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 अनुक्रमणणका 

लुकेना – शेतकऱयाांना वरदान 
 
मराठी भाषेला आसण सासहत्याला आधुसनक ज्ञानसवज्ञानाच्या व साुंस्कृसतक मूलयाुंच्या आसवष्ट्काराचे 

सामर्थयग प्राप्त व्हाव,े आधुसनक शासे्त्र, ज्ञानसवज्ञाने, तुंत्र आसण असभयाुंसत्रकी, त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
सुंस्कृती, इसतहास, कला इत्यादी सवषयाुंत मराठी भाषेला सवगच स्तराुंवर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयग प्राप्त 
व्हाव,े सवसवध सवद्या व कलासवषयक उत्कृष्ट ग्रुंथाुंची सनर्ममती करून मराठी भाषेला जागसतक उच्च स्थान 
समळवनू द्याव े या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य सासहत्य सुंस्कृती मुंडळाने बहुसवध वाङ मयीन व साुंस्कृसतक 
कायगक्रम आखला आहे. तो व्यवस्स्थतपणे कायगवाहीत आणण्याकसरता वाङ मय, लसलतकला, 
समाजसवज्ञान, सवज्ञान, इसतहास इत्यादी सवषयाुंवरील प्रकलप साकार करण्यासाठी तसेच मराठी प्रकवा 
शब्दकोश इत्यादी योजनाुंचे सनयुंत्रण व मागगदशगन करण्यासाठी मुंडळाचे सवसवध ससमत्या स्थापन केलया 
आहेत. 

 
उत्कृष्ट ग्रुंथाुंच्या सनर्ममतीबरोबरच सवगसामान्य माणसाला उपयुक्त होतील, अशी काही पुस्तके 

प्रकासशत करणेही आवश्यक आहे, असे मुंडळाला वाटते. ज्ञानगुंगेची ही कावड झोपडीझोपडीपयंत 
पोहोचली पासहजे व प्रचसलत समस्या आसण ज्वलुं त प्रश्न याुंना तोंड देण्यासाठी सामान्य माणसाला काही 
सवधायक पुरुषाथग करण्यास उदु्यक्त केले पासहजे हेही ज्ञानाचे एक मूलभतू कायग आहे. या दृष्टीने एक ज्वलुंत 
समस्येच्या सोडवणकुीला उपकारक ठरेल अशा प्रकारचे एक पुस्तक सासहत्य सुंस्कृती मुंडळ आज प्रससद्ध 
करीत आहे. भारतातील वन सुंपत्तीचे बेदरकारपणे व सनष्ठूरपणे खच्चीकरण होत आहे. नवीन झाडाुंची 
मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली नाही तर प्रदूषणासारख्या अनेक समस्याुंना आपलयाला तोंड द्याव े
लागणार आहे. प्रस्तुत पुस्तक हे सिसलपाईन्समधील लुकेना या असतशय झपाट्याने वाढणाऱ्या झाडाची 
मासहती देणारे पुस्तक आहे. हे झाड चार वषांत २० मीटर (६५ िूटाच्यावर) वाढते. त्यापासून शतेीला 
लागणारे खत, जनावराुंसाठी ओला सहरवा चारा, जळणासाठी व इतरही कामाुंसाठी लाकूड समळू शकते. 
वासटकाुंमध्ये आधारासाठी म्हणूनही ही झाडे लावता येतात. त्यामुळे िळबागाुंचे उत्पन्न अनेक पटींने वाढते. 
शतेकरी, दुग्धव्यवसाय करणारे, मेंढपाळ, कागदाचा व्यवसाय करणारे या सवांता हे झाड कलपवृक्षासारखे 
ठरणार आहे. 

 
शासकीय पातळीवर या झाडाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्याचे प्रयत्न होत आहेतच. रॅी. 

सव. सव. देशपाुंडे याुंच्यासारखे काही उत्साही तरुणही या झाडाचा प्रसार सनरपेक्षपणे करीत आहेत ही िार 
आनुंदाची गोष्ट आहे. या झाडाचे िायदे समजावनू देण्याची मोहीम अनेक सदवसाुंपासून त्याुंनी चालवली 
असून, त्याुंच्या प्रयत्नाुंना शतेकरी व इतर के्षत्रातील मुंडळींनी चाुंगला प्रसतसाद सदला आहे. या 
प्रसतसादातून स्िूती घेऊन रॅी. देशपाुंडे याुंनी या सवषयावर एक पुस्तक सलसहले आहे. त्या पुस्तकाच्या 
प्रथम आवृत्तींच्या प्रती मोठ्या प्रमाणावर काढून त्या सवांना उपलब्ध करून द्याव्यात असे महाराष्ट्र सासहत्य 
व सुंस्कृती मुंडळाने ठरसवले आहे. या पुस्तकाचा योग्य प्रकारे उपयोग करून छोटा शतेकरी व इतरही लोक 
चाऱ्यासाठी व इतर कामासाठी उपलब्ध असतील त्या सवग सठकाणी म्हणजे डोंगरमार्थयावर, शहरातील व 
खेड्यातील रस्त्याुंवर पडीत व माळरान असलेलया जसमनीवर या झाडाची लागवड करून मुंडळाचा हा 
उपक्रम यशस्वी करून दाखवतील अशी खात्री वाटते. 
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लुकेना - एक क्रान्द्ती 
 

नवा सवचार, थाुंबव ूझाडाचा 
                            सुंहार ! 
लहान थोराुंना समळो ज्ञान 
वृक्ष देवता असे महान 
आपण सारे एक होऊ 
झाडाचे रक्षण करू 
प्रनब प्रचच प्रपपळ लावा पाुंगारा कुबाभळू 
येईल समदृ्धी देशा गरीबी जाईल समूळ 

  



 अनुक्रमणणका 

प्रस्तावना 
 

महाराष्ट्राची शतेी-समस्या ही प्रकबहुना कोरडवाहू शतेीची समस्या आहे. कारण, महाराष्ट्र राज्यात 
िक्त ११ टके्क जमीन जलप्रसचनाखाली आहे. कोरडवाहू अगर पावसाळी के्षत्राुंतील शतेकऱ्याुंना वषातून 
चारच मसहने शतेीचे काम असते. अशा शतेकऱ्याुंना शतेीवर जर रोजगार सनमाण करावयाचा असेल तर 
दुभती गुरे, मेंढ्या, बकऱ्या पाळण्याचा त्याुंना जोडधुंदा देणे आवश्यक आहे. हा जोडधुंदा यशस्वी 
होण्याकसरता कोरडवाहू जमीनीतही होऊ शकेल असे सकस चाऱ्याचे पीक तेथे रुजवाव ेलालगे. लयुकेना 
(कुबामुळ) हे सिदल वगातील सकस चारा देणारे व कमी पावसाच्या प्रदेशाुंतही होणारे अत्युंत काटक असे 
झाड आहे. ह्या झाडाची मुळे जमीनींत खोल जातात व त्यामुळे अगदी खालच्या थराुंतील ओलावा शोषण 
करतात. त्यामुळे भर उन्हाळयाुंतही हे झाड सहरव ेराहते व त्यापासून गुराुंना सहरवा चारा उपलब्ध होतो. ह्या 
पालयाुंत सुमारे ३० टके्क प्रसथने असलयामुळे तो अत्युंत सकस गणला जातो. हा पाला जर दुभत्या गुराुंना 
खावयास सदला तर खुराकाचे प्रमाण कमी करता येते व दुध उत्पादनाच्या खचात बचत करता येते. या 
झाडाच्या मुळाुंवर सूक्ष्म जुंतूुंच्या गाठी असतात. ह्या गाठींत नत्रद्रव्य साठसवलेले असते. त्यामुळे जसमनीची 
सुपीकता वाढते. लुकेनाच्या खोडाचा  इमारती लाकडासारखा उपयोग होऊ शकतो. हे झाड सरळ वाढत 
असलयामुळे त्याचे दाुंडे गरीब जनतेच्या झोपड्या अगर घरे बाुंधण्याकरीता उपयोग होऊ शकतील. 
लुकेनाचा दुसरा महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे जळणासाठी होय. खेड्याुंतील सस्त्रयाुंना स्वयुंपाकाबरोबर 
जळणाच्या लाकडाची मोठी समस्या असते. त्यासाठी त्या सकत्येक मलै पायी चालत जातात व जुंगलाुंतील 
लाकडे गोळा करून डोक्यावर मोळया वाहून आणतात. सस्त्रयाुंना हा होणारा त्रास आज सपढ्यान सपढ्या 
चालला आहे. तो कमी करावयाचा असलयास प्रत्येक गावाशजेारी सामासजक वने सनमाण होणे अगत्याचे 
आहे. लुकेना हे जलद वाहणारे झाड असलयामुळे सामासजक वनाच्या प्रकलपाला िार योग्य आहे. 
 

लुकेना झाडाचे महत्त्व आम्ही १५ वषांपूवीच ओळखले होते व त्या दृष्टीने १९६७ साली कोसबाड 
येथील कृसष सुंस्थेत आम्ही त्याची लागवड करून अनेक प्रात्यसक्षके आयोसजत केली. जागसतक सकतीचे 
शतेीशास्त्रज्ञ व सनयोजन मुंडळाचे सदस्य डॉ. ए ए. एस. स्वामीनाथन ह्याुंनी कोडबाड कृषी सुंस्थेतील 
लुकेनाच्या लागवडीचे महत्त्व सवग देशभर सवशद करून साुंसगतले. उरळीकाुंचन येथील भारतीय कृषी 
औद्योसगक प्रसतष्ठानचे सुंचालक रॅी. मणीभाई देसाई ह्याुंनीही कोसबाड येथील लुकेनाचे प्रात्यसक्षक पाहून 
ह्या झाडाचा भारतभर प्रसार केला. 
 

सिलीपाइन्स देशाने तर ह्या झाडाच्या लागवडीची गेली १० वष ेराष्ट्रव्यापी मोहीम घेतली आहे, हे 
मला तेथे पाहावयास समळाले. त्यासाठी अमेसरकेतून ‘‘हवायन जायुंट’’ नावाची अत्युंत जलद वाढणारी व 
भरपूर पाला देणारी जात त्याुंनी मुद्दाम मागसवली व त्या जातीचा सवग देशभर प्रसार चालसवला आहे. 
रस्त्याच्या दुतिा लुकेनाच्या दोन दोन राुंगा सवगत्र दृष्टीस पडतात. तसेच नदीनाले, ओसाड व मोकळया 
जागा, बोडके डोंगर त्याुंनी लुकेनाच्या झाडाुंनी व्यापून टाकले आहेत. त्यामुळे पावसाने होणारी जसमनीची 
धूप थाुंबली आहे. हजारो सस्त्रया व भमूीहीन मजूर लुकेनाची पाने गोळा करतात व ती उन्हात वाळवनू 
पशुखाद्य बनसवणाऱ्या कारखान्याुंना नेऊन सवकतात. अशा रीतीने सस्त्रया व भसूमहीनाुंना लुकेनामुळे रोजगार 
प्राप्त झाला आहे. मनीला शहरात व शहराच्या सभोवताली लुकेनाची लागवड केली असून त्यामुळे शहराला 
सौंदयग प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील मुुंबईसारख्या मोठ्या शहरात मोकळया जागी अगर रस्त्याच्या दुतिा 
लुकेनाची लागवड केली तर शहराच्या सौंदयात तर भर पडेलच; परुंतु प्रदुषण कमी होऊन शहरातील हवा 
शुद्ध होण्यास मदत होईल. 



 अनुक्रमणणका 

 
रॅी. सव. सव. देशपाुंडे ह्याुंनी लुकेनाचा सखोल अभ्यास केला असून, गेले वषगभर ह्या झाडाच्या 

लागवडीचा त्याुंनी प्रचार चालसवला आहे. जगातील अनेक देशाुंत लुकेनाचे जे प्रयोग झाले त्यावर 
आधारीत अशी शास्त्रीय मासहती त्याुंनी ह्या पुस्तकात अुंतभूगत केली आहे. त्यामुळे लुकेनासुंबुंधीचे हे 
अद्ययावत पुस्तक म्हणाव ेलागेल. लुकेना हे भसवष्ट्यकाळाचे झाड आहे. त्या दृष्टीने हे पुस्तक महाराष्ट्रातील 
वाचकाुंना व सवशषेतः शतेकऱ्याुंना उपयुक्त ठरेल असा मला सवरॄास आहे.  
 

जयांत पाटील 
 
कृषी सशक्षण सुंस्था 
कोसबाड सहल, 
वसुंत पुंचमी, ९ िेबु्रवारी १९८१. 
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मनोगत 
 

जपान, हाँगकाँग, बँकाँक दौरा करताना सिलीपाईन्स या देशात तीन सदवस राहण्याचा सुयोग 
मला जून-जुलै १९८० मध्ये आला. या देशात केळी, नारळ व ऊस उत्पादनाुंत िार प्रगती झाली आहे व ती 
लुकेना या झाडामुळे झाली आहे असे मला आढळून आले. येताना या झाडाचे बी व मासहती मी बरोबर 
आणली. हे झाड आपलया शतेीमध्ये क्राुंती करील कारण शतेकऱ्याुंना सरपण, गुराुंना चारा, जसमनीला खत 
समळवनू देईल. ही झाडे देशाच्या अनेक भागाुंत बी पाठवनू लावली. अडीच मसहन्याुंत ही झाडे सहा िूट 
उुंच झाली. ३० ऑक्टोबर १९८० रोजी या झाडाबाबत लुकेना-एक कलपवृक्ष हा लेख सलसहला असता 
शतेकरी, पशुसुंस्था, कागद कारखाने, शतेी सुंशोधन सुंस्था, अनेक उद्योगधुंदे, शतेी सेवा कें द्र, साखर 
कारखाने, भाभा रीसचग सेंटर, आयुवेद शाळा, कॉलेजे, इतर शाळा याुंच्याकडून सबयाणे व असधक 
मासहतीसाठी पत्राुंचा अक्षरशः पाऊस पडला. या झाडासवषयी इतके कुतूहल सनमाण झाले की ऑल इुंसडया 
रेसडओने मला या सवषयावर ९ सडसेंबर १९८० रोजी बोलण्यास साुंसगतले. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये ३० 
ऑक्टोबर १९८० रोजी ‘कलपवृक्ष बनण्याची क्षमता असलेला लुकेना वाढवा.’ हा लेख प्रामुख्याने छापून रॅी. 
गोप्रवदराव तळवलकर याुंनी सरपणाच्या प्रश्नाला चाुंगलीच वाचा िोडली. त्याुंचे सवशषे आभार मला मानले 
पासहजेत. नुंतर हा लेख वैभव, लोकमत, गाुंवकरी, नागपूर पसत्रका, कोकीळा व स्वप्ना सदवाळी अुंक 
यामध्ये छापून आला व ते वाचून महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद, गुजरात व मध्यप्रदेश मधून अनेकाुंकडून या 
झाडाबद्दल पते्र आली. 
 

या सवग गोष्टींमुळे लुकेना झाडाबद्दल एक सामुदासयक सवचारमुंथन झाले. या झाडामुळे शतेी व 
जुंगल एकत्र येऊन गरीब शतेकऱ्याुंना िार िायदा होईल. उद्योगधुंद्यातही या झाडाचे अनेकसवध उपयोग 
होतील. म्हणनू या झाडाची मासहती देणारे पसु्तर सलहायला घेतले. 
 

लुकेना झाडाबद्दल सिलीपाईन्समध्ये खूर सुंशोधन झाले. सिलीपाईन्स कौस्न्सल िॉर ॲग्रीकलचर 
व रीसोसेस रीसचग, बोडग ऑि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी िॉर इुंटरनॅशनल डेवलपमेंट, कसमशन ऑन 
इुंटरनॅशनल सरलेशन्स या सुंस्थाुंनी लुकेना झाडाबद्दल एक अहवाल जुलै १९७७ रोजी प्रससद्ध केला. त्याची 
सतसरी प्रत जुलै १९७९ रोजी काढली. या अहवालाच्या आधारे मी हे पुस्तक शतेकरी बुंधूुंच्या मासहतीसाठी 
सलहीले आहे. 
 

हे पुस्तक सलसहताना अनेकाुंचे मला साहाय्य झाले. रॅी. ए. के. सुंचावाला, हुसेनी, मनसूर व शबीर 
सुंचावाला याुंच्यामुळे मला जपान, सिलीपाईन्सचा दौरा करता आला. रॅी. वसुंतराव गोंधळेकर, 
बालकृष्ट्णन, वसुंतराव बोरवणकर, नागेश सरदेशपाुंडे, आर. एस. मसण, रा. ग. गोगटे, रॅीरुंग प्रपगळे, 
सूयगकाुंत पालाुंडे व प्रभा सरदेशपाुंडे व शोभा देशपाुंडे याुंचे साहाय्य झाले. लुकेना झाडे व बी याचा प्रसार 
करण्यात मुुंबईचे नगराध्यक्ष रॅी. बाबुराव शटेे, सवगरॅी गारखेल, मसखजा, रामभाऊ मोहाडीकर, डॉ. 
जयुंतराव पाटील, भा. नी. नेने, माधव कुलकणी, गोपाळराव पोहेकर व रॅी. म. ना. गोगटे याुंचे मागगदशगन 
लाभले. 
 

सिसलपाईन्समध्ये तीन सदवसाच्या वास्तव्याुंत लुकेनाची सवग मासहती व सबयाणे समळवनू देण्यात 
एसशयन डेव्हलपमेंट बँकेचे पदासधकारी डॉ. यशवुंतराव नाईक याुंचे बहुमोल साहाय्य झाले. डॉ. सुरेंद्र 
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बारप्रलगे याुंनी मला िार चाुंगले प्रोत्साहन सदले. मुख्यमुंत्री नामदार रॅी. ए. आर. अुंतुले याुंनी या झाडाचे 
महत्त्व लक्ष्याुंत घेऊन लागवडीसाठी होणाऱ्या कारवाईस मोठी चालना सदली आहे. 
 

शवेटी ज्या असुंख्य शतेकरी व इतर लोकाुंनी लुकेनाबद्दल इतके पे्रम दाखसवले त्याुंचे आभार 
मानलेच पासहजेत कारण त्याुंच्या उत्स्िूतग सहकायामुळे व हजारो एकराुंत लुकेना झाडे लावण्याची तयारी 
दाखसवलयामुळे मला हे पसु्तक सलसहण्याची स्िूती असधक जोमाने आली. तसे पासहले तर लुकेनावरील 
लेख वाचून ज्याुंनी पते्र सलसहली ते सवग लोक ‘‘लुकेना क्राुंतीचे’’ आधारस्तुंभ आहेत. 
 

हे पुस्तक शतेकरी बुंधूुंना सादर समर्मपत. ‘‘लुकेना क्राुंती’’ लवकरच घडून येवो हीच इच्छा. 
 
