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मायक्रोस्प्रिंकलरने उडविली धमाल
झाडे तरारली जरोमदार!

लदबदले फुलफळांचे बहार,
जैनच्ा तंत्रज्ानाची ही कमाल !



" मानवजातीचा ववकास  व पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन र्ा दोघांमध्े  
सुसंवादी सहजीवन वनवम्धतीसाठी आपण झटले पाहहजे.  
हे आवश्यक आहे र्ाची जाणीव ठेवून वागले पाहहजे. "

– डॉ.भवरलाल जैन
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मुंबई ही महाराष्ट् ाची व देशाची आर्थिक 
राजधानी आहे. ७ बेटांच्ा या शहराची 

लोकसंख्ा आता अडीच कोटी झाली आहे. पुणे 
व पपपंरी-चचचंवडची लोकसंख्ा त्ाला जोडली 

तर या दोन शहरांमधलीच लोकसंख्ा सव्ा 
तीन कोटींच्ा घरात जाते. याशशवाय कोल्ापूर, 
नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नाशशक 
यांसारखी शहरेही वेगाने वाढताना ददसताहेत. 

ये्ल्ा लोकसंख्ेला अन्नधान्य पुरवून 
जागववण्ाची जबाबदारी ग्ामीण महाराष्ट् ातील 

शेतकऱयांवर आहे आणण ती कायम राहणार 
आहे. पकंबहुना या जबाबदारीत ददवसेंददवस 

वाढच होत जाणार आहे. कारण नागरीकरणाचा 
वेग प्रचंड असून शहरात राहायला जाणाऱया 

लोकांचे प्रमाण प्रचंड वाढते आहे. खेडी ओस पडू 
लागली आहेत. शेतात काम करण्ाची लोकांची 

व ववशेषतः तरुणांची मानशसकता फारशी 
रादहलेली नाही. अशा वेळी उत्कृ ष् पद्धतीने, 

नवीन तंत्रज्ानाचा वापर करून कमीत कमी कष् 
व कमीत कमी भांडवलात अरधकारधक उत्ादन 
कसे वाढववता येईल हे आव्ान आपल्ा समोर 
आहे.  तापमान वाढ, वातावरणातील बदल शेती 
करण्ाच्ा चुकीच्ा पारंपाररक जुन्या पद्धती 
अाणण प्रवाही पद्धतीने अती पाणी भरण्ाची 

लागलेली सवय यामुळे शेतीला पाणी ददवसेंदद-
वस कमी पडतांना ददसते आहे. या कमी 

पाण्ाची वाढीव अन्नधान्य वनवमथितीशी सांगड 
घालण्ासाठी सूक्ष्म शसचंनाचे तंत्रज्ान 

अन्नधान्याच्ा पपकातही मोठ्ा प्रमाणावर 
वापरण्ाची गरज आहे. त्ाच्ा वनयोजनाचा 

कायथिक्रम आता हाती घ्ायला हवा.

जवळपास गेल्ा दोन वर्षांपासून आपण सारेजण कोरोना कोवीड-१९ या 
महामारीच्ा आव्ानाचा सामना करतो आहोत. कोरोनाची एक वर्षापूववी जेंव्ा पहहली 
लाट आली तेंव्ा ततचा मोठ्ा प्रमाणावर प्रसार व प्रादरु्षाव शहरांमध्े झाला होता. 
ग्ामीण र्ाग आणण खेडी मात्र या संकटापासून काहीशी वाचली होती. त्ावेळी र्ारताच्ा 
अर्थव्यवस्ेला शेती क्ेत्राने मोठा हातर्ार लावून तारून धरले होते. शेतकऱयांनी त्ावेळी 
शेतात पपकतवलेला माल अनंत अडचणींवर मात कररत शहरातील ग्ाहकांपययंत 
पोहोचतवण्ाचा प्रयत्न केला. बऱयाच शेतकऱयांना बाजारपेठ व वाहुतकीची साधने पुरेशी 
व वेळेवर उपलब्ध न झाल्ामुळे मालाची अगततक तवक्ी करावी लागली. प्रसंगी 
काहींना नाशवंत माल खराब झाल्ामुळे फेकूनही द्ावा लागला. कोरोनाच्ा पहहल्ा 
लाटेपेक्ा दसुऱया लाटेचे स्वरूप व व्याप्ी रोडीशी तनराळी आणण ग्ामीण र्ागाला व 
खेड्ांना जास्त हानी व नुकसान पोहचतवणारी अशा प्रकारची आहे.

या दसुऱया लाटेने शेती आणण शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान करून त्ांना मोठ्ा 
अडचणीत आणले आहे व संकटाच्ा तनराळ्ाच गततेत ढकलले आहे. असे असले 
तरीही ज्ांचा रोजचा उदरतनवषाह व प्रपंच पूण्थपणे शेतीवर अवलंबून आहे असा जो ६० 
टके् शेतकरी समाज आहे त्ाला उभ्ा राहहलेल्ा सव्थ संकटे आणण आव्ानांचा 
समर्थपणे मुकाबला करून शेती करावीच लागणार आहे. या दसुऱया लाटेने शेती, 
शेतकरी व ग्ामीण र्ाग पकडल्ामुळे र्ारताची संपूण्थ अर्थव्यवस्ाच संकटात 
सापडलेली आहे. या अर्थव्यवस्ेला पुन्ा उर्ारी व ताकद देण्ाचे काम शेती क्ेत्राला व 
शेतकऱयांनाच करावे लागणार आहे. कारण उद्ोग व सेवा क्ेत्र फार वेगाने उर्ारी घेऊ 
शकेल अशी लक्णे आज तरी हदसत नाहीत. कारण शेवटी शेतकरी हाच मोठा 
बाजारपेठेचा ग्ाहक आहे. त्ाच्ा हातात पैसा आला तरच तो बाजारात जाऊन 
जीवनावश्यक वस्तुंशशवाय इतर वस्तु घेऊ शकणार आहे. आज जीवनावश्यक वस्तुंची 
खरेदी करतानाही शेतकऱयाचा हात आखडला जात आहे. कारण त्ाच्ाकडे तेवढा 
रोकडा उपलब्ध नाही. त्ामुळे अत्ंत आवश्यक असतील तेवढ्ाच वस्तु तो खरेदी 
करतो आहे. र्तवष्ात कोणते संकट उर्े राहील या र्याने मनात घर केलेले असल्ामुळे 
तो जागच्ा जागी रांबून गेला आहे. पण शेतकऱयाला आता खरीप हंगामासाठी बी-
तबयाणे, खते, और्धेही वेळेतच घ्ावी लागणार आहेत. त्ाशशवाय हठबक-तुर्ार संच, 
र्ाड्ाने नांगरणी, वखरणी, पाळी घालणे व आंतरमशागतीची कामे मजुरांमाफ्थ त 
करावी लागणार आहेत. यासाठीही पैसा लागेल. त्ामुळे अन्य कामांसाठी खच्थ 
करण्ास शेतकरी आज राजी होताना हदसत नाही.

शेतकऱयालाही सावधानता बाळगून कोरोनापासून आपला बचाव करावयाचा आहे. 
त्ासाठी लसीचे दोनही डोस घेणे गरजेचे आहे. त्ाच बरोबर आता लस घेतली म्हणजे 
कसेही वागायला मुक्त झालो या भ्रमात कुणी राहू नये. लस घेतली तरी नाका-तोंडाला 
मास्क लावणे, वारंवार हात साबणाने पकंवा सॅतनटायझरने धुणे आणण ५ ते ६ फुटाचे 
सामाशजक अंतर पाळणे आवश्यक आहे. अजूनही ग्ामीण र्ागात बरेच लोक हे तनयम 
पाळताना हदसत नाहीत. त्ांनी कृपया पररस्स्तीचे गांर्ीय्थ समजून घ्ावे आणण 
तनयमांची ही चौकट पाळावी. अन्यरा कोरोनाची ततसरी लाट लवकरच आली तर 
ततच्ाशी सामना करण्ाची तयारी हवी. या कोरोनाने अगोदरच आपल्ा सवषांचे खूप 
नुकसान केले आहे व प्रचंड दःुख आणण वेदना हदल्ा आहेत. त्ात नव्याने र्र पडू नये 
यासाठी आपण सारे जण सावध राहून शशस्त व तनयमांचे पालन करूया.  जुन्या 
सामाशजक, धातम्थक चालीररतींना फाटा हदलाच पाहहजे. तसेच र्ावना प्रधान न होता 
काम केले पाहहजे, त्ातच आपले हहत व बचाव आहे.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्क्षीर्

शेतीवरच अर्थव्यवस्ेची उभारी अवलंबून
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माणसांना पपण्ासाठी आणण उद्ोगरंद्ाकररता 
लागणाऱर्ा पाण्ाची गरज जेमतेम १५ ते २० 

टके् आहे. उव्धरीत ८० टके् पाणी ससचंनासाठी 
म्हणजे शेतीकररता वापरले जाते. आरुवनक 

पाणी व्यवस्ापनाची पद्धत स्ीकारून 
सूक्ष्मससचंन तंत्ाचा म्हणजे हठबक व तुषारचा 

वापर केला तर ससचंनाच्ा पाण्ाची गरज 
वनम्म्ाने कमी होईल आणण बचत झालेल्ा 
पाण्ातून दपुटीने क्षेत् ओसलताखाली र्ेईल. 
अधरकाधरक शेतकऱर्ांनाही शेतीसाठी पाणी 
देऊन त्ांची आध््धक उन्नती घडवून आणता 
र्ेईल. पण र्ादृष्ीने पाणी व्यवस्ापनाचा 

ववचार वनदान आज तरी आपल्ा देशात होताना 
हदसत नाही. पाण्ाचे व्यवस्ापन आंतरराष्ट् ीर् 
संदभयात कसे असावे हा अगदी नव्याने ववषर् 

पुढे आला असून त्ाची जगभर चचया सुरू झाली 
आहे. पण देशाच्ा पाणी व्यवस्ापनाची चचया 

मात् अजून गुलदस्तात आहे. पर्यावरणाचे 
अंवतम संतुलन पाणी व्यवस्ेवर अवलंबून आहे. 
र्ासाठी पकती पाणी लागेल र्ाचे अचूक गणणत 

अजून कोणी मांडलेले नाही. आंतरराष्ट् ीर् 
संघटनांनी १९९२-९३ पासून जीवनासाठी पाणी, 

अन्नासाठी पाणी, पर्यावरणासाठी पाणी, 
आरोग्ासाठी पाणी अशा वेगवेगळ्ा संकल्पना 
मांडून पाण्ाचा वापर व वाटपाची वनरवनराळ्ा 
आंतरराष्ट् ीर् पातळ्ांवर उद्ब्ोरक होईल अशा 

पद्धतीने चचया चालववली आहे. पण शेतीतून 
पर्यावरणाचे संवर्धन कसे होईल व त्ाकररता 
पकती पाणी लागेल र्ाची चचया म्हणावी तशी 

होताना हदसत नाही. ती झाली तर शेती व पाणी 
वनर्ोजनाला काही एक आकार देता र्ेईल.

५ जून हा जागततक पयषावरण हदन म्हणून आपण साजरा करतो. याला पुढच्ा 
वर्वी ५० वर्ते होतील. १९७२ मध्े स्टॉकहोम येरे झालेल्ा जागततक बैठकीत हा 
पयषावरण हदनाचा तनण्थय घेण्ात आला होता. योगायोगाने त्ाचवर्वी उत्तरांचलमध्े 
ज्ेष्ठ पयषावरणवादी काय्थकतते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी सरकारच्ा जंगलतोडीतवरूद्ध 
‘चचपको आंदोलन’ सुरू केले होते. डोंगरदऱया व जंगलात राहणाऱया आहदवासी 
माणसांमध्े जागृती तनमषाण करून त्ांनी झाडे, जंगल वाचतवण्ाचा प्रयत्न केला. 
लोक झाडे कापायाला आले की त्ा आहदवासी महहला झाडाला चचकटून, कवेत 
घेऊन, अशलंगन देऊन उभ्ा राहायच्ा, तमठी मारायच्ा आणण अगोदर आम्हाला 
कापा; आमचा जीव घ्ा पण झाडाचा घेऊ नका असे म्हणायच्ा. बघता बघता या 
चचपको आंदोलनाचे लोण जगर्र पसरले आणण बहुगुणांचा नावलौपकक व पकतवी 
तवश्वदरू फैलावली. ददुदैवाने मागील मे (२०२१) महहन्यातच कोरोनाच्ा तवर्ाणूमुळे 
आणण मुख्यत्े ऑक्सिजन उपलब्ध न झाल्ामुळे सुंदरलाल बहुगुणा यांचे (वय ९४ 
वर्ते) तनधन झाले. माणसांना जगण्ासाठी अत्ावश्यक असणारा ऑक्सिजन ज्ा 
झाडांपासून तमळतो ती झाडे वाचतवण्ाचा व त्ांच्ामाफ्थ त संबंध मानव जातीच्ा 
ऑक्सिजनची आयुष्र्र चचतंा वाहणाऱया सुंदरलालजींना ऑक्सिजन न 
तमळाल्ामुळे मृत्ू यावा याला दैवदतुव्थलास नाही तर काय म्हणावे?

र्ारतानेही याच वर्वी म्हणजे १९७२ साली आपला वनकायदा संमत केला. या 
सगळ्ा घटनांचा सुवण्थ महोत्सव आपण पुढच्ा वर्वी कशा पद्धतीने साजरा 
करणार आहोत? तो करण्ापूववी मागील ५० वर्षात काय घडले, तवकास कसा व 
कुणाचा झाला, प्रगतीची हदशा व दशा कशी राहहली आणण यातून मानवजात व 
सजीव सृष्ी पकती पुढे गेली याचे चचतंन, अवलोकन, मूल्मापन आणण आत्मपरीक्ण 
आपण करणार की नाही? पुढील वर््थर्रात हे काम आपण करू शकलो तर सुवण्थ 
महोत्सव कसा साजरा करावा याचा माग्थ व हदशा सहजपणे आपल्ा ध्ानात येऊ 
शकेल. शेवटी आपला प्रत्ेकाचा मनातला, आतला आवाज प्रामाणणकपणाने 
आपल्ा अंतःकरणाशी बोलत असतो. या आतल्ा आवाजाला स्मरून व 

शेतीतून पर्यावरणाचे होईल संवर्थन

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकीर्
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र्ाऱया काळ्ा जतमनीत लावलेल्ा डाळींबाला पण्थसंर्ार व फुले र्रपूर 
येतात पण म्हणावी अशी फळधारणा होत नाही.

प्रपरिर्ा केलेले सांडपाणी शेतीला
शेतीला कमी पडणाऱया पाण्ाची गरज आपल्ाला 

सांडपाण्ावर प्रपक्या करून व ते शुद्ध करून वापरण्ाने 
र्ागतवता येईल. आज शहरे, गावे, उद्ोगधंदे यातून मोठ्ा 
प्रमाणात सांडपाणी तयार होते. यातले बहुतांश पाणी हे 
वापरामुळे प्रदपूर्त झालेले असते. त्ामुळे ते जसेच्ा तसे 
शेती शसचंनासाठी वापरता येणार नाही. या सांडपाण्ावर व 
प्रदपूर्त पाण्ावर प्रपक्या करून व ते शुद्ध करून वापरले तर 
शसचंनासाठी अधधक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे 
पाणी व्यवस्ापनाचा प्रश्न सुटण्ास हातर्ार लागेल, 
पाण्ाचा न्याय्य वापर होऊन समतोल तवकास साधला 
जाईल आणण आज जी प्रदरू्णामुळे पयषावरणाला हानी 
पोहोचते आहे ती कमी होण्ास मदत होईल. मात्र यासाठी 
सरकारच्ा पातळीवर बरेच धोरणात्मक बदल करणे 
अपेशक्त आहेत. पाणी हा तवर्य राज् सरकारच्ा अखत्ाररत 
ठेवल्ामुळे बरेच वादतववाद व संघर््थ उर्े राहहले आहेत. ते 
सोडतवण्ासाठी देशर्र एकच व्यवस्ा असणे गरजेचे आहे. 
यासाठी हा तवर्य कें द्र सरकारच्ा अखत्ाररत पकंवा कंकरट 
शलस्मध्े घेता येईल का याबाबतही तवचारतवनीमय होणे 
आवश्यक असून त्ासंबंधीचा संवाद कें द्र व राज्ांमध्े सुरू 
होणे अतनवाय्थ व तनकडीचे आहे. शहरे व उद्ोगांनी 
सांडपाण्ावर प्रपक्या करून ते शुद्ध केल्ाशशवाय नदी, 
नाले, ओढे पकंवा साव्थजतनक हठकाणी सोडता कामा नये 
याबाबतचे तनयमही कठोरपणे अंमलात आणले पाहहजेत.

सदस्स्सदस्स्तववेकाची जाण ठेवून त्ाला जवळ करायचे की त्ाच्ाशी 
प्रतारणा करून त्ाला दरू लोटायचे याचा तनण्थय पुढील वर््थर्रात 
आपल्ा सवषांना करावयाचा आहे. त्ाचे सूतोवाच म्हणून हे 
संपादकीय शलहहण्ाचा घाट घातला आहे. 

शेती कसण्ाचे महत्त्व
आपण सारे जण हदवसरात्र शेतीत राबतो, मेहनत घेतो, कष् 

करतो. श्रमाने आपले जीवन सुंदर करण्ाचा प्रयत्न करतो. उतृ्ष् 
व योग्य पद्धतीने शेती करणे ही देखील पयषावरण संवध्थनातलीच 
एक बाब आहे. शेती ही काही पयषावरणापासून वेगळी नाही. 
इमानेइतबारे काळ्ा आईची केलेली सेवा ही देखील वसुंधरेचीच 
पूजा आहे. पण पूजा केव्ा कारणी लागते, जेव्ा ती मनोर्ावे, शुद्ध 
अंतःकरणापासून करू तेव्ाच! अशी र्ावना ठेवून अचूक, पररपूण्थ, 
शास्त्रशुद्ध आणण आजच्ा तवकासाच्ा वैज्ातनक र्ार्ेत ज्ाला 
'पप्रसीजन फातमयंग' असे म्हटले जाते, तशी शेती आपण करतो का, 
याचा प्रत्ेकाने तवचार केला पाहहजे. हे पप्रसीजन फातमयंग हा ही 
आता पयषावरण संवध्थनातला कळीचा मुद्ा बनला आहे. कसा ते 
आता आपण पाहू.

जमीन व पपकाची ननवड
ज्ा जतमनीवर आपण पपके घेणार आहोत ततचा दजषा, पोत, 

माती कशा प्रकारची आहे, ततची गुणवैशशष्टे व मयषादा काय आहेत, 

ततच्ात कोणते घटक कमी-अधधक स्वरूपात उपलब्ध आहेत 
आणण कोणत्ा पपकासाठी ती सवषाधधक अनुकूल आहे याचा 
सारासार तवचार न करता सरधोपटपणे आणण मुख्यत्े अनुकरण 
पद्धतीने आपण शेती करतो. त्ामुळे बऱयाचदा जतमनीतील 
पपकांची तनवड चुकते आणण अपयश आल्ानंतर आपण त्ाचे 
खापर तनसग्थ, दैव, पयषावरण, वातावरण यावर फोडून मोकळे 
होतो. कोणत्ा जतमनीत कोणते पपक घ्ावे याचे शास्त्र आता 
संशोधन, अभ्ास, अनुर्व, प्रयोग चाचण्ांचे तनष्कर््थ यातून 
बऱयापैकी तवकसीत झालेले आहे. त्ापासून बोध, धडा घेऊन 
आपण ज्ान, तवज्ान, तंत्रज्ान यांची कास धरीत शेती करतो का? 
हा प्रश्न प्रत्ेक शेतकऱयाने आपल्ा मनाला तवचारला पाहहजे. याचे 
उत्तर जर होकारात्मक असेल तर आपली शेती योग्य हदशेने चालू 
आहे असे मानायला हरकत नाही.
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तबन खचषाची पकंवा झझरो बजेट शेती कदापपही शक्य नाही. ती 
कोणीही करू शकणार नाही आणण असल्ा 

संकल्पनांना काहीही अर्थ नाही. मात्र संवध्थनाचे 
तनरतनराळे उपक्म राबवून (काॅनझव्तेशन 
अॅग्ीकल्चर) शेतीतला उत्ादन खच्थ कमी करणे 
शक्य आहे. त्ाबाबतचा तवचार प्रत्ेकाने 
आपल्ा शेतीचे स्ान, स्वरूप, मातीचा प्रकार व 
दजषा आणण पपकपद्धत लक्ात घेऊन केला 
पाहहजे. दषु्काळी व शजरायती र्ागात दरवर्वी 
नांगरट केली नाही. टॅ्क्टर चालतवला नाही तर 
इंधन खच्थ आणण टॅ्क्टरचे र्ाडे, मजुराचा पगार वाचेल. 
नांगरटीसाठी बैलजोडी र्ाड्ाने घेतली तर र्ाडे, मजुरी 
द्ावी लागेल. ताग, ढेंचा शेतात वाढवून हहरवळीचे खत तयार केले 

आणण घरचे चांगलेले कुजलेले शेणखत टाकले तर रासायतनक 
खतांवरचा खच्थ कमी होईल. तबयाण्ावर योग्य प्रपक्या 

करून त्ाची व्यवस्स्त शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक 
केली तर बाहेरून तबयाणे तवकत घ्ावे लागणार 

नाही. त्ामुळे तबयाण्ांवरचा खच्थ कमी होईल. 
आपण कोणकोणत्ा खचषात बचत करू 
शकतो याचा तवचार शेतकऱयाने काटेकोरपणे 
केला पाहहजे. जलसंवध्थनाचा काय्थक्म 
शेतीवर व आजूबाजूच्ा पररसरात राबतवला 

पाहहजे. त्ामुळे र्ूजल पुनर््थरण चांगले होऊन 
पपकांना आवश्यक व गरजेइतकेच पाणी हठबक 

संचाद्ारे हदले पाहहजे. म्हणजे पपकही उत्तम येते आणण 
जतमनीचा पोतही पटकून राहतो.

पंजाबात र्ाताची खाचरे पाण्ाने अशी खचाखच र्रून ठेवली जातात. 
त्ामुळे प्रदरु्णाला हातर्ार लावणाऱया तमरेन या  

तवर्ारी वायूची तनतम्थती होते.

आज अनेक शेतकरी र्ारी काळ्ा व पाण्ाचा तनचरा लवकर 
न होणाऱया जतमनीत आंबा, द्राक्े, डाचळंब, बोर यांसारख्या कमी 
पाणी लागणाऱया फळझाडांची लागवड करीत आहेत. त्ामुळे 
झाडांची र्रपूर वाढ होते, पण्थसंर्ारही उतृ्ष् हदसतो पण पाहहजे 
तशी फळधारणा होत नाही. असेच चचत्र संत्रा आणण मोसंबीच्ा 
पपकातही बऱयाचदा हदसते. १९९०-९१ पासून आपण महाराष््ात 
शंर्र टके् अनुदानावरती शासकीय फळबाग योजना रोजगार 
हमी योजनेशी तनगडीत करून राबतवली त्ातून १८ लाख हेक्टर 
क्ेत्रावरती फळबागा उभ्ा केल्ा होत्ा. पण त्ातल्ा बऱयाच 
बागांच्ा जतमनीची तनवड चुकली. हदसली ररकामी जागा की लाव 
ततरे फळबाग हे सूत्र चुकीचे होते. ज्ा फळझाडाची पकंवा पपकाची 
लागवड ततरे करणार आहे त्ाच्ासाठी ती जमीन, ततरले 
वातावरण, हवामान, नैसरग्थक पररस्स्ती, र्ौगोशलक रचना अनुकूल 
आहे की नाही हे न पाहता व न अभ्ासता सरधोपटपणे व ढोबळ 
पद्धतीने बागा उभ्ा केल्ाने त्ा अस्मानी व सुल्ानी संकटांचा 
सामना करू शकल्ा नाहीत. त्ामुळे महाराष््ातील फळबागांचे 
क्ेत्र १८ लाख हेक्टरवरून पुन्ा ७ लाख हेक्टरवर आले आहे. पीक 
पद्धती तनवडीत चूक झाली तर काय होऊ शकते याचे हे ठळक 
उदाहरण आहे आणण ते बरेच बोलके व प्रततपक्यावादीही आहे. 
आता दसुरे उदाहरण जे सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९९१ साली 
पुण्ातील ‘तनवारा’ संस्ेत ‘वनराई’ने आयोशजत केलेल्ा ‘तवकास 
की पयषावरण’ या तवर्यावरील व्याख्यानात सांरगतले होते ते 
तुमच्ापुढे ठेवतो.

पंजाब मधील शेतीला पाणी देण्ासाठी पंतप्रधान पंडीत नेहरू 
यांनी र्ाक्ा नांगल धरण केले. पंजाबचे पहहले मुख्यमंत्री प्रतापशसहं 

कैरो यांनी शेतजतमनीचे सपाटीकरण करून तुकडे जोड केली व 
तवस्तृत शेतीचे मोठे पटे् तयार केले. पूववी पंजाबमध्े गहू व मका 
यांचे मोठ्ा प्रमाणात उत्ादन होत होते. धरणाचे पाणी तमळू 
लागल्ावर आणण पहहली हररतक्ांती यशस्वी झाल्ानंतर येरे 
बासमती तांदळूाचे पीक मोठ्ा प्रमाणावर घेण्ास सुरूवात 
झाली. बासमती तांदळू अधधक तनयषात होऊन जास्तीचे परकीय 
चलन व अधधकचा पैसा तमळतो आहे हे लक्ात आल्ावर बासमती 
तांदळूाचे क्ेत्र हदवसेंहदवस वाढत गेले. लोकांनी खाचरे तयार 
केली. ती पाण्ाने खचाखच र्रून ठेवू लागले. 

