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“माझ्ा आयुष्ाच्ा वाटचालीत शेतकरी हाच कें द्रबिदं ूमानला आहे.  
कारण, शेतकरी नसला तर या बवश्ामध्े कुणीही जगू शकणार नाही.”

– भवरलाल जैन
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महाराष्ट् ातल्ा पाणलोट क्ेत्र बवकास 
काय्यक्रमाचे संक्क्प्त पण सम्यक व 
समग्र असे चचत्र नजरेसमोर आल्ानंतर 
मनात अनेक बवचारांची जी काहूरे, 
वादळे उठतात त्ातलेच पाणलोटानंतर 
पुढे काय हे एक असंच अर्यपूण्य, खोली 
लाभलेलं आणण आज वरवर शांत ददसत 
असले तरीही भबवष्ात शंकराच्ा 
तांडव नृत्ाचे रूप धारण करेल अशा 
प्रकारचे बवचारी वादळ आहे. त्ामुळे 
त्ाची दखल आतापासूनच घेऊन 
सावधपणे हे वादळ उभेच राहू न 
देण्ाच्ा ददशेने पावले टाकणे आणण 
रादहलेच तर त्ाचा प्रबतकार करेल 
अशी चौकट उभी करणे ही आमची 
पुढची माग्यक्रमणा, ददशा असली 
पादहजे. ददैुवाने आज त्ाचा फारसा 
बवचार होताना ददसत नाही. ककंिहुना 
पाणलोटानंतर पुढे काय असा प्रश्नच 
अनेकांना पडत नाही. ज्ांना पडतो 
त्ांनी तो उपस्थित केला तर आधी 
पाणलोटाचे तर काम होऊ द्ा, मग 
पुढे िघू, असा बनरुत्ाह वाढबवणारी, 
जिािदारी टाळणारी उत्तरे ऐकून घ्ावी 
लागतात. हा या क्ेत्रात मनापासून काम 
करणारया अनेक काय्यकत््यांचा अनुभव 
आहे.

शतेकर्ाच्ा आर्थिक ववकासाशशवा् शतेीला सामाशजक आश् प्ाप्तच होऊ शकत नाही. 
शतेीचा ववकास म्हणजचे ग्ामीण ववकास हे सतू्र आता जागवतक बकेँलाही पटलेले असल्ामळेु सवथि 
धोरणांची आखणी त्ा दिशेन ेहोत ेआहे. अशावळेी कोणत्ाही पपकाचा पकंवा त्ाच्ा सघंशक्तीचा 
िसु्ास न करता फळे, फुले, भाजीपाला उत्ािकांच्ा पीकवार सघंटना पाणलोटवनहा् मजबुतीने 
उभ्ा करून त्ांना शतेीमाल वन्यातीच्ा ्दु्ात उतरववण े आणण सपंणूथि िेशाची व जगाची 
बाजारपठे त्ांच्ासमोर पररपूणथि त्ारीवनशी ठेवण ेहे नव ेआव्ान आता आपल्ाला पेलाव्ाचे 
आहे. ्ाबाबतची जागतृी व जाणीवा सबंरंधत पाणलोटांमधल्ा शतेकर्ांमधे् वाढीला लावण ेहा 
आपला ववकासाचा पढुचा का्थिक्रम असला पादहज.े 

्ापढुच्ा काळामध् ेनगिीची, जास्त पाणी लागणारी भात, ऊस, कापसू, केळी ्ांसारखी 
पपके घ्ा्ची असतील तर ती दठबक शसचंनाच्ा आधवुनक ततं्राशशवा् घेता ्णेार नाहीत, असा 
सावथिजवनक िंडक घालून तो सक्तीन ेअमंलात आणला पादहज.े ऊस आणण भात ही खािाड पपके 
घऊेच न्ते अस ेम्हणण ेसोप ेआहे पण शवेटी ‘माकके ट फोसथि’ हा पीकपद्ती वनशचित करणारा आहे. 
शतेकर्ाला िोन पैस ेज्ाच्ातनू अरधक वमळतील अशी खात्री वाटत ेतीच पपके तो लावणार.

पाणलोटातली सवथि शतेी आम्ही पाणी व्यवस्ापनाच्ा दठबक व फवारा ्ा नवीन ततं्राखाली 
नऊेन पाण्ाच ेन्ाय्य वाटप करू शकलो तर शतेी आणण सामाशजक के्त्रात ही मोठी क्रांती होऊ 
शकणार आहे. ववकसीत केलेल्ा पाणलोटातल्ा पाण्ाचे न्ाय्य वाटप अजनू तरी कुणालाही 
जमलेले नाही. ्ा का्थिक्रमाच्ा प्भावी अमंलबजावणीमुळे ज्ा ववदहरींच े पाणी वाढले त्ांचे 
सामाय्कतीकरण करू पकंवा त्ा सावथिजवनक करून वन्पंत्रत पद्तीन,े मोजनूमापनू त्ातले 
पाणी सववांना ववतरीत करू अस ेम्हटले तर ्ाला पकती लोक त्ार होतील हा प्श्न अनतु्तररत 
आहे. पाणलोट ववकासाच्ा का्थिक्रमाच ेआज क्ते्री् ववस्तारीकरण झाले आहे पण त्ा पाण्ाचे 
कुटंुबा-कुटंुबात न्ाय्य वाटप झालेले नाही. पकंबहुना त्ागपवूथिक ज्ांनी ्ा का्थिक्रमात भाग घऊेन 
काही उभ ेकरण्ाचा प््त्न केला त्ांनाही पाणलोटातल्ा पाण्ाच ेवाटप अजनू जमलेले नाही हे 
प्ामाणणकपणे कबलू केले पादहज.े आजच्ा पररस्स्तीत कोणीही ववदहरींच्ा सामाशजकतीकरणाचा 
का्िा करा्ला त्ार होणार नाही. कारण त्ामळेु धोरणकतके अडचणीत ्ऊे शकतात, हे लक्ात 
घऊेन पाणलोट ववकासानतंर पुढे का् ्ा प्श्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. 

पाणलोट ववकासाचा आपला आजचा का्थिक्रम हा बाल्ावसे्त आहे. प्त्के पाणलोटात 
पाणी वापर ससं्ा स्ापनू त्ांनी वन्मान ेपाणी वाटून घणे,े त्ात शशस्त बसववण ेहा प्ारंभ आहे. 
ते् नू आपल्ाला उत्ािनाकडे जा्च ेआहे. परंत ुआपले सरासरी उत्ािन व उत्ािकतचे ेआकडे 
खपू तोटके, अपुरे आहेत. सरासरी अडीच त े तीन पट उत्ािनात वाढ कराव्ाची आहे आणण 
अत्तं अनकूुलता शज् ेआहे वत् ेती पाच पटीन ेवाढवाव्ाची आहे. ्ा लक्षाबरोबरच पाणी 
वापर ससं्ांच ेप्त्के पाणलोटात वत् ेउत्ादित होणार्ा शतेमालावर प्पक्र्ा करणारे कारखाने 
उभ े करा्च े आहेत. हे जवे्ा होईल तवे्ा शवेटच्ा टप्प्ात आपण जाऊन पोहोचलो असे 
म्हणता ्ेईल. तलुनने ेपाणी ववतरणाच ेकाम सोप ेव कमी श्रमाच ेआहे. त्ात प्ामखु्ान ेिेखरेख 
कराव्ाची आहे. मदहलांनी त ेहाती घतेले आणण परुुष पढुच्ा िसुर्ा कारखानिारीच्ा कामाला 
लागले असल्ाच ेचचत्र लवकर पाहा्ला वमळा्ला हव.े त्ा दिशने ेआपले वन्ोजन करून पाणी 
ववतरणात मदहलांचा सहभाग वाढवावा लागले. 

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षीय

आधुिनक तंत्राने पराणलोटरातल्रा पराण्राचे न्राय्य वराटप
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दषु्ाळ या अवकृपेचा मूळगाभा बनसगगाच्ा 
लहरीपणात आहे आणण त्ावर मात करण्ाचा 
बवचार आपण बरिकटश काळापासून करतो 
आहोत. कमी पाऊस पडणे हे आजच्ा 
काळातच आहे असे नाही. आपण राहतो 
तो भाग अवर्यण प्रवण आहे हा इबतहास 
पुराणकाळापासून आपल्ाला माहीत आहे. 
भारताच्ा इबतहासातला सुवण्यकाळ वा 
सुवण्ययुग म्हणून ज्ा सम्ाट चंद्रगुप्ताच्ा 
काळाचा उल्ेख होतो त्ा वेळीही सलग िारा 
वरषे दषु्ाळ पडला होता, पण वेगळ्ा प्रकारची 
रचना व व्यवथिा (उदा. दधूधंदा, गवताळ 
कुरणांची बनबम्यती, पशुपालन वगैरे) केल्ामुळे 
त्ा काळात जनतेला दषु्ाळाची फारशी 
झळ पोहचू ददली गेली नाही, असाही उल्ेख 
कौकटल्ीय अर्यशास्तात सापडतो. कौकटल्ाने 
तर या सगळ्ा आपल्ा भूप्रदेशाचा उल्ेख 
अश्मकाचा प्रदेश असाच केलेला आहे. 
पावसाच्ा स्थितीत २५०० वर्यांत काहीही 
िदल झालेला नाही. तेव्ापासून उल्ेख 
‘अवर्यण प्रवण’ असाच आहे. प्रदीघ्य इबतहासात 
कधीही आपले वण्यन ‘दषु्ाळ प्रवण’ म्हणून 
केलेले नाही. अवर्यण व दषु्ाळ या दोन्ी 
गोष्ी वेगळ्ा आहेत. १६३० ते १७९० या 
काळात महाराष्ट् ात अवर्यणे झाली पण दषु्ाळ 
झाला नाही. मराठवाड्ाचा िीड, उस्ानािाद, 
औरंगािाद हा भाग अवर्यण प्रवणाचा मध्बिदं ू 
आहे, गाभा आहे.

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपािक

संपादकषीय

िजरायतषी शेतषीतषील उत्ादनवाढीचा माग्ग

महाराष्ट् ातली शेती ही पूणथिपणे मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. हा पाऊस व्यवस्स्त व 
पुरेसा झाला. तरच धरणे, बंधारे, तलाव, गावतळी, छोटे-मोठे प्कल्प ्ात पाणीसाठा होऊ 
शकतो आणण भूगभयातही पाणी मुरून ववदहरी, बोअरवेल्स, कूपनशलका, आड, बारव ्ांना पाणी 
राहू शकते. उत्तर भारतातील पकंवा दहमाल्ातील नद्ांना उन्ाळ्ात बफथि  ववतळल्ामुळे 
वषथिभर पाणी राहू शकते. तशी महाराष्ट् ाची स्स्ती नाही. मोसमी पाऊस पडला तरच पाण्ाची 
उपलब्धता महाराष्ट् ाला आणण शज्े बफथि  पडत नाही अशा राज्ांना होऊ शकते. बफथि  पडणार्ा 
राज्ांना िहेुरी फा्िा आहे. त्ांना मोसमी पावसाचेही पाणी वमळते आणण बफथि  ववतळण्ानेही 
पाणी वमळते. त्ामुळे उत्तर प्िेश, उत्तरांचल, जम्ू काश्ीर, वबहार, सेव्न शसस्सथि ्ांना 
भरपूर पाणी उपलब्ध असते. महाराष्ट् , राजस्ान, गुजरात, कनयाटक, छत्तीसगड, आंध्रप्िेश, 
मध्प्िेश, तावमळनाडू, केरळ ्ा राज्ांची मात्र पूणथि मिार मोसमी पावसावर आहे. त्ामुळे 
सगळेजण त्ाकडे लक् लावून बसलेले असतात. मागील १५-२० वषवांपासून आणण ववशेषतः 
ग्ोबल वॉवमिंगची चचया सुरू झाल्ापासून आपल्ाकडे मोसमी पावसाची व तापमान वाढीची 
आणण त्ाचा शेतीवर होणारा पररणाम ्ाची चचया मोठ्ा प्माणावर सुरू झाली आहे. हवामान 
ववभागात आ्ुष्यभर काम करून वेधशाळेच्ा महासंचालक पिावरून वनवृत्त झालेल्ा 
ज्ेष्ठ हवामान तज्ज्ञ हॉ. रंजन केळकर ्ांच्ासारख्ा अनेक नामवंत तज्ज्ञांचे मत ‘‘ही चचया 
वबनबुडाची आहे आणण लाखो लोक व संस्ा ्ांनी हवामान बिलाच्ा (क्ा्मेट चेंज) 
नावावर आपला उिरवनवयाह व व्यवसा् चालववलेला आहे.’’ तज्ज्ञांचे हे मत व ववचार जर 
खरेच असतील तर हवामान बिलासंबंधी रोज उठणार्ा वावड्ा व आवई ्ांचा पकती ववचार 
करा्चा ्ाचा गांभी्याने वनणथि् करावा लागेल. ्ासाठी ्ा प्श्नांच्ा खोलात जाऊन अभ्ास 
व वनरीक्ण करावे लागेल. आपण मान्ूनच्ा पकतीही पाठीमागे लागलो आणण त्ासंबंधी 
पकतीही चचया केली, बातम्ा दिल्ा, लोकांमध्े अफवा पसरववल्ा तरी प्त्क्ात त्ा मोसमी 
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पावसाचे स्रूप, प्माण, वेळ, काळ, पडण्ाची तीव्रता, दठकाण ्ाबाबत 
आपण काहीही ठरवू शकत नाही कारण आपण त्ाचे मालक नाही. तो 
आपला नोकर नाही. त्ामुळे रोज ्ा मोसमी पावसाबद्दल वेगवेगळ्ा 
प्कारच्ा ‘हेडलाईन्’ िेऊन प्सार माध्मांनी लोकांची दिशाभूल करू 
न्े अशी ्ा तज्ज्ञांची अपेक्ा आहे. 

परावसराची आकडेवरारी १८७५ परासनू उपलब्ध 
नऋैत् मोसमी पाऊस हा जगभर सवथित्र पडत नाही. काही वनवडक 

िेशांनाच ्ा पावसाचा लाभ होतो आणण रूसवाही सोसावा लागतो. मात्र 
हा पाऊस पडलाच नाही अस ेकधीही होत नाही. भारताप्माण ेव्व्एतनाम, 
्ा्लंड, कंबोडी्ा, लाओस, बांगलािेश, पापकस्तान, नपेाळ आणण उत्तर 
ऑस्ट् ेशल्ा, उत्तर चीन व ईस् आपरिका ्ा िेशांना मोसमी पावसाचे 
वरिान लाभले असनू जनू त े सप्ेंबर ्ा काळात हा पाऊस हमखास 
पडतोच. मात्र तो पकती पडेल, सरासरी इतका होईल का नाही, कमी कती 
जास्त पडेल ्ाचा अचकू अिंाज कोणालाच बांधता ्ते नाही. भारतात 
नऋैत् मान्नूचा पाऊस पकती पडला, पकती दिवस पडला ्ासबंधंीची 
१८७५ पासनूची म्हणज े गले्ा १४७ वषयातली आकडेवारी आपल्ा 
हवामान वधेशाळेकडे उपलब्ध आहे. ्ा आकडेवारीच्ा आधारे 
अनके प्कारच े अभ्ास करण े शक्य आहे. शशवा् 
पावसाची वगेवगेळी मॉडेल्सही त्ा आधारे 
बनववण े शक्य आहे. पण तवेढा खोलात 
जाऊन अभ्ास करणारी माणस े सखें्ने 
कमी उपलब्ध आहेत ही शास्त्रज्ांची खतं 
आहे. अस े असले तरीही आपल्ा ्ा 

आकडेवारी व मादहतीच ेएक ववशषे वैशशष्ठ्य आहे ते म्हणज ेआपल्ाऐवढी 
आकडेवारी जगात कुणाकडेही उपलब्ध नाही. मादहतीचा हा खशजना पुरेपरू 
वापरण्ास आपल्ाला मोठी सधंी आहे. 

बरारमराही परावसराच ेप्रदेश 
लॅपटन अमरेरकेतील कोलंवब्ा, कोस्ाररका, सेंटट्ल आपरिकेतील 

सावोटोम ेअॅन्ड पप्न्न्टी, आशश्ा खडंातील बुनाई िारू शलाम, पापाऊ 
न् ूयगनी्ा, मलेशश्ा, सोलोमन आ्लंडसस्, इंडोनशेश्ा, साऊ् चा्ना 
्ा िेशांमधे् वषथिभर पाऊस पडतो. बारमाही पाऊस हे सदु्ा सकंटच आहे. 
बारमाही पावसामळेु ्ा िेशांचा फार मोठा ववकास झाला आहे अशी 
काही स्स्ती नाही. जास्त व रोजचा पाऊसही काही पपकांना मारकच 
असतो. त्ामळेु गरजेइतका पाऊस पडणे हे शतेकर्ांच्ा दहताच ेअसत.े 
ही गरज मात्र पपकवनहा् वनरवनराळी असते. त्ामळेु पाऊस आणण पपक 
्ांची सांगड घालणे हे शतेकर्ांच ेकसब असते. २०२० मधे् इंगं्ड ्ा 
िेशात १७० दिवस पाऊस पडला. वास्तववक इंगं्डची पावसाची सरासरी 
१३३ दिवसांची आहे. फेबु्वारी व माचथि आणण ऑक्ोबर ते जानवेारी ्ा 
काळात इ् ेपाऊस पडतो. आपल्ा सववांचा गरैसमज असा आहे कती लंडन 

शहरात रोज रात्री व वषथिभर पाऊस पडतो. किाचचत पूववी वत् ेअसा 
पाऊस पडतही असले. त्ामुळे हा समज वनमयाण झाला 

असावा. पण आज तशी पररस्स्ती नाही. आज 
अमरेरकेतील वॉशशगंटन, ऑस्ट् ेशल्ातील 

शसडनी, ब्ाझील मधील ररओ डी जावनरो 
आणण मके्सिको ्े्  े लंडनपके्ा जास्त 
पाऊस पडतो. जगातील जास्त पावसाचा 

जगात सवयापधक पाऊस पडणारे मेघाल्ातील चेरापुंजी हे पठकाण.
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ववक्रम मात्र आजही भारताच्ा मघेाल् राज्ातील चरेापूजंीच्ाच नावावर 
आहे. सलग िोन दिवसात २४९३ वमलीवमटर (समुारे ९९ इंच) पाऊस 
चेरापूजंीत पडला होता. 

्ाच्ा उलट स्स्ती िेखील काही दठकाणी आहे. भारतातीलच 
राजस्ानातील जसैलमरेचा जो पररसर आहे वत् े पावसाची वापषथिक 
सरासरी ८.०३ सें.मी. आहे. चचली िेशातील आटाकामा वाळवटंात 
आररका नावाच े शहर आहे. वत् े पावसाची सरासरी ०.५ वम.वम. आहे. 
म्हणजे जवळपास पाऊस नसल्ासारखाच आहे. ्ा पाऊस नसलेल्ा 
पकंवा अत्तं कमी पाऊस असलेल्ा आणण िषु्ाळ व अवषथिण प्वणाचा 
सातत्ान े सामना कराव्या लागणार्ा प्िेशात शसचंन कस े करा्च,े 

शतेीमालाच े उत्ािन व उत्ािकता कशी वाढवा्ची हे मोठे आव्ान 
आहे. ्ा आव्ानाचा ववचार ्ा सपंािकती्मध् ेआपण करणार आहोत. 

गरावननहराय पराण्राचरा हहशबे 
पडणार्ा पावसाची मोजणी हा काही आता फार अवघड ववष् 

रादहलेला नाही. पजथिन्मापक ्तं्र गाव, वाडी, वस्ती, डोंगरिर्ा आणण 
पठारी प्िेश व धरण,े बधंारे, तलावांच्ा खालच्ा-वरच्ा जागा कुठेही 
बसववले तर आधी पाऊस पकती पडला ्ाच े मोजमाप होऊ शकेल. 
शतेकरी िेखील स्तःच्ा शतेावर अस ेपजथिन्मापक ्तं्र बसव ूशकतो. ्ा 
मोजमापाच्ा आधारे पकती पाऊस पडला म्हणज ेभपूषृ्ठावर पकती पाणी 

उपलब्ध होते आणण भगूभयात पकती पाणी मरुते हे अभ्ास व वनरीक्णाने 
कळू शकेल. पाण्ाची रोजची पातळी मोजत रादहल्ास बाष्ीभवनाचाही 
अंिाज ्ऊे शकेल. आज आपण ढोबळमानाने फक् आडाख े बांधतो. 
प्त्क्ात बाष्ीभवनाची मोजणी होत नाही. त्ामळेु त्ासबंंधीची अचकू 
आकडेवारी हाताशी उपलब्ध राहात नाही. प्त्के गाव पाण्ात स््पंणूथि 
करा्चा नसुता वनधयार करून उप्ोग नाही. त्ासाठी आधी गाववनहा् 
पाण्ाचा दहशबे लावावा लागले. पडणार्ा पावसामधनू गावातील सवथि 
निी, नाले, ओढे ्ातून पकती पाणी वाहते; साठवणुकतीच्ा जागी ते 
पकती ्तेे; प्त्के मदहन्ाची पावसाची सरासरी का्, साधारणपणे १५ 
ऑक्ोबरला आपला पावसाळा सपंतो त्ावेळी गावातील सवथि स्त्रोतांमधे् 

उपलब्ध असणारे पाणी पकती ्ाचा दहशबे करून मगच पढुची व्यवस्ा 
बसवावी लागले. बाष्ीभवनाच ेपाणी दहशबेातून वगळावे लागले. त्ानतंर 
उरलेल्ा पाण्ात प्ामखु्ान े तीन गोष्टींचा ववचार करावा लागले. १) 
गावातली लोकसखं्ा पकती व वतला वषथिभर पपण्ासाठी आणण रोजच्ा 
वापरासाठी लागणारे पाणी पकती? २) गावातली एकूण जनावरांची 
(पशधून) सखं्ा पकती व त्ांना पपण्ासाठी वषथिभर लागणारे पाणी 
पकती? ्ा िोन्ीचा दहशबे लावल्ानतंर उरणारे पाणी पकती हे पासनू 
त्ाचा शतेी शसचंनासाठी वापर करण्ाचा वनणथि् घ्ावा लागले. त्ातही 
३) जवेढे पाणी शशल्लक राहील ते चारमाही, आठमाही कती बारमाही 

पवदहर

बंधारा

तलाव

बोअरवेल
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पपकांना द्ा्च ेआणण त ेवापण्ाची पद्त (प्वाही पद्तीन ेम्हणज ेपाटाने 
कती पाईपातनू दठबक-तषुार सचंाद्ारे द्ा्चे) ्ाचा वनणथि् करून मगच 
गावच्ा पररसराला व वातावरणाला आणण भौगोशलक स्स्तीला अनकूुल 
होईल अशी पपकपद्ती स्ीकारावी लागले. 

आज मळुात आमच्ाकडे प्त्के गावाची, वाडी वस्तीची पाणी 
उपलब्धतचेी आकडेवारीच नाही. कारण मोजणी नाही. गाववनहा् पाणी 
वापराच ेतके् िेखील नाहीत. मनमानी पद्तीन ेपाणीवापर चालू आहे. पाणी 
उपलब्धतचे्ा आधारे पपकपद्ती ठरतच नाही. इ्े अनकुरणाचा भाग जास्त 
आहे. एखाद्ाला एखाद्ा पपकात इतके पसेै वमळाले असे ऐकले कती सारेजण 
पढुच्ा वषवी तचे पीक लावणार. आता ्ावषवीचचे उिाहरण घ्ा. मागच्ा 

वषवी कापसू १२-१३ हजार रूप्े क्वटंलन ेगलेा. कारण कपाशीच ेउत्ािनच 
खपू कमी होत.े जागवतक बाजाराचाही त्ाच्ावर प्भाव होता. कारण 
चीनमधले कापसाच ेउत्ािन प्चडं घटले होत.े आता कपाशीला एवढा भाव 
वमळाला म्हटल्ावर २०२२-२३ च्ा हंगामात कपाशीची आपल्ाकडे प्चडं 
लागवड होणार. अ्यात ्ावषवीचा मोसमी पाऊस कसा होतो ्ावरूनच 
लागवडीची दिशा ठरेल. भारती् वेधशाळेन े सरासरी इतका म्हणज े ९९ 
टके् पाऊस ्िंा होईल असा अिंाज दिला आहे तर ‘स्ा्मटॅ’ ्ा संस्नेे 
९८ टके् पावसाचा अिंाज व्यक् केला आहे. प्त्क्ात ्िंा मोसमी पाऊस 
लवकरच आला आहे अस ेचचत्र आपण पाहतो आहोत. 

पराटपराण्रावरील ससचंनरालरा मययादरा 
महाराष्ट् ात एकूण शतेीची जमीन २२० लाख हेक्र आहे. पण त्ापकैती 

शतेीच्ा लागवडीला्क जमीन फक् १८० लाख हेक्र आहे. त्ातल्ा 
१८ टके् जवमनीला म्हणज े समुारे ४० लाख हेक्र जवमनीला शसचंन 
सवुवधा वनमयाण करून िेण्ात आपल्ाला ्श आले आहे. प्त्क्ात 
एवढी सवथि जमीन कधी रभजत नाही ही वसु्तस्स्ती आहे. महाराष्ट् ात 
पकती पाणी उपलब्ध आहे आणण पाण्ाची नमेकती पकती गरज आहे ्ाचा 
अभ्ास करण्ासाठी राज् सरकारन े१९६० साली श्री. स.गो.बवके ्ांच्ा 
अध्क्तेखाली पदहला जल व शसचंन आ्ोग नमेला होता. आ्ोगाने 
महाराष्ट् ातली २६ टके् जमीन शसचंनाखाली ्ऊे शकेल अस ेअहवालात 

नमिू केले होते. पण त्ावेळी उपसा जलशसचंन ्ोजना (शलफ्ट इररगशेन) 
ही सकंल्पना नव्ती आणण कोकणात काहीही प्कल्प होणार नाहीत असे 
बवके आ्ोगान ेनमिू केले होते. पण आपल्ा तंत्रज्ांनी आव्ान स्ीकारून 
१९६० पासनू आजप्िंतच्ा ६२ वषवांत जवळपास १२० टी.एम.सी. 
पाणी कोकणात अडवू शकलो आहोत. पण कोकणात एवढे प्चडं पाणी 
साठवूनही वत् ेबारमाही शसचंन उभ ेकरण्ात अजून आपल्ाला पादहजे 
तस े्श वमळालेले नाही. भर उन्ाळ्ात कोकणातील अनके प्कल्पांमध्े 
पाणी पडून असते आणण पाटचार्ातून पाणी वाहात असते पण शतेकरी ते 
पाणी वापरून पपके घेताना दिसत नाहीत. खरीपात भात आणण उन्ाळ्ात 

कालव्यातून प्वाही पद्तीने पाणी िेणे हे  
्ापुढे आपल्ाला परवडणारे नाही.
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घतेलेच पीक तर त े ही पनु्ा भाताचचे. हे चचत्र मोठे वनराशा वनमयाण 
करणारे आहे. भाताच्ा पपकातनू कधीही समदृ्ी ्णेार नाही हे जगजाहीर 
असतानाही कोकणी आणण पवूथि वविभयातला माणसू अजनूही भातपपकाच्ा 
प्मेातून बाहेर पडत नाही. मग ्ा भागांचा ववकास होणार कसा? 

शसचंनाच े धोरण वनशचित करण्ासाठी महाराष्ट्  सरकारन े १९९६ 
मध् े आतंरराष्ट् ी् पकतवीच े जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चचतळे ्ांच्ा 
अध्क्तखेाली ‘िसुरा जल व शसचंन आ्ोग’ नमेला. १९९८ मधे् 
आ्ोगान ेराज् शासनाला अहवाल दिला. महाराष्ट् ाच्ा वाट्ाला आलेले 
सवथि पाणी अडवनू झाल्ानतंर त ेआधवुनक तजं्ाचा वापर करून वापरले 
(म्हणजे पाईपातनू पाणी वाहून नऊेन दठबक व तषुार शसचंन पद्तीने 

वापरले) तर राज्ातली जास्तीत जास्त ५० टके् जमीन शसचंनाखाली 
्ऊे शकेल आणण त्ातही बारमाही शसचंनाखाली फक् १९ लाख हेक्र 
जमीन ्ऊे शकेल असा अिंाज आ्ोगान े व्यक् केला आहे. त्ाचा 
िसुरा अ्थि अशा आहे कती महाराष्ट् ातली पकमान शभंर लाख हेक्र 
जमीन ही का्म कोरडवाहू व पणूथिपण े पावसावर अवलंबनू राहणार 
आणण ६० लाख हेक्र जमीन ही चारमाही पकंवा आठमाही पाण्ाची 
म्हणजे एकहंगामी पकंवा िहंुगामी राहणार आहे. ्ा शतेीमध् े बारमाही 
रोजगार िेण्ाच ेसामर्थि असणार नाही. त्ामळेु ज्ा शतेकर्ाचा सपूंणथि 
उिरवनवयाह पणूथिपण ेशतेीवर अवलंबनू आहे त्ाला जगण ेकठीण होणार 
आहे. अगवतकतमेळेु का होईना पण शतेीत पटकून राहण्ाशशवा् ज्ांना 
िसुरा प्या् नाही त्ांना ्ा कोरडवाहू, कमी पावसाच्ा, माळरानावरील 
शतेीमधनू अरधकारधक उत्ािन काढण्ाच े मागथि शोधावचे लागणार 
आहेत. त्ातला पदहला मागथि आहे स्तःच्ा शतेीची पणूथिपण ेबांधबदंिस्ती 
करून पाणलोट के्त्र ववकासाचा का्थिक्रम शास्त्री् पद्तीन ेम्हणज े‘मा्ा 
त ेपा््ा’ (ररज टू बॉटम) ्ा तत्ावर राबववण ेआणण पावसाचा पडलेला 
प्त्के ्ेंब जवमनीत मरुवनू शतेाच्ा बाहेर पाणी जाऊ न िेण.े 

नवहहरी, शतेतळी व बोअरवले्सच ेपनुर्भरण 
कोरडवाहू शतेीतली खरीप हंगामातील पपके किाचचत मोसमी 

पावसावर ्ऊेन जातीलही पण रब्ी हंगामातल्ा पपकांसाठी शसचंनाच्ा 
पाण्ाची व्यवस्ा करावीच लागले. त्ाशशवा् उत्ािन व उत्ािकता 
वाढणार नाही. खरीप हंगामात कापसू, भुईमगू, सो्ाबीन, मगू, मटकती, 
उडीि, बाजरी, सकंररत ज्ारी, भात, तूर, वाटाणा, श्रावण घेवडा ्ांसारखी 
पपके घेतली जातात. भात सोडला तर खरीप हंगामातील बहुतेक सवथि 
पपकांना गरजेइतकेच पाणी पादहज े असते. म्हणज े पाणी जास्त नको 
आणण कमीही नको. जास्त पाण्ान े पपके सडतात तर कमी पाण्ाने 
जळून जातात. म्हणून मोजनूमापनू व हवे तेवढेच पाणी दिले तर पपके 
उत्तम ्तेात. 