मुुंबई,      जय णकसान! 
 
१६-२-१९८१         - णव. णव. देशपाांडे 
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भाग – १  लुकेना – एक क्रान्न्द्तकारक कल्पवृक्ष 
 

जून व जुलै १९८० मध्ये जपान, सिलीपाईन्स देशाुंचा दौरा करून परत येताना मी लुकेना नावाच्या 
झाडाचे सबयाणे आणनू ते मुुंबईचे नगराध्यक्ष रॅी. बाबरुाव शटेे याुंना सादर केले. हे सबयाणे भारताच्या अनेक 
भागाुंत पाठसवले. लुकेना हे झाड ४ वषांत ६५ िूट वाढते. हा नारळाखेरीज दुसरा एक कलपवृक्ष म्हणनू 
भारतात वाढवता येईल. 
 

लुकेना लुकोससिेला हे लेग्यूम जातीचे झाड असून ४ वषांत ६५ िुटाच्यावर उुंच वाढते. यामुळे 
जसमनीचा कस वाढतो. हे झाड भारतातील इुंधन व सरपणाचे दुर्मभक्ष कमी करू शकेल. गुराुंना िार चाुंगला 
चारा देऊ शकेल, कोकोसारखे पेय या झाडाच्या सबयाुंपासून करता येईल. याुंच्या िुलाुंचे लोणचे घालता 
येईल. या झाडापासून कागदाचा लगदा तयार करता येईल. ही झाडे िळबागाुंमध्ये लावली तर हे झाड 
जसमनीचा कस वाढसवणारे असलयामुळे नारळ, कॉिी, सुपारी इत्यादी िळाुंचे उत्पादन वाढेल. हे झाड 
जसमनीला सेंसद्रय खत पुरसवते. या झाडाचे अनेकसवध उपयोग असलयामुळे लुकेना झाडाची लागवड 
आपलया देशात अनेक सठकाणी सवशषेतः कोकण व इतर सकनारपट्टीवर करणे अत्युंत िायद्याचे ठरेल. 
झपाट्याने होणाऱ्या आपलया जुंगल सुंपत्तीचा ऱ्हास या झाडाच्या लागवडीने रोखता येईल. 
 

काही परदेशामध्ये या झाडाची लागवड गेली २००० वष े होत आली तरी या झाडाचे अनेकसवध 
उपयोग गेलया वीस वषांत लोकाुंच्या नजरेत प्रकषाने भरले आहेत. मेस्क्सको या अमेसरकेतील राज्यात या 
झाडाची लागवड प्रथम झाली. राज्याचे ‘मेस्क्सको’ हे नावही या झाडावरून पडले आहे. या झाडाची 
लागवड गेलया २० वषांत इुंडोनेसशया, पपआु न्युसगनी, मलेसशया, सिसलपाईन्स इत्यादी देशाुंत िार मोठ्या 
प्रमाणात करण्यात आली आहे. या झाडाुंमुळे सरपण िार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले. तसेच नारळ, 
कॉिी, कोको, दालसचनी, समरे इत्यादी िळबागा या झाडामुळे चाुंगलया िोिावलया. या झाडाची लागवड 
हवाई, िीजी, ऑस्रसेलया, पूवग व पसरृम आसिका या देशाुंतही वाढू लागली. 
 

ऑस्रेसलयामध्ये या झाडाचा खुराक मेंढ्याुंना लोकर कापण्याच्या आधी नऊ सदवस एका सवसशष्ट 
प्रमाणात असधक वाढवनू सदला जातो. त्यामुळे मेंढ्याुंची लोकर आपोआप गळून पडते. ती कातरीने कापावी 
लागत नाही. नुसता हात सिरसवला की ती आपोआप गळून पडते. लुकेनाच्या पानामध्ये असमनो ॲससड, 
मायमोसाईन असलयामुळे केस गळून पडण्याचा अत्यलप गुण आहे. त्याचा असा चाुंगला उपयोग ऑस्रेसलया 
देशामध्ये मेढ्याुंची लोकर काढून घेण्यासाठी केला जातो. भारतामध्ये आपलया मेंढपाळाुंना याचा उपयोग 
होण्यासारखा आहे. 
 

लुकेना झाड लेग्युम जातीचे असलयामुळे जसमनीमध्ये असणाऱ्या स्ऱ्हझोसबयम नावाच्या जीवाणूुंशी 
(बॅक्टेसरया) मतै्री करते. हे जीवाणू या झाडाच्या मुळाुंमध्ये सशरतात व त्यामुळे झाडाची मुळे मोठी होऊ 
लागतात. स्ऱ्हझोसबयम जीवाणू नायरोजन वायू शोषनू घेतात व त्यापासून जसमनीला सेंसद्रय व असेंसद्रय 
खताुंचा परुवठा मोठ्या प्रमाणाुंत करतात. अशा प्रकारे ‘प्रसथने’ नायरोजन सिक्सेशन जसमनीला समळतात व 
जसमनीचा कस वाढून इतर सपके पण चाुंगली येतात. म्हणून ही झाडे नारळ, सुपारी, कॉिी, कोको या 
बागाुंमध्ये लावली तर ही सपके िार चाुंगली वाढतात. 
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लुकेना हे झाड जनावराुंना चार परुसवण्यासाठी, माणसाुंना इुंधन परुसवण्यासाठी, कागद 
उद्योगासाठी, जसमनीचा कस वाढसवण्यासाठी िार उपयोगी आहे. हे झाड इतक्या जोमाने वाढते की 
लाकूडतोड्याला ते हरसवते. कारण सजतके तोडाव े सततके असधक वाढते. या झाडाचे आणखी अनेक 
उपयोग आहेत. सबया खाण्यासाठी वापरतात. त्याच्या माळा करून गळयात घालतात. या झाडाच्या बी, 
साल व पाने याुंपासून रुंग काढता येतात. काही िळबागाुंना वाऱ्यापासून सुंरक्षण देण्यासाठी या झाडाची 
लागवड करतात व रस्त्याच्या कडेला पण ही झाडे लावली जातात. हे झाड प्रचचेच्या झाडासारखे सदसते. 
 

हे झाड सहा वषांचे झाले तर बुुंधा अकरा इुंच म्हणजे २८ सें. मीटर इतका रुुं द वाढतो. या 
झाडाच्या मुळाुंमध्ये स्ऱ्हझोसबयम जीवाणूुंची वाढ होत असलयामुळे एका वषात अडीच एकराुंत १००० सकलो 
नायरोजन (एकरी ५०० पौंड) सनमाण होतो. त्यामुळे अडीच एकराुंत २५०० सकलो अमोसनयम सलिेट खत 
घातलयावर एका वषात सजतका कस वाढतो तेवढा या झाडामुळे जसमनीचा कस वाढतो. म्हणून ही झाडे 
ज्या जसमनीत िॉस्िरससारखी खसनजद्रव्ये कमी आहेत अशा जसमनीतही चाुंगली वाढू शकतात. 
 

लुकेना झाडाला गोवरीच्या शेंगाुंसारख्या शेंगा येतात. एका शेंगेत १५ ते ३० काळपट ताुंबड्या 
रुंगाच्या सबया असतात. या सबया ८० टके्क उगवतात. या हाताुंनी प्रकवा मसशनने पेरणी करता येतात. या 
सबया तीन ते आठ सदवसाुंत उगवतात. लावण्यापूवी पाणी ८० सडग्री सेंटीगे्रडपयंत गरम करून त्याुंत या 
सबया ठेवलया पासहजेत. दोन-तीन सदवस सभजत ठेवलया तर उगवण्याचे प्रमाण आणखी वाढते. हे झाड 
सुरुवातीला हळू वाढते. पण नुंतर िार झपाट्याने वाढते. हे झाड समुद्रसपाटीपासून १५०० िूट उुंचीवर 
२५ ते ६५ इुंच पावसाच्या उष्ट्ण कटीबुंधातील कोणत्याही जागी चाुंगले वाढू शकते. ९ मसहने असजबात 
पाऊस नसलेलया कोरड्या प्रदेशातही हे चाुंगले वाढते. लुकेना झाड कीड व आजाराुंचा चाुंगला प्रसतकार 
करते. सीड सवव्हील व सि्वग बोअरर हे दोन सकडे या झाडाला केव्हा केव्हा लागतात. 
 

गुराांरे् खाद्य : लुकेना झाडाचा पाला गुराुंना खाण्यास िार चाुंगला असतो. अत्युत्तम गवतापेक्षाही 
तो चाुंगला असतो. ही पाने सहरवी खाऊ घालता येतात. हे झाड काटेरी नसलयामुळे व झाडाच्या िाुंद्या 
सचवट व सहजासहजी न मोडणाऱ्या असलयामुळे गुरे झाडाचा पाला झाडावरूनच खाऊ शकतात. झाडे 
मोठी वाढलयावर मात्र पाने तोडून जनावराुंना घालावी लागतात. लुकेना झाडाची पाने, िुले, कळया, शेंगा 
जनावराुंना खाऊ घालता येतात. गुराुंना खाता येईल असे खाद्य या लुकेना झाडापासून वषाला एक 
हेक्टरमधून (अडीच एकरातून) १२ ते २० टन इतके समळते. म्हणजे ८०० ते ४३०० सकलो प्रोटीन इतके 
समळते. लुकेनाच्या पानामध्ये २७ ते ३४ टके्क प्रोटीन असते. त्याुंत स्व्हटॅसमन इतर झाडाुंच्या मानाने असधक 
असते. 
 

लुकेनाच्या पानावर दूध व्यवसाय चाुंगला वाढू शकतो. अडीच एकरामध्ये ५००० ते ६००० सलटर 
दूध समळेल इतका चारा होऊ शकतो. 
 

कोंबड्याुंना लुकेना पानाचा आहार िार िायद्याचा होतो. अुंडी उुंबसवण्याची, प्रसक्रया असधक 
चाुंगली होते. त्यामुळे अुंड्यातील बलकाचा सपवळा रुंग असधक सपवळा बनतो. 
 

मेंढ्ाांर्ी लोकर काढणे : लुकेना पानाुंच्या खाण्यामुळे मेंढ्याुंची लोकर काढणे असधक सुलभ झाले 
आहे. लुकेना पानाुंमध्ये मायमोसाईन नावाचे द्रव्य िार थोड्या प्रमाणाुंत असते त्यामुळे केस गळण्याची 
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प्रसक्रया होते. या प्रसक्रयेचा चाुंगला उपयोग ऑस्रेसलया देशात मेंढ्याुंची लोकर काढण्यासाठी केला जात 
आहे. लोकर काढण्याची वळे येण्यापूवी नऊ सदवस सवसशष्ट प्रमाणात लुकेना पानाचे खाद्य मेंढ्याुंना सदले 
जाते. त्यानुंतर नुसता हात मेंढीवरून सिरसवला तरी सवग लोकर गळून पडते व कात्री न लावता लोकर 
काढता येते. याबाबतचे प्रयोग ऑस्रसेलयात चालू आहेत. भारतातही  त्याुंचा उपयोग होईल. 
 

लुकेनापासून लाकूड णनर्ममती : लाकूड हे एकच असे आहे की त्याची सनर्ममती पुनः पुनः होऊ शकते. 
इतर झाडाुंच्या मानाने लुकेना झाडापासून लाकूडसनर्ममती िार असधक प्रमाणात होते. सनलसगरीसारख्या 
इतर झाडाुंपासून अडीच एकरात दरवषी २८ ते ४३ घनमीटर लाकूड समळते. चर लुकेनापासून २४ ते १०० 
घनमीटर इतके लाकूड समळते. ६ ते ८ वषांत लुकेना झाडे ६५ िुटाुंच्यावर वाढतात व झाडाचा बुुंधा ६ िूट 
उुंचीवर ८ ते १५ इुंच इतका वाढतो. या झाडाची साल पातळ असते (८ टके्क), लाकडाची घनता 
(स्पेससिीक गॅ्रस्व्हटी) ०.५४ इतकी असते. ते मध्यम प्रतीचे टणक लाकूड असते. ही झाडे (अडीच 
एकराुंत) एक हेक्टर जसमनीत १०,००० अशी लावतात. पसहलया वषी सनम्मी झाडे काढून दुसरीकडे व 
चौर्थया वषी आणखी सनम्मी झाडे काढून एका हेक्टरमध्ये २५०० झाडे ठेवतात. कागदासाठी ही झाडे एका 
एकराुंत ४०० म्हणजे हेक्टराुंत १००० अशी लावतात. कागदासाठी लुकेना झाड िार महत्त्वाचे आहे. 
लुकेना झाडाचा लगदा लवकर तयार होतो. त्यामध्ये होलो सेलयुलोज असधक आहे व सससलका, ॲश, 
सलगसनन, अलकोहोल बेनझाईन सोलयुबल, हॉट वॉटर सोलयुबल कमी असलयामुळे लगदा बनसवणे सोपे 
जाते. त्याचा धागा पाईनपेक्षा कमी असला तरी कागदधुंद्यासाठी चालणारा आहे. कारण धाग्याची लाुंबी व 
जाडी कागदासाठी चाुंगली आहे. लगद्याचे प्रमाण असधक म्हणजे ५०-५२ टके्क इतके आहे. मी  जेव्हा लुकेना 
सबयाणे मुुंबईचे नगराध्यक्ष रॅी. बाबुराव शटेे याुंना सादर केले त्याचा वृत्ताुंत वाचून वसे्टकोस्ट पेपर समलने 
या सबयाणाुंची मागणी केली. पेपर उद्योगाला हे झाड वरदान ठरू शकेल असे वाटते. 
 

लुकेनापासून कागद बनसवला तर त्या कागदात न िाटण्याची ताकद कमी असते. घडी 
घालण्याची क्षमता थोडी कमी असते. परुंतु हा कागद असधक चाुंगला पारदशगक छापण्यासाठी असधक योग्य 
असा असतो. लुकेना कागदाची वैसशष्ट्टे्य खालीलप्रमाणे आहेत :  
 

प्रसक्रया वळे ४६ समसनटे 
िीननेस (सी. एस. एि. सी. सी.) ३५० 
बस्टगिॅक्टर ८२ 
न िाटण्याची क्षमता ८१ 
घडी क्षमता ५०० 
न िुटण्याची क्षमता ९१०० 
घनता (गॅ्रम /सें. मी.) ०.७८ 

 
लुकेना लाकडारे् इतर उपयोग : लुकेना लाकडाच्या िळया काढता येतात ७·५ िूट लाुंब व १ इुंच 

रुुं दीच्या. हा उतारा ५४ टके्क इतका येतो. लुकेना लाकडाुंचा उपयोग घराुंसाठी, कुुं पणाच्या खाुंबासाठी 
करता येतो, केळीच्या व इतर झाडाुंना आधार देण्यासाठी वापरता येतात. 

 
लुकेना व सरपण : जगातील कापले जाणारे सनम्मे लाकूड हे जळण म्हणून स्वयुंपाकासाठी 

वापरले जाते. खुंड प्रदेशात घराुंमध्ये उष्ट्णता सनमाण करण्यासाठी वापरले जाते. गरीब देशाुंमध्ये ९/१० लोक 
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लाकडाुंचा उपयोग जळणासाठी करतात. जळाव ूलाकडाचे दुर्मभक्ष्य लोकसुंख्यावाढीमुळे, लाकडाच्या इतर 
उपयोगाुंमुळे व वाढत्या प्रकमतीमुळे वाढते आहे. लाकडाच्या दुर्मभक्ष्यामुळे एरवी खताुंसाठी वापरले जाणारे 
जनावराुंचे मल जाळण्यासाठी वापरले जात आहे व झाडे कमी होऊन एकूण सनसगातील वृक्षसृष्टी व त्यामुळे 
येणारी एकूण नैसर्मगक समदृ्धी कमी होत आहे. 

 
असधक झपाट्याने वाढणारे लुकेना झाडे हे आपणास सरपण िार मोठ्या प्रमाणात देऊ शकेल. 

लुकेना झाडाचे लाकूड इतर लाकडापेक्षा असधक उष्ट्णता सनमाण करते. लुकेना झाड लावलयापासून ३ ते 
१० वषाच्या कालावधीत लाकूड तोडता येते, लाकडापासून उष्ट्णता सनमाण करणे असधक िायद्याचे आहे. 
अमेसरकेत १९७४ साली लाकडापासून अणुपेक्षा असधक प्रमाणात वीज सनमाण केली जात असे. 
भारतासारख्या देशात लुकेना झाडे लावली तर वीज व उष्ट्णतेचा प्रश्न लवकर सुटेल. लुकेना झाडाच्या 
लाकडापासून उष्ट्णता सनमाण करण्यासाठी खालील गुणसवशषे आहेत. 

 
लुकेना लाकूड :  
आद्रगता १०·९ टके्क 
राख १·६२ टके्क 
कॅलरीज (प्रसत सकलो) ३,९१५ 
बी. टी. यू (प्रसत सकलो) ६,९७० 
लुकेना कोळसा  
राख १·०० टक्का 
कॅलरीज (प्रसत सकलो) ७,२५० 
बी. टी. यू. (प्रसत सकलो) १२,९८० 

 
सिलीपाईन्स देशाुंत तीन महामुंडळे लुकेना झाडाची हजारो एकर लागवड करण्यात गुुंतली 

आहेत. त्यापैकी दोन महामुंडळाुंच्या लागवडीतील लाकूड हे सवजसनर्ममतीसाठी वापरले जाते. 
 
आपलया भारतात पण तेलाच्या प्रकमती वाढतील व वीज सनर्ममतीवर पसरणाम होईल. हे कमी 

करण्यासाठी व असधक वीज सनर्ममतीसाठी लुकेना झाडाुंची लागवड िार मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या सवग 
भागाुंत करणे अत्यावश्यक आहे. 

 
लुकेना झाडे मोठ्या प्रमाणात लावली तर जसमनीचा कस वाढतो कारण जसमनीतील नायरोजनचे 

प्रमाण वाढते, सेंद्रीय वस्तू वाढतात, घट्ट झालेली जमीन मऊ व सुटी होते, पाणी शोषनू घेण्याची जसमनीची 
क्षमता वाढते, उष्ट्णतेमुळे जसमनीतील पाण्याची वाि होण्याची सक्रया मुंदावते व जसमनीला सावली देऊन 
उन, वारा, पाऊस याुंपासून सुंरक्षण देते. जसमनीची धूप व कस वाहून जाण्याची सक्रया कमी होते. 
लुकेनामुळे एक हेक्टर जसमनीला ४४ सकलो िॉस्िरस, १०७ सकलो पोटॅसशयम, कॅलसशयम व इतर मायक्रो 
न्यूरीअन्ि् स् समळतात. 