खच्ध 
घटववणारी 
संवधर्धत 

शेती



जून २०२१ & 7 &

जैन हहल्सवर ६ सप्ेंबर, २००१ रोजी सुंदरलाल बहुगुणा आणण  
र्वरलाल जैन यांची र्ेट झाली. त्ावेळी कवी ना.धो. महानोर  

व अन्य मान्यवर उपस्स्त

दोन  
पर्यावरण 
प्ेमींची  
संस्मरणीर् 
भेट

दोन  
पर्यावरण 
प्ेमींची  
संस्मरणीर् 
भेट

के शलए धरती को हल चला कर घायल करना छोड दे और वृक्ों की 
पैदावार पर शजदंा रहकर सात्त्विक जीवन तबताने लगे. अन्न पशुओ ं
का आहार है और मानव की पाशतवक वृधत्तयों को बढावा देता है। 
इसके सुसंस्कार के शलए वृक् खेती ही एकमात्र माग्थ है। आप दसूरे 
के शलए प्रेरणास्ोत बने रहें, यही प्रर्ु से प्रार्थना हैं।”

बहुगुणांचा हा वरील अधर्प्राय आपल्ा सवषांना अंतमु्थख 
करणारा आणण चचतंनासह कृती करायला लावणारा आहे. दोन 
पयषावरण प्रेमींची ही संस्मरणीय र्ेट आयुष्र्र जपावी अशीच 
होती!  बहुगूणा यांनी अधर्प्रायामध्े व्यक्त केलेल्ा तवचार आणण 
मतांशी आज आपण पूण्थपणे सहमत होऊ शकत नाही. कारण 
आपले प्राचीन ऋर्ीमुनी व पूव्थज जरी जंगलातील कंदमुळे आणण 
फळे खाऊन जगले असले तरी आजचा काळ तनव्वळ फळांवर 
जगण्ाचा नाही. देशाची प्रचंड लोकसंख्या लक्ात घेता ततच्ा 
उदरतनवषाहासाठी शेतीमध्े अन्नधान्य, कडधान्य, डाळी आणण 
तेलतबया यांचे उत्ादन करावेच लागेल. या उत्ादनासाठी काही 
जमीन तरी नांगरटीखाली आणावीच लागेल; प्रसंगी अांतरमशागतही 
करावी लागेल, यंत्रांचा व आधुतनक साधनांचा वापर ही आता 
काळाची गरज आहे. ती ओळखून त्ाप्रमाणे शेतीची कास धरण 
अपररहाय्थ आहे.

जैन इररगेशनचे संस्ापक कै. र्वरलालजी जैन यांनी देखील 
आयुष्र्र पयषावरण तवकासाचेच चचतंन केले आणण तदस्स्नुर्ांरगक 
काय्थही केले. शेती, फलोद्ान, वनीकरण, पाणलोट तवकास, प्रपक्या 
कारखानदारी हा सगळा व्याप उर्ा करताना मोठ्ा र्ाऊंनी कायम 
पयषावरण संवध्थनाकडे लक् देऊन वसुंधरेची मनोर्ावे पूजा केली. 
त्ांनी पयषावरण रक्ण व संवध्थनाचे केलेले काम पाहण्ासाठी ६ 
सप्ेंबर, २००१ रोजी पयषावरण चळवळीतील ज्ेष्ठ काय्थकतते  
श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा हे जळगावला जैन हहल्सवर आले होते. 
दोन हदवसांच्ा मुक्ामात त्ांनी र्ाऊंनी स्वकष्ाने व मोठ्ा 
मेहनतीने उर्े केलेले काम पाहहले. शेती, पाणी, पयषावरण, धरणे, 
वनीकरण आदी तवर्यांवर पकतीतरी वेळ चचषा केली. ही पाहणी व 
चचतेनंतर त्ांनी डायरीवर जो अधर्प्राय शलहहला तो आपण सवषांनी 
आवजू्थन लक्ात घ्ावा असा आहे. 

सुंदरलाल बहुगुणा यांनी शलहहले, “आपसे और आपके वृक् 
पररवार से तमल कर मुझे हाहद्थक प्रसन्नता हुई। आपने र्गवान 
महावीर के अहहसंा के शसद्धांतो को मानव, पशु-पक्ी जगत तक ही 
सीतमत नही रखा, बस्कि वनस्पतत जगत तक उसका तवस्तार कर 
प्राणण-मात्र के सामने उपस्स्त प्राणवायु, जल और र्ोजन की कमी 
की समस्ा को हल करने का व्यवहाररक माग्थ प्रशस्त पकया है। 
आप दीघ्थजीवी हों और प्रदरू्ण से त्रस्त मानव जातत को जीने की 
राह हदखाते रहें, मैं उस हदन का इंतजार कर रहा हँू, जब मानव खेती 
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रासायतनक खतांचा वापर प्रचंड करून जतमनीत बाहेरून 
मोठ्ा प्रमाणात क्ार (मीठ) टाकले. खते आणण पाणी यांच्ा 
अततरेकी वापरामुळे जतमनी टणक, कडक, क्ारपड, पाणरळ, 
चोपण आणण पडीक बनल्ा. त्ात पपक येईनासे झाले. या 
व्याख्यानात सुंदरलाल बहुगुणा पुढे म्हणाले, 

“तवकासाच्ा नावाखाली आज जे आम्ही करतो आहोत ते 
पयषावरणाचे शोर्ण आहे. आज जो तवकास आमच्ा समोर आहे तो 
२०व्या शतकातला चमत्ार आहे. १९५० ते ९० पययंतचा देशाचा 
प्रचंड तवकास आम्हाला काय सांगतो? अन्नधान्याच्ा उत्ादनामध्े 
या ४० वर्षांत २६४ टके् वाढ झाली. एवढी मोठी वाढ इततहासात 
कधी कुणी पाहहली नव्ती. या सव्थ चमत्ारामागे केवळ 
अधधकाधधक आधर्थक तवकास एवढा एकच तवचार होता. कष् 
करून अधधक पैसे तमळतवण्ाची अपेक्ा ठेवणे चुकीचे नाही. पण 
तमळणारा पैसा आणण त्ासाठी मोजावी लागणारी संसाधनांची 
पकंमत यांचे गणणत आपण कधी मांडणार की नाही! 

नैसरग्थक संसाधनांचा अततरेकी वापर करून (उदा. वृक्तोड, 
जंगलतोड, गवताळ कुरणांचे उध्वस्तीकरण, वाळू उपसा, माती व 
मुरूम तवक्ी, पुन्थर्रणापेक्ा अधधक र्ूजल उपसा, वीज वापरातून 
पाण्ाचे मायतनगं वगैरे) आपण पयषावरण म्हणजे सगळी सजीव 
सृष्ीच संकटात ढकलत आहोत. त्ामुळे वाघ, अस्वल, हरणे, 
तबबट्ा यांच्ासारखे हहसं्त्र प्राणीही जंगल सोडून पपण्ाच्ा 
पाण्ासाठी गावे व शहरांकडे आपला मोचषा वळवू लागले आहेत. 
माणसाने त्ाच्ा लालसेपोटी प्राणी व पक्ी सृष्ीही संकटात 
आणली आहे. आता जेव्ा या प्रगती व तवकासाकडे काही जाणकार 
व सुबुद्ध लोक डोळे उघडे ठेवून पाहू लागले आहेत तेव्ा त्ांना 
तवकासासाठी मोजलेली पकंमत पकती मोठी आहे याची वास्तव 
जाणीव होऊ लागली आहे. अंधर्क्तांचे डोळे मात्र अजूनही 

तमटलेलेच आहेत. ते उत्ादन व संपत्ती वाढीतच आजही रममाण 
आहेत. पाणी व रासायतनक खते यांचा अतत वापर करून २० टके् 
जमीन आजच खराब झाली आहे. हे प्रमाण र्तवष्ात वाढणार 
आहे. ते वेळीस रोखायचे असेल तर हठबक व तुर्ार शसचंनाच्ा 
वापराकडे गेले पाहहजे. र्ात, ऊस, केळी व इतरही पपके 
सूक्ष्मशसचंनाखाली नेली पाहहजेत. सरकारने धरणातले पाणी 
कालव्यातून देताना ते कोणालाही प्रवाही पद्धतीने व न मोजता देवू 
नये. मोजून सूक्ष्मशसचंनाद्ारे पाणी हदले पाहहजे म्हणजे पाण्ाचा 
रास्त व अचूक वापर होईल आणण जतमनीही खराब होणार नाहीत”. 

बहुगुणांच्ा या र्ार्णालाही आता ३० वर्ते झाली आहेत. 
मागील ३० वर्षात तवकास अधधक होऊन पयषावरणाचाही तततकाच 
ऱहास झाला आहे. पाणी आणण हवा हे पयषावरणातले सवषात प्रमुख 
घटक आहेत. आज या घटकांची स्स्ती काय आहे हे जरा डोळे 
उघडे करून पाहा. देशातल्ा सव्थ नद्ा, धरणे, गावतळी, तलाव, 
बंधारे प्रदरू्ण युक्त आहेत. मोठमोठी गावे, शहरे, उद्ोगधंदे - साखर 
कारखाने, कत्तलखाने, कागद रगरण्ा यांच्ामधून बाहेर पडणारे 
सांडपाणी व रसायने तमश्रीत रंगीत पाणी यामुळे नदी, नाले, ओढे 
यातून प्रदपूर्त झालेले व घाण वास येणारे फेसाळ पांढरे काळे 
पाणी वाहताना हदसते आहे. हे पाणी आता वाहून साठतवलेल्ा 
धरणातल्ा पाण्ात जाते आहे. त्ामुळे उजनी, गोसीखुद्थ, वसंत 
पुसद, मुळा-मुठा नदी, पंचगंगा नदी यातले पाणी पपण्ासाठी तर 
सोडाच पण स्ान, धुणीर्ांडी यासाठी वापरणे देखील अशक्य 
झाले आहे. गायी-म्हशींसारखी दधुाळ जनावरेही हे पाणी पपत 
नाहीत. साखर कारखान्यांच्ा पडस्ीलरींमधून जो स्पेन्ट वटॉश 
बाहेर पडतो तो उघड्ावर सोडून हदल्ामुळे ते र्ूजलात मुरले 
आहे. त्ामुळे अनेक तवहहरी, बोअरवेल यांचे पाणी लालसर रंगाचे 
व तेलकट बनले आहे. हे पाणी पक्षांच्ा पंखांना लागले तर त्ांना 
उडता येत नाही. त्ामुळे जागेवरच तडफडून ते मरताहेत. उघड्ावर 
टाकलेला कचरा, कागद, प्ॅस्ीक जनावरांच्ा पोटात चाललाय. 
मोकाट जनावरे हा कचरा खाताहेत.

नदीला आपण आई मानतो. सगळ्ा नद्ांना गंगा म्हणतो. 
उत्तरेकडील हहमालयीन रांगामधून उगम पावणाऱया गंगा, यमुना, 
सतलज, शसधंू, इंडस या नद्ांची स्स्ती आज पकती वाईट आहे. 
कोरोना रूग्ांचे मृतदेह गंगा-यमुनेत पकती मोठ्ा संख्येने 
आढळले. हे मृतदेह रूग्ालयांनी तवले्वाट लावायची म्हणून 
नदीत फेकून देणे हे पकती बेजबाबदारपणाचे व माणुसकीला 
काळीमा फासणारे लक्ण आहे. मेल्ानंतरही मृतदेहाची अशी 
तवटंबना फक्त र्ारतातच पाहायला तमळाली. कोरोना व्ायरसचे 
तवर्ाणू व इतर रोगांचे जीवजंतू नदीच्ा पाण्ात तमसळल्ाने त्ा 
पाण्ाची अवस्ा काय झाली असेल याचा तवचार देखील करवत 
नाही आणण याच नदीतले पाणी नवी हदल्ी, पाटना, अलाहाबाद, 

अंटापट्थकावरील सवषात मोठा हहमनग ग्ोबल वाॅतमयंगमुळे 
मे २०२१ मध्े तवरघळला.
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शेती आणण पयषावरण याचा उत्तम समतोल साधणारे उतृ्ष् 
मटॉडेल म्हणून जळगावातील जैन हहल्सकडे पाहहले जाते. जैन 
इररगेशनचे संस्ापक अध्क् डटॉ.र्वरलाल जैन यांनी खूप 
तवचारांन्ी, कल्पकतेने, मेहनतीने व जगर्रच्ा अभ्ासातून 
आणण अनुर्वातून हे मटॉडेल उर्े केले आहे. जैन हहल्सच्ा 
डोंगराळ माळरानावर व दगड गोट्ात आणण मुरमाड-
खडकाळ जतमनीवर आपल्ाला 
आंबा, मोसंबी, पेरू, शसताफळ, 
डाचळंब, बोरे, चचचं, केळी, चचकू्, 
आवळा, जांर्ूळ, पपई व इतर 
फळांच्ा बागा मोठ्ा हदमाखाने 
उभ्ा असलेल्ा हदसतात. 
याशशवाय कडूतनबं, साग, वड, 
पपपंळ खैर, करंज, बार्ूळ व इतर 
वनराजीही हदसते. असंख्य 
प्रकारचे पक्ी आणण प्राणी यांचे 
वास्तव्य रोज अनुर्वाला येते. 
पक्षांचा पकलतबलाट, कोपकळेचे 
गाणे, मोरांचा नाच आणण पेरते व्ा, 
पेरते व्ा ही कानावर 
सतत पडणारी साद 
आपले कान तृप् करते. 
शास्त्रीय पद्धतीने 
तवकशसत केलेल्ा 
पाणलोटामुळे पावसाचे 

पडणारे सव्थ पाणी नाले,  ओढे,  बंधारे,  तवहहरी,  खाणी, 
बोअरवेल्स यामध्े तुडंुब साचते. फुले, फळे, र्ाजीपाला 
यासह जगातल्ा शेतीचे सव्थ अद्यावत प्रयोग आपल्ाला 
जैन हहल्सवर पाहायला तमळतात. ग्ीनहाऊस, पटॉशलहाऊस, 
हायड्ोपोतनसि, एरोपोतनसि, पटश्यूकल्चर, माती तवरहीत 
शेती, व्टवीकल फातमयंग, अत्ाधुतनक रोपवापटका, नवनवीन 

यंत्रे व अवजारे पकती म्हणून 
गोष्ींचा उल्ेख करावा. 
रोडक्यात, जगातली सगळी 
अद्यावत व पयषावरणाला पूरक 
असणारी शेती जैन हहल्सवर 
आज मोठ्ा हदमाखात उर्ी 
आहे. ती आपल्ाला 
अनुकरणासाठी साद घालते 
आहे. तवकशसत शेती व  
पयषावरणाचे एक सुंदर तवश्व जैन 
हहल्सच्ा रूपाने जळगावात उर्े 
आहे. पयषावरण क्ेत्रात काम 
करण्ाची इच्ा असणाऱया 

प्रत्ेकाने डटॉ. 
र्वरलालजींनी मोठ्ा 
कष्ाने उर्ा केलेला 
स्वप्नमांडवातला हा 
तनसग्थ पाहायलाच 
हवा! 

जळगाव मधील जैन हहल्स हे तवकसीत शेती  व पयषावरणाचे एक उतृ्ष् प्रारूप असून त्ाचे तवहंगम छायाचचत्र

जैन हहल्स 
ववकसीत पर्यावरणाचे सुंदर रूप
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वाराणशी (काशी), प्रयाग, कानपूर यांसारखी मोठी शहरे व 
नद्ांलगतची गावे पपणार आहेत. कोरोना महामारीच्ा संकटाशी 
आपण कसे लढणार आहोत?

नुकतीच आपण बातमी वाचली असेल की ग्ोबल वटॉतमयंगमुळे 
(जागततक तापमानवाढ) अंटापट्थकावरील सवषात मोठा हहमनग 
तवतळून कोसळला. या बफ्थ  तवतळण्ामुळे उत्तरेतील नद्ांना 
पाऊस नसतानाही उन्ाळयात पूर येऊ लागले आहेत. एपप्रल-मे 
महहन्यात आपल्ाकडे कमी दाबाचे पटे् तयार होऊन अवेळी जी 
गारपीट व अततवृष्ी होते आहे त्ामुळे मे महहन्यात जालना, बीड, 
परर्णी येरल्ा नद्ांना एका हदवसाच्ा पावसाने मोठा पूर 
आल्ाचे चचत्र याचवर्वी आपल्ाला पाहायला तमळाले आहे. 
तनसग्थ, हवामान, वातावरण सारखे बदलतंय. त्ात मोठ्ा 
प्रमाणावर चढ-उतार होताहेत. कमी वेळेत वेगाने पाऊस येतो. 
पाऊसाच्ा रेंबाचा आकार व फोस्थ मोठा आहे. त्ामुळे तो 
जतमनीवर पडल्ा बरोबर वेगाने वाहायला सुरूवात करतोय. 
उताराच्ा हदशेने त्ाचा सुरू झालेला प्रवास नदीपात्रात 
गेल्ाशशवाय रांबतच नाही. हे पाणी र्ूपृष्ठावरून वाहताना आपल्ा 
समवेत मोठ्ा प्रमाणावर चांगली सकस मातीही वाहून नेते. 
जतमनीवरचे हे मातीचे आवरण वाहून गेल्ामुळे छोट्ा-मोठ्ा 
डोंगर दऱयातले खडक तर उघडेच पडले आहेत पण आता त्ांच्ावर 
झाडेझुडपे तर सोडाच खुरटी गवतही उगवणार नाही आणण ते 
कायमचे उघडे बोडके राहणार अशी स्स्ती तनमषाण झाली आहे. 
पाणी आपल्ाबरोबर चांगली माती वाहून नेत असल्ाने धरणे, 
बंधारे, तलाव गाळाने र्रताहेत. त्ांची पाणी साठतवण्ाची क्मता 
कमी होते आहे. जायकवाडी, उजनी, तुंगर्द्रा, कोयना, धोम, कणहेर, 

गंगापूर, नागाजु्थनसागर, श्रीशैलम, खडकवासला पकती म्हणून 
धरणांची नावे घेऊ. या धरणांच्ा पाणलोट क्ेत्रात मोठ्ा 
प्रमाणावर आपण वृक्तोड केली. गवताळ कुरणांचे आच्ादन राहू 
हदले नाही. मोकाट जनावरे सोडली आणण पाणलोट तवकासाचे 
कोणतेही उपचार शास्त्रशुद्ध पद्धतीने म्हणजे मारा ते पायरा (ररज 
टू बटॉटम) या त्विावरती राबतवले नाहीत. त्ामुळे धरणे गाळाने 
र्रत असून पपण्ासाठी पाणी राखून ठेवावे लागत असल्ाने 
उन्ाळ्ातील शसचंनाच्ा पाण्ावर गदा आली आहे. शेतीचे पाणी 
कमी होते आहे.

वास्ततवक शेतात उर्ी असणारी पपके, फळबागा हे ही 
पयषावरण रक्णाचेच काम करीत असतात. पण त्ा र्ावनेतून 
आपण त्ांच्ाकडे कधी पाहात नाही. फळबागा आधर्थक उत्न्न 
आणण रोजगार तमळवून देतातच पण मृद व जलसंधारणाचेही मोठे 
काम करतात. डोंगर उतारावर हठबक शसचंनावर उर्ी असलेली 
फळझाडे व त्ा झाडांची मुळे पावसाच्ा वाहणाऱया पाण्ाला 
अटकाव करून त्ाचा वेग कमी करतात. शशवाय माती धरून 
ठेवतात. त्ामुळे धूप होत नाही. खडकाला जर चछदे्र, रंध्े, र्ेगा 
आणण पोरस र्ाग असेल तर झाडांची मुळे त्ात शशरून हळूहळू 
आतली पाणी साठ्ाची जागा वाढतवतात. त्ामुळे र्ूगर्षात अधधक 
पाणी र्ुरू शकते, साठू शकते आणण संकटकाळी पकंवा दषु्काळ व 
अवर््थण प्रवण काळात ते झाडाची पाण्ाची गरज काही प्रमाणात 
का होईना र्ागवून तग धरण्ास मदत करते. उताराला आडवी 
पेरणी केली तर पपक अशा पद्धतीने उर्े राहते की ते रखवालदाराच्ा 
र्ूतमकेतच जाते आणण मातीला रोखून धरते. जागचे हलू देत नाही 
असे जुने जाणते लोक सांगायचे. रोडक्यात काय तर शेतीच्ा 

शेतीत पाण्ाची बचत कशी करता येईल यासाठी वापरल्ा जाणाऱया पद्धतीना पूरक ठरेल असा दृष्ीकोन समोर ठेवून जैन इररगेशनने केलेली साहहत् तनतम्थती
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प्रत्ेक कामातून पयषावरण रक्णास कशी मदत होईल, हातर्ार 
लागेल असाच तवचार शेतकऱयाने केला पाहहजे.

यादृष्ीने र्ारतीय कृर्ी अनुसंधान पररर्देने जो नवा तवर्य पुढे 
आणलेला आहे त्ाकडे मी आपले लक् वेधू इच्च्तो. दषु्काळी व 
अवर््थण प्रवण र्ागात दरवर्वी जतमनीची नांगरट करणे गरजेचे आहे 
का? ही नांगरट पकती खोलीपययंत करावी? आणण ती टॅ्क्टरच्ा 
सहाय्याने करणे आवश्यक आहे का? बैलजोडीने केली तर 
चालणार नाही का? असे प्रश्न आय.सी.ए.आर. ने उपस्स्त केले 
आहेत. त्ांनी यासंबंधी अनेक वर्ते प्रयोग व अभ्ास केला आहे. 
त्ातून ते अशा तनष्कर्षाला आले की दषु्काळी प्रदेशात दरवर्वी 
अधधक खोलवर नांगरटी केल्ामुळे जतमनीतून होणारे 
बाष्ीर्वनाचे प्रमाण वाढते. अगोदरच केर्ाकर््थणाने होणारे 
बाष्ीर्वनाचे प्रमाण अधधक असताना नांगरटीमुळे जमीन उघडी 
होते आणण आतला ओलावाही 
(आद्र्थता) बाष्ीर्वनाने तनघून 
जातो. जमीन पूण्थ कोरडी होते. 
र्ारी काळी (हेवी ब्ॅक कटॉटन 
सटॉईल) जमीन असेल तर ततला 
मोठमोठे तडे जातात. म्हणून 
दषु्काळी प्रदेशात खोलवर व 
दरवर्वी नांगरटी करू नयेत. 
सुंदरलाल बहुगुणा  यांनी 

त्ांच्ा वरील संदेशातही हा मुद्ा उपस्स्त केला होता. आता या 
तवर्याकडे आपण शेतकऱयांनी कधी गांर्ीयषाने पाहहले आहे का? 
पकंवा हा तवचार व तवर्य आपल्ाला मनात कधी आला आहे का? 
तर त्ाचे उत्तर नाही असे आहे. कारण शेतीतून आपण पयषावरण 
रक्णाला, संवध्थनाला हातर्ार लावतो हेच आम्हांला माहहत नाही. 
शेती ही उत्न्न व उत्ादन तमळतवण्ासाठीच करायची असते 
एवढेच आम्हाला ठाऊक आहे. या मूलर्ूत हेतू व उपद्ष्ामध्े काही 
चूक आहे पकंवा खोट आहे अशातला र्ाग नाही. पण नकळतपणाने 
शास्त्रशुद्ध शेतीतून जे तनसग्थ संवध्थनाचे, पयषावरण रक्णाचे आणण 
नैसरग्थक संसाधनांच्ा बचत व मूल्वृद्धीचे जे काम होते त्ाची 
पकंमत पैशात करता येत नाही. पकंबहुना आपण शेतीतून 
पयषावरणाची जी वृद्धी व संरक्ण करतो आहे ते बऱयाच जणांच्ा 
अजून लक्ात आलेले नाही. म्हणून चुकीच्ा पद्धतीने त्ांची शेतीत 
पाऊले पडताहेत. ज्ांना याची जाणीव झालेली आहे ते शास्त्रशुद्ध 

ज्ान व नवीन तंत्रज्ानाची 
अभ्ासपूव्थक कास धरीत 
आहेत. या अभ्ासपूण्थ कासेच्ा 
माशलकेत पीव्ीसी व एचडीपीई 
पाईपाने पाणी पुरवठा, हठबक 
व तुर्ार संचाचा शसचंनासाठी 
वापर, पटश्यूकल्चर पद्धतीने 
बनतवलेली रोपे, हठबक 

कलकत्ता बंदर - र्ारतातून ताग व कापसाची वाहतूक इंग्डला करण्ासाठी तरिटीशांनी सव्थप्ररम कलकत्ता, मुंबई आणण मद्रास ही बंदरे तवकसीत केली. 