कापसू आणण सो्ाबीन ही खरीप हंगामातली िोन फार महत्ताची 
पपके आहेत. ्ांच ेके्त्र दिवसेंदिवस वाढते आहे. पण मखु् अडचण आहे ती 
म्हणज े्ा िोन्ी पपकांखालील कोरडवाहू, शजरा्ती व पणूथिपणे पावसावर 
अवलंबून असलेले क्ते्र फार मोठे आहे. वत् ेउत्ािन व उत्ािकता कशी 
वाढवा्ची हे आपल्ासमोरच े आव्ान आहे. महाराष्ट् ातील कपाशीचे 
क्ते्र आजप्िंत २७ लाख हेक्रपासनू ४३ लाख हेक्रप्िंत रादहले 
आहे. मोसमी पाऊस कसा व पकती होतो ्ावर ्ा क्ते्रात कमी-जास्त 

बिल होतो. पण ९० टके् कापसू हा शजरा्ती व पावसावरच अवलंबून 
असल्ामळेु आपली कपाशीची उत्ािकता अतं्त नगण् आहे. 

हिबक व बी टी नबयराण्रान ेकपराशीत क्रांती 
मागील २० वषवांपासनू कपाशीमधे् बी टी वब्ाणे उपलब्ध झाले 

आहे. ्ा वब्ाण्ाला शतेकर्ांनी शज्े दठबक सचंाची जोड दिली आणण 
सचंामधनू पपकाला खते दिली (्ाला फपटथिगशेन म्हणतात.) त्ामळेु 
उत्ािनात मोठी क्रांती घडून आली आहे. पवूवी कोरडवाहू कपाशीची 
उत्ािकता, एकरी सरासरी एक क्वटंल िेखील नव्ती. ती ०.९६ 

तुषार संचाचा वापर

पठबकवर केळी लागवड
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पकलो होती. पण बीटी वब्ाण े आणण दठबक 
शसचंनामळेु ही उत्ािकता आता हेक्री 
२० ते २२ क्वटंलच्ा पढेु गलेी आहे आणण 
काही शतेकर्ांनी तर हेक्री ५० त े ६० 
क्वटंलप्िंत उत्ािन काढून िाखववले 
आहे. ज्ा शतेकर्ांकडे उन्ाळ्ात ्ोडे का 
होईना म्हणज ेरोज ५ त े१० वमवनटे दठबक सचं 

चालववण्ापरुत े पाणी आहे त्ांनी २० म े च्ा िरम्ान कपाशीची पवूथि 
हंगामी लागवड केली तर उत्ािनात भरघोस वाढ होत ेअस ेआढळून आले 
आहे. मोसमी पावसाच्ा अगोिर एपप्ल-म ेमदहन्ात िरवषवी २ त े३ पाऊस 
होतात असा आजप्िंतचा आपला अनभुव आहे. ्ाला अापण अवकाळी 
पाऊस म्हणतो. ्िंा हा अवकाळी पाऊस बर्ाच दठकाणी झालाच नाही 
आणण काही दठकाणी झाला तो १९-२० म ेच्ा िरम्ान. म्हणज ेमोसमी 
पाऊस अगिी िाराच्ा उंबरठ्ावर पोहोचलेला असताना. मात्र ्ा वषवी 
एक गोष् फार समाधानाची होती ती म्हणज ेमागच्ा वषवी पाऊस चांगला 
व िीघथि काळ झालेला असल्ामळेु प्कल्पांमध् े बर्ापकैती पाणीसाठा 
होता. त्ामळेु कालव्यातनू उन्ाळ्ातही शसचनंासाठी पाणी सोडण्ात 

आले होते. तसचे ववदहरी व बोअरवेल्स पणूथिपणे आटलेली नव्ती. 
त्ात पाणी उपलब्ध असल्ामळेु उन्ाळ्ात म्हणज ेकपाशीची 
पणूथि हंगामी लागवड करण्ास अनुकूल वातावरण उपलब्ध 
होते. पण तापमान प्चडं होते. त्ामळेु बाष्ीभवनाच ेप्माणही 
अरधक होते. त्ात बी टी वब्ाण्ाच्ा नवीन व आधवुनक 

वाणाबद्दल कंपन्ा, सरकार व शतेकरी ्ांच्ात काही 
वाि चालू असल्ामळेु वब्ाणे उपलब्ध होण्ात अडचणी 

होत्ा. त्ामळेु पवूथि हंगामी कपाशीची लागवड होण्ात अडचणी होत्ा. 
म्हणून पवूथिहंगामी कपाशीची लागवड म्हणावी अशी मोठ्ा प्माणात झाली 
नाही. सिैुवान े्ावषवी मोसमी पाऊस लवकरच सरुु होईल अस ेअनकूुल 
वातावरण वनमयाण झाल्ामळेु व कापसाला ्ावषवीही भाव मागच्ा 
वषवीप्माणेच चांगला वमळेल अशी शतेकर्ांना आशा असल्ामळेु ्िंा 
कपाशीची लागण जनू मदहन्ात मोठ्ा प्माणावर होईल असा अिंाज 
आहे. अ्यात कपाशीला ज ेशतेकरी दठबक सचं बसववणार, वब्ाणे चांगले 
उगवून ्णे्ासाठी तुषार सचं वापरणार आणण फपटथिगशेन करणार त्ांचचे 
उत्ािन वाढणार ही काळ्ा िगडावरची पांढरी रेघ आहे. 

गलुाबी बोंडअळी हा कपाशीला भडेसावणारा फार मोठा प्श्न आहे. 

पठबक संचावर कपाशीची लागवड केली तर  
पपक असे एकसारखे जोमिार ्ेते.
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शतेकरीही परेुशी काळजी घते नसल्ामळेु ्ा समसे्च ेपणूथिपण ेउच्ाटन 
करण े अशक्य होऊन बसले आहे. वास्तववक मे-जनू मधे् कपाशीची 
लागवड केल्ानतंर सहा मदहन्ाच्ा आत म्हणज ेपडसेंबरप्िंत कपाशीची 
रान ेमोकळी व्ा्ला हवीत. पण ्िंा अनके शतेकर्ांच्ा शतेात अगिी 
माचथि-एपप्ल उजाडला तरी कपाशीच े पपक कापसासह उभ ेहोत.े बर्ाच 
शतेकर्ांनी कापसूही वचेलेला नव्ता. त्ाची मजरू उपलब्धता, मजरुीचे 
वाढलेले िर ्ासारखी अन् काही कारण ेअसतीलही. पण कपाशीची राने 
लवकर मोकळी न झाल्ान ेव जवमनी परेुशा तापलेल्ा नसल्ाने रोग व 
पकडटींचे आगमन होण्ास अनकूुल वातावरण वनमयाण होण्ाचा ्िंा मोठा 
धोका आहे. 

हव ेप्रराधरान् एकेकट्रा िपकरांनरा 
बरेच शतेकरी कपाशीमधे् सो्ाबीन, मूग, उडीि, तरू 

्ांसारखी आतंरपपके घतेात. काहीजण फळझाडांमधे् ही 
पपके घतेात. आता तर काही शतेकरी उसातही ही पपके 
घते आहेत. आतंरपपकामळेु िोन पसै े शतेकर्ाला 
किाचचत जास्तीच े वमळतही असतील. पण त्ामुळे 
रोगराई वाढण्ास मित होत े व शतेकर्ाचे 
कोणत्ाच पपकावर पणूथिपण े लक् व वन्तं्रण 
राहात नाही ही िेखील वस्तसु्स्ती आहे. 
प्त्के पपकाची पाणी, खत,े औषध े ्ांची 
गरज वनरवनराळी आहे आणण ती काढा्ला 
्णे्ाचा कालावधीही वगेवगेळा आहे. साहशजकच 

शतेकर्ांकडून िेखभाल व वनगराणीची प्त्के पपकाची अपके्ा वनरवनराळी 
आहे. शतेकरी बर्ाचिा ते समजनू न घेता सरधोपटपणे व ढोबळमानाने 
काम करीत राहतो. त्ामळेु पपकाकडून उत्ािनात पादहज ेतसा अनकूुल 
प्वतसाि वमळत नाही. म्हणून शक्यतो एकेकटे (शसगंल) पपक घेण्ाचा 
प््त्न करावा असा ववचार शास्त्रज्ही मांडू लागले आहेत. भारत अन्नधान् 
उत्ािनात स््पंणूथि झालेला असला तरी अजनूही कडधाने्, डाळी, 
तेलवब्ा ्ांच्ा उत्ािनात आपण िेश म्हणून स््पंणूथिता गाठू शकलो 
नाही. आजही मोठ्ा प्माणावर परकती् चलन आपल्ाला डाळी व 
तेलवब्ा आणण खाद्तेलाच्ा आ्ातीवर खचथि करावे लागते आहे. िरवषवी 
पकमान ४० लाख टन डाळींची भारताला आ्ात करावी लागते हे फार 
भषूणावह नाही. ही आ्ात कमी करून परकती् चलन वाचवा्च ेअसले 
व खर्ा अ्यान ेआत्मवनभथिरता गाठाव्ाची असले तर डाळी व तेलवब्ांचे 

क्ते्र वाढवून ती पपके एकेकट्ा पद्तीन े घेण्ास प्ाधान् 
द्ा्ला हवे. आज बहुतांश तूर कोरडवाहू आहे. ्ा तुरीच्ा 

पपकाला दठबक शसचंनाची नळी टाकून ्ेंब ्ेंब पाणी 
दिले तर उत्ािनात िहा पटीन े वाढ होते हे शसद् 

झालेले आहे. हे ज ेउत्ािन वाढते त्ामळेु पदहल्ा 
वषयातच ज ेउत्न्न वमळते त्ातून दठबक शसंचंनाचा 

खचथि पणूथिपणे वसलू झालेला असतो. श्री. ववज् 
इंगळे (तेल्ारा, शज. अकोला) ्ांच्ासारखे 

शतेकरी तूर, कपाशी ्ा पपकांना गले्ा २० 
वषवांपासनू जनैचा एकच दठबक सचं वापरताहेत. 

सोयाबीन िपकाखालील क्षेत्र महाराष्ट् ातही  
वाढतषे आहषे पण उत्ादकता कधी वाढणार?
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जनैच ेसादहत् िजकेिार 
व उच् गणुवत्तचे्ा 

प्तीच े असत े फक् 
शतेकरी त े कस े वापरतो, 

सांभाळतो आणण पीक वनघनू गले्ानंतर त ेव्यवस्स्त राखतो कती नाही 
्ावर सादहत् पटकण ेअवलंबनू असत.े ज ेशतेकरी सादहत्ाची व्यवस्स्त 
काळजी घतेात त े१५-२० वषके सहज चालत.े 

ससचंनराच ेघटत ेपराणी 
िेशात सवयारधक धरणे महाराष्ट् ात असनूही शसचंनाच्ा क्ते्रात व 

टके्वारीमध् ेमहाराष्ट् ाचा क्रमांक बराच खाली आहे. पादहज ेत्ा गतीने 
व वगेान े शसचंनाचा का्थिक्रम आपण फार पढेु नऊे शकलेलो नाही ही 
वस्तसु्स्ती आहे. ्ाची जी अनके कारण ेआहेत त्ातले एक मोठे व मखु् 
कारण म्हणज े आता नागरीकरण व शहरीकरण जवळपास ५० टके् 
झाले आहे आणण औद्ोयगकरणही वगेान े वाढले आहे. त्ामळेु शहरे व 
मोठ्ा गावातील लोकांना पपण्ासाठी प्ाधान्ान े पाणी परुवाव े लागते 
आहे. अ्यात लोकांना तहानलेले ठेवनू शसचंन वाढववण्ात काहीच 

शहाणपण नाही. त्ाचा पररणाम म्हणून शसचंनाच ेपाणी कमी झाले आहे. 
धरण बांधताना पकंवा त्ाला प्शासकती् मजंरुी िेताना नमेके पकती क्ते्र 
रभजले व बीसी रेशो का् राहील ्ासबंंधी जी आकडेवारी कागिावर 

नमिू केली जाते तेवढी प्त्क्ात कुठेही अन्स्तत्तात ्तेाना दिसत नाही. 
प्त्क् क्ते्र कमीच रभजते. शशवा् कालव्याच ेपाणी पकती व केव्ा उपलब्ध 
होईल ्ाची खात्री नसत.े त्ामळेु शतेकरी चुकतीच्ा पद्तीन ेवागनू शते 
पाण्ान ेतुडंूब भरून ठेवतो. ्ातून शतेी आणण पपक ्ा िोघांचहेी नकुसान 
होते. त्ाऐवजी शतेतळ्ाचा मोठा प्या् आता शतेकर्ांना उपलब्ध 
झाला आहे. ्ा शतेतळ्ांनी िषु्ाळी व अवषथिण प्वण भागात ववशषेतः 
फळबागांच्ा के्त्रात पकती मोठी क्रांती घडवून आणली आहे हे आपण 
सारेजण रोज उघड्ा डोळ्ांनी पाहतो आहोत. 

शतेतळ्ासाठी सरकार अनिुान िेईल कती नाही ्ाची वाट न पाहता 
शतेकर्ांनी आपापल्ा क्मतेनसुार व सामिुाय्क पद्तीन ेकाम करून 
मोठ्ा प्माणावर शतेतळी उभारली पादहजते. जवे्ा पाऊस चांगला 
असले, कॅनॉल पकंवा परुाच े पाणी वाहात असले त्ावेळी शतेतळी पणूथि 
भरून घेतली पादहजेत. मात्र हे शतेतळ्ातले हे पाणी दठबक सचंाद्ारेच 
वापरले पादहजे. जवे्ा पपकांना पाण्ाची गरज असले आणण अन् 
स्त्रोतांमधनू पाणी उपलब्ध होऊ शकत नसले त्ावेळीच शतेतळ्ातील 
पाण्ाचा वापर झाला पादहज.े वषथिभर ते पाणी जतन करण्ासाठी त्ाचे 
बाष्ीभवन कस े होणार नाही ्ाची काळजी घेतली पादहज.े त्ासाठी 
पाण्ावर केवमकल टाका, ्ममोकोल अं्रा पकंवा बाजनू ेिाट झाडी लावून 
वार्ाचा वेग कमी करा पकंवा वरून आवरण टाकणे शक्य असल्ास 
तेही करा. इतक्या मोठ्ा प्माणावर खचथि करून व मेहनत घऊेन जेव्ा 

मूग, मटकी आणि उडीद यांनाही िसंचनाची व्यवस्ा केली  
तर उत्ादनात प्रचंड वाढ होते.
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आपण शतेतळी करणार आहोत तेव्ा त्ा पाण्ाचा वापर नगिीच्ा व 
मलू्िा्ी पपकांसाठीच झाला पादहज ेही काळजी घणे्ाची जबाबिारीही 
शतेकर्ांचीच आहे. म्हणज ेपपकपद्ती अवतश् काळजीपवूथिक वनवडली 
पादहजे. शतेतळी भरण्ाचा कालावधीही वनशचित करता आला पादहजे. 
भगूभयातील म्हणज ेववदहरी व बोअरवले्स ्ातील सरुशक्त असलेले पाणी 
उपसनू शतेतळी भरण्ात काहीच शहाणपण नाही. पावसाळ्ातले 
वाहून जाणारे पाणी पाईपाद्ारे उचलून कस ेआणता ्ेईल व पुनभथिरणाचे 
का्थिक्रम कसे राबववता ्तेील ्ावर शजरा्ती भागातील शतेकर्ांचा 
कटाक् असला पादहज.े शवेटी शजरा्ती पकंवा कोरडवाहू शतेीचा मखु् 
प्श्न पाण्ाचा आहे तो सोडववल्ाशशवा् उत्ािन व उत्ािकता वाढू 
शकणार नाही. ्ा दृष्ीन ेआणखीन काही उपा् करण ेगरजेच ेआहे. 
त ेउपा् पढुीलप्माण ेसांगता ्तेील. 

अन् ननरननरराळे उपराय ः 
१) रब्ीच े पीक वनघाल्ानतंर लगचे 

जवमनीची खोलवर नांगरट केली पादहजे. 
नांगरटीपासनूच लक् दिले पादहज.े खरीपात 
त्ा जवमनीत कोणत े पीक घ्ा्च े आहे हे 
आधी ठरवनू त्ाप्माण ेमशागतीच ेवन्ोजन 
कराव.े उन्ाळी नांगरट करून ठेवण्ान ेजो 
पदहला जोराचा पाऊस ्ेईल तो जवमनीत 
मरेुल व शतेीच्ा बाहेर जाणार नाही. अपधाव 

कमी करण्ासाठी उताराच्ा दिशने ेआडवी-उभी नांगरट करावी. इनशसटू 
वॉटर कॉनझव्केशन करण्ाच्ा दृष्ीन े सीसीटी, टेरेशसगं ज े ज े उपचार 
आवश्यक असतील ते करावेत.

२) मोसमी पाऊस लहरी असतो. एक तर सरुूवातीला म्हणजे 
जलैुमधे् जास्त पडतो आणण नतंर मोठा खडं पडतो. शवेटी ऑक्ोबरला 
हस्त नक्त्रात मोठा पाऊस पडतो. िरवेळी अस ेघडेलच अस ेनाही. पण 
आता िोन पावसात पडणारा खडं हा पवूवी ४६ दिवसांचा होता. तो २०१५ 
मध् े ७३ दिवसांचा झाला होता. ३० दिवसांपके्ा जास्त खडं पडला तर 
हलक्या रानातली व माळरानावरची मरुमाड मातीतली मगू, उडीि, मटकती, 
भुईमगू ्ांसारखी पपके तग धरू शकत नाहीत. ती जळून जातात. खोल 

नांगरटीमळेु पदहल्ा पावसाच ेपाणी जवमनीत चांगले मुरले असले 
व वाफसा स्स्ती पकंवा ओलावा पटकून असले तर पपकांना 

तग धरून राहता ्तेे. शजरा्ती वा अवषथिणप्वण 
भागातला पाऊस हा २५० ते ३०० वमलीवमटरचा 

असतो. वत् ेघेतली जाणारी मगू, उडीि, मटकती 
्ांसारखी कडधान्ाची पपके १०० ते ११० 
दिवसात त्ार होणारी असतात. ्ा पपकांचे 
कमी कालावधीत त्ार होणारे वाण लावले 
पादहजते. तस ेवब्ाणे वनवडले पादहज.े 

३) लागवड कराव्ाच े वब्ाणे हे 
शक्यतो िरवषवी बिलले पादहज.े नवीन वब्ाणे 

बाजारातून आणले पादहज.े घरातलेच वब्ाणे पनु्ा 

शेतळ्ांमुळे संरशक्त पाणी पमळाल्ाने उत्ािनात मोठी क्रांती झाली आहे.
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पनु्ा लाव ून्.े वब्ाण ेबिलाचा िर आज जो सरासरी १० टके् आहे तो 
३० त े४० टक्क्यांच्ा पढेु गलेा पादहज.े कृषी ववद्ापीठांनी ्ाबाबत खपू 
सशंोधन करून ववभागवनहा् मातीची खोली लक्ात घऊेन कोणती पपके 
व कोणत ेवाण लावावते ्ाबाबतच्ा शशफारशी केलेल्ा आहेत. तसचे 
कोणती आतंरपपके घ्ावीत उिा. सो्ाबीन-तरू, ज्ारी-तरू, बाजरी-इतर 
कडधान् े वगरेै. हे ही स्पष्पणान े सांयगतलेले आहे. शतेकर्ांनी त्ाचा 
अभ्ास करण ेगरजचे ेआहे. 

४) जवमनीचा पोत व पटकणारा ओलावा लक्ात घऊेन शेतात पपकांची 
सखं्ा पकती ठेवा्ची (एकरी पकती वब्ाण े परेणीसाठी वापरा्चे) 
्ाबाबत ववद्ापीठांनी अभ्ास करून शशफारशी केल्ा आहेत. त्ापके्ा 

जास्त वब्ाण ेवापरून िाट परेणी करू न्.े त्ामळेु आर्थिता ववनाकारण 
वा्ा जात.े ववशषेतः भुईमगुाच्ा शेंगते िाणा भरण्ाची जवे्ा वळे 
असते पकंवा उडीिला फुले लागनू िाणा भरण्ाची जवे्ा वळे असते 
तवे्ा शतेातली रोपांची सखं्ा ्ोग्य असली पादहज.े ्ाकररता सीडरेट 
लक्ात घ्ावा लागतो. पपकांमधे् ओलावा पटकून राहण्ासाठी सतत 

आतंरमशागत करणे गरजचे े असत.े पाण्ाचा ्ोडा जरी ताण पडला 
तरी काळ्ा जवमनीला भगेा पडतात. त्ा पडू न्ते ्ाची काळजी घेतली 
पादहज.े वेळोवेली तणांचा बंिोबस्त करणेही गरजचे ेआहे. 

५) शणेखत, दहरवळीच े खत व इतर सेंर्ी् खते वापरल्ामळेु 
जवमनीतला ओलावा पटकून राहण्ास हातभार लागतो. ्ासाठी 
सरुूवातीला सवथि खते एकत्र करून वापरावीत. सुरूवातीलाच बेसल डोस 
िेताना अझॅटेोबॅक्र, पीएसबी ्ांचा एकपत्रत वापर केला तर ओलाव्याचा 
का्थिक्म वापर होऊ शकतो. जवमनीत ओलावा कमी आहे म्हणून बरेच 
शतेकरी खतेच िेत नाहीत. ही पद्त बिला्ला हवी. कडधान्ासारख्ा 
पपकांना खताचा एक डोसही पुरेसा होतो. एकरी २५ पकलो नत्र, ५० 

पकलो फॉस्फरस सरुुवातीला शणेखताबरोबर दिले तरी चालू शकत.े 
्ावर चांगले सशंोधन झाले आहे. कोरडवाहू पपकात नतंरच्ा काळात 
ओलाव्यावर फवारणीतूनही खते िेता ्तेात. त्ाचा सदु्ा चांगला पररणाम 
होतो. बाजरी, सो्ाबीन ्ांसारख्ा पपकांवर ती फुलोर्ाच्ा अवसे्त 
असताना ्रुर्ा ्ा नत्राचा एक-िोन टके् फवारा दिला तरी चांगला 

नवीन पब्ाणे वापरणे शेतक-्ांच्ा पहताचे असते.
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फरक पडतो. सकू्ष्म अन्नर्व्य े ही अगिी कमी म्हणज े अधया टक्क्यांची 
फवारणी (उिा. जस्त, बोरॉन, आ्नथि वगरेै) केली तरी वनशचित पररणाम 
दिसतो. जवमनीत कशाची कमतरता आहे हे लक्ात घऊेन सकू्ष्म अन्नर्वे्य 
फवारावी लागतात. 

्िंाच्ा वषवी रासा्वनक खतांचा खूप मोठा तटुवडा आहे. त्ामुळे 
शतेकर्ांना परेुशी खत े वमळण्ाची शक्यता नाही. मागच्ा वषवी उसाची 
प्चडं लागण झाल्ामळेु शतेकरी वषथिभर मोठ्ा प्माणात रासा्वनक 

खत ेवापरत रादहले. त्ामळेु कंपन्ांकडे फारसा साठा शशल्लक रादहला 
नाही. ्दु्ामळेु व आ्ातीचा खचथि वाढल्ामुळे परिेशातनू फारशी 
खत े ्िंा आ्ात होऊ शकलेली नाहीत. त्ामळेु रासा्वनक खतांच्ा 
उपलब्धतचेी स्स्ती कदठण होणार आहे. शशवा् पकमतीही वाढण्ाची व 
काळाबाजार होण्ाची शक्यता आहे. त्ामळेु ्ावषवी शतेकर्ांनी सेंर्ी् 
खत ेजास्तीत जास्त कशी वापरता ्तेील ्ावर लक् दिले पादहज.े 

६) प्त्के पपकाला सरंशक्त पाण्ाची गरज असत.े त्ावेळी ते 
वमळाले तर उत्ािन चांगले ्ऊे शकते. उिा. ज्ारीत िाणे भरण्ाचा 
काळ पकंवा फुलोर्ाची स्स्ती, पपकाची उगवण पक्र्ा, भुईमगूाला आर्ा 
सटुण्ाची वेळ वगरेै. एका सरंशक्त पाण्ान ेसदु्ा उत्ािनात मोठा फरक 
पडतो. ्ा दठकाणी आता सध्ा शतेतळ्ांची भवूमका फार महत्ताची व 
उप्कु् ठरली आहे. कोरडवाहू व शजरा्ती भागात पाऊस फार कमी 
पडला तर ववदहरी, बोअरवेल पणूथिपणे आटू शकतात. अशा वेळी शतेतळी 

भरून ठेवली असतील तर ते पाणी दठबक-तुषार सचंाद्ारे वापरून पपके 
जगववता ्तेील. ्ा शतेतळ्ांमळेु सामान् माणूस आज बागा्तिाराचे 
स्प्न पाहू शकतो. एपप्ल-म ेनतंर भजूल पातळी खाली जाते पकंवा आटत.े 
पदहली ४-५ वषके फळबागा व्यवस्स्त जपाव्या लागतात. त्ानतंरच त्ा 
उत्ािनाला ्तेात. ्ा बागा जपण्ाच ेमोठे काम शतेकर्ांनी केले आहे. 
त्ामळेु अरधकारधक शतेतळी कशी होतील ्ाकडे लक् दिले पादहज.े 

मरान्ूनचे आगमन  
एकरा मृगजळरासरारखे...

मोसमषी पाऊस हषी भारताला िमळालेलषी फार मोठी देणगषी आहे. 
हा पाऊस आपल्ा वाट्ाला आला नसता तर महाराष्ट् ालापाणषी 
कसे व कोठून उपलब्ध झाले असते असा िवचार करू लागलो तर 
मन सुन्न होते आणण मोसमषी पावसाचे हे आपल्ावरील अनंत उपकार 
पाहून िनसग्गदेवतेपुढे नकळत आपोआप हात जोडले जातात. जुलै-
ऑगस्ट-सप्टेंबर या महहन्ात ननश्चित मोसमषी पाऊस पडतो. या 
पडलेल्ा पावसाचा पुरेपूर वापर करुन घेण्ाच्ा दृष्षीने तषीन  खरीप 
हंगामात कोणतषी िपके ननघू शकतषील, याचे ननयोजन केले पाहहजे. 
पाऊस लांबला म्हणजे दषु्ाळ पडेल हषी भभतषी अगोदर मनातून 
काढून टाका. १८९९ आणण १९१८ यावर्षी जेव्ा महादषु्ाळ पडले 
होते आणण लाखो माणसे मरण पावलषी होतषी तेव्ा सुद्ा ७० टके् 
पाऊस पडलेला होता. दषु्ाळ फक्त ३० टके् पावसाचा होता. 
ज्ावेळी दषु्ाळी पररस्थितषी उद्भवते त्ाचषी चाहूल अगोदर लागत 
नाहषी. मान्ूनचे अगोदर आगमन जे केरळ आणण नंतर महाराष्ट् ावर 
होते ते एका मृगजळासारखे असते. मृगजळ पकडायला गेलो तर 
हातषी काहषी लागत नाहषी. तसेच मान्ूनचे आहे. ७ जूनच्ा दरम्ान 
मुंबईला पाऊस पडला की आपल्ाला वाटते मान्ून सुरु झाला. 
नंतर पाऊस बंद पडला की आपल्ा मनांत प्रश्न येतो आता पाऊस 
कधषी पडेल? दोन पावसात पडणारा खंड सात हदवसांपासून ४६ 
हदवसांपययंत असतो. ज्ाला इंग्रजषीत आपण ‘डट् ाय स्ेल’ असे म्हणतो. 
या खंडामुळे अनेकदा खरीप आणण रब्षी दोन्षीहषी हंगाम हातषी लागत 
नाहषीत अशषी पररस्थितषी उद्भवू शकते. यंदा तशषी वेळ येणार नाहषी 
अशषी आशा बाळगूया!
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७) पपकावर ्णेार्ा रोग व कतीडटींचा वेळीच बंिोबस्त केला पादहज.े 
अगोिरच ते ्ऊे न्ेत म्हणून काळजी घ्ावी. रोग व कतीडटींचा प्ािभुयाव 
झाल्ानतंर पपक िबुथिल होते. त्ाची प्वतकारशक्ती कमी होते. त्ाचा 
पररणाम उत्ािन घटण्ावर होतो. म्हणून अगोिरपासनूच पपक सशक् 
कस ेराहील इकडे लक् दिले पादहज.े 

८) सगळ्ाच जवमनटींवर पपके घेणे ्ोग्य होणार नाही. काही जवमनी 
्ा वेगवेगळ्ा प्कारची गवते, पशखुाद्, चारा ्ांच्ा वनवमथितीसाठी िेखील 
वापराव्या लागतील. गवताळ कुरणांच्ा वनवमथितीकडे आपण जवेढे लक् 
द्ा्ला पादहज ेतेवढे िेत नाही. उलट असलेली गा्रान ेआपण उध्वस्त 
केली आहेत. ती सपंषु्ात आणली आहेत. पशसुवंधथिन व जनावरांच ेसगंोपन 
हे िेखील शेतीच्ा दृष्ट् ीन ेखपू महत्ताच ेआहे. जनावरांच ेशणे, शतेीतला 
काडी कचरा, वेसे्ज ्ांचा सेंर्ी् खत म्हणून मोठा उप्ोग आहे. शशवा् 
िधू िभुत्ाच ेवमळणारे उत्न्न ससंाराला व िैनदंिन खचथि भागववण्ासाठी 
परूक आहे. तेव्ा सकू्ष्मशसचंनाचा वापर करून चारा वनवमथिती करणे आणण 
त्ावर गा्ी, म्हशी, शळे्ा ्ांच ेसगंोपन करण्ाचा धिंाही शजरा्ती व 
अवषथिण प्वण भागात शतेकर्ांना तारू शकतो. 

बी वब्ाणे वनवमथितीच्ा के्त्रात भारतभर सगळीकडेच ्ापढेु 
पाण्ाचा अरधक ताण सहन करू शकणारे वब्ाणे ही हवामान 
बिलाला सम्थिपणे तोंड िेण्ासाठी आवश्यक आहे. ्ासाठी कृपष 
ववद्ापीठांमधे् फार व्यापक प्माणात सशंोधन हाती घ्ा्ला हवे 
आणण त्ासाठी त्ांना ववशषे प्ोत्ाहनाची तरतूि असणे आवश्यक 
आहे. ्ासाठी वेगवेगळ्ा पावसाळ्ांमधे् िीघथिकालीन सलगपणाने 
सधुाररत वब्ाण्ांसाठी प््ोग व्ा्ला पादहजेत. वनिान हवामान 
बिलाच्ा घटकाचा नीट मुकाबला करण्ासाठी िहा वषके तरी 
सातत्ान े प््ोग व्ा्ला हवा. पण िोन-तीन वषयात कृपष शास्त्रातील 
पीएचस्.डी. िेण्ाच्ा आणण हस्तगत करण्ाच्ा मोहातून सशंोधनाच्ा 
का्थिक्रमाची रचना ही उठवळ पद्तीन े होताना दिसते. त्ामळेु 
घाईगिवीच्ा पद्तीतून शतेकर्ाला वनशचित भरवसा व आधार िेईल 
अशा पद्तीचे पाण्ाच्ा ताणावर मात करेल अस े वब्ाणे पकतपत 
हस्तगत होईल ्ाची शकंा वाटते. आपली साठवण व्यवस्ा व 
ती चांगली नसल्ामळेु वा्ा जाणारे धान्, ज्ाच्ावर सवमोच् 
न्ा्ाल्ानहेी ताशरेे ओढले आहेत ्ाबाबत शजल्ावनहा् ववकें र्ीत 
साठवण व्यवस्ा त्ररत अंमलात आणून सधुारणा होईल अशी 
अपके्ा करू्ा. 

