वाफ्ावर लागवड कठे ल्यानठे 
पाऊस अधधक झाल्यास पाण्ाचा ननचरा लगठेच होण्ास मदत 
होईल.  खरीप हंगाममध्ठे मका लागवड करण्ाचा मनात नवचार 
असल्यास मक्ाची गादीवाफा आणण हठबक ससचंन पद्धतीवर 
लागवड करणठे अधधक फायदठेशीर ठरठेल. हठबक ससचंनामधून 

पाण्ात नवरघळणाऱया रासायननक खतांचा वापर ही करता यठेईल, 
त्ामुळठे  मक्ाचठे नवक्मी उत्ादन नमळठेल व त्ातून चांगला नफा 
नमळठेल. जैन हठबक पधदतीवर लागवड करून शठेतकऱयांनी रब्ी 
हंगामात एकरी ४० तठे ६० ल्वटंल मक्ाचठे उत्ादन नमळनवलठे 
आहठे. एकलग् गावातील श्ी. गयभू दादा ह्ांनी एकरी ६८.५ ल्वटंल 
उत्ादन नमळनवलठे आहठे. हठबक ससचंन पधदतीवर खरीपातील 
मक्ाचठे एकरी ३० तठे ४० ल्वटंल उत्ादन नमळू शकतठे. सरासरी 

महाराष्ट् ात तुरीचठे पीक हठे शठेतकऱयाला चांगलठे पैसठे नमळवून दठेणारठे म्हणून नकदीचठे पीक या नावानठे ओळखलठे जातठे. महाराष्ट् ात या 
तुरीच्ा त्पकाखालील क्ठेत्र जवळपास १९.२७ लाख हठेक्टर आहठे. परंतु हठे पीक बहुतठेक शठेतकरी कापूस, सोयाबीन आणण मूग, मटकी, 
उडीद यात आंतरत्पक म्हणून घठेतात. स्वतंत्रपणठे फक्त तुरीची लागवड करणारठे शठेतकरी खूप कमी आहठेत. मुख्त्वठे पावसावर हठे पीक 
अवलंबून आहठे. त्ामुळठे  त्ाची हठेक्टरी उत्ादकता खूप कमी आहठे. महाराष्ट् ात हठेक्टरी २५ तठे ३० ल्वटंल तुरीचठे (दाणठे) उत्ादन होतठे. 
५० तठे ६० ल्वटंल शेंगांचठे उत्ादन होतठे आणण हठेक्टरी १० ल्वटंल भुस्ा त्कंवा वाळलठेली पानठे नमळतात. हा भुस्ा जनावरांना चारा 
म्हणून उपयोगी पडतो. तुरीच्ा त्पकाची जर स्वतंत्रपणठे हठबक संचावर लागवड कठे ली तर उत्ादनात ३ तठे ४ पटीनठे फरक पडतो. 
दाणठे तर जास्त नमळतातच पण पालाही अधधक नमळतो. दाणा चांगला पाठेसून मोठा टपोरा राहतो. भारतात जवळपास सहा हजार 
डाळनमल आहठेत. त्ा दठेशात उत्ाहदत होणाऱया आणण परदठेशातून आयात कठे ल्या जाणाऱया तुरीवर प्रत्क्या करून डाळ बननवतात. 
हठबक तंत्राद्ारठे तुरीचठे उत्ादन वाढवू शकलो तर आगामी काळात आयात कमी होईल. हळूहळू आपण तूरडाळीच्ा उत्ादनात 
दठेश म्हणून स्वयंपूण्ष होण्ाची गरज आहठे. हठबकवर तूर लावली तर उत्ादन व उत्ादकता वाढठेलच पण रोगराई, तण दठेखील कमी 
होईल. मजुरीचा खच्ष कमी होईल. हठबकवर तूर हा स्वावलंबी होण्ाचा मंत्र आहठे. तो सजतक्ा लवकर शठेतकरी स्वीकारतील तठेवढठे 
दोघांचीही वठेगानठे प्रगती होईल.

स्ञावलंबनञाचञा मंत्र - ठिबकवर तूर 
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१५०० रू. ल्वटंल दरानठे एकरी ४५,००० तठे ६०,००० रू. ढोबळ 
उत्न्न नमळठेल त्ातून १८००० रू. खच्ष वजा कठे ल्यास एकरी 
२७००० अधधक चाऱयाचठे चार तठे पाच हजार नमळून एकरी ३१००० 
तठे ३२००० ननव्वळ नफा नमळठेल. 

कापूस त्पकासशवाय तूर त्पकापासून ही अधधक आधर्षक 
नफा नमळू शकतो. राज्ात खरीप हंगाममध्ठे तूर पीकाची मोठ्ा 
प्रमाणात लागवड होतठे. राज्ात खरीप हंगाममध्ठे तूर त्पकाची ही 
मोठ्ा प्रमाणावर लागवड होतठे. राज्ात तूरीचठे एकरी सरासरी ३ तठे 
४ ल्वटंल उत्ादन नमळतठे. पारंपारीक पधदतीनठेठे तूर लागवडीमध्ठे 
एकरी ४ ल्वटंल उत्ादन नमळण्ासाठी १२,००० रू खच्ष यठेतो. 
बाजारभाव ५,५०० रू प्रनत ल्वटंल नमळाल्यास एकरी २२,००० 
रू. ढोबळ उत्न्न नमळठेल. त्ातून खच्ष एकरी १२,००० रू. वजा 
कठे ल्यास १०,००० रू. एकरी ननव्वऴ नफा नमळठेल. राज्ात तूरीचठे 
उत्ादन वाढण्ासाठी कृरी नवभागाकडून गठेल्या २/३ वरगापासून 
गतीमान कडधान् नवकास काय्षक्म राबनवला जात आहठे. तूर 
त्पकाचठे अधधक उत्ादन नमळण्ासाठी पारंपारीक पधदतीनठे 
तुरीची लागवड न करता तुरीसाठी प्रगत तंत्रज्ानाचा अवलंब 
करणठे गरजठेचठे आहठे. ज्ाप्रमाणठे कापूस त्पकाची हठबक ससचंन 
पधदतीवर २५ मठे पासून पूव्ष हंगामी कापसांची लागवड कठे ली जातठे 
त्ाचप्रमाणठे तूर त्पकाचीही पूव्ष हंगामी लागवड हठबक ससचंन 
पधदतीवर कठे ल्यानठे बऱयाच शठेतकऱयांनी एकरी २० तठे २५ ल्वटंल 
उत्ादन नमळनवलठे आहठे.  

तूर त्पकाची लागवड २५ मठे पासून सुरुवात करावी. तूरीच्ा 

दोनओळी मध्ठे अंतर ८ तठे ९ फूट ठठे वावठे. दोन रोपांमध्ठे अंतर १ 
तठे १.५ फूट ठठे वावठे. तूरीच्ा प्रत्ठेक ओळीस स्वतंत्र इनलाईन 
हठबकचा वापर करावा. ४ सलटर प्रनत तास प्रवाहाचा त्डट् पर 
वापरावा. दोन त्डट् परमधील अंतर १ तठे १.५ फूट ठठे वावठे. तूर त्पकास 
१०:२६:२६ आणण सुक्ष्म अन्नद्रव्याचा बठेसल डोस जरूर घ्ावा. 
हठबक मधून पाणी आणण रासायननक खतांचठे व्यवथिापन करावठे. 
नवद्राव्य खतठे, सुक्ष्म अन्नद्रव्यठे, संजीवकांची फवारणी करावी. अशा 
पद्धतीनठे तूर त्पकापासून मुख् पीक आणण पुनब्षहाराचठे पीक नमळून 
एकरी १५ तठे २० ल्वटंल उत्ादन नमळणठे सहज शक् आहठे व 
त्ापासून चांगला नफा सशल्लक राहू शकतो. ररसोड सज. वासशम 
यठेरील श्ी. ओकंारमल तोष्णीवाल हठे गठेल्या ७ तठे ८ वरगापासून जैन 
हठबकवर एकरी २४ तठे २८ ल्वटंल तूरीचठे उत्ादन घठेतलठे आहठेत. 
कंडारी ता. नांदरूा, सज. बुलढाणा यठेरील बाऴकृष्ण पाटील हठे सुधदा 
सातत्ानठे एकरी १४ तठे १९ ल्वटंल तूरीचठे उत्ादन घठेत आहठेत. श्ी. 
सत्नारायण खंडठेलवाल, राहणार बोदवड ह्ांनी सुद्धा मागील ३ 
वरगापासून एकरी २४ तठे २५ ल्वटंल उत्ादन घठेत आहठेत.