मद्रास बंदर व त्ाला लागून असलेला पकल्ा
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संचामधून द्रवरूप खते सोडणे (फपट्थगेशन), माती तवरहीत 
माध्मांचा (तमडीया) वापर उदा. कोकोपीट, रटॉकवूल परलाईट, 
व्मवीक्युलाईट, हायड्ोपोतनसि, एरोपोतनसि, सौर कृर्ीपंप सौर 
उजषा व पवनचक्यांमधून वीज तनतम्थती, व्टवीकल व हटॉररझोन्टल 
फातमयंग, पटॉशलहाऊस-शेडनेट-ग्ीन हाऊस व ग्ासहाऊस मधली 
म्हणजे बंहदस्त व तनयंपत्रत वातावरणातली शेती हे सगळे उपक्म 
पयषावरण संवध्थनाला पूरकच आहेत. त्ाच्ा रक्णाला हातर्ार 
लावणारे आहेत. नैसरग्थक संसाधनांचा उपर्ोग आपण शजतका 
अधधकाधधक घेऊ तेवढा पयषावरणाचा ऱहास वेगाने होत जाणार 
आहे. त्ामुळे याचे र्ान प्रत्ेकाला ठेवावेच लागेल.

सामान्यतः आपले जे अवर््थण प्रवण क्ेत्र आहे ततरले बाष्ीर्वन 
४०० ते ६०० तम.तम. आहे. म्हणजे अनेकदा पडणाऱया पावसापेक्ा 
बाष्ीर्वनाचे प्रमाण अधधक असते. अवर््थणाच्ा काळात तर ते 
६०० तम.तम.च्ाही पशलकडे जाते. त्ामुळे पडणारा ३००-४०० 
तम.तम. पाऊस जतमनीत शशरूच शकत नाही. त्ासाठी जतमनीवर 
आश्वासक असे गवताचे आच्ादन असणे आवश्यक आहे. ही 
गवताळ कुरणे हे आपले तमत्र आहेत. या कुरणांमुळे पाण्ाचा 
प्रत्ेक रेंब जतमनीत मुरला जातो. र्तवष्ात तोच आपला मुख्य 
वाली व आधार होऊ शकतो. या कुरण तवकासाकडे मागील १०-
१२ पपढ्ा म्हणजे जवळपास २०० वर्ते आपण दलु्थक् केले. त्ामुळे 
दषु्काळाचे चटके जास्त बसतात. इंग्जांना अशा दषु्काळाची सवय 
नव्ती. आपण दषु्काळ हाताळणीसाठी पारंपाररक व्यवस्ा केली 
होती. सम्ाट चंद्रगुप्ाच्ा काळात कुरण तवकास आणण 
पशुसंवध्थनासाठी स्वतंत्र अमात् नेमलेला असायचा. त्ाला 

‘तवतवताध्क्’ म्हणायचे. त्ा काळात पशूंची जनगणना व्ायची. 
त्ा आधारे उपलब्ध गवत पकती जनावरांना पोसू शकेल असा 
तवचार करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कुरणांची रचना व्ायची. 
पृथ्ीशी व जतमनीशी आपले नाते कृपर्, वन आणण कुरण या तीन 
धारांनी घट् बांधलेले होते. परंपरेने व खूप तनयमांनी सामुहहक 
व्यवस्ा बसतवलेली होती. ती तुटल्ामुळे आजचा घोटाळा व 
संकट उर्े राहहले आहे.

आपली ग्ामीण रचना ज्ा तीन खांबावर उर्ी होती त्ातला 
कृपर् व्यवस्ा हा एकच धागा तरिपटशांनी पुढे नेला. कारण त्ात 
त्ांचा स्वार्थ होता. उत्ाहदत झालेला कच्ा माल (उदा. कापूस, 
ताग, मसाल्ाचे पदार्थ इत्ादी) त्ांना बोटीने त्ांच्ा देशात 
म्हणजे इंग्ंडमध्े वाहून नेऊन त्ावर प्रपक्या करायची होती व 
तयार झालेला पक्ा माल हहदंसु्ान आणण जगर्र नेऊन 
तवकायचा होता. म्हणून त्ांनी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ही बंदरे 
तवकसीत केली. आपली पारंपाररक पपक पद्धती व व्यवस्ा 
मोडली. त्ावेळी आपल्ा लक्ात आले नाही, की समतोल तवकास, 
ग्ाम समुह ही संकल्पना महत्ाची आहे. ती शास्त्रीय पद्धतीने 
पाण्ाच्ा संदर्षात पाणलोटात मोडते. साधारणपणे जो पठारी 
र्ाग आहे, शजरे नदीनाले कमी आहेत ततरे कुरण व्यवस्ा लागते 
व उर्ी राहते. पण पठारी प्रदेशांना आज आपण उपसा शसचंन 
योजनांद्ारे पाणी देऊन ती जमीन शेतीच्ा, पपकांच्ा खाली नेत 
आहोत. हे अर्थ व्यवस्ेला परवडणारे नाही. त्ामुळे र्ूप्रदेशाची 
शेतीला अनुकूल जतमनीची पट्ी कुठली, गवताळ पशुसंवध्थनासाठी 
कुठली आणण वनासाठी कुठली अशा तीन गटात तवर्ागणी केली 

गायींना चरण्ासाठी अशी गवताळ कुरणे तनमषाण करणे हा ही पयषावरण संवध्थनाचाच एक र्ाग आहे
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पाहहजे. एका गावात हे सव्थ ठरतवता येत नाही. त्ासाठी गाव समुह 
लागतो. त्ा हदशेने आपण गेलो तर अवर््थणात पटकून राहू शकू. हे 
झाले दीघ्थकालीन तनयोजन. पण त्ाचा तवचार अजून तरी कुठे 
होताना हदसत नाही. कृपर् खात्ातफते  तीन-चार गावांसाठी आपण 
एक कृपर् तवस्तारक नेमतो. पण त्ाचा सव्थ वेळ योजनांचे वाटप 
करण्ातच जातो. तो शेतकऱयांना प्रत्क् शेतात र्ेटून पपकासंबंधी 
काहीही माग्थदश्थन करताना हदसत नाही. बऱयाचदा तो गावातच 
येत नाही. मग त्ाची आणण शेतकऱयांची र्ेटच होत नसल्ामुळे 
प्रशशक्णाचा तवर्य दरूच राहतो.

आता मी लक् वेधू इच्च्तो धरणातल्ा पेटलेल्ा पाण्ाकडे. 
धरणांच्ा साखळीतले पाणी कसे वाटायचे हा प्रश्न असून जगर्र 
अनुत्तरीत आहे. त्ासाठी समान सूत्र आखता येत नाही. कारण 
आपल्ा सह्ाद्रीची जी स्स्ती आहे (उदा. कृष्ा, र्ीमा, गोदावरी) ती 
नद्ांच्ा उगमाकडे र्रपूर पाऊस आणण पुढे नंतर तो कमी कमी होत 
जाणे. ही स्स्ती इतर नद्ांना लागू नाही. अशजठं्ात उगम पावणारी 
पेनगंगा, पूणषा, मांजरा, तेरणा यांची स्स्ती उलटी आहे. या नद्ांचा 
उगम दषु्काळी प्रदेशात होतो आणण पुढे नांदेडकडे चांगले पाणी 
पावसामुळे येते. उगमाकडच्ा धरणांमधून खालच्ा धरणांना 
पाण्ासाठी मदत करता येते हे साव्थपत्रक सत् नाही. गुजरात, 
राजस्ान, मध्प्रदेश (इंदौर, धार, देवास, उज्ैन) येरल्ा धरणांमधून 
खालच्ा चंबळ मधल्ा धरणांना काहीही मदत करता येणार नाही. 
कनषाटकाची स्स्ती आपल्ासारखीच आहे. त्ाच्ा पाणी वापराची 
जी व्यवस्ा आहे त्ाचा एकपत्रत अभ्ास करून तनयोजन केले 
पाहहजे. आता जायकवाडीचेच उदाहरण घेऊ- जायकवाडीचे वरचे जे 

स्त्रवण क्ेत्र आहे त्ातला ८० टके् र्ाग अवर््थण प्रवण आहे. वरचा 
२० टके् र्ाग फक्त चांगल्ा पावसाचा आहे. गंगापूर, दारणा ही 
धरणे वरच्ा २० टके् क्ेत्रातली आहेत. सरासरी पाऊस वेगळा 
आणण अवर््थणाच्ा काळातील पज्थन्य वेगळे. आपण अजूनही एखाद्ा 
प्रकल्पाचे तनयोजन, तनयमन कसे करायचे इरपययंतच पोहोचलो 
आहोत. एखादी नदी, ततच्ा उपनद्ा, ततच्ावरचे सव्थ प्रकल्प, 
पाणीसाठे, र्ूजल यांचा एकपत्रत तवचार करू शकलेलो नाही. 
पयषावरण संवध्थनाचा काय्थक्म राबतवताना हा सुट्ा सुट्ा तवचार 
फारसा प्रर्ावी व उपयोगी ठरणार नाही. त्ासाठी एकात्तत्मक 
जलसंपत्ती तनयोजनाचाच काय्थक्म राबवावा लागेल.

आज पाण्ाच्ा प्रश्नावरून जगर्र आणण र्ारतातही राज्ा 
राज्ांमध्े मोठ्ा प्रमाणावर संघर््थ चालू आहे. महाराष््ात 
धरणातले ८० टके् पाणी ऊस ह्ाच एका पपकाला शेतकरी 
वापरीत आहेत. दशक्ण र्ारतातील कनषाटक, आंध्प्रदेश, केरळ, 
तातमळनाडू या राज्ांना फक्त र्ात पपकवून त्ासाठीच सारे पाणी 
वापरायचे आहे. र्ातावर र्ात पपक घेतल्ामुळे अतत पाणी वापरले 
जाते आहे. त्ामुळे जतमनीही खराब होताहेत. मुख्य्विे शेतांमध्े 
र्रपूर पाणी साठवून ठेवल्ामुळे र्ात खाचरातून तमरेन वायूची 
तनतम्थती होते. हा तवर्ारी वायू मानवी आरोग्याला अपायकारक 
असून पयषावरणाचीही हानी करणारा आहे. त्ामुळे र्ारतातील 
र्ात उत्ादनाच्ा काय्थक्मावर बंदी घातली पाहहजे नाहीतर त्ांना 
र्ात पपकतवण्ाची पद्धत बदलण्ास र्ाग पाडले पाहहजे अशी 
र्ूतमका आंतरराष््ीय स्तरावरील पररर्दा व बैठकांमधून मांडली 

पारंपाररक पद्धतीच्ा र्ात शेतीमुळे होणारी तमरेन वायूची तनतम्थती व प्रदरू्ण रोखण्ासाठी  
जैन इररगेशनने पयषावरण पूरक अशी र्ात पपकतवण्ासाठी खास पद्धती हठबक शसचंन  

वापरून तवकसीत केली आहे.

वम्ेनची वनवम्धती रोखण्ासाठी  
हठबकवर भाताचे उत्ादन
तमरेन वायू हा आरोग्याला अपायकारक असून प्रदरू्ण 
वाढतवणारा आहे. या वायूची जगर्र जी तनतम्थती होते त्ात 
५५ टके् वाटा पारंपाररक, खाचरांमध्े पाणी र्रून 
ठेवणाऱया र्ातशेती पद्धतीचा असतो. हे प्रदरू्ण व तवर्ारी 
वायूची तनतम्थती याला रोखून कायमची पायबंद 
घालण्ासाठी जैन इररगेशनचे अध्क् र्वरलाल जैन यांनी 
२००८ पासून हठबक शसचंनावर र्ात पपक घेण्ास प्रारंर् 
केला. या क्ेत्रात तनरतनराळे प्रयोग व संशोधन करू मुलर्ूत 
व पायार्ूत स्वरूपाचे काम केले. इतकेच नवे् तर "आपण 
जन्ाला येतांना हे जग जसे होते, त्ापेक्ा अधधक सुंदर 
करून ते आपण  सोडूया", असा तवचार र्वरलालजींनी 
देऊन त्ासाठी ते स्वत: आयुष्र्र काय्थरत राहहले.

अधधक माहहतीसाठी सॅ्कन करा
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जात आहे. र्ात हे दशक्ण र्ारतातील लोकांचे मुख्य अन्न आहे. 
ततरल्ा शेतकऱयांना दसुऱया पपकाकडे न्यायचे असेल तर त्ांची 
र्ात खाण्ाची सवय बदलावी लागेल. ते इतक्या सहजपणे होईल 
असे वाटत नाही. त्ामुळे त्ांना र्ात पपक घेण्ाची पद्धत 
बदलायला लावली आणण त्ा संबंधीचा काय्थक्म प्रशशक्ण देवून 
प्रसंगी सक्तीने का होईना राबतवला तर प्रदरू्णाची समस्ा कमी 
होण्ास हातर्ार लागेल. या दृष्ीने हठबक शसचंनावर र्ात पपक 
घेण्ाची व्यवस्ा दशक्णेकडील राज्ांमध्े करणे गरजेचे आहे. 
जळगावची जैन इररगेशन कंपनी मागील १५ वर्षांपासून दरवर्वीच्ा 
खरीप हंगामात हठबक शसचंनावर र्ाताचे पपक घेऊन दपु्पट-
ततप्पट उत्ादन तमळवीत आहे. तातमळनाडू आणण आंध्प्रदेशातही 
कंपनीने हठबक शसचंनावर र्ात पपक घेण्ाचे प्रयोग केलेले आहेत 
आणण ते यशस्वी झाले आहेत. आता त्ाचे साव्थपत्रकीकरण होऊन 
शासनाच्ा प्राधान्य काय्थक्मात त्ाचा समावेश झाला पाहहजे. 
तसे झाले तर र्ाताच्ा पपकाला पाणी देण्ासाठी कनषाटक आणण 

तातमळनाडूमध्े १८७४ पासून म्हणजे गेली १४४ वर्ते चालू 
असलेला कावेरी नदीच्ा पाण्ाचा वाद तमटू शकेल. त्ाची ततव्रता 
व संघर््थ काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. र्ाताच्ा पपकातून 
आधर्थक संपन्नता कधीही येणार नाही हे जगजाहीर असताना 
शेतकरी मात्र जुन्या सवयींमुळे बदलायला तयार नाही. त्ामुळे 
त्ांचे स्वतःचे आणण वसुंधरेचेही मोठे नुकसान होते आहे. या 
पाश्व्थर्ूमीवर त्ाला र्ाताच्ा प्रेमातून बाहेर काढणे अत्ावश्यक 
झाले आहे.

शजरे नागरी वस्ती, उद्ोगधंदे व शेती होऊ शकणार नाही अशा 
जतमनींवर वनीकरण व जंगल उर्ारणीचा काय्थक्म राबवायला 
हवा. ते पयषावरणाला पूरक व हहतकारक आहे. सुदान देशामध्े 
असा मोठा एक पाणरळ प्रदेश होता.  ततरे काहीच उत्ादन होत 
नव्ते. त्ा देशाने ततरे बार्ूळचे जंगल उर्ारण्ाचा तनण्थय घेतला. 
जगामध्े बार्ळीच्ा ४५० जाती आढळून येतात. यातल्ा 
कोणत्ा बार्ळीला सवषात जास्त डींक लागतो याचा अभ्ास 
करून त्ांनी वर्षातून तीनदा डींक देणाऱया बार्ळीच्ा जाती 
लावल्ा आणण त्ा जंगलाला ‘गम अरेतबका फटॉरेस्’ असे नाव 
हदले. आज जगाची डींकाची तनम्ी गरज सुदान हा देश पूण्थ करतो 
आहे. पडीक पडलेली जमीन, पाणरळे व चोपण झालेली आणण 
पाण्ाचा तनचरा न होणारी जमीन बार्ळींच्ा लागवडीखाली 
आणून त्ांनी परकीय चलन तर तमळतवलेच पण पयषावरणाचेही 
जतन व संवध्थन केले. आपल्ा देशात देखील अशा पाणरळ जागा 
अनेक हठकाणी आहेत. आपण आज डींक बाहेरून आयात करतो. 

आपणही या पद्धतीने बार्ळींचे जंगल 
उर्े केले तर डींक व इंधनाचे लाकूड 
आणण शेळ्ा-मेंढ्ांना खाण्ासाठी 
बार्ळीचा पाला व शेंगाही तमळतील. 
पक्षांना राहण्ासाठी या झाडांवर 
जागा तमळेल. आंबा, चचचं व इतर 
झाडांची तोड रांबेल.

फळबागांची उर्ारणी, गवताळ 
कुरणांची तनतम्थती आणण वनीकरण 
या ततनही माध्मातून शेतकरी 
पयषावरणाचे संरक्ण करून वसुंधरेची 
जपणूक करू शकतो. गवताळ 
कुरणांच्ा माध्मातून तो जनावरांचे 
संगोपन करून दधू धंदा वाढवू 
शकतो. आज देशी गीर गायीचे दधू 
९० ते १२० रूपये शलटरने शहरातील 
लोक तवकत घेत आहेत. याच गीर 

गायीचे तूप १२०० ते २२०० रूपये पकलो या दराने तवकले जात 
आहे. आज जसवी, होल्स्ीन फ्ीजन या गाईंचेही दधू ५० रू. शलटर 
आणण म्हशीचे दधू ६० रू. शलटरने शहरांमध्े तवकले जात आहे. 
शेतकऱयांनी शेतीला पूरक असणारा हा पशुपालनाचा धंदा गवताळ 
कुरणांच्ा तनतम्थतीतून उर्ा केला तर पयषावरणाचा तवकास तर 
होईलच पण शेतकऱयांची आधर्थक समृद्धीही वाढीला लागेल. इको 
फ्ें डली असणारे हे मटॉडेल स्वीकारण्ाची तयारी शेतकऱयांनी 
करणे त्ांच्ा हहताचे आहे.

सुदानमधील गम अरेतबका जंगलात पडकंाचे मोठे उत्ादन देणाऱया बार्ळीची झाडे लावण्ात आली आहेत.
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सुमारे एक दशकाहून अधधक काळापासून ‘नागपूर मँडेररन’ 
च्ा उत्ादनात ‘ग्ीनवॅ्ली’ आघाडीवर आहे.  नवीन तंत्रज्ान, 
आधुतनक उपकरणे आणण काय्थक्म तंत्राच्ा सहाय्याने‘ग्ीनवॅ्ली’ 
ही कृर्ी औद्ोरगक क्ेत्राचे नेतृत् करणारी ठरली आहे. १९८२ 
साली सुरू झालेला घरगुती व्यवसाय बघता बघता २०१० मध्े 
एक कंपनी म्हणून आकारास आला. त्ानंतर, ‘ग्ीनवॅ्ली’ अनेक 
क्ेत्रांत आघाडीवर राहहली आहे. परंतु, शजतके जास्त अधधकार, 
बळप्राप् होते, तततकीच जबाबदारीही वाढते, असे म्हणतात ते 
अगदी खरे आहे. ‘ग्ीनवॅ्ली’ ही नेहमीच पयषावरणाच्ा बाबतीत 

अततशय संवेदनशील आहे आणण त्ाच्ा रक्णाचा दृपष्कोन आम्ही 
तनमषाण करीत असतो. त्ामुळे आकलन व व्यावहाररकतेच्ा दृष्ीने 
फायदाही होतो व एका संघटनेच्ा ही पशलकडे त्ाचे व्यापक 
स्वरूपात पररणाम हदसून येतात.

आपण सव्थजण झाडांच्ा जागी जास्तीत जास्त इमारती उभ्ा 
होत असताना पाहात पाहात लहानाचे मोठे होत गेलो. परंतु, 
‘ग्ीनवॅ्ली’ असे काही करीत आहे की, ज्ाची आपण कल्पनाही 
करू शकणार नाही. मात्र, ते असाध् असे ही नाही. गेल्ा 
दशकापासून ‘ग्ीनवॅ्ली’ मोठ्ा प्रमाणावर वृक्ारोपण करीत आहे 

ग्रीनव्हॅलरी  
आणि ननसर्ग!

वनखील जुनघरे
गाव - हातला, ता. - काटोल, शज. - नागपूर. 

मोबा - ९८८१३७२३०४
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आणण आमच्ा २५० एकर जतमनीवर आजतमतीस आम्ही ५० 
हजारांहून अधधक वृक्ारोपण केले आहे. या उपक्मा बरोबरच 
आम्ही त्ाचा पयषावरणावर होणारा व्यापक पररणामही पाहात 
आहोत. हा जतमनीचा मोठा तुकडा खरेदी करण्ासाठी आम्हाला ९ 
वर्ते लागली.  ‘ग्ीनवॅ्ली’ने हा र्ूखंड खरेदी करण्ापूववी हा सव्थ 
र्ाग खडकाळ व नापीक असा होता. या र्ागाला जणूकाही 
मातीचा स्पश्थ कधीच झाला नसावा. तरापप,  ‘ग्ीनवॅ्ली’ने केलेल्ा 
अरक प्रयत्नामुळे हा सव्थ र्ूर्ाग आता नववधू प्रमाणे हहरवा शालू 
पररधान करून नटला असल्ाचे हदसून येते आणण त्ामुळेच या 
र्ूप्रदेशावर तनरोगी व सुदृढ पयषावरणाची उर्ारणी (इकोशसस्ीम) 
होऊ शकली.

तनरोगी व सुदृढ ‘इकोशसस्ीम’ मुळे पृथ्ीवरील सव्थ सजीवांना 
आधार तमळतो. आपली इकोशसस्ीम शजतकी जास्त सुदृढ, तनरोगी 
असेल तततका जास्त हा ग्ह व या ग्हावरील प्राणी तनरोगी व सुदृढ 
राहतील. आणण आपण हे या ‘ग्ीनवॅ्ली’ मध्े पाहू शकतो. एका 
दशकापूववी, ज्ा हठकाणी आपण एक साधा पक्ीही पाहू शकत 
नव्तो, आता तेरे आपण पोपटांचे मोठमोठे रवे पाहू शकतो. या 
पोपटांची संख्या सुमारे ६ लाखांहून अधधक असून दररोज ते या 
‘ग्ीनवॅ्ली’ मध्े मुक्तपणे तवहार करीत असतात. ते येरील 
जंगलात राहतात व तांबडं फुटायच्ा वेळेस, सूययोदयाच्ा साक्ीने 
आकाशात झेपावतात. गेल्ा पाच वर्षांपासून त्ांचा हाच 
तनत्नेमाने हदनक्म चालू आहे. केवळ पोपटच नवे्तर, 
र्ारताच्ा ग्ामीण र्ागातून हळूहळू 
नामशेर् होऊ लागलेला कावळा आहद 
अन्य पक्ीही या हठकाणी आहेत. ‘ग्ीनवॅ्ली’ 
हे घुबड, बदके यांचेही घर बनले आहे. 
र्ारतीय करढोक पक्ी, महाकाय कौस्कही 
येरे आढळतात. केवळ पक्ीच नवे्तर, 
तातडीने वैद्कीय उपचाराची गरज असणाऱया 
सुमारे ३० पेक्ाजास्त र्टक्या कुत्रांना ‘ग्ीनवॅ्ली’ 
ने दत्तक घेतले आहे. त्ांना केवळ तनयतमतपणे 
लस टोचली जाते असे नसून त्ांना सकस व पौपष्क 
आहार हदला जातो.

 ‘ग्ीनवॅ्ली’ ने जवळजवळ ९ हेक्टर झुडपी 
जमीन तवकसीत केलेली आहे. ‘ग्ीनवॅ्ली’ ला 
लागून असलेल्ा या झुडपी जतमनीवर २०१८ 
साली ‘ग्ीनवॅ्ली’ने वृक्ारोपणाची मोहीम 
राबवली होती आणण त्ा हठकाणी दोन हजारांहून अधधक 
रोपांचे वृक्ारोपण करण्ात आले होते. सव्थसाधारणपणे 
शेतजतमनीच्ा बाजूला उतारावर झुडपी जमीन असते. शेत 

जतमनीतून वाहणाऱया पावसाच्ा पाण्ाने जतमनीची 
झीज होते व जतमनीचा कसही त्ामुळे कमी होतो. 
पररणामी, त्ा तवशशष् जतमनीवरील वनस्पतीचे 
फार मोठ्ा प्रमाणावर नुकसान होते, हानी होते. 
आम्ही या हठकाणी वृक्ारोपणाची मोहीम 
राबवल्ा नंतर, जतमनीची झीज होण्ाच्ा 
जवळजवळ सव्थच पळवाटा बंद करून 

टाकल्ा. या प्रकारचे वृक्ारोपण केल्ा नंतर 
तवचारही केला नव्ता असा फायदा तमळाल्ाचे आम्ही 

अनुर्वले. ससा, डुक्र, माकड, नीलगाय 
आणण हररण या र्ागात मुक्तपणे चरत 

असतात आणण शेत जतमनीचे हे प्राणी 
कसल्ाही प्रकारे नुकसान करीत नाहीत. या 

जंगली प्राण्ांना ठार मारण्ा ऐवजी 
‘ग्ीनवॅ्ली’ने अशा प्राण्ांसाठी पयषायी अन्नाचा 

स्ोत तवकसीत केला आहे.