खरे तर असखं् गोष्ी शतेकरी स्तः वनरवनराळे प््ोग करून 
आजप्िंतची वाटचाल करीत आला आहे. त्ाला आम्ही नव्यान े काही 
सांगावे अशातला भाग नाही. हे सपंािकती् म्हणज ेत्ाला मारलेला एक 
धक्ा आहे, उजळणी आहे इतक्या म्यादित अ्यान े पादहले तरी बिल 
होऊ शकेल! 

सामान्तः आपले जे अवषथिण प्वण क्ेत्र आहे वत्ले 
बाष्ीभवन ४०० ते ६०० वम.वम.आहे. म्हणजे अनेकिा 
पडणार्ा पावसापेक्ा बाष्ीभवनाचे प्माण अरधक 
असते. अवषथिणाच्ा काळात तर ते ६०० वम.मी. च्ाही 
पशलकडे जाते. त्ामुळे पडणारा ३०० वम.मी. पाऊस 
जवमनीत शजरुच शकत नाही. त्ासाठी जवमनीवर 
आश्ासक असे गवताचे आच्ािन असणे आवश्यक 
आहे. हे गवताळ कुरण हा आपला वमत्र आहे. त्ामुळे 
पाण्ाचा प्त्ेक ्ेंब जवमनीत मुरला जातो. भववष्यात 
तोच आपला वाली व मुख् आधार होऊ शकतो. ्ा कुरण 
ववकासाकडे मागील १०-१२ पपढ्ा म्हणजे जवळपास 
२०० वषके आपण िलुथिक् केले. त्ामुळे िषु्ाळाचे चटके 
जास्त बसताहेत. इंग्जांना अशा िषु्ाळाची सव् 
नव्ती. आपण िषु्ाळ हाताळणीसाठी पारंपाररक 
व्यवस्ा केली होती. चंर्गुप्ताच्ा काळात कुरण आणण 
पशुसंवधथिनासाठी स्तंत्र अमात् नेमलेला असा्चा. 
त्ाला ववववताध्क् म्हणा्चे. त्ा काळात पशूंची 
जनगणना व्ा्ची. त्ा आधारे उपलब्ध गवत पकती 
पशूंना पोसू शकेल असा ववचार करून शास्त्रशुद् 
पद्तीने कुरणांची रचना व्ा्ची. पृथ्ीशी वा जवमनीशी 
आपले नाते कृपष, वन आणण कुरण ्ा तीन धारांनी घट्ट 
बांधलेले होते. परंपरेने खूप वन्मांनी सामुदहक व्यवस्ा 
बसववलेली होती. ती तुटल्ामुळे आजचा घोटाळा वा 
संकट उभे रादहले आहे. 

आतरा लक्ष हवे गवतराळ 
कुरणरांच्रा िननम्भतीकडे
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जगात कापूस पपकाचे ३४५ लाख हेक्टर क्ेत्र असून उत्ािकता 
७९१ पक. रूई/हे.एवढी आहे. िेशात कापूस पपकाचे १२३ लाख हेक्र 
क्ेत्र असून उत्ािकता ४६९ पक. रूई/हे.एवढी आहे. 
कापूस हे खाने्श, मराठवाडा, वविभयातील प्मुख नगिी 
पपक आहे. राज्ामध्े ह्ा पपकाखाली ४१.८ लाख 
हेक्र क्ेत्र असुन उत्ािकता ३०६ पकलो रुई / हेक्री 
एवढीच आहे. उत्ािकता कमी असण्ामध्े महत्ाची 
कारणे बयघतली तर बरीचशी कापूस लागवड 
कोरडवाहू, पावसावर अवलंबून आहे. पावसावर 
अवलंबून असल्ाने पेरणी ्ोग्य वेळेवर करता ्ेणे 
शक्य होत नाही. कापसाची लागवड जसजशी उशीरा 
होईल तशी उत्ािनात घट ्ेते. काही शेतकरी कापूस 
पपकाची लागवड हलक्या जवमनीत करतात. त्ामुळेही 
उत्ािन कमी वमळते. महाराष्ट् ातील उत्ािकता कमी 
असण्ाच्ा प्मुख कारणांमध्े शसचंनाचा अभाव, 

असंतुशलत पोषण ही आहेत. राज्ातील एकूण कापूस लागवडीच्ा क्ेत्रा 
पैकती फक् ५ ते ६ टके् क्ेत्र बागा्ती कापसाखाली असून उवथिररत ९४ ते 

९५ टके् कोरडवाहू पपक घेतले जाते.

पाटपाणी (मोकाट शसचंन) पद्तीमुळे पाण्ाचा 
वापर भरपूर होऊनही जवमनीत का्म वाफसा 
राहात नाही. जवमनीतील कमी - जािा ओलाव्यामुळे 
कापसाच्ा पात्ा, फुले, बोंडांची गळ मोठ्ा प्माणावर 
होत असते. बोंड वाढण्ाच्ा अवस्ेत पुरेसा ओलावा 
नसल्ामुळे ही बोंडांचे वजन कमी भरते. बरेच कापूस 
उत्ािक कापसाचे दठबक शसचंन पद्तीवर िपु्ट 
उत्ािन घेत आहेत. कापूस लागवड जूनच्ा पदहल्ा 
आठवड्ात करावी. त्ावेळी काळ्ा जवमनीला भेगा 
पडलेल्ा असतात. तापमान वाढलेले असते. पाणी 
भेगातून व्झरपते, काळ्ा जवमनीत पाणी पुढे सरकत 
नाही. मोकाट शसचंन पद्तीवर कापूस लागवड 

प्रगत तंत्रज्ञानञावर कञापूस  
लञागवड करञा आणि  अधिक 

उत्ञादन मिळवञा!!

बी. डी. जडे
वरीष्ठ कृपषववद्ा शास्त्रज्, 

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल.  
(मो. ९४२२७७४९८१)
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कमी पाण्ात शक्य होत नाही. कापूस लागवड करताना कापसाच्ा 
उगवणीसाठी खूप कमी पाणी लागते. फक् बशीच्ा आकाराच्ा 
ओलावाची आवश्यकता असते.

करापूस लरागवड करतरांनरा पराण्राची आवश्यकतरा
साधारणपणे उन्ाळ्ात मे / जून मदहन्ामध्े ववदहरीत खुपच कमी 

पाणी असते, अशावेळी कापसाची लागवड मोकाट शसचंन पद्तीने करणे 
शक्य होेत नाही. कापसाचे ववक्रमी उत्ािन वमळववण्ासाठी कापसाची 
लागवड करणे गरजेचे असते.

एक तास (६० वमपनटे) ५ अश्वशक्तीचा पंप सवथिसाधारणपणे ताशी 
१८००० ते २२००० पलटर पाणी िेतो. एवढ्ा पाण्ात कमीत कमी ३ ते 
४ एकर क्ेत्रावर उन्ाळी कापूस जूनच्ा पदहल्ा आठवड्ात लागवड 
जैन दठबक पद्तीने शक्य आहे. कारण शेतकरी संकरीत कापूस 
लागवडीमध्े एकरी ५००० ते ६००० झाडे ठेवतात. प्ती झाड पदहल्ा 
३० दिवसांप्थित (मे मदहन्ातसुधिा केवळ १ ते १.२५ पलटर पाणी लागते.) 
कापूस लागवडीसाठी बशीच्ा आकाराचा ओलावा पुरेसा असतो. ते 
फक् जैन शसचंनपधितीवर शक्य आहे. कापूस दठबक शसचंन पद्तीवर 
लागवड केल्ाने कापसाची मुळे अरधक खोलवर जावून पपकाची वाढ 
जोमाने होण्ासाठी ओलाव्याची आवश्यकता असते. 

ह्ा वषवी ज्ा शेतक-्ांना कापूस लागवड कराव्ाची आहे त्ांनी 
कापूस पपकापासून अरधक आर्थिक नफा वमळण्ासाठी कापूस पपकाचे 
्ोग्य ररत्ा वन्ोजन करुन व्यवस्ापन करावे. अरधक क्ेत्रावर लागवड 

करण्ापेक्ा कमी क्ेत्रात अरधक उत्ािन कसे वमळेल ह्ावर ववचार 
करण्ाची गरज आहे. जे शेतकरी कोरडवाहू कापूस लागवड करणार 
आहेत त्ांनी कापसाचे एकरी १० क्वटंल उत्ािन वमळण्ाचे लक्ष 
ठेवावे. कापूस पपकाचे एकरी ३ ते ४ क्वटंल उत्ािन वमळत असेल तर 
कापूस पपक आर्थिकदृष्टा फा्िेशीर होऊच शकत नाही. जे शेतकरी 
दठबक शसचंन पद्तीवर बागा्ती कापूस लागवड करणार असतील 
त्ांनी ही कापूस पपकापासून चांगला आर्थिक नफा वमळण्ासाठी एकरी 
२० क्वटंल उत्ािन घेण्ाचे लक्ष ठेवले पादहजे. त्ा खेरीज कोरडवाहू 
पकंवा बागा्ती कापूस आर्थिक दृष्टा फा्िेशीर होणार नाही.

वरील लक्ष साधण्ासाठी कोरडवाहू शेतक-्ांनी कमी, मध्म 
कालावधीच्ा १४० ते १५० दिवसांच्ा जातटींची वनवड करावी. शक्यतोवर 
त्ांनी पसरणा-्ा जातीपेक्ा सरळ वाढणारे वाण वनवडून एकरी झाडांची 
संख्ा ही ८५०० ते १०,००० ठेवावी. तसेच दठबक शसचंन पद्तीवर 
कापूस लागवड करणा-्ा शेतक-्ांनी मध्म ते िीघथि कालावधीच्ा 
जातटींची वनवड केली तरी चालेल. त्ांनी एकरी झाडांची संख्ा ५००० 
ते ६,५०० ठेवावी. वरील लक्ष साधण्ासाठी कापसाच्ा एकरी झाडांची 
संख्ा महत्ाची ठरते.

कापूस उत्ािक शेतक-्ांनी कापूस पपक नीट अभ्ासण्ाची 
गरज आहे. पपकाच्ा अवस्ेनुसार, गरजेनुसार पाणी आणण अन्नर्व्यांचे 
(खतांचे) व्यवस्ापन करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू कापूस शेतक-्ांनी 
बागा्ती कापसाशी स्पधया करु न्े. कोरडवाहू कापूस उत्ािकांनी 

करापूस िपक आर ््भकदृष्टरा अरधक फरायदेशीर
शेतकरी बंधूनो, कापूस पपकाचा हमी भाव ६०५० रु. प्ती क्वटंल असा आहे. ह्ावषवी सुरुवातीस कापूस पपकाचे िर हमीभावाला 

सुरुवात झाली आणण िर वाढीने कमालीचा वेग घेतला आणण कापसाचे िर १२५०० ते १३५०० प्वत क्वटंल कधी पोहोचले ते 
कळालेच नाही. ह्ा वषवी खरीप हंगामातील सवथि पपकांमध्े कापूस पपक शेतकर्ांना आर्थिक दृष्टा खूपच फा्िेशीर झाले आहे. 
कापसाला िेशांतगथित आणण िेशाबाहेर मागणी वाढली. कापूस पपकाचे उत्ािन कमी झाल्ाने आणण मागणी प्चंड वाढल्ाने कापूस 
पपकाचे िर न भूतो न भववष्यती वाढले. ह्ा पूववी शेतकर्ांना कापूस पपकाचा एवढा िर कधीच वमळाला नाही त्ामुळे कापूस उत्ािक 
शेतकरी कमालीचे खुष आहेत. ह्ा वषवी महाराष्ट् ामध्े खाने्श, मराठवाडा आणण वविभयामध्ेच नवे् संपूणथि िेशामध्े कापूस उत्ािक 
राज्ांमध्े कापसाचे ववक्रमी िर वमळाल्ाने १२ ते १५ टके् कापूस लागवड क्ेत्रामध्े वाढ होईल असे चचत्र आहे. पशचिम महाराष्ट् ात 
ही काही भागामध्े शेतकर्ांनी एपप्ल-मे मदहन्ात कापूस लागवड केली आहे. अ्यातच शेतीमध्े ज्ा पपकापासून आर्थिक फा्िा 
वमळतो त्ा पपकाकडे शेतकरी आकपषथित होतात, त्ा पपकाची लागवड करतात हे नैसयगथिक आहे. तेच ह्ा वषवी कापूस पपकामध्े 
होणार असून कापूस पपकाचे क्ेत्र वाढणार आहे. शेतकरी बंधूनी मात्र हे नेहमी लक्ात ठेवले पाहीजे कोणत्ाही पपकाचे िर आपल्ा 
हाती नाही मात्र उत्ािन जास्त कसे घ्ावे हे मात्र वनशचित आपल्ा हाती आहे. ह्ा वषवी ही कापसाच्ा गाठींचा साठा शशल्लक राहणार 
नसल्ाने पुढील वषवीही कापूस पपकास चांगले िर वमळतील असे अपेशक्त आहे. शेतकरी बंधूनो कापूस पपकाचे अरधक उत्ािन 
वमळण्ासाठी प्गत लागवड तंत्राचा उप्ोग करावा. कोरडवाहू कापूस पपकाचे एकरी १०  क्वटंल आणण दठबक शसचंन/बागा्ती 
कापूस पपकाचे एकरी १५ ते २०  क्वटंल उत्ािन वमळावेत ह्ा करीता प््त्न करावेत. जैन इररगेशन शेतकर्ांना नेहमीच पपकांचे 
उत्ािन वाढववण्ाकरीता मागथििशथिन उपलब्ध करुन िेत असते त्ाचा शेतकर्ांनी फा्िा घ्ावा.
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प्ती झाड १०० ते १२५ ग्ॅम कापूस वमळण्ासाठी प््त्न करावे म्हणजे 
अपेशक्त एकरी १० क्वटंल कापूस वमळणे शक्य होईल. तसेच दठबक 
शसचंन पद्ती वरील कापूस उत्ािक शेतक-्ांनी प्ती झाड ४०० ते 
४५० ग्ॅम कापूस वमळण्ासाठी प््त्न करावे म्हणजे अपेशक्त एकरी 
२० क्वटंल कापूस वमळणे शक्य होईल. कोरडवाहू शेतक-्ांनी खतांचे 
व्यवस्स्त व्यवस्ापन केल्ास कापसाच्ा बोंडांचे सरासरी ४ ते ५ 
ग्ॅम वजन सहज वमळववता ्ेईल. रासा्वनक खतांच्ा मात्रा ववभागून 
द्ाव्यात. नत्राचा अवतरीक् वापर टाळावा. दठबक शसचंन वरील कापूस 
उत्ािक शेतक-्ांनी पपकाच्ा गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार दठबक 
शसचंन द्ारे पाणी द्ावे. दठबक शसचंन द्ारे पपकास जािा पाणी िेऊ न्े. 
दठबक शसचंन द्ारे पाण्ात ववरघळणारी रासा्वनक खते आठवड्ातून 
िोन वेळा व्ेंचुरी पकंवा फपटथिला्झर टँक द्ारे िेण्ात ्ावी. दठबक 
शसचंनाचा फक् पपकांना पाणी िेण्ासाठी वापर न करता त्ामधून 
पाण्ात ववरघळणारी खते ्ुरर्ा, १२:६१:० पकंवा फॉस्फोरीक अॅसीड, 
पांढरा पोटॅश, मॅग्ेशी्म सले्ट, बोरॅसि, चचलेटेड मा्क्रो न्ूपटट् एंटस 
ह्ांचा वापर करावा. फपटथिगेशन तंत्रामुळे कापूस पपकाची उत्ािन 
िेण्ाची क्मता वाढते. कापसाचे सरासरी बोंडांचे वजन ५ ते ६ ग्ॅम सहज 
वमळते. दठबक शसचंनातून खते दिल्ाने बोंडांचे वजन वाढते.

जमीन
कापूस लागवडीसाठी जवमन उत्तम वनचरा होणारी मध्म ते काळी 

कसिार असावी. त्ात भरपूर सेंर्ी् पिा्थि असावेत. अरधक चूनखडीची 
अ्वा पाणी िीघथि काळ साचून राहणारी जवमन नसावी. अ्वा खूपच 
हलकती नसावी. 

जमीनीची पूव्भमशरागत
जवमनीची पूवथिमशागत काळजीपूवथिक करावी. उभी व आडवी खोल 

नांगरटीच्ा पाळीनंतर वखराच्ा उभ्ा व आडव्या पाळ्ा द्ाव्यात. 
जवमनीतील ढेकळे फोडून घ्ावेत. जवमन अरधक भुसभुसीत होण्ा-
करीता रोटॉवेटरचा वापर करावा. शेवटच्ा वखराच्ा पाळी आधी 
१५ ते २० गाड्ा कुजलेले शेणखत जवमनीत वमसळून घ्ावे. जमीन  
भुसभुसीत झाल्ाने माती रवेिार बनते. त्ामुळे दठबकविारे जवमनीत पाणी  
उत्तमररत्ा पसरते. जवमनीची पूवथि मशागत करतांना घाई करू न्े.

करापूस िपकराच्रा अरधक उत्रादनरासरािी हिबक ससचंन आवश्यक
जे शेतकरी वनव्वळ पावसाच्ा भरवश्यावर कापूस पपकाची शेती 

करतात त्ांना फक् एकरी ३ ते ४ क्वटंल उत्ािन वमळते. तर जैन 
दठबक शसचंन पद्तीवर कापूस लागवड करून ववक्रमी एकरी १५ 

करापूस िपकराच्रा अरधक उत्रादनरासरािी अपेसक्षत बदल 
संपूणथि िेशात महाराष्ट्  राज् हे शेतीमध्े प्गत राज् म्हणून समजले जाते. असे असून ही कापूस पपकाची उत्ािकता संपूणथि िेशात 

आपल्ा राज्ाची खुप कमी म्हणजे ३०६ पकलो रुई/हेक्री आहे. कापूस पपकाचे उत्ािनवाढीकररता शेतकर्ांनी हे पपक वनट समजून 
घेतले पाहीजे. मागील हंगामांमध्े होत असलेल्ा चुका टाळता कशा ्ेतील ह्ावर ववचार केला पाहीजे. कोरडवाहू कापूस शेतकर्ांनी 
बागा्ती कापूस शेतकर्ांची बरोबरी अ्वा स्पधया न करता आपल्ाकडील म्यािा ओळखल्ा पादहजेत. कोरडवाहू कापूस उत्ािक 
शेतकर्ांनी कमी कालावधीचे, सरळ वाढणारे वाण वनवडले पादहजेत. एकरी झाडांची संख्ा ८ हजार ते १० हजार ठेवावी. ज्ाच्ा 
कडे शसचंनाची व्यवस्ा आहे त्ांनी कापूस पपकाची दठबक शसचंनावर लागवड करावी. दठबक शसचंनाच्ा वापरामुळे कापूस पपकाचे 
अरधक उत्ािन वमळते. बागा्ती कापूस उत्ािक शेतकर्ांनी पसरणारे अ्वा सरळ वाढणारे मध्म अ्वा उशीरा ्ेणारे वाण 
वनवडले तरी चालतील. जवमनीची पूवथिमशागत करताना घाई करु नका. जवमनीची खोल नांगरटी करावी. कापूस पपकाची मुळे १०० 
सेंमी प्िंत खोल जातात. जवमनीची पूवथिमशागत व्यवस्स्त झाली नाही तर मुळे अरधक खोलवर जाऊन शकत नाहीत. मागील हंगामात 
ऑक्ोबर-नोव्ेंबर मध्े पाऊस अरधक झाल्ाने कापूस पपकाचे खालची १५ ते २५ बोंडे सडली. त्ामुळे कापूस उत्ािनात मोठी घट 
आली. गािी वाफ्ावर कापूस लागवड केल्ास कापूस पपकाची खालची बोंडे सडण्ाचे प्माण कमी राहील गािी वाफा २० ते ३० 
सेंमी उंच असावा. मल्टींग पफल्मचा वापर करता ्ेईल का ह्ावर ववचार करावा. मल्टींग पफल्ममुळे तणांचा प्ािभुयाव कमी होईल, 
पावसाळ्ात सुद्ा कापूस पपकास फपटथिगेशन करता ्ेईल. दठबक शसचंन द्ारे कापूस पपकास वन्वमत फपटथिगेशन करावे. तसेच ववर्ाव्य 
खतांच्ा फवारण्ा कराव्यात. गािी वाफ्ांवर लागवड केल्ाने कापूस पपकाची मुळांची वाढ चांगली होईल, पाणी आणण रासा्वनक 
खतांचे शोषण उत्तम होईल. जािा पाऊस झाल्ास जास्तीचे पाणी गािी वाफ्ातून व्झरपूर सरीने शेताबाहेर वनघून जाईल. पाऊस कमी 
झाल्ास पाणी जवमनीत मुरववण्ाचे काम होईल. मागील वषवी गुलाबी बोंड अळीच्ा अरधक प्ािभूयावामूळे कापूस पपकाच्ा उत्ािनात 
घट आली. त्ामुळे शेतकर्ांनी ह्ाचा गांभी्याने ववचार करुन कामगंध सापळे सवथि शेतकर्ांनी लावले पाहीजे. अंडीनाशक पकटक 
नाशकांची फवारणी केली पाहीजे. डोमकळ्ा दिसताच त्ा तोडून नष् केल्ा पाहीजे. जैववक वन्ंत्रण पद्तीचा अवलंब केला पाहीजे. 
गुलाबी बोंड अळी व्यवस्ापनाकरीता सामुहीक प््त्न करणे गरजेचे आहे. 
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क्वटंल पासून तर २० क्वटंल उत्ािन वमळवीत आहेत. शेतक-्ांना 
आता पूणथि मादहत झालेले आहे कती दठबक शसचंनाच्ा वापराशशवा् 
कापूस पपकाचे अरधक उत्ािन वमळत नाही. कापूस पपकासाठी दठबक 
शसचंनाच्ा वापराकरीता जैन इररगेशनकडे जैन टबमो एसिेल १२, १६, २० 
वममी व्यासामध्े उपलब्ध आहेत. तर ज्ांना कमी खचयाच्ा इनलाईन हवे 
असेल तर त्ांच्ा करीता जैन टबमो स्लिम, जैन टबमोे क्ास वन इनलाईन 
१२, १६ वममी व्यासामध्े उपलब्ध आहेत. जैन टबमो स्लिम आणण क्ास 
वन ह्ा कमी खचयाच्ा उत्तम गुणवत्ता असलेल्ा इनलाईन आहेत. 

साधारणपणे कापूस पपकासाठी दठबक वापरतांना जैन टबमो एसिेल 
१६ वममी व्यासाच्ा क्ास-२ इनलाईनचा उप्ोग ५' फूट अंतरावर 
व पडट् पर ५० सेंमी अंतरावर असेल तर त्ाकरीता साधारणपणे हेक्री 
१.१० ते १.२० लाख रू. प्िंत अंिाज खचथि ्ेऊ शकतो. तर १२ वममी 
व्यासाची इनलाईन ५' फूट अंतरावर आणण पडट् पर ५० सेमी अंतरावर 

वापर कराव्ाची असल्ास हेक्री ८०,००० ते ९०,००० रू खचथि अंिाजे 
्ेऊ शकतो.  शेतामध्े प्त्क् मोजमाप, सवकेक्ण केल्ानंतर दठबक 
शसचंनाचा कमी खचथि कमी अरधक होऊ शकतो.

हिबक ससचंन संचराची उररारणी
पूवथि मशागत झाल्ानंतर दठबक शसचंनासाठी शेताचा सव्के करून 

आराखडा त्ार करावा. नंतर आराखड्ानुसार दठबक शसचंन संचाची 
उभारणी करून घ्ावी. दठबक शसचंन संचाची वनवड करतांना तडजोड 
करू न्े. पाण्ाचा स्त्रोत आणण पाण्ाच्ा गुणवत्तेनुसार पफल्टरची 
वनवड करावी. कापूस पपकासाठी इनलाईन (जैन टबमो एसिेल, जैन टबमो 
लाईन सुपर, जैन क्ास वन, जैन टबमो स्लिम इ.) दठबक पधितीचा 
अवलंब करावा. इनलाईन नळी १२, १६ आणण २० वम.मी. मध्े उपलब्ध 
आहे. इनलाईन नळीमध्े पडट् पर नळी कारखान्ात त्ार होतांना आत 
बसववलेले असतात. िोन डट् ीपर मधील अंतर जवमनीच्ा प्कारानुसार 

जैन टबमो एसिेल जैन टबमोलाईन सुपर जैन टबमो स्लिम जैन पॉली स्लिम

कापूस पपकासाठी पठबक संचाचा आराखडा
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वनवड करावे. कापूस पपकासाठी मध्म प्कारच्ा जवमनीकररता िोन 
पडट् परमधील अंतर ४० ते ६० सें.मी. आणण पडट् परचा प्वाह ४ शलटर प्ती 
तास असलेली १२ वम.वम. अ्वा १६ वम.वम. इनलाईन नळीची वनवड 
करावी. लोड शेडटींगच्ा ज्लंत प्श्नामध्े कमी प्वाहाच्ा पडट् परपेक्ा 
अरधक प्वाहाचे पडट् पर अरधक उप्ुक् ठरतात. कमी वेळेमध्े अरधक 
क्ेत्र रभजू शकते. शशवा् उन्ाळ्ात तापमान जास्त असल्ाने 
बाष्ीभवन मोठ्ा प्माणावर होत असते. अशावेळी कमी प्वाहाचे 
पडट् पसथि जास्त फा्िेशीर ठरत नाहीत. 

जराती
कापसाची दठबक शसचंन पधितीवर जातीची वनवड करतांना 

अरधक उत्ािन िेणा-्ा संकरीत जातीची वनवड करावी. अशलकडे 
बी. टी. कापसाच्ा अरधक उत्ािन िेणा-्ा जाती बाजारात उपलब्ध 
झाल्ा आहेत त्ांची वनवड करावी. जास्त फळफांद्ा असणारी तसेच 
पुनबथिहार चांगला ्ेणारी, बोंडे लवकर व सहज उमलणा-्ा जातीची 
वनवड करावी.

लरागवडीचे अंतर
संकरीत कापूस पपकाची लागवड टोकण पधितीने कराव्ाची 

असल्ाने ्ोग्य अंतराची वनवड करणे महत्ताचे असते. पसरणार्ा 
जातीसाठी िोन रोपांंंमध्े अंतर अरधक असावे आणण उभट वाढणा-्ा 
जातीसाठी िोन रोपांतील अंतर कमी ठेवावे. 

लागवडषीचे
अंतर (फूट)

एकरी 
झाडे

हठबकच्ा दोन 
इनलाईन नळ्ातषील 

अंतर (फूट)

दोन डट् षीपरमधषील 
अंतर (सेमषी)

४ x २ ५४४५ ४ ६०

४.५ x २ ४८४० ४.५ ६०

५ x २ ४३५६ ५ ६०

५ x १.२५ ६९६९ ५ ४०

५ x १.५० ५८०८ ५ ५०

४ x १.५ ७२६० ४ ४०

४ x १.२५ ८७१२ ४ ४०

४.५ x १.२५ ७७४४ ४ ४०

५ x १ ८७१२ ५ ३०

जवमनीचा प्कार, जातीचे गुणधमथि ्ा बाबटींचा ववचार करून अंतराची 
वनवड करावी. एकरी झाडांची संख्ा ४००० पेक्ा कमी असू िेऊ न्े. 

लरागवड
वनवड केलेल्ा अंतरावर उिा. ५'X२' दठबक शसचंनाची इनलाईन 

नळी सरळ पसरावी व कापसाची लागवड करतांना मुठभर चांगले 
कुजलेले शेणखताचा वापर जरूर करावा. पूवथि हंगामी कापसाची लागवड 
करण्ापूववी संच कमीत कमी १५ ते २० वमनीटे चालू करावा जेणेकरून 
१ ते १.२५ पलटर पाणी पडेल व ज्ा दठकाणी पडट् परचे पाणी पडले त्ा 

पठबक संचावर कपाशीची लागवड
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दठकाणी वब्ाणे २ ते ३ सेमी खोल टोकावे. जमीन नेहमी वाफसा 
अवस्ेत रादहल ्ाची काळजी घ्ावी.

फिट्भगेशन 
पाण्ाची आणण खतांची उप्ोयगता वाढववण्ाकरीता ववर्ाव्य 

खतांचा वापर दठबक संचामधून करणे अरधक फा्द्ाचे ठरते. ्ा 
तंत्रज्ानास फटवीगेशन तंत्रज्ान संबोधले जाते. ्ुरी्ा आणण पांढरा पोटॅश 
पाण्ात संपूणथि ववरघळत असल्ामुळे दठबक शसचंनातून त्ांचा वापर 
करता ्ेऊ शकतो. फपटथिगेशनसाठी फपटथिला्झर टँक पकंवा व्ेंचुरीचा 
उप्ोग करावा.

कापूस लागवडी वेळी बेसल डोस १०:२६:२६ - २५ पकलो/एकर, 
व्झकं सले्ट ५ पकलोे, फेरस सले्ट ५ पकलो, बोरॅसि २ पकलो आणण 
मॅग्ेशश्म सले्ट १५ पकलो, गंधक १० पकलो एकरी एकत्र वमसळून 
लागवडी वेळी कापूस वब्ाणे पासून ४ इंच िरू ररगं करून द्ावे. खते 
मातीने व्यवस्स्त झाकावे. सुक्ष्म अन्नर्व्ये, ियु्यम अन्नघटक, गांडूळ 
खत, वनबंोळी पेंड अ्वा शेणखतामध्े वमसळून वापरावीत. फपटथिगेशन 
कपाशीची पूणथि उगवण झाल्ावर सुरू करावे.

