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निवेदि 
 

महाराष्ट्रात शतेी आचि बागायती या चवषयावर अचधकार वािीने जे मागसदशसन करू शकतात 
त्यापैकी श्री. जयतंराव पाटील एक होत. कोसबाडच्या पचरसरातील त्याचं्या शतेी प्रयोगाम ळे त्यािें नाव 
महाराष्ट्रात सवसत्र द मद मू लागले आचि कै. जमनालाल बजाज पाचरतोचषकािे ते मानकरीही ठरले. श्री. 
जयंतराव पाटील यानंी जगातील काही देशानंा भेटी देऊन जगाच्या शतेीिा फार पद्धतशीरपिे अभ्यास 
केलेला आहे. याि अभ्यासािे फळ म्हिजे “जगािी शतेी” हा आम्ही प्रचसद्ध करीत असलेला गं्रथ. हा गं्रथ 
प्रचसद्ध करून महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मडंळ एका अथी कृतकृत्य होत आहे. 
 
 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारकिंगे, 
म ंबई–४०० ०२० अध्यक्ष, 
चदनाकं : २६ जानेवारी, १९८८. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 

  



 
           

प्रस्ताविा 
 

अमेचरकेच्या शकै्षचिक प्रचतष्ठानने मला तेथील चवद्यापीठातं उच्च चशक्षि घेण्यासाठी फ लब्राइट 
चशष्ट्यवृत्ती मजूंर केली. त्यान सार ३० ज लै १९६२ रोजी म ंबईहून एस. एस. ओरॅनसो ह्या बोटीने मी 
अमेचरकेच्या प्रवासात चनघालो. माझ्या जीवनातंील हा पचहलाि परदेश प्रवास होता. बोटीने अमेचरकेस 
पोहिण्यास मला तीन आठवडे लागले. चवद्यापीठातं दाखल होण्यापूवी अमेचरकेन समाज जीवनािी मचहती 
व्हावी यासाठी स मारे तीन आठवडे मी ओहोयो राज्यातील क्लेव्हेलँड शहराच्या पचरसरात अमेचरकन 
क ट ंबात राचहलो. ऑगस्ट १९६२ ते मे १९६४ ह्या स मारे २० मचहन्याच्या काळातं माझे अमेचरकेत वास्तव्य 
होते. कॅनसस राज्य चवद्यापीठातं फलोद्यान व शतेी चवस्तार ह्या चवषयािे चशक्षि घेत असतानंा अमेचरकेतील 
शतेी व तेथले समाज जीवन जवळून पहाता आले. जून १९६४ मध्ये अमेचरकेहून परत येतानंा मी हॉलंडला 
भेट चदली. त्यावळेी मला तेथल्या खार जचमनीिा चवकास ह्या संबधंीिा अभ्यास करण्यािी संधी चमळाली. 

 
अमेचरकन शासनाने सप्टेंबर १९६७ मध्ये मला प नः आमंचत्रत केले. ह्यावळेी व्हमाउंट राज्यातील 

ब्रटॅलबरो येथील आंतरराष्ट्रीय प्रचशक्षि संस्थेत अमेचरकन शातंी सैचनकानंा मराठी भाषा व सकस आहार 
योजना ह्यािे प्रचशक्षि देण्यािी जबाबदारी मजवर सोपचवण्यात आली. त्यावळेी तेथली शतेी, द ग्ध व्यवसाय 
व वने ह्यािंा मला अभ्यास करता आला. 

 
ऑगस्ट १९७१ मध्ये कम्य चनटी एड अॅब्रोड ह्या स्वयंसेवी संस्थेने जीन मकॅें झी चशष्ट्यवृत्ती मजूंर 

करून ऑस्रेचलयाला भेट देण्याकचरता मला आमंचत्रत केले. तेथल्या भेटीत भातशतेी, वने, द ग्ध व्यवसाय 
व गवती क रिे यािंा अभ्यास करण्यािी मला सधंी चमळाली. चब्रस्बेन येथील चिन्सलँड चवद्यापीठ व 
कॉमनवले्थ सायंचटचफक अडँ इंडस्रीयल चरसिस संघटनेिी “कॅप्रनगहॅम” प्रयोगशाळा ह्यातंील िाऱ्यािे 
संशोधन भारताच्या दृष्टीने फारि मौचलक आहे. ह्या संस्थेिे संिालक डॉ. इ. एम. हटन ह्यानंी काहंी 
चनवडक िाऱ्यािे चबयािे नम ने मला चदले. भारतात परत आल्यावर ते बी मी कोसबाड कृचष संस्था व 
शतेकऱ्याचं्या शतेावर पेरून त्यािें अनेक वष ेप्रयोग केले. त्यावळेी स्टायलो व चसरॅरो ही दोन िाऱ्यािी चपके 
येथल्या पचरस्स्थतीत रूजचवण्यातं मला यश आले. माझी ऑस्रचेलयािी भेट त्यादृष्टीने अत्यतं फलदायी 
ठरली. 

 
भारत सरकारच्या इंचडयन कौस्न्सल ऑफ अॅग्रीकल्िरल चरसिस ह्या संघटनेने कोलंबो योजनेिी 

चशष्ट्यवृत्ती मंजूर करून इंग्लंड मधील शतेी चशक्षिािा अभ्यास करण्यास माझी चनवड केली. त्यान सार मािस 
१९७६ मध्ये मी इंग्लंडला गेलो. तेथे स्टॅफोडसशायर व लँकेशायर येथील कृचष ससं्थातं मी स मारे दहा 
आठवडे राचहलो. त्याकाळात तेथील शतेी चशक्षि पद्धती व गवती क रिे ह्यािंा अभ्यास केला. 

 
नोव्हेंबर १९७८ साली इस्त्राइल सरकारच्या कृचष मंत्रालयाने तेथल्या शतेीिा व चवस्तार कायािा 

अभ्यास करण्यास मला आमंत्रि चदले. त्यावळेी रुपीन कृचष ससं्थेस द भत्या ग राचं्या व्यवस्थापनाच्या 
अभ्यास वगात मला उपस्स्थत राहता आले. त्याम ळे इस्त्राइल मधील द ग्ध व्यवसायािाही मला अभ्यास 
करता आला. 

 



 
           

ऑगस्ट १९८० मध्ये आंतरराष्ट्रीय ग्रामीि प नरसिना संस्थेने चफलीपाईन्समधील आंतरराष्ट्रीय 
नेतृत्व प्रचशक्षि वगात भाग घेण्यास मला आमंत्रि चदले. तेथल्या वास्तव्यात भातशतेी व फलोद्यान यािंा 
अभ्यास करता आला. तसेि तेथे िाललेले ग्रामीि प नरसिनेिे प्रयोग अभ्यासता आले. 

 
मी भेट चदलेल्या देशापंैकी अमेचरका, इंग्लंड, हॉलंड, व ऑस्रचेलयािा दचक्षि भाग हे अतीथंड 

अगर समशीतोष्ट्ि प्रदेश असल्याने तेथील चपके व मशागतीच्या पद्धती भारतातील शतेीपेक्षा चभन्न आहेत. 
परंत  त्या देशातील शतेी चशक्षि देिाऱ्या संस्था ग्रामीि य वकाचं्या संघटना ह्यािे अन भव भारतािी शतेी व 
ग्रामचवकासातं अभ्यासण्याजोगे आहेत. 

 
अमेचरकेतील ग्रामीि भागािा जर चवकास करावयािा असेल तर शतेकऱ्यानंा व काराचगराला 

त्याचं्या गरजेिे चशक्षि चमळाले पाचहजे. ह्या तत्वावर अमेचरकेिे त्यावळेिे राष्ट्राध्यक्ष अब्रराहम प्रलकन ह्यानंी 
१९६२ साली तेथे “जमीन–अन दान महाचवद्यालये” स रू केली. कालातंराने ह्या चवद्यालयािे कृचष 
चवद्यापीठात रुपातंर झाले. ह्या चवद्यापीठानी स रवातीच्या काळातं चशक्षिाद्वारे शतेकऱ्यातं शास्त्रीय शतेीिा 
प्रिार केला परंत  शतेीिे प्रश्न सोडचवण्यासाठी संशोधनािीही जरूरी आहे हे आढळून आल्यावर ह्या 
चवद्यापीठाना प िे शतेी प्रयोग कें द्रािी जोड देण्यात आली. एवढे करूनही तेथले शतेकरी शतेीच्या नवीन 
स धारिा जेव्हा स्वीकार करीत नाहीत असे आढळून आले. तेव्हा शतेकऱ्याचं्या शतेावर शतेीच्या नवीन 
पद्धतीिी प्रात्यचक्षके ठेवण्यातं आली. ही प्रात्यचक्षके एवढी पचरिामकारक ठरली की, त्यातूनि प ढे 
“चवस्तार कायस” ही शतेी चशक्षिािी एक नवीन पद्धती तेथे चनमाि झाली. तेव्हापासून चवस्तार कायाद्वारे 
प्रयोग शाळेत झालेले अद्यावत संशोधन शतेकऱ्याचं्या शतेावर पोहिचवण्यािे महत्वािे कायस अमेचरकेतील 
कृचष चवद्यापीठे करीत असतात. चवस्तार कायाच्या चवद्यमाने “फोर एि क्लब” नावािी ग्रामीि य वकािंी 
एक संघटना स्थापन करण्यात आली. हे य वक व य वती शतेी व जनावरािें संगोपन ह्या के्षत्रातंील प्रकल्प 
चनवडतात. व “काम करता करता चशका” ह्या तत्वावर ज्ञान प्राप्त करतात. अमेचरकेिे भावी शतेकरी 
चनमाि करिारी ही संघटना आहे. 

 
इंग्लंडमधील शतेी चशक्षि तर अत्यंत अभ्यासनीय आहे. तेथील परगण्यातं शतेीिे प्रात्यचक्षक चशक्षि 

देिारी कृचष चवद्यालये आहेत. ह्या चवद्यालयािंी शतेी व्यापारी तत्वावर केली जाते. त्याम ळे तेथे चशक्षि 
घेिाऱ्या चवद्यार्थ्यांना शतेीिे खरेख रे चशक्षि चमळते. शतेीच्या व्यवसायासंबधंी त्याचं्यात आत्मचवश्वास चनमाि 
होतो. 

 
हॉलंडमधील जमीन ही चनसगाने चदलेली नसून ती मािसाने चनमाि केली आहे, असे म्हटले जाते. 

ते अगदी खरे आहे. आध चनक चवज्ञान व तंत्रज्ञानािा वापर करून सम द्र हटवनू हजारो एकर खार जचमनीिा 
चवकास करण्यास तेथल्या तंत्रज्ञानी यश चमळचवले आहे. जेथे एकेकाळी सम द्र होता तेथे आज अत्यतं 
समदृ्ध अशी शतेी चदसत आहे. भारताच्या सागर चकनाऱ्यालगत लक्षावधी एकर खार जमीन आहे. चतिा 
चवकास करण्यािे प्रयत्न िालू आहेत. त्यात हॉलंडिे अन भव खात्रीने उपयोगी पडतील. 

 
इस्त्राइल, चफलीपाईन्स व ऑस्रेचलया खंडािा उतर भाग हे उष्ट्ि कचटबधंात मोडत असल्याम ळे 

तेथल्या शतेीतील चपकेही भारतातील चपकाप्रमािेि असल्याने तेथील शतेीिे अन भव चनचित उपयोगी 
पडतील. इस्त्राइल देशाने तर वाळवटातं नंदनवन चनमाि केले आहे. पािी ही द र्ममळ गोष्ट असल्याम ळे 
फवारा व प्रठबक पद्धतीने पाण्यािा प्रत्येक थेंब उपयोग करण्यािे तंत्र त्यानंी अवलंचबले व त्यातून शतेीिी 



 
           

समृद्धी चनमाि केली. आपि जर हे तंत्र अवलंचबले तर फार मोठे कोरडवाहू के्षत्र आपिासं 
जलप्रसिनाखाली आिता येईल. इस्त्राइलमध्ये जचमनीिी मयादा असल्याम ळे थोड्या जचमनीतून जास्त 
उत्पादन देिारी चनवडक फळझाडे व फ लझाडे यािंी त्यानंी लागवड िालचवली आहे. त्यािाही आपिासं 
अवलंब करण्यासारखा आहे. 

 
चफलीपाईन्स हा दचक्षि पूवस अचशयातील देश आहे. पूवी तेथे भातािे एकि चपक घेतले जाई. परंत  

अचलकडच्या काळात त्यानंी भाताबरोबर नारळ, कॉफी, केळी व अननस ह्या चमश्र शतेीिा अवलंब करून 
शतेीिी अथसव्यवस्था बळकट करण्यािे तंत्र अवलंचबले आहे. ह्या व्यचतचरक्त गेल्या दहा वषात त्यानंी 
“इचपल इचपल” ह्या झाडाचं्या लागवडीिा मोठा कायसक्रम हाती घेतला आहे. इचपल इचपल म्हिजे स बाभळू 
होय. पडीक जमीनीवर भात–शतेीच्या बाधंावर नारळाच्या बागेत ह्या झाडािी लागवड केली जात आहे. 
त्याचशवाय रस्त्याच्या दोहोबाजूस ह्या झाडाच्या िार िार रागंा लावल्या आहेत. मनीला शहरािे सौंदयस 
वाढचवण्यासाठी ह्यािं झाडािंा उपयोग केला आहे. भचवष्ट्यकाळातील ऊजा चनमाि करिारे झाड म्हिून 
त्याकडे पाचहले जात आहे. तसेि ह्या झाडाच्या पानािंा ग रािें, ड करािे व कोंबड्यािे खाद्य म्हिून सरास 
उपयोग करण्यातं येतो. 

 
चफलीपाईन्समधील आतंरराष्ट्रीय भात संशोधन केद्राने १९६५ सालच्या स मारास भाताच्या ज्या 

जाती शोधून काढल्या त्यातीस आय–आर–८ ह्या जातीने भातशतेीत क्रातंी घडवनू आिली. म्हिनूि ह्या 
जातीला िमत्कार घडवनू आिारी जात असे संबोधले जाते. आता ह्या कें द्रात रोग व कीटक प्रचतबधंक 
जाती शोधून काढण्यावर सशंोधन िालू आहे. भारतातील भातशतेीला ह्या जाती चनचित उपय क्त ठरतील. 

 
चफलीपाईन्स मधील आतंराष्ट्रीय ग्रामीि प र्नरिना ससं्था ही ग्राम चवकास कायािे चशक्षि व 

संशोधन करिारी जागचतक अगे्रसर संस्था गिली जाते. ही संस्था डॉ. जेम्स येन ह्यानंी स्थापन केली आहे. 
डॉ. येन हे आज नव्वद वषांिे आहेत. त्यानंी िीनमध्ये प्रटगशने येथे स मारे िाळीस वष ेग्राम चवकासािे कायस 
केले. तदनंतर त्यानंी चफलीपाईन्स ग्राम प नसरिना िळवळ स्थापन केली. िीन व चफलीपाईन्समधील ग्राम 
प नसरिनेिा प्रदीघस अन भव घेतल्यानंतर त्यानंी आतंरराष्ट्रीय ग्रामीि प नसरिना सस्था स्थापन केली. ह्या 
संस्थेने ग्रामीि प नसरिनेच्या कायात केवळ एकाि कायसक्रमावर भर न देता जीवन चनवाह, चशक्षि, आरोग्य 
व स्थाचनक स्वराज्य ह्या िार गोष्टी एकत्र करून एकात्मता साधली आहे. डॉ. येन ह्यानंी ग्रामीि प नसरिना 
कायसक्रमातं काहंी मागसदशसक तत्व ेठरचवली आहेत व ही तत्व ेअंमलबजाविी करतानंा कोिते अन भव येतात 
ते तपासण्यासाठी जो पचरसर चनवडला आहे त्यात त्यानंी “सोशल लॉबोरेटरी” प्रकवा “सामाचजक 
प्रयोगशाळा” असे स ंदर नावं चदले आहे. ग्रामीि प नसरिनेत कायस करिाऱ्या कायसकत्यांना ह्या संस्थेतून 
मागसदशसन तर चमळतेि. परंत  डॉ. येन ह्याचं्या प्रदीघस अन भवातून मोठी पे्ररिाही चमळते. 

 
ऑस्रेचलया खंड हा मेंढ्या व द भती ग रे यासाठी प्रचसद्ध आहे. ह्या ग रानंा व मेंढ्याना सकस िारा 

चमळावा म्हिनू तेथल्या शतेी शास्त्रज्ञानी वषान वष ेसंशोधन करून स्व्ददल वगातील िाऱ्याच्या अनेक जाती 
शोधून काढून त्या तेथल्या क रिात रुजचवण्यास यश चमळचवले आहे. त्याम ळे येथला लोकर उद्योग व द ग्ध 
व्यवसाय यशस्वी होऊ शकला. ऑस्रचेलयातंील िारा संशोधन व गवती क रिािंा चवकास भारतातील द ग्ध 
चवकासाच्या दृष्टीने फार महत्वािा आहे. 

 



 
           

परदेशातंील शतेी व ग्राम चवकास ह्यासंबधंी मला जे अन भव आले ते प स्तक रुपाने प्रचसद्ध कराव े
ह्या उदे्दशाने “जगािी शतेी” हे प स्तक महाराष्ट्रातंील वािकापं ढे ठेवण्यास मला मोठा आनंद होत आहे. 

 
परदेशातंील शतेी व ग्राम चवकास ह्यासंबधंी नवशस्क्त, महाराष्ट्र टाईम्स व लोकसत्ता ह्या तीन 

दैचनकातं मी वळेोवळेी जे लेख चलचहले ते प्रचसद्ध केल्याबद्दल ह्या दैचनकाचं्या सपंादकािें मी आभार मानतो. 
माझ्या परदेश दौऱ्यात ज्या संस्थानंी व व्यस्क्तंनी मला मदत केली त्यािंा मी ऋिी आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाने हे प स्तक प्रचसद्ध केल्याबद्दल त्यािंाही मी आभारी आहे. 

 
 
बोडी, चज. ठािे. जयतंराव पाटीिं 
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अमेनरकेत सफरचंदे रुजनवणारा ध्येयवादी तरुण 
 

ओहायो राज्यातील क्लेव्हेलँड शहरािें उपनगर िेस्टरलँड येथे डॉ. चवलाडस पारकर याचं्या 
क ट ंबातं मी रहात आहे. डॉ. पारकर हे ‘क्लेव्हेलँड स्क्लचनक’ ह्या जग प्रचसद्ध वैद्यकीय कें द्रात तज्ञ डॉक्टर 
आहेत. त्यानंा शतेीिी फार आवड आहे. आपल्या घराच्या सभोवताली भाजीपाले व फळ झाडािी त्यानंी 
लागवड केली आहे. स टीच्या चदवशी ते मला आजूबाजूिी शतेी दाखचवण्यास नेत असत. शजेारच्या एका 
गावात एक सफरिंदािी बाग दाखचवण्यास मला ते घेऊन गेले. त्या बागेतील सफरिंदािी झाडे फळानी 
न सती बहरून गेली होती. ह्या भागात सवसत्र सफरिंदाच्या बागा आहेत. सफरिंदाच्या फळावर आधाचरत 
अनेक प्रचक्रया उद्योग तेथे चनमाि झाले आहेत. सफरिदंािे फळ शीतगृहात वषसभर चटकू शकते. त्याम ळे 
शीतगृहािें सवसत्र जाळे पसरले आहे. सफरिंदािा रस काढिारे अनेक कारखाने आहेत. चशवाय सफरिंदे 
पाठचवण्यासाठी प ठ्ठ्याच्या कागदाच्या पेया ा बनचविारेही उद्योग आहेत. त्याचशवाय सफरिंदाच्या बागेिी 
मशागत करण्यास लागिारी यंत्रसाम ग्री व फळािंी वहात क व चवक्री करण्यासाठी शतेकऱ्याचं्या संघटना 
चनमाि झाल्या आहेत. येथल्या शतेीिी अथस व्यवस्था सफरिंदावर आधाचरत आहे. 

 
डॉ. पारकर म्हिाले की, सफरिंदािी ह्या भागातील समृद्धी चनमाि होण्यास एका तरुिािे दीघस 

प्रयत्न कारिीभतू झाले आहेत. त्या तरुिािे नाव होते जॉन िॅपमन. जॉन िॅपमनिा जन्म १७७४ साली 
मसॅचॅ्य सेटस राज्यातील चमन्स्टर ह्या गावी झाला. त्याकाळी य रोप खंडातून जे लोक अमेचरकेत वसाहत 
करण्यास आले त्यानंी स्वतःला यात्री म्हिनू मानून घेतले. आपल्यात असलेल्या ज्ञानािा फायदा नवीन 
अमेचरका चनमाि करण्यास करावा हे ध्येय त्यानंी स्स्वकारले. जॉन िॅपमनही असाि एक ध्येयवादी तरुि 
होता. त्याने अमेचरकेच्या मध्य-पचिम भागात सफरिंद हे य रोपखंडातून आिलेले फळझाड रुजचवण्यािे 
ठरचवले. सफरिंदािी लागवड ही चबयापासून करता येते त्यासाठी त्याने जाचतवतं फळझाडािें बी गोळा 
केले. हे बी ठेवण्यास त्याचं्या आईने हरिाच्या कातड्यापासून बनचवलेली एक चपशवी त्याला चदली. हे बी 
घेऊन जॉन मध्य-पचिम अमेचरकेच्या पदयाते्रस चनघाला. एकोिीसाव्या शतकाच्या आरंभी ओहायो राज्यात 
सफरिंदाच्या अनेक रोपावचटका त्याने तयार केल्या. नदी नाल्याच्या भोवतालिी जागा स्वच्छ करून त्याने 
तेथे सफरिंदािे बी पेरले. ह्या राज्यातून पचिमेकडे वसाहत करण्यास जािाऱ्या शतेकऱ्यानंा जॉनने 
सफरिंदािे बी देऊन तेथेही सफिंदािी लागवड करण्यात त्याना प्रवृत्त केले. िाळीस वषें तो ओहायो, 
इस्न्डयाना व इचलनॉय या राज्यात पायी चफरला व तेथे त्याने सफरिंदाच्या रोपावचटका तयार केल्या. 
शतेकऱ्यानंी त्याला जे पैसे चदले त्यातून त्याने गरीबानंा अन्न व कपडे चदले. जंगलातंील श्वापदानंा न 
घाबरता तो अनवािी चफरत असे. बरोबर कोितेही हत्यार बाळगत नसे. सफरिंदािे बी हेि त्यािे आय ध 
होते. आजारी लोकानंा औषधे देऊन उपिार करिे हेि त्यािे धमसकायस होते. औषधी वनस्पतीच्या चबयाही 
तो बरोबर चफरवीत असे. त्यािंीही त्याने सवसत्र लागवड केली. तेथील लोक त्याला ‘वनस्पती औषधािंा 
थोर वैद्य’ म्हिून संबोधीत असत. गोऱ्या व रेडइंचडयन लोकातं त्याने शातंता घडवनू आिली. 

 
सफरिंदाच्या रोपवाचटका तयार करून त्यातूंन चनमाि झालेले हजारो एकरािे सफरिदािे मळे 

पाहण्यािे भाग्य त्याला लाभले. इस्न्डयाना राज्यातील फोटसव्हेन या चठकािी १८४५ मध्ये तो मृत्यू पावला. 
जॉनने केलेल्या ह्या महान कामचगरीम ळे अमेचरकन जनतेने त्याला ‘जॉनी अॅपलसीड’ हे नाव चदले. 
सफरिंदाच्या चबयाण्याशी जॉन केवढा एकरूप झाला होता त्यािे हे द्योतक आहे. अमेचरकेच्या शतेीच्या 
इचतहासात ‘जॉनी अॅपलसीड’ हे नाव अजरामर आहे. 
 



 
           

 
          , 
          , 
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काचंगृहातीिं शेती 
 

चमशीगन राज्यात ग्रँडरॅचपडस नावािे शहर आहे. ह्या शहरािा पचरसर भाजीपाला लागवडीसाठी 
फार प्रचसद्ध आहे. 

 
तेथे सालीट, सेलरी, गाजर, बीट, रुबाबस ही भाजीपाल्यािी चपके लावतात. या भागात कडाक्यािी 

थंडी असल्याने भाजीपाल्यािे रोप कािंगहृात तयार करतात व रोप २ मचहन्यािे झाले म्हिजे त्यािी शतेात 
लागवड करतात. लागवड केल्यानंतरही काही वळेा चहम पडते व अशावळेी लागवड केलेली रोपे मरून 
जातात. यासाठी पाढंऱ्या प्लॅस्स्टकच्या पट्ट्या ानी रोपे झाकलेली असतात. ज्या चदवशी फार थंडी असते 
त्यावळेी फवाऱ्याच्या सहायायाने पािी प्रशपडले जाते त्याम ळेही शतेीत उबदार हवा चनमाि होऊन चपकािंा 
बिाव होतो. येथे सवस चठकािी शतेीला फवारा पद्धतीने पािी देण्यािी पद्धत आहे. ह्या भागात कादं्यािीही 
मोठी लागवड आहे. हजारो एकर कादं्यािी लागवड एका चठकािी पहावयास चमळते. येथील जमीन 
गाळािी असून चतिा रंग काळा आहे. शकेडो वषापासून सािलेले पाल्यापािोळ्यािे ह्या जचमनीत थर 
आहेत. काही वळेेला हे थर एवढ्या मोया प्रमािात असतात की त्यानंा आग लागते व शकेडो एकर जमीन 
जळून जाते. ह्या जचमनीना ‘पीट’ जचमनी असे संबोधतात. 

 
आम्ही एका शतेकऱ्याकडे गेलो. त्या शतेकऱ्यािे चवमान होते व त्यािा उपयोग तो कादं्यावर 

औषधािा फवारा मारण्यास करीत होता. तो चवमान िालचवण्यात एवढा चनष्ट्िात होता की जमीनीच्या 
सपाटीपासून फक्त दहा पंधरा फूट अंतरावर तो चवमान आिीत असे व क्षिात शकेडो फूट उंि भरारी मारी. 
तो म्हित होता की, जमीनीवरून पपंाने जर औषध प्रशपडावयािे झाले तर एका एकराला ८० गलॅन औषध 
लागते व चवमानाने फक्तप ४–५ गलॅन औषध प रे होते. चवमानाला जोडलेला पंप अचतसूक्ष्म फवाऱ्यािा 
असतो. 