 
जुंगल वाढसवण्यासाठी काही झाडे ५०-६० वष े कालखुंड घेतात. म्हणनू ५-६ वषांत भरभर 

वाढणारी लुकेना झाडे लावणे आवश्यक आहे. या झाडाुंमुळे जुंगलातील आग लागण्याचे प्रमाणही कमी 
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होईल. वाऱ्याुंपासून रक्षण करण्यास ही झाडे िार योग्य आहेत. लुकेना झाडाखाली लोक राहून काम करू 
शकतात. या झाडाच्या लागवडीने जमीन पड ठेवण्याची वळे येत नाही. 

 
लुकेना झाडाच्या सबयाुंपासून एक प्रकारचा प्रडक बनसवता येतो. मुुंबईसारख्या शहराुंची शोभा 

वाढसवण्यासाठीसुद्धा लुकेना झाडाुंची लागवड करता येण्याजोगी आहे. 
 
सिलीपाईन्स या देशाला लुकेना झाडाचे सुंशोधन करण्यासाठी एजन्सी िॉर इुंटरनॅशनल 

डेवलपमेंट या सुंस्थेने िार मदत केली आहे. सिलीपाईन्स या देशातून सबयाणे समळसवताना मला डॉ. 
यशवुंतराव नाईक, एसशयन डेवलपमेंट बँक, याुंनी मदत केली व त्याबाबतचा अहवाल समळवनू सदला. 

 
योजना मुंडळाचे सदस्य डॉ. ए ए. एस्. स्वामीनाथ न याुंनीही लुकेना झाडे मोठ्या प्रमाणावर 

लावली पासहजेत असे आग्रहाने प्रसतपादन केले आहे. या झाडाचे बी मुुंबई, अहमदाबाद, बुंगलोर, मद्रास, 
धुळे, साुंगली, कोकणातील काही भाग येथे लावले आहे. औरुंगाबाद येथेही लागवड हाती घेण्यात आली 
आहे. 

 
लुकेना हे झाड भारतातील नारळानुंतर दुसरा कलपवृक्ष होऊ शकेल. याची लागवड सवग भागाुंत 

मोठ्या प्रमाणावर व्हावी. खाुंडसरी, कागद याुंसारख्या अनेक उद्योगधुंद्याुंना लाकूड व कोळशाची गरज 
असते. अशा उद्योग-धुंद्याुंनी या झाडाच्या लागवडीकडे सवशषे लक्ष द्यावे. 

 
या झाडामुळे छोट्या शतेकऱ्याुंना व कसनष्ठ जसमनीच्या शतेी उद्योगामध्ये खालीलप्रमाणे िायदा 

होईल. 
 
१) ही झाडे लावली तर जसमनीचा कस वाढेल. कारण या झाडाच्या मुळाुंमुळे नायरोजनचा परुवठा 

होईल व शतेकऱ्याुंना खत द्याव ेलागणार नाही. या झाडाचा खतासाठी उपयोग होणे आवश्यक आहे. कारण 
पुढील काही वषांमध्ये खताची मागणी १ कोटी ७० दशलक्ष टन इतकी वाढेल आसण खताचे उत्पादन मात्र 
िक्त ६० दशलक्ष टन राहील, म्हणजे खताचा तुटवडा १ कोटी १० दशलक्ष टन इतका राहील. म्हणनू 
लुकेनासारख्या झाडापासून खत समळसवणे अत्यावश्यक आहे. 

 
२) ही झाडे शतेी, िळबागा, नारळ, सुंत्री, ऊसिड यामध्ये एकरी २०० ते ३०० याप्रमाणे लावली 

तर ही पीके असधक जोराने व असधक प्रमाणात येतील. 
 
३) पड जसमनी, डोंगरमाथे येथे ही झाडे एकरी हजार याप्रमाणे लावता येईल. 
 
४) या झाडामुळे जाळण्यासाठी लाकडाचा भरपूर पुरवठा होईल व त्यामुळे शणेकुटे जाळावी 

लागणार नाहीत व या शणेाचा उपयोग खतासाठी करता येतील. 
 
५) या झाडामुळे शतेी व वनसुंपत्ती एकत्र आणता येईल व सध्याची शतेी एका बाजूला व वन एका 

बाजूला ही पसरस्स्थती राहणार नाही. छोट्या शतेकऱ्याुंनाही नेहमीचे पीक लुकेना झाडामुळे समळणाऱ्या 
खतामुळे असधक समळेल. तसेच लुकेना झाडामुळे जळाव ू लाकूड, िळबागाुंमध्ये लागणारे आधारासाठी 
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खाुंब, जनावराुंसाठी २७ ते ३४ टके्क प्रसथने असणारा चारा वषगभर समळू शकेल. अशा रीतीने त्याला शतेी 
सपकाखेरीज वन सुंपत्तीचाही लाभ घेता येईल. 

 
६) या झाडामुळे दुग्ध व्यवसायाला िार मोठ्या प्रमाणात चालना समळेल कारण गुराुंना सहरवा चारा 

वषगभर समळू शकेल. 
 
७) या झाडाच्या िुलाुंचे लोणचे घालता येईल व बीयाुंपासून कोकोसारखे पेय तयार करता येईल. 
 
८) ही झाडे मोठ्या िळबागाुंमध्ये लावली तर वारथोपी (प्रवड बे्रक) म्हणनू उपयोगी पडतील व 

शवेरीऐवजी ही झाडे लावता येतील. पानमळयाुंत ही झाडे लावणे िायद्याचे ठरेल. 
 
९) या झाडाच्या लाकडापासून वीजसनर्ममती करता येईल. 
 
१०) मेंढपाळाुंसाठी लुकेना झाडाच्या पालयाचा खास उपयोग आहे. मेंढ्याुंना सवसशष्ट प्रमाणात 

वाढवनू हा चारा खायला सदला तर मेंढ्याुंची लोकर आपोआप गळून पडते व ती कापावी लागत नाही. 
 
११) आयुवेद शाळा, भाभा ॲटॉसमक एनजी, सजलहा पसरषदा, वनसवभाग, पशुसुंवधगन सुंस्था व 

कोकण सवकास महामुंडळ इत्यादी या वृक्षाची लागवड करण्यास तयार झाले असून कें द्र सरकारने या 
झाडाचे बीयाणे दरवषी अडीच टन याप्रमाणे मागसवण्याचे ठरसवले आहे. 

 
लुकेनाचे बी ८० सडग्री सेंटीगे्रड इतक्या गरम पाण्यात ठेवनू प्रथम प्लॅस्स्टकच्या सपशवीत लावाव ेव 

१-२ मसहन्याुंनी सवशषेतः पावसाळयाच्या वळेी जसमनीत लावाव.े कोसबाड येथे डॉ. जयुंतराव पाटील याुंनी 
लावलेलया बीयाुंपासून अडीच मसहन्याुंमध्ये ६ िूट उुंचीची झाडे झाली आहेत. या झाडाच्या लागवडीमुळे 
आपलया शतेीमध्ये क्राुंती होऊ शकले. म्हणून आपण या झाडाची लागवड मोठ्या प्रमाणात करावी. 
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भाग – २  लुकेना झाडार्ी वैणशष्ट्ये : 
 
लुकेना हे झाड मूळचे मध्य अमेसरकेतील असून त्याचे मुख्यतः दहा प्रकार आहेत. त्यातील काही 

प्रकार लुकेना लुकोससिेला, लुकेना पलवसे्लेन्टा, लुकेना डायव्हसीिोसलया, लुकेना लॅन्सीसलओरा, 
लुकेना कोसलसनसो, एस्क्युलॅटा, रुलेंटा, मायक्रोसिसलया, रेटयुसा, शनँीनी इत्यादी आहेत. 

 
लुकेना झाडाच्या १०० जाती असून, झाडाचे आकार व स्वरूप सनरसनराळया प्रकारचे असते. या 

सवग झाडाुंचे मुख्यत्वकेरून तीन वगग पाडता येतात. 
 
१) हवाइयन जात : ही झाडे आकाराने लहान झुडुपाच्या जातीची असून जवळजवळ १५ िूट 

म्हणजे ५ मीटर इतकी उुंच वाढतात. या झाडाुंना चार ते सहा मसहन्यात िुले येत असलयामुळे बी मोठ्या 
प्रमाणाुंत समळते व या झाडाुंची वाढ जलद होते. या झाडाचे लाकूड व पाने इतर लुकेना झाडाच्या मानाने 
कमी येतात. ही झाडे मेस्क्सको, समुद्र सकनारपट्टी व इतर उष्ट्ण कटीबुंधात होतात. या झाडाुंचा उपयोग 
डोंगरमाथे सहरवगेार करण्यासाठी, जळाऊ लाकूड व कोळसा समळसवण्यासाठी, व इतर सपकाुंना सावली 
देणारी म्हणनू होतो. 

 
२) सालवाडोर प्रकारची लुकेना झाडे : लुकेनाचा दुसरा प्रकार सालवाडोर हा होय. ही झाडे २० 

मीटर म्हणजे ६५ िूटाुंपेक्षा उुंच वाढून मोठे वृक्ष बनतात. या झाडाुंना भरपूर पाने, शेंगा व सबया येतात. या 
झाडाचे बुुंधे मोठे होतात. िाुंद्या त्यामानाने कमी असतात. ही झाडे मध्य मेस्क्सकोमध्ये, मध्य अमेसरका येथे 
होतात. या झाडाुंना ग्वाटेमाला अथवा अरबोसरयल या नावानेही ओळखले जाते. हवाईयन लुकेना 
झाडापेक्षा सालवाडोर प्रकारची लुकेना झाडे दुपटीव ेपाने व पशुखाद्य (बायोमास) देतात. ही झाडे लाकूड, 
जळाव ू लाकूड व इतर उत्पन्नासाठी िार मोठ्या प्रमाणावर लावली जात आहेत. या झाडाुंना हवाइयन 
जायन्ट, के ८, के २८, के ६७ या नावानेही ओळखले जाते. 

 
३) पेरू प्रकारची लुकेना झाडे : लुकेना झाडाचा सतसरा प्रकार म्हणजे पेरू प्रकारची लुकेना झाडे. 

पेरू प्रकारची लुकेना झाडे १५ मीटर (४५ िूट) इतकी उुंच वाढतात. परुंतु या झाडाुंना अनेक िाुंद्या अगदी 
तळापासून िुटतात. या झाडाचा बुुंधा त्यामुळे लहान असतो; परुंतु या झाडाुंना अनेक िाुंद्या िुटतात व 
पाने भरपूर येतात. जनावराुंना खाद्य परुसवण्याच्या दृष्टीने या झाडाुंचा उपयोग असधक होऊ शकेल. या 
झाडाुंचा शोध अगदी असलकडे लागला असून याबाबत अजून सुंशोधन चालू आहे. ही झाडे हवाई, 
मेस्क्सको, ऑस्रेसलया या सठकाणी लावली जात आहेत. 

 
सालवाडोर (हवाइयन जॉयन्ट) प्रकारची व हवाई प्रकारची लुकेना झाडे िार लवकर वाढतात. 

सहा मसहन्याुंत ४ मीटर (१३·५ िूट) २ वषांत ९ मीटर (३० िूट) व चार ते सहा वषांत १७ ते २० मीटर (६५ 
िूटाच्या वर) इतक्या झपाट्याने ही झाडे वाढतात. ही झाडे वारथोपी म्हणजे प्रवडबे्रक-वारा 
अडसवण्यासाठी सवशषेतः िळबागा-नारळ, सुपारी, कॉिी, सुंत्री, केळी याुंना वाऱ्यापासून सुंरक्षण 
देण्यासाठी िार उपयोगी पडतात. 

 
सालवाडोर प्रकारच्या लुकेना झाडाचा बुुंधा ६ वषात २८ सेंटीमीटर म्हणजे ११ इुंच इतका मोठा 

होतो. 
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आकृती १. लुकेना झाडाचा बुुंधा ६ वषात २८ सें.मी. वाढलेला 

 
लुकेना झाडाचे वरील सनरसनराळे प्रकार आपलया िार उपयोगाचे आहेत. काहींना िाुंद्या जास्त 

येतात काहींना पाने जास्त येतात, त्यामुळे लाकडासाठी सवसशष्ट प्रकार, दुग्धव्यवसाय व जनावराुंसाठी 
सनराळया प्रकारची लुकेना झाडे लावता येणे शक्य आहे. लुकेना झाडाच्या सुंकर जाती (क्रॉसब्रीड-
हायब्रीड) तयार करणे सहज शक्य आहे. लुकेना पलवरेुलेन्टा या जातीशी सुंकरीत झाडे असधक सावली 
देणारे झाडे म्हणून इुंडोनेसशया या देशाुंत इ. स. १९०० सालापासून लावली जात आहेत. या झाडात बी 
कमी असते. तसेच पानामध्ये मायमोससनचे प्रमाण कमी असलयाने जनावराुंना योग्य तो चारा देणारे झाड 
म्हणून हे झाड योग्य होईल. 

 
लुकेना झाडार्ी पाने व मुळे :  
 

लुकेना झाड हे सतत सहरवगेार असते. असत वारा, थुंडी, दुष्ट्काळ आला तर या झाडाची 
प्रचचेसारखी छोटी छोटी पाने गळून पडतात. या झाडाची पाने कडक उन्हात, थुंडीमध्ये व रात्री समटतात. 
 

सहा सहा मसहने पाणी समळत नाही अशावळेी लुकेना झाडाची सवग पाने गळतात. पण हे झाड 
असतशय कमी पाणी व असजबात पाणीपुरवठा नसतानाही तग धरून राहते. पाणी समळाले की पनुः तरारते. 
 
लुकेना झाडाच्या मुळापासून जणमनीला खतपुरवठा : 
 

लुकेना झाड लहान असतानाच मुळे मोठी होतात. या झाडाचे मूळ टॅपरुट जसमनीत सरळ खोलवर 
जाते व पाणी शोषनू घेते. लहान झाडाचे मूळ झाडाइतकेच मोठे असते. आजूबाजूला समाुंतर वाढणाऱ्या 
मूळापेक्षा खोलवर जाणारी मुळे असधक मोठी असतात. 
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आकृती २. लुकेना रोपटे-मूळ झाडाच्या मानाने मोठे सदसते. 

 
परुंतु जसमनीला समाुंतर वाढणारी लुकेना झाडाची मुळे व स्ऱ्हझोसबयम नावाचे जीवाणू याची मतै्री 

जमते व ही मुळे-म्हणजे गाठी (नोड्यलुस) भराभर जाड होत जातात व त्यामुळे जसमनीमध्ये नायरोजन 
सिक्सेशन होऊन जसमनीला खताचा परुवठा होऊ लागतो. ही स्ऱ्हझोसबयम युक्त मुळे-नोड्यलुस २·५ ते १५ 
सम. मी. म्ङणजे ०·१ ते ०·५ इुंच इतक्या व्यासाची असतात व त्यावर अनेक गाठी असतात. (मलटीलोबज) 
या नोड्यलूचा रुंग गुलाबी असतो. लुकेना स्ऱ्हझोसबयममुळे एक हेक्टर जसमनीला ५०० सकलो नायरोजन 
(एकरी ५०० पौंड) समळते. ह्या नायरोजन सिक्सेशनमुळे एक हेक्टर जसमनीला (२·५ एकराला) २,५०० 
सकलो अमोसनयम सलिेट दरवषी परुसवलयाइतका (एकरी २,५०० पौंड) जसमनीचा कस वाढतो. 
 



 अनुक्रमणणका 

 
आकृती ३. लुकेना मूळावरील स्ऱ्हझोसबयमयुक्त ग्रुंथी-गाठी यामुळे जसमनीला नायरोजनचा परुवठा होतो. 

 
स्ऱ्हझोसबयन जीवाणू जसमनीत असेल तर खत परुवठा होतो. सबयाुंवर स्ऱ्हझोसबयम चोळून ही 

प्रसक्रया वाढसवता येते. बाजारामध्ये प्रकवा मायक्रोबायॉलॉसजकल रीसचग लॅबोरेटरीमध्ये असे जीवाणू सवकत 
समळतात. सनरसनराळया जसमनीसाठी सनरसनराळे स्ऱ्हझोसबयम समळते. सी बी ८१ ऑस्रसेलयातून समळते व ते 
ज्या जसमनीत आम्ल असधक आहे अशा जसमनीला उपयोगी पडते. एन. जी. आर. ८ व एन. जी. आर. ३५ 
पपुआ न्यू सगनी या देशातून समळते व अल् कलाइन जसमनीला उपयोगी आहे. 
 

लुकेना झाडाच्या मुळाुंवर व मुळाुंच्या केसाुंवर मायकोसरझा िुं गस असते व त्याच्या हायिीच्या 
जाळयामुळे झाडाला िॉस्िरस व इतर वाढ करणारी द्रव्ये समळतात. त्यामुळे कमी िॉस्िरस असणाऱ्या 
जसमनीतही लुकेना झाडे चाुंगली वाढतात. 
 

लुकेना झाडाचे जनन व वाढ : लुकेना झाडाला पाुंढरी छोटी िुले येतात. या िुलाुंपासून खाली 
लोंबणाऱ्या गोवारीसारख्या शेंगा येतात. एका शेंगेत १५ ते ३० सबया असतात. आकृती नुं. ४ सबयाुंचा रुंग 
काळपट, ताुंबडा व चकाकणारा असा असतो. बी चपट्या आकाराचे असून लाुंबी ८ सम. मी. इतकी असते. 
या सबया ८० डी. सेंटीगे्रड इतक्या गरम पाण्यात २ ते ३ समसनटे ठेवली तर ८० टके्क सबया ८ सदवसाुंत 
उगवतात. काही वळेा ३ सदवसाुंत सबया उगवतात असा अनुभव आपलया देशात आला आहे. 
 



 अनुक्रमणणका 

 
आकृती ४. लुकेनाच्या शेंगा-एका शेंगेत १५-३० बीया 

 
या सबया हाताने प्रकवा पाभरीने पेरता येतात. हवाइयन प्रकारच्या झाडाुंना दरवषी भरपूर सबया 

येतात. त्यामुळे ही झाडे िार मोठ्या प्रमाणावर जलद वाढू शकतात. 
 

लुकेना झाडाची वाढ सुरुवातीला हळू असते. सुरुवातीला िॉस्िेट खत सदले तर झाडाची वाढ 
वगेाने होते. एकदा वाढ रुजली की लुकेना झाडे झपाट्याने वाढतात. बी खाली पडून अनेक लुकेना झाडे 
एकदम व एकत्र वाढतात. (ग्रीगेसरयस प्लँट.) 
 

