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वैज्ञानिक शेती,  
देई जीविञाची शञाश्वती ।

अन्नधञान्ञाची स्वयंपूर्णतञा,
अखेर शेतकऱयांच्ञा हञाती ।

िव्ञा कल्पिेचञा ध्ञास,
गोडी ददवञाळी दसऱयञाची ।

उसञातूि बञाहेर पडे,
सञाखर शुभ्र मोत्ांची ।।



“ शेतमालाला अधिक आकर्षक दाम ममळण्ासाठी मुल्यवि्षन करणारे कृरी उद्योग मनममाण करणे 
शेतकर्यांसाठी हितकारक ियोईल. साखर िंद्ाने ग्ामीण भागाचा चेिरामयोिरा बदलला असून 

साखरेबरयोबरच अन्य उपउत्ादनेिी वाढमवणे शेतकर्यांच्ा हिताचे ठरेल.”
– भवरलाल जैन
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मिाराष्ट् ातील ऊसाचे क्ेत्र वाढू न देता 
दर एकरी सरासरी उत्ादकता वाढवून 
खच्ष कमी करणे िे आपल्या ऊस शेतकी 
समयोरील मयोठे आव्ान आिे. या आव्ानाचा 
प्रभावीपणे सामना करण्ासाठी जुन्या 
परंपरागत पद्धतीने उसाची शेती न करता 
नावीन्याची कास िरून व जागमतक 
स्पिधेला समयोर ठेवून आिुमनक ज्ान, 
मवज्ान व तंत्रज्ानाचा वापर करावा लागेल. 
जे शेतकरी या जागमतक स्पिधेत भाग 
घेऊन यशस्ीपणे काम करतील तेच शेती 
माल मनयमातीचे युद्ध सक्मपणे लढून जजकूं 
शकतील. आता साखर कारखान्यांनािी 
मनव्वळ साखरेचे उत्ादन करून भागणार 
नािी. जागमतक बाजाराचा तोंडवळा पािून 
व देशाची गरज लक्ात घेऊन दरवरषी 
ककती साखर उत्ाहदत करायची आणण 
इथेनॉल व िररत ऊजमा ककती वाढवायची 
याचा मनययोजनपूव्षक मवचार करून 
त्ाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी लागेल. 
वाढती लयोकसंख्ा, वाढते नागरीकरण, 
व शिरीकरण, उद्योगिंद्ांचा मवस्ार िे 
लक्ात घेता भमवष्ात शेतीचे पाणी कमी 
कमी ियोत जाणार आिे. या कमी पाण्ातून 
ऊसाचे अधिक उत्ादन ममळवायचे असेल 
तर हठबक जसचंन, फक््षगेशन, पाईपने 
पाणी पुरवठा या तंत्राचा वापर अपररिाय्ष 
ककंबिुना प्रसंगी सक्ीचािी करावा लागेल 
असे चचत्र आता उभे रािात आिे. तेव्ा 
याची वेळीच तयारी व मानजसकता आपण 
करायला िवी. 

महाराष्ट् ातील साखर कारखानदारीला आता ९८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणर २०२४ मध्े 
शंभर वर्षे पूर्ण होरार आहेत. १९१९ मध्े अहमदनगर जजल्हातील बेलापूर (आजचे श्ीरामपूर) येथे  
श्ी. सोमय्ा यांनी खाजगी क्ेत्ात पहहली साखर कारखान्ाची उभाररी सूरु केली. कारखाना पूर्ण उभारून 
गळीताचा हंगाम सुरू करण्ास पाच वर्षे लागली. १९२४ मध्े बेलापूर साखर कारखान्ाने पहहला गळीत 
हंगाम घेतला. त्ानंतर महाराष्ट् ात म्हरजे तात्ाजलन ‘बॉम्े से्ट’ मध्े १९४८ पययंत १२ खाजगी साखर 
कारखाने उभे राहहले. १९३२ मध्े माळी समाजाच्ा लोकांनी एकत् येऊन १९३०च्ा जागततक मंदीतून 
वाचण्ासाठी माळीनगर येथे शेतकऱयांच्ा मालकीचा पहहला कारखाना ‘हद सासवड माळी शुगर फॅक्टरी’ 
या नावाने उभा केला. त्ानंतर १६ वर्षांनी म्हरजे १९४८ मध्े प्रवरानगर सहकारी साखर कारखाना थोर 
अथ्णतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणर पद्मश्ी डॉ. तवठ्ठलराव तवखे पाटील यांनी एकत्त्त येऊन उभा 
केला. भारतावर राज्य असराऱया इंग्रजांनी त्ाकाळी खोडशी बंधारा, खडकवासला धरर, भाटघर धरर, 
भंडारदरा प्रकल्प, नांदरू-मध्मेश्वर, नीरा डावा व उजवा कालवा, गोदावरी कालवे यांची कामे पूर्ण केली 
होती. शेतकऱयांनी या धररांमधील पारी वापरून ऊस शेती त्पकवावी असा तरित्टश सरकारचा फार आग्रह 
व तगादा होता. पर शेतकरी “धररातले पारी म्हरजे मेलेले पारी आणर ते जर घेतले तर जतमनी खराब 
होतील” असा समज असल्ामुळे पारी वापरायलाच तयार नव्हते. त्ामुळे धररातले पारी पडून रहात 
होते. त्ाचा वापर होत नव्हता आणर सरकारला पारीपट्ीच्ा रूपाने उत्पन्न तमळत नव्हते. त्ांचा धरर 
बांधरीवर झालेला खच्ण वसूल होत नव्हता. म्हरून तरित्टशांनी १९३१ मध्े एक सतमती नेमली आणर १९३८ 
मध्े श्ी. मोक्गुण्डम तवश्वेश्वरय्ा यांच्ा अध्क्तेखाली ‘बॉम्े इन्कवायरी इररगेशन कतमशन’ नेमून त्ांच्ा 
माफ्ण त ऊस लागवडीसाठी मोठया प्रमारावर सवलती देराऱया धोररांची घोर्रा केली. पारी वापरासाठी 
शेतकऱयांना सक्ी केली. धाकदपटशा दाखतवला. जतमनी काढून घेण्ाची भीती दाखतवली. त्ानंतर 
धररातील पारी वापर वाढला व ऊस लागवड होवू लागली. पुढे पुढे हा पारीवापर काही भागात इतका 
वाढला की जास्त पारी वापरारे जतमनी खराब. क्ारपड, पारथळ व चोपर होऊ लागल्ा. आता शाश्वत 
शेतीसाठी या जतमनींकडे लक् देरे गरजेचे झाले आहे.

ऊस ह्ाच एका त्पकातून सगळे वैभव उभे राहू शकते असा गैरसमज शेतकऱयांमध्े १९६० नंतर 
तनममार करून देण्ात आला आणर राज्य सरकारनेही आपली संपूर्ण राजकीय संघशक्ी ऊस याच एका 
त्पकाच्ा पाठीशी उभी करून साखर कारखानदारीला १:५ व १:९ या प्रमारात भागभांडवलाचा पुरवठा 
करून व तवत्ीय संस्ा, बँका यांच्ामाफ्ण त मोठया प्रमारावर कज्णपुरवठा करून भांडवल उभाररीस 
हातभार लावला. १९९० मध्े खुली अथ्णव्यवस्ा व मुक् बाजारपेठी धोरर स्विकारल्ानंतर साखर धंदाही 
परवानामुक् करण्ात आला. सरकारचे परवाना तनयंत्र उठले. खाजगी क्ेत्ात मोठ्ा प्रमारावर साखर 
कारखाने उभे राहहले. या सवषांचा पररराम म्हरून आज महाराष्ट् ात जवळपास दोनशे कारखाने उभे आहेत 
आणर उसाचे क्ेत् १७ लाख हेक्टरवर गेलेले आहे.

महाराष्ट् ातील ८७ तालुके दषु्ाळी आणर १४८ तालुके अवर््णर प्रवरग्रस्त आहेत. पाण्ाची वारंवार 
चरचर, टंचाई जारवराऱया भागातही हे साखर कारखाने उभे असल्ामुळे देशभर महाराष्ट् ातील ऊस आणर 
साखर कारखानदारी बद्दल सातत्ाने ओरड होताना हदसते. पर या ऊस शेतीने व साखर कारखानदारीने 
महाराष्ट् ाच्ा ग्रामीर भागाचा व खेड्ांचा चेहरामोहरा बदलवून मोठा तवकास घडवून आरलेला आहे. 
कोटयावधी लोकांना रोजगार हदलेला आहे. ऊसातून शेतकऱयांची आरथ्णक उन्नती झालेली आहे. त्ामुळे 
ऊस त्पक लावू नका व साखर कारखानदारी मोडून टाका हे म्हररे सूज्ञ व शहारपराचे नाही. त्ाऐवजी 
आपर आता अशी भूतमका घेतली पाहहजे की ऊसाचे क्ेत् आता यापुढे फारसे वाढू द्ायचे नाही. त्ाऐवजी 
दर एकरी उत्पादकता वाढवून कमी क्ेत्ातून अरधक दजषेदार, उच्च उतारा असलेला ऊस तनममार करायचा. 
ऊसासाठी डट् ीपने पारी द्ायचे व कमीत कमी पारी वापरून जास्तीत जास्त ऊस काढायचा. सव्ण खते 
हठबक संचामधून द्ायची. म्हरजे खतांचा पुरेपूर व कमीत कमी वापर होऊन उत्पादन खच्ण कमी होईल. 
उत्पाहदत होराऱया ऊसातून गरजेएवढी साखर तयार करायची आणर उव्णरीत इथेनॉल व इतर उप-उत्पादने 
तयार करायची हे सूत् ठेवले तर साखर धंदा शेतकरी, राज्य सरकार व देशाच्ाही हहताचा ठरेल.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन जसस्ीम्स् जल.

अध्क्ीय

ऊस उत्पादकतपा वपाढीसपाठी नवे सूत्र अवलंबपावे
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संत ज्ानदेवांनी जलनीतीच्ा संदभमात एक 
मित्ताचा जसद्धांत सांगगतला तयो म्हणजे, “जैसा 
उदकाचेमन आयुष्यें रसु।” याचा अथ्ष, पाणी 
असते तयोपययंत ओलावा असतयो. ओलाव्ातून 
सृजनाची पिा् फु्ते, मन संवेदनाक्म ियोते. 
वृत्ी ताज्ा ियोतात. ओलावा िा जगण्ाचा 
मूळ भाव आिे. ओलाव्ातून हिरवाई देखणी 
रािते. मनाला आल्ाद देण्ाचे काम ओलावा 
करतयो. उसाला पाणी खूप लागते याचा मूळ 
खरा अथ्ष सततचा ओलावा लागतयो. तयो 
हठबक तंत्रानेच ममळू शकतयो. पण बिुतांशी 
शेतकर्यांना डूबक जसचंनाची सवय लागल्याने 
अजून ओलाव्ाचे मित्तच लक्ात आलेले 
नािी. ओलाव्ातून रस मनममाण ियोतयो, ज्ान, 
मवज्ान, बुद्धी यांची कास िरली तर मनात 
उद्भवणार्या वेगवेगळ्ा प्रश्ांनी मन कयोरडे 
ियोत नािी. ते शास्त्रशुद्ध मवचारांच्ा बैठकीचा 
ओलावा कायम ठेवते. समजावणे मृद ु मिुर 
असले की, ओलावा अधिकच वृद्धधींगत ियोतयो. 
िा ओलावा माणसाला जयोडतयो. माणुसकीला 
सांभाळतयो. असा ओलावा मनरपेक् असतयो. 
त्ामध्े परयोपकार केल्याचा अिंकार नसतयो. 
पाण्ापासून जर कािी जशकायचे असेल तर ते 
िे. ऊस शेती करणार्यांनी तर ज्ान-मवज्ानाचा 
ओलावा कसा जाणीवपूव्षक सांभाळला पाहिजे 
िे सांगण्ासाठी िा संपादकीय प्रपंच.

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपञादकीय

ववज्पान उपपासनेमुळे ध्पानगर्भ बुद्धीचपा ववकपास!

शेती कररे हे एक शास्त्र आहे. मागील दहा हजार वर्मात प्रगत झालेली ही अवस्ा आहे. 
ती हळूहळू उत्कांत होत गेलेली असली तरी ती तनत् ‘कॅजलडोस्ोपीक’ (सतत बदलती) 
व पररवत्णनशील आहे. जगभर नव्याने तनममार होत असलेल्ा ज्ञान, तवज्ञान, तंत्ज्ञान, 
प्रयोग, संशोधन यामुळे या शास्त्रात रोज काही ना काही नवी भर पडत असते. या नवीन 
व नातवन्पूर्ण बदलाची माहहती आपल्ापययंत पोहोचून ते प्रत्क्ात कृतीत उतरवेपययंत 
शेतीशास्त्र आरखीन प्रगत होऊन त्ाने तवकासाच्ा हदशेने नवी माग्णक्रमरा केलेली असते. 
आपली कृती आणर नवीन संशोधनाची तनतम्णती यांचा एक प्रकारचा लपंडाव सतत चालू 
असतो. या लपाछपीच्ा खेळात शेतकऱयाने दमायचे नसते. उलट रोज ताजेतवाने होऊन 
नव्या उमेदीने नवीन ज्ञान, तवज्ञान, तंत्ज्ञान व संशोधनाचा पाठलाग करायचा असतो. या 
पाठलागातून तनजचित काही गोष्ी हाती लागतात. त्ा आपरहून आत्मरूप ज्ञान आपल्ाला 
देतात. ज्ञान- अज्ञान, वृरत्शून्, तनत्ज्ञानरूप आत्मभाव कसा आहे याचा अनुभव येतो. 
प्रत्क् कामातून तो वाढत गेल्ानंतर ततन्ी लोकात मावेनासा होतो. आत्मरूप तवश्वरूप 
होतो. यामध्े लपता येरे आणर प्रकट होरे हे दोन्ी होत नाही. आत्मानुभव पूर्ण होतो. 
पूर्णत्ातून पूर्ण उरते. ते शब्ात सांगता येत नाही. त्ाची अनुभूती फक् अनुभवायची असते. 
त्ा अनुभूतीतून चैतन्ाचा गाभारा ओसंडून वाहू लागतो. शेतात डोलराऱया त्ा हहरव्यागार 
त्पकातून ज्ञान-तवज्ञानाच्ा सामर्थमाचा प्रत्य येतो. शुद्ध ज्ञान उरते. ज्ञानाने मन तृप्त होते. 
शुधद भक्ी फुलते. शेतीवरचे प्रेम वाढत जाते. सतत शेतात काम करीतच राहावे असे वाटते. 
हे सहज वागरे ही समाधी होते. भक्ीतला तववेक जागा होतो. जगण्ाचा परम भावाथ्ण 

तवज्ञान

तंत्ज्ञान

शेती
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उमजतो. ज्ञान हे अनुभूतीचे शास्त्र आहे याचा प्रत्य 
येतो. जीव ओतून मनापासून काळ्ा आईची सेवा 
करराऱया प्रत्ेकाला कधी ना कधी हा अनुभव 
तनजचित आला असेल!

ऊस शेती ही एक जैतवक त्क्रया आहे. 
अनेक बाह् आणर अंतग्णत घटकांचा 
ततच्ावर प्रभाव असतो. हे सव्ण घटक 
जेव्हा एकत्त्त होऊन उच्च पातळीवरचा 
समन्वय साधत हातात हात घालून काम 
करतात तेव्हाच उच्चांकी उत्पादनाचे 
अपेजक्त ध्ेय गाठता येते. नुसते शेतात 
पारी भरून त्कंवा वारेमाप खते फेकून ईप्सित 
उत्द्दष्ापययंत पोहोचता येत नाही. उत्पादन व उत्पादकता 
वाढीसाठी आवश्यक असरारे घटक कोरकोरते आहेत याचा 
बारकाईने अभ्ास करून त्ांचा काय्णक्मतेने वापर करण्ाचे तनयोजन 
करावे लागते. इथे ज्ञान, तवज्ञान, तंत्ज्ञान, पूवमानुभव, संवाद या सवषांशी 
संबंध येतो. हल्ी शेतकऱयांचा आपापसातला संवाद, अनुभवाची 
देवार-घेवार, मनमोकळेपराने माहहतीचे आदानप्रदान जवळपास 
थांबलेले हदसते. प्रत्ेक शेतकरी जरू काही आपला स्पध्णक आहे या 
भावनेने त्ाच्ाकडे पाहून अनुभव व माहहती झाकून ठेवण्ाचा, गुप्त 
राखण्ाचा प्रयत्न केला जातो. त्ामुळे ‘पुढच्ास ठेच मागचा शहारा’ 
या म्हरीचे प्रत्ंतरच येत नाही व प्रत्ेक शेतकरी तोच तोच प्रयोग व 
त्ाच त्ाच चुका करीत राहतो. यातून प्रगतीच्ा हदशेने पाऊले पडत 
नाहीत. वेळ व पैसा मात् खच्ण होतो. खरे तर आता शेतीकडे पाहण्ाचा 
जगाचा नवीन दृष्ीकोन पररपूर्ण त्कंवा अचूक शेती (त्प्रजसजन फातमयंग) 
अशा प्रकारचा आहे. म्हरजे तसूभरही काही कमी नाही आणर जास्तही 
नाही. चूक करायला त्कंवा कमी जास्त 
करायला इथे परवानगीही नाही. सारे 
कसे मोजून मापून, तराजूत तोलून. 
अशी अभ्ासपूर्ण तबनचूक शेती आणर 
तीही तवज्ञानाच्ा आधारे कररारे 
शेतकरी त्कती व कुठे आहेत? ऊस 
शेतीत तर असे शेतकरी आढळरे 
महादरूापास्तच आहे. ऊसाची बहुतांश 
शेती ही ढोबळमानाने, अदमासे, वेळ 
उपलब्ध होईल आणर मजुराला वेळ 
असेल तेव्हा व कालव्याच्ा फाट्ाला 
पारी सुटेल तेव्हा या पद्धतीने केली 
जाते. त्ामुळे ऊसाचे उत्पादन एकरी 
सरासरी २५ ते ३० टन आणर हेक्टरी 

७० ते ८० टनाच्ा खाली घसरत चालले आहे. एकीकडे 
ऊस त्पकाखालील क्ेत् वाढते आहे, उत्पादन 

खच्ण वाढतो आहे आणर उत्पादकता मात् घटत 
चालली असल्ाने त्पक काही परवडत नाही 

म्हरून त्कमान आधारभूत त्कंमत वाढवून 
द्ा अशी शेतकऱयांची मागरी सातत्ाने 
चालू आहे. त्ामुळे आता या ऊस शेतीमध्े 
नवीन ज्ञान, तवज्ञान व तंत्ज्ञानाचा वापर 
अतनवाय्ण होऊन ती काळाची गरज झाली 

आहे. 

सनत कुमाराने एकदा नारदांना प्रश्न 
तवचारला, “भगवनस् ध्ानाहून अरधक काही आहे 

काय?” यावर भगवान म्हराले, “तवज्ञान हे ध्ानापेक्ा 
श्ेष्ठ आहे. तवज्ञान म्हरजे बुद्धी. बुद्धीने सव्ण ज्ञान होते. चांगले 

आणर वाईट कळते. तवशेर् ज्ञान हे देखील बुणद्धचे तवजशष् अंग आहे.” 
तवतवध ज्ञानाचा उपयोग पूववीचे ऋत्र्मुनी आणर शास्त्रज्ञ व संशोधक 
तवज्ञानात करतात. यालाच आपर आंतरशाखीय ज्ञान व संशोधन 
म्हरतो. वेगवेगळ्ा तवर्यातले लोक एकत् येऊन हे संशोधन करतात. 
ऊस त्पकासाठी लागरारी जतमन म्हरजे माती, तबयारे (कांड्ा व 
त्टश्यूकल्चर रोपे), हठबक जसचंन व फत्ट्णगेशन, रोग व त्कडी आणर 
त्ावरील उपाय, खतांची मात्ा, वारांची तनतम्णती, आंतरत्पके, पोर्रद्रव्ये, 
संजीवके, पररपक्वता व साखर तनतम्णती, उप उत्पादन व इथेनॉल तनतम्णती, 
हॅलोजनेटेड शुगर या व इतर अनेक तवर्यांचे अभ्ासक तनरतनराळे 
असतात. त्ा सवषांच्ा ज्ञान व अभ्ासाचा वापर त्पक यशविीपरे 
घेण्ासाठी व साहहत्ाची तनतम्णती करण्ासाठी केला जातो. हे जे अनेक 
शाखांमधले ज्ञान असते ते शेतकऱयाला अभ्ास, अनुभव, तनरीक्र, 

प्रयोग, संवाद यातून तमळवावे लागते. 
त्ामुळे आजची आधुतनक शेती ही 
ज्ञान, तवज्ञान व तंत्ज्ञानाने भारलेली 
आणर मोठी भांडवली गुंतवरूक 
करावी लागरारी अशा प्रकारची 
आहे. सृष्ीज्ञान तवज्ञानात येते. बुद्धी हा 
तवज्ञानमय कोर् आहे. ध्ान हे बुद्धीचे 
अंग आहे. एकाग्रतेने केल्ा जाराऱया 
चचतंनास ध्ान असे म्हरतात. अशी 
एकाग्रतेने जीव ओतून शेती कररारे 
शेतकरी त्कती व कुठे आहेत? 
अनुकरर कररारे व पाट्ा टाकरारे 
असंख्य आहेत. पर समजून-उमजून 
शेती करराऱयांची वानवा आहे. 
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उमज हा शब् मुळात आपल्ा वापरात कमी आहे. कारर समज 
असेल तर उमज पडते. उमज ही जगण्ाची नस आहे. आपर समज 
हा शब् अनेक समजूतींमुळे फार गुळगुळीत केलायं. समज यायला 
जन्मजात समज लागते. या समजेला खोली आली की, उमज येते. उमज 
म्हरजे समजेच्ा खोलीचे अथ्णगभ्ण मौन. समज काहीशी प्रकट होते. 
उमज अप्रकटातून प्रकटते. वारा हदसत नाही, पर स्पशमाने जारवतो. तशी 
उमज हदसत नाही पर व्यक्क्त्ातून जारवते. उमज आपसूक येते आणर 
पररस्स्तीनेही येते. आपरच आपला मूल्ात्मक तवचार करण्ासाठी 
उमज उपयोगी पडते. समजण्ात समज कमी पडूू शकते. उमजेत समज 
पररपक्क होते त्ामुळे काहीही कमी पडत नाही. आयुष्ाची वळरे 
आपल्ाला विच्छ अनुभवता येतात. उमजेची त्कनार लाभलेली शेती, 
त्कतीही संकटे येवो, त्ातून माग्ण 
काढण्ाची अचूक हदशा दाखवून 
शेवटी यशविीता व ध्ेयपूतवीकडेच 
नेते. मात् उमज येण्ासाठी आधी 
वित:ला आरपार वाचीत राहावे 
लागते. वाचनातून आकलन 
वाढवायचे. आकलनातून मनात 
उतरायचे. अभ्ासाचा चौफेर 
फुलोरा वाढवायचा. हळूहळू 
वित:शी बोलायला लागायचे 
आणर सव्ण प्रकारच्ा अनुभवांना 
सामोरे जायचे. लीनपरे प्रत्ेक 
अनुभवातून जशकायचे. यातून 
जी नवीन जारीव तनममार होते, 
ततला उमज म्हरतात. ही उमज 
संसृ्तीशी सांगड घालते. आज 
काळ वेगाने पुढे चाललेला आहे. 
आपल्ा सवषांच्ा जगण्ाला 
तवज्ञानाने घेरलेले आहे. मारसा-
मारसातले अडसरही तवज्ञानाने 
दरू केले आहेत. पर आपर 
तवज्ञानाची त्कती कास धरली आहे 
हा प्रश्न प्रत्ेकाने वितःच्ा मनाला 
तवचारून पाहावा. उत्र तुमचे तुम्हाला तमळेल! 

जो कोरी तवज्ञानाची उपासना करतो तो ज्ञानतवज्ञान युक् व्यवहार 
करतो. खते वरून हाताने फेकून देत नाही. बरोबर ती त्पकाच्ा मुळाशीच 
पोहोचावीत आणर त्ांनी ती लगेच उचलून वापरावीत व त्ाचा पररराम 
त्पकाच्ा सुदृढतेतून हदसावा यासाठी हठबक संचामधून तो फत्ट्णगेशन 
करतो. तवज्ञानातून त्ाला सृष्ीचे भौततकज्ञान होते. तवज्ञानाची उपासना 

केल्ाने ध्ानगभ्ण बुद्धीचा तवकास होतो. ओजविी बुद्धीच्ा योगाने 
व वापराने त्पक तर उत्मच येते पर मारसाचे ऐहीक आचररही 
व्यवस्स्त होते. यातून चचतंनगभ्ण तवचारांना खोली तमळाली की, त्ाच्ा 
अभ्ुदयाचा आणर तन:श्ेयसाचा माग्ण सुकर होतो. म्हरून ध्ानात व 
तवचारात ज्ञानतवज्ञान सामावलेले आहे. त्ाच्ाजशवाय मारसाचे जगरे 
कठीर आहे. तवज्ञानामुळे भौततक बल वाढते. ध्ानामुळे आत्त्मक बल 
वाढते. तवज्ञानामुळे सृष्ीचा अभ्ास करता येतो. ध्ानामुळे एकाग्रतेचा 
अभ्ास सुुलभ होतो. तवज्ञान बुद्धीतनष्ठ नक्कीच आहे. ध्ान मनतनष्ठ आहे. 
तवज्ञानात वारंवार प्रयोगशीलता आढळते. ध्ानात पूर्ण लक् उत्द्दष्ांवर 
कें द्रीत असते. त्ामुळे सव्ण कमषे त्ाच हदशेने होतात. एकरी २०० टन 
ऊस उत्पादनाचे उत्द्दष् असेल तर जतमनीच्ा मशागतीपासून ऊसतोडरी 

व वाहतूकीपययंतची सवषे कामे 
जशस्तबद्ध चौकटीतच पूर्ण 
होतील. प्रत्ेक कामाला तवचार 
व जशस्तीची चौकट लाभली तर 
वेळ, पैसा यांची बचत होऊन 
उत्पादनखच्ण कमी होऊ शकतो. 

तवज्ञानाने मारूस ताककीक 
होतो. ध्ानाने समत्शील होतो. 
तवज्ञान पक्क्ा तववेकावर ठाम 
असते. ध्ान पक्क्ा श्दे्धवर 
मनाला समंजस करते. तवज्ञान 
मारसाला बाह्तः बदलायला 
लावते. ध्ान मारसाचे अंतरंग 
ढवळून मन शुद्ध करते. तवज्ञान 
भौततक तवकासाबरोबर दृष्ीच्ा 
तवतवध कक्ा तवस्तारते. ध्ान 
तववेकाच्ा आधारे मनाला 
व्यापक करते. तवज्ञानाने 
मारसाचा तवकास साधतो. 
ध्ानाने मनोतवकास साधतो. 
तवज्ञानाला एकाग्रतेची गरज 
असते. ध्ानाचे एकाग्रता हे 
अरधष्ठान आहे. तवज्ञानाला 

सातत्ाने प्रयोग करावे लागतात. ध्ानाला अखंडपरे मनावर प्रयोग 
करावे. ध्ान आणर तवज्ञान एकत् आरूनच शेतीतले प्रयोग करावे 
लागतात. त्ामुळे ध्ान तवज्ञानाची सांगड घालण्ाची जागा शेतजतमन 
हीच आहे. तवज्ञान आणर ध्ान हे दोन्ीही जीवनाला आवश्यक आहेत. 
त्ांच्ाजशवाय जगरे तनरथ्णक आहे. मात् भौततक तवकास हेच मारसाचे 
एकमेव उत्द्दष् नाही. त्ाच्ाबरोबर आत्मतवकास साधरे गरजेचे आहे. 
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तवज्ञानाच्ा शोधातून मानवी मूल्े तवकजसत करता आली पाहहजेत. 
काही बाबतीत तवज्ञानानेही नीततमान झालेच पाहहजे. शोधातून राक्सी 
प्रवृत्ींची वाढ होता कामा नये. नवनवीन शोधातून समग्र मानवाचे 
कल्ार झाले पाहहजे. तवश्वबंधुत्ाला तवज्ञान उपयुक् ठरावे. 

ऊसाचा रस व मळीपासून इथेनॉल आणर बायो-फ्ुएल व इतर 
अनेक उपपदाथ्ण आणर उजमा आता तवज्ञानाने आपल्ाला प्राप्त करून हदली 
आहे. ऊसाचा कोरताच पदाथ्ण वाया जात नाही. त्ाच्ापासून 
असंख्य गोष्ी बनू शकतात. आधुतनक तवज्ञानातील 
बुद्धीतनष्ठा, प्रयोग व प्रयत्नांच्ा आधारावर प्रततष्ठीत 
केली गेली. म्हरून ज्ञानयोगाला तवश्वात महत्ताचे 
स्ान लाभले आहे. मोठी प्रयोगशील मारसे व 
शास्त्रज्ञ तवश्वाला उपयोगी पडावा यासाठी त्कती 
सारखा व सुंदर तवचार करतात हे यातून हदसते. 
शेतकरी कम्णशील आहे. शास्त्रज्ञ प्रज्ञावंत 
आहे. या दोघांची प्रततभा अलौत्कक आणर 
तरीही लौत्ककाचे भान राखरारी आहे. शरीराचा 
आणर मनाचा यांनी तवचार केला. शारीररक बळाला 
मानजसक सामर्थमाची गरज असते. हे सामर्थ्ण ध्ान व 
उत्द्दष्ाच्ा एकाग्रतेतून तमळते. 
ज्ञानी मारसाने शारीररक 
सामर्थमाची उपेक्ा करता 
कामा नये. तनसगमाच्ा उत्म 
व अचूक अभ्ासासाठी 
भरभक्कम शारीररक सामर्थ्ण 
हवेच. तवद्वत्ा, सदाचरर, 
तपचियमा, साधना, मनोतनग्रह 
या गोष्ी शारीररक सामर्थमावर 
अवलंबून असतात. म्हरून 
मुण्डकोपतनर्दात सांक्गतले 
आहे - 

“नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्:”

मनुष्ाचा व्यवहार आणर 
परमाथ्ण सव्णविी शारीररक 
बळावर अवलंबून आहे, म्हरून प्रत्ेकाने ध्ानपूव्णक शारररीक बळाची 
उपासना करावी. सव्ण सृष्ी यावर अस्स्तत्ात आहे. बलाचा आणर बदु्धीचा वापर 
आजही जगावर राज्य कररत आहे. जो बलवान आहे तोच या तवश्वात त्टकतो.

ज्ञान आणर तवज्ञान हातात हात घालूनच चालत राहहले पाहहजे. 
तवज्ञान कसे वापरावे हे ज्ञानाने कळते. तवज्ञानाची नुसती महती 
आणर गोडवे गावून उपयोग नसतो. त्ासाठी प्रत्क् वापराने अनुभूती 

यावी लागते. येथे पोर्रद्रव्याचा म्हरजे ऊस त्पकासाठी लागराऱया 
नायटट् ोजनचा (नत्) तवचार आपर करू. काब्णन, हायडट् ोजन, ऑक्सिजन या 
खालोखाल वनस्पती शरीरात सवमात जास्त प्रमारात असरारे पोर्रद्रव्ये 
म्हरजे नायटट् ोजन. पेशीमधील जीवनद्रव्यांमध्े ४० ते ६० टके्क 
नत्युक् पदाथ्णच असतात अॅतमनो अॅजसड, प्रोटीन्स न्ूक्लिओप्रोत्टन्स, 
न्ूक्लिओटाईड, प्ुराईन्स, पायररजलतनयमन्स, लिोरोत्फल, कोएंझाइम 

या सवषांमध्े नायटट् ोजन हा घटक मुख्य असतो. ऊसाच्ा 
सव्ण शरीर त्क्रयामध्े नायटट् ोजनचा सहभाग असतो 

पयमायाने ऊसाची वाढ घडतवण्ासाठी नायटट् ोजन 
अत्ावश्यकच असतो. नायटट् ोजन पुरेशा 

प्रमारात असेल तरच फुटवे, मुळांची वाढ 
चांगली होते. इतर अन्नद्रव्यांचे शोर्र 
वापर योग्य पद्धतीने होतो. ऊसामध्े 
नायटट् ोजनाला फार लवकर प्रततसाद तमळतो. 
पाने हहरवीगार होऊन काळोखी येते. फुटवे 

कांड्ांची संख्या, लांबी वाढून टनेज वाढते 
पर त्ासोबत इतर अन्नद्रव्येही संतुलीत प्रमारात 

असरे गरजेचे आहे. बेरे मळ्ामध्े मात् नत्ाची 
वाढीव मात्ा देण्ाची पद्धत 
असून ती गरजही आहे. 
नायटट् ोजनची कमतरता 
झाल्ास ऊसाची 
खालच्ा भागातली जुनी 
पाने त्पवळी पडतात. 
नव्या पानामध्े जुन्ा 
पानाकडून नत् पाठतवले 
जाते. त्ामुळे नवी पाने 
हहरवी राहतात. खूप जास्त 
कमतरता असेल तर 
जुनी पाने गळून जातात. 
नवी पाने सुद्धा त्पवळट 
पडतात. नायटट् ोजनच्ा 
कमतरतेमुळे ऊसाच्ा 
जतमनीवरील वाढीपेक्ा 

मुळांच्ा वाढीचे प्रमार जास्त राहते. जोम कमी होतो. त्पक तनरोगी न 
राहता लवकर आकसून येते.

काही वेळेला नायटट् ोजनच्ा कमतरेतेमुळे ऊसाच्ा देठाकडे 
लिोरोफीन ऐवजी अँथोसाक्यनन हे त्पगमेंट तयार होतात त्ामुळे देठ व 
जशरा लालसर होतात. नत्ाची खूप जास्त मात्ा हदल्ास फाजील वाढ 
होते. पेशींची संख्या वाढते पर त्पकात जोर राहत नाही व लोळण्ाचा 
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धोका असतो. शारररीक नायटट् ेट साठवून राहते. असे वाढे गुरांना खायला 
देरे हातनकारक असते. नत्ांचे इतर अन्नद्रव्यांशी गुरोत्र तबघडले तर 
रोग व त्कडीचा प्रादभुमावसुद्धा वाढतो. ऊसामध्े नत्ाचे शोर्र प्रामुख्याने 
नायटट् ेट आयन (No ३) आणर अमोतनयम (NH४) या विरूपात होते. 
जतमनीचा पोत, सामू, ऋतूमान त्कंवा वार यानुसार अमोतनयम त्कंवा 
नायटट् ेटचा प्राधान्क्रम वेगवेगळा असू शकतो पर या दोन्ी विरूपात 
नत् शोर्र झाले तर वाढ चांगली होते.

ऊस हे अमाईड या नत् विरूपाला प्राधान् देरारे त्पक आहे. 
मातीतील जीवारू सेंद्रीय पदाथमाचे अपघटन करीत असतात तेव्हा काब्णन 
डायऑसिाईड हा वायू बाहेर पडतो. तो जतमनीत असलेल्ा पाण्ाशी 
तमसळून काबमाेक्झिलीक अॅजसड (CooH) तयार होते. सेंद्रीय पदाथमातील 
खतनजीकररानंतर तनघालेला नत् (NH२) काबमाेक्झिलीक अॅजसडमधल्ा 
OH या गटाला बाजूला सारून चचकटतो व COOH चे 
रूपांतर CONH२ मध्े होते. हेच अमाईडरूपी नत् 
तमथेनामाईड, इथेनामाईड असे अमाईडचे बरेच 
प्रकार असतात. नायटट् ोजनप्रमारे पोटॅजशअम 
अमाईड, सोत्डयम अमाईड इत्ादी प्रकार 
असतात. रासायतनक खते चांगल्ा 
कुजलेल्ा सेंद्रीय खतात तमसळून हदल्ास 
त्ाचे अमाईडस् स तयार होतात. ऊसाची 
वाढ चांगली होते भारतातील जतमनीमध्े 
नत्ाचे प्रमार ०.०३ ते ०.०६ टके्क एवढे असते. 
पृष्ठभागावर जास्त असते. मळे जतमनीत २.५ 
टके्क पययंत असू शकते.

युररया त्पकाला हदल्ानंतर 
त्ाचे रूपांतर नायटट् ेट त्कंवा 
अमोतनयममध्े झाले तर त्पकाला 
ते लागू पडते पर मशागत चांगली 
नसेल, सामू अयोग्य असेल, 
सेंद्रीय खताचे प्रमार पुरेसे नसेल 
तर युररयाचे अतनष् पररराम 
होतात. त्ाचे रूपांतर अमोतनअम 
सायनामेंट, अमोतनयम काबबोनेट, 
बाययुरेट, अमोतनया वायुमध्े 
होऊ शकते. हे सगळे त्पकाला 
घातक असतात. युररया जसाच्ा 
तसा मोडावर पडला तर मोड कुजू 
शकतो. म्हरून बेसल डोस मध्े 
शक्तो युररया वापरू नाही. डी. 
ए.पी., १०:२६:२६, १९:१९:१९ अशी 

संयुक् खते वापरावीत. अशी खते थोड्ाश्या सेंहद्रय खतामध्े अथवा 
मातीमध्े तमसळून द्ावीत. युररयासारखे खत मातीत तमसळून हदल्ावर 
लागलीच पारी देऊ नये. चोवीस तासानंतर पारी द्ावे. पृष्ठभागावर 
युररया पसरवून फेकून देरे टाळावे. तनबंोळी पेंड तमसळल्ामुळे युररयाची 
काय्णक्मता वाढते.