करापूस िपकरासरािी नवद्राव्य खतरांचरा वरापर

खत देण्ाचा 
कालावधषी

खताचषी ग्रेड 
(िकलो/एकर)

खताचषी 
एकूण मात्ा

दर चौथ्ा हदवशषी खते 
देण्ाचषी मात्ा (िकलो/

एकर/हदवस)

लागवडीनंतर  
७ ते २२ 
दिवस

१२:६१:०  
्ुरी्ा

८.३३  
१०.००

१.६६५  
१.९९८

२३ ते ६० 
दिवस

्ुरी्ा  
१२:६१:०  

पांढरा पोटॅश

४०.७२  
२६.२२  
१०.३६

३.३००  
२.१२४  
०.८४०

६१ ते १०० 
दिवस

्ुरी्ा  
१२:६१:०  

पांढरा पोटॅश

४५.००  
१२.००  
१३.३६

३.३७५  
०.९००  
१.००२

१०१ ते १२५ 
दिवस

पांढरा पोटॅश  
्ुरी्ा

१९.७०  
२०.००

२.३६४  
२.४००

टषीप : वरील ववर्ाव्य खतांचे वेळापत्रक मागथििशथिनास्तव आहे. त्ात 
माती परीक्ण अहवाल, पपकांची अवस्ा ्ानुसार बिल करावेत

स्वयंचसलत हिबक ससचंन पद्धती (ऑटोमेशन)
स््ंचशलत दठबक शसचंन ्ंत्रणेत 

वेळ, प्माण अ्वा सेंन्र आधारीत 
पद्तीचा वापर करता ्ेतो. ववर्ाव्य खते 
ठराववक पी.एच व इसी नुसार वनश्चीत 
करून ्ोग्य प्कारे िेता ्ेते. ह्ा आधुवनक 
शसचंन ्ंत्रणेमुळे रात्री व्ॉल्वस बिलण्ास 

जाण्ाची गरज नाही. ह्ा प्णालीमुळे पपकास काटेकोरपणे शसंंचन केले 
जाते. वीज, पैसा आणण मजूर ह्ांची तर बचत होते.

फिट्भगेशन करतरांनरा घ्रावयराची कराळजी
ववर्ाव्य खते ही दठबक शसचंनाद्ारे द्ाव्ाची असल्ामुळे दठबक 

शसचंन काळजीपूवथिक िेखभाल करणे हे महत्ाचे ठरते. दठबक शसचंन 
संचाची मांडणी ही आराखड्ानुसार असावी. सवथिप््म दठबक शसचंन 
संचातील पफल्टसथि (सँड पफल्टर, स्क्रिन पफल्टर) मेन लाईन, सबमेन 
लाईन, लॅटरल, पफटटींग्ज, व्ॉल्वसस् व फ्लश व्ॉल्व इत्ािी दठकाणाहून 
होणा-्ा गळती (शलकेजेस) पूणथिपणे बंि कराव्यात. दठबक शसचंन 
संचाच्ा नळ्ांतील पडट् पर मधून (ऑनलाईन / इनलाईन) सारखा प्वाह 
तपासून बघावा. दठबक शसचंनाची नळी झाडाजवळ ठेवून सरळ ठेवावी 
व नळीच्ा शेवटी खुंटी बांधावी. सँड पफल्टर सबमेन वन्वमतपणे साफ 
(फ्लश) करणे गरजेचे असते. लॅटरल नळ्ांची तोंडे उघडून िर मदहन्ाला 
पाण्ाने िाब िेऊन साफ करून घ्ाव्यात.

पाण्ाचा स्त्रोत ववहीर, कालवा, धरण, निी पकंवा तलाव असेल व 
त्ात शेवाळे, गाळ, कचरा असेल अशा दठकाणी दठबक शसचंन संच 
िीघथिकाळ सुरळीत का्यास्कवित राहण्ाकररता स्क्रिन पफल्टर सोबत सँड 
पफल्टरची आवश्यकता असते. जमीन ही रोज वाफसा अवस्ेत राहील 
एवढेच पाणी झाडांना दिले पादहजे. काऱण वाफसा स्स्तीतच वनस्पती, 
हवा, पाणी अन्नर्व्ये चांगल्ा रीतीने शोषण करू शकते. एकिा पाण्ाची 
मात्रा वनपश्चत केल्ावर ववर्ाव्य खते िेण्ाचा कालावधी वनपश्चत 
करावा. खते िेण्ाचा िर व कालावधी खते िेण्ाच्ा साधनांनुसार 
बिलत असतो. ववर्ाव्य खतांचा वापर एकूण शसचंनाच्ा कालावधीच्ा 
मधल्ा कालावधीत कराव्ाचा असतो. 

खतांची संपूणथि मात्रा झाडांच्ा मुळाप्िंत पोहोचेल. खते िेण्ाची 
साधने कोणतीही असो पकवा कालावधी पकतीही असला तरी खतांची 
तीव्रता १००० ते १२०० पीपीएम एवढी असावी. खते दिल्ानंतर पपकांना 
जास्त पाणी िेऊ न्े अन््ा पाण्ाबरोबर खतांचाही वनचरा होऊन 
जाईल. म्हणूनच पपकांना गरजेइतकेच पाणी िेणे आवश्यक असते.

जैन हिबक संचच करा?
पपकांना फक् पाण्ाची गरज नसते तर पाण्ाचे का्थिक्म शोषण 

होण्ासाठी मुळांच्ा का्थिक्ेत्रामध्े पाणी आणण हवेचे संतुलन 
असणे गरजेचे असते. दठबक शसचंनाद्ारे कमी िराने पाणी दिले जात 
असल्ामुळे पपकांच्ा मुळांजवळ पाणी साचून राहत नाही तर सातत्ाने 
वाफसा अवस्ा ठेवली जाते. त्ामुळे पपकाच्ा वाढीसाठी दठबक उत्तम 
पररस्स्ती वनमयाण करते. दठबक शसचंन रासा्वनक खतांचा अरधक 
का्थिक्मपणे उप्ोग होण्ाकररतासुद्ा मित करते. जैन इररगेशन 
शसस्ीम्स् शल. कंपनी दठबक शसचंन प्सार करण्ात भारतातील अग्गण् 
कंपनी आहे. जैन जगातील एकमेव अशी कंपनी आहे कती सूक्ष्म शसचंन 
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पद्तीसाठी लागणा-्ा सवथि सुट्ा घटकांची वनवमथिती एकाच छताखाली 
करते. जैन दठबक शसचंन संचामधील सवथि घटकांची गुणवत्ता उच्तम 
िजयाची आहे..

हिबक ससचंन पद्धतीचे गुणधम्भ
१) पाणी हे जवमनीस न िेता पपकांना दिले जाते.
२) मुळांच्ा का्थिक्ेत्रात, पाणी, माती आणण हवा ्ांचा नेहमी समवि् 

साधला जातो.
३) जवमनीत वाफसा स्स्ती का्म राहात असल्ामुळे पपकाची सतत 

व जोमिार वाढ होते.
४) पपकास पाणी िररोज अ्वा गरजेप्माणे एक दिवसाआड दिले जाते.
५) पाणी कमीत कमी वेगाने दिले जाते.

करापूस िपकरामध्े जैन हिबक ससचंन पधदतीचे फरायदे

  जैन दठबक शसचंन पधितीमुळे उत्ािनात िपुटीने वाढ होते.
  दठबक शसचंन पधितीमुळे पाणी वापरामध्े ५० ते ६० % प्िंत 

बचत होते.
 कमी पाण्ात, कमी वेळेत, कमी ववजेत अरधक क्ेत्रातील पपकास 

शसचंन करता ्ेते.
   दठबक शसचंन पधितीच्ा वापरामुळे खते व पाण्ाचा पुरेपुर 

उप्ोग होतो व िजकेिार कापसाचे उत्ािन वमळते. 
 दठबक शसचंन पधितीमुळे खते िेण्ासाठी, वनिंणी करण्ासाठी, 

शसचंनासाठी लागणा-्ा मजुरी खचयात बचत होते.
   दठबक शसचंन पधितीमुळे जवमनीत का्म वाफसा राहत 

असल्ाने पात्ा, फुले, बोंडांची गळ होत नाही, 
   बोंडे चांगली पोसली जातात.
  दठबक शसचंन पधितीमधून ववर्ाव्य खतांचा वापर करता ्ेतो. 

कापूस वेचणीस लवकर सुरूवात होते.

नवद्राव्य खते द्रावयराची सराधने
दठबक शसचंन पद्ती मधून व्ेंचूरी पकंवा फपटथिला्झर टँक पकंवा 

इंजेक्शन पंपाविारे ववर्ाव्य खतांचा वापर करता ्ेतो. 

१) व्हेंचुरी
हे पाण्ाचा िाबामधील फरकावर चालणारे 

साधन आहे. व्ेंचुरीद्ारे ववर्ाव्य खते पाण्ाच्ा 
प्वाहाबरोबर झाडांच्ा मुळांच्ा कक्ेत दिली 
जातात. व्ेंच्ूरीच्ा शोषणाचा िर ४० ते २००० 
पलटर प्ती तास असतो. मुख् वादहनीवरील, 
व्ॉल्व द्ारे कमी जास्त करता ्ेतो. व्ेंचुरी १.०, 
१.२५, १.५, २.० इंच साईजमध्े उपलब्ध आहेत.

२) फिट्भलरायझर टकँ
ही एक प्ॅस्कस्क टाकती असून 

मुख् जलवादहनीस इनलेट व 
आऊटलेट जोडलेले असते. 
खतांचे प्माण शसचंनाबरोबरच 
पपकांना दिले जाते. टँक ६०, ९०, 
१२०, १६० पलटरमध्े उपलब्ध 
आहेत.

३) न्ूट्ीकेअर
न्ूटट् ीकेअर मशीनद्ारा स््ंचशलत पद्तीने खते िेण्ाकरीता 

उप्ोगी आहे. ्ा मशीनद्ारा खते खात्रीशीर व अचूकपणे िेता ्ेते. 
न्ुटट् ीकेअर मशीन ईसी व पीएच चे वन्मन करून खते मेनलाईन मध्े 
ववशेष व्ेंचुरी द्ारा सोडले जाते. न्ुटट् ीकेअर मशीनमुळे उत्ािनात मोठ्ा 
प्माणात वाढ होते. 

करापूस िपकरांसरािी परारंपराररक खतरांचरा वरापर
ज्ा शेतकर्ांना ववर्ाव्य खतांचा वापर करणे शक्य नसेल त्ांनी 

पारंपाररक रासा्वनक खतांचा खालील प्माणे वापर करावा. परंतु 
ज्ा शेतकर्ांनी दठबक शसचंन पद्तीवर कापूस लागवड केलेली आहे 
त्ांनी दठबक शसचंन पद्ती सोबत पाण्ात ववरघळणार्ा खतांचा वापर 
करावा. त्ामुळे उत्ािन अरधक वमळेल. 

खतराची मरात्रा
माती पररक्णानुसार खतांचा वापर करणे अरधक ्ोग्य असते. 

बागा्ती कापसासाठी ६० पकलो नत्र: ३० पकलो सु्फरि : ३० पकलो 
पालाश पक./एकर वापर करावा. लागवडीवेळी मॅग्ेशश्म सले्ट १५ 
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पकलो, गंधक १० पकलो व सुक्ष्म अन्नर्व्ये ५ पकलो एकरीचा वापर 
केल्ाने उत्ािनात वाढ होते. ७० ते ८० दिवसानंतर मॅगनेशश्म सले्ट 
१५ पकलो व सुक्ष्म अन्नर्व्य ५ पकलो प्ती एकर ्ुरी्ा खताच्ा डोस 
सोबत वापर करावा. 

खते देण्ाचषी 
कालावधषी

खताचषी ग्रेड
खताचषी मात्ा 

(िकलो) / एकर

लागवड वेळी ्ुरी्ा  
१०:२६:२६

१०  
२५

लागवडीनंतर २५ ते 
३० दिवसांनी

्ुरी्ा  
१०:२६:२६

२५  
२५

लागवडीनंतर ६० 
दिवसांनी

्ुरी्ा  
१०:२६:२६

३५  
५०

लागवडीनंतर ८०-९० 
दिवसांनी

्ुरी्ा  
१०:२६:२६

३३  
२५

करापूस िपकरामध्े पराणी व्यवस्रापनराचे महत्व

साधारणपणे कापूस पपकासाठी एकुण १००० ते १२०० वममी. 
पाण्ाची गरज असते. महाराष्ट् ासाठी सवथिसाधारपणे ८५० ते १००० वमवम 

पाण्ाची गरज आहे. पावसाचे ५०० ते ६०० वम. वम. पाणी वजा करता 
उवथिररत ३०० ते ४०० वमवम पाणी दठबक शसचंनाद्ारे द्ावे. साधारणपणे 
पावसाळा हंगाम सप्ेंबर अखेर असतो. कापूस पपकाची वाढ जोमाने होत 
असते. अशावेळी कापूस पपकाची पाण्ाची गरज वाढत जाते आणण 
पावसाळा संपल्ाने जवमनीतील ओलाव्याचे प्माण कमी कमी होत जाते. 
त्ामुळे बोंडांची अपेशक्त वाढ वमळत नाही. पाटपाणी पद्तीने संरशक्त 
पाणी िेऊनही जमीन वाफसा अवस्ेत का्म ठेवता ्ेत नाही. दठबक 
शसचंन पधितीच्ा वापरामुळे पपकास अशजबात पाण्ाचा ताण बसत 
नाही. वाढीच्ा अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडल्ास कापूस पपकाची उत्तम 
वाढ होत नाही. पात्ा, फुले, बोंडें वाढीच्ा काळात खंपडत पावसामुळे 
पाण्ाचा ताण पडल्ास पात्ांची, फुलांची, बोंडांची गळ मोठ्ा 
प्माणावर होते. बोंडांचे वजन वमळत नाही. दठबक शसचंन पद्तीने जमीन 
का्म वाफसा अवस्ेत ठेवली जात असल्ाने कापूस पपकाची उत्तम 
वाढ होते. 

नेहमीच्ा हंगामात (२१ ते २५ जूनला पाऊस झाल्ानंतर) जेव्ा 
आपण कापसाची लागवड करतो तोप्िंत दठबकवर लागवड केलेला 
कापूस (१ जून ची पेरणी) कापूस २० ते २५ दिवसांचा झालेला असतो. 
त्ामुळे कापसाची वेचणी लवकर सुरू होते.

दठबक संच बसववला्नेच कपाशीची इतकती  
उंच वाढ होऊन कापसाची असंख् बोंडे लागतात.
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 करापूस िपकरासरािी हिबक ससचंनराद्रारे ससचंनराचे वेळरापत्क

लागवड ५ X २

महहना पाण्ाचषी गरज झाड / हदवस / लषीटर

३० मे.(लागवड) १.२५०

जून १.६००

जुलै २.२२५

ऑगस् ३.६००

सप्ेंबर ५.५००

ऑक्ोबर ७.१००

नोव्ेंबर ४.७५०

पडसंेबर ३.२६०

जानेवारी ३.३२५

फेब्ुवारी ३.६२५

 पटप : शसचंनाचे वरील वेळापत्रक केवळ आपल्ा मागथििशथिनास्तव 
आहे. जवमनीचा प्कार, हवामान, पपकांची अवस्ा ह्ा नुसार वरील बिल 
करावेत. जमीन नेहमी वाफसा अवस्ेत ठेवावी, पपकास पाण्ाचा ताण 
पडू िेऊ न्े, पाऊस सुरू असेल, जवमनीत पुरेशी ओल असेल तर दठबक 
संचाविारे पाणी िेऊ न्े. इनलाईन दठबक सबमेनच्ा शेवटी ्ोग्य  
(१ पकलो/ चौ.से.मी.) िाबावरच चालवावे.

आंतरमशरागत
पपक नेहमी तण ववरहीत ठेवावे. सुरूवातीच्ा काळात वखराच्ा 

अ्वा कोळप्ाच्ा उभ्ा आणण आडव्या पाळ्ा द्ाव्यात. रोपांजवळील 
तणांची मजुरांविारे वनिंणी करावी. दठबक शसचंनाच्ा नळ्ा सरळ ठेवून 
शेवटी खुंटी ठोकावी.

नवद्राव्य खतरांची फवरारणी
सुरूवातीला वाढीच्ा अवस्ेत १९:१९:१९ तसेच फुले ्ेतांना अ्वा 

बोंडे वाढीच्ा अवस्ेत ०:५२:३४ आणण बोंडाची प्वता होण्ाच्ा 
अवस्ेत १३:०:४५ ह्ा ववर्ाव्य खतांच्ा २-२ फवारण्ा कराव्यात. 
ववर्ाव्य खतांच्ा फवारणीत कापूस पपकाच्ा उत्ािनात वाढ होण्ास 
मित होते.

संजीवकरांची फवरारणी
फुले व पात्ा ्ांची गळ होऊ न्े म्हणून एन.ए.ए.संजीवकांची 

५ वमली, १५ पलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कापूस पपकाची उत्तम 
वाढ होण्ासाठी कोणत्ाही झाईमची फवारणी करावी. पपक ८० ते ८५ 
दिवसाचे असतांना जािा काय्क वाढ झाली असल्ास शलहोशसन १० ते 
१२ वमली, १०० पलटर पाण्ातून फवारणी करावी.

उत्रादन

 कापसाची दठबक शसचंन पद्तीवर लागवड करून ्ोग्य काळजी 

घेतल्ास मुख् पपक आणण खोडवा वमळून हेक्री ४० ते ५० क्वटंल 

उत्ािन सहज वमळू शकते असा बर्ाच शेतकर्ांचा अनुभव आहे.

करापूस िपक व्यवस्रापनरातील बराबी

संतुलषीत पोर्ण: कापूस पपकासाठी दठबक शसचंनाचा वापर करणा-्ा 

शेतक-्ांनी सोबतच्ा मागथििशथिक तक्तामध्े नमुि केल्ाप्माणे दठबक 

शसचंनासोबत पाण्ात ववरघळणा-्ा खतांचा अवलंब करावा. ही खते 

िररोज अ्वा आठवड्ातून िोन वेळा व्ेंचुरी पकंंवा फपटथिला्झर टँक 

मधून िेता ्ेतात. मॅग्ेशश्म सले्ट , सुक्ष्म अन्नर्व्ये सुद्ा दठबक मधून 

िेण्ासाठी बाजारात उपलब्ध आहेत.

नवद्ाव्य खतांचषी फवारणषी: उत्तम वाढीसाठी १९:१९:१९ ववर्ाव्य खतांची 

४५ ग्ॅम खत १५ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कापसाची बोंडे 

मोठी होण्ासाठी ०:५२:३४ ची ६० ग्ॅम १५ शलटर पाण्ातून आणण बोंड 

पररप्व होत असतांना बोडे वजनिार व्ावीत ्ाकरीता १३:०:४५ ची 

७५ ग्ॅम खत १५ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी. ववर्ाव्य खतांच्ा 

िोन-िोन फवारण्ा कराव्यात. 

रासायननक खतांचषी आळवणषी: पाऊस अरधक असल्ास सवथि 

प््म शेतातून पाण्ाचा वनचरा करावा. दठबक शसचंनामधून पाण्ात 

ववरघळणारी खते शशफारशीप्माणे द्ावीत. दठबक शसचंनाचा वापर 

नसल्ास ्ुरी्ा - २०० ग्ॅम व पांढरा पोटॅश २०० ग्ॅम १५ शलटर पाण्ात 

ववरघळून पंपाचे नोझल काढून कापसाच्ा झाडाच्ा मुळांजवळ वरील 

खतांचे १२५ ते १५० वमली र्ावण टाकून आळवणी करावी. ्ामुळे 

आकस्ीत रोगाचा प्ािभुयाव होणार नाही. 

कापूस िपकामध्ये मूळ कुज रोग: शेतात पाणी साचल्ाने मूळ कुज 

रोगाचा प्ािभूयाव होऊ शकतो. उपा् म्हणून झाडाच्ा मूळांजवळ कॉपर 

ऑसिीक्ोराईड ४५ ग्ॅम १५ शलटर पाण्ात वमसळून प्त्ेक झाडास 

मुळांजवळ १२० ते १२५ वमलीची आळवणी (डट् ेंचटींग) करावी. कापूस 

पपकामध्े २, ४-डी ह्ा तण नाशकाच्ा ववकृतीने कापसाच्ा झाडाची 

पाने लांब झालेली आढळल्ास दठबक शसचंन मधून ्ुरी्ा खताचा 

वापर करावा आणण १९:१९:१९ ्ुरी्ाची फवारणी करावी.

रस शोर्ण करणा-या िकडींचे ननयंत्ण: मावा, तुडतुडे, फूलपकडे, पाढंरी 

माशी, पपठ्ा ढेकूणचा प्ािभुयाव असल्ास खालील पैकती फक् एका 

पकटकनाशकाची आलटून-पालटून फवारणी करावी. बुरशी्ुक् रोग 

आढळून आल्ास बुरशीनाशकाची फवारणी करता ्ेऊ शकते.
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फवारणषीसाठी कीटक नाशके और्धे

१ इमीडाक्ोप्ीड (कॉफतीडोर) ५ वमली १५ शलटर पाणी
२ प्ाईड ३ ग्ॅम
३ अॅसीटॅप्ीमीड ४ ग्ॅम
४ डा्मे्ोएट (रोगोर) १५ वमली
५ अॅसीफेट २० ग्ॅम
६ ्ा्ोमे्ोक्ाम ४ ग्ॅम
७ टट् ा्झोफॉस २० वमली
८ अॅक्ारा ५ ग्ॅम
९ मे्ील डेमेटॉन १५ वमली

१० क्ोरोपा्रीफॉस १५ वमली
११ क्वनालफॉस १५ वमली
१२ अॅडमा्र ६ ग्ॅम

क्ोरोपा्रीफॉस पकंवा क्वनालफॉसच्ा वापरामुळे कापूस 
पपकामधील पाने खाणारी अळी, दहरवी अळी वन्ंत्रीत करता ्ेते. 
फवारणी करतांना सोबत १० ते १२ वमली स्कस्करचा उप्ोग करावा. 
फवारणी सोबत वनबंोळी अकयाचाही उप्ोग करावा.

गुलाबषी बोंडअळी व्यवथिापन: गेल्ा ७ ते ८ वषयापासून कापूस पपकामध्े 
गुलाबी बोंडअळीचा प्ािभुयाव मोठ्ा प्माणात आढळून ्ेत आहे. 
त्ामुळे कापूस उत्ािनात घट तर होत आहेच त्ाचबरोबर कापसाच्ा 
गुणवत्तेवर िेखील पररणाम होत आहे. त्ामुळे कापूस उत्ािक शेतक-
्ांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

कापूस उत्ािक शेतकर्ांनी केवळ पकटकनाशकांच्ा फवारणीवर 
अवलंबून न राहता गुलाबी बोंड अळीचे एकास्कत्मक पद्तीने व्यवस्ापन 
केल्ास कापूस पपकाचे नुकसान कमी होऊ शकेल.

१) कापूस उत्ािक शेतकर्ांनी पडसेंबर अखेरप्िंत 
वेचणी करून पीक संपवून टाकावे.

२) जानेवारी ते जून मदहन्ाप्िंत शेतामध्े कापूस 
पपकाचे कोणतेही अवशेष राहणार नाही ्ाची 
काळजी घ्ावी.

३) शेताच्ा बांधावरील कापसाच्ा पराठ्ा त्ररत 
जाळून टाकाव्यात.

४) कापूस शजनटींग फॅक्रीमध्े जे्े कापूस 
साठववला आहे त्ाच्ा सभोवताली कामगंध 
सापळे लावावेत.

५) शेतकर्ांनी आपल्ा गोडाऊन/घरामध्े 
कापूस साठवून ठेवला असेल ते्ेही कामगंध सापळे लावावेत. 

६) एपप्ल मदहन्ामध्े जमीन खोल नांगरून चांगली तापू द्ावी. 

७) शक्यतो गावातील कापूस उत्ािक 
शेतकर्ांनी कापसाची लागवड 
लवकर करावी. लागवडीचा काळ 
अरधक लांबवू न्े. 

८) शक्यतो एक गाव, एक वाण ही 
संकल्पना राबवावी.

९) कापूस लागवडीनंतर ३० ते ३५ 
दिवसांच्ा कालावधीमध्े एकरी ५ 
कामगंध सापळे लावावेत. 

१०) पात्ा लागण्ाच्ा काळात वनबंोणी 
अकयाची फवारणी करावी.

११) शेतामध्े वारंवार जाऊन कापसाची 
पाहणी करावी. जर कापसाचे फूल 
पूणथि न उमलता डोमकळ्ा आढळून 
आल्ास त्ा एका पपशवीमध्े तोडून 
नष् कराव्यात. 

१२) कापूस पपकासाठी नत्र खताचा अरधक 
वापर टाळावा.

१३) कापसाचे पीक पात्ा, फुले असताना 
टट् ा्को काडथिचा वापर करावा.

१४) फुले व बोंडे लागण्ाच्ा अवस्ेत वबवेरी्ा बासी्ाना ह्ा बुरशी 
पावडरची ५० ग्ॅम १० शलटर पाण्ात फवारणी करावी. 

१५) गरजेनुसार क्वनॉलफॉस, ्ा्ोपडकाबथि, प्ोफेनाफॉस, 
सा्परमे्ीन ची फवारणी करावी. 

अशाप्कारे एकास्कत्मक उपा् ्ोजना केल्ास गुलाबी बोंडअळीचा 
प्ािभुयाव कमी होऊन कापूस पपकाचे नुकसान कमी होईल. सवथि कापूस 
उत्ािक शेतकर्ांनी एकत्र ्ेऊन सामूदहक प््�नांनी गुलाबी बोंडअळीचे 
वन्ंत्रण करता ्ेईल. त्ामुळे आर्थिक नुकसान होण्ाचे टळेल. 

बुरशीयुक्त रोगराचे ननयंत्ण
 मर रोग : रोको २५ ग्ॅम पकंवा ररडोवमल २५ ग्ॅम १५ शलटर पाण्ातून 

रोगग्स्त झाडाला आळवणी करावी.

 दहहया: ्ा्ोवीट २० ग्ॅम १५ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी.

 बुरशषीयुक्त करपा: कॉपर ऑसिीक्ोराईड ३० ग्ॅम १५ शलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.

 श्जवाणू करपा: स्ट् ेप्ोसा्क्ीन २ ग्ॅम १५ शलटर पाण्ातून फवारणी. 
बुरशी्ुक्त रोगाचे वन्ंत्रणाकरीता बावीस्ीन, डा््ेन एम-४५, 
कॉपर ऑक्सीक्ोराईडची फवारणी करावी.
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कापूस िपकामध्ये मूळ कुज रोग
शेतात पाणी साचल्ाने मूळ कुज रोगाचा प्ािभूयाव होऊ शकतो. 

उपा् म्हणून झाडाच्ा मुळांजवळ कॉपर ऑसिीक्ोराईड ४५ ग्ॅम 
१५ शलटर पाण्ात वमसळून प्त्ेक झाडास मुळांजवळ १२० ते १२५ 
वमलीची आळवणी (डट् ेंचटींग) करावी. कापूस पपकामध्े २, ४-डी ह्ा 
तण नाशकाच्ा ववकृतीने कापसाच्ा झाडाची पाने लांब झालेली 
आढळल्ास दठबक शसचंन मधून ्ुरी्ा खताचा वापर करावा आणण 
१९:१९:१९ ्ुरी्ाची फवारणी करावी.

करापूस िपकराची करायीक वराढ अरधक झराल्रास 
कापूस पपकाची का्ीक वाढ अरधक होऊ न्े म्हणून नत्र  खतांचा 

(्ुरी्ा) वापर हा माती पररक्ण अहवाल अ्वा शशफारसीनुसार करावा. 
का्ीक वाढ अरधक झाल्ास ३५ दिवसांनी चमत्ार ्ा वाढ ववरोधक 
संजीवकाची १५ वमली १५ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी. का्ीक 
वाढ अरधक होत असल्ास ८० दिवसांनी शलहोसीन ्ा वाढ ववरोधकाची 
२ वमली १५ शलटर पाण्ातून अ्वा शलहोसीन १० ते १२ वमली १०० शलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.

परात्रा आणण फूलरांची गळ होत असल्रास
जवमनीमध्े ओलाव्याचे प्माण कमी-अरधक झाल्ास अ्वा 

तापमानामध्े अचानक बिल झाल्ास पात्ा-फुलांची गळ होऊ 
शकते. पात्ा-फुलांची गळ होऊ न्े म्हणून प्ॅनोपफसि (एन.ए.ए.) 
ह्ा संजीवकाची ४ ते ५ वमली १५ शलटर पाण्ामधून फवारणी 
करावी. दठबक शसचंनाद्ारे जमीन का्म वाफसा अवस्ेत ठेवावी.

पराने लराल पडणे (लराल्रा)
पाने लाल पडणे ही कापूस पपकामधील रोग नसून ववकृती आहे. 

नत्र खताची  उणीव, तापमानात बिल, मॅग्ेशश्मची उणीव झाल्ास 
कापसाची पाने लाल होऊ लागतात. ह्ा करीता दठबक शसचंनासोबत 
शशफारशीनुसार खतांचा वापर करावा. ियु्यम अन्नर्व्ये व सुक्ष्म 
अन्नर्व्यांचाही वापर करावा. जवमनीतून लागवडीवेळी व ६० व्या दिवशी 
मॅग्ेशश्म सले्ट एकरी १० पकलो द्ावे. मॅग्ेशश्म सले्टची ६० ग्ॅम 
१५ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी. १९:१९:१९ ची फवारणी करावी 
अ्वा पडएपी िोन टके् र्ावणाची फवारणी करावी.

हिबकवर करापसराचे एकरी २०  क्वटंल उत्रादन कसे नमळेल?
कापूस लागवडीचे अंतर - एकरी झाडांची संख्ा

कापूस लागवडषीचे अंतर एकरी झाडांचषी संख्ा

४' X १.५' ७२६०

४' X २' ५४४५

४.५' X १.५' ६४५३

५' X १.५' ५८०८

वरील ववववध अंतरावर जरी कापूस उत्ािक शेतकर्ांनी लागवड 
केलेली असेल तरीही आपण एकरी २० क्वटंल पेक्ा अरधक उत्ािन 
वमळवू शकतो. आपण सरासरी एकरी झाडांची संख्ा ५००० आहे 
असे समजू बागा्ती कापसाच्ा झाडाला जाती वनहा् फळ फांद्ांची 

पाने लाल पडणे

िदह्ा करपा

पानावरील दठपके

मुळकुजव्या
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संख्ा १८ ते २२ प्िंत वमळतात. सरासरी १८ ते १९ फळ फांद्ा जरी 
वमळाल्ा आणण प्त्ेक फळ फांिीवर ते ४ ते ५ बोंडे जरी वमळाली. 
तरीही आपणास ७५ ते ८५ बोंडापेक्ा ही अरधक बोंडे वमळतात. दठबक 
शसचंनपद्तीने पाणी आणण रासा्वनक खते दिलेल्ा, फपटथिगेशन केलेली 
कापसाची बोंडे चांगली पोसली जाऊन वजनिार भरतात. कापसाच्ा 
बोंडाचे सरासरी वजन प्त्ेकती ५ ते ६ ग्ॅम जरी वमळाले म्हणजेच प्त्ेक 
कापसाच्ा झाडांपासून सरासरी ४०० ग्ॅम जरी कापूस वमळाला आणण 
सरासरी एकरी ५००० जरी झाडे असली तरीही एकरी २० क्वटंल पकंवा 
त्ाहून अरधक कापसाचे उत्ािन खात्रीने वमळू शकते. त्ा अनुसार 
कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करणे गरजेचे आहे.

