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	 अंतरंग

•	ऊस	उत्पादन	प्रवपास:	३०	ते	२००	टन 
•	क्पायमेट	स्पाट्ट	ॲग्रीकल्चर 
•	 केळीवरील	ससगपाटोकपा	रोग 
•	लांबलेल्पा	पपावसपाचे	संकट



“ देवपपाण्पाचे	संधपारण,	संवध्टन	करणे	अननवपाय्टच	आहे.	कपारण,	त्पालपा	वगळले	
तर	पपाण्पाचपा	दसुरपा	स्तोतच	मनुष्यजपातरीजवळ	उपलब्ध	नपाहरी.”

– डॉ. भवरलाल जैन
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पावसात पडणारा खंड आणण बाष्पीभवनाच्ा 
प्रक्रियेचा जास्पीचा वेग लक्ात घेतला तर 
दषु्ाळी भागात व अवर्षणप्रवण क्ेत्ात 
केशाकर्षणाने होणारे बाष्पीभवनाचे प्रमाण 
अधिक असते. त्ामुळे जेवढी जास् खोल 
नांगरट आपण करू तेवढे नुकसान जास् होत 
असते. हे नुकसान नेमके क्कतपी होते याचा 
वैज्ाननक पद्धतपीने शास्त्रशुद्ध अभ्ास अजून 
कुठे फारसा झालेला नाहपी. याबाबतचपी अचूक 
आकडेवारी व माहहतपीहपी आपण गोळा केलेलपी 
नाहपी. सगळी चचचा ढोबळ पद्धतपीने वरवर चालू 
आहे. त्ामुळे बाष्पीभवन रोखण्ासाठी वा कमपी 
करण्ासाठी नेमकी कोणतपी ठोस उपाययोजना 
केलपी पाहहजे याबद्दल सारेजण चाचपडताना 
हदसताहेत. क्कंबहूना त्ाबाबत फारसे काहपी 
प्रयत्न, अभ्ास व उपाययोजना होताना हदसत 
नाहपीत. दषु्ाळी भागात खोल नांगरटपी केल्ाने 
जनमनपीत जपी नैसरग्षक ओल व आर््षता असते तपी 
नाहपीशपी करण्ास आपणच कारणपीभूत होतो. 
क्पकांमध्े आंतरमशागतपीचपी कामे करूनहपी 
आपण खालचपी ओलपी मातपी वर आणून ठेवतो. 
मोकळ्ा झालेल्ा या मातपीतूनहपी पाणपी शोरले 
जाते. या सव्ष प्रक्रियेचा व्यवस्थित वैज्ाननक 
अभ्ास झाला तर ससचंनाचपी पद्धत नपीट बसनवता 
येईल. मोकाट जनावरांमुळेहपी जनमनपीवरचे गवत, 
झाडेझुडपे यांचे आच्ादन संपुष्ात येऊन मातपी 
मोकळी होते. त्ामुळे िूप वाढून पावसाचे 
पाणपी जनमनपीत मुरण्ाचे प्रमाण कमपी होते. 
बाष्पीभवनाचा वेग वाढतो. तो ननयंक्त्त करणे हे 
आपल्ा पुढचे सवचात मोठे आव्ान आहे. 

पाऊस पडणे हे माणसाच्ा हाती नाही. ती ननसर्गाची देणर्ी आहे. कृत्रिमरीत्ा पाऊस 
पाडणे हेही माणसाच्ा हाती नाही. कारण ढर्ांवर नमठाची फवारणी करून पाऊस पाडता येतो. 
पण त्ासाठी ढर् काळे व पाण्ाने संपृक्त झालेले असावे लार्तात. पांढऱया रंर्ाच्ा कोरड्ा 
ढर्ांमध्े सोडीयमची त्कतीही फवारणी केली तरी काहीही उपयोर् नाही. त्ातून पाऊस 
पडणारच नाही. ढर् सतत प्रवास करीत असतात. पुढे पुढे जात असतात. ते एका जार्ी थांबत 
नाहीत. ज्ाठठकाणी व ज्ावेळी ढर्ांवर फवारणी कराल त्ावेळी तुम्ांला पाठहजे त्ाठठकाणीच 
पाऊस पडेल असे घडत नाही. ज्ाठठकाणी ढर् पाण्ाने पूण्ण भरून जड होतो व जजथे थंड हवा 
त्ाला लार्ते नतथेच ढर्ातून पाऊस पडतो. पाऊस पडताच शेतकरी पाभर धरतो, पेरणी करतो 
आणण पुढे काय घडते ते कवययरिी बठहणाबाई चौधरी यांच्ा शब्ात सांर्ता येईल, -

“बरीय	टरपारे	भुईत,	सववे	कोंब	आले	वऱहे	गह्यरलं	शेत	जसं,	आंगपावरतरी	शहपारे

टपायपा	वपाजवतरी	पपानं,	दंग	देवपाच्पा	भजनरी	जसे	करतरी	कपारोन्पा,	होऊ	दे	रे	आबपादपानरी”
ही आबादानी व्ायलासुद्ा ननसर्गाचाच आशीवगाद लार्तो. ननसर््ण खूष असला, सख्ख्ा 

आईच्ा भूनमकेत असला तर आबादानी कधी झाली हे कळतदेखील नाही. पण जर का ननसर््ण 
रूसलेला असला तर बरसण्ाचे मध्ेच तो थांबवतो. पावसात मोठा खंड पडतो. जोमाने 
तरारून वर आलेली पीके सुकून माना टाकतात. पीक आता हातचं जातंय की काय, दबुार 
पेरणी करावी लार्ते की काय अशी शंकांची भुते नाचण्ासारखी पररस्थिती ननमगाण होते. 
तशी वेळ आज झाली आहे. पावसाने मोठी दडी मारली आहे. साऱयांच्ा नजरा आकाशाकडे 
लार्ल्ा आहेत. कधी एकदा तो बरसतोय याची मोठ्ा काकुळतीने सारे जण वाट पाहतायेत. 
पण शेती अशी पूण्णपणे ननसर्गावर हवाला ठेवून यापुढेच्ा काळात करणे शक्य होणार नाही. 
नबनपाण्ाची शेती करणे जर्ात अजून कुणालाही जमलेले नाही. थोडे का होईना, ठठबक संच 
चालनवण्ापुरते तरी पाणी शेतकऱयाकडे हवेच. हे पाणी कसे, कोठून केव्ां व त्कती प्रमाणात 
उपलब्ध करायचे याचं ननयोजन शेतकऱयाला आधीपासूनच करावे लार्ेल. मोसमी पाऊस हाच 
आपल्ाला ननसर््णतः पाणी नमळण्ाचा मुख् व मोठा मार््ण आहे. पावसाचे हे पाणी धरणात, 
बंधाऱयात साठनवण्ाबरोबरच रेन वॉटर हाववेस्टींर्चेही उपक्रम राबवावे लार्तील. शेतात 
पडणारा पाण्ाचा प्रत्ेक थेंब शेतातच जजरला, मुरला पाठहजे, तो बाहेर जाता कामा नये असे 
व्यवस्थापन करणे आता अर्त्ाचे आहे. यासाठी शेताला बांधबंठदस्ती लार्ेल. तसेच उपलब्ध 
पाण्ाचा काटेकोरपणे ठठबक संचावदारे वापर करावा लार्ेल. प्रवाही पद्तीने पाणी देऊन 
जी उधळमाधळ करतो ती थांबवावी लार्ेल. शाश्वत व चचरंतन शेतीचे मॉडेल उभे करायचे 
असेल तर लांब पल्लाचे, दीघ्णकालीन व दरूदृष्ीचे ननयोजन करावे लार्ेल. त्ापद्तीने 
इन्फ्ास्ट्रक्चरची उभारणी करावी लार्ेल. ही शेती भांडवली र्ुंतवणूकीची व उच्च ज्ान, नवज्ान 
आणण तंरिज्ानाने भारलेली असेल. पेरल्ानंतर थेट पीक काढायलाच शेतात जायचे ठदवस आता 
र्ेले. कोणतेही संकट येवो मर् ते अस्ानी त्कंवा सुलतानी असो, त्ाच्ाशी दोन हात करून 
त्ाला पराभूत करण्ाच्ा जजद्ीने व ठहमतीने उभा राहणारा शेतकरीच उद्ाचे राष्ट्र ीय आणण 
आंतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेतले शेतीमाल नवक्रीचे युद् सक्षमपणे लढून जजकूं शकणार आहे. या 
युद्ात उतरण्ाची तयारी आता प्रत्ेक शेतकऱयाला करावी लार्णार आहे. त्ासाठी लार्णारे 
मार््णदश्णन, तंरिज्ान, साठहत् व साधने पुरनवण्ासाठी जैन इररर्ेशन कंपनी सज्ज आहे. तुम्ी 
रणांर्णावरची म्णजे शेतातली कष्ाची लढाई करायला त्कती समथ्णपणे व मजबुतीने उभे 
राहता यावरच जय पराजयाचा खेळ अवलंबून आहे. आपण सर्ळे जण संकटांवर मात करून 
नवजयासाठी एकजुटीने उभे राहू या! तीच काळाची हाक आहे व र्रजही आहे. 

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररर्ेशन जसस्ीम्स् जल.

अध्यक्षी्य

शेतीमाल	उत्ादनाची	लढाई	एकजुटीने	लढू	या	!
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दोन	पपावसांमध्े	मोठपा	खंड	पडणे	हे	महपारपाष्ट् पालपा	
कपाहरी	 नवरीन	 नपाहरी.	 दषु्पाळ	 तर	 महपारपाष्ट् पाच्पा	
पपाचवरीलपाच	पुजलेलपा	आहे.	महपारपाष्ट् पाच्पा	मपागरील	
२५००	 वर्षांचपा	 इनतहपास	 वपारंवपार	 दषु्पाळ	 व	
अवर््टणपाचपा	 कपाळ	 आल्पाचरी	 उदपाहरणे	 सांगतो.	
सम्पाट	 चंद्रगुप्पाच्पा	 कपाळपात	 तर	 सलग	
१२	 वर््ट	 दषु्पाळ	 पडल्पाचरी	 नोंद	 आहे.	 पण	
त्पाहरी	 पररस्थितरीत	 पशुपपालन,	 दगु्धव्यवसपाय	
व	 कुरण	 नवकपास	 यपाच्पा	 आधपारपाने	 मपाणसे	
जगवून	 त्ांच्पावर	 उपपासमपारीचरी	 व	 भूकबळी	
होण्पाचरी	 वेळ	 रपाजपाने	 येऊ	 ददलरी	 नपाहरी	 अशपा	
नोंदरी	 सपापडतपात.	 पूववीचरी	 दषु्पाळपाचरी	 व	
त्पामुळे	 मपाणसांनपा	 सोसपाव्यपा	 लपागणपाऱयपा	 दैन्,	
द:ुख	 आणण	 हपाल	 अपेष्ांचरी	 वण्टने	 वपाचलरी	 की	
आजहरी	 अंगपावर	 कपाटपा	 उभपा	 रपाहतो.	 पूववीच्पा	
तुलनेत	 आपलरी	 आजचरी	 पररस्थितरी	 ककतरीतरी	
चांगलरी	 आहे.	 मपाणसांनपा	 खपायलपा	 अन्न	 आणण	
प्पायलपा	 पुरेसे	 पपाणरी	 उपलब्ध	आहे.	 शेतरीशपास्त	
बरेच	 प्रगत	 झपालेले	 आहे.	 नवज्पानपाने	 नवनवरीन	
शोध	 लपावून	 शेतकऱयांनपा	 उपयुक्त	 होईल	 असे	
तंत्रज्पान	नवकससत	केलेले	आहे.	त्पामुळे	उपलब्ध	
नैसरग्टक	संसपाधनांचपा	व	नवशेर्	करून	पपाण्पाचपा	
कपाटेकोरपणे,	 जपून	 व	 व्यवस्थित	 वपापर	 केलपा	
तर	 आपण	 आपल्पा	 गरजपा	 सहजपणे	 भपागवू	
शकतो.	 लोभ	 आणण	 हव्यपास	 मोठपा	 असेल	 तर	
कोणतरीच	संसपाधने	आपल्पालपा	पुरणपार	नपाहरीत.	
‘अनंत	सपाध्े	आणण	मययाददत	सपाधने	यांचपा	मेळ	
घपालण्पाचे	शपास्त	म्हणजे	अर्टशपास्त’	असे	आपण	
आजपययंत	 सशकत	आलो.	 पण	त्पाप्रमपाणे	 वपागत	
गेलो	नपाहरी.	म्हणून	समस्पा	उभरी	रपादहल्पाबरोबर	
आपण	डगमगपायलपा	लपागतो.	संकटांनपा	घपाबरून	
जमत	 नपाहरी.	 त्ांच्पाशरी	 धैययाने	 दोन	 हपात	
करणपारपाच	यशस्री	होतो	हे	कपायम	ध्पानपात	ठेवपा!	

मोसमी पाऊस ही ननसर्गाने भारताला ठदलेली मोठी देणर्ी आहे. दरवषषी हमखास हा 
पाऊस येतोच. तो आला नाही असे कधीही होत नाही. कदाचचत त्ाच्ा येण्ाच्ा वळेा 
पढेु-मार् ेहोतात. कधी तो लवकर येतो. कधी उशीरा येतो आणण उशीरापययंत पडत राहतो. 
साधारणपण ेआपले हवामान खाते आजपययंत असे मानीत आले आहे की महाराष्ट्र ात ७ जनूला 
मोसमी पावसाला सुरूवात होत े आणण हा पावसाळा १५ ऑक्ोबर पययंत चालतो. म्णजे 
पावसाळ्ाच ेएकूण ठदवस १३० असतात. यातही वधेशाळेने केलेली वर््णवारी अशी आहे की 
८५ टके् पाऊस नऋैस्त् मोसमी वाऱयांमुळे जून त ेसप्ेंबर या काळात पडतो. १० टके् पाऊस 
ईशान्य मोसमी वाऱयांमळेु सप्ेंबर त ेत्डसेंबर या काळात पडतो आणण उव्णररत पाच टके् पाऊस 
जानवेारी त ेम ेया काळात पडतो. नवशषेत: एत्प्रल -म ेया उन्ाळ्ाच्ा ठदवसात हा पाऊस 
पडतो. त्ाला अवकाळी पाऊस असे आपण म्णतो. कधी-कधी या पावसाबरोबर र्ारपीट 
होत,े वादळ-वारा येतो आणण शेतातल्ा उभ्ा त्पकांच ेनकुसान करून जातो. हे चचरि मार्ील 
५ ते १० वषषांपासून राज्ाच्ा नवनवध भार्ातले शतेकरी आजपययंत अनुभवत आले आहेत. 
पावसाळ्ातल्ा १३० ठदवसांपैकी प्रत्क्ष पावसाच े ठदवस १० त े १५ असतात. दरररोज 
पाऊस पडत नाही. दोन पावसांच्ामधे् काही खडं पडतो. २०१५ सालाच्ा अर्ोदर या खडंाचा 
कालावधी ७ त े४६ ठदवस इतका होता. हा खडं ३० ठदवसांपेक्षा अधधक वाढल्ास खररपाची 
पीके धोक्यात येतात त्कंवा जळून जातात. दबुार परेणी करावी लार्ते. २०१५ मध् ेपठहल्ांदा 
दोन पावसातला खडं ७३ ठदवसांचा झाला. या कालखडंात दोन्ी वळेेला झालेल्ा परेण्ा वाया 
र्ले्ा. म्णज ेथोडक्यात, खरीपाचा पणू्ण हंर्ाम वाया र्ले्ान ेशतेकऱयांच्ा पदरात काहीच 
पडले नाही. महाराष्ट्र ात ८४ तालुके अवष्णणप्रवण असून हवामान बदलामळेु तथेील पावसाचे 
प्रमाण कमी जास्त होत आहे. जथेे पवूषी कमी पाऊस पडायचा नतथे आता जास्तीचा पाऊस तर 
जजथ ेजास्तीचा पाऊस पडायचा नतथे आता कमी पाऊस पडू लार्ला आहे.

खरीप हंर्ामावरती पढुचा रब्ी हंर्ाम अवलंबून असतो. खररपात पाऊस चांर्ला झाला 
तर भरू्भगात पाणी भरपरू मरुत.े भूपषृ्ावरील धरण,े बंधारे, पाझर तलाव, र्ावतळी पाण्ाने 
भरून जातात. नवहीरी, बोअरवले्स, कूपनजलका, आड, बारव पाण्ान ेसंप्रक्त होतात. थोडक्यात, 
भरू्भ्ण आणण भूपषृ्ावरील पाणी साठा वाढतो. हे पाणी व्यवस्थितपण े व काटेकोर ननयोजन 

लांबलेल्पा	पपावसपाचे	गदहरे	संकट

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकषी्य



जुलै २०२१ 5

करून जपनू वापरले तर उन्ाळ्ातील त्पकांनाही जसचंन करता येत.े 
म्णज ेआठ मठहन े हे पाणी वापरता यते.े पण त्ासाठी कडक जशस्ीची 
व योग्य ती पीकपद्ती स्ीकारण्ाची र्रज असते. यदंाचा (२०२१) 
पावसाळा मारि सरुूवातीपासूनच आपली परीक्षा पाहतो आहे. या पररक्षते 
पास की नापास व्ायच ेहे शेतकऱयाच्ा हातात आहे. त्ाची कष् करण्ाची 
तयारी आणण ददु्णम्य इच्ाशक्ती यावरच हे अवलंबनू आहे. शेतीच ेननयोजन 
हे आता अल्पकालीन करून जमत नाही आणण जमणारही नाही. त्ासाठी 
लांबपल्लाच,े दीघ्णकालीन व दरूदृष्ीच े ननयोजन कराव े लारे्ल. तसे 
इन्फ्ास्ट्रक्चर उभ ेकराव ेलारे्ल. परंपरार्त पद्तीन ेशेती करण्ाच ेकसब 
सोडून द्ाव ेलार्ले. नवीन ज्ान, नवज्ान व तंरिज्ानान ेभारलेल्ा शेतीची 
कास धरावी लारे्ल. कदाचचत यामधे् करावी लार्णारी भांडवली र्ुतंवणकू 
मोठी असले, ती वयैयक्तक, एकेकट्ा शेतकऱयाला करणे शक्य नसले तर 
सामठूहकपण ेएकत्रित यऊेन काही काम व खच्ण करावा लार्ले. सामदुाययक 
कामाच ेम्णनू एक सामर््ण असत.े त्ाची स्त:ची काही वजैशषे्ट व र्णुधम्ण 
असतात आणण त्ांच्ा यशस्ीतेसाठी काही जशस् व ननयम पाळावे 
लार्तात. जजथ े त े आपण होऊन पाळले जातात नतथ े सामूदाययक काम 
यशस्ी होत.े अस ेकाम शतेीच्ा के्षरिात अशा अडचणीच्ा प्रसरं्ी करावे 
लार्णार आहे. त्ाची खणूर्ाठ आता शेतकऱयांनी मनाशी बाळर्णे र्रजचेे 

आहे. या मोसमी पावसाच ेआणखीन एक वजैशष्ट म्णज ेसरासरीइतका 
पाऊस हा दरवषषी होतोच. प्रते्क नवभार्, जजल्ा, तालुका यांची पावसाची 
सरासरी ठरलेली आहे. ती वधेशाळेन ेमार्ील १५० वषषांची पावसाची जी 
आकडेवारी उपलब्ध आहे त्ावरून ननजचित केलेली आहे. या सरासरीपके्षा 
फक्त ५ त े१० टके् पाऊस दरवषषी कमी जास् होतो असा वधेशाळेचा दावा 
आहे. थोडक्यात, मोसमी पावसाचे प्रमाण पवूषीपके्षा फार कमी झालेले आहे 
असे काही जनु ेलोक म्णतात त ेवधेशाळेला मान्य नाही. वधेशाळेतल्ा 
शास्त्रज्ांच ेम्णज ेव दावा असा आहे की, सरासरी पाऊसमानात फारसा 
काही फरक झालेला नाही. जो फरक झाला आहे तो इतकाच आहे की 
कमी कालावधीत अधधक वरे्ान ेजोरदार वषृ्ी होत ेआहे. पावसाचा थेंबही 
आकारान ेमोठा असून पाणी वाहण्ाच्ा वरे्ही प्रचडं आहे. त्ामळेु काही 
वळेा एकाच पावसात नदी, नाले, ओढे यांना परू येत असल्ाच े चचरि 
पाहायला नमळत ेआहे. भीज म्णज ेहळूवार पडणाऱया पावसाच ेप्रमाण कमी 
असल्ामळेु भूर्भगात पाणी मरुण्ाच ेप्रमाण कमी झाले आहे. भूपृष्ावरून 
वरे्ान ेपाणी वाहून र्ले्ामळेु धरण,े बंधारे, तलाव, तळी लवकर भरताहेत 
आणण या पाण्ाबरोबर जनमनीवरची चांर्ली माती वाहून जात असल्ामळेु 
जनमनीची मोठ्ा प्रमाणात धपू होऊन पाणीप्रकल्प र्ाळान े भरताहेत. 
त्ांची साठवण क्षमता कमी होत ेआहे.

८ जुलै २०२१ रोजी दपुारी १२ वाजता उपग्रहावदारे पावसाची प्रनतमा त्टपली असता भारतात कुठेच पाऊस नसल्ाचे ठदसून आले. चचरिातील 
त्पवळ्ा रंर्ाचा भार् हा पाऊस पडत असल्ाचे दश्णनवत असून ननळ्ा रंर्ाचा भार् हा पाऊस न पडल्ाचे दश्णनवतो.
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सामदूाययक कामाच्ा नवचारांमध् े कृत्रिमररत्ा पाऊस पाडणे, 
पाणीसाठा वाढनवण्ाच्ा दृष्ीन े भरू्भगातील पाणी पनूभ्णरणाच्ा योजना 
राबनवण,े भपूषृ्ावरील पाण्ाचा साठा वाढनवण्ासाठी आवश्यक त्ा 
सोयीसनुवधा ननमगाण करण,े उपसा जलजसचंन योजना राबवनू पाईपलाईनने 
लांबनू पाणी वाहून नणे,े सौर कृषीपपंाचा वापर करणे, शेतांची बांधबठंदस्ी 
करून सलर् मोठे पटे् तयार करणे, लोकसहभार्ातून पाणलोट नवकास 
व वनीकरण आणण र्वताळ कूरणांच्ा नननम्णतीचा काय्णक्रम राबनवणे, 
र्ावातील र्ायरानांच े जतन करणे, कुऱहाडबदंी, चराईबदंी, ग्रामस्च्ता, 
हार्णदारीमकु्त र्ाव यासारख्ा आदश्णर्ाव योजनतेील अटींच े पालन 

करण,े सामूदाययक शतेतळी व र्ावतळी तयार करण,े ठठबक व तषुार 
संचामधुनच त्पकांना पाणी देण,े शेतीतला यांत्रिकीकरणाचा वापर उदा. 
नांर्रण, पाळी घालण,े आतंरमशार्तीची कामे करण,े त्पकाची कापणी व 
धान्य तयार करण ेअशी अनके काम ेसामूदाययक पद्तीन ेकरता येतील. 
मारि त्ासाठी तशी मानजसकता तयार करण ेर्रजचे ेआहे. ददुदैवान ेआपण 
सर्ळेजण वयैयक्तकररत्ा काम चांर्ले करतो पण सामूदाययकपण ेकाम 
करू म्टले की सर्ळ्ांचे हातपाय लटपटायला लार्तात. अशावळेी 
आपले मानमरातब, राजकीय आचार-नवचार व आशा आकांक्षा बाजलूा 
ठेवता आल्ा पाठहजते. आता पावसाने ताण ठदल्ामुळे शेतकऱयांची पीक 
जर्नवण्ाची धावपळ सुरू झाली आहे. त्ामुळे त्ांच्ाकडून स्प्कंलर 
सेटला (तुषार संच) प्रचंड मार्णी येत आहे. जशवाय या संचासाठी 
सरकारकडून ६० टके् सबजसडी नमळत आहे. त्ामुळे तुषार संचांची 
नवक्री मोठ्ा प्रमाणात वाढली आहे. जळर्ावच्ा जैन इररर्ेशन कंपनीने 
शेतकऱयांची मार्णी पूण्ण करायची म्णून या हंर्ामात दररोज एक हजार 
स्प्कंलर सेट बननवले. आता काही शेतकरी हे संच स्त:च्ा शेतातील 
पीक जर्नवण्ासाठी वापरतात पण जवळपास व शेजारील शेतकऱयांना 
हे संच भाड्ानेही देत आहेत. त्ामुळे शेजारच्ा शेतकऱयाचे पीकही 
जर्ते आणण संच मालकाला भाडे नमळून त्ाचा संचावर केलेला भांडवली 
खच्णही वसूल होत आहे. ‘‘एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ,’’ या 
मार्गावरचे शेतकऱयांचे हे चालणे ननजचितच अधभमानास्पद आहे.

लांबलेल्ा पावसामुळे जी संकटाची पररस्थिती उदस् भवते त्ावर 
मात करण्ासाठी तात्ुरत्ा प्रभावी उपाययोजना करण्ाचा प्रयत्न 
शेतकरी करतो. त्ातून काही प्रमाणात प्रश्ाची तीव्रता कमी होण्ास 
हातभारही लार्तो. परंतू पूण्ण प्रश् कायमचा सोडनवला जात नाही. यासाठी 

संकटकाळी शेततळ्ांचा आधार हा त्पके जर्नवण्ासाठी महत्ताचा 
राहणार असून सव्ण दषु्ाळी व अवष्णण प्रवण भार्ात शेततळी व 
त्ाला ठठबक जसचंनाची जोड असा उपक्रम राबवावा लार्ेल

सामदूाययक	कामाच	ेसामर्थ्य
एकाच ध्येान े प्ररेीत होऊन आपण एकरि यऊे शकलो तर 

लांबलेल्ा पावसाच्ा त्कंवा दषु्ाळाच्ा सकंटावर आपण 
सामदूाययकरीत्ा प्रभावीपणे मात करू शकतो एवढी खूणर्ाठ तुम्ी 
मनाशी नक्ी बाळर्ा. याचे एक उत्तम उदाहरण अर्दी नव्यान ेयाच 
हंर्ामात पाहण्ात आले. पावसान े ताण ठदल्ामळेु शेतकरी मोठ्ा 
सकंटात सापडला आहे. भर उन्ाळ्ात पवू्णहंर्ामी कपाशीची लार्वड 
खाने्शात मोठ्ाप्रमाणावर झाली आहे. म्णजे २० म ेच्ा आसपास 
शतेकऱयांनी धळूपरेणी करून व रोज पाच नमननटे ठठबक संच 
चालवून कपाशीचे नबयाणे उर्नवले आहे. या उर्वलेल्ा रोपांना 
जर्नवण्ासाठी काही शेतकरी तुषार (फवारा) संच वापरीत आहेत. 
हे संच एका जार्ेहून दसुऱया जार्ी उचलून नेता येतात व त्पकाला 
पाणी देऊन हे जर्नवता येते, हे जसद् करून दाखनवले आहे.
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दीघ्णकालीन दरूदृष्ीच्ा उपाययोजनांची आखणी करावी लार्ते व ते 
कृतीत उतरवावे लार्ते. या उपायांकडे आता धावती नजर आपण टाकूया.

१)	 शेततळ्यांची	 नननमथ्यती	 :- संकटकाळी त्कंवा अडचणीच्ा प्रसंर्ी 
शेततळ्ांमध्े साठवून ठेवलेले पाणी सूक्ष्मजसचंनाद्ारे त्पकांना देऊन 
त्ांना जीवंत ठेवता येईल. यासाठी ५०० मायक्रॉन जाडीचा प्लॅस्स्कचा 
कार्द शेततळ्ाच्ा खाली घालून पावसाचे पाणी त्ात साठवावे. 
जवळून कालवा, ओढा वाहात असेल त्कंवा पाणी उचलण्ाचा अन्य मार््ण 
उपलब्ध असेल तर त्ा पाण्ाने शेततळे भरून घ्ावे. शेततळ्ातील 
पाण्ाचे बाष्ीभवन रोखण्ासाठी त्ावर इंडस्ट्र ीयल वेस् असणारे 
थममोकोल त्कंवा केनमकलचा थर पसरवावा. शेततळ्ाच्ा बाजूने बांबू 
त्कंवा इतर उंच सरळ जाणारी झाडे दाटीवाटीने व जवळजवळ अंतरावर 
लावावीत जेणेकरून बाहेरचे र्रम वारे तळ्ापययंत पोहचू शकणार 
नाहीत व बाष्ीभवन कमी होईल. शेततळ्ावर वरून जाळी त्कंवा पांढरे 
कापडही अंथरता येईल त्कंवा नैसयर््णकररत्ा वेलींचा दाट मांडवही तयार 
करता येईल.