शास्त्र समजून घेऊन त्ाचा मोजून मापून वापर कररे हे यशविीतेचे 
एक अंग आहे. कठोपतनर्दात तवज्ञान हा मनाचा सारथी आहे असे म्हटले 
आहे. तवज्ञान इंहद्रयाच्ा सहाय्ाने सृष्ीचा शोध घेते. हा शोध स्स्र 
मनाने घेतला तर संसार तवष्ूपदाला प्राप्त होतो असे कठोपतनर्दात 
सांक्गतलेले आहे. तवज्ञान मनातून वाढते. इंहद्रयांना समज आरते. 
सामाजजक भानाचे आणर नैसक्ग्णक पयमावरराचे सूक्ष्म अवलोकन करते. 
मनाची सोबत घेते. कामात मन ओतले अशा शेतकऱयांचा संसार सुफळ 

संपन्न होते. या तवज्ञानाची शेतकरी जेव्हा मनाच्ा खोल 
जाणरवेतून आत्मज्ञानाशी तनरपेक् गाठ मारतो तेव्हा 

त्ाच्ा जाणरवेत समत्त तनममार होते. त्ाचे 
तवज्ञान परोपरकारी ठरते. ते मारूस पराला 

जपते. अरधकाराचा योग्य वापर करते. 
कुठल्ाही तवर्याचा अभ्ास असो, अभ्ासू 
मन महत्ताचे असते. ते जर असेल तर 

चांगले आणर वाईट त्ाचे तनट आकलन होते. 
इंहद्रयांपेक्ा तवर्य श्ेष्ठ आहेत. तवर्यापेक्ा मन 

श्ेष्ठ आहे. मनापेक्ा बुद्धी श्ेष्ठ आहे बुद्धीपेक्ा आत्मा 
सव्णश्ेष्ठ आहे. या कठोपतनर्दातील रचनेची 

आठवर काम करताना आपर ठेवली पाहहजे. 
तवर्यातील आशय नीट समजावा 
म्हरून इंहद्रय तनममार झाली. त्ांनी 
सृष्ीतले कुतूहल जारून घेतले. 
सृष्ी पजलकडे जे आहे ते मनाने 
कस्ल्पले. मनाने जारून घेऊन 
अभ्ाजसले. हा मनाचा तवज्ञानाकडून 
आत्मज्ञानाकडे होरारा प्रवास 
तववेकशील आहे. तवचारयुक् बुधदी 
येथे उपयोगी पडते. बुद्धी मनाला 
ताब्ात ठेवते. आत्मा मनाला 
सांभाळतो. संत ज्ञानेश्वर म्हरतात, 
‘जे काही आपर काम करतो ते सव्ण 
तवश्वात्मक देवाला अप्णर करावे. 
कम्ण परमेश्वराला अप्णर केले की, 
ते पररपुर्ण होते.’ म्हरून आपल्ा 
संतांनी ज्ञानात कम्ण आणर कममात 
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ज्ञान सांक्गतले. ज्ञान योगात बुद्धीचे सामर्थ्ण आहे. कम्णयोगात कामाची 
पूजा आहे हे ज्याला कळले त्ांना ज्ञानाचा सुबोध अनुभव येऊ शकतो. 
ज्ञानाने वितंत् सु्रर येते. समत् बुद्धीने वागावेसे वाटते. बुद्धीचा 
योग्य उपयोग करण्ाची भावना होते. आवड आणर नावड याच्ाकडे जो 
सारख्या नजरेने बघतो त्ाला बुद्धीयोग असे म्हरतात. बुद्धीतून 
तववेक साधतो. यातून आत्माची भार्ा कळते. बुद्धीत 
साक्ीपरा आहे. ती खऱया खोट्ाची ओळख 
जाणरव करून देते. कोरत्ा मागमाने जा हेही 
सांगते. ऐकरे न ऐकरे हे आत्माचे काम 
आहे यातल्ा आवाजाला तो कमी दाद 
देतो. यावर पुढच्ा पावलांची हदशा 
ठरते. बुद्धी मारसाला सकारात्मक 
बनतवण्ाचा प्रयत्न करते. ततला तवकू 
नये अशीच ततची इच्छा असते. बुद्धी 
तवकाऊ झाली की ततचे मूल् संपते. 
अंतमु्णख झाल्ावरच हा तवचार करतो. 
मनात कोरत्ा तवचारांची संप्रेरके तयार होतात 
हे फार महत्ताचे असते.

जसे ऊसामध्े मुळांची वाढ ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते 
पर कांडे जतमनीत लावल्ानंतर त्ात तयार होरारी संप्रेरके हा सवमात 
महत्ताचा घटक आहे. बाह्घटकांमध्े जतमनीचा ओलावा सवमात जास्त 
महत्ताचा असतो. वातावरर खूप दमट असेल तर उभ्ा ऊसालासुद्धा 

मुळे फुटतात. काही वारांमध्े व पररस्स्तीत ऊसाच्ा खालच्ा 
एक तृतीयांश भागात प्रत्ेक पेराला मुळ्ा येतात. 

पानाच्ा देठाने लपेटल्ा गेलेल्ा पेरांनासुद्धा मुळे 
येतात. पुर येऊन जेथे ऊसाचे उभे त्पक काही 

हदवस पाण्ात राहते अशा त्पकात पेरावरही 
जास्त प्रमारात मुळे येतात. सव्णसामान् 
स्स्तीमध्े बेरे मातीत लावल्ानंतर 
पुरेसा ओलावा असेल तर दहा हदवसांच्ा 
आत भरपूर कांडींमुळे सुटतात. त्ांची 
संख्या २५ ते ३० असू शकते. पररस्स्ती 

खूपच अनुकूल असेल तर कांडी मुळांची 
संख्या १०० ते १२५ सुद्धा असू शकते. मुळ 

पट्ीकेवरील मुळांकुरापासून काही अंकूरातूनच 
मुळे येतात. इतर अंकुर सुप्त राहतात. गरज पडली 

ज्ञाि-नवज्ञािञाच्ञा सञाधिेतूिच दरूदृष्ी सञाधेल
मनापासून शेतीत शेतकऱयाने चांगले काम केले तरच ते फलद्रपू होते. भरघोस उत्पादन देऊन काळी आईही सुखासमाधानाने आशीवमाद 
देते. त्ामुळे मनाला अंतमु्णख कररारे आत्मज्ञान मनाला वेगळी शक्ी देते. त्ातून मनाची कायषे आणर मनाचे विरूप अरधक कळते. 
मनाला समजून घेरे हे मारसाचे महत्ताचे कत्णव्य आहे. मनाचे बेताल वागरेही अभ्ासले पाहहजे. डोळे उघडे ठेवून सतत तनरीक्र 
केले पाहहजे. मनाच्ा धाररा सगळीकडे सारख्या आहेत. ते कोरत्ाही धममाचे असोत. कुठेही राहरारे असोत. मनाचे 
काय्ण केवळ चांगले आणर वाईट एवढेच नसते. ते त्ाच्ा अहंतेच्ा तवतवध छटेत दडलेले असते. 
मनाच्ा जाणरवेच्ा आणर नेणरवेच्ा पातळ्ा अततशय चाराक्परे तपासाव्या लागतात. ततथे 
साठतवलेले तवतवध तवचार, तवतवध अनुभव यांचे वगवीकरर करून त्ांची नीट मांडरी करावी 
लागते. तेव्हा मनावर ताबा तमळतवता येतो. नेरीवयुक् मनावर ताबा तमळतवल्ाने आपल्ाला 
जारीवयुक् मनाचे तनयमन करता येते. मनापासून तनममार होरारी इच्छाशक्ी प्रकृती रचते. 
प्रकृतीत तवतवध वृत्ी असतात. प्रकृती ही तवजशष् तनयमांनी क्वचचत बांधलेली असते. प्रकृती 
सतत बदलती असते. मनाला कुठल्ाही तनयमांनी बांधरे कठीर असते. मनात येरारे तवचार, 
मनाला त्ा-त्ा वेळेपुरते बांधून ठेवतात. इच्छाशक्ी त्कतीही असली आणर मन जर तयार नसले 
तर कोरतेही काम होत नाही. तनयम असले तरीही तनयमांना मन हे बद्ध असेलच असे नाही. म्हरून मन 
हे विाधीनही नाही आणर पराधीनही नाही. तरीही आपर एकमेकांच्ा विाधीन असतो. जगण्ातले घट्पर इथेच असते. मन आणर 
इच्छाशक्ी देश, काल, काय्णकाररभाव यांच्ा मयमादेत काम करते. म्हरून आपले तवचार त्ा-त्ा काळाचे प्रॉडक्ट शरर असतात. 
कारर समाज हा काय्णकारराच्ा आणर मयमादेत वावरतो. मात् काही अलौत्कक अस्सल सु-मने पुढचा काळ पाहतात. त्ांना तवजशष् 
व्व्हजन असते. याला आपर दरूदृष्ी म्हरतो. ज्ञानतवज्ञानाच्ा साधनेनेच ही दरूदृष्ी येते आणर ततची आराधना कररारेच शेतीत यशविी 
होऊन त्टकून राहतात व भरभराटही साधतात.
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तरच ते जागृत होतात. लागरीनंतर पहहल्ा महहन्ाभराच्ा काळात 
उगवून येत असलेल्ा कोंभाचे भरर पोर्र हे कांडेमुळांद्वारेच होत 
असते. दसुऱया महहन्ाच्ा शेवटी-शेवटी कोंभाची मुळे सूक्ष्म होऊन 
कायमात्न्वत होऊ लागतात. ततसऱया महहन्ात कांडेमुळांची जबाबदारी 
संपते. अशा प्रकारे या काळात पोर्र द्रव्याचा व्यवस्स्त पुरवठा झाला 
तरच कोंभाच्ा मुळांची चांगली वाढ होते. पर कोंभाच्ा मुळ्ांना काही 
दगा फटका झाला तर कांडेमुळा हदघ्णकाळांपययंत काम करून शकतात 
पर सव्णसाधारर पररस्स्तीत कोंभामुळे जोमदार झाली तर कांडेमुळ्ा 
मरू लागतात. दोन्ीं मधली स्पधमा हे त्ाचे एक कारर आहे.

मनाची मशागत आणर जतमनीची मशागत या दोन्ींचा उत्म 
त्पक येण्ाशी तनकटचा संबंध आहे या मशागतीच्ा खोलीला व 
सकसपरालाही तततकेच महत्त आहे. दोन्ींची मशागत कररारा 
टोकदार नांगर तततकाच मजबूत व धारदार लागतो आणर मशागत करून 
घेरारे भूमीही तततकीच भुसभुशीत, विीकाराह्ण व सकारात्मक लागते. 
ज्या जतमनीची मशागत चांगली झालेली नसते, भौततक पररस्स्ती 
तबघडलेली असते, त्कंवा पानथळपरा असतो, अशा जतमनीत मुळांची 
वाढ तवकृत होते. मुळांच्ा टोकाला हानी होते. त्ांना बाजूने फुटवे येतात 
अशा फुटव्यांची नाजूक टोके पररस्स्तीमुळे दखुावली जातात त्ामुळे 
त्ांनाही पुन्ा फुटवे येतात. याप्रमारे घट् कठीर जतमनीतील मुळे आखूड 
व खूप फांद्ा फुटल्ासारखी राहतात. यांच्ा केशमुळ्ांची हानी होते. 
चांगली मशागत केलेल्ा भुसभुशीत जतमनीत मुळ्ा लांबसडक, सशक् 

व तनरोगी असतात. कोंभापासून तनपजलेल्ा मुळ्ा काही काळानंतर 
मरून जातात. त्ांची जागा नवीन मुळे घेतात. जुनी मुळे मरून जारे व 
पुन्ा नवीन मुळे तनपजरे ही त्क्रया उसामध्े सतत चालू असते. यामुळे 
जतमनीतल्ा त्कंवा हवामानात होराऱया बदलाशी सहज तडजोड करून 
सामावून जाण्ाची क्मता त्पकात येते.

‘एथ नवज्ञािें कञाय करञावे!’
आध्ात्त्मक ज्ञान आणर तवज्ञान एकमेकांना पोर्क आहेत. संत 
ज्ञानदेवांनी अध्ात्म शास्त्राच्ा स्पष्ीकररासाठी वेगवेगळ्ा 
प्रकारचे जे वैज्ञातनक दृष्ांत हदले आहेत ते आचिय्णजनक 
आहेत. ज्ञानाच्ा आधी तवज्ञान समजून घेरे महत्ताचे आहे. 
तरच ज्ञान म्हरजे आत्मज्ञान त्कंवा अध्ात्मज्ञान कळण्ाची 
शक्ता आहे. या आशयाची ओवी ज्ञानेश्वरीत आहे. ती अशी –

“एथ तवज्ञानें काय करावे । 
ऐसे घेसी जरी मनोभावें।
तरी पैं आहद जारावे।
तेंची लागे ।।” (अध्ाय ७, ओवी-३)
सृष्ीपासून देहापययंत आणर जजथे आपर रोज काम करतो 
त्ा शेतीचे सव्ण प्रकारचे तवज्ञान मारसाला माहहत असरे, हे 
त्ाच्ा सुजार बुद्धीचे लक्र आहे. आपर देह नसून ईश्वरी 
अंश आहोत, याची साथ्ण जारीव यातून तनममार होते आणर तेच 
अध्ात्म त्कंवा आत्मज्ञान असते. तवशेर् म्हरजे ज्ञानदेवांनी 
ज्ञानाच्ा आधारे तवज्ञानाचे तववेचन केले आहे. हे तवश्व समजून 
घेरे आणर तवश्वाचे व्यवस्ापन अभ्ासून तवश्वाची काळजी 
घेत जगरे हे खरे तवज्ञान आहे. जैन इररगेशनचे संस्ापक 
अध्क् असलेल्ा डॉ. भवरलालजी जैन यांना हा तवचार 
बरोबर समजला व तो त्ांनी आयुष्भर कृतीत उतरतवला 
म्हरूनच ते म्हराले, “ही वसुंधरा तुम्हांला जशी तमळाली 
त्ापेक्ा अरधक सुंदर करून सोडा”. तवश्वाच्ा काळजीतून 
मानव, पशुपक्ी, वृक्वेली, सरपटरारे प्रारी, जीवजंतू, हे 
सारे तनममार होतात. ते ज्या पद्धतीने काम करतात त्ातून 
त्ांची उन्नती होते आणर शेवटही होतो. यालाच ‘कममानुसार 
उत्पत्ी’ असे म्हरतात. उत्पत्ी, स्स्ती, लय कररारा परमेश्वर 
तवश्वाच्ा घडामोडी जारतो. जरी तवज्ञानाने लिोतनगंचे तंत् 
तनममार केले आणर टेस्ट्ूब बेबी जन्माला घातली तरी 
तनसग्णगभमात जी नैसक्ग्णक प्रवृत्ी जो जन्माला घालतो आणर 
जो व्यक्क्त्ाचा कस देतो तो लिोतनगंमध्े नाही. म्हरूनच 
रिह्ांडातल्ा असंख्य घटना वैज्ञातनकांना अचंतबत करतात.
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उदाहरराथ्ण जतमनीतील पाण्ाचे प्रमार कमी झाले तर वरच्ा 
थरातील शोर्र मुळे कमी होऊन खोलवर जाराऱया मुळांची संख्या 
वाढते. उसाचे वैजशष्टे असे की जजकडे खत व पारी चांगले ततकडे 
मुळांची वाढ चांगली होते. 

आरंभीच्ा कोंमात सुप्तावस्ेत राहहलेल्ा अंकुरापासून काही 
प्रमारात नवीन मुळे येतात पर नवीन फुटव्यांना येराऱया मुळ्ांचे 
प्रमार जास्त असते. उसामध्े फुटवे येण्ाशी नवीन मुळे तनपजण्ाची 
त्क्रया तनगत्डत आहे. खोडवा उसामध्े याला वेगळे मत उभा आहे. मुख्य 
लावरीच्ा ऊसाला उजशरा आलेले फुटवे हे खोडवा उसामध्े नव्या 
जोमदार मुळ्ा तनपजवतात. ऊस त्पकामध्े आरंभी जेव्हा कांड्ा मुळे 
काय्णरत असतात तेव्हा मुख्य कोंभ मुळांची वाढ सावकाश असते. उसाचे 
मुख्य बेट प्रस्ात्पत झाल्ानंतर एकूरच मुळ्ाच्ा जोमदार वाढीचा 
काळ येतो अडीच तीन महहन्ाच्ा त्पकामध्े जागा मुळांनी व्यापून 

गेलेली असते. आंतरमशागतीमध्े अशी मुळे सुटण्ाची शक्ता असते. 
सरीची रंुदी भरपूर (त्कमान साडेचार ते पाच फूट) असल्ास त्ांचे 
नुकसान होत नाही. पारी व्यवस्ापन चांगले असेल तर शोर्क मुळे 
वाढतात पाण्ाची कमतरता असेल तर खोलवर जारारी मुळे वाढतात 
अोलावा चांगला असेल केशमुळे भरपूर वाढतात. चांगल्ा चावलेल्ा 
ओलसर जतमनीत केशव मुळे भरपूर येतात. जतमनीचा सामू ६.१ ते ७.७ 

‘सञारे नवज्ञािञािेच करञावे!’
प्रगती आणर संहार ही तवज्ञानाची दोन्ी अंगे आहेत. आज 
संहाराची भीती फार मोठी आहे. ही भीती तवज्ञानामुळे 
नाही. मारसाला जारीवपूव्णक वितःवर तनयंत्र ठेवता 
येत नाही, त्ामुळे आहे. तवज्ञानाची प्रगती आवश्यक आहे. 
ती व्हायलाच हवी. मानवी वत्णनातले अनेक पदर तवज्ञान 
नक्कीच उकलून दाखतवत आहे. मारसाच्ा आजवरच्ा 

क्रांतीचा व प्रगतीचा आलेख पाहहला की, मानवी मनाची 
तवतवध पररमारे आपल्ाला हदसतात. नुसत्ा शेती क्ेत्ाचा 
तवचार केला तरी माती-पाण्ाची गुरवत्ा तपासून ती 
सुधारण्ापययंत आणर संकररत (हायरिीड) तबयाण्ापासून 
ते पाहहजे त्ा गुरधममाचा, रंगाचा, रूपाचा, चवीचा, वासाचा, 
पोर्र मूल् असलेली फळे, भाजीपाला, फुले, तबयारे 
जेनेत्टकली मॉडीफाईड तंत्ज्ञानाचा वापर करून तयार केली 
ती तवज्ञानानेच. उत्पादन आणर उत्पादकता वाढवून रोज 
खारारी तोंडे वाढत असताना त्ांची दोन वेळेच्ा अन्नाची 
भूक भागतवली ती तवज्ञानातील नवीन संशोधनांनीच. त्ामुळे 
तवज्ञानाच्ा प्रगतीचे मानवाच्ा जीवनात अनन्साधारर 
महत्त आहे. आज संत ज्ञानेश्वर असते तर ‘एथ तवज्ञाने 
काय करावे?’ असे म्हरण्ाऐवजी ‘सारे काही तवज्ञानानेच 
करावे’ असे म्हररे त्ांना भाग पडले असते. वेदांत आणर 
तवज्ञान यांच्ा समन्वयातून आधुतनक भारत घडला आहे. 
आपली वैज्ञातनक प्रगती काररे-शोधनातूनच झाली आहे. 
आधी आपर वितःला जाररे महत्ताचे आहे. यातून आपले 
चांगले-वाईट हे आपल्ाला बरोबर कळते. वितःला काय 
करायला हवे, हेही समजते. हे समजरे हेच ज्ञान आहे. ज्ञान 
म्हरजे तवचार. योग म्हरजे आचार. जसा आचार, तसा 
तवचार. आत्मतवश्वास नसरे हे मनाचे सैलपर आहे. बुद्धी 
मोहाने भरली असेल तर मारूस गोंधळतो. त्ाला तनर्णय घेता 
येत नाही. पर शेतीतल्ा कामाचा तनर्णय तात्ाळ घ्ावा 
लागतो. म्हरून बुद्धी कायम तल्ख, जागृत आणर शास्त्राच्ा 
आधारावर तावून सुलाखून ठेवावी लागते. .
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पययंत असेल तर मुळ्ांची वाढ चांगली होते. अॅजसत्डक सामू हा ऊसाच्ा 
मुळ्ांना हानीकारक असतो. जतमनीचा खालचा थर चांगला भुसभुशीत 
असेल तर मुळांची वाढ चांगली होते. तुरीसारख्या खोल मुळे जाराऱया 
त्पकांच्ा फेरपालटीचा यादृष्ीने चांगला उपयोग होतो. खोल नांगरट 
त्कंवा सबसॉईलींग ही या दृष्ीने महत्ताचे आहे.

उसाचे काही वार पुरात सुद्धा त्टकून राहू शकतात. उदा. को २०५ 

हा वार शेतामध्े चार फूट पारी असले तरी तो वाढत राहतो. पूर 
पररस्स्तीत पाच महहने त्टकून राहण्ाची क्मता आहे. सारांश हा की 
थोड्ाशा पूर पररस्स्तीत सुद्धा ऊस त्टकून राहतो. याचे कारर असे 
की अततशय कमी प्रारवायुच्ा पररस्स्तीत सुद्धा ऊस त्टकून राहतो. 
उसाच्ा मुळ्ा श्वसन चालू ठेवतात. पाण्ाच्ा वर असलेल्ा पाना-
खोडातून ऑक्सिजन तमळवतात.

ऊस उत्ञादकांिी ज्ञािञाची जपरूक व कञास धररे गरजेचे
द्राक्े, केळी, डाचळंब बागायतदार त्कंवा ग्रीनहाऊसमध्े फुले, भाजीपाला घेरारा शेतकरी हा हुशार, ज्ञानी, अभ्ासू, चाराक् व 
नावीन्ाची आवड असरारा आहे असे साधाररपरे मानले जाते आणर तसे बोललेही जाते. पर ऊस उत्पादक शेतकऱयाबद्दल सारे जर 
एकमुखाने एकच शेरा मारतात तो म्हरजे ‘ऊस हे आळशी मारसाचे पीक आहे.’ ज्याला नुसते हहडूंन गावच्ा कुटाळक्ा करायच्ा 
आहेत तो ऊस लावतो. ऊस शेती आणर ज्ञानाचा, कष्ाचा काही संबंधच नाही असेच अनेकजर आता मानत आले आहेत. वास्ततवक 
ऊसशेती ही देखील ज्ञानारधत्ष्ठत आहे. ती शास्त्र, तवज्ञान, तंत्ज्ञान व ज्ञान यावर आधाररत आहे. ज्ञानाला सेवेची जोड असली की, ज्ञान 
त्क्रयाशील आणर जीवनाला खोली देते. राजसूय यज्ञात वितः श्ीकृष्ांनी जेवराच्ा पत्ावळी उचलल्ा. हे बघून द्रौपदीला भरून 
आले. यावर कृष् ततला म्हराले, “ज्ञानाने सेवेत असे नम्र व्हायचे असते. नम्रता आपलेपराचा श्वास आहे.” ज्ञानाला नम्रता आली की 
मन त्क्रयावान आणर सदाचररी होते. ज्ञानाचा संबंध सेवेशी आहे. काया-वाचा-मनाने केलेली सेवा ही ज्ञानाला पतवत् करते. अभ्ास 
करायचा असेल तर त्ा तवर्यावर श्द्धा हवी. मन एकाग्र करून त्ा तवर्यात जशरावे लागते. म्हरजे मन तनभ्णय होते. मनातील संशय 
हळूहळू दरू होतात. आज प्रत्ेक ऊस उत्पादक शेतकऱयाच्ा मनात संशयाचे भूत नाचते आहे. माझा ऊस गळीतासाठी वेळेत जाईल 
का नाही? ज्या कारखान्ाला ऊस हदला तो जास्तीचा भाव देईल का नाही? एफ. आर. पी. ची त्कंमत देखील तमळते की नाही ही रभती 
अनेकांना सतावत असते. कारखान्ाचे नेतृत् ज्ञानी, लोकारभमुख, सेवाभावी व तनरलसपरे काम कररारे असेल तर शेतकरी तबनधास्त 
राहतो. चचतंामुक् जगतो. ज्ञानाचे पातवत्र्य ज्ञानाच्ा आचररात असते. आचररात नुसते वागरे नाही. वागण्ाबरोबर सत्तशील जारीव 
महत्ताची असते. जाणरवेला अंतबमाह् विच्छपराने जे जारवते, ते ज्ञानाला पतवत् करते. ज्ञानाला पातवत्र्याने जर सांभाळले तरच ते 
आत्मज्ञान मनाला उन्नत करते. अशा ज्ञानाला मनापासून व जीवापाड जपण्ाचा तवचार ऊस उत्पादक कधी कररार?
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त्ामुळेच आज आपर असे पाहतो आहोत की जागततक तापमान 
वाढ (ग्ोबल वॉतमयंग) आणर हवामानातील बदल (लिायमेट चेंज) या 
नैसक्ग्णक संकटांचा सामना करताना शेतकऱयांची मोठी दमछाक होते 
आहे. तो पीक पद्धती बदलण्ाचा सातत्ाने प्रयत्न करतो आहे. मात् 
ऊस उत्पादक शेतकरी हा पीक बदलाचा तवचार न करता उलट इतर 
त्पके काढून टाकून ती जतमनही ऊसाखाली नेण्ाचा प्रयत्न करतो आहे. 
त्ामुळे महाराष्ट् ातील आणर देशातीलही ऊसाचे क्ेत् आणर उत्पादन 
हदवसेंहदवस वाढतेच आहे. जास्तीच्ा उत्पाहदत होराऱया साखरेमुळे 
देशात पुन्ा नवीन संकट तयार होते आहे.

महाराष्ट् ातील ऊसाचे क्ेत्ही यावर्वी 
पाऊस खूप जास्तीचा झालेला 
असल्ामुळे आरखीन वाढण्ाची 
शक्ता आहे. मागील वर्वी ते 
१५.६७ लाख हेक्टर होते. यंदा 
ते १७ लाख हेक्टरच्ा आसपास 
जाईल असा अंदाज आहे. त्ामुळे 
जून-जूलै महहन्ातही कारखान्ाचा 
गळीत हंगाम चालू ठेवावा लागून 
नुकसानीला सामोरे जाण्ाची पररस्स्ती 
काही कारखान्ांवर येरार आहे. हे नुकसान 
टाळायचे असेल तर आतापासूनच तनयोजन 

भक्कमपरे करून त्ा हदशेने सरकार व कारखाने यांना पाऊले 
टाकावी लागतील. आता इथे पुन्ा बुद्धी व तवज्ञानाचा संबंध येरार आहे. 
त्ासाठी शेतकऱयाला आपले मन सतत कामात ठेवावे लागरार आहे. 
काम कोरतेही असो बऱया-वाईट कामाच्ा हठकारी मनच असते. ते 
स्स्र ठेवायचे असेल तर सगळे लक् उत्द्दष्ावर, उत्पादनाच्ा ध्ेयावरच 
ठेवायला हवा. मला एकरी १५० ते २०० टन ऊस काढायचाच आहे हा 
तनधमार असेल तर मन इकडे ततकडे जारार नाही. मनाच्ा धाररा पक्क्ा 
राहतात. बुद्धीची झेप अनंताच्ा शोधात सतत वावरते. यातून तवश्वापुढे 
मन लीन होते. पररपक्व मन नवनवीन शोधांची जननी असते. नव्या-नव्या 

जारीवांना, नव्या-नव्या शाखांना, नव्या-
नव्या तवज्ञान शोधांना ती जन्म देते. येथे 
बुद्धीचा तनचिय होतो. तनचियात्मक बुद्धी 
तवतवध शोधांना मदत करते. त्ामुळे 

ज्ञान-तवज्ञान हा व्यापक योग ठरतो. 
ज्ञान-तवज्ञानाच्ा योगातून व्यापक 

मन घडते. वितः वितःचा अनुभव 
घेतो. या अनुभवात तो संपूर्ण तवश्व 

होतो. असा अनुभव शब्ात मांडता येत 
नाही. तो मनाने जारावा लागतो. तेव्हा 

मनाची धाव आभाळाला कळते. माती 
बुक्का होते. तवश्व तवठ्ठल होतो.
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हवामान आणर शेतीच्ा प्रकारानुसार भारतात ऊस त्पक घेरारे दोन 
मुख्य भाग आहेत.

१) उष् कत्टबंधातील राज्यांचा पट्ा (टट् ाॅत्पकल प्रदेश) यात महाराष्ट्  या 
राज्याचा समावेश होतो.

२) समशीतोष् कत्टबंधातील राज्यांचा पट्ा (सबटट् ाॅत्पकल प्रदेश) यात 
उत्र प्रदेश, तबहार, पंजाब, हररयाना, राजस्ान, पजचिम बंगाल व 
मध्प्रदेशाचा काही भाग या राज्यांचा समावेश होतो.

ऊस लपागणधीचे हंगपाम
ऊस लागवडीचे तीन प्रमुख हंगाम आहेत.

१) आडसाली लागवड – १५ जुलै ते १५ ऑगस्

२) पूव्ण हंगामी लागवड – १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर

३) सुरू हंगामी लागवड – १५ त्डसेंबर ते १५ फेरिुवारी

उन्ाळी मशागत, फेरपालटीची व हहरवळीच्ा खताची त्पके, 
सेंद्रीय खते यांचा भरपूर वापर करुन जतमन तयार केल्ास आडसाली 
लागरीमध्े हमखास तवक्रमी व जास्तीचे उत्पादन तमळू शकते. पर १५ 
जुलैपूववी लागर केल्ास तुरा येण्ाचा संभव असतो. जुलै लागरीमध्े 
पेरांची संख्या भरपूर तमळते. ऑगस् लागरीत उसाची कांडी लांब 

ऊसपासपाठी जवमनधीचधी वनवड

ऊस पपकञाखञालील क्ेत्र महञारञाष्ट् ञात ददवसेंददवस वञाढते 
आहे. जञागनतक तञापमञाि वञाढ आणर हवञामञाि बदलञाचञा जो 
मोठञा फटकञा शेती क्ेत्रञालञा व नवशेषत: िकदीच्ञा पपकांिञा 
(उदञा. फळबञागञा, भञाजीपञालञा, फुलशेती) बसतो आहे 
तेवढञा फटकञा ऊस पपकञालञा बसत िञाही. अनत पञारी पकंवञा 
पञाण्ञाचञा तञार यञा दोन्ी गोष्ी ऊस पपक कञाही प्रमञारञात 
सहि करु शकते. त्ञामुळे शेतकऱयांचञा ऊस लञागरीकडे 
कल आरखीिच वञाढतो आहे. महञारञाष्ट् ञातील उसञाचे क्ेत्र 
आतञा जवळपञास १७ लञाख हेक्टरच्ञा आसपञास जञाऊि 
पोहोचले आहे. यञावषषीचञा ऊस लञागवडीचञा आणर गळीतञाचञा 
हंगञाम सुरू होण्ञाची लगबग चञालू आहे. त्ञा पञाश्व्णभूमीवर 
ऊस लञागवडीच्ञा नियोजिञासंबंधी मञादहती देरञारञा नवशेष 
लेख येथे देत आहोत.

डञाॅ. बञाळकृष्ण महञादेव जमदग्नि
वनस्पती शरीर त्क्रया शास्त्रज्ञ

मो. ९४२२६२७७६२
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तमळते पर जुलै लागरीचे टनेज चांगले तमळते. अथमात १५ जुलै ते १५ 
ऑगस्च्ा दरम्ान पाऊस खूप पडला तर नवीन लागर कररे शक् होत 
नाही. यावर्वी तशी पररस्स्ती काही भागात तनममार झाली आहे. अततवृष्ी 
आणर पुराने जतमनी व माती वाहून गेली आहे. काही हठकारी लागर 
केलेली उसाची कांडीही वाहून गेली आहेत. वास्ततवक ‘सुपर केन नस्णरी 
टेक्निक’ने बेरे रूजायला घालून एक महहन्ाची रोपे तयार झाल्ानंतर 
त्ांची लागर करावी. आता पावसाचे वेळापत्क पूर्ण बदलताना हदसते 
आहे. पूववी आपर १० सप्ेंबर ते १० ऑक्टोबर या काळात उत्रा-हस्त 
नक्त्ांचा हमखास मोठा पाऊस पडतो असे म्हरायचो. पर आता 
जानेवारी पययंत पाऊस पडताना हदसतो. सुरू हंगामातील लागरीच्ा 
उसाला पररपक्वतेसाठी जेमतेम १३ महहने तमळतात.

उसपासपाठी जवमन
ज्या जतमनी एक ते दीड तमटर खोल आहेत, उतार ०.३० ते ०.६० 

टके्क आहे, जलधाररशक्ी ६० टक्क्ांच्ा दरम्ान आहे, सामू (पी.एचस्) 
६.५ ते ८.५, क्ार ०.५ पेक्ा कमी, चुनखडी दीड टक्क्ांपेक्ा कमी अशा 
मध्म पोताच्ा, भरपूर अन्नद्रव्ये असराऱया उत्म तनचऱयाच्ा जतमनी 
उसासाठी चांगल्ा. आडसाली ऊस अशा जतमनीत चांगला येतो.

नदीकाठच्ा गाळाच्ा मळी जतमनीमध्े ऊस खूप चांगला येतो. 
कारर याचे भौततक, रासायतनक व जैतवक गुरधम्ण चांगले असतात. अशा 
जतमनीत मुळे खोल जातात. अन्नद्रव्यांचे शोर्र चांगले होते. उसाच्ा 
कांड्ा जाड व लांब तनपजतात. उंची भरपूर वाढते. उगवर या जतमनीत 
जलद होते. खोडवे चांगले येतात. पालाश व जस्ताला चांगला प्रततसाद 
तमळतो. या जतमनीत तनचरा चांगला असल्ामुळे पाण्ाबरोबर नत्ाचा 
ऱहास होतो. म्हरून युररयाबरोबर ६:१ या प्रमारात तनबंोळी पेंड द्ावी. 
नदीकाठच्ा मळी जतमनीत पुराचे पारी येते व साठून राहते. त्ामुळे 
उसाच्ा वरच्ा कांड्ांना प्रारवायुसाठी (श्वसन) मुळ्ा सुटतात. अशा 

पररस्स्तीत को ७५२७, कोएमस् ७१२५ त्कंवा एम ०२०२ असे वार 
लागवडीसाठी घ्ावेत. या प्रकारच्ा जतमनीत लव्हाळा, हरळी या तरांचे 
तनयंत्र वारंवार करावे लागते. 

दीड तमटरपेक्ा जास्त खोल, गद्ण काळ्ा त्कंवा भुरकट काळ्ा 
जतमनीत अन्नद्रव्यांचा साठा भरपूर असतो. थोडीशी वरखते हदली तरी 
चांगले उत्पादन तमळते. पारी धरुन ठेवण्ाची शक्ी या जतमनींची 
चांगली असली तरी तनचऱयाचा वेग कमी असतो. त्ामुळे अती पारी 
हदल्ास या जतमनी क्ारपड, खारवट, चोपर व नापीक होण्ाचा धोका 
असतो. त्ामुळे सुरूवातीपासूनच बाजूने चर काढून पारी शेताबाहेर 
काढावे. सेंद्रीय खते भरपूर घालावीत. चांगला वाफसा असेल तेव्हाच 
आंतरमशागत करावी. आवश्यकता वाटल्ास जजसिम सारखे भू- 
सुधारक वापरावे. काही जतमनी हलक्ा असतात. मुरमाड त्कंवा वाळूयुक् 
जतमनीत पाण्ाचा तनचरा फार जलद होतो. एक फुटापेक्ा कमी खोली 
असलेल्ा या जतमनी खारवट त्कंवा चोपर होण्ाची भीती नसते. या 
जतमनीत सेंद्रीय खते भरपूर वापरून त्पकांचा फेरपालट करीत राहावे. 
या जतमनीत अन्नद्रव्यांचा साठा कमी असतो. त्ामुळे वरखतांना चांगला 
प्रततसाद तमळतो. पाण्ाच्ा तनचऱयाबरोबर वरखते वाहून जातात. म्हरून 
पारी देऊन झाल्ावर वाफसा असताना सेंद्रीय खतामध्े तमसळून 
वरखते द्ावीत. सव्ण सूक्ष्मअन्नद्रव्येही सेंद्रीय खतात तमसळूनच द्ावीत. 

उसपासपाठी अयोग्य जवमनधी
१) क्ारयुक्, चोपर व खारवट चोपर.

२) खडकाळ, मुरमाड, एक फुटापेक्ा कमी खोलीच्ा.

३) मुक् चुना २५ टक्क्ांपेक्ा जास्त असलेल्ा जतमनी.

४) अततचढ उताराच्ा डोंगराळ जतमनी.

५) गावठाराच्ा एकदम पांढऱया मातीच्ा जतमनी. 