 
हडसन स्व्हले या भागात मोठी कािंगृहे आहेत. एका शतेकऱ्याकडे ५ एकर जचमनीवर कािंगृह 

होते व त्यासाठी त्याने १० लक्ष डॉलरिे कजस बँकेकडून घेतले होते. येथे कािंगृहासाठी बकँा शतेकऱ्याना 
कजस देतात. तसेि कािंगृहातील प्रत्येक चपकािा चवमा उतरचवण्यािीही सोय आहे. कािंगृहािा म ख्य उदे्दश 
थंडीच्या काळात भाजीपाल्यािे उत्पादन करून स्थाचनक लोकानंा ताज्या भाज्यािंा प रवठा करिे हा आहे. 
चमचशगन राज्यात ऑक्टोबर ते एचप्रल हे सात मचहने थंडी असते. नोव्हेंबर ते मािस ह्या पाि मचहन्यात तर येथे 
बफस  पडते. त्याम ळे बाहेरच्या वातावरिात भाजीपाल्यािे पीक लाविे जवळजवळ अशक्य असते. अशा वळेी 
कािंगृहात भाजीपाल्याला लागिारे उष्ट्ितामान कृचत्रम चरतीने तयार करून लागवड केली जाते. त्यासाठी 
कािंगृहाच्या बाहेर मोठा बॉयलर असतो व तेथे वाफ तयार करून ती लोखंडी नळ्यातून कािंगृहात 
चफरचवली जाते. त्याम ळे तेथे कृचत्रम उष्ट्िता चनमाि होते. आकाश अभ्राच्छाचदत असले तर कािंगहृात 
प्रकाश नसतो. अशा वळेी चवजेिे मोठे चदव े लावनू कृचत्रम प्रकाश चनमाि केला जातो. कािंगृहात 
वापरण्यात येिारी मातीही वाफेच्या सहायायाने चनजंतूक केली जाते व कोिताही रोग अगर चकड येिार 
नाही यािी काळजी घेतली जाते. टोमटॅो, सालीट व काकड्या ही कािंगृहातील तीन प्रम ख भाजीपाल्यािी 
चपके आहेत. ह्या चतन्ही भाज्या तेथील भोजनािा अचवभाज्य भाग असतो असे म्हटले तरी िालेल ह्या भाज्या 
कच्च्या खावयाच्या असल्याने त्या शक्यतो ताज्या घेण्यािे चगऱ्हाईके पसंत करतात. कॅचलफोर्मनया राज्यात 
मात्र बफस  पडत नाही. त्याम ळे तेथे थंडीतही भाजीपाल्यािी बाहेरच्या जमीनीवर लागवड होऊ शकते. 
कॅचलफोर्मनयात तयार होिारे टोमटॅो, काकड्या व इतर भाज्या चवमानाने अमेचरकेतील अचत थंडीच्या 



 
           

प्रदेशात पाठचवल्या जातात. त्याम ळे कािंगृहे असिाऱ्या शतेकऱ्यानंा कॅचलफोर्मनयातील भाज्याचं्या स्पधेत 
चटकून राहाव े लागते. यासाठी उत्पादनािा कमीत कमी खिस करून जास्तीत जास्त उत्पादन चनमाि 
करण्यािे तंत्र त्यानंा अवलंबाव े लागते. त्यासाठी कािंगृहात जास्त उत्पादन देिाऱ्या चपकाचं्या जाती 
तेथल्या कृचष चवद्यापीठे व खाजगी संघटनानी चनमाि केल्या आहेत. तसेि कािगृहातील शतेीच्या 
व्यवस्थापनािे प्रचशक्षिही कृचष चवद्यापीठे शतेकऱ्यानंा देत असतात त्याम ळेि अमेचरकेत कािंगृहातील 
शतेीिे तंत्रज्ञान चदवसेंचदवस वाढत आहे. 
 
 

   ,        
           , 
१९   , १९६३. 

 
 

★ ★ 
  



 
           

सकंनरत मक्यािे अमेनरकेच्या शेतीत केिेंिंी क्ातंी 
 

गेल्या पन्नास वषात शतेीतील चपकािें उत्पादन वाढचवण्यासबंंधीिे जे सशंोधन झाले त्यात मक्यािे 
संकरीत चबयािे हे सवात अचधक प्रभावी ठरले. म्हिूनि संकचरत मका ही प्रजनन शास्त्रज्ञािंी जगातील 
शतेकऱ्यानंा सवांतमोठी देिगी आहे असे म्हिाव ेलागेल. य रोप खंडातील ऑस्रीया देशातं गे्रगर मेंडल 
नावािा एक थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेला त्याने वाटाण्याच्या चपकावर अनेक प्रयोग केले. वाटाण्याच्या 
वलेातंील उंि व ठेंगूपिा ह्या सारखे ग ि चनरचनराळ्या चपढ्यात कसे उतरतात ह्यािंा त्याने अत्यतं सखोल 
अभ्यास केला. चभन्न ग ि असलेल्या दोन जातींिा जर सकंर केला तर त्यापासून चनमाि झालेल्या उत्पत्तीत 
मूळच्या जातीपेक्षा अचधक जोमदारपिा येतो असा प्रसद्धात त्याने १८६६ साली माडंला. परंत  त्यावळेी 
त्याचं्या ह्या चसद्धातंािा फारसा कोिी चविार केला नाही. तदनंतर १८८४ साली मेंडल मृत्यू पावला. 

 
मेंडलच्या मृत्यनंूतर स मारे ५० वषानी अमेचरकेतील चप्रनस्टन चवद्यापीठात संशोधन करिाऱ्या डॉ. 

शल व हारवडस चवद्यापीठातील डॉ. इस्ट ह्या दोन शास्त्रज्ञानंी मेंडलच्या चसद्धातंािा शतेीत उपयोग केला. हे 
दोन शास्त्रज्ञ मक्याच्या अतंगसत प्रजनन या चवषयात संशोधन करीत होते. मक्याच्या झाडावर दोन प्रकारिी 
फ ले येतात. शेंड्यावरील फ ले ही नर फ ले होत. किसावरील रेशमी स ताप्रमािे चदसिारी ही मादी फ ले 
होत. नर फ लातील पराग घेऊन ते त्याि झाडा वरील मादी फ लावर जर प्रशपडले तर त्या पद्धतीस अंतगसत 
उत्पत्ती असे म्हितात. ह्या पद्धतीम ळे त्या जातीतले ग ि प ढच्या चपढीत चटकून राहतात. परंत  ह्या 
पद्धतीम ळे प ढिी चपढी कमजोर होते असे शास्त्रज्ञाना आढळून आले. अशा अंतगसत प्रजनन पद्धतीने चनमाि 
झालेल्या जातीिा संकर करून पहाण्यािे त्यानंी ठरचवले व त्याप्रमािे योग्य वळेी त्या दोन जातीच्या 
मक्याचं्या संकर केला व त्यापासून तयार झालेले बी जेव्हा त्यानंी पेरले तेव्हा त्या पासून तयार झालेली 
मक्यािी झाडे खूप जोमदार झाली व त्यानंा किसेही मोठी आली. 

 
ह्या क्रातंीकारक शोधामं ळे अमेचरकेतील शतेी शास्त्रज्ञानंा एक नवीन दृष्टी चमळाली. त्यानंी त्याचं्या 

संशोधनािी चदशाि बदलली. स्थाचनक पचरस्स्थतीत योग्य अशा संकचरत मक्याच्या जाती शोधून काढण्यातं 
त्यानंी यश संपादन केले. अमेचरकेच्या कृचष चवभागाने संकचरत मक्यािे बी उत्पादन करण्यािी व 
शतेकऱ्यानंा ते दरवषी प रचवण्यािी एक राष्ट्रव्यापी संघटना स्थापन केली. फँ्रकलीन रुझवले्ट हे अमेचरकेिे 
राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यानंी या कायसक्रमास मोठी िालना चदली. 

 
संकचरत चबयाण्याच्या वापराम ळे मक्याच्या उत्पादनात द प्पट, चतप्पट व काहीवळेी िौपटही वाढ 

होऊ शकते असे चनदशसनास आले. त्याम ळे अमेचरकेतील शतेी शास्त्रज्ञानंी ज्वारी, बाजरी, कापूस, 
भाजीपाले, फळे व िाऱ्यािी चपके ह्यािेंही संकचरत चबयािे चनमाि करण्यास स रुवात केली. वगेवगेळ्या 
हवामानात व जचमनीस अन कूल अशा सकंचरत जाती त्यानंी शोधून काढल्या. आता अमेचरकेतील शतेकरी 
बह तेक चपकात संकचरत जातीिे चबयािे वापरीत असून त्यानंी त्यािें चपकािें उत्पादन फार मोया प्रमािात 
वाढचवले आहे. संकरीत मक्याने अमेचरकेच्या धान्यउत्पादनात क्रातंी केली आहे. त्याम ळे एकेकाळी स्वतः 
प रते धान्य उत्पादन करिारी अमेचरका आता जगातील अनेक त टीच्या राष्ट्राना अन्न प रवीत आहे. 
 

      , 
           , 
५    , १९६३.                 ★ ★  



 
           

युवकािंा जीवि नशक्षण देणारा काययक्म ‘फोर एच्. क्िंब्स्’ 
 

अमेचरकेतील फोर एि क्लब्स् ही तरुिािंी जगातील सवात मोठी संघटना समजली जाते. ग्रामीि 
भागातील तरुि–तरुिीनी प्रत्यक्ष काम करून जीवनात काही िागंल्या गोष्टी चशकाव्या हा ह्या संघटनेिा 
उदे्दश आहे आचि म्हिनूि फोर. एि. क्लबम ळे चवधायक दृष्टीकोन असलेले अमेचरकेिे भावी नागचरक 
तयार होतील असे तेथील जनतेला वाटते. 

 
ही संघटना राष्ट्रव्यापी असून चतिे स मारे २० लक्ष य वक सभासद आहेत. हे य वक दहा वीस वष े

वयोगटातील असतात. अमेचरकेच्या चवस्तार संघटनेत व कृचष चवद्यापीठात फोर एच् क्लबिा स्वतंत्र चवभाग 
असतो व त्यात ह्या संघटनेिा अभ्यास केलेले तज्ञ प्राध्यापक असतात. ते ह्या चवषयात संशोधन करून ही 
संघटना अचधक कायसक्षम करण्यािा प्रयत्न करीत असतात. प्रत्येक परगण्यात य वकाना मागसदशसन 
करण्याकरता ‘फोर एच्. क्लब एजंट’ नावािे एक चवस्तार अचधकारी नेमलेले असतात. ते गावोगाव चफरून 
असे क्लब स्थापन करतात. या कामी तेथल्या चशक्षि संस्थािें व य वकाचं्या पालकािें त्यानंा सहकायस व 
मदत चमळते. ‘फोर एच्. हे हेड, हाटस, हँड् व हेल्थ ह्या िार इंग्रजी शब्सदािें प्राचतचनचधक रुप आहे. ब द्धी, 
हृदय, हात व आरोग्य ह्यािंा योग्य उपयोग करावा हा त्यािा उदे्दश आहे. फोर एच्. क्लब्स् च्या सभासदाना 
खालील प्रचतज्ञा घ्यावी लागते. 

 
‘मी अशी प्रचतज्ञा करतो की, माझ्या मंडळासाठी, समाजासाठी, राष्ट्रासाठी मी माझ्या ब द्धीिा वापर 

िागंला चविार करण्यासाठी करीन. माझ्या हृदयािा वापर अचधक चनष्ठेसाठी करीन. हातािा उपयोग 
जास्त सेवा करण्याकरता करीन व माझ्या आरोग्यािा उपयोग िागंले जीवन जगण्यास करीन.’ 

 
कोितीही गोष्ट स्वतः काम करून चशकिे हा फोर एच्. क्लबिा पाया समजला जातो. म्हिून या 

क्लबमधील सवस य वक व य वती वगेवगेळे प्रकल्प हाती घेऊन ते स्वतःच्या घरी, शतेीवर प्रकवा भोवतालच्या 
समाजात अंमलात आितात. 

 
अमेचरकेत य वकानंा गायीच्या वासरािे संगोपन करिे फार आवडते. प्रत्येक य वक गाई पाळिाऱ्या 

शतेकऱ्याकडून एक लहान वासरू चवकत आितो व त्यािी सवस प्रकारिी चनगा राखतो. त्याला िारा 
घालिे, पािी पाजिे, शिे गोळा करिे, वगैरे सवस कामे तो आनंदाने करीत असतो. असे अनेक य वक 
आहेत की, त्याचं्या घरी प रेसा िारा नाही, ते आपल्या चमत्राच्या शतेावर जाऊन िारा कापून आितात. ह्या 
वासराला कोिता ख राक चदला म्हिजे त्यािी जलद वाढ होते ह्यािा तो अभ्यास करतो. त्या संबधंीच्या 
लहान लहान प स्स्तका व हस्तपचत्रका तयार केलेल्या असतात. फोर एच् क्लबिे प्रचतवषी मोठे प्रदशसन 
भरचवण्यात येते. तेथे हजारो य वक–य वती आपि वाढचवलेली जनावरे घेऊन येतात. त्यावळेी ग रािें 
संिलन होते. प्रत्येकजि सिलनाच्या वळेी आपले जनावर मोया अचभमानाने पे्रक्षकानंा दाखचवत असतो. 
प्रत्येक चवद्यार्थ्याच्या ग रािी कसून तपासिी करण्यातं येते. स्पधेत यशस्वी होिाऱ्या चवद्यार्थ्याना चनळ्या 
रंगािी चफत प्रदली जाते. ही चफत चमळचवण्यासाठी फार मोठी स्पधा असते. ह्या स्पधेत यशस्वी झालेल्या 
चवद्यार्थ्याना प ढे राज्य प्रदशसनात व चशकागो येथे भरिाऱ्या राष्ट्रीय प्रदशसनात पाठचवले जाते. गाईच्या 
वासराप्रमािे घोडे, जाचतवतं क ते्र, ड करे, ससे वगैरे प्रािी वाढचवण्यािे प्रकल्पही हे य वक हाती घेतात. 
जनावरािें संगोपन करण्याच्या ह्या प्रकल्पात य वतीही फार मोया प्रमािात भाग घेतात. जनावरािें 
संगोपन करण्यािे शास्त्रीय चशक्षि अशा तऱ्हेने त्यानंा अगदी लहानपिापासून चमळत असते. 



 
           

फोर एच् क्लबमधील य वक–य वती कोंबड्यािी एक चदवसािी चपल्ले चवकत आितात. अशी चपल्ल े
प रचविाऱ्या फार मोया ससं्था अमेचरकेत आहेत. ही चपल्ले आिण्यापूवी त्यािी ख राडी तयार करण्यािे 
काम य वक स्वतः करतात. त्या कामी त्याच्या क्लबमधील चमत्र त्यानंा मदत करतात. कोंबड्यािंी 
जोपासना करिे, अंड्यािंी प्रतवारी लाविे, सहकारी पद्धतीने त्यािंी चवक्री करिे वगैरे कामािे चशक्षि 
त्यानंा ह्या प्रकल्पातून चमळते. 

 
अमेचरकेत मधमाशा पालन हा एक महत्त्वािा जोड धंदा समजला जातो. मधमाशाम ळे मध तर 

चमळतोि. परंत  फ लाचं्या परागीकरिाम ळे फळ झाडे व अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होते. फोर एच् 
क्लबमधील य वकानंा मधमाशा पालनािे चशक्षि देण्यात येते. त्याम ळे प्रत्येक य वक आपल्या घरी मधािी 
पेटी ठेवताना आपिास आढळेल. 

 
फळािे चनरचनराळे चटकाऊ पदाथस तयार करून त्यािे हवा बंद डबे भरिे हा प्रकल्प फोर एि 

क्लबिे य वक व य वती पसतं करतात. ह्या कामी त्यानंा चशक्षि संस्थेतील प्रयोग शाळेिे सहायाय चमळते. 
बह तेक शाळामंधून फळािें चटकाऊ पदाथस कसे तयार करावते हे चशकचवण्याकचरता अद्यावत प्रयोग शाळा व 
तज्ञ चशचक्षका असतात. त्यासाठी य वकािें ‘कॅप्रनग क्लब्’ स्थापन करण्यात आले आहेत. अशा तऱ्हेने 
तयार केलेले फळािें पदाथस सहकारी पद्धतीने चवकण्यािे चशक्षि य वतीना देण्यात येते. 

 
फोर एच् क्लबमधील य वक कृचष–संशोधन कें द्रात चनमाि केलेल्या नवीन चपकाचं्या जातींिी 

लागवड करतात. ह्या चपकािें प्रात्यचक्षक भरवून ते गावातील शतेकऱ्यानंा ह्या चपकािें महत्त्व समजावनू 
सागंतात. संकचरत मक्यािा शोध लागल्यानंतर अनेक वषपेयंत शतेकरी त्यािंा स्वीकार करीत नसत. तेव्हा 
ह्या मक्यािे ‘बी’ फोर. एच् मधील य वकाना वाटण्यात आले. ह्या य वकानंी आपल्या शतेीवर संकचरत 
मक्यािी लागवड केली. त्यानंा आलेली मोठी किसे पाहून त्याचं्या पालकािें मन पालटले व त्यानंी 
संकचरत मक्यािा स्वीकार केला. य वकानंी केलेली सकंचरत मक्यािी लागवड एवढी यशस्वी ठरली की, 
अमेचरकेच्या कृचष चवभागाने त्यािे दूरवर पचरिाम होिार आहेत हे ओळखले सेंट ल ई येथे झालेल्या 
जागचतक प्रदशसनात हजारो य वकानंी आपल्या मक्यािी किसे आिली. किसाचं्या ह्या प्रदशसनाम ळे 
अमेचरकेतील शतेकऱ्यावंर फार मोठा प्रभाव पडला व त्याम ळेि संकचरत मक्यािा प्रसार झाला. शाळेतील 
चशक्षकानंी ह्या कामी प ढाकार घेऊन अशा य वकािें ‘मका’ क्लब चनमाि केले. अशा तऱ्हेिे नवीन तंत्र 
शतेकऱ्यातं रुजचवण्याकचरता य वक चकती उपयोगी पडू शकतात ह्यािे हे उदाहरि आहे. 

 
आपल्या घराच्या आजूबाजूस भाजीपाल्यािी नवीन जातींिी लागवड करिे हा एक प्रकल्प असतो. 

त्यात चवशषे करून टोमटॅो, काकडी व सालीट ही तीन पीके आपिास प्राम ख्याने आढळतात. अनेक य वक 
चहवाळ्यात आपल्या छोया ाशा कािंगृहात भाजीपाल्यािी लागवड करतात. 

 
चपकाचं्या रोगावर व चकडीवर जंत नाशक औषध फवारण्यािे प्रकल्प हे य वक स्वीकारतात व 

आज बाजूच्या शतेकऱ्याचं्या चपकावर फवारिी करतात. चपकाना उपद्रव करिारे उंदरासारखे प्रािी नाश 
करण्यािा प्रकल्प ते हाती घेतात. आपिास उपयोगी पडल्याम ळे शतेकऱ्यानाही ह्या य वकाबद्दल कृतज्ञता 
वाटते. 

 



 
           

घरासमोर फ लािंा बगीिा करिे, झाडे लाविे, लहान तलाव करिे, स तार काम, रॅक्टर 
िालचविे, मोटार द रुस्ती, वीजकाम अशा चनत्यपयोगी कामािें कौशल्य ते प्रकल्पातून चशकतात. 

 
गािे, नृत्य व नाटक ह्यासारख्या सासं्कृचतक कायसक्रमातूंन ते समाजािी करमिकू करतात. ह्यातून 

जो चनधी जमा होतो तो समाजपयोगी संस्थानंा देिगी म्हिून देतात. 
 
अमेचरकेतील फोर एि क्लब्स् म्हिजे य वकाचं्या श्रमचनष्ठिेे प्रचतक आहे असेि म्हिाव ेलागेल. 

 
       , 
          , 
११    , १९६३. 

 
 

★ ★ 
  



 
           

कॅिसस राज्यातीिं शेती व शेतकरी 
 

गेल्या आठवड्यात डॉ. जॅक बडस नावािे प्राध्यापक मला मकॅ चफअरसन परगण्यात शतेी चवस्तार व 
शतेकरी संघटना दाखचवण्यास घेऊन गेले. डॉ. बडस हे जचमनीिे शास्त्रज्ञ आहेत. ते सध्या कॅनसस 
राज्याच्या चवस्तार संघटनेत जमीन चवस्तार शास्त्रज्ञ म्हिनू कायस करीत आहेत. 

 
आम्ही सकाळी दहा वाजता येथे पोहोिलो तेव्हा तेथल्या परगण्याचं्या कृचष कायालयाजवळ 

तीस–पस्तीस शतेकरी जमले होते. त्याचं्या प्रत्येकाच्या स्वतःच्या मोटारी होत्या. प्रथम आम्ही एका 
शतेकऱ्याच्या तलावावर गेलो. हा तलाव त्याने स्वतः तयार केला होता व त्यात मासे सोडले होते. 
तलावािा द सरा उपयोग ग राना पािी चमळाव ेयासाठी होता. तलाव करण्यास चकती खिस येतो, त्याला 
कोिती यंत्रसाम ग्री लागते. वगैरे माचहती त्याचं्या पत्नीने जमलेल्या शतेकऱ्यानंा साचंगतली. प्रात्यचक्षकाच्या 
वळेी बऱ्याि चस्त्रयाही आल्या होत्या. तलाव तयार करण्यास लागिाऱ्या अत्यंत अवजड अशा रॅक्टर व 
ब लडोझर यािें प्रदशसनही तेथे भरचवण्यात आले होते व त्यािें प्रात्यचक्षक दाखचवले जात होते. या भागात जी 
ज्वारी लावतात ती लाल रंगािी असते; चतला चमलो असे म्हितात. ह्या ज्वारीिे चपक ब टके असून के फक्त 
२ फूट उंि वाढते. ज्वारी तयार झाल्यावर त्यािी कापिी यंत्रानेि करतात. ह्या ज्वारीिे दािे भरडून ते 
ग रानंा खाद्य म्हिून वापरतात. येथे ज्वारी मािसाच्या अन्नात वापरत नाहीत. दािे विेनू घेतल्यावर 
कडब्सयािा भाग जचमनीत गाडतात. त्याम ळे जचमनीत सेंचद्रय द्रव्यािे प्रमाि सतत चटकून राहते. डॉ. जॅक 
बडस यानंी ज्वारीच्या चपकात तिनाशक द्रव्यािे अनेक प्रयोग केले होते. त्यािेही प्रात्यचक्षक ठेवले होते. 
येथले शतेीशास्त्रज्ञ बह तेक प्रयोग शतेकऱ्याचं्या शतेावर करतात. त्याम ळे शतेकऱ्यानंा नवीन संगोपनािी 
माचहती जलद होते. 

 
मक्यािे पीकही येथे मोया प्रमािात करतात. या मक्याला किसे आली की, रॅक्टरला 

जोडलेल्या कापिी यंत्राने मक्यािे झाड किसासकट कापतात व त्यािे बारीक त कडे करून त्यािा 
म रघास बनचवतात. हा म रघास थंडीत ग रानंा खावयास घालतात. कारि त्यावळेी ग रानंा चहरवा िारा 
उपलब्सध नसतो. 

 
कॅनसस राज्यात सोयाबीनिीही लागवड मोया प्रमािात केली जाते एकेका शतेकऱ्याकडे ५०० ते 

१००० एकरािी सोयाबीनिी लागवड असते. सोयाबीनच्या चबयापासून तेल काढले जाते व त्यािी पेंड 
ग रानंा खाद्य म्हिनू वापरली जाते. 

 
कॅनसस राज्य हे गव्हािे कोठार समजले जाते. ह्या राज्यात गव्हािी चवक्री करण्यास शतेकऱ्यानंी 

सहकारी सोसायया ा स्थापन केल्या आहेत. या सोसायया ानंी गव्हािी प्रिंड कोठारे बाधंलेली आहेत. जेथे 
पहाव ेतेथे शभंर ते दोनश ेफूट उंिीिी कोठारे दृष्टीस पडतात त्याना ‘सायलो’ असे म्हितात. एका जागी 
तर एवढे प्रिंड कोठार होते की, त्यात ३३ दशलक्ष ब शले गहू साठचवण्यािी क्षमता आहे. गहू भरिे व तो 
बाहेर काढिे हे सवस यंत्रानेि केले जाते. अनेक कोठारे नदीकाठी बाधंलेली असतात व त्यातील गहू मोया 
नळानंी बोटीत भरला जातो व परदेशात चनयात केला जातो. 

 
कॅनसस राज्यात भगूभात तेलािाही फार मोठा साठा आहे. शतेकऱ्यानंी त्याचं्या शतेावर दोन हजार 

फूट खोलीच्या नचलका चवचहरी करून त्यावर पंप बसचवले आहेत. हे पंप िोवीस तास िालत असतात व 



 
           

त्यातूंन कू्रड तेल बाहेर येते. हे तेल नंतर तेल श द्धीकरि कारखान्यात घेऊन जातात. तेल श द्धीकरि 
कारखानेही शतेकऱ्यांच्या सहकारी संघटनाचं्या मालकीिे आहेत. कॅनसस राज्यातील शतेकऱ्यानंी 
सहकारी तत्त्वािा अवलंब करून शतेी व उद्योगके्षत्रात आपला चवकास केला आहे. 
 
 

       , 
          , 
२८     , १९६३. 

 
 

★ ★ 
  



 
           

अमेनरकि नवद्यार्थ्यांची श्रमनिष्ठा 
 

अमेचरकेतील बह तेक चवद्याथी काम करून आपल्या चशक्षिास लागिारा पैसा चमळचवतात. ‘चशकत 
असताना कामवा’ ही प्रवृत्ती सवसि चवद्यार्थ्यात आढळून येते. आपल्या चशक्षिािा सवस भार आपल्या 
पालकावंर पडू नये त्यासाठी आपिही प्रयत्न केले पाचहजेत ही जािीव त्यानंा चवद्याथी दशतेि होते. म्हिनू 
रजेच्या चदवशी अथवा स ट्टीत ते जे काम चमळेल ते पत्करतात. कोिताही चवद्याथी अगर चवद्याथीनी गप्पा 
मारताना प्रकवा चरकामपिात वळे दवडताना चदसिार नाही. चवद्याथी दशतेही आपि स्वावलंबी झाले 
पाचहजे असे जिू बाळकडूि अमेचरकन चवद्यार्थ्याना चदले जाते. स्वावलंबी होण्यािे चशक्षि व तशा तऱ्हेिी 
सवस मदत त्यानंा त्याचं्या चशक्षकाकंडून व पालकाकंडून चमळत असते. 