हठबक ससचंन पधदतीवर तूरीचठे एकरी १५ ल्वटंल उत्ादन 
सहज नमळू शकतठे. तूरीचठे सरासरी दर ५५०० रू. ल्वटंल नठे 
८२,५०० रू. एकरी ढोबळ उत्न्न नमळठेल. त्ातून तूरीचा लागवडीचा 
ख्रच्ष २५००० रू. एकरी वजा कठे ल्यास तूरीपासून एकरी ५७,००० 
तठे ५८,००० रू. ननव्वळ नफा नमळू शकतो. 

खरीप हंगामामध्ठे मका, तूर नंतर सोयाबीन लागवडीचा 
नवचार मनात असठेल तर सोयाबीनचठे राज्ात एकरी सरासरी ४ 
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तठे ५ ल्वटंल उत्ादन नमळतठे. सोयाबीनचा उत्ादन खच्ष एकरी 
१२,००० तठे १४,००० रुपयठे खच्ष यठेतो. सोयाबीन त्पकाचठे उत्ादन 
त्पक फांद्ा फुटण्ाची अवथिा, फुलोऱयावर असताना, शेंगा 
लागताना, शेंगात दाणठे भरतांना, दाणठे प्व होताना पाण्ाचा ताण 
पडल्यास उत्ादनात मोठी घट यठेतठे. सोयाबीनचठे एकरी ५ ल्वटंल 
उत्ादन नमळाल्यास आणण सोयाबीनचठे सरासरी दर ३३०० 
रु ल्वटंलनठे एकूण १६,५०० रु ढोबळ उत्न्न नमळठेल त्ातून 
लागवडीचा एकरी १२,००० रू. खच्ष नफा वजा कठे ल्यास सोयाबीन 
त्पकापासून एकरी ४,५०० तठे ५,००० रु. ननव्वळ नफा नमळठेल. 
सोयाबीन त्पकाचठे अधधक उत्ादन नमळनवण्ासाठी ह्ा त्पकांच्ा 
महत्वाच्ा अवथिांमध्ठे पाण्ाचा ताण पडणार नाही याची 
काळजी घ्ावी. त्ासाठी हठबक अरवा तुरार ससचंन पधदतीचा 
अवलंब करावा. संतुसलत पोरणाचा अवलंब करावा आणण त्पकाचठे 
त्पक संरक्ण करताना काळजी घ्ावी. नवशठेरत: तांबठेरा रोग, 
चक्ीभूंगा, तंबाखु खाणाऱया अळ्ांचठे योग् वठेळी ननयंत्रण करावठे. 

सोयाबीनच्ा अधधक उत्ादनासाठी अधधक उत्ादन दठेणाऱया, 
त्कडी-रोगास बळी न पडणाऱया जातीची ननवड करावी. नबयाण्ाची 
गुणवत्ा उत्म असावी. नबयाण्ास बुरशीनाशकठे  आणण सजवाणू 
खतांची बीज प्रत्क्या अवश्य करावी. पाण्ाचा ताण पडू नयठे म्हणून 
सुक्ष्म ससचंन, तुरार ससचंन पद्धतीचा अवलंब करावा, त्ामुळठे  
उत्ादनात वाढ होऊन नफ्ात वाढ होईल. सोयाबीनसाठीही 
मक्ाप्रमाणठे हठबक ससचंन पधदतीचा अवलंब करता यठेऊ शकतो. 
ररसोड यठेरील प्रगतशील शठेतकरी श्ी. ओकंारमल तोष्णीवाल 
ह्ा शठेतकऱयानठे सोयाबीनची गादी वाफ्ावर जैन हठबक ससचंन 
पधदतीचा अवलंब करून एकरी १९ ल्वटंल सोयाबीनचठे उत्ादन 
नमळनवलठे आहठे. श्ी. प्रशांत पाटील, राहणार पलूस, सज. सांगली 
ह्ांनी सुद्धा गादीवाफ्ावर लागवड करून जैन हठबक पद्धतीवर 
एकरी २८ ल्वटंल उत्ादन घठेतलठे आहठे.

सोयाबीनची लागवड सपाट जनमनीवर न करता गादी वाफ्ावर 
कठे ली गठेली तर उत्ादन वाढतठे. ह्ा करीता कृत्रनवभागामाफ्ष त 

भारतात सोयाबीन त्पकाच्ा लागवडीस १९७०-७१ पासून प्रारंभ झाला. म्हणजठे आता 
जवळपास पन्नास वरषे या त्पकाला पूण्ष झालठे आहठेत. १९७०-७१ तठे २०१६-१७ पयिंत दठेशातील 
सोयाबीनचठे क्ठेत्र दरवरषी सुमारठे १३.३ टक्ठे  दरानठे वाढत होतठे. २०००-०१ पासून ही वाढ ४.५ 
टक्क्ांवर आली.  दठेशातील ९ राज्ांमध्ठे सोयाबीनचठे पीक घठेत असलठे तरी जास्त क्ठेत्र 
मुख्त्वठे मध्प्रदठेश, महाराष्ट्  आणण राजथिान या तीन राज्ातच आहठे. गठेल्या पन्नास वरगात 
सोयाबीनचठे उत्ादन साधारणपणठे १४.९ टक्क्ांनी वाढत राहहलठे. १९७०-७१ ला सोयाबीनची 
हठेक्टरी उत्ादकता ४२६ होती. ती आता १३५३ त्कलोवर गठेली. म्हणजठे जवळपास नतपटीनठे 
वाढली. हठे पीक मुख्त्वठे कोरडवाहू व पावसावर अवलंबून असलठेल्या जनमनीवर घठेतलठे जातठे. 
मध्प्रदठेश हठे राज् सोयानबनच्ा उत्ादनात मागील काही वरषांपासून प्ररम क्मांकावर 
आहठे. त्ांनी ही प्रगती कशी कठे ली हठे आम्ही डोळठे  उघडून कधी बघणार की नाही? २०१६ 
मध्ठे मध्प्रदठेशात सोयाबीनचठे क्ठेत्र ५४ लाख हठेक्टर आणण २०१७ मध्ठे ५० लाख हठेक्टर 
होतठे. याच वठेळी महाराष्ट् ातलठे क्ठेत्र  अनुक्मठे ३९ आणण ३८ लाख हठेक्टर होतठे. पावसाचा कमी-
जास्तपणा या त्पकावर अननष् पररणाम करतो. जठेव्ां पावसाचा ताण पडतो तठेव्ा हठबक 
तुरार संचाद्ारठे जर पाणी शठेतकरी त्पकाला दठेऊ शकला तर पीक तर वाचतठेच. पण त्ाची 
उत्ादकता वाढतठे. मध्प्रदठेशातील बहुतांश शठेतकरी आता सोयाबीन हठे पीक दठेखील हठबक 
तुरार संचावर घठेत आहठे. महाराष्ट् ातला शठेतकरी मात्र अजूनही सोयाबीनच्ा त्पकाला हठे 
तंत्रज्ान फारसठे वापरताना हदसत नाही. काळाप्रमाणठे सोयाबीन उत्ादक शठेतकऱयांनीही आता 
बदललठे पाहहजठे. नाहीतर तो मागठे पडठेल आणण मध्प्रदठेश, राजथिान यासारखी शठेजारील राज् 
आपल्या पुढठे जातील. मग महाराष्ट्  प्रगतशील आणण पहहल्या क्मांकावर आहठे असा दावा 
आपल्याला कसा करता यठेईल?