मानवाने कशाही पद्धतीने, अतवचाराने 
जंगलतोड केल्ाने त्ाचा पररणाम, प्राण्ांच्ा 

अन्नाचे स्ोत कमी झाले आहेत. या उलट, ‘ग्ीनवॅ्ली’ या नापीक 
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जतमनीचा वापर या तनसग्थ मातेच्ा सुंदर प्राण्ांसाठी 
तनवास स्ान तयार करण्ासाठी करीत आहे. या 
जंगली प्राण्ांना पाणी तमळावे व पाण्ासाठी त्ांना 
वणवण र्टकावे लागू नये म्हणून, ‘ग्ीनवॅ्ली’ने 
फार मोठा तलाव या हठकाणी बांधला आहे. 
पयषावरण म्हणजे केवळ वृक् आणण प्राणी नसून 
त्ात नैसरग्थक स्ोताचे जतन करण्ाचाही 
समावेश आहे. आणण पाणी हे सवयोच् असा नैसरग्थक 
स्ोत आहे. हा सवयोच् नैसरग्थक स्ोत तवपुल प्रमाणात उपलब्ध 
आहे. पृथ्ीचा सवषाधधक म्हणजे ७१ टके् र्ाग 
हा पाण्ाने व्यापलेला आहे. परंतु, मानवी 
शक्ती अशी आहे की, आपण या तवपुल 
प्रमाणावरील नैसरग्थक स्ोतां पासून या ग्हाला 
वंचचत ठेवत आहोत. ‘ग्ीनवॅ्ली’ चे स्पष्धोरण 
असे आहे की, शसचंनासाठी र्ूजलाचा वापर 
करायचा नाही. साहशजकच, पाण्ाच्ा तवहहरी 
काही वर्ते आणण ‘बोअर-वेल’ सक्ीय करण्ासाठी, 
उपसा जल शसचंनासाठी त्ाच्ा वापरास दशकांचा 
कालावधी लागला. ‘ग्ीनवॅ्ली’ने शसचंनासाठी तीन तलाव बांधले 

असून ते उपसा जलशसचंन तंत्राचा वापर करून नजीकच्ा 
जलाशयातून हे तलाव र्रले जातात. नैऋत् मोसमी पाऊस सुरू 
होताच दरवर्वी हे जलाशय ओसंडून वाहात असतात. हे ओसंडून 
जाणारे पाणी मोठ्ा तलावात साठतवले जाते आणण त्ापाण्ाचा 
वापर टंचाईच्ा महहन्यांत केला जातो. वटॉटर हावतेस्ींग (पाण्ाची 
साठवण/पुनर््थरण) हे ‘ग्ीनवॅ्ली’चे आणखी एक तंत्र असून त्ाचे 
प्रामाणणक पणे अनुकरण केले जाते. आम्ही वृक्ारोपणासाठी माती 

एकपत्रत करून त्ाचे बेडसस् तयार करतो. 
जलशसचंनातील अततररक्त पाणी पकंवा 
पावसाचे पाणी बेडस्च्ा खडस् यात 

साठतवण्ात येते. पररणामी, त्ामुळे 
र्ूजल साठ्ात वाढ होण्ास मदत होते. 

या खेरीज ‘ग्ीनवॅ्ली’ ची रोप वापटका असून 
त्ात उत्तम प्रतीची ६ लाख संत्रांंची रोपे 

आणण सागाची रोपे दर वर्वी वाढतवण्ात 
येतात व त्ांच्ातील वाया जाणाऱया रोपांचे 

प्रमाण हे फार कमी आहे. सहा हजार एकर 
जतमनीचे जंगलात पररवत्थन करण्ास एवढे पुरेसे 
आहे.

 जग हे वैप्वक हवामानाच्ा संकटात आहे. 
पयषावरण आणण अर्थव्यवस्ा या दोन्ी खरोखर 
एकाच नाण्ाच्ा दोन बाजू आहेत. जर आपण 
पयषावरणाला आधार हदला नाही तर, आपण 

स्वत:लाही आधार देऊ शकणार नाही. उद्ोगधंद्ांचे र्तवष् 
सुरशक्त राहण्ासाठी आणण हहरवळ हेच तवत्तच्ा रक्णासाठी 
आपण एकत्र येऊ शकतो.
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ठिबक नसंचनावर 
भाताचे उत्ादन 

ठिबक नसंचनावर 
भाताचे उत्ादन 

'हठबक ससचंन तंत्ाचा भात पपकातील वापर' या विषयािर ससगंापूर येथे 
झालेल्ा आंतरराष्ट् ीय भात पररषदेत जैन इररगेशनचे िररष्ठ शास्त्रज्ञ  

डॉ. पी. सोमण यांनी सादर केलेल्ा शोधवनबंधाचा सारांश येथे मुद्ाम 
महाराष्ट् ातील शेतकऱयांसाठी मराठीत अनुिाद करून देत आहोत.

डाॅ. पी. सोमण
वररष्ठ शास्त्रज्

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 

निी 
लेखमाला 

भाग - १
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र्ारतातील मुख्यत्े दशक्णेकडील राज्, दशक्ण पूव्थ आशशयाई 
देश आणण आपफ्कन राष््ांकडून तांदळुाची मागणी सातत्ाने 
वाढत चालली आहे. कारण तेरील लोकांचे रोजच्ा खाण्ातील 
र्ाताचे प्रमाण वृणद्धगंत होतांना हदसत आहे. पारंपाररक पद्धतीने 
म्हणजेच खाचरांमध्े रोपे लावून र्ाताचे उत्ादन घेताना दर 
हेक्टरी १३०० ते १६०० तम.मी. पाणी प्रतत हंगामात वापरले जाते, 
असे कागदोपत्री नमूद केले आहे. परंतु शेतकऱयांकडून प्रत्क्ात 
त्ांच्ा उत्ादनासाठी वापरल्ा जाणाऱया पाण्ाचे मोजमाप केले 
तर ते दर हेक्टरी २००० तममी पेक्ा अधधक आहे. र्ात पपकतवला 
जाणाऱया र्ारतातील सव्थ राज्ांची हीच स्स्ती असून प्रचंड पाणी 
वापर या पपकासाठी होतो आहे. 

काही शास्त्रज् व अभ्ासकांनी एक पकलो तांदळू उत्ाहदत 
करण्ासाठी ६ हजार शलटर त्ाहून अधधक पाणी प्रवाही पद्धतीने 
वापरले जाते असे नमूद केले आहे. देशातील सध्ाचा शहरांचा 
घरगुती व नागरी पाणी वापर, उद्ोगधंदे आणण पयषावरण 
संरक्णासाठी वापरले जाणारे दैनंहदन पाणी यांचा तवचार केला तर 
र्तवष्काळात आजच्ा इतके पाणी शेतीला उपलब्ध होण्ाची 
सुतराम शक्यता नाही. रोडक्यात आगामी काळात शेतीला 
तमळणारे शसचंनासाठीचे पाणी हदवसेंहदवस कमी कमी होत जाणार 
आहे. र्ारतात २०१० सालच्ा अगोदर शसचंनासाठी ८३.३ टके् 
पाणी उपलब्ध होत होते. २०१० मध्े हे प्रमाण ७८.५ म्हणजेच ५ 
टके् पाणी कमी झाले. २०२५ मध्े हे प्रमाण ७१.६ टक्क्यांवर 
आणण २०५० मध्े ६४.६ टक्क्यांवर येईल असा अंदाज आहे, 
म्हणजे शेती शसचंनासाठी वापरले जाणारे पाणी आगामी २९ वर्षात 
सुमारे २० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. खाणारी तोंडे म्हणजे 
लोकसंख्या मात्र वाढत जाणार आहे. जमीन, पाणी आणण 
लोकसंख्या यांचा पत्रकोण कसा बसवायचा हा आपल्ा देशापुढील 
आता गंर्ीर प्रश्न बनणार आहे. 

शसचंनासाठी पारंपररक प्रवाही पद्धतीने पाणी वापर आपण 
करीत राहहलो तर र्तवष्ात अधधक जमीन आपण शसचंनाखाली 
आणू शकणार नाही. मात्र वाढत्ा लोकसंख्येची गरज 
र्ागतवण्ासाठी अधधकाधधक जमीन शसचंनाखाली नेणे अगत्ाचे 
होणार आहे.

आज र्ारतामध्े शसचंनासाठी जो एकूण पाणी वापर होतो 
त्ातला शसहंाचा वाटा म्हणजे ८५ टके् पाणी हे र्ात पपकासाठी 
वापरले जाते. पाणी व्यवस्ापनासाठी तवकशसत झालेले हठबक 
व तुर्ार शसचंनाचे आधुतनक तंत्रज्ान आणण शेती कसण्ाच्ा 
आधुतनक पद्धती यांचा वापर केला तर ही र्ात पपकाची 
पाण्ाची गरज खूप कमी होऊन उत्ादन क्मता, दर हेक्टरी 
उत्ादकता ही वाढू शकेल. आज मुख्यत्े खाचरांमधून र्ाताचे 
उत्ादन घेतले जाते. खाचरांमध्े पाणी खचाखच र्रून ठेवले 
जाते, त्ाचा तवपरीत पररणाम र्ात उत्ादनावर तर होतोच पण 
मातीच्ा गुणवत्तेवर आणण पयषावरणावर होतो एक घनमीटर 
पाण्ातून फक्त ०.१५ पकलो एवढी र्ाताची उत्ादकता तमळते 
ती खूप कमी आहे. 

कोकण तवर्ागाची आणण पूव्थ तवदर्षाची र्ारताची हेक्टरी 
उत्ादकता फक्त २ ते २.५ टनाची आहे. आंतरराष््ीय बाजारपेठेत 
व्ीएतनाम हा र्ारताचा तांदळू बाजारातला मोठा स्पध्थक आहे. 
त्ाची र्ारताची हेक्टरी उत्ादकता १० ते ११ टनाचे आहे, मग 
आंतरराष््ीय बाजारपेठेत आपला पटकाव कसा लागणार? 

जैन इररगेशन कंपनीने २००८ सालापासून पपकासाठी हठबक 
शसचंन पद्धतीचा अवलंब सुरू केला आहे. पृष्ठर्ागावर आणण 
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र्ूपृष्ठाखाली (सबसरफेस) हठबकच्ा नळ्ा टाकून र्ात पपकाला 
पाणी हदले जाते. हठबक संचामधून पपकाला लागणारे सव्थ खतेही 
हदली जात आहे, यामुळे मागील १३ वर्षांपासून पाणी व खतामध्े 
बचत झाली आहेत. पण मुख्य म्हणजे पयषावरणाला अनुकूल 
होतील अशा र्ाताच्ा नवीन जाती व त्ा वाढतवण्ाच्ा आधुतनक 
पद्धती व तंत्रज्ान तवकशसत झाले आहे. र्ाताची रोपे तयार करणे, 
खाचरात चचखलणी करणे. झाडे तोडून ती जाळणे व जमीन र्ाजणे 
(राब करणे) या पद्धती बंद होऊन इतर पपकांबरोबर र्ाताचीही 
पेरणी सपाट जतमनीवर होऊ लागली आहे. र्ातात इतर अंातर 
पपके ही लोक घेत आहेत. हा मोठा लक्णीय बदल आहे.  
पण हे क्ेत्र व या पद्धतीचा वापर आणखीन मोठ्ा प्रमाणावर 
होण्ाची गरज आहे.

हठबक शसचंन आणण फपट्थगेशनच्ा वापरामुळे पाण्ाची 
उत्ादकता प्रतत घनमीटर मागे ०.४६ ते ०.६७ पकलोने वाढली 
असून हे प्रमाण र्ाताच्ा तवतवध जाती आणण स्ानतनहाय 
तनरतनराळे आहे. पारंपररक पद्धतीपेक्ा या नवीन तंत्रज्ानाच्ा 
वापरामुळे र्ाताच्ा उत्ादनात तवतवध जाती तनहाय १३ ते ८० 
टके् वाढ झाली आहे. आधुतनक तंत्रज्ानाने नुसते उत्ादन व 
उत्ादकता वाढली असे नाही, तर र्ाताच्ा दाण्ांची संख्या, 
त्ांचा र्रीवपणा, दाण्ांची लांबी, रंदी आणण चवदारपणा यात 
लक्णीय सुधारणा व वाढ झालेली आहे. ही सगळी कमाल त्ा 
हठबक शसचंन व फपट्थगेशन तंत्रज्ानाने केली आहे. याच बरोबर 
नायट्ोजन, फटॉस्फरस आणण पोटॅश (एनपीके) यांच्ा अत्ुत्तम 
वापराची नोंद हठबक शसचंनातून फपट्थगेशन केल्ामुळे झाली 
आहे. र्ाताचे हे आधुतनक पद्धतीने उत्ादन घेण्ाचे तंत्रज्ान आणण 
त्ासंबंधीचे संपूण्थ माग्थदश्थन तक्ता व वेळापत्रक जैन इररगेशन 
कंपनीने आता शेतकऱयांच्ा हाती उपलब्ध करून हदले आहे. 

या नवीन तंत्रज्ानाच्ा वापरामुळे शेतकऱयांच्ा खच्थ लार्ाचे 
गुणोत्तर १.४ ते २.१ वर गेले असून मोठ्ा प्रमाणात र्ात 
उत्ादकांना हठबक शसचंन व फपट्थगेशनचा फायदा झाला आहे. हा 
हठबक संच पकमान ७ वर्ते पटकतो आणण या काळात १४ वेळा 
र्ाताचे पीक (वर्षातून दोनदा) घेता येते. त्ामुळे हठबक 
शसचंनासाठी केलेला खच्थ पहहल्ा एक-दोन पपकातच तनघून 
जातो. पुढची पपके फायदेशीर ठरतात.  पाणी, वीज आणण उत्ादन 
वाढ यातील कायद्ांमुळे राज् सरकारांमध्े जाणीव जागृती 
वाढीला लागली असून आंध्प्रदेश, ततमळनाडू आणण हररयाणा या 
तीन राज्ांनी २०१८ सालापासून गुंतवणूक खच्थ खच्थ कमी 
करण्ासाठी अनुदान देण्ास सुरवात केली आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञािञाच्ञा वञापरञामुळे 
अभ्ञासक व संशोधकञांिपुढे कञाही 

िवीि मुदे् व ववषय चचचेसञाठी निमञामाण 
झञाले आहेत ते पुढीलप्रमञाणे 

१) हठबक शसचंनाच्ा वापरामुळे र्ात शेतीत जो पूववी तमरेन 
वायू तनमषाण व्ायचा त्ाचे प्रमाण कमी झाले व काही 
हठकाणी ते नष्ही झाले, या प्रमाणाचे मोजमाप करणे 

२) हठबक शसचंन तंत्राच्ा सहाय्याने र्ात पपकातील जतमनीचा 
ओलावा सतत कायम ठेवता येतो. त्ासाठी कोणती 
तवशशष् पद्धती वापरणे गरजेचे आहे यासंबंधी. 

३) र्ूपृष्ठावरील र्ात पपकांमध्े नायट्ोजनचे प्रमाण अधधक 
हदसते ते हठबकद्ारे खते देण्ाच्ा तंत्रज्ानाचा वापर 
करून कमी करता येईल का? आणण ते पयषावरण पूरक 
कसे ठरेल? आणण 

४) हठबक शसचंनाचा वापर केल्ामुळे हवामान व शेतीत जे 
बदल होतात ते मानवी आरोग्याला कसे पूरक आहेत याचा 
अभ्ास करणे गरजेचे आहे.

वरील चारही मुद्दांवर आणखीन अभ्ास व संशोधन 
जळगावच्ा जैन इररगेशन मध्े चालू आहे. त्ाचबरोबर 
कंपनीने हठबक वरील र्ारताचे अनेक प्रयोग तातमळनाडू, 
आंध्प्रदेश, आेररसा, उत्तरांचल, हररयाणा, पंजाब व कनषाटक या 
राज्ात हाती घेतले आहेत. र्ात पपकासाठी हठबक शसचंन हे 
वरदान असून त्ाचा मोठ्ा प्रमाणावर शेतकऱयांनी स्वीकार व 
वापर करणे गरजेचे आहे. 
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जागततक तापमान वाढ आणण सतत बदलणारे हवामान याचा मोठा तवपरीत पररणाम केळी 
बागांवर होतो आहे. नव्याने लागवड केलेल्ा रोपांवर सीएमव्ी सारखे रोग हल्ा करताहेत 

तर वादळ-वाऱयाने कापणीला आलेले झाडे घडांसकट कोलमडून पडत आहेत. नैसरग्थक 
संकंटाचा मुकाबला करताना शेतकऱयांची मोठी दमछाक होत आहे. तरी देखील तो न 

डगमगता नैसरग्थक आव्ानांचा प्रततकार करतो आहे हे अततशय स्तुत् व अधर्नंदनीय आहे.  
या कामात आमच्ा जैन इररगेशन कंपनीचा संशोधन तवर्ागही हहरीरीने उतरला आहे.

बदलत्या 
हवयामयानयात 

केळी बयागयांचे 
व्यवस्यापन

बदलत्या 
हवयामयानयात 

केळी बयागयांचे 
व्यवस्यापन

के. बी. पाटील
आंतरराष््ीय केळी तवशेर्ज् 

व व्ाइस प्रेशसडेंट,
पटश्यूकल्चर तवर्ाग-जैन इररगेशन

मो.  ९४२२७७४९४१
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आंतरराष््ीय आणण देशांतग्थत संशोधनानुसार हवामान 
बदलाचा पररणाम शेतीवर होणारच आहे असे तनदश्थनास 
आले आहे. त्ाचा पररणाम होतांना आपण बघत सुद्धा 
आहोत. केळी पपकाचे उदाहरण घेतल्ास 
आपल्ा तनदश्थनास येते की साधारणत: 
१९९५ सालामध्े केळीचे क्ेत्र आणण 
उत्ादकता कमी होती. परंतु केळी 
पपकात तंत्रज्ानाचा अवलंब 
झाल्ापासून केळीचे क्ेत्र ८.३० लाख 
हेक्टर वर पोहोचले. परंतु इतर अनेक 
समस्ांची तनतम्थती झाली कारण वातावरण 
जसे बदलत आहे तसा त्ाचा पररणाम प्रत्ेक 
पपकांवर होतांना हदसतोय. त्ादृष्ीने आमची जैन 
इररगेशनची संशोधन पटम काम सुद्धा करीत आहे.

केळीच्ा प्रवतकार शक्तीवर काम - आपणास मी सांगू 
इच्च्तो की आम्ही जेव्ा १९९४ साली तवल्म, झेलींग आणण ग्ैड 
नैन अशा तीन जाती देशामध्े प्ररम आणल्ा आणण ‘ग्ैण्ड नैन’ या 
तनयषातक्म जातीचा प्रसार देशामध्े केला.

परंतु ग्ैण्ड नैन जातीच्ा झाडाचे उत्ादन जास्त असले तरी 
खोड रोडे बारीक येते. त्ामुळे केळीवर घड असताना झाड झुकत 
होते आणण कधी कधी पडत सुद्धा होते. त्ामुळे पटश्युकल्चर केळी 
लागवड करायची म्हणजे २० ते २५ रू. प्रतत नगाच्ा बांबुची तयारी 
करावी लागत होती. उष् तापमानात आपण केळीची शेती करतो. 
साधारण  १५ मे २०१७, ३० एपप्रल २०१९, १ मे २०१९ या हदवसांना 

तापमान ४७ ते ४८ सें. राहीले. अशा तापमानात पटश्यूकल्चर 
रोपांना सशक्तपणे उर्े रहावे लागते. केळी उत्ादकला बांबुचा 

खच्थ लागू नये यावर जैन इररगेशन पटश्यूकल्चर तवर्ागाने 
काम केले. आज आपण बघता आहात जैन 

पटश्यूकल्चर केळी रोपांच्ा मोठ्ा प्रमाणात 
लागवडी होत आहे. एकही केळी उत्ादक 

केळीच्ा झाडांना बांबू आधार देत नाही. 
कारण सशक्त मजबूत खोड (से्र्) 

असणारा क्ोन तनमाण्थ केले, त्ामुळे 
आज जैनची केळी अततशय उष् आणण 

कोरड्ा हवामानात सुद्धा ठामपणे उर्ी राहत आहे. 
असे काम प्रत्ेक क्ेत्रात करावे लागेल. कारण हवामान 

बदलाचा पररणाम प्रत्ेक पपकाला बसत आहे. 

वातावरण बदलामुळे कतीड व रोगाचा प्रसार 
जगर्रात एक पीक पद्धती व वातावरण बदलामुळे रोगराईचा 

कसा प्रकोप वाढत गेला याची अनेक उदाहरणे आपल्ा 
डोळ्ांसमोर आहेत. साधारणपणे १९५० च्ा दरम्ान पनामा, 
होंडुरस, इक्ेडोर, पफजी या देशांमध्े पनामा रोगामुळे ‘ग्टॉस 
तमशेल’ ही केळीची जात नामशेर् झाली आणण पनामा रोगाचा रेस 
एक से््नला बळी न पडणारी ‘ग्ँड नैन’ ही जात उदयास आली. 
साधारणपणे तीस ते चाळीस वर्ते ग्ॅण्ड नैन या जातीने उत्तम असे 
पपक इक्ेडोर, पफशलपपन्स, पनामा, होंडुरस या देशांमध्े हदले. परंतु 
या लॅपटन अमेररकन देशात कधीही दषु्काळ पडत नव्ता. वर््थर्र 
पाऊस असायचा, परंतु वातावरण बदलाचा पररणाम म्हणून 

जैन पटश्यूकल्चर केळीची बाग
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कोस्ाररका, पफशलपीन्स सारख्या देशांमध्े सुद्धा दोन-दोन महहने 
दषु्काळ पडायचा, त्ामुळे पीक जैतवक ताणामध्े गेले आणण 
पनामा सारख्या रोगाला बळी पडले. आज ‘करपा व फ्ुजाररयम 
तवल्ट’ जगर्रात केळी पपकातील मोठी समस्ा आहे.

परंतु यापैकी कुठल्ाही देशाने आपले प्रयत्न, शजद् आणण 
चचकाटी सोडली नाही. कारण ते व्यापारी त्विावर शेती करतात. 
त्ामुळे त्ांनी करपा आणण पनामा दोन्ी रोगांच्ा व्यवस्ापनाचे 
दोन वेगवेगळे मटॉडेल बनवून रोगाला आटोक्यात ठेवत आहेत व 
आपल्ा केळी तनयषातीचा व्यवसाय अबाधधत ठेवला आहे. मागील 
तीस वर्षापूववी कुठल्ाही केळी उत्ादक देशात पकडीवर थ्ीप्स 
पकंवा तमलीबगचा कुठलाच प्रादरु्षाव नव्ता. परंतु समस्ा तनमषाण 
झाली तर त्ावर पयषाय तनमषाण करण्ासाठी एक मटॉडेल तयार 
करणे गरजेचे आहे. म्हणून आज सव्थ केळी तनयषातदार देशामध्े 
बड इंजेक्शन चे तंत्रज्ान तवकशसत करण्ात आले आहे. धथ्प्सवर 
मात केली मग आम्ही त्ापासून काही शशकणार आहोत का? हा 
खरा प्रश्न आहे. सी. एम. व्ी.च्ा संकटावर मात करता येईल 
तैवान, पफशलपपन्स, कोलंतबया, ऑसे््शलया, आयव्री, कोस् या 
देशांमध्े ५० ते ६० वर्षांपूववी सी.एम.व्ी. एक मोठी समस्ा होती. 
परंतु आज हे देश जगात केळीच्ा व्यापारात बलाढ् देश आहेत. 
मी प्रत्क् या देशात जावून या देशातील केळीच्ा बागा बरघतल्ा 
आहेत. तेरील बागा आज पनामा व करपा रोगांचा सामना करीत 
आहेत. परंतु सी एम व्ी रोगाचा कुठेही प्रादरु्षाव हदसत नाही. डटॉ. 
मीगेल पडटा, डटॉ. सी. पी. चाव, डटॉ. रटॉबट्थ तवल्म् या शास्त्रज्ांशी 

माझी चचषा झाली असता असे लक्ात आले की सीएमव्ी रोगावर 
पूण्थपणे तनयंत्रण तमळतवणे सोपे आहे.

रोगांचे व्यवस्ापन रोगग्स्त झाडांचे वनमूथिलन, १००% 
रोगमुक्त रोपांची लागवड आणण तण व पकडींचा नायनाट या 
पंचसूत्रीचा अवलंब या देशांनी केला. सामूदहक रोग वनमूथिलन 
मोहीम राबवली आणण संपूणथि देश सीएमव्ी मुक्त केला.

आता आपणासही गांर्ीयषाने घ्ावे लागेल. लागवडीचा हंगाम 
बदलणे हा पयषाय नाही. इतर देशांनी केले तेच आपणासही करावे 
लागेल. ज्ा पपकाने शजल्हाची व केळी उत्ादकांची र्रर्राट 
केली त्ा पपकांच्ा समस्ांवर मात करणे गरजेचे आहे. 
वातावरणानुसार रोगाचा प्रादरु्षाव कमी जास्त होत असतो. पाऊस 
जास्त पडला तर रोगाला पसरतवणारी कीड मरते आणण प्रसार कमी 
होतो. पकडींच्ा बंदोबस्तासाठी न चुकता दर आठवड्ाला 
कीटकनाशकांची फवारणी करणे आणण तणमुक्त शशवार ठेवणे 
मह्विाचे आहे. पूववीच्ा काळामध्े सुद्धा सीएमव्ी होता परंतु 
सीएमव्ीला पोर्क पपक पद्धती नव्ती. देशी वाणाची कपाशी 
होती जी रस शोर्णाऱया पकडींच्ा प्रततकारक होती. आज आपण 
हायरिीड कपाशीची लागवड करतो. जी रस शोर्णाऱया पकडींच्ा 
वाढीसाठी पयषायाने सीएमव्ीच्ा वाढीसाठी पूरक आहे. आजच्ा 
२५ वर्षापूववी एकही शेतात मक्याचे पीक नव्ते. आता खररपात 
आणण प्रामुख्याने रब्ी मध्े केळीच्ा पट्टात मक्याचे वाढले जे 
सीएमव्ीचे प्रसारक आहे. 