खपारवट चोपण जवमनधी
१) या जतमनींचा सामू जास्त असतो. 

२) लोह, मँगनीज, व्झकं, बोराॅन, फाॅस्रस ही 
अत्ावश्यक अन्नद्रव्ये उसाला उपलब्ध होत 
नाहीत. 

३) सोडीयमचे प्रमार जास्त असल्ास जतमन 
चचबड चोपर होते.

४) पाण्ाचा तनचरा होत नाही.

५) जतमनीची जडरघडर तबघडते. मुळांची वाढ 
चांगली होत नाही.

६) अशा जतमनीत उसाची चांगली वाढ होऊनही 
रसाचा तरिसि, पोल, शुद्धता २ ते २.५ युतनटने 
कमी होते.
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खपारवट जवमनधी सुधपारण्पासपाठी उपपाय
१)  शेवरी त्कंवा लसूर घासासारखी फेरपालटीची त्पके घ्ावीत.

२)  एक हेक्टर क्ेत्ासाठी दोन टन जजसिम व तीन टन शेरखत मातीत 
पसरावे.

३)  हेक्टरी १० टन भाताचे तूस त्कंवा भुईमूग शेंगाची फोलपटे मातीत 
तमसळावीत.

४)  हेक्टरी २० टन प्रेसमड केक तमसळावे.

५)  परफोरेटेड सक्च्छद्र पाईप जतमनीत 
घालून पाण्ाचा तनचरा 
करावा.

आम्लधममीय जवमनधी 
(अॅससडधीक सपाॅईल्स)
१)  या जतमनींचा सामू ५.५ 

पेक्ा कमी असतो.

२)  फाॅसे्ट त्फसिेशन जास्त होते. नायटट् ीत्फकेशन त्क्रया मंद होते.  
त्ामुळे पीक वाढत नाही.

आम्लधममीय जवमनधी सुधपारण्पासपाठी उपपाय
१)  पावसाळ्ापूववी सरीमध्े चुना त्कंवा प्रेसमड केक टाकावा.

२)  सामूनुसार चुना हेक्टरी ४०० ते ५०० त्कलो मातीत तमसळावा.

३) सक्च्छद्र पाईप जतमनीत गाडावेत. जतमनीला चर खोदावा व पाण्ाचा 
त्रीत तनचरा होईल असे पाहावे.

ऊस वपाढीच्पा अवस्पा व हवपामपान
विच्छ सूय्णप्रकाश, आवश्यक तेवढे पारी आणर वाढीच्ा तवतवध 

अवस्ांनुसार योग्य तापमान तमळाल्ास उसाची वाढ उत्म होते. जेव्हा 
सूय्णप्रकाशापासून १८ ते ३६ मेगॅज्युवेल प्रतत चौरस मीटर उजमा तमळते 

 क्ञारयुक्त जनमि 
सुधञाररेसञाठी जैिचञा 

सबसञाॅईल  
डट् ेिेज पञाईप उपयुक्त

अमत पाणी व खते वापरामुळे खराब, क्ारपड, पाणथळ, 
चयोपण व नापीक झालेल्या जममनी सुिारुन पुन्ा 
उत्ादनक्म करण्ासाठी जैन इररगेशन कंपनीने 
सबसाॅईल डट् ेनेज पाईप (कयोरयोगे्ेड परफयोरे्ेड) मवकसीत 
केला आिे. िा पाईप जममनीत घालून पाण्ाचा लगेच 
मनचरा केला जातयो. जममनीतले क्ार पाण्ाबरयोबर वािून 
शेताच्ा बािेर काढले जातात. त्ामुळे जममनीचा पयोत व 
दजमा सुिारुन त्ा मूळ पदावर येऊ शकतात. सांगली, 
कयोल्ापूर, सयोलापूर, पुणे या जजल्हात जममन सुिारणेचे 
असंख् उपक्रम जैन कंपनीने राबमवले आिेत. त्ामुळे 
जममनी पुन्ा वापरात येऊन उत्ादनक्म झाल्या आिेत. 
सबसाॅईल डट् ेनेज पाईप बसमवल्यानंतर एक वरमातच त्ाचे 
ररझल्ट शेतकर्यांना पािायला ममळाले आिेत. जळगाव 
जजल्हात कािी केळी उत्ादक शेतकर्यांनीिी िा पाईप 
जममनीत घालून जममन सुिारणा घडवून आणली आिे. 
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तेव्हा वाढ उत्म होते. सूय्णप्रकाशाचा कालावधी कमी झाल्ास फुटवे 
कमी येतात. ढगाळ हवामान व सापेक् आद्र्णता जास्त असल्ास फुटवे 
कमी येतात, रोग व त्कडी वाढतात, उत्पादन घटते. लागरीच्ा वेळी 
हदवसाचे तापमान ३५ अंश सेंटीग्रेडच्ा दरम्ान व रात्ीचे तापमान २२ 
ते २५ अंश सेंटीग्रेड हे अनुकूल असते. बेण्ाची उगवर, फुटवे व मोठ्ा 
वाढीच्ा काळात सापेक् आद्र्णता ६० ते ७० टके्क असरे अनुकूल असते. 
पररपक्वतेच्ा वेळी कोरडे हवामान, भरपूर सूय्णप्रकाश, रात्ीचे हवामान 
थंड असरे व पाऊस नसरे अशी पररस्स्ती योग्य होय. कोकरातील 
जास्त आद्र्णता, तवदभमातील कडक उन्ाळा, पजचिम महाराष्ट् ातील दषु्ाळी 
पररस्स्ती ही ऊस शेतीतील नैसक्ग्णक आव्हाने आहेत.

ऊस हे हदघ्णमुदतीचे पीक आहे. त्ाच्ा वाढीच्ा चार महत्ताच्ा 
अवस्ा आहेत.

१)  उगवर आणर आरंभवाढ

२)  फुटव्यांची अवस्ा

३)  मोठ्ा वाढीची अवस्ा

४)  पररपक्वतेची अवस्ा

या चार अवस्ातून जाराऱया जीवनकाळात उन्ाळा, पावसाळा 
आणर हहवाळा हे तीनही ऋतु येतात. त्पकाच्ा वेगवेगळ्ा अवस्ेमध्े 
तवजशष् हवामानाची गरज असते. ती समजून घेऊन ऊस लागवडीचे 
तनयोजन केेले तर पीक उत्म येते.

उगवण आणण आरंरवपाढीचधी अवस्पा (७ ते ३० ददवस)
उसाचे बेरे जतमनीत लावल्ापासून त्ाचे कोंब शेतात हदसू 

लागण्ाची जी अवस्ा असते ततला उगवरीची अवस्ा म्हरतात. 
यासाठी २० ते ३२ सेंटीग्रेड तापमानाची आवश्यकता असते. तापमान 
जर २० सेंटीग्रेडच्ा खाली गेले तर उगवरीचा वेग मंदावतो. 
लागरीपासून ७ ते १० हदवसात कोंब हदसू लागतात. महहन्ाभरात 

संतुललत पोषरञासञाठी 
रञासञायनिक खते

सयोळा पयोरणद्रव्े उसाच्ा उत्म वाढीसाठी अत्ावश्यक 
आिेत. एक ्न ऊस मनममाण करण्ासाठी १.२७ ते 
१.४७ ककलयो नत्र आवश्यक असते. त्ासयोबत ०.८७ 
ककलयो सु्रद आणण पयो्जॅशयम १.४७ ते १.६८ ककलयो 
गरजेचा असतयो. आपले ध्ेय गाठताना मवद्ापीठाने 
जशफारसीपेक्ा जास् नत्र, सु्रद, पालाश द्ावे लागते. 
पण अशा अवाजवी नत्र, सु्रदाच्ा मात्रा हदल्या तर 
मातीच्ा कणावरील कॅल्शियमची ककंवा मॅग्ेजशयमची 
जागा फाॅस्रस, नाय ट्् े्  ककंवा अमयोमनयम आयन घेतात. 
म्हणून वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा खतातून नत्र-सू्रद द्ावे. 
सू्रद िे जसगंल सुपर फाॅसे््, डीएपी, १०:२६:२६, 
१२:३२:१६, २४:२४:० ककंवा फाॅस्ाॅररक अॅजसड अशा 
वेगवेगळ्ा खतांच्ा मनययोजनाने द्ावे. नत्रासाठी सुद्धा 
युररया, डीएपी, अमयोमनयम सले््, १९:१९:१९, २४:२४:० 
असे प्रकार वापरावेत. शंभर ककलयो युरीया हदला तर ८० 
ककलयो कॅल्शियम काबबोने् जममनीत घालणे आवश्यक 
असते. शंभर ककलयो अमयोमनयम सले्् ककंवा अमयोमनयम 
नाय ट्् े्  हदले तर अनुक्रमे ११० ककलयो अथवा ६२.५ ककलयो 
चुना देणे गरजेचे असते. कॅल्शियमची एवढी पूत्षता 
करणारी स्तंत्र खते नािीत. म्हणून पूव्षमशागतीच्ा वेळी 
२ गयोण्ा चुना आणण २ गयोण्ा जजप्सम जममनीत ममसळावे. 
सावकाश उपलब्ध ियोत जाते. जसगंल सुपर फाॅसे््मिून 
सुद्धा कॅल्शियमची थयोडी पूत्षता ियोते. 
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उगवरपूर्ण होते. बेरे १० महहन्ाचे कोवळे शेंड्ाकडील व रसरशीत 
असेल तर उगवर लवकर होते. तापमान १० सेंटीग्रेडपेक्ा कमी 
झाल्ास उगवर होत नाही. दोन इंचापेक्ा अरधक खोलीवर कांड्ा 
लावल्ास उगवर उशीरा होते. 

फुटव्पाचधी अवस्पा (४० ते १२० ददवस)
लागरीपासून ४० हदवसांनी फुटव्यांची अवस्ा सुरू होते. ती १२० 

हदवसापययंत चालते. जेव्हा रात्ीचे तापमान १८ सेंटीग्रेड आणर हदवसाचे 
कमाल तापमान ३५ सेंटीग्रेड तसेच हदवसाचे सरासरी तापमान २६ 
सेंटीग्रेडपेक्ा जास्त व त्कमान तापमान १८ सेंटीग्रेडपेक्ा कमी झाले तर 
फुटव्यांचे प्रमार कमी होते. ही एक शारीररक त्क्रया आहे. जतमनीखाली 
असलेल्ा खोडावरील डोळ्ापासून फुटवे सुरू होतात. लवकर येरारे 
फुटवे सशक्, जाड, वजनदार उसामध्े रुपांतरीत होतात. उशीरा येरारे 
फुटवे लहान, अपररपक्व राहतात त्कंवा मरून जातात. लागरीपासून ९० 
ते १२० हदवसांच्ा काळात जास्तीत जास्त फुटवे येतात. पर १५० ते १८० 
हदवसाच्ा वयात त्ातले ५० टके्क मरून जातात. उसाची लागर खूप 
दाट झाली असल्ास १८० हदवसानंतरही फुटवे मरतच राहतात. आरंभी 
आलेले फुटवे तेवढे जगतात. सरीची योग्य रंुदी (५ फूट), लावरीचे 
योग्य अंतर (५० सेें.मी.), खत व पारी व्यवस्ापन, तरतनयंत्र यामुळे 
फुटव्यांच्ा शेवटपययंत त्टकून राहण्ाच्ा क्मतेवर चांगला पररराम 
होतो. खोडव्यामध्े फुटवे खूप येतात पर त्ात मररारे फुटवे जास्त 
असतात. जतमनीत नत् व सू्रदचे प्रमार कमी असल्ास फुटवे कमी 
येतात. जतमनीत ओलाव्याचे प्रमार अवाजवी असल्ास ते उगवर 
व फुटव्यांसाठी अपायकारक ठरते. एक डोळ्ाच्ा कांडीला अरधक 
फुटवे येतात. फुटवे शेवटपययंत त्टकून त्ांचे गाळपयोग्य उसात रुपांतर 
करण्ासाठी संजीवकांच्ा फवाररीचा चांगला उपयोग होतो. 

मोठ्पा वपाढीचधी अवस्पा (१२० ते २७० ददवस)
लागरीनंतर चार महहन्ांनी मोठ्ा वाढीची अवस्ा सुरु होते. 

ती २७० व्या हदवसापययंत चालते. उबदार हवामान, पुरेसा पाऊस असे 
हवामान दीघ्णकाळ तमळाले आणर जोराचा वारा नसेल तर उसाच्ा मोठ्ा 
वाढीच्ा अवस्ेला जोर येतो. या काळात फुटव्यांची संख्या स्स्रावते. 
कांड्ांची लांबी, संख्या व जाडी वाढते. नवीन पाने जलद येतात. प्रत्ेक 
पानाच्ा कुशीत एक कांडे जन्म घेते. दर महहन्ाला ३ ते ४ कांड्ा येतात. 
पावसाळ्ाच्ा काळात ही अवस्ा आली तर हवेतील सापेक् आद्र्णता 
८० टक्क्ांपेक्ा जास्त तमळते. हदवसाचे कमाल तापमान ३२ सेंटीग्रेड व 
त्कमान तापमान २० सेंटीग्रेडच्ा दरम्ान राहते. त्ामुळे पानांची संख्या, 
लांबी, रंूदी जलद वाढते. पानाचे क्ेत्फळ व जतमनीचे क्ेत्फळ यांचे 
गुरोत्र (लीफ एररया इंडेसि) ६ ते ७ च्ा दरम्ान राहते. खत व पाण्ाचे 
चांगले व्यवस्ापन, दमट उबदार हवा व विच्छ सूय्णप्रकाश असेल तर 

 एक डोळञा लञागर
ऊस लागवडीसाठी सरी पाच फू् रंुद (१.५ मी्र) करावी. 
त्ामुळे २७०० रमनगं मी्र सरीची लांबी एका एकरात 
ममळते. यामध्े ५० सयें.मी. (१ फू् ८ इंच) अंतरावर एक 
डयोळा क्परी लागण करावी. एकरी ५४०० डयोळे बसतात. 
प्रत्ेकी १० ते १२ फु्वे घेतल्यास सुमारे ५५ ते ६० िजार 
ऊस मयोठ्ा भरणीपययंत ममळूू शकतात. यातले ककडके, 
वाळके, मरके, बारीक ऊस काढून ्ाकले तरी एकरी ४० 
िजार ऊस संजीवकांच्ा फवारण्ा देऊन क्कवता येतात. 
ऊस चांगले पयोसवून एकरी १०० ्न ध्ेय गाठता येणे 
शक्य ियोते. 
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झपाट्ाने मोठी वाढ होते. या काळात वाहराऱया वाऱयांचा वेग ताशी ९ ते 
१० त्क.मी. असेल तर त्पकाला त्ास होत नाही पर ताशी ५० ते ६० त्क.मी. 
वेगाच्ा वाऱयाने पीक लोळते, मोडते, नुकसान होते. पाण्ाचा तार पडला 
तर कांड्ा आखूड होतात. 

पररपक्वतेचधी अवस्पा 
दहाव्या महहन्ापासून पररपक्वतेची अवस्ा सुरू होते. शाखीय 

वाढ मंदावते. साखर तनतम्णती (ग्ुकोज) व ततची कांड्ांमध्े साठवर 
सुरू होते. या अवस्ेत ग्ुकोज, फु्क्टोज या साध्ा साखरेचे सुक्रोज 
या कारखान्ातून बाहेर पडराऱया साखरेत रुपांतर होते. उसाच्ा 
बुडख्यापासून पररपक्वता सुरू होते. थंड व कोरडे हवामान पररपक्वतेस 
अनुकूल असते. विच्छ सूय्णप्रकाश, हदवसाचे तापमान २३ ते २८ सेंटीग्रेड 
व रात्ीचे ७ ते १४ सेंटीग्रेड आणर सापेक् आद्र्णता ५० ते ५५ टके्क असेल 
तर ऊस चांगला पररपक्व होतो. त्ामुळे साखर उतारा वाढतो. 

ऊसपालपा तुरपा येणे
कुठल्ाही त्पकामध्े संकरीत करून अनेक चांगल्ा गुरांचा 

एकत्त्त समुत्तय असराऱया नवीन वारांची तनतम्णती करायची असेल 
तर त्ांना फुले येरे महत्ताचे असते. ऊसामध्े नवीन वार तनममार 
करण्ाच्ा दृष्ीने तुरा येरे व त्ावर बीजधाररा होरे ऊसाला तुरा 
येरे ही बाबा अतनष् आहे. तुरा येण्ापूववी उभ्ा ऊसाला बारासारखी 
टोके (अॅरोइंग) हदसू लागतात आणर ऊसाची वाढ थांबते. अशी अवस्ा 
आल्ानंतर तीन महहन्ात ऊस तोडला तर उत्पादन अथवा साखरेवर 
फारसा तवपरीत पररराम होत नाही. पर तुरा येऊन फुले झडू लागल्ावर 
ऊसामधल्ा रसाची गुरवत्ा ढासळू लागते. साखरेचे रूपांतर गुल्ोज 
व इतर प्राथतमक पदाथषांमध्े होते. धाग्याचे प्रमार वाढते. दशी सुठून 
ऊस भेंडाळतो. शेंड्ाकडील डोळे फुटू लागतात.

ऊसपालपा तुरपा येण्पाचधी प्रक्रियपा
ऊसाला तुरा येण्ापूववी साधाररपरे ७५ ते ९० हदवस पुष्ांकुर 

(फ्ोरलबड इतनजशयेशन) तयार होते. पुष्ांकुर तयार होण्ाची प्रत्क्रया 
प्रामुख्याने हदवसाचा प्रकाश काल त्कती मोठा आहे यावर अवलंबून 
असते. प्रकाश कालाच्ा प्रभावावर हदवसाचे तापमान, जतमनीतील 
ओलाव्याचे प्रमार, पोर्र द्रव्यांची उपलब्धता, पानामधील ऑक्सिजन 
या संजीवकाचे प्रमार यांचा मोठा पररराम होऊ शकतो. ऊस पीक 
लघुहदवसीय असून त्डसेंबर ते फेरिुवारी या कालावधीत त्ाला तुरा येतो.

हदवसाचे तापमान २६ ते २८ अंश सेल्सिअस, रात्ीचे तापमान २२ ते 
२३ अंश सेल्सिअस, हवेतील आद्र्णता ६५ ते ९० टके्क, हदवसाचा प्रकाश 
काळ साडेबारा तास आणर प्रकाशाची तीव्रता १० ते १२ हजार फूट कँडल 
असे वातावरर पुष्ांकुर तयार होण्ास अनुकूल असते. असे वातावरर 
१० ते १२ हदवस सलग राहहल्ास पुढे ७० ते ९० हदवसात तुरा येतो. 
जसजसे तवर्ुववृत्ाकडे जावे तसतसे पुष्ांकुर तयार होण्ाची त्क्रया 
लवकर घडते.

तुरपा येण्पापाच्पा क्रियेवर पररणपाम करणपारे घटक
१) वञार – तुरा येण्ाचे प्रमार अनुवंजशक घटकांवर अवलंबून असते. 

को ७२१९, कोसी ६७१, को ९४०१२ या वारांमध्े तुरा लवकर येतो. 
को ७४०, को ८०१४, को २६५ मध्े तुरा उशीरा येतो.

२) पञारथळ पररस्थिती – शेतामध्े पारी साठून राहात असेल तर 
तुरा येण्ाचे प्रमार जास्त राहते. एरवी तुरा न येराऱया को ६३०४ 
सारख्या वाराला सुद्धा पारथळ स्स्तीत तुरा येतो.

३) पञाण्ञाचञा तञार – पुष्ांकुर तयार होण्ाच्ा काळात त्पकाला 
पाण्ाचा तार पडला तर तुरा येण्ाचे प्रमार कमी राहते.

४) ित्रञाची कमतरतञा – पुष्ांकुर तयार होण्ाच्ा काळात नायटट् ोजनची 
कमतरता तनममार झाली तर मोठ्ा प्रमारात तुरा येतो. म्हरून 
आपल्ा गावाच्ा आक्ांशाप्रमारे जास्तीत जास्त मोठा हदवस 
येण्ाच्ा वेळेला २५ टके्क वाढीव नत्ाची मात्ा देऊन पुढे १५ 
हदवसांनी थोडा पाण्ाचा तार हदला तर तुरा येण्ाचे प्रमार कमी 
राहते. साखरेचा उतारा वाढतो.

५) पपकञाचञा प्रकञार – लागर उसापेक्ा खोडवा उसामध्े तुरा 
येण्ाचा प्रकार जास्त असतो. सुरू, पूव्ण हंगामी आणर आडसाली 
अशी कोरतीही लागर असली तरी ऑक्टोबर ते त्डसेंबर या 
काळात ऊसाला तुरा येतो पर ऑगस्- सप्ेंबरमध्े उगवर 
अथवा फुटवा अवस्ा असेल तर त्ा वर्वीच्ा ऑक्टोबर-
त्डसेंबरमध्े तुरा येत नाही.

तुरपा येऊ नये म्हणून कपाय करपावे ?
१) शेंड्ञाजवळील पञािे कञाढरे – ऊसाच्ा शेंड्ाजवळील ३–४ पानात 

पुष्ांकूर कररारी जैव रसायने तयार होत असतात. पाने पुष्ांकुर 
तयार होण्ाच्ा काळात काढली तर तुरा येत नाही. जशवाय नवीन 
पाने येऊन वाढ चालू राहते. प्रत्क्ात ही कृती व्यवहाय्ण नाही.

२) पञाण्ञाचञा तञार देरे – पुष्ांकूर तयार होराऱया काळात थोडा पाण्ाचा 
तार हदला तर तुरा येरे टळते. पर महाराष्ट् ात हा काळ जुलैमध्े 
येतो. त्ावेळी पावसाळा ऐनभरात असतो. त्ामुळे पाण्ाचा तार 
बसरे शक् होत नाही. अपेक्ेप्रमारे पाण्ाचा तार बसला तर फुटवे 
मरू लागतात. गाळप योग्य ऊसाची संख्या कमी होते उत्पादन घटते.

३) पॅरञाक्ञाट यञा रसञायिञाची फवञाररी – पॅराक्वाट या रसायनाचे 
(०.३५ त्कलो त्क्रयाशील घटक) तीन हजार जलटर पाण्ात द्रावर 
करून गभषांकुराच्ा काळात फवाररी भररीच्ावेळी केली तरी 
फायदा होतो.

तुरपा वनयंत्रणपाचे फपायदे
उठर कत्टबंधामध्े तुऱयाचे तनयंत्र केलेल्ा ऊसाचे टनेज वाढते. 

साखरेचे प्रमारसुद्धा वाढते. उसाची वाढ चालू राहते. समशीतोष् 
कत्टबंधात मात् तुरा येवो अथवा न येवो नोव्हेंबरपासून येराऱया थंडीमुळे 
ऊसाची वाढ थांबलेलीच असते. त्ामुळे तुऱयाचे तनयंत्र करून फारसा 
फायदा होत नाही. पर एक फायदा माझा असा होतो की माच्ण महहन्ानंतर 
जरी ऊस तुटला तरी साखरेचे प्रमार कमी होत नाही.
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ऊस पीक भारतामध्े पौराणरक काळापासून त्ाचे गोडव्यासाठी 
घेतले जाते. उसाचे रसापासून गूळ व साखर याचे उल्ेख पर अनेक 
ग्रंथामध्े आहेत. उसाला आयुवषेदामध्े और्धी वनस्पती म्हरून पर 
मान्ता आहे. तथापी, व्यापारी आणर कृर्ी औद्ोक्गक पीक म्हरून या 
त्पकाचा प्रसार गेल्ा ७० ते ८० वर्मा पासून झाला व एक आंतरराष्ट् ीय 
नगदी पीक म्हरून ऊस पीक सव्णदरू मान्ता पावले. ऊस पीक पारंपाररक 
असले तरी या त्पकाच्ा उन्नत जाती , उत्पादन वाढरेसाठी लागवड तंत् 
आणर प्रत्क्रया या बाबत संशोधन व तवकास काय्ण विातंत्र्य तमळल्ानंतर 
खाऱया अथमाने सुरू झाले. भारतात अनेक राज्यांत ऊस पीक घेतले जाते.
तसेच या राज्यांचे अनेक कृर्ी हवामान तवभागात ऊस पीक घेतले जाते.
भारतात वर्माकाठी ५० लाख एकरहून अरधक तर महाराष्ट्  राज्यात २५ 
लाख एकर हून अरधक क्ेत्ावर हे पीक घेण्ात येते. उसाखालील क्ेत्ात 

अनेक चढ उतार येतात. पारंपररक भागातून हे पीक अपारंपाररक दषु्ाळी 
अतत तपमान असलेल्ा भागामध्े पर वाढले. कोरत्ाही त्पकाचे क्ेत् 
तवस्तार नेहमी त्पकाची ऊत्पादकता घटण्ास काररीभूत ठरते. कारर 
जतमन, हवामान, त्पकाच्ा जाती उत्पादन तंत्, पारी, व्यवस्ापन यांची 
तवतवधता वाढते. परन्ु उसाची उत्पादकता मात् वर्मानुवर्षे वाढली आहे. 
या त्पकामुळे साखर उद्ोग वाढून अनेक लघूउद्ोग व रोजगार तनतम्णती, 

पययावरण आणण हवपामपान बदलपातहधी 
स्स्रपावलेले बहुआयपामधी ऊस पधीक

डॉ बी. पी. पञाटील
तनवृत् शेती शास्त्रज्ञ, कोल्ापूर 

मो. ७३५०३६०२१३
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भञारतञातील ऊसञाचे क्ेत्र, उत्ञादकतञा व झञालेली वञाढ व घट

वष्ण उत्ञादकतञा
(टन/हे) 

सरञासरी बदल 
(टन/हे) 

% वञाढ/घट 

५०-५१ ४०.५ --- --- 

५५-५६ ३९.३ ३९.९ --- 

६०-६१ ४५.० ४१.६ (५.३) 

६५-६६ ४३.७ ४२.१ (३.७) 

७०-७१ ४८.३ ४४.४ (८.२) 

७५-७६ ५०.९ ४५.४ (१०.८) 

८०-८१ ५७.८ ४७.१ (१८.१) 

८५-८६ ५९.९ ४८.८ (१८.२) 

९०-९१ ६५.४ ५०.६ (२२.६) 

९५-९६ ६७.९ ५२.३ (२२.८) 

००-०१ ६८.६ ५३.८ (२१.५) 

०५-०६ ६६.९ ५५.० (१७.८) 

१०-११ ७०.१ ५६.२ (१९.८) 

१३-१४ ६४.७ ५६.८ (१२.२) 

१४-१५ ६९.१ ५७.६ (१६.६) 

१५-१६ ६३.७ ५८.० (८.९) 

१६-१७ ६१.३ ५८.२ (५.१) 

१७-१८ ८१.५ ५९.५ (२६.९) 

१८-१९ ७५.३ ६०.३ (१९.९) 

१९-२० ७१.१ ६०.८ (१४.४) 

भञारतञातील ऊसञाचे क्ेत्र आणर त्ञात झञालेली वञाढ व घट

वष्ण क्ेत्र वञापष्णक बदल

(००० हेक्टर) (००० हेक्टर) 

५०-५१ १७०७ --- 

५५-५६ १८४६ १३९ 

६०-६१ २४५६ ६१० 

६५-६६ २८३६ ३८० 

७०-७१ २६१५ -२२१ 

७५-७६ २७६२ १४७ 

८०-८१ २६६७ -९५ 

८५-८६ २८४९ १८२ 

९०-९१ ३६८६ ८३७ 

९५-९६ ४१४७ ४६१ 

००-०१ ४३१६ १६९ 

०५-०६ ४२०२ -११२ 

१०-११ ४८८५ ६८३ 

१३-१४ ५३४१ ४५६ 

१४-१५ ५३०७ -३४ 

१५-१६ ५२८४ -२३ 

१६-१७ ४९४५ -३३९

१७-१८ ५०४२ ९७

१८-१९ ५५०२ ४६०
१९-२० ४८४१ -६६१
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शैक्णरक तवकास, दधु उत्पादन व प्रत्क्रया, बँका व स्ातनक पत संस्ा, 
सहकारी संस्ा वाढीस लागल्ा. ऊस शेतकरी आरथ्णकदृष्टा सक्म झाला 
व खऱया अथमाने कृर्ी उद्ोगात सहभागी झाला. केवळ धान् उत्पादन कृर्ी 
औद्ोक्गक तवकास साधनेस व शेतकरी आरथ्णक कल्ार कररेस पुरेसे 
नाही याची प्रचचती आल्ाने ऊस पीक घेरे अनेक तवभागात झपाट्ाने 
वाढीस लागले. त्ासाठी जसचंन तवकास प्रामुख्याने काररीभूत ठरले. 
अथमात, अयोग्य जसचंनाचे अतनष् पररराम काही हठकारी भोगावे लागले 
हे वास्तव तवसरुन चालरार नाही. ऊस शेती शाश्वत करण्ासाठी योग्य 
पारी, संतुलीत व एकात्त्मक सेंन्दीय, जैतवक व रासायतनक अन्न घटकांचा 
तनयतमत वापर,पाचट व खोडवी व्यवस्ापन या बाबी अत्ंत महत्तपूर्ण 
ठरतात. जसचंन तवपुल असले तरी हठबक जसचंन वापर व फटवीगेशन ऊस 
ऊत्पादन दपु्पट कररेस तनजचित उपयुक् ठरते.

ऊस पधीक व जवमनधीचे आरोग्य
 ऊस पीक हदघ्णकाळात जतमनीचे आरोग्य तबघडवण्ास काररीभूत 

ठरते असा गैरसमज आहे. श्ी दत् शेतकरी सहकारी शुगर तमल 
पररसरातील महाराष्ट् ातील ४आणर कनमाटक राज्यातील २ तालुक्ातील 
एकुर २२५०० ऊस शेती खालील २०१५-१६ ते २०२०-२१ या काळातील 
मातीचे नमुने तपासरी अहवाल पडताळरी आणर तवश्ेर्र केले. या 
तवश्ेर्रात ५ वर्मात जतमनीत सेंद्रीय कब्ण वाढ़ले, सामु घटला , क्ार कमी 
झाले, सु्रद व पोटॅश ५ वर्मात २०१५-१६ चे तुलनेत वाढले असल्ाचे 
आढळले. लोह, मॅन्ेनीज, जस्त आणर ताम्े काही हठकारी घटले. 
कॅल्शियम मात् स्स्र राहहले. याचाच अथ्ण ५ वर्षे सातत्ाने ऊस पीक 
घेतल्ाने जतमन खराब होत नाही उलट पक्ी काही घटक वाढतात असे 
हदसून येते. केवळ सूक्ष्म अन्न घटक कमी झाले. कारर या जतमनी मुळात 
तवम्लधमवी आहेत व त्ा अशा सूक्ष्म अन्नघटकामध्े कमी आहेत. जशवाय, 
बहुतांश शेतकरी सूक्ष्म अन्न देत नाहीत त्ामुळे कमतरता दश्णवतात.

जवमन, हवपामपान वैववध् आणण बदल व ऊस उत्पादन
ऊस उत्पादन वेगवेगळ्ा कृर्ी हवामान तवभागात घेतले साहाजजकच 

जतमनीचे अनेक प्रकार व वेगवेगळे हवामान याचा ऊस उत्पादनावर 
अनुकूलपेक्ा प्रततकूल पररराम अरधक संभवतात. परंतु भारतात तसेच 
महाराष्ट्  राज्यात ऊस त्पकाखालील क्ेत् चढ उतार होत असताना 
उत्पादकता मात् सातत्ाने वाढत आहे हे वास्तव आहे.

वाढलेल्ा क्ेत्ामुळे हवामान, जतमन वैतवध् तसेच लागवड तंत्, पारी 
आणर एकंदरीत पीक वाढीचे पयमावरर (Growing environment) 
बदलते. पीक पयमावरर हेच त्पकाचे आनुवंजशक क्मतेवर पररराम घडवून 
क्मता व एकंदरीत गुरधम्ण प्रकटीकरर यासाठी जबाबदार असते. 
यामध्े हवामान वैतवध् व बदल यांचा उत्पादकतेवर सवमारधक इष् त्कंवा 
तवपरीत पररराम घडवत असतात. हवामान बदल हे जागततक स्रावर 
होत असतात पर पररराम मात् स्ातनक स्रावर हवामानाच्ा टोकाच्ा 

यश पटकनवण्ञासञाठी 
सञातत्ञाची गरज

यश िे फार कष्ाने आणण मित्  प्रयासाने ममळते. संक् े
सगळ्ांच्ाच आयुष्ात येतात. पण जजद्ीने व मनिमाराने 
प्रयत्न करणारेच प्रभावीपणे संक्ांवर मात करू शकतात. 
आजपययंत आपण जी प्रगती केलेली आिे मतची जपणूक 
करून त्ात सातत् ठेवायचे असेल व वेळयोवेळी नवीन 
भर घालत पुढची मवकासाची माग्षक्रमणा करायची असेल 
तर ज्ान, मवज्ान, तंत्रज्ानाबरयोबरच कामाची शंखला 
अखंडपणे जयोपासावी लागते. ती तु्ू नये याची बारकाईने 
काळजी घ्ावी लागते. ग्योबल वॉममयंग आणण क्ायमे् 
चयेंज िी दयोन नवीन आव्ाने कायम रािणार आिेत व ते 
रयोज नवनवीन पश् शेती व शेतकर्यांपुढे मनममाण करणार 
आिेत याची जाणीव ठेऊन त्ावर मात करण्ाच्ा 
दृष्ीने नवनवीन उपायययोजनािी कल्पकतेने अंमलात 
आणाव्ा लागणार आिेत. यशाची िुंदी डयोक्यात जाऊ 
न देता नम्रपणे यश पचवून पुढच्ा संक्ांचा सामना 
करण्ासाठी मनाची तयारी करणे िेच आता शेतकर्यांचे 
रयोजचे नवीन जीवन ियोणार आिे. या नव्ा जीवनाचा 
आनंदाने स्ीकार करून आव्ानांचा पराभव करण्ाची 
जजद् व उमेद बाळगणारा शेतकरीच काळाची जीवघेणी 
स्पिमा जजकूं शकेल.
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घटनांमधुन वारंवार 
अनुभवाला येताना 
हदसतात व त्ा 
ह द व सें - ह द व स 
वाढत आहेत. 
अशा पररस्स्तीत 
उसाची उत्पादकता 
अनेक चढ उतार 
होत वर्मानुवर््ण 
वाढली आहे. हे 
वास्तव आहे.

क्ेत्र ववस्पार 
आणण ऊस 
उत्पादकतपा 

स् ा त न क 
पातळीवर राज्य, 
प्रादेजशक क्ेत् 
त व स्त ा र सु द्ध ा 
जतमन, हवामान, 
पारी, लागवड 
तंत् व्यवस्ापन 
यामध्े तवतवधता तनममार करतात. त्ात पर हवामान वैतवध् महत्ताचे 
ठरते. अशा क्ेत् तवकास प्रणरत वैतवध्पूर्ण व हवामान बदलाचे पररराम 
अभ्ास करताना वर्मानु-वर्माची सरासरी उत्पादकता अभ्ास करावी 
लागते. ज्यामुळे पीक पयमावरराचे वैतवध् व बदल उत्पादकतेत वर्मानुवर््ण 
कसे पररराम करतात याची पडताळरी व आलेख (टट् ेंड) कसा आहे हे 
आजमावता येते. त्ासाठी चलत सरासरीचा आधार घेता येतो. अशी चलत 
सरासरी बहुतेक वात्र््णक सरासरी पेक्ा कमी असते. कारर असे करताना 
काही उत्पादकता त्ाग करावी लागते व ती त्ाग केलेली उत्पादकता ही 
प्रामुख्याने हवामान वैतवध् आणर बदल यासाठी असते. म्हरून वात्र््णक 
सरासरी आणर चलत सरसरी यातील वेगवेगळ्ा घटकांचे वैतवध् आणर 
मुख्यत्े हवामान पररराम दश्णवतो. हवामान वैतवध् व बदल यामुळे 
त्कती टके्क सरासरी उत्पादकता त्ाग करावी लागली म्हरजेच चलत 
सरासरी त्कती टके्क कमी झाली काढता येते .ती टके्कवारी विरुपात 
पाहण्ासाठी पुढील सुत् तयार होते. 

% हवामान पररराम (-) = चलत सरासरी व वात्र््णक सरासरी मधील 
फरक (-) ÷ वात्र््णक सरासरी× १०० 

भारतातील १९५० पासून २०२० पययंतचे अतनवडक (रॅन्डम) २० 
वर्माची सरासरी वात्र््णक क्ेत् व उत्पादकता (७० वर्माची प्रातततनरधक) 

यांचा आलेख वाढताना हदसतो. पर एवढी पयमावरर व हवामान तवतवधता 
असून सुद्धा हवामान तवतवधतेचा व बदलाचा उत्पादकतेचा प्रभाव ७० 
वर्मात एकुर १४% व वात्र््णक सरासरी ०.२% हदसतो. क्ेत् वाढ़ (१३ वर्षे) 
व क्ेत् घट (७ वर्षे )वर्षांचा तवचार करता क्ेत् वाढीत तो ४% अरधक 
हदसतो. महाराष्ट् ात मात् तो प्रभाव केवळ १% च्ा आसपास आढळतो.