 
ओहायो राज्यातंील िेस्टरलँड ह्या गावी इव्हॉन्स नावाच्या क ट ंबात मी रहात होतो डॉ. इव्हॉन्स हे 

रसायन शास्त्र हा चवषय घेऊन पीएि डी. झाले होते. शहरातील एका कंपनीत म ख्य केचमस्ट म्हिून ते काम 
करीत असत. त्याचं्या घराच्या भोवती खूप चवस्तीिस असे गवती क रि होते. पोहण्यासाठी एक स ंदर तलाव 
होता. मी जेव्हा त्याचं्या घरी गेलो तेव्हा श्रीमती इव्हॉन्स यानंी माझे स्वागत केले व नंतर आम्ही कॉफी 
घेतली. श्रीमती इव्हॉन्सनी म लािंा पचरिय करून चदला. त्यांना तीन म ली व एक म लगा होता. शजेारच्या 
पडवीत त्या सवस म ली मेंढ्यािी लोकर कापीत होत्या. त्यानंतर त्यानंी मेंढ्या साबिाने ध ऊन टकीश 
टॉवलेने स्वच्छ प सून काढल्या. मी त्यानंा चविारले हे कशासाठी करता? त्यानंी उत्तर चदले उद्या आमिे 
‘फोर एि.’ संघटनेिे प्रदशसन आहे. तेथे ह्या मेंढ्या घेऊन जािार आहोत. द सरे चदवशी श्रीमती इव्हॉन्स 
ह्यानी त्यािंी चपक अप व्हॅन गाडी घेतली व तीत त्याचं्या म लीनी ह्या मेंढ्या भरल्या. त्याचं्या चतन्ही म ली 
मेंढ्याचं्या बरोबरि बसल्या व आम्ही प्रदशसनाकडे गेलो प्रदशसनात शकेडो चवद्याथी व चवद्याथीनी आपल्या 
मेंढ्या, ग रे, घोडे व क ते्र घेऊन आले होते. एका मोया मदैानावर हे प्रदशसन भरचवण्यात आले होते. प्रत्येक 
चवद्यार्थ्याच्या जनावरािंी कसून तपासिी करण्यात येऊन चनवडलेल्या जनावरानंा बचक्षसे देण्यात आली. 
अमेचरकेत अशा यशस्वी उमेदवारानंा चनळ्या रंगािी चफत देण्यात येते. ही चफत चमळचवण्यासाठी त्याचं्यात 
फार मोठी स्पधा असते. डॉ. इव्हॉन्स याचं्या बाबारा नावाच्या म लीला चनळी चफत चमळाली तेव्हा चतच्या 
आईवचडलानंा केवढा आनंद झाला. चतिी सवस गावभर चमरविूक काढून चतिा सन्मान करण्यात आला. 
चतने प्रदशसनात ठेवलेल्या मेंढ्याचं्या चवक्रीतून चतला ३०० डॉलर चमळाले. मी चतला चविारले की, तू या 
पैशािे काय करिार? तर ती म्हिाली की, “मी ‘पीस कोअर’ प्रकवा शातंी सैचनकाचं्या कायसक्रमात भाग 
घेऊन भारतात जािार आहे. तेथे मला जो प्रवास खिस येईल तो मी आतापासून जमा करते आहे. माझ्या 
मेंढ्या चवकून मी आजतागायत दीड हजार डॉलर गोळा केले आहेत.” अमेचरकेतील ग्रामीि भागात सवस 
म ले अशा तऱ्हेने ग रे, मेंढ्या पाळतात व ती चवकून आलेल्या पैशािा आपल्या चशक्षिासाठी अगर प्रवासासाठी 
उपयोग करतात. 

 
िाडसन नावाच्या गावी ‘मगॅ्यू’ नावाच्या क ट ंबात मला असाि अन भव आला. श्री. मगॅ्यू हे तेथील 

परगण्याच्या कौन्सीलमध्ये अथस चवभागािे चिटिीस होते. त्यािें घर फार आकषसक व स ंदर होते. 
अमेचरकेतील ग्रामीि भागात बह तेक घरे लाकडी असतात. त्यानंा चहवाळ्यात बफस  पडण्यापूवी रंग देण्यािी 
पद्धत असते. त्याचं्या घराला रंग लावण्यािे काम एक तरुि करीत होता. मला त्याने वरूनि पाचहले व 
स्स्मत करून अचभवादन केले. काही वळेाने तो तरुि कपडे बदलून आमच्यात येऊन बसला मगॅ्यू ह्यानंी त्या 
तरुिािी ओळख करून देताना म्हटले की, “हे आमिे जावई आहेत. ते क्लेव्हेलँड येथे कायद्यािे चशक्षि 
घेत आहेत, आता कॉलेजला स ट्टी आहे तेव्हा ते अनेकािंी घरे रंगवण्यािी मज री करतात. त्यािंी पत्नी 



 
           

आपल्या पतीिे चशक्षि प रे व्हाव ेम्हिून एका औषधाच्या कारखान्यात काम करते.” अमेचरकेत अशा अनेक 
नवचववाचहत चस्त्रया नोकरी करून आपल्या पतीिे चशक्षि प रे करीत असतात. 

 
कॅनसस चवद्यापीठातील चवस्तार संघटनेिे संिालक डॉ. ओस्कार नॉबी हे माझे प्राध्यापक होते. 

त्यािंी मसी नावािी एक लती एक म लगी येथील उपहारगृहात झाडलोट करिे वगैरे सवस प्रकारिी कामे 
करीत असे. स ट्टीत ती चतच्या मतै्रीिीबरोबर शजेारच्या राज्यात द्राके्ष, पीिेस वगैरे फळे तोडण्यािे काम 
करून पसेै चमळचवत असे. 

 
गव्हािे संशोधन करताना शतेात गहू कापिे, मळिी करिे वगैरे कामे आम्ही करत असू. माझ्या 

बरोबर सोकोलॉस्की नावािा १५ वषािा एक तरुि म लगा रोज ८ तास काम करत असे. तो हायस्कूलमध्ये 
चशकिारा चवद्याथीं होता. मी त्याला सहज चविारले की त झे वडील काय करतात तर तो म्हिाला की, ते 
येथील चवद्याचपठात इचतहासािे प्राध्यापक आहेत. एका प्राध्यापकािा म लगा अशा तऱ्हेने शतेात गहू 
कापण्यािे व मळिीिे काम करीत असे. 

 
अमेचरकेत केस कापण्यास दीड ते दोन अडीि डॉलर पडतात. माझ्या शजेारी राहिारा ्चमथ 

नावािा एक अमेचरकन चवद्याथी मजजवळ आला व मला म्हिाला की, त मिे केस मी पाऊि डॉलरमध्ये 
कापीन. मला स रुवातीस थोडी शकंा वाटली. परंत  थोड्या वळेाने तो चवजेवर िालिारे केस कापण्यािे यतं्र 
घेऊन आला व त्याने माझे केस कापले. तो अशा तऱ्हेने माझे वषसभर केस कापीत असे. त्यावेळी गप्पा 
मारताना तो सहज म्हिाला की, माझ्या वचडलािें जवळच्याि एका शहरात पेरोलिे पंप आहेत व माझी 
आई एका शाळेत म ख्याध्याचपका आहे. परंत  मी मज री करून व केस कापून माझ्या चशक्षिािा खिस 
भागचवतो. 

 
स्वतः काम करून चशक्षिात स्वावलंबी होण्यािी अमेचरकन चवद्यार्थ्यांिी अनेक उदाहरिे देता 

येतील. आपले चशक्षि िालू असताना काही तरी काम कराव ेव आपल्या ब द्धीला श्रमािंी जोड द्यावी असे 
त्यानंा वाटत असते. चशक्षक व प्राध्यापक आपल्या चवद्यार्थ्याना अशा प्रकारिी कामे चमळवनू देण्यािा सतत 
प्रयत्न करतात. अमेचरकेतील प्रत्येक चवद्यापीठात चवद्यार्थ्याना काम चमळवनू देण्यासाठी एक स्वतंत्र चवभाग 
असतो. त्या चवभागात काम करिारे प्राध्यापक राज्यातील उद्योगधंदे, कारखाने, फळझाडािें बगीिे, 
सहकारी संस्था ह्याचं्याशी संपकस  साधून आपल्या चवद्यार्थ्याना काम चमळवनू देतात. पालकही आपल्या 
म लानंा लहानपिापासून सवस तऱ्हेिी श्रमािी कामे चशकचवतात. चशक्षि व श्रमचनष्ठा यािंा स रेख संगम 
अमेचरकन चवद्यार्थ्यात पहावयास चमळतो. 
 
 

       , 
          , 
१         , १९६४. 
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‘जग हाच तयाचंा बगीचा’ डेव्हीड फेअरचाईल्ड ह्ाचें नजनवत कायय 
 

जगातील अनेक देशातून चनरचनराळी चपके व फळझाडे चनवडून ती अमेचरकेत आिनू रुजचवण्यािी 
सवात मोठी कामचगरी जर कोिी केली असेल तर ती डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यानंी होय. डेव्हीडिा जन्म ७ 
एचप्रल १८६९ रोजी झाला. त्यािें वडील जॉजस फेअरिाईल्ड हे इस्ट लानप्रसग येथील चमचशगन राज्य 
चवद्यापीठात इंग्रजी चवषयािे प्राध्यापक होते. डेव्हीडिे मामा बायरन होलस्टेड ह्यानंी डेव्हीडला 
घराजवळील झाडाखाली असलेल्या म ंग्याचं्या वारुळािे चनरीक्षि करण्यास साचंगतले. डेव्हीड त्यावळेी 
फक्त सहा वषािा होता. डेव्हीडने साचंगतले की म ंग्यािंी फक्त हालिाल चदसते आहे. बायरन होलस्टेड 
ह्यानंी त्याला द र्मबिीिी एक कािं चदली व त्यातून पहाण्यास साचंगतले. तेव्हा त्याला आढळले की, ह्या 
म ंग्याना सहा पाय आहेत. त्यातील प ढच्या दोन पायात त्यानी दगडािे त कडे धरले असून त्या ते घेऊन 
धावत आहेत. काही म ंग्या लाकडािे त कडे आिीत आहेत. द र्मबिीिी कांि जर नसती तर म ंग्यािें कायस 
आपि पाहू शकलो नसतो व ह्या कािेंम ळेि आपिाला जीवसृष्टीिे सूक्ष्म चनरीक्षि करता आले व 
तेव्हापासूनि आपल्या खऱ्या जीवनास स रवात झाली असे डेव्हीड फेअरिाईल्ड सागंत असत. 

 
प ढे डेव्हीडिे वडील जॉजस फेअरिाईल्ड कॅनसस राज्य चवद्यापीठांत अध्यक्ष झाले त्याम ळे ते 

मनॅहॅटन येथे रहावयास आले. डेव्हीड त्यावळेी फक्त १० वषािा होता. कॅनसस राज्यात गहू चपकतो व 
तेथली जमीनही सफाट आहे. चमचशगनच्या त लनेने येथे झाडे कमी त्याम ळे येथले शतेकरी झाडािंी फार 
काळजी घेत. डेव्हीडने हे जेव्हा पाचहले तेव्हा त्याने प्रत्येक झाडाकडे पाचहले व त्याला असे आढळले की, 
प्रत्येक मन ष्ट्यातं ज्या प्रमािे वगेवगेळे ग िधमस असतात. तसेि झाडामंध्ये आहेत. डेव्हीड कॅनसस 
चवद्यापीठात चशकत असताना ‘प्लँट सायन्स क्लबिा’ सभासद झाला. ह्या क्लबमध्ये वॉल्टर स्स्वगंल 
नावाच्या एका चवद्यार्थ्यािे भाषि झाले. त्यात त्याने साचंगतले की, गव्हावर जो ताबंरेा नावािा रोग पडतो 
तो एका ब रशीम ळे होतो. ह्या ब रशीच्या जीवनक्रमािंा आपि अभ्यास केला पाचहजे. असे डेव्हीडला वाटू 
लागले. आपल्या मामानी चदलेल्या द र्मबिीच्या कािेिी त्याला आठवि झाली. त्याने लगेि वनस्पती 
शास्त्रािा अभ्यास करण्यास स रुवात केली. ह्या पचहल्या चवषयातील वषािा अभ्यासक्रम पूिस केल्यावर त्याने 
संकल्प केला की, ब रशो व इतर वनस्पती शोधून काढण्यासाठीि आपि सारे जीवन घालवावयािे आल्फे्रड 
रसेल वलेॅस नावािे शास्त्रज्ञ कॅनसस चवद्यापीठात व्याख्यान देण्यास आले होते. ते रात्री म क्कामास 
फेअरिाईल्ड ह्यािें घरी होते. त्यानंी पूवेकडील जावा, स मात्रा, मलाय, आिस पेलागो ह्या बेटावरील त्यािें 
प्रवासािे अन भव साचंगतले. त्यािें ह्या बेटावर अनेक वषें वास्तव्य होते. तेथल्या मसाल्याच्या चपकािें, 
फळझाडािें व इतर वनस्पतीिे विसन ककल्यावर डेव्हीड ह्याला वाटू लागले की आपिही एक चदवस जावा 
बेटात जाव.े उष्ट्ि कचटबधंातील देश फार स ंदर असाव ेव त्यातही मलाय, आिसपेलागो ही बटेे तर अचतशय 
नयनरम्य असावी व ती आपि पाचहली पाचहजेत असे रात्रभर त्याला वाटत होते. डेव्हीड त्यावळेी १९ 
वषािा होता व वषसभरात तो पदवीधर होिार होता. 

 
डेव्हीड पदवीधर झाल्यावर त्याने अमेचरकन सरकारच्या वनस्पती रोगशास्त्र चवभागात फळझाडे व 

भाजीपाल्याच्या अनेक रोगावर संशोधन कायास प्रारभ केला. प ढे त्यािी इटली देशातील नेपल्स येथील 
स्स्मथोचसयन संस्थेत भाजीपाल्यावरील रोगािे संशोधन करण्यास चनवड झाली. तेथे काम करीत असतांना 
जावा बेटावर जाण्यािी त्यािी मचनषा त्यानंी अनेकाकंडे बोलून दाखवली. त्यापकैी त्यानंा बाबसर लॅथ्रॉप 
नावािे एक शास्त्रज्ञ भेटले व त्यानंी डेव्हीडला जावा येथे जाण्यास उते्तजन चदले. एवढेि नव्हे तर तेथल्या 
प्रवासास लागिारे एक हजार डॉलर देण्यािे कबलू केले. त्याप्रमािे १८९० साली डेव्हीड नेपल्सहून 



 
           

बोटीने जावा बेटातं जाऊन पोहिला. त्यावळेी तेथे डि लोकािें साम्राज्य होते. तेथे बोगार ह्या चठकािी 
एका लहानशा हॉटेलात तो रहात होता. जावातं येण्यािे त्यािे स्वप्न साकार झाल्याम ळें  त्याला अचतशय 
आनंद झाला होता. बाबंूच्या बेटातून, नाना तऱ्हेच्या फळझाडातूंन व वनातून चफरताना त्याला अचतशय 
समाधान होई. संध्याकाळी बाबंूच्या ख िीवर बसून तो नवीन फळािंा स्वाद घेई. त्यात त्याचं्या आवडीिे 
फळ मगँोस्टीन हे होते. फक्त द चरयन फळ त्याला आवडत नसे. कारि त्यािा वास उग्र होता. उष्ट्ि 
कचटबंधािे हवामान डेव्हीडला मानवत नव्हते. त्याम ळे तो एकदा आजारी झाला. अनेकानंी त्याला 
अमेचरकेत परतण्यास साचंगतले. परंत  येथे राहून संशोधन करण्यािा त्यािा संकल्प असल्याने त्याने 
अमेचरकेस परतण्यािा चविार सोडून चदला. त्यािवेळी बाबसर लेथथ्राँप हे अमेचरकेतून बोटीने जावा बटेातं 
आले. त्यानंी डेव्हीडला बरोबर घेतले व स मात्रा बटेावर बोटीने प्रवासास स रुवात केली. ह्या प्रवासात 
त्यानंी अनेक जातीच्या वनस्पती व झाडे दाखवली व साचंगतले की, ह्या देशातील मगँोस्टीन सारखी फळे 
अमेचरकन जनतेला नक्कीि आवडतील व अशी फळझाडे आपि अमेचरकेत नेऊन रुजचवली पाचहजेत. 
डेव्हीडला हा चविार लगेि पटला. परंत  हजारो मलैावर ही झाडे न्यावयािी कशी ही समस्या होती. 
लेथथ्राँपने त्यातूंन मागस काढला. तो म्हिजे की वाटेत हवाई बेटे लागतात तेथे प्रथम ही झाडे नेऊ या व 
प्रथम त्यािंी तेथे लागवड करु. एका देशातून द सऱ्या देशात अशी झाडे नेण्यािा हा प्रयोग साऱ्या मानव 
जातीला उपयोगी पडेल अशी डेव्हीडिी खात्री झाली. व लगेि ते आपल्या कामाला लागले. डेव्हीडला 
वाटले की, उष्ट्ि कचटबंधातील फळझाडे व इतर वनस्पती अमेचरकेतील थोडी उष्ट्ि हवा असिाऱ्या 
फ्लोचरडा सारख्या राज्यात चनचिति होऊ शकतील व तसे झाले तर अमेचरकेत चकती तरी नवीन नवीन 
चपके अनेक देशातून आिता येतील त्या चदशनेे लेथथ्राँप व डेव्हीड फेअरपाईल्ड ह्यानंी १८९७ साली बोटीने 
चदघस प्रवासाला स रुवात केली. प्रथम ते प्रसगापूरला आले तेथून ते थायलंड, मलाया, चसलोन, ऑस्रेचलया, 
न्यचूझलंड, चफजी ह्या देशात गेले. डेव्हीडने ह्या देशातील सवस झाडािंा व ती कशी वाढवावी ह्यािंा अभ्यास 
करून त्यासंबधंीिी चटपिे केली. 

 
प्रसगापूर येथील वनस्पती उद्यानात नवीन झाडे रुजचवण्यावर प्रयोग िालू होते. ब्राझील देशातून 

आिलेले रबरािे झाड येथल्या हवामानात कसे होते ह्या संबंधीिा एक प्रयोग होता. १८९७ साली रबरािा 
फारसा उपयोग केला जात नव्हता. त्यावळेी ह्या रबरािा उपयोग मोटारीिे टायर बसचवण्यास होईल–व 
त्याद्वारे मोठी अथसव्यवस्था चनमाि होईल असे स्वप्नातही क िास वाटत नसाव.े डेव्हीडने चसलोनमधील 
स प्रचसद्ध पेराडेचनया उद्यानास भेट चदली. तेथे उष्ट्िकचट बंधातील हजारो झाडािंा संग्रह त्याला पहाता 
आला परंत  त्याना खरी पे्ररिा चमळाली ती ऑस्रचेलयातील मेलबानस शहरातील वनस्पती शास्त्र उद्यानातून. 
ज्या शास्त्रज्ञाने उद्यान स रू केले त्याने ऑस्रचेलयात कोिती झाडे होऊ शकतील ह्यािंी लाबंलिक यादी 
तयार केली होती. ती यादी व उद्यान पाहून डेव्हीडला फार मोठी पे्ररिा चमळाली अमेचरकेतील फक्त 
बॉस्टन येथील अरनॉल्ड उद्यान अशा तऱ्हेिे आहे. इतर राज्यातं मात्र अशी उद्यानेि नाहीत. अमेचरका 
नवीन झाडे रुजचवण्यात इतर देशाच्या मानाने मागे आहे. असे त्यास चदसून आले. १८९७ साली लेर्थ् रॉप व 
डेव्हीड अमेचरकेस परत जाताना हवाई बेटात थाबंून खाजगी व्यक्तीच्या मदतीने तेथे उष्ट्िकचटबंधातील 
देशातूंन आिलेल्या झाडािें बगीिे चनमाि करण्यािी शक्यता त्यानंी तपासून पाचहली. परंत  त्यानंा यश 
आले नाही. डेव्हीड िार वषांनी अमेचरकेस परतला. तो आपल्या वृद्ध माता चपत्यानंा कें टूकी राज्यात भेटला 
व तद् नंतर तो वॉप्रशग्टन येथे गेला. तो उन्हाळ्यािा चदवस होता. त्यािे जवळ पैसे चशल्लक नव्हते. परंत  
मनातं एक ध्येय होते की, अमेचरकेत नवीन झाडे आिनू रुजचवली पाचहजेत. त्या ध्येयाने तो अमेचरकेच्या 
शतेी चवभागाच्या अचधकाऱ्यानंा भेटला. परंत  त्यािंी ही कल्पना कोिी उिलून धरीना. त्यासाठी डेव्हीडने 
उष्ट्िकचटबधंातील फळझाडाचवषयी व्याख्याने चदली प्रात्यचक्षके करून दाखचवली. परंत  त्यािंा काहीही 



 
           

पचरिाम होईना. कृचष चवभागातील अचधकाऱ्यािें म्हििे असे की, सध्या िाललेल्या योजनानाि पैसा अप रा 
आहे. मग द सऱ्या देशातील झाडे रुजचवण्यािा योजनेला पैसा क ठून आििार? परंत  डेव्हीडनी त्यािी 
चिकाटी सोडली नाही. त्यािी एक योजना तयार करून ती अमेचरकेच्या शतेी चवभागािे संिालक श्री. 
चवल्सन ह्यािेंप ढे माडंली व परदेशातून आिलेली नवीन झाडे अमेचरकेिी समृद्धी कशी घडवनू आितील हे 
त्यानंा पटवनू चदले. श्री. चवल्सन ह्यानंा त्यािें म्हििे पटले व त्यानंी अमेचरकेच्या शतेी खात्यात 
‘परदेशातील बी व झाडे रुजचविे’ हा एक स्वतंत्र चवभाग स रू केला. इतकेि नव्हे तर त्यानंी डेव्हीड 
फेअरिाईल्ड ह्यानंा ह्या चवभागािे प्रम ख पद देऊ केले. डेव्हीडने हे पद मोया आनंदाने स्स्वकारले. डेव्हीड 
फेअरिाईल्ड ह्यानंी आपल्या नवीन कामास प्रारंभ केला. त्याचं्या कायालयात परदेशातून चबयािे नम ने येऊ 
लागले. ह्या चवभागातील अचधकारी रचशयातून भाजीपाला व धान्यािे चबयािे पाठव ू लागले. हे चबयािे 
अमेचरकेतील अचत थंडीच्या व उष्ट्ितेच्या प्रदेशात लागवडीसाठी पाठचवले होते. फेअरिाईल्ड ह्यानंी नवीन 
नवीन झाडे पाठचवण्यासाठी जगभर पते्र चलहीली. 

 
उष्ट्ि कचटबंधातील झाडे रुजवायिी म्हिजे त्यानंा उष्ट्ि हवामान पाचहजे. अमेचरका तर थंड व 

समचशतोष्ट्ि हवामानािा देश आहे. डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यािें प ढे ही मोठी समस्या होती. परंत  त्यानंी 
ठरचवले की, फ्लॉचरडा हे दचक्षिेकडील राज्य आहे. तेथे अशा प्रकारिे हवामान असण्यािी शक्यता आहे. 
त्यासाठी ते स्वतः तेथे गेले व पायी चफरून तेथले हवामान व जमीन तपासून त्यानंी चमयामी शहराजवळील 
जमीन उष्ट्िकचटबधंातील झाडासंाठी योग्य आहे असे ठरचवले व तेथेि ही झाडे रुजचवण्यािी योजना तयार 
केली. तद् नंतर ते वॉप्रशग्टनला आले. परंत  कायालयात त्यािें लक्ष लागेना. आपल्या कायालयािंी 
जबाबदारी एक वनस्पनीशास्त्रज्ञ श्री. ओ. एफ. क क ह्यािेंकडे सोपवनू ते झाडे शोधण्यासाठी अचशया 
खंडाकडे रवाना झाले. हा प्रवास दोन वषें कालावधीिा होता. ते पनामा, वसे्ट इंडीज येथे थाबंून दचक्षि 
अमेचरकें त गेले. तेथून ते ईस्ट इंडीज, चफलीपाईन्स, चसलोन व िीनला गेले. प्रत्येक देशातून त्यानंी 
अमेचरकेला बी व झाडे पाठचवली. इटाचलत त्यानंा चबन चबयािी द्राके्ष, तर बँकॉकला बी नसलेले पपनस 
पहावयास चमळाले. इचजप्तमध्ये त्यानंी कापसािे बी गोळा केले. चफनलॅडमध्ये अचत थंडीत होिारे धान्य व 
भाजीपाल्यािे बी त्यानंी चमळचवले. त्यातंील टर्मनप हे भाजीपाल्यािे पीक प ढे अमेचरकेच्या अलास्का ह्या 
अचतथंडीच्या राज्यातं फार उपय क्त ठरले. िीनमध्ये त्यानंा अनेक जातीिे भाजीपाले आढळले तर मलाय 
आिीपेलागो येथे त्यानंी आंब्सयाच्या कोया गोळा केल्या. 