शेतकऱांच्ा समस्ा सरोडविण्ासाठी  
जैनचा 'क्ायमेट स्ाट्ट' निा विभाग
नैसरग्थक संकटे आणण आव्ाने रोज नवनवी रूपे घेऊन शेतकऱयांसमोर उर्ी राहतात. एका संकटाशी लढून 
त्ाला परार्ूत करावे तर दसुरे संकट उर्े राहहलेले असते. हवामान व वातावरणातील बदल आणण जागततक 
तापमान वाढ यामुळे या प्रश्न व आव्ानांचे स्वरूप सतत बदलते राहून अक्ाळ तवक्ाळ होत चालले आहे. 
एवढेच नवे् तर आव्ानांची गुंतागुंत ही वाढते आहे. या सव्थ समस्ांची उकल करून त्ांच्ावर  प्रर्ावीपणे 
मात करण्ासाठी जैन इररगेशन कंपनीने "जैन क्ार्मेट स्ाट्ध अॅग्ीकल्चर सोल्ूशन्स" नावाचा नवीन 
तवर्ाग सुरू केला आहे. या तवर्ागातील तज्ज्ञ व अनुर्वी लोक आणण शास्त्रज् शेतकऱयांना समस्ांच्ा 
सोडवणुकीसाठी एकात्तत्मकररत्ा माग्थदश्थन करतील, प्रशशक्ण देतील, प्रत्क् शेतावर जाऊन सल्ाही देतील, 
एवढेच नवे् तर कंपनीमाफ्थ त यासाठी लागणारे सव्थ साहहत्, सेवा, नवे तंत्रज्ान, उपकरणे, यंत्रसामुग्ी  
शेतकऱयांसाठी आता एकाच छताखाली उपलब्ध आहे. फक्त शेतकऱयांनी या तवर्ागाशी संपक्थ  करून 
समस्ांची सोडवणूक करण्ाची इच्ा व्यक्त करण्ाची गरज आहे. 

संपक्ध  - हेड ऑपिस जळगाव - ९४२२२९२१०२; पुणे: ९४२२२८३४२९;  सांगली: ९४०३७७०६००; मराठवाडा: ९४२२७७४९१२,  
नासशक : ९४२२७७४९१६; सोलापूर : ९४२२७७३३९०; कोकण : ९८७०९९०७५४;  जळगाव-रुळे :  ९४२२७७४९१८,   
नागपूर :  ९४२२२९२१०३  अमरावती :  ९४०३०८०१३२
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 रोगाचे प्रारतमक लक्ण म्हणजे नतवन आलेल्ा पानावर 
एक पपवळ्ा रंगाची रेर्ा हदसतात. त्ावर पांढरे डाॅटस 
असतात. ती पपवळी पांढरी पट्ी पानाच्ा मुख्य शशरे पासून 
तनघते. अनेक चटे् पकंवा पट्टा एकाच वेळेस हदसू शकतात. 
पानाच्ा खालच्ा बाजूस तेलकट पट्ी हदसते.

 रोग रोडा पक् झाल्ावर करड्ा व काळ्ा तनकोटीक 
पट्टा हदसतात.

 संपूण्थ पानावर सुद्धा आपणास असे लक्णे हदसू शकतात. 
पान काळे होऊन पाेंगासड झाल्ासारखे हदसते. परंतू तो 
पोंगासड नसतो त्ाली हट्थ राॅट म्हणतात. सीएमव्ी हट्थ राॅट 
मध्े झाडाच्ा खोडात पोंगा चांगला असतो.

 अनेक वेळा सीएमव्ी ग्स्त झाड बारीक तनमुळती पाने 
काढून ते एकदम खोडाची लोबंट वाढ होते.

 रोग येण्ाचे मुख्य कारण म्हणजे तनस्थगात वर््थर्र रोगांची 
जोपासना, जसे केळीच्ा पट्टात खरीप हंगामात कपाशी, 
मका, सोयाबीन, चवळी, तमरची, कोबी, मूग या पपकाची 
लागवड करणे आणण रब्ी मध्े टरबूज, खरबूज, टोमॅटो, 
मका या पपकांची लागवड करणे, हे सीएमव्ीचे मुख्य होस् 
पीक आहे.

 मुख्य होस् पीक सीएमव्ीच्ा होस् तणांना इने्क्शन 
करते, त्ामुळे चचवळ, घोळ, केना, दधुी, जंगली कारली, 
रगलकी हे होस् सीएमव्ी पाॅझीपटव् होतात आणण पुन्ा 
पुरक वातावरण तमळाले की केळीवर हल्ा करतात.

रोगाचा प्रसार

प्रामुख्याने मावा, पांढरी माशी, तुडतुडे, फूल पकडे या माफ्थ त 
होतो, त्ामुळे शेजारील मका, कपाशी, चवळी, सोयाबीन, तमरची 
या पकडीची उत्त्ती करतात. वातावरणात रस शोर्णाऱया 
पकडींचे प्रमाण वाढले की त्ा केळीवर हल्ा करतात, त्ामुळे 
केळी रोपे व्ायरस ग्स्त होतात.

रोगाचे व्यवस्ापन 

 केळी रोपे लागवडी नंतर दररोज बागेत जावून बघावे.

 एक दोन केळी रोपावर सीएमव्ी हदसत असल्ास त्ररत 
पकटक नाशकांची फवारणी करावी.

सीएमव्ीची प्ाथममक लक्षणे ि उच्ाटन!

 रोग पकडी माफ्थ त पोहचत असल्ामुळे दररोज पकडींच्ा 
संख्येची देखरेख करावी. त्ासाठी बागेत त्तस्की टॅ्प लावावे. 
त्ावर पकड चचकटत की नाही याचा अभ्ास करावा. त्ानुसार 
रोगाच्ा प्रसाराची शक्यता पकती आहे याचा अंदाज येतो व 
आपणास पकटकनाशकांच्ा फवारण्ा करून रोगाच्ा 
प्रसाराला रांबवता येईल.

 शेजारील पपकावरून पकंवा शेजारील होस् वरून पकडीचा 
हल्ा रांबण्ासाठी बागेच्ा चोहोबाजूने तीन तमटर रंूदीची 
पांढऱया रंगाची इन्सेक्ट नेट लावावी. जेणेकरून पकड बागेत 
येवू शकणार नाही व रोगाला आळा बसेल.
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सीएमव्ी रोगाला आळा घालण्ासाठी कार् करावे, कार् करू नर्े?
अ. कार् करावे कार् करू नर्े

१ केळी लागवडीच्ा आधी जमीन पकमान ९० हदवस तापू द्ावी, 
जेणेकरून सुप् अवस्ेतील पकड मरेल व जतमनीचा पोत 
सुधारेल.

केळी वर केळी घेऊ नये व केळी लागवडी आधी जतमनीमध्े 
उन्ाळी पीक घेवू नये. घेतल्ास जमीन तापत नाही.

२ ज्ा शेतात केळी लागवड करायची आहे त्ा शेतात रब्ीमध्े 
सीएमव्ीची जोपासना न करणारे गव्ासारखे पीक घ्ावे.

ज्ा शेतात केळी लावायची आहे ततरे अगोदर पकंवा बाजूला 
सुद्धा टरबूज, खरबूज, र्ेंडी, काकडी, कोबी असे सीएमव्ीची 
जोपासना करणारे पीक घेवू नये.

३ केळी बागे शेजारी ज्ारी पकंवा पपई पीक घेतल्ामुळे केळी बाग 
सीएमव्ी ग्स्त होण्ाचा धोका नाही.  
(संदर््थ - डाॅ. सेल्वराजन)

केळी बागे शेजारी मका, सोयाबीन, कपाशी पकंवा कोणतेही 
र्ाजीपाला पीक घेवू नये.

४ बागेत तण होणार नाही यासाठी मल्चींगचा उपयोग करणे पकंवा 
बाग तण तवरहीत ठेवणे गरजेचे आहे. 

बागेत घोळ, चचवडची र्ाजी, केना, दधुी, धोत्रा, तरोटा, 
तांदळूचा, जंगली काकडी व दोडकी सारखी तणे होवू देऊ नये. 

५ केळीच्ा सर्ोवताली पांढऱया रंगाची ३ मीटर उंचीची इन्सेक्ट 
(पकडरोधक) नेट बांबूच्ा  आधाराने लावावी. रस शोर्णाऱया 
पकडींचा प्रवास व प्रादरु्षाव रांबेल.

रस शोर्णाऱया पकडींचा प्रादरु्षाव वाढेल व सीएमव्ीचा प्रसार 
केळीवर  न होण्ासाठी बागे शेजारी जंगली कारली, रगलकी, 
वालाचे कंुपण होवू देवू नये.

६ सीएमव्ी रोगासाठी पूरक वातावरण तयार झाल्ा बरोबर त्रीत 
शशफारसी प्रमाणे पकटक नाशकांची फवारणी सुरू करावी.

पकटकनाशकांची फवारणीच आवश्यक आहे कारण केवळ 
सुक्ष्म अन्नद्रव्य व ग्ोर प्रमोटरच्ा फवारण्ा सीएमव्ीला 
आळा घालण्ासाठी उपयुक्त ठरणार नाहीत.

७  रोगाची प्रारतमक लक्णे बारकाईने बघून अचूक तनदान केल्ास 
सीएमव्ी रोगाला आळा बसू शकतो.

रोगाची ओळख होण्ास वेळ गेला तर नुकसान जास्त होईल.

८  शेत, शशवार तण तवरहीत ठेवण्ासाठी गाव पातळीवर मोहीम 
राबवावी. सीएमव्ीचे उच्ाटन ही सामूहहक जबाबदारी समजावी.

माझ्ा शेतात सीएमव्ी नाही. मला इतरांचे काय? असा 
स्वत:पुरता तवचार करू नये.

१) इतमडाक्ोप्रीड - (इतमडा/कटॉनफीडटॉर) १० तमली + अॅशसफेट 
पावडर १५ ग्ॅम + तनबंोळी अक्थ  ३० तमली.

२) एशसटामाप्राईड - (टाटामाणणक/एक्टारा) ८ ग्ॅम + एशसफेट  
१५ ग्ॅम + तनबंोळी अक्थ  ३० तमली.

३) रायोतमराॅक्ाम - (एक्टारा) ७ ग्ॅम + एशसफेट १५ ग्ॅम + 
तनबंोळी अक्थ  ३० तमली

४) डायफें रीयुराॅन (पोलो) ८ ग्ॅम + एशसफेट १५ ग्ॅम + तनबंोळी 
अक्थ  ३० तमली

५) पफप्रोनील १५ तमली +  एशसफेट १५ ग्ॅम + तनबंोळी अक्थ  ३० 
तमली.

६) फ्ोतनक्यामाइड (उलाला) ८ तमली + एशसफेट १५ ग्ॅम + 
तनबंोळी अक्थ  ३० तमली 

वरील प्रमाणे पकटकनाशकांची फवारणी केळीवर, बांधावर व 
शेजारील पपकांवर दर ५ ते ६ हदवसांनी न चुकता करावी.

http://www.jains.com/Tissue/tissueculture.htmसीएमव्ी रोग अधरक माहहतीसाठी सलंक
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मागील पंधरवाड्ात खाने्श  
पररसरात मोठ्ा प्रमाणात वादळ 
आले आणण ऐनपुर, झखडवी, तनबंोळ, 
शेमळदा, उचंदा, मेळसांगवे, नायगांव, 
अंतूलवी केऱहाळा, पुरनाड, पररसरात 
मोठ्ा प्रमाणात बागा पडल्ा, 
कोरोडो रपयाचे नुकसान केळी बागायतदारांचे झाले, 
असे पहहल्ानेच झाले असे नाही, मागील पंधरा 
वर्षामध्े जवळपास सतरा ते अठरा वेळा 
जळगांव शजल्हात वादळ झाले आणण 
प्रत्ेक वेळेस केली उत्ादकांचे मोठे 
नुकसान झाले. वर््थर्र मेहनत केलेल्ा 
बागा र्ुईसपाट झाल्ा ६ जून २०१८ ला 
नाचनखेडा शजल्ा बुऱहाणपुर येरील संपूण्थ 
गावातील बागा शंर्र टके् पडल्ा परंतू शेतकरी 
हरला नाही. हे जरी खरे असले तरी या नैसरग्थक 
आपत्तीचा सामना करण्ासाठी आपण सज् असलो 
पाहहजे. केळी उत्ादक तसे प्रयत्न करतीलही परंतु अशी वादळ 
का येतात याचा अभ्ास होणे महत्ाचे आहे. 

आतापययंत झालेल्ा संशोधनानुसार क्ायमेट चेंजचा हा 
पररणाम आहे कारण हवामान बदलामुळे अती पाऊस, बफ्थ  
तवतळून पूर, अवेळी पाऊस, गारपीट आणण वादळ व तापमान 
कमी जास्त होणे असे बदल घडतात. त्ामुळे वादळ पकंवा 

नैसरग्थक आपत्ती रांबवणे 
आपल्ा हातात नाही पंरतु 
त्ातून होणारे नुकसान कसे 
कमी करता येईल याचा सवषांना 
तवचार करावा लागेल.   
 सोसाट्ाचा वारा व 

वादळांपासून बागा वाचतवण्ासाठी वाऱयाला रोखू 
शकतील पकंवा त्ाचा वेग कमी करू शकतील 

अशा पद्धतीने शेताच्ा र्ोवती झाडे शशवरी, 
बांबू व इतर झाडांचे दाट कंूपण करावे. 

 शक्य असल्ास बंहदस्त व 
तनयंत्रीत वातारणात म्हणजे शेडनेट, 

पाॅलीहाऊस, ग्ीनहाऊस, ग्ास-
हाऊस मध्े केळी लागवड करावी. 

 लागवडी जर का आपण दोन-तीन 
हंगामात तवर्ागून केल्ा तर एका संकटात एखादी 

बाग जाईल पण इतर बागा वाचतील व नुकसान टळेल. 
केळीची बाजारात एकाचवेळी होणारी मोठी आवक कमी 

होईल, त्ामुळे बाजारर्ाव स्स्र ठेवण्ास मदत होईल. तसेच 
जागततक बाजारात केळीची मागणी वर््थर्र असते. आंतरराष््ीय 
कंपन्या वर््थर्राचा करार करून आयात तनयषातीचा व्यवसाय 
करतात त्ामुळे केळी तनयषातीसाठी उत्तम गुणवत्तेची केळी 
वर््थर्र उपलब्ध होईल.

सीएमव्ीला घाबरून काही शेतकरी रोपां ऐवजी कंदाच्ा 
लागवडी करीत आहेत. म्हणजेच आपण रोगाला आमंत्रण देत 
आहोत. कारण मागील वर्वीच्ा बागांमध्े आजही सीएमव्ी ची 
झाडे आहेत. त्ा झाडांना आपण मापकयं ग करून ठेवली आहे का? 
या झाडाचा कंद काढू नये. म्हणून मला तर वाटते ज्ा पद्धतीने 
महाराष््, कनषाटकातून डाचळंबाचा तेल्ा आणण मर रोग गुटीद्ारे 
संपूण्थ देशात पोहोचला तसेच सीएमव्ाचे होईल. जर आपण 
कंदाच्ा बागा लावल्ा तर ज्ा गावात सीएमव्ी नाही त्ा गावात 
सुद्धा तो पोहोचेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जुनारीच्ा बागेतील 
झाडांना मापकयं ग करून ठेवा आणण कंद काढणाऱया माणसांना 
सूचना द्ा की, ‘रोगग्स्त झाडांचे कंद काढू नये, जेणेकरून रोगांच्ा 
प्रसाराला आळा बसेल’. केळी पपकाला शा्वत ठेवण्ासाठी 
प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

्ंड तापमानाचा पररणाम - हवामान बदलाचे एक उत्तम 
उदाहरण आपणास बघता येईल. मागील वर्वी उत्तर प्रदेश राज्ात 
केळीच्ा लागवडी रोड्ा उशीरा झाल्ा तरी सुद्धा केळी 

उत्ादकांनी उत्तम बागा उभ्ा केल्ा. परंतु दरवर्वी रंडीची लाट 
नोव्ेंबर च्ा अखेरला येत असते. परंतु मागील वर्वी पंधरा हदवस 
आधी रंडीची लाट आली होती. त्ामुळे बागा मोठ्ा प्रमाणात 
चरक्याला म्हणजे रंड तापमानाला बळी पडल्ा. पयषायाने बागा 
जळाल्ा. बागांची वाढ पूण्थपणे रांबली आणण सशक्त वाढ होऊ 
शकली नाही. त्ामुळे यावर्वी बागा जेव्ा सप्ेंबर-ऑक्टोबर मध्े 
कापणीला येतील तेव्ा गुणवत्ता व वजन कमी तमळेल. मग अशा 
वातावरणात केळीची शेती कशी करावी याचा तवचार आम्ही केला 
आहे का? यावर मात करण्ासाठी पाॅलीहाऊस पकंवा नेटहाऊसचा 
पयषायी तवचार म्हणून आपण करतो आहोत का?

जळगांवचे उदाहरण घेतल्ास सन २०२०च्ा हहवाळ्ात 
माच्थ कापणीच्ा बागावर चचलींगचा पररणाम कमी होता. त्ामुळे 
माच्थ मध्े सुद्धा चांगली केळी तमळाली आणण तनयषातही झाली. 
परंतु माच्थ २०२१ अखेर पययंत केळीवर चचलींचा प्रादरु्षाव राहीला. 
त्ामुळे तनयषातीसाठीची कापणी होवू शकली नाही. एपप्रल पासून 
चचलींग फ्ीच्ा बागा तमळाल्ा. हवामानाचा हा बदल आपण 

 वादळ हा वातावरण 
बदलाचा पररणाम



जून २०२१ & 27 &

लक्ात घेतला पाहहजे. कधी खुप रंडी पडणे, कधी खुप जास्त 
तापमान वाढणे हे हवामान बदलाचे लक्ण आहे.

वर्षानुवर्ते केळीची शेती साधारणपणे आंध् प्रदेश, तातमळनाडू, 
कनषाटक, महाराष््, गुजरात या राज्ांमध्े केळीच्ा शेतीला शतक 
पूण्थ झाले. जळगाव व बऱहाणपुर चा इततहास सुद्धा शंर्र वर्षाचा 
आहे. म्हणजे वर्षानुवर्ते आपण केळीची शेती करीत आहोत. 
साधारणत: १९९५ च्ा आधी केळीची उत्ादकता दहा टन प्रतत 
एकर पेक्ा कमी होती आणण देशाची उत्ादकता १६ टन प्रतत 
हेक्टर इतकीच होती. आज आधुतनक पद्धतीने केळी शेती 
करणाऱया केळी उत्ादकांची उत्ादकता ९० ते १०० टन प्रतत 
हेक्टर आहे. सामान्य केळी उत्ादकांची सरासरी उत्ादकता ६० 
ते ६५ टन प्रतत हेक्टर एवढी आहे. मग उत्ादकता आणण क्ेत्र अशा 
दोन्ी गोष्ी वाढल्ा परंतु पीक फेरपालट करण्ाचा प्रश्न 
तनमषाण झाला? मग जतमनीमध्े पपकाची फेरपालट कशी 
करणार? हा खरा प्रश्न आहे. पूववी पपकांची फेरपालट 
व्ायची. मोठ्ा प्रमाणात र्ुईमुंग, ततळ, सोयाबीन 
पपक जळगांव शजल्हात व्ायचे परंतु 
वातावरणाचा तवपरीत पररणाम झाला 
त्ामुळे या पपकांची उत्ादकता 
घटली. पीक परवडेनासे झाले 
म्हणून जतमनीमध्े जीवणूची 
नैसरग्थकररत्ा होणारी वाढ रांबली. 
जतमनीची सुपपकता कमी झाली. १९६८ 
साली ८ हजार केळी रोपांची लागवड करणारे 
श्री. र्ागवत तवश्वनार पाटील, राहणार तनबंोल आता 
तीन लाख पन्नास हजार रोपांची लागवड करतात आणण 
१९९३ साली दहा हजार केळी रोपांची लागवड करणारे श्री. 
प्रशांत कडू राणे, कंुर्ारखेडा आता एक लाख केळी रोपांची 
लागवड करतात. यावरून आपल्ा लक्ात येईल की याच पद्धतीने 
प्रत्ेक केळी उत्ादक शेतकऱयांचा केळीच्ा लागवडीमध्े बदल 
घडला. पूववी जर आपण एकरी दहा टन उत्ादन घेत होते आणण 
आता तीस ते चाळीस टन उत्ादन घेत आहोत तर जतमनीचा ऱहास 
होणारच आहे. कारण पपकाला लागणाऱया सव्थ घटकांची 
उपलब्धता  त्ा प्रमाणात घटते. तसेच जतमनीमध्े शेणखताचे व 
इतर बायोमासचे प्रमाण सुद्धा कमी झाले. हवामान बदलामुळे 
तापमान वाढले. आद्र्थता कमी झाली त्ामुळे जतमनीतील जीवाणूंची 
संख्या मोठ्ा प्रणाणात घटली. त्ामुळे झाडांच्ा वाढीसाठी व 
प्रततकारशक्ती साठी प्रत्ेक घटकाची र्ूतमका महत्ाची आहे. 
बदलत्ा हवामानात केळी झाड अनेक समस्ांना बळी पडत आहे. 
केळीच्ा पपकाने आपणास खूप काही हदले, त्ामुळे एका संकटाने 

जर आम्हाला नफा कमी झाला तर हताश न होता त्ावर मात 
करण्ासाठी धोरण आखले पाहहजे. परंतु तसे होताना हदसत नाही 
कारण आपण शास्त्रोक्त तवचार करीत नाही.

नवीन बागा व पपलबागांची वनगा
एपप्रल, मे, जून च्ा केळी बागा आता वाढीला लागल्ा आहेत. 

या बागांना त्ररत पाण्ाचे व अन्नद्रव्यांचे अचूक व्यवस्ापन 
करणे गरजेचे आहे. सीएमव्ी हा रोग प्रकट होऊ नये म्हणून 
कीटकनाशकांची फवारणी तनयतमत करा. सूक्ष्म अन्नघटकांचा 
डोस टाका. या महहनाअखेर मच्ल्चगं टाका. पपल बागांची स्वच्ता 
करून एक बेसल डोस टाका आणण त्ररत युररया, १२:६१:० व 
पोटॅश-मॅग्ेशशअम, कॅल्ीयमचे फपट्थगेशन सुर करा. मागील वर्वी 
पपल बागांवर करपा खूप आला होता. यावर्वी जुलैपासून पपल 

बागावर बुरशीनाशकांची फवारणी करा. जास्तीत जास्त पाने 
हहरवी ठेवा. हवामान बदलाचा फटका पपल बागांना मोठ्ा 

प्रमाणात बसत आहे. पावसाळा सुरू झाला की पपल 
बागांची वाढ झपाट्ाने होते. वाढ चांगली झाली 

म्हणून पपल बागांचा तनसवा सुद्धा चांगला होतो. 
परंतु पपल बागांकडे रोडे दलु्थ शक्त ही  होते. 

वातावरणात आद्र्थता मोठ्ा प्रमाणात 
असते कारण पाऊस सुद्धा आपली 
वेळ सोडून पुढे सरकतो. ऑक्टोबर 

पययंत पाऊस होत राहीला की करपा 
रोगाच्ा वाढीस पोर्क वातावरण तमळते 

आणण करपा रोग वाढीस लागतो. जर का 
ऑक्टोबर महहन्यात लख्ख प्रकाश, कोरडी हवा आणण 

उष् तापमान राहीले तर पपल बागांवर करपा रोग कमी 
येतो. परंतु वातावरणाची स्स्ती पावसाळ्ात उन्ाळा, 

हहवाळ्ात पावसाळा आणण पावसाळ्ात उन्ाळा अशी झाली 
आहे. करपा रोगाने उग् रूप धारण केल्ानंतर आपण म्हणतो 
करपा फार वाढला. परंतु श्री प्रतवण गंर्ीर महाजन, ऐनपुर ज्ा 
पद्धतीने रोग येणाच्ा आधी बुरशीनाशकांची फवारणी करतात 
तसे प्रत्ेकाने करणे गरजेचे आहे. आपण करप्ाला उग् रूप 
धारण करण्ाच्ा अगोदरच रोखले तर मागील वर्वी बाजारर्ाव 
एक हजार रूपये असताना पपलबाग चारशे ते पाचशे रूपयांनी 
कापावे लागले. पपल बाग उत्तम येण्ासाठी जुलै महहन्यापासून दर 
आठवड्ाला बुरशी नाशकांची न तमनरल ऑईलची तनयतमत 
फवारणी घेतल्ास पील बागांचे नुकसान होणार नाही.  अनेक 
केळी बागांमध्े तागाची सावलीसाठी लागवड झाली आहे ती 
आता त्ररत काढून घ्ा. ताग उपटू नये तो कापावा. उपटल्ाने 
केळीच्ा मुळांना इजा पोहचते. बागेची तनगा राखून उत्तम पीक 
घेणे आपल्ा हातात आहे. 
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बी.डी. जडे
वररष्ठ कृर्ी तवद्ा शास्त्रज्

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 
मोबा. ९४२२७७४९८१

जैन ठठबक 
मसरिंचन पद्धतीिर  
तूर लागिड करा 

आणण 
 विक्मी उत्ादन 

ममळिा !