वरील सव्ण तववेचनात पुढील गोष्ी स्पष् होतात.

१) ऊस त्पकाचे वाढते क्ेत् व अनुर्ंक्गक पीक पयमावरर आणर हवामान 
वैतवध् यामुळे भारतात तसेच महाराष्ट् ात उसाचा उत्पादकता आलेख 
वाढता राहहला आहे.

२) ऊस उत्पादकता वाढता आलेख, ऊस त्पकावर जतमन, हवामान, 
लागवड तंत्, पारी आणर एकंदरीत व्यवस्ापन वैतवध्, तवपरीत 
प्रभाव करत नाही असे दश्णवतो.

३) ऊस पीक अनेक वैतवध् तवशेर्तः हवामान बदल यास संवेदनशील 
नसुन हवामान बदलाशी जुळवून घेरारे (climate resilient) 
आहे. त्ामुळे ते अनेक पीक वाढीचे पयमावरर वैतवध्ातून 
तसेच बदलात सुद्धा देशात आणर महाराष्ट् ात नगदी पीक म्हरून 
स्स्रावले आहे.

४) ऊस पीक जतमनीचे आरोग्य तबघडवत नाही.

पाचटाचे अाच्छादन
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तवसाव्या शतकाच्ा आरंभाला भारत देश आपली साखरेची गरज 
प्रामुख्याने इंडोनेजशयातील जावा प्रांतातून केलेल्ा आयातीवदारे 
भागवीत असे. तत्ालीन मद्रास प्रांतातील कोईमतूर येथे इ. सन 

ऊस पधीक सशंोधनपाचधी
शतकोत्तर कहपाणधी

डञाॅ. वञाय. एस. िेरकर
माजी कुलगुरू, महात्मा फुले  
कृर्ी तवद्ापीठ राहुरी - पुरे

मोबा. ७७०९५६८८१९

एकेकञाळी भञारत देश जञावञा-इंडोिेलशयञातूि सञाखर 
आयञात कररत होतञा. मञात्र गेल्ञा शंभर-सव्ञाशे वषषात ऊस 
पपकञामध्े झञालेल्ञा संशोधिञामुळे आज भञारत जगञातील 
एक िंबरचञा ऊस आणर सञाखर उत्ञादक देश झञालञा 
आहे. ऊस पपक संशोधिञातील वञाटचञाल आणर सञाखर 
उद्ोगञातील प्रगतीच्ञा आधुनिक टप्प्ञािे झञालेली क्ांती 
आपल्ञा देशञाच्ञा नवकञासञातील महत्तञाचञा भञाग झञालेलञा 
आहे. ऊस पपक संशोधिञाची वञाटचञाल कशी झञाली, त्ञाची 
ही रंजक कहञारी...
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१९१२ मध्े स्ापन झालेल्ा ऊस प्रजनन संस्ेने तवकजसत केलेले 
उसाचे सुधाररत वार (‘को’ वार) सन १९१८ पासून लागवडीसाठी 
उपलब्ध झाले, उत्रप्रदेशमधील शहाजहानपूर येथील ऊस संशोधन 
कें द्राने त्ांच्ा लागवडीच्ा सुधाररत पद्धती तवकजसत केल्ा, उत्र 
भारतातील उप-तवर्ुववृत्ीय पट्ात या वारांची यशविी लागवड होऊन 
ऊस उत्पादन वाढले, साखर कारखाने उभारले गेले, आणर साखरेची 
पुरेशी तनतम्णती होऊन सन १९३५-३६ च्ा दरम्ान भारत साखरेच्ा 
बाबत वियंपूर्ण झाला. आज आपला देश साखर तनतम्णतीमध्े जगात 
आघाडीवर आहे, वितःची गरज भागवून आपर पुरेसा साठा जशल्क 
ठेऊन तनयमातीवदारे इतर देशांची सुधदा गरज भागतवतो. ऊस आणर 
साखर तनतम्णतीवदारे देशात, आणर तवशेर्तः दख्खनच्ा पठारावरील 
ग्रामीर भागात, सामाजजक-आरथ्णक क्रांती घडून आली आहे. शेतकऱयांचे 
अथक कष् व जजद्द, साखर कारखानदारीतील अजोड नेतृत्त, शासनाचे 
तवकासारभमुख धोरर आणर समत्प्णत संशोधन व तवस्तार काय्ण यांच्ा 
उतृ्ष् संगमातून घडून आलेल्ा ‘शांत क्रांतीचे’ हे 
अलौत्कक उदाहरर होय!

या क्रांतीचं सातत् त्टकवून 
ठेवण्ासाठी इक्षुदंड या त्पकाचा 
गत इततहास व वत्णमान प्रगती 
यांचा मागोवा घेऊन भतवष्ातील 
वाटचालीची रूपरेर्ा आखरं 
तनजचितच उपयोगी ठरेल.

इक्षुदंडपाचपा प्रपाचधीन इवतहपास
भारत ही ऊस त्पकाची मातृभूमी आहे. ऊस लागवडीचा सवमात 

पुरातन उल्ेख इ. सन पूव्ण २००० वर्मापूववीचा तमीळ वाङ्मयातील आहे, 
त्ानुसार कावेरी नदीकाठच्ा सुपीक प्रदेशात ऊस लागवड होत असे. 
इ. सन. पूव्ण १५०० ते ८०० या कालखंडात रचल्ा गेलेल्ा अथव्णवेदात 
इक्षुचा उल्ेख आहे, यज्ञात आहुती देताना ऊसापासून तयार केलेल्ा 
पदाथषांचा सतमधा म्हरून वापर करीत असत. उसाची (इक्षुची) शेती 
करताना इक्षाकू राजघराण्ात प्रभू श्ीरामचंद्रांचा जन्म झाला होता. 
चरक संहहता (इ. सनपूव्ण ६००) आणर सुश्ृत संहहता (इ. सनपूव्ण ५००) 
यांमध्े उसाच्ा और्धी गुरधमषांचे महत्त तवर्द केले आहे. चरक ऋर्ींनी 
उसाचे इक्ू आणर पौंडट्  अशा दोन प्रकारात वगवीकरर केले आहे. सुश्ृत 
ऋर्ींनी रसाची चव, रासायतनक गुरधम्ण और्धी मूल् यांच्ा आधारावर 
उसाचे १९ प्रकार वणर्णले आहेत. उसाचा रस उकळून साखर तयार 
करण्ाची पद्धत भारतीयांनीच प्रथम इ. सनपूव्ण पहहल्ा सहस्त्राकात 

शोधून काढल्ाचा पुरारात उल्ेख आहे. उसाचा रस काढरे, रस 
उकळून काकवी, गूळ आणर साखर (शक्ण रा, खांड) तयार 

कररे या पद्धतींचे वर्णन भागवत-पुरारात केलेले 
आहे. त्ा कालखंडात भारताला भेटी देराऱया 

ग्रीक, पजश्णयन आणर चचनी प्रवाशांनीसुद्धा 
भारतात उसाची लागवड केली जात असे 
आणर त्ापासून गूळ/साखर तयार करीत 
असल्ाच्ा नोंदी केल्ा आहेत. इ. सन. 

१००० मध्े साखर हा अततशय महाग पदाथ्ण 

पारंपाररक पद्धतीने गूळ 
तयार कररारे गुऱहाळ



ऑक्टोबर २०२२ 26

होता असा उल्ेख आहे, मध्पूवषेतील राजवाड्ांच्ा बांधकामासाठी 
वापरात असलेल्ा इटाजलयन संगमरवर, मौल्वान दगड आणर सुवर्ण 
यांचा व्यापार साखरेच्ा भारात तोलून केला जात असे!

प्रपाथवमक ऊस प्रजनन संशोधन
भारतात इततहासपूव्ण काळात उसाची लागवड बहुतांशी उप-

उष्कत्टबंधीय हवामान असलेल्ा जसधंू-गंगा खोऱयांच्ा सखल प्रदेशात 
होत असे. त्ा काळातील ऊस जाडीने बारीक असत आणर कीड व 
रोगांना मोठ्ा प्रमारावर बळी पडत असत. सुरूवातीला तनसग्णतः 
वाढराऱया उसांमधून सरस गुरधम्ण असलेले ऊस तनवडून त्ांचे शाखीय 
पद्धतीने (कांड्ांपासून) वध्णन करून शेतात लागवड केली जात असे. 
उसाचे बीज तयार होते, आणर त्ा बीजांपासून उसाचे पुनरूत्पादन होऊ 
शकते ही बाब भारतामधील इततहासपूव्ण काळातील संशोधकांना ज्ञात 
नव्हती. त्कंवा या बाबीकडे त्ांचे पूर्णतः दलु्णक् झाले. मध्युगात, पंधराव्या 
ते सतराव्या शतकात, युरोत्पयनांनी ऊस हे पीक भारतातून अमेररकेसह 
इतर खंडात लागवडीसाठी नेले. आणर तेथील उष्कत्टबंधीय 
हवामानाच्ा क्ेत्ात ते चांगले फोफावले. एकोरीसाव्या शतकात भारत 
आणर या देशातील उत्म ऊस वारांच्ा कांड्ाची लागवडीसाठी देवार-
घेवार झाली. तथात्प उसामध्े परागीभवन होऊन बीजधाररा होते ही 
गोष् एकोरीसाव्या शतकाच्ा मध्ापययंत सव्णच देशातील शेतकरी आणर 
संशोधक यांना ज्ञात नव्हती. त्ामुळे उसाचे पुनरुत्पादन केवळ शाखीय 
पद्धतीनेच केले जाऊ शकते अशी त्ांची धाररा होती. सन १८५८ मध्े 

बाबमाडोसमधील संशोधक आय. 
आय. हाप्णर यांनी आणर १८६२ 
मध्े जावामधील शास्त्रज्ञ 
एन. एच. प्रोडो यांनी हे शोधून 
काढले की उसाच्ा तुऱयामधील 
बारीक बीजांचे अंकुरर होऊन 
त्ापासून उसाच्ा झाडांची 
पुनरूत्पत्ी करता येते. बऱयाच 
वर्षांनंतर, सन १८८० मध्े 
जावामधील शास्त्रज्ञ जे. डी. 
कोबस यांनी उसाच्ा फुलांत 

१९२१ मध्े तवकजसत 
केलेल्ा पीओजे२८७८ या 
ऊसाचे शेतातील उभे त्पक.

शपास्तोक्त बेणे मळपा लपागवड
ऊस उत्पादक शेतकरी उसाची लागवड करताना ऊसाच्ा 

बेण्ाची त्कंवा 
रोपांची लागवड 
करतात. रोपांची 
जरी लागवड करीत 
असला तरी रोपांच्ा 
त न त म्ण त ी क र ी त ा 
दजषेदार उत्म बेरेची 
गरज असते. ऊसाचे तवक्रमी उत्पादन तमळण्ाकरीता दजषेदार उत्म 
बेरे अथवा रोपांची तनवड करावी. अरधक उत्पादन तमळण्ाकरीता 
बेरे अथवा रोपांबरोबर अरधक उत्पादन देरारी रोग प्रततबंधक 
जातीची तनवड करावी. साखर तयार करण्ासाठी लागवड केल्ा 
जाराऱया ऊसाची लागवड आणर बेरे तनतम्णती करीता केल्ा 
जाराऱया ऊसाची लागवड यात फरक आहे. बेण्ाकरीता अरधक 
काळजीपूव्णक शास्त्रोक् पद्धतीने लागवड करावी. बेण्ाकरीता नत् 
सू्रद खतांची मात्ा अरधक लागते, पोटॅश कमी वापरावा लागतो. 
बेण्ाकरीताचा ऊस ८ ते ९ महहन्ातच तोडरी करावा लागतो. 

ऊसाचे उत्पादन जरी पारी आणर रासायतनक खते व्यवस्ापन 
ह्ावर अवलंबून असले तरी लागवडी वेळी उत्म प्रतीचे बेरे असरे 
आवश्यक आहे. बेण्ातील प्रत्ेक डोळा हा उगवला पाहहजे, त्ापासून 
साखर काढण्ासाठीचे ऊस तमळाले पाहहजे. ऊसाचे उत्पादन हे 
एकरी उसाच्ा संख्येवर अवलंबून असते. संत तुकाराम महाराज 
ह्ांच्ा ‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’, म्हरीनुसार ऊसाचे 
उत्पादन ऊसाच्ा उच्चतम बेण्ाच्ा गुरवत्ेवर अवलंबून आहे. ज्या 
करीता उत्म दजषेदार बेरे तनवड करावी.

बेरे कसे असञावे :
ऊस लागवडीकरीता बेरे जाड, ताजे, रसरशीत असावे.
ऊस लागवडीकरीता बेरे ऊसाचे वय ८ ते ९ महहने असावे.
बेरे त्कड व रोगमुक् असावे.
बेरे ऊसाचे डोळे चांगले तनरोगी व फुगलेले असावेत.
मुळ्ा फांद्ा फुटलेला ऊस बेरे म्हरून लागवड करू नये.
खोडव्याचा ऊस लागवडीकरीता वापरू नये.

बेरे मळा प्रत्क् बघून खात्ी करूनच त्ाचा लागवडीकरीता 
उपयोग करावा.
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कृत्त्म परागीकरर करून यशविीपरे बीज तनतम्णती केली. अशा प्रकारे 
बीज धाररेतून उसाची पुनरूत्पती होऊ शकते हे जसद्ध झाल्ावर ऊस 
उत्पादन करराऱया अनेक देशात ऊस प्रजनन कें दे्र स्ापन झाली. 
त्ामधील पुढील कें दे्र प्रमुख होत.

ग्ाडेलोप (१८८७), जावा (१८८६), लईजसयाना (१८८६), नाबमाडोस 
(१८८७), ररयुतनयन (१८८९), डेमेरेका (१८८९), माररशस (१८९३), हवाई 
(१८९५), तरिटीश वेस् इंत्डज (१८९७), क्वीन्सलॅण्ड (१९००), कोईमतूर 
(१९१९), त्फजी (१९१३), पोटबो ररको (१९१३), टकमन (१९१६), कॅनाल 
पांईट (१९२०), नाताळ (१९२५), इजजप्त (१९३०) आणर पाडेगाव (१९३२).

नैसक्ग्णक पराक्गभवनातून त्कंवा कृत्त्म पराक्गकररातून उत्पाहदत 
बीजांपासून अनेक उत्म ऊस वार या ऊस प्रजनन कें द्रांनी तवकजसत 
केले आहेत. जावातील शास्त्रज्ञ जे. डी. कोबस यांनी सन १८९७ मध्े 
पीओजे २१३ या पहहल्ा संकररत वाराची तनतम्णती केली. स्ातनक 
वार ब्ॅक चेररबान आणर भारतीय वार चुन्नी यांच्ा संकरातून हा 
वार तवकजसत केला गेला. जावामधील ऊस त्पकाचे मोठ्ा प्रमारावर 
नुकसान करराऱया सेरे या रोगासाठीची प्रततकारशक्ी चुन्नीमध्े 
असल्ाने पीओजे २१३ या संकररत वारामध्े सुद्धा ती प्रततरोधकता 
प्रतीत झाली, आणर त्ामुळे जावामधील ऊस लागवडीसाठी, तसेच 
साखर उद्ोगासाठी हा वार ताररहार ठरला.

भारतातसुद्धा उत्रप्रदेशात पीओजे २१३ ची लागवड यशविीपरे 
करण्ात आली, को ऊस वार उपलब्ध होण्ापूववी पीओजे २१३ हा 
वार लोकत्प्रय होता. पुढे सन १९२१ मध्े जे.जेसपीट यांनी तवकजसत 
केलेला पीओजे २८७८ हा वार जगात सव्णत् यशविी ठरला, आणर पहहला 
आचिय्णकारक ऊस म्हरून गरला गेला. बीजापासून वृणद्धगंत केलेल्ा 
ऊस वारांच्ा लागवडीपासून जावा आणर नाबमाडोसमधील ऊस आणर 
साखर उत्पादनात मोठी प्रगती झाली. रोग प्रततबंधक शक्ी असलेल्ा 
वारांच्ा शोधात असताना जावामधील शास्त्रज्ञांना ऊस त्पकाचे नातलग 
असलेल्ा जंगली प्रजातींमध्े आशेचा त्करर हदसून आला. उदाहरराथ्ण, 
सॅकरम स्पपाँटॅतनयम आणर एत्टअंथस अरंत्डनेजशअस. उच्च शक्ण रा असलेले 
भारतातील परंपरागत लागवडीखालील वार आणर जावामधील ब्ॅक 
चेररबानसारखे वार यांची वग्णवारी सॅकरम आत्फजशनॅरम या प्रजातीत 
केली जाते. या प्रजातीचा ऊस जाड, दरकट आणर जोमदार असल्ाने 
त्ाला नोबल केन (राजतबडंा ऊस) या नावाने संबोरधले जाते. तथात्प ते 
रोगांना लवकर बळी पडतात. या उलट रोगाला बळी न पडरारे भारतातील 
पुरातन ऊस (चुन्नीसारखे) उच्च शक्ण रायुक् असले तरी बारीक, तंतूमय 
व अनाकर््णक असतात, त्ांची वग्णवारी सॅकरम बाबषेरी या प्रजातीत 
केली जाते. जे. डी. कोबस यांनी तनममार केलेले सॅकरम आत्फजशनॅरम 
X सॅकरम बाबषेरी संकररत वार त्कंवा जावामधील इतर संशोधकांनी 

तनवडलेले (कसोर या नावाने 
ओळखले जारारे) सॅकरम 
ऑत्फजशनॅरम X सॅकरम 
स्पांटॅतनअम नैसक्ग्णक संकर 
वार यांच्ात काही जंगली 
अवगुरसुद्धा हस्तांतररत 
होतात. असे अवगुर 
वगळण्ासाठी अशा संकरांचे 
नोबल केन शी पुनसयंकरर 
केले जाते. नोबल केनशी 
दोन-तीन वेळा पुनसयंकरर 

चासि्ण आल्फे्ड बाब्णर
कोईमतूर येथे १९१२ साली स्थापन झालेले ऊस संशोधन कें द्र
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करून अपेजक्त गुरधम्ण असलेले (व अनावश्यक गुरधम्णतवरहहत) 
सुधाररत वार तनवडले जातात. या ऊस प्रजनन पद्धतीचे जावामधील 
शास्त्रज्ञांनी नोतबलायझेशन असे नामकरर केले आहे.

रपारतपातधील ऊस प्रजनन संशोधन
तवतवध ऊस वारांमध्े भरपूर फुलोरा येण्ासाठी आवश्यक 

असलेले हवामान मद्रास राज्यातील कोईमतूर येथे उपलब्ध असल्ाने 
तेव्हाच्ा तरिटीश कें द्र शासनाने कोईमतूर येथे सन १९१२ मध्े ऊस 
प्रजनन संस्ेची स्ापना केली. डा. सी. ए. बाब्णर यांची ऊस तवशेर्ज्ञ 
या पदावर आणर त्ांचे मुख्य सहाय्क या पदावर टी. एस. वेंकटरमर 
यांची नेमरूक केली गेली. त्ांनी उष् कत्टबंधातील सॅकरम 
ऑत्फजशनॅरम प्रजातीमधील वारांचे उत्र भारतातील सॅकरम बाबषेरी 
वारांशी संकरर करण्ाचे प्रयत्न केले, परंतु, त्ांना त्ात अपयश आले. 
त्ांच्ा फाम्णजवळील पडीक जागेत त्ांना जोमाने वाढरारी सॅकरम 
स्ांटडॅतनअम ही गवत प्रजाती आढळून आली. त्ा प्रजातीच्ा जोमाचा 
आणर रोगप्रततकारक शक्ीचा उपयोग करून घेण्ाचे त्ांनी ठरतवले. 

सॅकरम स्पांटॅतनअमचे संकरर करण्ात त्ांना यश प्राप्त झाले. या 
संकरातून त्ांनी अपेजक्त गुरधम्ण असलेला आणर लागवडीसाठी योग्य 
असलेला को-२०५ हा भारतातील पहहला सुधाररत वार तवकजसत केला. 
उत्र भारतातील उप-उष्कत्टबंधातील क्ेत्ात लागवडीसाठी हा वार 
इ. सन १९१८ मध्े तवतररत करण्ात आला. कालांतराने सॅकरम बाबषेरी 
प्रजातीतील चुन्नीसारख्या वारांचे सॅकरम ऑत्फजशनॅरम प्रजातीमधील 
वारांशी संकरर करून नोतबलायझेशन पद्धतीने तवकजसत केलेल्ा 
वारांचे सॅकरम स्पांटॅतनअम या गवत प्रजातीशी संकरर करून नवीन 
वार तयार केले गेले. अशा प्रकारे तीन प्रजातींचा संकररातून तवकजसत 
केलेले (सॅकरम बाबषेरी X सॅकरम ऑत्फजशनॅरम X सॅकरम स्पांटॅतनअम) 
सुधाररत वार लागवडीसाठी फारच आशादायक ठरले. या वारांचे 
उत्पादन तेव्हा प्रचजलत असलेल्ा वारांपेक्ा ५० टके्क अरधक होते, 
त्ांच्ात रोग प्रततरोधकता होती, तसेच ते हलक्ा प्रतीच्ा जतमनींमध्ेही 

उत्पादनक्म हदसून आले. अशा सुधाररत वारांपैकी काही ठळक वार 
को २१३, को २४४, को ३१२, को ३१३ इ. वारांनी उत्र भारतातील ऊस 
लागवडीखालील क्ेत् लवकरच व्यापून टाकले. इ. सन. १९३० नंतर या 
लोकत्प्रय वारांनी उप-उष्कत्टबंधीय ऊस पट्टात ऊस उत्पादनात 
क्रांती घडवून आरली, साखरेचे उत्पादन आणर साखरेच्ा गरजेबाबत 
इ. सन १९३५-३६ मध्े भारत वियंपूर्ण झाला. या वारांचा प्रसार इतर 
देशातसुद्धा होऊन तेथील साखर उत्पादनात वाढ होण्ास त्ांनी मोलाचे 
योगदान हदले.

दजक्र भारतातील उष् कत्टबंधीय हवामानासाठी योग्य वार 
तवकजसत करण्ाचे संशोधन कोईमतूर येथील शास्त्रज्ञांनी सन १९२६ 
मध्े सुरू केले, आणर सन १९३३ मध्े अपेजक्त असा आचिय्णकारक 
ऊस वार को ४१९ लागवडीसाठी तवतररत करण्ात आला. लवकरच 
या वाराने दजक्र भारतातील ऊस लागवडीखालील क्ेत् व्यापून टाकले. 
आणर भारताच्ा साखर उत्पादनात मोलाची भर घातली. को-४१९ या 
वाराचा इतर देशातही प्रसार होऊन तो वैत्र्वक आचिय्णकारक ऊस 

ठरला. इ. सन १९४९ मध्े तवतररत झालेला सुधाररत वार को ७४९ हा 
दसुरे आचिय्ण ठरला.

आधुवनक ऊस वपाणांचधी जनुकसमूह (जधीनोम) घडण
उसाच्ा तवतवध प्रजातींचा भौगोजलक वास आणर पेजशकी जनुकीय 

अभ्ास यांच्ा आधारावर शास्त्रज्ञांचा सव्णसाधाररपरे विीकाराह्ण 
दृत्ष्कोन असा आहे की सॅकरम ऑत्फजशनॅरम या प्रजातीचा उगम 
पूव्ण इंडोनेजशया न्ू क्गनी या भौगोजलक क्ेत्ात सॅकरम रोबस्म आणर 
एररयांथस त्कंवा तमसकँथस या प्रजातींच्ा नैसक्ग्णक संकरामधून झाला 
असावा. सॅकरम ऑत्फजशनॅरमचे कालांतराने सॅकरम स्पांटॅतनयमशी 
तनसगमात संकरर होऊन दोन प्रजातींची उत्पत्ी झाली असावी, आणर एक 
प्रजाती, सॅकरम बाबषेरी भारतात तवकजसत झाली असावी. ऊस प्रजनन 
शास्त्रज्ञांनी घडवून आरलेल्ा कृत्त्म संकररातून पुढे आधुतनक ऊस 
वार तवकजसत झाले आहेत. सध्ा जगभर लागवडीखाली असलेल्ा 

भारतीय ऊस संशोधन संस्ा, लखनाै
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ऊस वारांना सॅकरम प्रजाती (सॅकरम स्स्पशीज) या शास्त्रीय नावाने 
ओळखले जाते. सध्ाच्ा ऊस वारांमध्े ११५ ते १३० गुरसूत्े आढळून 
येतात. त्ापैकी ८० टके्क गुरसूत्े सॅकरम ठत्फजशनॅरम या प्रजातीची, 
१० टके्क गुरसूत्े सॅकरम स्पांटॅतनअम या प्रजातीची आणर १० टके्क 
गुरसूत्े या दोन प्रजातींची संकररत गुरसूत्े आहेत. अशा प्रकारे मारसाने 
लागवडीसाठी आरलेल्ा त्पकांपैकी ऊस हे असे पीक आहे की ज्याची 
उत्कांती मानवाने उसाच्ा नातलग असलेल्ा जंगली वनस्पती प्रजातींचा 
कौशल्पूर्ण वापर करून घडवून आरली आहे. 

स्पातंत्रपानंतरच्पा कपाळपातधील रपारतपातधील ऊस संशोधन कपाययाचपा 
आढपावपा

इ. सन १९५२ मध्े कें द्र शासनातफषे  उत्र प्रदेशातील लखनौ येथे 
‘भारतीय ऊस संशोधन संस्ेची स्ापना करण्ात आली. ऊस लागवड 
आणर गूळ प्रत्क्रया यावर संशोधन करण्ाची जबाबदारी या संस्ेवर 
सोपतवण्ात आली. राज्य शासन आणर कृर्ी तवद्ापीठांतफषे  सुद्धा ऊस 
संशोधन सुरू करण्ात आले. देशातील उस संशोधनात समन्वय घडवून 

आरावा, तसेच ऊस संशोधनाला बळकटी द्ावी यासाठी भारतीय 
कृर्ी संशोधन पररर्देने सन १९७० मध्े ‘अव्खल भारतीय समत्न्वत 
ऊस संशोधन प्रकल्पाची लखनौ येथे स्ापना केली. या प्रकल्पांतगयंत 
देशातील ऊस लागवड करराऱया क्ेत्ाची पाच तवभागात तवभागरी 
केली आहे. दख्खनचे पठार, पूव्ण सागर त्कनारा, उत्र-पजचिम, उत्र 
मध् आणर उत्र पूव्ण आणर तवतवध तवभागात २२ शासकीय आणर १५ 
ऐक्च्छक संशोधन कें द्राचे जाळे तनममार केले आहे. या संशोधन कें द्रांना 
आपल्ा तवभागासाठी योग्य ऊस वार तनममार करता यावेत यासाठी 
कोईमतूर येथे ऊस संकरराच्ा अरधक सुतवधा तनममार केल्ा गेल्ा, 
सन १९७२ मध्े त्ाअंतग्णत राष्ट् ीय संकरर उद्ान तवकजसत केले गेले, 
तसेच कोईमतूरजवळ अगाली येथे ‘ऊस जंगली प्रजाती संकरर कें द्राची 
स्ापना करण्ात आली. देशातील शास्त्रज्ञ उसाला फुलोरा येण्ाच्ा 
कालावधीत तेथे जाऊन संकर तयार करतात, संकररत तबयारे पक्व 
झाल्ावर आपापल्ा कें द्रावर नेऊन त्ाची उगवर करतात, त्ापासून 

वाढलेल्ा उसांचा अभ्ास करुन आपल्ा तवभागाला योग्य अशा ऊस 
वारांची तनवड करतात, त्ांची कमीत कमी तीन हंगाम तवतवध कें द्रावर 
चाचरी करतात, आणर शेवटी कें द्र शासनाच्ा ‘वार तवतरर सतमती`कडे 
योग्य त्ा वारांची जशफारस करतात. ही सतमती सव्ण अभ्ासाअंती 
तवजशष् वारांना तवजशष् तवभागात लागवडीसाठी मान्ता देते. अशा प्रकारे 
उसाच्ा सुधाररत वाराची तनतम्णती करण्ासाठी कमीत कमी १० ते १२ 
वर्षे लागतात.

अव्खल भारतीय समत्न्वत ऊस संशोधन प्रकल्प स्ापन 
झाल्ापासून सन २०२० पययंत १४० पेक्ा अरधक सुधाररत वारांचे 
लागवडीसाठी तवतरर झाले आहे. या वारांमुळे देशात ऊस आणर 
साखरेच्ा उत्पादनात क्रांती घडून आली आहे. उप-उष् कत्टबंधीय 
पट्टासाठी तवतररत केलेले काही प्रमुख वार पुढील होत – को-
११४८, कोजे ६४, बीओ ९१, कोएस ७६७, कोसे ९२४२३, केएलके 
८१०२, कोपंत ८४२११, को ०२३८, इत्ादी. को ०२३८ हा वार उत्र 
भारतात गेल्ा दशकात अत्ंत लोकत्प्रय ठरला असून त्ा पट्टात 
ऊस लागवडीखालील क्ेत्ापैकी ८५ टके्क क्ेत् या वाराने व्यापले 

आहे. केवळ या वाराच्ा लागवडीपासून उत्र प्रदेश हे राज्य साखर 
उत्पादनात देशामध्े अव्वल स्ानावर पोहोचले आहे. दजक्रेकडील 
उष्कत्टबंधीय क्ेत्ात लोकत्प्रय ठरलेले वार पुढीलप्रमारे होत – कोसी 
६७१, को ६२१७५, कोएम ८८१२१, कोएम ०२६५, को ८६०३२, एमएस 
१०००१, व्हीएसआय १२१२१ इत्ादी. को ८६०३२ हा वार गेली २५ वर्षे 
लागवडीखाली असून महाराष्ट् ात तर या वाराने उस लागवडी खालचे ६५ 
टके्क क्ेत् व्यापले आहे. को ०२३८ आणर को ८६०३२ हे वार उत्रेकडील 
आणर दजक्रेकडील उसाचे रोजचे जरू! 

देशपातधील ऊस सुधपारणपा संसोधनपाने उमटववलेलपा ठसपा
विातंत्र्यपूव्ण काळात उसाच्ा को वारांच्ा तनतम्णतीनंतर योग्य 

लागवड पद्धती तवकजसत झाल्ा, साखर उद्ोगाला संरक्र देण्ात आले, 
त्ामुळे ऊस लागवडीखालील क्ेत् वाढले आणर साखर कारखाने मोठ्ा 
प्रमारावर सुरू करण्ात आले. हा साखर उत्पादनातील पहहला कालखंड. 
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सन १९३० मध्े देशात फक् ३२ साखर कारखाने होते. 
त्ांची संख्या वाढून सन १९३४ मध्े ११२ वर आणर १९४१ 
मध्े १५० वर पोहोचली आणर साखर उत्पादन एक लाख 
टनांवरून १२५४ लाख टनांइतके वाढून देश वियंपूर्ण झाला.  
एव्हढेच नवे्ह, तर १९३६-३७ मध्े साखरेचा ५४ हजार टन 
साठा जशल्क राहहला.

साखर उत्पादनातील दसुरा कालखंड विातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा. 
वाढलेले जसचंन क्ेत्, खत कारखान्ांची स्ापना, साखर कारखान्ांच्ा 
मजशनरीची देशात तनतम्णती आणर शासनाचे तवकासारभमुख धोरर यामुळे 
साखर उत्पादनात मोठी भर पडली. तर ततसरा कालखंड सन १९७० 
नंतरचा. ऊस संशोधनातील राष्ट् ीय पातळीवरील समन्वयावदारे ऊस 
वार तनतमयंती आणर सुधाररत उत्पादनामध्े ५० टके्क वाटा सुधाररत 
वाराचा असतो, तर ५० टके्क वाटा सुधाररत व्यवस्ापन तंत्ज्ञानाचा. 
सेंद्रीय, जैतवक व रासायतनक खतांचा समतोल वापर, वनस्पती वाढ 
संवध्णकांचा वापर, सूक्ष्म खत जसचंन, कीड-रोगांचे तनयंत्र, सेंसर 
आधाररत यंत्ांचा वापर, हवामान आधाररत हंगामाचे व्यवस्ापन इत्ादी 
आधुतनक तंत्ज्ञानावदारे काटेकोर शेती करण्ाकडे शेतकऱयांचा कल 
वाढत आहे. शेतकरी आणर साखर कारखाने संशोधन चाचण्ांमध्े, शुद्ध 
बीजोत्पादनामध्े आणर तंत्ज्ञान प्रसाररामध्े सहभागी होत आहेत. 
परररामतः उसाची हेक्टरी उत्पादकता, एकूर ऊस उत्पादन, उसातील 
साखरेची ररकव्हरी आणर एकूर साखर उत्पादन यात तवलक्र वाढ 
झाली आहे. ऊस लागवडीखालील क्ेत् क्रमा-क्रमाने वाढत गेले, पर 
ऊस आणर साखर उत्पादनाने मोठी झेप घेतली आहे, त्ाला कारर 
सुधाररत तंत्ज्ञान !

सन २०१८-१९ च्ा ऊस हंगामात भारत देश साखर उत्पादनात 
रिाझील या देशाला मागे टाकून जगामध्े अव्वल स्ानावर पोहोचला. 
सन २०२०-२१ मध्े साखरेचे उत्पादन ३१०.२६ लाख टन, तर २०२१-२२ 
मध्े ३५५.८१ लाख टन उत्पादन करून भारताने रेकाड्ण केले. त्ा उपर 
२५ लाख टन इतके साखर उत्पादन इथेनाल तनतम्णतीकडे वळतवले, जे 

इंधनासाठी वापरले जात आहे. त्ामुळे पेटट् ोलची आयात कमी होऊन 
सुमारे ३००० कोटी रूपयांइतक्ा परकीय चलनाची बचत झाली आहे, 
प्रदरू्र तनवारर वेगळेच !

सन २०२१-२२ मध्े देशाने ७५ ते ८० लाख टन साखर तनयमात 
करून येत्ा हंगामात १०० लाख टन साखर तनयमात करून साखर 
तनयमातीचे उत्द्दष् ठेवले आहे. आणर ७०-७५ लाख टन साखरेचा साठा, 
देशाची २७५ लाख टन साखरेची गरज भागवून, जशल्की असतो. 
साखर उद्ोगाची सध्ाची उलाढाल एक लाख टनांवर पोहोचली आहे. 

ऊस लागवडीमध्े ६० लाख लोक व्यस्त 
आहेत आणर सहा लाख कुशल तंत्ज्ञांना 
साखर उद्ोगात व्यवसाय प्राप्त झाला आहे. 
अशा प्रकारे देशाच्ा आरथ्णक प्रगतीवर ऊस 
त्पकाने अरभमानास्पद ठसा उमटतवला आहे !

ऊस क्पकपासपाठी ऊस प्रजनन क्ेत्रपातधील 
सध्पाचे आधुवनक प्रवपाह आणण 
रववष्पातधील वपाटचपाल

प्रकाश संश्ेर्रावदारे (फोटोजसथंेसीस) 
अन्न तयार करण्ाच्ा प्रत्क्रयेच्ा आधारावर 

वनस्पतींची सी-३ आणर सी-४ अशा दोन प्रकारात वग्णवारी केली जाते. 
सी-४ प्रकारच्ा वनस्पती अरधक काय्णक्म समजल्ा जातात. ऊस सी-४ 
प्रकारात मोडला जातो. एका वर्मात, एक हेक्टर क्ेत्ात सुमारे ६०० टन 
जैवभार तनममार करण्ाची क्मता उसात आहे ! महाराष्ट् ातील पाररतोत्र्क 
तवजेत्ा आघाडीच्ा शेतकऱयांनी आडसाली त्पकापासून ३५० ते ४०० टन 
ऊस उत्पादनाचा पल्ा आताच गाठला आहे. पुढचा टप्पा गाठण्ासाठी 
देशातील व परदेशातील संशोधन कें द्रात सध्ा प्रगतीपथावर असलेल्ा 
आणर भतवष्ाचा वेध घेराऱया ऊस प्रजनन संशोधनातील काही ठळक 
तंत्ज्ञानांचा आढावा सारांश रूपाने पुढे हदला आहे.

गुरसूत्ांच्ा जोडरीमधील जनुकांच्ा अपेजक्त नसलेल्ा 
(हानीकारक, अनावश्यक) साखळ्ा तोडून उत्मोत्म जनुकांची जोडरी 
कररे, यासाठी रेशीप्रोकल ररकरंट तनवड पद्धतीचा अवलंब केला 
जात आहे. वैकस्ल्पक पेशीरस (अलटरनेट सायटोप्ाझम) असलेल्ा 
प्रजातींचा संकररामध्े वापर कररे – पेशीरसामध्े सुद्धा काही 
उपयुक् जनुक असतात. (उदा. रोग प्रततरोधकता) – जंगली प्रजातींच्ा 
पेशीरसात असे जनुक उपलब्ध आहेत. संकररामध्े अशा प्रजातींचा 
मादी वार म्हरून उपयोग केला जात आहे.