२)	पाणलोट	 निकासाचा	कायथ्यक्रम	राबनिणे	 :- माथा ते पायथा (ररज 
टू बॉटम) या तत्तावरती शास्त्रीय पद्तीने पाणलोट क्षेरिनवकासाचा 
काय्णक्रम सामूठहक वा वैय्ययक्तकरीत्ा राबनवला पाठहजे. पावसाचे 
पडणारे पाणी जनमनीत हळूहळू मुरत र्ेेले पाठहजे. डोंर्र पठारावरून ते 
वेर्ाने वाहून जाऊ नये म्णून सलर् समतल चर खोदणे, टेरेजसरं्, लूज 
बोल्डर स्ट्रक्चर, वनीकरण, र्वत लावणे व वाढनवणे, उताराला आडवी 
पेरणी करणे, झाडांच्ा नबया टाकणे आणण शेवटी खाली जसमेंट बंधारा 
बांधून त्ांची साखळी करणे यांसारखे उपक्रम राबवून शास्त्रीय तंरिाद्ारे 
ते उपचार पूण्ण केले पाठहजेत. ही सव्ण उपचारांची कामे र्ुणवत्तापूण्ण 
कशी होतील याकडे लक्ष ठदले पाठहजे. आजकाल बंधाऱयांची चळवळ 

ही शास्त्राला नतलांजली आणण स्ाथगाची भार्ीदारी अशा पद्तीची बनली 
आहे. त्ामुळे कामे ननकृष् दजगाची व फुटक्या कपाळाची होत आहेत. 
कामे उतृ्ष् दजगाची झाली तर भूर्भगात आणण भूपृष्ावरही चांर्ले पाणी 
साठू शकेल. ते संकटसमयी वापरता येईल.

 ठठबक जसचंनावरील कपाशीचे त्पक

द्ाक्षबार् उभी करण्ासाठी जैन ठठबक जसचंनावर शेततळ्ाच्ा आधाराने लावण्ात आलेले बेंर्लोर डॉग्रीसचे खुंट 

पाणलोट नवकासाचे प्रारूप
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३)	पीक	पद्धतीची	ननिड :- दरवषषी त्कती पाऊस पडला म्णजे त्कती 
पाणी नवठहर, बोअरवेलमध्े उपलब्ध होते याची माठहती अनुभवाने 
शेतकऱयाला असते. र्ावातून वाहणारे नदी, नाले, ओढे केव्ा आटतात. 
बंधारे त्कंवा तलाव, तळी यातले पाणी केव्ा संपुष्ात येते व ते केव्ा 
कोरडे पडतात याची माठहती शेतकऱयांना असते. या माठहतीचा वापर 
करून शेतकऱयाने आपल्ाला वष्णभर उपलब्ध होणाऱया पाण्ाचा ठहशोब 
मांडला पाठहजे. त्ाचवेळी प्रत्ेक त्पकाला कोणत्ा मठहन्यात त्कती 
पाणी लार्णार आहे याची आकडेवारी समोर ठेवून त्पकाची पाण्ाची 
एकूण र्रज काढली पाठहजे. उपलब्ध पाण्ाशी त्ाची सांर्ड घालून नतच 
पीकपद्ती ननवडली पाठहजे. जमीन, पाणी आणण पीक यांचा त्रिकोण 
योग्य पद्तीने बसेल अशी पीक पद्ती स्ीकारली पाठहजे. 

४)	 ठिबक	ि	तुषार	संचाचा	िापर :- त्पकांना प्रवाही पद्तीने म्णजे 
पाटाने पाणी देण्ाची पद्त बंद व्ायला हवी. जनमनीला पाणी न 
देता त्पकाच्ा मूळांना थेट पाणी कसे देता येईल, याचा नवचार करून 
त्ाप्रमाणे ननयोजन केले पाठहजे. त्ाकरीता ठठबक व तुषार जसचंन आणण 
त्ातही आधुननक अशा सबसरफेस (जनमनीखाली ठठबकच्ा नळ्ा 
र्ाडणे) पद्तीचा वापर केला पाठहजे. ज्ामूळे पाणी व खतांच्ा वापरात 
बचत होऊन उत्तम र्ुणवत्तेचा व अधधक भाव आणण उत्न्न नमळवून देणारा 
शेतमाल तयार होऊ शकेल. जशवाय जनमनीची प्रतही उत्तम राहील. बचत 
झालेले पाणी अन्य त्पकांना व जास्ीच्ा जनमनीला जसचंनासाठी वापरता 
येईल. उपलब्ध पाण्ातून अधधकाधधक क्षेरि धभजू शकेल.

५)	 मल्चगंचा	 िापर :- बरीच पीके र्ादीवाफा आणण मल्चरं् यांचा 
वापर करून घेता येतात. र्ादी वाफ्ामूळे पाणी साचून राहात नाही. 
त्ाचा लर्ेच ननचरा होतो पण पुरेशी आद््णता त्टकून राहते. त्पकाच्ा 
मूळांना वाढीसाठी व खते आणण अन्नघटक घेण्ासाठी ही स्थिती 
अनुकूल असते. मल्चरं्मूळे आद््णता त्टकून राहण्ास मदत होते. 
बाष्ीभवनाचे प्रमाण कमी झाल्ामुळे त्पकाची पाण्ाची र्रज कमी 
होते. जशवाय तण वाढत नसल्ामुळे आंतरमशार्तीवरचा मजुरीचा 
खच्ण कमी होतो. त्पकांना अपायकारक असलेल्ा जीवजंतू व कीडींचे 
प्रमाणही कमी होते.

६)	 नबयाणे	 संशोधनाचा	 कायथ्यक्रम	 :- कमी पाण्ावर येऊ शकेल 
आणण पाण्ाचा ताण सहन करू शकेल अशा पद्तीने नबयाणे तयार 
करण्ाचा काय्णक्रम कृषी नवद्ापीठे, खासर्ी कंपन्या व संशोधकांनी 
हाती घेतला पाठहजे. शेतकऱयांनीसुद्ा अशा प्रकारचे नबयाणे वापरण्ाला 
प्राधान्य ठदले पाठहजे. आज आपला संशोधनाचा सव्ण काय्णक्रम भरपूर 
पाणी उपलब्ध असलेल्ा बार्ायती भार् समोर ठेवूनच राबनवला जातो. 
नबयाणे तयार करताना अधधक उत्ादन कसे नमळेल हाच एकमेव 
दृष्ीकोन समोर ठेवला जातो. त्ात आता पाऊस लांबला, कमी पाणी 
उपलब्ध झाले, दषु्ाळ वा अवष्णण प्रवणाची स्थिती ननमगाण झाली 
त्कंवा अतीवृष्ी झाली तरी त्टकून राहू शकेल असे नबयाणे नवकसीत 
करण्ाकडे लक्ष द्ायला हवे.

अल्प कालावधीत होणाऱया प्रचंड वृष्ीमुळे येणाऱया पुराचे पाणी दषु्ाळी भार्ात वाहून नेण्ाची व्यवस्था करणे पुढील काळात अत्ावश्यक होणार आहे 
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७)	पुराचे	पाणी	िळनिणे	िा	उचलणे	:- नदी, नाले, ओढे यामधुन पुराचे 
वा जोरदार पावसाचे पाणी वाहण्ास सुरूवात झाल्ाबरोबर शेतकऱयांनी 
शक्य असेल तर ते पाणी पंपाने उचलून आपल्ा शेताकडे नेले पाठहजे व 
ते पाणी नवठहरी, बोअर यामध्े सोडून भूर्भगात साठनवले पाठहजे. पाणी 
नेहमी उताराच्ा ठदशेने वाहात जाते. जास्ीचे हे पाणी ग्रलॅव्ीटी फोस्णने 
वाहून नेणे शक्य असेल तर तो उपाय योजून बंधारे, तलाव, तळी भरून 
घेतली पाठहजेत. पावसाचा पडणारा प्रत्ेक थेंब महत्ताचा असून तो वाया 
व वाहून जाणार नाही याची काळजी घेतली पाठहजे.

८)	बंठदस्त	िा	ननयंत्रित	िातािरणातील	शेती	 :- शेतकऱयांना नैसयर््णक 
संकटांचा सामना वारंवार वा रोज करावा लार्तो. कधी अचानक पाऊस 
येतो, ढर् येतात, धुके पडते, र्ारपीट होते, वादळ-वारा येतो, रोर् व 
कीड येते, तापमान वाढते, प्रखर सूय्णत्करणे पडतात, प्रचंड बाष्ीभवन 
होते, पाऊस अचानक दडी मारतो. इतरही अनेक र्ोष्ी घडतात. त्ा 
ननयंत्रित करणे शेतकऱयाच्ा हातात नसते. यावर एक चांर्ला खारिीचा 
उपाय म्णून आता बंठदस् वा ननयंत्रित वातावरणातील शेतीकडे पाठहले 
जात आहे. ही शेती पॉजलहाऊस, शेडनेट, ग्रीनहाऊस, ग्ासहाऊस, 
त्पकांवर वरून कापडाचे तुकडे वा थममोकोलचा कार्द अंथरणे, पीक 
घेण्ाचे माध्म म्णून माती ऐवजी कोकोपीट, रॉकवूल, परलाईट, 
व्मषीक्यूलाईट, वाळू-नवटा व दर्डांचे तुकडे वापरणे अशा प्रकाराने 

केली जाते. येथे ठठबक संचामधूनच त्पकांना पाणी ठदले जाते. त्ामुळे 
पाणी कमी लार्ते. जशवाय बाष्ीभवनही रोखले जात असल्ामुळे 
त्पकाची पाण्ाची र्रज आपोआप कमी होते. कदाचचत या माध्मातून 
काही ननवडकच व नवशेषत: नकदीची, रोखीची व त्कफायतशीर 
ठरतील अशीच पीके घेणे आधथ्णकदृष्टा परवडू शकेल. आता प्रामुख्ाने 
फळबार्ा या बंठदस् वातावरणातच उभ्ा केल्ा पाठहजेत. भाजीपाला, 
फुले यांचे उत्ादनही यातच घेण्ाला प्राधान्य ठदले पाठहजे. काळाची 
ही र्रज आहे. ती ओळखून जळर्ावच्ा जैन इररर्ेशनने आता नव्याने 
‘जैन	क्पायमेट	समपाट्ट	ॲग्रीकल्चरल	सोल्ूशन्स’ नावाचा नवीन नवभार् 
सुरू केला असून त्ाच्ामाफ्ण त शेतकऱयांना संपूण्ण मार््णदश्णन तर केले 
जातेच पण लार्णारी सव्ण साधने, अवजारे, रोेपे व कलमे उपलब्ध करून 
ठदली जातात. सव्ण इन्फ्ास्ट्रक्चर म्णजे ग्रीनहाऊस, पॉजलहाऊस, 
शेडनेटची उभारणी, पाईप-लाईन, ठठबक-तुषार जसचंन साठहत् व त्ाच्ा 
उभारणीचा आराखडा, पाणी-खतांचे वेळापरिक तयार करून देणे ही सव्ण 
कामे कंपनीच्ा अनुभवी तज्जांमाफ्ण त केली जातात. आपण या संधीचा 
फायदा घेऊन त्ांच्ा मार््णदश्णनाखाली नवीन पद्तीने शेती करायला 
पाठहजे. परंपरार्त, जुनाट पद्तीची शेती आता कालबाह्य होते आहे. 
अशी शेती व ती करणारा शेतकरी जीवघेण्ा स्पधवेत त्टकू शकणार नाही 
आणण सक्षमपणे उभाही राहू शकणार नाही.

जैन ठहल्सवर बंठदस्त व ननयंत्रित वातावरणात होत असलेली जैन त्टश्यूक्चर केळीची लार्वड
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९)	 इतर	 उपाय	 :- ज्ा शेतकऱयांकडे ठठबक व तुषार संच नाही पण 
जवळ पाणी उपलब्ध आहे त्ांनी बैलर्ाडी वा टट्र लॅक्र मधून पाण्ाचे 
बलॅरेल भरून न्यावेत व भांड्ाने झारीने, झाडाच्ा मुळाशी पाणी टाकावे. 
पीक जर्ण्ापुरती ओल जनमनीत असणे महत्ताचे आहे. पीव्ीसी त्कंवा 
एचडीपीई पाईप एका ठठकाणाहून दसुरीकडे उचलून नेता येतात. त्ावर 
स्प्कंलर सेट चालनवता येतो. रेनर्न वापरता येते. रेनर्नने पावसासारखे 
पाणी पडते आणण एकावेळी बरेच क्षेरि धभजनवता येते. सध्ा कडक ऊन 
पडते आहे. र्रम झळ्ा अजूनही चालू आहेत. सूयगाची प्रखर त्करणे त्पकांवर, 
झाडांवर, नव्याने लावलेल्ा रोपा-कलमांवर पडून ती जळू नयेत यासाठी 
शक्य असल्ास वरून सावलीचे आच्ादन करावे. झाडाच्ा चारही बाजूने 
काटक्या लावून वरून कापड, पोत्ाचा त्कंवा साडीचा तुकडा, अंथरावा. 
जनमनीचे पटे् त्कंवा तुकडे आकाराने मोठे असतील आणण त्ात कपाशी, 
सोयाबीन, तूर, भूईमूर्, कडवळ, खरीप, ज्ारी, बाजरी, मूर्, मटकी, उडीद, 
कुळीथ यांसारखी पीके केली असतील तर त्ांना जर्नवण्ासाठी तुषार 
संच वा रेनर्न जास् उपयोर्ी पडेल. त्ांचा वापर करावा. कोकण, पूव्ण नवदभ्ण 
आणण खाने्शमधील इर्तपूरी, घोटी त्कंवा आठदवासीपट्ातला काही भार् 
येथे अजूनही खाचरांमधूनच भाताची लार्वड केली जाते. महाराष्ट्र ात भाताचे 
हे क्षेरि जवळपास १३.५ लाख हेक्र आहे. सुरूवातीच्ा काळात झालेल्ा 

पावसावर अवलंबून शेतकऱयांनी भाताची रोपे करण्ासाठी नबयाणे टाकले 
आहे. रोपेही चांर्ली उर्वून लार्वडीयोग्य झाली आहेत. पण पाऊस 
कुठेच नसल्ामुळे लार्वड थांबलेली आहे. ज्ांच्ाकडे मुबलक पाणी 
आहे ते खाचरे पाण्ाने भरून घेऊन रोपांची लार्वड करताहेत. पण बऱयाच 
शेतकऱयांकडे एवढे पाणी नसल्ामुळे पावसाची प्रनतक्षा करण्ाजशवाय 
दसुरा मार््ण राठहलेला नाही. जशवाय राब करणे, जमीन भाजणे व त्ासाठी 
झाडे तोडून ती जाळणे असले नुकसानीचे व ननसर्गाचा नवध्ंस करणारे 
उपाय करण्ाची आवश्यकता ठठबकवरील भात त्पकात पडत नाही. 

आपली शेती शाश्वत व चचरंतन ठेवायची असेल तर ती ननसर्गाशी 
मैरिी करूनच करावी लार्ेल. ननसर्गावर मात करण्ाचा त्कंवा त्ाच्ावर 
अधधराज् र्ाजनवण्ाचा नवचार जर कुणी करीत असेल तर तो आपल्ा 
पायावर धोंडा मारून घेण्ासारखा आहे. ननसर््ण हा सव्णश्ेष् असतो. 
त्ाच्ा हातात हात घालून एकमेकांच्ा सहकायगाने कसे काम करता 
येईल याचा नवचार करा. आता पाऊस थोडा रार्ावलेला असला तरी 
लवकरच त्ाचा रार् मावळेल आणण भरपूर बरसेल अशी आशा करुया. 
त्ासाठी वरुणराजाची प्राथ्णनाही करुया!

भाताचे	पीक	ठिबकिरच	घ्ािे
वास्नवक पारंपररक पद्तीने भाताची 

र्ुडघाभर चचखलणी करून लार्वड करण्ाची 
पद्त आता बदलायला हवी. या जुनाट 
पद्तीत मेहनत, कष् आणण खच्ण खूप आहे व 
त्ातुलनेत उत्ादन नर्ण् आहे. आधथ्णकदृष्टा 
मोजमाप केले तर भाताच्ा त्पकातून कधीही समृद्ी उभी राहणार 
नाही आणण भात त्पकनवणारा भार्, प्रदेश हा कायम मार्ासलेला आणण 
मदतीसाठी याचना करणारा अशाच प्रकारचा राहणार हे जार्नतक 
सत् आहे. पण सवषांना खाण्ासाठी भात लार्तो. बऱयाच लोकांचे ते 
रोजचे मुख् अन्न आहे. अशावेळी तो त्पकवू नये त्कंवा लोकांनी भात 
खाण्ाची सवय एकदम सोडून द्ावी असे म्णणे बरोबर व न्याय्य 
नाही. त्ाऐवजी भाताचे पीक ठठबक संचाच्ा साहाय्याने घेणे र्रजेचे 
आहे. माणसाचा स्भाव सहजासहजी व लवकर बदलत नाही. पण 
नवीन बदल आत्मसात केल्ाजशवाय प्रर्तीही होऊ शकत नाही. 
परंपरार्त पद्तीने खाचरात चचखलणी करून भात पीक घेण्ाची 
पद्त बंदच केली पाठहजे. ठठबकवर भाताचे पीक घेतले तर याचा 
नवचार करायला हवा. यामध्े पाणी तर कमी लार्तेच पण मुख्त्े 
जनमनीचा पोत व दजगा त्टकून राहतो. उत्ादन वाढते. मजुरी खच्ण कमी 
होतो. मातीची र्ुणवत्ता कायम राहते आणण प्रदषूण करणाऱया नमथेन 
या नवषारी वायूचीही नननम्णती होत नाही. भातासाठी ठठबक जसचंनाचा 
वापर हा एक वरदान ठरू शकतो.

अधधक माठहतीसाठी स्लॅ न करा
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अनवरत कष् करणाऱया शेतकऱयांंची जजद् व आकांशा नेहमीच 
मोठी असते. हे कष् व मेहनत पूण्णपणाने फळाला येण्ासाठी नवज्ान 
आणण तंरिज्ानाची र्रज असते. ते जेव्ा ज्ानाने पररपूण्ण भारलेले असते 
तेव्ां संकटांवर प्रभावीपणे मात करून 
अंनतम ध्ेयापययंत ननजचित पोहोचता येते. याचे 
अत्ंत ताजे व ज्लंत उदाहरण या वषषीच्ा 
लांबलेल्ा पावसाचे आहे. सुरूवातीला 
पाऊस अर्दी वेळेवर व समाधानकारक 
झाला. त्ामुळे त्पकांच्ा पेरण्ाही उरकल्ा. 
नबयाण्ांना चांर्ले अंकुर फुटून रोपे तरारून 
वर आली. या रोपांना पावसाच्ा पाण्ाची 
र्रज होती, ओढ होती. पण पाऊस रूसून बसला होता. तो काही 
केल्ा पडायचे नावच घेईना. शेतकरी मोठा हवालठदल झाला. त्पकांची 

अवथिा र्ंभीर होऊ लार्ली. त्ांचे कोवळेपण सुकू लार्ले. त्ांनी 
माना टाकायला सुरूवात केली. पररस्थितीचे र्ांभीय्ण शेतकऱयाच्ाही 
लक्षात आले. आता हातपाय हलवायलाच हवेत या ननधगाराने तो उभा 

राठहला. जसे जमेल नतथून ठठबक संच 
आणले, स्प्कंलरचा सेट आणला. पाण्ाचे 
तुषार उडू लार्ले. एका ठठकाणाहून दसुऱया 
ठठकाणी स्प्कंलर सेट उचलून जाऊ 
लार्ेल. पाण्ासाठी आसुसलेले पीक थेंब 
पदरी पडताच समाधानाने तृप्त झाले. मलूल 
झालेली पीके पुन्ा जोमाने तरारून उठली. 
जैन ठठबक-तुषार संचाची ही कामयर्री 

संकटकाळात शेतकऱयांच्ा कामी आली. शेतकऱयांना ननसर्गाने मारले 
पण ठठबक-तुषार संचाने तारले.

रेनर्नच्ा सहाय्याने धभजनवण्ात येणारे भाताचे पीक.

ननसगगाने	मारले	पण	ठिबक-तुषारने	तारले

रेनर्नच्ा अधधक 
माठहतीसाठी 

क्यूआरकोड स्लॅ न 
करावा
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१९८८	मध्े	ऊसपाचे	उत्पादन	२०	टन	प्रतरी	एकर,	१९९५	मध्े	४५	टन,	१९९६	मध्े	८६	टन	आणण	१९९७	
मध्े	९८.५	टन	अशरी	मपाझरी	सुरूवपात	झपालरी.	२००८	मध्े	१२०	टन,	२०१३	मध्े	१३१	टन,	२०१५	मध्े	१४८	टन	
आणण	२०१७	मध्े	उच्ांकी	१६७.६७७	टन	असपा	ऊसपातरील	उत्पादनवपाढीचपा	प्रवपास	आहे.	यपासपाठी	आत्मसपात	
केलेले	तंत्रज्पान	शेतकरी	बांधवांपययंत	पोहोचनवण्पासपाठी	महपारपाष्ट् 	आणण	नवनवध	रपाज्ांत	आज	अखेर	सुमपारे	
२३००	व्यपाख्पाने	ददलरी.	२०१०	मध्े	अमेररकेचे	रपाष्ट् पाध्क्ष	मपाननरीय	श्री.	बरपाक	ओबपामपा	यांच्पा	भपारतभेटरीच्पा	
वेळी	दठबक	ससचंनपावर	घेतलेल्पा	उच्ांकी	ऊस	उत्पादनपाचरी	मपादहतरी	सांगण्पासपाठी	जैन	इररगेशन	ससस्टिम्स	
सल.	जळगपाव	यांनरी	मपाझरी	 ननवड	केलरी	आणण	बरपाक	ओबपामपा	यांचेशरी	ऊस	उत्पादनपाचरी	चचया	करतपा	आलरी.	
अमेररकेच्पा	बोटिन	येररील	हॉव्टड्ट	युननव्हसस्टटरीमध्े	आयोजरीत	जपागनतक	कृर्री	पररर्देत	उपस्थित	रपाहण्पाचरी	
आणण	सपादरीकरण	करण्पाचरी	संधरीसुद्पा	जैन	इररगेशन	ससस्टिम्स	सल.	यांनरी	मलपा	उपलब्ध	करून	ददलरी.

-	कृर्रीरत्न	डॉ.	संजरीव	मपाने,	आष्पा,	मो. ९४०४३६७५१८

आडसाली	ऊस	लागिड	
आता	लक्ष्य	एकरी	२००	टनाचे
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एकरी	३०	ते	२००	टनापययंतचा	प्रिास
सव्ण बाबी अनुकूल असताना एकरी १०० ते १२५ आणण १५० टन 

ऊसाचे उत्ादन नमळवणे सहज शक्य होते. हा माझा र्ेली २५ वषगाचा 
अनुभव आहे. यासाठी नवद्ापीठ आणण नवनवध शास्त्रज्ांनी संशोधन करून 
प्रसाररत केलेले एकास्त्मक ऊस उत्ादन तंरि आत्मसात करावे लार्ते. 
मशार्तीची सव्ण कामे वेळेवर करणे व त्ा सव्ण कामात वैज्ाननक दृत्ष्कोन 
कायम ठेवणे फार महत्ताचे आहे. हे ज्ाला साधेल तो खरा वैज्ाननक 
बार्ायतदार म्णता येईल. नुसते खूप खत व पाणी देऊन एकरी १०० टन 
ऊस उत्ादन नमळवणे जवळजवळ अशक्यच! शेतीसाठी वापरावयाच्ा 
सव्ण जजनसांचे वाढते भाव, भारत सरकारने ठरवून ठदलेले ऊसाचे त्कमान 
दर, मजूर नमळण्ातील अडचणी, पाणी व नवजेची कमतरता अशा व 
या पररस्थितीत ऊस बार्ायत फायद्ाची करायची असेल तर एकरी 
त्कमान १०० टन ऊसाचे उत्ादन योग्य खचगात नमळवणे हाच मार््ण उरतो. 
अनेक शेतकरी या मार्गावर यशस्ीरीत्ा घोडदौड करीत आहेत. तो 
मार््ण यशस्ी करण्ाचे आव्ान अनेक शेतकऱयांनी आणण तरूण 
सुजशजक्षत शेतकऱयांनी स्ीकारून ते व्यावहाररकदृष्या यशस्ी 
करून उव्णरीत शेतकऱयांना दाखवावे एवढीच अपेक्षा. वैज्ाननक 
शक्यता व्यावहारीक पातळीवर फलद्पु करून दाखवणे हेच 
खरे समाधान. मी स्तः असे समाधान अनेक वेळा नमळवले 
आहे. आताही नमळवीत आहे. आणखी अनेक शेतकऱयांना नमळावे 
एवढीच इच्ा.

१)		 जनमनीची	सुत्पकता	: जमीन सुपीक असल्ाजशवाय कोणतेही पीक 
उत्तम येणार नाही. योग्य मशार्त, योग्य प्रमाणात सेंठद्य खते आणण 
जीवाणू यांचा योग्य वापर यामुळे जमीन सुपीक होते. सेंठद्य खत 
म्णजे शेणखत, कंपोस् खत, र्ांडूळ खत, लेंडी खत, अखाद् पेंड़ी, 
ठहरवळीचे खत वर्ैरे होय. यांच्ा वापरामुळे जनमनीची जडण-घडण 
सुधारते, कणाची रचना सुधारते, ह्यमूसचे प्रमाण वाढून अन्नद्व्ये 
व उपयुक्त पाण्ाची धारणशक्ती वाढते. सामू योग्य होतो, क्षारता 
सुधारते आणण अत्ंत महत्ताचे म्णजे ‘सेंठद्य कब्ण’ वाढतो. सेंठद्य 
कब्ण हे जीवाणूचे खाद् आहे. त्ाच्ामुळे जीवाणूंची संख्ा आणण 
काय्णक्षमता योग्य रहाते. जनमनीत पुरवलेले अन्न घटक/ खते त्पकाला 
उपलब्ध करून देण्ाचे काय्ण जनमनीतील नवनवध जीवाणू करीत 
असतात. जीवाणू योग्य प्रमाणात आणण काय्णक्षम असले की, ठदलेली 
खते त्पकास भरपूर उपलब्ध होतात, त्ामुळे उत्ादनात भरीव वाढ 

होते. अशा अनेक बाबी सेंठद्य खतामुळे सुधारतात आणण जमीन 
सुपीक राहते.

जनमनीतील सेंठद्य कब्ण हा अनेक प्रकारच्ा स्रूपात ठदसून 
येतो. जनमनीत सूक्ष्म जीवाणू त्ांचे नवघटन करीत असतात. 
या नवघटनातून जे नवीन सेंठद्य पदाथ्ण तयार होतात ते बऱयाच 
प्रमाणात स्थिर स्रूपाचे असतात. आपण त्ांना ह्यमुस असे नावस् 
देतो. ह्यमुसयुक्त सेंठद्य पदाथ्ण चार घटकांमध्े नवखुरलेला असतो. 
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त्ाला ह्यनुमक अलॅजसड, फुलनवक अलॅसीड, ह्यनुमन व हेमाटोमेलाननन या 
नावाने संबोधले जाते. यांचे प्रमाण वेर्वेर्ळे असते त्ामुळे जनमनीच्ा 
र्ुणधमगावर व अन््द्रव्य शोषणावर वेर्वेर्ळे पररणाम ठदसून येतात. 
ह्यमुसमुळे भौतीक रासायननक व जैनवक र्ुणधमगात क्रांनतकारी 
बदल होतात. या बदलामुळे जनमनीची सुपीकता पातळी तर वाढतेच 
पण त्ा बरोबरच नतची उत्ादन क्षमताही वाढते.

 महाराष्ट्र ातील हवामान तसे उष्ण असलेने जनमनीतील सेंठद्य कबगाची 
पातळी सतत कमी होत असते आणण ती ०.६ च्ा आसपास स्थिरावते. ही 
पातळी ०.८ च्ा वर असावी. पण तसे पातळी र्ाठणे खुप जजत्कररचे असते. 

 सेंठद्य कबगाची पातळी योग्य ठेवण्ासाठी सेंठद्य खते मुबलक 
पुरवानवत.