जैन ठठबक 
मसरिंचन पद्धतीिर  
तूर लागिड करा 

आणण 
 विक्मी उत्ादन 

ममळिा !
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तुरदाळीचे वरण हा माणसांच्ा रोजच्ा  अन्नातला मह्विाच घटक आहे. 
डाळ-रोटी पकंवा वरण-र्ात, सांबर खाण्ामुळे  मानवी शरीराला प्रधरने तर 

तमळतात पण पोटाची र्ूकही र्ागते. शशवाय कमी खचषात जेवण होते. त्ामुळे 
सामान्य व गोरगरीब माणसे आणण तवशेर्त हातावर पोट असणारी मजूर उत्तर 

हहदंसु्ानात पकंवा मध् र्ारतात आपल्ाला डाळ-रोटी अधधक खाताना 
हदसतो. तुरीसह असंख्य प्रकारच्ा डाळी आपण खात असलो तरी त्ांच्ा 

उत्ादनात मात्र देश म्हणून स्वयंपूण्थत लार्लेली नाही. आता तर आपण 
डाळी मोठ्ा प्रमाणावर आयातच करतो आहोत. त्ासाठी मोठे परकीय 

चलन खच्थ करीत आहोत. परदेशातल्ा शेतकऱयांना पैसे देण्ापेक्ा 
आपल्ाच देशातील शेतकऱयांनी अधधक पैसे तमळावेत म्हणून तूर व 

इतर डाळींची लागवड केली पाहहजे. हठबकमुळे उत्ादन व 
उत्ादकता तर वाढेलच पण उत्ाहदत मालाची गुणवत्ताही सुधारेल.

जैन ठठबक 
मसरिंचन पद्धतीिर  
तूर लागिड करा 

आणण 
 विक्मी उत्ादन 

ममळिा !
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तूर हे आपल्ा राज्ातील घेतल्ा जाणाऱया कडधान्य 
पपकापैकी अत्ंत मह्विाचे पपक आहे. देशात तूर पपकाखाली 
४२.२९ लाख हेक्टर क्ेत्र असून उत्ादकता ८८७ पकलो/हे. आहे. 
राज्ात तूर पपकाखाली साधारणपणे ११.९५ लाख हेक्टर क्ेत्र 
असून उत्ादकता ८१२ पकलो/हे. असून एकरी फक्त ३२९ पकलो 
एवढीच आहे. तूरीचे पपक सलग पपक, आंतर पपक पकंवा तमश्र 
पपक म्हणून घेतले जाते. तूर मध्े २२ टके् प्ररीने असते. त्ामुळे 
तुरीचे आपल्ा आहारात खूप मह्विाचे स्ान आहे. गरीब असो की 
श्रीमंत प्रत्ेकाच्ा आहारात तुरीने स्ान तमळतवले आहे.

तूर पपकाची उत्ादकता कमी असण्ाची प्मुख कारणे

 तूरीची बहुतेक लागवड कोरडवाहू, शजरायती असून 
ती पावसावर अवलंबून असते. 

 मुख्य पपक न घेता आंतरपपक घेतल्ाने 
दलु्थक् असते.

 जमीनीत पूरेसा ओलाव्या अर्ावी 
फूल गळ मोठ्ा प्रमाणात होते. 

 असंतुशलत पोर्ण.

 दाणे र्रण्ाच्ा वेळी जमीनीत ओलावा 
नसल्ामुळे शेंगात दाणे चांगले र्रले जात 
नाहीत, दाण्ांना वजन कमी तमळते. 

 पकड, रोगांचा प्रादरू्षावामुळे उत्ादन कमी तमळते. 

 उत्ादन कमी तमळाल्ाने नफा कमी राहतो त्ामुळेही तंत्रज्ान 
वापरण्ात उदाशसनता आढळते. 

कें द्र शासन आणण राज्य शासन कडरान्ांचे उत्ादन 
वाढववण्ासाठी सातत्ाने प्रर्त्न करीत आहे. राष्ट् ीर् अन्न सुरक्षा 
अधभर्ानाद्ारे प्रर्त्न केले जात आहे. जैन इररगेशन ससस्टिम्स 
सल. जळगाव सुद्धा र्ा करीता प्रर्त्नशील आहे. 

पूव्थ हंगामी तूरीची लागवड
प्रामुख्याने आपल्ा राज्ात तूरीची लागवड हंगामी म्हणजे 

पाऊस पडल्ानंतरच खरीप हंगामातील इतर पपकांबरोबर तूरीची 
ही लागवड पेरणी करण्ात येते. गेल्ा ३-४ वर्षापासून प्रगतीशील 
शेतकरी कापूस पपकाची हंगामी लागवड न करता हठबक शसचंन 

तंत्राचा वापर करून पूव्थ हंगामी लागवड करून तवक्मी उत्ादन 
घेऊन र्ल्ा-र्ल्ांना आ्चयषाने चकीत केले आहे. कापूस 

पपकाचे हठबक पद्धतीवर एकरी ४४.५० च्क्टंल 
उत्ादना पययंत शेतकरी पोहचले आहेत, त्ामुळे 

शेतकरी मोठ्ा संख्येने कापूस पपकासाठी 
हठबक शसचंन वापर करू लागले आहेत. 
कापूस पपकाप्रमाणे तूरीची हठबक 
शसचंनावर लागवड करणे अधधक 

फायदेशीर आहे.

जमीन
तूर पपकासाठी मध्म ते र्ारी जमीन योग्य असते. 

त्ात उत्तम तनचरा ही मह्विाची बाब आहे. र्रपूर सेंद्रीय 
पदार्थ असावेत. उरळ, हलकी पकंवा अत्ंत खारवट, चचबड 

जमीनीत तूर लागवड करू नये.
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पूव्थ मशागत
जमीन जास्त र्ूसर्ूशीत ठेवण्ासाठी खोल 

नांगरटी करून वखरटीच्ा पाळ्ा देऊन 
रोटॅवेटरचा उपयोग करावा. पूव्थमशागतीस 
अधधक मह्वि द्ावे कारण मुळांची वाढ 
जमीनीत होत असते. हदलेल्ा 
पाण्ाच्ा आणण रासायतनक खतांचा 
जास्तीत जास्त काय्थक्म वापर 
होण्ाकरीता जमीन र्ूसर्ूशीत असणे गरजेचे 
आहे. रोटॅवेटर करण्ापूववी हेक्टरी १२ ते १५ गाड्ा 
कुजलेले शेणखत वापरावे.

लागवडीचा हंगाम
तूरीची लागवड २५ मे पासून १० जूलै पययंत करता येते. परंतु 

जसजशी लागवडीचा कालावधीमध्े उशीर होईल, त्ा प्रमाणात 
उत्ादनात घट होते. हठबक शसचंन पद्धतीवर कमी पाण्ात, 
पाहहजे त्ा हदवशी हुकुमी लागवड करता येते आणण तवक्मी 
उत्ादन तमळतवता येते. तूरीची सुद्धा कापसाप्रमाणे पूव्थ हंगामी 
लागवड हठबकवर करता येते.

जाती
हठबक शसचंन पद्धतीवर लागवड करण्ासाठी अधधक 

उत्ादन देणाऱया जातींची तनवड करावी. फुले राजेश्वरी, पी.के.व्ी. 

तारा, बी.डी.एन. ७११, बी.डी.एन. ७१६, बी.जे.एस.के. ५-३, 
बी.एस.एम.आर. - ७३६, बी.एस.एम.आर. ८५३, 

तवपूला, एकेटी ८८११, आय.सी.पी.एल.-८७, ह्ा 
अधधक उत्ादन देणाऱया जातीची तनवड 

करावी. उत्तम तबयाणे व जातीची खात्री 
करून घ्ावी.

लागवडीचे अंतर
तूरीची लागवड वेगवेगळ्ा अंतरावर 

करता येते. तूरीचे पपक आपल्ा राज्ात सलग 
पद्धतीने आंतरपीक पकंवा तमश्र पपक पद्धतीने घेतले 

जाते. लागवडीचे अंतर तनवडताना हठबक शसचंन पद्धतीने 
करावयाची असल्ाने पारंपारीक अंतरावर लागवड 

करण्ापेक्ा पपक रचनेमध्े बदल करणे गरजेचे आहे. नतवन 
तंत्रज्ानात लागवड पद्धतीमध्े कापूस पपकाप्रमाणेच दोन ओळीत 
अंतर वाढवून दोन रोपांमध्े योग्य अंतर ठेवणे मह्विाचे ठरते.

प्रगत तंत्ज्ानामध्े तूरीच्ा दोन ओळीत अंतर वाढवावे व 
दोन ओळीमध्े मुग, उडीद, सोर्ाबीन व भुईमूग आंतरपपक 
घ्ावे.

प्रगत तंत्रज्ानामध्े तूरीच्ा जातीनुसार दोन ओळीतील अंतर 
८ ते १० फूट ठेवावे तसेच दोन रोपामध्े अंतर ३० ते ५० सेंमी 
ठेवावे. तूरीच्ा दोन ओळीमध्े लागवडीच्ा अंतरानुसार त्ात 
मुग, उडीद पकंवा सोयाबीन व र्ुईमूग आंतरपपक घ्ावे.
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बहुउपर्ोेगी ठठबक ससचंन
तूर पपकासाठी हठबक शसचंन संचाची तनवड करतांना हठबक 

शसचंन संच इतर पपकांनाही वापर करता यावयास हवा. हठबक 
शसचंनाच्ा इनलाईन नळ्ांमधील अंतर ४ ते ५ फूट ठेवल्ास 
ह्ाच हठबक संचाचा उपयोग कापूस, ऊस, केळी, पपई, बटाटा, 
आले, हळद, तमरची, कांदा, टोमॅटो, टरबूज, खरबूज, काकडी, मका, 
र्ूईमूग पपकासाठी वापर सहजपणे करता येऊ शकतो.

ठठबक ससचंन संचाची उभारणी
शेताचा सवते केल्ानंतर पडझाईन नुसार हठबक शसचंन संचाची 

उर्ारणी करावी. तूर हे जवळच्ा अंतराचे पपक असल्ामुळे 
इनलाईन (जैन टबयो एसिेल, जैन टबयो स्लिम, जैन टबयो 
अॅक्युरा, अरवा जैन टबयोलाईन) पद्धतीची तनवड 
करावी. इनलाईनची नळी १२ पकंवा १६ तममी मध्े 
उपलब्ध आहेत. पड्परचा प्रवाह ४ शलटर/ तास 
तनवडावा. दोन पड्पर मधील अंतर ३० 
सेमी पासून १०० सेमी पययंत उपलब्ध 
आहेत. दोन पड्पर मधील अंतर दोन 
रोपांच्ा अंतरानुसार ३० ते ५० सेमीची 
तनवड करावी. पाण्ाच्ा स्त्रोत व 
गुणवत्तेनुसार सँड पफल्टर, त्त्रिन अरवा पडस्क 
पफल्टरची तनवड करावी. हठबक शसचंन पद्धती मधून 
पाण्ात तवरघळणाऱया खतांचा वापर करण्ासाठी व्ेंचूरी 
पकंवा फपट्थलायझर टँक बसवून घ्ावी. हठबक शसचंन संच 
दीघ्थकाळ काय्थरत राहण्ासाठी उच्तम गुणवत्ता असलेल्ा 
हठबक शसचंन संचाची तनवड करावी.

ठठबक ससचंन पद्धतीवर तूरीची लागवड
जतमनीची पूव्थमशागत झाल्ानंतर हठबक शसचंन संचाची, 

तूरीच्ा लागवडीचे अंतर तनवडलेल्ा अंतरावर उर्ारणी करून 
घ्ावी. इनलाईन नळीच्ा शेवटच्ा टोकास खुंटी बांधावी व नळी 
सरळ ठेवावी. हठबक शसचंन संच १५ ते ३० तमतनट चालवून 
जतमनीत ५-६ इंच खोल ओल असलेल्ा बशीच्ा आकाराचा 
ओलावा तूर लागवडीसाठी आणून घ्ावा. एकरी तबयाणे तनवड 
केलेल्ा दोन ओळीतील व दोन रोपातील अंतरावर अवलंबून 
राहील. पड्परच्ा खाली तयार झालेल्ा बशीच्ा आकाराच्ा 
ओलाव्यात टोकण पद्धतीने तूरीचे २-३ तबयाणे २ ते ३ सेमी खोल 

लागवड करून तबयाणे मातीने व्यवस्ीत झाकावे व हठबक 
शसचंन संचाने ५ तमनीट पाणी द्ावे. जमीन फक्त वाफसा 

अवस्ेत ठेवावी. 

नबजप्परिर्ा 
तूर तबयाण्ास पेरणीपूववी रासायतनक 

आणण जैतवक बीज प्रपक्या अधधक 
फायदेशीर असते. तबयाणे लागवड 

करण्ापूववी तबयाण्ास रायरम, 
बावीस्ीन, रायझोबीयम आणण पी.एस.बी ची 

बीज प्रपक्या करावी. प्ररमत: तूर तबयाण्ास 
ट्ायकोडमषा ५ ग्ॅम पकंंवा रायरम २ ग्ॅम आणण 

बावीस्ीन १ ग्ॅम प्रतत पकलो तबयाण्ास बीज प्रपक्या 
करावी त्ानंतर रायझोबीयम जीवाणू कल्चर आणण पी.एस.बी. 

जीवाणू कल्चर प्रत्ेकी २५ ग्ॅम गुळाच्ा द्रावणात धर्जवून प्रतत 
पकलो तबयाण्ास बीज प्रपक्या करावी. 
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रासार्ननक खते
तूरीची लागवड करतांनाच संतुलीत रासायतनक खतांचा वापर 

करणे गरजेचे असते. तूर पपकासाठी हेक्टरी २५ पकलो नत्र, ५० 
पकलो सु्फरद आणण ५० पकलो पालाशचा उपयोग करावा. 
रासायतनक खतांचा वापर करताना पारंपारीक पद्धतीने एक पकंवा 
दोन वेळा वापर न करता खते जास्तीत जास्त तवर्ागून हदल्ास 
रासायतनक खतांची काय्थक्मता वाढण्ास मदत होते. लागवड 
करताना मुख्य अन्नद्रव्या सोबत दयु्यम आणण सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा ही 
उपयोग केल्ाने उत्ादन तर वाढते शशवाय गुणवत्तेत ही सुधारणा 
होते. तुर पपकासाठी मॅग्ेशशयम सले्ट १० पकलो, झझकं सले्ट ५ 
पकलो, फेरस सले्ट ५ पकलो, बोरॅसि २ पकलोे प्रती एकरी 
रासायतनक खतांमध्े तमसळून द्ावा.

फपट्थगेशन
हठबक शसचंनासोबत पाण्ात तवरघळणाऱया खतांच्ा 

वापराच्ा संकल्पनेस फपट्थगेशन तंत्रज्ान म्हणतात. रासायतनक 
खतांंचा हठबक शसचंना मधून सुद्धा वापर करता येतो. नत्रा करीता 
युररया, सु्फरद करीता १२:६१:० पकंवा फटॉस्फोरीक अॅसीड आणण 
पोटॅश साठी पांढरा पोटॅश (एमओपी) चा उपयोग करता येईल. 
फपट्थगेशनमुळे रासायतनक खतांच्ा काय्थक्मता ९० पेक्ा अधधक 
तमळते. पपकाच्ा वेग-वेगळ्ा अवस्ेत लागणाऱया अन्नद्रव्यांचे 
व्यवस्ापन योग्यररत्ा करता येते. त्ामुळे उत्ादन र्रीव वाढ 
होते. शशवाय हठबक शसचंनातून पाण्ात तवरघळणारी आम्लधमवीय 
खतांचा वापर झाल्ाने हठबक शसचंन संचामध्े क्ार शक्यतोवर 
साचत नाहीत. तूरीसाठी आठवड्ातून दोन वेळा फपट्थगेशन 
करावे.

अन्नद्रव्ययांचे व्यवस्ापन - पकलो / एकर

तपशील नत् सू्रद पालाश

संपूण्थ उगवणीनंतर १० ते ४० 
हदवस

४ ४ ४

४१ ते ७० हदवस ४ ८ ४

७१ ते १०० हदवस २ ८ ४

१०१ ते १३० हदवसांनी - - ८

एकूण १० २० २०

पटप : वरील वेळापत्रक माग्थदश्थनास्तव आहे. माती परीक्ण 
अहवाल व पपकाच्ा वेगवेगळ्ा अवस्ेनुसार बदल करावेत.

तूर वपकामध्े ठठबक मसरिंचन  
पद्धतीचे फायदे

 तूरीची हठबक शसचंन पद्धतीवर लागवड केल्ाने 
उत्ादन नेहमी पेक्ा पकमान दपु्पट तमळते. एकरी १५ ते 
२५ च्क्टंल उत्ादन घेणारे शेतकरी आपल्ा राज्ात 
आहेत.

 हठबक शसचंन पद्धतीमुळे पाणी वापरात ५० ते ६० टके् 
बचत होते.

 हठबक शसचंन पद्धतीमुळे पाण्ात तवरघळणाऱया खतांचा 
वापर करता येतो. सव्थ झाडांना पाणी व खते एक समान 
देता येतात.

 हठबक शसचंन पद्धतीने जमीनीत वाफसा गरजे एवढा 
ओलावा ठेवता येत असल्ाने फुलांची गळ शक्यतोवर 
कमी होते. शेंगामध्े दाणे चांगले र्रले जातात. पपकाची 
वाढ जोमदार होते.

 हठबक शसचंन पद्धतीमुळे कमी पाण्ात, कमी वेळेत, 
अधधक क्ेत्रास शसचंन करता येते.

 लोड शेडींगच्ा काळात कमी वेळेत अधधक क्ेत्रास शसचंन 
करता येते.

 हठबक शसचंनमुळे वेळ, मजुरी खचषात बचत होते.

 हठबक शसचंन पद्धतीमुळे पपकाच्ा पुनब्थहार/ खोडवा पपक 
घेणे सहज शक्य होते. कमी खचषामध्े अधधक आधर्थक 
फायदा तमळवीता येतो.
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पारंपारीक खतयांचा वापर - एकरी

तपसशल नत् सु्रद

लागवडी वेळी युरीया
१०:२६:२६

५ पकलो
३० पकलो

लागवडीनंतर ४५ ते ६० हदवसांनी डीएपी
पोटॅश

३० पकलो
१० पकलो

लागवडीनंतर १२० हदवसांनी पोटॅश १० पकलो

नवरळणी
उगवण पूण्थ झाल्ानंतर / १५ ते २० हदवसानंतर एका हठकाणी 

फक्त एक रोप ठेवावे. बाकीची रोपे काढून तवरळणी करावी.

पाणी व्यवस्ापन
तूरीचे तवक्मी उत्ादन तमळण्ासाठी जमीनीत वाफसा असणे 

मह्विाचे आहे. हठबक शसचंन पद्धतीवर तूरीची पूव्थ हंगामी लागवड 
केल्ाने जमीनीत नेहमी वाफसा अवस्ा ठेवणे शक्य आहे. 

तूर जरी खरीपातील पपक असले तरी आापल्ाकडील पाऊस 
तनयमीत नसतो, दोन पावसामध्े नेहमी मोठा खंड पडतो. अशा 
खंडीत कालावधीतही जमीनीतील ओलावा कमी होत असतो, 
त्ामुळे तूर पपकास पाण्ाचा ताण बसतो अशा वेळीही हठबक 
शसचंन पद्धतीने गरजे एवढे पाणी पपकास देता येते. त्ानंतर सप्ेंबंर 
अखेर पाऊस संपतो. खरी पपकाची पाण्ाची गरज नंतर वाढतच 
जाते कारण पपकाची वाढ ह्ापुढे जोेमाने होते, झाडांवर र्रपूर 
शेंगा पोसण्ाच्ा अवस्ेत असतात अशावेळी जमीनीत पूरेसा 
ओलावा नसल्ास उत्ादनात मोठी घट येते. त्ामुळे तूर पपकास 
ही त्ाच्ा गरजेनुसार, अवस्ेनुसार पाणी हठबक शसचंन पद्धतीने 
देता येते. जमीनीत वाफसा ठेवल्ाने फूलगळ होत नाही तसेच 
शेंगात दाणे ही चांगले र्रले जातात. दाण्ांचे वजन वाढण्ास 
मदत होते.  तूरीच्ा उगवण, रोप वाढीची अवस्ा, फुलांरी अवस्ा, 
शेंगा लागण्ाची अवस्ा आणण शेंगामध्े दाणे र्रण्ाच्ा 
अवस्ेत  पाण्ाचा ताण पडल्ास उत्ादनात खूपच घट येते. 
हठबक शसचंनामुळे जतमनीत वाफसा राहहल्ाने पाण्ाचा ताण 
बसत नाही.

ठठबक ससचंनाद्ारे तूर पपकासाठी पाण्ाचे वेळापत्रक

महहना पाण्ाची गरज सल/मी./ हदवस

२५ मे लागवड २.००

जून २.७१०

जूलै २.९९३

ऑगस् ५.९०७

सप्बेर ८.७८२

ऑक्टोबर ९.०५८

नोवे्बर ७.९७४

पडसेंबर - पूनब्थहारासाठी ३.९३१

जानेवारी ५.७७९

फेरिुवारी ८.२८२

माच्थ ९.७३७
१) शसचंनाचे वेळापत्रक फक्त माग्थदश्थनास्तव आहे. जमीनीचा प्रकार 

स्ातनक हवामान, पपकाची अवस्ा नुसार योग्य तो बदल करणे 
गरजेचे आहे. खुप जास्त पाणी देऊ नये. पावसाळ्ात जमीनीत खुप 
ओलावा असल्ास हठबक शसचंन संचाने पाणी देऊ नये.
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२) पूनब्थहार सुरू करतांना लागवडी प्रमाणे रासायतनक खतांचे 
व्यवस्ापन करणे गरजेचे आहे. तसेच जमीनीत वाफसा राहील 
एवढेच हठबक शसचंनाने पाणी द्ावे. 

नवद्राव्य खतयांची फवारणी 
तवद्राव्य खतांच्ा फवारणीनेही उत्ादनात वाढ व गुणवत्ता 

सुधारते. त्ामुळे तुरीच्ा सुरूवातीच्ा वाढीच्ा अवस्ेत 
१९:१९:१९ ची ३ ग्ॅम/ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी नंतर 
शेंगा वाढीच्ा अवस्ेत ०:५२:३४ ची ४ ग्ॅम/ शलटर पाण्ातून 
फवारणी करावी. दाणा पररपक् होण्ाच्ा अवस्ेत १३:०:४५ 
ची ५ ग्ॅम/ शलटर पाण्ातून फवारणी करावी, त्ामुळे उत्ादनात 
व गुणवत्तेत सुधारण होते. तुरीच्ा दाण्ांचे वजन वाढते, दाणे 
चमकदार तयार होतात.

संजीवकयांची फवारणी
तूर पपकामध्े ही कापूस पपकाप्रमाणेच गरजेनुसार संजीवकाची 

फवारणी करावी. तूर पपकाची कायीक वाढ अधधक होत असल्ास 
शलहोसीनची फवारणी करावी. फूलांची गळ होऊ नये म्हणून 

एन.ए.ए. (प्ॅनोपफसि) ची ४ ते ५ तमली १५ लीटर पाण्ातूर 
फवारणी करावी.

पकड व रोग व्यवस्ापन
तूर पपकामध्े शेंगा पोखरणारी अळी, पाने गुंडाळणारी अळी, 

पाने पोखरणारी अळी, शेंग माशी या पकडीचा प्रादू्थर्ाव आढळून 
येतो तसेच तुरीमध्े वांझ आणण मर या रोगाचा प्रादू्थर्ाव होऊ नये 
त्ाकरीता वांझ आणण मर प्रततकार जातीची तनवड करावी. 
पेरणीपूववी बीजप्रपक्या करावी. तूरीमध्े पानावरील हठपके, 
मुळकूज, खोडावरील करपा हे बुरशीयुक्त रोग आढळून येतात. 
पकडी आणण रोगांच्ा तनयंत्रणाकरीता एकात्तत्मक पकड व रोग 
व्यवस्ापन सतत अवलंबावे. 

उत्ादन 
पारंपारीक पद्धतीमध्े तूरीचे एकरी ३ ते ४ च्क्टंल उत्ादन 

तमळते. तूरीची प्रगत तंत्रज्ानाचा अवलंब करून लागवड केल्ास 
एकरी १५ ते २० च्क्टंल उत्ादन सहज तमळते असा शेतकऱयांचा 
अनुर्व आहे.

तूर - कल्पतरू पिक
 तूर हे कमी उत्ादन खचषात अधधक आधर्थक फायदा देणारे 

पपक आहे.

  तूर पपकामध्े र्ाजीपाला, कापूस पपका प्रमाणे जास्त मजूर 
लागत नाहीत, त्ामुळे मजुरी खच्थही कमी येतो.

  तूर पपकाच्ा मुळांवर रायझोबीयम जीवाणूंच्ा गाठी असल्ाने 
हवेतील नत्र शोधून जतमनीत स्स्र करून जतमनीची सुपपकता 
सुधारते.

  तूर पपकाची वाळलेली पाने (बार्ोमास) जवमनीवर पडल्ाने 
जवमनीचे आरोग् सुरारते, जवमनीत सेंद्रीर् पदा््ध भरपूर 
वाढतात, जवमनीतील सेंद्रीर् कबयामध्े वाढ होते. जवमनीची 
पाणी ररून ठेवण्ाची क्षमता वाढते.

  तूर पपकाच्ा पानांचा, शेंगाच्ा आवरणाचा, तूर दाण्ाच्ा 
चूरीचा जनावरांच्ा खाद्ासाठी उपयोग होतो.