उती-संवध्णनावदारे काक्यक उत्पररवत्णन घडवून आररे – अशा 
उत्पररवत्णनातून को ९४०१२ आणर व्हीएसआय ४३४ या वारांची तनतम्णती 
झाली आहे. रेरवीय माक्ण रच्ा मदतीने अपेजक्त गुरधम्ण असलेल्ा 
झाडांची तनवड कररे (मालेक्ुलर माक्ण र – एडेड जसलेक्शन) – 
झाडांतील अपेजक्त गुरधम्ण रेरवीय माक्ण रच्ा मदतीने ओळखून वार 
तनवड प्रत्क्रया काटेकोरपरे व द्रतुगतीने केली जात आहे.

जेनेटीक इंजजनीअरीग तंत्ाचा वापर करून ब रिाझीलने तवकजसत केलेला ऊस



ऑक्टोबर २०२२ 31

आनुवंजशकदृष्टा शुद्ध वार तनममार करून त्ांच्ा नवीन संकररातून 
उच्च उत्पादनक्म वार तयार कररे – मका, ज्ारी, बाजरी, कापूस, 
भाजीपाला इत्ादी त्पकांप्रमारे उसामध्े सुद्धा उच्च उत्पादनतंत् संकररत 
वार कररे शक् होरार आहे.

सध्ाच्ा लोकत्प्रय वारांचे, उसाचे पूव्णज असलेल्ा 
प्रजाती(स्पीजशज) आणर प्रप्रजातींशी (जनरा) संकरर करून 
प्रततरोधकता असलेले आणर हवामान बदलात तरून जारारे सुधाररत 
वार तयार कररे (उदा. – स्पांटँतनअम, एररमांथस, तमसकॅथस, नरेंगा 
इत्ादी प्रजाती व प्रप्रजाती)

आनुवंजशक अरभयांत्त्की (जजनेत्टक इंजजतनयरींग) तंत्ज्ञानावदारे 
नावीन्पूर्ण जैतवक त्कंवा कृत्त्म जनुकांचा उसाच्ा जनुक संरचनेत 
अंतभमाव करून, बीटी हा जीवारू जनुक कापसाच्ा जनुक संरचनेत 
अंतभू्णत करून तनममार केलेल्ा बीटी कापूस 
वारांच्ा लागवडीपासून भारतात धवलक्रांती 
झाली आहे. तशा प्रकारचा बीटी जनुक उसाच्ा 
जनुक संरचनेत अंतभू्णत केलेला सुधाररत वार 
रिाझीलमध्े सन २०१८ मध्े लागवडीसाठी 
देण्ात आला आहे. सन २०२१-२२ मध्े तेथे या 
वाराच्ा लागवडीसाठी ७५ हजार हेक्टर क्ेत् 
आले आहे. त्ामुळे उसाच्ा खोडकीड या शत्ू 
कीटकाला पायबंद बसला आहे. रिाझीलमध्े 
अलीकडेच हुमरी त्कडीला प्रततरोधक असा 
वार जजनेत्टक इंजजतनअररगं तंत्ज्ञानावदारे 
तनममार केला गेला आहे. इंडोनेजशयात सुद्धा 
ऑस्ट् ेजलयन संशोधकांच्ा मदतीने तवकजसत 
केलेला, लालकूज या रोगाला प्रततरोधकता 
असलेला सुधाररत ऊस वार नुकताच 
लागवडीसाठी प्रसाररत करण्ात आला आहे. 
तवघटनशील प्ॅस्ीकची तनतम्णती कररारे 
जनुक तसेच इतरही औद्ोक्गक रसायने तयार कररारे उपयुक् जनुक 
उसाच्ा संरचनेमध्े अंतभू्णत करण्ाचे संशोधन ऑस्ट् ेजलया, अमेररका 
इत्ादी प्रगत देशात प्रगतीपथावर आहे.

जनुक संपादन तंत्ज्ञानाचा अवलंब करून तवजशष् अपेजक्त जनुक 
अंतभू्णत त्कंवा तवजशष् अनावश्यक जनुक वगळरे –

सन २०१० मध्े वितंत्परे दोन तवदरु्ींनी जेनीफर डाऊडना 
(अमेररका) आणर इमॅन्ुअल कारपेंटर (जम्णनी), जनुक संपादन 
तंत्ज्ञानाचा शोध लावला. या क्रांततकारक शोधाबद्दल त्ांना २०२० या 
वर्वीचे रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्ार देऊन सन्मातनत करण्ात 
आले. या तंत्ज्ञानाचा वापर करून गहू, भात, सोयाबीन, टोमॅटो, बटाटा, 
मशरूम, इत्ादी त्पकांचे सुधाररत वार अमेररका, चीन, जपान, जम्णनी 
व फ्ांन्स या देशांमध्े तवकजसत करून गेल्ा चार-पाच वर्मात तेथील 
शेतकऱयांना लागवडीसाठी देण्ात आले आहेत. या तंत्ज्ञानाचा वापर 

करून ऊस या त्पकामध्े हवा तो बदल घडवून आररे नजीकच्ा 
भतवष्ात शक् होईल, असे वाटते. साखरेचे तवघटन करराऱया (इनव्हटषेज) 
तवतंचकाला (एनसाईम) अकाय्णक्म (सायलेंट) करून अरधक गोडी 
असलेला टोमॅटोचा वार तवकजसत करण्ात जपानी शास्त्रज्ञांना यश 
तमळाले आहे. उसामध्े हे शक् झाले, तर उसाची गोडी आरखीनच 
वाढरार आहे. मानवाच्ा हाती आलेल्ा जनुक संपादन तंत्ज्ञानामुळे 
मारूस त्कमयागार ठरेल की त्ाच्ा हाती आलेले हे कोजलत असेल, हे 
भतवष्काळच ठरवेल !

सपारांश
खरोखरच ऊस पीक हा सौरशक्ीवर चालरारा महान, हररत जैव 

कारखाना आहे. या कारखान्ातून साखर, इथेनाॅल, स्स्परीट, जैतवक 
इंधन वायू, वीज, वनस्पती पोर्कद्रव्ये यांची तनतम्णती तर सध्ा होतेच 

आहे. पर भतवष्ात व्व्हटॅतमन, 
लसी, और्धे व इतर रसायनेसुद्धा 
मोठस् य़ा प्रमारात आणर विस्त 
त्कंमतीत तयार कररे शक् होरार 
आहे. सन २०५० चा वेध घेतला तर 
भारताला ५०० लाख टन साखर 
उत्पादनाचे लक्ष्य गाठावे लागेल. 
तसेच पेटट् ोलमध्े २० टके्क इथेनाॅल 
तमश्राचे लक्ष्य गाठण्ासाठी हजारो 
कोटी जलटर इथेनाॅलची तनतम्णती, 
प्रामुख्याने उसापासून करावी लागले. 
आणर इतर उत्पादनेही आलीच. 
शासनाने यथोचचत तवकासारभमुख 
धोरराचे सातत् त्टकून राहहले 
आणर संशोधनाला (हातच राखून न 
ठेवरारा) अतनबयंध आरथ्णक-नैततक 
पाहठंबा हदला तर हे लक्ष्य गाठरे 

शक् आहे. उष्-कत्टबंधीय हवामानात तग धरराऱया आणर कीड रोगांना 
प्रततरोधकता असराऱया शुगरबीटाचा क्ारपड जतमन, नदीबूड क्ेत् इत्ादी 
क्ेत्ावर लागवडीसाठी नजीकच्ा भतवष्ात भारताला युरोपचे सुद्धा 
साखर माकषे ट कातबज कररे अवघड नाही! त्ा दृष्ीपथावर नजर ठेवून 
ऊस सुधाररा संशोधनाची पावले तनधमारपूव्णक टाकली पाहहजेत.

पीक सुधाररा हे केवळ शास्त्र नाही, ती एक कलाही आहे. ते 
तंत्ज्ञानाही आहे आणर सवमात महत्ताचे ते सामाजजक बांरधलकीचे 
काय्णही आहे ! !.

(डेक्कि शुगर टेक्ॉलॉलजस्टस् असोलशएशिच्ञा वञापष्णक 
संमेलिञात कै. गुंडूरञाव स्ृती व्ञाख्ञाि म्हरूि ददलेले भञाषर.  
दद. १८-०९-२०२२)

रिाझीलने २०१७ मध्े तवकजसत केलेला बी. टी ऊस



ऑक्टोबर २०२२ 32

ऊस हे महाराष्ट् ातील प्रमुख नगदी त्पक आहे. या त्पकाने राज्यात 
सामाजजक आणर आरथ्णक बदल घडवून आरलेले आहेत. महाराष्ट्  राज्यात 
ऊस त्पकाखाली १४.३७ लाख हे. क्ेत् असून उत्पादकता ९५ मे. टन/हे. 
एवढी आहे. राज्यातील ऊसाचे संपूर्ण क्ेत् १०० टके्क बागायती आहे. 
असे असुनही ऊसाची उत्पादकता समाधानकारक नाही. ऊसाची शेती 
प्रामुख्याने पारंपाररक पद्धतीने केली जात आहे. प्रगत तंत्ज्ञानाचा वापर 
कररे अत्ंत गरजेचे आहे. ऊसाचे उत्पादन कमी येण्ात प्रामुख्याने 
ऊसासाठी अयोग्य पारी व्यवस्ापन, असंतुजलत पोर्र, उत्म 
गुरवत्ेच्ा बेण्ाची अनुपलब्धता, त्कडी रोगांवरील दलु्णक् ही महत्ताची 
काररे आहेत. साखर उताऱयाबाबत महाराष्ट्  अग्रेसर असून सरासरी 
साखर उतारा ११.५ टक्क्ांच्ा आसपास आहे. 

पपाणधी व्वस्पापनपाचे महत्त्व 
ऊस शेती मधील महत्ताच्ा घटकांमध्े ‘पारी’ हा अततशय महत्ताचा 

घटक आहे. कोरत्ाही जतमनीत ओलावा उपलब्ध असल्ाजशवाय त्पक 
घेता येरे त्कंवा वनस्पतींची वाढ होरे शक् होत नाही. ऊस शेतीमध्े 
मोकाट जसचंन पद्धतीचा उपयोग केला जातो. त्ामुळे व असंतुलीत 
खतांच्ा वापरामुळे जतमनीचा ऱहास होत असून जतमन क्ारयुक् होत 

चालली आहे. मोकाट जसचंन पद्धतीत जवळ-जवळ ६५ ते ७० टके्क 
पारी वाया जाते. अजुनही शेतकरी त्पकास पारी न देता जतमनीस 
पारी देत आहेत. हठबक जसचंन पद्धतीमध्े पारी केवळ त्पकांना हदले 
जाते. मुळांच्ा काय्णक्ेत्ात गरजेएवढा (वाफसा) ओलावा ठेवता येरे 
शक् असल्ाने ऊसाची वाढ जोमदार होऊन भरघोस उत्पादन तमळते. 
काही शेतकरी रेनगन, तुर्ार जसचंन पद्धतीचा वापर कररत आहेत. दोन्ी 
जसचंन पद्धतीपेक्ा अततशय काय्णक्म जसचंन पद्धतीचा म्हरजे हठबक 
जसचंन पद्धतीचा गेल्ा ३५ वर्मापासून वापर सुरू झालेला आहे. आज 
देशभरामध्े साधाररपरे १४०.०० लाख हेक्टर क्ेत्ावर सूक्ष्म जसचंनाद्वारे 
पारी हदले जाते, त्ापैकी ३०,००,००० हेक्टर क्ेत् महाराष्ट्  राज्यात आहे. 

ससचंनपाच्पा ववववध पद्तधी आणण कपाय्भक्मतपा 
जसचंन पद्धतीमध्े मोकाट जसचंन पद्धत, तुर्ार जसचंन पद्धतीचा 

सरमास वापर होतो. गेल्ा दोन दशकापासून हठबक जसचंन पद्धतीचा 
वापर होऊ लागला आहे. मोकाट जसचंन पद्धतीमध्े पारी त्पकास न 
देता जतमनीस हदले जाते. सुरूवातीचे २ ते ३ हदवस जतमनीत खूपच पारी 
साचलेले असते. त्पकाची मुळे अन्न, पारी आणर हवा काहीच घेऊ न 
शकल्ाने त्पकाची वाढ होत नाही. नंतर ३ ते ४ हदवस जतमनीत पयमाप्त 

 ऊसपाच्पा ववरिमधी   उत्पादनपाचपा मंत्र, 
जैन दठबक ससचंन    आणण फक्ट्भगेशन तंत्र! 
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हवा, पारी असल्ाने जतमनीत वाफसा अवस्ा तयार होते. अशावेळी 
त्पकाची मुळे अन्न, पारी, हवा घेऊ लागतात. त्पकांची वाढ उत्म होते. 
३-४ हदवसानंतर पाण्ाच्ा बाष्ीभवनाची त्क्रया सुरूच असते तसेच 
पारी व्झरपण्ाची त्क्रया ही सुरू असते, त्ामुळे पारी त्पकांच्ा 
मुळांच्ा कक्ेपलीकडे तनघून जाते. त्ामुळे मुळांच्ा काय्णक्ेत्ात हवा 
आणर अन्नद्रव्ये असनुही त्पकांना ती घेता येत नाही. मुळांच्ा काय्णक्ेत्ात 
पारी नसल्ाने पाने शुष् होऊ लागतात, पाने त्पवळी होतात. त्ामुळे 
शेतकऱयांना त्पकास पाण्ाचा तार पडतो आहे असे वाटते असे समजून 
पुन्ा मोकाट जसचंन पद्धतीने पारी हदले जाते. अशा मोकाट जसचंन 
पद्धतीमुळे पाण्ाचा खुपच अपव्यय होतो. बरेचसे पारी तनचऱयाद्वारे वाया 
जाते, काही बाष्ीभवनामुळे वाया जाते त्ामुळे मोकाट जसचंन पद्धतीची 
काय्णक्मता ३५ ते ४० टके्क एवढीच तमळते. ६० ते ६५ टके्क पारी वाया 
जाते. तुर्ार जसचंन पद्धतीत ही पारी त्पकास न देता जतमनीस हदले जाते. 
परंतु ह्ा पद्धतीत पारी वापराचे तनयंत्र आपल्ा हाती असते. ह्ा जसचंन 
पद्धतीची काय्णक्मता ७० ते ७५ टके्क एवढी तमळते. २५ ते ३० टके्क 
पारी बाष्ीभवन आणर तनचऱयाद्वारे वाया जाते. हठबक जसचंन पद्धतीत 
पारी वापर काय्णक्मता ९० ते ९५ टके्क तमळते. 

मनुष्ास जसे रोज अन्न, पारी, हवा यांची गरज असते तसेच त्पकांना 
सुद्धा अन्न, पारी आणर हवा यांची गरज असते. हठबक जसचंन पद्धतीमध्े 
जतमन, पीक, पारी यांचा परस्पर संबंध साधला जातो व जतमन नेहमी 
वाफसा अवस्ेत ठेवली जाते. त्पके नेहमी वाफसा अवस्ेतच अन्न, 
पारी, हवा घेत असतात. 

पपारंपपाररक पद्तधीतलपा पपाणधी वपापर 
त्पकाच्ा वाढीसाठी माती, हवा, अन्न, पारी सुय्णप्रकाश यांची 

आवश्यकता असते. पारंपाररक जसचंन पद्धतीने पारी हदल्ास 
साधाररपरे दर ८ ते १५ हदवसांनी पाण्ाची पाळी हदली जाते आणर 
रभजवलेल्ा जतमनीपैकी ततसऱया हहश्याएवढ्ा भागातच पारी 
समप्रमारात पोहोचते. याचाच अथ्ण असा हदलेले सगळेच्ा सगळे पारी 
त्पकांना तमळत नाही आणर जास्तीत जास्त ३५ ते ४० टके्क इतकेच पारी 
खऱया अथमाने वापरले जाते. 

पररसरातील ज्या शेतकऱयांनी हठबक जसचंन पद्धतीवर ऊसाचे अरधक 
उत्पादन तमळतवले आहे त्ाचे अनुकरर करावे म्हरजे ऊसाचे अरधक 
उत्पादन तमळून आरथ्णक नफा अरधक तमळेल.

 ऊसपाच्पा ववरिमधी   उत्पादनपाचपा मंत्र, 
जैन दठबक ससचंन    आणण फक्ट्भगेशन तंत्र! 

बी. डी. जडे
वरीष्ठ कृत्र्तवद्ा शास्त्रज्ञ, 

जैन इररगेशन जसस्ीम् जल. 
(मो. ९४२२७७४९८१)
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दठबक ससचंन पद्तधीचे गुणधम्भ 
१) पारी कमीत कमी वेगाने हदले जाते. 

२) पारी जास्त कालावधीपययंत हदले जाते. 

३) त्पकास पारी दररोज अथवा एक हदवसाआड हदले जाते. 

४) पारी हे त्पकांच्ा मुळांच्ा काय्णक्ेत्ात बुंध्ाजवळ हदले जाते. 

५) पारी हे अततशय कमी दाबाने हदले जाते. 

६) त्पक, पारी, माती आणर हवा यांचा नेहमी समन्वय साधला जातो. 

७) दररोज वाफसा ठेवला जात असल्ामुळे त्पकाची सतत व जोमदार 
वाढ होते. 

दठबक ससचंन पद्तधीचे घटक : १) बायपास, २) हायडट् ोसायलिॉन 
त्फल्टर ३) सँड त्फल्टर ४) त््रिन त्फल्टर ५) कन्ट् ोल व्हॉल्व ६) केमीगेशन 
/ फटवीगेशन साधने अ) व्हेंचुरी, ब) फत्ट्णलायझर टॅक, क) फत्ट्णगेशन पंप 
७) प्रेशर गेज ८) मेन लाईन (पीव्हीसी) ९) सबमेन (पीव्हीसी) १०) बॉल 
व्हॉल्व, ११) फ्श व्हॉल्व, १२) जी.टी.ओ, १३) इनलाईन, १४) लॅटरल 
जॉईनर, १५) त्डट् पर, १६) एंड कॅप 

ऊस लपागवडधीच्पा पधदतधी 
प्रचललत पधदत / सरी वरंबञा पधदत: सरी २.५ ते ३’ रंुदीची पाडून 

प्रत्ेक सरीत ऊसाची लागवड केली जाते. सरीची रंूदी जतमनीच्ा 
प्रकारानुसार ठेवावी. भारी जतमनीत सरीची रंूदी ३.० ते ३.२५' ठेवावी. 
मध्म जतमनीत सरीची रंूदी २.५' ठेवावी. ह्ा पद्धतीमध्े हठबक 
जसचंनाची नळी एका सरी आड ठेवावी. हठबक जसचंनाच्ा दोन नळ्ांतील 
अंतर ५ ते ६ फूट राहते. 

रंूद सरी पधदत या पधदतीमध्े ऊसांच्ा दोन ओळींमधील अंतर ५ 
ते ६' ठेवले जाते. सलग २.५ ते ३' रंूदीच्ा सऱया काढून एक सरी आड 
ऊसाची लागवड करावी. ऊसाच्ा प्रत्ेक ओळीस वितंत् नळी वापरावी. 
हठबक जसचंनाच्ा दोन नळ्ांतील अंतर ५ ते ६ फूट राहते. 

उसपा करीतपा दठबक ससचंन
उसाकरीता हठबक जसचंनाची तनवड करताना उतृ्ष् गुरवत्ेचा जैन 

हठबक जसचंन संचाची तनवड करावी. पाण्ाचा स्त्रोत आणर पाण्ाची 
गुरवत्ा नुसार त्फल्टरची तनवड करावी. इनलाईन नळ्ांची तनवड करताना 

ऊसामध् मोकाट जसचंन पद्धतीचा / पाटपारी वापर

हठबक जसचंन पद्धतीने त्पकांना पारी देण्ाचे मॉडेल
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जैन टबबो एसिेल, जैन टबबो लाईन सुपरची तनवड करावी. कमी खचमाच्ा 
इनलाईन नळ्ा हव्या असल्ास जैन इररगेशन कडे जैन टबबो स्ीम, 
जैन लिास वनची तनवड करावी. पाण्ात तवरघळरारी खते देण्ाकररता 
फटवीगेशनसाठी व्हेंचूरी त्कवा फटवीलायझर टँक बसवून घ्ावा.

दठबक ससचंन पधदतधीवर ऊसपाचधी लपागवड 
सव्णप्रथम (पुव्ण मशागत करून) ऊस लागवडीसाठी जतमनीच्ा 

प्रकारानुसार सऱया पाडून घ्ाव्यात. ज्या सऱयांमध्े ऊसाची लागवड 
करावयाची आहे त्ाच सऱयांमध्े चांगले कुजलेल्ा शेरखताचा वापर 
करावा. ऊसाची पूर्णपरे उगवर होण्ासाठी साधाररपरे ३० ते ४० 
हदवस लागत असतात. त्ापुववी हठबक जसचंन पद्धतीची उभाररी करून 
घ्ावी. बेण्ाची अरधक व उत्म उगवर होण्ासाठी सुरूवातीचे २-३ 
आठवडे तुर्ार जसचंनाचा वापर करावा. ऊसासाठी इनलाईन हठबक जसचंन 
पधदतीची तनवड करावी. हठबक जसचंन संच उभाररी नंतर सऱयांमध्े 
ओल पूर्ण येण्ासाठी संच चालवून घ्ावा. जतमन वाफसा अवस्ेत 
आरून घ्ावी. हठबक जसचंनची नळी दोन्ी सऱयांच्ा मधील वरंबावर नळी 
सरळ ठेवावी. नळी सरळ राहण्ासाठी नळीच्ा शेवटी खुंटी ठोकावी. 
त्ानंतर ऊसाचे बेण्ासाठी तुकडे करावे. बेण्ाला त्कटकनाशक व 
बुरशीनाशकाची प्रत्क्रया करावी. सऱयांमध्े शेरखत टाकण्ापूववी सु्रद 
आणर पालाश खतांचा ५० टके्क तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचीही ५० टके्क 
मात्ा तसेच खोड त्कडीच्ा बंदोबस्तासाठी ५ त्कलो लिोरोपायरीफॉस, 
२०० त्कलो तनबंोळी पेंडचा वापर करावा. त्ानंतर ऊसाच्ा बेण्ाची 
लागवड जतमनीत करावी. मातीने झाकून हाताने हळूवार दाबावे. हठबक 
जसचंन पधदतीने १५ ते २० तमनीटे जसचंन करावे. 

दठबक ससचंन पधदतधीचे ऊस क्पकपामध्े फपायदे 

•  हठबक जसचंन पद्धतीवर बरेच शेतकरी एकरी १०० टनाहून अरधक 
उत्पादन घेत आहेत. 

•  हठबक जसचंन पद्धतीने पारी व्यवस्ापन केल्ाने जतमनीची वाफसा 
स्स्ती कायम राहते व त्पकास पाण्ाचा तार बसत नाही. उत्पादनात 
भरीव वाढ होते. 

•  हठबक जसचंन पद्धतीमुळे पाण्ाच्ा वापरात ५० ते ६० % बचत 
होते. 

•  हठबक जसचंन पद्धतीमुळे कमी पाण्ात, कमी वेळेत, अरधक क्ेत्ास 
जसचंन करता येते. 

•  लोड शेडींगच्ा काळात कमी वेळेत अरधक क्ेत्ास जसचंन करता 
येते. 

•  हठबक जसचंनामुळे वेळ व मजुरी खचमात बचत होते. 

• हठबक जसचंन पद्धतीमुळे तरांचा प्रादभुमाव कमी होऊन तर 
तनयंत्रावरील खचमात बचत होते. 

•  हठबक जसचंन पधदतीचा तसेच संतुलीत पोर्राचा वापर केल्ाने 
साखरेचा उतारा वाढतो. 

•  हठबक जसचंनामुळे जतमन खारवट व चोपर होण्ाचे थांबते. 

•  हठबक जसचंनाद्वारे रासायतनक खतांचा काय्णक्म वापर होऊन 
खतांच्ा मात्ेत २५ ते ३०% बचत होते. 

जैन टबबोटॉप पीसीजैन टबबो एसिेल

जैन टबबो स्ीम

जैन टबबो लाईन सुपर
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रूपृष्ठ अंतग्भत दठबक ससचंन 
भूपृष्ठावरील हठबक जसचंन पद्धती प्रमारेच जतमनीखाली हठबक 

जसचंन करण्ाच्ा पद्धतीला भूपृष्ठ अंतग्णत (सब सरफेस) हठबक जसचंन 
म्हरतात. या जसचंन पद्धतीत जतमनीखालच्ा भागात सारख्या प्रवाहाने 
पारी हदले जाते. जगात भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन पद्धत गेल्ा १५-
२० वर्मापासून वापरात आहे. प्रथमतः हवाई देशामध्े ऊस त्पकामध्े 
वापरण्ासाठी सुरूवात झाली. दजक्र आत्फ्का, स्वितझलयंड आणर 
व्झम्ाब्े या देशामध्े १० वर्मापासून साधाररपरे तनरतनराळ्ा ३० 
त्पकांसाठी त्ामध्े भाजीपाला, ऊस, मका, गहू या त्पकांमध्े मोठ्ा 
प्रमारात वापर होत आहे. 

ऊसासाठी भूपृष्ठ अंतग्णत (सब-सरफेस) जैन हठबक जसचंन पद्धती 
या तंत्ाचा वापर तातमळनाडू आणर आंध्रप्रदेश राज्यात मोठ्ा प्रमारावर 
सुरू झालेला आहे. त्ाची नांदी आता महाराष्ट् ात देखील सुरू झाली आहे. 

रूपुष्ठ अंतग्भत दठबक ससचंनपाचधी आवश्यकतपा कपा? 
•  यांत्त्की पद्धतीने ऊसाची तोडरी करता येते. 

• जसचंन पद्धतीची काय्णक्मता वाढते. 

•  हठबक जसचंनाच्ा नळीचा ऊसाच्ा तोडरी वेळी बचाव होतो.
यामुळे हठबक जसचंन पद्धतीचा ७ ते १० वर्षे वापर करता येतो. 

• ऊस लोळला तरी हठबकच्ा नळीचे ऊस तोडरी वेळी नुकसान  
होत नाही. 

• ऊसाचे अनेक खोडवे सहज घेता येतात. 

रूपृष्ठ अंतग्भत पद्तधीमध्े दठबक ससचंन संचपाचधी उरपारणधी 
भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन तंत्ाचा वापर करताना पाण्ाच्ा 

गुरवत्ेनुसार योग्य त्फल्टरची तनवड अत्ंत महत्ताची ठरते. पाण्ामध्े 
शेवाळ, माती येत असल्ास सँड त्फल्टरचा वापर अवश्य करावा. पाण्ात 
फक् कचरा, पाला-पाचोळा येत असल्ास साधा त््रिन त्फल्टर त्कंवा 
त्डस् त्फल्टरचा वापर करावा. त््रिन त्फल्टर हे सँड त्फल्टर वापरताना 
ही आवश्यक असतो. 

जतमनीत पसरराऱया मुळांचा आकारमान आणर जतमनीचा प्रकार 
हे महत्ताचे घटक आहेत. ऊसाची मुळे हठबक जसचंनाच्ा नळीत 
जशरतात परंतु हठबकची नळी योग्य खोलीवर उभाररी केल्ास व योग्य 
व्यवस्ापन केल्ास भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन तनजचितच यशविी होते. 
ह्ा करीता इनलाईन नळीचा अवलंब करावा. 

त्ामुळेच ऊसासाठी हठबकची नळी जतमनीखाली १०-१५ सेमी 
ठेवावी. ऊसाचे बेरे हठबकच्ा नळीच्ा दोन्ी बाजूला १५ सेमी 
अंतरावर तसेच ५ ते ७ सेमी नळीच्ा खाली लावावे, त्ामुळे ऊसाच्ा 
बेण्ाजवळ उत्म ओलावा राहतो व ऊसाची मुळे हठबकच्ा नळी पासून 
खाली वाढतात. त्ामुळे ऊसाची मुळे हठबकच्ा नळीत जशरत नाहीत. 

हठबकच्ा दोन नळ्ातील अंतर ऊसाच्ा ओळीतील अंतरावर 
(ऊस लागवड पद्धतीवर) तसेच ऊस तोडरी यंत्ाच्ा दोन ब्ेड मधील 
अंतरावर अवलंबून असते. ऊसाच्ा दोन जोड ओळीतील अंतर १५० सेमी 
(५') अथवा १८० सेमी (६) योग्य राहते. जेथे ऊसाच्ा दोन जोड ओळी, 
दर ५ ते ६ फूट अंतरावर लागवड करावयाची असल्ास दोन ओळीच्ा 

भूपृष्ठ अंतर्गत जैन ठिबक सिंचन पद्धतीचा आराखडा 

१५ सेमी. १५ सेमी.२० सेमी.
५ सेमी. ५ सेमी.

दठबक िळी

१२० सेमी (४ फुट)

१५० सेमी (५ फुट)

३० सेमी (१ फुट) ३० सेमी (१ फुट)
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मध्े २५-३० सेमी अंतर ठेवावे आणर दोन्ी ओळीच्ा मध्भागी आणर 
ऊसाच्ा बेण्ाच्ा वर ५ ते ७ सेमी वर हठबकच्ा नळीची यंत्ाद्वारे 
उभाररी करावी. दोन ओळीच्ा मध्े जतमनीत १०-१५ सेमी यंत्ाद्वारे 
उभाररी करावी. 

हठबकच्ा नळीतील त्डट् पस्णचे अंतर, जतमनीचा प्रकार | रचना यावर 
अवलंबून असते. हलक्ा/ वालुकामय जतमनीसाठी दोन त्डट् पस्णमधील 
अंतर ३० सेमी असावे. तर मध्म, पोयट्ाच्ा जतमनीकररता ४० असावे. 
तर भारी, चचकर मातीच्ा जतमनीसाठी ५० ते ६० सेमी असावे. त्डट् परचा 
प्रवाह पारी जतमनीत कसे व्झरपते ह्ावर तसेच ऊसाच्ा मुळांचा पसारा 
रभजतवण्ावर अवलंबून आहे. साधाररपरे २ त्कंवा ४ लीटर/ तास 
प्रवाहाचे त्डट् पस्ण तनवडावेत. दोन त्डट् पस्ण मधील अंतर ३० ते ४० सेमी साठी 
२ लीटर/ तास प्रवाहाचे त्डट् पस्ण तनवडावेत. दोन त्डट् पस्ण मधील अंतर ५० 
ते ६० सेमी असल्ास ४ लीटर/तास प्रवाहाचे त्डट् पस्ण तनवडावेत. हठबक 
जसचंनामधून पाण्ात तवरघळरारी खते आणर अॅसीड, लिोरीन त्टट् टमेंट 
करण्ासाठी व्हेंचुरी अथवा फत्ट्णलायझर टँक अवश्य बसवून घ्ावी. 

रूपृष्ठ अंतग्भत जैन दठबक ससचंन पद्तधीचपा आरपाखडपा 
• भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन नळीची उभाररी करताना घ्ावयाची 

काळजी 

•  हठबक जसचंनाच्ा नळ्ांना एंड कॅप लावण्ाऐवजी सव्ण नळ्ांची 
टोके कलेक्टर पाईपला जोडावीत. योग्य त्ा दाबाचे व व्यासाच्ा 
पाईपांना नळ्ा जोडून चरामध्े उभाररी करावी. कलेक्टर पाईपची 
खोली जतमनीत सबमेनच्ा खोली पेक्ा थोडी जास्त असावी. सबमेन 
कलेक्टर पाईप पययंत थोडासा उतार असावा. 

• सबमेन आणर कलेक्टर पाईप जवळ पाईप मधील हवा तनघून 
जाण्ासाठी एअर कम वॅ्हक्ूम रिेकर व्हॉल्व बसवावेत. तसेच 
सबमेन फ्श करण्ासाठी फ्श व्हॉल्व असावेत. 

•  सबमेन आणर कलेक्टर पाईप जवळ हठबक जसचंनाचा दाब त्कती 
आहे हे बघण्ासाठी प्रेशर चेक पाईंटसस् असावेत. 

• शक्तोवर सेक्शन लहान असावेत त्ामुळे फ्शींग व तनगा 
देखभालीचे काम सुलभ होते. 

• जर सेक्शन लहान कररे शक् नसेल तर प्रत्ेक सेक्शनला फ्श 
व्हॉल्व आणर एअर कम वॅ्हक्ूम रिेकर व्हॉल्व वितंत् बसवावेत. 

• भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन पद्धतीचा अवलंब करताना वॉटर मीटर 
शेतकऱयांनी बसतवरे अरधक हहताचे असते. 

•  जर इनलाईन नळी अरधक लांबीसाठी वापरावयाची असेल अशा 
वेळी २० तममी इनलाईनचा वापर करावा. 

•  प्रत्ेक सेक्शनचा फ्ो त्कती आहे तो चाट्ण शेतकऱयांकडे असावा 
म्हरजे फ्ो आणर प्रेशर चेक करता येईल. 

•  प्रेशर चेक करण्ासाठी प्रेशर गेजचा वापर अवश्य करावा. 
•  ऊसासाठी इनलाईन जैन टबबो एसिेल नळीचा भूपृष्ठ अंतग्णत वापर 

करताना नळीवरील त्पवळ्ा रेर्ा व त्डट् पर वरच्ा हदशेस असावेत. 

रूपृष्ट अंतग्भत जैन दठबक ससचंनपाचे फपायदे 

• भूपृष्ठ अंतग्णत हठबक जसचंन पद्धतीमुळे जतमनीचा पृष्ठभाग कोरडा 
राहहल्ाने तरांचा प्रादभुमाव होत नाही. 

•  हठबक जसचंनाची नळी जतमनीच्ा आत असल्ाने पाण्ाचे 
बाष्ीभवन कमी होते. पारी वापरात ६५ टके्क बचत होते. 

• मूळांजवळ कायम गरजे इतका ओलावा ठेवता येतो, त्ामूळे अन्नद्रव्ये 
ही सहज उपलब्ध होतात. रासायतनक खतांची काय्णक्मता वाढते. 

•  जतमनीवर ओलावा नसल्ामुळे आद्र्णता राहत नाही. त्ामुळे 
बुरशीच्ा रोगांचा प्रादभुमाव कमी होतो. 

•  जतमनीवरून पारी वाहून जात नाही. 

•  जतमन टरक बनत नाहीत तसेच तडे ही पडत नाहीत. 

•  आग व चोरीपासून संरक्र होते. 

•  खते व तनदंरीसाठी लागराऱया मजूरी खचमात बचत होते. 

•  यंत्ाद्वारे ऊसाची जतमनीलगत तोडरी शक् व त्ामुळे खोडवा 
चांगला फुटतो. 

• ऊस उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी वारामध्े दडलेले सामर्थ्ण 
संपूर्णपरे त्क्रयाशील करण्ाचे काय्ण जैन हठबक करते. 

ऊसपासपाठी स्यंचसलत जैन दठबक यंत्रणपा
•  ऊस लागवडीसाठी जैन 

हठबक जसचंन यंत्रेचे 
अनेक फायदे तर 
आहेतच, पर त्ाचबरोबर 
वियंचजलत यंत्रेच्ा 
वापरामुळे भरघोस 
उत्पादन घेण्ात अरधक 
होते. 

•  या यंत्रेत वेळ आधाररत 
प्रमार आधाररत अथवा 
सेन्सर आधाररत पद्धतीचा 
वापर करता येतो. 

•  तसेच तवद्राव्य खते 
ठरावीक EC चे प्रमारे तनजचित करून योग्य प्रकारे देरे शक् आहे. 
आज सुरू असलेल्ा तवजेच्ा लपंडावावर मात करण्ासाठी 
सौरपंपाचा वापर केल्ास, तनजचितपरे त्पकाचा दजमा आणर उत्पादन 
वाढीस मदत होईल. 

• आधुतनक जसचंन यंत्रेच्ा वापरामुळे वीज, पैसा आणर कामगार 
यांची बचत होऊन उत्पादनात लक्रीय वाढ शक्. 

इररकेअर कन्ट् ोलर
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ऊस पपकञाची पञाण्ञाची गरज (सेमी) 

लञागवडीचञा हंगञाम मोकञाट लसचंि दठबक लसचंि 

आडसाली ३५० १५०-१६०

पूव्ण हंगामी २७५ १२५-१३०

सुरू (खोडवा) २५० ११०-१२०

 दठबक संचञावदञारे ऊस पपकञाची पञाण्ञाची गरज  
(लीटर / मीटर / ददवस) 

मदहिञा रंुद सरी पद्धत - ५'

सुरू हंगामी ऊस लागवडीसाठी पाण्ाची गरज 

जानेवारी १.१९ 

फेरिुवारी १.४६ 

माच्ण २.०५ 

एत्प्रल ३.६१ 

मे ५.३९ 

जून ५.०६ 

जुलै ५.१५ 

ऑगस् ८.४६ 

सप्ेंबर ८.८४

ऑक्टोबर  ६.०६ 

नोव्हेंबर ४.६० 

त्डसेंबर ३.०१ 

पूव्ण हंगञामी ऊस लञागवडीसञाठी पञाण्ञाची गरज  
(लीटर / मीटर / ददवस) 

मदहिञा रंुद सरी पद्धत - ५'

ऑक्टोबर १.२७ 

नोव्हेंबर १.३१ 

त्डसेंबर १.४१ 

जानेवारी २.४६ 

फेरिुवारी ३.९७ 

माच्ण ५.८३ 

एत्प्रल ८.८६ 

मे १२.११ 

जून ९.०९ 

जुलै ४.८६ 

ऑगस् ४.८४ 

सप्ेंबर ३.८० 

पटपः वरील तक्तामधील ऊसाची पाण्ाची गरज माग्णदश्णनाकररता आहे. 
जतमनीचा प्रकार, हवामान (तापमान, आद्र्णता, वाऱयाचा वेग) त्पकाची 
अवस्ा यानुसार पाण्ाची गरज बदलू शकेल. पाण्ाची मात्ा जलटरमध्े 
प्रती मीटर हठबकची नळी अशी आहे. 