 शेणखत, कंपोस् खत, र्ांडूळ खत, अखाद् पेंडीचे नमश्ण, लेंडी 

खत, पोल्ट्र ी खत इत्ाठद आणण याजशवाय अनत महत्ताचे म्णजे 
ठहरवळीचे खत होय. याव्यनतररक्त आपापल्ा पररसरात उपलब्ध 
असणारे सेंठद्य खते जनमनीस योग्य प्रमाणात पुरवानवत.

	 महत्तपाचे- सेंठद्य कबगामुळे जीवाणूंची संख्ा आणण काय्णक्षमता 
सुधारते आणण अन्न घटकाचे उपलब्धीकरण मोठ्ा प्रमाणात होते.

 ऊस हे खादाड पीक असून यासाठी जनमनीची सुपीकता अत्ंत 
महत्ताची आहे. योग्य मशार्त करून जमीन भुसभुशीत करावी की 
जेणे करून ऊसाच्ा मूळ्ा सूलभररत्ा पसरतील. आजूबाजुस 
आणण खोल खाली पसरण्ास जास् ‘एनजषी’ खचषी पडू नये अशी 
मशार्त असावी.

दसुरे महत्ताचे म्णजे जनमनीत सेंठद्य कबगाची पातळी योग्य असावी 
की, ज्ामुळे जनमनीतील जजवाणूंची संख्ा व काय्णक्षमता उतृ्ष् 
राहील. जीवाणूंमूळेच ठदलेली खते व जनमनीत स्थिर स्रूपात पडून 
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असलेली अन्न द्व्ये ऊस पीकास उपलब्ध करून ठदली जातात आणण 
हे सव्ण जीवाणूंच्ा संख्ेवर आणण काय्णक्षमतेवर अवलंबून असते. 
यासाठीच सेंठद्य कब्ण जास् असावा लार्तो. सेंठद्य कब्ण सेंठद्य 
खतातून नमळतो; म्णून जनमनीस सेंठद्य खते मुबलक दयावीत. जसे 
शेणखत, प्रेसमड, कंपोस् खत, पोल्ट्र ी खत, र्ांडूळ खत, लेंडी खत, 
कडू पेंडी तसेच ठहरवळीचे खत इत्ादीचा उपयोर् करावा.

 यामुळे मातीच्ा कणांची रचना सुधारणे सामू योग्य करणे हयुमस 
हयुमीक अलॅजसड एन्झाइम् इत्ादींची ननमषीती करणे अशा शेकडो 
उपयुक्त  घडामोडी सेंठद्य खतामुळे होत असतात.

२)		ऊस	लागिडीची	योग्य	पद्धत	: बीज प्रत्क्रया अत्ंत महत्ताची आहे. 
जनमनीतील बुरशी आणण त्कड, ऊस उर्वणीवर फार मोठा वाईट 
परीणाम करतात. उर्वणीची टके्वारी कमी-कमी होत जाते, 
यासाठी बीज प्रत्क्रया महत्ताची आहे.

बरीज	प्रकरियेसपाठी	
१  बुरशीनाशक १ ग्रलॅम / जलटर पाणी 

२  त्कटकनाशक १ मीली / जलटर पाणी 

 या द्ावणात दहा नमनीटे व्यवस्थित बूडवुन घ्ावेत.

३  उर्वणीस पोषक असे काही नननवष्ा नमळतात. त्ाचा उपयोर् 
करावा. 

४  लार्वडीच्ावेळी सरीमध्े धथमेट, फोरेट, ररजेंट, फरटेरा वर्ैरे 
प्रमाणाने वापरावे.

 एकाच वेळी, जोमाने, उर्वण चांर्ली होणे ही बाब उत्ादन 
वाढीसाठी अत्ंत महत्ताची आहे.

 यासाठी बीज प्रक्रीया महत्ताची आहेच, जशवाय बेसल डोस ही 
तेवढाच महत्ताचा आहे.

जर्ात सवगाधधक एकरी २०० मे. टन ऊस उत्ादन नमळनवण्ाचा अधभनव प्रयोर् 
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खपालरील	बपाबरी	महत्तपाच्पा	आहेत,	लक्षपात	ठेवपा

 नैसयर््णकरीत्ा प्रती एकरामध्े पक्व ऊसाची 
संख्ा ३५ हजार ते ४५ हजार असते. “सरासरी 
४० हजार असते” इथून पुढे हे सतत लक्षात 
ठेवले पाठहजे, “एकरी पक्व ऊसाची संख्ा ४० 
हजार असते” !

 सुरूवातीला म्णजे लार्ण झाल्ानंतर 
येणाऱया फुटव्यांची संख्ा अनत जास् असते. 
जास् म्णजे त्कमान दीड दोन लाखापेक्षा 
जास् ! आणण एवढे जास् असलेल्ा 
फूटव्यांपैकी शेवटी उरतात फक्त ४०,००० पक्व ऊस !! बाकीचे 
फूटवे बरेच ठदवस जर्तात, जनमनीत टाकलेले अन्न (खते) खात 
असतात आणण ४ ते ५ मठहन्यानंतर हळूहळू ‘र्दषी’मुळे मरून 
जातात, ते आपोआप मरत असतात, त्ासाठी आपल्ाला काही 
करायचे नसते.

 इथे एक महत्ताची र्ोष् लक्षात घ्ा - शेवटपययंत नैसयर््णकररत्ा 
जर्णारे पक्व ऊस (४०,०००) आणण र्दषी होऊन मरणारे (एक ते 
दोन लाख) हे दोन्ी फूटवे जनमनीतील अन्न समान खात असतात 
आणण समान वाढत असतात. ६ ते ८ मठहन्यांनी त्ातील कमकुवत 
असणारे फूटवे हळूहळू र्दषीमुळे मरायला लार्तात. हे जे मरणारे 
फूटवे आहेत ते जेवढे ठदवस जर्तात तेवढे ठदवस जनमनीतील अन्न 
खात असतात, आणण ६ ते ८ मठहन्यांनी र्दषीमुळे हळूहळू मरून 
जातात. यात काळजी करण्ासारखे म्णजे असे अन्न खाऊन 
मरणाऱयांची संख्ा शेवटपययंत जर्णाऱया फुटव्यांपेक्षा (पक्व ऊस) 
खूपच जास् असते. जवळपास ३ ते ५ पट जास्! त्ामुळे जनमनीत 

आपण टाकलेल्ा खतापैकी खूप जास् खत (३ 
ते ५ पट) मरणारे फूटवे खातात, आणण मध्ेच 
मरुन जातात. त्ामुळे जर्णाऱयांना खूप कमी 
खत खायला नमळते. याचा पररणाम त्ांची जाडी, 
उंची चांर्ली येत नाही, ऊस चांर्ल्ा प्रकारे 
वाढत नाही ऊस बारीक रहातो आणण शेवटी 
उत्ादन कमी नमळते. 

लक्षात घ्ा, ऊस हे खादाड पीक आहे. त्ाला 
सुरुवातीपासून आणण पुढेही वेळच्ावेळी 
संतुजलत खत खायला नमळावे लार्ते. आणण 

यासाठी त्ांना स्पधगा करणाऱया फूटव्यांची संख्ा मयगाठदत असावी 
लार्ते. योग्य असावी लार्ते.

 आपल्ा लक्षात आले असेल की; पक्व ऊसाला स्पधगा करणारे 
फूटवे जास् नकोत आणण असे फूटवे जेवढे जास् तेवढा पक्व ऊस 
त्कंवा शेवटपययंत जर्णारे ऊस, स्पधगा करणाऱया फुटव्यांनी खत 
जास् खाल्ामुळे बारीक रहातात आणण त्ामुळे अपेजक्षत ॲव्रेज/ 
टनेज नमळत नाही. आम्ा खुप शेतकऱयांना असे वाटते की, “ऊसाचे 
फूटवे जेवढे जास् तेवढा ऊस फार चांर्ला आला” असे आपण 
म्णतो. एवढेच नवे् तर आपण एकमेकाला सांर्तो की; ऊसाला 
जेवढे फूटवे जास् तेवढा ऊस चांर्ला. पण असे नाही, फूटवे योग्य 
प्रमाणात असायला हवेत कमी नवे्त!! “योग्य” पाठहजेत. योग्य 
म्णजे त्कती हे समजून घेऊ या! 

 आपण पाठहले आहे की आहे की, “नैसयर््णकररत्ा एक एकरात 
सरासरी ४० हजार ऊस जर्तात” आणण फूटवे ६० हजार ते 

ऊसासाठी ठठबकच्ा सहाय्यस्ाने जसचंन

ऊसासाठी ठठबक जसचंनाद्ारे  
नवद्ाव्य खते देण्ाचे साधन- जैन न्यूटट्र ीकेअर
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७० हजार असावेत म्णजे त्ातील २० हजार, ३० हजार फूटवे 
वेर्वेर्ळ्ा कारणांनी मरतात. म्णजे काही खोड कीडीमुळे मरतात, 
तर काही बाळ भरणी आणण मोठी भरणीच्ा वेळी मरतात, अशा 
मरणाऱयांची सख्ा कमी असावी म्णजे खत फार वाया जाणार नाही.

 एकंदरीत सुरूवातीला ६० हजार ते ७० हजार फुटवे घ्ावेत आणण 
त्ातील ४० हजार ते ४५ हजार फुटवे जर्ुन ते पक्व ऊस होतील.

सहजपासहजरी	लक्षपात	ठेवण्पासपाठी
 एकरी ४० हजार ते ४५ हजार ऊस जर्तात. फुटवे ६० हजार ते ७० 

हजार असावेत. म्णजेच एक चौरस फुटास एक ऊस नैसयर््णकररत्ा 
जर्तो. आणण एक चौरस फुटास सव्ा ते दीड पट फुटवे असावेत. 
४३,५६० चौ फुट म्णजे एक एकर क्षेरि. आपण तोंडी ठहशोब करणार 
आहोत म्णून आपण ४४ हजार चौ. फूटाचा एक एकर समजू.

 आता वरीलप्रमाणे, एका चौरस फुटास एक ऊस जर्तो म्णजे 
एकाराचे चौरस फूट ४४ हजार म्णजे एकरी सरासरी ४४ हजार 
ऊस जर्तील म्णजेच खरतर ३५ हजार ते ४५ हजार ऊस 
जर्तात हे लक्षात घ्ा.

 आता फूटवे त्कती पाहू. ‘सुरुवातीला सव्ा ते दीड पट फूटवे’ म्णजे 
४४ हजार चौ. फुटाचा एकर बाय सव्ा ते दीड पट फूटवे म्णजे ६० 
हजार ते ६५ हजार फूटवे घ्ावेत. यापेक्षा जास् घेतले तर खाऊन 
मरणारे संख्ा जास् असल्ामुळे जास् खत खातील; जर्णाऱयांना 
कमी खत नमळेल आणण ते बारीक रहातील. 

एक	गणणत	पहपा

 समजा ५ फुट रंूदीची सरी आहे त्ा सरीची १० फुट लांबी मोजावी 
आणण त्ातील फुटवे मोजावेत.

 ५ फुट रंूद  x  १० फुट लांब = ५० चौ फुट,

 एका चौरस फुटात एक ऊस जर्तो म्णजे १० फूट लांबी शेवटी 
जर्णारे ऊसाची संख्ा ५० असेल. हो एवढीच त्कंवा यापेक्षा 

कमीच असते, खारिी करून घ्ा. आणण एका चौरस फुटात सव्ा 
ते दीड फुटवे म्णजे ५० चौरस फुटात ६० ते ७५ फुटवे असावेत. 
ऊसाचे वय ६० ते ६५ ठदवसाचे दरम्यान ही संख्ा असावी.

 आपण मोजलेले फुटवेवरील याचेशी तुलना करून पहा. ५ फूट 
रंूदीच्ा सररत आणण लांबी १० फुटात फुटवे ६० ते ७५ असावेत. 
यापेक्षा जेवढे फुटवे जास् त्ाप्रमाणात उत्ादन कमी-कमी नमळेल. 

 दोन मठहन्याच्ा दरम्यान फुटव्यांची संख्ा योग्य आल्ानंतर 
ऊसाची “बाळ बांधणी” करावी म्णजे पुढे जादा फुटवे येणार नाहीत 
आणण उत्ादनावर जादा फुटव्यांमुळे वाईट पररणाम होणार नाही. 

ऊसाची “बाळ बांधणी” करणे हे अत्ंत महत्ताचे आहे.

बहुतेक आपण ऊसाची “बाळ बांधणी” करत नाही, दलु्णक्ष करतो.

आता याच प्रमाणे र्णणत करावे.

सरीची रंूदी x सरीची लांबी = तेवढे जर्णारे ऊस

सरीची रंूदी x सरीची लांबी = त्ाचे सव्ा दीड पट फुटवे

 ५ फुट x १० फुट = ५० चौ. फुट,  
जर्णारे ५० ऊस आणण फुटवे ६० ते ७५ 

 ६ फुट x १० फुट = ६० चौ. फूट,  
जर्णारे ६० ऊस आणण फुटवे ७० ते ९० फुटवे

 ७ फुट x १० फुट = ७० चौ फूट,  
जर्णारे ७० ऊस आणण ९० ते ११० फुटवे

 ४.५ फुट x १० फुट = ४५ चौ फूट,  
जर्णारे ४५ ऊस आणण ६० ते ७० फुटवे

 ४ फुट x १० फुटी = ४० चौ फूट,  
जर्णारे ४० ऊस व ५५ ते ६० फुटवे

 ३.५ फुट x १० फुट = ३५ चौ फूट,  
जर्णारे ३५ ऊस व ५० फुटवे

 ३ फुट x १० फुट = ३० चौ फूट, 
 जर्णारे ३० आणण फुटवे ४५ असावेत

 वरीलप्रमाणेच फुटवे असावेत, हे ननररक्षण अत्ंत महत्ताचे. 
हे कोणत्ाही पररस्थितीत फुटवे प्रमाणापेक्षा जास् नकोत. 
यासाठी ‘बाळ भरणी’ महत्ताची. तरीही सरी त्कती फुटाची  
हा प्रश् उरतोच. वरील सव्ण वाचून समजून घ्ा. चचतंन करा! मार्ील 
अनुभव लक्षात आणा ! ज्ावेळी फुटवे कमी ते योग्य होते तेव्ा त्ा 
त्ावेळी आपल्ा ऊसाची जाडी ननजचितच चांर्ली होती. हो ना?

 आठवा!! ७५२७ हा ऊस!!. याला फुटव्याची संख्ा फारच कमी 
होती. हो ना? आता त्ाची जाडी आठवा! कशी होती त्ाची जाडी? 
एकदम मस् ना? याचाच अथ्ण फुटवे योग्य त्कंवा कमी म्णजे योग्य 
वातावरणात जाडी जास् ! 

र्ेल्ा २० वषषांपासून सातत्ाने जैन ठठबकवर एकरी १०० मे.टनाहून 
अधधक ऊसाचे उत्ादन घेणारे कृत्षरत्न संजीव माने
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 आठवा!!! ८६०३२ हा ऊस!! याला फुटव्यांची संख्ा जास् असते, 
हो ना? आता फुटवे जास् आले असतानाची जाडी आठवा! खूपच 
बारीक ना??? याचाच अथ्ण, जेवढे फुटवे जास् जास् तेवढे ऊसाची 
जाडी बारीक बारीक.

 आठवा, ०२६५ ऊस! फुटवे माध्म, जाडी चांर्ली! अशी खुप 
उदाहरणे देता येतील. आपणच ननररक्षण करा. वरील बाबतीत सव्णच 
तज्ज सहमत असतील असे नाही. पण तुमचे स्त:चे ननररक्षण खोटे 
असणार नाही. ननररक्षण करा.

“योग्य फुटवे, उत्तम टनेज!”

३)	 सूक्ष्म	अन्नद्रव्े	आणण	रासायननक	खतयांच्ा	मारिा : सूक्ष्म अन्नद्व्ये 
व रासायननक खताच्ा मारिा नेहमी र्रजेनुसार संतुजलत योग्य 
मारिेत आणण महत्ताचे म्णजे योग्य ठठकाणी देणे अत्ंत महत्ताचे 
आहे. हे साध् करण्ासाठी आम्ी जैन न्यूटट्र ीकेअर-फटषीर्ेशन 
यंरिणेचा वापर केला. यामुळे खते थेट मूळाच्ा कक्षेत देता आली. 

	 रपासपायननक	खते	 : माती पररक्षणाच्ा ननकषानुसार आणण महात्मा 
फुले कृषी नवद्ापीठाने जाहीर केलेल्ा अपेजक्षत ऊस उत्ादनाच्ा 
सुरिानुसार रासायननक खताच्ा मारिा ठरवाव्यात. नरि, सु्रद, 
पालाश सोबतच दयु्यम अन्न द्व्ये जसे कलॅ लजशयम, मलॅग्ेजशयम, सल्फर 
तसेच सूक्ष्म अन्नद्व्ये जसे फेरस, झझकं, कॉपर, मलॅर्ेननज, बोरॉन, 
मॉजलबे्नम, क्ोरीन योग्य व र्रजेनुसार पुरवणे आवश्यक आहे.

 एक टन ऊस ननमषीतीसाठी सुमारे नरि १.४ त्कलो, सु्रद ०.६ त्कलो 
आणण पालाश ३.१ त्कलो एवढ्ा अन्नद्व्याचे शोषण व्ावे लार्ते.

नरि सु्रद आणण पालाश जनमनीस पुरवल्ापैकी ऊस त्पकाला 
त्कती टके् उपलब्ध होतो हा एक अत्ंत महत्ताचा आणण नवचार 
करावयास लावणारा नवषय आहे. ठदलेल्ा अन्नद्व्यापैकी नरि ५० 
टके् सु्रद २० ते ३० टके्  आणण पालाश ६० ते ८० टके् उपलब्ध 
होतात. यासवगाचा ठहशोब करून त्कती टन ऊसासाठी त्कती अन््द्रव्ये 
पुरवावे लार्तील हे ठरवावे लार्ेल.

 एक टन ऊस त्पकवण्ासाठी एन.पी.के. त्कती लार्तो याची 
माठहती अनेक शास्त्रज्ांनी जसद् केली आहे. त्ानुसार अपेजक्षत 
उत्ादन नमळवण्ासाठी एकूण त्कती एन.पी.के. लार्ेल. त्ापैकी 
जनमनीत जशल्लक असलेला वजा जाता करून त्कती द्ावा यासाठी 
नवद्ात्पठाने ‘अपेजक्षत ऊस उत्ादनाचे सूरि’ ठदले आहे, त्ानुसार 
खताच्ा मारिा ठरवाव्यात आणण ६ ते ७ वेळा नवभार्ून योग्य मारिेत 
योग्य वेळी आणण योग्य ठठकाणी द्ाव्यात.

	 सूक्ष्म	अन्नद्रव्ये	देणे	:	सूक्ष्म अन्नद्व्ये व मलॅर्नीज सले्फट ही दोन्ी खते 
एन.पी.के. बरोबर न देता थोड्ा शेणखतात ५ ते ७ ठदवस मुरवत 
ठेवावेत आणण नंतर द्ावीत. बेसल डोस देण्ाअर्ोदर ५ ते ७ ठदवस 
नमसळून ठेवावे, आणण लार्वडीच्ा वेळी द्ावे. 

 यामुळे सूक्ष्म अन्नद्व्यांना सेंठद्यचे कोत्टरं् होते, त्ामुळे एन.पी.के. 
बरोबर त्ाचे प्रेसीत्पटेशन होत नाही. ठदलेल्ा खताची उपयुक्तता 
पूण्णपणे नमळते त्कंवा बाजारात चचलेटेड सूक्ष्म अन्नद्व्ये नमळतात ती 
वापरावीत. ती थोडी महार् आहेत. मोठी बांधणी त्कंवा भरणीचेवेळी 
देखील असेच करावे.  मी स्त:सुद्ा अशीच खते देत आहे. यामध्े 
महत्ताचे म्णजे माती पररक्षणानुसार खताच्ा मारिा ठरवणे योग्य.

ऊसाचे एकरी १६७.७ मे.टन नवक्रमी उत्ादन नमळाल्ाचा आनंद व्यक्त करणारे श्ी. अशोक खोत व इतर
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४)	 पाण्ाचे	 व्िस्ापन : “ऊस त्पकास पाण्ात उभे केले की तो 
मालकास पैशाच्ा राशीत उभा करतो” असे काही शेतकरी सांर्त 
असतात, मारि असा अनुभव कोणासही आलेला ठदसत नाही. उलट 
असे पाणी ठदल्ाने ऊसाचे उत्ादन मयगाठदत होते आणण मालकास 
नुकसानीस तोंड द्ावे लार्ते असा अनुभव वारंवार येतो. “ऊस 
त्पकास पाणी थोडे-थोडे आणण र्रजे इतके देणे आवश्यक असते.” 
ऊस त्पकास त्ाच्ा र्रजेनुसार पाणी पुरवले तरच त्ाचे उत्ादन 
प्रचंड वाढते. थोडे-थोडे आणण मोजून पाणी पुरवणे हे पारंपाररक 
पद्तीने त्कंवा पाटाने देणे शक्य नाही. हे साध् करणेसाठी ठठबक 
जसचंनाजशवाय पयगाय नाही. ठठबक जसचंनाने मारि असे पाणी देणे 
शक्य आणण सुलभ होते. दररोज त्पकाच्ा र्रजे इतके पाणी 
मोजून पुरवता येते. त्ामुळे काय्णक्षम मुळांच्ा सायन्नध्ात सतत 
स्थिती राखता येते आणण जनमनीत जीवाणूंनी उपलब्ध केलेले अन्न 
ऊस त्पकास मोठ्ाप्रमाणात सतत घेता येते. याचा उत्ादनवाढीस 
फायदा होतो. याजशवाय पाण्ाची खूप बचत होते त्कंवा अल्प 
पाण्ात जास् क्षेरिात पीक घेता येते. ठठबक जसचंनामुळे पाटाने 
द्ावयाच्ा पाण्ात साधारण ५० ते ६० टके् बचत होतेच जशवाय 
उत्ादनात लक्षणीय वाढ ठदसून येते. याजशवाय नवजेची बचत, 
पाटाने पाणी देण्ासाठी आणण तण काढणीसाठी लार्णाऱया 
मजुरांची बचत होते. सव्ण जमीनीस एकसमान पाणी नमळाल्ाने 
त्पकाची एकसमान व ननकोप वाढ होते. ठठबक जसचंनाचे असे 
अनेकनवध फायदे असल्ाने बचतीबरोबरच उत्ादनातही भरपूर 
वाढ होते.

 ऊसाचे मूळ पररसरात जेवढे पाणी उपलब्ध होईल, तेवढेच फक्त 
वापरू शकते. मुळांच्ा पररसरावरती अथवा खाली त्कतीही पाणी 
असले तरी त्ाचा त्पकांच्ादृत्ष्ने फारसा उपयोर् होत नाही. 
ठदलेले पाणी मुळाच्ा पररसरात कसे राहील यावरच त्ा पाण्ाची 
उपयुक्तता अवलंबून असते, अथवा मुळांची वाढ भरपूर होऊन 
ती मुळे जनमनीच्ा सव्ण थरात कशी खोलीवर खोल पसरतील हे 
पाठहले तरी पाण्ाचा वापर योग्य त-हेने होण्ास मोठी मदत होते. 
भारी जनमनीचा पाण्ाचा ननचरा होण्ाची क्षमता फारच कमी 
असते, त्ामुळे एकावेळी पाणी जास् ठदल्ास मुळांचे पररसरातील 
प्राणवायुचे प्रमाण घटल्ाने मुळांची काय्णक्षमता एकदम कमी होऊन 
उभार वाढ खुंटते, ननवन फुटवे येत नाहीत. आधी आलेले फुटवे 
मलूल होतात व एकंदर त्पकाचा जोरच कमी होतो. सऱया तुडंूब भरून 
पाणी वाहू लार्ेल अशा पद्तीने त्पकाला पाणी ठदले तर उल्लेख 
केलेले धोके प्रकषगाने जाणवतात. ठठबकने माफक व मुरेल तेवढे 
पाणी एकावेळी त्पकाला देणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.

“ ठठबकने थोडे-थोडे आणण सारखे-सारखे पाणी द्ावे” 

५)	 िातािरणनननमथ्यती,	 पीक	 संरक्षण	 ि	 फिारणी	 व्िस्ापन : 
ऊस त्पकावर येणारे रोर्, कीड, बुरशी यांच्ासह वन्य 
प्राण्ांपासून संरक्षण केले तरच आलेले भरघोस उत्ादन पदरात 
पडते. वन्यप्राण्ांमुळे मोठ्ाप्रमाणात नुकसान होते. यासाठी 
योग्य ती उपाययोजना तर करावी लार्ेल. वारंवार येणारी 
बुरशी आणण नवनवध त्कडी येऊ नये म्णून आणण आल्ाच तर 
त्ावर वेळीच उपाय करावे लार्तील तसेच द्ाक्ष त्पकामध्े 
उत्ादनवाढीसाठी वापरले जाणारी संजीवके यांचाही प्रमाणात 
आणण योग्यवेळी वापर केल्ास उत्ादनात भरीव वाढ ठदसून 
येते. संजीवकांमुळे पानांची रंूदी व लांबी वाढते. प्रकाशसंशलेषण 
त्क्रया अधधक होऊन अन्नननमषीती जास् होते. पेरांची लांबी व जाडी 
वाढते. वजन आणण साखर उताऱयातही वाढ होते. शास्त्र समजावून 
घेऊन त्ाचे अनुकरण केले तर आपली शेती फायद्ाची होते.

 क्रॉप कुजलंर् पीक संरक्षण व संजीवकांचा वापर उत्ादनाचे लक्ष्य 
र्ाठण्ासाठी अधधक प्रभावीपणे करता यावे म्णून जैन इररर्ेशनच्ा 
तांरिीक सहाय्याने नवजशष्ट प्रकारच्ा मायक्रो ज्रकंलस्णची उभारणी 
करून साध् केले. 

 ऊस त्पकाला हवा, पाणी, सूय्णप्रकाश, तापमान, खते, सूक्ष्म अन्नद्व्ये 
इत्ादी सव्ण घटक अनुकूल अशा नमळाल्ा तरच शरीरात जैव 
रसायने तयार होतात. त्ातलाच एक प्रकार म्णजे संजीवके.

	 वैसशष्टे	 :	 अत्ंत सूक्ष्म प्रमाणात तयार होतात. पान, मुळे, खोड 
यांच्ा कोवळ्ा अंकुरात होतात. तेथून जजथे काय्ण असते नतथे 
वाहून नेली जातात. बीजाचा रूजवा, कोंब येणे, पालवी फुटणे, 
मुळे सुटणे, कांड्ाची संख्ा, लांबी, जाडी, साखरेचे प्रमाण इ. बाबी 
संजीवकाच्ा नवजशष् संतुलनामुळे घडते.

• संजीवाकाचे संतुलन चांर्ले असेल तर जनमनीत ठदलेल्ा 
खताचे, पाण्ाचे शोषण होते, र्ाळप योग्य ऊसाची संख्ा वाढते.

आधुननक व अधभनव तंरिज्ानाद्ारे एकरी २०० मे.टन  उत्ादनाचे  
स्प्न- श्ी. अशोक  खोत
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नपाव:	श्री.	अशोक	दहदंरुपाव	खोत	(मोबा. ९८२२७४४५५५)
ऊस	परीक	नवशेर्ज्ज्ञ	व	सल्पागपार	:	श्री.	संजरीव	मपाने	(मोबा. ९४०४३६७५१८)
तांकत्रक	सहपाय्य	:	जैन	इररगेशन	ससस्टिम्स	सल., (मोबा. ९४०३७७०६०० )
तपसशल	 मपादहतरी
पीक ऊस, प्रजाती ८६०३२
लार्वड क्षेरि ३० र्ुंठे
जनमनीचा प्रकार काळी, भारी जमीन
लार्वडीची तारीख २५ मे २०१७
लार्वड पद्त १ डोळा १.२५ फूट
उत्ादन एकरी १६७.७ मे टन 
योजनेचे	प्रमुख	घटक

फकट्टगेशन	यंत्रणपा	 न्ूटट् रीकेअर	ईको	
साईज १.२५ इंच x २ नंबर
खेचण्ाची क्षमता ताशी १२५ ते ४५० जलटर

दठबक	ससचंन	संच	 पंचतपारांकीत	मपानांकन	असलेलरी	इनलपाइन	“जैन	टबबो	एक्ेल”
साईज १६ नममी. क्ास २
प्रवाहदर ताशी ४ लीटर
त्डट्र परमधील अंतर ५० सेमी
नळ्ातील अंतर ५ फूट

मपायरिो	स्प्कंलर	संच	 	व	सलकेज	कप्रव्हहेंशन	कडव्हपाइस	(एलपरीडरी)
प्रवाहदर ताशी ४३ जल., २ त्कग्रलॅ / चौसेमी दाबास
स्प्कंलर मधील अंतर १० फूट X १० फूट
उदे्श • तापमान वाढीच्ा काळात 

थंडावा ननमगाण करणे.
• एकसमान अन्नद्व्ये व संप्रेरके 

फवारणी करणे.
• ऊस पुण्ण वाढल्ानंतरही 

फवारणी शक्य

ऊसासािी	पीकसंरक्षण,	बहूपयोगी	
फिारण्ा	ि	िातािरण	व्िस्ापन
जसचंन-खते व्यवथिापनाइतकेच औषध व संजीवके फवारणी तसेच 

वातावरण व्यवथिापन महत्ताचे आहे. तापमान व आद््णता ननयंरिण करून आपण 
ऊसाचे उत्ादन वाढवू शकताे. ऊसातील तापमान व आद््णता ननयंरिणाकरीता 
ऊसात लोखंडी खांबांच्ा पोताचा आधाराने आपण मायक्रो स्प्कंलर अथवा 
स्प्कंलर वापरू शकताे. यामधून आपणास बहूपयोर्ी फवारण्ा करणेसुद्ा 
शक्य होते. मायक्रो स्प्कंलस्णमध्े आपण ग्रीन स्पीन त्कंवा एक्वा मास्र हे 
मायक्रो स्प्कंलस्ण वापरू शकताे. स्प्कंलस्णमध्े एक्यूरेन ५०२२ एस.डी., 
५०२, ५०३५ एस.डी. हे स्प्कंलस्ण वापरता येतील.