लुकेना झाडे खाली बुुंध्याजवळ कापली तर परत जोमाने वाढतात. हवाईयन प्रकारची झाडे 
कापलेलया बुुंध्यावर एक वषात ४ मीटर-१२ िूट इतकी उुंच व २ इुंच व्यास इतकी वाढतात. सालवाडोर 
प्रकारची झाडे व १ वषात ६ मीटर म्हणजे १८ िूट इतकी उुंच वाढतात. या वाढीमुळे जळाऊ लाकूड, पाने 
दरवषी भरपूर प्रमाणात समळू शकतात. वषातून दोनदा कापणी करता येते. लुकेना झाडे ४० वष ेया पद्धतीने 
आपणास पाने, लाकूड व जसमनीला खतपरुवठा देऊ शकतात. या झाडाचे बुुंधे खूप मोठे होतात व कापले 
तर पनु्हा वाढतात. 
 

या झाडाची वाढ ४० वषांनतर मुंदावली तर औषध वापरून हे झाड नाहीसे करता येते. 
 



 अनुक्रमणणका 

 
आकृती ५. लुकेना झाडाचे बुुंधे कापले तर परत वाढतात. सचत्रातील मागील बुुंधे अडीच वषात वाढलेले 

सदसतात. 
 

लुकेना झाड कोणत्या वातावरणात वाढू शकते ? सनरसनराळया प्रकारच्या वातावरणात लुकेना 
झाड वाढू शकते हे त्याचे वैसशष्ट्ट्य आहे. उष्ट्ण कसटबुंधात व सागरसपाटीपासून १५०० िूट उुंच पयंतच्या 
प्रदेशात हे झाड िार चाुंगले वाढते. कमी-असधक पाऊस, सूयगप्रकाश, जसमनीचे चढ-उतार, जसमनीतील 
क्षार, दुष्ट्काळ, धूप, वादळे, थुंडी इत्यादी गोष्टींवर हे झाड यशस्वीसरत्या मात करू शकते. 



 अनुक्रमणणका 

 
आकृती ६. ५ हजार िूट म्हणजे १६०० मीटरपेक्षा असधक उुंचीच्या प्रदेशाुंत वाढ शकणारे लुकेना झाड 

बिाशी मुकाबला करते व चार वषात १२ मीटर (४० िूट) वाढते. 
 
उुंच प्रदेशाुंतही हे झाड वाढू शकते पण ते जरा कमी जोमाने वाढते. मालावीसारख्या १००० मीटर 

(३००० िूट) उुंचीवर असणाऱ्या देशाुंतही ही झाडे हेक्टरी ८ टन इतके उत्पादन देतात. युरीन वा लाईम 
याुंचा उपयोग केला तर उुंच प्रदेशाुंतील झाडेही असधक उत्पादन देऊ शकतात. 
 

लुकेना झाडाची वाढ ज्या प्रदेशाुंत ६०० ते १७०० सम.मी. (२५-६५ इुंच) इतका पाऊस पडतो तेथे 
िार चाुंगली होते. होनोलुलू येथे पाऊस िक्त २५० सम.मी. (१० इुंच) इतका कमी असूनही लुकेना हे या 
प्रदेशातील सवात महत्त्वाचे झाड होय. 
 

ज्या प्रदेशात दीघग मुदतीचे कोरडे मोसम असतात त्या प्रदेशाुंतही ही झाडे चाुंगली वाढतात. 
युक्टान व गायरोसारख्या मेस्क्सको देशाुंतील वषातून ८१/२ मसहने कोरडे असणाऱ्या प्रदेशातही ही झाडे 
जोमाने वाढतात. अशा भागाुंना लुकेना हीच झाडे सहरवीगार राहतात व सहरवा चारा जनावराुंना परुव ू
शकतात. 
 

सूयगप्रकाशात लुकेना झाडे चाुंगली वाढतात. लुकेना झाडाची मूळे इतर झाडाुंच्या मानाने खूप 
खोलवर पाण्यासाठी व इतर कसासाठी जात असलयाने सनरसनराळया प्रकारच्या जसमनीत ही झाडे चाुंगली 
वाढू शकतात. म्हणून लुकेना झाडे डोंगराळ जसमनीत, मऊ व सघन काळया मातीत व इतर साळढाळ 
प्रवाळयुक्त (कोरल) जसमनीत ही अगदी सरळसोट डोंगरकपारीवरही ही झाडे वाढताना सदसतात. 
 



 अनुक्रमणणका 

लुकेना ही झाडे साध्या (न्यूरल) जसमनीत, चुनखडीयुक्त (अलकलाईन) जसमनीत भराभर 
वाढतात. आम्लयुक्त जसमनीत ही झाडे कमी वाढतात; कारण अशा जसमनीत अलयुसमना असधक आसण प्रझक 
व माँसलबसडनम कमी असते. अशा जसमनीत ही झाडे लावायची तर लारइम पेलेप्रटग, माँसलबसडनम व 
िाँस्िर, सलिर व कॅलसशयमयुक्त खते वापरावी लागतात. अलयुसमनस जसमनीत ही झाडे लावताना राँक 
िॉस्िेट व कॅलसशयम याुंचा वापर करावा लागतो. 
 

लुकेना झाडाला िॉस्िरस, सलिर, कॅस्लशयम, पोटॅसशयम, प्रझक, माँसलबसडनम, ताुंबे वगैरे सकती 
प्रमाणात लागतात, यावर असधक सुंशोधन होणे आवश्यक आहे. 
 

लुकेना झाड क्षार (मीठ) युक्त जसमनीत वाढते व समुद्रसकनारपट्टीवर भरतीच्या पाण्यापयंत ही 
झाडे वाढू शकतात. 
 

लुकेना झाड रोग व कीड याुंचा चाुंगला मुकाबला करते. मुख्य रोग सीड सवस्व्हल. यामुळे बी व 
लहान झाडाुंना इजा पोचते. ि् वीग बोअरसग पाने खाणारे सकटक लागतात, पण त्यामुळे िार नुकसान होत 
नाही. मालावीमध्ये झाडाुंना वाळवी लागते म्हणून जुंतुनाशके सबयाुंवर मारावी प्रकवा असधक सबया पेराव्या. 
 

काही वळेा िुं गस व असधक ओलावा या झाडाुंना मारक ठरतात. या झाडाची रोपटी लहान 
असताना जनावरे, उुंदीर, हरणे व इतर रानटी पशू, सचमण्या याुंना ही पाने िारच आवडत असलयाने पूणग 
रोपटी खाऊन टाकण्याची शक्यता असते. म्हणून सुरुवातीला रोपट्याुंना मोठी होईपयंत कुुं पण घालाव े
लागते. 
  



 अनुक्रमणणका 

भाग – ३  लुकेना झाडार्ी पाने-गुराांरे् खाद्य-दुग्ध र्व्यवसाय 
 

उष्ट्ण कसटबुंधातील प्रदेशाुंत गुराुंना सहरवा चारा समळणे िार कठीण व सकमतीचे झाले आहे. 
गुराुंच्या खाद्याच्या प्रकमती गेलया तीन वषांत रु. ८०० ते ९०० प्रसतटनावरून रु. १४०० ते १५०० प्रसतटन 
इतक्या वाढलया आहेत. जनावराुंना सहरवा चारा समळणे दुरापास्त झाले आहे. गुराुंच्या चाऱ्याचा प्रश्न 
सदवसेंसदवस सबकट होत चालला आहे. ज्या भागात ८ ते ९ मसहने पाऊस पडत नाही तेथे गवत व जनावराुंचे 
खाद्य असजबात उगवत नाही. तेथे जनावराुंचे िारच हाल होतात. लुकेना झाडाुंची लागवड केली तर 
जनावराुंचे खाद्य भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल. उष्ट्ण कसटबुंधात लुकेना झाडे जनावराुंच्या खाद्याचा 
प्रश्न हमखास सोडव ूशकतील. 
 

सहरवी प्रकवा वाळलेली लुकेना झाडाची पाने पाळीव व रानटी जनावराुंना िारच आवडतात. 
प्रचचेच्या पानासारखी सदसणारी ही पाने गाई, म्हशी, शळेया, बैल, रेडे इत्यादी जनावराुंना खाण्यास योग्य 
आहेत. ही पाने तोडून सहरवीच जनावराुंना खायला घालता येतात. प्रकवा ही पाने वाळवनू लुकेना गोळया 
(पेलेि् स) बनसवता येतात व त्या जनावराुंना खायला देतात प्रकवा जनावरे ही पाने लहान लुकेना 
झाडावरून ओरबाडून खातात. 
 

लुकेना झाडाुंना काटे नसतात. जनावरे तोंडाने अथवा पायाने झाडाच्या िाुंद्या वाकवनू पाने 
खातात. या झाडाच्या िाुंद्या सचवट असलयाने त्या सहजासहजी मोडत नाहीत. 
 

जनावराुंच्या चाऱ्यासाठी छोटी झुडूपवजा व अनेक िाुंद्या असणारी पेरू प्रकारची लुकेना झाडे 
लावणे योग्य होईल. झाडे छोटी असलयाने जनावराुंना ही पाने खाणे सहज शक्य होते. ऑस्रसेलया देशात 
गेलया १८ वषांत चालू असलेलया लुकेना प्रयोगातून ‘कप्रनगहॅम’ नावाची एक नवीन लुकेना जात तयार 
झाली आहे. या झाडाची पाने गडद सहरवी, रसरशीत व असधक प्रमाणात होतात. हे झाड सालवाडोर व पेरू 
प्रकारच्या दोन्ही झाडाुंचे कलम करून तयार करण्यात आले आहे. या झाडापासून इतर लुकेना झाडाुंपेक्षा 
५० टके्क असधक पाने समळतात. कप्रनगहॅम झाडाला अनेक िाुंद्या िुटतात, अनेक कोंब व भरपूर पाने येतात. 
एक नवीन प्रकारचे छोट्या िाुंद्या असणारे हवाईयन प्रकारचे के-३४१ हे झाड पानाुंचे पीक मोठ्या प्रमाणात 
देते. अशा प्रकारचे झाड हवाई सवद्यालयाने शोधून काढले आहे. 
 

लुकेना पाने काढण्याची पद्धती : लुकेना झाडाची पाने काढण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. चराऊ 
कुरणामध्ये लुकेना झाडे वाढसवता येतात, छोट्या शतेामध्ये, रस्त्याच्या कडेला व कुुं पणासाठी पण ही झाडे 
लावता येतात. 
 

लुकेना झाडाची पाने जनावरे झाडावरूनच खाऊ शकतात. ही पाने युंत्राच्या साहाय्याने हाताळून 
यापासून जनावराुंचे खाद्य बनसवता येते. हाताने तोडूनही ही पाने जनावराुंना खाऊ घालता येतात. 
 

चराऊ कुरणाुंमध्ये लुकेना झाडे लावली जातात. नेहमीचे गवत लावलेच जाते. जनावराुंना खाता 
येतील अशी झुडूपवजा लुकेना झाडे लावली जातात. या झाडाुंमुळे: खालच्या गवताला सावली व ऊन या 
दोन्ही गोष्टींचा िायदा समळतो, गवत लवकर वाळून जात नाही. लुकेनाच्या मूळाुंपासून समळणाऱ्या 
नायरोजनमुळे गवत चाुंगले वाढते. लुकेना झाडे झपाट्याने एकदा वाढली सक गवत व झाडे दोन्हीही 
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एकमेकाुंस पूरक ठरून असधक जोमाने वाढतात. लुकेना व गवत एकत्र वाढसवलयामुळे जनावराुंची सहरव्या 
चाऱ्याची चुंगळ होते. लुकेना झाडाचा पाला गुराुंना असतशय आवडतो. जनावराुंनी झाडावरचा पाला खाल्ला 
तर िाुंद्या मोडत नाहीत व नवीन पाने लगेच झाडावर पनु िुटतात. 
 

लुकेना पाने ताजी व सहरवी गुराुंना खाऊ घालतात प्रकवा उन्हात वाळवनू घालतात प्रकवा युंत्राने ही 
पाने वाळवनू त्यापासून गुराुंचे खाद्य बनसवतात. लुकेना पाने सनरसनराळया प्रकाराुंनी जनावराुंना खाऊ 
घालता येत असलयाने खेड्यातील व शहराच्या बाहेरील छोट्या शतेकऱ्याुंची िारच सोय होते. तसेच 
मोठ्या प्रमाणात जनावराुंचे खाद्य बनवनू मोठे दुग्ध व्यवसाय, मेंढपाळ व पशुसुंस्था याुंची गरज भागसवता 
येईल. 

 

 
आकृती ७. सकमान मायमोससन असणारे लुकेना पलुवरेूलेंटा जातीचे झाड 

 
जनावराुंना नुसतीच लुकेनाची पाने तीन मसहन्याुंपेक्षा असधक काळपयंत खाऊ घालू नयेत. कारण 

या पानाुंत मायमोससन नावाचे द्रव्य असते व त्यामुळे केस गळण्याची शक्यता असते. परुंतु रवुंथ करणाऱ्या 
प्राण्याुंना तीन मसहनेपयंत हा खुराक दुसरे काहीही खाद्य न देता सदला तरी काही पसरणाम होत नाही. परुंतु 
इतर गवत व गुराुंचे खाद्य याबरोबर लुकेना पाने जनावराुंना खाऊ घातली तर जनावराुंवर काहीही वाईट 
पसरणाम होत नाही. ऑस्रेसलया देशात हल्ली जनावराुंना नुसता लुकेनाचा आहार सदला जातो. सशवाय 
मायमोससन कमी असणाऱ्या लुकेनाची झाडे आता वाढसवली जात आहेत. तसेच गवत व लुकेना झाडे 
चराऊ कुरणात एकत्र लावलयाने जनावराुंना जसमनीवर गवत खायला समळते व तीन ते चार िुटापयंतची 
लुकेना झाडे पण चरायला समळतात. त्यामुळे लुकेना पाने व गवत याुंचा समरॅ आहार जनावराुंना 
आपोआपच समळतो. जनावराुंना याप्रमाणे सत्र·स्तरीय चराऊ कुरण समळते व या कुरणाुंतून भरपूर गवत 
लुकेना व पाने समळू शकतात. 
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आकृणत ८.  जनावरे लुकेनाची पाने आवडीने खातात. झाडाच्या िाुंद्या सचवट असून गाईने सवग पाने खाल्ली 

तरी मोडत नाही. 
 

लुकेनाची पाने व गवत याुंचा खुराक जनावराुंना योग्य व समतोल ठरतो. दोहोंपकैी कोणतेही एक 
प्रमाणाबाहेर खाल्ले जात नाही. लुकेना पाने व चाुंगलया प्रकारची गवते पान गोला, ब्रचासरया डेक्युबीन, 
सगनी ग्रास (पसनकम मसॅ्क्समम) या दोन्हींचा आहार गुराुंना िार उपकारक ठरतो. ऑस्रेसलया देशात 
लुकेना व पानगोला गवत या जनावराुंच्या खाण्यात योग्य तोल ४ वषांपयंत आणला आहे. 
 

ससरॅरो, ग्लायससन सवग्टो, सेंरो या गवताुंच्या जाती वाढवनू जनावराुंच्या आहारात समतोल राखणे 
कठीण होते व त्यामुळे चराऊ कुरणाुंच्या व्यवस्थेमध्ये अडचणी सनमाण होतात. 
 

लुकेना झाडे तीन-साडेतीन िूट म्हणजे एक मीटर इतकी उुंच वाढली की जनावरे त्याची पाने 
खाऊ शकतात. पण ही झाडे जास्त उुंचही होऊ देता कामा नये, नाहीतर जनावराुंना खाता येत नाही. झाडे 
उुंच वाढली तर ती हाताने प्रकवा युंत्राने तोडून योग्य त्या उुंचीपयंत आणली पासहजेत. मालावी देशात 
लुकेना झाडाची पाने दाबून गोळया बनवतात. त्यामध्ये पाणी घालत नाहीत. दळण्याची गरज नसते प्रकवा 
गोळया बनसवण्यासाठी मॉलेससस (मळी) प्रकवा इतर सचकट पदाथगही घालण्याची गरज नसते. झाडे पाच 
िुटाुंच्या वर वाढली की लुकेना झाडाच्या िाुंद्या हाताने तोडून त्या जसमनीवर वाळत टाकतात. दोन 
सदवसाुंनी उन्हात वाळलया की पाने आपोआप गळून पडतात. ही पाने तरटाच्या झोळीत झाडली तर उचलून 
नेणे सोईचे होते. शेंगा व िाुंद्या बाजूला करून पानाच्या गोळया (पेलेटुंस) बनसवलया जातात. या गोळया 
जनावराुंचे खाद्य म्हणनू वापरलया जातात. जपान व प्रसगापूर या देशाुंना सिलीपाईन्स सारखे देश हजारो 
टन लुकेना खाद्य सनयात करतात. लुकेना पेलेटचे कारखाने असून त्याुंची स्वतःची जहाजे असतात. 
 

लुकेनाची पाने युंत्राच्या साहाय्याने पण तोडली जातात. एकदा तोडलेली लुकेना झाडे िुटतात. 
अशा तऱ्हेने वषांतून तीन प्रकवा चार वळेा पाने काढून पेलेि् स्  बनवतात. ऑस्रसेलयात लुकेना झाडे अशा 
तऱ्हेने १७ ते १८ वष े पशुखाद्य देत राहतात. लुकेना पानाचे सनजगलीकरण करण्याचे मोठे युंत्र असते. 
त्यामधून लुकेना पशुखाद्य मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. 
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लुकेना झाडापासून णकती पशुखाद्य णमळेल ? 
 

लुकेना झाडापासून पाने, िुले, शेंगा, कळया व कोंब असे अनेक प्रकार भरपूर प्रमाणात समळतात. 
जनावराुंना हे सवग खायला आवडते. लुकेना झाडाुंपासून पशुखाद्य भरपूर प्रमाणात समळूनही जनावराुंना 
चराऊ कुरण राहू शकतात. 
 

लुकेना झाडापासून समळू शकणारे खाद्य हे त्या त्या प्रदेशातील हवामान, जसमनीचा कस इत्यादी 
गोष्टींवर अवलुं बनू राहते. या झाडापासून वाळलेले पशुखाद्य एका हेक्टर (अडीच एकर) जसमनीतून २ ते 
२० टन इतके समळू शकते, तर यातील थोडा भाग खाण्यास योग्य नसतो; कारण त्यामध्ये काटक्या, 
काड्या, देठ वगैरे असतात. 
 

चाुंगलया जसमनीतील झाडापासून दर हेक्टरी १२ ते २० टन वाळलेले पशुखाद्य म्हणजे एकरी ६ ते 
१० टन इतके समळू शकते. हे पशुखाद्य दर हेक्टरी ८०० ते ४,३०० सकलो प्रोटीन म्हणजे एकरी ८०० ते 
४,३०० पौंड प्रोसटन इतके असते. 
 