कोरडवराहू करापसराचे एकरी १० क्वटंल उत्रादन कसे नमळेल?
कापूस लागवडीचे अंतर एकरी झाडांची संख्ा

कापूस लागवडषीचे अंतर एकरी झाडांचषी संख्ा

४' X १.२५' ८७१२

४' X १' १०८९०

३.५' X १' १२४४५

३.५' X १.२५' ९९५६

कोरडवाहू शेतकर्ांनी कापूस पपकाचे वाण/जात वनवडताना 
बागा्ती कापसाशी स्पधया करू न्े. वाण वनवडतांना कमी कालावधीचे 
आणण सरळ वाढणारे वाण/जातीची वनवड करावी. लागवडीचे अंतर 
ठरववतांना जवमनीचा प्कार अवश्य ववचारात घ्ावा. हलक्या, मध्म, 
भारी जवमनटींकरीता ववववध अंतरे दिली आहेत त्ा अनुषंगाने शेतकर्ांनी 
कोरडवाहू लागवड केलेली आहे असे आपण समजू. कोरडवाहू कापूस 

उत्ािक शेतकर्ांनी कापूस लागवड करतांना कापूस पपकाचे उत्ािन 
लक्ांक १० क्वटंल ठेवूनच कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करण्ाची गरज 
आहे. कोरडवाहू कापूस पपकाचे एकरी १० क्वटंल उत्ािन वमळण्ासाठी 
वरील ववववध लागवडीचे अंतरे ववचारात घेऊन एकरी सरासरी ८५०० 
ते १०००० झाडे असावीत. प्त्ेक कापसाच्ा झाडाला सरासरी १० ते 
१२ जरी फळ फांद्ा वमळाल्ा आणण प्त्ेक फांिीवर तीन ते चार जरी 
चांगली बोंडे वमळाली तरी पुरे आहे. तरीही प्त्ेक कापसाच्ा झाडावर 
सरासरी २८ ते ३० कापसाचे बोंडे जर वमळाली आणण रासा्वनक खते 
तीन हप्तांमध्े ववभागून दिल्ास, तसेच ववर्ाव्य खतांचे फवारणी 
केल्ाने कापूस पपकाच्ा बोंडाचे वजन ३.५ ते ४ ग्ॅम वमळणे सहज 
शक्य आहे. प्त्ेक झाडापासून १०० ते १२५ ग्ॅम कापूस वमळाल्ास 
एकरी १० क्वटंलपेक्ा अरधक कापसाचे उत्ािन वमळू शकते. कापसाचे 
वेचणी एकाचवेळी संपत नाही. कोरडवाहू कापसाच्ा ही वनिान िोन ते 
तीन वेचणी केली जाते. कापसाच्ा प्त्ेक झाडावर १०० ते १२५ ग्ॅम 
कापूस जरी वमळाला तरी एकरी ८५०० ते १०००० झाडांपासून एकरी 
१० क्वटंल उत्ािन खात्रीने वमळू शकते. शेतकरी बंधूनी ्ा अनुषंगाने 
कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करणे गरजेचे आहे.

वरीलप्माणे बागा्ती कापूस पपकाचे आणण कोरडवाहू कापूस 
पपकाचे व्यवस्ापन केल्ास अनुक्रमे एकरी २० क्वटंल आणण एकरी 
१० क्वटंल उत्ािन सहज वमळू शकेल आणण त्ापासून कापूस उत्ािक 
शेतकर्ांना चांगला आर्थिक फा्िा होईल.

शेतकरी बंधूनी कापूस पपकाची प्गत तंत्रज्ानावर लागवड करावी 
कापूस पपकाचे वन्वमत शेतामध्े वन्वमत वनरीक्ण करावे आणण गरजे 
नुसार व्यवस्ापनात बिल करावा आणण कापूस पपकाचे ववक्रमी उत्ािन 
वमळवावे ह्ा करीता जैन इररगेशन कडून शेतकर्ांना शुभेचछा.

करापूस पीक िडसहेंबर अखेर संपवरा नन गुलराबी बोंड अळीचे संकट नमटवरा! 
२०१५ पासून राज्ात गुलाबी बोंड अळीने कापूस पपकामध्े ्ैमान घातले असून शेतकर्ांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. 

्ा गुलाबी बोंड अळीचे वन्ंत्रण करताना फक्त रासा्वनक पकटक नाशकांचा उप्ोग न करता एकास्कत्मक पद्तीने करणे गरजेचे आहे आणण 
हे सुद्ा एकट्ा शेतकर्ाची जबाबिारी नसून प्त्ेक कापूस उत्ािक शेतकर्ाची आहे. जैन इररगेशन, कृषी ववज्ान कें र्, कृषी ववद्ापीठ, कृषी 
ववभाग, कापूस वब्ाणे कंपन्ा ्ा कररता सातत्ाने प््त्न कररत आहे. शेतकर्ांनी ्ा अळीचा जीवनक्रम समजून घेतला पादहजे. ्ा अळीचे 
जीवन चक्र कसे भेिले जाईल ्ावर ववचार केला पादहजे. लागवडीचा कालावधी खूप अरधक लांबता कामा न्े, तसेच लागवडीकररता जाती ह्ा 
सारख्ा कालावधीच्ा असल्ास एकाच वेळी फुले, बोंड वाढीची, कापूस वेचण्ाकरता ्ेणे शक्य होईल. ्ा अळीचे वन्ंत्रणाकरीता सामूहीक 
प््त्नांची खूप गरज आहे. अनेक वेळा सांगूनही कापूस उत्ािक शेतकर्ांनी कापूस पपकांमध्े कामगंध सापळे लावले नाहीत, वनबंोळी अकयाची 
फवारणी करताना दिसत नाही. गुलाबी बोंड अळी फुलांमध्े, बोंडामध्े असल्ामुळे वतचे रासा्वनक पकटकनाशकांद्ारे वन्ंत्रण करणे आव्ान 
असून शजकरीचे असते. नर आणण मािी ्ांचे वमलन होऊच न दिल्ास पुढची पपढी वनमयाण होणार नाही. ्ा कररता पी.बी. रोप तंत्रज्ान पकंवा 
सामुिाय्कपणे स्राईल मॉथस कापूस शेतीमध्े सोडल्ास नर आणण मािीचे वमलन होऊनही पुढील पपढी वनमयाण होणार नाही. तसेच काम गंध 
सापळे एकरी ५ कापूस पपकात लावून घेऊन त्ाची वनरीक्णे वन्वमत घ्ावीत, अंडी नाशक पकटकनाशकाची फवारणी करावी. जैववक पद्तीची 
उपा् ्ोजना करावी पपवळे चचकट सापळे, प्काश सापळे, वनबंोळी अकयाची फवारणी करावी. कापूस पपकाचे ्ोग्य व्यवस्ापन करावे आणण 
कापसाच्ा सवथि वेचण्ा पडसेंबर अखेरप्िंत कोणत्ाही पररस्स्तीत संपवाव्यात. शेतकर्ांनी आपल्ा शेतात जानेवारी ते मे अखेरप्िंत कापूस 
पीक अ्वा त्ाचे अवशेष शेतात शशल्लक राहणार नाहीत ्ाची काळची घ्ावी. 
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कडधान् पपकांमध्े तुर पपकाचे स्ान अत्ंत 
महत्ाचे आहे. भारती् लोकांच्ा आहारात कडधान् 
पपकांचे अनन् साधारण महत् आहे.  तसेच 
जवमनीची उत्ािकता व पोत का्म राखून अरधक 
उत्ािन वमळत राहण्ासाठी ववववध पीक पधितीमध्े 
कडधान् पपकांना नव्याने महत् प्ाप्त होत आहे. 
महाराष्ट्  राज्ात सन  २०२१-२२ ्ा कालावधीत तुरीची लागवड 
१३.३५ लक् हेक्र क्ेत्रावर केली होती आणण एकुण उत्ािन ९.६२ 
लाख टन होते व त्ापासून प्वत हेक्री ७२१ पकलो उत्ािकता होती.

बिलते हवामान कमी पजथिन्मान असुन सुद्ा तुर पपकापासून 
भरपूर उत्ािन वमळते त्ामूळे तुरीचे पीक नगिी पपक  म्हणुन घेण्ाकडे 
शेतक-्ांचा कल दिसून ्ेत आहे. तुर पपकाच्ा उत्ािनामध्े चढ 
उतार होण्ाचे प्मुख कारणे म्हणजे तुरीची लागवड मुख्त: कोरडवाहु 
पधितीमध्े करणे. तसेच स्ावनक, जास्त कालावधीच्ा व कमी उत्ािन 
क्मता असलेल्ा  वाणांची लागवड करणे.  तसेच स्ावनक वाण रोगांना 

बळी पडून उत्ािनात घट आढळून ्ेते, पेरणीच्ा वेळी 
बीज प्पक्र्ा न करणे, जवमनीची पधितशीर मशागत, 
खत पुरवठा, पाणी व्यवस्ापन, झाडांची ्ोग्य संख्ा, 
तण व्यवस्ापन ्ाकडे पुरेसे लक् न िेणे ही आहेत. 
तुरीच्ा अरधक उत्ािनासाठी लागवडीची महत्ाची 
सुत्रे खालील प्माणे आहेत.

जमषीन
तुर ्ा पपकास मध्म ते भारी ३० ते ४५ से.मी. खोल, पाण्ाचा उत्तम 
वनचरा होणारी जमीन आवश्यक असते. तुर पपकाची चोपण व क्ार्ुक् 
जवमनीमध्े लागवड करु न्े. पपकाच्ा वाढीस जवमनीचा सामु ६.५० ते 
७.५० असावा. आम्ल्ुक् जवमनीत पपकांच्ा मुळावरील गाठीची ्ोग्य 
वाढ होत नसल्ाने रोपे पपवळी पडतात.

हवामान
तुर पपकांस २१ ते २४ अंश सें. सरासरी तपमान चांगले मानवते.  तूर 
पपकांस ७०० ते १००० वमली वमटर वापषथिक सरासरी पजथिन्मान असावे 

तुर : सुधरारीत लरागवड तंत्ज्रान
डॉ. डषी. के. पाटषील, 

डॉ. पषी. एल. सोनटके्, 
डॉ. सषी. बषी. पाटषील

कृपष संशोधन कें र्, बिनापूर
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अ.क्र वाणाचे नाव कालावधषी हदवस उत्ादन क्वि./हे. वैश्शष्े

०१ बीडीएन -२०१३-४१ 
(गोिावरी)

१६५-१७० २२-२४ पांढरा िाणा,शेंगाच्ा वाढीच्ा अवस्ेत शसचंन िेणे आवश्यक 
तसेच मर व वांझ रोगास प्वतकारक 

०२ बी डी एन -७११ १५०-१५५ १६-१८ िाण्ाचा रंग पांढरा कमी कालावधीत त्ार होणारा तसेच मर 
व वांझ रोगास प्वतकारक

०३ बी एस एम आर ७३६ १७५-१८० को.१४-१६  
बा. १८-२०

मर व वांझ रोगास प्वतबंधक, लाल िाणा

०४ बी एस एम आर -८५३ 
(वैशाली)

१७५-१८० को. १४-१६  
बा. १८-२०

मर व वांझ रोगास प्वतबंधक, पांढरा िाणा

०५ बी डी एन -७१६ १६५-१७० २० -२२ मर व वांझ रोगास प्वतबंधक, अरधक उत्ािन क्मता 
०६ बी डी एन-२ १५५-१६५ १४-१५ पांढरा िाणा, मररोग प्वतकारक, गुजरात मध्े लोकपप्् वाण
०७ बी डी एन -७०८ (आमोल) १५५-१६५ १४-१७ मर व वांझ रोगास प्वतकारक, लाल िाणा कोरडवाहूसाठी ्ोग्य

०८ ववपुला १४५-१६० १४-१६ तांबड्ा रंगाचा िाणा, मर व   वांझ रोगास प्वतकारक्म 
०९ फुले राजेश्री १४०-१५० १८-२३ मर व वांझ रोगास प्वतकारक, लवकर प्वता तांबड्ा रंगाचे 

टपोरे िाणे

१० ए के टी ८८११ १५५-१६५ १५-१६ िाण्ाचा रंग लाल

११ पी के व्ी तारा १७०-१८० १९-२२ िाण्ाचा रंग तांबडा

१२ आ्सीपीएल ८७११९ १८५-१९० १५-१६ मर व वांझ रोगास प्वतबंधक लाल िाणा

लागते. मात्र पेरणी नंतर पदहल्ा एक ते दिड मदहन्ाच्ा कालावधीत 
वन्वमत पाऊस असणे फा्द्ाचे ठरते. फुले व शेंगा भरण्ाच्ा 
कालावधीत कोरडे व समशीतोष्ण हवामान ्ा पपकास आवश्यक आहे. 
अरधक पजथिन्मान असलेल्ा भागामध्े शेतात पाणी साचून राहणार 
नाही ्ाची िक्ता घेणे आवश्यक आहे.

पूव्गमशागत
तुरीची मुळे खोलवर जात असल्ामुळे जमीन खोल नांगरुन वखराच्ा 
िोन ते तीन पाळ्ा िेऊन जमीन भुसभुशीत करावी.  आंतरपीक 
घ्ाव्ाचे झाल्ास मुख् पपकांसाठी  केलेली मशागत ्ा पपकांसाठी  
उप्ोगी पडते.  उत्तम  प्कारच्ा मशागतीमुळे  मुळांची वाढ चांगली होते.  
शेवटच्ा वखराच्ा  पाळीच्ा अगोिर हेक्री  १५-२० गाड्ा कुजलेले 
कंपोस् खत/शेणखत जवमनीत चांगले वमसळावे.

सुधारीत वाण
तुरीच्ा अरधक उत्ािनासाठी सुधारीत वाणांची वनवड करणे अत्ंत 
महत्ाचे आहे. 

पेरणषीचषी वेळ
समाधान कारक पाऊस  ७५ ते १०० वम.मी. पडल्ानंतर वाफसा ्ेताच 
तुरीची पेरणी करावी.  पेरणीस उशीर झाल्ास उत्ािनात  घट ्ेते. 
तुरीची पेरणी १५ जुलै पूववी संपवावी. पेरणीस १५ दिवस उशीर झाल्ास 
२५ ते २७ टके् व ३० दिवसांचा ववलंब झाल्ास ५० ते ५८ टके् घट 

्ेते. तुरीची धुळ  पेरणी केल्ास उत्ािनात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ 
होऊ शकते.

बषीजप्रिक्रया
अत्ल्प खचयात अरधक उत्ािन वमळववण्ासाठी बीजप्पक्र्ा खालील 
प्माणे करावी.

१) पेरणीपूववी २.५ ग्ॅम ्ा्रम पकंवा बाववस्ीन २ ग्ॅम प्वत पकलो 
वब्ाण्ास चोळावे. ्ामुळे जवमनीतून उद्भवणा-्ा ववववध 
रोगांपासून पपकाचा बचाव होतो.

२) पेरणीपुववी प्वत पकलो वब्ाण्ास १० ग्ॅम टट् ा्कोडमयाची वबजप्पक्र्ा 
करावी. ्ा नंतर २५० ग्ॅम रा्झोबी्म १० पकलो वब्ाणास 
गुळाच्ा ्ंड र्ावणातून चोळावे. असे वब्ाणे तासभर सावलीत 
सुकवावे आणण मग पेरणी करावी ्ामुळे पपकाचे रोप आवस्ेत 
जवमनीद्ारे उिभवणा-्ा बुरशीजन् रोगांपासुन संरक्ण होते. तसेच 
रा्झोवब्म जीवाणु संवधथिनामुळे पपकाच्ा मुळावरील का्थिक्म 
गाठीच्ा संख्ेत वाढ होऊन हवेतील नत्राचे स्स्रीकरण होऊन 
त्ाचा लाभ ह्ा पपकास तसेच तिस्न्नंतर ्ेणा-्ा पपकाला होतो.

३) सु्फरि ववरघळणारे शजवाणु संवधथिक (पी.एस.बी.) २५० ग्ॅम प्वत 
१० पकलो वब्ाण्ास ्ोग्य प्कारे लावल्ास जवमनीतील स्स्र 
झालेला सु्फरि उपलब्ध होण्ास मित होऊन उत्ािनात वाढ 
होऊ शकते.  
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िपकांचषी पेरणषी, अंतर व हेक्टरी नबयाणे
शजरा्त लागवडी कररता िोन ओळीतील अंतर ९० सेंमी व िोन 

रोपातील अंतर २०-३० सें.मी. एवढे ठेवावे.  हेक्री १२ ते १५ पकलो 
वब्ाणे पुरेसे होते. वब्ाणे ४ ते ५ सें.मी. खोल पडेल अशा प्कारे पेरणी 
करावी.  बागा्तीसाठी एके दठकाणी िोन ते तीन वब्ा टाकुन ९० x ९० 
सेमी टोकन पधितीने लागवड करावी. टोकण पधितीने ५ ते ६ पकलो 
प्वत हेक्री वब्ाणे पुरेसे होते. जवमनीच्ा प्कारानुसार व उपलब्ध 
पाण्ानुसार अंतर वाढवावे. दठबक शसचंन पद्तीवर लागवड करतांना 
िोन ओळीतील अंतर वाढवावे.

आंतर पषीक

तुरीचे प्चशलत क्ेत्र आणण उत्ािन वाढववण्ासाठी तसेच जवमनीची 
उत्ािकता राखण्ासाठी तुर + बाजरी  २:४, तूर + ज्ारी ३:३ पकंवा 
२:४, तुर + सो्ाबीन/मुग/उडीि १:२ पकंवा २:४ ओळीचे प्माण ठेवून 
आंतरपपक पधितीचा वापर केल्ास अरधक फा्िा होतो.

रासायननक खते 

तुरीच्ा पपकांची जोमिार वाढ होण्ासाठी पेरणीच्ा वेळी हेक्री २५ 
पकलो नत्र आणण ५० पकलो सु्फरि पेरणी बरोबर िोन चाकाच्ा पाभरीने 
द्ावे.  जवमनीच्ा पृ्:करणात कमतरता आढळल्ास हेक्री ३० पकलो 
पालाश वापरावे. त्ाशशवा् हेक्री २० ते २५ पकलो गंधक शजप्सममधून 
वापरण्ाची शशफारस करण्ात आली आहे.  पण सु्फरि शसगंल सुपर 

फॉसे्फट मधून दिल्ास त्ातील १२.५ टके् गंधकाचा तुर पपकास 
उप्ोग होतो.  जवमनीत जस्ताची कमतरता भासल्ास पेरणी पुववी प्वत 
हेक्री १५ पकलो व्झकं सले्ट वापरल्ाने उत्ािनात २५ टके् वाढ 
झाल्ाची संशोधनाचे वनष्षथि आहेत.  कोरडवाहू तूर पपकांमध्े २ टके् 
्ुरर्ा पीक फुलावर ्ेत असताना फवारणी केल्ास फा्िा होतो. 

आंतर मशागत
तुरीचे पीक सुरवातीच्ा काळात (३०-४० दिवस) अवतश् सावकाश 
वाढते ्ामुळे सुरुवातीच्ा काळात तणांचा प्ािभुयाव जास्त जाणवतो.  
पीक २० ते २५ दिवसांचे असतांना पदहली आणण त्ानंतर ३० ते ३५ 
दिवसाचे असतांना िसुरी कोळपणी करावी. तुरीचे पीक पेरणी पासून 
४५ दिवसाप्िंत तण ववरहीत ठेवल्ास उत्ािनात लक्णी् वाढ होते.  
पेरणी नंतर  व पीक उगवणीपुववी सॅ्म्प (पेंडीवम्ीलीन) १.५० पकलो 
पकंवा मेटाक्ोर (ड्ु्ल) हे तण नाशक २ पकलो १००० शलटर पाण्ात 
वमसळून जवमनीवर समप्माणात फवारावे. ्ामुळे सुरुवातीच्ा काळात 
्ेणा-्ा तणांचा चांगला बंिोबस्त करता ्ेतो.  

पाणषी व्यवथिापन
तूर पपकास सुरुवातीच्ा काळात १५ ते २० दिवस आणण शेंगा त्ार 

होण्ाच्ा काळात २५ - ३० दिवस पाण्ाचा ताण पडल्ास पाणी िेणे 
आवश्यक आहे. ववशेषत: पपक फुलो-्ात असताना आणण शेंगात िाणे 
भरतानाचा कालावधी अत्ंत संवेिनशील आहे. ्ा पपकांमध्े पुढील तीन 

िठबक वरचे तुरीचे झाड शेगांनी लदबदलेले
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अवस्ा पाण्ासाठी  संवेिनशील आहेत. १) कळ्ा धरतांना २) फुलो-
्ात ३) शेंगात िाणे भरतांना ्ा अवस्ेत जवमनीत ओलावा नसल्ास 
पाण्ाच्ा पाळ्ा िेणे आवश्यक आहे. तूर पपकामध्े दठबकशसचंनाचा 
वापर करून शेतकर्ांनी एकरी १५ ते २० क्वटंल उत्ािन वमळववले 
आहे. म्हणून शेतकर्ांनी तूर पपकासाठी दठबक शसचंनाचा अवलंब करणे 
अरधक फा्िेशीर ठरेल.   तूर पपकासाठी सरी वरंबा पद्तीची जमीन 
बांधणी करावी. त्ामुळे पाणी िेणे सुलभ होते पकंवा पावसाचे पाणी 
अरधक झाल्ास सरीतून वनचरा होतो.   

िकड  ननयंत्ण 
तूरीच्ा पपकांवर सुरुवातीच्ा काळात मावा, फुलकतीडे व तुडतुडे 

हे रसशोषन करणार्ा पकडीचा प्ािभुयाव होतो. ्ा पकडटींचा प्ािभुयाव 
वाढल्ास डा्वम्ोएट (३० टके् प्वाही) ५०० वम.ली. अ्वा 
क्वन्नॉलफॉस (२५ टके् प्वाही) १००० वम.ली. ५०० शलटर पाण्ात 
वमसळुन प्वत हेक्री फवारावे. तुरीच्ा पपकांचे खरे आर्थिक नुकसान 
पीक फुलोर्ात आणण शेंगा भरण्ाच्ा काळात शेंगा पोखरणारी अळी, 
पपसारी पंतगांची अळी आणण शेंगमाशी अशा तीन प्कारच्ा अळीमुळे 
तुरीच्ा उत्ािनात घट ्ेते. ्ा पकडीच्ा वन्ंत्रणासाठी खालील प्माणे 
एकास्कत्मक पकड वन्ंत्रण ्ा पधितीचा अवलंब करावा. 

१) उन्ाळ्ात खोल नांगरणी करावी. म्हणजे शेंगा पोखरणारी अळीची 
सुप्तावस्ा पक्ी व सु्याच्ा उष्णतेमुळे नष् होते. 

२) बांधावरील तणे आणण पकडग्स्त शेंडा काढुन तसेच मोठ्ा अळ्ा 
वेचुन नष् कराव्यात.

३) पाच टके् वनबंोळी अकथि  आणण २ टके् साबणाचा चुरा ्ा वमश्रणाची 
िोन फवारणी १५ दिवसांच्ा अंतराने शेंगा पोखरणारी  अळीच्ा 
वन्ंत्रणासाठी करावी.

४) क्रा्सोपा ्ा भक्क पकडीची ५० हजार अंडी प्वत हेक्री पकंवा 
टट् ा्कोग्ामा ्ा परोपजीवी पकडीची  १.५ लाख अंडी प्वत हेक्री 
सोडावीत.

५) एचएएनपीव्ी २५० अळ्ांचा अकथि  आणण टीपॉल ्ांचे वमश्रण एक 
आठवड्ाच्ा अंतराने फवारावे.

६) शेंगा पोखरणारी अळींचा प्ािभुयाव तीव्रता समजण्ासाठी प्वत 
हेक्री ५ कामगंध सापळे पपकांच्ा १ ते २ फुट उंचीवर लावावेत. 

७) रासा्वनक पकटकनाशकाची तुरीला कळ्ा लागताच १० ते १५ 
दिवसांच्ा आंतराने आलटून पालटून  १ ते २ फवारण्ा केल्ास 
पकडीपासून चांगले संरक्ण होऊन अरधक उत्ािन वमळते.  

८) शेंगा पोखरणा-्ा अळीची संख्ा आर्थिक नुकसानीची पातळी 
ओलांडल्ास इमामेक्ीन बेनझो्ेट ५ टके् ३ ग्ॅम प्वत १० शलटर 
पाण्ात वमसळुन साध्ा पंपाने फवारावे.

जौनवक ननयंत्ण पधदतषी 

पपकाच्ा उपर्वकारक पकडटींचे परोपशजवी कतीड/ववषाणुद्ारे वन्ंत्रण 
करावे. ्ा पधितीमध्े परोपशजवी पकटक अ्वा सूक्ष्म शजवाणुंचा वापर 
करता ्ेतो.  शेंगा पोखरणार्ा अळीसाठी हेशलओकतील (एचएनपीव्ी) 
हे प्भावी असे ववषाणू्ुक् जौववक पकटकनाशक आहे.  तुरीवरील शेंगा 
पोखरणा-्ा अळीच्ा वन्ंत्रणासाठी ५०० वम.ली. ववषाणुग्स्त अळ्ांचा 
अकथि  प्वत हेक्री ्ा प्माणे फुलो-्ात/शेंगा लागताना फवारावा. 
्ा जौववक कतीटकनाशकाची फवारणी सकाळी अ्वा संध्ाकाळी 
करावी म्हणजे त्ाची तीव्रता कमी होणार नाही.तसेच सू्थिप्काशातील 
अपा्कारक पकरणांपासून बचाव होण्ासाठी एक ग्ँम नीळ व ववषाणुच्ा 
संरक्ण व संवधथिनासाठी एक अंड्ाचा  पांढरा बल्क १० वम.ली. जौववक 
पकटकनाशक (एचएएनपीव्ी) हेलीओकतील १० लीटर पाण्ातून प्वत 
हेक्री फवारावे.  हे औषध अन्नाद्ारे पोटात जाऊन अळीच्ा शरीरावर 
ववषाणुची वाढ होते व त्ामुळे अळ्ा ५-७ दिवसात मरतात.

रोग ननयंत्ण 
तूर पपकावर प्ामुख्ाने आढळून ्ेणारे महत्ाचे रोग म्हणजे मर 
आणण वांझ हो्. ्ा रोगांच्ा वन्ंत्रणासाठी पपकांची फेरपालट, 
रोग प्वतकारक वाणांचा वापर (बी डी एन -२०१३-४१ (गोिावरी), 
बी डी एन -७११, बीएसएमआर ७३६, बीएसएमआर ८५३), पेरणीपूववी 
प्वत पकलो वब्ाणांस २ ते २.५ ग्ॅम ्ा्रम पकंवा बाववस्ीन चोळावे 
आणण रोग ग्स्त झाडे उपटून नष् करावीत. तसेच टट् ा्कोडमया 
१० ग्ॅम प्वत पकलो वब्ाणास वबजप्पक्र्ा केल्ास जवमनी वाटे  
उिभवणा-्ा रोगांपासुन पपकाचे संरक्ण होते.

काढणषी, मळणषी व साठवण
शेंगा प्व झाल्ानंतर तूरीचे पपक कापून खळ्ाव र २ ते ३ दिवस 
वाळवावे त्ानंतर काठीने झोडपून भूसा व िाणे अलग करावेत. त्ानंतर 
२ ते ३ दिवस उन्ात चांगले वाळवावे व नंतरच साठवण करावी.
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भारती् शेती उत्ािन वनसगयाच्ा सायन्नध्ात 
घेतले जाते. साहशजकच शेती वनसगयावर अवलंबून 
आहे. वनसगयामध्े सातत्ाने बिल घडतात व त्ाचे 
प्त्क् व अप्त्क् पररणाम शेती उत्ािनावर होतात हे 
वास्तव. जैववक, भौवतक, जैव रसा्वनक घटक ्ांच्ा 
सतत बिलणार्ा (Dynamic) चंचल पररस्स्तीला 
शेती मूलतः बारधत आहेच. ्ा सवथि बिलांशी संघषथि व एकास्कत्मक परस्पर 
प्वतपक्र्ा अनुकूल पकंवा प्वतकूल अशा अंवतम उत्ािनामध्े प्वतवबवंबत 
होतात. त्ावरून पीक हंगाम चांगला - वाईट ्ा बाबत ठरववले जाते.

िपकरांचे पययावरण
कोणत्ाही जैववक घटकाला व पपकांना एक ठराववक सतत 

बिलणारे प्यावरण वरील घटकामुळे प्ाप्त होते. असे प्यावरण 
(Environment) नैसयगथिक व मानव वनवमथित ्ांचे वमश्रण असते. मानव 
वनवमथित प्यावरणामध्े वब्ाणे, मशागतीच्ा बाबी, पोषण र्व्ये, पाणी 
इत्ािी पपकाच्ा वाढीसाठी व उत्न्नासाठी सवथि सहाय्यभूत व्यवस्ापन 
बाबी ्ेतात. तसेच त्ामध्े पपकाशी स्पधया करणार्ा तणे, पकड, रोग 
अशा असहाय्यभूत असणार्ा बाबटींचा समावेश होतो. पपके व प्त्ेक 
सजीव नेहमी कमतरता असलेल्ा वाढीच्ा घटकाला प्वतसाि िेतात. 
हवामान हा पपकाच्ा एकंिरीत बिलत्ा प्यावरणापैकती भौवतक 

भाग असतो व तो सवयारधक अस्स्र सतत चंचल व 
गवतशील  असल्ामुळे पपके व सवथि सजीव आणण 
प्ाणीमात्र ्ांच्ा का्थिक्मतेवर पररणाम घडवून शेती 
उत्ािनावर अनुकूल पकंवा प्वतकूल पररणामास 
कारणीभूत ठरतो. पाणीचक्र, कबथिचक्र, नत्रचक्र अशा 
अनेक चक्रती् गवतशील प्णाली त्ामध्े अंतभूथित 

असतात व पीक उत्ािनावर अवनष् अ्वा अनुकूल पररणाम घडण्ास 
जबाबिार असतात.

्ा व्यवतररक् शेती उत्ािनामध्े बिलती सामाशजक व आर्थिक 
पररस्स्ती, बिलती राजकती् धोरणे व सवयात महत्ताचे म्हणजे बिलते 
बाजारभाव ्ांचा सातत्ाने अनुकूल कमी व प्वतकूल अरधक असे 
पररणाम घडताना प्त््ास ्ेतात. त्ात शेती व शेतकरी भरडला जातो. 