सञाेयञाबषीन पपकञात मध्यप्रदेश देशञात प्रथम क्रमञांकञावर
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बी.बी.एफ मठेकर (गादी वाफठे  तयार करण्ाचठे यंत्र) उपलब्ध 
करून दठेण्ात यठेत आहठे. गादीवाफ्ावर हठबक अरवा तुरार 
ससचंनाचा अवलंब करून सोयाबीन चठे उत्ादनात वाढ करता 
यठेईल. सोयाबीन त्पकासाठी आधुननक ससचंन पधदतीचा अवलंब 
कठे ल्यास एकरी १४ तठे १५ ल्वटंल उत्ादन सहज नमळू शकतठे. 
एकरी १५ ल्वटंल उत्ादन आणण सोयाबीनचा नवक्ी दर ३३०० 
रू. प्रनत ल्वटंलनठे एकरी ४९,५०० रू. ढोबळ उत्न्न नमळठेल. त्ातून 
सोयाबीन लागवडीचा एकरी २०,००० रू  खच्ष वजा कठे ल्यास 
२९,५०० रू. एकरी ननव्वळ उत्न्न सोयाबीनपासून नमळू शकठे ल.

पारंपारीक पधदतीनठेच मका आणण सोयाबीन ह्ा त्पकांची 
लागवड कठे ल्यास ह्ा त्पकांपासून अधधक आधर्षक नफा नमळणठे 
शक् होणार नाही. त्ामुळठे  ही त्पकठे  कापूस त्पकांसाठी पयगाय होऊ 
शकणार नाही. ह्ा त्पकामध्ठे अधधक आधर्षक नफा नमळणार 
नसल्याचठे लक्ात आल्यास कापूस त्पकाची लागवड करताना 
असलठेल्या पाण्ाच्ा स्तोत नवहीर त्कंवा बोअरमध्ठे अगदी 
कमी जरी पाणी असठेल तर त्ा शठेतकऱयांनी हंगामी कापूस न 
लागवड करता पूव्ष हंगामी कापूस लागवडीच जूनच्ा पहहल्या 
आठवड्ात ननयोजन करावठे. सभोवतालचठे तपमान बघून १ जून 
पासून लागवडीचठे जूनच्ा पहहल्या आठवड्ात ननयोजन करावठे. 
नवहहरीत त्कंवा बोअरवठेल मधील उपलब्ध पाण्ावर ५ हॉस्षपॉवरचा 
पंप जरी एक तास चालत असला तठेवढ्ा पाण्ावर पाटपाणी 
पद्धतीनठे पाव एकर (१० गुंठठे ) ही कापूस लागवड शक् नाही, तठेरठे 
हठबक ससचंनानठे तठेवढ्ाच पाण्ावर ३ तठे ४ एकर कापूस लागवड 
करणठे सहज शक् होतठे. लागवड करताना जातीनुसार पसरणाऱया 
जातीसाठी ५’ x २ त्कंवा ४.५’  x २’  फूट तर सरळ (उभट) 
वाढणाऱया जातीसाठी ५ x १.५ फूट त्कंवा ४.५ x १.५ फूट अंतर 

ठठे वावठे. हठबक ससचंन पधदतीचा वापर करताना इनलाईन हठबक 
(जैन टबवो एक्ठेल, जैन टबवो स्लिम) पधदतीचा वापर करावा. 
जनमनीची पूव्षमशागत झाल्यानंतर रोटॅवठेटरच्ा पाळीनंतर जमीन 
भूसभूशीत झाल्यानंतर हठबकच्ा इनलाईन नळ्ा सरळ पसरवून 
घ्ाव्यात, नळ्ांची शठेवटची टोकठे  खुंटीला बांधावीत. आणण हठबक 
ससचंन संच १५ नमननटठे चालवून बशीच्ा आकाराचा ओलावा तयार 
करुन त्ा ओलाव्यात वाफसा अवथिठेत टोकण पधदतीनठे एक एक 
नबयाण्ांची लागवड करावी. लागवडी वठेळी १० त्कलो यूरीया, २५ 
त्कलो १०:२६:२६, ५ त्कलो झझकं सल्ठे ट, २ त्कलो बोरॅक् आणण 
१५ त्कलो मॅग्ठेसशअम सल्ठे टचा जरूर वापर बशीच्ा आकाराच्ा 
ओलाव्या बाहठेर ररगं पद्धतीनठे खतठे झाकून द्ावीत. 

हठबक ससचंन पधदतीवर कापूस लागवड कठे ल्यानठे तसठेच 
पाणी आणण रासायननक खतांचा हठबक मधून वापर कठे ल्यानठे 
कापूस त्पकास पाण्ाची आणण अन्नद्रव्याची उणीव भासत नाही, 
पात्ा, फुलांची गळ होत नाही. बोडांची वाढ चांगली होतठे. बोंडठे 
वजनदार भरली जातात. बीटी तंत्रज्ान यठेण्ापूवषी कापसाच्ा 
पात्ा, फुलांची बोंडांची बोंड अळ्ांमुळठे  मोठी गळ होत असठे परंतु 
वर्ष २००२ नंतर राज्ात बीटी तंत्रज्ानठे नवकसीत कठे लठेल्या जाती 
उपलब्ध झाल्यामुळठे  बोंड अळ्ांच्ा समस्ठेवर मात कठे ली. त्ामुळठे  
पात्ा, फुलांची गळ कमी झाल्यानठे कापसाच्ा झाडांवर पात्ा, 
फुलठे बोंडठे अधधक संख्ठेनठे त्टकत असल्यानठे त्ासाठी त्पकाच्ा 
अवथिठेनुसार संतुसलत पोरण दठेणठे व जनमनीत ओलावा असणठे 
गरजठेचठे आहठे हठे लक्ात ठठे वावठे. त्ामुळठे  हठबक ससचंन पधदतीवर 
कापूस मुख् त्पकाचठे नोव्ेंबर-त्डसेंबर अखठेरपयिंत एकरी १५ तठे २० 
ल्वटंल उत्ादन नमळतठे. 
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मुख् त्पकापासून त्डसेंबर अखठेर जरी एकरी १६ ल्वटंल 
सरासरी उत्ादन नमळाल्यास सरासरी ५५०० रु प्रती ल्वटंल 
दरानठे कापूस त्पकाचठे एकूण ८८,००० रु ढोबळ उत्ादन नमळठेल. 
१६ ल्वटंल साठी ३५००० रु एकरी लागवडीचा खच्ष वजा 
कठे ल्यास नोव्ेंबर अखठेर पयिंत ५३,००० रु ननव्वळ नफा राहणार 
आहठे. मका आणण सोयाबीन त्पकाच्ा तुलनठेमध्ठे तूर आणण कापूस 
त्पकांपासून अधधक आधर्षक नफा नमळणार आहठे. पारंपारीक 
पधदतीनं खरीप हंगामात मकापासून १०,५०० रू. सोयाबीन पासून 
५००० रू. एकरी नफा नमळठेल, कोरडवाहू कापूस त्पकाचठे नोव्ेंबर 
पयिंत ४ ल्वटंल उत्ादन नमळाल्यास एकरी ७ तठे ८ हजार ननव्वळ 
नफा नमळू शकतो. कोरडवाहू कापसाचठे एकरी ३ तठे ४ ल्वटंल 
उत्ादन नमळतठे, ऑक्टोबर, नोव्ेंबर महहऩयामध्ठे १ तठे २ संरसक्त 
पाणी दठेणाऱया शठेतकऱयांना एकरी ७ तठे ८ ल्वटंल उत्ादन नमळतठे.
एकरी ८ ल्वटंल उत्ादन नमळाल्यास ५,५०० रू. प्रनत ल्वटंल 
दरानठे ४४,००० रू. एकरी ढोबळ उत्न्न नमळठेल. त्ातून कापूस 
लागवडीचा खच्ष एकरी २४,००० रू. वजा कठे ल्यास एकरी २०,००० 
रू. ननव्वळ नफा नमळठेल.