 
डेव्हीड गोळा केलेली फळे लहान म लानंा खाण्यास देई व त्यातील बी मात्र स्वतः ठेवी. ह्या चबयाला 

खूि करून त्यावर लेबल लावनू तो बोटीने ते अमेचरकेस पाठचवत असे. ह्या सवस देशािंा प्रवास करून १९०० 
सालच्या उन्हाळ्यात डेव्हीड प नः अमेचरकेस परतला. अमेचरकेच्या शतेकी खात्यािे संिालक श्री. चवल्सन 
ह्यानंी त्यानंा प नः य रोप खंडातील बव्हेरीयातं पाठचवले. येथे होिाऱ्या बालीच्या जाती ह्या बीअर 
बनचवण्यासाठी प्रचसद्ध होत्या. डेव्हीडने तेथे जाऊन अनेक जातीिे बी गोळा करून अमेचरकेस पाठचवले. 
अमेचरकन शतेकऱ्यानंी त्यािंी लागवड करून वाढ केली व त्याम ळे चबअरिा उपयोग मोया प्रमािात स रू 
झाला. य रोपमध्ये असतानंा डेव्हीडने अनेक जातीच्या द्राक्षािें वले गोळा केले व तेही अमेचरकेस पाठचवले. 
त्याम ळे तेथे द्राक्षािी लागवड स रू झाली व त्यावर आधाचरत अनेक उद्योग स रू झाले त्यानंतर त्यानंी य रोप 
खंडातील अनेक देशात चफरून तेथल्या चपकािंा अभ्यास केला व जी चपके उपयोगी होतील अशा चपकािें बी 
अथवा फादं्या गोळा करून त्या अमेचरकेस पाठचवल्या. अमेचरकेत परतल्यावर प नः ते आचशया खंडाच्या 
प्रवासास चनघाले. प्रथम ते िीन देशात गेले. तेथे एका बोटीतून नदी पार करताना त्या बोटीिा रंग त्याचं्या 
डोळ्यातं भरला. हा रंग टंग नावाच्या झाडाच्या तेलापासून तयार केला होता. त्यानंी त्या झाडािे बी गोळा 



 
           

केले व ते अमेचरकेस पाठचवले. आज अमेचरकेच्या दचक्षिेकडील राज्यातं ह्या झाडािी मोठी लागवड केली 
जाते व त्याम ळे अमेचरकेतील रंग उद्योगात टंग तेलािा मोया प्रमािावर वापर केला जातो. बगदादमध्ये 
त्यानंा एक नवीनि गोष्ट चशकावयास चमळाली. एका लहान बोटीत खजूराच्या झाडािे म ळासकट असलेले 
कंद भरलेले होते व ते लागवडीसाठी िालले होते. ते त्यानंी गोळा केले व त्याला ओली माती िोळून 
त्याचं्या भोवती कापड ग ंडाळून म ंबईस आिले व नंतर एका पेटीत भरून ते अमेचरकेस पाठचवले. आज 
कॅचलफोचनंया, मेस्क्सको ह्या राज्यातं खजूरािी लागवड मोया प्रमािावर होत आहे. खजूरािी लागवड 
अशा कंदानी करतात. हे त्याला पूवी माचहत नव्हते. जपानमध्ये असतानंा त्यानंी अनेक फ लाचं्या झाडािें बी 
गोळा केले त्यापंैकी िेरी हे फ लझाड अमेचरकेत अत्यतं यशस्वी ठरले. वॉप्रशग्टन शहरातील रस्त्याच्या 
द तफा जी िेरी–ब्सलॉसम म्हिून स ंदर फ लािंी झाडे आहेत ती जपानमधील आहेत. जपानमधून त्यानंी 
शकेडो जातीिे बाबंू जमा करून त्यािेही बी अमेचरकेत पाठचवले. ह्या बाबंूिा उपयोग शोभेिी झाडे म्हिूनही 
साऱ्या अमेचरकेभर केला जातो. डेव्हीड फेअरिाईल्ड आपला प्रवास संपवनू प नः १९०० साली अमेचरकेस 
आला. तोपयंत बी व झाडे रुजचवण्यािा चवभाग फार मोया प्रमािात वाढला होता. अमेचरकन सरकारने 
डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यािंी कामचगरी लक्षात घेऊन त्यानंा ह्या चवभागािे संिालक असतानंा त्यािंी फँ्रक 
मेयर ह्या डि वनस्पती शास्त्रज्ञानी ओळख झाली. श्री. मेयर ह्यानी िीन, कोचरया, मंिूचरया व सायबचेरया 
ह्या देशातंील चपकािंा अभ्यास केला होता. त्यानी धान्ये, कापूस, बाबंू व सोयाबीन ह्या चपकाचं्या अनेक 
जातीिे बी गोळा केले होते. डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यानंा १८९८ सालापासून सोयाबीनमध्ये रस होता. प ढे 
सोयाबीनवर अचधक लक्ष कें द्रीभतू करून त्यानंी हे चपक अमेचरकन शतेकऱ्यात रुजचवले. १९१५ साली 
अमेचरकेतील शतेकरी मोया प्रमािावर सोयाबीनिी लागवड करू लागले. आता तर कोया ावधी डॉलर 
प्रकमतीिे सोयाबीन अमेचरकेत चपकचवले जात आहे. 

 
डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यािंा जगािा प्रवास व त्यानी अमेचरकेत रुजचवलेली नवीन झाडे ह्यािंी 

माचहती सवस देशभर पसरली. नॅशनल चजओग्रॉफीक सोसायटी सारख्या संघटनानंी त्यािें संशोधनकायस 
प्रचसद्ध केले. त्यािंी सवसत्र व्याख्याने ठेवण्यात येऊ लागली. अशाि एका व्याख्यानात त्यािंी मेचरयन बले 
ह्या तरुिीशी ओळख झाली. मेचरयन ही अमेचरकेतील स प्रचसद्ध बलेटेचलफोन कंपनीिे मालक अलेक्झाडंर 
गॅ्रहम बेल ह्यािंी कन्या होती. चतलाही नवीन झाडािें चवलक्षि आकषसि होते. त्याम ळे चतने डेव्हीडशी 
चववाहबद्ध होण्यािे ठरचवले. चववाहानंतर दोघानंी मेरीलॅड राज्यात रॉकचक्रक येथे जमीन चवकत घेऊन 
तेथे जगातील अनेक देशातून आिलेल्या झाडािंी लागवड केली. मेचरयनसारखी झाडावर पे्रम करिारी 
पत्नी चमळाल्याम ळे डेव्हीडला आपल्या वनस्पती गोळा करण्याच्या कायाला अचधकि स्फ ती चमळाली. ती 
दोघेजि एकदा फ्लॉरीडा राज्यातंील चमयामी येथे गेले असताना डेव्हीडने वगेवगेळ्या देशातूंन जे बी 
पाठचवले होते त्यािी मोठी झाडे तयार झाली होती. ती पहावयास चमळाली. मेरीयनला आपल्या पतीच्या 
ह्या कामचगरीिा मोठा अचभमान वाटला. आपिही ह्या कायात सहभागी व्हाव े म्हिून चतने उष्ट्ि 
कचटबंधातील वनस्पतीिी बाग करण्यािे ठरचवले. त्यासाठी त्यानंी चमयामी शहराच्या दचक्षिेस सम द्रालगत 
एक जमीन खरेदी केली. व तेथे त्यानंी स ंदर बगीिा तयार केला. त्याला त्यानंी ‘कॉमपाँग’ म्हिून नावं 
चदले. कॉमपाँग म्हिजे लहान खेडेगावं. हा शब्सद जावा बेटातंील आहे. जावा बद्दल डेव्हीडला केवढे पे्रम 
होते त्यािे हे द्योतक आहे. ‘कॉपपाँग’ मध्ये त्यानंी सवस प्रथम आंब्सयािे रोप लावले हे आंब्सयािे रोप त्यानंी 
१९०२ मध्ये पाठचवलेल्या आंब्सयाच्या झाडापासून तयार केले होते. कॉमपाँगमध्ये फेअरिाईल्ड पती–पत्नी व 
त्यािंी म ले नवीन चपकावर सतत प्रयोग करीत असत. ह्या बागेत त्यानंी अनेक प्रकारिी प्रलबू, वगातील 
झाडे आिनू ती यशस्वी केली. आपल्या पतीच्या नवीन झाडे शोधण्याच्या जीवीत कायात आपिही सहभागी 
व्हाव े म्हिून १९२० साली मेचरयन डेव्हीडबरोबर जग प्रवासास चनघाली. त्याचं्या ह्या प्रवासास त्याना 



 
           

जास्तीत जास्त झाडे चमळावी ह्यासाठी ऑचलसन आमसर नावाच्या एका श्रीमंत गृहस्थाने त्याना एक स्वतंत्र 
आगबोट चदली. ह्या बोटीला त्यानंी ‘उटोवाना’ हे नावं चदले. ही बोट म्हिजे सम द्रातील तरंगिारी 
प्रयोगशाळा होती असे म्हटले तरी िालेल. झाडे चजवतं रहावी, तसेि बी साठचवता याव ेह्यासाठी त्यावर 
आध चनक सोयी केल्या होत्या. परंत  ह्या बोटीत याचंत्रक चबघाड झाल्याने त्यानंा आचफ्रका, चसलोन व 
स मात्रात द सऱ्या बोटीने जाव ेलागले. त्यािेबरोबर त्यािंा म लगा गॅ्रहम हा होता. त्याला त्यानंी आपि जावा 
बेटातंील कोित्या खेड्यात राचहलो ते दाखचवले. नवीन झाडे शोधण्यास आपि क ठे चफरलो तेही त्याला 
त्यानंी प्रत्यक्ष दाखचवले. अमेचरकेत परत आल्यावर त्यानंी ‘एक्सफ्लोप्ररग प्लँटस’ नावािे एक प स्तक 
चलचहले व १९३० साली ते प्रचसद्ध केले. त्यावळेी डेव्हीडिे वय ६० वषांिे होते. त्यानंतर त्यानंी द सरे प स्तक 
चलचहले. त्याला नाव चदले ‘द वल्डस इज माय गाडसन’ म्हिजे ‘जग हा माझा बचगिा’ हे प स्तक ५०० पानािें 
आहे व त्यात झाडािंी स ंदर चिते्र आहेत. 

 
आपल्या कायािी कायमिी स्मृती रहावी म्हिनू फेअरिाईल्ड रापीकल गाडसन’ ह्या नावािी बाग 

फ्लॉचरडातं तयार केली आहे. ह्या बागेिी स रवात १९३९ साली झाली. जगातील सवस देशातंील नाना 
तऱ्हेच्या झाडािंी त्यात लागवड केलेली होती. 

 
ह्या बागेिी स रवात झाली तेव्हा डेव्हीड फेअरिाईल्ड हे ७० वषािे होते. परंत  त्यािंा उत्साह कायम 

होता. ह्या वयातही त्यानी ठरचवले की, प नः एकदा आपल्या पत्नीसह मोल कास व मलाया आिसपेलागो येथे 
जावयािे व नवीन झाडे शोधावयािी. त्यासाठी ॲन आिसबोल्ड नावाच्या एका श्रीमतं भचगनीने त्यानंा बोट 
चदली. ह्या बोटीस त्यानंी ‘िेंग हो’ हे नावं चदले. ही बोट लहान असल्याने सम द्रातील वादळाशी ती टक्कर 
देऊ शकेल का त्या बद्दल शकंा होती. त्याि वळेी चिनमध्ये य द्ध स रू झाले होते. अनेकानी त्यानंा ह्या 
प्रवासापासून परावृत्त करण्यािा प्रयत्न केला परंत  त्याचं्या चनियापासून ते ढळले नाहीत. सम द्रातील 
अनेक वादळाशी त्याना झ ंज द्यावी लागली. एकदा तर त्याचं्या बोटीला आग लागली परंत  त्याही 
पचरस्स्थतीत ते मोल कास येथे पोहिले व त्यानंा घरी आल्यािा आनंद झाला. ह्या प्रवासातं त्यानंी ५०० 
प्रकारिी झाडे गोळा केली. त्यात १०० प्रकारिी ताडाच्या प्रकवा नारळाच्या जातीिी व फळािंी झाडे होते. 
हा प्रवास केल्यानंतर येवढ्या वृद्ध वयातही त्यािंा उत्साह वाढला. त्याचं्या ‘कॉमपाँग’ बागेत त्यानंी नवीन 
झाडे लावण्यास प नः प्रारंभ केला. त्यािें चमत्र चविारीत की ही नवीन झाडे पहाण्यास त म्ही अचधक काळ 
जगिार का? तर ते उत्तर देत की, मन ष्ट्य कोित्याही वयािा असो त्याला लहान मूल नाही आवडत? 
झाडािेंही तसेि आहे. लहान झाडे लावण्यातं नेहमीि आनंद चमळतो. 

 
डेव्हीड फेअरिाईल्ड १९५४ मध्ये वयाच्या ८५ वषी मरि पावले. चजवनाच्या अखेर पयंत त्यानंी 

त्यािंा प्रवास व चलचहिे िालूि ठेवले. त्यानंा शवेटच्या २५ वषात अनेक बह मान चमळाले. चवशषेतः त्यानंी 
स रू केलेला ‘फॉरेन सीड अँड प्लँट इनरॉडक्शन’ हा चवभाग फार मोया प्रमािातं चवकचसत होऊन त्याम ळे 
अमेचरकन शतेीिी समदृ्धी वाढण्यास मोठीि मदत झाली. 

 
डेव्हीड फेअरिाईल्ड ह्यानंी त्याचं्या जीवन काळातं दोन लाखाहून अचधक अचधक जातीिी झाडे 

अमेचरकेत आिून रुजचवली. त्यात धान्ये, भाजीपाला, वले, फलझाडे व फ लझाडे ह्यािंा समावशे होता. 
त्यापैकी सोयाबीन, खजूर, गहू, कापूस ही चपके अमेचरकेच्या शतेीत फार महत्त्वािी ठरली. इतर झाडानी 
शतेकरी व वृक्षपे्रमी जनतेला आनंद चदला. नवीन झाडे रुजचविारा थोर शास्त्रज्ञ म्हिनू डेव्हीड फेअरिाईल्ड 
ह्यािे नाव चवसाव्या शतकाच्या शतेीच्या इचतहासाच्या इचतहासात कायमिे राहील. 
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कॅिसस राज्य नवद्यापीठ 
 

कॅनसस राज्य चवद्यापीठ हे मध्य अमेचरकेत असून ते १८६२ साली स्थापन झाले. अमेचरकेतील ‘लॅड 
गॅ्रट कॉलेज’ ह्या कायद्यान्वये देशातं ज्या अगदी प्रथम संस्था स्थापन झाल्या त्यापकैी ही संस्था आहे. ह्या 
संस्थेिी शताब्सदी दोन वषापूवीि साजरी झाली. कॅनसस राज्यातील मॅनहॅटन नावाच्या खेड्यात हे 
चवद्यापीठ आहे. 

 
ह्या चवद्यापीठािी म ख्य इमारत ‘ॲडरसन हॉल’ म्हिून प्रचसद्ध आहे. ह्या इमारतीत चवद्यापीठािे 

अध्यक्ष डॉ. जेम्स मकेॅन ह्यािें कायालय आहे. अमेचरकेतील चवद्यापीठाच्या क लग रुना अध्यक्ष म्हिून 
संबोधतात. ॲडरसन हॉलच्यासमोर मोठे पटागंि असून त्यावर स ंदर चहरवळ आहे. ह्या हॉलिा मोठा 
मनोरा आहे व त्यावर चवजेिी घंटा आहे. ती सकाळी ७–५० वाजता वाजण्यास स रवात होते व सतत दहा 
चमचनटे वाजत असते. ह्या घंटेिा आवाज साऱ्या मनॅहॅटन गावात ककू येतो. 

 
ह्या हॉलच्या बाजूलाि आयझेनहॉवर हॉल व होल्ट हॉल आहेत. आयझेनहॉवर हॉल हे नावं 

चमल्टन आयझेनहॉवर ह्याचं्या नावं ेचदले आहे. ते ह्या चवद्यापीठािे अध्यक्ष होते. ते राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवर 
यािें बधूं होत. ह्या दोन्ही हॉलमध्ये कला व चवज्ञानािे वगस आहेत. ह्या हॉलच्या बाजूलाि ‘फॅरेल लायब्ररी’ 
आहे. फॅरेल हे अथसशास्त्रािे प्राध्यापक व चवद्यापीठािे अध्यक्ष होते. ह्या लायब्ररीला तीन मजले आहेत व 
प स्तकासाठी म द्दाम आठ मजले केले आहेत. ह्या लायब्ररीत जगातूंन वगेवगेळ्या चवषयावरील माचसके व 
वतसमानपते्र येत असतात. चवद्यापीठातंील पदव्य तर चवद्यार्थ्याना लायब्ररीत अभ्यास करता यावा म्हिनू एक 
ख िी व टेबलदेण्यातं येते. त्याला कॅरोल म्हितात. एम. ए. एम. एस. प्रकवा पी. एि. डी. करिाऱ्या 
चवद्यार्थ्यानाि कॅरोल वापरता येते. चवद्याथी व प्राध्यापक फावल्या वळेात लायब्ररीति असतात. तेथे अत्यंत 
शातंता असते व सवसजि अभ्यास करताना आढळतात. चवद्याथी घरा कवजी लायब्ररीत अभ्यास करतात. 
लायब्ररी सकाळी ८ ते रात्रौ ११ वाजेपयंत उघडी असते, लायब्ररीत कॉफी, कोको व दूध यािंी यतें्र 
असतात. ह्यात १० सेंट टाकले म्हिजे गरम कॉफी, कोको अगर दूध चमळू शकते. त्याम ळे चवद्यार्थ्याना 
िहापानास बाहेर जाव ेलागत नाही. लायब्ररीतून वाटेल तेवढी प स्तके घेता येतात. मात्र ठरलेल्या वळेी 
प स्तके परत करावी लागतात ह्या लायब्ररीत ‘इंटर लायब्ररी सवींस’ असते. एखादे प स्तक प्रकवा प्रबधं ह्या 
लायब्ररीति नसला तर लायब्ररीमाफस त आपिास तो देशातंील इतर लायब्ररीतून मागचवता येतो. लायब्ररीत 
मायक्रो चफल्म वािण्यािी द बींि असते. अमेचरकेत पी. एि. डी पदवीसाठी चलचहलेले सवस प्रबंध ॲन ऑबसर 
येथील चमचशगन चवद्यापीठात पाठचवले जातात व तेथे त्यािंी मायक्रो चफल्म घेतली जाते. व ती चफल्म 
आपिास क ठेही मागचवता येते व द बीिीच्या सहायायाने ती पहाता येते. अनेक पदव्य त्तर अभ्यास करिारे 
चवद्याथी अशा मायक्रो चफल्मिा अभ्यास करताना आढळतात. 

 
अमेचरकेत लायब्ररीिी सवय चवद्यार्थ्याना अगदी शाळेपासूनि लावतात. शाळेत रोज एक तास 

मोकळा असतो. त्या वळेेस लायब्ररीत बसूनि अभ्यास करावा लागतो. लायब्ररीिे व्यवस्थापनािे वगसही या 
चवद्यापीठात असून त्याबद्दलिी पदवी देण्यािीही व्यवस्था आहे. 

 
कॅनसस राज्य चवद्यापीठाच्या कृचष महाचवद्यालयाच्या इमारतीत ‘वॉटसस हॉल’ असे नाव आहे वॉटर 

नावािे कृचष महाचवद्यालयािे डीन होते. त्यावरून हे नावं चदले आहे. ह्या महाचवद्यालयाच्या मध्यवती 
सभागृहात एक मोठे वस्त संग्रहालय असून त्यात प्रत्येक चवभागािी दालने आहेत. कॅनसस राज्य 



 
           

चवद्यापीठाने शतेी संशोधनात आजपावतेो चकती प्रगती केली आहे ते एका दालनात दाखचवले आहे. 
गव्हाच्या जाती, गव्हावरील रोग व चकड प्रचतबंधक उपाय, लागवडीच्या पद्धती, तसेि भाजीपाला, फळे 
वगरेैिे संशोधन, नम ने, चित्र नकाश ेह्याचं्याद्वारा दशसचवले आहे. वॉटसस हॉलमध्ये चवद्यार्थ्यांिे वगस असतात. 
वगात प्रत्येक चवद्यार्थ्याना स्वतंत्र बाक प्रकवा रंुद हात असलेली ख िी असते. वगात एका प्रभतीपासून 
द सऱ्या प्रभतीपयंत लाबंच्या लाबं फळा असतो. याम ळे प्राध्यापकास मोठा मजकूर चलचहता येतो. 

 
चहवाळ्यात अचतशय थंडी असल्याने वगात उष्ट्िता चनमाि करण्यास वाफेिे नळ बसचवलेले 

असतात उन्हाळ्यात सवस वगस वातान क चलत केले जातात. वगात कोितेि फोटो अगर चिते्र नसतात. 
चवज्ञान शाखेच्या वगात मात्र शास्त्रज्ञािें फोटो लावलेले अशतात. 

 
वगात चवद्याथी व चवद्याथीनी एकत्र बसतात. आपल्याकडे चवद्याथीनी जशा एका बाजूस बसतात 

तसा भेदभाव येथे केला जात नाही. वगस स रू होण्याच्या अगोदर १० चमचनटे चवजेिी घंटा वाजते. प्रत्येक 
वगाच्या दरवाज्यावर ही घंटा बसचवलेली असते. चवद्यापीठात सवसत्र एकाि वळेी ही घंटा वाजेल अशी 
व्यवस्था केलेली असते. 

 
वॉटसस हॉलमध्ये कृचष शास्त्र, जमीन, चवज्ञान, फलोद्यान, कृचष अथसशास्त्र व समाजशास्त्र हे चवभाग 

आहेत. 
 
ह्या हॉलच्या पूवेस ‘चमलींग टेकॉनॉलीजी’ चवभाग आहे. कॅनसस राज्यात गहू हे म ख्य पीक आहे. 

त्यादृष्टीने गव्हािे पीठ, मदैा, पाव व चबस्स्कटे बनचवण्याच्या पद्धती, चपठाच्या चगरण्या वगैरे बाबतीत 
संशोधन करून त्या संबधंीिे ताचंत्रक चशक्षि चदले जाते. ‘चमप्रलग टेक्नाँलॉजी’ चवषयात पी. एि. डी. पदवी 
देण्यािी येथे सोय आहे. ह्या चवभागािी यंत्रासाम ग्री अगदी अद्यावत असून तेथे चपठाच्या िक्यािें नम ने वगैरे 
फार आकषसक आहेत. 

 
ह्या हॉलच्या उत्तरेस गेलो म्हिजे ‘अंबरगर हॉल’ नावािी इमारत आहे. या इमारतील राज्याच्या 

चवस्तार संघटनेिे म ख्य कायालय आहे. अमेचरकेत शतेी चवस्तारािे कायस चवद्यापीठातफे िालचवले जाते. 
त्यासाठी राज्यािे चवस्तार संिालक असतात. डॉ. हेरॉल्ड जोन्स हे कॅनसस राज्यािे चवस्तार संिालक 
आहेत. चवस्तार संघटनेमध्ये शतेी, गृहशास्त्र व फोर एच्. क्लब हे तीन चवभाग आहेत. अमेचरकेतील 
परगण्यातं जे चवस्तार कायसकतें असतात त्यानंा ‘कौंटी एजंट’ असे म्हितात. ह्या हालच्या तळमजल्यातं 
मोठा छापखाना असून तेथे चवस्तार चवषयािे साचहत्य छापले जाते. चवस्तार चवभागािे स्वतःिे रेचडओ 
स्टेशन असून त्या स्टेशनतफे चनरचनराळे शतेी व गृहशास्त्रािे कायसक्रम प्रसारीत केले जातात. तसेि 
टेचलस्व्हजनिे कायसक्रमही या चवभागातफें  प्रसारीत होतात. 

 
अंबरगर हॉलच्या पूवेस ‘बेवरू हॉल व काल्व हॉल’ नावाच्या दोन इमारती असून त्यात पश  संवधंन 

व द ग्ध चवज्ञानािे चवभाग आहेत. कॅनसस राज्यात मासंासाठी ग रे फार मोया प्रमािात पाळली जातात. 
त्याना ‘चमट कॅटल’ म्हितात. चमट कॅटलसाठी ग राचं्या चनरचनराळ्या जाती ह्या चवद्यापीठाने शोधून 
काढल्या आहेत. ही ग रे वषेंभरािी असतानाि कत्तलखान्यातं पाठचवली जातात. त्यासाठी त्यानंा सोयाबीन 
सारखा प्रचथनय क्त ख राक चदला जातो. प्रत्येक जनावर वषभेरात ८०० ते १००० पौंड वजनािे होते. 
कत्तलखान्यातं चवजेच्या प्रवाहाने ते प्रथम बेश द्ध केले जाते व मागून यंत्राच्या सहायायाने ते कापले जाते. 



 
           

मारण्यापूवी सवस जनावरािंी वैद्यकीय तपासिी केली जाते व थोडाही दोष आढळल्यास ते जनावर चनवडले 
जात नाही. बेवरू हॉलमध्ये आत चशरल्याबरोबर मोठे पेव्हेचलयन आहे. त्या पेव्हेचलयनमध्ये ग राचं्या स्पधा 
होतात. त्यानंा ‘रोडीयो’ असे म्हितात. ग्रामीि भागातंील म ले–म ली व शतेकरी आपली ग रे घेऊन 
चवद्यापीठातं येतात. हजारो लोक ह्या पेव्हेचलयनमध्ये एकत्र जमतात. स्पधेंत भाग घेतलेली व्यक्ती आपले 
ग र घेऊन लोकानंा दाखचवत चफरत असते. सवस लोक टाळ्या वाजवनू त्यािें कौत क करतात. ते ग र बाहेर 
गेल्यावर पचरक्षक लोकानंा उदेशून सागंतात की, ह्या ग रात येवढे ग ि आहेत व येवढे दोष आहेत. पे्रक्षकािें 
मतही चविारात घेतले जाते. 

 
अशाि एका स्पधेच्या वळेी मी गेलो असताना पाचहले की, बारा पंधरा वषाच्याम ली आपली ग रे 

पाण्याने स्वच्छ ध त होत्या. काही जिी चवजेच्या यंत्राने त्याचं्या अंगावरील केस कापीत होत्या. बाज लाि 
त्यािंी स्वतःिी मोटार होती. व त्यात ग रानंा स्वच्छ करण्यािे साचहत्य होते. मोटारीच्या मागल्या बाजूला 
रेलर असतो. व त्यात ते आपली जनावरे घेऊन येतात. जनावार जेव्हा आखाड्यात येते तेव्हा बॅडच्या 
स रावर ते सभोवताली चफरचवले जाते. खेड्यातंील हे चवद्याथीं–चवद्याथींनी फोर एच् क्ल्ब् िे सभासद 
असून त्या क्लब तफें ि ह्या चवद्यार्थ्याना जनावरािें सगंोपन कसे कराव े ह्यािे मागसदशसन केले जाते. 
लहानपिीि असे मागसदशसन लाभल्याम ळे त्याचं्या शास्त्रीय चविारािंी बठैक चनमाि होते. 