हवरामरान व हवरामरान बदल 
पृथ्ीभोवती असलेल्ा हवेच्ा आवरणाला वातावरण म्हणतात व 

्ा हवेच्ा आवरणाच्ा भौवतक गुणधमयाच्ा अभ्ासाला हवामान शास्त्र  
(Meteorology) म्हणतात. तसेच एखाद्ा दठकाणच्ा ठरववक 
वेळेच्ा हवामानाच्ा भौवतक गुणधमयानी त्ावेळची हवामान स्स्ती 
मोजली जाते. त्ामध्े तापमान, आर्थिता, हवेचा वेग, हवेची दिशा, 
प्काशाचे तास व तीव्रता, बाष्ीभवन, पाऊस, िव, धुके अशा गुणधमयाची 

हवरामरान बदल आणण शेती

डॉ. बषी.पषी. पाटषील
ज्ेष्ठ कृपषशास्त्रज् व  
सेवापनवृत्त प्ाध्ापक,  

कोकण कृषी पवद्ापीठ, िापोली
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मोजणी केली जाते ्ामध्े तापमान सवयात अरधक पररणामकारक असून 
हवामानाच्ा इतर भौवतक गुणधमयावर प्त्क्-अप्त्क् पररणाम घडवते. 
वनस्पती, पपके व इतर सजीवांवर तपमानाचा मोठा पररणाम होतो. 
कबथिग्हण, बाष्पनमोत्जथिन, पाणी व पोषण र्व्ये शोषण अशा अनेक 
जैव रासा्वनक पक्र्ा तापमानावर अवलंबून असतात व कमी-जास्त 
तापमानामुळे म्यािेप्िंत कमी जास्त होतात, पण सातत्ाने ठराववक 
तापमानाखाली पकंवा वर मंिावतात. हवेचा िाब, आर्थिता, बाष्ीभवन, 
पाऊस हे हवामानाचे घटक सुद्ा तापमानाच्ा आधीन असतात. 
सू्यापासून प्काश पकरणांतून फोटॉनच्ा स्रुपात ्ेणारी ऊजया 
(सोलर रेडीएशन) पृथ्ीवर व वनस्पतीवर पडून अत्ल्प (१% हून कमी) 
कबथिग्हणासाठी वापरानंतर मोठ्ा प्माणात वातावरणात परावतवीत होते, 
परंतु वातावरणात मानवी हस्तक्ेप व औद्ोयगकतीकरणामुळे  अवास्तव 
वाढलेल्ा काबथिनडा्ऑसिाइड, वम्ेन, सल्रडा्ऑसिाइड, ना्टट्स 
ऑसिाइड, पाण्ाची वाफ इत्ािी हररतगृह वा्ूमुळे असे रेपडएशन 
नैसयगथिकरीत्ा वातावरणाच्ा वरच्ा ्रात ववखुरण्ास प्वतबंधन 
होऊन पृथ्ीच्ा वातावरणाचे तापमान वाढते. त्ाचबरोबर जंगलतोड 
व जंगल जळीत सातत्ाने झाल्ाने काबथिनडा्ऑसिाइड शोषून 
स्स्र होण्ाची पक्र्ा कमी होते. शशवा् िगडी कोळसा, नैसयगथिक गॅस, 
पेटट् ोशल्म पिा्थि, वनस्पती बाॅ्ोमास इंधन म्हणून ज्लन केल्ाने स्स्र 
काबथिनडा्आॅसिाईड मोठ्ा प्माणात सातत्ाने  वातावरणात मुक् होतो. 
जंगलतोडीमुळे व आगटींमुळे जंगलाचे आवरण कमी होऊन स्स्र होणारा  

काबथिनडा्आॅसिाईड वातावरणात साठतो.  काबथिनडा्ऑसिाइड वा्ू 
वातावरणात अवास्तव साठून वरील सवथि हररत वा्ूसोबत रासा्वनक 
प्वतबंधक (Chemical gate keeper) म्हणून काम करतो व तापमान 
अवास्तव वाढते. पररणामी वातावरणाचा नैसयगथिक समतोल वबघडतो 
व हवामानात टोकाच्ा घटना घडतात. त्ास क्ा्मेट चेंज पकंवा 
हवामान बिल संबोधले जाते. कारण त्ा ववस्तृत भागावर व िीघथि 
कालवधीमध्े घडतात. त्ामध्े ध्रृव प्िेशातील बफथि  ववतळते, समुर्ाची 
पातळी व पाण्ाचे तापमान वाढणे, वािळे, ढगफूटी, अवतवृष्ी, पूर, 
गारपीट व िषु्ाळ अशा घटनांचा समावेश होतो. जवमन व पपकावर 
भौवतक,जैववक,रासा्वनक, शरीर पक्र्ा बाबत,सन्ीवके,च्ाप्च् अशा 
एकत्रीत पकवा काही बिलाना समोरे जावे लागते.

हवरामरान बदलराचे शेतीवर पररणराम
तापमानवाढीच्ा प्त्क् पररणामापेक्ा अप्त्क्रीत्ा पजथिन्ातून 

पीक हंगामावर होणारा पररणाम अरधक घातक असतो. काही दठकाणी 
िषु्ाळ व काही दठकाणी अवतवृष्ी आणण महापूर असा ववरोधाभास 
घडतो. पजथिन् ववतरण वबघडते. कारण कमी कालावधीत अवतवृष्ी व 
ढगफूटीमुळे महापूर ्ामुळे बुडीत पपकांच्ा मोठ्ा नुकसानीस तोंड 
द्ावे लागते. कधी कधी सतत पाणी साठून पेरलेल्ा पकंवा उभ्ा पपकांचे 
बुडल्ाने तसेच  दिलेल्ा पोषण खतांच्ा वनचर्ातून अतोनात नुकसान 
होते. शशवा् अवतपावसामुळे मुळांचे शोषण का्थि व त्ांच्ा भोवती 
असणार्ा सूक्ष्म जीवाणूंचे जैव रासा्वनक का्थि ्ांबते. जवमनीची 
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धूप झाल्ाने कस खालावतो व त्ाचा पुढील पीक उत्ािनावर अवनष् 
पररणाम घडतो. सततच्ा ढगाळ हवानामुळे प्काश कमी वमळून कबथि 
ग्हण पक्र्ा मंि होते व वाढ खुंटते. वाफसा नसल्ाने तण काढणे शक्य 
नसते. पररणामी पपकाशी स्पधया होऊन उत्ािन घटते

कधी कधी ्ा उलट पररस्स्ती म्हणजे टोकाचा िषु्ाळ. पीक पेरणी 
िोन िोन वेळा करून सुद्ा पुरेशा पावसाअभावी पीक घेणे अशक्य होते. 
आर्थिक नुकसान होते. तसेच बर्ाच वेळा आधीच असलेला पावसाचा 
लहरीपणा वाढतो. पपकाच्ा पाण्ाची गरज वाढते, पपके सुकतात. 
नेमके पीक फुलोर्ात असताना संवेिनशील अवस्ेत पावसाचा मोठा 
खंड पडतो पकंवा पीक त्ार झाल्ावर काढणीच्ा वेळी मोठा व सतत 
पाऊस पडून हाता-तोंडाशी आलेली पपके डोळ्ांसमोर कुजून जातात. 
अशा पररस्स्तीस धान्पपके, फळपपके, भाजीपाला इत्ािी पपकांंना 
तोंड द्ावे लागते. पपके कमकुवत होऊन तणांचा व रोग-पकडटींचा उपर्व 
वाढतो. जवमनीतील सूक्ष्म जीवाणू व उप्ुक् बुरशी मरतात व का्थिहीन 
बनतात. त्ाचा वनशचितच पपकाला फटका बसतो. 

गारपीट व चक्रतीवािळे ही सुद्ा पपकांचे 
अतोनात नुकसान करतात व अलीकडे अशा  
हवामान घटना वारंवार घडताना दिसतात. 
त्ामुळे र्ाक्े, आंबा, केळी, संत्री, कांिा अशा 
अनेक पपकांचे उत्ािन व प्तीचे अतोनात 
नुकसान झाल्ाचे अनुभवास आले आहे. 
अशा घटना वारंवार घडून हवामान बिलाचे 
संकेत िेत आहेत. उसामध्े गारपीटीमुळे 
पानांना इजा होऊन ती पांढरी पडतात. त्ांचे 
कबथिग्हण घटते. 

अवत पकंवा सामान्पेक्ा टोकाची 
तापमान घटसुद्ा वरील पपकाचे अतोनात 
नुकसानीस कारणीभूत ठरते. आंबा 
मोहोरामध्े नर फुलाचे प्माण वाढते व 
सं्ुक् फुलांचे प्माण घटते. र्ाक्ाचे मणी 
तडकणे, केळीची फळे तडकणे अशा 
प्कारच्ा समस्ा उद्भवतात. पण गहू, बालवी 
अशा पपकांना हे हवामान अनुकूल ठरते. 
्ंड हवामानात पानाचे कबथिग्हण का्थि, 
मुळांचे अन्न व पाणी शोषण का्थि व त्ांच्ा 
सायन्नध्ातील उप्ुक् शजवाणूंचे का्थिसुद्ा 
मंिावते. मावा, पांढरी माशी, फुलपकडीचे, 
भुरी, केवडा अशा रोगांचे प्माण वाढते. 
त्ापप, बाष्पणमोत्जथिन  कमी झाल्ाने 
पाण्ाची बचत होते. वब्ाणांंची उगवण, 

उसाच्ा कांड्ांची उगवण, खोडव्याची फूट मंिावते व वब्ाणे रुजण्ाचा 
कालावधी वाढतो. तर मे्ी, कोबी, मोहरी, फ्लाॅवर, मुळा, ब्ोकोली, बीट 
्ा भाज्ांना असे वातावरण पोषक असते

तापमान व काबथिनडा् ऑसिाइड वा्ू वाढल्ामुळे काबथिग्हण 
पक्र्ा काही म्यािेप्िंत वाढते. हररतगृहामध्े काबथिनडा् आॅसिाईड 
वाढल्ामुळे ्ोग्य सू्थिप्काश, पोषण र्व्ये व तापमान असताना अनेक 
पपकांचे उत्ािन वाढल्ाचे आढळते. मात्र उच्वसन (Respiration) 
पक्र्ा प्माणाबाहेर वाढते व उत्ािनाच्ा मानाने ववघटनाचे प्माण 
वाढल्ाने साठवणुकतीसाठी कमी प्माणात त्ार केलेले अन्न उरल्ाने 
उत्ािनावर अवनष् पररणाम होतो, पाण्ाची गरज वाढते. कोरडवाहू 
पपके व झाडे सुकतात, पानगळ, फुलगळ व फळगळ कमालीची वाढते. 
फळधारणा कमी होते. उसामध्े साखरेचे ग्ुकोजमध्े रुपांतर होते. 
वजन घटते.  ऊस भेंडाळतो. तुरा ्ेतो, लोळतो, डोळे फूटतात,वजन 
घटते. सन २०२१ मधे तुररमध्े वांझ पणा ्ेवून मोठे नुकसान झाले. 
कांिा गार पीट झाल्ाने पाने खराब होवून पोसला नाही.फुले आली.अशी 

अनेक उिाहरणे िेता ्ेवतल. 

हवरामरान बदल व शेतीपुरक व्यवसराय 
हवामान बिलाचा ववशेषत: 

तापमान वाढीमुळे होणार्ा पररणामांना 
पपकाबरोबरच इतर संलग् व्यवसा्ांवर 
उिा. िगु्ध उत्ािन, शेळ्ा, मेंढ्ा, कोंबडी 
पालन अशा पूरक व्यवसा्ांवर मोठा 
पररणाम होतो. टोकाच्ा तापमान बिलामुळे 
िगु्ध उत्ािन घटते, शेळ्ा-मेंढ्ांना चारा 
वमळणे मुश्तील होते. कोंबडीपालनामध्े 
रोगांचा व मतुथिकतीचा उपर्व वाढतो. त्ांचे 
उत्ािन घटते व व्यवसा् तोट्ात ्ेतो. 
वनसगयातील उप्ुक् सपथि, गांडूळ, मधमाश्या, 
पक्ी ्ांच्ावर िषु्ाळ, अवतवृष्ी व महापूर 
अशा टोकाच्ा घटनांमुळे त्ांचे अरधवास 
नष् झाल्ाने, मधमाश्यांना फुलोरा न 
वमळाल्ाने व अवतपाण्ामुळे पकंवा 
पाण्ाच्ा आभावामुळे त्ांची संख्ा घटते 
व त्ांचे पपकोत्ािनातील परागीभवन 
आणण वैववध् वनमयाण करण्ाचे ्ोगिान 
नगण् होते. वमत्र पकडी व जैववक घटक 
कमी होऊन पपकांवर पकडी-रोगांचे प्माण 
वाढते. काही नवीन तणांचा उरे्क होतो. 
उिा. सन २०१९ व २०२० सालच्ा सततच्ा 
पावसामुळे रेशीम काटा (Alternanthera  
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triandra) ्ा तणाचा उरे्क झाला.

हवामान बिल, मुख्तः तापमान वाढीमुळे होत असून टोकाच्ा 
हवामान घटना ्ापुढे सुद्ा संभवतात व त्ांचा पररणाम प््म शेती व 
शेतकर्ाला भोगावा लागतो हे वास्तव आहे ्ामुळे शेतकरी संभ्रवमत, 
वैफल्ग्स्त व कजथिबाजारी होऊन उध्वस्त होताना दिसतो. हवामानाचे 
इतर घटक जसे कती हवेचा वेग, दिशा, िाब, आर्थिता, बाष्ीभवन, जवमनीचे 
तापमान, सू्थि प्काशाचे तास व तीव्रता तसेच िव, धुके ्ामध्े होणारे 
टोकाचे बिल हे वाढलेल्ा तापमानाचेच अप्त्क् पररणाम असतात. 
त्ांच्ामधील बिलामुळे एकंिरीत कबथिग्हण पक्र्ा, उत्ािन, पकडी-
रोग, जवमनीतील सूक्ष्मजीव व जीवाणू, वमत्रकतीटक व पक्ी तसेच संलग् 
व्यवसा्ातील िभुती जनावरे, पक्ी, शेळ्ा-मेंढ्ा ्ांच्ावर प्त्क् पकंवा 
अप्त्क् अवनष् पररणामास कारणीभूत ठरतात. सन २०२० च्ा ऊस 
हंगामात उसाला अकाली झालेले तुरे व डोळे फूटणे, फूटवे (आडसाली) 
न ्ेणे ्ा घटना हवामान बिलामुळे झाल्ा होत्ा. 

बदलते हवरामरान व बराजराररराव दषु्टचक् 
हवामान गवतशील आहे व त्ात टोकाच्ा बिलामुळे शेती व 

शेतीपूरक व्यवसा्ाचे उत्ािन घटते. प्त खालावते, त्ामुळे शेतीमधील 
खचयाच्ा मानाने उत्ािन कमी होऊन तोटा होतो. काही शेतमालाचे 
भाव भरमसाट वाढतात, पण त्ावेळी शेतकर्ाचा माल ववक्रतीसाठी 
उपलब्ध नसतो. काही वेळेस मातीमोलाने ववकलेल्ा त्ाच मालाच्ा 
उत्ािक शेतकर्ास अवास्तव बाजारभावाने उिरवनवयाहासाठी ग्ाहक 
बनावे लागते अशी ववपरीत पररस्स्ती वनमयाण होते. शेती व शेतकर्ाचे 
अ्थिकारण म्यािेबाहेर वबघडून कजथिबाजारीपणा व प्या्ाने आत्महत्ेचे 
प्माण वाढते. असे हे हवामान बिलाचे िषु्चक्र सुरू राहते, असे वास्तव 

आहे.

हवरामरान बदल व पययावरण  
मानवी हस्तक्ेप, जंगलतोड, अवास्तव औद्ोयगक ववकास, वाढलेली 

वाहने व शहरीकरण ्ामुळे एकंिरीत माणसाचे प्यावरणावर वाढलेल्ा 
तापमान व अनुषंगाने हवामान बिलाचा सातत्ाने आघात होत आहे. 
त्ामुळे वनसगयातील जैव ववववधता लोप पावते आहे. जो कती खर्ा अ्याने 
मानवी अन्स्तत्ाचा मूळ पा्ा आहे. त्ामुळे वेळीच जाग न आल्ास व 
वेळीच पावले न उचलल्ास मानवी अन्स्तत्ास धोक्याची घंटा वाजते 
आहे, असे म्हणावे लागेल. शेती हा मानवी प्यावरणाचा एक महत्ताचा 
व मूलभूत पा्ा असल्ाने त्ास ्ा दृष्ीने सविंकष, सवथिव्यापी प्ाधान् 
हवे. अन््ा औद्ोयगक, बांधकाम, मनोरंजन, संगणक व मादहती तंत्रज्ान, 
अवकाश भरारी अशा आधुवनक व आघाडीच्ा आर्थिक ववकासाचा व 
व्यवसा्ांचा डोलारा कोसळण्ास फारसा वेळ लागणार नाही.

संरराव्य उपराय
अ) राज् शासन

१)  शासन स्तरावर हवामान बिलाबाबत सातत्ाने वेध घेऊन होणार्ा                                                                                                                                         
संभाव्य िषु्ररणामाबाबत जनजागरण मोहीम व अरभ्ान.

२)   हवामान बिलामुळे होणार्ा टोकाच्ा घटनांचे पूवयानुमान.

३)   जंगल व वृक्तोडीबाबत कडक का्िे करणे.

४)  जंगल व वृक्लागवडीची मोहीम व सातत्ाने आढावा आणण  
लोकसहभागातून  संरक्ण व जपणूक करणे.

५)  गावपातळीवर व शहरामधून पपडक जागा, रस्ते ितुफया व खासगी                                                                                                                                            
जागांमध्े मोठ्ा प्माणावर वृक् लागवड व सांडपाण्ाचा वापर.

हवामान बदलाचा प्रभावीपण े
सामना करणारे ऊस हेच एकमेव पीक आहे.
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६)  टेरेस गाडथिन मोहीम व घराच्ा कचर्ापासून कंपोस् वनवमथिती मोहीम.

७)  शेती व मालमत्ता नुकसानीसाठी गाव व शहर पातळीवर आर्थिक  
मितीची सो् व अनुिान.

८)  सकु्या व ओल्ा िषु्ाळातील बारधत उत्ािकांसाठी वेगवेगळ्ा                                                                                                                                       
अनुिानाची तरतूि.

९)  हवामान बिलाबाबत संशोधनासाठी ववद्ापीठांना खास तरतूि.  
 स्तंत्र ववभाग करावा.

१०) शैक्णणक अभ्ासक्रमांमध्े हवामान बिलाबाबत व 
उपा््ोजनेबाबत अंतभयाव.

११)  िषु्ाळ, महापूर, गारपीट, चक्रतीवािळ, पकडी-रोगांचा उरे्क  
्ाबाबत अचूक पूवयानुमान व पूवथिवन्ोशजत त्ारी आणण जलि 
प्वतसाि.

१२)  लॉकडाऊन व कफ्ूथिसारखे हरताळ बाबत कडक का्िे आणण  
लोकसहभाग.

१३)  हमीभाव व शीतगृह व्यवस्ा, वाहतूक व रस्ते व्यवस्ा.

१४)  शेततळी व जमीन सुधारणा अरधक बळकट करणे. 

१५)  पूररेषा का्िे व पीक वन्ोजन. 

१६) पवनचक्ती, सोलर व ववद्ुतस् घट ऊजयास्ाेत म्हणून सवथि  उद्ोग 
आणण शेतीक्ेत्रात  व वापर वाढण्ासाठी सवलती. 

१७) फळे,वनशेती,वृक्ाच्ादित पपडक जवमन अरभ्ान घेणे.

१८)  प्क्रती्ा उद्ोग वाढवणे

१९) ्ांपत्रकतीकरण  वाढवणे

२०)  सूक्ष्म पसंचन अरधक प्भावी प्सार.

२१) क्ार जमीन व िलिल जवमनी सुधारणा प्कल्प घेणे.

२२) नुकसान भरपाई त्रेने करणे.आपत्ती व्यवस्ापन अरधक प्भावी 
करणे.

२३) शेतमाल दिघथि काळ साठवण सो्ी.

२४) शेतमाल ववतरण व वन्यात प्भावी करणे.

कृषी नवद्रापीिे व इतर नवद्रापीिे 
१)  हवामान बिलाला असंवेिनशील पपके व त्ांच्ा जाती वनवमथिती.

२)  अरधक काबथिनडा् ऑसिाईड घेणार्ा पपके व जातीसंशोधन. 

३)  महापूर व अवत पाणी पकंवा िलिलीत तग धरणार्ा जाती संशोधन. 

४)  िषु्ाळी व कोरड्ा हवामानात तग धरणारी पपके व जाती.

५)  शेततळी, बांध-बंदिस्तीबाबत संशोधन.

६)  हवामान बिलामध्े तग धरणारी िभुती जनावरे, पशू-पक्ी व इतर  
प्ाण्ांवर व्यापक संशोधन.

७)  मधमाश्या गांडूळ, उप्ुक् सूक्ष्म जीव ्ांच्ाबाबत टोकाच्ा  
हवामानाचा पररणाम व तो टाळण्ासाठी उपा््ोजना.

८)  आंतरपपके, वमश्रपपके, फेरपालट अशा पीक ववववधतेला बळकटी  
िेणारे संशोधन.

९)  पपके व पूरकव्यवसा्, प्पक्र्ा व्यवसा् ्ांचा समवि् असणारे 
संशोधन, शेतकरी संशोधक सहभागी संशोधनावर भर.

१०) हवामान बिलाचा पकडी-रोग व त्ांच्ा उरे्कावर होणारा पररणाम.

११) हवामान बिलाचा अरधक काटेकोर व व्यापक अभ्ास करण्ासाठी 
सेन्र व संगणक आधाररत प्णालीबाबत संशोधन. 

१२) हवामान बिलामुळे होणार्ा टोकाच्ा (वािळे, गारपीट, अवत ्ंडी, 
ढगफूटी, अवकाळी पाऊस) घटनांचे पूवयानुमान व सल्ला, सेवा 
आणण पपके संरक्णाबाबत संशोधन, नॅनो टेक्ोलॉजी व मादहती 
तंत्रज्ानावर संशोधन. आंतर शाखा एकास्कत्मक संशोधन.

१३)  हवामान बिलाबाबत व टोकाच्ा घटनांबाबत अॅप ववकशसत  
करण्ाचे संशोधन.

१४) जैव ववववधता व हवामान बिलाबाबत संशोधन. 

१५) अन्नप्पक्र्ा सोप्ा व पकफा्तशीर पद्ती ववकासाबाबत संशोधन.

१६)  संरशक्क शेती संशोधन त्ासाठी पपके आणण जातीचे संशोधन. 

१७) कमी सू्थिप्काशातील पपके व जाती तसेच अरधक तापमानात  
 वाढणारी नवीन पपके.

१८)  दठबक शसचंन व ओलावा पटकवण्ासाठी संशोधन.

१९)  पुरातील बुडीत क्ेत्र व िषु्ाळामध्े जैव ववववधतेबाबत संशोधन.    

२०)  िषु्ाळी पररस्स्तीमध्े रोजगारक्म ग्ामीण व्यवसा् व उद्ोग 
संशोधन.

२१) संजीवके कतीटक व बुरशी  नाशके,खते,उत्तेजके ्ांचा एकात्मीक  
वापर संशोधन.

२२) हवामान बिल व पीक आणण  शेती पढती संशोधन.

२३) क्ार जवमन व पाणी  बाबत व्यापक संशोधन.

२४) संरशक्त शेती संशोधन.
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शेती पद्धतीमध्े शेतकऱयराने कररावयराचे बदल

१)  हवामान अंिाजाचा शेतीमध्े वनववष्ठा म्हणून सातत्ाने वापर.

२)  बहुपीक पद्तीचा अवलंब. उिा. आंतरपपके, फेरपालट, फळपपके 
इत्ािी.

३)  बहुशेती पद्ती (फावमिंग शसस्ीम)चा एकास्कत्मक अवलंब. वनशेतीचा 
अंतभयाव. 

४)  एकास्कत्मक कतीड-रोग व पोषण व्यवस्ापन.

५)  संरशक्त व पॉशलहाऊस, ग्ीनहाऊस, नेटहाऊस शेतीचा 
अरधकारधक अवलंब

६)  दठबक व इतर सूक्ष्म शसचंनाचा व्यापक अवलंब. पपकाच्ा रोजच्ा 
गरजेनुसार पाणी व्यवस्ापन.

७)  बांधबंदिस्ती, शेततळी, जल व मृिा संधारण.

८)  एकास्कत्मक पाणलोट ववकास तंत्राचा अवषथिण भागात वापर.

९)  अवत पाण्ाचे जलि वनचरा तंत्र व पीक पद्ती ्ांचा अवलंब.

१०)  मकल्गं पेपरचा शेतीमध्े व्यापक वापर.

११)  निीकाठच्ा बुडीत शेतीसाठी अवतपाण्ात तग धरणारी  
पपके व जातीची वनवड,  मुख्तः ऊस पपकासाठी.

१२)  पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्ासाठी ऊसपपकाच्ा पूवथिहंगामी 
लागवडीवर भर.

१३)  पशुपक्षांना पूर व अवत तपमानापासून संरक्ण. 

१४)  न लोळणार्ा जातीची वनवड.

१५)  पपकाभोवती वारारोधक व बहुउप्ोगी झाडांची लागवड आणण धूप 
प्वतबंधक वनस्पतटींची लागवड.

१६)  फळ पपकाभोवती मधमाश्या आकपषथित करणार्ा झाडांची लागवड.

१७)  अरधक सं्ुक् व मािी फुले असणार्ा फळपपकांचे कमी  
सं्ुक् व अरधक नर फुले असणार्ा मुख् फळ पपकामध्े वमश्र 
पीक.

१८)  पाणी साचणार्ा व कमी वनचर्ाच्ा जवमनीमध्े सरी वरंबे  
पद्तीचा वनचर्ासाठी व अवषथिण काळात संरशक्त पाणी िेण्ासाठी 
अवलंब. 

१९)  अत्ंत कमी पाण्ात उत्न्न िेणार्ा नवीन पपकांची वनवड.  
उिा ः डट् ॅगन रुिट.

२०)  जैववक खते, सेंदर्् खते, संजीवके, फा्िेशीर खवनजे,पीक 
उत्तेजके जैववक कतीड व रोगनाशके ्ांचा सढळ  
वापर व त्ांच्ा रासा्वनक खतांसोबत एकास्कत्मक अवलंब.

२१)  अवषथिण भागात केवळ संरशक्त व संवेिनशील अवस्ेमध्े  
पाणी व्यवस्ापन. सूक्ष्म पसंचन  पढतीचा वापर करणे.

२२)  वािळे, अवत ्ंडी, गारपीट व अवकाळी पाऊस ्ापासून  
पपकाच्ा संरक्णासाठी आगाऊ वन्ोजन.

२३)  शेतकर्ाने प््ोगशील होणे.आपत्ती वर मात करणे साठी स्ावनक 
ऊपा् शोध घेणे. हवामान बिलनुसार पीक पधित बिलने. पूरक 
व्यवसा् वाढवणे. एकंिरीत शेतीत ववववधता आणणे.

२४)  संशोधन कें र्ाशी सातत्ाने संपकथि  व मादहती तंत्रज्ानाचा वापर.

वाढत्ा बिलत्ा हवामान पररस्स्तीत ्ापुढे शेती, ऊसशेती व इतर 
क्ेत्रात शशक्ण, ज्ान-ववज्ान ्ांचा मानवी जीवनामध्े आपत्तीचे रूपांतर 
संधीत, प्यावरण संवंरधथित आर्थिक उन्नती ्ामध्े करण्ास बुद्ीचा 
कस लावण्ाची आवश्यकता आहे. कारण बिलांची तीव्रता वाढण्ाचेच 
संकेत आहेत. 

ऊसपीक व महाराष्ट्  राज्ात इतर पीके  उष्ण, िमट, समशशतोष्ण 
अशा ववववध हवामानात घेतली जातात. महाराष्ट् ात तर वाढत्ा 
शसचंनामुळे िषु्ाळी भागातसुद्ा ऊस घेतला जातो. ्ाचाच अ्थि हे 
पीक अनेक प्कारच्ा हवामानात वाढते. म्हणजेच इतर पपकापेक्ा ऊस 
पपकामध्े बिलणार्ा हवामानास तोंड िेण्ाची क्मता अरधक आहे, 
असे म्हणणे अप्स्तुत नाही. हे पीक वषयातील ववववध हंगामातील रभन्न 
हवामानांतसुद्ा असंवेिनशील गुणधमयामुळे उत्ािन व प्त घट होऊ िेत 
नाही. पकंबहुना, बिलणार्ा हवामानास जुळवून घेऊन उत्न्नाची पातळी 
पटकवून ठेवण्ास इतर अनेक पपकांपेक्ा सक्म आहे. 
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सो्ाबीन हे जगातील प्मुख तेलवब्ा तसेच कडधान् पीक असून 
महाराष्ट् ात िेखील प्मुख तेलवब्ा पीक म्हणून प्शसद् झाले आहे. 
मराठवाड्ातील शेतकर्ाच्ा दृष्ीने सो्ाबीन हे कापसाखालोखाल 
महत्ताचे नगिी पीक आहे. सो्ाबीनमध्े १९-२१% तेल व ३९-४२% 
प्र्नांचे प्माण आहे. िेशातील ्ा पपकाखालील क्ेत्राचा ववचार 
करता महाराष्ट् ाचा मध्प्िेशनंतर िसुरा क्रमांक लागतो. िेशातील ्ा 
पपकाखाली असणार्ा एकूण क्ेत्रापैकती जवळपास ३५-४० टके् क्ेत्र 
हे एकट्ा महाराष्ट् ामध्े आहे. सन २०२१-२२ मध्े भारतात जवळपास 
११९.९८ लक् हेक्र क्ेत्रावर तर महाराष्ट् ात ४३.८४ लक् हेक्र क्ेत्रावर 

सो्ाबीनची लागवड करण्ात आलेली होती. भारतात सो्ाबीन क्ेत्रात 
मोठ्ा प्माणावर वाढ हाेत असली तरी िेशाची सरासरी उत्ािकता 
१० ते ११ क्वटंल प्वत हेक्र च्ा आसपासच आहे. काढणीच्ा वेळेस 
होणारा पाउस, मान्ूनचे उशीरा आगमन व लवकर माघारी पफरणे, 
पजथिन्मानातील घट सोबतच वाढलेले तापमान इ. ववववध कारणांमुळे 
मागील काही वषके सातत्ाने उत्ािनात घट ्ेत आहे. ्ा सववांसोबत 
सुधाररत तंत्रज्ान वापराचा अभाव हे सुद्ा घटत्ा उत्ािकतेचे एक 
महत्ताचे कारण आहे. त्ादृष्ीने खालील सुधाररत तंत्रज्ानाचा अवलंब 
केल्ास सो्ाबीनच्ा उत्ािकतेत वाढ होण्ास वनपश्चत मित होईल.

डॉ.एस.पी.मे्त्े 
प्भारी अरधकारी 

(मो. ९४२१४६२२८२)

डॉ.आर.एस.जराधव
सहाय्यक पकटकशास्त्रज्

(मो. ७५८८०५३९३९)

सारांश : शेतकऱयाच्ा दृष्षीने सोयाबषीन हे महत्ताचे नगदषी 
पषीक म्हणून उदयास आले आहे. हे पषीक आंतरिपक व दबुार पषीक 
पधदतषीसाठी उपयुक्त आहे. सोयाबषीनच्ा उत्ादन वाढीसाठी योग्य 
वाणाचषी ननवड, बषीजप्रिक्रया, योग्य वेळी व योग्य खोलषीवर लागवड, 
योग्य प्रमाणात खतांचा वापर, आंतरमशागत, तणननयंत्ण, कीड-
रोग संरक्णासाठी योग्य वेळी िकटकनाशकांचा/बुरशषीनाशकांचा 
वापर यासारख्ा गोष्ींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. तेव्ा शेतकरी 
बांधवांनषी सोयाबषीनच्ा अभधक उत्ादन वाढीसाठी लेखामध्ये 
हदलेल्ा सोयाबषीन लागवड तंत्ज्ानाचा अवलंब करावा.