ग्ीन	स्ीन	 - ग्रीन हाऊसमधील इनव्टवेड त्कंवा उलटे 
टांर्ून वापरण्ासाठीच हा स्प्कंलर बननवण्ात 
आलेला आहे. हा ब्ीजलेस स्प्कंलर असून पाण्ाची 
धार रीबला उडून खाली थेंब पडत नाहीत. हा स्प्कंलर 
ताशी ४३ जलटर ते २०० जलटर पययंतच्ा प्रवाहदरात 
उपलब्ध आहे.

एक्ा	 मास्टर - हा स्प्कंलर कमी दाबावरही काय्णरत 
राहतो. यातून उडणाऱया पाण्ाचे तुषार लहान व एकसमान 
असल्ाने वातावरण ननयंत्रित करण्ास फायदेकारक 
आहेत.

एक्ूरेन	 ५०२२	 एस.डी. - सुपर त्डफ्ुजर हे 
वैजशष् असलेला हा नमनी स्प्कंलर आहे. त्डफ्ुजर 
तंरिज्ानामुळे यातील तुषारकण लहान असतात.  
या स्प्कंलरचा दर ताशी ४४० ली इतका आहे.

दोन ओळीतील अंतर ५ फूट

जैन न्युट्ीकेयर
यंत्रणा

पाण्ाचे स्तोत दोन ठिबक नळीतील अंतर ५ फूट  जैन इनलाईन ड््पलाईन

१० फूट १० फूट

३०
 फू

ट

पंप

एकरी २०० टन ऊस उत्पादनपाचपा प्पायोगिक आरपाखडपा (स्कीमॅटीक लेआऊट)

जैन स्वयंचललत
स्क्रीन डफल्टर

ग्ीन स्पिन स्प्कंलर

१८
 फू

ट 
उंच

 ख
ांब
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• फोटोजसनं्ेजसस होऊन टनेज वाढते.

• काही महत्ताच्ा र्ोष्ी लक्षात ठेवाव्यात.

• संजीवके म्णजे एन.पी.के. सारखे पोषणद्व्ये नवे्.

• संजीवके म्णजे सूक्ष्मद्व्ये नवे्.

• संजीवके म्णजे कीटकनाशक त्कंवा जंतुनाशक नवे्.

• संजीवके म्णजे जीवाणु त्कंवा सेंठद्य खत नवे्.

	 ऊसपामध्े	खपालरील	संजरीवके	वपापरतपा	येतपात.

१. ऑक्झिन्स उदा. आय.बी.ए., एन.ए.ए

२. जजबरेजलन उदा. जी.ए.४, जी.ए.७, जी.ए.३

३. सायटोकायननन उदा. ६बी.ए.

४. टट्र ायकने्नाल 

५. पोलाररस 

६)	 ग्ायाफोसेट	 : अलीकडे सार्र वनस्पतीचे अक्ण  उपलब्ध झालेले 
आहेत. आस्ोफायलम नोडूसम या वनस्पतीपासून तयार करतात.
त्ामध्े संजीवीके आणण पोषण द्व्ये भरपूर प्रमाणात असतात.

ऊसाच्ा पेरांची लांबी, जाडी आणण संख्ा वाढवण्ाचे काम 
संजीवकाचे फवारणीने शक्य होते.

 २०१७-१८ वषषी आदरणीय शास्त्रज्ांच्ा मार््णदश्णनाखाली एकरी २०० 

टन ऊस उत्ादनाचा प्रयोर् आम्ी प्रयोर् घेतला. एकरी १६८ टन असे 

उच्चांकी उत्ादन नमळाले आहे. त्ाचा खोडवा एकरी १२३ टन नमळाला. 

 हा प्रयाेर् यशस्ी करीत असताना त्ावेळी जैन इररर्ेशन कंपनीने 

खूप तांत्रिक मदत केली व नवनवीन साधने वापरण्ास सुचनवले. 

हा ३० ते २०० टनाचा प्रवास ठठबक जसचंन व्यनतररक्त केवळ 

अशक्य आहे.  डट्र ीपने एकरी द्ावयाची खत मारिा, १०० टन ऊस 

उत्ादनासाठीचे र्णणत, मी देत असलेली मारिा, पुढीलप्रमाणे : -

	 १)	सेंठद्रय	खत	२००	ते	५००	त्कलो

डीएपी १०० त्कलो, 

एमओपंी ७५ की, 

सूक्ष्म अन्न द्व्य १५ त्कलो, 

र्ंधक ग्रलॅन्यूअल १५ की, 

मार् सले्फट २५ त्कलो

सरीत टाकून मातीत नमसळून घ्ावे.

	 २)	२०	ते	४०	ठदिस	ड्ीपमधून	

यूररया २ त्कलो रोज प्रमाणे २० ठदवस

	 ३)	४१	ते	६५	ठदिस

यूररया ४ त्कलो रोज प्रमाणे २५ ठदवस 

	 ४)	६६	ते	९०	ठदिस	ड्ीपमधून

यूररया २ त्कलो

१२.६१.० १ त्कलो

०.०.५० १ त्कलो

वरील रोज प्रमाणे २५ ठदवस द्ावे

	 ५)	भरणीचे	िेळी	टाकून	मातीत	नमसळुन	घ्ािे

सेंठद्य खत २०० ते ५०० त्कलो,

यूररया १५० त्कलो, 

डीएपी १०० त्कलो, 

एमओपंी ७५ की, 

सूक्ष्म अन्नद्व्य १५ त्कलो, 

र्ंधक ग्रलॅन्यूअल १५ की, 

मार् सले्फट २५ त्कलो.

	 ६)	भरणी	नंतर	१	मठहन्ानी	ड्ीपमधून

२४.२४.० ४ त्कलो 

पोटलॅश १ त्कलो

रोजप्रमाणे २५ ठदवस द्ावे

	 ७)	पािसाळ्ात	ड्ीपमधुन

अमोनीअम सले्फट २ त्कलो 

पोटलॅश पाव त्कलो 

वरील रोजप्रमाणे ७५ ठदवस द्ावे

	 ८)	भरणीनंतर	प्रनतमहीना	स्वतंरिपणे	

कलॅ ल्शिअम नायटट्र ेट ५ त्कलो असे तीन महीने द्ावे.

जरीवपाणु:	लार्वडीनंतर, बाळ भरणीनंतर आणण मोठ्ा 
भरणीनंतर १० १० ठदवसांनी खालीलप्रमाणे द्ावे.

आझोटोबक्र २ जलटर

त्प एस बी ३ जलटर

टट्र ायको २ जलटर
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 जरीवपाणू:	लार्वडीनंतर, बाळ भरणीनंतर आणण मोठ्ा भरणीनंतर 
१०- १० ठदवसांनी खालील प्रमाणे द्ावे.

आझोटोबक्र २ जलटर

त्प एस बी ३ जलटर

टट्र ायको २ जलटर

लार्वडवेळी एकरी २० ते ४० बैल र्ाड्ा शेण खत द्ावे.

सुप्रजसद् कृषीतज्ज कै. डॉ. आप्ासाहेब पवार हे नेहमी सांर्त असत 
की, त्पकासाठी सवमोतृ्ष् खत म्णजे मालकाच्ा पायाची धूळ होय. 
ती जमीनीस वारंवार ठदल्ास पीक चांर्ले येते. 

 यूूरीया खत देताना नेहमी सरीतून चळी करून २ ते ३ इंच खोलीवर 
देणे आवश्यक असते. यूरीया खत शेणखताबरोबर नमसळून देणे 
त्कंवा बाजारात उपलब्ध असल्ास युरीया, सुपर ग्रलॅन्युअलचा वापर 
करणे योग्य ठरते.

 ठदलेल्ा सु्रद खतांपैकी ७५ ते ९० टके् खत हे जमीनीत स्थिर 
होते. ठदलेले सव्ण खत त्पकाला उपलब्ध होत नाही. हा परीणाम 
टाळण्ासाठी सु्रद खत देताना ते सेंठद्य खताबरोबर म्णजे 
शेणखत कंपोस् खत यात नमसळुन दयावे. सु्रद व पालाश खत 
एकाच वेळी नमसळून ठदल्ाने ऊस उत्ादनात भरीव वाढ होते.
ठदलेल्ा सु्रद खतांपैकी फक्त १० ते ३० टके् ऊस त्पकाला वापर 
करता येतो. अन्नद्व्य शोषण त्क्रयेत ऊसाच्ा मुळांच्ा जसहंाचा वाटा 

असतो. जमीन घट् असेल तर मुळांची काय्णक्षमता कमी होतेच तसेच 
सु्रद अन्नद्व्याचे शोषण ही कमी होते. फूटवे येण्ाच्ा काळापययंत 
म्णजे २ ते ५ मठहन्याच्ा कालावधी ऊस त्पकाकडुन एकूण 
शोषणापैकी २० ते २५ टके् सु्रद घेतला जातो. जनमनीतून शोषून 
घेतलेल्ा नरि खताचा ऊसाकडून होणारा वापर वाढावा म्णुन 
ऊसाच्ा प्रारंधभक वाढीच्ा काळात सु्रद खताची र्रज ही सवगात 
जास् असते.

 एकूण शोषल्ा जाणाऱया नरिापैकी सुमारे ५० टके् नरि पठहल्ा ५ 
ते ६ मठहन्यात शोषला जातो. नरि खताची मारिा त्कतीही वाढवली 
तरी उन्ाळी पररस्थिती लक्षात घेऊन नरि खताच्ा मारिा देताना त्ा 
प्रभावी उभार वाढीच्ा काळात नवभार्ून देणे जास् आवश्यक ठरते. 
नरि व सु्रद खताचे र्ुणोत्तर २ः१ यापेक्षा जास् असणे महत्ताचे 
असते, कारण त्ामुळे फुटव्यांची संख्ा व त्ाची जोमदार वाढ वर्ैरे 
फायदे होण्ास मदत होते.

 सु्रद खत हे शेणखत वा कंपोस् खत यासारख्ा सेंठद्य 
खतांबरोबर चांर्ल्ा तऱहेने नमसळून वापरल्ास ऊसाचे उत्ादन व 
साखरेचा उतारा वाढणेस भरीव मदत होतेे. सु्रद खत वापरण्ाची 
आदश्ण पद्त म्णजे सरीमध्े ४ ते ६ इंच खोलवर पहारीने चिद् 
घेऊन दयावे.

 सु्रद हे एकच असे अन्नद्व्य आहे की ज्ाला जर्भर ऊसाकडून 
प्रनतसाद नमळतो. आडसाली ऊसाच्ा लार्वडीसाठी जो चाट्ण मी 

प्रयोग	ि	प्रयत्नयांच्ा	�ाृंखलेतून	गािलेली	१७०	टनाची	उडी
ऊसाचे आज सरासरी जे एकरी ३० टन उत्ादन आहे तेे २०० टनांवर नेण्ाचा प्रयत्न जो जैन इररर्ेशन व शास्त्रज्ांच्ा मदतीने 

करण्ात येत आहे ही मोठी ध्ेयवादी व महत्ताकांक्षी उडी आहे. २०१७ पासून आपण अशोक खोत यांच्ा इस्ामपूर येथील शेतावर 
या एकरी २०० टन उत्ादन काढण्ाचा जो प्रयत्न करीत आहोत त्ातून १७० टनापययंत पोहोचलो आहोत. वास्नवक संपूण्ण नवीन 
शास्त्र, तंरिज्ान, नवज्ान, संशोधन व योग्य अचूक संसाधने व उपाय वापरली तर ऊसाचे एकरी उत्ादन २०० टनापययंत जाऊ शकते हे 
शास्त्रज्ांनी जसद् करून दाखनवले आहे. मर् शेतकऱयांनी नवचार करायला पाठहजे आपण ३० टनांवर समाधान का मानायचे! दोनशे टनाचा 
प्रयोर् करताना आम्ी, शास्त्रज् आणण जैन इररर्ेशन यांनी नमळून खूप नवनवे प्रयोर् केले. ऊस त्पकासाठी ठठबक व फटषीर्ेशन यंरिणा 
बसनवल्ामुळे पाणी-खते व अन्नद्व्ये यांचे व्यवथिापन अचुक झाले. ऊस त्पकासाठी नवजशष् पद्तीने ठठबक/तुषार तंरिज्ानाचा वापर 
करून क्रॉप कुलींर् केले.  फोलीअर प्ेद्ारे संजीवके देता आली. तंरिज्ानामुळे ध्ेय साध् करता आले. ३६ डीग्रीच्ावर तापमान वाढू 
न देण्ाकडे लक्ष ठदल्ामुळे उत्ादनवाढीस मदत झाली. सव्ण खते ठठबक संच-फटषीर्ेशन यंरिणेद्ारे ठदली. द्वरूप रासायननक खते 
वापरली. हाताने खते टाकली नाहीत. त्ामुळे खते कमी लार्ली. त्ांचा काय्णक्षम वापर झाला. स्तःच्ा खचगात बचत झाली. शास्त्र, 
तंरि, नवज्ान, कल्पकता यांच्ा जोडीला आधुननकतेची कास धरली तर ऊस हे जे एक प्रकारचे र्वत आहे त्ाची उत्ादकता त्कती तरी 
पटीने वाढवून ऊसाचे औद्ोयर्क मूल्ही (उदा. इथेनॉल, मळी, चचपाडापासून वीजनननम्णती, पात्ट्णकल बोड्ण, र्लॅस नननम्णती, वेर्वेर्ळ्ा 
प्रकारची अलॅजसडसस्, सलॅननटायझस्ण वर्ैरे) वृणद्रं्त करता येईल. आपण प्रत्ेकाने २०० टनाला पोहोचण्ाचा प्रयत्न केलाच पाठहजे. 
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माझ्ा शेतीत वापरत आहे. तो शेतकऱयांच्ा माठहतीसाठी येथे 

देत आहे.

जुलै मठहना म्णजे आडसाली लार्वडीचा हंर्ाम. १५ जुलै ते १५ 

आलॅर्स् या काळात ही लार्वड केली जाते. 

आडसालीची पूव्णतयारी कशी करावी हे मार्े नमूद केले आहेच.

ऊस त्पकासाठी वष्णभर काय-काय ननयोजन करावयाचे याचा एक 

तक्ता ही येथे देत आहेत. शेतकऱयांनी हा तक्ता वेळोवेळी पहाणे 

र्रजेचे आहे. ऊस लार्वडीसाठी जमीन तयार करताना घ्ावयाची 

काळजी पुढीलप्रमाणे :-

१. पाचट कुटटस् ी करून र्ाडावी..

२. रोटर मारुन, नांर्रट करावी. शक्य असल्ास उभी आडवी 

नांर्रट करावी. 

३. सेंद्ीय खतांचा मुबलक वापर करावा. शेणखत २० टन त्कंवा 

कंपोस्खत १५ टन, ठहरवळीचे खत, र्ांडूळ खत इत्ादी द्ावेत.

४. ढेकळे फोडून बारीक करून घेऊन सरी काढावी. 

५. सरीमध्े थोडेसे सेंद्ीय खत पसरून घ्ावे. शक्य असल्ास 

कारखान्याची काळी राख ८०० - ९०० त्कलो पसरून घ्ावी.

६. सरीमध्े सेंद्ीय खतावर रासायननक खते-बेसल डोस टाकून 

हलक्याशा अवजाराने सरीतल्ा मातीत नमसळून घ्ावे. मातीत 

नमसळून घेणे अत्ंत महत्ताचे आहे. 

लागिडीच्ा	िेळी
७. नबयाण्ावर बुरशीनाशक व त्कटकनाशकाची प्रत्क्रया करूनच 

लार्वड करावी. बुरशीनाशक १ ग्रलॅम, त्कटकनाशक १ नमली प्रती 
जलटर पाण्ात नमसळावे आणण नबयाणे दहा ते पंधरा नमनीटे बुडवावे.

८.  लार्वड करणेपूवषी सरीत पाणी देऊन जमीन ओलावून घ्ावी. 
कोरड्ात लार्ण करून लर्ेचच पाणी द्ावे त्कंवा पाण्ात 
लार्वड करावी. 

९.  लार्वडीनंतर सहा सात ठदवसात हलकेसे पाणी द्ावे.
आळिणी
पांढऱया मूळ्ांची वाढ भरपूर आणण जोमाने होते.
फुटवे एकसारखे, जोमदार व योग्य प्रमाणात नमळतात.
प्राथनमक वाढ आणण खतांचे शोषण चांर्ले होते. 
रोप लावर्वडीनंतर २ ते ४ ठदवसांनी त्कंवा कांडी लार्वडीनंतर ६ ते 
८ ठदवसांनी आणण जमीनीत ओल असताना 

१) १२:६१:०० - एक त्कलो 
२) ब्लॅक बॉक्स एक
३) बुरशीनाशक ४०० ग्रलॅम 
४) कीडनाशक ४०० नमली 

२०० जलटर पाण्ात नमसळून आळवणी करावी.
सरीची	रंदी	
१० .मध्म व हलक्या जनमनीत साडेचार फुटी व मध्म व खोल 
काळ्ा जनमनीत पाच फूट रंूदीची सरी काढावी. पॉवर त्टलरने 
भरणी होते आणण सहा फुटी सरी काढली तर चार चाकी लहान 
टट्र लॅक्रने भरणी होते.
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	 नबयाणातील	अंतर
११. मध्म व हलक्या जनमनीत एक डोळा दीड फुटावर व मध्म व 
खोल काळ्ा जनमनीत एक डोळा सव्ा फुटावर सरीत आडवे 
लावावे. 

तणनपाशक	
१२. लार्वडीनंतर नतसऱया चौर्ा ठदवशी जनमनीत ओल असताना 
मेटट्र ीब्ुझझनची फवारणी एकरी ३०० ते ४०० ग्रलॅम १५० लीटर 
पाण्ातून समान फवारावे. 

		 १३)	बेसल	डोस

अ) डी ए पी १०० त्कलो 

ब) पोटलॅश ७५ त्कलो 

क) सूक्ष्म अन्नद्व्ये १५ त्कलो 

ड) र्ंधक १५ त्कलो 

इ) मलॅग्ेजशअम सले्फट २५ त्कलो 

फ) त्कटकनाशक १० त्कलो (फरटेरा)

	 १४)	जीिाणू	लागिडीपासून	१०	व्ा	ठदिशी	

अ) नरि स्थिर करणारे १ जलटर 

ब) सु्रद नवरघळणारे १ जलटर 

क) टट्र ायकोडमगा १ जलटर 

२०० जलटर पाण्ात नमसळून जनमनीत ओल असताना आळवणी 
करावी त्कंवा पाट पाण्ातून सोडावे. डट्र ीप असेल तर त्ातून सोडावे. 

	 १५)	डोस	क्रमयांक	२	लागिडीपासून	२०ते२५	ठदिसयांनी	

अ) युरीया  ४५ त्कलो 

सरीत टाकावे. 

	 १६)	डोस	क्रमयांक	३	लागिडीपासून	४०ते४५	ठदिसयांनी	
अ) युरीया ९० त्कलो 

सरीत टाकावे.

	 १७)	 ऊस	संजीिनी	फिारणी	क्रमयांक	१	लागिडीपासून	४५	
व्ा	ठदिशी	

 पठहली फवारणी (६० जलटर पाणी पुरते)

 या फवारणीत संजीवके आणण पोषण द्व्ये सोबत बुरशीनाशक 
आणण कीटकनाशक आहे. याच दरम्यान “खोड कीड” येत असते, 
काही बुरशी रिास देत असतात, याचा नवचार करून ही फवारणी 
ठरवली आहे.

	 १८)	डोस	क्रमयांक	४	लागिडीपासून	६०	ते	६५	ठदिसयांनी	

अ) युरीया ४५ त्कलो 

ब) २४:२४:०० १०० त्कलो 

क) पोटलॅश ५० त्कलो 

ड) जलंबोळी पेंड १० त्कलो 

नमसळून पहारीने ४ ते ६ इंच खोलीचे 
चिद् घ्ावे आणण दोन चिद्ात एक फूट 

अंतराने खते घालून बुजवून घ्ावे. 

ऊस संजीवनी फवारणी क्रमांक 
२ लार्वडीपासून ६५ व्या ठदवशी 

१९)	दसूरी	फिारणी	(९०	ललटर	
पाणी	पुरते)	

या फवारणीत संजीवके आणण पोषण द्व्ये 
सोबत बुरशीनाशक आणण कीटकनाशक 

आहे. याच दरम्यान “खोड कीड” असते, काही बुरशी रिास 
देत असतात, याचा नवचार करून ही फवारणी ठरवली आहे.

ऊस संजीवनी फवारणी क्रमांक ३ लार्वडीपासून ८५ व्या ठदवशी 
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	 २०)	नतसरी	फिारणी	(१३५	ललटर	पाणी	पुरते)	

	 २१)	डोस	क्रमयांक	५	लागिडीपासून	९०	ते	१२०	ठदिसयांनी	

अ) युरीया १३५ त्कलो 

ब) २४:२४: ०० १०० त्कलो 

क) जसरं्ल सुपर फॉसे्ट १५० त्कलो 

(ब आणण क ऐवजी त्डएपी १०० त्कलो चालते) 

ड) पोटलॅश १०० त्कलो 

ई) जलंबोळी पेंड १०० त्कलो 

उ) सूक्ष्म अन्नद्व्ये १५ त्कलो 

ए) र्ंधक १५ त्कलो 

ऐ) मलॅग्ेजशअम सले्फट २५ त्कलो 

सरीत टाकून भरणी पूण्ण करावी. 

	 २२)	जीिाणू	भरणी	पासून	१०	व्ा	ठदिशी	

नरि स्थिर करणारे १ जलटर 

सु्रद नवरघळणारे १ जलटर 

टट्र ायको १ जलटर 

ऊस संजीवनी फवारणी क्रमांक ४ लार्वडीपासून १०५ व्या ठदवशी 

	 २३)	चौथी	फिारणी	(	१५०	ललटर	पाणी	पुरते	)	
 ही फवारणी महत्ताची आहे, या नंतरची फवारणी ऊसाच्ा 

ऊंचीमुळे करता येण्ाची शक्यता कमी असते.

	 २४)	डोस	क्रमयांक	६	भरणी	पासून	३०	ठदिसयांनी	

अ) अमोननयम सले्फट ४५ त्कलो 

ब) २४:२४:०० १०० त्कलो 

क) पोटलॅश २५ त्कलो 

ड) जलंबोळी पेंड १० त्कलो

  नमसळून सरीत टाकावे. 

ऊस संजीवनी फवारणी क्रमांक ५ लार्वडी पासून १२५ व्या ठदवशी 

	 २५)	पाचिी	फिारणी	(शक्	झालेस)	
( १८० जलटर पाणी पुरते ) 

	 २६)	डोस	क्रमयांक	७	भरणीपासून	६०	ठदिसयांनी	

अ) अमोननयम सले्फट ५० त्कलो 

ब) पोटलॅश २५ त्कलो 

 महत्ताचे 
  कलॅ ल्शियम नायटट्र ेट ७ त्कलो माठ्ा भरणीनंतर १५ 
ठदवसांनी स्तंरिपणे द्ावे. 

  नंतर १५ - १५ ठदवसाचे अंतराने कलॅ ल्शियम 
नायटट्र ेट ३ - ३ त्कलो तीन चार वेळा स्तंरि 

द्ावे. 

  यामुळे ऊसाची जाडी वाढण्ास फार मदत होते. 

महत्ताचे 
  सूक्ष्म अन्नद्व्ये देण्ापूवषी माती परीक्षण करून कोणते 

सूक्ष्म अन्नद्व्ये कमी त्कंवा जास् आहेत ते पहावेत. 

  खालील प्रमाणे सूक्ष्म अन्नद्व्याचे ननयोजन केल्ास ऊस उत्ादन 
वाढीस फारच उपयुक्त ठरते. 

फेरस सले्फट १० त्कलो 

झझकं सले्फट १० त्कलो 

कॉपर सले्फट ०.५ त्कलो 

मलॅन्ेजशअम सले्फट ५ त्कलो 

बोरॉन १ त्कलो 

 फेरस सले्फट कॉपर सले्फट बोरॉन झझकं सले्फटमॅंर्ेननज सले्फट
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असे नमश्ण तयार करून ठदल्ास यांची उपयुक्तता फारच वाढते. 

पैकी अ. आणण ब. दोन्ी वेर्वेर्ळे थोड्ाशा सेंद्ीय खतात एक दोन 
ठदवस नमसळून ठेवल्ास त्ाचे चचलेशन होते व उपलब्धता वाढते. 

संजीवकांच्ा फवारणीचा तक्ता हा डॉ.बाळकृष्ण जमदग्ी सरांच्ा 
मार््णदश्णनाखाली तयार झाला आहे.

फवारणीबाबत त्कंवा संजीवके उपलब्धतेबाबत माठहती हवी 
असल्ास संजीव माने यांच्ाशी संपक्ण  साधावा. ऊस संजीवनी स्ॉक 
पॉईट र्ेली १२ वषवे काय्णरत आहे. वरीलप्रमाणे आणण शास्त्र समजून जर 
प्रयत्न केले तर एकरी १०० टनच काय तर माझ्ा इकडे “एकरी १५१” 
टनाचा प्रयोर्ही यशस्ी झाला आहे. वरील चाट्ण हा मार््णदश्णकपर आहे. 
साधारणपणे केव्ा काय करावे लार्ते त्ाची पूव्णतयारी असावी म्णून 
सव्ण एकत्रित चाट्ण ठदला आहे. कोणत्ाही पररस्थितीत लार्वडीपासूनचे 
ठदवस चुकवू नका. वेळेच्ावेळी बाबी पूण्ण झाल्ा की, उत्ादनात भरीव 
वाढ नमळते. फवारणीमध्े संजीवकांचा वापर केल्ाने अधधक उत्ादन 
सहजासहजी नमळते. र्ृपच्ा सदस्ांसाठी उत्तम क्वालॅजलटीचे आणण 
अत्ंत माफक कॉन्न्ट्रब्ूशन कॉस्मध्े संजीवके जीवाणू घरपोहोच 
नवतरीत केली जातात. र्ुजरात येथे ५०० एकरवर कृत्षभूषण संजीव 
माने यांच्ा मार््णदश्णनाखाली सुरू असलेल्ा १०० मे.टन ऊस उत्ादन 
प्रकल्पाचा झव्डीओ पाहण्ासाठी खालील जलंकवर क्ीक करा (२०१७-
१८) https://youtu.be/6VkEP9l6KNQ

आळिणी

पांढऱया मूळ्ांची वाढ भरपूर आणण जोमाने होते 

फुटवे एकसारखे, जोमदार व योग्य प्रमाणात नमळतात

प्राथनमक वाढ चांर्ली होते

खतांचे शोषण चांर्ले होते 

झायलेम व फ्ोएमची बांधणी उत्तम केली जाते

रोप लार्वडीनंतर २ ते ४ ठदवसांनी त्कंवा कांडी लार्वडीनंतर ६ ते ८ 

ठदवसांनी आणण जनमनीत ओल असताना 

१) १२:६१:०० - १ ते २ त्कलो 

२) ब्लॅक बॉक्स एक

३) बुरशीनाशक ४०० ग्रलॅम 

४) त्कडनाशक ४०० नमली २०० जलटर पाण्ात नमसळावे. 