लुकेना झाडे चार आठवडे चरण्यासाठी व चार आठवडे वाढण्यासाठी ठेवली तर भरपूर पशुखाद्य 
वरीलप्रमाणे समळू शकते. कोरड्या ऋतूत लुकेना झाडाचे खाद्य कमी होते. तरीसुद्धा एका हेक्टर 
जसमनीतून ८ टन वाळलेले खाद्य समळू शकते. जसमनीला पाणीपरुवठा केला तर समळणारे हे खाद्य आणखी 
वाढते. 
 

वर समळणारे लुकेना पशुखाद्य इतराुंशी तुलना करता ठीक म्हणाव ेलागेल. अलिापासून ८-९ टन 
पशुखाद्य एक हेक्टरी समळते व कोरडवाहू जसमनीत ते २ ते ३ टन इतके असते. 
 

लुकेना पशुखाद्यातील सकसपणा : लुकेना पानाुंच्या पशुखाद्यात सकसपणा व पोट भरण्याची 
क्षमता या दोन्ही गोष्टी अलिाइतकेच हे पशुखाद्य पौष्टीक व सकस असते. या पानाुंमध्ये २७ ते ३४ टके्क प्रसथन 
असते. साध्या गवतात २ टके्क प्रसथने असतात. स्टायलोसारख्या गवतात १६ ते १८ टके्क प्रसथने असतात; तर 
लुकेनामध्ये २७ ते ३४ टके्क प्रसथने असलयामुळे जनावरे लुकेना खाणे गवत खाण्यापेक्षा असधक पसुंत 
करतात. गवत व लुकेना समोर ठेवले तर गुरे प्रथम गवत खातात, पण एकदा लुकेनाची सवय लागली की 
लुकेना खाणे पसुंत करतात. 
 

लुकेना पशुखाद्यामध्ये २७ ते ३४ टके्क प्रसथने असलयामुळे मालावी, थायलुं ड, सिलीपाईन्स हे देश 
लुकेना खाद्य जपान, प्रसगापूर, ऑस्रेसलया या देशाुंत सनयात करतात. 
 

लुकेना पानातील प्रसथने िार सकस व पौष्टीक असतात. अलिा-अलिासारखीच लुकेनामध्ये 
असमनो ॲससड समतोल प्रमाणात असतात. लुकेनामध्ये कँरोटीन व्हीटॅसमन असतात. लुकेनामध्ये 
प्रोस्व्हटॅसमन ए असलयामुळे कोंबडीच्या सपलामध्ये सपवळसरपणा येतो. हा येणे आवश्यक मानले जाते व 
त्यासाठी लुकेनाचा चाुंगला उपयोग होतो. लुकेनामध्ये कॅलसशयम िॉस्िरस व इतर खसनज पौष्टीक 
समळतात. यामध्ये सोसडयमचे प्रमाण मात्र कमी असते. (०·०१ ते ०·०३ टक् के) 
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लुकेना पानातील णनरणनराळी रर्व्ये 
 श.े प्रमाण लुकेना पान 
एकूण राख                                        ,, ११·०० 
एकूण एन ,,    ४·२ 
कू्रड प्रोटीन  ,, २५·९ 
माँडीिाईड ॲससड सडटजंट िायबर ,, २०·४ 
कॅलसशयम ,,   २·३६ 
िॉस्िरस ,,   ०.२३       
बीटा कॅरोटीन (ए ए.जी./सक.गॅ्र.)  ५३६·०० 
ग्राँस एनजी (के.जे./गॅ्र.)                १०·१५ 

 
मायमोणसन : जनावराुंच्या खाद्यामध्ये लुकेनाचे प्रमाण ३० टक् क्याुंपेक्षा कमी असेल, तेव्हा जनावरे 

दीघगकाळ नीट राहतात. पण सहा मसहन्याुंपेक्षा असधक काळ लुकेना असधक प्रमाणात खायला सदले तर 
शपेटी व अुंगावरील केस गळतात. लाळ जास्त गळते व वाढ कमी होते. जनावराुंत थायरोक्साईन कमी 
प्रमाणात तयार झालयाने थायरॉइड (गॉयटर) सुजतात.  
 

याचे कारण ३-४ सडहाड्रॉक्सीपायरीडाईन (डी. एच. पी. २) व त्यामुळे होणारे असमनो ॲससड 
मायमोससन. लुकेनामध्ये मायमोससन प्रसथनच्या ३-५ टक् के इतके असते. म्हणून ज्या जनावराुंना एकच पोट 
असते, उदा. घोडे, डुक् कर, ससे याुंवर मायमोससनचा केस गळण्याचा पसरणाम होतो. परुंतु रवुंथ करणाऱ्या 
जनावराुंमध्ये मायमोससनचा काहीही असनष्ट पसरणाम होत नाही. व या जनावराुंच्या दुधात, माुंसात 
मायमोससनचा लवलेशही रहात नाही. मायमोससनच्या भीतीमुळे आजपयंत लुकेना लोकसप्रय झाले नाही. 
पण ही भीती सनराधार असलयाचे आता ससद्ध झाले आहे. लुकेनामध्ये सायनाइड, सेलोसनयम व इतर 
हानीकारक द्रव्ये नसतात. त्यामुळे लुकेनातील मायमोससनचा जनावराुंवर, त्याुंच्या दुधावर व माुंसावर 
कोणताही दुष्ट्पसरणाम होत नाही. तरीसुद्धा मायमोससन कमीत कमी प्रमाणाुंत असणारी लुकेना झाडे 
शोधण्याचा प्रयत्न सतत चालू आहे.  
 

बहुतेक लुकेना प्रकाराुंमध्ये मायमोससन जवळ जवळ सारख्याच प्रमाणाुंत असते;परुंतु कोलुं सबया 
येथील लुकेना पुलवरेुलें टा जातीच्या लुकेना झाडाुंत मायमोससन कमी असते. लुकेना लुकोससिेला व 
लुकेना पुलवसे्लेंटा जातीच्या झाडाची सुंकरीत आवृत्ती काढून मायमोससन कमी करण्याचा प्रयत्न हवाई व 
आस्रेसलया देशाुंत झाला आहे. दोन वषात अशा प्रकारची झाडे उपलब्ध होऊ शकतील.  
 

लुकेनाची सहरवी पाने गरम केली तर मायमोससन कमी होते व पानाची पौष्टीकता वाढते. ७० डीग्री 
सेंटीगे्रड (१५८ िँ) मायमोससन कमीत कमी होते.िेरस सलिेट थोड्या प्रमाणात पशुखाद्यात टाकले तर 
मायमोससनचा पसरणाम अगदी कमी होती.  
 

लुकेना व पशुसांवधचन : प्रसथनयुक्त लुकेना पानाच्या आहारामुळे पशुसुंवधगनाला िार मोठी मदत 
होईल. लुकेनाच्या चराऊ कुरणामुळे अनेक जनावरे पोसली जातात. गीनी ग्रास व लुकेना झाडे लावली 
तर पशुसुंवधगन सोपे होते. लुकेना जनावराुंना िार आवडते. गवतापेक्षा त्याुंना लुकेना असधक आवडते. 
जनावराुंचे वजन रोज एक सकलो याप्रमाणे वाढले आहे.  
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माुंस देणारी जनावरे लुकेनामुळे दर हेक्टरी ९०० सकलो गॅ्रम प्रमाणे ऑस्रसेलयात वाढतात. इतर 
गवताच्या मानाने ही वाढ दुप्पट आहे.  
 

दुधाचा धुंदा लुकेनामुळे चाुंगला होऊ शकतो. दर हेक्टरी दर वषाला ५०००ते ६००० सलटर दूध 
लुकेनामुळे सनमाण होऊ शकते. दर हेक्टरी ६ गाई ठेवलया तर त्यापासून ९७०० सलटर दूध समळालयाची 
नोंद आहे व हेक्टरी ४०० सकलो गॅ्रम वजन वाढले. लुकेना पाने खाणाऱ्या गाईचे दूध सपवळे सदसते व थोडा 
वास येतो, परुंतु हा वास दूध उकळलयावर जातो. दूध काढण्यापूवी दोन तास लुकेना पाने खायला सदली 
नाहीत तर वास असजबात जातो.  
 

लुकेना पाने व इतर जनावरे : मेंढ्याुंना लुकेना पाने खायला घातली तर मायमोससनचा पसरणाम 
सदसून येतो. कारण ही रवुंथ करणारी जनावरे नाहीत. डुक् करे,शळेया याुंना हळूहळू लुकेना खाण्याची सवय 
होते. ऑस्रसेलयात मेंढ्याुंना आठ सदवस आधी लुकेना पाने असधक प्रमाणाुंत खाऊ घालतात व त्यामुळे 
मेंढ्याुंची लोकर नुसता हात सिरवला की आपोआप गळून पडते. 

 

 
आकृती ९. मेंढ्याुंना लोकर काढण्याआधी ९ सदवस िक्त लुकेनाची पाने खाऊ  घातली तर मेंढ्याुंची लोकर 

आपोआप नुसता हात सिरसवला तरी गळून पडते 
 

 कोंबड्याुंना लुकेना खुराक ५ टक् के इतका देतात. कोंबड्या व डुक् करे याुंना लुकेना खुराक 
चाुंगला आहे. अुंडी उबसवण्याची क्षमता सरबोफ्लासवन व व्हीटॅसमन के यामुळे वाढते. लुकेना पानामध्ये 
झॅन्टोिील रुंग असधक असलयाने अुंड्यातील बालकाचा रुंग असधक सपवळा होतो, तसेच सपल लाुंची कातडी 
असधक सपवळी होते.  

 
लुकेनावर ससे खूष असतात व ही पाने आवडीने खातात.  
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आकृती १०. ससे लुकेनाची पाने आवडीने खात आहेत. २७-३४ टक् के प्रसथत असणारी लुकेना पाने सवगच 

प्राण्याना आवडतात. 
 

जनावराुंना लुकेना पानापासून समळणारा सहरवा चारा हा एकच गुण या झाडाला कलपवृक्ष बनव ू
शकतो. सहरव्या चाऱ्याची गुंभीर समस्या या लुकेना झाडामुळे सुटू शकेल.  
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भाग –  ४  लुकेना लाकूड 
 

लाकडासाठी लुकेना झाडाचा शोध लागला ते बरे झाले. आधुसनक काळात लाकूड व कागद याुंची 
िार मोठ्या प्रमाणात गरज असते. उद्योगाुंमध्ये लाकडाचे महत्व िार वाढत आहे. लाकूड हा एकच कच् चा 
माल असा आहे की पनुः पनुः सनमाण करता येतो. खसनजे, दगडी कोळसा, लोखुंड हे खाणीतून एकदा 
काढले की सुंपतात; पण लाकूड मात्र परत परत लावनू वाढवता येते.  
 

चाऱ्यासाठी लुकेनाची छोटी झाडे उपयोगी असली तरी कागद, पलप, िर्मनचर, आधाराचे खाुंब, 
जळण यासाठी लुकेनाची मोठी झाडे असधक सोयीस्कर आहेत. अशी झाडे सरळ वाढतात व त्याुंना िाुंद्या 
कमी असतात. या झाडाचे औद्योसगक उपयोग गेलया दहा वषांत लोकाुंच्या नजरेत भरले आहेत.  
 

एकच बुुंधा असणारी सालवाडोर प्रकारची लुकेना झाडे भराभर वाढतात. सनकृष्ट जसमनीतही 
लागतात, दुष्ट्काळात तग धरतात, वाऱ्याने सहसा पडत नाहीत व जसमनीचा कस भरपूर वाढवतात. ही 
झाडे समुद्रसपाटीवर लावण्यास योग्य आहेत.  

 

 
आकृती ११. हवाईयन जायन्ट लुकेना-आठ वषाचे झाड.बैलाच्या नाुंगराचे चर खणनू बी लावले तरी इतके 

मोठे जुंगल झाले 
 

लुकेनार्ी लाकूडणनर्ममती : सिलीपाइन्स देशात लुकेना झाडाने जास्तीत जास्त लाकूड सदले आहे. 
इतर झाडाुंची प्रसतवषी वाढ हेक्टरी २८-४३ घनमीटर ३५५-५४५ घनिूट प्रसत एकर इतकी असते, तर 
लुकेनाची हेक्टरी २४ ते १०० घनमीटर (म्हणजे ३०० ते १२५० घनिूट प्रसत एकर) इतकी असते. सरासरी 
प्रसतवषी दर हेक्टरी वाढ ३० ते ४० घनमीटर इतकी असते. ही झाडे ६ ते ८ वषांत १८ मीटर (६० 
िूटाच्या)वर वाढतात. दोन मीटर (सहा िूट) उुंचीवर या झाडाचा बुुंधा २१ ते ३७ सें. मी. (८ ते १५ इुंच) 
इतका रुुं द होतो.  
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आकृती १२. हवाईयन जॉयन्ट लुकेना झाड आठ वषाचे असून ६५ िूटाुंपेक्षा उुंच वाढले आहे. पाुंच 

िूट उुंचीवर झाडाचा बुुंधा १६ इुंचाचा आहे. 
 
लुकेना झाडे बुुंध्यापाशी कापली तरी परत वाढतात. दर ५ ते सहा वषांनी ही झाडे कापता येतात. 

त्यामुळे भरपूर लाकूड समळते. लुकेना लाकूड सिक्या रुंगाचे असते त्याची साल पातळ असते. (८ टक् के). 
६ ते ८ वषे वाढलेले लुकेना झाड साधारणपणे ०.५४ टक् के स्पेसससिक गॅ्रव्हीटीचे असते. हे लाकूड मध्यम 
प्रतीचे टणक आहे. 
 

हेक्टरी णकती लुकेना झाडे लावावी ? लाकडासाठी लुकेना झाडे एका हेक्टरमध्ये १०,००० (एकरी 
४,०००) अशी लावतात. दुसऱ्या वषी सनम् मी झाडे कमी करावयाची व चौर्थया वषी आणखी सनम् मी 
करावयाची म्हणजे हेक्टरी २५०० (एकरी १०००) झाडे राहतात. लुकेना झाडे चार ते सहा वषांत (६५ 
िूटाच्यावर) २० मीटरपेक्षा असधक वाढतात व बुुंधा ४० सें. मी. (१६ इुंच) इतका वाढतो. 
 

लुकेना लाकूड टणक, ताकदवान आहे. त्यावर सुतारकाम करणे सोपे आहे. वाळवीचे औषध या 
लाकडावर बसते. 
 

लगदा: कागदासाठी लुकेना लाकडापासून चाुंगला लगदा बनतो. या लाकडाची स्पेससिीक 
गॅ्रव्हीटी (घनता) ०.५२ ते ०.५९ इतकी आहे. लुकेना झाडाचा लगदा लवकर बनतो व त्यासाठी लागणारे 
सवग गुण या लाकडात आहेत. लुकेना लाकडाचा तुंतु (िायबर) कागद उद्योगास योग्य असा आहे. लुकेना 



 अनुक्रमणणका 

लाकडापासून बनलेला कागद थोडा लवकर िाटतो, घडी घालण्याची क्षमता कमी असते; परुंतु हा कागद 
असधक पारदशगक छापण्यास योग्य असा आहे.  
 

दीड वषाच्या बुुंध्यापासून बनसवलेलया लुकेना कागदाची वैसशष्ट्टे्य खालीलप्रमाणे आहेत: 
 

प्रोसेस टाईम ४६ समसनटे 
िीनसेस (सीएिसी-सीसी) ३५० " 
बस्टग िॅक्टर                        ८२" 
टीयर िॅक्टर    ८१" 
घड्या (डबल)(ए ए.आय.टी.) ५००" 
टेन्साईल स्रेंग्थ ९१००" 
घनता (ग्रँ/सें.मी.)    ०.७८" 

  
लुकेनाची ५ मीटर (१५ िूट) लाुंब, ३·८ सें.मी. व्यासाची लाुंब लाकडे िळबागाुंमध्ये आधाराला 

उपयोगी पडतात. अशा तऱ्हेचे खाुंब लुकेना झाडापासून तीन वषात पाच वळेा काढता येतात. लुकेना 
झाडापासून िर्मनचर बनवतात. सात वषांच्या सालवाडोर झाडाुंपासून २० सेंटीमीटरचे २ ते ३ मीटर लाुंबीचे 
१४ सोट काढता येतात व लाकडाचा उतारा ५४ टक् के इतका असतो.  
 

लुकेना लाकूड खाुंबासाठी, तुळयासाठी, घरासाठी, िळ-भाजी बागातील आधारासाठी वापरता 
येतात. वीजेचे खाुंब व रेलवचेे स्लीपर म्हणनू वापरता येते.  
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भाग – ५   लुकेनापासून जळाऊ लाकूड  
 

जगातील सनम् मे लाकूड स्वयुंपाकासाठी व थुंड प्रदेशात उष्ट्णता सनमाण करण्यासाठी वापरले जाते. 
गरीब देशातील ९० टक् के लोक लाकूड वापरतात. खेड्यातील अनेक बायका रोज लाकूड डोक्यावरून 
वाहून आणतात. लोकसुंख्या वाढत आहे व जुंगलाचा ऱ्हास िार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे 
जळाऊ लाकडाचे भाव वाढत आहेत. दर माणशी दर वषी एक टन लाकूड लागते. लाकूड कमी पडलयाने 
जनावराुंचे शणे वापरले जाऊन खत कमी होते. गेलया तीस वषात भारतात इतकी झाडे तोडली गेली आहेत 
की त्याुंची प्रकमत ४०० रु. टन धरून केली तर रु. ६,००,००० कोटी इतकी आहे. आपलया देशात आता २३ 
टक् के जसमनीवर जुंगल रासहले नसून ते आता ११ टक् के इतके कमी झाले आहे. ३०५ सम. हेक्टर 
जसमनीपकैी िक्त ३५ सम. हेक्टर जसमनीवर जुंगल आहे. दरवषी एकटक् का याप्रमाणे जुंगल कमी होत आहे. 
झाडे कमी झालयामुळे पूर वाढत आहेत. पुरामुळे नुकसान वाढत आहे. राजस्थानमधील वाळवुंट 
गुजरातकडे सरकत आहे. अवकाशयानातून घेतलेले सहमालयाचे िोटो असे दाखसवतात की जवळजवळ 
१,००० िुटापयंतचे सवग जुंगल तोडण्यात आले आहे. जुंगल तोडीमुळे देशाचे इतके अमाप नुकसान झाले 
आहे की, एकूण गुुंतवणूक केली त्यापेक्षा असधक भाुंडवल जुंगलतोडीमुळे नष्ट झाले आहे. एक वळे अशी 
येईल की सवग देश वाळवुंट बनेल. लोकाुंच्याकडे अन्न असेल पण सशजवायला लाकूड नसेल. या 
पसरस्स्थतीतून मागग काढावयाचा असेल तर लुकेनासारख्या चार वषात ६५ िुटाच्या वर वाढणाऱ्या वृक्षाुंची 
लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली पासहजे. सालवाडोर प्रकारची लुकेना झाडे लावली पासहजेत. रस्त्याच्या 
कडेला, शतेामध्ये, रेलवचे्या कडेला, जुंगलात ही झाडे लावली पासहजेत. लुकेना झाडाच्या लागवडीमुळे 
लोकाुंना मजुरी समळेल. रोजगार हमी योजनेखाली लुकेना झाडे लावण्याचा कायगक्रम हाती घेतला पासहजे. 
त्यामुळे रोजगार समळेल, झाडाचे उत्पन्न समळेल. कोळसा करून शहरात सवकता येईल. डोंगरमार्थयावर ही 
झाडे चाुंगली वाढतात. हवाईयन प्रकारची लुकेना झाडे जळाऊ लाकडासाठी योग्य आहेत. लहान घरे, 
छोटे उद्योग व ग्रामीण भागात ही झाडे िार उपयोगी आहेत. डोक्यावरून जळाऊ लाकूड रोज दोन-तीन 
तास खचग करून आणणाऱ्या मसहलाुंना ही झाडे लावायला सदली तर त्या बायका ही झाडे वाढव ूशकतील व 
त्याुंचे कष्ट कमी होतील. 
 