सोयराबीन लरागवड तंत्ज्रान
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अ) यशस्वी सोयराबीन लरागवडीसरािी आवश्यक बराबी :
१)  जमषीन :  सो्ाबीन लागवडीसाठी मध्म ते भारी, गाळाची, चांगला 

वनचरा होणारी जमीन ्ोग्य असते. जवमनीचा सामु ६.५ ते ७.५ 
च्ा िरम्ान असणे जरुरीचे असते. लागवड जरी सवथि प्कारच्ा 
जवमनीत करता ्ेत असली तरी अत्ंत हलकती, उ्ळ तसेच 
मुरमाड जमीन सो्ाबीनच्ा लागवडीसाठी ्ोग्य नसते कारण त्ा 
जवमनीत सो्ाबीनचे अपेशक्त उत्ािन ्ेत नाही. जास्त आम्ल्ुक्, 
क्ार्ुक् त्ा रेताड जवमनीत सो्ाबीनचे पीक घेऊ न्े. जवमनीत 
सेंर्ी्कबयाची मात्रा चांगल्ा प्माणात असली पादहजे.

२)  हवामान :  सो्ाबीन साठी समशीतोष्ण हवामान अनुकूल असते. 
तसेच ज्ा भागात वनपश्चत ्ोग्य पजथिन्मान (७०० ते १००० वम मी) 
आहे अशा भागात हे पीक चांगले ्ेते. सो्ाबीनचे पीक जास्त उष्ण 
व जास्त ्ंड हवामानास संवेिनशील आणल्ामुळे ह्ा पपकाची 
लागवड कोकण ववभाग सोडून सवथि भागात खरीप हंगामात 
करता ्ेते. हे पीक तापमान व सू्थिप्काशाच्ा 
कालावधी ्ा िोन्ीला संवेिनशील 
आहे. पुणथि पीक कालावधीत 
२५ ते ३५ अंश सेल्ल्स्स 
तापमान असणे आवश्यक 
आहे. पीक उगवणीच्ा 
काळात तापमान 
३० अंश सेल्ल्स्स 
च्ा आसपास 

तर फुलोर्ाच्ा काळात २२ ते २७ अंश सेल्ल्स्सच्ा 
आसपास असावे. वरील हवामानाचा ववचार केल्ास 
महाराष्ट् ात खरीप हंगामात असे हवामान उपलब्ध असल्ामुळे 
्ा पपकाची लागवड मोठ्ा प्माणात खरीप हंगामात होते.

३) वाण : - सो्ाबीनच्ा उत्ािनात स्ै्थि आणण्ासाठी िरवषवी ३ ते 
४ वाणांची लागवड करणे आवश्यक आहे. आपल्ा ववभागासाठी 
ज्ा वाणांची शशफारस करण्ात आली आहे त्ातून तीन-चार 
वाणांची वनवड करून वब्ाण्ाची उपलब्धता पेरणी अगोिरच 
करून ठेवावी. पेरणीसाठी पकमान ७० टके् उगवण क्मता 
असलेले वब्ाणे आवश्यक आहे. पेरणीसाठी वनामकृवव, परभणीने 
ववकशसत केलेल्ा एमए्ुएस ७१ (समृधिी), एमए्ुएस १५८, 
एमए्ुएस १६२, एमए्ुएस ६१२ इ. सुधाररत वाणांचा तसेच महात्मा 
फुले कृषी ववद्ापीठ, राहुरीने ववकशसत केलेल्ा डीएस २२८ (फुले 
कल्ाणी), केडीएस ३४४ (फुले अग्णी), केडीएस ७२६ (फुले 

संगम), डॉ.पी.डी.के.व्ी. अकोला ्ांनी ववकशसत 
केलेल्ा एएमएस १००१ (पीडीकेव्ी ्ेल्लो 

गोल्ड), एएमएस १००-३९ (पीडीकेव्ी 
अंबा), जेएनकेकेव्ी, जबलपूरने 

ववकशसत केलेल्ा जेएस ३३५, 
जेएस ९३-०५, जेएस ९७-५२, 

जेएस २०-२९ व जेएस २०-
११६, आघारकर संशोधन 
संस्ा, पुणे ्ांनी ववकशसत 

पेरणीपूर्वी जमिनीची िशागत र् ट्रॅक्टरने खोलर्र नांगरट
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केलेल्ा एमएसीएस ११८८, एमएसीएस १२८१ इ. वाणांचा वापर 
करावा.

४) जनमनषीचषी पूव्ग मशागत : जवमनीची २ ते ३ वषयात पकमान एकिा 
उन्ाळ्ामध्े एक खोल (३० ते ४५ सेंमी.) नांगरणी करून 
नांगरणीच्ा ववरुद् दिशेने वखराच्ा २-३ पाळ्ा िेऊन जमीन 
समपातळीत करावी. शेवटच्ा पाळी पूववी हेक्री २० गाड्ा (५ टन) 
शेणखत पकंवा कंपोस् खत जवमनीत चांगले वमसळावे. शेणखतामुळे 
जमीन चांगली भुसभुशीत राहते व पपकाच्ा मुळ्ा खोलवर जाऊन 
पपकाची जोमिार वाढ होण्ास मित होते.

५)  बषीजप्रिक्रया, पेरणषी, खते व आंतरमशागत :

 बषीजप्रिक्रया : पाऊस जास्त प्माणात झाल्ास व आर्थितेचे प्माण 
वाढल्ास रोगांच्ा वाढीसाठी अनुकूल स्स्ती बनत. ेसो्ाबीनवर 
ववववध रोग ्ेतात व त्ामुळे सो्ाबीनच े मोठ्ा प्माणावर नुकसान 

हाेते. रोग आल्ानंतर बुरशीनाशकांची फवारणी घेण्ापेक्ा पेरणी 
पूववीच बीजप्पक्र्ा केल्ास रोगांचे व्यवस्ापन व्यवस्स्तररत्ा 
होते. सो्ाबीन वब्ाण्ास पेरणी पूववी वमश्र उत्ािन काबमोक्ीन 
३७.५ऽ अ ्ा्रम ३७.५ऽ (व्यापारी नाव- वीटावैक्स पावर) (३.० 
ग्ॅम/ पक.ग्ॅ.) ची बीजप्पक्र्ा करावी. ्ा बीजप्पक्र्ेमुळे सो्ाबीनचे 
कॉलर रॉट, चारकोल रॉट व रोपावस्ेतील इतर रोगांपासून संरक्ण 
होते. तसेच मागील काही वषवांपासून पपकाच्ा सुरुवातीच्ा अवस्ेत 

खोड माशीचा प्ािभुयाव काही भागामध्े आढळून ्ेत आहे व मागील 
वषवी उन्ाळी सो्ाबीन वबजोत्ािन शेतकर्ांनी खूप मोठ्ा 
प्माणावर घेतल्ामुळे खरीप २०२२-२३ मध्े पपकाच्ा सुरुवातीच्ा 
अवस्ेत खोड माशीचा प्ािभुयाव होण्ाची शक्यता आहे. त्ामुळे 
वरील बुरशीनाशकाच्ा वबजप्पक्र्ेनंतर ्ा्वम्ोक्ाम ३०% 
एफएस ची (१० वम.ली/ पक.ग्ॅ.) ची बीजप्पक्र्ा करावी. वरील 
बुरशी/पकटक नाशकांच्ा बीजप्पक्र्ेनंतर वब्ाण्ास रा्झोवब्म 
जीवाणू खत (ब्ेडी रा्झोवब्म) + सु्फरि ववरघळववणारे शजवाणू 
खताची (पीएसबी) २५० ग्ॅम प्ती १० पक.ग्ॅ वब्ाण्ास प्पक्र्ा 
करावी व नंतर सावलीमध्े वाळवून शक्य तेवढ्ा लवकर पेरणी 
करावी. बीजप्पक्र्ेसाठी वनामकृवव, परभणी वनवमथित र्वरूप जैववक 
खताचा (रा्झोफॉस) सुधिा १० वमली /१ पक.ग्ॅ. वब्ाणे ्ा प्माणात 
उप्ोग करता ्ेतो.

 जैनवक खताचे फायदे : शजवाणू खताच्ा बीजप्पक्र्ेमुळे संबंधीत 
रा्झोवब्म शजवाणू हवेतील नत्राचे स्स्तीकरण करतात. त्ामुळे 
सो्ाबीन पपकाच्ा मुळांवरील गाठींची संख्ा वाढते व पपकाला 
ना्टट् ोजन उपलब्ध होते तसेच पीएसबी शजवाणू पपकाला उपलब्ध न 
होणारा फॉसे्फट पपकाला वाढीच्ा काळात उपलब्ध करून िेतात.

६) पेरणषी : पेरणीची वेळ सो्ाबीनची पेरणी खरीप हंगामात पावसाला 
सुरुवात झाल्ानंतर १५ जून ते १५ जुलै प्िंत व ७५ ते १०० वम.मी. 

रंूि वरंबा सरीमध्े (बी.बी.एफ) केलेली सो्ाबीनची लागवड
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पाऊस झाल्ानंतर जवमनीत पुरेसा ओलावा असल्ाची खात्री 
करुनच करावी. १५ जुलै नंतर पेरणी केल्ास कतीड व रोगाचा 
प्ािभुयाव वाढण्ाची तसेच उत्ािनात घट ्ेण्ाची शक्यता असते.

 लागवडषीचे अंतर व पधदत: सो्ाबीनची पेरणी ४५ X ५ सेंमी. 
अंतरावर व २.५ ते ३.० से.मी. खोलीवर करावी. पेरणीच्ा वेळी वब्ाणे 
जास्त खोल पडल्ास व्यवस्स्त उगवण होत नाही. पावसाच्ा 
उशशरा आगमनामुळे पेरणीस ववलंब झाल्ास सो्ाबीनच्ा हळव्या 
वाणांची लागवडीसाठी वनवड करुन पेरणीसाठी प्वत हेक्री २५ 
टके् जास्त वब्ाणे वापरावे व िोन ओळीतील अंतर ३० सें.मी. व िोन 
रोपातील अंतर ७.५ सें.मी. ठेवावे. हंगामात नेहमीपेक्ा जास्त पाऊस 
झाल्ास होणारा संभाव्य धोका टाळण्ासाठी सो्ाबीनची पेरणी 
बीबीएफ ्ंत्राने करावी पकंवा िर चार ओळीनंतर चर काढावेत.

 बषीबषीएफ (रंूद वरंबा सरी) पधदतषीचे फायदे : बीबीएफ (रंूि वरंबा 
सरी) पद्तीमुळे पावसाचे पाणी सर्ांमध्े मुरते, त्ामुळे मुलस्ानी 
जलसंवधथिन होऊन त्ाचा उभ्ा पपकास, तसेच पुढील हंगामातील 
पपकास लाभ होतो. ववशेषत: पावसाच्ा दिघथिकालीन खंड काळात 
्ाचा लाभ होतो. अरधक पावसाच्ा स्स्तीत बीबीएफ पद्तीमधील 
रंुि वरंब्ासोबतच्ा िोन्ी बाजूकडील सर्ांमुळे अवतरीक् 
पाण्ाचा वनचरा होण्ास मित होते. गािी वाफे पकंवा वरंब्ामध्े 
हवा खेळती राहुन पाणी व हवा ्ांचे ्ोग्य प्माण राखले जाते. 
पररणामी वब्ाण्ाची उगवण चांगली होते. बीबीएफ पधितीमुळे 
पारंपाररक पधितीच्ा (सपाट वाफे पधित) तुलनेत सरासरी २० ते 
२५ टके् प्िंत अरधक जलसंधारण होते तर २० ते २५ टके् प्िंत 
उत्ािनात वाढ शक्य होऊ शकते.

 नबयाण्ाचे प्रमाण: सो्ाबीन लागवडीसाठी हेक्री ६५ पक.ग्ॅ. 
वब्ाणे वापरावे. हेक्री झाडांची संख्ा ४.४ ते ४.५ लाख ठेवावी. 
वब्ाण्ाची उगवण क्मता ७० टके् असावी. आपण जर घरचेच 
वब्ाणे वापरत असाल व वब्ाण्ाची उगवण क्मता ७० टके् पेक्ा 
कमी असेल तर त्ानुसार वब्ाण्ाचे प्माण वाढवावे.

 नबयाणांचषी उगवण शक्ती तपासणे: शेतकर्ाचे घरचे वब्ाणे 
असल्ास चार कंुड्ांमध्े/वाफ्ामध्े/ गोणपाटावर प्त्ेकती १०० 
वब्ाणे पेरणीपूववी टाकावे. त्ाला िररोज ्ोडे ्ोडे पाणी द्ावे व 
उगवण झाल्ानंतर अंकुर आलेल्ा वब्ांची संख्ा मोजून त्ाची 
उगवण शक्ती काढावी. म्हणजेच १०० पैकती जर ७० वब्ा उगवल्ा 
तर त्ा वब्ाण्ाची उगवण शक्ती ्ोग्य आहे असे समजावे.

७) खते 

 शेणखत/कंपोस्ट खत : सो्ाबीन साठी हेक्री २० गाड्ा (५ टन) 
शेणखत पकंवा कंपोस् खत शेवटच्ा पाळी पूववी जवमनीत चांगले 
वमसळावे.

 रासायननक खत : सो्ाबीनला हेक्री ३० पक.ग्ॅ. नत्र + ६० पक.ग्ॅ. 
सु्फरि + ३० पक.ग्ॅ. पालाश + २० पक.ग्ॅ. गंधक पेरणीच्ा वेळेसच 
द्ावे. पेरणी करतेवेळी खते ही वब्ाण्ाच्ा खालीच पडतील व त्ांचा 
वब्ाण्ाशी सरळ संपकथि  ्ेणार नाही ्ाची काळजी घ्ावी. गंधकाचा 
वापर सो्ाबीनसाठी अत्ंत आवश्यक आहे. त्ाचप्माणे हेक्री २५ 
पकलो व्झकं सले्ट आणण १० पकग्ॅ बोरॅसि द्ावे. ्ा पपकास नत्र, 
सु्फरि, पालाश मॅग्ेशश्म, गंधक, कॅस्शि्म, मॉशलबे्नम, बोरॉन, 
लोह, जस्त व मॅगनीज ही अन्नर्व्ये वाढीसाठी, फुलधारणेसाठी 
व शेंगात िाणे भरण्ासाठी आवश्यक असतात. पीक २० ते २५ 
दिवसाचे असतांना जर सुक्ष्म अन्नर्व्यांच्ा कमतरतेमुळे पपवळे 
पडल्ास सुक्ष्म अन्नर्व्याची ५० वम.ली. प्ती १० लीटर पाण्ामध्े 
टाकून फवारणी करावी. पीक शेंगा लागण्ाच्ा अवस्ेत असतांना 
१९:१९:१९ ्ा ववर्ाव्ये रासा्वनक खताची १०० ग्ॅम प्ती १० 
पलटर पाण्ामध्े टाकून फवारणी करावी. तसेच शेंगा भरण्ाच्ा 
अवस्ेत असतांना ०:५२:३४ ्ा ववर्ाव्ये रासा्वनक खताची १०० 
ग्ॅम प्ती १० पलटर पाण्ामध्े टाकून फवारणी करावी. पेरणीनंतर 
नत्र्ुक्त खतांचा वापर टाळावा तसेच माती परीक्ण अहवालानुसार 
रासा्वनक खतांची मात्रा कमी जास्त करावी. रासा्वनक खते 
िेण्ासाठी खालील पैकती कोणत्ाही एका प्या्ाचा वापर करता 
्ेईल.

तक्ता क्रमांक १ - सोयाबषीनला रासायननक खते देण्ासाठी नवनवध 
पययाय

अ.क्र. खते प्रनत हेक्टरी

१ ्ुरर्ा (४० पक. ग्ॅ.) + वमश्रखते १०:२६:२६ (११५ पक.ग्ॅ.)  
+ शसगंल सुपर फॉसे्फट (१८७.५ पक.ग्ॅ.)

२ ्ुरी्ा (१६.३० पक.ग्ॅ.) + वमश्रखते १२:३२:१६  
(१८७.५ पक.ग्ॅ.) + गंधक (२० पक.ग्ॅ.)

३ ्ुरी्ा (६५ पक.ग्ॅ.) + शसगंल सुपर फॉसे्फट (३७५ पक.ग्ॅ.) 
+ म्ुरेट ऑफ पोटॅश (५० पक.ग्ॅ.)

४ ्ुरी्ा (१४.३४ पक.ग्ॅ.) + डा् अमोवन्म फॉसे्फट  
(१३०.४ पक.ग्ॅ.) + म्ुरेट ऑफ पोटॅश (५० पक.ग्ॅ.)  
+ गंधक (२० पक.ग्ॅ.)

५ वमश्रखते १५:१५:१५ (२०० पक.ग्ॅ.) + शसगंल सुपर फॉसे्फट 
(१८७.५ पक.ग्ॅ.)

६ वमश्रखते १८:१८:१० (१६६ पक.ग्ॅ.) + शसगंल सुपर फॉसे्फट 
(१८७.५ पक.ग्ॅ.) + म्ुरेट ऑफ पोटॅश (२२.३३ पक.ग्ॅ.)
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८)  आंतरमशागत : तणे ही मुख् पपकासोबत अन्नर्व्ये, पाणी, वाढीसाठी 
आवश्यक जागा, सू्थिप्काश इ. साठी स्पधया करतात. ्ाशशवा् 
ती सो्ाबीनच्ा ववववध पकडटींसाठी आश्र्स्ाने बनतात त्ामुळे 
सो्ाबीनचे पीक तणववरहीत ठेवणे आवश्यक आहे. सो्ाबीन 
पपकांमध्े ्ेणार्ा तणांचे ्ोग्य वेळी वन्ंत्रण न केल्ास उत्ािनात 
सरासरी ३० ते ४० टके् प्िंत घट ्ेवू शकते. त्ामुळे पीक २० ते 
३० दिवसांचे असताना िोन कोळपण्ा/वनिंणी व खुरपणी करुन 
शेत तणववरहीत ठेवावे. एकिा सो्ाबीनला फुले लागली कती 
कोळपणी करु न्े अन््ा सो्ाबीनच्ा मुळा तुटून  नुकसान होते. 
पावसामुळे पकंवा मजुरांच्ा कमतरतेमुळे वनिंणी/कोळपणी करणे 
शक्य नसल्ास तण नाशकाचा वापर करावा. ्ामध्े पेरणीनंतर 
परंतु उगवणीपूववी डा्क्ोसुलम ८४% डब्ूडीजी (३० ग्ॅ./हे.), 
पेंडावम्ॅलीन ३०% ई सी (२.५ ते ३.३ ली./हे.) मेटाक्ोर ५०% ई 
सी पकंवा क्ोमाझोन ५०% ई सी (२.० ली./हे) ६००- ७०० ली./
हे पाण्ात टाकुन फवारावे पकंवा पेरणीनंतर १५ ते २० दिवसांनी 
व तणे २ ते ४ पानांच्ा अवस्ेत असताना क्ोरीम्ुरॉन इ्ाईल 
२५% डब्लू पी ३६ ग्ॅम/हेक्र पकंवा इमेझे्ापा्र १०%एस 
एल पकंवा क्वजालोफाप इ्ाईल ५% ई सी १.० ली./हेक्र ची 
फवारणी करावी. तणनाशकाची फवारणी फ्लॅट पॅन पकंवा फ्लड 
जेट नोझल लावून ओलावा असलेल्ा जवमनीवरच केली पादहजे. 
तणे वाढल्ानंतर तणनाशके फवारल्ास त्ाचा अपेशक्त पररणाम 
दिसत नाही.

९)  पाण्ाचे ननयोजन : सो्ाबीन ्ा पपकाची पाण्ाची एकूण गरज 
५०० ते ६२५ वम. वम. एवढी असुन ही गरज खरीप हंगामातील 
वन्वमत पाऊसमानाच्ा भागात हे पीक घेतल्ामुळे पुणथि होते. परंतु 
जर पाऊस पपकाच्ा पुणथि कालावधीत समप्माणात व पपकाच्ा 
गरजेप्माणे झाला नाही पकंवा १२ ते १५ दिवस पकंवा त्ापेक्ा जास्त 

पावसाचा खंड पडला तर पपकाच्ा वाढीवर व प्या्ाने उत्ािनावर 
ववपरीत पररणाम होवून उत्ािनात मोठी घट ्ेण्ाची शक्यता 
असते. सो्ाबीनमध्े रोप (२० ते २५ दिवस), फुलोर्ाची (३५ ते ४५ 
दिवस) व शेंगा भरण्ाची अवस्ा (५५ ते ७५ दिवस) ्ा पाण्ाच्ा 
ताणास संवेिनशील असल्ाने ्ा कालावधीत १५ ते २० दिवसांची 
पावसाची उघडीप झाल्ास पपकास संरशक्त पाणी द्ावे. सो्ावबन 
पपकाच्ा अरधक उत्ािनासाठी दठबक शसचंन अ्वा तुषार शसचंन 
पद्तीचा अवलंब करणे काळाची गरज आहे. दठबक शसचंन 
पद्तीवर शेतकर्ांना सो्ाबीनचे एकरी १५ ते २० क्वटंल उत्ािन 
वमळववले आहे. पावसाचा खंड पडल्ास पोटॅशशअम ना्टट् ेटच्ा 
(१३:००:४५) िोन फवारण्ा अनुक्रमे ३५ व्या व ५५ व्या दिवशी 
१०० ग्ॅम व २०० ग्ॅम प्ती १० पलटर पाण्ामध्े टाकून फवारणी 
करावी. त्ामुळे पानातून होणारे बाष्ीभवन कमी होऊन पीक कमी 
ओलाव्यात तग धरेल. खंडीत पावसाच्ा कालावधीमध्े दठबक 
शसचंन अ्वा तुषार शसचंनाने पाणी द्ावे. म्हणजे पपकास पाण्ाचा 
ताण बसणार नाही. उत्ािन अरधक वमळण्ास मित होईल.

१०) आंतरपषीक/दबुार पषीक पधदतषी : सो्ाबीन पपकासोबत आंतरपपक 
म्हणून इतर पपके घेतल्ास शेतकर्ांना आर्थिक फा्िा तर होतोच 
परंतु त्ाचबरोबर एखािे पीक नैसयगथिक आपत्तीमुळे हातचे गेल्ास 
आंतरपपकापासुन खात्रीशीर उत्ािनाची हमी राहते. संशोधनाद्ारे 
काही उप्ुक् व फा्िेशशर सो्ाबीन आंतरपपक पद्ती आढळुन 
आल्ा आहेत जसे कोरडवाहू पररस्ीतीत सो्ाबीन + तूर (२:१ 
पकंवा ४:२) हे तर ओलीताखाली सो्ाबीन + कापूस (१:१ पकंवा 
२:१) दह आंतरपीक पधिती फा्िेशीर आढळून आली आहे. तसेच 
सो्ाबीन आधारीत िबुार पीक पधितीत रब्ी ज्ारी पकंवा करडई 
ही पीक पधिती ओलीताखाली फा्िेशीर आढळून आली आहे.

सो्ाबीन पपकामध्े टट्कॅ्रने आंतरमशागत
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११) पषीक संरक्ण : सो्ाबीनमध्े चक्रतीभुंगा, खोडमाशी, पाने खाणार्ा 
अळ्ा इ. महत्ाच्ा पकडी तर चारकोल रॉट, अल्टरनेरर्ा पानावरील 
दठपके, शेंग करपा इ. महत्ाचे रोग आहेत. ्ाशशवा् मावा, पांढरी 
माशी, तुडूतुडे इ. पकडटींच्ा प्ािभुयावाबाबतीतही जागरुक राहून 
एकास्कत्मक कतीड व रोग व्यवस्ापनाचा अवलंब करावा. पकडीने, 
रोगाने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडल्ानंतर शशफारस 
केलेल्ा पकटकनाशक/ बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.

१२) काढणषी व मळणषी : सो्ाबीन प्व झाल्ानंतर म्हणजे ८५ ते 
९० टके् पाने िेठासह जवमनीवर गळून पडल्ास व शेंगांचा रंग 
पपवळा ते काळसर झाल्ास पपकाची काढणी लवकर करणे फार 
महत्ताचे असते नाहीतर शेंगा तडकून १५ ते २० टके् उत्ािनात 
घट ्ेण्ाची शक्यता असते. पाऊस पाण्ाचा अंिाज बघून पपकाची 

काढणी धारिार को्त्ाने जवमनीलगत कापून करावी. कापणी 
नंतर पपकाचे छोटे छोटे ढीग करून २-३ दिवस उन्ात चांगले वाळू 
द्ावे. सो्ाबीनचे शक्यतो एकत्र मोठे ढीग पकंवा गंजी करून ठेवू 
न्े. त्ामुळे त्ास बुरशी लागून धान्ाची प्त वनकृष् होते. सो्ाबीन 
पपकाची मळणी काठीने बडवून, बैलाच्ा पा्ाखाली, टट्कॅ्रच्ा 
चाकाखाली पकंवा मळणी ्ंत्राद्ारे करता ्ेते. मळणी करतांना 
वब्ाण्ाच्ा बाह् आवरणाला ईजा पोहोचणार नाही ्ाची काळजी 
घ्ावी. मळणी ्ंत्राने मळणी कराव्ाची असल्ास वब्ाण्ातील 
आर्थिता १४ टके् प्िंत असेल तर मळणी ्ंत्राच्ा फेर्ाची गती 
(आरपीएम) प्ती वमनीट ४०० ते ५०० फेरे इतकती ठेवावी. तर 
आर्थिता १३ टके् असेल तर ही गती ३०० ते ४०० फेरे प्ती वमनीट 
इतकती ठेवावी. मळणी ्ंत्र चालू असतांना अधूनमधून मळणी्ंत्रातुन 
पडणार्ा वब्ाण्ाकडे लक् ठेवून वब्ांची डाळ होण्ाचे प्माण 
जास्त होत असल्ाचे वनिशथिनास आल्ास ्ंत्राच्ा फेर्ांची गती 
कमी करावी.

१३) साठवण : साठवण करण्ापूववी वब्ाणे २-३ दिवस उन्ामध्े 
ताडपत्री/शसमेंटच्ा खळ्ावर पातळ पसरून चांगले वाळवावे व 
वब्ाण्ातील आर्थितेचे प्माण ९-१२ टके् प्िंत आणावे. वाळलेल्ा 
वब्ाण्ातील शेंगा, फोलपटे, काडीकचरा, माती, खडे इ. काढून 
ते स्च् करावे. स्च् केलेले वब्ाणे चांगल्ा/नववन पोत्ात 
साठवून ठेवावे. सो्ाबीनचे वब्ाणे हवेतील आर्थिता लवकर शोषून 
घेते त्ामुळे साठवणीचे दठकाण ्ंड, ओलावारदहत व हवेशीर 
असले पादहजे. वब्ाणे १०० पकलोच्ा पोत्ामध्े भरलेले असल्ास 
साठवणूक करताना चार पोत्ांपेक्ा जास्त व ४० पकलोच्ा 
पोत्ांमध्े भरलेले असल्ास ८ पोत्ांपेक्ा जास्त मोठी ्प्ी लावू 
न्े अन््ा सवयात खालच्ा पोत्ातील वब्ाण्ावर जास्त वजन 
पडून वब्ाणे फुटून त्ाची उगवण 

शक्ती कमी होते. प ो त् ां च ी 
्प्ी जवमनीपासून १० ते १५ सेंमी उंचीवर लाकडी फळ्ांवर 
लावावी. पोत्ाची रचना आडव्या पद्तीने करावी, म्हणजे हवा खेळती 
राहुन वब्ाण्ाची गुणवत्ता व उगवण शक्ती जास्त काळ पटकण्ास 
मित होते. आवश्यकतेनुसार वब्ाणे साठवण केलेल्ा खोलीमध्े 
कतीटकनाशक व बुरशीनाशकाचा वापर करावा तसेच उंिीरांचा 
उपर्व टाळण्ासाठी आवश्यक ती काळजी घ्ावी. सो्ाबीनच्ा 
वब्ाण्ाच्ा पाेत्ांची हाताळणी व वाहतूक  काळजीपूवथिक करावी. 
पोती उंचावरून आिळली जाणार नाही ्ाची काळजी घ्ावी.

उत्ादन : सो्ाबीन लागवडीच्ा सुधाररत तंत्रज्ानाचा अवलंब केल्ास 
मध्म ते भारी जवमनीत सो्ाबीनचे हेक्री २५ ते ३० क्वटंल उत्ािन 
्ेऊ शकते.  दठबक शसचंन व तुषार शसचंनाच्ा वापराने उत्ािन 
अरधक वमळते.

सो्ाबीनची काढणी.
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केळी पपकासाठी हा उन्ाळा अवतश् त्रासिा्क ठरला. तापमान 
४७.२ अंशाप्िंत पोहोचले होते आणण सतत १० ते १५ दिवस तापमान 
४५ ते ४७ अंशाच्ा पातळीत रादहले. अवतश् उष्ण व अवतश् कोरडे 
वातावरण आणण अवतश् प्खर सू्थिप्काश, ्ामुळे बर्ाच केळी बागा 
होरपळल्ा. ज्ा केळी बागा्तिारांचे पाण्ाचे व अन्नर्व्यांचे व्यवस्ापन 
चुकले त्ा बागांना उष्णतेचा चांगलाच शॉक बसला. 

जेव्ा अती उष्ण वातावरण होते, त्ावेळेस झाडाच्ा पानातील व 
पानाच्ा शशरांमधील पेशटींना इजा होते. मुळांच्ा कक्ेत पुरेपूर ओलावा 
असला तरीसुद्ा जळगाव सारख्ा वातावरणात 
केळी पपकांच्ा पानातून पाणी ववसशजथित होण्ाचे 
प्माण आणण झाडाच्ा मुळांद्ारे पाणी घेण्ाचे प्माण 
्ात समतोल राहत नाही. तेव्ा बागेला शाॅक बसतो 
आणण मग केळी बागा्तिार म्हणतात कती पाणी 
असून सुद्ा बागेला शॉक बसतो, असे बरेच वेळा 
घडते. त्ामुळे बागाचे खूप नुकसान झालेले आपण 
बघत आहोत. परंतु असे असले तरी सुद्ा केळीचे भाव 
पटकून रादहले त्ामुळे केळी बागा्तिार जोमाने केळी 
लागवडीचे वन्ोजन करीत आहेत. ्ेणार्ा हंगामात 
मोठ्ा प्माणात केळी लागवड होणार आहे. रोपांच्ा 
उपलब्धतेमुळे केळी लागवडीला १५ ते २० दिवस 

उशीर होत असला तरी केळी लागवडीनंतर त्ररत बागेचे व्यवस्ापन, 
मकल्गं, गािीवाफा, फपटथिगेशन ्ा तंत्रज्ानाचा अवलंब केल्ास बागा 
एक ते िीड मदहना लवकर आपण कापणी करू शकतो, त्ासाठी हे 
तंत्रज्ान समजून घेणे गरजेचे आहे. 