तूरीला बाजारभाव जास्त असल्यानठे खरीप हंगामात तूर 
हठे अधधक ननव्वळ नफा नमळवून दठेणारठे त्पक आहठे. हठबक 
ससचंनावरच तूरीचठे अधधक उत्ादन नमळतठे. कोरडवाहू तूरीचठे 
उत्ादन खूपच कमी नमळतठे.  त्ामुळठे  खरीप हंगामात तूर आणण 
कापूस त्पकासशवाय इतर त्पकांचा सशक्त पयगाय समोर हदसत 
नाही. तूर आणण कापूस हठे अधधक उत्ादन व नफा दठेणारठे असठे 
शार्त व नगदी त्पक आहठे.

जर ससचंनाची व्यवथिा नसठेल तर कृरी नवभागाच्ा 
शठेततळ्ाची योजना राबवून कापूस त्पकास संरक्ीत पाणी जरी 
दठेऊ शकलठे तरी ही कापूस त्पकाच्ा उत्ादनात मोठी वाढ नमळठेल. 
त्ामुळठे  ह्ा योजनठेचा फायदा घ्ावा. शठेततळ्ावर सौर पंपाचा 
वापर करुन हठबक ससचंन तंत्राचा वापर करणठे अधधक फायदठेशीर 
ठरठेल. कोरडवाहू कापूस उत्ादक शठेतकऱयांनी कापसाचठे अधधक 
उत्ादन नमळण्ाकरीता एकरी झाडांची संख्ा वाढनवणठे गरजठेचठे 
आहठे. सरळ वाढणाऱया जातीसाठी ४’ x १.२५’, ४.५ x १.२५’ फूट 
अंतर ठठे वावठे. पसरणाऱया जातीसाठी ४.५’ x २’, त्कंवा ५’ x १.५’, 
५’ x २’ फूट अंतर ठठे वावठे. एकरी झाडांची संख्ा वाढल्यानठे सुधदा 
कोरडवाहू कापूस त्पकाच्ा  उत्ादनात वाढ होईल. कोरडवाहू 
शठेतकऱयांनी जातीनुसार अंतर ननवडावठे. हठे लक्ात ठठे वणठे अत्ंत 
महत्वाचठे आहठे. झाडांची संख्ा वाढनवण्ास ही मयगादा आहठेत. 
त्पकांच्ा अवथिठेनुसार पोरण, संजीवकांची आणण नवद्राव्य खतांची 

फवारणी उत्ादन वाढीसाठी गरजठेचठे आहठे. बी.टी. तंत्रज्ानानठे 
नवकससत कठे लठेल्या जातींना बोंडांची चांगली वाढ होण्ासाठी बोंडठे 
वजनदार नमळण्ासाठी संतुसलत पोरण आवश्यक आहठे. खतांची 
मात्रा जास्तीत जास्त नवभागून हदल्यानठे त्ाची उपलब्धता आणण 
काय्षक्मता जास्त नमळठेल. कोरडवाहू शठेतकऱयांनी कापसाच्ा 
जातीची ननवड करताना लवकर तठे मध्म कालावधीत प्व 
होणाऱया जातीची ननवड करावी. कडधान्ठे, ज्वारी इतर त्पकांची 
खरीप हंगाममध्ठे पठेरणी करतानाही अधधक उत्ादन दठेणाऱया 
जातीचा उपयोग करावा, संतुसलत पोरणचा वापर करावा.संरसक्त 
पाणी दठेण्ाची सोय असठेल तर तुरार ससचंन पधदतीनठे ससचंन 
करावठे. त्ामुळठे  उत्ादनात वाढ होण्ास मदत होईल.

खरीप त्पकातील एकरी सरासरी नफ्ाचा आढावा. (रूपयात)

पीक पयारंपयारीक पधदतीने 
लयागवड

प्रगत तंत्ज्यानयावर 
लयागवड

मका १०,००० तठे १२,००० ३०,००० तठे ३२,०००

सोयाबीन ४,००० तठे ६,००० २५,००० तठे ३०,०००

तूर १०,००० तठे १२,००० ५५००० तठे ६०,०००

कापूस 
(बागायती)

१८,००० तठे २०,००० ५०,००० तठे ५५,०००

त्टप - थिाननक पररस्थितीनुसार उत्ादन आणण लागवडीचा खचगामध्ठे बदल होऊ 

शकतो त्ाप्रमाणठे नमळणाऱया नफ्ात सुधदा बदल होऊ शकतो.

यठेणाऱया खरीप हंगामामध्ठे कापूस, मका, तूर, सोयाबीन 
त्पकांपासून अधधक आधर्षक नफा नमळवायचा असल्यास ह्ा 
त्पकांची पारंपाररक पधदतीनठे लागवड करुन चालणार नाही. ह्ा 
त्पकांमध्ठे सुधदा प्रगत तंत्रज्ानाचा अवलंब करणठे काळाची गरज 
आहठे. ह्ा त्पकामध्ठे ही प्रगत तंत्राचा वापर कठे ल्यास त्पकाची 
काळजीपूव्षक पठेरणी, संतुलीत पोरण, गरजठेनुसार सुक्ष्म ससचंन 
पद्धतीनठे पाणी व्यवथिापन, तण ननयंत्रण तसठेच त्कडी रोगांचठे योग् 
वठेळीच ननयंत्रण कठे ल्यास ह्ा त्पकांपासून ही अधधक उत्ादन नमळू 
शकतठे. त्ासशवाय ही त्पकठे  आधर्षकदृष्या फायदठेशीर ठरु शकणार 
नाहीत.

खरीप हंगामात कोरडवाहू जनमनीत मुख्त्वठे मूग, मटकी, 
उडीद या त्पकांबरोबरच भुईमूग, वाटाणा, श्ावण घठेवडा, भेंडी या 
सारखी भुरभुर व हलक्ा पावसावर यठेणारी भाजीपाल्याची त्पकठे   
ही मोठ्ा प्रमाणावर घठेतली जातात. अनत पावसाच्ा प्रदठेशात भात 
हठे प्रमुख त्पक असतठे आणण तठे मुख्त्वठे खाचरांमधून घठेतलठे जातठे.
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रसरशीत
संत्र्ंसर्ठी
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टवटवीत,  गरगरीत, रसाळ असठे संत्राचठे फळ पाहताच 
पहहली आठवण यठेतठे ती नागपूर - नवदभगाची! खरंच आहठे तठे. 
वऱहाडमधलठे हठे टट् ठेडमाक्ष  फळ कठे वळ महाराष्ट् ात आणण दठेशभर 
प्रससद्ध आणण आवडतठे आहठे. एवढठेच नाही तर या सलबंूवगषीय 
(सायटट्स ग्ुप) फळाची महती व आवड आता सा-या जगभर 
पसरली आहठे. मूळच्ा भारतामध्ठे उगण असलठेल्या संत्रा या 
फळाची ननयगात आता सुदरू जगभरात होतठे आहठे आणण ती अधधकच 
वाढून संत्रठे व त्ाची उत्ादनठे हा दठेशाच्ा परकी चलनाचा एक 
मोठा आणण महत्त्वपूण्ष स्ोत बनण्ासाठी उत्ादन-व्यवथिापन-
नवपणन-ननयगात या प्रत्ठेक व सव्ष पायऱयांमध्ठे काटठेकोर दठेखरठेख 
व दठेखभालीची आवश्यकता आहठे.