उद्योगधुंद्यामध्ये लाकूड जाळाव े लागते. लुकेना झाडाची लागवड उद्योगामध्ये ‘एनजी प्लँटेशन’ 
म्हणून हाती घेतली पासहजे.  
 

सिलीपाईन देशाुंत या झाडाच्या लागवडीसाठी ३ सनगम स्थापन केले असून त्यापैकी दोन सनगम 
वीजसनर्ममतीसाठी लुकेनाची लागवड करतात. लुकेनाची लागवड आता सवमानाने करायला सुरुवात केली 
आहे. अमेसरकेसारख्या प्रगत देशाुंतही वीजसनर्ममती लाकूड व लाकडी कोळशावर केली जाते. लुकेना 
झाडाचे लाकूड ३ ते १० वषांच्या काळाुंत होऊन तोडता येईल. प्रगत देशाुंतही वीजेची सनर्ममती 
लाकडापासून होते. सिनलुंडमध्ये ८ टक् के, स्वीडनमध्ये १५ टक् के, अमेसरकेत अणशुक्तीपेक्षा असधक वीज 
लाकडापासून सनमाण केली जाते. म्हणून आपलया देशातही लुकेना झाडाची लागवड जळाऊ 
लाकडासाठी, उद्योगासाठी, वीजसनर्ममतीसाठी व्हायला पासहजे. या लाकडावर थोड्या थोड्या अुंतरावर 
वीज सनर्ममती झाली तर वीजेचे वाहून नेण्यातील नुकसान (रान्ससमशन लॉस) कमी होईल. मालावी देशाुंत 
साखर कारखान्याुंना लागणारी वीज लुकेना पासून सनमाण केली जाते. 
 

लुकेना लाकडाची इुंधन म्हणून खालील वैसशष्ट्टे्य आहेत: 
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 आद्रगता (प्रसत शत)

  
राख प्रसतशत कॅलरीज प्रसत    

सक.गॅ्र. 
बी.टी.यू.प्रसत 

पौंड 
लुकेना लाकूड १०·९ १.६२ ३,८९५ ६,९७० 
लुकेना कोळसा  १·०० ७,५० १२,९८० 
   

कोळसा इुंधन म्हणून व इतर औद्योसगक उपयोगासाठी िार महत्त्वाचा आहे. इुंडस्रीयल काबगन, 
कॅलसशयम काबाइड , सपग आयनग व इतर उद्योगाुंसाठी कोळसा लागतो. लुकेना कोळसा एका सकलोगॅ्रमला 
७,००० कॅलरीज म्हणजे १२,००० बी. टी. यू. प्रसत पौंड इतकी उष्ट्णता सनमाण करते. कोळसा तयार 
करण्याचा उद्योग ग्रामीण भागातील लोकाुंना चाुंगला आहे.  
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भाग –  ६  लुकेना-झाडरुपी खत कारखाना 
 

लुकेना झाड म्हणजे शतेकऱ्याने आपलया शतेावर लावलेला एक खताचा कारखानाच होय. 
बरीचशी झाडे अशी असतात की ती लावली असताना जसमनीचा कस कमी होतो. पण लुकेना सिदल 
(लेग्यूम) जातीचे झाड असून त्यामुळे जसमनीचा कस वाढतो. जसमनीची धूप थाुंबते. या झाडामुळे इतर 
सपके चाुंगली जोमाने येतात. त्यामुळे या झाडाला ‘नसग’–दाई वृक्ष समजले जाते. म्हणून हे झाड 
शतेकऱ्याला अनेक दृष्टीनी वरदान ठरते.  

 

 
आकृती १३. जोंधळयाच्या शतेात लुकेना झाडे लावली तर पीक दीड ते दुपटीने वाढते. सशवाय झाडे 

भराभर वाढतात. 
 

जनावरे असतचरणे, जसमनी जाळणे, बेछूट झाडाुंची तोड व जुंगलाचा दुरुपयोग यामुळे जसमनीच्या 
दरडी कोसळणे, पूर येणे, जसमनीची धूप होणे, नद्या-नाले आटणे इत्यादी सुंकटे आपलयावर ओढवतात. 
जुंगल पूणगपणे जाऊन चराऊ कुरणे तयार होतात व त्या जसमनीवर गवत उगवणे पण अशक्य होते. जमीन 
एकदा का ऊन-वारा पाऊस यामध्ये उघडी पडली की जसमनीचा वरील सकस भाग वाहून जातो व 
जसमनीवर साधे गवतही वाढत नाही अशी भयानक पसरस्स्थती सनमाण होते.  
 

वलडगवॉच इस्न्स्टटू्यट या सुंस्थेने इशारा सदला आहे की, सनसगाचा समतोल राखणाऱ्या जुंगलाची 
तोड िार मोठ्या प्रमाणाुंत आसिका, अमेसरका, आसशया खुंडात होत आहे. या तोडीची मुख्य कारणे 
लोकसुंख्या वाढ व शतेीखाली आणखी जाणारी जमीन अशी आहेत. जळाऊ लाकडासाठी जुंगलाची तोड 
िार मोठ्या प्रमाणाुंत होते. तसेच निेखोरीसाठी जुंगलतोड िार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डोंगरमागे व 
जसमनीवरील झाडे तोडली की पूर असधक येतात व जसमनीची धूप वाढते. जे लोक लाकूड जळणावर 
अवलुं बून असतात अशा १/३ लोकाुंची िारच आबाळ होते. सरपणाचे दुर्मभक्ष्य वाढले की लोक जनावराचे 
शणे जाळण्यासाठी वापरतात. त्यामुळे जसमनीला समळणारा सेंद्रीय खताचा परुवठा कमी होतो. एकूण एक 
दुष्ट चक्र चालू होते.  
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उष्ट्ण कटीबुंधातील झाडे तसे म्हटले तर स्वतःच्याच पालापाचोळयावर पुनः पुनः जगत असतात. 
झाडाची पाने, िुले, िळे खाली पडतात, कुजतात, मुळापयंत खोलवर खतरूपाने पोचतात व झाडे पुनः 
तरारतात व नवीन झाडे येतात. यासाठी समळणारी पौसष्टके ही जसमनीपेक्षा पालापाचोळयातून असधक 
समळतात व जुंगले परत वाढ धरतात. परुंतु एकदा झाडे तोडली की झाडाची मुळे आपोआप मरतात. 
पौसष्टके कमी होतात, पालापाचोळयाचे आवरण रहात नाही व जसमनीच्या पृष्ठभागाला तडे पडायला सुरुवात 
होते. ती उन्हात वाळते व ससमेंट काँक्रीटसारखी घट्ट बनते प्रकवा वारा व पावसामुळे धुपून जाते.  
 

म्हणून जसमनीचे वृक्षवल लीचे आच्छादन परत तयार करण्यासाठी खोलवर मुळे असणारी, भरभर 
वाढणारी झाडे व झुडपे वाढसवली पासहजेत. त्यासाठी लुकेना ही झाडे आदशग ठरतात. त्यामुळे जसमनीला 
एक प्रकारचे सजवुंत सुंरक्षण समळते. सशवाय या झाडाचा उपयोग मानवाला अनेक प्रकाराुंनी होतो. लुकेना 
झाडामुळे जसमनीची सुधारणा खाली दाखसवलयाप्रमाणे होते: 
 
 १) जसमनीमध्ये नायरोजनचा पुरवठा करते.  
 
 २) पाने पालापाचोळयाच्या रूपाने सेंद्रीय खते देऊन जसमनीचा पृष्ठभाग व कस सुधारते. 
  
 ३) जमीन घट्ट न होऊ देता भसुभशुीत राखते. 
 
 ४) जसमनीची पाणी शोषनू घेण्याची क्षमता वाढसवते. 
  
 ५) जसमनीतील पाण्याचे बाष्ट्पीभवन कमी करते.  
  
 ६) जसमनीला वृक्षाुंचे आच्छादन पुरवनू उन्हुं, वारा, पाऊस याुंपासून जसमनीचे रक्षण करते. 
  
 ७) जसमनीची धूप व घसरून जाणे थाुंबसवते. 
  

चाुंगली जमीन व योग्य ती आद्रगता असली तर एक हेक्टर जसमनीमध्ये (३िूट) १ मीटर उुंच इतकी 
झाडे असली तर ५००-६०० सकलोगॅ्रम इतके नायरोजन जसमनीला समळते. मक्याच्या शतेात लुकेना झाडे 
लावली तर मक्याचे पीक खत देऊन सजतके वाढेल सततके वाढते असे आढळून आले आहे. अशा प्रकारे 
लुकेना झाडामुळे जसमनीला सेंद्रीय खते (ग्रीन मनॅ्युअर) समळून जसमनीचा कस वाढतो. म्हणून लुकेना झाडे 
ही नुसतीच बाुंधावर न लावता शतेामध्ये पण लावली तर, शतेाचे पीक वाढते व शतेकऱ्याला जनावराुंचा 
चारा, सरपणासाठी लाकूड, िुले व खत समळून त्याला शते व जुंगल याुंचा सुरेख सुंगम घडवनू आणता 
येतो. शतेीचे पीक असधक वाढते व जुंगल सुंपत्तीचा लाभ त्याला वषगभर आपलया शतेावर घेता येतो. आज 
आपलया देशात जुंगल एका बाजूला व शतेी दुसऱ्या बाजूला-दोघाुंचा काहीही सुंबुंध नाही अशी जी 
पसरस्स्थती झाली आहे ती सुधारणे लुकेना झाडाुंमुळे शक्य होईल. ‘िामग िॉरेस्री’ ‘शते जुंगल’ ही कलपना 
मूतग स्वरूपाुंत आणण्यासाठी लुकेना हे झाड िार महत्वाचे आहे.  
 

लुकेना झाडाची पाने दोन आठवड्याुंत कुजून योग्य ते खत व मलच जसमनीला परुवतात. हळूहळू 
होणाऱ्या या प्रसक्रयेमुळे झाडाुंना पौसष्टके व प्रसथने योग्य प्रमाणाुंत समळतात. यापेक्षा जलद गतीने पाने 
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कुजली तर झाडाुंची मुळे सवग पौसष्टके शोषनू घेण्याआधीच तयार होऊन िुकट जातात. प्रकवा मीठ तयार 
होऊन झाडे मरतात. 
 

लुकेना पानातील ४० टक् के नायरोजन जसमनीला उपकारक ठरतो व त्यामुळे उत्पादनाुंत वाढ 
होते. लुकेना झाड हे स्वस्त व पुनः पुनः खत समळवून देण्याचा एक शतेावरील कारखानाच आहे. आपलया 
देशाुंत इ. स. २००० साली खताची मागणी १ कोटी ७० दशलक्ष टन इतकी वाढेल; पण त्यामानाने  
उत्पादन मात्र िक्त ५९ दशलक्ष टन इतके होईल. म्हणजे जवळजवळ १ कोटी ११ दशलक्ष टन इतका 
तुटवडा पडेल म्हणजे आपलया शतेकऱ्याुंना सेंन्द्रीय खताकडेच धाव घ्यायला लागेल. लुकेनाची झाडे 
लावली तर शतेावरच खत कारखाने तयार होतात. पेरोलच्या प्रकमती इतक्या वाढत आहेत की रासायसनक 
खते पुढील काही वषात छोट्या शतेकऱ्याुंना अगदी न परवडणारी होतील अशी भीती वाटू लागली आहे. 
 

ग्रामीण भागाुंत रासायसनक खते प्रकमत व नेण्याआणण्याच्या दृष्टीने असजबात परवडत नाहीत. 
लुकेना झाडे लावली तर खताचा प्रश्न हमखास रीतीने सुटू शकेल. सिलीपाईन्स, इुंडोनेसशया या देशाुंत 
नारळाच्या बागाुंत लुकेना झाडे लावलयामुळे त्या देशातील नारळाचे उत्पादन जगात १ व दोन नुंबरचे झाले 
आहे. भारताच्या एका सजलह्याइतका सिलीपाईन्स हा छोटा देश भारताच्या दुपटीने नारळ काढतो. 
केळयाची सनयात ८ लाख ३७ हजार टन करतो; तर आपली केळयाची सनयात िक्त १५,००० टन इतकीच 
आहे. या सवग गोष्टी लुकेना झाडाुंमुळे झालेलया आहेत. आपलया देशातही लुकेना झाडे केळी, सुंत्री, नारळ, 
सुपारी, कॉिीच्या बागा व इतर सपकाुंची शतेे याुंमध्ये दर एकरी २०० ते ३०० अशी झाडे लावली तर ही सवग 
सपके लुकेनाच्या मुळापासून जसमनीला समळणाऱ्या खताुंमुळे असधक वाढतील. 
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आकृती १४. नारळाच्या बागेत खतासाठी लुकेना झाडे लावली तर नारळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात 

वाढते. साधे सबयाणे हायब्रीड सबयाणाप्रमाणे पीक देते. 
 

लुकेना झाडाच्या मुळाशी गाठी बनतात व मुळाुंची स्ऱ्हझोसबयम नावाच्या जीवाणूुंशी मतै्री होते व 
त्यामुळे जसमनीला नायरोजन समळत रहातो. सशवाय लुकेनाची पाने सपके वाढण्याच्या वळेी तोडून 
जसमनीवर टाकली तर त्यातील ४० टके्क नायरोजन सपकाुंना समळतो. लुकेना व सदािुलीचे झाड एकाच 
सठकाणी लावले तर लुकेनामुळे सदािुलीचे झाड िार जोमाने वाढते, पाने मोठी होतात असे आढळून  
आले. साध्या सदािुलीच्या पानाचा आकार ४·५ सेंटीमीटर लाुंब व २ सें. मी. रुुं द पण लुकेनाशजेारच्या 
सदािुलीचा पानाचा आकार ९ सें. मी. लाुंब ४·५ सें. मी. रुुं द झाला. 
 

जांगल पुनर्मनर्ममती 
 

माणसाने जुंगलाचा नाश िार मोठ्या प्रमाणाुंत केला आहे. अमेसरकेतील १/३ झाडे, आसिकेतील 
५० टके्क जुंगले, आसशया खुंडातील ६६ टके्क झाडे व भारतातील ९० टके्क जुंगले तोडली गेली आहेत. 
उरलेली झाडे वाचसवणे व नवीन जुंगल वाढसवणे अत्यावश्यक आहे. बरीचशी झाडे अशी आहेत की त्याुंना 
वाढण्यास ५० ते ७० वष ेलागतात. म्हणनू ४-५ वषांत भराभर वाढणारी लेग्युम जातीची लुकेना झाडे लावणे 
हे या युद्धातील प्रथम रक्षणिळी होऊ शकेल. डॉ. स्वामीनाथन सदस्य, योजना मुंडळ याुंनीही लुकेना 
सारखी झाडे आपलया देशात िार मोठ्या प्रमाणावर लावली पासहजेत असे आवजूगन साुंसगतले आहे. 
 

सरपण जाळणाऱ्या उद्योगाुंनी, वीज कें द्राुंनी, शतेकऱ्याुंनी, शहरातील लोकाुंनी रस्त्याच्या कडेला, 
शतेात, जुंगलाुंत, डोंगरमार्थयावर ही झाडे लावली पासहजेत. 
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वाळलेलया लुकेना पानाच्या खताचे सनरसनराळे घटक खालीलप्रमाणे असतात : 

 
 प्रसतशत 
नायरोजन २·२ ते ४·३ 
िॉस्िरस ०·२ ते ०·४ 
पोटॅसशयम १·३ ते ४·० 
कॅस्लशयम ०·८ ते २·०० 
मगॅ्नेसशयम ०·४ ते १·०० 

 
लुकेना पाने वाळलेली असतील तर त्यातील खताचे प्रमाण असधक होते. सहा पोती वाळलेलया 

लुकेना पानाुंत अमोसनयम सलिेटच्या एका पोत्यात सजतका नायरोजन असतो, सततका असतो. हे खत 
ग्रामीण भागातही शतेकऱ्याला सनमाण करता येते. 
 

लुकेना झाड स्वतः एक कलपवृक्ष असून इतर झाडाुंची वाढ करण्यास िार मदत करते. या 
झाडामुळे वातावरण व जमीन थुंड होते; जसमनीतील पाणी असधक काळ सटकते व इतर झाडे चाुंगली 
वाढतात. जसमनीवर पडलेलया पानाच्या थरामुळे पावसाचे पाणी असधक शोषनू घेतले जाते. पाणी चाुंगले 
मुरलयामुळे जसमनीची धूप थाुंबते. नायरोजन परुवठ्यामुळे इतर गवत व झाडे चाुंगली वाढतात. लुकेना 
झाडामुळे इतर झाडाुंची वाढ व त्याचे पीक ५० ते १०० टके्क वाढते. म्हणून नारळ, पौिळी, सुपारी, आुंबे, 
कॉिी इत्यादी िळबागाुंमध्ये लुकेना झाडे लावली तर ही सपके ५० ते १०० टक्क्याुंनी वाढण्याची शक्यता 
आहे. हा लुकेना झाडाचा िार मोठा िायदा आहे. ही झाडे रबर, साग इत्यादी झाडाुंमध्ये लावली तर खूप 
िायदा होईल. 
 

लुकेना झाडे 
 
१. डोंगर मार्थयावर वाढू शकतात. आपलयाकडे बरेचसे डोंगरमाथे उजाड व बोडके झाले आहेत. 
त्यावर ही झाडे लावता येतील. 

 
२. जेथे जसमनीचा कस कमी आहे व पाऊसपाणी हवामान प्रसतकूल आहे अशा सठकाणी लुकेना झाडे 
जगू शकतात. 