 
बेवरू हॉलमध्ये ग राचं्या खाद्यासंबधंीही बरेि संशोधन केले जाते. त्या संबधंीच्याही मोया 

प्रयोगशाळा ह्या इमारतीत आहेत. 
 
‘कॉल्ब हॉल’ ही न कतीि तयार झालेली इमारत आहे. येथे द ग्धशास्त्र व क क्क टपालन ह्या संबधंीिे 

संशोधन केले जाते. द धािी प्रचक्रया करण्यास अत्यंत अद्यावत अशी यंत्रसामग्री तेथे उपलब्सध आहे. 
 
कोंबड्याच्या चवभागात म ख्यतः कोिते खाद्य घातल्याने कोंबड्याने मासं वाढते. ह्या संबंधीिा प्रयोग 

होता. हे मासं शीतगृहात ठेवण्यासबंंधीिेही प्रयोग िालले होते. टकी ही कोंबड्यािी जात वाढचवण्याकडे 
येथील शतेकऱ्यािंा अचधक कल आहे. कारि ही जात आकारास मोठी असून त्याचं्या मासािंी मागिीही 
अचधक असते. लसूि घास हा चहरवा िारा घातल्याने कोंबड्याचं्या अंड्यातंील पाढंरट चपवळट भाग अचधक 
चपवळा होतो. असे त्याचं्या सशंोधनात आढळून आले आहे. 

 
चवद्यापीठाच्या पचरसराच्या पूवेला रसायनशास्त्र व वनस्पतीशास्त्र ह्या चवभागाच्या दोन इमारती 

आहेत. तेथे रोगशास्त्राच्या चवषयािा चवभाग आहे. हा चवभाग अमेचरकेत फार प्रचसद्ध आहे. तेथे गहू, ज्वारी, 
सोयाबीन वगैरे चपकावरील संशोधन िालते. ह्याि चवभागात डॉ. जॉनसन नावािे जागचतक चकतींिे शास्त्रज्ञ 
असून त्यानंी गव्हावरील ताबंेरा रोगावर अत्यंत उपय क्त संशोधन केले आहे. याि चवभागात डॉ. हॅनचसग 
नावाच्या प्राध्यापकाबरोबर मी संशोधनािे काम करीत होतो. ते गहू व ज्वारी या चपकावरील कािी रोगावर 
संसोधन करीत होते. गव्हाच्या चबयाण्यावर वगेवगेळी औषधे लावलेली असत. हे बी आम्ही हाताने 
ओढण्याच्या पाभरीने पेरीत असू त्याचं्या मोटारीति त्याचं्या कामािे चनळ्या रंगािे कपडे ठेवलेले असत. ते 
घालून बी पेरिे, ति काढिे, खते देिे, चपकािी कापिी, झोडिी ही सवस कामे डॉ. हॅनप्रसग करीत असत, 
अमेचरकेतींल चवद्यापींठात वगात आल्यावर चखडक्या उघडिे प्रकवा इतर कामे प्राध्यापकानंा करावी 
लागतात. वगािी सफाई, अगर झाडलोट करिाऱ्या मज रानंा जानीटर म्हितात. ते रात्री ८ ते १२ 
वाजेपयंत ही कामे करतात व मग चनघून जातात. कोित्याही चवद्यापीठातं प्रकवा कायालयात चशपाई प्रकवा 



 
           

मजूर आढळत नाहीत त्याम ळे प्राध्यापक अगर अचधकारी ह्यांना आपली कामे स्वतःि करावी लागतात. 
पचरसराच्या पूवेस गृह अथसशास्त्रािे महाचवद्यालय आहे. त्याला ‘जस्टीन हॉल’ असे म्हितात. ही इमारत 
सवात नवीन असून फार आकषसक आहे. प ढच्या बाजूला चतला चनळ्या रंगाच्या कािा आहेत समोर 
बसण्यास चहरवळ आहे. ह्या महाचवद्यालयात बह ताशंी चवद्याथीनीि असतात. परंत  काही चवद्याथीही आहेत. 
अमेचरकेच्या प्रत्येक परगण्यातं गृह अथसशास्त्रािे चवस्तार कायसकते असतात. त्यानंा ‘होम इकॉनॉचमक्स 
एंजट’ म्हितात. ते चस्त्रया व लहान म ले ह्यानंा मागसदशसन करतात. त्या दृष्टीने ‘होम इकॉनॉचमक्स’ या 
चवभागाला फार महत्त्व आहे. 

 
होम इकॉनॉचमक्सच्या शजेारी मोठी कािंगृहे आहेत. तेथे थंडीच्या वळेी भाजीपाले. फ ले, व इतर 

चपकािें प्रयोग करण्यातं येतात. अमेचरकेत कािंगृहात फ लािंी व भाजीपाल्यािी फार मोया प्रमािावर 
लागवड करतात. 

 
पूवेला चवद्याथीनींिे वसतीगहृ आहे. वसतीगृहाच्या सहा इमारती असून प्रत्येक इमारत पािं सहा 

मजल्यािी असते. स मारे दोन हजार चवद्याथीनी वसतीगहृातं रहात असतात. 
 
ॲडरसन हॉलच्या समोरि चवद्यापीठािे अध्यक्ष डॉ. जेम्स मकेॅन ह्यािंा बंगला आहे. तो अगदी 

साधा आहे. सप्टेंबर–ऑक्टोबर मचहन्यातं त्याचं्या बंगल्या समोरील झाडािी पाने गळतात. ती पाने 
विेण्यािे काम मकेॅन पती–पत्नी स्वतः करतात. एकदा लायब्ररीत प स्तके घेण्यास मी ओळीत उभा होतो. 
डॉ. मकेॅन माझ्या मागून ओळीत उभे राचहले. मी त्यािंा आदर म्हिून मागे सरकलो. परंत  त्यानंी ते नम्रपिे 
नाकारले व ओळीस उभे राहून नंबराप्रमािेि लायब्ररीतून प स्तक घेतले. ह्यावरून त्याचं्या चशस्तबद्ध 
जीवनािी कल्पना येते. चवद्यापीठािे अध्यक्ष म्हिून आपि चवद्यार्थ्यांप ढे आदशस चनमाि केला पाचहजे अशीि 
त्यािंी वागि क असते. 

 
अँडरसन हॉलच्या बाजूला मोठे सभागृह आहे. तेथे मोया सभा होतात. हे सभागहृ चवद्यापीठाच्या 

दृष्टीने अप रे आहे. कारि त्यात फक्त िार हजार लोक बसू शकतात. चवद्यापीठात तर स मारे ९ हजार 
चवद्याथी आहेत. परंत  कोिी मोठा वक्ता येिार असला तर बाहेर बसलेल्या पे्रक्षकानंा टेचलस्व्हजनिी सोय 
केली जाते. पचिमेस स्ट डंट य चनयनिी फार भव्य इमारत आहे, तेथे मोठे उपहार गृह असून जेवण्यािी 
सोय आहे. ह्या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर मोठे हॉल असून तेथे समारंभ व मेजवान्यािंी सोय आहे. 
तळघरात खेळािंी सोय असते. अमेचरकेत ‘बॉलींग’ हा खेळ फार लोकचप्रय आहे. ह्या खेळात मोया 
लाकडी िेंडू घेऊन तो जोराने फेकतात समोर चटपऱ्या उभ्या केलेल्या असतात. ह्या िेंडूम ळे चकती चटपऱ्या 
पडतात त्यावरून ग ि चमळतात. चटपऱ्या पडल्यानंतर त्या प न्हा उभ्या करून रिल्या जातात व हे काम 
यंत्राने केले जाते. िेंडू देखील प नः ठराचवक जागी आिनू ठेवण्यािे काम यंत्रि करीत असते. अमेचरकेत 
बॉलीगिे क्लब्सस गावोगाव आहेत. 

 
स्ट डंट य चनयनच्या समोर ‘चसटन हॉल’ या इमारतीत इलेक्रीक इंचजचनयप्ररग, ऑर्मकक्टेिर, 

ॲग्रीकल्िर, इंचजचनयरींग हे चवभाग आहेत. 
 
ह्या हॉलच्या पचिमेला मोठे चक्रडागृह आहे. तेथे बाँस्केटबॉलिे सामने होतात. ह्या चक्रडागृहातं १० 

हजार पे्रक्षक बसू शकतात. कॅनसस राज्य चवद्यापीठािें बॉस्केट बॉल चटम फार िागंली असून यंदाच्या 



 
           

सामन्यातं चतिा सवस अमेचरकेत िौथा नंबर आला. बॉस्केट बॉल हा त्यादृष्टीने अगदी स्वस्त असा खेळ 
असून त्याला खूप िपळपिा व कौशल्यही लागते. यंदाच्या खेळात चवली म राल नावािा – चवद्यापींठातील 
चवद्याथी सवस अमेचरकेत उत्तम खेळाडू म्हिून गिला गेला. तो ६ फूट उंि असून चनग्रो आहे. बह तेक सवस 
खेळाडू ६ फूटाच्या वरिे आहेत. 

 
इंचजचनयरींग कॉलेजच्या वरच्या बाजूस न्यूस्क्लअर इंचजचनयरींगिा चवभाग असून तेथे अिू चवज्ञान 

चशकवले जाते. ह्या चवभागािीं स्वतःिीं अि भट्टी आहे. प्रदशसनाच्या वळेी हीं अि भट्टीं जवळून पहाता येते. 
 
ह्या इमारतीच्या बाजूलाि वैद्यकशास्त्रािी पशू इमारत आहे. अमेचरकेत पशू – वैद्यकशास्त्रािे अत्यतं 

महत्त्व असून जनावराचं्या डॉक्टरािंी प्रॅक्टीसही फार िागंली िालते. त्याम ळे हा अभ्यासक्रम ७ वषािा 
आहे. 

 
तेथून आपि उत्तरेस गेलो म्हिजे अगदी नवीन तऱ्हेने बाधंलेली खगोल शास्त्र ह्या चवभागािी 

इमारत दृष्टीस पडते. ही इमारतींत स ंदर असून ती पूिसपिे वातान क लीन आहे. लक्षावधी डॉलर खिस करून 
ती बाधंली आहे. ह्या इमारतींवर मोठा घ मट आहे व त्यात तारागंि आहे. तेथे सवस ग्रह व तारे ह्यािंी ह बेहूब 
प्रचतकृती दशसचवली जाते. आपि खरोखरीि तारे पहात आहोत असा भास होती. ग्रहाचं्या चदशा, िंद्रािी 
गती वगैरे सवस प्रत्यक्षपिे दाखचवले जाते. चवद्याचपठाच्या पचरसराच्या पचिमेस ‘ग डना हॉल’ नावािी प्रिंड 
इमारत आहे. तेथे चवद्यार्थ्यांिे वसतीगृह आहे. त्या वसतीगहृात स मारे एक हजार चवद्याथी रहात असतात. 

 
त्याचं्याप ढे आपि गेलो म्हिजे ‘जॉडीन टेरेस’ नावाच्या लहान लहान इमारती असून त्यात चववाह 

झालेले चवद्याथीं आपल्या क ट ंबासह राहतात चवद्यापीठ पचरसराच्या बाहेर चवद्यार्थ्याना राहण्यास काही 
वसतीगृहे असतात त्याना फ्रटनीटीज म्हितात. तर चवद्याथीनींच्या वसतीगृहानंा सोरॉचरटीज म्हितात 
अशा ससं्था सवस अमेचरकेत असून त्यािंी मध्यवती संघटना आहे. ह्या वसतीगृहािंी नावहेी मोठी मजेदार 
आहेत. चवद्याथीनींच्या एका वसतीगृहािे नाव ‘डेल्टा–डेल्टा–डेल्टा’ असे आहे. तर चवद्यार्थ्यांच्या 
वसतीगृहािे नाव ‘एफसी–लॉन–चसगमा–फी’ असे आहे. फॅ्रटनींटी व सोरा–चरटी ह्या संस्थात नेहमी 
स्पधा होत असतात. त्या संस्थेमध्ये राहिारे चवद्याथीं व चवद्याथींनी एकमेकानंा ब्रदर व चसस्टर म्हिून हाक 
मारतात. चवद्याथी व चवद्याथीनी त्यािंा भचवष्ट्यकाळ उज्वल व्हावा म्हिनू संस्थेतफें  त्यानंा उते्तजन व 
मागसदशसन चदले जाते. चवद्यापीठामंधील प्राध्यापकही त्यानंा मागसदशसन करीत असतात. – संस्थाचं्या माजी 
चवद्यार्थ्यांिीही एक संघटना आहे व त्यािें मेळाव ेहोत असतात. 

 
चवद्यापीठािें प्रायोचगक कें द्र स मारे १५ मलै दूर आहे. गहू व इतर चपकावरील प्रयोग तेथे िालू 

असतात. ह्या प्रयोग के्षत्रावर जाण्यास अद्यावत रस्ते व मोटारींिी सोय असल्याने १०–१५ चमचनटाति तेथे 
पोहिता येते. डॉ. हँनप्रसग मला त्याचं्या मोटारींतून रोज नेत असत. 

 
चवद्यापीठात चठकचठकािी भ यारे तयार केली आहेत. जर अि य द्धि झाले तर या चठकािी आसरा 

घेता येईल. तेथे अन्न वगैरे सवस पदाथस भरून ठेवलेले आहेत. 
 
चवद्यापीठािे स्वतःिे पोचलस स्टेशन असून पोलीस त्याचं्या मोटारीतून चवद्यापीठ आवारात चफरत 

असतात. पोलीसाचं्या गाडीवर ताबंड्या रंगािा चफरता चदवा असतो व त्यावर सायरन बसचवलेला असतो. 



 
           

मोटारींिा वगे मयाचदत ठेवण्याच्या दृष्टीने पोलीस स्टेशनवर ‘रडार’ बसचवले आहे. त्याम ळे जास्त वगेाने 
जािारी मोटार ते सहज पकडू शकतात. चवद्यापीठाच्या म ख्य इमारतीत पोस्ट ऑचफस आहे. चवद्यापीठाच्या 
रेचडओ कें द्रातून दररोज ४ तास ध्वनीके्षपि केले जाते. त्यात शतेी व शकै्षचिक के्षत्रातील प्राध्यापकािंी प्रकवा 
तज्ञािंी भाषिे प्रसारीत केली जातात. 

 
चवद्यापीठािा बँड फार मोठा असून एकावळेी १०० ते १५० चवद्याथी चवद्याथीनी तो वाजवीत 

असतात. मोया समारंभाच्या वळेी अगर खेळांच्या, स्पधांच्या वळेी तो वाजचवला जातो. चवद्यापीठािंा 
संगीत चवभागही फार प्रचसद्ध आहे. त्यातील चवद्याथी–चवद्याथीनी गतवषी जपान–कोचरया वगैरे चठकािी 
जाऊन आले. यंदा ते य रोपमध्ये जािार आहेत. 

 
चवद्यापीठातील चनवडिूका मोठ मोठे फलक लावनू व प्रिार करून घेण्यात येतात. चवद्यापीठािी 

‘रािी’ ही चनवडिूक फार ि रशीिी असते. ह्यातंील बह तेक चवद्याथीनी ‘सोरॉचरटी’ मधल्या असतात. त्यानंा 
स्टेजवर येऊन चनरचनराळे वशे व रंगभषूा करून दाखवावी लागते. 

 
फ टबॉल हा येथला राष्ट्रीय खेळ समजला जातो ज्यावेळी बाहेरच्या चवद्यापीठातंील चटम येथे 

खेळण्यास येते. त्यावळेी संबधंी शहरभर मोठी परेड चनघते. त्या परेडमध्ये मोटार फ लानंी सजचवली जाते व 
त्यात ‘चवद्यापीठािी रािी’ उभी राहते. फ लबॉलच्या सामन्याच्या वळेी राज्यािे गव्हसनर प्रकवा चसनेटर येऊन 
चतला म क ट िढचवतात व उघड्या मोटारीतून चतिी सन्मानाने चमरविूक काढण्यात येते. 

 
कॉलेजमधील म ला–म लीत अत्यंत मोकळेपिा असतो. चवद्याथी व चवद्याथीनी एकत्र चफरत 

असतात. म लीही आपिास समोर भेटल्या की हास्य करून ‘हाय’ म्हिून हाक मारतात. सवस वातावरि 
अत्यंत मोकळे असते. परंत  वगात प्रकवा अभ्यासात मात्र चशस्तही तेवढीि असते. जो अभ्यास करिार नाही 
तो तेथल्या चशक्षिात चटकूि शकिार नाही. त्याम ळे सवस चवद्याथी चनयचमतपिे अभ्यास करतात. 
चशकचवण्याच्या पद्धतीत तेथे फार फरक आहे. प्राध्यापक काही भाग चशकचवतात व बाकी प स्तकातले 
वािण्यास सागंतात. नेहमी पचरक्षा होत असल्याने चवद्याथी सतत जागरुक असतात. परीके्षतील गे्रड 
िागंली रहावी यासाठी चवद्याथी फार प्रयत्नशील असतात. कारि पचरके्षतील गे्रडवरि त्यािे भचवतव्य 
अवलंबून असते. प्राध्यापकाना येथे फार अमयाद सत्ता असते. ते जे ठरवतील व जी गे्रड देतील त्यावर 
कोितेि अपील नसते. चवद्यापीठािे अध्यक्षही त्यात ढवळा ढवळ करू शकत नाही. 

 
आपि आपल्या पद्धतीत चतमाही, सहामाही प्रकवा वार्मषक परीक्षा घेतो व त्यातही शकेडा ३३ टके्क 

माकस  चमळचवले तरी िालते. त्याम ळे चवद्याथीं पचरके्षच्या वळेी जागृत होतात व मचहनाभर जागनू अभ्यास 
करतात. तसे येथे िालू शकिार नाही. कारि १५ आठवड्याच्या सत्रात ४–६ परीक्षा होतात. त्या चशवाय 
प्रत्येक चवषयावर टमस पेपसस चलहाव ेलागतात. 

 
अमेचरकेत शाळा प्रकवा चवद्यापीठे िालू असेपयंत चवद्याथीं द सऱ्या िळवळीत भाग घेत नाहीत. 

कारि अभ्यासि एवढा असतो की, द सरीकडे भाग घेिे अशक्य असते. 
 



 
           

चवद्यापीठातील बऱ्याि चवद्यार्थ्यांिी लग्ने झालेली असतात. अशा वळेी पत्नी नोकरी करून चतच्या 
पतीच्या चशक्षिािा खिस भागवते. अनेक जिी चनरचनराळी कामे करून त्यािंा िचरताथस िालचवतात. ऑचफस 
सेके्रटरी, सेल्समन, हॉटेल काम, लॉन्री, अशा प्रकारिी त्या कामे करतात. 

 
नाताळाच्या स ट्टीत आई वडील म लाला व स नेला घरी बोलावतात. व काही वस्त  भेट देतात. 

म लगाही आई बापानंा सिास दीला बोलावतो. चवद्यापीठािे चशक्षि घेताना चवद्यार्थ्यािे कौट चबक जीवन 
फारि कष्टािे असते. कपडे अगदी साधे असतात. व अन्नही अगदी साधेि असते. त्यानंा मूल जर असले तर 
अचधकि खिस येतो. आई कामला जाते त्यावळेी म ल – साभंाळिाऱ्या बाईकडे ठेवाव ेलागते. आशा बायानंा 
‘बेबी चसटसस’ म्हितात. मचहन्याला कमीत कमी ४० ते ५० डॉलर ह्यासाठी द्याव ेलागतात. 

 
कॅनसस राज्य चवद्यापीठातंील सवस चवद्याथीं–चवद्याथीनी उन्हाळ्याच्या स ट्टीत मज री करतात. 

मोठमोया शतेावर यंत्राने गव्हािी कापिी करिे, फळबागातं फळािंी तोडिी करिे, फळ झाडािंी छाटिी 
करिे. औषधे फवारिे, ह्या सारखी कामे स्स्वकारून ते चवद्यापीठातं घेतलेल्या ज्ञानािंा प्रत्यक्ष उपयोग 
करतात. त्याम ळेि हे चवद्यापीठ म्हिजे अमेचरकेिे भावी शतेकरी तयार करिारे चवद्यापीठ आहे असेि 
म्हिाव ेलागेल. 
 
 

       , 
          , 
१२     , १९६४. 

 
 

★ ★ 
  



 
           

अमेनरकेतीिं कृनि नवद्यापीठे 
 

अमेचरकेत शतेी हा एक महत्त्वािा व्यवसाय समजला जातो. तेथे ३३ लक्ष लहान मोठी शतेे असून 
त्यावर ७० लक्ष शतेकरी शतेी करतात व ते १९ कोटी लोकानंा प रेल एवढे धान्य चपकचवतात. म्हिजे एक 
अमेचरकन शतेकरी २७ लोकानंा प रेल एवढे धान्य चनमाि करतो. अमेचरकेतील शतेीिी ही प्रगती होण्यास 
तेथील कृचष चवद्यापीठानंी फार महत्त्वािी कामचगरी बजावली आहे. 

 
ह्या कृचष चवद्यापीठािंी स्थापना १८६२ साली झाली. ही चवद्यापीठे स्थापन करण्यास त्यावळेिे 

अमेचरकेिे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम प्रलकन ह्यानंी फार मोठा प ढाकार घेतला. यादवी य द्ध िालू असूनही 
अमेचरकन काँगे्रसने कृचष चवद्यापीठे स्थापन करण्याचवषयीिा कायदा पास केला. अमेचरकन काँगे्रसिे 
सभासद मॉरील ह्यानंी ह्या संबंधीिे चबल सभागृहात माडंले म्हिनू त्याला ‘मॉरील कायदा’ असेही 
म्हितात. ह्या कायद्यान्वये प्रत्येक राज्यात एक कृचष चवद्यापीठ स्थापन करण्यािे ठरले. त्यान सार प्रत्येक 
राज्यातील चसनेटर व काँगे्रसिे प्रचतचनधी ह्यानंा २० हजार एकर जमीन स पूदस करण्यात आली. ह्या 
जचमनीिी चवक्री अगर उपयोगातून जी रक्कम उपलब्सध होईल चतिा चवचनयोग हे कृचष चवद्यापीठ स्थापन 
करण्याकचरता व ते प ढे िालचवण्याकचरता करण्यािे ठरले. म्हिूनि कृचष चवद्यापीठानंा ‘लँड ग्रँट कॉलेज’ 
म्हिजे जचमनीच्या अन दानातून चनमाि झालेली महाचवद्यालये असेही संबोधले जाते. 

 
जमीन कसिाऱ्या शतेकऱ्याला व कारखान्यात काम करिाऱ्या कामगाराला त्याचं्या गरजेिे चशक्षि 

चमळाले पाचहजे, हा ह्या कायद्यािा म लभतू उदे्दश होता. त्याम ळे ग्रामीि जनतेला शतेी व तंत्रशास्त्रािे ख ले व 
प्रात्यचक्षक चशक्षि चमळण्यािी ह्या कायद्याने सोय केली होती. 

 
अमेचरकेिे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम प्रलकन हे मोठे द्रष्टे होते. अमेचरकेतील ग्रामीि जनतेिा चवकास 

घडवनू आिावयािा असेल तर ते करीत असलेली शतेी ही चवज्ञान व तंत्रशास्त्रावर आधाचरक असली 
पाचहजे. या कचरता शतेी चशक्षि हा राष्ट्राच्या चनयोजनातील अत्यंत महत्त्वािा कायसक्रम आहे हे मानले 
पाचहजे. त्या दृष्टीने कृचष चवद्यापीठे स्थापन करण्यािा चनिसय त्यानंी यादवी य द्धाच्या अत्यतं कठीि 
काळाति घेतला. कृचष चवद्यापीठाच्या स्थापनेम ळे शतेी व शतेी चशक्षिािे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवरून 
हाताळण्यात येऊ लागले. 

 
मॉरील कायद्याप्रमािे देण्यात येिारे चशक्षि नेहमीच्या चशक्षि पद्धतीपेक्षा अगदी वगेळे होते. हे 

चशक्षि खाजगी देिग्यावंर अवलंबून न ठेवता शासनाच्या आर्मथक पाप्रठब्सयावर िालिार होते. तसेि शतेीत 
कामगार करिाऱ्या शतेकऱ्याला व कारखान्यात काम करिाऱ्या कामगाराला त्याच्या जीवनाला उपयोगी 
पडेल असे चशक्षि महाचवद्यालयीन पातळीवरून देण्यािा राष्ट्राने सकंल्प केला होता. देशातील मोठमोया 
चशक्षितज्ज्ञानंा ह्या नवीन चशक्षि पद्धतीिी कल्पना फारशी पसंत पडली नाही. ह्या पद्धतीम ळे चशक्षिािा 
दजा खालावले अशी चभती त्यानंी व्यक्त केली. इतकेि नव्हे तर ह्या नचवन पद्धतीला त्यानंी सतत चवरोध 
केला. परंत  त्याचं्या चवरोधाला न ज मानता अमेचरकन राष्ट्राने ग्रामीि जनतेला हे नवीन चशक्षि देण्यािा 
आपला चनधार िालूि ठेवला. त्याम ळे मॉरील कायदा हा जगाच्या शकै्षचिक इचतहासातील एक 
क्रातंीकारक घटना समजली जाते. 