संत्राची एक छोटठेखानी आवृत्ी ईशान् व उत्र भारतामध्ठे 
त्पकनवली जातठे. ‘खासी मँडरीन’संत्रठे हठे नतचठे नाव. ‘सायटट्स 
रठेत्टक्ुलाटाब्ँको’या लॅत्टन भारठेतील भारदस्त वैज्ाननक नावानठे 
ती ओळखली जातठे. नागालँड नवर् नवद्ालयातील, हदमापूर 

िुंदर गोल, रिरशीत िंत्रे ह ेएक खाि 
भारतीय फळ. इ्ल्ाच मातीत 

वाढणार,े िाऱ्ा जगाला आवडणार ेिंत्रे 
ह ेत्ाची आंबटगोड िुरखे चव मनाला 

भावणारा स्वाद, शरीराच्ा पोर्णािािी 
आवश्यक अिलेल्ा अनेक द्रव्यांची 

आणण जीवनित्तांची खाण आणण 
मुख्य म्हणजे फळ, रि, मुरबंे, जेली 

अशा ववववध स्वरुपांत कटकवून 
िेवण्ाची क्षमता यामुळे लोकमप्रय 

व उपयुक्त आह.े त्ाचबरोबर त्ांच्ा 
और्धी गुणधमा्तमुळे त्ाची मागणी ही 

मदविेंमदवि वाढतेच आह.े
-डाॅ. ज्ानेश्र पाटील

कृषी ववद्ाशास्त्रज्ञ, जैन इरिगेशन ससस्टिम्स लि.
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इरल्या कृत्रनवज्ान महानवद्ालयामधील दोन शास्तज् प्रा. पॉलीन 
ऑलीला आणण प्रा. अ ॅवुन्ुंग रानगुली (उद्ाननवद्ा नवभाग) हठे 
संत्रांवर संशोधन करत आहठेत. नवशठेरतः संत्रांची गुणवत्ा व 
ताजठेपणा त्टकवून राखणठे आणण त्ांचठे साठवणूकीचठे आयुष् 
(टिोअरठेज लाईफ) वाढनवणठे, याबाबीमध्ठे त्ांनी कठे लठेलठे नवनवध 
प्रयोग व काय्ष वाखाणलठे गठेलठे आहठे. आपलठे संशोधन व प्रकल्प 
यासंदभगात त्ांनी काही महत्त्वपूण्ष ननष्कर्ष काढलठे आहठेतः

संत्यांरे आयुष्य वयाढण्यासयािी आधुनिक तंत्े व उपयाय
नागालँड नवद्ापीठातील या दोघा शास्तज्ांनी संत्रांचठे 

साठवणुकीचठे आयुष् वाढावठे म्हणून काही अधभनव तंत्रठे वापरली 
आणण उपाय कठे लठे. त्ासाठी संत्रावर थिाननक स्वरुपात उपलब्ध 
असणारठे नवनवध अक्ष  आणण रस यांचीच प्रत्क्या त्ांनी वापरली 
आणण ननयंत्त्रत वातावरणामध्ठे खालील प्रयोग कठे लठे; त्ामध्ठे या 
थिाननक उपाययोजनांची पररणामकता आणण दजगात सुधारणा 
घडवून आणण्ाची क्मता याचठेही मूल्यमापन करण्ाचा उद्दठेश 
होता.

या संशोधकांनी यानी यासाठी महानीम फळांचा (मठेसलया) 
अक्ष , लसणीचा अक्ष , वॉकक्गं, गरम पाण्ाचा वापर अशा 
अनठेक माध्मांचा संत्रांवर व त्ाच्ा दजगावर त्टकून राहण्ाच्ा 
गुणधमगावर काय पररणाम होतो व कसा, याचा अभ्ास कठे ला. 
त्ामध्ठे संत्रांवर रंडगार पाण्ामध्ठे बुचकाळण्ाच्ा त्क्यठेचाही 
समावठेश होता. महानीम अक्ष ः ५ टक्ठे , लसणीचा अक्ष ः १० टक्ठे , 

पॅरानमननठे वॉकक्गंः ०.२ टक्ठे , 
५० अंश सठेल्ल्सयस 
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तापमानाच्ा गरम पाण्ाची प्रत्क्या या पद्धतीनठे व प्रमाणात 
वापरून हठे प्रयोग कठे लठे गठेलठे.

या प्रयोगांच्ा नंतर कठे लठेल्या तपासणीअंती हठे लक्ात आलठे 
की साठवणीच्ा कालावधीमध्ठे वजनात झालठेली घट ही वॅकक्गं 
कठे लठेल्या संत्रांमध्ठे सवगात कमी झाली होती आणण तीसुद्धा 
तब्ल पन्नास हदवस म्हणजठे जवळजवळ पावणठे दोन महहन्ांच्ा 
कालावधीमध्ठे मात्र गरम पाणी आणण ५ टक्ठे  महानीम अक्ष  यांची 
प्रत्क्या कठे लठेल्या वॅकक्गंच्ा संत्रांमध्ठे रसाळपणा जास्तीत जास्त 
काळ त्टकून राहण्ाचठे प्रमाण सवगाधधक होतठे. महानीम अकगाची 
प्रत्क्या कठे लठेल्या फळामध्ठे शक्ष रठेचठे प्रमाण तसठेच आम्ाचठे प्रमाण 
(टायटट् ठेबल अ ॅससत्डटी) जास्त असल्याचठे हदसून आलठे.

आपल्या संशोधनानंतर अ ॅसलला आणण एनगुली या दोन्ी 
शास्तज्ांनी पुढील ननष्कर्ष काढला आहठे की योग् व्यवथिापन 
दठेखरठेख आणण भारतातच थिाननक स्वरूपात उपलब्ध असलठेल्या 
घटकांची योग् त्ा प्रकारठे प्रत्क्या करून संत्रांची गुणवत्ा 
वाढवता यठेतठे व तसठेच त्ांचा ताजठेपणा व साठवणुकीचठे आयुष्ही 
दीघ्षकाळ त्टकवता यठेतठे. संत्रांचठे ‘त्पकणठे’ हदघ्षकाळ लांबवून त्ाचठे 
वजन व रसाळपणा हठे दोन्ी त्टकवून धरण्ासाठी वॅकक्गं आणण 

जैनवक अकषांचा चांगलाच उपयोग होऊ शकतो; तर संत्राचठे 
साठवणुकीचठे आयुष्ही त्ामुळठे  त्कमान तीन आठवड्ांनी वाढू 
शकण्ासाठी महानीम अक्ष  वापरण्ाची सशफारस त्ांनी कठे ली 
आहठे. याहीपुढठे (३ आठवड्ांपठेक्ाही जास्त) साठवणुकीचठे आयुष् 
जर वाढवून हवठे असठेल, तर ०.२ टक्ठे  इतकठे  वॅकक्गं आवश्यक 
आहठे, असठे प्रनतपादनही तठे दोघठे करतात.

स्पधयाचा व संशोधि जयागवतक स्तरयावर
रोजच्ा खाण्ाचा एक भाग तसठेच इतर खाद् जीवनाचठे फळ, 

ज्ूस, अक्ष , नमसळण्ाचठे पठेय इत्ादी स्वरुपातील एक महत्त्वाचठे 
अंग आणण त्ाचबरोबर आरोग्नवरयक व औरधी उपयोग यासाठी 
सारस्  या जगामध्ठे संत्राला कायमस्वरुपी मागणी असतठे, साऱया 
वर्षभर व ती सतत वाढणारी अशीच आहठे. त्ामुळठेच संत्राची 
नवनवीन, रूचकर, पौष्ीक व गुणवत्ापूण्ष वाणठे शोधून वा तयार 
करून त्ाची चव, दजगा, आकर्षकपणा तसठेच त्टकाऊपणा यात 
वाढ करण्ासाठीच्ा संशोधनामध्ठे तठे साऱया जगभरचठे संशोधन 
व शास्तज् गढून गठेलठेलठे आहठेत.