  तूरीच्ा काड्ांचा उत्तम इंधन म्हणून ही ग्ामीण र्ागात उपयोग 
होतो. तसेच ग्ामीण र्ागात घरावर, जनावरांच्ा गोठ्ातही 
छपरासाठी उपयोग केला जातो.

  तूर पपकामध्े रासायतनक खतांची खुप जादा आवश्यकता 
नसल्ाने त्ावर खच्थ कमी येतो.
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श्ी. सत्नारार्ण खंडेलवाल

रा. चचचंखेड, ता. बोदवड, शज. जळगांव  (मो. ७५८८६८६९५०)

जतमनीचा प्रकार मध्म

जात बी.जे.एस.के. ५-३

क्ेत्र ५ एकर

जैन हठबक इनलाईन हठबक संच

लॅटरचे अंतर ८ x १.२५ फूट

पड्परचे अंतर व प्रवाह ४० से.मी. (४ शलटर/ ताशी)

तूरीचे हठबक शसचंनापूववी उत्न्न प्रतत एकरी ४ ते ५ च्क्टंल

जैन हठबक शसचंनावर तूरीचे 
उत्न्न

प्रतत एकरी २४ च्क्टंल

डाॅ. अशोक ओकंार पाटील

मु.पो. बीडगाव, ता. चोपडा. शज. जळगाव (मो. ९९६०२०९००९)

जतमनीचा प्रकार मध्म

जात बी.एस.एम. आर. ७३६

क्ेत्र २ एकर

लागवडीचे अंतर ८ x १.२५ फूट

शसचंन पद्धत जैन हठबक - जैन टबयोलाईन १२ तममी.

पड्परचे अंतर ४० से.मी. (४ शलटर/तास)

उत्ादन २१ च्क्टंल/ एकर

र्शोगारा

कापूस पपकाची आणण तूर पपकाची मुळांची रचना एक सारखी 
म्हणजेच सोटमूळ पद्धतीची आहे. दोन्ी पपकांची मूळे ९० ते १०० 
सेमी पययंत जमीनीत वाढतात. काय्थक्म मुळे वरील ३० सेमीच्ा 
ररात असतात शशवाय तूरीच्ा मुळावर रायझोबीयमच्ा गाठी 
असतात त्ामुळे हवेतील नत्र शोर्ून जमीनीत पपकांना उपलब्ध 
केला जातो. ह्ा बाबीचा अभ्ास करून हठबक शसचंन पद्धतीवर  
श्री. सत्नारायण खंडेलवाल (चचचंखेडे, ता. बोदवड, शज. जळगाव) 
यांनी एकरी २४ च्क्टंल; डाॅ. अशोक ओकंार पाटील , (रा. बीडगाव, 
ता.चोपडा, शज. जळगांव) यांनी एकरी २१ च्क्टंल; श्री. दादाराव 
हटकर (हहवरखेड, ता. खामगाव, शज.बुलढाणा) यांनी १८ च्क्टंल 
तूर पपकाचे उत्ादन तमळतवले आहे. कंडारी, तालुका नांदरूा येरील  
श्री.बाळकृष् पाटील गेल्ा ७-८ वर्षापासून तूरीचे हठबक शसचंन 
पद्धतीवर एकरी १४ ते १९ च्क्टंल उत्ादन घेत आहेत. पारंपाररक 
पद्धतीने शजरायती तूरीचे उत्ादन एकरी फक्त ३ ते ४ च्क्टंल आहे. 
हठबक शसचंन तंत्राच्ा वापराने उत्ादनात २ ते ३ पट वाढ झाल्ाचे 
आढळून आले आहे. त्ामुळे कापूस पपका प्रमाणेच तूर पपकाची हठ-

बकवर लागवड वाढू लागली आहे.
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अभभसजत जोशी 
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 

मोबा. ९४२२२ ८३४०२

ठिबकेश्वरयाची
लेख - ४
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मार्रिो स्प्कंलरचे प्कार 
ड्ीपस्थ प्रमाणे मायक्ो स्प्कंलर मध्े देखील प्रेशर 

कटॉम्ेनसेपटगं व नाॅन प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं असे दोन प्रकार आहेत. 
जतमनीचा उतार अधधक असल्ास आपण प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं 
मायक्ो स्प्कंलर वापरू शकतात. जैन इररगेशनद्ारे उत्ाहदत 
तवतवध प्रकारच्ा मायक्ो स्प्कंलरची माहहती करून घेतल्ावर 
आपणास त्ाच्ा तवतवधतेची  कल्पना येईल.

१) जैन मायक्रो स्प्कंलर 
हा जैन इररगेशनद्ारे उत्ाहदत सवषात 

जुना असा मायक्ो स्प्कंलर आहे. 
चार पाट्थचे साधे पडझाईन ज्ात 
स्प्कंलर बटॉडी, नोझल, स्स्पनर व 
बेअररगं आहे. यात ताशी १६ पासून 

तर ताशी २०० शलटर इतके रंग 
आधारीत वेगवेगळे नोझल्स आहेत व 

अगदी दीड मीटर ते चार मीटर पययंत पाणी 
फेकू शकतो. यास ३/८ इंचाचे थ्ेड कनेक्शन असून ते लावण्ासाठी 
तवतवध अॅडाप्र व से्सि आहेत. याचा रेब सरासरी २ ते ४ मी.मी. 
इतकाच असल्ाने जतमनीवर जोरात आदळून जमीन टणक 
करीत नाही. हा स्प्कंलर मुख्यत्े र्ाजीपाला, कांदा, बटाटा, 
र्ुईमूग, इत्ादी पपकासाठी वापरला जातो. 

मागील लेखात आपण ऑनलाईन व इनलाइन हठबक 
शसचंन याची माहहती घेतली. या लेखात आपण मायक्ो स्प्कंलर 
व जेटस्स यांच्ा तवर्यी जाणून घेणार आहोत. हठबक शसचंन 
म्हटले म्हणजे बऱयाचदा आपण ऑनलाईन /इनलाईन ड्ीपर 
असेच समजतो. मायक्ो स्प्कंलर व जेटस्स हे देखील हठबक 
पकंवा सूक्ष्म शसचंन पद्धतीचे मह्विाचे र्ाग आहेत. फळबागांसाठी 
अंडर ट्ी इररगेशन ही संकल्पना अमेररका, इस्ाईल इत्ादी 
देशांमध्े लोकपप्रय आहे. ज्ात झाडाखाली मायक्ो स्प्कंलर 
अरवा जेटस्स शसचंनासाठी वापरले जातात. आपल्ा देशात मात्र 
ही संकल्पना अजून रजली नाही. 

मार्रिो स्प्कंलर म्हणजे कार्, ते कोठे वापरता र्ेतात? 
मायक्ो स्प्कंलर  हे नावाप्रमाणे मोठ्ा स्प्कंलरपेक्ा लहान 

म्हणजेच मायक्ो असतात. मायक्ो स्प्कंलर मध्े हठबक प्रमाणे 
पाणी एकाच हठकाणी न देता ते लांब पय्थन् उडतवले जाते. 

मायक्ो स्प्कंलर दोन प्रमुख प्रकारामध्े तमळतात. 

 डायनॅवमक मायक्रो स्प्कंलर 
यालाच आपण बोलीर्ार्ेत मायक्ो स्प्कंलर 

म्हणतो.  यात नोजल मधून पाणी एका स्स्पनर पकंवा  
पफरकीत शशरते. या स्स्पनरचे पडझाईन अशा रीतीने केले 

जाते की, यात पाण्ाची हदशा सतत बदलते व त्ामुळे 
स्स्पनरला धक्ा बसून ते पफरते. हे मेकॅतनझम 
साधारणपणे यात्रेत तमळणाऱया धर्गंरी सारखे असते. हा 
स्स्पनर पफरल्ामुळे त्ातून उडणाऱया पाण्ाची धार 
तुटून ततचे बारीक रेंब तयार होतात. 

 सॅ्टीक (स्स्र) मायक्रो स्प्कंलर अ्वा मायक्रो जेट्स
मायक्ो जेटस हे मायक्ो स्प्कंलरचाच एक 
प्रकार आहे. याला ‘सॅ्पटक स्प्कंलर’ 
असेदेखील म्हणतात. यात मायक्ो स्प्कंलर 
प्रमाणे पफरणारी पफरकी नसते. तर एकाच 

हठकाणाहून पाण्ाच्ा वेगवेगळ्ा धारा पडतात. 
मायक्ो स्प्कंलरचा प्रवाह दर त्ाच्ा नोझलवर 
अवलंबून असतो. हा प्रवाह दर साधारणपणे 
ताशी १५ ते ३०० शल टर पययंत असतो.

या लेखात सुलर्तेच्ा दृष्ीने डायनॅतमक 
मायक्ो स्प्कंलेर चा उल्ेख मायक्ो स्प्कंलर 
म्हणून तसेच सॅ्टीक मायक्ो स्प्कंलर चा उल्ेख 
मायक्ो जेटस्स म्हणून केलेला आहे.
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२) एक्ामास्र २००५ 
नानदानजैन इररगेशनच्ा इस्त्राईल 
स्स्त कंपनीद्ारे तनतम्थत व उत्ाहदत 

हा अततशय लोकपप्रय मायक्ो 
स्प्कंलर आहे. बऱयाचदा मायक्ो 
स्प्कंलर बंद असताना 
त्ाच्ातील स्स्पनर मधे् छोटे 

कोळी जाळे करतात पकंवा काही 
पकडे तेरे पाण्ासाठी जातात व 

स्प्कंलर चालू झाल्ावर ते स्स्पनर मध्े अडकतात व स्स्पनर 
पफरत नाहीत. पाणी एकाच हठकाणी उडाल्ाने तेरील पपकांचे 
नुकसान होते. या समस्ेवर उपाय म्हणून एक्ामास्र मायक्ो 
स्प्कंलर मधे् ‘अँटी बग’ हे वैशशष्ट आहे. त्ात स्स्पनर बंद 
केल्ावर आत सरकतो व वरून अँटी बग ही झाकण ठेवल्ासारखी 
बसते. यामुळे पकडा-मुंगी आत जाऊ शकत नाही. एक्ामास्र 
स्प्कंलर हा ताशी ३० शलटर पासून तर ६० शलटर पययंतच्ा 
प्रवाहात दरात तसेच २ मीटर पासून तर १२ मीटर पययंतच्ा 
व्यासात उपलब्ध आहेत. तसेच दाबून बसवता येईल असे पुश 
पफट आणण ३/८ व १/२ इंच थे्ड कनेक्शन मध्े उपलब्ध आहेत. 
तसेच ग्ीन हाउस मध्े वापरण्ासाठी इन्व्हटतेड एक्ामास्र 
देखील तमळते. झाड छोटे असताना पाणी झाडाजवळ हवे असते व 
मोठे झाल्ावर मुळांचा पसारा वाढल्ावर मात्र पाणी दरू फेकावे 
लागते. एक्ामास्र स्स्पनर मध्े आपणास सुरवातीस जवळच व 
नंतर पाणी दरू फेकण्ाचे वैशशष् ेमागणीनुसार तमळू शकते. 

तबग ऑरेंज 

अँटी अँट 

वन साइड 
९०° त्तस््प

मॉड्ूलर मायक्रो स्प्कंलर मधील प्ेडर 

मॉड्ूलर मायक्रो स्प्कंलर मधील प्ेडर 

३) मॉड्ूलर मायक्रो स्प्कंलर 
नानदानजैन द्ारा उत्ाहदत हा स्प्कंलर 

नावाप्रमाणे मटॉड्ुलर म्हणजेच 
तवतवधतापणू्थ आहे, यात आपल्ा 
गरजेनुसार नोझल व स्स्पनर पकंवा 
प्डेर आपल्ाला तनवडता येतात, 

म्हणजेच जेट व मायक्ो स्प्कंलरचे 
वैशशष्टे एकाच स्प्कंलर  मध्े 

तमळतात. 

स्मटॉल ब्ॅक इन्व्ह्थटेड 

तबग ऑरेंज अँटी अँट वन साइड 

क्ोज रेंज फॅ्ट १२ जेटस्स

९०° त्तस््प तमस् प्ेयर १८०°
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४) एक्ास्ाटथि  (प्रेशर काॅम्ेनसेटींग) मायक्रो स्प्कंलर 
फ्ो रेग्युलेपटगं पकंवा प्रेशर 
काॅम्ेन्सेटींग प्रकारातील हा मायक्ो 

स्प्कंलर आहे. आपली जमीन चढ-
उताराची असेल तर एक्ास्माट्थ या 
चढ-उतारामुळे होणाऱया दाब 
फरकाला न जुमानता माथ्ापासून 

पायथ्ापययंत पाण्ाचे तवतरण 
एकसमान करतो. एक्ास्माट्थ स्प्कंलर 

मध्े प्रवाह दर तनयंपत्रत ठेवण्ासाठी शसशलकटॉन रबराची चकती 
वापरण्ात येते. या स्प्कंलर मध्े झाड लहान असताना पाणी 
जवळ देण्ासाठी व तदनंतर झाड मोठे झाल्ावर पाणी दरू पययंत 
फेकण्ासाठी डायमीटर लीमीटर तमळू शकतो. एक्ास्माट्थ हा थ्ेड 
व पुश पकट कनेक्शनमध्े तसेच ताशी २० शलटर ते ताशी ९५ 
शलटर या प्रवाह दरात ३ मीटर ते ७.५ मीटर या व्यासात 
उपलब्ध आहेत.  एक्ामास्र, मटॉड्ूलर 
अरवा एक्ामास्र स्प्कंलर 
ग्ीनहाऊस अरवा नस्थरीमध्े 
वापरायचे असल्ास त्ाला उलटे 
टांगावे लागते. त्ाकररता इन्व्हटतेड 
प्रकारात देखील  हे स्प्कंलर 
उपलब्ध आहेत, ज्ात स्प्कंलरच्ा 
बेअररगंचे पडझाईन अशा रीतीने केले जाते 
की, त्ात पाण्ातील क्ार साठून स्प्कंलर बंद पडत नाहीत. 

अँटी तमस् मुळे होणारे पाण्ाचे एकसमान 
तवतरण दश्थतवणारा तक्ता  

अंतर मीटरमध्े

अॅन्टी तमस् व्यततररक्त उंची - १८० सेमी
पत्रज्ा - ३ मीटर
कोन - ३६०°
प्रवाह - २.०० लीटर/तमनीट

२०.००

अंतर मीटरमध्े

अॅन्टी तमस् सह

मी
. /

 त
ास

मी
. /

 त
ास

उंची - १८० सेमी
पत्रज्ा - ३ मीटर
कोन - ३६०°
प्रवाह - २.०३ लीटर/तमनीट

२०.००

१०.००

१०.००

०.००

०.००

४

४

१

१

२

२

३

३

मायक्ो स्प्कंलर मधील पाण्ाचे रेंब छोट्ा आकाराचे 
असतात, काही तुर्ार इतके लहान असतात की जतमनीवर 
पडण्ाआधीच त्ाचे एकतर बाष्ीर्वन होते पकंवा हवेच्ा 
झोताने उडून जातात. मटॉड्ुलर मायक्ो स्प्कंलर मध्े या 
समस्ेवर उपाय आहे. यात ‘अँटी तमस्’ हे स्पेशल नोझल 
तमळते. ते वापरल्ाने पाण्ाचे रेंब एक सारखे व टपोरे 
तमळतात, तसेच पाण्ाचे तवतरण देखील एक समान होण्ास 
मदत होते. मटॉड्ूलर मायक्ो स्प्कंलर हा ताशी ३५ ते ताशी 
३०० शलटर या प्रवाह दरात उपलब्ध आहे. 
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५) ग्ग्नस्पिन 
मायक्ो स्प्कंलर ग्ीनहाऊस कररता 
वापरायचा असल्ास वर 

उल्ेखल्ाप्रमाणे इन्व्हटतेड मायक्ो 
स्प्कंलर वापरता येतात पण या 
स्प्कंलरच्ा बटॉडी मधील सपोट्थ 
ररब पकंवा रिीजच्ा दांडीला अडून 

रेंब खाली ओघळतो. ग्ीन 
हाऊसमधील काही नाजूक पपकांना 

असे वरून पडणारे रेंब चालत नाहीत, यासाठी 
रिीजलेस म्हणजेच दांडी तवरहहत मायक्ो स्प्कंलर ‘ग्ीनस्स्पन’ची 
तनतम्थती केलेली आहे. यात दांडीचा अडसर नसल्ाने पाण्ाचा रेंब 
खाली पडत नाही. ग्ीनस्स्पन मायक्ो स्प्कंलर हा ताशी ४३ शलटर 
ते ताशी २०० .शलटर याप्रवाह दरात तसेच ८ .मीटर पासून ९.५ 
मीटर पययंतच्ा व्यासात उपलब्ध आहेत. परदेशात हा खूप चालतो.

६) ५०१ स्प्कंलर 
नानदान जैन द्ारे  उत्ादीत अततशय 
लोकपप्रय असा  हा स्प्कंलर आहे. 

यात टबयो हॅमर तंत्रज्ान वापरले 
जात असून ज्ाद्ारे स्प्कंलर 
वरील डीफ्ेक्टर प्ेट पाण्ाच्ा 
प्रवाहामुळे पफरते आणण डीफ्ेक्टर 

प्ेटवर असलेली प्ात्तस्कची हॅमर 
आदळून स्प्कंलर पफरतो. पडफ्ेक्टर 

प्ेटमुळे पाण्ाचे रेंब बारीक होतात व त्ांचे तवतरण एकसमान 
होते. ५०१ स्प्कंलर हा ताशी १०० ली. ते १७० शल. या प्रवाहदरात 
उपलब्ध आहे. तसेच १/२ इंच थ्ेड कनेक्शन मध्े उपलब्ध आहे. 
तसेच ६ मी. x  ६ मी. ते ८  मी. x  ८  मी. अंतरावर याची उर्ारणी 
करता येते. 

७) स्ाटथि स्पिन
 प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं  आणण नटॉन प्रेशर 

कटॉम्ेन सेपटगं अशा दोन्ी प्रकारात 
हा स्प्कंलर उपलब्ध आहे. यात 
लहान, मध्म आणण दरू पय्थन् 
पाणी फेकू शकणारे वेगवेगळे 
स्स्पनर तमळतात. हा स्प्कंलर ०.७ 

की ग्ा / चौ से मी इतक्या कमी 
दाबावर देखील  ३ मी ते  ६ मी या 

अंतरापययंत पाणी फेकू शकतो. 

८) हडार ७११०
नान दान जैन द्ारे उत्ाहदत हा 

स्प्कंलर आहे . याची बटॉडी पडझाईन 
हे G फे्म सारखे असल्ाने 
पाण्ाला अडसर कमी होतो. यात 
वेगवेगळ्ा प्रकारची स्स्पनर 
उपलब्ध आहेत . ज्ात जेट सॅ्टीक 

प्ेयर तसेच मायक्ो स्प्कंलर प्रकार 
उपलब्ध आहेत. 
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२) अॅक्ूवमस्र 
जे जेटस्स प्रमाणेच याचे काय्थ आहे. बटॉडी 

तरिज एकाच बाजूने असलेली G फे्म 
असल्ाने पाणी पसरताना त्ात 
अडरळा येत नाही. एक्यूतमस्र हा 
नस्थरी पकंवा ग्ीन हाउस मध्े रंडावा 
तनमषाण करण्ासाठी आद्र्थता 

वाढतवण्ासाठी उपयोग केला जातो. 
गुलाब शेतीत याचा वापर मोठ्ा 

प्रमाणात होतो. पाणी आडवे पसरून गुलाबाच्ा 
कळी जवळ रंडावा तनमषाण केल्ाने फुल टवटवीत हदसते. याला 
से्क वर अरवा ग्ीन हाऊसमध्े वर उलटे लटकून देखील 
वापरता येते. अॅक्यूतमस्र हा ताशी १७ शलटर ते ताशी ७० शलटर 
पययंतच्ा प्रवाह दरात फुल सक्थ ल पॅटन्थमध्े उपलब्ध आहे. 

३) ग्ीन वमस् 
नस्थरी उद्ोगात पोटे्मध्े लावलेल्ा नाजूक  

व लहान रोपांसाठी हा अत्ंत उपयुक्त 
जेट आहे. नाजूक व लहान रोपांना 
स्प्कंलरचा मोठा रेंब सहन होत 
नाही. ग्ीन तमस्मधून उडणारे तुर्ार 
लहान असून त्ामुळे रोपांना 

कोणतीही इजा न होता शसचंन करता 
येते. ग्ीन तमस् हा ताशी १५० शल. प्रवाह 

दरात उपलब्ध आहे. याची उर्ारणी खाली 
दाखतवलेल्ा चचत्रानुसार करतात.

मार्रिो जेट्स 
मायक्ो जेटस्स यालाच ‘सॅ्पटक मायक्ो स्प्कंलर’ म्हणजेच 

स्स्र मायक्ो स्प्कंलर असे देखील म्हणतात. यात पफरून पाणी 
सव्थत्र उडतवणारा स्स्पनर नसून पाण्ाची धार तवर्ाशजत करून 
पसरतवणारे प्ेडर असतात. मायक्ो जेटस्स मध्े रे जेट आणण 
युतनफटॉम्थ पडस्पश्थन जेंटस्स असे दोन प्रकार आढळतात 

युवनफॉमथि पडपिशथिन जेट्स 
काही पपकांमध्े झाडाच्ा आजूबाजूला आद्र्थतेचे प्रमाण 

अधधक लागते. अशा हठकाणी लहान रेंब तयार करू शकणारे 
युतनफटॉम्थ पडस्पश्थन जेटस्स वापरले जातात. या जेटस्स मध्े पाण्ाचे 
तुर्ार कण अगदी लहान आकाराचे असतात. त्ातील काही तुर्ार 
कणांचे त्ररत बाष्ीर्वन होऊन आद्र्थता वाढते. तर काही तुर्ार 
कण जतमनीवर पडून शसचंनाचेहह काम होते.

युवनफॉमथि पडपिशथिन जेट्सचे प्रकार व उपयोग्गता 
युतनफटॉम्थ पडस्पश्थन जेटस्स प्रकारात जे जेटस्स, एक्यूतमस्र व 

ग्ीन तमस् हे जेंटस्स उपलब्ध आहेत. या प्रकारच्ा जेटस्स मध्े 
पाण्ाच्ा धारा न उडता ते सव्थत्र एकसारखे पसरते. पसरताना 
त्ाचे बारीक रेंब तयार होतात. 

१) जे जेट्स 
हा फुल सक्थ ल व हाफ सक्थ ल पॅटन्थ 

मध्े उपलब्ध असून ताशी १८ शलटर ते 
५५ शलटर इतक्या प्रवाह दरात 
उपलब्ध आहेत. यात थ्ेड कनेक्शन 
असून हा जेट हठबकच्ा नळीवर 
रेट लावता येतो पकंवा से्कवर ही 

लावता येतो याचा उपयोग केळी, शलंबू 
वगवीय पपके, डाचळंब इत्ादी फळबागांमध्े 

केला जातो. 
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 रे जेट्स चे प्कार आणण उपर्ोगगता 

१) जैन जेट्स 
हे रे जेन्टस्स पकंवा स््ीम जेट 
प्रकारातील जेटस्स असून यातून 

पाण्ाच्ा वेगवेगळ्ा धारा त्ावर  
पडझाइन केलेल्ा पॅटन्थ प्रमाणे 
उडतात. याचा मुख्य उपयोग 
शसचंनासाठी असून अततशय 

पप्रशसजन इंजेक्शन मोस््डगं 
प्रपक्येद्ारा बनतवले जातात. यातील 

वेगवेगळ्ा पॅटन्थची उपयोगीता काय आहे  
तसेच मायक्ो जेटस्स ची तनवड करताना मह्विाचे तनकर् 
कोणते ते बघूयात.

अ) प्रवाह दर 
आपल्ा पपकाची पाण्ाची गरज पकती आहे व ही गरज 

आपणास पकती वेळात पूण्थ करता येईल, यानुसार प्रवाह दराची 
तनवड करावी. काही झाडांची पाण्ाची गरज जास्त असल्ास 
अरवा बुंध्ावर पाणी पडू द्ायचे नसल्ास आपण एकापेक्ा 
अधधक जेटस्सही तनवडू शकतो. 

ब) जेट्स पकंवा धारांची फेक 
आपण मुळांचे प्रक्ेत्र धर्जवण्ासाठी, पाणी पकती 

अंतरापययंत फेकायचे आहे याचा तवचार करून देखील आपण 
जेटस्स तनवडू शकतात. काही जेटस्स मध्े पाण्ाची कमी जास्त 

अंतरावर पडणाऱया धारांचा तवकल्प ही उपलब्ध आहे, ज्ामुळे 
आडव्या पसरणाऱया मुळांपययंत सव्थत्र पाणी व्यवस्स्त पोहोचतवता 
येऊ शकते.

जैन जेटस्सचा रंग मानंकीत प्रवाहदर, (lph) @ १ kg/cm²
#३० Black १९
#३५ Orange २७
#४० Blue ३५
#४५ Violet ४६
#५० Green ५४
# Yellow ६७
# Red ७८

क) टट् जॅेटरी अँगल 
टॅ्जेटरी अँगल म्हणजे पाण्ाच्ा धारेचा जतमनीशी असलेला 

कोन. पाणी पकती दरू फेकले जाईल हे टॅ्जेटरी अँगल, प्रवाहदर 
आणण प्रेशर यावर अवलंबून असते.
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फ्ॅट  (समांतर) ० पडग्ी  - 
जतमनीला समांतर धारा, पाणी  
जवळ पडते.