यशस्ी ऊस बार्ायतीमध्े अनेक नवज्ान नवषयाचा सहभार् आहे. त्ात 

र्णणत, मृद थिापत्शास्त्र, मृद रसायनशास्त्र, मृद भौनतकशास्त्र, जीव 

रसायनशास्त्र, हवामानशास्त्र, सूक्ष्मजीव नवज्ान, खननजशास्त्र, वनस्पती 

शरीरशास्त्र, अथ्णशास्त्र, कृत्षनवद्ाशास्त्र, त्कटकशास्त्र आणण वनस्पती 

जननशास्त्र यांचा प्रामुख्ाने उल्लेख करावयास पाठहजे. या प्रत्ेक 

शास्त्रातील काही आडाखे महत्ताचे आहेत की, जे आपण आत्मसात 

केले पाठहजेत. तर आपण सहज १०० टन उत्ादन नमळवू शकतो. 

ठदलेल्ा खतांचा योग्य वापर होण्ासाठी त्ांचे जनमनीत रासायननक व 

जैनवक रूपांतर व्ावे लार्ते. हे रूपांतर जेवढे सुलभ व हळूहळू होईल 

तेवढे शोषण चांर्ले होते. त्ामुळे वजनदार ऊस तयार होण्ास मदत 

होते. अन्नद्व्याचे शोषण चांर्ले होण्ासाठी जनमनीतील हवा व पाणी 

यांचा समतोल रहावा लार्तो. हे सव्णस्ी जनमनीच्ा भौनतक र्ुणधम्ण व 

पाणी देण्ाच्ा पद्तीवर अवलंबून आहे. अन्नद्व्य पुरवठ्ाचा वेर् हा 

जनमनीतील सेंठद्य कबगाचे प्रमाण, नतचा सामू व पोत यावर अवलंबून 

असतो. आम्ल जनमनीस चुनखड़ी घालून व नवम्ल जनमनीत जजप्सम 

घालून व दोन्ी तऱहेच्ा जनमनीत भरखते त्कंवा ठहरवळीची खते वापरून 

अनुकूल वातावरण तयार होते व ऊसाची ननरोर्ी व सुयोग्य वाढ होण्ास 

मदत होते. 

बऱयाच जनमनीत ठदलेले सु्रद खत त्कंवा पालाश खत लर्ेच स्थिर 

होते. त्ामुळे त्पकांना ही अन्नद्व्ये नमळण्ात अडचणी येतात. सेंठद्य 

खताद्ारे खते ठदल्ास हा प्रश् सुटण्ास मदत होते.
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अजलकडच्ा १०-१२ वषषांत असे ठदसून आले आहे की र्ारपीट, पूर, 
अनतवृष्ी, मुसळधार पाऊस, वारा इत्ादीमुळे ऐन हंर्ामाच्ा काळात संपूण्ण 
पीक नष् होते. या सव्ण नैसयर््णक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत येत असून 
यामुळे शेतकऱयांचे संपूण्ण आधथ्णक चक्र अडचणीत येते आणण र्ुंतवणूक 
वाया जाते. यामुळे केवळ शेतकरीच नाही तर सामान्य माणसालासुद्ा 
याची झळ बसल्ाजशवाय राहत नाही कारण ज्ावेळी बाजारात मार्णी 
असतांना उपलब्धता झाली नाही तर दर वाढतात. यासाठी मार्णी व 
पुरवठा यांचा समतोल राखणे र्रजेचे असते. सद्पररस्थितीत जशक्षणाचे 
प्रमाण चांर्ले असून इंटरनेट व सोशल मीत्डयामुळे आरोग्याबद्ल 
जार्रूकताही वाढलेली असून सव्णजण र्ुणवत्तेला प्राधान्य देताना 
ठदसतात व त्ासाठी दोन पैसे जास्ीचे देण्ाची तयारीही त्ांची असते.

यपा	नैसरग्टक	आपत्रीव्यनतररक्त	अनेक	समस्पा	आहेत	जसे	की,	
• अन्न सुरक्षा
• नवनवध कारणांमुळे उत्न्न कमी
• एकसमान र्ुणवत्तेचा अभाव
• रसायनांचा जास् वापर
• पाणी आणण ऊजवेचा अधधक वापर
• पीक खच्ण
• नैसयर््णक आपत्तींमूळे अननजचितता

• जनमनीतील रोर्राई
• हवामानाची पररस्थिती
• पायाभूत सुनवधा इत्ादींमुळे जमीन ठदवसेंठदवस कमी होत आहे.

सध्ाच्ा पररस्थितीत आम्ाला आपण खात असलेल्ा 
भाजीपाल्ाचा व फळांचा ्रोत माठहत नाही. म्णूनच आर्ामी काळात 
खाद्पदाथषांमध्े ्रोत कुठून आहे याचा शोध काढणे महत्तपूण्ण होईल.

ईश्वराची देणर्ी असलेल्ा भारतासारख्ा देशात आपल्ाकडे 
चांर्ली माती व पाणी आहे जे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, 
चांर्ले मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. आपल्ाकडे भारतात हवामान आणण 
हवामानाची नवनवधता आहे. परंतु काही ठठकाणी जमीनीत होणाऱया 
रोर्ाची समस्ा, पानथळ जमीन, जास्ीचा रासायननक डोस इत्ादीमुळे 
जमीनीची प्रत खालावत आहे.

या सव्ण अडचणींवर मात करण्ासाठी संरजक्षत लार्वड हे वरील सव्ण 
नैसयर््णक आणण अनैसयर््णक समस्ांसाठी एक चांर्ला पयगाय असल्ाचे 
ठदसते. संरजक्षत लार्वड व्यवसाय म्णून चालनवली जाऊ शकते 
जजथे आम्ी लेखाजोखा ठेवतो (नफा/तोटा) आजकाल लोक संरजक्षत 
लार्वडीसाठी ग्रीनहाऊस, पॉलीहाऊस, नेटहाऊस अशा नवनवध रचना 
वापरत आहेत. संरजक्षत लार्वडीमध्े खालीलप्रमाणे अनेक फायदे 
नमळतात.

क्लायमेेट समलाट्ट  
ॲग्रीकल्चरल सोल्यूशन्स 

भलावरी वलाट्चलाल
एस.	एन.	पपाटरील	

जैन इररर्ेशन जसस्ीम् जि. 

मोबा. ९४२२२९२१०२
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• कमी क्षेरिात जास् उत्ादन

• एकसमान र्ुणवत्ता

• कमी खच्ण

• रसायनांचा कमी वापर

• पाणी आणण ऊजवेची बचत

• नवनवध हवामान पररस्थितीत शेती शक्य आहे

• लार्वडीसाठी र्ुणवत्तापूण्ण रोपे नमळनवण्ासाठी

• चांर्ल्ा प्रजातींचा प्रसार

• सुजशजक्षत तरुणांसाठी स्यंरोजर्ार इ.

ज्पाप्रमपाणे	 फपायदे	 आहेत,	 त्पाचप्रमपाणे	 आव्हपानेसुधदपा	 असून	 ते	 पपार	
करणे	आवश्यक	आहे

१. प्रारंधभक र्ुंतवणूक जास् आहे

२. सुरूवातीच्ा काळात सरकारी आधथ्णक सहाय्य आवश्यक 
आहे (अत्ंत कमी व्याज/सबजसडी (डीबीटी)/अनुदाननत कोल्ड 
स्ोरेज आणण वाहतूक सुनवधांवर कज्ण इ.)

३. कापणीनंतरचे व्यवथिापन 

४. र्ुणवत्तापूण्ण उत्ादनासाठी नवशेष बाजारपेठ तयार करणे जजथे 
दजवेदार उत्ादने उपलब्ध असतील

५. नवशेष प्रजशक्षण

६. संरजक्षत शेतीसाठी नवजशष् वाण नवकजसत करणे आवश्यक आहे.

वेर्वेर्ळ्ा प्रांतांसाठी वेर्वेर्ळ्ा त्पकांच्ा र्रजेनूसार आणी 
हवामानाच्ा पररस्थितीत वेर्वेर्ळ्ा स्ील सेक्शनचा वापर करून  
(जसे की, जलपड चलॅनेल, चलॅनेल कम ट्ूबूलर, आयताकृती इ.) वेर्वेर्ळ्ा 

रचनेनुसार करणे र्रजेचे आहे. भारताकडे स्ट्रक्चरल अधभयांत्रिकी 
तंरिज्ान व अनुभव चांर्ला असून नवनवध रचना बननवणे आपल्ासाठी 
सोयीस्र आहे.

आता जर्भरात नवनवध माध्मातून सॉईललेस/मातीनवना होणारी 
शेती वाढत आहे. या वेर्वेर्ळ्ा ननवन माध्मात पीक लार्वडीसाठी 
लार्णारे तंरिज्ान व उपाय नवकजसत झालेले आहेत. तसेच आता 
पारंपररक पद्तीने उघड्ा रानावर होणाऱया शेतीची (ओपन त्फल्ड 
अलॅग्रीक्चर) जार्ा संरजक्षत शेती (प्रोटेके्ड अलॅर्ीक्चर) घेत आहे. 

संरजक्षत शेतीत लार्वडीच्ा बऱयाच पद्ती उपलब्ध आहेत जसे की-
• माती
• माती व्यनतररक्त - कोको-पीट/ रॉकवूल / पीटमॉस इ.
• हायडट्र ोपोननक्स (एन. एफ. टी.)  
• एरोपोननक्स

यामध्ेच ननयंरिीत शेती, बंठदस् फलोत्ादन, बहुमजली शेती, 
शहरी शेती इत्ादी नवनवध प्रकारच्ा शेतीपद्ती उपलब्ध आहेत. यात 
मुख्त्े सॉईललेस (मातीनवना)-कोको-पीट/रॉकवूल/पीटमॉस तसेच 
पाणी+अन्नद्व्ये यांचे नमश्ण हे माध्म वापरून हायडट्र ोपोननक्स (एन. एफ. 
टी.) व एरोपोननक्स ह्या तंरिज्ानाद्ारे शेती होते. अशी शेती  पारंपररक 
म्णून नवे् तर व्यवसाय म्णून केली जाते. यामध्े खालीलप्रमाणे 
वेर्वेर्ळ्ा लार्वड पद्त अवलंबल्ा जातात.

सॉईललेस	मपातरी	व्यनतररक्त	-	कोको-परीट/	रॉकवूल	/	परीटमॉस	इ.
१. ग्रो बलॅर्चा वापर करून 
२. कंुडीमध्े 
३. प्ास्स्क टरूफ 
४. रलॅक 

खुल्या शेतीतील सफरचंदयाच्या बयागेतील टे्ललस (क्रॉप सपोट्ट) लसस्ीम
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यासव्ण प्रकारात मातीऐवजी कोको-
पीट/ रॉकवूल / पीटमॉस इत्ादींचा वापर 
करून आपण भाजीपाला, फुले व मसाले 
(हळद, आद्क इ ) यांची शेती चांर्ल्ा 
प्रकारे केली जाऊ शकते 

हपायडट् ोपोननक्	(एन.	एफ.	टरी.)

१. से्शनरी 

२. ररव्ॉल्ींर् 

यासव्ण प्रकारात पाण्ासोबत खते 
एकत्रितररत्ा रक्ताधभसरण पद्तीने 
(सक्यू्णलेटरी) पद्तीने र्रजेनुसार देण्ात 
येतात, ज्ामुळे पाणी व खतांची बचत 
भरपूर प्रमाणात होत असते. आपण पालेभाज्ा, पुठदना, लेट्ुस व स्ट्र ॉबेरी 
आदींची शेती चांर्ल्ा प्रकारे केली जाऊ शकते 

एरोपोननक्	:

१. बेन्ेस 

२. रलॅक

यासव्ण प्रकारात पाण्ासोबत खते हवेत मुळांच्ा कक्षेभोवती 
फवारले जातात. आपण भाजीपाला, बटाटे आदी यांची शेती चांर्ल्ा 
प्रकारे केली जाऊ शकते 

अक्पापोननक

१. टॅंक

याप्रकारात मत्स्यउत्ादनाबरोबर शेतीउत्ादन हायडट्र ोपोननक्स पद्तीने 

घेतले जाते. यात रक्ताधभसरण (सक्यू्णलेटरी) 
पद्त अवलंबली जात असून, हे पाणी टाक्यांमध्े 
सोडले जाऊन तरंर्त्ा पद्तीने शेती केली जाते. 
आपण पालेभाज्ा, पुठदना, लेट्ूस व स्ट्र ॉबेरी 
यांची शेती चांर्ल्ा प्रकारे केली जाऊ शकते.

वरील सव्ण प्रकारच्ा शेतीसाठी नवनवध 
जसचंन पद्तींचा (इनलाईन, ऑनलाइन, 
प्े नोझल आदी) वापर करण्ात येऊन, 
वातावरण नननम्णतीसाठी फॉर्स्ण/ कूजलंर्/
ठहत्टरं् आदींचा वापर करून ते ऑटोमेशनच्ा 
साह्याने ननयंत्रित केले जाते. यासव्ण मानतनवना 
शेतीसाठी ऑटोमेशन हे जरूरी साधन आहे, 

ज्ामुळे अचूकतेने सव्ण र्ोष्ी ननयंत्रित करणे शक्य असते. वरील पद्तीने 
आपण शहरी भार्ात ज्ाठठकाणी महार् जमीन, जार्ेची कमतरता 
व अधधक मार्णी असल्ाकारणाने बहुमजली शेती करणे हा पयगाय 
उपलब्ध झाला आहे. 

सद्पररस्थितीत तर बऱयाच प्रर्त देशांमध्े (जपान, युरोप, तुककी, 
इ्रायल आदी ) फळबार् लार्वडसुद्ा संरजक्षत शेतीमध्े केली जात 
आहे. यापद्तीत आंबा, द्ाक्षे, केळी, टरबूज, खरबूज, डाचळंब यासारखी 
त्पके घेण्ात येऊन त्ामध्े अनतशय बारकाईने त्ांची शेती केली 
जाते. जेणेकरून प्रत्ेक झाडाची व फळांची योग्यररत्ा (इररर्ेशन, खत 
व्यवथिापन, कलॅ नोपी ननयोजन, फळ व मुळे यांचे ननयोजन, हाताळणी, 
पलॅकेजजरं्, स्ोरेज) ननर्ा राखली जात असून, अशा उत्ादनास या प्रर्त 
देशांमध्े जास् मार्णी आहे. अशा प्रकारची शेती सध्ा प्रायोयर्क 

हरितगृहातील सॉईललेस मिडीया कोकोपीट ग्ोबॅगिधील टोिॅटो

हररतर्ृहातील रॉकवूल (प्ास्टीक-टट्रफ) मधील जशमला नमरची
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तत्तावर भारतात (महाराष्ट्र ात) सुद्ा करण्ात येत आहे. यामध्े कीड 
व रोर्राई ननयंरिण करण्ासाठी कमीत कमी केनमकल्सचा वापर, 
कमीत कमी रासायननक खतांचा वापर होत असून, पाण्ाचीही 
बचत चांर्ली होत आहे. याचबरोबर चांर्ल्ा व एकसमान प्रतीचे 
फळांचे उत्ादन करण्ात येऊन मोठ्ा शहरांमध्े मार्णी वाढली 
आहे. नवनवध पद्तींनुसार व नवनवध त्पकातील अंतर, त्ासाठी 
लार्णारे जसचंन आवश्यकतेनूसार फटषी-केनमर्ेशन उपकरणांसह 
नवीनतम ऑटोमेशनसह नवनवध सूक्ष्मजसचंन प्रणाली भारतात आधधच 
उपलब्ध आहेत. तसेच हवामान ननयंरिणासाठी फॉर्स्ण, कूजलंर् पलॅड, 
हीटर, पार ललॅम्प इत्ादी नवनवध उपकरणे भारतात उपलब्ध आहेत. 
संरजक्षत शेतीसाठी भारतात खालील पयगाय वापरात असून ते सव्णरि  
उपलब्ध आहेत

• ग्रीन हाऊस (फोस्ड्ण व वहेन्टीलेटेड) 

•  पॉली हाऊस (नलॅचरल व वहेन्टीलेटेड) 

•  नेट हाऊस (नलॅचरल व वहेन्टीलेटेड) 

ग्रीन	 हपाऊस	 (फोसड्ट	 व	 वहेनटरीलेटेड) : यामध्े संपूण्ण सांर्ाडा हा 
र्लॅल्नाईज्ड स्ीलपासून बननवण्ात येतो. ितासाठी पॉलीत्फल्म 
असून पॉलीकॉबमोनेट शीटचे आच्ादन असते. तापमान ननयंत्रित 
करण्ासाठी कूजलंर् पलॅड व ठहत्टरं् पद्तीचा वापर केलेला असतो. 
आद््णता ननमगाण करण्ासाठी फॉर्रचा वापर केला जातो. जसचंनासाठी 
वेर्वेर्ळ्ा लार्वडपद्तीप्रमाणे ननवड केली जाते (उदा. ठठबक 
जसचंन संच, तुषार जसचंन) याबरोबरच ऑटोमेशनचा वापर मोठ्ा 
प्रमाणात आहे जेणेकरून कमी खचगात, आवश्यक तेवढ्ा प्रमाणात 

शाश्वत	शेतीसािी	निीन	तंरिज्ानाची	आिश्यकता
नैसयर््णक संकटांचा प्रभावीपणे सामना करण्ासाठी पारंपाररक शेती पद्तीतून आता बाहेरच पडावे लार्ेल. त्ाजशवाय तरणोपाय नाही. 

उघड्ा रानात जी त्पके घेऊ त्ांना वादळ-वारे, तापमान, थंडी, र्ारपीट, धुके, बुरशी, नवषाणूजन्य रोर् व कीडी यांचा सामना करावाच लार्ेल. 
त्ातून त्ांना मुक्त करून वाचवायचे असेल तर बंठदस् वा ननयंत्रित वातावरणातील शेतीकडे न्यावे लार्ेल. अशी अद्यावत व शाश्वत शेती 
करण्ासाठी लार्णारे साठहत्, तंरिज्ान, उपाय व मार््णदश्णन पुरनवण्ासाठी जैन इररर्ेशन कंपनीने ‘क्ायमेट स्ाट्ण अलॅग्रीक्चरल सोल्ूशन्स’ 
नावाचा नवीन नवभार् काय्णरत केला आहे.  शेतकऱयांनी या नवभार्ातील तज्ज व अनुभवी शास्त्रज्ांंचे मार््णदश्णन घेऊनच शेती करण्ाची नवीन 
पद्त स्ीकारली पाठहजे. नवीन पीकपद्तीकडे वळले पाठहजे आणण लार्वड करण्ाच्ा नवनवीन पद्तींचा स्ीकार केला पाठहजे. नवीन 
तंरिज्ानाची ही कास धरली तरच शेतकरी बदलत्ा हवामानाशी व जार्तीक तापमानवाढीशी आणण रोज शेतीत नव्याने उद्भवणाऱया नैसयर््णक 
आव्ाने, संकटे व आपत्तींशी सक्षमपणे दोन हात करू शकतील; अथगात यासाठी खोलात जाऊन पूण्णपणे नवषय समजून घेणे व नवीन ज्ान 
आत्मसात करणे अत्ावश्यक आहे. त्ाजशवाय यशस्ीतेकडे जाता येणार नाही, असे कंपनीचे संचालक श्ी. अजजत जैन यांनी सांयर्तले. 

हररतर्ृहातील एरोपोननक्स बटाटा पीक

पॉजलहाऊसमधील नारळाच्ा टफ्ण लावरील ऑत्क्ण ड शेती

हररतर्ृहातील एरोपोननक्स पद्तीत लार्लेले बटाटे

एक्वापोननक पद्तीत उर्वलेली लेट्ूस

हररतर्ृहातील ग्रोबलॅर्मधील काकडी

हररतर्ृहातील हायडट्र ोपोननक पद्तीत उर्वलेली स्ट्र ॉबेरी
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पाणी व खते त्ाचा सामू (पी. एच.) व ई. सी. तपासून देण्ात येत 
असतो, याव्यनतररक्त तापमान ननयंत्रित करण्ासाठी, नेट बंद/चालू 
करण्ासाठी, झखडक्या बंद/चालू करण्ासाठी, पाणी व ऊजवेची बचत, 
कमीत कमी माणसांत चुका न होता काम आदी फायदे होत असतात.

पॉलरी	 हपाऊस	 (नॅचरल	 व	 वहेनटरीलेटेड)	 :	 यामध्े संपूण्ण सांर्ाडा हा 
र्लॅल्नाईज्ड स्ीलपासून बननवण्ात येत असून पॉलीत्फल्म याचे 
आच्ादन असते. यामध्े तापमान व आद््णता ननमगाण करण्ासाठी फॉर्रचा 
वापर केला जातो. दोघी र्ोष्ी करत असताना वेर्वेर्ळ्ा पद्तीने वापर 
करणे र्रजेचे असते. (तापमान ननयंत्रित करण्ासाठी झखडक्या उघड्ा 
ठेवणे र्रजेचे आहे जेणेकरून हवा खेळती राहते व आद््णता ननमगाण 
करण्ासाठी झखडक्या बंद कराव्यात ज्ामुळे लवकर आद््णता ननमगाण 
होते इ.) जसचंनासाठी वेर्वेर्ळ्ा लार्वड पद्तीप्रमाणे ननवड केली 
जाते (उदा. ठठबक जसचंन संच, तुषार जसचंन). याबरोबरच ऑटोमेशनचा 
वापर करणे सोयीस्र ठरतो जेणेकरून कमी खचगात, आवश्यक तेवढ्ा 
प्रमाणात पाणी व खते त्ाचा सामू (पी. एच.) व ई. सी. तपासून देण्ात 
येत असतो, याव्यनतररक्त तपमान ननयंत्रित करण्ासाठी, नेट बंद/चालू 
करण्ासाठी, झखडक्या बंद/चालू करण्ासाठी, पाणी व ऊजवेची बचत, 
कमीत कमी माणसांत चुका न होता काम इ. फायदे होत असतात.

नेट	हपाऊस	(नॅचरल	व	वहेनटरीलेटेड) : यामध्े संपूण्ण सांर्ाडा हा र्लॅल्नाईज्ड 
स्ीलपासून बननवण्ात येत असून शेडनेट याचे आच्ादन असते. यामध्े 
तापमान व आद््णता ननमगाण करण्ासाठी फॉर्रचा वापर केला जातो. दोघी 
र्ोष्ी करत असताना वेर्वेर्ळ्ा पद्तीने वापर करणे र्रजेचे असते. 
यामध्े पावसाळ्ात मारि पाणी आत जाऊन जास्ीचा ओलावा ननमगाण 
होतो व त्ाचे पयगावसान रोर्राईत होत असते म्णून पावसाळ्ात ज्ा 
ठठकाणी जास् पाऊस असतो त्ाठठकाणी शक्यतो यामधे पावसाळ्ात 
लार्वड केली जात नाही. यासाठी उपाय म्णुन जनमनीचा उतार व्यवस्थित 
ठदल्ाने पाण्ाचा ननचरा करणे र्रजेचे असते. यावर उपाय म्णून काहीजण 
पॉली कम नेट हाऊसचा पयगाय ननवडताना ठदसतात म्णजे काय तर वरून 
पॉलीत्फल्मचे आच्ादन व साईडला नेट लावण्ात येते. जसचंनासाठी 
वेर्वेर्ळ्ा लार्वडपद्तीप्रमाणे ननवड केली जाते (उदा. ठठबक जसचंन 
संच, तुषार जसचंन) याबरोबरच ऑटोमेशनचा वापर करणे सोयीस्र ठरते.
जेणेकरून कमी खचगात, आवश्यक तेवढ्ा प्रमाणात पाणी व खते त्ाचा 
सामू (पी. एच.) व ई. सी. तपासून देण्ात येत असतो, याव्यनतररक्त तापमान 
ननयंत्रित करण्ासाठी, नेट बंद/चालू करण्ासाठी, झखडक्या बंद/चालू 
करण्ासाठी, पाणी व ऊजवेची बचत, कमीत कमी माणसांत चुका न होता 
काम इ. फायदे होतात.

जैन स्यंचजलत यंरिणा (जसचंन, खते देणे व वातावरण ननयंरिण यांचे अचूक व्यवथिापन)

नेटहाऊसमधील अनतघन सफरचंदाची लार्वड  जैन ठहल्स येथील नेटहाऊसमधील त्टश्यूक्चर केळी लार्वड
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जैन फिल्टस्ट

ठिबकेश्वरला्चरी
लेख	-	५

कहाणी 

ठिबक संचाचा संरक्षक 
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जसचंनाकररता वापरले जाणारे पाणी हे वेर्वेर्ळ्ा 
स्ोरिांत पासून घेतले जाते. उदाहरणाथ्ण नदी, नाले, तलाव, 

नवहीर, शेततळे, बोरवेल इत्ादी. या प्रत्ेक पाण्ाचे 
र्ुणधम्ण स्ोरिानुसार बदलतात. नदी नाल्ांच्ा त्कंवा 

कालव्यांच्ा वाहत्ा पाण्ात रेती आणण माती इत्ादीचे 
प्रमाण अधधक असते. तर तलाव, शेततळे अशा स्थिर 

स्ोरिांमध्े शेवाळ त्कंवा जैनवक घटक अधधक असतात. 
तसेच बोअरवेल, ट्ूबवेल, नवठहर या भूपृष्ांअंतर््णत 

असणाऱया स्त्रोतांमध्े क्षारांचे प्रमाण अधधक असते. तसेच 
काही नवठहरींमधून र्ाळ ननघतो तर काही बोअरवेल मधून 
ननघणाऱया रेतीचे प्रमाण अधधक असते. ही सर्ळी पाणी 
कलुत्षत करणारी घटके ठठबक जसचंन संचातील त्डट्र पर 

मध्े जाऊन अडकू शकतात. अधधक रेती असल्ास तुषार 
संचातील स्प्कंलर नोझल घासले जातात. ही घटके 
पाण्ातून काढण्ासाठीच आपल्ा संचात पाण्ाच्ा 
र्ुणवत्तेला अनुसरून त्फल्स्ण वापरणे आवश्यक आहे. 

योग्य त्फल्स्ण ठठबक संचाची काय्णक्षमता वाढनवताे तसेच 
संचाचे आयुष्यमान ही वाढनवतो, म्णून तर त्फल्स्णला 
आपल्ा ठठबक संचाचे हृदय म्णून संबोधतात. आता 
पाण्ाच्ा र्ुणवत्तेनुसार त्फल्रची ननवड करावयाची 
म्टल्ावर सव्णप्रथम पाण्ाची र्ुणवत्ता काय आहे, हे 

जाणून घेणे महत्ताचे आहे. 

अभभजीत	जोशी	
जैन इररर्ेशन जसस्ीम् जल. (मोबा. ९४२२२ ८३४०२)
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पाण्ाच्ा	गुणित्ेसािी	जबाबदार	घटक
पाण्ात भौनतक घटक म्णजेच रेती, माती इ. जैनवक घटक 

उदाहरणाथ्ण शेवाळ, पालापाचोळा, जजवाणू इ. तसेच रासायननक 
घटक उदा. काबमोनेट, बायकाबमोनेट, सोत्डयम, लोह, कलॅ ल्शियम इत्ादी 
असतात. यापैकी रासायननक घटक म्णजेच क्षार हे पाण्ात नवद्ाव्य 
स्रूपात असल्ाने ते त्फल्स्णमधून काढता येत नाही. तरीदेखील 
त्फल्रची ननवड करताना क्षारांचा नवचार करणे आवश्यक असते. 
कारण हे नवद्ाव्य क्षार भौतीक घटकांना जोडतात व संचात साठतात. 
तसेच जैनवक घटकातील जजवाणू हे जसचंनाकरीता वापरल्ा जाणाऱया 
त्फल्स्णमध्े र्ाळले जाऊ शकत नाहीत. परंतु हे जजवाणू जो चचकटा 
उत्सजज्णत करतात या चचकट्ाल्ा माती रेतीचे कण चचकटतात. 
याचाच अथ्ण असा की, जरी हे त्फल्स्ण भौतीक घटक 
व काही प्रमाणात जैनवक घटक काढण्ासाठी 
वापरत असले तरीही क्षार तसेच जीवाणूंचा 
देखील त्फल्र ननवडतांना नवचार करणे 
आवश्यक आहे. 