 
३. लुकेना झाडाची जुंगले वाढसवली तर त्यापासून सरपण, लाकूड, गुराुंचा चारा व जसमनीला खत 
समळू शकेल. 

 
४. एकदा ही झाडे लावली की सतत वाढत राहतात. ही झाडे दोन वषांत िळे, िुले देऊ लागतात व 
झाडाचे आयुष्ट्य जवळ जवळ ४० वष ेइतके असते. झाडाची वाढ ४ ते ६ वषांत ६५ िूटाच्यावर इतकी होते. 

 
 



 अनुक्रमणणका 

५. ही झाडे प्रत्येक गावाच्या सामासयक चराऊ जसमनीत लावता येतील व गुराुंना िीस्तरीय म्हणजे 
जसमनीवर गवत व १ मीटर उुंचीवर (३ ते ४ िुटावर) लुकेना पाने खायला समळतील. झाडे त्यापेक्षा असधक 
वाढली तर सतसरा स्तर सनमाण होईल. 

 
६. ही झाडे जुंगलाचे आगीपासून रक्षण करतात कारण या झाडाुंना सहसा आग लागत नाही. 

 
७. या झाडामुळे जसमनी जाळून शतेी करण्याची प्रथा बुंद करता येईल. कारण या झाडामुळे जसमनीचा 
कस न जाळता वाढवता येतो. 

 
८. लुकेना झाडे जसमनी सुधारतात व इतर सपकाुंसाठी नसग (दाई) बनतात. 
  

‘इुंडोनेसशया’ सिलापाईन्स व इतर देशाुंत लुकेना झाडाची लागवड िार मोठ्या प्रमाणाुंवर हाती 
घेण्यात आली आहे. 
 

लुकेना झाडाची लागवड हाताने प्रकवा पेरणी युंत्राने करता येते. सवमानातूनही या झाडाची लागवड 
केली जाते. लुकेना बीयाणे ओळीने डोंगरमाथे, उतार यावर लावले तर ही झाडे वाढतात. वर झाडे लावली 
तर सबयाणे खाली उतारावर पडून हे जुंगल भरभर वाढते. डोंगरावर लुकेना झाडे व इतर सपके घेणे शक्य 
होते. 
 

वाऱ्यामुळे या झाडावर सवशषे पसरणाम होत नाही. िक्त पाने गळून पडतात इतकेच. मुळे खोल 
जात असलयाने ही झाडे वाऱ्यामुळे क्वसचतच उन्मळून पडतात. याउलट केळी, नारळ, कोको, कॉिी 
िळबागाुंमध्ये ही झाडे वारथोपी (सवन्ड बे्रक) म्हणून उत्तम कामसगरी बजावतात. सपाट जसमनीवर लुकेना 
झाडे जोरात वाढतात. तरीपण १००० मीटर (३ हजार िूट) उुंचीपयंतच्या प्रदेशाुंतही ही झाडे वाढू 
शकतात. 
 

प्रगती करणाऱ्या देशाुंमध्ये जुंगल वाढसवण्यामागे अनेकसवध हेतु असतात. सरपण, लाकूड, 
जसमनीची व इतर सपकाुंची सुधारणा, रानटी जनावरे वाढसवण्याची सोय, या सवग गोष्टींमुळे लुकेना झाड 
आदशग आहे. 
 

लुकेना झाडे लावली तर, पनुर्मनमाण ताबडतोब सुरू होते. इतर झाडाुंच्या बाबतीत एक दोन प्रकवा 
असधक वष ेिुकट जातात. लुकेना ही झाडे तोडली तर अगदीथोड्या सदवसाुंत परत नवीन कोंब िुटतात. 
लुकेना झाड सजतके तोडाव ेसततके वाढते. ते लाकूडतोड्यालाही हरवते. 
 

काही देशाुंत काही सवसशष्ट प्रकारची सवषारी गवते इतकी वाढतात की त्यामुळे गुराुंना व शतेकऱ्याुंना 
त्रास होतो. उदाहरणाथग पाथेसनयम गवत. त्यामुळे रोग िैलावतात, इतर खाद्य गवत उगवत नाही. यावर 
उतारा म्हणजे लुकेना झाडे लावणे हा आहे. जमीन नाुंगरून पेरणी युंत्राने लुकेना बी लावले तरी ही झाडे 
चाुंगली उगवतात. तीन वषात लुकेनाचे दाट जुंगल होते व नको असणारे गवत उगवण्याचे बुंद होते. 
सिलीपाईनमध्ये ६० लाख हेक्टर जमीन गवातामुळे िूकट गेली होती. त्यासाठी त्याुंनी एक मोठी लुकेना 
नसगरी केली व रोज १० हजार लुकेना रोपे तयार केली जात. लुकेनाची रोपे पुरसवण्यासाठी आता या देशात 
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शाळा, कॉलेजे, देवळे, चचग, मसशदी, उद्योगधुंदे, स्मशान येथेही लुकेना नसगरी काढलया आहेत. या देशात 
प्रत्येक सरकारी नोकराला दर मसहन्याला वीस लुकेना झाडे लावलयासशवाय पगारच समळत नाही. अशाच 
प्रकारची झाडे लावण्याची सवय सवद्याथी, वृद्धारॅमातील लोक, सस्त्रया याुंना लावली पासहजे. सिलीपाईन 
देशाुंत वृक्षारोपण जून ते सडसेंबरपयंत सतत चालू असते. अनेक परदेशी देशाुंत वाढसदवसाच्या सदवशी, 
लग्नाच्या सदवशी, सण व राष्ट्रीय सुट्याुंच्या सदवशी झाडे लावली जातात. पूवी प्रत्येक माणसू 
अुंत्यसवधीसाठी आपलयाजवळ एक सोन्याची अुंगठी ठेवीत असे; पण आता सोने असूनही अुंत्यसवधीसाठी 
लाकूड समळेल की नाही याची शुंका सनमाण झाली आहे. म्हणून प्रत्येक माणसाने आपलया अुंत्यसवधीसाठी 
आसण इतर गरजाुंसाठी लाकूड उपलब्ध व्हाव े म्हणून २५ लुकेना झाडे लावली पासहजेत. दर मसहन्याला 
लावली तर समाजावर िार उपकार होतील. 

 

 
आकृती १५. डोंगराळ भागाुंत लुकेनी िाुंद्या लावनू माती लोटून देतात व त्यामध्ये तुंबाखू, काुंदा वगरेै सपके 

लावतात 
 

शहरे सुशोसभत करण्यासाठी लुकेना झाडाचा वापर करता येणे शक्य आहे. नुसत्या गवतावर 
जनावरे जगू शकत नाहीत, त्यासाठी लुकेना झाडे लावली पासहजेत. ज्या उद्योगाुंना लाकूड जाळाव ेलागते 
व उत्पादनासाठी लाकूड लागते त्याुंवा डोंगरमाथे, उजाड माळ, रस्ते व इतर सठकाणी झाडे लावण्याची 
सक्ती केली पासहजे. वीजसनर्ममती कें द्राुंनी पण लुकेना झाडाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर घेतली पासहजे. 
देशात तीन सपढ्याुंची झाडे लहान, मध्यम व मोठी अशी सदसली पासहजेत. झाडे लावनू येणारे उत्पन्न त्या 
त्या लोकाुंना सदले पासहजे. जागसतक बँकेने गुजरातसारख्या राज्याला वन सुंवधगनासाठी ३ कोटी रुपये 
सदले. त्याचप्रमाणे लुकेनासाठी िार मोठ्या प्रमाणाुंत जागसतक बकेँकडून कजग समळणे शक्य आहे. 
 

दगडी कोळसा, खसनजे, पेरोल बनसवण्यासाठी सनसगाला हजारो वष ेलागतात; पण लाकूड हे ५-
१० वषांत परत सनमाण करता येते. म्हणून घरबाुंधणी, िर्मनचर, कागद, वस्त्र-प्रावरणे, वीजसनर्ममती 
इत्यादींसाठी लाकडाचा जास्तीत जास्त उपयोग झाला पासहजे. येत्या काही काळाुंत लाकडाची पैदास 
करणे हे शतेीच्या इतर उत्पादनापेक्षा असधक िायद्याचे ठरेल. गुजरातमधील काही शतेकऱ्याुंनी शतेी सोडून 
झाडे लावण्याचा उपक्रम केला; तर त्याुंना एकरी रुपये १६,००० इतके उत्पन्न समळाले. 
 

लुकेना झाडाचे बी टाकले तर बारा वषांनी तेथे लुकेना जुंगल तयार झाले व दर हेक्टरी २० 
घनमीटर (म्हणजे एकरी २९० घनिूट) लाकूड समळाले. 
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आकृती १६. लुकेना झाडे ७० डी. उतार असलेलया उघड्याबोडक्या डोंगरावर लावली तर शतेीची जमीन 

तयार होते. 
 

लुकेना – एक अग्नीसांरक्षक – लुकेनाचे दाट जुंगल असेल तर गवताला आग लागनू जुंगल 
जळून जाण्याचे प्रमाण कमी होते. जेथे आगी लागण्याची शक्यता जास्त आहे तेथे लुकेना झाडे लावली तर 
आग लागण्याचे प्रमाण बरेच कमी होते. 
 

 
आकृती १७. सिलीपाइन्स येथील एक लुकेना रोपवासटका. येथून रोज दहा हजार रोपे वाटली जातात. 
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भाग – ७  लुकेना झाडारे् इतर उपयोग 
 

लुकेना झाडाचे महत्त्व २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस जावा येथील कॉिी मळयाुंच्या अनुभवावरुन 
प्रथम लक्षात आले. कॉिी झाडाच्या मध्ये उुंच लुकेना झाडे लावलयामुळे कॉिीच्या पानाुंना सूयापासून 
सुंरक्षण समळाले. सावली देणारी झाडे म्हणून लुकेना झाडाची खालील वैसशष्ट्टे्य लक्षात घेण्याजोगी आहेत. 
(१) ही लुकेना झाडे इतर झाडाुंच्या मुळाुंना सवशषे त्रास देत नाहीत, (२) या झाडावर सवशषे रोग येत 
नाहीत. (३) ही झाडे सहज लावली जातात. (४) या झाडाुंची िारशी काळजी घ्यावी लागत नाही, (५) या 
झाडाुंची पाने व लाकूड जनावराुंना व सरपणासाठी उपयोगी पडतात, (६) त्याच्या खाली पडणाऱ्या 
पानामुळे इतर झाडाुंना पौसष्टके समळतात. (७) व झाडाुंच्या मुळाुंमुळे नायरोजन समळून इतर सपके चाुंगली 
वाढतात. म्हणून लुकेना झाडे इतर सपकाुंना सावलीसशवाय आणखी सकतीतरी गोष्टी देतात. लुकेना 
झाडाला ‘‘नसग’’ म्हणतात कारण त्याच्या सावलीत वाढणाऱ्या झाडाची काळजी ते िार चाुंगलया प्रकारे 
घेते. 
 

लुकेना झाड हे नसग म्हणून चहा, कॉिी, सनलसगरी, सुंत्री, समरी, साग, रबर, नारळ, पाम वगैरे 
झाडाुंच्या बागेत िार चाुंगली जबाबदारी पार पाडते. 
 

पुटासरको या देशाुंत असे आढळून आले की, केळयाुंच्या बागेत लुकेना झाडे लावली तर या झाडाची 
सावली उपकारक ठरते व पीक दुप्पट येते. कारण उन्हामुळे पानावर डाग पडण्याचा (लीि स्पॉट) रोग 
होतो. लुकेना सावलीमुळे हा रोग कमी केला जातो. 
 

गेलया काही वषांत रासायसनक खते स्वस्त पडत असलयामुळे लोक त्याुंचा वापर करू लागले; पण 
आता पेरोलच्या प्रकमती भरमसाठ वाढलयामुळे ती आता शतेकऱ्याुंना परवडेनाशी झाली आहेत. म्हणनू 
शतेकरी आता परत सेंद्रीय खताकडे वळू लागले आहेत. म्हणून लुकेना झाडाचे महत्त्व आता वाढू लागले 
आहे. नारळाच्या बागेत छोटी लुकेना झाडे लावली तर नारळाला सहरव ेखत (ग्रीन मनॅ्युअर) समळू शकते. 
 

शेत जांगल-ॲग्रोफॉरेस्री-फॉमच फॉरेस्री- जसमनीचा कस वाढसवण्यासाठी शतेावर काही 
लुकेनासारखी झाडे लावावीत, त्यामुळे शतेीचे पीक चाुंगले येते व छोट्या शतेकऱ्याुंना जुंगल सुंपत्तीचा 
लाभ शतेावरच घेता येतो. 
 

लुकेना झाडाुंच्या खाली जोंधळे व इतर सपके, केळी, शेंगा, भईूमूग वगैरे सपके घेता येतात. यामुळे 
पीकही येते व जुंगल वाढून लाकूड, पलप (लगदा), जनावराुंना पानेही वषगभर समळत राहतात. या 
झाडामुळे केळीच्या व इतर बागाुंसाठी आधार देण्यासाठी खाुंब उपलब्ध होतात. दोन्हींचा म्हणजे शते व 
जुंगल याुंना लाभ उठसवणाऱ्या शतेकऱ्याुंचे नावही ‘‘जुंगल शतेकरी’’ असे ठेवाव ेलागेल. हे झाले तर जुंगल 
एकीकडे व, शते दुसरीकडे अशी सध्याची पसरस्स्थती बदलेल व दोन्हीचा सुंगम होऊन जुंगल शतेकऱ्याचे 
उत्पन्न असधक वाढेल. जुंगलतोड करून शतेी करण्याचे सदवस सुंपले पासहजेत. त्यामुळे भारतातील जुंगल 
साि होत आहे. 
 

जगामध्ये २५ कोटी शतेकरी जुंगल तोडून जाळून शतेी करणारे आहेत; त्यापकैी १० कोटी आपलया 
भागात आहेत. सरकती शतेी सोडून आता लोक लुकेनाची झाडे लावतात. ही झाडे वाढतील तशी जमीन 
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असधक कसदार बनते कारण लुकेना मूळाुंपासून नायरोजन समळतो. १० वष े वाट बघत बसण्याऐवजी 
लुकेना झाडे लावलेलया भागात दोन वषांत परत शतेी करता येते. कारण दोन वषांत जसमनीला भरपूर 
नायरोजन लुकेनामुळे समळालेला असतो. डोंगराच्या उतारावर व घळीत लुकेना झाडे लावली तर 
पानापासून समळणाऱ्या खतामुळे शतेी सरकवण्याची जरुरच पडणार नाही. त्यामुळे शतेकऱ्याुंना इकडे 
सतकडे हलाव ेलागणार नाही. 
 

लुकेनारे् इतर उपयोग 
 

मानवी खाण्यासाठी :- अमेसरका, इुंडोनेसशयामध्ये लुकेना मानवी खाद्य म्हणून वापरतात. पाने, 
कोंब, शेंगा, कच्च्या अथवा उकडून खातात. सबया भाजून त्या दळतात व त्यापासून कोकोसारखे पेय 
बनवतात. सबयाुंपासून माळा बनवतात. ग्रामीण भागातील लोक लुकेना शेंगा सवकून गुजराण करतात. 
 

 
आकृती १८. लुकेनाच्या उकडलेलया शेंगा मुलगा आवडीने खातो आहे. 
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आकृती १९. लोकाुंना लुकेनाच्या शेंगा सवकून आपला  चसरताथग चालसवणारी स्त्री. 

 
कडक :- लुकेनापासून प्रडक सनघतो. हा प्रडक सबयाुंपासून काढतात व तो २५ टके्क इतका सनघतो. हा 

प्रडक आईसक्रीममध्ये, गोळयामध्ये लागतो. िेस पावडरमध्ये पण हा प्रडक लागतो. लुकेना प्रडकावर असधक 
सुंशोधन होणे आवश्यक आहे. लुकेना झाडाला २ वषांत १०-१५ पौंड शेंगा येतात. 
 

तपसकरी लाल रुंगाच्या लुकेना सबयाुंपासून माळा करतात. शहराची शोभा वाढसवण्यासाठी लुकेना 
झाडाचा उपयोग मोठ्या मोठ्या शहराुंत करतात. 
 

रांग :- लुकेना झाडापासून बी, शेंगा व बुुंधा याुंपासून सपवळा, ताुंबडा, तपसकरी व काळा असे चार 
रुंग तयार करतात. 
 

लुकेना झाडे शोभेची झाडे म्हणून लोक हल्ली ठेव ूलागले आहेत. 
 

वरील सवग गोष्टी लक्षात घेता लुकेना हा एक क्रास्न्तकारक कलपवृक्ष आहे हे आपलया लक्षात येईल. 
याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली पासहजे. 
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भाग – ८  लुकेना लागवड 
 

लुकेना झाडाची लागवड मोठ्या प्राणावर करायची तर सबयाणे परुसवण्यासाठी व्यवस्था केली 
पासहजे. भारताच्या प्रत्येक राज्यात लुकेना लागवड करण्यासाठी एक स्वतुंत्र महामुंडळ सनमाण होणे 
अगत्याचे आहे. सजलहा पसरषदा, प्रादेसशक सवकास मुंडळे, सजलहा शतेकी सवभाग, सजलहा वन सवभाग, 
शाळा, कॉलेजे, ऑिीस, देवळे, मसशदी या सवांनी या झाडीची लागवड करण्यात मदत केली पासहजे. 
 

कोणती लुकेना झाडे कोठे लावायची याबाबत सुंशोधन झाले पासहजे. लुकेनाबद्दल खालील 
सुंशोधन झाले पासहजे. 
 

१. लुकेना झाडामुळे नायरोजन सिक्सेशन कसे वाढेल ? 
 

२. आम्लयुक्त जसमनीत ही झाडे कशी वाढतील. 
 

३. लुकेना झाडासाठी लागणारी पौसष्टके व त्याुंचे प्रमाण. 
 

४. उुंच पातळीच्या प्रदेशात ही झाडे कशी वाढतील. 
 
५. दलदलीच्या भागात उुंच जसमनीवर, ॲलयुसमसनयम असणाऱ्या जसमनीत कोणत्या  प्रकारची 

लुकेना झाडे वाढतील ? 
 

६. रोपटी वाढसवण्याचे तुंत्र. 
 

लुकेना पानावर सांशोधन : मायमोससन, गुराुंसाठी गवत व लुकेना कुरणे तयार करण्याबाबत 
सुंशोधन होणे आवश्यक आहे. 
 

लुकेनाच्या नवीन जाती शोधून काढणे, लुकेना झाडाचा जसमनीच्या धूपीवर काय पसरणाम होतो हे 
पासहले पासहजे. लुकेना लाकडावर असधक सुंशोधन झाले पासहजे. लुकेना झाडाुंचा सरकत्या शतेाुंमध्ये काय 
उपयोग होईल याचा सवचार होणे आवश्यक आहे. 
 