दसक्ण युरोप आणण भूमध् समुद्राच्ा पररसरातील दठेशांमध्ठे 
सलबंूवगषीय फळांना जास्तच महत्व आणण त्ातही संत्रांना कारण 

नवदभगातील संत्रा लागवडीला ही जवळपास दोनशठे वरषे झाली आहठेत. संत्राची बाग 
त्कती एकरची आहठे, यावरच आजपयिंत संत्रा बागायतदारांची श्ीमंती मोजली गठेली. पण 
त्ाची खरी श्ीमंती मोजायला पाहहजठे होती, ती दर एकरी तो संत्राचठे त्कती उत्ादन घठेतो 
आणण प्रत्ठेक झाडावर त्कती संत्री धरतो यावरून. भूगभगातील पाण्ाचा प्रचंड उपसा करून 
मोशषी, वरुड भागातल्या शठेतकऱयांनी यठेरला पाणलोट डाक्ष  झोनमध्ठे घालनवला आहठे. 
१०००-१२०० फुटावरही बोरवठेल्सला पाणी लागत नाही, अशी पररस्थिती आहठे. याचठे कारण 
जठेव्ां भूगभगात चांगला पाणीसाठा होतो तठेव्ां हदवसरात्र उपसा करून पाटानठे संत्रा बागांना 
प्रचंड पाणी भरलठे. डुबक ससचंन कठे लठे. जनमनी पांढरट, क्ारपड व खराब होईपयिंत पाणी 
भरत राहहलठे. अजूनही नवदभगातला संत्रा बागायतदार जागा होत नाही. फार रोडठे शठेतकरी 
संत्राच्ा झाडाला आजही हठबकनठे पाणी दठेत आहठेत. हठबकच्ा पाण्ानठेच संत्राची 
उत्ादकता वाढणार आहठे. आता यापुढठे मोठ्ा झाडांना (१० वरगाच्ा पुढील) हठबकच्ा 
चार नळ्ांनी आणण तीन वरिं वयाच्ा झाडांना त्कमान दोन हठबकच्ा नळ्ा टाकून 
पाणीपुरवठा कठे ला पाहहजठे. झाडाच्ा कॅनोपीचा व मुळांचा नवस्तार लक्ात घठेऊन मुळांना 
पाणी दठेण्ाचठे गणणत पक्ठे  लक्ात ठठे वलठे पाहहजठे. फळबागठेत ८०% खठेळ हा पाण्ावर 
अवलंबून आहठे. ननदान यापुढठे तरी शठेतकऱयांनी प्रवाही पद्धतीनठे व पाटानठे पाणी दठेणठे बंद 
करून संत्रा झाडासाठी हठबकची डबल लाईन लावली पाहहजठे. या डबल लाईन उत्ादनाची 
जाद ूत्कती मोठी असठेल याचा एकदा अनुभव घठेऊन पहा.

ठठबकच्र् 
डबल 
लर्ईनची 
जर्द ू
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नतरला जवळजवळ प्रत्ठेक दठेश या फळांचठे भरपूर उत्ादन, 
ननयगात करतो, त्ाचप्रमाणठे रोजच्ा खाण्ात्पण्ात वापरही. 
त्ामुळठेच फक्त संत्रीच नाहीत, तर अनठेक सलबंूवगषीय फळांची 
वठेगवठेगळी वाणठे नतरठे त्पकवली जातात, तर त्ावर सातत्ानठे 
संशोधनही कठे लठे जात असतठे. स्पठेनसारखा 
भारतातल्या (महाराष्ट् ासारख्ा) एखाद्ा 
राज्पठेक्ाही आकारानठे लहान असलठेला दठेश 
जगातील सहावा सवगात मोठा संत्री उत्ादक दठेश 
आहठे आणण स्पठेनमधील एकूण फलोत्ादनापैकी 
तब्ल ४५ टक्ठे  उत्ादन एकट्ा संत्रांचठे असतठे. 
त्ामुळठेच स्पठेनचठे कृत्रउत्ादन ननयगात आणण 
एकंदरीत अर्ष व्यवथिठेतच संत्राच्ा उत्ादनाला 
अनन् साधारण थिान आहठे. युरोपीय राष्ट् संघाचा 
(युरोत्पयन युननयनः ई.यू.) एक महत्वपूण्ष सदस् 
असल्यामुळठे  स्पठेनला राष्ट् संघांतग्षत असलठेल्या कर 
सवलतींचा भारतासकट इतर स्पध्षक दठेशांपठेक्ा 

आपलठे जसठे नारळ हठे धानम्षक फळ आहठे तसठे चचनी 
लोकांचठे संत्रठे हठे धानम्षक फळ आहठे. दठेवाच्ा पुढठे आपण 
नारळ फोडतो. स्वागत व सत्ार समारंभात 
नारळ म्हणजठे श्ीफळ दठेतो. तसठे चचनी लोक 
नववरगाच्ा प्रारंभी एकमठेकांना भठेट म्हणून 
संत्री दठेतात. जठेव्ा आवजू्षन घरी भठेटायला 
जातात तठेव्ा संत्री बरोबर घठेऊन जातात व ती 
भठेट म्हणून दठेतात. भठेट या शब्ाला अनतशय 
वठेगळा अर्ष आहठे. भठेट म्हणजठे नवसशष् हठेतूंनी 
कठे लठेलठे अनुभवांचठे प्रकटीकरण. भठेट म्हणजठे 
मनापासूनच्ा कृतज्तठेची वाकस्  पूजा. भठेट म्हणजठे 
चचरंजीव अनुभव. भठेटीतून लाभतठे नवठे चैतन्. अशी 
भठेट जगण्ाचठे जीवनसत्व असतठे. ती एकदा जरी घडली तरी ती उजळून आपण पुन्ा पुन्ा सांगतो. ती मनाच्ा 
अत्रकुपीत जपून ठठे वतो. भठेटीत भक्ती असतठे; सक्ती नसतठे. काही भठेटी उगमासारख्ा स्वाभानवक नन सुंदर असतात. 
त्ांना संत्राची सार लाभली तर भठेटीला जी चव व सुगंध प्राप्त होतो तो जगण्ाचठे हहमालय ननमगाण करतो. आपणही 
एकदा अशी सुंदर संत्री जवळच्ा कुणाला तरी भठेट दठेऊन अवश्य याचा अनुभव घ्ा.

संत्र् भेट अन् ठिमर्लयर्ची नननममिती

अधधक फायदा जसा नसचितपणठे नमळतो. त्ाचप्रमाणठे राष्ट् संघाच्ा 
अत्ंत कडक पात्रताप्रमाणांच्ा कसोट्ांनाही स्पठेनच्ा संत्रांना 
पात्र ठरावठे लागतठे. सहासजकच स्पठेनची संत्री ही दजगा व गुणवत्ा 
याबाबतीत खूपच वरच्ा श्ठेणींमधील समजली जातात. स्पठेनचठे 

सरकार, संशोधनसंथिा आणण संत्रा उत्ादक 
शठेतकरी या सवषांनी नमळून एकत्त्रतपणठे 
गठेली २० वरषे कठे लठेल्या प्रयत्नांचा आणण 
तांत्त्रक व व्यवथिापन-वाहतुकीत कठे लठेल्या 
सुधारणांचाही हा पररणाम आहठे. त्ामुळठेच 
आजच्ा घडीला युरोपीय राष्ट् संघाकडून कठे ल्या 
जाणाऱया संत्रांच्ा आयातीमध्ठे ससहंाचा वाटा 
स्पठेनचाच आहठे.