आपल्ा पाण्ाच्ा स्ोरि व या घटकांचे 
प्रमाण जाणून घेण्ासाठी संचाला जाणारे 
पाणी एका काचेच्ा स्च् बाटलीत भरून 
२४ तास स्थिर ठेवावे. त्ानंतर त्ातील घटके 
त्ांच्ा वस्ुमानाप्रमाणे खाली बसतील. उदा. जड 
रेती सवगात खाली बसेल, तर हलके शेवाळ वर राहील. 
त्ांच्ा थरांच्ा उंचीप्रमाणे त्ांचे प्रमाण आपल्ाला ठरवता येऊ 
शकते. भौतीक घटकांची त्ांच्ा आकारमानानुसार नवभार्णी खालील 
तक्तात ठदलेली आहे. 

आपल्ा	संचानूसार	त्फल्टरची	ननिड	करण्ाचे	सिथ्यसाधारण	
ननकष	

 जर आपण तुषार संच वापरीत असाल तर त्फल्रच्ा िोट्ा 
नोझलच्ा व्यासाच्ा ३०% त्कंवा त्ाहून कमी साईजचे त्फल्र 
वापरावे. 

 जर आपण मायक्रो स्स्पकंलर त्कंवा जेटस्स वापरीत असाल तर 
नोझलच्ा व्यासाच्ा २०% त्कंवा त्ाहून कमी साइजचे त्फल्र 
वापरावे.

 जर आपण ठठबक वापरीत असाल तर, ताशी २ जलटर पययंतच्ा 
प्रवाह दरासाठी ७५ मायक्रोनचे त्फल्र वापरावे. परंतु हे सर्ळे 
सव्णसाधारण ननकष असून, पाणी तपासणी करूनच योग्य त्फल्रची 

ननवड करावी. 

त्फल्टरचे	प्रकार	
त्फल्रच्ा काय्णप्रणालीनुसार त्फल्रचे तीन 

प्रकार आहेत. 

सॅण्ड	 सेपरेटर	 - यात कें द् प्रसारक म्णजेच 
सेंत्टट्रफ्ूर्ल शक्तीचा वापर करून पाणी र्ाळले 
जाते. यात त्फल्रच्ा आत पाणी वेर्ाने र्ोल 

त्फरवून भोवरा तयार केला जातो. ज्ामुळे रेतीचे कण, 
माती आदी जड पदाथ्ण हे कें द्ापासून दरू जातात व खाली 

सरकून कलेक्शन चेंबरमध्े अडकतात. रेती आणण माती 
कें द्ापासून दरू र्ेल्ाने कें द्ाजवळचे पाणी स्च् होते. हे स्च् 

पाणी पाइपलाइनद्ारे संचाला ठदले जाते. पाण्ात सहज खाली बसू 
शकतील असे जड पदाथ्ण काढण्ासाठी या प्रकारचे त्फल्र वापरतात.

सेंद्ीय कब्ण / शेवाळ

पाणी

चचकण माती व घेसू

रेती

दर्ड 

त्फल्टरची	ननिड	करण्ासािी	 
पाणी	परीक्षण	अगदी	सोपे

	घटक	 कणांचरी	सपाइज	(μ)

दर्ड / वाळू १००० – २०००

जाड रेती ५०० – १०००

मध्म रेती २५० – ५००

बारीक रेती १०० – २५०

सूक्ष्म रेती ५० –१००

घेसु २ – ५०

चचकणमाती < २
१ मायक्रॉन = ०.००१ मी.मी.
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दविमरीतरीय	 (सरफेस)	 कफल्टस्ट	 - आपली चहाची 
र्ाळणी म्णजे सरफेस त्फल्रचा प्रकार आहे. यात 
जाळी वापरतात. जाळीतील प्रत्ेक चिद्ाची लांबी 
व रंुदी आपल्ा त्फल्स्णची काय्णक्षमता ठरनवतात. 
उदा. बारीक जाळी, जाड जाळीचा त्फल्र अशाप्रकारे 
त्फल्स्ण आपल्ा पाण्ात कमी प्रमाणात माती/रेती 
इ. असेल तर वापरता येतात परंऐतु शेवाळासारख्ा 
ननसरड्ा व तंतूमय घटकांसाठी सरफेस त्फल्ट्रशेन 
उपयोर्ाचे नाही. शेवाळाच्ा तंतूंचे तोंड जाळीतील 
चिद्ात जशरले तर आपण नूडल्स तोंडात धरून आत 
ओढल्ावर जसे चटकन सरकतात तसे जाळीतून 
आत सरकून संचात जशरते. 

कत्रनमतरीय	 (३	 डरी)	 कफल्टस्ट	 -	 यात लांबी व रंुदी 
बरोबर नतसरी नमती म्णजेच खोलीसुद्ा असते. 
यात शेवाळाचे तंतूदेखील अडकतात. याप्रकारच्ा 
त्फल्स्णचे उदाहरण म्णजे सलॅण्ड त्फल्र व त्डस् 
त्फल्स्ण. 

िापरण्ाच्ा	स्ानानुसार	त्फल्टसथ्यचे	प्रकार	
अ)	 प्ररी	 कफल्टस्ट	 -	 हे त्फल्र पंपाच्ा आधी 

वापरण्ात येतात. बऱयाचदा पाण्ातील रेतीमूळे पंपाचा इंम्पेलर 
क्षनतग्रस् होण्ाची शक्यता असते त्कंवा पाण्ातील कचऱयामूळे 

फूटव्ॉल् वारंवार चोक होतो, अशा ठठकाणी प्री 
त्फल्र वापरतात. यात जाळीचे सरफेस त्फल्स्ण 
अथवा बोअरवेलमध्े रेती येत असल्ास सबमजस्णबल 
पंपाच्ा आधी वापरले जाणारे सलॅण्ड सेपरेटर त्फल्स्ण 
वापरले जातात. 

ब)	 प्रपारनमक	 (प्रपायमरी)	 कफल्टस्ट	 -	 हे पंपानंतरचे 
पठहले त्फल्स्ण असतात. याचे मुख् काय्ण म्णजे 
पुढील ठद्तीय त्फल्रचा भार कमी करून त्ाचा 
मेंटेनन्स कमी करणे व त्ा त्फल्रचे आयुष्यमान 
वाढनवणे. 

क)	 दवितरीय	 (सेकंडरी)	 कफल्टस्ट	 - प्रायमरी त्फल्स्ण 
नंतर संचाच्ा र्रजेनुसार हे त्फल्स्ण वापरतात हे 
पंपाजवळ त्कंवा सबमेन ब्ांच पाईपवर अशा दोन्ी 
ठठकाणी वापरले जातात. जैन इररर्ेशनद्ारे यासव्ण 
प्रकारातील त्फल्स्ण त्डझाईन व उत्ाठदत केले 
जातात. अर्दी ताशी ३ घ.मी. ते ताशी ४००० घनमीटर 
एवढा प्रवाहदर असणारी व नवनवध प्रकारची त्फल्स्ण 
आपण बननवतो. चला तर मर् या नवनवध उत्ादनांच्ा 
माठहतीद्ारे आपण त्फल्स्ण, त्ाचे त्डजाईन, त्ामार्े 

असलेले नवज्ान, त्ांचा वापर कसा व कोठे करायचा याबद्लची 
सनवस्र माठहती करून घेऊयात.

आपल्ा	 शेतातील	 लसचंनप्रणालीपासून	 पाण्ाचा	
स्तोत	खूप	लयांब	असेल	(उदा.	३	ते	५	त्कलोमीटर)	तर	
त्फल्टरची	जागा	 कुिे	असािी?	 लसचंनप्रणालीच्ा	
जिळ	की	पाण्ाच्ा	स्तोताजिळ?

त्फल्र साधारणत: १०० ते ३०० मायक्रोनच्ा क्षमतेने पाण्ाला 
स्च् करते जेव्ा हे पाणी २ ते ३ त्कलोमीटर पुढे वाहत जायचे 
असते त्ावेळेस त्फल्रमधून ननघालेले लहान-लहान कण (१०० 
मायक्रोनपेक्षा लहान ) पाण्ात वाहत असताना जवळ-जवळ येतात व 
त्ांचे एका मोठ्ा कणात रूपांतर होते या प्रत्क्रयेला ॲडसॉर््णन असे 
म्णतात. असे लहान कणांचे नमळून मोठे झालेले कण तुमच्ा ठठबक 
जसचंन प्रणालीनतल त्डट्र पर चोक करू शकतात. त्ामुळे त्फल्र कधीही 
जसचंनप्रणालीच्ा जवळच असले पाठहजे. तरी देखील पाण्ाच्ा 
स्त्रोताच्ा जवळ व जसचंनप्रणालीजवळ अशा दोन्ी ठठकाणी त्फल्र 
जोडलेले असतील तर ते उत्तमच आहे.

 सलॅण्ड सेपरेटर (घूमर) मध्े तयार 
होणार भोवरा 
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१)	रोटोक्ीन	त्फल्टर
रोटोक्ीन हे प्री-त्फल्र प्रकारातील सरफेस त्फल्र आहे. 

बऱयाचदा पाण्ातील काडी कचऱयामुळे पंपाचा फूटव्ाल् वारंवार चोक 
होतो. अशावेळेस पंपाचा प्रवाह कमी होतो त्कंवा काडीकचरा पंपाच्ा 
इम्पेलरमध्े अडकतो. फूटव्ाल् वारंवार साफ करणे रिासदायक 
व वेळखाऊ काम आहे. रोटोक्ीन त्फल्स्णच्ा मदतीने आपण या 
रिासापासून मुक्त होऊ शकतात. 

रोटोक्ीन हे एक जाळीचे त्फल्र असून यात जाळीवर साठणारा 
कचरा दरू करण्ासाठी सतत त्फरणारे प्े-नोजल्स असतात. हे नोजल्स 
त्फरनवण्ासाठी व प्रेशरने पाणी प्े करण्ासाठी पंपाच्ा त्डजलव्रीच्ा 
बाजूने एक पाइप या नोजलला जोडला जातो. रोटोक्ीन त्फल्रमध्े 

४०० मायक्रालॅनची से्नलेस स्ीलची जाळी वापरली जाते. रोटोक्ीन 
त्फल्र हे फूटव्ाल्सठहत त्कंवा फूटव्ाल्नवरठहत या दोन प्रकारात 
उपलब्ध आहेत. 

रोटोक्रीन	कफल्टर	कुठे	वपापरपावे?

हे त्फल्र सरफेस पंपाच्ा सक्शन पाइपवर वापरावे. पाण्ातील 
जाडसर रेती/दर्ड त्कंवा झाडांची पाने, फांदीचे तुकडे इ. र्ाळण्ासाठी 
याचा वापर करावा. रोटोक्ीन त्फल्र हे पाण्ातील बारीक र्ाळ अथवा 
शेवाळ काढण्ासाठी उपयोर्ी नाही. हे त्फल्र लावतांना तळापासून 
कमीत कमी एक फूट वर लावावे म्णजे तळाशी साठलेला र्ाळ यात 
येणार नाही. पाण्ाच्ा सक्शन पाईपचा भार यावर येणार नाही याची 
काळजी घ्ावी.

रोटोक्ीन त्फल्र फूटव्ाल्सठहत व फूटव्ाल्नवरठहत

जैन प्ास्स्क त्फल्र 
कलॅ टलॉर्साठी सदर 

क्यूआरकोड स्लॅ न करावा

जैन  स्ाट्ण क्ीन त्फल्र 
कलॅ टलॉर्साठी सदर 

क्यूआरकोड स्लॅ न करावा
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२)	जैन	घुमर
प्रायमरी त्फल्र प्रकारातील हे सायक्ोननक त्फल्र आहे. 

पाण्ातील माती, रेती इ. जाड पदाथ्ण काढण्ासाठी याचा उपयोर् होतो. 
हे त्फल्र वापरल्ाने पुढील त्फल्स्णचा भार कमी होतो. जैन घूमर हे 
पूण्णपणे प्ास्स्कचे असल्ाने यात र्ंजणे, घासले जाणे इ. होत नाही. 
जैन घूमरचे त्डझाईन हे अनतशय नानवन्यपूण्ण असून याकरीता कंपनीने 
पेटंटदेखील केलेले आहे. यात ‘व्ोटट्रके्स जनरेटर’ तंरिज्ान वापरले असून 
त्फल्रच्ा आतमध्े भोवरा अशा रीतीने तयार केला जातो की, अर्दी 
बारीक मातीचा कण देखील बाहेर ननघतो. जैन घूमरची पाण्ातून रेती 
काढण्ाची काय्णक्षमता ९७ % पेक्षा अधधक आहे. 

जैन घूमर हे काच व प्ास्स्क एकत्रित करून मोल्ड केले जाते, 
यामुळे कोणताही दणका (इम्पलॅक्) सहन करण्ाची याची क्षमता अधधक 
आहे. पाण्ातून जाणारी रेती, माती ही एका अंडाकृती टाकीत 
साठवतात व तेथून हा र्ाळ सहज बाहेर काढता येतो. जैन घूमर 
हे २, २½, व ३ इंच कनेक्शन साईजमध्े उपलब्ध आहेत. 

जैन	घूमर	कुठे	वपापरपावे	?

पाण्ातील बारीक रेती/माती दरू करण्ासाठी घूमर 
वापरावे. तसे तर आपण प्रत्ेक ठठबक संचात जैन 
घूमर वापरले तर संचाची काय्णक्षमता वाढायला मदतच 
होते. जैन घूमरमधून पाण्ात तरंर्णारे घटक उदा. शेवाळ 
इत्ादी पूण्णपणे ननघू शकणार नाही. जैन घूमर उभे करताना 
त्ाला व्यवस्थित आधार देणे आवश्यक आहे. तसेच त्ातील 
साठलेला र्ाळ ननयनमतपणे काढणे देखील र्रजेचे आहे. 

३)	मेटल	हायड्ोसायक्ोन	त्फल्टसथ्य	
हे सुद्ा जैन घूमर प्रमाणेच एक प्रायमरी व सायक्ोननक त्फल्स्ण 

आहे. हे लोखंडी त्फल्र असून यात पाणी एका बाजूने आतमध्े सोडतात 
व त्ामुळे भोवरा तयार होतो. याची काय्णक्षमता ८५ टक्क्यांपययंत नमळते. 
हे त्फल्स्ण आपल्ाला १½ इंच ते ८ इंच कनेक्शन साईजमध्े नमळते 
त्कंवा त्ापेक्षाही लहान त्कंवा मोठ्ा त्फल्रची आवश्यकता असल्ास 
त्डझाईन करून देता येऊ शकते.

४)	सॅण्ड	सेपरेटर	
हे देखील पेटंटेड तंरिज्ानानेयुक्त त्फल्र असून यात भोवरा 

एकसमान होण्ाकरता इनलेट जवळ उभे स्ॉट असतात. यामुळे या 
त्फल्रची काय्णक्षमता ९० टके् पेक्षाही अधधक नमळते. तर हे २, २½, ते 
३ इंच साईजमध्े उपलब्ध आहे. 

५)	जैन	सॅण्ड	त्फल्टर
आपल्ा पाण्ात शेवाळाचे प्रमाण अधधक असेल त्कंवा 
पाण्ात अनतशय बारीक माती असल्ास सलॅण्ड त्फल्र 
वापरण्ात येते. सलॅण्ड त्फल्रमध्े जसजलका प्रकारातील 
भरडलेली अणुकूचीदार अशी रेती लोखंडी टाकीत भरतात. 
रेतीच्ा या कणांची साइज ०.७ ते १.२ नममी इतकी असते. 

त्ाहून मोठ्ा १ते २नममी साईजची रेती देखील नमळू शकते. 
हे िोटे कण अणुकूचीदार असल्ाने एकमेकांमध्े अडकून 

सचिद् थर तयार होतो. रेतीच्ा या थरातून जेव्ा पाणी जाते, 
त्ावेळेस पाण्ातील शेवाळ तंतू सचिद् मार्गात अडकतात व 
स्च् पाणी पुढे जाते. पाण्ात बारीक चचकणमाती असल्ास 

The Ult imate Sand Separator

जैन घूमरची पाण्ातून रेती 

काढण्ाची कार्यक्षमता ९७ % 

पेक्षा अधिक आहे. 

मेटल हायडट्र ोसायक्ोन त्फल्स्ण सलॅण्ड सेपरेटर 
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रेतीच्ा कणांना ही माती चचकटते. या प्रत्क्रयेला अलॅडसालॅप्णशन असे 
म्णतात. र्रजेनुसार रेतीच्ा थरांची जाडी व उपलब्ध पृष्भार् 
वेर्वेर्ळा असू शकतो. तसेच एकाच प्रकारच्ा अथवा साईजच्ा रेती 
ऐवजी वेर्वेर्ळ्ा साईजची रेती (उदा. खाली जाड आणण वरती बारीक 
रेती) तसेच वेर्वेर्ळ्ा प्रकारातील उदा. बेसाल्, अलॅन्थ्ासाईट, ब्ीम, 
ग्रीन सलॅण्ड इ. वापरता येतात या सलच्द् थरांमध्े कालांतराने कचरा 
अडकून ते चोक होऊ लार्तात. अशा वेळेस पाण्ाचा प्रवाह उलटा 
त्फरवून रेती हलनवली जाते, ज्ामुळे अडकलेला कचरा सुटून बाहेर 
येतो व हा कचरा डट्र ेनवालॅल्द्ारे बाहेर फेकला जातो. जैन सलॅण्ड त्फल्र 
मध्े क्ीन मास्र, त्फल्ट्र ो मास्र असे दोन प्रकार आहेत.

अ)	क्ीन	मास्टर	
हा रेतीची टाकी 

आडवी असणारा 
त्फल्र आहे. रेती ही 
टाकीत अध्गापययंत 
भरतात, त्ामुळे उभ्ा 
टाकीपेक्षा रेतीचे 
क्षेरिफळ अधधक उपलब्ध होते. परंतु नतची खोली उभ्ा टाकीच्ा त्फल्र 
पेक्षा कमी नमळते. 

ब)	कफल्टट् ो	मपाटिर	
या त्फल्रमध्े रेतीची टाकी उभी 

असते म्णजेच रेतीचे उपलब्ध क्षेरिफळ 
कमी परंतु नतची खोली अधधक नमळते.
त्फल्रच्ा टाकीवर रेती कुठवर भरावी 
याची खूण केलेली असते त्ा खूणेच्ा 

वर एक इंच इतकी रेती भरावी.  

यपा	 दोन्री	 प्रकपारांपैकी	 कोणत्पा	
प्रकपारचे	सॅण्ड	कफल्टर	कोठे	वपापरपावे?	

ठठबक जसचंनाकरीता आपल्ाला साधारणपणे ७५ मायक्रोन ते 
१२० मायक्रोन त्कंवा त्ाहून अधधक र्ाळण क्षमता असलेले त्फल्र 
हवे तसेच वारंवार त्फल्र साफही करायला नको असते, अशा ठठकाणी 
रेतीचे अधधक क्षेरिफळ परंतु खोली कमी असलेले क्ीन मास्र त्फल्र 
आपण वापरू शकतात. परंतु ताशी एक जलटरपेक्षा कमी प्रवाह दर 
असणारा डट्र ीपर आपण वापरत असाल त्कंवा ग्रीन हाउसमध्े वापरल्ा 
जाणाऱया फॉर्रमध्े जजथे आऊटलेट अर्दी लहान असते, अशा ठठकाणी 
रेतीची खोली अधधक असणारा त्फल्ट्र ोमास्र वापरू शकतात. त्फल्र हा 
पाण्ाच्ा र्ुणवत्तेनुसार व प्रवाह दरानुसार ननवडावा. पाणी अधधक खराब 
असल्ास एकापेक्षा अधधक त्फल्रची साखळी आपण वापरू शकतात. 
अशा साखळी पद्तीतील त्फल्स्णमध्े एका त्फल्रने स्च् करण्ात 
आलेले पाणी हे दसुऱया त्फल्रला स्च् करायला वापरतात. परंतु 
एकाच टाकीच्ा त्फल्र मध्े हे शक्य नाही, त्ामुळे जैन इररर्ेशनच्ा 
र्ोल्ड जसरीज सलॅण्ड त्फल्रमध्े बलॅकवालॅशचे पाणी काढून घेण्ासाठी एक 
स्कीन त्फल्र वापरला जातो. क्ीन मास्र हे २, २½, ३ इंच कनेक्शन 
मध्े एक त्कंवा अधधक टाकीच्ा पयगायात उपलब्ध आहेत. 

सॅण्ड	कफल्टर	सपाफ	कसे	करपावे?

सलॅण्ड त्फल्र ढवळून साफ करावे लार्ते. त्ाकररता पाणी उलट 
ठदशेने त्फरवून खालून वर जावे लार्ते या पद्तीला ‘बलॅकवाश’ असे 
म्णतात. बलॅकवाश करीत असतांना इनलेट व आउटलेटचा व्ॉल्व् बंद 
केला जातो व बलॅकवाश व बायपास व्ॉल्व् उघडण्ात येतात, बलॅकवाश 
खालील प्रमाणे करावा.

 प्रथम बलॅकवाश व्ालॅल्व् उघडा म्णजे काही पाणी रेतीवर पडेल, तर 
काही पाणी थेट बलॅकवालॅश व्ालॅल्व्मार्वे बाहेर पडेल.

 आउटलेट व्ॉल्व् बंद करा. आता बाहेर जाणारे पाणी थांबेल व सव्ण 
पाणी बलॅकवाश व्ालॅल्व्मार्वे बाहेर जाईल. 

 बायपास व्ालॅल्व् उघडा - आता काही पाणी इनलेट मधून व काही 
पाणी बायपास व्ालॅल्व्द्ारे रेतीच्ा खालच्ा थरातून जाईल. 

 इनलेट व्ालॅल्व् बंद करा - आता सर्ळे पाणी बायपास व्ालॅल्व् 

सॅण्ड	त्फल्टरची	कायथ्यक्षमता	खालील	
बाबींिर	अिलंबून	आहे

 कफल्टट्शेनकरीतपा	 उपलब्ध	 क्षेत्र	 (सॅण्ड	 सरफेस	 एररयपा)	
सलॅण्ड त्फल्रमध्े रेतीच्ा पृष्भार्ावर पाणी पसरल्ावर 
पाणी रेतीतून पाझरते व पाण्ातील कचरा रेतीत अडकतो. 
७० टके् कचरा ही रेतीच्ा थराच्ावरील ३ ते ४ इंचात 
अडकतो त्ामुळे जजतक्या जास् क्षेरिावर पाणी पसरेल 
नततके उत्तम

 रेतरीच्पा	ररांचरी	खोलरी	-	वर उल्लेख केल्ाप्रमाणे बराचसा 
कचरा वरील ३ ते ४ इंचात अडकतो. परंतु उव्णररत कचरा 
काढण्ासाठी रेतीच्ा थराची खोली अधधक लार्ते. 
जजतका रेतीचा थर खोल नततके अधधक उत्तम त्फल्ट्रशेन. 

 रेतरीच्पा	कणांचरी	 सपाईज	 - बारीक व चांर्ली भरडलेली 
रेती असल्ास त्फल्ट्रशेन उत्तम नमळते. परंतु बारीक रेती 
लवकर चोक होते. या उलट जाड रेती असल्ास त्फल्ट्रशेन 
कमी नमळते पण आपल्ाला वारंवार त्फल्र साफ करावे 
लार्त नाही आपल्ा पाण्ाच्ा र्ुणवत्तेप्रमाणे आपण रेती 
ननवडू शकतो. सहसा ठठबक जसचंनासाठी ०.७ नममी ते २ 
नममी दरम्यानची रेती आपण वापरावी. 

क्ीन मास्र सलॅण्ड त्फल्र 

फिल्ट्ो मास्टर सॅण्ड फिल्र
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मधून जाऊन रेतीच्ा खालून ढवळीत वरती येईल व रेतीतून वरती 
आलेली घाण / कचरा बलॅकवालॅश व्ालॅल्व्द्ारे बाहेर फेकला जाईल. 

वर सांयर्तल्ाप्रमाणे बलॅकवाश केल्ास आपल्ा पंपावर अनतररक्त 
दाब येत नाही. बलॅकवालॅश झाल्ावर पूव्णवत जसचंन सुरू करण्ाकरता वर 
दश्णनवलेल्ा क्रमांकाच्ा उलट करा (क्रमांक ४ ते क्रमांक १) एकापेक्षा 
अधधक त्फल्र बलॅकवाश करताना ज्ा त्फल्रला साफ करायचे आहे, 
त्ाचा बलॅकवालॅश व्ालॅल्व् उघडा व इनलेट व्ालॅल्व् बंद करा. म्णजे एका 
त्फल्रमधून स्च् झालेल्ा पाण्ापैकी काही पाणी जसचंनासाठी 
जाईल काही पाणी हे दसुऱया त्फल्र स्च् करायला वापरले जाईल.

सेमरी-	ऑटोमॅकटक	बॅकवपाॅश	-	

वर दश्णनवलेल्ा पद्तीने बलॅकवाश करणे, आपल्ाला अवघड वाटत 
असल्ास आपण सेमी ऑटोमलॅत्टक बलॅकवालॅशचा पयगाय ननवडू शकतात. 
यात केवळ एक िोटा थ्ी-वे व्ालॅल्व् त्फरवून आपण बलॅकवाश करू 
शकतात. यात हायडट्र ोजलक व्ालॅल्व् वापरले जातात व इनलेट-आउटलेट 
व्ालॅल्व् एकाच वेळेस बंद होतात व त्ाच वेळी बलॅकवालॅश व बायपास 
व्ालॅल्व् उघडतात. त्ामुळे पंपावर कोणताही अनतररक्त दाब न येता 
सुचारूपणे बलॅकवॉश प्रत्क्रया होते.

स्यंचसलत	बॅकवपाॅश	-	

आपले पाणी जास् खराब असल्ास सलॅण्ड त्फल्र वारंवार बलॅकवालॅश 
करावे लार्ू शकते. अशा वेळेस हातातील कामे सोडून वारंवार बलॅकवालॅश 
करणे अवघड होते. या ठठकाणी आपण फुल्ली ऑटोमलॅत्टक म्णजेच 
स्यंचजलतचा पयगाय ननवडावा. यात सेमी ऑटोमलॅत्टक पयगायाप्रमाणेच 
हायडट्र ोजलक व्ालॅल्व् वापरतात. एका कंटट्र ोलरद्ारे बलॅकवालॅश प्रत्क्रया ननयंत्रित 
केली जाते. कंटट्र ोलद्ारे सोलेनालॅईड पायलटच्ा मदतीने हे केले जाते. 

त्फल्ट-ओ-क्ीन	(बॅकिॉश	कंट्ोलर)
या कंटट्र ोलरमध्े आपणास त्कती 

वेळा व त्कती काळ बलॅकवॉश करायचे 
आहे याचा प्रोग्रलॅम करता येतो. तसेच 
आपण इनलेट व आउटलेटमधील दाब 
फरकावर आधारीतदेखील बलॅकवालॅश 
करू शकतात. याकरीता ‘त्डफरेस्शियल 
प्रेशर सेंसर’ची आवश्यकता असते. घाण 
जास् असल्ास त्कंवा इतर कारणांनी 
बलॅकवालॅश सतत तीन वेळेस झाल्ास 
कंटट्र ोलर बलॅकवालॅश प्रत्क्रया बंद करून 
अलाम्ण वाजनवतो. 

जैन	इरीगेशनकडे	बॅकवपाॅशचे	हे	सव्ट	पययाय	असलेले	कफल्टस्ट	उपलब्ध	आहेत

सॅण्ड	त्फल्टरमध्े	होणारे 
सॅण्ड	केत्कंग	कसे	टाळािे	

आपण बलॅकवॉश ननयनमतपणे करीत असाल तरीदेखील 

संच बंद असताना पाण्ात असणारे क्षार त्फल्रमध्े पाण्ातून 

नवलर् होवून रेतीच्ा थरावर बसतात आणण रेतीचे कण 

एकमेकाना जसमेंटप्रमाणे जोडतात अशाररतीने रेतीचा एक कडक 

थर तयार होतो. या थरातून पाणी नीट र्ळून पुढे जात नाही 

तसेच बलॅकवॉश करताना या थराला खालून येणाऱया पाण्ाच्ा 

दबावामुळे केवळ लहान भेर्ा पडतात आणण या भेर्ांमधून पाणी 

रेतीला स्च् न करताच बलॅकवॉशमार्वे बाहेर पडते, म्णूनच 

आपले सलॅण्ड त्फल्र क्ीन मास्र असो की त्फल्ट्र ो मास्र, 

मलॅनूअल असो की ऑटोमलॅत्टक आपण दर १५ ते २० ठदवसांनी 

टाकीचे झाकण उघडून बलॅकवॉश चालू करावा म्णजे पाणी 

रेतीच्ा खालून वर येईल व टाकीच्ा मलॅनहोल मधून बाहेर पडेल 

तसेच हे करीत असताना आपला हात टाकीत टाकून रेतीची 

ढेकळे हाताने फोडून घ्ावीत. रेती नेहमी मोकळी व सरसरीत 

राहील याची काळजी घ्ावी.