मृग बरागेच्रा लरागवडीसरािी जनमनीची तयरारी
केळी हे प्ामुख्ाने वनचर्ाच्ा जवमनीचे पपक आहे. आणण 

महाराष्ट् ातील बहुतांश शजल्हांमध्े मोठ्ा प्माणात केळीची शेती 
काळ्ा मातीच्ा आणण कमी वनचर्ाच्ा जवमनीत केली जाते. जळगाव, 

नंिरुबार, धुळे, बरहाणपूर, सोलापूर ्ा शजल्हामध्े 
आणण वविभयामध्े चचकट काळ्ा मातीच्ा सामु ८-८.५ 
असलेल्ा जवमनीमध्े केळी पपक घेतल्ा जाते. 
त्ासाठी शास्त्रोक् पद्तीने जवमनीची मशागत व त्ारी 
करणे गरजेचे आहे. सवथि प््म काळ्ा मातीच्ा जवमनी 
खोलवर नांगरणे पकंवा सब सॉ्लरच्ा सहाय्याने २ 
ते २.५ फुटाप्िंत पफरणे गरजेचे आहे. जेणे करून 
जवमनीचा वनचरा वाढेल व क्ारांचे सुद्ा प्माण कमी 
होईल. श्री. शेखर चौधरी तांिळवाडी ता. रावेर ्ांनी 
५००० केळीच्ा बागेसाठी जैन सबसरफेस डट् ेनेजची 
शसस्ीम् उभारली आहे. साधारण िर िहा वमटरवर 
चछरे् असलेले, ररगंवाली पाईप ज्ावर शसलीकॉनचा 

मृग बराग
केळी लरागवडीचे ननयोजन

के. बी. पराटील
आंतरराष्ट् ी् केळी तज्ज्ञ व

व्ा. प्ेशसडेंट (पटश्यू ववपणन)
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. जळगांव

(मो. ९४२२७७४९४१)
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कपडा गुंडाळला आहे असे जवमनीच्ा ३ फुट खाली मांडणी केली. त्ातून 
क्ार्ुक् पाणी वाहून जात आहे. प्या्ाने क्ार कमी होत आहे आणण 
जवमनीची सुपीकता वाढली आहे. मृग बागेचे वन्ोजन करतांना प्वत 
एक हजार झाडासाठी पाच टट् ॉली शेणखत घालावे. त्ासोबत प्वत हजारी 
रोपासाठी तीन टन शजप्सम वमसळावे.

वरील प्माणे सब सरफेस डट् ेनेज शसस्ीम् त्रीत टाकणी शक्य 
नसल्ास केळीची लागवड गािी वाफ्ावरच करावी. गािी वाफा त्ार 
करतांना शेणखत गािी वाफ्ावर टाकावे. तसेच शजप्सम सुद्ा गािी 
वाफ्ावर घालावे, सोबत एक बॅग पोटॅश शसगंल सुफर फॉसे्फट ३ 
बॅग हजारी तसेच व्झकं सले्ट, फेरेस सले्ट प्ती हजारी १० पकलो 
बेडवरच घालावे. गािी वाफ्ाचे रोटावेटर करून सवथि घातलेली घटक 
वाफ्ामध्े वमसळण्ासाठी घ्ावे. पुन्ा नव्याने बेड त्ार करावा. बेडवर 
जैन टबमोलाइन पकंवा जैन एक्युरा दठबक शसचंनाच्ा िोन नळ्ांची मांडणी 
करावी. दठबक शसचंन नळीवर िर ३० सेंमी. िर ताशी २ ली. प्वाहाचा 
पकंवा ५० सेंमीवर पाणी ४ ली. प्वाहाचा पडट् पर असावा. झाडाच्ा िोन्ी 
बाजुने दठबक शसचंनाची नळी असल्ास बेड लवकर ओला होता. बेडवर 
चचखल वनमयाण होत नाही. कमी वेळेत गरजेप्माणे पाणी िेता ्ेते. गेल्ा 
पाच वषयाच्ा अभ्ासावरून एका ओळीला िोन नळ्ा दिल्ामुळे बाग 
एक मदहना आधी कापणीला ्ेते. बागेची वाढ जोमिार होते. घडाचे 
वजन ३-५ पकलोने वाढते. गािी वाफा त्ार करून त्ावर जून पकंवा 

जुलै मदहन्ात ठरलेल्ा अंतराप्माणे केळी रोपांची लागवड करावी. मृग 
बागेच्ा लागवडीसाठी ताग पकंवा क्रॉप कव्र लावण्ाची गरज नाही. 
वातावरण ्ंड व आर्थिता असल्ामुळे रोपांचे सेंटटींग चांगले होते.

गरादी वराफ्राचे केळीसरािी फरायदे
आपल्ाकडे ज्ाही शजल्हात केळीची लागवड केली जाते, खाने्श, 

मराठवाडा, वविभथि, बरहाणपूर, सोलापूर, पुणे, कोल्ापूर, सांगली ्ा 
शजल्हामध्े जवमनीचा वनचरा कमी आहे व सामु ८-८.५ च्ा िरम्ान 
आहे. गािी वाफ्ावर पावसाचे पाणी जेव्ा पडते तेव्ा झाडाच्ा मुळाच्ा 
कक्ेतील क्ारांचा वनचरा होतो व क्ार पाऊसाच्ा पाण्ासोबत वाहून 
जातात. मुळाच्ा कक्ेत पाणी साचत नाही म्हणून रोपांचे सेटटींग चांगले 
होते. गािी वाफा मुळांच्ा कक्ेत का्म वाफसा स्स्ती राहते. त्ामुळे 
मुळांचा ववकास चांगली होतो व रोपांची वाढ एक समान व चांगली होते. 
पावसाळ्ानंतर दठबक शसचंनाचे पाणी जास्त झाले तरी त्रीत वाफसा 
स्स्ती वनमयाण होते. बागेतील कामे करीत असतांना मजुर िोन बेडच्ा 
मध्े चालतात. त्ामुळे मुळांची कक्ा िाबली जात नाही. प्या्ाने मुळांची 
कक्ा टणक होत नाही म्हणून मुळे का्थिक्म असतात.

मृग बरागेलरा मक्चगंचरा वरापर
रोपांची लागवड जुन मदहन्ात पकंवा मे मदहन्ात केली असल्ास 

त्रीत मकल्गं टाकू न्े. वातावरण ्ंड झाल्ानंतर पकंवा एक पाऊस 
झाल्ानंतर आणण बागेच्ा लागवडीनंतर एक मदहन्ाने मकल्गं करावे. 

गादीवाफ्ावर िठबक संच पसरून केलेली जैन िटश्यूकल्चर केळी रोपांची लागवड
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मकल्गं पेपर वरच्ा बाजूने पांढरा पकंवा शसल्व्र व आतल्ा बाजुने 
काळा असावा. साधारण २५ ते ३० मा्क्रॉनचा पेपर वापरावा. मकल्गं 
पेपरची रंूिी १२० ते १५० सें.मी. असावी. मकल्गं टाकतांना संपूणथि बेड 
झाकला गेला पादहजे. मकल्गं पेपर िोन्ी बाजुंनी मातीमध्े िाबला 
गेला पादहजे जेणे करून मुळाच्ा कक्ेस कोरडी व उष्ण हवा व प्काश 
शशरणार नाही.

रोपे लरागवडीनंतरची कराळजी / ननगरा
रोपांची लागवड केल्ानंतर िसुर्ा पकंवा वतसर्ा दिवशी रोपांना 

डट् ेंन्टींग करणे गरजेचे आहे. ज्ामुळे रोपांना बुस्र डोस वमळतो व रोपांची 
वाढ चांगली होते. रोपांची लागवड करतांना रोपांचा रूट बॉल माती मध्े 
चांगला िाबला नाही तर मुळाच्ा कक्ेत पोकळी राहते आणण वातावरण 
उष्ण असल्ास रोपे शॉक बसून मरतात. त्ासाठी मुळांची कक्ा चांगली 
हाताने िाबावी. लागवडीनंतर त्रीत पाऊस नसल्ास लागवडीच्ा 
दिवशीच रोपांना त्रीत एक शलटर पाणी हाताने टाकावे जेणेकरून 
मुळाच्ा कक्ेत माती व मुळांचा समवि् घडून रोपे सेट होतात.

लागवडी नंतर िसुर्ा दिवशी २०० शल. पाण्ात २०० ग्ॅम मा्को 
राइझा वमसळून प्त्ेक रोपाला १०० वमली र्ावण टाकावे. लागवडीनंतर 

वतसर्ा दिवशी २०० शल. पाण्ात १९ः१९ः१९ - २ पकलो, मॅग्ेशश्म 
सले्ट - ५०० ग्ॅम, ह्वुमक अॅशसड - ५०० ग्ॅम व सुक्ष्म अन्न र्व्य - २०० 
ग्ॅम वमसळून प्वत रोप १०० वमली र्ावण मुळाच्ा कक्ेत खोडाजवळ 
टाकावे. लागवडीनंतर पाचव्या दिवशी २०० शल. पाण्ात, ०ः५२ः३४ - ४ 
पकलो ह्वुमक अॅशसड ग्ॅन्ुल - एक पकलो, सुक्ष्म अन्न र्व्य ५०० ग्ॅम, 
प्ॅन्ोझाइम - ५०० वमली व व्झकं सले्ट - ५०० ग्ॅम ्ा प्माणात 
वमसळून प्वत रोप १०० वमली र्ावण खोडाजवळ टाकावे. वरील प्माणे 
डट् ेन्टींग केल्ाने रोपांची वाढ सशक् व एक समान होते असे वनिशथिनास 
आले. रोपे लागवडी नंतर सातव्या दिवशी, फपटथिगेशन सुरू करावे. ्ुरर्ा 
- ४.५ पकलो. १२ः६१ः० - २ पकलो पकंवा फॉस्फोरीक अॅशसड १ पकलो, 
पांढरे पोटॅश - ६ पकलो, मॅग्ेशश्म सले्ट - ५०० ग्ॅम प्वत एक हजार 
रोपांना िर चौर्ा दिवशी असे न चुकता वन्मीत लागवडी पासून ६७ 
दिवसाप्िंत म्हणजेच िोन मदहने वरील प्माणे फपटथिगेशन करावे. त्ानंतर 
वतसर्ा मदहन्ापासून ्ुरर्ाची मात्रा ६ पकलो करावी व पुन्ा पुढील िोन 
मदहने वेळापत्रकाप्माणे फपटथिगेशन करावे. िसुर्ा केळी बागेला लागवडी 
पासून कापणी प्िंत वाढीच्ा अवस्ेनुसार फपटथिगेशन करणे गरजेचे 
आहे. पदहल्ा िोन मदहन्ांत आंतरमशागत करावी. त्ानंतर झाडांच्ा 
मुळांना इजा होईल अशी कुठलीही आंतरमशागत करू न्े.

नविन रोपांचे उष्ेतेपासून बचाि करण्ासाठी क्रॉप कव्हर ि तागाच्ा सािलीत लागिड
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ससएमव्ी रोगराचे व्यवस्रापन
जुलै-ऑगस्-सप्ेंबर मदहन्ामध्े शशवारात मोठ्ा प्माणात 

कपाशी, मका, चवळी, सो्ाबीन, मुग, वमरचीची लागवड असते आणण 
रस शोषणार्ा पकडटींचा उिा. मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलपकडीचा 
मोठ्ा प्माणात असतो. तसेच रोगाला जोपासणारी अनेक तणे वनसगयात 
उगवलेली असतात व रोगाच्ा प्सारास अनुकूल असे वातावरण असते. 
त्ामुळे शसएमव्ी व्ा्रसचा धोका वनमयाण होण्ाची शक्यता जास्त 
असते आणण केळी उत्ािकांचे बारकाईने लक् नसल्ास मोठे नुकसान 
होते. रोगाचा प्ािभुयाव होवू न्े पकंवा आळा बसावा म्हणून खालील गोष्ी 
लक्ात घेणे गरजेचे आहे. सवथि प््म बागेचे वनरीक्ण असणे महत्ाचे 
आहे. ते वातावरण ढगाळ, पाऊस कमी आणण मोठ्ा प्माणात वनसगयात 
रसशोषणार्ा पकडटींचा प्ािभुयाव असणे म्हणजे शसएमव्ी ्ेण्ाची 
शक्यता. बागेत काही झाडांच्ा पानावर शशरामध्े पपवळ्ा करड्ा रेषा 
वनमयाण होतात का बघणे. ह्ा रेषा मुख् शशरेपासून वनघतात, पानाच्ा 
खालच्ा बाजूला काळे पटे्ट दिसतात. पानावर पपवळ पटे्ट त्ार होतात, 
पानाचा आकार कमी होतो. रेषावर काळे ररगं स्पॉटसारखे दठपके 
दिसतात. असे लक्ण म्हणजे शसएमव्ी रोग समजावा.

रोगराचे व्यवस्रापन
शसएमव्ी रोगाची जोपासना करणार्ा वनस्पती व रोगाचा प्सार 

करणारी पकड वातावरणात मोठ्ा प्माणात असल्ामुळे रोगांचे 

व्यवस्ापन व पकडीचे वन्ंत्रण करणे महत्ाचे आहे. सवथि प््म रोगग्स्त 
झाडे उपटून नष् करणे हे प्भावी वन्ंत्रण आहे. रोग ववरदहत व व्ा्रस 
इने्डसिटींग केलेल्ाच रोपांची लागवड करणे. रोगग्स्त पररसरातुन 
कंिाचा वापर न करणे. शेताच्ा बांधावरील व शेतातील ताणांचे 
वन्ंत्रण करणे. बांधावर जंगली वेल, काकडी, रान काकडी, िधुी भोपळा, 
यगलकती, िोडकती लागवड करू न्े. बागे शेजारी कपाशी, मका, चवळी, 
काकडी, यगलकती, मीरची, टोमॅटो व वेल वगवी् पपकांची लागवड करू न्े 
शेतामध्े केना, ववचंू, ्ा सारखी तणे होवू िेवू न्े. रोगाचा प्सार रस  
शोषणा-्ा पकडीमाफथि त होत असल्ामुळे रोपांच्ा लागवडी पासुन पाच 
ते सहा दिवसाच्ा अंतराने पकटक नाशकाची फवारणी करावी.

अ) क्ोरोपा्रीफॉस ४५ ग्ॅम + एसीफेट १५ ग्ॅम + स्ीकर १५ मीली 
पकंवा वनबंोळी अकथि  ५० मीली

ब) डा्मी्ो्ेट ३० मीली + एसीफेट १५ ग्ॅम + स्ीकर १५ मीली पकंवा 
वनबंोळी अकथि  ५० मीली

क) सीटामीप्ीड ६ ग्ॅम + एसीफेट १५ ग्ॅम अ स्ीकर १५ मीली पकंवा 
वनबंोळी अकथि  ५० मीली

ड) इमीडाक्ोरोप्ीड ६ मीली + एसीफेट १५ ग्ॅम + स्ीकर १५ मीली 
पकंवा वनबंोळी अकथि  ५० मीली

वरील औषधे १५ पलटर पाण्ात घेवून आळीपाळीने ५ ते ६ दिवसाच्ा 
अंतराने फवारणी करावी.

सीएमव्ी ग्रस्त केळीची बाग
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करपरा रोग 
कापणीवर असलेल्ा बागांना तसेच कांिेबाग लागवडीच्ा बागांना 

करपा रोगाची लागण होण्ाची रभती असते. कारण पाऊस व ढगाळ 
वातावरण करपा रोगाच्ा वाढीस अनुकूल असते.

रोगराचे लक्षण 
आपल्ा िेशात फक् पपवळा करपा मोठ्ा प्माणात दिसतो, काळा 

करपा नाही ही चांगली बाब आहे. पपवळ्ा करपाग्स्त पानावर खालच्ा 
बाजुने तेलकट डाग दिसतात. तर वरच्ा बाजुने पपवळ्ा रंगाच्ा रेषा 
दिसतात. नंतर ह्ा रेषा करड्ा होतात. लांब आकाराचे दठपके दिसतात 
व संपूणथि पान रोगग्स्त होवून सुकू लागतात आणण कापणीवर असलेल्ा 
बागांचे घड अकाली पपकू लागतात, करपा ग्स्त बागेचे आर्थिक नुकसान 
मोठ्ा प्माणात होते. म्हणून जुलै ऑगस् मध्े करप्ाचे व्यवस्ापन 
करणे महत्ताचे आहे.

रोगराचे व्यवस्रापन
बाग स्च् ठेवावी, बागेमध्े सुकलेली पाने, पपले ठेवू न्े. बागेमध्े 

हवा खेळती राहण्ासाठी झाडावरील सुकलेली, पपवळी, अधथिवट 
सुकलेली पाने कापावी. बागेत पाणी साचू न्े म्हणून चर काढावे व 

वनचरा वनमयाण करावा. बागेच्ा वन्वमत संतुलीत अन्न घटकांचा घडांच्ा 
कापणी प्िंत पुरवठा करावा, वन्वमत फपटथिगेशन करावे.

करप्ाचा प्ािभुयाव असेल आणण पाऊस असल्ास पुन्ा वरील 
शेड्ुलच्ा प्माणे फवारणी करावी. फवारणी एचटीपी पंपाच्ा सहाय्याने 
करावी. सवथि पानांवर औषध पोहचेल असे फवारावे. पाऊस ्ांबल्ानंतर 
वमनरल ऑ्ल घेवू न्े. फक् बुरशी नाशकांची फवारणी घ्ावी. िसुर्ा 
व वतसर्ा मदहन्ात सुक्ष्मअन्न र्व्यांचा डोस िेणे गरजेचे आहे. वतसर्ा 
मदहन्ापासुन कॅस्शि्म ना्टट् ेड २.५ पकलो हजारी वन्वमत द्ावे.

करापणीलरा असलेल्रा बरागरांची कराळजी 
उशशरा वनसवलेल्ा बागामध्े १५ ते १७ फण्ा असतात. त्ापैकती 

फक् नऊ फण्ा ठेवा. घडाची गुणवत्ता सांभाळा, वन्वमत ्ुरर्ा-२.५ 
पक.ग्ॅ. पांढरेपोटॅश-६ पक.ग्ॅ. आणण फॉस्फोररक अॅशसड २५० ग्ॅम प्वत 
हजारी िर िोन दिवसाआड सोडा. म्हणजे घडाचे वजन, केळांचा वाधा, रंग 
चांगला वमळेल. पुढे बाजार चांगले राहतील. गुणवत्तेच्ा मालाला चांगला 
भाव वमळेल त्ामुळे बागांची वनगा राखणे महत्ाचे आहे. िसरा दिवाळीत 
मालाचा तुडवडा असेल त्ादृष्ीने वन्ोजन करा. पपल बागांना चांगला िर 
वमळणार आहे त्ामुळे पपल बागांचे व्यवस्ापन चांगले करा.

केळीवरील करपा रोग
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िपल बरागेचे व्यवस्रापनः
मागील वषवांच्ा एपप्ल, मे, जुन मदहन्ाच्ा लागवडीच्ा बागांची 

कापणी पूणथि झाली आहे. िषु्ाळामुळे पाण्ाचे िरुभथिक्ष आहे. त्ामुळे 
उन्ाळ्ात लागवडी कमी झाल्ा आहेत तर कांिेबागांच्ा लागवडीआधी 
पडसेंबर जानेवारीच्ा लागवडी अवत ्ंडीमुळे खूप खराब झाल्ा आहेत. 
अनेक केळी उत्ािकांच्ा बागा चचलटींग तापमानामुळे जळाल्ा, वाढ 
लांबली आणण खोडापासुन पाने वेगळी झाली. बागा काढून टाकाव्या अशी 
केळी उत्ािकांची मानशसकता झाली होती. परंतु ह्ा बागा पुन्ा चांगल्ा 
होतील असा सल्ला आम्ही केळी उत्ािकांना दिला. आता त्ा बागा सुद्ा 
चांगल्ा वाढीला लागल्ा आहेत. परंतु त्ा बागा कापणीला एक महीना 
उशीराने ्ेणार आहेत. अशा सवथि पररस्स्तीत आताच्ा पपल बागा मात्र 
केळी उत्ािकांना चांगली सा् िेणार आहेत. चांगल्ा वेळेस कापणीला 
्ेणार आहेत. म्हणून पपल बागांचे व्यवस्ापन अवतश् महत्ताचे आहे. 
सवथि प््म आता तापमान ४० ते ४२ अंश सेंपटग्ेड राहणार आहे. त्ामुळे 
पपल बाग स्च् करा. एक पील ठेवून इतर सवथि पपले पुन्ा पुन्ा कापत 
रहा. बागेतील माती घट्ट बसली असल्ास िोन ओळी मध्े छोटे टट्कॅ्र 
चालवून माती मोकळी करा. बागेला एक बेसल डोस सुपर फॉसे्फट ३ 
बॅग पकंवा डीएपी - ५० पकलो, पोटॅश ५० पकलो, अमोवन्म सले्ट १०० 
पकलो, मॅग्ेशश्म - १० पकलो, वनबंोळी पेंड २५० पकलो असे एक हजार 
झाडांना बेडवर घाला.

चचकट काळ्ा मातीच्ा जवमनीमध्े िोन ओळी नंतर एक आळे 
काढावे, जो ११ ते १२ फुटाचा पट्टा ररकामा झाला तो मोठ्ा टट्कॅ्रने 

नांगरून घ्ावा व रोटावेटर चालवून माती भुसभुशीत करावी. बेसल 
डोस घातल्ानंतर एक आठवड्ाने फपटथिगेशन सुरू करावे. ्ुरर्ा- ६ 
पकलो फॉसॅ्फरीक अॅशसड - १ पकलो, पांढरे पोटॅश - ६.५ पकलो, मॅग्ेशश्म 
सले्ट - १ पकलो ्ा प्माणे प्वत एक हजार झाडांना िर चौर्ा दिवशी 
्ाप्माणे वन्मीत द्ावे. स्ावनक बाजारपेठेत व वन्यातीला सुद्ा मोठी 
मागणी राहणार आहे. त्ामुळे आजच वन्ोजन करणे गरजेचे आहे. तर 
पुढील वषयाच्ा केळीच्ा मागणीचा व बाजाराचा फा्िा आपण घेवू शकू.

फवारणषी : करपा रोगाच्ा वन्ंत्रणासाठी िर आठवड्ाला खालील प्माणे जुलै पासून ऑक्ोबर प्िंत फवारणी करावी.

अ.नं. कालावधषी घटक प्रमाण नमनरल तेलाचे प्रमाण

१) जुलै वतसरा आठवडा मॅन्ोझेब ०.२% १%

२) जुलै चौ्ा आठवडा बेनोवमल ०.१% १%

३) ऑगस् पदहला आठवडा हेसिाकोनॉझॉल ०.१% १%

४) ऑगस् िसुरा आठवडा प्ॉपीकोनॅझॉल ०.१% १%

५) ऑगस् वतसरा आठवडा टट् ा्डेमॉफथि ०.१% १%

६) ऑगस् चौ्ा आठवडा हेसिाकोनॅझॉल ०.१% १%

७) सप्ेंबर पदहला आठवडा बेनोवमल ०.१% १%

८) सप्ेंबर िसुरा आठवडा प्ॉपीकोनॅझॉल ०.१% १%

९) ऑक्ोबर पदहला आठवडा टेबूकाॅनॅझोल ०.१% १%

१०) ऑक्ोबर वतसरा आठवडा प्ॉपीकोनॅझॉल ०.१% १%

पटप - करपा रोगास पोषक वातावरण असल्ास सतत ४ मदहने िर आठवड्ाला बुरशीनाशकाची व वमनरल ऑईलची फवारणी करावी.
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जैनच्रा केळी रोपरांबराबत शेतकऱयरांनी  
अफवरांवर नवश्रास िेवू नये ः असजत जैन

जैन इररगेशनचे सहव्यवस्रापकीय संचरालक असजत जैन यरांची नवशेष मुलराखत

प्रश्न ः जैन इररगेशन कंपनषीचषी केळीचषी िटश्ूकल्चरचषी रोपे सवयात 
दजजेदार असतात पण रोपे वेळेवर नमळत नाहषीत अशषी तक्रार शेतकरी 
करतात याबाबत आपण काय सांगाल?

अश्जत जैन ः अत्ंत उतृ्ष् गुणवत्ता व सातत्ामुळे जैनच्ा केळी 
रोपांना िेशात सवयारधक मागणी आहे, ही वस्तुस्स्ती आहे. कंपनी िरवषवी 
१० कोटी पटश्यूकल्र केळी रोपे बनववत आहे. रोपे ही सजीव असतात. ती 
त्ार करण्ासाठी सवथि प्पक्र्ा शास्त्री् पद्तीने पार पाडाव्या लागतात. 
त्ामुळे रोपे त्ार करण्ास वेळ लागतो. नैसयगथिक परीस्ीतीमुळे कधी-
कधी सदृढ रोपे त्ार होण्ात ववलंब होतो. बर्ाचवेळा शेतकरी दिलेल्ा 
वेळापत्रकाप्माणे रोपं नेत नाही, त्ामुळे सवथि व्यवस्ापन वबघडत व रोप 
ववतरणात उशीर होतो.

प्रश्न ः रोपे वेळेवर पुरनवण्ात कंपनषीला काय अडचणषी येतात?

अश्जत जैन ः ्ामध्े ज्ा काही मुख् अडचणी आहेत त्ा आधी 
सांगतो. १) शेतकरी वेळेत व अगोिर रोपांचे बुपकंग करीत नाहीत. बरेच 
शेतकरी वेळेवर रोपेही नेत नाहीत. २) बुपकंग करताना ्ोडी रक्म 
भरतात, पण उवथिररत रक्म ठरल्ाप्माणे वेळेवर भरत नाहीत. बरेच 
शेतकरी रोपे लागणीच्ा आिल्ा दिवशी उवथिररत रक्म भरतात आणण 
रोपे मागणीसाठी तगािा लावतात. अशा वेळी ज्ाने पूणथि रक्म अगोिर 
भरली आहे त्ांना रोपे प्ाधान्ाने द्ावी लागतात. त्ामुळे ऐनवेळी पैसे 
भरणार्ांना लगेच रोपे िेणे शक्य होत नाही. ३) रोपे हा जैववक घटक 
आहे. त्ांची व्यवस्स्त व पूणथि वाढ झाल्ाशशवा् आणण पूणथि हाडथिवनगं 
होऊन ती गुणवत्तेची बनल्ाशशवा् आम्ही शेतकर्ांना िेत नाही. 
्ामध्े १०-१५ दिवसांचा कालावधी पुढे-मागे होऊ शकतो. हा ववलंब 
शेतकर्ांनी समजून घेतला पादहजे.

प्रश्न ः कंपनषीला रोपे 
पुरनवण्ास नवलंब झाला 
तर बाजारात बऱयाच 
अफवा पसरतात. त्ाचे 
ननराकरण कसे करणार?

अश्जत जैन ः अफवा 
पसरववणार्ांना आम्ही 

कृतीतून उत्तर िेण्ाचा प््त्न करतो. अफवा पसरववणार्ांचा काही स्ा्थि 
असतो. त्ामुळे ते तसे वागत असतात. पण शेतकर्ाने सुद्ा त्ांच्ावर 
पकती ववश्ास ठेवा्चा हे ठरववले पादहजे. १९९६ पासून जैन इररगेशन 
कंपनी केळीची िजकेिार रोपे व गुणवत्तेचे वाण त्ांना पुरववत आली आहे. 
त्ातून मोठ्ा प्माणावर उत्ािन व उत्ािकतेत वाढ होऊन शेतकरी 
आर्थिकदृष्ठ्या संपन्न झाला आहे. कंपनी आणण केळी उत्ािक शेतकरी 
मागील २६ वषवांपासून एकमेकांच्ा हातात हात घालून ववश्ासाने काम 
करीत आले आहेत. त्ामुळेच तर १० कोटी रोपांप्िंत कंपनी पोहोचू 
शकली आहे. अशावेळी िोघांच्ाही एकमेकांकडून अपेक्ा आहेत. 
्ासाठी िोघांनीही काही वन्म, शशस्त पाळण्ाची गरज आहे. फक् 
कंपनीनेच शशस्त पाळावी आणण शेतकर्ाने ती न पाळता फक् अपेक्ा 
कराव्यात हे गणणत बसू शकत नाही. काही शेतकरी बुपकंग केलेली 
रोपेही वेळेवर नेत नाहीत. काही वेळेला शेतकरी डीलरकडे बुपकंगचे पैसे 
िेतो पण डीलर कंपनीत पैसे भरत नाहीत. असेही आमच्ा लक्ात आले 
आहे. आता त्ावर आम्ही ववचार करून मागथि काढणारच आहोत. रोपे 
वेळेत वमळाली नाहीत म्हणून शेतकर्ाने चुकतीचा अ्थि काढू न्े आणण 
अफवांवर ववश्ासही ठेवू न्े. 

प्रश्न ः तुमच्ा अडचणषी कळल्ा, पण 
शेतकऱयाला रोपे िमळणार आहेत की नाहषी, 
याबाबत काय सांगाल?

अश्जत जैन ः सध्ा कंपनीकडे सहा कोटी 
रोपांचा साठा उपलब्ध आहे. त्ामुळे रोपे 

पमळणार, ्ाची खात्री बाळगा. आजपासून 
जुलैअखेर प्िंत ५.८५ कोटी रोपे िेण्ाची 

व्यवस्ा आम्ही केलेली आहे. 
ववतरण, पडलीव्री ्ा सवथि बाबतीत 
शेतकर्ांना संपूणथि सहका्थि 
करण्ाची कंपनीची त्ारी आहे. 
त्ा दिशेने आम्ही पावले टाकतोच 
आहोत आणण त्ांनीही सहका्याची 
भूवमका ठेवावी, अशी अपेक्ा 
करतो.
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�ागवड के�ावर मनासार� ��� व नफा �मळतो का?  

नाही ! कधी कधी तर म�ागती पासून ते िपक येईतोवरचा �च� ही यातून �न�त नाही.  तूर 
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आहेत. ��ून न�ा जमा�ाचं ज�न तं��ान कापूस, तूर, सोयाबीन ज�न ��बकवर 

�ावून �र�ोस ���ाची कास धरा.
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कापूस, तूर व सोयाबीनची  लागवड

पारपंा�रक प�तीन� करीत 

आहात का!.. थांबा !
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��ादनात �र�व वा�

 पा�ी वापराम�े ५० ��े बचत

र ासाय�नक �त�चा ��धक काय��म वापर

प ा�ा, फु�गळ कमी होते

क ापसाची ब�डे, तूर��ा ��गामधी� दा�े च�ग�े पोस�े जातात 
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