 



 
           

ह्या कृचष चवद्यापीठानंी स रुवातीच्या काळात शतेकी सोसायया ा व संघटना ह्याद्वारे शतेकऱ्यानंा 
शतेी चशक्षि चदले. चवद्यापीठातील प्राध्यापक व चवद्याथी शतेकऱ्याचं्या शतेावर जात व व्याख्यानाद्वारे 
शतेीच्या चनरचनराळ्या पद्धती त्यानंा समजावनू सागंत. ही पद्धती स मारे वीस वषें िालू होती. ह्या 
प्राध्यापकानंा असे आढळून आले आहे की, केवळ शतेी चशक्षिाने शतेकऱ्यािें शतेी चवषयक प्रश्न स टिार 
नाहीत. त्या कचरता चवद्यापीठानंा जोडून शतेकी सशंोधन कें दे्र असावयास पाचहजेत. कनेक्टीकट 
राज्यातील कृचष चवद्यापीठाने १८७५ साली पचहले संशोधन कें द्र स्थापन केले. त्यानंतर प ढील दहा वषात 
इतर चवद्यापीठानंीही शतेकी संशोधन कें दे्र स रू केली. ह्या संशोधन कें द्रानी थोड्याि अवधीत उपय क्त कायस 
केल्याम ळे अमेचरकेच्या काँगे्रसने १८८७ साली ‘हॅि ॲक्ट’ नावािा कायदा पास केला. ह्या कायद्याप्रमािे 
प्रत्येक कृचष चवद्यापीठाला जोडून एक शतेी संशोधन कें द्र स रू करण्यात आले. शतेी चवषयक प्रश्नािंा 
अभ्यास करून संशोधनाद्वारे चसद्ध झालेल्या गोष्टी शतेकऱ्यात पोहोिचवता याव्यात हा या कायद्यािा म लभतू 
उदे्दश होता. या कायद्याप्रमािे संशोधन कें द्रानंा फार मोठी आर्मथक अन दाने देण्यात आली. आज काही कें दे्र 
अशी आहेत की, ज्यानंा वार्मषक अन दान ३० लाख डॉलससपेक्षाही अचधक चदले जाते. ह्या संशोधन कें द्राम ळे 
अमेचरकेतील कृचष चवद्यापीठािंी चवज्ञान व तंत्रज्ञान या के्षत्रात प्रचतष्ठा वाढली आहे. ह्या कें द्राम ळे शतेीतील 
अद्यावत असे संशोधन शतेकऱ्याचं्या शतेावर पोहिचवण्यात येत असून शतेकरीही या संशोधनािा अवलंब 
करीत आहेत. 

 
ह्या प्रयोग कें द्रात अत्यंत चनष्ठावंत असे शास्त्रज्ञ लाभलेले आहेत. ह्या शास्त्रज्ञात एक गोष्ट प्राम ख्याने 

आढळते ती म्हिजे त्या भागातील शतेीिा एक प्रश्न ते चनवडतात व त्या चवषयािे अत्यतं सखंोल असे 
संशोधन करतात. कॅनसस चवद्यापीठातील डॉ. जॉन्सन नावािे एक प्राध्यापक आहेत त्यािें ह्या संबंधी 
उदाहरि देता येईल. त्यानंी स मारे तीस वष े गव्हाच्या रोगावरील संशोधन करून अनेक रोगप्रचतबधंक 
जाती शोधून काढल्या आहेत. आज ते जगातील मोठे गहू शास्त्रज्ञ म्हिून गिले जातात. चवद्यापीठातून ते 
चनवृत्त झाले असले तरी चनयचमतपिे आपल्या प्रयोगशाळेत येऊन आपले संशोधन त्यानी िालूि ठेवले 
आहे. आपल्या अन भवािा व ज्ञानािा फायदा तरुि शास्त्रज्ञानंा कसा चमळेल नव त्यातून अमेचरकन शतेीिी 
प्रगती कशी साधता येईल हा एकि चविार त्याचं्याप ढे सतत असतो. त्याचं्या ह्या संशोधन कायातून अनेक 
तरुि शास्त्रज्ञानंा पे्ररिा चमळत असते. अमेचरकेतील शास्त्रज्ञात द सरी एक गोष्ट आढळते ती म्हिजे त्यानंी 
केलेले संशोधन शतेकऱ्यापंयंत पोहोिचवण्यािी त्यानंा तळमळ असते. शतेकरी जेव्हा हे संशोधन 
स्वीकारतात तेव्हाि त्यानंा खरे समाधान लाभते. प्रात्यचक्षकाद्वारे शतेकऱ्यात शास्त्रीय ज्ञान प्रसारािी जी एक 
नवीन चशक्षि पद्धती स रू करण्यात आली चतिे जनकही एक शतेीशास्त्रज्ञ होते. त्यािे नाव होते डॉ. सीमेन 
नॅप, डॉ. नँॅप ह्यानंी आयोवा येथील स प्रचसद्ध कृचष चवद्यापीठातून आपला शतेी चवषयक अभ्यासक्रम पूिस 
केला. प ढे ते तेथेि प्राध्यापक म्हिून काम करु लागले व थोड्याि अवधीत स्वतःच्या कतसबगारीम ळे त्या 
चवद्यापीठािे अध्यक्ष झाले. त्या काळात दचक्षिेकडील ल चझयाना, टेक्सास वगैरे राज्यात शतेीिे मोठे मळे 
स रू करून शतेकऱ्याचं्या वसाहती स्थापन करण्यािे अमेचरकेतील सरकारने ठरचवले. त्यािी जबाबदारी 
डॉ. नॅप ह्याना देण्यात आली. ह्या दोन राज्यातील स्थाचनक शतेकऱ्यानंा एकत्र करून शतेी वसाहती 
स्थापन करिे व त्यािंी शतेी स धारिा घडवनू आििे अशी ही द हेरी योजना होती. डॉ. नॅप ह्यानंी शतेीच्या 
नवीन स धारिा दाखचवण्यासाठी सरकारी प्रात्यचक्षक कें दे्र स्थापन केली अनेक वष ेह्या कें द्रानी प्रात्यचक्षके 
दाखवनूही शतेकरी मात्र कोितीही स धारिा स्वीकारीत नाहीत असे त्यानंा आढळून आले. ह्याच्या म ळाशी 
कोिते कारि आहे हे जेव्हा त्यानंी तपासले तेव्हा त्यानंा असे आढळून आले की, सरकारी कें द्रावर 
घेतलेली प्रात्यचक्षके शतेकऱ्यामंध्ये प्रभावी ठरत नाहीत. कारि शतेकऱ्यानंा असे वाटते की, सरकारकडे 
भरपूर पैसा असतो. त्याम ळे नवीन पद्धतीिा स्स्वकार केल्याम ळे जर तोटा झाला तर सरकारला तो 



 
           

जािवत नाही. परंत  सवससाधारि शतेकऱ्याला असा तोटा सोसिे शक्य नसते व त्याम ळे शतेकरी असा 
धोका पत्करण्यास तयार होत नाहीत. 

 
शतेीतील नवीन संशोधन स्वीकारल्याचशवाय अमेचरकन शतेीिी प्रगती होिे शक्य नाही हे डॉ. नॅप 

ह्यािें मत होते. परंत  हे शतेकऱ्यानंा पटवनू कसे द्यावयािे? डॉ. नॅप ह्यानंी शतेकऱ्यांच्या वैयस्क्तक भेटी 
घेतल्या. त्यापैकी वॉल्टर पोटसर नावाच्या शतेकऱ्यानें शतेीच्या नवीन पद्धतीिी प्रात्यचक्षके आपल्या शतेावर 
घेण्यािे कबलू केले. नवीन पद्धती स्वीकारल्याम ळे न कसान झाल्यास त्यानंा भरपाई चदली जाईल, असे 
डॉ. नॅप ह्यानंी त्याना आश्वासन चदले. त्यासाठी डॉ. नॅप ह्यानंी व्यापारी व उद्योगपतीकडे जाऊन अशा 
भरपाईसाठी एक फंड उभारला. श्री. पोटसर ह्यानंी नवीन स धारिा स्वीकारल्याम ळे त्यािें न कसान तर झाले 
नाहीि उलट त्यानंा ७०० डॉलरिे अचधक उत्पन्न आले. ही गोष्ट जेव्हा आज बाजूच्या शतेकऱ्यानंी पाचहली 
तेव्हा त्यािंा शतेीच्या नवीन पद्धतीवर चवश्वास बसला ह्यािे कारि शतेीतील ही नवीन पद्धती प्रत्यक्ष शतेी 
करिाऱ्या व गावातील सर्व शतेकऱ्याचं्या चवश्वासातील एका शतेकऱ्याने अवलंचबली होती. डॉ. नॅप ह्यानंी 
ह्यावरून असा चनष्ट्कषस काढला की, जी शतेकरी स्वतः कष्ट करून शतेी करीत असेल अशा शतेकऱ्याने 
नवीन पद्धतीिे प्रत्यचक्षत करून दाखचवले तरि आजूबाजूच्या शतेकऱ्यािंा अशा प्रात्यचक्षकावर चवश्वास 
बसतो व तेव्हाि प्रात्यचक्षकािी पद्धती पचरिामकारक होऊ शकते. अमेचरकेतील कृचष चवद्यापीठानंी आपल्या 
चवस्तार कायात डॉ. नॅप ह्यानंी शोधून काढलेल्या प्रात्यचक्षक पद्धतीिा स्स्वकार केला. त्याम ळे शतेीतील 
संशोधन शतेकऱ्यापंयंत पोहोिू शकते. 

 
राज्याच्या कृचष चवद्यापीठातंील संशोधन कायस शतेकऱ्यापंयंत पोहोिचवण्यािे कायस परगण्यातंील 

चवस्तार कायसकतें करतात. त्यानंा ‘कौंटी एजंट’ म्हितात. हे कौंटी एजंट म्हिजे चवद्यापीठे व शतेकरी 
ह्यातंील द व े आहेत. शतेकऱ्यानंाही आपले शतेीचवषयक प्रश्न चवद्यापीठाच्या शतेीशास्त्रज्ञाप ढे माडंण्यािी 
संधी चमळते. अमेचरकेतील शतेीशास्त्रज्ञही शतेकऱ्याचं्या शतेी समस्याशी एकरुप झालेले आहेत. त्याम ळे 
शतेकऱ्यानंाही अशा शास्त्रज्ञाचवषयी व कृचष चवद्यापीठाचवषयी आत्मीयता वाटते. गेल्या शभंर वषाहूनही 
अचधक काळ अमेचरकेतील कृचष चवद्यापीठानी तेथील शतेकऱ्यािंी संशोधन, चशक्षि व चवस्तार कायाद्वारे जी 
सेवा केली त्याम ळेि जगातील शतेीत अमेचरका हे अग्रगण्य राष्ट्र म्हिून मानले जाते. 
 
 

       . 
          , 
३१   , १९६४. 
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आतंरराष्ट्रीय राहणीचा प्रयोग 
 

सकाळी १० वाजता न्ययूॉकस  शहरातील लागाडीया ह्या चवमानतळावरून आमच्या चवमानाने उड्डाि 
केले. एका तासात न्यू हँपशायर राज्यातील कीन या चवमानतळावर आम्ही उतरलो. प्राध्यापक रे. क्लाकस  हे 
आम्हास घेण्यास चवमानतळावर आले होते. तेथून आम्हास व्हमाउंट राज्यातील ब्रटँलबरो शहरी जावयािे 
होते. कनेक्टीकट नदीिा पूल ओलाडंला की, व्हमाउंट राज्य लागते. हे राज्य अत्यंत चनसगसरम्य आहे. 
जेथे पहाव ेतेथे डोंगराच्या रागंा व त्यावर वाढिारे पाईन, मपॅल सारखे वृक्ष दृष्टीस पडतात. ह्या वृक्षािंी पाने 
ह्या चदवसात रंगीबेरंगी होतात व बफस  पडण्यापूवी ती गळून जातात. त्याम ळे सारा प्रदेश स रवातीस चपवळा 
व तद् नंतर लाल व ग लाबी रंगािा चदसतो. सवसत्र तलाव व नद्या आहेत व त्यात या रंगीबेरंगी झाडािे 
प्रचतप्रबब पडल्याम ळे ह्या प्रदेशािे सौदयस अचधकि ख लून चदसते. चझमचझम पाऊस पडत असल्याने सवस 
प्रदेश सतत चहरवागार असतो. अशा चनसगसरम्य वातावरिात आंतरराष्ट्रीय मतै्री दृढ करण्याकचरता प्रयत्न 
करिारी एक संघटना आहे. चतिे नाव आहे, ‘आंतरराष्ट्रीय राहिीिा प्रयोग.’ 

 
ह्या संघटनेिी स्थापना १९३२ साली डॉ. डोनाल्ड बॅट नावाच्या गृहस्थानी व्हमाउंट राज्यातील 

प टनी ह्या शहरी केली. आजही ह्या संस्थेिे म ख्य कायांलय तेथेि आहे. ह्या संघटनेिा जगातील पन्नास 
देशाशंी संबंध आहे व तेथे त्यािंी कायालये प्रकवा प्रचतचनधी आहेत. त्या संस्थेिे कार्य अन दाने, देिग्या व 
शासकीय मदतीने िालते. ‘मन ष्ट्याला द सऱ्या देशातील लोकािंी सं् कृती व चविार तेव्हाि कळतील, 
जेव्हा तो त्या देशात जाऊन तेथील क ट ंबात राहील.’ अशा मूलभतू चविारावर ही ससं्था उभी आहे. 

 
जगातील चनरचनराळ्या देशातील लोक एकमेकाचं्या भावना समजून घेऊन शातंतेने राहू शकतील 

का? ही जगाप ढे आज प्रम ख समस्या आहे. प्रत्येक देशािे अस्स्तत्व व चविारसरिी मान्य करून 
आंतरराष्ट्रीय मतै्री चनमाि करिे हा ह्या संस्थेिा हेतू आहे. अशा हेतूने एका देशातील व्यक्ती द सऱ्या 
देशातील क ट ंबात स मारे मचहन्याभर राहते. त्याम ळे त्या व्यक्तीला त्या देशातील ससं्कृतीिे अगदी जवळून 
दशसन घडते व त्यातून त्या ससं्कृतीबद्दल आदर मान्य करण्यािे सस्कार प्राप्त होतात. 

 
गेल्या ३५ वषात ४० हजाराहून अचधक लोकानंी या प्रयोगात भाग घेतला आहे. १९६६ साली स मारे 

२३०० अमेचरकन य वक व य वतीनी ४० हून अचधक देशाना भेटी चदल्या. तसेि शभंराहून अचधक देशातील 
स मारे २७०० लोकानंी अमेचरकेत येऊन अमेचरकन क ट ंबात मचहनाभर वास्तव्य केले. द सऱ्या देशातील 
सासं्कृचतक देवािघेवाि करण्याच्या बाबतीत या संघटनेने केलेले कायस यशस्वी ठरले आहे. 

 
या संघटनेिे कायस अचधक कायसक्षम व्हाव ेह्या हेतूने ब्रटॅलबरो येथे ‘आंतरराष्ट्रीय प्रचशक्षि संस्था’ 

स रू करण्यात आली आहे. ह्या संस्थेत अनेक देशातील चवद्याथी व प्रचशक्षिाथीं येतात. येथे त्यानंा 
चनरचनराळ्या देशात कसे राहाव े यािे चशक्षि देण्यात येते. दचक्षि अमेचरका व आचफ्रका वगैरे देशातील 
चवद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेिे चशक्षि देण्यात येऊन अमेचरकन चवद्यापीठातील चशक्षिक्रमासाठी तयार करण्यात 
येते. अमेचरकेतील शातंी सैचनक परदेशात जाण्यापूवी या संस्थेत येऊन राहतात व त्यानंाही आंतरराष्ट्रीय 
राहिी व संस्कृतीिे चशक्षि चदले जाते. ज्या अमेचरकन चवद्यार्थ्यांना आपल्या आय ष्ट्यात आंतरराष्ट्रीय 
संघटनेत कायस करावयािे आहे ते तर ह्या संस्थेिा जास्तीत जास्त उपयोग करीत असतात. ह्या संघटनेत 
भाग घेिाऱ्या व्यक्तीिी फार काळजीपूवसक चनवड केली जाते चनवड करतानंा देश, जात, पंथ असा भेद 
केला जात नाही. 



 
           

ह्या संघटनेच्या आतंरराष्ट्रीय राहिीच्या प्रयोगात ज्या व्यक्तींनी भाग घेतला व ज्या क ट ंबानी अशा 
व्यक्तीिे आदराचतर्थ्य केले त्या सवांना ह्या प्रयोगाच्या उपय क्ततेिी खात्री पटली आहे ह्या प्रयोगाम ळे 
आंतरराष्ट्रीय मतै्री अचधक वाढते असा अन भव येत आहे. 

 
प्रचशचक्षत नेत्याचं्या मागसदशसनाखाली अमेचरकेतील १६ ते ३० ह्या वयोगटातील तरुि–तरुिी 

उन्हाळ्यात चनरचनराळ्या देशानंा भेटी देतात. त्यािें १० ते १२ जिािें गट असतात. ते तेथे त्या देशात २ 
मचहने राहतात. त्यापकैी एक मचहना प्रत्येक व्यक्तीने एका क ट ंबात त्या क ट ंबािा घटक या नात्याने 
राहावयािे असते व द सऱ्या मचहन्यात त्या गटातील सवस व्यक्तींनी एकत्र येऊन आपि ज्या क ट ंबात राचहलो 
होतो त्यातील व्यक्तीला बोलावनू त्यािे आदराचतर्थ्य करावयािे प्रकवा त्या देशातील भाषा व इतर 
िालीचरतीिा अभ्यास करावयािा असतो. अमेचरकेतील शकै्षचिक संस्था, व्यापारी सघंटना, धार्ममक संस्था 
या प्रयोगास सढळ हाताने मदत करतात. प्रयोगात भाग घेिाऱ्या चवद्यार्थ्याना प्रवास व राहण्याच्या 
खिाकचरता चशष्ट्यवतृ्या देतात. प्रयोगात भाग घेतलेला चवद्याथी प्रकवा चवद्याथीनी परदेशातील आपले 
अन भव, व्याख्याने, ििा प्रकवा प्रकाश चित्राच्या द्वारे कथन करतात. अमेचरकेतील चवद्यापीठे अशा 
कायसक माद्वारे जे चवद्याथी परदेशात जाऊन भाषेिा प्रकवा सासं्कृचतक अभ्यास करतात. त्याना त्या चवषयािंी 
मान्यता देतात. व त्यािें ग ि पचरके्षत धरले जातात. 

 
परदेशातील तरुि, चशक्षक, तंत्रज्ञ, व समाजसेवक ह्यािें १० ते १२ व्यक्तींिे गट करून त्यानंा 

अमेचरकन क ट ंबात ३ ते ४ आठवड्यासाठी राहण्यास आमंत्रीत केले जाते. ह्या काळातील वास्तव्यात ते 
आपल्या चवषयािा अभ्यास करू शकतात. तसेि ह्या चवषयातील अनेक संस्थानाही ते भेटी देऊ शकतात. 
त्याम ळे त्याना चवषयािा अत्यंत बह मोल अन भव प्राप्त होतो. 

 
अमेचरकन चवद्यापीठात चशक्षि घेऊ इस्च्छिाऱ्या परदेशी चवद्यार्थ्याना एक मचहना अगोदर ही प्रयोग 

संघटना बोलवते व मचहनाभर तीन िार क ट ंबात राहण्यािी व्यवस्था करते. त्याम ळे परदेशी चवद्यार्थ्याना 
अमेचरकन जीवनािी ओळख होते. 

 
जगातील चनरचनराळ्या देशात कायस करीत असलेल्या अमेचरकन शातंी सैचनकानंाही प्रचशक्षि 

देण्यािी जबाबदारी या सघंटनेने घेतलेली आहे. अमेचरकेच्या परराष्ट्र खात्याने चनमंत्रि चदलेल्या 
परदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्तीिेही अमेचरकेत आदराचतर्थ्य करण्यािे कायस हीि संघटना करते. या 
संघटनेला अत्यंत कायसक शल व चनष्ठावतं सेवकवगस लाभला असून आतंरराष्ट्रीय राहिीच्या प्रयोगातून 
जगाला शातंता लाभेला अशी त्यािंी खात्री आहे. 
 
 

       , 
            , 
१       , १९६७. 
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व्हमाउंट राज्यातीिं वृक्ष सवंर्यि 
 

व्हमाउंट हे राज्य अमेचरकेच्या ईशान्य भागात पसरलेले आहे. ते अचतशय चनसगसरम्य आहे. चवशषेतः 
ऑक्टोबर मचहन्यात येथील मपॅल झाडािंी पाने रंगीबेरंगी होतात. स रवातीस ती चपवळी व नंतर नाप्ररगी व 
शवेटी लालभडक होतात व त्याम ळे सवस प्रदेश अचतशय स ंदर चदसतो. हे दृश्य पहाण्यास अमेचरकेच्या सवस 
भागातून हौशी प्रवासी येतात व चनसगािा आनंद ल टतात. ह्या राज्यातील रस्त्यािंी आखिी अचतशय 
िागंली केल्याम ळे प्रवाशानंा अगदी उंि डोंगरावर जाऊन चनसगािी शोभा पाहता येते. चनसगािे सौंदयस 
चटकचवण्याकचरता येथल्या लोकानंीही फार पचरश्रम घेतले आहेत. व्हमाउंटामध्ये सवसत्र लहान लहान 
टेकड्या आहेत. प्रत्येक टेकडी झाडानंी आच्छादलेली आहे. पाईन, मपॅल, बृस, फर ओक वगैरे झाडािंी 
लागवड पद्धतीतरपिे केलेली सवसत्र आढळून येते. अमेचरकेत स रवातीला वसाहती स्थापण्यास जे लोक 
आले त्यानंी ह्या राज्यात प्रथम शतेीला स रवात केली परंत  दचक्षिेकडील व पचिमेकडील प्रदेशात त्यानंा 
सपाट जचमन चमळाल्याने त्यानी येथील शतेी सोडून चदली. जे शतेकरी येथे चटकून राचहले त्यानी डोंगराळ 
जचमनी चवकत घेऊन त्यावर जंगले तयार केली. त्याकामी येथल्या वनचवभागाच्या चवस्तार कायसकत्यानी 
त्यानंा सवस प्रकारिे मागसदशसन व सहायाय केले. शतेकऱ्यानंा चनरचनराळ्या झाडािंी रोपे प रचविे ती लागवड 
करण्यासाठी यंत्रसाम ग्री उपलब्सध करिे व लाकडाला बाजारपेठ चमळवनू देिे यासाठी वनचवभागािी 
चवस्तार संघटना मदत करीत असते. झाडे कशी लावावी व त्यािी काळजी कशी घ्यावी ह्यािे मागसदशसन 
व्हमाउंट राज्यािे कृचष चवद्यापीठ आपल्या चवस्तार संघटनेतफे करते. वनचवभाग व कृचष चवद्यापीठ 
एकमेकािें सहकायस घेऊन जंगले समृद्ध करण्याच्या योजना आखतात ‘चवशषेतः राज्याच्या कृचष 
चवद्यापीठाने ह्या बाबतीत फार मोठा प ढाकार घेतला आहे. शतेकऱ्यािंी प्रात्यचक्षके घेऊन हस्तपचत्रकेद्वारे व 
चनरचनराळ्या चवस्तार चशक्षि पद्धतीद्वारे झाडािे महत्त्व शतेकऱ्यानंा पटचवण्यात येते. ‘मानवाला श द्ध पािी 
प रवठा करण्यास झाडािंी लागवड करा.’ ‘जचमनीिी स चपकता वाढचवण्यास जंगलािे रक्षि करा.’ 
‘जचमनीिी धूप थाबंचवण्यास अचधक जंगले वाढवा.’ ‘अमेचरकेिी शतेी समदृ्धी वृक्षाचं्या वाढीतून होईल.’ 
अशा तऱ्हेिी घोषवाक्ये चनरचनराळ्या पचरपत्रकातून शतेकऱ्यापं ढे ठेवण्यात येतात. िलत चित्रपट 
दूरचित्रवािी व रेचडओद्वारा जंगलािे महत्त्व सागंण्यात येते. त्याम ळे झाडािे रक्षि करण्यािे व ती 
वाढचवण्यािे जिू बाळूकडून येथल्या लोकानंा चमळाले आहे असे म्हटले तरी अचतशयोक्ती होिार नाही. 
प्रत्येक जि आपल्या घराभोवती व मोकळ्या जागेत झाडािंी रोपे लावतो व ती लवकर वाढावी म्हिनू 
अचतशय काळजी घेतो. ह्या रोपािंा हरिे नाश करतात म्हिून क ं पि घालून लहान रोपािें रक्षि केले जाते. 

 
मोकळी जागा चवकत घेऊन तेथे पाईन वृक्षािें जंगल तयार करिे हे येथल्या शतेकऱ्यािंी व 

नागचरकािंी आवडीिी गोष्ट आहे. काही चदवसापूवीं प्राध्यापक टेड गोखनेर यािेंकडे आम्ही गेलो होतो. 
त्यानी स मारे ६० एकर जमीन चवकत घेतली आहे. त्यात त्यानी पाईनिी झाडे लावनू फार स ंदर असे वन 
तयार केले आहे. प्राध्यापक टेड म्हिाले की, अशा तऱ्हेच्या वनात चनरचनराळे प्रािी येतात. त्यापकैी बीव्हर 
हा प्रािी मोठा मजेशीर आहे. बीव्हर प्राण्याला अिक िीदार दात असतात. त्या दातानंी तो लहान लहान 
झाडे तोडतो. ही झाडे एकत्र करून तो ओढ्यात लहान लहान धरिे बाधंतो. धरिे बाधंण्यािे स्थापत्य 
शास्त्रािे काम त्या प्राण्याला उपजतःि असते. अशा चरतीने धरिे बाधूंन पािी अडवतात व त्या पाण्यात हे 
प्रािी आपले घर बाधंतात. त्याम ळे लाडंग्यासारख्या श्वापदापासून त्यानंा त्रास होत नाही. अशा बाधंाना 
बीव्हर बाधं असे म्हितात. प्राध्यापक गोखनेर ह्यानंा असे चबव्हर बाधं दाखचवण्यात मोठे कौत क वाटे. 

 



 
           

जंगलाच्या समदृ्धीम ळे येथील सवस शतेीही समदृ्ध बनली आहे. प्रत्येक ओढा चजवतं असून त्यात 
बाराही मचहने पािी वाहत असते. ह्या पाण्यािा उपयोग करून शतेकरी त्यावर शतेी करतात. झाडािंी पाने 
जचमनीवर पडतात व त्यावर बफस  पडते. उन्हाळ्यात बफस  चवतळल्यावर त्या पाण्याबरोबर झाडािंा क जलेला 
पाला सपाट प्रदेशात वाहत जातो व त्याम ळे तेथील जचमनीला सेंचद्रय खत चमळून ती अचधक स पीक बनते. 
ह्या प्रदेशात मका, भाजीपला व फळझाडे होतात. एका शतेकऱ्याकडे टोमटॅोिी लागवड पहाण्यास आम्ही 
गेलो असतात टोमटॅोिी झाडे फळानी भरलेली चदसली. त्यािे म ख्य कारि जचमनीत असलेले सेंचद्रय 
पदाथं होत. ह्या जचमनीत कोितेही पीक लावले तरी ते िागंलेि येते. कारि चपकाचं्या वाढीसाठी 
लागिारी मूलद्रव्ये ह्या सेंचद्रय पदाथात असतात. त्याम ळे या राज्यात टोमटॅो, भोपळे, प्लॉवर व कोबी 
ह्यासारखी भाजीपाल्यािी चपके फार उत्तम होतात. 