सलॅण्ड त्फल्रची अंतर््णत संरचना 

बलॅकवॉश व्ालॅल्व् इनलेट व्ालॅल्व्

बायपास व्ालॅल्व् आउटलेट व्ालॅल्व्

त्फल्-ओ-क्ीन  
(बलॅकवॉश कंटट्र ोलर) 
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६)	डीस्क्ीन	-	त्डस्क	त्फल्टर	
हा देखील सलॅण्ड त्फल्रप्रमाणे ३-डी त्फल्रचा एक पयगाय आहे. 

यात अनतशय बारीक व ननमुळत्ा ररब असलेल्ा प्ास्स्कच्ा चकत्ा 
एकमेकांवर दाबून बसनवल्ा जातात. इनलेटकडून येणारे पाणी हे या 
ननमुळत्ा नतरप्ा ररब्जमधून वर खाली होत पुढे जाते. अशा वर खाली 
जाणाऱया प्रवाह मार्गामुळे शेवाळाचे तंतू अडकतात व र्ाळले जातात. 

 त्डस् त्फल्र हा शेवाळाचे प्रमाण कमी असल्ास वापरावा. मारि 
शेवाळ अधधक असल्ास सलॅण्ड त्फल्रच वापरावा. 

 जैन त्डसक्क्न त्डस् त्फल्र हा प्ास्स्क व लोखंडी अशा दोन्ी 
पयगायात व २, २½ व ३ इंच साईजमध्े उपलब्ध आहे. त्डस् त्फल्र 
आपणास फुल्ली ऑटोमलॅत्टक बलॅकवालॅश या पयगायातही नमळू शकतो.

 त्डस् त्फल्र साफ करण्ास सोपा आहे. त्डस् त्कंवा चकत्ा 
सुट्टा करून वाहत्ा पाण्ात खळाळून धुतल्ास स्च् होतात. 

 जैन त्डसक्ीन त्फल्र हा ५०, १००, १३०, २०० व ६०० मायक्रालॅन 
र्ाळण क्षमतेत उपलब्ध आहेत. 

 जैन त्डस्क्ीन हा स्स्पनत्डस् या पयगायातही उपलब्ध आहे. 
स्स्पनत्डस्मध्े पाणी त्फरवले जाते, त्ामुळे तयार होणाऱया कें द् 
प्रसारक (सेंत्टट्रफ्ूर्ल) दाबामुळे कचरा त्फल्रच्ा कडेला जातो व 
त्डस्वर चचटकत नाही. स्स्पनत्डस् असणारा त्फल्र वापरल्ास 
आपणास त्फल्र वारंवार साफ करावा लार्त नाही. 

जैन त्डसक्क्न हा १ इनलेट व २ आउटलेट असणाऱया पयगायातही 
उपलब्ध आहे. याची उभारणी इंग्रजी अक्षर ‘T’ त्कंवा ‘L’ या प्रकारे करता 
येते. तसेच एकच इनलेट आणण आउटलेट असणारा पयगायदेखील 
उपलब्ध आहे. ज्ाची उभारणी इंग्रजी अक्षर ‘T’ प्रमाणे करतात. तसेच 
िोट्ा आकारातील त्डस् त्फल्र हा ¾ ते ११/२ इंच साईजमध्े नमळतो. 
त्ाची उभारणी इंग्रजी ‘Y’ प्रमाणे करतात. 

७)	जैन	सुपरफ्ो	ि	जैन	सुपर	क्ीन	स्कीन	त्फल्टर	
स्कीन त्फल्र म्णजेच जाळीचे त्फल्र. या जाळीतून पाणी र्ाळून 

आपल्ा संचाला देता येते. हे सरफेस त्फल्र म्णजेच केवळ लांबी व 
रंुदी असलेले त्फल्र आहे. यात सलॅण्ड त्फल्र त्कंवा त्डस् त्फल्रप्रमाणे 
खोली ही नतसरी नमती नसल्ाने स्कीन त्फल्र हे शेवाळासाठी उपयोर्ी 
नाही, परंतु पाण्ात येणारे मातीचे कण, रेतीचे कण, काडीकचरा 
इत्ादींसाठी स्कीन त्फल्र उपयुक्त आहे. 

जैन स्कीन त्फल्रमधील जाळी स्ूथ क्ीन ही नतच्ा वैजशष्टपूण्ण 
त्डझाईनमुळे अनतशय लोकत्प्रय आहे. सव्णसाधारण जाळी एका पाईपवर 
लपेटली जाते व पाईपवर चिदे् अथवा स्ॉट असतात. जैन स्ूथ क्ीन 
मध्े ररब असलेल्ा पाईपवर जाळी लपेटली जाते. त्ामुळे स्ालॅट 
समोरची जाळी जरी चोक झाली तरीही ररब्जमधून पाणी र्ाळून आत 
जशरू शकते. या त्डझाईनमुळे आपल्ाला जाळी वारंवार काढून साफ 
करावी लार्त नाही. 

जैन स्कीन त्फल्र हे प्ास्स्कमध्े, ‘जैन सुपरफ्ो’ या नावाने तर 
लोखंडी प्रकारात ‘जैन सुपर क्ीन’ या नावाने ओळखले जाते. 

जैन	सुपरफ्ो
हे उच्च र्ुणवत्तेच्ा ग्ास फायबर युक्त प्ास्स्कचे बनलेले असते. 

यामुळे यांची आघात सहन करण्ाची क्षमता अधधक आहे. हा त्फल्र ८ 
त्कग्रलॅ/ सेमी² या प्रेशर रेत्टरं्मध्े ¾ इंच ते ३ इंच ह्या साईजमध्े ‘T/L’ ‘L’ 
व ‘Y’ या प्रकारात उपलब्ध आहे. यात वापरल्ा जाणाऱया जाळीची वीण 
ही सशक्त ‘त्विल’ म्णजेच दोन तारांची आहे व से्नलेस स्ीलची आहे. 
त्ामुळे ही जाळी सहजासहजी फाटत नाहीत व त्फल्रचे आयुष्यमान 
अधधक नमळते. या त्फल्रवर वातावरणातील बदलांचा तसेच शेतीत 
वापरल्ा जाणाऱया रसायनांचा कोणताही अननष् पररणाम होत नाही. 

जैन	सुपर	क्रीन	
हे लोखंडी त्फल्र असून उच्च दजगाच्ा माईल्ड स्ील वर दोन थरांची 

पावडर कोत्टरं् केली जाते. आतल्ा बाजूने इपॉक्सी कोत्टरं् असते. जे 
खतातील रसायनांचा त्फल्रवर कोणताही दषु्ररणाम होऊ देत नाही. 

सुपर फ्ो त्फल्र आणण त्ातील स्कीन एजलमेंट 

डीस्क्ीन त्फल्र आणण त्ातील त्डस् एजलमेंट 
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तर बाहेरील बाजूने पोजलस्र कोत्टरं् असते, ज्ामुळे प्रखर सूय्ण त्करणे, 
पाण्ातील क्षार यापासून त्फल्रचे रक्षण होते. 

जैन सुपर क्ीन हे २ इंचा पासून तर ६ इंचाच्ा साईज मध्े 
उपलब्ध आहेत. याची दाब सहन करण्ाची क्षमता १० त्कग्रलॅ/ चौसेमी 
इतकी आहे. जैन सुपर क्ीन हे ‘L’ व ‘Y’ या प्रकारात उपलब्ध आहे. यात 
वापरल्ा जाणाऱया जाळीची वैजशष्टे सुपरफ्ोमध्े वापरल्ा जाणाऱया 
जाळीप्रमाणेच आहेत.

८)	स्ाटथ्य	क्क्न	-	स्वयंचललत	स्कीन	त्फल्टर
आपण जे सुपरफ्ो, सुपर क्ीन त्फल्र बयघतले यात जाळीवर 

कचरा जमा झाल्ावर आपणास पंप- व्ाल्व् बंद करून जाळी बाहेर 
काढून साफ करून परत बसवावी लार्ते. यामध्े बराच वेळ जातो, संच 
ही बंद ठेवावा लार्तो व पाणी खराब असल्ास वारंवार साफ करणे 
रिासदायक होते. यावर उपाय म्णजे जैन स्ाट्ण क्ीन हा अत्ाधुननक व 
स्यंचजलत त्फल्र. 

जैन स्ाट्ण त्फल्रमध्े पाणी प्रथमतः प्री त्फल्र मधून र्ाळले 
जाते त्कंवा मोठे रेतीचे कण, दर्ड इ. त्फल्रमध्े जशरणार नाही 
याची काळजी घेतली जाते. पाणी त्फल्रमध्े जशरल्ावर आतमध्े 
असणाऱया जाळीतून र्ाळून जसचंनासाठी पुढे जाते. पाण्ातील कचरा 
जाळीवर साठतो व कालांतराने जाळी चोक होऊ लार्ते. स्ाट्ण क्ीन 
त्फल्रमध्े असणारे सेन्सस्णकडून जाळी चोक झाल्ाचे समजताच, 
त्फल्र साफ करण्ासाठी कंटट्र ोलर कडून आदेश जातो. जाळीवरील 
कचरा काढण्ासाठी स्ाट्ण क्ीन त्फल्रमध्े सक्शन नोजल असतात 
व ते त्ांना सत्प्णलाकार पद्तीने त्फरनवणारा कलेक्र पाईप असतो. 
सक्शन नोझलद्ारे जाळीवर साठलेला कचरा ओढला जातो व हा कचरा 
कलेक्र पाईपद्ारे बाहेर फेकण्ात येतो. अशा रीतीने जाळी त्फल्र न 
उघडताही साफ केली जाते. 

सुपर क्ीन त्फल्र 

फे्सनो, अमेररका येथे उभारण्ात आलेले सुपर क्ीन त्फल्र 

रामथळ प्ोजेक्ट साईटवर 
उभारण्ात आलेले  

स्ाट्ट क्ीन - एच एच ओ फिल्र 
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अशा पद्तीने जाळी स्यंचजलतरीत्ा साफ केल्ाने, वेळेची व श्माची 
बचत होते. जाळी साफ होत असताना जसचंनदेखील सुरू असते. जाळी 
साफ करायला पाणी कमी लार्ते. त्ामुळे पाण्ाचीदेखील बचत होते. 
अशा ररतीने अनेक फायदे असलेला स्ाट्ण क्ीन त्फल्र जसचंनासाठी 
अत्ंत उपयुक्त आहे. स्ाट्ण हा खालील प्रकारांमध्े उपलब्ध आहे. 

 जैन स्ाट्ण क्ीन (व्ी. एच. ओ.) - (वटषीकल व हायडट्र ोजलकली ऑपरेटेड) 

 जैन स्ाट्ण क्ीन एच. एच. ओ. - (हालॅररझोन्ल व हायडट्र ॉजलकली ऑपरेटेड)

 जैन स्ाट्ण क्ीन - एच. ई. ओ. - (हालॅररझोन्ल व इलेक्ट्र ीकली ऑपरेटेड)

 जैन स्ाट्ण क्ीन - व्ी.ई.ओ. - (वटषीकल व इलेक्ट्र ीकली ऑपरेटेड)

हपायडट् ोसलकलरी	ऑपरेटेड	व	ईलेस्ट्ट्कलरी	ऑपरेटेड	म्हणजे	कपाय?	
हपायडट् ोसलकलरी	 ऑपरेटेड	 -	 हायडट्र ोजलक म्णजेच पाण्ाच्ा दाबाचा 
वापर करून या त्फल्रची सक्शन नोजल त्फरनवले जातात. पाण्ाच्ा 
दाबाचा वापर केल्ामुळे या प्रकारासाठी संचातील पाण्ाचा दाब २.५ 
त्कलो ग्रलॅम/सेमी² त्कंवा त्ाहून अधधक हवा. दाब जजतका अधधक तेवढे 
त्फल्र अधधक चांर्ले स्च् होते. 

ईलेस्ट्ट्कलरी	ऑपरेटेड	-	जर पाण्ाचा दाब कमी असेल त्कंवा पाण्ात 
क्षार व माती अधधक असेल, अशा ठठकाणी सक्शन नोजल पाण्ाच्ा 
सहाय्याने न त्फरनवता नवजेवर चालणाऱया मोटरच्ा साह्याने चालनवतात. 

ठठबक जसचंनात वापरण्ात येणारे सलॅण्ड सेपरेटर, सलॅण्ड त्फल्र, त्डस् व स्कीन त्फल्स्ण हे 
मलॅन्यूअल व स्यंचजलतररत्ा स्च् होण्ाचा पयगाय आहे. स्यंचजलत त्फल्रची त्कमत अधधक 
असते. स्यंचजलत त्फल्स्णची आपल्ा संचासाठी खरोखरच र्रज आहे का? त्फल्र वापरतांना 
तो वेळेवर साफ न झाल्ास पाण्ाच्ा दबावामुळे अडकलेली घाण पुढे सरकून संचात जशरते 
अर्दी चहा र्ाळल्ावर थोडा अधीक चहा नमळावा म्णून आपण र्ाळणीतल्ा चहावर 
चमच्ाने दाबल्ावर थोडी चहा पावडर र्ाळणीतून पुढे सरकून कपात येते तसेच. याला ‘फोस्णड 
त्फल्ट्रशेन’ म्णतात. म्णजेच योग्य त्फल्र वापरूनदेखील उपयोर् होत नाही. तर त्फल्र हा 
योग्यवेळी साफही व्ायला हवा. स्यंचजलत त्फल्र वापरल्ामुळे त्फल्र अर्दी वेळेवर साफ 
होते, योग्य ररतीने साफ होते. स्च् पाणीच संचाला नमळाल्ामुळे संचाचे आयुष्यमान वाढते. 
त्फल्र चोक झाल्ामुळे पंपावर येणारा अनतररक्त दाबही कमी होतो, नवजेचीही बचत होते. 
म्णजेच आजचा महार्डा सौदा दरुर्ामी फायदा करून देणाराच आहे.

स्वयंचललत	त्फल्टसथ्यचे	महत्त

जैन स्ाट्ण क्ीन एच एच ओ 

जैन स्ाट्णक्ीन - व्ी.ई.ओ 

जैन स्ाट्ण क्ीन 
एच ई ओ 

जैन	स्पाट्ट		क्रीन	कफल्टस्ट	मधरील	नवनवध	पययाय

जैन स्ाट्ण क्ीन एस ए 
जैन स्ाट्णक्ीन व्ीएचओ 

जैन स्ाट्णक्ीन - व्ी.ई.ओ. जंबो 

स्यंचजलत क्ीन मास्र डुप्ेक्स 
सलॅण्ड त्फल्र 
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अ) जैन स्ाट्ष क्लिन व्पी.एच.ओ. 

हा त्फल्र २, २½, ३ व ४ इंच साईजमध्े ताशी २५ घ.मी. ते ८० 
घ.मी. इतक्या प्रवाह दरात उपलब्ध आहे. तीन इंचापययंत १२०० चौ.मीमी. 
व ४ इंचासीठी १६०० चौरस चौ.मीमी. इतके क्षेरिफळ (सरफेस एररया) 
असलेली से्नलेस स्ीलची जाळी यात वापरण्ात येते. दबाव क्षमता १० 
त्कग्रलॅ/ सेमी² इतकी आहे. 

ब) जैन स्ाट्ष लिपीन एच.एच.ओ.

हा त्फल्र ४ इंच ते १० इंच साईजमध्े व ताशी १०० घ.मी. ते 
२८० घ.मी. प्रवाहदरात उपलब्ध आहे व जाळीचे क्षेरिफळ ५००० चौ. 
मीमी. आणण ६८०० चौ. मीमी. इतके आहे. दबाव क्षमता १० त्कग्रलॅ /
सेमी² इतकी आहे. 

क) जैन स्ाट्ष लिपीन एच.ई.ओ.

याची सारी वैजशष्टे एचएचओप्रमाणेच असून केवळ सक्शन नोजल 
त्फरवण्ासाठी नवजेचा वापर केला जातो. 

ड) जैन स्ाट्ष लिपीन व्पी. ई. ओ. 

या प्रकारातील त्फल्रचा प्रवाहदर अधधक आहे. ताशी २०० घनमीटर 
ते अर्दी ताशी ४००० घनमीटर इतक्या मोठ्ा प्रवाहदरात व ६ इंच ते 

२० इंच साईजमध्े हे त्फल्र उपलब्ध आहेत. यातील जाळीचे क्षेरिफळ 
५००० व ११००० चौ. मीमी. इतके आहे मोठ्ा क्षेरिफळासाठी व मोठ्ा 
प्रवाहदरासाठी हे त्फल्र वापरावे.

ई) स्ाट्ष लिपीन सेमपी ऑटोमॅक्टक 

स्यंचजलत स्ाट्णक्क्न हा अत्ंत 
आधुननक असून त्ातील महार्ड्ा 
संभार्ामुळे त्ाची त्कंमतदेखील अधधक 
असते. शेतकऱयांना हेच स्ाट्णक्ीन 
तंरिज्ान ‘स्ाट्ण क्ीन - सेमी ऑटोमलॅत्टक’ 
या त्फल्र रूपाने देण्ात येत आहे. 
या त्फल्रमधील सक्शन नोझल 
स्यंचजलतपणे न त्फरता, दबाव फरक 
झाल्ावर म्णजेच आतील जाळी 
चोक झाल्ावर आपल्ाला हाताने डट्र ेन 
व्ालॅल्व् उघडून हलॅन्डल त्फरवून सक्शन 
नोझल त्फरवावे लार्तात. हे प्ास्स्कचे 
त्फल्र असून आतील जाळी से्नलेस 
स्ीलची आहे.

उच्चतम	गुणित्ेसािी	‘स्ाटथ्य	क्ीन’	त्फल्टरची	
अत्ाधुननक	उत्ादन	प्रणाली

आपल्ा स्ाट्ण क्ीन त्फल्रची सवमोत्तम काय्णक्षमता नमळावी 
याकरीता उत्ादनाच्ा प्रत्ेक पायरीवर काळजी घेतली जाते. 
स्ाट्ण क्ीन त्फल्रसाठी लार्णारी जाळी ही उच्चप्रतीच्ा 
३१६ ग्रेडचे से्नलेस स्ील वापरले जाते. ही जाळी थरांची 
असून आतून व बाहेरून से्नलेस स्ीलच्ा जाड जाळीचा 
सपोट्ण ठदला जातो. स्ाट्ण क्ीन त्फल्रची बॉडी बननवण्ासाठी 
चांर्ल्ा प्रतीच्ा माइल्ड स्ीलचा वापर करण्ात येतो. 
वेस्ल्डरं् उत्तम व्ावे याकरीता रोबोटचा वापर करण्ात येतो. 
त्ावर पावडर कोट करण्ाआधी सलॅण्ड ब्ास्ींर् प्रत्क्रयेने 
म्णजेच रेतीच्ा बारीक कणांचा वेर्वान मारा करून लोखंडी 
त्फल्रवरील र्ंज, तेलाचे डार् काढले जातात नंतर पावडर 
कोटींर् होते. स्ाट्ण क्ीन त्फल्रला दोन थरांचे पावडरकोट 
केले जाते. सवगात आधी प्रायमरचा थर असतो व त्ावर आतील 
बाजुने इपॉक्सी व बाहेरील बाजूने पॉलीस्रचा थर ठदला जातो. 
स्ाट्ण क्ीन त्फल्रची र्ुणवत्ता तपासणी भारतीय तसेच 
आंतरराष्ट्र ीय मानांकनानुसार करण्ात येते.

स्ाट्ण क्ीन सेमी ऑटो 

रोबोटच्ा सहाय्याने वेस्ल्डरं् 
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त्फल्रची काय्णक्षमता तसेच दोन बलॅकवालॅशमधील 

अंतर हे पाणी त्कती क्षेरिफळावरून (सरफेस एररया) 

जाते, यावर अवलंबून असते. ही बाब सलॅण्ड/स्कीन/

त्डस् यासव्ण त्फल्स्णला लार्ू आहे. कमी 

प्रवाहदर अधधक क्षेरिफळातून 

र्ेल्ास त्फल्रची र्ाळणक्षमता 

उत्तम नमळते. तसेच त्फल्र 

वारंवार साफही करावे लार्त 

नाही. उदा. आपल्ा पाण्ात १०० 

पीपीएम इतका टीएसएस (टोटल 

सस्पेंडेड सॉलीडसस्) असल्ास 

व आपण ताशी ४० घ.मी. या 

प्रवाहदराचे त्फल्र वापरणार 

असल्ास तर ते त्फल्र दर दोन तासानंतर साफ करावे. 

लार्त असल्ास आपण ताशी ४० घनमीटरचा अजून 

एक म्णजे दोन त्फल्र वापरल्ास म्णजेच सरफेस 

एररया दपु्ट केल्ास, आपले त्फल्र २ तासाऐवजी ८ 

तासानंतर साफ करावे लार्तील. 

खालील तक्तात पाण्ाच्ा 

वेर्वेर्ळ्ा टीएसएस करता व आपल्ा 

र्रजेप्रमाणे आवश्यक त्फल्ट्रशेन ग्रेड 

(र्ाळणक्षमता) यासाठी पाण्ाचा 

प्रवाहदर प्रनतएकर क्षेरिफळासाठी त्कती 

असावा हे दश्णनवलेले आहे. आपण या 

तत्ताचा वापर करून त्फल्रचा सरफेस 

एररया ननवडू शकतात.

त्फल्टरची	कायथ्यक्षमता	ि	त्फल्टरचा	सरफेस	एररया	

त्फल्टरची	ननिड	सरफेस	एररयाच्ा	आधारे	कशी	करािी	?

कफल्टरचरी	गपाळणक्षमतपा,	मपायरिोन 

पाण्ाची 
र्ुणवत्ता 

टी.एस.एस. 
पी. पी. एम.

50 µ 75 µ 100 µ 125 µ 150 µ 200 µ 300 µ 400 µ 500 µ

जाळीच्ा एकक क्षेरिफळातून जाणारा प्रवाहदर (Flow per unit of screen area), m³/hr/cm²

स्च् पाणी  0 to 25 0.037 0.045 0.054 0.059 0.062 0.067 0.073 0.078 0.086

मध्म र्ढूळ  26 to 70 0.024 0.037 0.049 0.051 0.054 0.059 0.064 0.067 0.073

अनत र्ढूळ  71 to 100 N/A 0.021 0.024 0.026 0.027 0.029 0.032 0.034 0.037

स्कीन सरफेस एररया  (चौ.से.मी.) = प्रवाहदर  (m3/hr)/जाळीच्ा एकक क्षेरिफळातून जाणारा प्रवाहदर (वरील तक्तातून ननवडावा )

खूप	 वेळपा	 शेतकरी	 कफल्टर	 चोक	 होतो	 अरवपा	 कफल्टर	
लवकर-लवकर	 बंद	 होतो.	 त्पामुळे	 ससचंन	 प्रणपालरीतरील	
कफल्टरचरी	जपाळी	कपाढून	ठेवतपात	हे	योग्य	आहे	कपा?

आमचे उत्तर नाही असे आहे. त्फल्र हा जसचंन प्रणालीचा 
अनवभाज् घटक आहे त्ातील जाळी काढली तर तो 

नसल्ासारखाच असतो व तसे करणे हे पूण्णतः चुकीचे आहे. 
अशा ठठकाणी आपण येणाऱया अडचणीकडे लक्ष द्ावे. जर 
त्फल्रमधील जाळी लवकर-लवकर कचऱयामुळे बंद पडत 
असेल, तर आपण एकपेक्षा जास् त्फल्र समांतरपद्तीने 
बसवावेत त्कंवा अधधक क्षमतेचा त्फल्र बसवावा.

डुप्ेक्स स्कीन त्फल्र
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जैन	त्फल््टने
‘पावसाचे पाणी र्ाळूनच साठवा’, आपल्ा ितावर 
पडणारे पावसाचे पाणी योग्य ररतीने साठवून ठेवण्ास 
त्ाचा आपल्ाला वष्णभर उपयोर् करता येवू शकतो. 
परंतू त्ासाठी पावसाळा सुरू होण्ापुवषी िताची 
सफाई करणे आवश्यक आहे. ितावरील माती, 
पाला-पाचोळा इत्ाठद आपल्ा पाण्ाला खराब करू 
शकता. दतु्षत पाणी भुजल पुनभ्णरणासाठी त्कंवा थेट 
वापरण्ासाठी अयोग्य आहे. ितावरून येणारे पाणी 
र्ाळूनच पुढे जावू देण्ासाठी आपण वापरू शकता 
जैन त्फल्ट्रने हा ितावरून येणाऱया पाईपवर बसनवला 
जातो. यामध्े पाणी ४०० मायक्रोनच्ा से्नलेस 
स्ीलच्ा जाळीतून र्ाळून पुढे जाते. जाळी चोक 
झाल्ास खालील एंड कलॅ प उघडून बाहेर काढून साफ 
करता येते. जैन त्फल्ट्रने हे उभारणीस अत्ंत सोपे असून 
अडीच इंच ते सहा इंच अशा साईज मध्े उपलब्ध आहे.

पाण्ाच्ा	गुणित्ेप्रमाणे	त्फल्टसथ्यची	ननिड	कशी	करािी?

पपाण्पाच्पा	स्तोतचपा	प्रकपार	 रोटो	क्रीन	
हपायडट् ो-

सपायक्ोन/ 
घूमर	

सॅण्ड	कफल्टर
कडस्क 
कफल्टर	

स्कीन	कफल्टर

क्रीन	मपाटिर	 कफलटट्ो	मपाटिर	 सुपर	फ्ो/	
सुपर	क्रीन	

स्पाट्ट	क्रीन	–	
ऑटोमॅकटक	

स्पाट्ट	क्रीन	–	
सेमरी	ऑटो	

नदी/कलॅ नल/वाहते पाणी – रेती/माती ई. असणारे 
पण शेवाळ नसणारे 

√
(सरफेस पंप 
असल्ास)

√ √ √ √

नदी/कलॅ नल/वाहते पाणी – रेती/माती ई. तसेच 
शेवाळपण असणारे 

√
(सरफेस पंप 
असल्ास)

√
√

(शेवाळ अधधक व 
त्डट्र पर > १ lph )

√
(शेवाळ अधधक व 
त्डट्र पर < १ lph )

√
 

तलाव/ शेततळे/ साठलेले पाणी ज्ात शेवाळ/
जीवाणू अधधक पण रेती/माती कमी √ √ √

तलाव/ शेततळे/ साठलेले पाणी ज्ात शेवाळ/
जीवाणू मध्म/कमी तसेच रेती/माती कमी √ √ √

 

बोअर वेल/ ट्ूब वेल – रेती/माती ओढते क्षराचे 
प्रमाण अधधक √ √ √ √

ओपन वेल - शेवाळ तसेच र्ाळ √
√

(शेवाळ अधधक व 
त्डट्र पर > १ lph )

√
(शेवाळ अधधक व 
त्डट्र पर < १ lph )

√
 

ओपन वेल - शेवाळ नाही पण र्ाळ/माती /रेती आहे √ √ √ √ √

पाण्ाच्ा स्त्रोतात चचकण मातीचे प्रमाण अधधक √
√

(चचकणमाती अधधक व 
त्डट्र पर > १ lph )

√
(चचकणमाती अधधक 
व त्डट्र पर < १ lph )

√ 

फुटवाल वारंवार चोक होतो √

ग्रीन हाऊस/ नस्णरीनतल फोर्र/ नमस्र √ √ √

नोंद	: १. हायडट्र ोसाक्ोन/ घूमर हे प्राथनमक त्फल्र असल्ाने सर्ळीकडे वापरू शकतात
 २. स्कीन त्फल्रमध्े दश्णनवण्ात आलेले त्फल्स्ण हे एकमेकाना पयगायी आहेत आपल्ा र्रजेनुरूप ननवड करावी.
 ३. सलॅण्ड त्फल्रमध्े मलॅनूअल, सेमी-ऑटोमलॅत्टक त्कवा ऑटोमलॅत्टक हे पयगाय उपलब्ध आहेत आपल्ा र्रजेनुरूप ननवड करावी.
 ४. वरील तक्ता हा केवळ मार््णदश्णनासाठी आहे. त्फल्रची ननवड करताना पाण्ाच्ा र्ुणवत्तेनुसार व तज्जांचा सल्ला घेवूनच करावी.
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केळी त्पकातील करपा (जसर्ाटोका) या रोर्ाचा इनतहास फार 
जुना आहे. साधारण १९०२ साली करपा रोर्ाचे ननदान जावा या बेटावर 
झाले. परंतु त्ाचा जास्त प्रादभुगाव जावा देशातील जसर्ाटोका बेटावर 
मोठ्ा प्रमाणात झाला म्णून तेवहापासुन या रोर्ाला जसर्ाटोका असे 
नाव पडले. आजनमतीस जसर्ाटोका रोर्ाचा प्रादभुगाव जवळपास सव्णच 
केळी उत्ादक देशांमध्े आहे. प्रामुख्ाने होंडूरस, कोस्टारीका, इक्वेडोर, 
ब्ाझील, त्फलीपीन्स या देशामध्े खुप मोठ्ा प्रमाणात जसर्ाटोका रोर्ाचे 
थैमान आहे. केळीच्ा त्पकाला या देशांमध्े जसर्ाटोका 
रोर्ाला फार जास्त महत्त आहे कारण रोर्ाने होणारे 
नुकसान जास् आहे. आणण रोर् व्यवस्थापनाचा खच्ण सुद्ा 
खुप जास्त आहे. केळी ननयगातीवदारा व व्यापारी तत्ावर 
केळीची शेती करणाऱया देशांनी जसर्ाटोका व्यवथिापनाचे 
उतृ्ष् मॉडेल ननमगाण केले आहे. त्ामुळे रोर् त्कतीही 
घातक असला तरी सुद्ा केळी उत्ादक रोर्ाला घाबरत 
नाही. रोर् येणार नाही आणण आल्ास तो नुकसानीची 
पातळी र्ाठणार नाही यासाठी सव्ण केळी उत्ादक 
कंपन्या आणण शेतकरी पूण्णपणे तयारीत असतात.