लो ५ पडग्ी - धारा खालती 
असतात व पाणी जवळच 
पडते.

टिटॅंडड्ध १५ पडग्ी - धार रोडी 
उंच जाते व त्ामुळे पाणी दरू 
फेकले जाते

हार् २५ पडग्ी - धार अधधक 
उंच गेल्ाने अधधक दरू 
फेकली जाते, त्ाचबरोबर रेंब 
अधधक फुटल्ाने रंडावा 
देखील तनमषाण करते. जेरे 
शसचंन व रंडावा आद्र्थता दोन्ी 
हवे आहेत, तेरे हा टॅ्जेक्टरी 
अँगल तनवडावा.

हार् / लो टट् ॅजेक्टरी - यात 
काही पाणी वर उडून दरू जाते, 
तर काही जवळ पडते, रंडावा 
व शसचंन दोन्ी करता उपयुक्त. 
तसेच मुळांचे सव्थ प्रक्ेत्र 
देखील धर्जतवते, आडव्या 
पासरणाऱया (क्ीपींग रूटस) 
मुळांसाठी उपयुक्त. 

इन्वटटेड ५ पडग्ी - याचा 
उपयोग ग्ींन हाऊस पकंवा 
नस्थरीमध्े उलटे लटकून 
करतात.

ड) धारांची संख्ा 
एका जेटस्स मधून पकती धारा बाहेर पडतात हे देखील बघणे 

मह्विाचे आहे. शजतक्या जास्त धारा तततका प्रत्ेक धारेतून 
तमळणारा प्रवाहदर कमी आपणास एका हठकाणी पाण्ाची गरज 
पकती आहे? त्ानुसार याची तनवड करावी.

ई) धारांचा पॅटनथि 
जेटस्सची तनवड करताना हा अततशय मह्विाचा मुद्ा आहे. 

जेटस्स वेगवेगळ्ा आकारमानात पकंवा पॅटन्थ मध्े पाणी  
फेकता येते. 

 वतु्धळाकार पकंवा िुल सक्ध ल पॅटन्ध : याचा उपयोग बाग-
बगीचे लटॉन अरवा मोठ्ा झाडांमध्े करतात. 

F१ x १४ 
stream

J२ x १६ 
stream

Dx २० 
streams

E x २२ 
streams 

A x ६+६ 
Streams 

Full circle 
with, fill in 
pattern.

Full circle; 
standard 

trajectory.

Full circle 
with narrow 

gaps;
flat 

trajectory.

Full circle; 
closely 
spaced 

streams; 
standard 

trajectory.

Full circle; 
alternating 
high / low 

Trajectories.

Flat ०° Standard १५° Flat ०° Standard १५°
High २५°

low ५°

 कोनीर् पकंवा रॅप अराऊंड पॅटन्ध : यात एक बाजू काही 
कोनात मोकळी ठेवून इतरत्र पाण्ाच्ा धारा उडतवतात. 
झाडांच्ा बुंध्ावर पाणी न टाकता आजूबाजूला पाणी 
देण्ासाठी हा वापरतात. हा जेट झाडाजवळ ठेवतात बुंध्ाच्ा  
आकारमानानुसार याची तनवड करावी.

N x ११ streams 
(३३०°) 

Cx ८ streams 
(२४०°)

Gx १२ 
streams(२४०°)

Ux १० 
streams(३००°)

Wrap around 
with one gap; 

HIGH/ low 
Trajectories. 

Wrap-around; 
standard 

trajectory. 

Wrap around; 
flat trajectory.

Wrap around; 
standard 

trajectory.

High २५°
low ५° Standard १५° Flat ०° Standard १५°
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 हद्-कोनीर्  पकंवा वाईड गॅप पॅटन्ध : याचा वापर दोन झाडांच्ा 
मध्े बुंध्ावर पाणी उडणार नाही अशा हठकाणी पकंवा गादी 
वाफ्ावरील र्ाजीपल्ासाठी केला जातो. याच्ा 
आकारमानामुळे यास बटरफ्ाय पकंवा फुलपाखरू पॅटन्थ असे 
देखील म्हणतात. 

Bx ८ streams (१२०° x२) B१x ८ streams (१२०° x २)
Wide gap on each side 

(“butterfly”); HIGH trajectory.
Butterfly pattern; standard 

trajectory.

Standard २५° Standard १५°

 अर्ध वतु्धळाकार पकंवा हाि सक्ध ल पॅटन्ध : याचा उपयोग 
रांगेतील शेवटच्ा झाडाजवळ करतात शजरे एकाच बाजूस 
पाणी देण्ाची आवश्यकता असते. 

Hx १० streams

H : Half circle pattern; 
standard Trajectory. 

१० streams, १८०°

Standard १५°

 चतु्थांश पकंवा क्ाॅट्धर सक्ध ल : याचा उपयोग शेताच्ा पकंवा 
लटॉंनच्ा कोपऱयात जवळ केला जातो. 

W

Vx ५ streams

V: Quarter circle 
(approximately) 

standard trajectory. ५ 
streams (१००°)

Standard १५°

 रुके पकंवा मीस्टिगं पॅटन्ध : ज्ा पपकाला शसचंना बरोबर 
आद्र्थतेची देखील गरज असते, तेरे मीत्तस्गं पॅटन्थ वापरतात. 
यात पाण्ाचा रेंब बारीक असतो व पाणी धारातून न उडता 
सगळीकडे पसरते. 

N OM � N OM � MNN �

t

K x १२०°x२ L x ११०°

Mist १२०°x२; HIGH trajectory. Mist Quarter Circle (approx);  
HIGH trajectory

High २५° High २५°

 आर्ताकृती पकंवा रेकॅ्टगुलर पॅटन्ध : हा नावाप्रमाणे 
आयताकृती आकारमानात पाणी फेकतो. याचा वापर दोन 
झाडांतील पट्टात / र्ाजीपाल्ाच्ा गादीवाफ्ावर करतात.

Rx २४ streams X * २० streams (१२०°x२)

Rectangular; closely spaced
Streams; standard trajectory.

Rectangular; २ gaps; closely spaced 
streams; standard trajectory.

Standard १५° Standard १५°
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 इन्व्हटटेड पॅटन्ध : याचा उपयोग ग्ीन हाऊस मध्े पकंवा नस्थरीत 
करतात 

W

Fx १२ streams Px ५ streams (१५०°)

Full circle; Inverted trajectory. Inverted trajectory

Standard १५° Standard १५°

२) मीनी प्े जेटस् 
जैन जेटसस् प्रमाणेच रे जेट पकंवा स््ीम 

जेट प्रकारातील हे जेटसस् आहेत. यात 
ताशी १६ शलटर व १४२ शलटर प्रवाह 
तसेच खाली दश्थतवलेल्ा 
वेगवेगळ्ा पटन्थसमध्े हे जेटसस् 

उपलब्ध आहेत.

६०°x२ १४०°x२ १८०° २७०° ३६०°

३) स्माट्थ जेट 
नानदानजैन, इस्ाइल  द्ारे उत्ाहदत हे 

जेटस्स नान प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं व प्रेशर 
कटॉम्ेनसेपटगं या दोन प्रकारात 
उपलब्ध आहे याचे वैशशष्ट म्हणजे 
शसचंन पूण्थ झाल्ावर जेटसस् वरील 
र्ाग खालती सरकून पकडामुंगी आत 

जाणार नाही याची काळजी घेतो स्माट्थ 
जेट हा ताशी १९ शलटर ते ७७  शलटर 

इतक्या प्रवाहदरात  तसेच खालील दश्थतवलेल्ा पॅटन्थ 
मध्े तमळतो.

J U C
A 

Low
A 

High
SF H I  

(Inverted)

४) डॅन जेट पीसी
 प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं प्रकारातील हे 

अततशय लोकपप्रय उत्ादन आहे. हा 
जेट वेगवेगळ्ा प्रहदारत तसेच 
पॅटन्थ मध्े उपलब्ध आहे. 

५) टबबो जेट
टुरबुलंट फ्ो पडझाईन मुळे हा जेट 
लवकर चोक होत  नाही. हा जेट  
ताशी १६ ते ११० ली प्रवाहदारत 
उपलब्ध आहे.

६) स्ाक्थ   
सौर उजतेसाठी जे सोलर पॅनल लावले 

जातात त्ावर कालांतराने धुळ बसते 
व त्ाची काय्थक्मता कमी होते. 
सोलर पॅनल स्वच् करण्ाकरीता 
स्पाक्थ  उत्ादन अततशय उत्तम 
आहे. हे पाट्थ सक्थ ल जेटसस् वापरले 

जातात जे चालवून पॅनल धुतले 
जातात. सौर उजषा संयंत्रात पॅनल 

सफाईचा खच्थ मोठा असतो. स्पाक्थ  वापरल्ाने हा खच्थ कमी येतो 
व उत्ादन वाढते. 

Strip ३००° १२ 
jets

१६ jets २० 
jets

१८०°  
(Radius)

Invert-
ed*

Flat  
(no 

jets)

Strip 
flat (no 

jets)
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७) बबलसथि
ज्ा झाडांची पाण्ाची गरज खुप जास्त आहे पकंवा कमी 

वेळात पाण्ाची गरज पूण्थ करायची आहे अशा हठकाणी बबलस्थ 
वापरली जातात. यात  प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं व नटॉन प्रेशर 
कटॉम्ेनसेपटगं हे प्रकार आहेत.

जे बबलर -एडजेसे्बल फ्ो
नावाप्रमाणेच आपल्ाला हवा तो 

प्रवाहदर सेट करता येतो. ज्ा 
हठकाणी वेगवेगळी झाडे आहेत 
पकंवा पाण्ाची गरज  
वेगवेगळी आहे त्ा हठकाणी जे 
बबलर -एडजेसे्बल फ्ोनउत्तम 

पयषाय आहे.

जे बबलर पीसी 
 प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं प्रकारातील हा 

बबलर आहे.  हा बबलर १ केजी/ चौ 
सेमी ते ३ केजी/ चौ सेमी या प्रेशर 
दरम्ान  एकसमान प्रवाह देतो. 
यात ताशी ६० शल. १२० शल.  
व  २५० शल. प्रवाहदरात तीन मटॉडेल 

उपलब्ध आहे.

ऑक्ा बबलर 
ऑक्टा म्हणजेच आठ. एकाच 

बबलर मध्े आठ आउटलेट 
असतात. शहरातील 
बगीच्ांमधील लटॉनमध्े काही 
झाडे-झुडपे असतात. लटॉनला 

पटॉपअप स्प्कंलर पाणी वापरून 
पाणी हदले जाते. लटॉनच्ा गवताला 

पाण्ाची गरज कमी वेळात पूण्थ होते 
परंतु त्ाच बरोबर असणाऱया झाडा-झुडपांची गरज 
तेवढ्ाच वेळात र्ागतवण्ासाठी बबलर वापरतात. तसेच 
प्रत्ेक झाडाला स्वतंत्र पाणी ऑक्टा बबलरमधून पुरतवले 
जाते. हा प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं प्रकारातील बबलर असून, 
आठ वेगवेगळे प्रवाह दर आपल्ाला तनवडता येतात.

क्ाॅडट् ा बबलर 
ऑक्टा बबलर प्रमाणेच पण चार 
आउटलेट असणारा बबलर आहे.
प्रेशर कटॉम्ेनसेपटगं प्रकारातील हा 
बबलर आहे. 
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मार्रिो स्प्कंलस्थ  व मार्रिो जेटचे फार्दे
 मायक्ो स्प्कंलर मधून उडणारे रेंब हे मोठ्ा स्प्कंलर मधून 

पडणाऱया रेंबा पेक्ा लहान असतात. असे छोट्ा आकाराचे 
रेब र्ुरर्ुर पडणाऱया पावसाप्रमाणे असतात. ते जतमनीवर 
आदळून जमीन टणक होऊ देत नाहीत. जमीन टणक न होता 
मुळांना वाढीस वाव तमळतो, तसेच जतमनीच्ा आतील 
येणाऱया पपकांना उदाहरणार्थ कांदा, बटाटा, र्ुईमूग इत्ादी 
साठी मायक्ो स्प्कंलर म्हणजे वरदान आहे. जमीन र्ुसर्ुशीत 
राहहल्ामुळे ही पपके काढणीसही सोपी होतात व मजुरी 
खचषात बचत होते.

 मायक्ो स्प्कंलरची बनावट प्ात्तस्कची असल्ाने ते 
वजनाला हलके असतात, त्ामुळेच ते प्ात्तस्कच्ा से्कवर 
पकंवा पाईपवर स्स्रपणे लावता येतात.

 प्ात्तस्क बनावट असल्ाने त्ावर वातावरणातील बदलांचा, 
तीव्र प्रकाश पकरणांचा अरवा शेतीत वापरल्ा जाणारे खते व 
रसायनांचा कोणताही तवपरीत पररणाम होत नाही. 

 मायक्ो स्प्कंलर हे उघडून साफ करण्ास सोपे असतात. 
 योग्य अंतरावर ठेवल्ास मायक्ो स्प्कंलरची पाणी तवतरण 

क्मता ही ८० ते ९० टके् इतकी तमळते. 
 ज्ा शेतकऱयांना ड्ीपरची तनगा राखणे जड जाते अशा अरवा 

पाण्ाची गुणवत्ता ड्ीपस्थला अनुकूल नाही तेरे मायक्ो 
स्प्कंलर वापरता येतात. 

 मोठ्ा फळबागांमध्े जेरे झाडांची मुळे लांबवर पसरतात व 
जेरे पाण्ाची गरज अधधक असते, तेरे मायक्ो स्प्कंलर 
वापरणे फायदेशीर आहे. 

 मायक्ो स्प्कंलरद्ारे पपकांवर खत फवारणी देखील करता 
येते.

 मायक्ो स्प्कंलर सव्थत्र पाणी तवतररत करीत असल्ाने दोन 
वाफ्ांमध्े कमीत कमी जागा सोडली तरी चालते. अगदी 
बांधापययंत पीक घेता येते, त्ामुळे आपल्ा शेत जतमनीचा 
जास्तीत जास्त उपयोग करून घेता येतो. 

 रेंब छोटा असल्ाने जतमनीतील हवा व पाण्ाचे प्रमाण 
राखता येते. जमीन वाफसा स्स्तीत ठेवता येते. 

 मायक्ो स्प्कंलरचा वापर पकड तनयंत्रणासाठी देझखल करता 
येतो. तसेच सकाळच्ा दवामुळे काही पपकांवर पकड / फंगस 
पसरण्ाचा धोका असतो. अशा हठकाणी आपणास मायक्ो 
स्प्कंलरचा वापर करतो येतो.

 शसचंना व्यततररक्त मायक्ो स्प्कंलरचा  वापर ‘क्टॉप कूशलंग’ 
म्हणजेच पपकांना रंडावा देण्ासाठी देखील होतो. 

 ग्ीन हाउस मध्े छतावरील धूळ साफ करण्ासाठी (रूफ 
क्ीतनगं) मायक्ो स्प्कंलर वापरतात. 

 मोठे वृक् ज्ांना पारंपाररक पाटपाणी पद्धतीने शसचंन केले आहे 
परंतु पाण्ाच्ा कमतरतेमुळे आधुतनक शसचंन करण्ाची गरज 
र्ासते आहे. अशा हठकाणी ड्ीपर ऐवजी मायक्ो स्प्कंलर 
वापरतात. कारण झाडांची मुळे नक्ी कोणत्ा हदशेला व कशी 
पसरली आहेत याची कल्पना नसते. मायक्ो स्प्कंलरने सव्थत्र 
पाणी फवारून मुळांपययंत पाणी पोहोचवता येते.

 दगु्ध उद्ोगात गाई-म्हशींच्ा शरीराचे तापमान वाढल्ास 
दगु्ध उत्ादन कमी होते. अशा हठकाणी मायक्ो स्प्कंलर चा 
वापर करून जनावरांच्ा शरीराचे तापमान तनयंपत्रत करता 
येते. पोल््टी उद्ोगात देखील मायक्ो स्प्कंलर वापरले जातात.

 र्ारतात उत्तरेकडील राज्ात शशतलहरीमुळे पपकांचे मोठे 
नुकसान होते, अशा हठकाणी मायक्ो स्प्कंलर वापरून 
पपकांचे संरक्ण करता येऊ शकते. शीत प्रकोपात झाडावर 
पाणी फवारल्ामुळे रॆंबात असणारी उष्ता बाहेर जाते व 
त्ामुळे आजूबाजूचे तापमान काहीअंशी वाढते, याला ‘लॅटन्ट 
हहट एसिेंचेंज’ म्हणतात.
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रेनपोट्ध एम.एस - रेनपोट्थ पद्धतीत मायक्ो स्प्कंलर हे 
लोखंडी सळईच्ा आधाराने अरवा रायझर रटॉड वर लावता 
येतात. यात मायक्ो स्प्कंलर हे एडाप्रच्ा सहाय्याने रटॉडवर 
खोचले जातात व एसिटेंशन नळीने मायक्ो स्प्कंलर मुख्य 
नळीला जोडला जातो. उर्ारणीस अततशय सोपी अशी पद्धत 

पीव्ीसी पाईप - मायक्ो स्प्कंलरची उर्ारणी पीव्ीसी 
पाइपावर देखील करता येते.

आॅन टट् ी - काही उंच झाडांवर क्ाॅप कुशलंग साठी 
मायक्ोस्प्कंलर वापरायचे असल्ास झाडाच्ा फांदीला 
बांधून वर लटकवता येतात. 

इन्व्हटटेड - काही हठकाणी मायक्ो स्प्कंलर इन्व्हटतेड म्हणजेच 
उलटे टांगले जातात. ते लोखंडी तारांवर अडकतवले जावू 
शकतात.  

रार्झर टेिक्् - प्ास्ीकच्ा वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा से्कसस् 
असून यावर मायक्ो स्प्कंलर अरवा जेटसस् लावले जातात. 
सहसा अन्डर ट्ी म्हणजेच मोठ्ा बगीच्ातील शसचंनाकरीता 
मायक्ो स्प्कंलर वापरायचे असल्ास ते से्कवर लावले 
जातात. वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा से्सि खाली दश्थतवण्ात 
आलेल्ा आहेत.

मार्रिो स्प्कंलर अरवा जेटस् शेतात 
वेगवेगळ्ा पद्धतींनी उभारता र्ेतात.

मार्रिो स्प्कंलर व जेटसची र्ोग्य 
उभारणी का जरूरी?

मायक्ो स्प्कंलर व जेटसचा वापर पूण्थ काय्थक्मतेने 
करावयाचा असल्ास योग्य उर्ारणी अततशय महत््विाची 
आहे. मायक्ो स्प्कंलर व जेटस सरळ उर्े राहणे आवश्यक 
आहे अरवा पाणी  असमान पसरण्ाचा धोका असतो.  
बऱयाचदा शेतकरी खच्थ वाचतवण्ासाठी बांबू/ लाकडी 
काठीचा उपयोग मायक्ो स्प्कंलरसाठी करतात व त्ावर 
त्ांना सुतळी / दोरीने बांधतात. कालांतराने ओली होवून दोरी 
तुटते अरवा बांबू सडायला लागतो म्हणून जैन इररगेशनने 
मायक्ो स्प्कंलर सुयाेग्य उर्ारणीसाठी अनेक प्रकारचे 
से्सि व पयषाय उपलब्ध केले आहेत.

 मोठ्ा खाणीमध्े धुळीचे प्रमाण वाढलेले असते येरे मायक्ो 
स्प्कंलर वापरून धूळ खाली बसतवता येते. 

 मायक्ो स्प्कंलर वापर लाॅन बगीचे यातील शसचंनासाठी 
देखील करतात.

 अनेकदा फळबागा मधील मोठ्ा झाडांची पाण्ाची गरज 
अधधक असते. तसेच त्ांची मुळे देखील पसरलेली असतात, 
अशा झाडांची पाण्ाची गरज ड्ीपस्थ वापरून र्ागवायची 
असल्ास चारही  बाजूंनी ड्ीपस्थ लावावे लागतात. याचा 
खच्थही अधधक येतो व ड्ीपस्थ एक जागी स्स्र ही रहात नाहीत 
अशा हठकाणी मायक्ो जेटस्स करणे फायदेशीर आहे. 
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उष्णतेचा ताण व्यवस्ापन 
गव्ासारख्या पपकात दाणे 

र्रण्ाच्ा अवस्ेत उष्ता 
वाढल्ास, उष्तेच्ा 
ताणामुळे दाणे व्यवस्स्त 

र्रले जात नाहीत. मायक्ो 
स्प्कंलरचा वापर करून हा 

उष्तेचा ताण कमी करता येतो. इतरही अनेक पपकांमध्े 
उष्तेचा ताण कमी करून उत्ादन वाढतवण्ासाठी मायक्ो 
स्प्कंलर वापरतात.

पपकांसाठी गारवा (रिाॅप कुसलंग) वनमयाण करणे
 उन्ाळ्ात आपल्ा र्ागात तापमान ४० 

सें. पेक्ा अधधक जाते. अशा हठकाणी 
फळबागांना उन्ाची झळ बसून फळांना 
तडे जाणे, त्ांचा रंग तनस्तेज होणे या 

अडचणी येतात. मायक्ो स्प्कंलस्थचा वापर 
करून बागांमध्े गारवा तनमषाण करता येतो. 

त्ामुळे फळांना तडे जात नाहीत तसेत फळांचा सतेज रंग व 
गुणवत्ता वाढल्ामुळे साहशजकच त्ांना चढा र्ाव तमळतो. 

अनुकूल वातावरण वनवम्धती (मार्रिो क्ार्मेट कंटट् ोल)
 अधधक उत्ादन तमळतवणेसाठी काही 

पपकांत झाडांच्ा कक्ेत योग्य ती आद्र्थता व 
तापमान राखणे गरजेचे असते अशा हठकाणी 
मायक्ो शस्कंलर / जेटस वापरले जातात.

दव व पकडीचा प्रादभूयाव वनर्ंत्ण 
सकाळच्ा दवामुळे पसरणारे फंगस अरवा 

पकड तनयंत्रणासाठी मायक्ो स्प्कंलर वापरले 
जातात. मायक्ो स्प्कंलरमुळे दव तबदं ु
तापमानाच्ा वेळी (Dew Point) 

चालतवल्ास आजूबाजूचे तापमान वाढते 
तसेच झाडाची पकडही धुतली जाते.

जवम्धनेशन इररगेशन 
हठबक शसचंनाचा वापर 

करीत असतांना, रोपे लहान 
असतांना कधी कधी रोपे 
ड्ीपरपासून दरू असल्ास तेरे 

उगवणीसाठी आवश्यक ओलावा तमळत नाही. अशा 
हठकाणी जमवीनेशनसाठी मायक्ो स्प्कंलर वापरून 

सगळी जमीन वाफसा स्स्तीत धर्जवली तर उगवण चांगली 
होते. रेनपोट्थ पद्धतीने मायक्ो स्प्कंलर यासाठी वापरता येतात. 

खते व पकटकनाशक िवारणी
मायक्ो स्प्कंलरद्ारे पपकांवर तवद्राव्य 

खते व पकटनाशकांची  फवारणी देखील 
करता येते. कमी वेळेत अधधक क्ेत्रावर 
काय्थक्मररत्ा फवारणी सहज करता येते.

फ्ॉटि प्रोटेक्शन 
उत्तरेकडच्ा राज्ांमध्े कडक हहवाळा 

असतो. अशावेळेस हहमालयातून येणाऱया 
शीतलहरींमुळे पीकांचे मोठ्ा प्रमाणात 
नुकसान होते, शेकोट्ा पेटवून व टायर 
जाळूनही अशा हठकाणी तापमान वाढत नाही. 
मायक्ो स्प्कंलरचा वापर करून आपण तापमान 
वाढवू शकतो जेेणेकरून शीतप्रकोपाचा त्रास पपकांना होणार नाही. 
पाण्ाचे तापमान बाहेरील तापमानापेक्ा अधधक असते. शीतलहर 
सुरू झाल्ावर मायक्ो स्प्कंलरने हे पाणी उडतवल्ास रेंबातील 
उष्ता बाहेर येते व त्ामुळे आजूबाजूचे वातावरण गरम होते. 

रूि क्क्नींग 
आपण ग्ीनहाऊसमधील शेती करतो ते 

प्रकाश व हवामान तनयंपत्रत करण्ासाठी 
ग्ीनहाऊस मध्े प्रकाश, प्ास्ीक शीट 
मधून आत येतो. कालांतराने या आच्ादनावर 
धूळ बसते व प्रकाश रोखला जातो. 
ग्ीनहाऊसच्ा छतावर मायक्ो स्प्कंलर वापरून आपण हे 
प्ास्ीकचे आच्ादन स्वच् करू शकतो. याचा उपयोग तापमान 
तनयंत्रणासाठी देखील करता येतो.

मार्रिो स्प्कंलर व जेटसची ववववरांगी उपर्ोगीता 
मायक्रो स्प्कंलर व जेटसचा  वापर फक्त शसचंनासाठी होतो असा समज आहे. परंतु शेती शसचंना व्यवतररक्त मायक्रो स्प्कंलरचा 

वापर करून अरधक उत्ादन, उत्ादकता व गुणवत्ा वाढववता येते व शेतीतील आव्ाने व त्ाचे व्यवस्ापन प्रभावीपणे करता येते. 
जगभर अशा पधदतीने त्ांचा वापर सुरू आहे त्ापासून आपण बोध घ्ावा.
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