 
जचमन अचतशय स पीक असल्याम ळे सकंचरत मका, लसूि, घास, क्लोव्हर सारखी िाऱ्यािी 

चपकेही उत्तम होतात. चशवाय जचमनीत सतत ओलावा असल्याम ळे येथील क रिे वषसभर चहरवीगार 
असतात. ह्या क रिावर अत्यंत द धाळ गायी पोसल्या जातात. प्रत्येक गाय चदवसास २० ते २५ चलटर दूध 
देते. एक गाय तर चदवसाला ४० चलटर दूध देिारी आम्ही पाचहली. 

 
दाट जंगलाम ळे जचमनीत सतत ओलावा राहतो व त्याम ळे कचे्च रस्ते वषंभर ओलसर राहतात व 

क ठेही ध ळ उडत नाही. जो पाऊस पडतो तो सवस जचमनीत म रतो व त्याम ळे सवसत्र पाण्यािे झरे चदसतात. 
लहान लहान नद्याना धरिे बाधूंन अनेक चठकािी वीज चनमाि केलेली आढळते ह्या वीजेिा 
उद्योगधंद्यासाठी व शतेीसाठी उपयोग केला जातो. 

 
व्हमाउंट राज्यािी ही स वस स बत्ता चनमाि होण्यास मूळ कारि कोिते असेल तर येथल्या 

शतेकऱ्यानंी व नागचरकानी केलेले वृक्ष संवधसन हे होय. चनसगािी सारी संपत्ती म्हिजे झाडे. हे अनेक 
वषापूवी येथल्या शतेकऱ्यानी ओळखले व सवसत्र झाडािंी लागवड करून त्यानी त्यािी फार काळजीपूवसक 
जोपासना केली. त्याम ळे हे राज्य अत्यंत चनसगसरम्य होऊ शकले, रॉबटस फ्रॉस्टसारखे चनसगावर पे्रम 
करिारे कवी ह्याि राज्यात राचहले. त्याचं्या काव्यातूनही येथल्या जनतेला चनसगािे सौंदयस जोपासण्यािी 
चशकवि चमळाली. 
 
 

       , 
            , 
१२       , १९६७. 
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व्हमाउंट राज्यातीिं सहकारी दुग्र्व्यवसाय 
 

अमेचरकेतील व्हमाउंट हे राज्य द ग्ध व्यवसायातही प्रचसद्ध आहे. रस्त्यावरून जाताना सकस 
िाऱ्यािी चपके असलेल्या क रिात िरिाऱ्या धष्टप ष्ट गायी सवसत्र दृष्टीस पडतात. द ग्ध व्यवसाय चवकचसत 
होण्याच्या दृष्टीने येथल्या शतेकऱ्यािंी एक सहकारी सघंटना आहे व त्या संघटनेतफें  मोठमोया शहरात 
येथल्या द धािी वहात क व वाटप केले जाते व्हमांउंट राज्यातील शतेकऱ्यानी आपल्या गायीिी दूध देण्यािी 
क्षमता वाढावी म्हिून अनेक वष ेशास्त्रीय प्रयोग केले व त्याम ळेि चदवसाला २० ते २५ चलटर दूध देिाऱ्या 
गायी आपिास सवसत्र आढळतात. त्या कामी येथल्या कृचष चवद्यापीठांिी व चवस्तार संघटनेिीही त्याना 
मदत झाली आहे. 

 
गायीिी दूध देण्यािी क्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने दोन तऱ्हेने प्रयत्न करण्यात येतात. पचहला प्रयत्न 

अचधक दूध देिाऱ्या गायीिी पैदास करिे व द सरा गायींच्या िाऱ्यात व खाद्यात स धारिा घडवनू आििे. 
ह्या भागातील थंड हवते वाढिाऱ्या होलस्टन व जसीं या दोन जातीमध्ये पैदासीच्या दृष्टीने स धारिा 
करण्यािे कायस व्हमाउंट राज्य कृचष चवद्यापीठाने हाती घेतले आहे व त्या बाबतीत त्यािें सतत संशोधन 
िालू असते. त्या व्यचतचरक्त शतेकरी संघटनेतफे द धाळ गायींिी पैदास वाढचवण्यािे प्रयत्न करण्यात 
येतात. एका मध्यवतीं चठकािी कृचत्रम रेतन कें द्र असते. त्या चठकािी जातीवतं वळू ठेवलेले असतात. गाय 
माजावर आली म्हिजे तो शतेकरी टेचलफोनने कृचत्रम रेतन कें द्राला कळचवतो. कें द्रातील अचधकारी सवस 
साचहत्यासह त्या शतेकऱ्याकंडे येतात. त्या गायीिी लगेि तपासिी केली जाते व जातीवतं वळूपासून 
काढलेले रेतन गायीला चदले जाते. ही पद्धत सवसत्र अन सरली जाते. त्याम ळे जातीवतं गायींिी पैदास 
होण्यास मदत होते. 

 
गायीला सकस िारा चमळावा म्हिून क रिात स धारिा करण्यािे कायस शास्त्रीय पद्धतीने िालले 

आहे. पूवी येथल्या क रिात फक्त स्थाचनक गवते असत. त्यात चद्वदल वगातील िारा होत नसे. परंत  शतेी 
शास्त्रज्ञानंी वषान वष ेसंशोधन करून स्थाचनक पचरस्स्थतीस योग्य अशा चद्वदल वगातील िाऱ्याच्या जाती 
शोधून काढल्या. ह्या नवीन जातीना नेहमीच्या गवताशी टक्कर द्यावी लागते. क्लोव्हर, ल्यूपीन, ब मती ह्या 
जाती यापकैीि आहेत. ह्या चदसण्यात लसूि घासासारख्या चदसतात व अत्यंत पौष्टीक असतात. त्यात २० 
ते २५ टके्क प्रथीने असतात. अशा तऱ्हेने सवस क रिात चद्वदल िाऱ्यािी चपके रुजवनू िाऱ्यािा सकसपिा 
वाढचवण्यास तेथल्या शास्त्रज्ञानी मोठे प्रयत्न केले आहेत व ते द धािे उत्पादन वाढण्यािे एक प्रम ख कारि 
आहे. शतेकरीही आपल्या क रिात दरवषीि चद्वदल गवतािी वाढ होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत असतात. 
काही शतेकऱ्यानंी आपले क रि संपूिस चद्वदल गवतात रुपातंर करण्यात यश चमळचवले आहे. 

 
दूध उत्पादन वाढीिे चतसरे कारि म्हिजे सायलेज प्रकवा ‘म रघास’ तयार करिे हे होय. आपि 

जेथे डेरी फामस पहाल त्यात सायलेजच्या उंि टाक्या आपिास दृष्टीस पडतील. जून–ज लै मचहन्यात 
प्रत्येक शतेकरी मक्यािी पेरिी करतो व सप्टेंबर–ऑक्टोबर मचहन्यात तो कापून त्यािें बारीक त कडे करून 
ते सायलेजच्या टाकीत भरतो. ही कामे तो यतं्राच्या सहायायाने करीत असतो. सायलो भरण्याच्या हंगामात 
त्याला रोज बारा–बारा तास काम कराव ेलागते. मक्यात साखरेिा बराि अंश असल्याने त्यापासून होिारे 
सायलेज फार स्वाचदष्ट होते. हे सायलेज भरल्यापासून िार मचहन्यात तयार होते. थंडीच्या चदवसात 
क रिात सवसत्र बफस  पडल्याम ळे चहरवा िारा चमळू शकत नाही. त्यावळेी शतेकरी सायलेजिा उपयोग 
करतात. सायलेजला एक प्रकारािा आकषसक वास येतो. त्याम ळे ग रे अगदी लाबंून त्याच्या वासावर धावनू 



 
           

येतात. सायलेज काढताना त्यािा वास आज बाजूच्या वातावरिात पसरतो. रस्त्यावरून मोटारीतून 
जाताना सायलेजिा वास आला म्हिजे डेरी फामस आहे असे समजाव.े जेथे द ग्ध व्यवसाय तेथे सायलेज 
असे जिू समीकरि आहे. सायलेज चशवाय डेरीफामस होऊि शकत नाहीत असे अमेचरकन शतेकरी 
मानतात. 

 
ज्या शतेकऱ्यानंा मक्यािे पीक करिे शक्य होत नाही ते गवतापासून सायलेज बनचवतात. 

सप्टेंबर–ऑक्टोबर मचहन्यात गवत कापून त्यािे बारीक त कडे करतात व ते सायलेजच्या टाकीत भरतात. 
गवतात गोडवा कमी असल्याम ळे प्रत्येक थरावर ते ग ळािे पािी टाकतात. गवतापासून बनचवलेले 
सायलेजही थंडीच्या हंगामात ग राना खावयास देतात. 

 
आपल्या गायीना सवस द्रव्याचनशी पूिस असलेले पौचष्टक खाद्य चमळाव े म्हिून अमेचरकेच्या पूवस 

भागातील राज्यातील शतेकऱ्यानंी मोठी सहकारी संघटना स्थापन केली आहे. ह्या संघटनेिा न्ययूॉकस  
राज्यातील बफेलो शहरी ग रािें खाद्य बनचविारा प्रिंड कारखाना आहे व तेथे प्रचतवषी ५ कोटी डॉलर 
प्रकमतीिे खाद्य बनचवले जाते व ते संघटनेच्या सभासदाना प रचवले जाते. 

 
शतेकऱ्यानंा खाद्य चवकत घेिे सोयीिे व्हाव ेम्हिून प्रत्येक चठकािी कोठारे बाधंण्यात आली आहेत 

व तेथून प्रत्येकाच्या डेरीफामसवर खाद्य प रचवण्यािी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
 
कोितेही दूध पािसराइज प्रकवा चनजंतूक करून चवकले पाचहजे. हा एक नवीन कायदा व्हमाउंट 

राज्य सरकारने न कताि केल्याम ळे शतेकऱ्याचं्या सहकारी संघटना अचधक वाढू लागल्या आहेत. ह्या 
सहकारी संघटना दूध चनजंत क करण्यास लागिारी यतं्रसाम ग्री चवकत घेतात व आपल्या सभासदािें दूध 
चनजसत क करतात. 

 
व्हमाउंट राज्यातील शतेकऱ्यािंी सहकारी द ग्ध संघटना अमेचरकेत एक आदशस सघंटना म्हिनू 

समजली जाते. ह्या राज्याच्या शतेीच्या एकूि उत्पन्नापकैी दोन तृतीयाशं उत्पन्न द धातून चमळते. त्यापकैी 
८० टके्क दूध सहकारी सघंटनेद्वारे चनजंत क केले जाते. न्ययूॉकस  बॉस्टनसारख्या मोया शहरात ह्या 
शतेकरी संघटनेिी स्वतःिी दूध प्रचक्रया आहेत. तेथे द धावर प्रचक्रया करून त्यापासून लोिी, िीज, 
यासारखे चनरचनराळे पदाथस बनचवले जाते. 

 
सकस िाऱ्यािी क रिे, जातीवतं गायींिी कृचत्रम रेतन पद्धतीने पैदास व दूध उत्पादन व 

चवक्रीसाठी सहकारी पद्धतीिा अवलंब ह्याम ळेि व्हमाउंट राज्यािा द ग्धचवकास होऊ शकला. 
 
 

       , 
            , 
२२       , १९६७. 
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अमेचरकेतील सोयाबीन चपकावरील प्रयोग 



 
           

 
अमेचरकेतील गहू मळिीिे यतं्र 

 
अमेचरकेतील िारा बाधंिीिे यंत्र 



 
           

 
अमेचरकेतील गहू कापिीिी यंते्र 

 
अमेचरकेतील शतेी–चवस्तार 



 
           

 
अमेचरकेतील गो संवधसन 

 
अमेचरकेमधील काि गृहातंील शतेी 



 
           

 
हॉलंडमधील जचमनीिा चनिरा करिारी यंते्र 

  



 
           

हॉिंंडमर्ीिं खार जनमिीचा नवकास 
 

हॉलंड हा य रोप खंडातील एक अत्यंत प ढारलेला देश समजला जातो. या देशाने उद्योगधंदे, 
व्यापार व शतेी या बाबतीत गेल्या २० वषात फार मोठी प्रगती केली आहे. हॉलंड मधील रोटरडॅम हे बंदर 
तर य रोपिे प्रवशेद्वार समजले जाते. आकाराने हा देश फार लहान आहे. परंत  ह्या देशातील लोक अत्यंत 
उद्योगी व मोठे कल्पक आहेत. खार जचमनीिा अचधकात अचधक उपयोग कसा करावा हे पाहावयािे असेल 
तर हॉलंड देशािेि उदाहरि प ढे ठेवाव ेलागेल. हॉलंडमधील लोक म्हितात की, आमिी जमीन चनससगाने 
चनमाि केलेली नाही, तर ती मानवी प्रयत्नाने तयार केली आहे. 

 
हॉलंडमधील बरीिशी जमीन ही सम द्र सपाटीच्या खाली आहे. गेली चकत्येक शतके हॉलंड 

देशाला सम द्राच्या वाढत्या आक्रमिाशी झ जं द्यावी लागत आहे. मोठ मोया खाड्या व पािथळ जचमनीनी 
सवस देश व्यापलेला आहे. देशािी वाढती लोकसखं्या, उद्योगधंदे व रस्ते याना लागिारी जचमन अप री पडू 
लागली. त्याम ळे डि सरकारने ‘झ ज् र सी’ नावंािी खार जमीनीच्या चवकासािी एक मोठी योजना तयार 
केली. त्याकचरता २० मलै लाबंीिा एक प्रिंड बाधं सम द्रात बाधंला. या बाधंाम ळे सम द्रातील अगर मोया 
खाड्यानी व्यापलेले स मारे ५ लक्ष एकर जमीन शतेी व औद्योचगक वसाहतीसाठी उपलब्सध झाली आहे. ह्या 
बाधंािी मूळ कल्पना व योजना डॉ. लेली नावाच्या इजंीनयरने तयार केली. ह्या प्रिडं बाधंाला लागिाऱ्या 
दगडािा येथे अत्यतं त टवडा होता. त्याम ळे हे दगड त्यानंी बेस्ल्जयम व जमसनीमधून आयात केले. 

 
ह्या बाधंाम ळे आतल्या बाजूला स मारे ३ लक्ष एकरािे प्रिंड सरोवर चनमाि झाले आहे. ह्या 

सरोवरात जमसनीमधून वहात येिारी ऱ्हाईन नदी येऊन चमळेल अशी व्यवस्था केली आहे. त्याम ळे या 
सरोवरास ‘ऱ्हाईन’ सरोवर म्हितात. हा बाधं तयार झाल्यावर काही वषाति जेथे सम द्र होता तेथे आज 
गोड्या पाण्यािे प्रिंड सरोवर तयार झाले आहे. या सरोवरात मोठ मोया बोटीिी वाहत क िालते. चशवाय 
मच्छीमारीिाही मोठा उद्योग िालतो. अवषसिाच्या वळेी आज बाजूच्या शतेीलाही या पाण्यािा प्रसिनासाठी 
उपयोग करतात. 

 
ह्या योजनेत खार जचमनीिा चवकास करण्याच्या दृष्टीने चवभाग पाडले आहेत. प्रत्येक चवभागाला 

डि भाषेत पोल्डर असे म्हितात. प्रत्येक पोल्डर स मारे पाऊि ते सव्वा लाख एकरािा असतो. पोल्डरच्या 
भोवती सम द्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षि करण्यासाठी खूप उंि व रंुद असे बाधं घातले आहेत, हे बाधं 
संपूिसतः वाळूिेि आहेत. परंत  ब लडोझर सारख्या यतं्रानी ते िागंले दाबून घट्ट केले आहेत त्याम ळे त्यातूंन 
पािी चझरपत नाही. प्रत्येक पोल्डरमध्ये जचमनीच्या उताराप्रमािे चठकचठकािी िर केलेले आहेत. ह्या 
िराद्वारे जचमनीतील अचधक झालेले पािी व क्षार वाहून जातात. 

 
हॉलंड देशात जचमनीतील पाण्यािी पातळी फार वर आहे. त्याम ळे हे िर पाण्याने त्वचरत भरून 

जातात. म्हिून त्यातूंन हे पािी सतत बाहेर काढाव े लागते. प्रत्येक शतेकऱ्याचं्या शतेावर पवनिक्की 
बसचवलेली असते व ती िरातील पािी उपसून बाहेर फेकीत असते. त्याम ळे शतेकऱ्यािंी जमीन पािथळ 
होत नाही. 

 



 
           

श्री. गटृ नावािे एक शतेी–तज्ञ दोन वषापूवी सौराष्ट्रातील भाल प्रदेशात खार जमीन योजनेिे 
सल्लागार म्हिून काम पहात होते. त्याचं्या बरोबर मी उतरेकडील ‘बेचरज चमअर’ पोल्डर पहाण्यास गेलो 
होतो. 

 
बेचरज चमअर पोल्डरच्या बाजूला ‘इस्ट फ्लेव्हेलँड’ नावािा द सरा एक चवभाग आहे. त्यािी डि 

सरकारने स धारिा करण्यािे ठरचवले. द सऱ्या महाय द्धानंतर त्यानंी या कामाला स रवात केली. त्या 
चवभागािी स धारिा करण्या अगोदर पाण्याखालील जचमनीिा तेथील स्थापत्य शास्त्रज्ञांनी संपूिस अभ्यास 
केला व चठकचठकािी जचमनीिे सवेक्षि केले. सवेक्षि केल्याम ळे क ठे बाधं घालावे, क ठे िर खिाव े व 
अचधकात अचधक िागंली जमीन कशी लागवडीखाली आिावी ही योजना करिे त्यानंा शक्य झाले. 
जचमनीच्या उताराप्रमािे पािी बाहेर काढिारे पंप क ठे बसवाव ेहेही त्यानंा ठरचवता आले. 

 
एक लक्ष सव्वीस हजार एकर के्षत्रफळ असलेल्या या सरोवरातील पािी उपसिे हे फार कठीि 

काम होते. त्यासाठी वीज व चडझेलवर िालिारे प्रिंड पंप सतत ८ मचहनेपयंत िालत होते. अशा तऱ्हेने 
१९५७ साली या सरोवरातून सवस पािी उपसून काढल्यावर जमीन कोरडी झाली. परंत  जेथे तेथे दलदल व 
चिखल चमचश्रत पाण्यािे खळगे चदसू लागले. हॉलंड देशात वाऱ्यािा वगे एवढा आहे की त्याम ळे ह्या 
दलदलीच्या प्रदेशात चशल्लक राचहलेल्या पाण्यािा मागस नेहमी बदले. चशवाय पािी असताना जे िर खिले 
होते तेही चिखलाने भरून गेले. चिखलात िालिाऱ्या मोठमोया रॅक्टर व ब लडोझरच्या साहायायाने हे िर 
प न्हा खिाव ेलागले. अगर साफ कराव ेलागले. 

 
पािी उपसून काढल्याबरोबर ह्या दलदलीच्या प्रदेशात लगेि चनरचनराळी तिे उगवतात व ती 

जमीन तिानी व्यापून टाकण्यािी भीती असते. या दृष्टीने अनेक वष ेसंशोधन करून तेथील शतेी शास्त्रज्ञानी 
‘चरड’ नावािे एक उपय क्त व जलद वाढिारे गवत शोधून काढले. ह्या गवतािे बी चवमानातून ह्या 
दलदलीच्या प्रदेशावर पेरण्यात आले. हे गवत द सरी तिे वाढू देत नाही. त्यािप्रमािे ते मऊ व चिकट 
जचमनीतील ओलावा शोषनू घेते व त्याम ळे जमीन लवकर कोरडी होण्यास मदत होते. अशा जचमनीला प ढे 
मोया भेगा पडतात व चतच्यात हवा खेळू लागते त्याम ळे िार–पाि वषाच्या आत ती लागवडीखाली येऊ 
शकते. 

 
ह्या खार जचमनीत पचहली काही वष ेएवढी दलदल व चिखल होता की, मािसाला पायी िालिे 

जवळजवळ अशक्य होते. चिखलात पाय खूप खोल जात. फळी प ढे ठेवनू िालाव े लागे. परंत  ह्या 
पचरस्स्थतीतही डि लोकानंी खूप पचरश्रम करून ही जमीन लागवडीखाली आिण्यािे ठरचवले. त्याकचरता 
त्यानंी जचमनीिा चनिरा करण्यािे तंत्रज्ञान चवकचसत केले. त्याम ळे जचमनीत क ठेि पािी न साठता ती 
लागवडीस योग्य झाली. 

 
स रुवातीिी काही वष ेशतेी चवभागाने ह्या खार जचमनीत राज्य पातळीवर शतेीिे मोठे फामस् स रू 

केले. गहू, बाली, राय, लसूि, घास इत्यादी चपकािंी लागवड केली. खार जचमनीत ही चपके येऊ शकतात 
या संबधंीिी अनेक प्रायोचगके त्यानंी डि शतेकऱ्याना करून दाखचवली व त्यानंी ह्या खार जचमनीत येऊन 
शतेी करण्यास याव ेअसे आवाहन केले. स रवातीिी काही वष ेत्यानंा अनेक सवलती देऊ केल्या. त्यािा 
योग्य पचरिाम होऊन अनेक डि शतेकरी प ढे आले व त्यानंी या खार जचमनीत लागवड करण्यास स रवात 
केली. 



 
           

या चवभागात चफरत असताना सवस चपके पाहून मनाला मोठा आनंद वाटे जेथे पहाव ेतेथे गहू, मका, 
बाली, राय, लसूि, घास, चनरचनराळे भाजीपाले यािंी चपके दृष्टीस पडतात. क ठेही जचमन मोकळी चदसत 
नाही. शतेीिी खरीख री समदृ्धी येथे पहावयास चमळते. एकेकाळी येथे सम द्र होता ही गोष्ट खरी वाटिार 
नाही. 

 
ह्या जचमनीवर शतेी करिाऱ्या डि शतेकऱ्याचं्या उत्पन्नािे एक मोठे साधन म्हिजे द भती ग रे 

पाळिे हे होय. हॉलंड देश द धद भत्यासाठी फार प्रचसद्ध आहे. तेथे गवतािी क रिे व त्यावर िरिाऱ्या 
धष्टप ष्ट गाई सवसत्र दृष्टीस पडतात. या गाईिंी व वळंूिी चनयात हा हॉलंड देशािा फार मोठा व्यापार आहे. 
तेथील शतेकऱ्यानंी शतेीला, कोंबड्या व बदके पालनािा फार मोठा जोडधंदा चदला आहे. काही शतेकरी 
तर मी असे पाचहले की, ज्याच्याकडे दोन दोन हजार बदके होती. पाण्यािी चवप लता असल्याम ळे बदकािंा 
जोडधंदा फार फायदेशीर असतो असे ते शतेकरी म्हिाले. ह्या बरोबर द सरे एक महत्त्वािे चपक म्हिजे 
फ लझाडािंी लागवड हॉलंड देश फ लझाडासंाठी फार प्रचसद्ध आहे. ‘त ळीप’ नावािी हॉलंडिी फ ले 
जगप्रचसद्ध आहेत. शतेकऱ्याचं्या ह्या फ लािे कादें तयार करण्यािे एक प्रम ख उद्योग आहे. हे कादें जगभर 
चनयात करण्यात येतात. फ लािंा एक बाजार पहाण्यास मी ॲमस्टरडॅम नचजकच्या एका गावी गेलो होतो. 
त्या चठकािी ह्या खार जचमनीवरील शतेकरी आपली फ ले लहान लहान होड्यातून घेऊन येत. त्या फ लािंी 
चवक्री झाल्यावर ती प्लॅस्स्टकच्या चपशव्यातून भरून जवळि असलेल्या ॲमस्टरडॅमच्या चवमानतळावर 
पाठचवली जात व तेथून न्ययूॉकस , लंडन, पॉचरस, रोम वगैरे शहरी चनयात होत. 

 
ह्या खार जचमनीिा अत्यंत काळजीपूवसक उपयोग करण्यात येतो. क ठेही जागा मोकळी प्रकवा 

फ कट घालचवलेली चदसत नाही. एवढेि काय परंत  िर खिताना वाया गेलेली जमीन कशी लागवडीस 
आिता येईल यासंबंधी तेथील तज्ञ चविार करू लागले आहेत. एके चठकािी लहान िर खिून त्यात 
प्लॅस्स्टकिे नळ घालण्यािे काम िालू होते. ह्या प्लॅस्स्टक नळाला लहान लहान चछदे्र ठेवली होती. व त्या 
वाटे जचमनीतील पािी चझरपून जात होते. हे नळ टाकल्याम ळे िरानी व्यापलेली जमीन तर लागवडीस 
येऊ शकली. परंत  चशवाय मोठी शतेे तयार झाल्याने शतेीिी याचंत्रक मशागत करिे शक्य झाले. 

 
खार जचमनीतील तयार झालेला शतेी माल वहातूक करता यावा म्हिून अत्यतं अद्यावत असे रस्ते 

तयार केले आहेत. जेथे रस्ते करिे अशक्य आहे अशा चठकािी लहान कालव्यातून यातं्रीक होड्यािंी 
वहातूक िाललेली असते. 

 
खार जचमनीतील शतेीला सोसाया ाच्या वाऱ्यापासून संरक्षि चमळाव ेम्हिनू सवसत्र पाईन सारख्या 

उंि वाढिाऱ्या वृक्षािी जंगले तयार केली आहेत. 
 
हॉलंडमध्ये खार जमीन म्हिजे सम द्र हटवनू संपादन केलेली जमीन असे म्हितात. ह्या खार 

जचमनीिी स धारिा म्हिजे हॉलंडच्या भावी चवकासािा आदशस समजला जातो. एकेकाळी सम द्र असलेल्या 
या जागेत आज धनधान्याने समृद्ध बनचवलेली शतेी, फळाफ लाचं्या बागा व पाईन वृक्षािी वने पहावयास 
चमळतात. डि लोकाचं्या कल्पकतेिे व कतसबगारीिे हे फळ आहे असेि म्हिाव ेलागेल. 
 