दठबक ससचंनपाद्पारे रपासपायवनक खतांचे व्वस्पापन (फक्ट्भगेशन तंत्र) 
आपल्ा महाराष्ट् ामध्े हठबक जसचंन पद्धतीचा वापर १९८८-८९ 

पासुन मोठ्ा प्रमारावर सुरू झाला आहे. ह्ा तंत्ामुळे उत्पादनात तर 
वाढ झालीच तसेच फळे, फुले, भाजीपाला ह्ांच्ा गुरवत्ेत लक्रीय 
सुधाररा झाली. सव्ण झाडांना एक समान पारी आणर अन्नद्रव्ये एकाचवेळी 
मुळांच्ा काय्णक्ेत्ात हदल्ामुळे त्पकांची वाढ सदैव जोमदार होते. 

फत्ट्णगेशनसाठी तवद्राव्य खतांच्ा मात्ा ठरतवण्ापूववी आपल्ा 
जतमनीतील मातीचे पररक्र होरे आवश्यक आहे. आपल्ा जतमनीचा 
सामू त्कती आहे. तवद्ुत वाहकता त्कती आहे, तसेच जतमनीत नत्, 
सु्रद, पालाश, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत हे लक्ात येते व त्ानुसार तवद्राव्य 
खतांची मात्ा ठरतवता येते. तवद्राव्य खतांचा वापर करताना जशफारस 
प्रमारे सेंद्रीय खतांचा वापर कररे आवश्यक आहे. जतमनीत तनबंोळीपेंड, 
कुजलेले शेरखत ह्ांचा वापर करावा. 

त्पकांच्ा सवषांगीर वाढ होण्ासाठी सोळा अन्नद्रव्याची आवश्यकता 
असते. प्रत्ेक मूलद्रव्यांचे काय्ण हे वेगळे असल्ामुळे दसुरे मूलद्रव्य त्ाची 
उरीव भरून काढू शकत नाही म्हरून प्रत्ेक मूलद्रव्य हा आवश्यक 
ठरतवला गेला आहे. त्पकांच्ा प्रत्ेक वाढीच्ा अवस्ेत वेगवेगळे अन्न 
घटकांची आवश्यकता असते त्ामुळे त्ांचे व्यवस्ापन हुकुमीररत्ा 
आपर केवळ फत्ट्णगेशन तंत्ामधूनच करता येते. 

मुख् अन्नद्रव्े : काब्णन, हायडट् ोजन, ऑक्सिजन नत्, सु्रद, पालाश, 
पारी आणर हवेतून घेतात. जतमनीतून घेतात. दयु्म अन्नद्रव्ये जतमनीतून 
घेतात. कॅल्शियम, मॅग्ेजशयम, सल्फर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये कॉपर, मँगनीज, 
व्झकं, फेरस बोरॉन, मॉलीब्ीनेम, लिोरीन, जसलीकॉन जतमनीतून घेतात. 

ित्र : पानांमधील हररतद्रव्यांचे प्रमार नत्पुरवठ्ावर अवलंबून असते. 
नत्ामुळे त्पकाची वाढ जोमदार होते. अरधक नत् पुरवठ्ामुळे त्पकांची 
काक्यक वाढ जास्त होते. पाने जास्त लुसलुशीत राहतात. रस शोर्र 
करराऱया त्कडींचा प्रादभुमाव वाढतो. नत् कमी-कमी झाल्ास त्पकांची 
पाने त्पवळी होऊ लागतात. पानांचा आकार लहान होतो. ऊसाची वाढ 
खुरटते. ऊसाला फुटवे कमी येतात. 

सु्रद : मुळांच्ा वाढीकरीता सु्रद आवश्यक असतो. पेशी तवभाजन, 
पेशींचे गुरोत्र, पेशीची लांबी वाढतवण्ाचे काम सु्रद कररत असतो. 
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सु्रदमुळे खोड मजबूत होते. अरधक चुनखडीच्ा जतमनीत जसगंल सुपर 
फॉसे्टचा वापर शक्तोवर करू नये. सु्रदामुळे पुन्णतनतम्णतीच्ा त्क्रया 
वृणद्धगंत होतात. सु्रदाच्ा उरीवमुळे पाने जांभळसर होतात. 

पञालञाश : ऊसामध्े पालाशच्ा वापरामुळे ऊसाच्ा वजनात वाढ होते. 
पालाशच्ा कमतरतेमुळे अवर््णर पररस्स्तीत पाण्ाचा तार सहन करू 
शकत नाही. पालाशच्ा कमतरतेमुळे त्पकाची त्कड, रोगांची प्रततकार 
क्मता कमी होते. पालाशच्ा कमतरतेमुळे पानांच्ा कडा त्पवळसर, 
तपत्करी हदसतात. नंतर संपूर्ण पान त्पवळे पडते. 

कॅल्शियम : पेशींच्ा आवररामध्े अततशय महत्ताचे काय्ण आहे. पेशी 
तवभाजन, वाढीसाठी कॅल्शियमची गरज असते. कॅल्शियममुळे पेशींची 
चांगली वाढ होते. कॅल्शियम, नत् उरीवमुळे पाने तनस्तेज हदसतात. 

मॅनिेलशयम : मॅग्ेजशयम हा हररतद्रव्यांच्ा प्रमुख घटक असतो. पानांना 
हहरवेपरा मॅग्ेजशयममुळे प्राप्त होतो. नत् आणर सु्रद ह्ांचे शोर्र 
मॅग्ेजशयममुळे उत्म होते. मॅग्ेजशयमच्ा उरीवमुळे जुन्ा पानातील 
जशरांमधील भाग त्पवळा पडतो. कॅनोपी व्यवस्ापनातील नत् आणर 
मॅग्ेजशयम महत्ताचे घटक आहे. 

गंधक (सल्फर) : गंधक हा अमीनो अॅजसडचा प्रमुख घटक आहे. 
गंधकामूळे झाडाची वाढ चांगली होते. पानांना हहरवा रंग येतो. बुरशीयुक् 
रोगास प्रतीकारक शक्ी वाढते. गंधकाच्ा उरीवमुळे कोवळी पाने 
त्पवळी पडतात. 

फेरस (लोह) : लोह हा हररत द्रव्याचा घटक असुन प्रकाश संश्ेर्र त्क्रया 
वृणद्धगंत होण्ाकररता लोह आवश्यक असतो. 

तांबे (कॉपर) : तांबे हा जैव रासायतनक त्क्रयामध्े तवकर (एनझाईम) 
म्हरून महत्ताचे काय्ण करतो. प्रकाश संश्ेर्र त्क्रयामध्े तसेच 

वनस्पतीच्ा श्वासोच्छवासाच्ा त्क्रयेत काय्ण करतो. ह्ांच्ा उरीवामूळे 
पानांचे शेंडे पांढरे होतात. 

जस्त (झझकं) : झाडांच्ा अंतग्णत त्क्रयांमध्े काय्ण करतो. तवकर म्हरून 
काम करतो. संप्रेरकाची तनतम्णती व प्ररथनयुक् पदाथ्ण तनममार कायमामध्े 
महत्त आहे. 

मँगिीज (मंगल): मँगनीजच्ा उरीवमुळे पानांच्ा फक् जशरा हहरव्या 
व उव्णरीत पाने त्पवळे होते. पानांमध्े हरीत द्रव्य तयार करण्ास मदत 
करतो. जैव रासायतनक त्क्रयेत भाग घेतो. 

बोरॉि : नत् आणर कॅल्शियमच्ा शोर्रास मदत करतो. बोरॉनच्ा 
उरीवमुळे शेंड्ाची वाढ खुंटते. शेंड्ाकडील भाग चुरगळलेला, 
त्पवळसर हदसतो. 

मॉलीबडेिम : यामुळे नायटट् ेट नत्ाचे रूपांतर प्ररथनांमध्े होण्ास मदत 
होते. ह्ाच्ा उरीवमुळे नायटट् ोजनचे शोर्र कमी होते. 

क्ोरीि : प्रकाश संश्ेर्र त्क्रयेत सहभाग घेतो. लिोरीनचे प्रमार 
वाढल्ास पानावर स्ॉचवीग त्कंवा पाने करपल्ा सारखे हदसतात. 

पपारंपपाररक रपासपायवनक खते व ववद्पाव् खते - यपाचधी कपाय्भक्मतपा 

खतांचञा प्रकञार पञारंपञाररक खते नवद्रञाव् खते 

 नत् युक् ५० ते ६० टके्क ९० ते ९५ टके्क 

सु्रद युक् २० ते ३० टके्क ५० टके्क पेक्ा 
जास्त

 पालाश युक् ४० ते ५० टके्क ८० ते ९० टके्क 

पारंपारीक रासायतनक खतांमधील अन्नद्रव्ये पाण्ातून होरारा 

जैन हठबक जसचंन पद्धतीवरील ऊस लागवड
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तनचरा, बाष्ीभवन व स्स्रीकरर इ. काररामुळे पारंपाररक रासायतनक 
खतांची सरासरी ४०-५० टके्क एवढीच तमळते. पारंपाररक रासायतनक 
खतांमधील अन्नद्रव्ये त्रीत उपलब्ध होरारी नसतात. जशवाय पारंपाररक 
रासायतनक खते पाण्ात पूर्णपरे तवरघळत नाही. त्ांचा सामू जास्त 
असतो. त्ांच्ामध्े सोडीयम व लिोराईडस असतात. तवद्राव्य खतांमधील 
अन्नद्रव्ये त्रीत उपलब्ध होरारी असतात. पाण्ात पूर्णपरे तवरघळरारी 
असतात. आम्लधमवीय असतात. त्ामध्े सोडीयम व लिोराईड नसतात. 

फक्ट्भगेशन आणण ववद्पाव् खतांचे महत्त्व 
तवद्राव्य खतांचा हठबक जसचंनामधून वापर करण्ाच्ा तंत्ास 

फत्ट्णगेशन तंत् म्हरतात. हठबक व तुर्ार जसचंन पद्धतीने जसचंनाबरोबरच 
त्पकाच्ा वाढीच्ा तवतवध अवस्ेस लागराऱया तवद्राव्य खतांचा पुरवठा 
हा दररोज त्कंवा हदवसाआड थेट त्पकांच्ा मुळांच्ा कक्ेत केला जातो. 
ह्ा संकल्पनेला फत्ट्णगेशन असे संबोधले जाते. 

फत्ट्णगेशनच्ा वापरासाठी १०० टके्क तवद्राव्य खते उपलब्ध असरे 

अत्ंत गरजेचे आहे. सध्ा बाजारात उपलब्ध असरारी काही पारंपाररक 

रासायतनक खते पाण्ात संपूर्णपरे तवद्राव्य तर नाहीतच जशवाय त्ामध्े 

लिोराईडस् स व सोडीयम सारखे हानीकारक मुलद्रव्ये असतात. तसेच ही 

खते हठबक जसचंन अथवा तुर्ार जसचंनातून देता येत नाहीत. पारंपाररक खते 

संपूर्णपरे तवद्राव्य नसल्ामुळे त्पकांना हे पुरेपूर उपलब्ध ही होऊ शकत 

नाहीत. ही खते त्पक वाढीच्ा संपूर्ण काळात एकूर सव्ण खते एक, दोन 

त्कंवा तीन मात्ांमध्े तवभागून हाताने फेकून त्कंवा पाभरीतून हदली जातात. 

त्ामुळे बहुतांशी अन्नद्रव्ये तनचऱयाद्वारे, बाष्ीभवनाद्वारे व जतमनीतील 

स्स्रीकररामुळे वाया जातात. जशवाय ही खते काय्णक्म मुळांच्ा खाली 

जाऊन त्पकांना उपयुक् राहत नाही. ह्ा सव्ण काररांमुळे पारंपाररक 

खतांची त्पकासाठी उपयुक्ता ५० ते ६० टके्क पेक्ा ही कमी असते. 

फत्ट्णगेशनद्वारे द्ावयाची खते ही पाण्ात १०० टके्क तवद्राव्य असून हठबक 

जसचंनाद्वारे थेट काय्णक्म मुळांच्ा कक्ेत हदली जातात. जशवाय ही खते 

त्पकांना रोज गरजेनुसार हदली जात असल्ामुळे तनचरा, बाष्ीभवन त्कंवा 

स्स्रीकरराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ह्ामुळे त्पकांची भरघोस वाढ होऊन 

उत्पादनात वाढ तर तमळतेच जशवाय अप्रततम गुरवत्ा ही तमळते. 

नवद्रञाव् खते कशी असतञात. १) तवद्राव्य खते संपूर्णपरे पाण्ात 

तवद्राव्य असतात. २) तवद्राव्य खते आम्लधमवीय असतात. ३) तवद्राव्य 

खते लिोराईडस् स व सोत्डयम सारख्या हातनकारक मुलद्रव्यांपासून मुक् 

असतात. ४) तवद्राव्य खते फवाररीतून तसेच हठबक द्वारे देण्ास योग्य 

असतात. ५) तवद्राव्य खते पाण्ात तमसळल्ावर साका तयार होरारी 

नसतात. ६) तवद्राव्य खतांमधील अन्नद्रव्ये त्पकांस सहज व त्रीत 

उपलब्ध होरारी असतात. ७) तवद्राव्य खते त्पकांच्ा अवस्ेनुसार 

देण्ास योग्य असतात. 

तवद्राव्य खते वापरातून तमळरारे फायदे. १) तवद्राव्य खते १०० टके्क 
पाण्ात तवद्राव्य असल्ामुळे अन्नद्रव्ये त्पकांस लगेच उपलब्ध होतात. २) 
तवद्राव्य खते वापरामुळे डाचळंबाचे तनयमातक्म उत्पादन तमळते. ३) त्पकांना 
पारी आणर अन्नद्रव्यांचा तनयतमत पुरवठा होत असल्ामुळे उत्पादनात 
भरीव वाढ होते. ४) तवद्राव्य खते त्पकांच्ा गरजेनुसार व अवस्ेनुसार 
दररोज अथवा हदवसाआड देता येतात. ५) तवद्राव्य खते थेट त्पकांच्ा 
मुळांच्ा कक्ेत हदली जातात व ती मुळांना त्रीत उपलब्ध होतात. 
६) तवद्राव्य खते सौम् द्रावरातून हदली जात असल्ामुळे मुळांवर 
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अतनष् पररराम होत नाही. ७) तवद्राव्य खते देण्ाची पद्धत अततशय 
सोपी व सोयीची असल्ामुळे वेळ, मजूर, खच्ण ऊजमा, यंत्सामुग्रीची 
बचत होते. ८) तवद्राव्य खते रोज कमी मात्ात हदली जात असल्ामुळे 
अन्नद्रव्ये तनचरावाटे, स्स्रीकरर द्वारा वाया जात नाही. ९) तवद्राव्य खते 
आम्लधमवीय असल्ामुळे जतमनीचा सामू तनयंत्र करण्ास मदत होते. 
जशवाय हठबक संचात क्ार साचत नाहीत. त्डट् पस्ण चोक होत नाहीत. 
१०) काही तवद्राव्य खतांमध्े सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असल्ामुळे वितंत्परे 
जतमनीतून घ्ावयाची फारशी आवश्यकता भासत नाही. ११) तवद्राव्य 
खते वापरामुळे खतांच्ा मात्ेमध्े २५ टके्क बचत होते. १२) तवद्राव्य 
खते सोत्डयम लिोराईडस् स सारखे हातनकारक मुलद्रव्यापासून मुक् 
असल्ामुळे जतमनीच्ा पोतेचा ऱहास होत नाही. तसेच उत्पादनाची 
गुरवत्ा अप्रततम राहते. १३) तवद्राव्य खते फवाररी कररताही वापरता 
येऊ शकतात. १४) हलक्ा जतमनीतही फत्ट्णगेशनद्वारे अरधक उत्पादन 
तमळतवरे शक् होते. 

लपागवडधीपूवमी सरीमध्े रपासपायवनक खतांचधी मपात्रपा (एकरी)
१०:२६:२६   - १०० त्कलो

मॅगस्शियम सले्फट  - २५ त्कलो

गंधक    - १० त्कलो

व्झकं सले्फट   - ५ त्कलो

फेरस सले्फट   - ५ त्कलो

बोरॅसि   - ३ त्कलो

वररल खते २५० त्कलो तनबंोळी पेन्डमध्े तमसळून लागवड 
करण्ाच्ा सरी मध्े मातीत तमसळून द्ावे .

ऊसपासपाठी ववद्पाव् खतांचपा वपापर - पूव्भ हंगपामधी ऊस करीतपा

खते देण्ञाचञा 
कञालञावधी

ग्ेड खतञाची मञात्रञा 
(पक./एकर)

खते देण्ञाची मञात्रञा 
(पक./ए.) 

दर ४थ्ञा ददवशी) 

 उगवरीनंतर 
पहहले १५ ते 
६० हदवस

१२:६१:० २५.०० १.६६६ 

युररया १३३.०० ८.८६६

पोटॅश २०.०० १.३३३

६१ ते १७० 
हदवस 

१२:६१:० ८५.०० २.३१८

युररया १७२.०० ४.६९०

पोटॅश २७.०० ०.७३६

१७१ ते २६० 
हदवस

युररया ३६.०० १.२००

पोटॅश ६६.०० २.२००

पटपः खतांचे वेळापत्क केवळ माग्णदश्णनासाठी आहे. माती परीक्र अहवाल, 
त्पकांची अवस्ा स्ातनक पररस्स्तीनुसार बदल कररे गरजेचे असते. 

ववद्पाव् खते द्पावयपाचधी सपाधने 
हठबक जसचंन पद्धती मधून व्हेंचूरी त्कंवा फत्ट्णलायझर टँक 

त्कंवा इंजेक्शन पंपावदारे तवद्राव्य खतांचा वापर करता येतो. व्हेंचुरी, 
फत्ट्णलायझर टँक , फत्ट्णलायझर इंजेक्टर पंप 

१) व्ेंचुरी : हे पाण्ाचा दाबामधील 
फरकावर चालरारे साधन आहे. 
व्हेंचुरीद्वारे तवद्राव्य खते पाण्ाच्ा 
प्रवाहाबरोबर झाडांच्ा मुळांच्ा 
कक्ेत हदली जातात. व्हेंच्ुरीच्ा 
शोर्राचा दर ४० ते १५०० 
जलटर प्रती तास असतो. मुख्य 
वाहहनीवरील, व्हॉल्व द्वारे कमी 
जास्त करता येतो. व्हेंचुरी १०,१२५, १.५,२.० इंच साईजमध्े उपलब्ध 
आहेत. 

२) फपट्णलञायझर टॅक: ही एक 
स्ीलची टाकी असून मुख्य 
जलवाहहनीस इनलेट व 
आऊटलेट जोडलेले असते. 
खतांचे प्रमार जसचंनाबरोबरच 
त्पकांना हदले जाते. टँक 
३०,६०,९०, १२०, १६० जलटरमध्े 
उपलब्ध आहेत. 

फक्ट्भगेशन करतपानपा घ्पावयपाचधी कपाळजधी 
तवद्राव्य खते ही हठबक जसचंनाद्वारे द्ावयाची असल्ामुळे हठबक 

संचाची काळजीपूव्णक देखभाल कररे हे महत्ताचे ठरते. हठबक जसचंन 
संचाची मांडरी ही आराखड्ानुसार असावी. 

सव्णप्रथम हठबक जसचंन संचातील त्फल्टस्ण (सॅड त्फल्टर, त््रिन 
त्फल्टर) मेन लाईन, सबमेन लाईन, लॅटरल, त्फटींग्स, व्हॉल्वसस् व 
फ्श व्हॉल्व इत्ादी हठकाराहून होराऱया गळती (जलकेजेस) पूर्णपरे 
बंद कराव्यात. ऊसासाठी वापरण्ात येराऱया ईनलाइन हठबक जसचंन 
वापरताना त्फल्टर जवळ १.५ ते २ त्कलो/चौ.मी प्रेशर असावा. जर 
त्डट् पस्ण जवळ गळती (लेकेजेस) असेल तर ते सुद्धा बंद करावे, नाहीतर 
सव्ण झाडांना सारखे पारी तमळत नसल्ास त्ा प्रमारात पाण्ासोबत 
खते ही झाडांना जातील. पयमायाने खते व पारी कमी जास्त तमळाल्ास 
उत्पादनावर त्ाचा पररराम हदसून येईल. इनलाईनची नळी ऊसाच्ा 
ओळीजवळ ठेवावी. नळी सरळ ठेवून नळीचे शेवटचे टोक खुंटीला 
बांधावे. खते आणर पारी पांढऱया मुळांच्ा क्ेत्ातच द्ावे. लॅटरल नळ्ा 
सरळ ठेवाव्यात. सँड त्फल्टर सबमेन तनयतमतपरे साफ (फ्श) कररे 
गरजेचे असते. लॅटरल नळ्ांची तोंडे उघडून दर ८ ते १५ हदवसांनी 
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पाण्ाने दाब देऊन साफ करून घ्ाव्यात. पाण्ाचा स्त्रोत तवहीर, 
कालवा, धरर, नदी त्कंवा तलाव असेल व त्ात शेवाळे, गाळ, कचरा 
असेल अशा हठकारी हठबक जसचंन संच दीघ्णकाळ सुरळीत कायमात्न्वत 
राहण्ाकररता त््रिन त्फल्टर सोबत सँड त्फल्टरची आवश्यकता असते. 
खते देण्ाअगोदर झाडांना पाण्ाची त्कती गरज आहे हे त्ा भागातील 
जतमन, हवामान, झाडाची अवस्ा इत्ादी बाबींचा अभ्ास करून तनजचित 
करावी. साधाररत: जतमन ही रोज वाफसा अवस्ेत राहील एवढेच पारी 
झाडांना हदले पाहहजे. कारर वाफसा स्स्तीतच वनस्पती, हवा, पारी 
अन्नद्रव्ये चांगल्ा ररतीने घेऊ शकते. एकदा का पाण्ाची मात्ा तनजचित 
केल्ावर तवद्राव्य खते देण्ाचा कालावधी तनजचित करावा. खते देण्ाचा 
दर व कालावधी खते देण्ाच्ा साधनांनुसार बदलत असतो. 

तवद्राव्य खतांचा वापर एकूर जसचंनाच्ा कालावधीच्ा मधल्ा 
कालावधीत करावयाचा असतो. समजा, आपर १२० तमतनटे हठबक 
जसचंन संच चालतवत असल्ास ८० तमतनटे हठबक जसचंन संचावदारे 
फक् पारी द्ावे. नंतर ३० तमतनटे तवद्राव्य खते हठबक जसचंनाद्वारे द्ावे 
नंतर १० तमतनटे पुन्ा पारी द्ावे. शेवटी पारी एवढ्ा करीता द्ावे की 
जेरेकरून हठबक जसचंन संचात खते साचून न राहता. खतांची संपूर्ण 
मात्ा झाडांच्ा मुळापययंत पोहोचेल. खते देण्ाची साधने कोरतीही 
असो त्कंवा कालावधी त्कतीही असला तरी खतांची तीव्रता १००० ते 
१२०० पीपीएम एवढी असावी. त्ामुळे फटवीगेशनच्ा कालावधीत 
खतांच्ा तीव्रतेस खूपच महत्त आहे. त्पकांना जास्त पारी देऊ नये 
अन्था पाण्ाबरोबर खतांचाही तनचरा होऊन जाईल म्हरूनच त्पकांना 
गरजेइतकेच पारी देरे महत्ताचे असते. 

तवद्राव्य खते फवाररी करण्ास योग्य असतात हे जरी असले तरी 
त्पकास कोरत्ा अन्नद्रव्यांची उरीव आहे. अशाच खतांची तनवड करून 
मगच त्ाची फवाररी करावी. 

फटमीगेशनचधी कपाय्भक्मतपा 
फटवीगेशनची काय्णक्मता खालील बाबींवर अवलंबून असते १) 

हठबक जसचंन संचाची त्डझाईन नुसार उभाररी २) हठबक जसचंन पद्धती 
मधून पारी वापराचे वेळापत्क ३) जतमनीचा प्रकार ४) जतमनीचा सामू 
५) जतमनीतील तवद्राव्य क्ार ६) जतमनीतील तापमान ७) मुळांच्ा 
काय्णक्ेत्ातील खतांची तीव्रता ८) फटवीगेशनचा कालावधी ९) फटवीगेशनची 
साधने १०) जसचंनासाठी वापरल्ा जाराऱया पाण्ाची गुरवत्ा.

ववववध ववद्पाव् खतांच्पा ग्ेड्स 
सध्ा बाजारात पावडर विरूपात तवद्राव्य खते २५ त्कलो व ५० 

त्कलो बॅगमध्े उपलब्ध आहेत. 

०:५२:३४  मोनो पोटॅजशयम फॉसे्ट 

१७:४४:००  युररया फॉसे्ट 

१३:००:४५  पोटॅजशयम नायटट् ेट 

१२:६१:००  मोनो अमोतनयम फॉसे्ट 

१९:१९:१९  सुक्ष्म अन्नद्रव्य युक् 

१३:४०:१३  सुक्ष्म अन्नद्रव्य युक् 

१६:०८:२४  सुक्ष्म अन्नद्रव्य युक् 

०:०:५०  सले्फट ऑफ पोटॅश 

युररया, फास्ोररक अॅजसड, पांढरा पोटॅश (MOP), कॅल्शियम नाइटट् ेट 

बाजारात वरील खते उपलब्ध असली तरी पारंपारीक खतामधील 
नत्ाकरीता युरीया, अमोतनयम सले्फट, पोटॅशसाठी पांढऱया रंगाचा पोटॅश 
आणर फॉस्रससाठी १२:६१:० त्कंवा फॉस्ोरीक अॅजसडचा उपयोग 
केल्ाने हठबक मधून वापरण्ाच्ा रासायतनक खतांच्ा खचमात फार 
मोठी बचत होऊ शकते 

त्पकाचे अरधक उत्पादन घेण्ासाठी ऊस शेतीमध्े 
वापरण्ात येराऱया पारी आणर रासायतनक खते ह्ा 
मुख्य घटकाच्ा वापरण्ाच्ा पद्धतीत पारंपारीक 
पद्धतीत अजुनही ऊस उत्पादक शेतकरी पारी आणर 
खते ऊस त्पका बरोबर जतमनीस ही देत आहेत. त्ामुळे 
दोन्ी मुख्य घटकांची ज्यांची उसाच्ा अरधक उत्पादन 
देण्ात महत्ताचे काय्ण आहे, त्ाची पारी व खत वापर 
काय्णक्मता ४० ते ५० टके्क पेक्ा अरधक तमळत नाही. 
त्ामुळे खूप पारी आणर रासायतनक खते वापरल्ाने 
उत्पादनात वाढ होत नाही. जशवाय जतमनीत क्ार 
साचून जतमनी क्ारयुक्, खारवट, चोपर, चचबड होऊन 
जतमनीची उत्पादकता कमी होते, त्ामुळे पारंपाररक 
ऊस शेती मध्े बदल कररे अत्ंत गरजेचे आहे. 

आधुतनक जसचंन पद्धतीमध्े पारी आणर रासायतनक 
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खतांचा वापर पाण्ामधून ऊसाच्ा काय्णक्म मुळांजवळ थेंबा-थेंबाने 
गरजेनुसार, अवस्ेनुसार हदले जाते. त्ामुळे या दोन्ी घटकाची पारी 
वापर काय्णक्मता आणर खते वापर काय्णक्मता ८० ते ९० टके्क पेक्ाही 
अरधक तमळाल्ाने ऊस त्पकाची वाढ जोमदार होते. ऊसाची जाडी, गोडी 
वाढते. त्ामुळे ऊसाच्ा उत्पादनात आणर साखर उतारा वाढण्ास ही 
मदत होते. त्ामुळे ऊस त्पकामध्े हठबक जसचंन जतमनीच्ावर अथवा 
भूपृष्ठअंतग्णत हठबक जसचंन (सबसरफेस) वापररे शेतकऱयांसाठी आणर 
साखर कारखान्ासाठी फायदेशीर आहे. 

जैन दठबकवर ऊसपाच्पा ववरिमधी उत्पादनपात सपातत्य 
ऊसाचे तवक्रमी उत्पादन तमळरे अरभनंदनीय आणर कौतूकास्पद 

आहे. परंतु हे यश केवळ एका वर्माकरीता असु नये. तवक्रमी उत्पादन 
सातत्ाने तमळाले पाहहजे. राज्यात संजीव माने, सुरेश कबाडे, अशोक 
खोत, हरीदास रभगंारे जैन हठबकवर सातत्ाने अनेक वर्षांपासुन एकरी 
१०० मे.टन पेक्ा अरधक उत्पादन घेत आहेत. 

वियंचजलत हठबक जसचंन यंत्रा

जैन दठबकवर ऊसपाचे ववरिमधी उत्पादन घेणपारे शेतकरी

अ.क्. शेतकऱयञाचे िञाव गञाव लजल्ञा उत्ञादि (मे.टि/एकर)

१ सोमनाथ हुलगे बेंबळे सोलापूर १३१.००

२ प्रशांत पाटील जशरगाव सांगली १२२.००

३ चचतंन डोके सुलतानपूर पुरे १३९.६७

४ हरीदास रभगंारे नांदरेू सोलापूर ११०.००

५ चंद्रकांत चौधरी समशेरपूर नंदरूबार ९०.००

६ तवकास चव्हार मंगरूळ पुरे १२६.००

७ धनेश धुमाळ देवगाव पुरे १२०.००

८ प्रकाश तवलास जाधव जशरोळ कोल्ापूर १६८.००

९ आण्ासाहेब चौगुले जशरोळ कोल्ापूर १२६.००

१० तवक्रम कदम पेरले सातारा ९५.००

११ रिम्हदेव सरडे सोगाव सोलापूर १७६.००
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उगवण ससचंन – अधधक ऊस उत्पादनपाचपा पपायपा!
शेतकरी बंधूनो ऊसाच्ा तवक्रमी उत्पादनाकरीता उगवर जसचंन (जतम्णनेशन इररगेशन) अततशय महत्ताचे आहे. ऊसाची ऊगवर ही जतमनीची 

पूव्णमशागत ह्ा मध्े जतमन भुसभुशीत असरे गरजेचे आहे. लागवड करताना जतमनीमध्े ढेकळे नसावेत. ऊसाची ऊगवर जतमनीमधील वाफसा 
स्स्ती, ऊसाच्ा बेण्ाची गुरवत्ा, बेण्ाचे वय, ऊसाचे बेण्ाचे डोळे चांगले फुगलेले असावे. ऊसाची उगवर जतमनीतील तापमान ह्ावर ही 
अवलंबून असते. ऊसाच्ा उगवरीच्ा वेळीच ऊसामध्े नांगे पडल्ाने तोडरी वेळी अपेजक्त ऊसांची संख्या तमळत नसल्ाने उत्पादन कमी 
तमळते. उत्म गुरवत्ेचे ऊसाचे बेरे आणर उगवरी वेळी जतमनीत वाफसा स्स्ती असेल तर ऊसाची उगवर खुप चांगली होते. पारंपाररक जसचंन 
पद्धती मध्े जतमन सारखी ओली राहरे कोरडी होरे ह्ामुळे त्ाचा ऊगवरीवर पररराम होतो. उसाच्ा लागवडीपूववीच हठबक जसचंनाची उभाररी 
करुन घ्ावी. ऊस बेरे लागवडीच्ा सरीमध्े हठबक जसचंनाची नळी ठेवावी आणर जतमनीत वाफसा अवस्ा येईपययंत जतमनीत ६ ते ७ इंच खोल 
ओल आरून घ्ावी. ऊसाचे बेरे बुरशीनाशक आणर त्कटकनाशकाची प्रत्क्रया झाल्ानंतर ८ हदवसांनी लागवड करावी. बेरे मातीने व्यवस्स्त 
झाकून अलगद हाताने दाबावे. जतमनीचा प्रकार खुप भारी चचकरमाती युक् असल्ास जतमन भूसभूशीत कररे कठीर होते. रोटॅवेटरचा उपयोग 
करूनही ढेकळे राहतात. अशा वेळी तुर्ार जसचंन पद्धतीने जसचंन करुन जतमनीतील ढेकळे तवरघळून घ्ावीत. त्ामुळे उगवर चांगली होण्ास 
मदत होते. हठबक जसचंन पद्धतीने जादा पारी देऊ नये. फक् जतमन कायम वाफसा अवस्ेत राहील एवढाच वेळ हठबक जसचंन संच सुरु ठेवावा. 
हठबक जसचंन पद्धतीवर ऊसाची उगवर पारंपाररक मोकाट जसचंनापेक्ा लवकर होते आणर उगवर ही उत्म होते. त्ामुळे ऊसाची अपेजक्त संख्या 
तमळाल्ाने तवक्रमी उत्पादन तमळते. त्ा करीता शेतकऱयांनी ऊसत्पकाच्ा अवस्ेनुसार हठबक जसचंनाद्वारे पारी आणर अन्नद्रव्यांचे व्यवस्ापन 
कररे गरजेचे आहे. ऊस त्पकासाठी उगवरीचे जसचंन ऊसाच्ा अरधक उत्पादनाचा पाया आहे. 
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दठबक ससचंनपावरील ऊस: पपाण्पाचधी गरज कशधी कपाढपावधी?
ऊस उत्पादक शेतकरी ऊसाचे अरधक उत्पादन तमळण्ाकरीता हठबक जसचंन पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत. ऊस त्पकासाठी हठबक जसचंन 

पद्धतीने त्कती पारी द्ावे, त्कती वेळ संच चालवावा ह्ा बाबतीत अनरभज्ञ असल्ाने शेतकरी आपल्ा सोयीने हठबक जसचंन पद्धतीने ऊस त्पकास 
पारी देतात. काही वेळेस एकाच हदवशी वीज असेपययंत हठबक जसचंन संच सुरूच ठेवतात. तसे न करता जतमन कायम वाफसा अवस्ेत राहील 
एवढाच वेळ हठबक जसचंन पद्धतीने त्पकाच्ा अवस्ेनुसार त्पकाची पाण्ाची गरज भागवावी. हठबक जसचंन संचामधून त्पकास केवळ पारी न 
देता प्रत्ेक वेळी पाण्ात तवरघळरारी खते ऊस त्पकास हदल्ाने ऊसाचे तवक्रमी उत्पादन तमळते. ऊस त्पकाच्ा अवस्ेनुसार, हवामानानुसार 
त्पकाची पाण्ाची गरज बदलते. जो शेतकरी हठबक जसचंन वापर करीत आहे तो ही आपल्ा त्पकाची पाण्ाची गरज काढू शकतो. त्ाकरीता त्ा 
क्ेत्ातील पाण्ाचे बाष्ीभवन त्कती होते? आणर ऊस त्पक गुरांक (Kc) माहीत असरे गरजेचे असते. 

ऊस पपकञाची अवथिञा पपक गुरांक (Kc) कॅिोपी फॅक्टर

सुरुवातीच्ा काळात 
ऊगवरीनंतर

०.३ – ०.५ ०.४

फुटवा आणर वाढीच्ा 
काळामध्े

०.७ – १.०० ०.८

पूर्ण वाढीच्ा काळात १.१ – १.२ १.०

पक्वतेवेळी ०.७ – ०.८ १.०

ऊस हे जवळच्ा अंतराचे ओळींमध्े लागवड करीत असल्ाने ऊस 
त्पकासाठी इनलाईन हठबकचा वापर केला जातो.

ऊस पपकञासञाठी पञाण्ञाची गरज कञाढण्ञाचे सुत्र.

ऊस त्पकाची पाण्ाची गरज (तममी) – अ X ब X क / जसचंन पद्धतीची 
काय्णक्मता

अ – बाष्ोत्सज्णन तममी (ETP)

ब – त्पक गुरांक (Kc)

क – कॅनोपी फॅक्टर (सावलीचा गुरांक)

ड – जसचंन पद्धतीची काय्णक्मता

ऊस लागवडीच्ा तवतवध तवभागामध्े तापमानात तवतवधता 
असल्ाने जतमनीतून पाण्ाचे बाष्ीभवनसुद्धा बदलेल त्ामुळे 
बाष्ोत्सज्णन स्ातनक ऑब्झरवेटरीमधून अथवा जवळपास वेदर से्शन 
असल्ास त्ांच्ाकडून घेण्ात यावी. त्पक गुरांक बदलरार नाही. त्पक 
गुरांक आणर सावलीचा गुरांक वर टेबलमध्े हदलेला आहे. ऊस त्पकासाठी हठबक जसचंन पद्धतीचा अवलंब करीत असल्ाची जसचंन पद्धतीची 
काय्णक्मता ९० टके्क (०.९) घ्ावी.