आपल्ा देशातसुद्ा केळीवरील करपा रोर् फार 

वषगापासून आहे परंतु महाराष्ट्र ामध्े सव्ण प्रथम मोठ्ा प्रमाणात करपा 
रोर्ाचा प्रादभुगाव १९९४-९५ मध्े नांदेड, ठहरं्ोली, अधगापूर पररसरात 
झाला. त्ानंतर १९९८ सालामध्े अधगापूरी वाणामाफ्ण त करप्ाचा 
प्रसार नंदरुबार जजल्हातील शहादा भार्ामध्े झाला. शहादामध्े करपा 
वाढण्ाचे दसुरे कारण होते ७X४ आणण ८X४ फुटावरील लार्वड. 
सात व आठ फूटाच्ा पट्टामध्े पावसाळ्ात तार्ाची लार्वड करीत 
होते. ज्ामुळे जनमनी कायम ओल्ा राहील्ा, बार्ांमध्े पानं कुजली. 

अस्वच्ि बार्ा यामुळे रोर् बळावला. साधारणपणे १९९८ 
मध्ेच जळर्ाव जजल्हात करपा रोर्ाने उग्र स्वरूप धारण 
केले आणण अनेक बार्ांचे नुकसान झाले. नंतरच्ा काळात 
काही वषवे रोर् ननयंरिणात राहीला आणण २०१० सालामध्े 
जळर्ांव जजल्हात करप्ाने केळी बार्ांचे मोठ्ा प्रमाणात 
नुकसान झाले. रोझोदा, ननबंोरा, अंतुलषी, ऐनपूर, बऱहाणपूर, 
रावेर, मुक्ताईनर्र, जामनेर, चोपडा तालुक्यात रोर्ामुळे 

बार्ा अकाली त्पकल्ा आणण खुप मोठे आधथ्णक 
नुकसान झाले. कापणीवर असलेल्ा केळीबार्ांचे 
जास्त नुकसान करपा रोर्ामुळे होते. वष्णभर मेहनत 
करून, खच्ण करून बार्ा उभ्ा केलेल्ा असतात आणण 

केळीिरील	लसगाटोका	रोगाचे	ननयंरिण

के. बपी. पाटपील
आंतरराष्ट्र ीय केळी नवशेषज् 

व व्ाइस प्रेजसडेंट,
त्टश्यूक्चर नवभार्-जैन इररर्ेशन

मो. ९४२२७७४९४१

केळीिरील	लसगाटोका	रोगाचे	ननयंरिण



जुलै २०२१ 47

हातात आलेला केळीचा घड अकाली त्पकतो व केळी उत्ादकाला 
आधथ्णक फटका बसतो.

मार्ील वषषी म्णजे २०२० च्ा सप्ेंबरपासून तर फेब्ुवारीपय्णत 
करपा रोर्ाचा प्रादभुगाव खूप वाढला होता. र्ेल्ा दहा वषगात नुकसान 
झाले नाही एवढे नुकसान झाले. बार्ावर ३ ते ४ पाने काय्णक्षम राठहली. 
इतर सव्ण पानं रोर्ाने करपली. ऐनपूरसारख्ा प्रर्त र्ावामध्े केळीचे 
बाजारभाव ९०० ते १००० रूपये असताना त्पल बार्ाच्ा केळी ४०० ते 
५०० रूपये प्रती लक्वटंल भावाने कापाव्या लार्ल्ा. केळी उत्ादकांचे 
लाखो रूपयांचे नुकसान झाले. म्हणून करपा-जसर्ाटोका रोर्ाला 
समजून रोर्ाचे व्यवस्थापन करून रोर्ाला वेळीच आळा घातला तर 
नुकसान टळेल.

करपा रोर्ाचे प्रमुख दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे त्पवळा करपा 
आणण दसुरा काळा करपा. तर चला समजून घेऊया करपा रोर्ाला. 

त्पिळा	करपा: त्पवळा करपा हा रोर् मायकोस्फेरीला म्युसीकोला या 
बुरशीमुळे होतो. त्पवळा करपा अनेक देशामध्े आढळून आला. परंतु या 
रोर्ाने १९३४ साली ललॅटीन अमेरीकन देशामध्े उग्र स्वरूप धारण केले. 
त्पवळा करपा रोर्ामुळे पानावर सव्ण प्रथम त्पवळे डार् ठदसतात. त्ानंतर 
त्ाचे रुपांतर रेशांमध्े हाेते आणण नंतर लांबट स्पॉट ठदसतात, ठठपक्याचा 
मध्भार् करड्ा रंर्ाचा आणण बाहेरील कडा त्पवळ्ा असतात. त्पवळ्ा 
करप्ाचे ठठबक पानाच्ा कडावर आणण शेंड्ावर जास्त असतात. 
रोर्ाचा प्रादभुगाव खूप वाढल्ानंतर संपूण्ण पाने करपतात. पानांचा रंर् 
काळा होतो आणण वाळलेला इने्क्शन झालेला भार् राखेच्ा रंर्ाचा 
ठदसतो. त्पवळा करपा रोर् काळ्ा करप्ापेक्षा कमी घातक असतो. 
आपल्ाकडे त्पवळा करपा जास् आहे.

काळा	करपा	: मायकोसे्रीला त्फजीनसीस नावाच्ा बुरशीमूळे काळा 
करपा रोर्ाचा प्रादभुगाव होतो. यातील प्रमुख केळी उत्ादक देशांमध्े 
मोठ्ा प्रमाणात आहे. काळ्ा करप्ामध्े सव्ण प्रथम पानाच्ा खालच्ा 
बाजूने तांबड्ा रंर्ाचे स्पॉट ठदसतात. त्ानंतर त्ांचे रूपांतर तांबड्ा 
चट्टांमध्े होते. त्ानंतर ठठबके तयार होतात, ठठबक्यांचा रंर् र्द्ण 
असतो नंतर र्द्ण काळा होतो. काळ्ा करपा ओळखायचे म्हणजे काळ्ा 
करप्ाचे ठठबके स्पष् असतात व पृष्भार् नेक्रोटीक होतो. त्ानंतर 
काळ्ा रंर्ाच्ा रेषा व चटे् ननमगाण होतात. काळ्ा करप्ाचा ठठपका 
मध्भार्ी करड्ा तपत्करी रंर्ाचा व बाजूने काळी िटा असते. तर 
त्पवळ्ा करप्ाच्ा ठठपक्याची कडा त्पवळ्ा रंर्ाची असते. हे ठठपके 
हळूहळू एकरि येतात आणण संपूण्ण पाने करपून जातात झाडावरील 
काय्णक्षम पाने करपली आणण फक्त ४ ते ५ पाने जशल्लक राहीली तर 
केळीचे घड अकाली त्पकतात व खूप मोठे आधथ्णक नुकसान होते. करपा 
रोर्ाच्ा प्रादभुगावाची प्राथनमक लक्षणे ओळखून रोर्ाचे वेळीच ननयंरिण 
केल्ास होणारे नुकसान टळू शकते. त्ासाठी रोर्ाचे प्रभावी व्यवस्थापन 
महत्ताचे आहे. 

त्पवळा करपा काळा करपा
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करपा	रोगाच्ा	िाढीस	कारणीभूत	घटक

१.	 िातािरण: करपा रोर्ाच्ा वाढीसाठी त्कंवा प्रादभुगावासाठी 
वातावरणाची भूनमका महत्ताची आहे. जेव्ा वातावरण ठर्ाळ 
असते, ररमझझम पाऊस असतो आणण तापमान २५ ते ३० अंश असते. 
हवेतील अाद््णता ९५ ते ९८ टके् असते आणण हा कालावधी जास्त 
असतो. पानावर पाणी असते अशा पररस्थितीमध्े करपा रोर्ाची 
उत्त्ती आणण वाढ झपाट्ाने होते.

 वातावरण कोरडे असल्ास रोर्ाचा प्रसार व वाढ मंद र्तीने होते. 
जळर्ावसारख्ा उष्ण आणण कोरड्ा वातावरणात करपा रोर्ाचा 
उन्ाळ्ात प्रादभुगाव होत नाही.

 वातावरणातील बदलानुसार व्यवस्थापन करणे र्रजेचे आहे. सध्ा 
ढर्ाळ व आद््ण हवामान करपा रोर्ाच्ा वाढीस पोषक आहे.

२.		 पानाचे	िय	ि	झाडाची	अिस्था	: साधारणपणे वरची आणण कमी 
वयाची पाने रोर्ाला जास्त बळी पडतात तर ज्ा पानावर सूय्णप्रकाश 
पडत नाही अशी पाने आणण खूप जास्त वयाची पाने रोर्ास बळी 
पडतात. ज्ा झाडांना अन्न घटकांची कमतरता आहे अशी बार् ज्ा 
झाडावर घड आहे. घड वाढीच्ा अवस्थेत आहे त्कंवा पील बार्/
खोडवा आहे अशा बार्ा रोर्ास जास्त बळी पडतात. कमी वयाच्ा 
बार्ा रोर्ास कमी बळी पडतात.

३.	 बागेतील	स्वच्छता	आणण	ननचरा	: बार्ेेमध्े वाळलेली पाने पडलेली 
आहे. कापलेली त्पल बार्ेत आहे. खोडावर वाळलेली पाने लटकलेली 
आहेत, पाने अधषी त्पवळी अधषी ठहरवी आहे अशा बार्ांमध्े करपा 
जोमाने वाढतो. तसेच ज्ा बार्ामध्े पावसाचे पाणी साचून राहते, 
ननचरा कमी आहे, अशा बार्ामध्े करपा रोर्ास पोषक वातावरण 
ननमगाण होतो व रोर् बळावतो. ननचऱयाच्ा जनमनीमध्े रोर् जोमाने 
वाढत नाही परंतु ननचऱयाच्ा जनमनीमध्े बार्ेचे पोषण चांर्ले नसेल 
तर रोर्ाचे प्रमाण वाढते.

इतर	काही	घटक	ज्ामुळे	रोग	बळाितो

• केळीची बार् काढून पुन्हा केळी बार् लावणे

• जमीन चांर्ली तापू न देणे

• लार्णीचे अंतर ५ X ५ त्कंवा ५ X ४.५ फूट असणे 

• रोर्ग्रस्त बार्ेतील कंदाची लार्वड करणे.

• बार्ेमध्े ननचरा नसणे, बार् र्ादीवाफ्ावर न लावता सरीमध्े 
लावणे 

• अन्नघटकांचा संतुजलत वापर न करणे. कमी प्रमाणात पालाश व 
कलॅ ल्शियम वापरणे

• ननसवणीवरील व कापणीवरील बांर्ाना फत्ट्णर्ेशन न करणे

करपा	रोगाचे	व्िस्थापन	:

• सव्ण प्रथम रोर्ाचे भाकीत करावे. हवामानाचा अंदाज घेवून, रोर्ाला 
वातावरण पोषक होताच, प्रनतबंधात्मक उपाययोजना सुरू कराव्या.

• लार्वडीसाठी कंदाऐवजी रोर्मुक्त त्टश्यूक्चर रोपांची ननवड 
करावी.

• जमीन चांर्ली तापू द्ावी. त्ासाठी त्पकाचा फेरपालट म्हणून एक 
वष्ण कोरडीचे पीक घ्ावे.

• जमीन उन्ाळ्ात तयार करावी, लार्वड र्ादी वाफ्ावर करावी
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• जमीन कायम वाफसा स्थितीत राहण्ासाठी शेतातून पाणी वाहून 
जावे यासाठी डट्र ेनेज चाऱया काढाव्या.

• लार्वड ६X५, ५.५X५.५ त्कंवा ७X५, ६X६ फुट अंतरावर करावी. 
यापेक्षा कमी अंतरावर करू नये.

• बार्ेला हजारी पाच टट्र ालॅली शेणखत वापरावे. त्ामध्े प्रतीटट्र ॉली ५०० 
नमली त्कंवा १ त्कलो टट्र ायकोडमगा (जैनवक बुरशी) नमसळावी. 

• पावसाळ्ाचे वातावरण रोर्ाच्ा वाढीस अनुकूल असते. त्ामुळे 
पाऊस सुरू होताच बार्ेतील सव्ण कोरडी पाने, झाडावरील वाळलेली 
त्पवळी झालेली पाने, झाडाचे पील, बार्ेतील कचरा, जुन्याबार्ेची 
खोड, बार्ेबाहेर काढून बार् स्च्ि करावी.

• बार्ेवर करपा रोर्ाचे लक्षण ठदसत नसतानादेखील 
जुलैच्ा पठहल्ा आठवड्ापासून मोठ्ा व 
ननसवणीच्ा आणण कापणीवरील बार्ावर 
बुरशीनाशक व नमनरल ऑईलची फवारणी करावी.

लसगाटोका	रोगाचे	ननयंरिण	:	
जसर्ाटोका रोर्ाच्ा ननयंरिणासाठी रासायननक 

बुरशीनाशकांची फवारणी करून रोर् व्यवस्थापन करणे 
अनतशय महत्ताचे आहे. व्यापारी तत्तावर व ननयगातीसाठी केळीची 
शेती करीत असताना रोर्ाची जोखीम घेणे परवडत नाही. त्ासाठी 
रोर् ननयंरिणाचे ननजचित असे वेळापरिक असणे आणण त्ाप्रमाणे दरवषषी 
रोर्ाच्ा ननयंरिणासाठी आंतरप्रवाही व स्पश्णजन्य बुरशीनाशकांची 
फवारणी करणे अनतशय महत्ताचे आहे. आंतरप्रवाही बुरशीनाशक 
पानावरील व पाण्ाच्ा आतमध्े जशरून करप्ाच्ा स्पोअरला नष् 
करते तर स्पश्णजन्य बुरशीनाशक पानावरील करप्ाच्ा स्पोअरला 
मारते. पावसाळ्ातील वातावरणामध्े बुरशीनाशकासोबत नमनरल 
ऑईल घेणे र्रजेचे आहे. त्ामुळे बुरशीनाशक पानाला चचकटून राहते 
आणण बुरशीनाशकाची काय्णक्षमता वाढते. परंतु बुरशीनाशक आणण 
नमनरल ऑईल पाण्ात नमसळण्ाआधी १५ ते २० नमनीट एकरि 
नमसळून ढवळावे. त्ानंतर ऑईल व बुरशीनाशकाचे नमश्ण पाण्ात 
नमसळावे. कोरड्ा व उष्ण वातावरणात नमनरल ऑईलचा वापरू नये. 
कापणीच्ा व ननसवलेल्ा बार्ांवर फवारणी करण्ाआधी घडावर 
स्टटींर् बलॅर् घालावी जेणेकरून. बुरशीनाशकामुळे केळीवर डार् 
पडणार नाहीत. 

फिारणीची	पद्धत	:	
साधारणपणे त्फलीपीन्समध्े ६० ते ६५ फवारण्ा, कोस्टारीका 

मध्े ५०, होंडूरसमध्े ४५, इक्वेडोरमध्े ४० ते ४५, ब्ाझीलमध्े ३५ 
ते ४० फवारण्ा एक वषगामध्े घेतल्ा जातात. आपल्ाकडे खूप कमी 
केळी उत्ादक आहेत की जे ५ ते ६ फवारण्ा घेतात.

हिाई	 फिारणी	 : ज्ा देशामध्े केळीची शेती 
व्यापारी तत्तावर केली जाते आणण जजथे एक-एक 

केळीची बार् ही ५०० हेक्टर पासून ते १०,००० 
हेक्टरपययंत असते नतथे त्ांना पंपाने त्कंवा इतर 
पद्तीने पानावर औषध पूण्णपणे पोहचत नाही 
त्कंवा अशी फवारणी करता येत नाही. पयगायाने 

ननयंरिण नमळत नाही. म्हणून वरील सव्ण देशांमध्े 
एअर टट्र लॅक्टरने म्णजेच नवमानाच्ा सहाय्याने हवाई 

फवारणी केली जाते. साधारण एका िोट्ा नवमानामध्े 
८१० जलटर द्ावण वाहून नेण्ाची क्षमता असते. त्ानुसार क्षेरि फवारणी 
केल्ा जाते.

ट्किरील	ब्ोअर	:	त्फलीपीन्समध्े मध्मपासून तर मोठे प्ॉट आहेत 
केळी लार्वड नवखूरलीसुद्ा आहे. त्ामुळे त्ा देशामध्े टट्रकवरील 
मोठ्ा ब्ोअरच्ा सहाय्याने केळीबार्ांवर फवारणी केली जाते. एका 

बुरशरीनपाशकांचपा	वपापर	खपालरील	तक्तपाप्रमपाणे	करपावपा.	

रि. बुरशरीनपाशक 	ग्ॅम	/	सलटर	पपाणरी नमलरी/सलटर	पपाण्ट	

१ मलॅन्ोझेब २ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १०नमली

२ बेनोनमल १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

३ प्रोपीकोनॉझोल १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

४ हेझिाकोनॉझोल १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

५ टट्र ायडेमॉफ्ण १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

६ प्रोपीकोनॉझोल १ नमली + नमनरल ऑईल १० नमली

७ हेझिाकोनॉझोल १ नमली + नमनरल ऑईल १० नमली

८ बेनोनमल १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

९ काबवेडलॅझीम १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

१० टट्र ायडेमॉफ्ण १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

११ मलॅन्ोझेब १ ग्रलॅम + नमनरल ऑईल १० नमली

* पावसाळ्ात दर आठवड्ाला फवारणी करावी. कोरड्ा हवामानात 
नमनरल ऑईलचा वापर करू नये.
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बाजुने पाच ओळी आणण दसुऱया बाजुने पाच ओळी कवहर केल्ा जातात. 
त्ामुळे दर दहा ओळीनंतर टट्रक चालण्ासाठी केळीची एक ओळ र्लॅप 
ठेवली जाते. ब्ोअरमुळे फवारणी पानांच्ा शेवटच्ा टोकापययंत आणण 
उंचीपययंत केली जाते. त्ामुळे रोर्ाचे व्यवस्थापन चांर्ले होते. 

आपल्ाकडे महाराजर्ंज येथील स्. र्ौतम पोद्ार यांनी सव्णप्रथम 
टट्रकवरील ब्ोअरच्ा साह्याने केळीबार्ांवर फवारणी करण्ाचा 
प्रयोर् केला होता. त्ानंतर राजा जयजसरं् बहराईच, प्रनवणजसरं् परमार 
र्ोरखपूर, हे र्ेल्ा पूण्ण दहा वषगापासून टट्रकवरील ब्ोअरच्ा सहाय्याने 
फवारणी करून स्कलॅ रींर्नबटल व करपा रोर्ाचे ननयंरिण करीत आहेत. 

एचटीपी	 पंपाने	 फिारणी	 : मध्प्रदेश, र्ुजरात आंध्रप्रदेश आणण 
महाराष्ट्र ासह जळर्ावमध्े अनेक केळीउत्ादक सध्ा १५ लीटरच्ा 
पंपाने त्कंवा पॉवर पंपाने केळीवर करपा ननयंरिणासाठी फवारणी 

करतात. परंतु फवारणी करणारा माणूस झाडांच्ा दोन ओळीत चालतो. 
फवारा फक्त खालच्ा पानापययंत पोहचतो. ज्ा पानावर करपा जास् 
आहे त्ावरच्ा पानांपययंत फवारा पोहचत नाही. पयगायाने खच्ण होतो 
परंतु रोर् आटोक्यात येत नाही. म्हणून एचटीपी पंपाच्ा सहाय्याने 
फवारणी करणे अनतशय र्रजेचे आहे. एचटीपी पंपाला खूप जास्त प्रेशर 
असते त्ामुळे औषधे पानाच्ा शेवटच्ा टोकापययंत पोहचतात. फवारा 
हवेतसुद्ा जातो आणण त्ाचे दव पुन्हा पानाच्ा पृष्भार्ावर येऊन 
पडतात. ही पद्त आपल्ाकडील िोट्ा बार्ांसाठी अनतशय प्रभावी 
ठरली आहे. रोर्ाच्ा योग्य व्यवस्थापनासाठी आणण ननयंरिणासाठी 
रासायनीक बुरशीनाशकांची फवारणी योग्यररत्ा होणे र्रजेचे आहे. 
सव्ण केळी उत्ादकांना सुचवू इत्च्ितो की योग्यवेळी करपा रोर्ाचे 
व्यवस्थापन करा व होणारे नुकसान टाळा. 

त्टश्यूक्चरची	रोपे	दजजेदार	ि	रोगमुक्तच:	जैन	इररगेशनची	ग्ाही
जैन इररर्ेशन कंपनीतफवे  त्टश्यूक्चर 
पद्तीने केळी, डाचळंब, मोसंबी, स्ट्र ॉबेरी, 
पेरू, कॉफी आणण काळी नमरी यांची अत्ंत 
दजवेदार व रोर्मुक्त रोेपे बननवण्ात येतात. 
याजशवाय बटाटे, आले आणण हळद या 
त्पकांचे रोर्मुक्त व व्ायरस फ्ी आणण उतृ्ष् 
दजगाचे कंद शेतकऱयांना लार्वडीसाठी 
पुरनवले जातात. कंपनी जी त्टश्यूची रोपे 

पुरनवते ती साधारणपणे पुढे नमूद केलेल्ा ठदवसांची व पुरेसे हाड्णननरं् केलेली असतात. केळी रोपे- 
४५ ठदवस, डाचळंब रोपे- ६० ठदवस, स्ट्र ॉबेरी रोेपे-६० ठदवस, मोसंबी-८ मठहने, पेरू-९० ठदवस, कॉफी-८ 
मठहने, काळी नमरी-९० ठदवस. यासव्ण रोपांचे शास्त्रशुद् पद्तीने उत्ादन करताना आनुवंजशक र्ुणवत्ता 
सांभाळण्ात येऊन ज्ाचा त्टश्यू रोप तयार करण्ासाठी ननवडायचा ते रोर्मुक्त असल्ाची तपासणी 
व खारिी केली जाते. मातृवृक्षापासून घेतलेल्ा मातृपेशींची तपासणी यांत्रिक पद्तीने होऊन रोर्मुक्त 
मातृपेशींनाच उत्ादन प्रत्क्रयेत वापरले जाते व ते पुढील प्रत्ेक टपप्ात रोर्मुक्त राठहल याची पुरेपूर 
खबरदारी घेण्ात येऊन त्ासाठी आवश्यक असणारे सव्ण इन्फ्ास्ट्रक्चर कंपनीतफवे  पुरनवले जाते, असे 
सांर्ून कंपनीचे त्टश्यूक्चर नवभार्ाचे प्रमुख डॉ. अननल पाटील म्णाले की, 'शेतकऱयांच्ा उन्नतीच्ा 
आड येणाऱया काही व्यक्ततींनी जाणीवपूव्णक त्टश्यूक्चर रोपांबद्ल अपप्रचार चालनवलेला आहे. 
त्टश्यूक्चरची रोपे ही रोर्मुक्तच असतात. त्ांच्ामुळे रोर्ांचा प्रसार व नननम्णती होत नाही. बाहेरचे 
वातावरण व सभोवतालची पररस्थिती याचा पररणाम खुल्ा रानातील त्पकावर होत असतो. त्ासाठी 
शेतकऱयांनी पुरेशी दक्षता व काळजी घेणे र्रजेचे आहे. कंद, र्ुटी नबयाणे यांचा वापर करून त्पके, रोपे 
वाढनवण्ाची पारंपाररक पद्त आता बदलायला हवी. या पद्ती कालबाह्य होऊन नवीन त्टश्यूक्चर, 
जैव तंरिज्ान यांचा वापर करून त्ापद्तीने तयार केलेली केळी, डाचळंब, पेरू, स्ट्र ॉबेरी यांची रोपे 
वापरायला हवीत. नवीन तंरिज्ान स्ीकारण्ानेच शेतकऱयांची प्रर्ती होईल. जुन्या, पारंपाररक र्ोष्ी 
सांर्ून व वापरून आपण शेतकऱयांंची प्रर्ती रोखत आहोत याचे भान सल्लार्ारांनी ठेवले पाठहजे. हे 
प्रर्त व जर्भर वापरले जाणारे तंरिज्ान आहे. त्ात मार्े राहून देशाला परवडणारे नाही.'
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२६ वराांपासून शेतकऱाांची प्रथम पसांती

जैन ठटश्यूकलचर केळी रोपे

	 केळी	रोपांचरी	नननम्टतरी,	पुरवठपा	आणण	उत्पादकतपा	यपात	सपातत्	असणपारी	जगपातरील	एकमेव	प्ॅन्ट	फॅट्री.

	 व्हपायरस	इंडेकक्गं	व	शपास्तोक्त	पद्तरीने	हपाड्टननगं	(२१०	एकरपावर	ग्रीन	व	पॉसलहपाऊस)	केलेलरी	रोपे		देणपारी	एकमेव	कंपनरी.

	 पोर्णमूल्	असणपाऱयपा	व	रोगमुक्त	नवशेर्	सॉईललेस	नमडरीयपा	आणण	प्रो-टट् े	मधून	रोपांचपा	पुरवठपा.

	 शेतपामध्े	झझरो-डे-सेटींग	तंत्रज्पान	फक्त	जैन	रोपांमध्े.

	 ननययातदपारांच्पा	पसंतरीचरी	गुणवत्पा	म्हणजेच	जैन	कटश्यूकल्चर	केळी	रोपे.

	 अस्सल,	दजवेदपार	व	गुणवत्ेच्पा	रोपांसपाठी	शेतकऱयांनपा	आतपा	 
वपाट	पपाहण्पाचरी	व	इतरत्र	जपाण्पाचरी	गरज	नपाहरी.	

जळगांव	-	९४२२७७६७१८; ९४०४९५५३१७, ९४२२७७४९४३;	नंदरुबपार/धुळे	-	९४२२७७४९७५; 
सोलपापूर/उस्पानपाबपाद	-	९४२२७७४९३२;	रपावेर/यपावल	-	९४२२७७४९३१;	मुक्तपाईनगर	-	९४०३६९५९०८; 
पुणे/नगर-	९४२२७७४९३३; मरपाठवपाडपा-	९४०३६९५८९३; सांगलरी	/	कोल्पापूर	-	९४०३०८०१७२ 
नवदभ्ट	- ९४२२७७६८०५, ९४२२२९२१०३;	कोकण	-	९४२२७७६८०३;	बऱहपाणपूर	-	९४०३०८०१७७

उत्पादन	वपाढ	केल्पामुळे	आतपा	जुलै-ऑगटि	मध्े	रोपांचरी	पुरेशरी	उपलब्धतपा

` १४	प्रनत	रोप
+ वाहतूक  
खच्ण वेर्ळा

त्वरपा	करपा!	बुककंगसपाठी	आजच	संपक्ट 	करपा!

त्टप- जैन त्टश्यूक्चर केळी रोपे रोर्मुक्त असली तरी शेतात लार्वड केल्ानंतर रोर्ाचा प्रादभुगाव होवू शकतो. त्ामुळे रोर्ांच्ा प्रादभुगावाची व उत्ादनाची हमी कंपनी घेऊ शकत नाही.
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