लुकेना झाडारे् णबयाणे कोठे णमळेल ? 
 

लुकेना झाडाचे सबयाणे सिसलपाईन्स या देशातून व काही सवसशष्ट प्रकार इतर देशाुंतून आणाव े
लागतील. 
 

भारतात कुबामूळचे सवगप्रथम महत्त्व जर कोणी ओळखले असेल तर ते कृसष सशक्षणसुंस्था कोसबाड 
सहल् याुंनी होय. तेथे या झाडाची लागवड १९६७ साली करण्यात आली. त्यानुंतर भारतीय कृष-औद्योसगक 
प्रसतष्ठान याुंनी उरळीकाुंचन येथेही मोठ्या प्रमाणात त्याची लागवड केली. ह्या दोन्ही सुंस्थाुंतून कुबामूळचे 
बी उपलब्ध होईल. त्याव्यसतसरक्त राज्याचे वन खाते व पशुसुंवधगन खाते ह्यानीही त्याुंच्या जसमनींवर लागवड 
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केली असून त्याुंचेकडेही बी उपलब्ध होईल. मुुंबई येथील मनेॅजमेंट रीसचग सव्हीसेस् ही सुंस्था सबयाणे 
समळसवयाुंत मदत करील. 
 

पण प्रथम वणगन केलेलया सवसशष्ट प्रकारच्या लुकेना  झाडाचे सबयाणे िार मोठ्या प्रमाणावर 
सिसलपाईन्स व इतर देशाुंतून आयात कराव ेलागेल व त्याबाबत योग्य ती व्यवस्था केली जात आहे. कें द्र 
सरकारने दर वषी अडीच टन सबयाणे मागसवण्याचे ठरसवले आहे. सबयाणे आयात करण्याची खुली 
परवानगी सवांना असावी म्हणून आयात धोरणाुंत बदल होणे आवश्यक आहे. 

 
बँकाुंनी लुकेनाबाबत एक धडक लुकेना कायगक्रम घेतला पासहजे. बँकाुंनी हा कायगक्रम घेतला तर 

शतेी व दुग्ध व्यवसाय, लाकूड व इतर उद्योग याुंना आर्मथक दृष्ट्ट्या िार मदत होईल व त्याुंचा 
कजगबाजारीपणा कमी होण्यास मदत होईल. लुकेना नसगरी बनवनू रोपे मोठ्या प्रमाणाुंत सदली तर अनेक 
लोकाुंना रोजगारी व शाळा, कॉलेजेस्, मुंसदरे, वृद्धारॅम इत्यादींना उत्पन्नाचे साधन होईल. प्रत्येक 
माणसाने मसहन्याला वीस झाडे लावली पासहजेत असा कायदा होणे आवश्यक आहे. 
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भाग –  ९  लुकेना – आधारीत उद्योगधांदे 
 

लुकेनार्ी आणखी काही वैणशष्ट्ये :- लुकेना हे झाड शतेी व उद्योगधुंद्याच्या दृष्टीने िार महत्त्वाचे 
आहे. ऊस सपकसवला जाणाऱ्या जसमनीत काही वषांनुंतर मीठ िुटते व प्रत्येक खेड्याुंत हजारो हेक्टर 
जमीन नाकामी होते. अशा जसमनीत जीपसम टाकून लुकेना झाडे लावली तर या जसमनी परत सपकाखाली 
आणता येतील. 

 
उद्योगधुंद्यामुळे हवामान दूसषत होत असते, त्यावर उपाय म्हणनू लुकेना झाडे लावली तर 

हवाशुद्धीकरणास मदत होईल. एअर व वॉटर पोलयूशन बोडाने लुकेना झाडे लावण्याची सक्ती 
उद्योगधुंद्याुंवर केली पासहजे. 

 
केळी, नारळ ऊस व इतर िळिळावळ लुकेना लागवडीमुळे वाढली तर सनयात व्यापारास चालना 

समळेल. 
 
लुकेना-शतेावर म्हणजे शतेाच्यामध्ये लावले तर बसबीचा प्रश्न सनमाण होत नाही व शतेीचे 

उत्पादन वाढते आसण शतेकऱ्याला जुंगल-वस्तू पण समळू लागतात. 
 
लुकेना झाडाच्या लाकडावर चालणारा रु. १५,००० टा गसॅीिायर बनसवला तर ५०० कुटुुंबाुंना 

वीज परुसवता येते. 
 
लुकेना हे झाड आपलया तरुण व बेरोजगार व्यक्तींना काम देऊ शकेल. लुकेना झाडाुंची लागवड हे 

त्याुंचे पालनपोषण करण्याचे काम रोजगार हमी योजनेखाली देता येईल. 
 
लुकेना व उद्योगधांदे : लुकेना झाडामुळे अनेक प्रकारचे उद्योगधुंदे स्थापन होऊ शकतील. 
 
दुग्धव्यवसाय, वीजसनर्ममती, कोळसा बनसवणे, कागद बनसवणे, लुकेना पानाुंपासून गुराुंचे खाद्य 

(लुकेना पेलेटस्) बनसवणे, लुकेना पानाुंपासून शाळेतील मुलाुंसाठी प्रोटीन काढणे, लुकेनाच्या सबया, 
शेंगा, बुुंधा व साली याुंपासून काळा, ताुंबडा, तपसकरी व सपवळा असे चार रुंग तयार करणे, डींक काढणे, 
लुकेना सबयाुंपासून माळा व कोकोसारखे पेय बनसवणे, लुकेना लाकडापासून िर्मनचर बनसवणे, 
सनजगलीकरणाचे उद्योग चालसवणे, इत्यासद अनेक प्रकारचे उद्योग लुकेना झाडाच्या आधाराने सुरू करता 
येतील.  
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भाग – १०  लुकेना क्रान्द्तीरे् आधारस्तांभ 
 
लुकेना झाडाबद्दल महाराष्ट्र टाईम्समध्ये सदनाुंक ३० ऑक्टोबर १९८० रोजी लेख सलसहलयावर 

असुंख्य पते्र आली. त्यामध्ये शतेकरी, शतेकरी सुंस्था, पशुसुंवधगन सुंस्था, आयुवेद कॉलेज, साखर 
कारखाने याुंनी लुकेना झाडे लावण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याुंनी आमच्याकडून बी नेले. या झाडासवषयी 
एक सामुदासयक सवचारमुंथन झाले. वधा, नागपूर, साुंगली, अकोला, बेंगलोर, अहमदाबाद, गोवा इथे ही 
झाडे लावली गेली. कोसबाड येथे रॅी. जयुंतराव पाटील याुंनी लावलेली बी २-५ मसहन्याुंत ६ िूट उुंच 
वाढली आहेत. सबयाणे मागवनू झाडे लावण्याचे काम आता जोराने सुरू होईल असे सदसते. सजलहा 
पसरषदा, वनसवभाग, उद्यान सवभाग, आयुवेद शाळा, कागद कारखाने, कोकण सवकास महामुंडळ, भाभा 
रीसचग सेंटर इत्यादी लोकाुंनी व सुंस्थाुंनी या कामाुंत लक्ष घातले आहे. कें द्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर 
सबयाणे आयात करण्याचे ठरसवले आहे. 

 
लुकेना क्रान्ती ही प्रथम आपलया मनात रुजली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. याबाबत प्रथम 

हा सवचार उचलून धरला ते लोक व सुंस्था याुंना लुकेना क्रान्तीचे आधारस्तुंभ म्हणाव ेलागेल. 
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भाग – ११  लुकेना क्राांती एक णनकडीर्ी गरज 
 

आपल्या देशातील जणमनीर्ा वापर व जांगल १९७१-७२ साली खालीलप्रमाणे होता. 
 

   (१००० हेक्टर) 
१. एकूण जमीन ३०५,५८३ १०० टके्क 
२. जुंगल ६५,७५७ २१·५ टके्क 
३. लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन ४५,७५७ १५·० टके्क 
४. चराऊ कुरणे १३,१३२ ४·३ टके्क 
५. इतर झाडाुंखाली असणारी जमीन ४,३६९ १·४ टके्क 
६. लागवड योग्य खराबा १५,९४९ ५·३ टके्क 
७. पडीक जमीन २१,२५४ ६·९ टके्क 
८. सपकाखालील जमीन १३९,३६५ ४५·६ टके्क 

 
वरील आकडेवारीवरून असे सदसून येईल की, लुकेना झाडे ३ ते ७ मध्ये नमूद केलेलया जसमनीत 

लावता येतीलच सशवाय ४५·६ टके्क सपकाखालील जसमनीतही जोड पीक (इुंटर कस्लटवशेन) म्हणून लावता 
येतील. 

 
जळण व इांधनासाठी वापर (१९७०-७१) 
 दशलक्ष टन 
कोळसा ६५·९५ 
तेल १८·२४ 
लाकूड १२२·७६ 
इतर टाकाव ूवनस्पती ३७·७७ 
शणेकूट ६७·२८ 
वीज २७·०४ सबसलयन के. डब्लयू. एच. 

 
लुकेना झाडे लावली तर सरपण समळेल व शणे हे खतासाठी वर नमूद केलेलया मोठ्या प्रमाणाुंत 

खत म्हणून वापरता येईल. वाळलेले ७० दशलक्ष टन शणेकूट म्हणजे म्हणजे ओले शणे ३५० दशलक्ष टन 
इतके होते. इतक्या खताचा अयव्यय टाळता येईल. १/३ रासायसनक खताइतके खत आपलया जसमनीला 
समळेल. पण शणेाचा वापर जळणाकसरता करणे िार अपव्ययाचे असले तरीपण दुसरे जळण लाकूड 
जोपयंत समळत नाही तोपयंत लोकाुंना नाईलाज होता. म्हणून लुकेना झाडे लावली पासहजेत. 

 
आपलया देशामध्ये दर डोई एकूण इुंधनाुंची गरज ३३२ सकलो इतकी असते व त्यापकैी २४१ सकलो 

इुंधन, २१६ सकलो लाकूड व २५ सकलो शणेकूटे यापासून भागसवली जाते. तरीपण लाकडाची गरज माणशी 
वषाला एक टन आहे असे धरून झाडे लावली पासहजेत. 

 
लाकूड हे इुंधनासाठी िार मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते कारण लाकूड सहजासहजी समळते; ते 

गोळा करणे सोपे असते, साठवनू ठेवता येते व वापरण्यास इतर कोणत्याही इुंधानापेक्षा सोपे असते. 
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जगातील ५० टके्क लाकूड स्वयुंपाकासाठी वापरले जाते व सवकसनशील देशात ९० टके्क लाकूड 
स्वयुंपाकासाठी वापरले जाते. इसवी सन २००० मध्ये लाकडाची मागणी उपलब्धतेच्या दुप्पट होईल असा 
अुंदाज आहे. 

 
सध्या लाकडाचा वापर ७० कोटी क्युबीक मीटर इतका होतो. इसवी सन २००० वषी लाकडाचा 

वापर ९० कोटी क्युबीक मीटर होईल. 
 

 
आकृती २०. पूवी ओसाड असलेलया जसमनीत लुकेना झाडे 

 
जगाच्या काही भागात लाकडाचे दुर्मभक्ष्य िार मोठ्या प्रमाणात होईल. नेपाळमध्ये लाकडाची 

मागणी उपलब्धतेच्या ७ पट असलयाने लाकडाच्या प्रकमती भरमसाठ वाढलया आहेत व लाकूड िाटा गोळा 
करण्यासाठी सुंपूणग सदवस भटकाव े लागते. लाकडाच्या प्रकमती गेलया दोन वषांत ३०० टके्क वाढलया 
आहेत. भारतात जुंगल कमी झालयामुळे खेड्यातील लोकाुंना वषांतून २००-३०० मनुष्ट्य सदवस लाकूडिाटा 
गोळा करण्यात जातात. भारतातील जुंगल िार कमी झाले असून ते आता ३५ दशलक्ष हेक्टर म्हणजे िक्त 
११ टके्क जसमनीवर इतके कमी झाले आहे. त्यामुळे लोकाुंना सरपणावर गरीब लोकाुंना त्याुंच्या उत्पन्नाच्या 
२० ते ३० टके्क उत्पन्न खचग कराव ेलागत आहे. दरवषी १ टक्का जुंगल कमी झाले तर पुढच्या वषी १०-१५ 
वषात सरपणासाठी मोचे सनघतील, िार मोठा तुटवडा पडेल. लोकाुंच्याकडे अन्न असेल पण ते 
सशजवण्यासाठी सरपण नसेल अशी पसरस्स्थती येईल. म्हणून अन्नाइतकेच सरपण व लाकूडिाटा 
वाढसवण्याला प्राधान्य सदले पासहजे. शतेी करणे व जुंगल वाढसवणे या दोन्ही गोष्टींना सारखेच प्राधान्य सदले 
पासहजे. ओसाड डोंगराळ भागात लुकेना झाडे लावनू एनजी प्लँटेशन करता येईल. 

 

 
आकृती २१. डोंगराळ भागाुंत कोळसा व जळाऊ लाकडासाठी लावलेली लुकेना झाडे 
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लुकेनासारखी भरभर वाढणारी झाडे िार मोठ्या प्रमाणावर लावली पासहजेत. ही झाडे 
लावण्यासाठी सबयाणे िार मोठ्या प्रमाणाुंत सिसलपाईन्स, इुंडोनेसशया, मेस्क्सको, ऑस्रसेलया वगैरे 
देशाुंतून आयात कराव े लागेल. हे बी नसगरी करण्यासाठी सुरुवातीला आयात कराव े लागेल; पण ही 
आयात करण्यात अनेक अडचणी आहेत. कें द्र सरकारच्या धोरणामध्ये झाडाचे बी आयात करण्यासाठी 
कोणतीच तरतूद नाही. िक्त भाजीचे बीयाणे अधा सकलो इतके आयात करता येते. म्हणून १९८१-८२ 
सालचे आयात धोरण बदलून शतेकरी, दुग्ध व्यवसाय व इतर कोणत्याही नागसरकाला लुकेनासारख्या 
झाडाुंचे सबयाणे आणण्याची खुली परवानगी आयात धोरणाुंत सदली पासहजे व त्यावर कोणत्याही प्रकारचे 
आयात शुलक बससवता कामा नये. झाडे लावण्याच्या उपक्रमाला उते्तजन द्यावयाचे असेल तर आयात 
धोरणाुंत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. 
 

आपण आतापयंत पासहले की लुकेना हे झाड आपलया देशात दुसरा कलपवृक्ष होऊन आपणाला 
सरपण, गुराुंना चारा, शतेीला खत देऊ शकते. या झाडाचे अनेक इतर उपयोग आहेत. म्हणून लुकेना 
झाडाुंची सवग देशाुंत मोठ्या प्रमाणात एनजी प्लँटेशन, िामग िॉरेस्री, शतेजुंगल म्हणून लागवड व्हावी 
म्हणून एक धडक योजना करून बँका व सरकार याुंनी दरवषी रुपये २०० कोटींची योजना हाती घेऊन 
राबसवली पासहजे. याप्रमाणे ५ वष े हा कायगक्रम हाती घेतला तर आपलया शतेीत क्राुंती होईल व सनसरृत 
सुपसरणाम सदसून येतील. दुग्ध व्यवसाय, शतेी, वीजसनर्ममती, इतर पशुपालन योजना यामध्ये खूपच 
सुधारणा घडून आलेली सदसेल. 
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महाराष्ट्रार्ा वनणवकासार्ा भर्व्य कायचक्रम 
 

महाराष्ट्र राज्यातील जुंगलाुंनी व्यापलेले एकूण प्रदेश ६,९२० चौरस सकलोमीटर म्हणजेच 
महाराष्ट्राच्या एकूण के्षत्रिळाच्या िक्त २०·८ टके्क आहे. सशवाय सनरसनराळया भागाुंतील जुंगलाुंची 
सवभागणीही असमान आहे. 
 

१९८०-८१ या वषात राज्यात वनसवकासाच्या योजनाबद्ध कायगक्रमाचे एक नव ेयुग सुरू झाले. हे 
नव ेधोरण आसण त्यामागील दृष्टी ही असतशय कलपक आहे. त्यातील पसहले पाऊल म्हणजे १९७८ ते १९८३ 
च्या योजनेची व १९८०-८२ च्या वार्मषक योजनेची िेरआखणी करून राज्याच्या सवकाससवषयक कायगक्रमात 
वनसवकासाला योग्य अग्रक्रम देणे. मागील सुंबुंध कालखुंडाशी तुलना करताना वनसवभागाच्या सवग 
कायगक्रमाुंच्या खचात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पुंचवार्मषक योजनेसाठी (१९८१-८५) व १९८१-८२ 
च्या वार्मषक योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे. 
 

   (रुपये लाखाुंत) 
णवभाग   तरतूद 
   १९८०    -     १९८१- 
   ८५        ८२ 
वनीकरण ... ... ४,८७५ १,०४७ 
जमीन सुंरक्षण ... ... १०६ २० 
पयगटन ... ... ५० २० 
  एकूण ५,०६१ १,०९७ 
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 ‘एक मूल, एक झाड’ 
 
नव्या सपढीला ह्या कायगक्रमात सामील करून घेण्यासाठी पुंतप्रधान रॅीमती इुंसदरा गाुंधी याुंनी 

सुचसवलयाप्रमाणे ‘प्रत्येक मुलासाठी एक झाड’ या योजनेंतगगत १९८१-८२ या वषात मुलाुंकरवी जवळजवळ 
१,५०,००० वृक्षाुंचे रोपण होईल. त्यासाठी १६·९७ लाख रुपयाुंची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 
गरीब व बेकार लोकाुंना वृक्षारोपणाचे काम देऊन उजाड झालेली जुंगले पुन्हा सवकससत करण्याची 

एक योजना १९८१-८२ मध्ये हाती घेण्यात येईल. या कामी ९·८७ लाख रुपये खचग येईल. प्रत्येक व्यक्तीला 
उजाड झालेले दोन ते चार हेक्टर एवढ्या के्षत्राचे जुंगल पुनवगनीकरणासाठी सदले जाईल. त्याुंनी हे काम 
पाच वषांच्या कालावधीत करावयाचे आहे. हे काम ते जुंगल सवभागाच्या कमगचाऱ्याुंच्या मागगदशगनाखाली 
करतील. या वनसुंवधगन व वनसुंगोपनाच्या कामासाठी प्रत्येक व्यक्तीस दरमहा १५० रुपये पगार सदला 
जाईल. १९८१-८२ या वषात १,००० हेक्टसगच्या वर के्षत्रात ही योजना अुंमलात आणली जाईल. 

 