वरील सुत्ाचा वापर करून ऊस त्पकासाठी पाण्ाची गरज तममी मध्े तमळेल. तममीला, ऊस त्पक लागवडीखालील क्ेत् एक एकर असल्ास 
४०४७ चौ.तम.ने गुरावे. म्हरजे ऊस त्पकासाठी एका एकरला त्कती जलटर पारी लागेल हे समजते. एकुर लागराऱया पाण्ाची जी गरज काढलेली 
आहे ततला लॅटरलच्ा लांबीने भागावे. ऊस त्पकासाठी एका एकरमध्े ऊसाच्ा दोन ओळींतील अंतरानुसार त्कती तमटर लांबीची इनलाईन नळी 
लागेल हे शेतकऱयांना माहहती असते. एकुर जलटर पाण्ाला इनलाईन नळीच्ा लांबीने भागाकार केल्ास ऊस त्पकासाठी एका तमटरमध्े त्कती 
पारी द्ावे लागेल हे लक्ात येईल. 
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कपाळपाचधी
 गरज

इथेनॉल
 वनवम्भतधी कें द्रीय रस्ते वञाहतुक मंत्री श्ी. नितीि 

गडकरी यांची कृपषतीथ्ण मञालसकञाचे 
संपञादक डॉ. सुधीर भोंगळे यांिी 

घेतलेली नवशेष मुलञाखत.
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विातंत्र्यानंतर लगेचच तनयोजनाचा काय्णक्रम हाती घेऊन दरूदृष्ीचे 
आपले पहहले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी सव्ण क्ेत्ात 
तनयोजनाचे पव्ण राबतवण्ास सुरुवात केली. पहहल्ा दोन पंचवात्र््णक 
योजनांमध्े शेतीक्ेत्ाच्ा तवकासावर आणर जसचंन सुतवधा अरधकारधक 
तनममार करण्ावर भर हदला गेला. त्ातून मोठ्ा धरर बांधरीच्ा 
काय्णक्रमालाही वेग आला. कृत्र् औद्ोक्गक क्रांतीचे विप्न मनात बाळगून 
शेतीमालावर आधाररत उद्ोगधंदे उभारण्ाचा काय्णक्रमही झपाट्ाने 
हाती घेण्ात आला. त्ातून देशात आणर महाराष्ट् ात ऊस शेती आणर 
त्ा उत्पाहदत होराऱया उसावर प्रत्क्रया कररारी साखर कारखानदारी 
खासगी व सहकारी अशा दोन्ी क्ेत्ात जारीवपूव्णक मोठ्ा प्रयत्नांनी 

उभी करण्ात आली. सरकारने आपले प्रचंड मोठे पाठबळ या साखर 
कारखानदारीच्ा पाहठशी उभे केले. त्ा काळात साखरेची तनतम्णती हेच 
एकमेव उत्द्दष् होते. भारतात जेव्हा तरित्टशांचा अंमल होता तेव्हा सव्ण 
भर प्रामुख्याने गूळ आणर खांडसरी यांच्ा तनतम्णतीवर होता. आजच्ा 
सारखी पांढरीशुभ्र दारेदार व तवतवध ग्रेड मधली साखर तयार करण्ाची 
संकल्पनाच नव्हती. आमच्ा तवदभमातील चंद्रपूर जजल्हातील जशदेंवाही 

देशपाने वनम्धी सपाखर व वनम्े इथेनॉल वनमयाण करपावे
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येथे तरित्टशांच्ा काळात म्हरजे १९२०-३० च्ा सुमारास उसाचे संशोधन 
कें द्र होते आणर उत्र भारतातून कोहळी जमातीचे लोक येथे येऊन 
उत्म प्रकारचा गूळ व खांडसरी बनतवत होते अशा नोंदी जुन्ा तरित्टश 
गॅझेत्टयरमध्े सापडतात. त्ाकाळी बहुतेक सव्ण साखर धंदा हा खाजगी 
क्ेत्ातच होता. 

विातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपर सहकाराचे धोरर विीकारले आणर 
शेतकऱयाच्ा मालकीचे साखर कारखाने उभे रहावेत असा उदात् 
दृष्ीकोन समोर ठेवून थोर अथ्णतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकंुठभाई 
मेहता आणर लल्ूभाई सामलदास यांनी सहकाराच्ा तत्ताची तनतम्णती 
करून तो तवचार पुढे रेटला. सरकारनेही आपली राजकीय संघशक्ी 
सहकारी साखर कारखानदारीच्ा मागे उभी करून मोठ्ा प्रमारात 
भाग भांडवल पुरतवले. त्ामुळे तनदान महाराष्ट् ात तरी सहकारी साखर 
कारखानदारीचे जाळे मजबूतीने उभे राहहले. ऊस ह्ाच एका त्पकातनं 
शेतकऱयाचे सगळे वैभव उभे राहू शकते असा तवचारही त्ावेळी शेतकरी 
समाजात वाढीला लागला. त्ामुळे शेतीला पारी उपलब्ध झाले की 
ऊसच लावायचा हा तवचार शेतकऱयाच्ा मनात पक्का घर करून 
बसला. बागायती शेती म्हरजे ऊस शेती आणर बागायतदार म्हरजे 
ऊस उत्पाहदत कररारा शेतकरी हेच समीकरर होऊन बसले. आज 
हे समीकरर काही प्रमारात बदललेले असले तरी बहुतांश शेतकरी 
ऊस त्पकाच्ा प्रेमात आहेतच. ते त्ातून बाहेर आलेले नाहीत. त्ामुळे 
बऱयाचदा ऊस हे आळशी शेतकऱयाचे पीक आहे असे म्हटले जात असले 
तरीही ज्याच्ाकडे थोडेफार का होईना बारमाही पारी उपलब्ध आहे तो 
थोडाफार का होईना ऊस लावल्ाजशवाय राहातच नाही. ही थोडीफार 
उसाची लागर आता महाराष्ट् ात बघता-बघता १७ लाख हेक्टरवर गेली 
आहे आणर उसाचे क्ेत् एवढे वाढू देरे दषु्ाळी व पाण्ाची चरचर 
असलेल्ा महाराष्ट् ाला परवडरारे आहे का अशी चचमा सुरू झाली 
आहे. शेवटी कोरते पीक लावायचे हे शेतकऱयाच्ा मनावर अवलंबून 
आहे. त्ाला ज्या त्पकातून दोन पैसे अरधक तमळू शकतील व शेतीमाल 
उत्पाहदत झाल्ानंतर त्ाची लगेच तवले्वाट खात्ीने लागू शकेल अशी 
त्पके घेण्ाला शेतकरी प्राधान् देरार ही काळ्ा दगडावरची पांढरी रेघ 
आहे. त्ामुळे त्पकपद्धती ही हुकूमशाहीने लादता येत नाही. ग्राहकांची 
मागरी व बाजाराचे अथ्णशास्त्र ही त्पकपद्धती ठरतवत असते. 

आता सारखेचा धंदा हा जागततक बनला आहे. तो केवळ आपल्ा 
देशापुरता मयमाहदत राहहलेला नाही. जगात जे अनेक देश ऊस उत्पाहदत 
करतात त्ांची ऊस, साखर, इथेनॉल व इतर उप-उत्पादने (बायप्रॉडक्ट) 
तनममार करण्ाची त्ा वर्वीची नैसक्ग्णक पररस्स्ती व धोररात्मक 
तनयोजन काय आहे हे पाहून आपल्ाला आपले धोरर तनजचित करावे 
लागते. लंडनच्ा आंतरराष्ट् ीय बाजारपेठेत ग्राहकांची मोठी मागरी 
असलेल्ा दजषेदार ग्रेडच्ा साखरेचा भाव काय आहे? रिाझील, क्ुबा, 
मलेजशया, मॉररशस व अन् देशातून त्कती साखर येरार आहे व ती काय 

दराने तवकली जारार आहे हे पाहून साखर तनयमातीचे धोरर ठरवावे 
लागते. बऱयाचदा आंतरराष्ट् ीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी असतात 
पर साखर आपल्ा देशातून साठा कमी करण्ासाठी तनयमात होरे 
गरजेचे असते. म्हरून सरकारमाफ्ण त अनुदान देऊन, वाहतूक सबजसडी 
देऊन ती तनयमात केली जाते. यामागे साखर धंद्ाला संरक्र देरे हाच 
सरकारचा उदे्दश असतो. आता मात् जागततक व देशांतग्णत मागरी 
पाहूनच साखरेचे नेमके त्कती उत्पादन करायचे हे ठरतवण्ाची वेळ 
आलेली आहे. तसे तनयोजन केले नाही तर सगळा साखर धंदा, ऊस 
उत्पादन कररारे शेतकरी, साखर तवक्री कररारे व्यापारी आणर साखर 
कारखान्ांना कज्णपुरवठा करराऱया बँका व तवत्ीय संस्ा आरथ्णक 
संकटात सापडल्ाजशवाय राहरार नाहीत. त्ामुळे साखर धंदा व ऊस 
शेती या दोन्ीचेही तातडीने तनयोजन करण्ाचा काय्णक्रम गांभीयमाने हाती 
घ्ावा लागरार आहे. 

मागरी आणर पुरवठा यांचे प्रमार व्यस्त झाले, संतुलन ढासळले की 
त्ाचा पररराम बाजारपेठेवर आणर मालाच्ा त्कमतीवर लगेचच होतो. 
‘त्डमांड-सप्ाय’चा हा जसद्धांत साखर धंद्ावर खूप पररराम कररारा 
ठरला आहे. मागच्ा वर्वीच्ा (२०२१-२२) गळीत हंगामात देशात साखरेचे 
उत्पादन ३४० लाख मे. टन झाले. आपली देशाची संपूर्ण वर््णभराची 
साखरेची गरज २८० लाख मे. टनाची आहे. म्हरजे मागच्ा वर्वी ६० लाख 
टन साखर गरजेपेक्ा जास्त उत्पाहदत झाली. २०२०-२१ च्ा हंगामातला 
६० लाख टन साखरेचा साठा अगोदरचा जशल्क होता. म्हरजे देशात 
१२० लाख टन साखर जास्तीची पडून आहे. काही प्रमारात साखर तनयमात 
करायला परवानगी हदलेली असली तरीही मोठ्ा प्रमारावर साठा पडून 
आहे. त्ात आता आरखीन भर या वर्वीच्ा (२०२२-२३) गळीत हंगामाने 
घातली जारार आहे. 

यंदा महाराष्ट् ात पाऊस सव्णत् खूप चांगला झाला आहे. काही भागात 
अततवृष्ीने पूरही आले. धररे, बंधारे पूर्ण भरले. तवहहरी, बोअरवेसि 
यांनाही चांगले पारी वाढल्ाने यंदा उन्ाळ्ातही पाण्ाची टंचाई 
भासरार नाही. मुबलक पारी जसचंनासाठी उपलब्ध होरार असल्ामुळे 
शेतकऱयांकडून यावर्वीही नव्याने उसाची मोठ्ा प्रमारावर लागर 
होण्ाची शक्ता आहे. मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट् ात मोसमी 
पाऊस भरपूर होत असल्ामुळे आणर तो नोव्हेंबर-त्डसेंबरपययंत चालत 
असल्ामुळे पाण्ाचा अजजबात तुटवडा भासत नाही व पावसाच्ा 
पाण्ावर उसाची आठ महहने गरज भागते आहे असे चचत् आपल्ाला 
पाहायला तमळते आहे. मागच्ा वर्वीही चांगला पाऊस झाल्ामुळे 
राज्यातील उसाचे क्ेत् जवळपास एक ते दीड लाख हेक्टरने वाढले होते. 
त्ामुळे यावर्वीही महाराष्ट् ात गळीतासाठी जवळपास दोन लाख ऊस 
जास्तीचा उपलब्ध होईल. म्हरजे १७ लाख हेक्टरवर ऊस उभा असल्ाचे 
चचत् पाहायला तमळते आहे. थोड्ाफार फरकाने महाराष्ट् ासारखेच चचत् 
देशातील अन् राज्यांमध्ेही आहे. उत्रप्रदेशात ऊसाचे क्ेत् आणर 
साखर उत्पादन खूप मोठ्ा प्रमारावर वाढले असून आज ते राज्य साखर 
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उत्पादन व ऊस क्ेत्ात पहहल्ा क्रमांकावर जावून पोहोचले आहे. जशवाय 
उत्रप्रदेश सरकारने साखर कारखान्ांच्ा आधुतनकीकरराचा काय्णक्रम 
राबतवल्ामुळे त्ांची काय्णक्मता सुधारली आहे. त्ामुळे उत्पादनातही 
भरीव वाढ झाली आहे. 

देशात यावर्वी ३६० ते ३८० लक् टन साखर उत्पाहदत होईल असा 
अंदाज आहे. मागच्ा वर्वीपेक्ा हे उत्पादन २० ते ४० लाख टनाने अरधक 
असरार आहे. आपल्ा देशाच्ा गरजेपेक्ा १०० ते १२० लाख टन साखर 
अरधकची उत्पाहदत होरार असल्ामुळे या साखरेची कशी तवले्वाट 
लावावी हा प्रश्न तनममार होरार आहे. देशातील साखरेच्ा या वाढत्ा 
उत्पादनामुळे ऊस त्पकतवरारा शेतकरी, कारखाने चालतवरारे उद्ोजक 
आणर या साखर धंद्ासाठी कज्णपुरवठा केलेल्ा बँका व तवत्ीय संस्ा 
अडचरीत येण्ाची शक्ता तनममार झालेली आहे. साखर तवकली जात 
नसल्ामुळे साठे पडून आहेत. व्याजाचा बोजा वाढत चालला आहे आणर 
साखर गोदामांमध्े सांभाळण्ासाठीही खच्ण येतो आहे. त्ामुळे या 
मागरी नसलेल्ा व गुदामात पडून राहहलेल्ा साखरेचे करायचे काय 
असा प्रश्न सव्ण संबंरधतांपुढे उभा राहहला आहे. यावर एकच उपाय आहे तो 
म्हरजे देशाने आपल्ा गरजे इतकेच साखरेचे उत्पादन करावे. त्ापेक्ा 
जास्त साखर उत्पाहदत करू नये. पूववी साखर हे मुख्य उत्पादन होते. आता 
तो प्राधान्क्रम बदलून साखर हे दयु्म उत्पादन झाले पाहहजे व इथेनॉल 
आणर बायोफ्ुएलची तनतम्णती हे मुख्य उत्पादन झाले पाहहजे. 

भारतासारख्या तवकसनशील देशांच्ा आरथ्णक पररस्स्तीचा तवचार 
केला तर आपली आरथ्णक प्रगती ही तवकजसत देशांच्ा तुलनेत अजून 
खूप मागे आहे. चीनची अथ्णव्यवस्ा १३ ते १५ त्टट्लीयन डॉलरच्ा घरात 
आहे. आपर पाच त्टट्लीयनची आज फक् चचमा करतो आहोत. ती केव्हां 
गाठू हा प्रश्नच आहे. त्ामुळे आरथ्णकदृष्टा संपन्न व विावलंबी नसलेल्ा 
आपल्ासारख्या देशाला दरवर्वी १६ लाख कोटी रुपयांचे फॉजसल 
फ्ूएल आयात करावे लागते आहे. आपर ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांची 
गुंतवरूक इथेनॉलच्ा धंद्ात केली तर आपले फॉजसल फ्ुएलवरचे 
परकीय चलन वाचू शकेल. वाहनांमधील इथेनॉलचा वापर आपर 
वाढवीत गेलो तर पेटट् ोल-त्डझेल आयातीवरचा खच्ण कमी होऊन आपले 
वाचलेले परकीय चलन अन् तवकासकामांसाठी वापरता येईल. जशवाय 
पयमावरर संरक्राला हातभार लावून प्रदरू्र व काब्णनडाय ऑसिाईड 
तनतम्णतीचे प्रमारही कमी करता येईल. 

बायो शुगर जसरप तयार केल्ास तो वर््णभर त्टकू शकेल. या 
सायरपपासूनही इथेनॉल तयार करता येईल. आता देशाने तनम्ी 
साखर बनतवली पाहहजे आणर तनम्े इथेनॉल तयार केले पाहहजे. साखर 
कारखान्ांमधून इंधन, इथेनॉल, बायोफ्ुएल आपर मोठ्ा प्रमारात 
तनममार करू शकलो तर कृर्ी तवकासाचा दर प्रचंड वाढून ऊस उत्पादक 
शेतकऱयांच्ा घरात भरपूर पैसा जाईल. आजच्ापेक्ा साखर कमी 

आणर इथेनॉल जास्त उत्पाहदत करण्ाचे धोरर विीकारून ते प्रत्क्ात 
कृतीत उतरतवले तरच कारखाने, देश आणर ऊस उत्पादक शेतकरी वाचू 
शकतील. अन्था शेतकऱयांची आधारभूत त्कंमती वाढवून तमळाव्यात 
म्हरून आंदोलन सतत चालू राहतील. 

बहुपयोगधी शुगर सधीरप बनवपा
आता कारखान्ांनी साखर तयार करुन गोदामांमध्े पोत्ात 

भरुन ठेवण्ापेक्ा बायो शुगर सीरप तयार करुन तो टाक्ांमध्े 
साठवून ठेवावा. हा जसरप वर््णभर जसाच्ा तसा राहू शकतो. 
गरज भासेल त्ाप्रमारे जसरपचा वापर करावा. समजा बाजारात 
साखरेला एकदम मागरी आली तर या जसरपपासून साखर लगेच 
तयार करता येईल आणर इथेनाॅलला अचानक मागरी वाढून 
भाव वाढले तर जसरपचे रुपांतर त्रीत इथेनाॅलमध्े करता 
येईल. ज्या अन्न प्रत्क्रया उद्ोगांना (फूड 
प्रोसेजसगं इंडस्ट् ी उदा. कोकोकोला त्कंवा 
शीतपेये बनतवराऱया कंपन्ा, तमठाई 
तयार कररारे उद्ोग वगैरे) साखर 
ही तवरघळवून, द्रवरुप करून त्कंवा 
पाकात रुपांतर करुन वापरावी लागते ते 
उद्ोगधंदे या शुगर जसरपचा लगेच वापर करू शकतील. जसरपला 
लागरारी उजमा ही साखरेपेक्ा तनजचितच कमी असेल. त्ामुळे या 
जसरपला औद्ोक्गक दृष्टा चांगली मागरी व महत् येऊन त्ाचे 
मूल् वाढू शकते. या जसरपमध्े लिोरीन, आयोडीन आणर रिोमीन 
या तीन हेलोजन्सचा वापर केल्ास हेलोजनेटेड शुगर तयार करता 
येईल. ही साखर मूळ साखरेपेक्ा शंभर पटीने गोड असेल. त्ामुळे 
एक चमचा साखरेत शंभर दारे बसत असतील तर साखरेचा 
एक दारा चहात टाकून तेवढीच गोडी तमळतवता येईल. कमी 
साखरेचा वापर होईल आणर ती साखर इतर उप-उत्पादने तयार 
करण्ासाठी वापरता येईल. इथेनाॅल तर आपर त्कतीही तयार 
केले तरी ते कमीच पडरार आहे. कारर गरजेइतके इथेनाॅल 
आपल्ा देशात आज तरी बनत नाही. त्कंबहुना देशातील व 
महाराष्ट् ातील सव्ण साखर कारखानेही इथेनाॅल तयार करीत नाहीत. 
कारर इथेनाॅल बनतवण्ासाठी अगोदर त्डस्ीलरी (मद्ाक्ण शाळा) 
उभी करावी लागते. गरजेएवढी मळी तमळावी लागते. वर््णभर 
त्डस्ीलरी चालतवरे बहुतांश कारखान्ांना अवघड असते. कारर 
तेवढा कच्चा माल (मळी-मोलॅजसस) तमळत नाही. त्ामुळे बहुतेक 
सव्ण त्डस्ीलरी अपुऱया काय्णक्मतेने चालतात. म्हरून उत्पादन खच्ण 
जास्त राहतो. परररामी परदेशात आपल्ापेक्ा कमी दराने इथेनाॅल 
उपलब्ध झाल्ाने स्पधमा कररे आपल्ाला थोडे अवघड होते. 



ऑक्टोबर २०२२ 50

२००५ साली एका साखर कारखान्ाच्ा गळीत हंगामाच्ा उदस्घाटन 
प्रसंगी, भारतातला शेतकरी डॉलर त्पकवेल व तो अन्नदात्ाबरोबरच 
भतवष्ातील उजमादाताही बनेल असे भाकीत जवळपास १७ वर्षांपूववी मी 
केले होते. शेतकऱयांच्ा शेतात डॉलर कसे त्पकरार व शेतकरी उजमादाता 
कसा बनेल असा प्रश्न पडलेल्ांना आत्ा खात्ी झाली असेल की, भारतीय 
शेतकऱयाने यावर्वी ४० हजार कोटी रुपये त्कंमतीचे परकीय चलन अथमात 
डॉलर, तेल आयातीचे माध्मातून वाचवले. मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी 
यांनी जाहीररीत्ा ईथेनॉल तनतम्णती करराऱया ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे 
व साखर कारखान्ांचे अरभनंदन करून देशाचे ४० हजार कोटी रुपयांचे 
तेल आयातीवरील परकीय चलन वाचवून २७ हजार टन काब्णन उत्सज्णन 
कमी करून संपूर्ण देशभरात १० टके्क ईथेनॉल तमश्ीत पेटट् ोलमुळे 
१० टके्क इंधनामध्े भारत विावलंबी झाला हे आत्मतनभ्णर भारताच्ा 
विप्नपूतवीचे पहहले पाऊल आहे. 

दरवर्वी देशाला १० लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन केवळ तेल 
आयातीवर खच्ण करावे लागते. ८० टके्क तेल व इंधनासाठी देश परावलंबी 
आहे. देशाचे सवमारधक परकीय चलन इंधन व खत आयातीवर खच्ण होते. 
त्ादृष्ीने देशाला १०० टके्क आत्मतनभ्णर होण्ासाठी पुनर्णतनतम्णत उजमा 
(RENEWABLE ENERGY) . जैव इंधन (BIOFUEL) व सेंद्रीय खत या 
३ प्रमुख गोष्ींचा १०० टके्क अवलंब करावा लागेल आणर या तीनही 
गोष्ी शेतीमधून तमळराऱया असल्ाने व सातत्पूर्ण उपलब्ध होरार 

जैव इंधन आत्मवनर्भर रपारतपाचे  
व शेतकरी स्पावलंबनपाचे

बी. बी. ठोंबरे
 अध्क् व व्यवस्ापकीय संचालक 

नॅचरल शुगर अॅण्ड अलाईड इंडस्ट् ीज जल.,
साईनगर, रांजरी ता. कळंब जज. उस्ानाबाद

मो. ९४२३०७२६३३
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असल्ाने आत्मतनभ्णर भारताचे विप्न हे भारतीय 
शेती व्यवसायात दडलेले आहे व त्ा माध्मातूनच 
शेतकरी सुद्धा सवमाथमाने आत्मतनभ्णर होरार आहे. 

आज जागततक जैव इंधन (WORLD 
BIOFUEL DAY) हदनाच्ा तनतमत्ाने शेतीतून 
उजमा या संकल्पनेतून जैव इंधनातील प्रमुख 
बाबींमध्े ऊसाच्ा रसापासून इथेनॉल, अखाद् 
तबयांपासून बायो त्डझेल, शेतातील काडीकचरा 
व बगॅस पासून वीज तनतम्णती, शेती व औद्ोक्गक 
कचरा व सांडपाण्ापासून BIOCNG(CBG) व 
ग्रीन हायडट् ोजन हे प्रमुख स्त्रोत आहेत. यामध्े 
बगॅस व शेती कचऱयापासून वीज तनतम्णती, 
ऊसाच्ा रसापासून व मोलासेस पासून ईथेनॉल 
तनतम्णती या संकल्पना गेल्ा २० वर्षांमध्े व्यावसाक्यक दृष्ीकोनातून 
यशविी झालेल्ा असून आता फार मोठ्ा प्रमारात त्ाचे व्यावसाक्यक 
उत्पादन व वापर सव्ण देशभर प्राधान्ाने होत आहे. शेती व औद्ोक्गक 
कचरा तसेच सांडपाण्ापासून BIOCNG(CBG) तनतम्णती ही संकल्पना 
आत्ा नव्याने अस्स्तत्ात आलेली असून कें द्र सरकारच्ा BIOFUEL 
POLICY २०१८ नंतर खऱया अथमाने बाळसे घेत आहे. जैव इंधनामध्े 
खऱया अथमाने सव्णसामान् शेतकरी व ग्रामीर तरूरांच्ा सहभागाने 
BIOCNG प्रकल्पाचे जाळे संपूर्ण देशभर व गावपातळीपययंत राबवून 
गॅस (CNG व CBG) या वाढत्ा इंधनाची मागरी १०० टके्क शेती 
उत्पादनातून भागवण्ाची क्मता असून त्ाद्वारे इंधनामध्े आपर १०० 
टके्क आत्मतनभ्णर होवू शकतो, एवढे प्रचंड प्रोटेंशीअल या BIOCNG 
संकल्पनेमध्े आहे, ज्याद्वारे मा. पंतप्रधानांची २०७० पययंत शुन् 
प्रदरू्राची संकल्पना साकार होवू शकते. त्ादृष्ीने देशासाठी आत्मतनभ्णर, 
तरूरांसाठी वियंरोजगारातून आत्मतनभ्णरता व शेतकऱयांसाठी 
मुल्वृद्धीतून आत्मतनभ्णरता या त्त्सुत्ीवर आधारीत आत्मतनभ्णर भारताचे 
इंधन BIOCNG याचे संक्ीप्त प्रकल्प तववेचन खाली देत आहे. 

आत्मतनभ्णरतेचे जैव इंधन BIOCNG(CBG) त्डझेल व पेटट् ोल, 
वाहनांचे इंधन म्हरून गेल्ा अनेक वर्षांपासून देशाच्ा कानाकोपऱयापययंत 
पोहोचले आहे. तसेच गेल्ा २० वर्षांपासून CNG विरूपातील गॅस हे 
इंधनही आता जवळपास ९५ टके्क शहरी व ५० टके्क ग्रामीर भागापययंत 
पोहचले आहे. भारताच्ा प्रदरु्र वाढीमध्े पेटट् ोल त्डझेल इंधनाद्वारे 
उत्सजज्णत काब्णन वायूचा जसहंाचा वाटा आहे व जवळपास ८० टके्क 
परावलंतबत् आहे. CNG बाबतही जवळपास ९० टके्क परावलंतबत् 
आहे. त्ामुळे वाहन इंधनामध्े विावलंबनाबरोबरच प्रदरू्र मुक् इंधन 
ही काळाची गरज आहे. त्ादृष्ीने BIOCNG हे भारतासाठी CNG ला 
पयमाय तर आहेच परंतु खऱया अथमाने आत्मतनभ्णर भारताचे भतवष् आहे. 
म्हरून BIOCNG तनतम्णतीला अनन्साधारर महत्त प्राप्त झाले आहे. 

BIOCNG उत्पादनासाठी प्रामुख्याने औद्ोक्गक सांडपारी जसे 
कारखान्ातील एफ्ल्ुएंट, त्डस्ीलरी प्रकल्पातील स्पेंटवॉश, साखर 
कारखान्ातील प्रेसमड, बगॅस व अन् विरूपाच्ा औद्ोक्गक कचरा 
याचा वापर बायोगॅस डायरेक्टरमध्े करून त्ापासून बायोगॅस तनतम्णती 
व त्ाचे शुद्धीकरर (PURIFICATION) करून BIOCNG(CBG) तयार 

करून तो कॉम्पेस करून वाहनाला इंधन म्हरून 
वापरला जातो. तसेच शेतातील सव्ण प्रकारचा 
काडीकचरा, त्पकांचे अवशेर् जसे तुराटी, पळाटी, 
ऊसाचे पाचट, तरस, गव्हाचे काड, भुस्सा व सव्ण 
प्रकारचा शेतीतील कचरा, याचा लगदा करून 
बायोडायजेस्रमध्े वापरून गॅस तयार केला 
जातो. तसेच शेतातील तवतवध त्पके जसे चारा पीक 
(नेपीयर ग्रास, बांबू, गोड ज्ारीची धाटे) ईत्ादीचा 
लगदा करून डायजेस्रमध्े टाकून त्ापासूनही 
बायोगॅस तयार होतो त्ाचे पुढे शुद्धीकरर करून 
BIOCNG वाहनाला इंधन म्हरून वापरला जातो.
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नेपधीयर गवत व शेतधी कचरपा आधपारीत BIOCNG प्रकल्प
अक् तपशील एकूर
१) प्रकल्प क्मता ६ मे. टन BIOCNG प्रती हदवस 

२) अंदाजीत प्रकल्प खच्ण १५ ते २० कोटी

३) प्रकल्पास आवश्यक जागा ३ ते ५ एक्कर

४) प्रकल्पास लागरारा कच्चामाल उपलब्धता

अ) नेपीयर गवत लागवड एक वर्मासाठी ४०० ते ५०० एक्कर

ब) प्रती एकरी उत्पादन (दर २ महहन्ास कापरीनुसार वात्र््णक ५ कापरीमध्े प्रत्ेक कापरीस २० टन 
याप्रमारे त्कमान १०० मे. टन वार्वीक उत्पादन)

१०० ते १२० मे. टन प्रतत हदवस.

क) एकूर वार्वीक उत्पादन (४०० ते ५०० एकरमधून) ४० ते ५० हजार मे. टन

ड) प्रकल्पास कच्च्ामालाची आवश्यकता 
१ मे. टन गवतापासून १०० ते १२० घ.मी. बायोगॅस उत्पादन. १०००० घ.मी. साठी दररोज १०० मे. टन 
नेपीयर गवताची आवश्यकता

३६५ हदवसांकरीता ३६५०० ते ४०००० 
टन ची आवश्यकता.

५) बायोगॅस उत्पादन- १ टन गवतापासून त्कमान १०० घ.मी. याप्रमारे १०० मे.टन गवतापासून १०००० घ.मी. गॅस उत्पादन.

६) दैनीक CNG उत्पादन- बायोगॅसमध्े ६० ते ६५ टके्क तमथेन असल्ाने १ घ.मी. पासून ६०० त्कलो व 
१०००० घ.मी. पासून 

६ टन CNG चे उत्पादन

७) प्रकल्पाचे अथ्णशास्त्र प्रतत हदवसानुसार

अ) प्रकल्प भांडवली गुंतवरुकीचे व्याज (२० कोटी, १० टके्क व्याजदर ३६५ हदवस) ५५,०००

ब) कच्चामाल- नेपीयर गवत १०० टन, दर २५०० प्रतत टन २,५०,०००

क) उत्पादन व प्रत्क्रया खच्ण १५,०००

ड) कम्णचारी पगार व व्यवस्ापन खच्ण २०,०००

इ) घसारा ५०,०००

ई) तवक्री व ईतर खच्ण १०,०००

फ) एकूर खच्ण ४,००,०००

८) उत्पन्न CNG तवक्री- (६ टन दर X ७५००० प्रततटन) ४,५०,०००

९) सेंद्रीय खत तवक्री- १०० मे. टनाच्ा ३० टके्क 
एकूर ३० मे.टन X दर ५००० प्रतत टन

१,५०,०००

१०) एकूर उत्पन्न ६,००,०००

११) एकूर नफा २,००,००० प्रतत हदवस

१२) वार्वीक तनव्वळ नफा- (३०० हदवस) ६.०० कोटी

वरील मॉडेल प्रकल्प अहवालानुसार ६ मे. टन प्रततहदवस CNG 
प्रकल्पासाठी ४०० ते ५०० एक्कर नेपीयर गवताची लागवड अपेजक्त 
आहे. त्ादृष्ीने साधाररपरे १० त्कमी पररघातील ५ ते ७ गावांमध्े 
प्रत्ेकी १०० एक्कर नेपीयर गवताची लागवड करून त्ा ५ ते ७ 
गावांमध्े १ याप्रमारे एका बायोसीएनजी प्रकल्पाची उभाररी त्ा 
गावातील सुजशजक्त तरुरांनी एकत् येवून शेतकरी उत्पादक कंपनी 
(FPO) स्ापन करून असा प्रकल्प उभारावा त्ामधून साधारर २०० 
ते २५० शेतकरी कुटंूब व प्रकल्पासाठी लागरारा ५० ते ७५ कम्णचारी 
वग्ण, नेपीयर गवत कापरी व वाहतुकीसाठी लागरारी ५० वाहने व 
त्ासाठी १०० ते १५० मजूर वग्ण ईत्ादींना कायम विरूपी रोजगार 

तनममार होईल. नेत्पअर गवतापासून शेतकऱयांच्ा नापीक व पडीक 
जतमनीत एकरी २ ते २.५० लाखाचे वात्र््णक उत्पन्न तमळेल. या प्रकल्प 
उलाढालीच्ा माध्मातून वात्र््णक अंदाजे ८० ते १०० कोटीची उलाढाल 
त्ा ७ गावांमध्े होईल व सवमात महत्ताचे त्ा भागातील शेतीचे टट्कॅ्टस्ण 
व ईतर दचुाकी व चार चाकी वाहने या बायो सीएनजीवर चालतील 
ज्या मुळे इंधन खचमात प्रचंड बचत होवून त्ा पररसरातील प्रदरू्र शून् 
होईल. याद्वारे खऱया अथमाने महात्मा गांधींच्ा विप्नातील वियंपूर्ण खेडे व 
मा. नरेंद्र मोदीजींच्ा विप्नातील आत्मतनभ्णर भारताचे विप्न साकार होवून 
“प्रदरु्र मुक् आत्मतनभ्णर भारत व आत्मतनभ्णर विावलंबी शेतकरी” या 
माझ्ा विप्नांचीही पूतवी होईल. 
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महाराष्ट् ात अजलकडे १० वर्षांमध्े ऊसाचे उत्पादन वाढतवण्ाच्ा 
दृष्ीने बरेच प्रयत्न झाले आहेत. त्ाचे पररराम आज आपरास हदसून 
येत आहेत. बऱयाच शेतकऱयांचे एकरी उत्पादनामध्े वाढ  झालेली आहे. 
त्ामध्े एकरी ७०/८० टनापासून ते १०० ते १२० टनापययंत मजल 
मारलेली हदसून येत आहे. तवशेर्तः सांगली, कोल्ापूर, जजल्हांमधील 
ऊसाच्ा उत्पादनामध्े सवमात जास्त वाढ हदसून येते. सांगली कोल्ापूर 
जजल्हांतील शेतकऱयांपासून प्रेररा घेऊन सातारा, सोलापूर, पुरे, 
जजल्हातील शेतकऱयांचा  आधुतनक पद्धतीने ऊस शेती करण्ाकडे कल 
वाढत चाललेला आहे. मराठवाडा, तवदभमामध्े सुद्धा शेतकरी चांगले 
उत्पादन काढण्ाच्ा दृष्ीने प्रयत्न करताना हदसत आहेत. काहींना 
उत्पादन वाढतवण्ाची दृष्ीने योग्य हदशा तमळालेली आहे. तर काहींना 
अजून योग्य हदशा व भरपूर माग्णदश्णन करण्ाची गरज आहे.

आज एकट्ा सांगली जजल्हामध्े आधुतनक ऊस पद्धतीची कास 
धरल्ाने काही हजारामध्े शेतकरी १०० टनाच्ा वरती उत्पादन घेत 
आहेत. जसझन २०१८/२०१९ ला वाळवा तालुक्ातील राजारामबापू 
सह. साखर कारखान्ाला ऊस घालराऱया शेतकऱयांपैकी ३००० ऊस 
उत्पादक शेतकऱयांनी एकरी १०० टनाच्ा वरती उत्पादन घेतलेले आहे.

सुरेश कबञाडे  
शेतीतनष्ठ शेतकरी  

रा. कारंदवाडी, ता. वाळवा, जज. सांगली
मोबा : ९४०३७२५९९९

आधुवनक शपास्तोक्त ऊस शेतधी: कपाळपाचधी गरज
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आज जरी आपरास हे चचत् सुखावह हदसत असले तरी त्ामागे 
त्ा सव्ण शेतकऱयांची १०/१५ वर्षांची मेहनत आहे. असे एकदम १०० 
टन उत्पादन एका रात्ीत तनघत नसते. त्ामागे त्ा सव्ण  शेतकऱयांचे 
कष्, त्ाग, तनष्ठा, प्रयत्न, इच्छाशक्ी, दडलेली आहे. एका तनजचित ध्ेयाने 
प्रेररत होऊन केलेले ते एक  प्ॅतनगं आहे. त्ामुळे ४.५ फुटी सरी सोडली 
म्हरजे लगेच १०० टन तनघेल, हे पहहल्ांदा डोक्ातून काढून टाकावे.

त्ासाठी आपरास जतमनीच्ा पूव्ण मशागतीपासून त्पक फेरपालट 
पययंत ते लागरीपासून ऊस कारखान्ाला जाईपययंत त्ाचे अभ्ासपूर्ण 
तनयोजन केलं पाहहजे.  त्ावेळी आपराला चांगले उत्पादन  काढरे 
शक् होरार आहे.

एखाद्ा वर्वी चांगले उत्पादन न काढता, प्रत्ेक वर्वी सातत्ाने एकरी 
चांगले  उत्पादन काढता आले पाहहजे. त्ाचबरोबर लागर/खोडवा 
त्पकांच्ा  सरासरी उत्पादनामध्ेही वाढ झाली पाहहजे.