इतर देशही शयचातीमध्े
मात्र गुणवत्ावाढ व ननयगातीच्ा या 

शय्षतीमध्ठे इतर दठेश, नवशठेरतः भूमध्समुद्री 
हवामानाचठे इतर प्रदठेशही रोडठेच मागठे राहणार 
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आहठेत. सतत नवीन संशोधन, तंत्रज्ान, सुरक्ाप्रणाली व व्यवथिापन 
व साठवण प्रणालींचा वापर करून तठेही आपलठे संत्रांचठे वाण, 
गुणवत्ा व दजगात्मक आयुष् वाढनवण्ाचा ननहदध्ास घठेऊनच 
काम करताहठेत.

तुक्ष थिानसारखा युरोपचा शठेजारी व भूमध् समुद्री हवामानाच 
असलठेला दठेश संत्रांचठे साठवणुकीचठे आयुष् वाढनवण्ासाठी 
परंपरागत बुरशी व इतर कृरीनाशकांच्ाऐवजी इतर उपायांच्ा 
वापरावर मोठा भर दठेतो आहठे. अंताल्या यठेरील बाती आकदठेनीझ 
संशोधन संथिठेच्ा शास्तज्ांनी पोटॅसशयम सोबषेट या नठेहमी 
वापरल्या जाणाऱया रसायनावरती काही प्रयोग कठे लठे. काही फळठे  
२ टक्ठे  पोटॅसशयम सोबषेटमध्ठे बुडवली, तर काही त्ाबरोबर 
इम्ाझलील व पायरीमेंरॅनील या नमश्णात, बुरशीनाशकात 
काहींवर रंड पाण्ाची प्रत्क्या कठे ली, काहींवर गरम पाण्ाची, तर 
काही तोटीच्ा सव्षसाधारण तापमानाच्ा पाण्ात बुडवून ठठे वली, 
८५-९० टक्ठे  सापठेक् आद्र्षतठेसह!

साधारणपणठे ५ महहनठे याप्रकारठे प्रयोग कठे ल्यावर कठे लठेल्या 
तपासणीतून असठे हदसून आलठे की संत्रांच्ा कापणीनंतर 
होणारी दजगात्मक हानी रोखण्ासाठी नठेहमी वापरल्या जाणाऱया 
बुरशीनाशक व इतर रसायनांचठे प्रमाण ननम्म्ानठे कमी कठे ल्यानंतर 
संत्रांची गुणवत्ा जास्त काळापयिंत त्टकून राहण्ास मोठ्ा 
प्रमाणात मदत होत होती.

कोणत्ाही प्रकारच्ा फळबागठेसाठी रुटटिॉकची 
ननवड अत्ंत महत्त्वाची आहठे. हा रूटटिॉक (खुंट) सजतका 
चांगला, मजबूत, टणक व दजषेदार असठेल नततकठे  झाडाचठे 
आयुष् आणण प्रनतकारशक्ती वाढणार आहठे. नवदभगातील 
संत्राची रोपठे तयार करणाऱया बऱयाच रोपवात्टका या 
हहमाचल व पंजाब मधील गलगल या सलबंूवगषीय फळांचा 
रूटटिॉक वापरतात. गलगल हा रूटटिॉक त्ांच्ा 
प्रदठेशात चांगला चालत असला तरीही आपल्या नवदभगाच्ा 
काळ्ामातीत तो फार प्रभावीपणठे व उतृ्ष् रीतीनठे काम 
करताना हदसत नाही. गलगलच्ा बागा ८ तठे ९ वरगापयिंत 
ठीक राहतात. परंतु त्ापुढठे फारशा त्टकत नाहीत. 
यासाठी त्टश्यूक्चर पद्धतीनठे तयार कठे लठेली रोपठे लावणठे 
शठेतकऱयांच्ा जास्त हहताचठे आहठे. कारण त्टश्यूक्चरची 
रोपठे रोगमुक्त आणण व्ायरस फ्ी असतात. ती बंहदस्त अशा 
ग्ीनहाऊसमध्ठे वाढनवलठेल्या मातृवृक्ापासून तयार कठे लठेली 
असतात. आज नवदभगातली एकही रोपवात्टका रोगमुक्त व 
व्ायरस फ्ी आहठे असठे छातीठोकपणठे कुणीही सांगू शकणार 
नाही. तठेव्ा शठेतकऱयांनी अशी गलगलपासून बननवलठेली 
कलमठे वापरण्ापठेक्ा त्टश्यूक्चर तंत्राद्ारठे बनवलठेली 
वॅ्लेंसशया, नठेव्ल, नटाल, पठेरा, हॅस्म्न यांसारख्ा दजषेदार 
स्वीट ऑरेंजची रोपठे लावावीत. या त्टश्यूच्ा बागा दीघ्षकाळ 
तर चालतीलच, पण उत्ादनही दजषेदार अधधक नमळठेल.

गलगल ऐवजी 
ठटशूची रोपे वर्परर् 
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जैन स्ीट अ ॅर्रेंज संबंधी
शेतक-यर्ंचे अनुभव

१) जैन इररगठेशनकडठे स्वत:ची जैन स्वीट ऑरेंज मातृवृक्ाची बाग 
ही ननयंत्त्रत वातावरणातील (हररतगृहात) असल्यामुळठे  त्ांनी 
त्ापासून खात्रीशीर रोग व कीड नवरहीत रोपठे बननवली आहठेत. 
जैन स्वीट ऑरेंज रोपठेठे ननयंत्त्रत वातावरणात म्हणजठेच ग्ीन 
हाऊसमध्ठे बननवल्यामुळठे  काटक, जोमदार व ननरोगी रोपठे 
आम्हास नमळाली. 

२) जैन स्वीट ऑरेंजची रोपठे नवसशष् रुट टट् ठेनर कपात माती 
नवरहीत नमडीयामध्ठे बननवली असल्यानठे त्ाची मुळांची वाढ 
एकसमान झाली त्ाचा फायदा रोपठे शठेतात लावल्यानंतर 
जोमानठे वाढली.

३) जैन स्वीट ऑरेंज रोपठे ननरोगी व अधधक उत्ादनक्म आहठेत. 
रोपठे अप्रनतम असून रोपांची पानठे मोठ्ा आकाराची असून रोपठे 
रूट टट् ठेनर कपांमध्ठे वाढनवल्यानठे सोटमुळ जनमनीत खोल 
वाढतठे. त्ामुळठे  झाडाची वाढ जोमदार होतठे.

४) संत्रा (नारंगी), स्वीट लाईम (मोसंबी), स्वीट ऑरेंज या 
फळातील वैसशष्पूण्ष फरक खालील प्रमाणठे आहठे. 

जैन इररगेशन कंपनीने महाराष्टातील अनेक शेतकऱ्ाला जैन स्वीट ऑरेंजच्ा पाचही व्हरायटींची कलमे रोपे मोठ्ा प्रमाणावर 
उपलब्ध करून मदले. त्ातील श्ी. शशवाजीराव ओकंारराव चव्हाण (रा. ममदाबाद, ता. सज. जालना). श्ी. भाऊसिंग बुधा परदेशी (रा. 
वाडे ता. भडगाव, सज. जळगाव.) आणण अ ॅड. हमेचंद्र दगाजी पाटील (रा. पंचक, ता. चोपडा सज. जळगाव) या शेतकऱ्ांनी आपले जैन 
स्वीट ऑरेंज लागवडी िंबंधीचे अनुभव आम्हाला कळववले आहते. या अनुभवांचे िंणक्षप्त िंकलन करून ये्े देत आहोत.