त्ासाठी खालील गोष्ींची एकमेकाला सांगड घालून ऊस शेती 
कररे आवश्यक आहे.

सबसॉयलरचपा वपापर
जतमनीची पूव्ण मशागत करण्ाआधी भारी कमी तनचऱयाची पारी 

साठरारी जतमन असेल तर  त्ा प्रकारच्ा जतमनीमध्े आपर पहहल्ांदा 
सबसॉयलर मारून घेतले पाहहजे. सबसॉयलर १.५ ते २ फुटापययंत 
जतमनीच्ा खालील कठीर झालेल्ा भागाचे तळी फोडण्ाचे काम 
करते. त्ामुळे त्ा प्रकारच्ा जतमनीमध्े पाण्ाचा तनचरा होण्ास मदत 

होते. तसेच मुळीजवळ जे क्ारयुक्त माती जमा होते त्ाचा देखील तनचरा 
होतो आणर जतमनीची प्रत सुधारते. तसेच ऊसाच्ा उत्पादनामध्े भरीव 
वाढ होते. क्ाराचा सुद्धा चांगल्ा प्रकारे तनचरा होतो.

जवमनधीचधी पूव्भ मशपागत
चांगली मशागत कररे, म्हरजेच चांगल्ा उत्पादनासाठी 

पाया भक्कम कररे होय. त्ासाठी जतमनीची त्कमान दोनदा उभी-
आडवी नांगरट झाली पाहहजे. पहहली नांगरट शक् असेल तर जसगंल 
पल्टीने  खोल नांगरट करा. दसुरी नांगरट करताना दोन फाळीने केले 
तरी चालेल.  पहहली नांगरट  खोल झाली तर दसुरी नांगरट चांगली 
होते. जतमनीची  पूव्ण-मशागत तुम्ही कशा पद्धतीने करता यावर देखील 
उत्पादन अवलंबून असते.

चांगली मशागत केल्ाने खोलवर जतमन वाळते. संपूर्ण माती 
भुसभुशीत होते. हवा खेळती राहते. जतमनीला चांगले फुल येते. मशागत 
केलेल्ा शेतामधून चालत असताना आपले पाय अक्रशः भरून 
येतात.  चालताना दम लागतो. तालमीसारखी माती होते. खोल नांगरट 
झाल्ामुळे हरळी, लव्हाळा या तरांचा कायमचा बंदोबस्त होतो. 

ऊसपालपा उपयुक्त पधीक फेरपपालट करणे
गेली ५० वर्षे झाली आपर ऊस काढून त्ाजागी परत ऊस त्पक घेत 

आहोत. जतमनीला अजजबात तवश्ांती देत नाही. आज त्ा जतमनीचा दजमा 
घसरला आहे. त्ासाठी आपराला ऊसाची दोन त्पके घेतल्ानंतर एक 
वर््ण उसापासून तवश्ांती देरे गरजेचे आहे. त्ासाठी पीक फेरपालटसाठी 

ऊसात केळीचे अांतरत्पक. गादीवाफ्ावर केळी लागवड तर सरीत ऊस लागवड.
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जी त्पके घेरार आहोत त्ाचे बेवड ऊस त्पकाला फायदेशीर असले 
पाहहजेत. त्ा त्पकांचे पैसे ऊसा इतके झाले पाहहजेत. त्ासाठी हळद, 
केळी, पोपई,  या नगदी त्पकांचे फेरपालट करण्ास हरकत नाही. दर 
जर चांगले राहहले तर काहीवेळा ऊसापेक्ा पैसे जास्त होतात. तसेच 
ऊस बंद केल्ाची आरथ्णक चरचर  जारवत नाही.

कमी तनचऱयाच्ा भारी जतमनी, पारी साठवून राहराऱया जतमनीमध्े 
हळद, केळी पपई ही त्पके  येऊ शकत नाहीत, कारर त्ांना तनचऱयाच्ा 
जतमनी लागतात. त्ा जतमनीमध्े आपर सोयाबीन / हरभरा त्कंवा ढेंचा 
/ हरभरा ही त्पके घ्ावीत. त्ा जशवाय हद्वदल वगवीयांमध्े शेंगा, उडीद, 
मूग, चवळी, ताग ही त्पके देखील ऊस त्पकाला उपयुक् आहेत.

पूर्ण वर््णभर जतमनीला तवसावा तमळाल्ामुळे जतमनीमध्े भरपूर 
ताकद येते. उपयुक् जीवारूंची वाढ होते. पीक फेरपालट केल्ाने 
ऊसाची लागर, खोडवा ही दोन्ी त्पके चांगली येतात. जशवाय वर््णभर 
तवश्ांती तमळाल्ामुळे ऊसामध्े व्हायरस / गवताळ वाढीचे प्रमार 
अततशय कमी राहते.  लागर, खोडव्यामध्े हुमरीचा ॲटॅक मयमाहदत 
राहतो, असा मला  अनुभव आलेला आहे.

तसेच ऊस त्पकाला पूववीच्ा तुलनेत थोडे कमी खच्ण केले, थोडे 
रासायतनक खत कमी टाकले, तरीसुद्धा पूववी इतके त्कंबहुना थोडे जास्तच 
उत्पादन सहजा-सहजी तमळते. 

ज्यांना आरथ्णक काररामुळे तवश्ांती देरे शक् नाही त्ांनी खोडवा 
तुटून गेल्ानंतर हरभरा करावा. साधारर  १५ फेरिुवारीपययंत हरभरा 
केले तरी चालते. लेट हरभरा केल्ामुळे उत्पादन कमी येते व हरभरा 
काढुन मळरी करायला परवडत नाही. त्ावेळी पीक कमी असेल तर 
दारे भरण्ास सुरुवात झाल्ानंतर हरभरा नांगरीमागे गाडून घ्ावे.

दहरवळीच्पा खतपाचपा वपापर करणे
ज्यांचा ऊस माच्ण, एत्प्रल महहन्ात तुटतो त्ांना हरभरा  कररे 

जमत नाही त्ांनी मे / जून महहन्ांमध्े हहरवळीच्ा खतासाठी ढेंच्ा 
करू शकता. तसेच ऊस उगवून आल्ानंतर ४० हदवसांनी हहरवळीच्ा 
खतासाठी तागाचे आंतरपीक घेऊ शकता. एक एकर ढेंच्ापासून 
आपराला एकरी ८० क्क्वटंल हहरवळीचे खत तमळते, जे एकरी २२४ 
क्क्वटंल शेरखताएवढे फायदा देते. (१ क्क्वटंल हहरवळीचे खत:- २.८ 
क्क्वटंल शेरखताचा सत्) एक एकर ढेंच्ा पासून एकरीं ३५ त्कलो 
नत् (७५ त्कलो युररया एवढा) त्पकास तमळतो. ढेंच्ा हद्वदल वगवीय पीक 
असल्ामुळे वातावररातील नत् जतमनीत साठवून ठेवण्ास मदत करते.

ढेंच्ामुळे जतमनीची प्रत सुधारते, जतमनीचा सामू सुधारतो, ढेंच्ास 
भरपूर मुळे असतात व ती खोलवर पसरतात. त्ामुळे जतमन भुसभुशीत 
होऊन पुढील त्पकाच्ा मुळाभोवती हवा खेळती राहण्ास मदत होते. 
जतमनीतील क्ाराचे प्रमार कमी करते. चांगल्ा पद्धतीने जर ढेंच्ाचे 
तनयोजन केले तर ७ ते ८ फुटापययंत उंची येते. ४५ / ५० हदवसांनी 
फुलकळी आल्ानंतर ढेंच्ा गाडून घ्ावे. 

ढेंच्ा करते वेळी आपर सुरुवातीला एकरी ५ / ६ पोती सुपरफॉसे्ट 
व ढेंच्ा गाडताना ५ / ६ पोती जसगंल सुपरफॉसे्ट टाकण्ाची जशफारस 
केली आहे. कारर सुरुवातीला व ढेंच्ा गाडताना असे दोनदा  टाकल्ा 
नंतर ढेंच्ा साधारर १ ते १.५ महहन्ात संपूर्ण कुजून जातो व तो 
टाकलेला सु्रद स्स्र न होता हहरवळीच्ा खतांच्ा माध्मातून 
जास्तीत-जास्त  पुढील त्पकाला गरजेनुसार उपलब्ध होत जातो.

ऊसपाचे पपाचट ठेवणे
पाचट नांगरटीमागे गाडून त्ाचे कंपोष् कररे. ज्यांचे वितःचे पशुधन 

मोठ्ा प्रमारात  आहे अशा शेतकऱयांना घरचे १ नं. गुरवत्ेचे शेरखत 
उपलब्ध होते. परंतु  असे त्कती शेतकरी आहेत? तुमचे जास्त क्ेत् असेल 
तर घरचे शेरखतसुद्धा कमी पडते. अशावेळी आपर  पाचटापासून  सेंहद्रय 
खत तनतम्णती करून शेरखताची कमतरता काही प्रमारात भरून काढू 
शकतो. ज्यांना शेरखत तमळत नाही त्कंवा आरथ्णकदृष्टा घेरे शक् नाही 
त्ांना हा एक उत्म पयमाय होऊ शकतो. पाचट कुजतवल्ाने अगणरत 
असे फायदे तमळतात.

ऊस लागवडीपूववी जतमनीत लावलेला ताग.
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परंतु त्ासाठी आपर  ऊसाचे पाचट जाळरे पूर्णपरे बंद केले 
पाहहजे. कारर आपराला जतमनीचा दजमा  चांगला ठेऊन ऊसाचे 
शाश्वत उत्पादन काढायचे असेल तर  ऊसाला उपयुक् असे त्पक 
फेरपालट  करण्ाबरोबर त्ांच्ा जोडीला पाचट ठेवरही तेवढच गरजेचं 
आहे. मी गेली १८ वर्षे झाली पाचट जाळलेलं 
नाही. पूववी माझ्ा जतमनीचा सामू ८/५ पययंत 
गेलेला होता.  सातत्ाने पाचट ठेवत गेल्ामुळे 
आज त्ा जतमनीचा सामू ७/५ पययंत ठेवण्ात 
यशविी झालो आहे. तसेच  पूववी सेंहद्रय कब्ण. ३३ 
होता तो आता १.५ च्ा पुढे गेला आहे.

एक एकर क्ेत्ामधून  आपराला सुमारे ५ टन 
वाळलेले पाचट तमळते. ते पाचट कुजतवल्ानंतर 
त्ापासून आपराला २ ते २.५ टन सेंहद्रयखत 
तमळते.

रंद सरी पद्त
ऊसाचे उत्पादन वाढतवण्ासाठी रंुद सरीचा 

वापर केला पाहहजे. तुम्हाला ऊस उत्पादनामध्े 
जर वाढ करायची असेल तर दोन सरीतील 
अंतरसुधदा तततकेच महत्ाचे आहे. कारर मला 
एकरी १०० टन उत्पादन हे पहहल्ांदा ४.५ फुट 
सरी वरती तमळाले.

 त्ामुळे तुम्हाला जर ऊसाचे उत्पादन  एकरी १०० टनाच्ा वरती 
घ्ायचे असेल तर  सरीतील अंतर हे कमीतकमी ४.५ फूट ठेवले 
पाहहजे, ३ फूट ३.५ फूट सरीमध्े ते शक् नाही. सरीतील अंतर योग्य 
ठेवल्ामुळे योग्य संख्या राखता येते. ऊसामध्े सुय्णप्रकाश, हवा खेळती 

राहते. ऊसाला चांगली जाडी येते. अपेजक्त असे 
शेवटपययंत जजवंत ऊसाची संख्या राहते. ऊसाला 
वजन चांगले येते. आज मी ४.५ फुटावरून ५ 
फूट, ६ फूट, ७ फूट अंतरावरती जाऊनसुद्धा 
एकरी १०० टनांच्ा वरती उत्पादन घेत आहे. 
सरी मधील अंतर वाढतवल्ामुळे पॉवरत्टलरने 
ऊसाची बांधरी चांगली करता येते. ऊसाला 
मातीची  भर चांगली लागते त्ामुळे ऊस लवकर 
पडत नाही, जरी पडला तरी उन्मळून पडत नाही. 
बेंड होऊन पडतो.

बेणे मळपा
‘शुद्ध बीजापोटी। फळे रसाळ गोमटी।’ असे 

तुकाराम महाराजांनी सांक्गतले आहे, त्ाचा 
प्रत्य आजदेखील आपराला येतोय. ऊसाच्ा 
उत्पादनवाढीमध्े ऊस तबयारेची भूतमका 
फार महत्ाची आहे. तबयारे जर चांगले असेल 
तर एकरी १५ ते २० टनांपययंत उत्पादनात वाढ 

सरीतील ऊसाला हठबक संचाद्वारे पारी

ऊसाचा खालचा काढलेला पालापाचोळा सरीमध्े पसरवून बाष्ीभवन कमी करण्ाचा व ओलावा त्टकवून ठेवण्ाचा प्रयत्न.
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होऊ शकते. एकरीं ३५ टनापययंत उत्पादनात वाढ झालेली असल्ाचा 
मी  वितः अनुभव घेतलेला आहे. ऊसाचे चांगले उत्पादन घेण्ासाठी 
तबयाण्ाची तनवड करताना चुकले तर उत्पादनात फार मोठी  घट येऊ 
शकते. परंतु ऊस तबयारेबाबत अजून पाहहजे तततकी शेतकऱयांमध्े 
जागृती हदसून येत नाही.

शेतकरी सातत्ाने त्कत्ेक वर्षे तेच ते तबयारे वापर करत आहेत. 
त्कंवा तमळेल त्ा तबयाण्ांचा वापर करीत आहेत. अगदी खोडव्याचे सुद्धा 
तबयारे  वापररारे शेतकरी आहेत. जो पययंत तुम्ही चांगल्ा गुरवत्ेच्ा 
तबयाण्ांचा वापर करत नाही तोपययंत तुम्हाला अपेजक्त उत्पादन कधीही 
तमळरार नाही. त्ासाठी वितः बेरेमळा जसलेक्शन पद्धतीने  करा. बेरे 
मळ्ाचे तनयोजन करीत असताना चांगल्ा दजषेदार ऊसाच्ा  प्ॉटमधुन 
जाड ऊस तनवडा. त्ाला तुरा आलेला, मुळ्ा सुटलेला नसावा. तनवड 
करत असताना ज्या ऊसाच्ा बेरामध्े एकसारखी मोठी जाडी आहे, व 

फुटव्याची संख्या चांगली आहे अशा ऊसाच्ा बेरातुन जास्तीत-जास्त 
जाड असरारे ऊस तनवडून घ्ा. त्ाचा तळाचा घेर ५ ते ६ इंच असावा. 
पेरे  ६ ते ९ इंचापययंत असावीत. जास्त फुटवे असलेल्ा बेरातुन ऊस 
तनवडल्ाने जास्त फुटवे येण्ाची त्ाची अनुवंजशकता त्ामध्े येते व 
सगळे फुटवे एकसारखे मोठ्ा जाडीचे तनरोगी व सशक् तनघतात.

बेरे मळा करत असताना तो १० महहने वयाचा असावा. उदा. जर तुमचे 
पुढील वर्वी जून महहन्ात आडसाली लागर करण्ाचे तनयोजन असेल तर 
या वर्वी ऑगस् महहन्ात बेरे मळ्ाचे तनयोजन  करा. म्हरजे पुढील वर्वी 
जून महहन्ामध्े तुम्हाला १० महहन्ांचे कोवळे रसरशीत तबयारे तमळेल.  

बधीजप्रक्रियपा
कांडी कीड, खोडकीड, बुरशीजन् रोग, यांच्ा तनयंत्रासाठी 

लिोरोपायरीफॉस २० टके्क १ जलटरला २ तमली, बतवस्ीन १ जलटरला 
१ ग्राम, या प्रमारात १०० जलटर पाण्ात तमसळूर बेरे १० तमतनटे 

बुडवावे. या प्रत्क्रयेनंतर जजवारूची टट् ीटमेन् करायची असेल तर  लिोरो, 
बावीत्स्नची प्रत्क्रया केल्ानंतर तबयारे सुकवून घ्ा. त्ानंतर १० जलटर 
पाण्ात १ जलटर Acatobactor, १ जलटर p.s.b. सु्रद तवरघळरारे 
जीवारुमध्े तबयारे २० तमतनटे बुडवून नंतर सावलीत सुकवून लागर 
करून घ्ावे. जजवारूखताच्ा प्रत्क्रयेमुळे ५० टके्क नत् व २५ टके्क 
सु्रद खतांची बचत होते व उत्पादनात वाढ होते.

लागवडीसाठी रोपवाटीकेत तयार केलेली ऊस रोपे.
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एक डोळपा लपागण 
लागर करत असताना एक डोळा लागर करा. त्ामुळे आपली 

तबयाण्ाची बचत होते. मी २००० सालापासून १ डोळा लागर 
करत  आहे.  लागर करत असताना  मात्कयं ग करून लागर करा. त्ामुळे 
आपराला एक एकरमध्े डोळ्ांची  संख्या त्कती आहेत हे कळते व 
त्ानुसार अपेजक्त ऊस संख्याचे अचूक तनयोजन कररे शक् होते. 
एक डोळा लागर केल्ामुळे ऊसाची एकसारखी व जलद उगवून होते.

रपासपायवनक खते देण्पाच्पा पद्तधी 
ऊसाला खते देताना दोन पद्धती अवलंबल्ा जातात, एक पद्धत जी 

पारंपाररक पद्धतीने सरमास सगळीकडे वापरली जाते ती म्हरजे फेकून 
खते देरे. खते वरती टाकल्ाने बरीचशी खते हवेत उडून जातात त्कंवा 
पाण्ाबरोबर वाहून जातात. त्ामुळे त्पकाला अपेजक्त असे खते तमळत 
नाही. त्ामुळे पहहल्ांदा आपर ती पद्धत बंद करून मातीआड खते हदले 
पाहहजे.  मातीआड खते  हदल्ाने  खते मुळांच्ा कक्ेत हदली जातात, 
त्ामुळे खताची काय्णक्मता वाढून ऊसाच्ा उत्पादनामध्े भरीव  
वाढ होते.

ऊस रोप लपागण 
काही जतमनीमध्े ऊस लागर करत असताना सातत्ाने तूटाळ होत 

असते. उदाहरराथ्ण ज्या जतमनीमध्े पाण्ाचा तनचरा होत नाही, अशी 
भारी जतमन त्कंवा पारी साठरारी जतमन, त्कंवा अजजबात शेतामधुन 
पारी बाहेर तनघत नाही अशा प्रकारची जतमन,  या प्रकारच्ा जतमनीमध्े 
ऊस रोप लागर करून आपर होरारे नुकसान व आपराला होरारे 
मनस्ताप  टाळू शकतो.

जेठपा मोडणे (मदर शूट) 
ऊस लागर केल्ापासून ६५ / ७० हदवसांनी जेठा (मदर शूट) 

तोडरे.  रोप लागर केलेले असेल तर जेठा (मदर शूट) ८० ते ८५ 
हदवसांनी तोडरे. रोप लागरीचे जेठा (मदर शूट) तोडण्ास कांडी 
लागरीपेक्ा १५ हदवसांनी उशीरा येते.

जेठा (मदर शूट) तोडल्ामुळे साईडच्ा फुटव्यांची वाढ एकसारखी 
व जलदगतीने होते आणर एकरी आपराला अपेजक्त अशी फुटव्यांची 
संख्या तमळते. जेठा, ऊस (मदर शूट) तोडल्ानंतर तुम्हाला फुटव्यांची 
संख्या वाढलेली हदसून येईल. तसेच ८ हदवसामध्े साईडच्ा सव्ण 
फुटव्यांची वाढ एकसारखी हदसून येते.

सुक्ष्मअन्नद्व्पाचपा वपापर 
पूववी ऊस त्पकाला खते देत असताना फक् रासायतनक खते देत होतो, 
परंतु गेली त्कत्ेक वर्षे झाली सातत्ाने न थांबता ऊस काढून ऊस 
करीत आहोत. त्ामुळे  अजलकडील काळात दयु्म अन्नद्रव्याबरोबर 
सुक्ष्मअन्नद्रव्याची कमतरता प्रकर्माने जारवायला लागली आहे. त्ामुळे 
ऊस त्पकाला त्ांचा वापर कररे  गरजेचे झाले आहे. सुक्ष्म अन्नद्रव्याचा 

वापर करत असताना एकरी २५० त्कलो शेरखताच्ा माध्मातून 
हदल्ाने चचलेटेड प्राप्त होऊन ते त्पकाला चांगल्ा पद्धतीने तमळतात. 
त्ासाठी खालील प्रमारे खते द्ा :

व्झकं सले्फट : १० त्कलो

फेरस सले्फट : १० त्कलो

मैग्ेजशयम सले्फट : २५ त्कलो

रोप लावलेल्ा ऊसाचा जेठा ८० ते ८५ हदवसांनी मोडून काढावा लागतो. माेडावयाचा जेठा छायाचचत्ात दाखतवला आहे.
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मँगनीज सले्फट : ५ त्कलो

बोरॉन  : १० त्कलो

गंधक  : १० त्कलो

जसजलकॉन पावडर : ८० त्कलो.
सु्रदयुक्त खते शेणखतपामधून देणे

सु्रदयुक् खते देत असताना ते त्पकाला सव्ण उपलब्ध होत नाही 
त्ातील १५ / २० टके्कच त्पकाला उपलब्ध होते. ते आपर  शेरखताचा 
माध्मातून हदल्ाने ते  त्पकांना चांगल्ा पद्धतीने उपलब्ध होतात.

ऊस क्पकपात सजवपाणूंचपा वपापर
p.s.b. (फॉस्रस सॉजलबल बॅक्टरी) ॲझोटोबॅक्टर (नत् उपलब्ध 

कररारे), के मोतबलायझर (पोटॅश उपलब्ध कररारे) वरील जजवारू 
वापरल्ानंतर १०० टके्क ऊस उत्पादनामध्े फरक पडतो. N.P.K. 
जजवारूचा वापर केल्ानंतर रासायतनक खतामध्े बचत होते. कमी 
रासायतनक खतामध्े सुद्धा चांगले ररझल्ट तमळतात. जजवारू खताचा 
वापर करताना तुम्ही त्कतीही वापर करू शकता, जास्त प्रमारात 
वापर केला तरी त्ाचे साईड इफेक्टस्स काही नाहीत. त्ाचा वापर 
करत असताना तुम्ही पाण्ामध्े तमसळून आळवरी करू शकता. 
जतमनीमध्े भरपूर ओलावा असताना सकाळच्ा सत्ात त्कंवा 
संध्ाकाळी ४ नंतर उन्ाची तीव्रता कमी झाल्ानंतर आळवरी करावे. 
तसेच तुम्ही शेरखतामध्े देखील जजवारू खते तमसळून देऊ शकता.

दठबक ससचंनपाचपा वपापर 

अलीकडील काळात ऊस शेतीसाठी हठबक जसचंनाचा वापर कररे 

अत्ंत गरजेचे आहे. भतवष्ात ऊसाला हठबक जसचंन केल्ाजशवाय ऊस 

शेतीस परवानगी तमळरार नाही. त्ामुळे त्ादृष्ीने आपली मानजसकता 

करण्ाची गरज आहे. हठबक जसचंनामुळे पाण्ाची, तवजेची, मजुरांची, 

व खचमात बचत होते. तसेच  कमी पाण्ामुळे पाण्ाचा अपव्यय टाळून 

जतमनी सुधारतात.

संपूर्ण खते मुळाच्ा कक्ेत देता येतात त्ामुळे खतांची काय्णक्मता 

वाढते व ऊसाच्ा उत्पादनामध्े भरीव वाढ होते. जसझन २०१९-२०२० 

ला मी ७/१.५ या अंतरावर जैन कंपनीच्ा हठबक जसचंनाचा वापर करून 

एकरी १३०.५१२ टन उत्पादन तमळतवले व जून मध्े तबयारेस तुटलेला 

खोडवा ३ एकर १९ गुंठेमध्े ३९१/०१७ टन उत्पादन तमळाले. त्ाचे 

एकरी उत्पादन हे ११२/५२२ इतके तमळाले.

आज मी ११ एकर क्ेत्ावर जैन हठबक जसचंनाचा अवलंब करतोय. 

वरील सांक्गतलेल्ा गोष्ींचे ज्यावेळी आपर तंतोतंत पालन करू 

त्ावेळी आपल्ा लक्ष्यापययंत जाण्ापासून  आपराला कोरीही रोखू 

शकरार नाही व त्ावेळी  खऱया अथमाने आधुतनक शेतकरी म्हरून 

घेण्ास पात् ठरू.

जैन हठबक संचावर लागर केलेल्ा ऊसाची अशी जाेमदार वाढ झाली.
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पारी टंचाई हदवसेंहदवस वाढत असल्ाने हा प्रश्न अरधक तीव्रतेने 
व वारंवार उपस्स्त केला जात आहे. ऐततहाजसकदृष्टा पाहता, हा प्रश्न 
भूतकाळात कधीच भेडसावला नाही. कारर, पाण्ाच्ा उपलब्धतेबाबत 
कोराच्ाही मनात कधीही शंका तनममार झाली नव्हती. पारीच पारी 
चोहीकडे असल्ाने त्ाची पवमा का करायची, अशीच सवषांची मनस्स्ती 
होती. बदलत्ा पररस्स्तीत, मनाप्रमारे पाण्ाचा वापर करण्ासाठी ज्या 
हठकारी जलस्ोत उपलब्ध नाहीत, तेथे मानवाने मोजूनमापून पाण्ाच्ा 
वापरास प्रारंभ केला व पाण्ाचे स्ोत सुधारण्ासाठी नवनवीन संधी 
तो शोधू लागला. पारी वाचवू लागला व त्ाचा वापरही त्ाने कमी 
करण्ावर भर हदला. हीच पररस्स्ती कृर्ी त्पकांच्ा बाबतीतही तनममार 

झाली. शेतातील त्पकांना एकदा पारी हदल्ानंतर, बाकीचे सव्ण पारी 
जाते तरी कुठे?

जसचंनाच्ा पाण्ाचे भतवतव्य हे प्रामुख्याने फक् दोन घटकांवर 
अवलंबून असते. एक म्हरजे, त्पकाच्ा पानांतून वाफेच्ा विरूपात 

मपाझ्पा
ऊस 
क्पकपालपा
क्कतधी 
पपाण्पाचधी
गरज?

डॉ. पी. सोमर
वररष्ठ कृर्ी शास्त्रज्ञ

जैन इररगेशन, जळगाव
मोबा : ९४४३३१५९४७
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काही प्रमारात होरारे बाष्ोत्सज्णन आणर दसुरे म्हरजे, जतमनीच्ा 
पृष्ठभागाची होरारी धूप होय. हे घटक त्पकाच्ा पाण्ाचा वापर तनधमाररत 
करतात. हठबक जसचंन पद्धतीतच हे घटक त्पकांना लागू केले जातात. 
उव्णररत घटक टाळता येण्ासारखे आहेत.

अचूक जलजसचंनामध्े बाष्ोत्सज्णनाच्ा बरोबरीने त्पकांना पारी 
हदले जाते. त्ात त्पकांची जसजशी वाढ होते, तसतशी छतामध्ेही 
वाढ होत जाते आणर जसजसा छताचा आकार वाढत जातो, तसतशी 
जतमनीची धूप कमी कमी होत जाते. पारी वाया जाण्ामधील दसुरा 
महत्ताचा घटक म्हरजे, पृष्ठभागावरून होरारे पाण्ाचे बाष्ीभवन त्कंवा 
बाष्ोत्सज्णन होय. पारंपररक जलजसचंनात पारी वाया जाण्ात हे दोन 
महत्ताचे घटक नाहीत. उव्णररत आहेत.

या हठकारी जेव्हा शेतकरी प्रश्न तवचारतो की, माझ्ा त्पकाला 
त्कती पाण्ाची गरज आहे? तेव्हा त्ाचे उत्र आहे ‘इ.टी.पी.’ 
(इवॅ्हपरेशन + टट् ान्सत्परेशन) म्हरजे, बाष्ीभवन अरधक बाष्ोत्सज्णन 
होय. त्ानुसार, उत्म प्रकारच्ा उसाच्ा भरपूर उत्पादनासाठी त्कती 
पाण्ाची आवश्यकता असते, याचा अंदाज मी काढला आहे. वेगवेगळ्ा 
भागात जो फरक आढळतो, त्ाचे कारर, त्ा त्ा भागात पाण्ाच्ा 
बाष्ीभवनात पडरारा फरक होय. या बाबतीत उसासाठी बारा 
महहन्ांचा कालावधी आहे.

तक्तञा: दठबक लसचंिञात पञाण्ञाची आवश्यकतञा.

प्रदेश पञारी (नम. मी.) घिनमटर / हेक्टरी

कोरडवाहू प्रदेश 
(मदरुाई/चचत्ूर) 

१४६९ १४६९० घनतमटर

त्कनारपट्ीचा द्वीपकल्प प्रदेश 
(पत्श्चम गोदावरी)

१५५८ १५५८० घनतमटर

मध् कोरडा पठार 
(अहदलाबाद, सोलापूर) १४६६ १४६६० घनतमटर

उत्रेकडील तापमानाचे प्रदेश
(पंंजाब/उत्र प्रदेश) 

९६८ ९६८० घनतमटर

त्पकाच्ा आवश्यकतेनुसार पाण्ाचा अचूक वापर केवळ हठबक जसचंन 
पद्धतीनेच करता येऊ शकतो. शेतात पारी असते तेव्हाच पाण्ाच्ा 
पारंपररक पद्धतीचा वापर केला जातो. त्ामुळे पारी वाया जात नाही. 
प्रत्क् वाया जारारे पारी व त्पकाने न वापरलेले पारी फार कमी असते. 
परररामी, पाण्ाचा वापर कमी होतो.

मध् आणर दजक्र भारतात बारमाही उसाच्ा त्पकासाठी प्रतत 
हेक्टर हठबक पद्धतीने १५० ते २५० टन ऊस उत्पादनाकाठी फक् 
१४६६० ते १५५८० घनतमटर पाण्ाची गरज असते. उत्रेकडील 
प्रदेशात १५८० घनतमटर पाण्ाची गरज असते. कमी तापमानाच्ा 
प्रदेशात उत्पादन वाढीसाठी ३-४ महहन्ांचा कालावधी लागतो. या 
प्रदेशातही उत्पादकता तुलनात्मक दृष्टा कमीच असते म्हरजे ती 
साधाररपरे १५० ते १७५टन हेक्टरी असते. वर नमुद केलेली पाण्ाची 
आकडेवारी ही तंतोतंत पाळरे हठबक जसचंन पद्धतीमध्ेच शक् असते. 
परंपरागत पद्धतीमध्े प्रवाही रीतीने पारी हदलेगेले तर सरासरी २५ 
हजार घनतमटरपेक्ा अरधक पारी वापरले जाते आणर इतक्ा मोठ्ा 
प्रमारावर पाण्ाचा वापर करून देखील दर हेक्टरी उत्पादकता ७० ते 
८७ टनांच्ा अासपासच राहते. 
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ऊसपाच्पा नवधीन वपाणांचे संशोधन हवे
महाराष्ट् ात सध्ा ८६०३२ ही उसाची जात मोठ्ा प्रमारावर लावली जाते. हा वार कोईमतूर 
ऊस संशोधन कें द्राने को ८२१९८ आणर कोसी ६७१ या जातींचा संकर करून तयार केला 
आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन कें द्राने १९९६ मध्े हा वार प्रसाररत केला. आता या वाराला 
वापरात येऊन २५ वर्षे झाली आहे. पाने गद्ण हहरवी, लांब, रंूद अल्प प्रमारात कूस, सरळ 
व टोकाकडे वळलेली असतात. देठाचा रंग पारवा असतो. त्ावर थोडा मेरचटपरा असतो. 
जोडावर एका बाजूस करमाकृती असते. कांड्ा मध्म जाडीच्ा लालसर रंगाच्ा असतात. 
डोळा गोल असतो. पक्व उसाच्ा कांडीवर भेगा पडतात. तुरा उशीरा व कमी प्रमारात येतो. 
कारी गवताळ वाढीचे प्रमार कमी असते. खोडवा उत्म येतो. मध्म तसेच भारी जतमनीत 
चांगले उत्पादन येते. सध्ा हा वार शेतकऱयांमध्े लोकत्प्रय असला तरीही वारांचे सतत 
नवनवीन संशोधन कररे अगत्ाचे आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन कें द्राला सरकारमधून 
संशोधनाच्ा कामासाठी तनधी तमळत नसल्ामुळे आता नवीन वार तयार करण्ाचे 
व संशोधनाचे काम जवळपास ठप्प झाले आहे. त्ामुळे खाजगी व सहकार क्ेत्ानेही या 
संशोधनाच्ा कामात लक् घालून सरकारवरचे अवलंतबत् कमी करावे असे वाटते.

आतपा जपागे केव्पा होणपार ?
एक वेळ झोपलेल्ा मारसाला जागे करता येते पर झोपेचे सोंग घेतलेल्ा मारसाला 
जागे कररे अवघड असते. याचा अनुभव आपर सवषांनी कधी ना कधी तनजचित घेतला 
असेल. तशीच स्स्तत पाटाने व प्रवाही पद्धतीने ऊसाला खच्चून पारी देराऱया शेतकऱयांची 
आहे. या पद्धतीने पारी हदल्ामुळे सांगली, कोल्ापूर, पुरे, सोलापूर या भागातील 
हजारों-लाखों एकर जतमनी पांढरट म्हरजे क्ारपड झाल्ा. खारवट, चोपर व पारथळ 
झाल्ा. पाण्ाचा तनचरा न होता शेतात पारी साठून राहू लागले. त्पके पाण्ामुळे सडून 
गेली. काही जतमनी तर पूर्ण नापीक झाल्ा. त्ामध्े पीक येरे सोडाच पर कुसळी 
गवतही उगवेना. आता त्ा जतमनी पुन्ा लागवडीखाली आरायच्ा असतील तर त्ांचा 
दरुूस्तीचा काय्णक्रम हाती घ्ावा लागेल. जतमनीत खाली सबसॉईल डट् ेनेज व परफोरेटेड 
(सक्च्छद्र) पाईप टाकून पाण्ाचा तनचरा करावा लागेल व जतमनीतील क्ार पूर्णपरे 
काढून घ्ावे लागतील. यासाठी लागरारे अद्ावत तंत्ज्ञान व तशी साधने जैन इररगेशन 
कंपनीने तवकसीत केली आहेत. वास्ततवक पाण्ाच्ा प्रत्ेक पाळीला संपूर्ण सरी भरून 
जाईल एवढे पारी न देता सरीच्ा तळाकडचा २५ ते ३० टके्क भाग ओला होईल, 
एका पाळीमध्े ८ ते १० से.मी. पारी द्ावे. एवढेच पारी हदले तर ओलावा, अन्नद्रव्ये, 
हवा, जतमनीचे तापमान व सूक्ष्म जजवारूंची संख्या संतुजलत राहते. ऊस चांगला वाढतो. 
शक्तो पाटाने पारी देरे जतमनींच्ा साठी धोक्ाचेच आहे. भतवष्ात जतमनी त्टकवून 
उत्पाहदत विरूपात ठेवायच्ा असतील तर पाटाने पारी देरे बंद करून हठबकनेच पारी 
हदले पाहहजे. अजून वेळ गेलेली नाही. चांगल्ा जतमनी कशा चांगल्ा राहतील याकडे 
लक् द्ा. लवकर जागे व्हा. काळ कोरत्ाही चुकीला माफी करत नाही.



जैन प्ात्स्क पाक्ण , रा.म.क्र. ६, पो.बॉ. ७२, जळगाव-४२५००१. (महाराष्ट् .)  
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मुद्रक, प्रकञाशक मनिष अमृतलञाल शहञा यांनी जैन इररगेशन जसस्ीम्स् जल. जळगाव यांच्ावतीने आनंद पस्ब्केशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्र.६, मुसळी फाटा, 
ता. धररगाव, जज. जळगाव (महाराष्ट् ) येथून छापून जैन प्ात्स्क पाक्ण , पोस् बॉसि नं.७२, बांभोरी, जळगाव-४२५००१ येथून अंक प्रकाजशत केला आहे. 
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कृर्ीतीथ्ण माजसकाची 
त्डजीटल आवृत्ीसाठी 

कोड सॅ्न करा

Post Regn. No.: JAL/417/2022-2024  
Published on 19th of every month, posted on 28th of every month at Jalgaon-425001 RNI NO. MAHMAR/2018/76944

 �साम�े ��बक �सचंनामुळे ��ा�नाम�े २�०% पय�त 

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

���क ��ा�न �ेत आहेत.

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

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

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

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

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

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

�स�ामुळे िपकास पा�ाचा ताण पडत नाही.

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

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

मा�ेम�े २५ ते �०% बचत करता येते.

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

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

�सा�ा ���क �े�ास �सचंन करता येते.

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

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

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

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

िपक आ�ण ५ ते ७ �ोडवे �ेता येतात.

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

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

ज�न �ा��क पाक� , पो.बॅा. ७२, जळगाव
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