गुणधण्ण संतरया (नयारंगी) मोसंबी (स्ीट लयाईम) स्ीट ऑरेंज
साल सैल आणण साल सहज काढता यठेतठे. खुप घट्ट, काढायला कठीण घट्ट साल आणण काढायला कठीण
फळाची नवभागणी सहज करता यठेतठे सहज करता यठेत नाही सहज करता यठेत नाही
चव गोड सामान् चव गोड - आंबट
टीएसएस (घनता) १०-१२ ६-८ ११-१४
अ ॅससडीटी कमी खूप कमी सामान्
फळातील नबया (संख्ा) १८-२० १५-१८ २-४
ज्ुस कंटठेन् २५ तठे ३५ % ३५ तठे ४५ % ५५ तठे ६५ %
ज्ुस रंग नारंगी त्फक्ट पांढरा त्पवळसर नारंगी
व्रायटीज नागपूर, कुग्ष, खाशी न्ूसठेलर, काटोल गोल्ड, सातगुडी वॅ्लेंसशया, हॅमसलन, पठेरा, वठेस्टिन, नटाल

५) जैन स्वीट ऑरेंज यात एकूण ५ जाती आहठेत. लागवड करतांना 
लवकर, मध्म व उशीरा असा जातींचा क्मानठे प्ॉट ठठे वला, 
आंनबया बहारातील काढणी ऑगटि महहन्ात सुरू होऊन 
उशीरा फळ काढणीची जात नोव्ेंबर अखठेरपयिंत काढल्यानठे 
फळ काढणीस पुरठेसा वठेळ नमळाला या तीन जातींची लागवड 
करून नैसरग्षक जोझखम (जसठे जास्त पाऊस, गारपीठ, वादळ) 
नवभागली गठेली. तसठेच फळ काढणीचा कालावधी ९०-१२० 
हदवस नमळाला आणण बाजारभावातील चढ-उताराचा फायदा 
झाला.

६) जैन स्वीट ऑरेंज बाग ही घनदाट लागवडीसाठी योग् आहठे. 
एकरी झाडांची संख्ा वाढल्यानठे आहठे त्ा क्ठेत्रात जास्त 
उत्ादन दठेणाऱया जाती लावून उत्ादन दपु्ट होण्ास मदत 
झाली. (पारंपाररक पद्धतीत शठेतात एकरी १११ तठे १३० झाडठे 
लागत होती, घनदाट लागवड पद्धतीमध्ठे ३३३ इतकी एकरी 
झाडठे लावली)
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जैन स्स्ट ऑरेंज १ हमॅलषीन

५ वषषातील उत्पन्न: ३९ त्कग्ॉ/झाड (१३.२१ टन/एकर)
अंतर : ४ मी. x ३मी. (३३३ झाडठे / एकर)

७) आम्ही जैन न्स्वट ऑरेंजच्ा पाचही जातींची लागवड कठे लठेली 
आहठे. त्ांचठे पाररंपाररक मोसंबीच्ा जातींपठेक्ा अधधक - 
दपुटीपयिंत उत्ादन नमळालठे.

८) जैन स्वीट ऑरेंजची लागवड कठे ल्यानंतर रोपठे काटक, जोमदार 
असल्यानठे झाडांची / बागठेची वाढ जोमात झालठेली असल्यानठे 
पहहला बहार नतसऱया वरषीच घठेणठे सुलभ झालठे, ऐरवी पारंपाररक 
बागठेत ५व्या वरषी आम्हाला बहाराची सुरुवात होत होती.

९) जैन स्वीट ऑरेंजच्ा सव्ष जातीच्ा झाडांची पानठे गद्ष हहरवी 
व मोठी असल्यानठे प्रकाश संश्ठेरणाची त्क्या अधधक चांगल्या 
ररतीनठे झाल्यानठे फळठे  चांगली पोसली गठेली.

१०) जैन स्वीट ऑरेंजची बाग ही जैन हठबक ससचंनावर फत्ट्षगठेशन 
कठे ल्यानठे आम्हास फळठे  आकारानठे एकसारखठे, आकर्षक रंग व 
चकाकीमुळठे  बाजारपठेठठे त जास्त भाव नमळून एकरी नफ्ामध्ठे 
वाढ झाली.

११) जैन स्वीट ऑरेंजची रोपठे ननयंत्त्रत वातावरणातील, ननरोगी, 
काटक व जोमदार असल्यानठे शठेतात लागवडीनंतर रोपांमध्ठे 
मर यठेत नाही.

१२) जैन स्वीट ऑरेंज लागवड उंच गादीवाफ्ावर आणण जैन 
हठबक ससचंन पद्धनतवर कठे ल्यानठे बागठेत मोकाट पाण्ामुळठे  
खोडापाशी होणारठे रोग जसठे मूळकुज, फायटोपरोरा, त्डकं्ा 
यासारख्ा रोगांचा प्रादभूगाव आढळून आला नाही.

१३) जैन स्वीट ऑरेंज ची फळठे  आकारानठे मोठी, आकर्षक रंग 
व चकाकीमुळठे  तसठेच फळ प्रत्क्या आणण खाण्ास योग् 
असल्यानठे ग्ाहक व व्यापाऱयांची पहहली पसंती. 

१४) जैन स्वीट ऑरेंजची फळठे  रसाळ व नबयांचठे प्रमाण नगण् आहठे.

१५) जैन स्वीट ऑरेंजच्ा झाडाची वाढ, झाडांवर एवढ्ा मोठ्ा 
फळांची संख्ा, फळांचा मोठा आकार, आकर्षक रंग, चकाकी 
याआधी मोसंबीमध्ठे आम्ही बरघतली नाही.

१६) आम्हास जैन स्वीट ऑरेंज लागवडीबाबत, हठबकद्ारठे पाणी 
व्यवथिापन, खतांचठे व्यवथिापन, त्पक संरक्णाबाबत जैन 
इररगठेशनच्ा कृरी तंज्ाकडून वठेळोवठेळी माग्षदश्षन लाभलठे. 
त्ामुळठे  आमचा आत्मनवर्ास वाढला व उच्चतम गुणवत्ठेचठे 
नवक्मी उत्ादन घठेवू शकलो.

१७) जैन इररगठेशन कंपनी फळप्रत्क्या उद्ोगात सक्ीय असल्यानठे 
आम्ही जैन स्वीट ऑरेंज उत्ादक शठेतकऱयांना यठेत्ा काळात 
हमीची बाजारपठेठ कंपनीकडून उपलब्ध होणार असल्यानठे 
आम्हाला बाजारपठेठठे ची चचतंा नाही. 

१८) आम्ही, जैन स्वीट ऑरेंज उत्ादक शठेतकऱयांना नमळालठेली 
दजषेदार जातीवंत रोपांसोबत, जैन हठबक तंत्रज्ान व लागवड 
तंत्रज्ान पॅकठे जचा अवलंब कठे ला, तो खूप फायदठेशीर ठरला. 
शठेतकऱयांनी जैन स्वीट ऑरेंजची लागवड अवश्य करावी असठे 
आम्हाला वाटतठे.

जैन स्स्ट ऑरेंज ५ व्लॅेंलशयञा

५ वषषातील उत्पन्न: ३५ त्कग्ॉ/झाड (११.३४ टन/एकर)
अंतर : ४ मी. x ३मी. (३३३ झाडठे / एकर)

जैन स्स्ट ऑरेंज ४ पेरञा

५ वषषातील उत्पन्न: २६ त्कग्ॉ/झाड (८.८० टन/एकर)
अंतर : ४ मी. x ३मी. (३३३ झाडठे / एकर)

जैन स्स्ट ऑरेंज २ जैन स्स्ट ऑरेंज ३ नटञाल

५ वषषातील उत्पन्न: ३२ त्कग्ॉ/झाड (१०.७१ टन/एकर)
अंतर : ४ मी. x ३मी. (३३३ झाडठे / एकर)

५ वषषातील उत्पन्न: ४५ त्कग्ॉ/झाड (१५.१४ टन/एकर)
अंतर : ४ मी. x ३मी. (३३३ झाडठे / एकर)



Post Regn. No.: JAL/417/2019-2021 Published on 19th of every month, posted on 20th of every month at Jalgaon-425001
RNI NO. MAHMAR/2018/76944

O¡Z ßbmpñQ>H$ nmH©$, am.‘.H«$. 6, nmo.~m°. 72, OiJm§d-425001. (‘hmamḯ>.)  
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