     , 
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पनिम ऑस्रेनिंयातीिं विे व शेती 
 

पथसच्या चवमानतळावर मगंळवारी पहाटे तीन वाजता माझे चवमान उतरले. चवमानातून 
उतरण्याअगोदर आम्हाला सूिना चमळाली की; बाहेर ४६ चडग्री फॅरनॅहीट उष्ट्ितामान आहे व त्याम ळे गरम 
कपडे घालाव.े ऑस्रेचलया दचक्षि गोलाधात असल्याम ळे ज लै–ऑगस्ट हे थंडीिे मचहने असतात. 
सप्टेंबरपासून तेथे वसंत ऋत  स रू होतो. श्रीमती ल ईस मटॅीस ह्या मला घेण्यास चवमानतळावर मोटर घेऊन 
आल्या होत्या. त्या येथल्या कम्य चनटी एड–ॲब्रॉड संघटनेच्या प्रचतचनधी आहेत. या संघटनेनेि मला या 
देशात येण्यािे आमतं्रि चदले होते. ही संघटना चवकसनशील देशातील ग्रामीि चवकास प्रकल्पाना मदत 
करते. ह्या संघटनेिे सभासद पदयात्रा काढून अगर मेळाव,े प्रदशसने भरवनू देिग्या गोळा करतात व गरीब 
जनतेच्या कल्यािाथस िाललेल्या प्रकल्पाना मदत करतात. श्रीमती मरॅीस म्हिाल्या की त्यािंी संघटना 
स रत चजल्ह्यातील वडेिी भागात िाललेल्या चवकास कायास मदत करते. 

 
पथस चवमानतळापासून मी रहात असलेले डालकेथ नावािे उपनगर स मारे १५ मलै आहे. या १५ 

मलैाच्या प्रवासात पहाटे पाि वाजण्याच्या स मारास आम्हास िार पाि मोटारींचशवाय एकही मन ष्ट्य दृष्टीस 
पडला नाही. 

 
पथस हे पचिम ऑस्रचेलया राज्यािी राजधानी आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या प्रदेशात लोखंड, 

चनकल याचं्या खािी असल्याने शहरात मोठमोठी कायालये आढळतात. चफ्रमटँल नावािे बंदर येथून १० 
मलैावर असून अनेक देशाच्या बोटी येथून खचनजािंी वाहतूक करतात. शहराच्या मधोमध ‘चकम्स पाकस ’ 
नावािे मोठे उद्यान आहे. त्यात पचिम ऑस्रेचलयात होिारी रानफ ले म द्दाम जपून ठेवली आहेत. डेझी 
नावाच्या फ लझाडािे ग लाबी फ लािे ताटव ेसवसत्र आढळतात. कागंारु नावािे फ लािे वैचशष्ट्या  म्हिजे 
त्यािा देठ लाल असतो व फ ल मात्र चहरव ेअसते. 

 
ऑस्रेचलयात पाऊस फार कमी पडतो. तो जचमनीत साठून रहावा यासाठी सवसत्र जंगलािी 

जोपासना केलेली आहे. चवशषेतः पाईन व चनलचगरीिी झाडे यािंी फार काळजी घेतली जाते. चनलचगरीिी 
झाडे जचमनीतील क्षार कमी करतात. या दृष्टीने त्याकडे पाचहले जाते. पथसपासून स मारे ६० मलैावर 
असलेल्या चकनह न ह्या गावी आम्ही एक शतेी चशक्षि संस्था पहाण्यास गेलो होतो. त्या संस्थेसाठी श्री. जॉन 
मस्क नावाच्या एका दानशूर गृहस्थाने १९३६ साली १६ हजार एकर जमीन दान चदली. ह्या सोळा हजार 
एकरापकैी फक्त ६ हजार एकर जचमनीवर त्यानंी गहू, ओट यासारखी चपके घेतली होती व राचहलेली दहा 
हजार एक जमीन जंगलाखाली आिली होती. ह्या ससं्थेिे एक अचधकारी श्री. ओजेहाटी यांना मी चविारले 
की, ह्या दहा हजार एकरापकैी आपि चकती जमीन लागवडी आििार? तर ते मजकडे पाहून हसले व 
म्हिाले की, ही जमीन जर आम्ही लागवडीखाली आिली तर सवस जंगल त टेल व मग आम्हास पािी क ठून 
चमळिार? आमच्या भागात फक्त १० ते २५ इंि पाऊस पडतो. तो आम्हास नीट साठवनू ठेवावा लागतो. ते 
दाखचवण्यास आम्हास संस्थेच्या राखीव जंगलात घेऊन गेले. जेथे जेथे म्हिून उतार असेल तेथे त्यानंी 
मातीिी धरिे बाधूंन पािी साठचवलेले होते. स मारे दोन हजार एकरािंा एक चवभाग त्यानी आम्हास 
दाखचवला. या चवभागास ७२ फ टािंा उतार होता. त्या उतारावर त्यानंी मातीिी ५ मोठी धरिे बाधंली होती 
व ह्या धरिातले पािी ते संस्थेच्या शतेीसाठी वापरीत होते. ते म्हिाले की, आमिी सवस सोळा हजार एकर 
जमीन एका गटात आहे व त्या जचमनीत पािी कसे साठवाव ेह्यािेि चशक्षि आम्ही आमच्या चवद्यार्थ्याना देत 



 
           

असतो. हे चवद्याथी प ढे मोठे झाल्यावर आपल्या शतेीकडे जातात. त्यािंी शतेेही मोया के्षत्रफळािी असतात 
व तेथेही पािी साठचविे व ते जचमनीस प रचविे ही मोठी समस्या त्यािें प ढे असते. 

 
वृक्षािी तोड केल्याम ळे जचमनीत क्षार कसे उत्पन्न होतात हे त्यानंी आम्हास नेऊन दाखचवले. अशा 

क्षारय क्त जचमनीत प नः चनलचगरीिी झाडे लावण्यािा कायसक्रम िालू होता. 
 
ऑस्रेचलयात पाण्यािा वापर अगदी काळजीपूवसक करण्यािे चशक्षि सवसत्र देण्यात येते. पथस 

पथराच्या मधोमध स्वान नावािी नदी वाहते. या नदीच्या काठीि श्री. जॉन व सौ. चहलेन यािें घर आहे. 
तेथे मी रहातो श्री. जॉन म्हित होते की, आम्ही पंप बसचवला असून नदीिे पािी आम्ही बागेसाठी वापरतो. 
परंत  जेव्हा रेचडओ–टेचलस्व्हजनवरून पािी थाबंवाव े ह्याच्या सूिना चदल्या जात तेव्हा आम्ही पपं बंद 
करतो. आमिी गैरसोय होते. परंत  त्याला इलाज नाही. आपल्या देशात पाऊस कमी पडतो व आपि पािी 
अगदी काळजीपूवसक वापरले पाचहजे यािे बाळकडू तेथल्या प्रत्येक मािसाला देण्यात येते. 

 
पचिम ऑस्रेचलयात शतेे फार मोया आकारािी आहेत. साधारिपिे १५०० ते २००० एकरािी 

शतेी असली तरि क ट ंबाला येथल्या राहिीमानाप्रमािे जगता येते. येथले शतेकरी अचप्रल मचहन्यात गहू 
पेरतात. थंडीत तो अगदी लहान रहातो व सप्टेंबरमध्ये वसंत ऋत  स रू झाला म्हिजे त्यािंी जलद वाढ 
होऊन ऑक्टोबरमध्ये तो कापण्यास तयार होतो. पथसपासून स मारे ९० मलै दूर असलेल्या केडरडीन ह्या 
गावी काही शतेकऱ्याना मी भेटलो ते म्हित होते की, आमच्या गावच्या शतेकऱ्याना चदवस कठीि आहेत. 
कारि आमच्याप ढे बाजार पेठेिा प्रश्न आहे, आमिा गहू चवकला जात नाही त्याला योग्य भाव चमळत नाही. 
कारि हल्ली कॅनडा देश अचधक सवलतीच्या दराने जगातील त टीच्या राष्ट्राना गहू चवकतो. त्याचं्याशी 
आम्हाला आता स्पध्या करावी लागिार आहे, ‘ही स्पधा त म्ही करू शकाल का?’ त्याने लगेि ‘होय’ उत्तर 
चदले. ते म्हिाले की, आम्ही आता आमच्या भागात शतेीच्या व्यवस्थापन शास्त्रािे उजळिी वगस स रू करिार 
आहोत. त्यासाठी न्यूझीलंडमधील शतेीच्या व्यवस्थापन तज्ञाशंी आम्ही संपकस  साधला असून तेथील तज्ञ 
लवकरि आम्हाला प्रचशक्षि देण्यास येथे येिार आहेत. गव्हाच्या शतेीतील व्यवस्थापनाच्या पद्धती ते 
आम्हास चशकवतील. त्याम ळे उत्पन्नािा खिस ‘आम्ही कमी करू शकू’ आमच्या भागातील शतेी संशोधन 
संस्थानाही येथले प्रश्न अचधक कायसक्षमतेने हाताळण्यािे आम्ही स िचवले असून तेही त्या दृष्टीने संशोधन 
करीत आहेत. 

 
येथे जरी हजारो एकरािी शतेी असली तरी या शतेकऱ्यानंा जगातील इतर राष्ट्रातील 

शतेकऱ्याचं्या स्पधेला तोंड द्याव े लागते. त्याम ळे शतेीच्या व्यवस्थापनात त्यांना सतत जागरूर रहाव े
लागते. आध चनक चवज्ञानािा अवलंब करून आपि हे साध्य करू शकू हा जबरदस्त आत्मचवश्वास मला 
ऑस्रेचलयातील शतेकऱ्यात पहावयास चमळाला. 
 
   , 
             , 
२      , १९७१. 
 
 

★ ★  



 
           

दनक्षण ऑस्रेनिंयातंीिं शेती 
 

श क्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता ॲनसेट एअर लाईनच्या चवमानाने पथसहून ॲडलेडला येऊन 
पोहोिलो. ऑस्रचेलयात चवमानाच्या दोन संघटना आहेत. एक ॲनसेट व द सरी रान्स ऑस्रचेलयन 
एअरलाईन्स. पचहली खाजगी व द सरी सावसजचनक के्षत्रातली. या दोन्ही संघटनािंी चवमाने १० ते १५ 
चमचनटाच्या अतंराने त्याि शहराकडे उड्डाि करतात. त्याम ळे कोित्याही कंपनीच्या चवमानाने प्रवास करिे 
सारखेि असते चवमानातून संध्याकाळी ॲडलेड शहरािे दृश्य मोठे नयनरम्य चदसते. रस्त्यावर नाप्ररगी 
रंगािे चदव ेआहेत. शहरािी आखिी अत्यंत योजनापूवसक आहे असे मला चवमान तळावर घेण्यास आलेल्या 
श्री. टेड हॉवडस यानी साचंगतले. ऑस्रचेलयातील एक स ंदर शहर म्हिून ॲडलेडिी गिना केली जाते. 
शहराच्या एका बाजूस सम द्र आहे व द सऱ्या बाजूस टेकड्या आहेत. चवमानतळावरून बाहेर पडताना ज न्या 
बनावटीिे एक चवमान नजरेस पडते. ज्या वैमाचनकाने इंग्लंडमधून प्रथमि ॲडलेडला चवमान आिले 
त्यािी स्मतृी रहावी म्हिून हे चवमान त्यानंी शहराच्या प्रवशेद्वारापाशी ठेवले आहे. ऑस्रेचलयात स रुवातीिे 
जे लोक अचतशय साहस करून वसाहत करण्यास आले त्यािंी शहरात सवतं्र स्मारके केलेली आहेत. 
इंग्लंडसारख्या पधंरा हजार मलै दूर असलेल्या देशातून पाि सहा मचहन्यािा खडतर प्रवास करून नव्या 
अनोखी प्रदेशात वसाहत करून राहिे हे त्यावळेी केवढे धाडसािे होते हे नव्या चपढीला समजाव े ह्या 
उदे्दशाने ही स्मारके केली आहेत. जो प्रदेश ह्या स रुवातीच्या प्रवाशानी चनवडला तो अत्यतं स पीक तर 
आहेि परंत  अत्यंत चनसगसरम्य आहे. ऑस्रचेलया हा दचक्षि गोलाधात असल्याने येथे वसंत ऋत  सप्टेंबर–
ऑक्टोबर मचहन्यातं येतो. त्याम ळे आता येथे शकेडो प्रकारिी रंगीबेरंगी रानफ ले दृष्टीस पडतात. 
ऑस्रेचलयात बाभळीच्या वगातील झाडाचं्या शकेडो जाती आहेत. त्यानंा येथे वॉटलिी असे म्हितात. ही 
झाडे वसंत ऋतूत चपवळ्या रंगाच्या फ लानी गर्द भरलेली असतात. वॉटलिे फ ले हे राष्ट्रीय फूल म्हिनू 
मानले जाते. 

 
येथल्या जचमनीत सेंचद्रय खते भरपूर असल्याने शतेकऱ्यानंा नत्रय क्त खते टाकावी लागत नाहीत. 

फक्त स पर फॉस्फेटच्या खताच्या उपयोग करावा लागतो. मात्र मॉचलबडीयम, बोरॉन ही दोन द्रव्ये 
जचमनीत कमी असल्याने ही द्रव्ये सवस शतेकरी वापरू लागले आहेत. ही दोन्ही खते स पर फॉस्फेटमध्येि 
चमसळण्यात येतात, कोितेही खत वापरण्यापूवी जचमनीिी तपासिी करण्यात येते व मगि आवश्यक ते 
खत देण्यात येते. 

 
ॲश्सटन नावाच्या खेड्यात मॉरीस चग्रनवले नावाच्या एका तरुि शतेकऱ्याकडे मी गेलो होतो 

त्यािंी भाजीपाल्यािी शतेी होती. ब्र सेल स्प्राऊट नावािंी लहान आकारािी कोबी चदसिारी भाजी त्याने 
स मारे ५० एकरावर लावली होती. रोपे तयार करून त्यािंी लावगड यंत्राच्या सहायायाने कशी केली जाते 
यािे त्याने आम्हास प्रात्यचक्षक दाखचवले. नचलका चवहीरीतून पािी काढून एका उंि टेकडीवर ५० हजार 
गलॅनाच्या टाकीत नेले जात होते व त्यातूनि तो आपल्या चपकानंा फवारा पद्धतीने पािी देत होता. त्याम ळे 
५० एकराला पािी देण्यािे काम तो एकटाि करू शकत असे. 

 
आपल्या जचमनीिा पोत िागंला राहावा म्हिनू तो चहरवळ खतािा उपयोग करीत असे. जचमनीत 

गाडण्यासाठी त्याने बालीिे पीक केले होते हे पीक फ लावर आले म्हिजे कापून ते जचमनीत गाडण्यात 
येिार होते. तेही अप रे आहे असे त्यािें म्हििे आहे. म्हिून बाजूच्या एका मेंढपालाकडून त्याने कमी 
दजािी लोकर चवकत आिली व ती शतेात पसरचवली. तो म्हिाला लोकरीतून नायरोजन द्रव्य तर 



 
           

चमळेलि परंत  त्याम ळे जमीन भ सभ शीत होण्यास मदत होईल. जमीन भ सभ शीत असली म्हिजे चपकाचं्या 
म ळािंी वाढ िागंली होते. त्याने एका शतेीत वाटािा लावला होता. मी म्हिालो वाटाण्याच्या शेंगा केव्हा 
तोडिार? तर तो हसला व म्हिाला, हा सवस वाटािा मी जचमनीत गाडिार आहे. त्याचं्या शेंगािा जर मी 
लोभ ठेवला तर माझे प ढिे पीक िागंले येिार नाही. मला एक गोष्ट येथल्या शतेकऱ्यात चवशषे आवडली 
असेल तर ते घेत असलेली जचमनीिी काळजी ही होय. जमीन अत्यंत स पीक असूनही चतिी उत्पादन 
क्षमता कायम चटकून राहावी यासाठी ते जचमनीत कंपोस्ट, शिेखत, मेंढ्यािी कमी प्रतीिी लोकर व 
चहरवळ खते सतत देत असतात. गहू, प्रकवा बाली यासारखी चपके घेतल्यावर त्यािंी फक्त किसेि कापून 
घेतात. व राचहलेला पेंढा जचमनीत गाडला जातो. त्याम ळे जचमनीतील सेंचद्रय द्रव्यािे प्रमाि चटकून राहते. 
साहचजकि जचमनीिी पािी धरून ठेवण्यािी क्षमता वाढते. तसेि जचमनीत हवा खेळती राचहल्याम ळे 
चपकाचं्या म ळानंा ताज्या प्रािवायूिा प रवठा होतो. त्या व्यचतचरक्त उपय क्त जीव जंतूिी वाढ होते. 

 
अस्मा या गावी जॉन चफ्रबनस यािंी शतेी पहावयास गेलो. जॉन हे पूवी दचक्षि ऑस्रचेलयन पालसमेंटिे 

सभासद होते. आम्ही गेलो त्यावळेी ते आपल्या कोंबडीच्या ख राड्यात अंडी गोळा करीत होते. जॉन पूवी 
कोसबाडला येऊन गेले असल्याने त्यानंा मला पाहून फार आनंद झाला जॉननी मला साचंगतले की, एका 
चपल्ले तयार करिाऱ्या खाजगी कंपनीला मी ही अंडी प रचवतो. त्यासाठी पाढंरी लेगहानस व काळी ऑस्टोलापस 
यािंा संकर करून मी ही अंडी तयार करतो. त्याम ळे त्यातून चनमाि होिारी चपढी अचधक अंडी देते. 
जॉनकडे ३५३२ कोंबड्या होत्या. त्याचं्या अंड्यािंी अद्यावत पद्धतीने नोंदिी केली होती. आजच्या चदवशी 
एकूि १९३८ अंडी झाली होती. म्हिजे साठ टक्क्याहून अचधक कोंबड्यानंी अंडी घातली होती. जॉन 
म्हिाले आम्ही कोंबडी फक्त दहा मचहनेि ठेवतो व प ढे ती चवकून टाकतो. ह्या दहा मचहन्यात ती अंडी 
देण्यािे कायस अचधक कायसक्षमतेने करते व प ढे ते कमी होते. कोंबड्याना जे खाद्य चदले जाते त्यातून अंडी 
चनमाि करण्यािी कायसक्षमता जास्तीत जास्त असली पाचहजे. तरि हा धंदा फायदेशीर आहे. चशवाय माझी 
घरिी शतेी असून गहू व बाली ही धान्ये मी स्वतः चनमाि करतो. त्याम ळेि मला हा धंदा परवडतो. जॉन 
आम्हास चपल्ले वाढचवण्याच्या ख राड्यात घेऊन गेले. त्यानंी एक चदवसािी चपल्ले आिली होती. 
ख राड्याभोवताली मोठमोठे प्लॅस्स्टकिे कागद लावले होते उदे्दश हा की आत उब रहावी. ख राड्याच्या 
मधोमध चवजेिी शगेडी होती. जॉन म्हिाले पूवी ते तेलािी शगेडी ठेवीत. परंत  तेलािी शगेडी चपल्लानंा 
अपायकारक असते. ऊब ठेवण्यािी व्यवस्था केल्याने चपलािें मृत्यूिे प्रमाि कमी होते. पचहल्या 
आठवड्यात त्यािंी २२ चपल्ल े म्हिजे फक्त एक टक्का, द सऱ्या आठवड्यात २८ म्हिजे स मारे तेवढीि व 
चतसऱ्या आठवड्यात म्हिजे अधा टक्काि चपल्ले थंडीम ळे मृत्यूम खी पडली. 

 
चपल्ले वाढचवण्यासाठी केलेल्या ख राड्यात त्यानंी लाकडािा भ सा व गव्हािा बारीक त कडे केलेला 

पेंढा पसरला होता. कोंबड्याचं्या चपल्लाचं्या खाद्यात बाली व गव्हािी भरड व खचनजे होती, जॉनिा संबधं 
चदवस या क क्कटपालनात जाई. अंडी गोळा करून ती ध वनू त्यािंी प्रतवारी करिे व ती खोक्यात भरिे ही 
सवस कामे त्यानंा एकया ालाि करावी लागत. एवढे काम असूनही आजूबाजूच्या शतेकरी संघटनेिे ते 
अध्यक्ष म्हिून कायस करीत व त्यािे शतेी चवषयक प्रश्न सोडचवण्यास मदत करीत. 
 

     , 
             , 
५       १९७१. 

★ ★  



 
           

दनक्षण ऑस्रेनिंयातीिं वृक्ष संवर्यि 
 

दचक्षि ऑस्रेचलयात माऊंट गेंबीयर नावािे शहर आहे. त्या चठकािी जॉन हॅचरसन याचं्या क ट ंबात 
मी राहत असे. श्री हॅचरसन २५ वषापूवी इग्लंड सोडून ऑस्रेचलयात स्थाईक होण्यास आले. ते येथल्या एका 
चडपाटसमेंटल स्टोअरिे व्यवस्थापक म्हिून काम करीत आहेत. त्यानंी येथे स्वतःिे स ंदर घर बाधंले आहे. 
श्री. हॅचरसन यानंा मी चविारले की, इंग्लंडिी त म्हास आठवि येते का? तर ते म्हिाले की, माझे आई 
वडील अद्याप इगं्लंडमध्येि आहेत. त्याम ळे येथे आल्यावर एकदा त्यानंा भेटण्यास गेलो होतो. परंत  माझी 
म ले मात्र आता ऑस्रचेलयातील वातावरिाशी रमली आहेत. आमिे जे पूवसज येथे आले ते या उदे्दशानेि 
आले की एकदा नवीन देशात आपि रहाण्यास आलो की तो देश आपला मानला पाचहजे व तेथल्या 
संस्कृतीशी आपि एकरुप झाले पाचहजे. श्री. हॅचरसन यानंी काही ग्रीक क ट ंबािी उदाहरिे चदली. ग्रीक 
चस्त्रया ऑस्रचेलयात आल्यावर इंग्रजी चशकण्यािे टाळतात. त्याम ळे समाजात चमसळिे त्यानंा कठीि जाते. 
म ले मात्र येथल्या शाळेत गेल्यानंतर इंग्रजी चशकतात त्याम ळे आईबाप व म लात अनेक सामाचजक समस्या 
चनमाि होतात. 

 
ह्या प्रदेशात स रवातीस जे लोक वसाहत करण्यास आले त्यानंा फार अडििीत चदवत काढाव े

लागले. कारि हा देश ज्वालाम खीपासून चनमाि झाल्याने तेथे फारशी वनसंपत्ती नव्हती. त्याम ळे त्यानंी 
य रोप, अमेचरकेतून पाईन वृक्षािे बी आिले व त्यािी म द्दाम लागवड केली. जचमन अचतशय स पीक 
असल्याने हे वृक्ष भराभर वाढले व आज तेथे पाईन वृक्षावर आधारीत असे अनेक उद्योगधंदे चनमाि झाले 
आहेत. कागद प्रकवा सेल्य लोजसारखे जीवनोपयोगी वस्तूिे अनेक कारखाने तेथे िालत असतात. 

 
येथल्या स्थाचनक स्वराज्य संस्थानी व शासनाने पाईन वृक्षाच्या लागवडीिा मोठा कायसक्रम हाती 

घेतला आहे. कारि ह्या वृक्षावर येथले आचथंक जीवन अवलंबून आहे. ग रे अगर मेंढ्या फक्त क रिाति 
िरत असल्याने मोकाट ग रािंा झाडाना त्रास होत नाही. त्याम ळे पाईनिी लावलेली सवस झाडे िागंल्या 
तऱ्हेने वाढतात. पाईन वृक्षािे लाकूड प्राम ख्याने औद्योचगक उपयोगासाठी वापरले जाते. तत्पूवीं त्यावर 
चक्रयोसोटसारखी रसायने लावनू प्रचक्रया केली जाते. त्याम ळे त्यािंा चटकाउपिा वाढतो. चवजेिे सवस खाबं 
पाईन वृक्षािेि वापरतात. आपल्या पूवसजानी जी वृक्षसपंत्ती वाढचवली तीत स धारिा करण्यासाठी येथले 
शास्त्रज्ञ आता संशोधन करीत असून त्यानंी आता झाडाचं्या नवीन जाती शोधून काढल्या आहेत. 

 
माउन्ट गबँीयरला पािी प रवठा करिारा जो तलाव आहे त्याला ‘ब्सल्यू लेक’ म्हिजे ‘चनळा तलाव’ 

असे म्हितात. त्यातील पाण्यािा रंग चनळा आहे व तो नोव्हेंबर ते फेब्र वारी या दरम्यान अचधक चनळा होतो. 
हा तलाव चदडश ेफूट खोल आहे व त्या सभोवताली डोंगराच्या रांगा आहेत व त्याम ळे त्यातील पािी बाहेर 
जाण्यािा मागस नाही. ह्या तलावातील पािी चकतीही उपसले तरी त्यािी पातळी कमी होत नाही. हा 
तलावही ज्वालाम खीतून चनमाि झाला आहे. ह्या तलावाच्या शजेारी एक स ंदर बाग असून त्यात स रवातीिे 
जे धाडसी प्रवासी आले त्यािंी स्मारके उभारली आहेत. 
 

            , 
             , 
८      , १९७१. 

★ ★  



 
           

व्व्हक्टोनरया राज्यातीिं दुभतया गुराचें सगंोपि 
 

माऊंट गबँीयरहून मला स्व्हक्टोचरया राज्यातील हॅचमल्टनला जावयािे होते. त्याकचरता मी ॲनसेट 
कंपनीच्या बसने जावयािे ठरचवले. बसमध्ये आम्ही फक्त दोघे उतारू होतो. येथे प्रत्येकाच्या मोटारी 
असल्याने बसने फारसे कोिी प्रवास करीत नाहीत. हॅचमल्टनला श्री. फे्रड व सौ. मेरीगे्र यािें घरी राचहलो. 
ही दोघे जि भारतात येऊन गेली असल्याने त्यानंा आपल्या देशािी माचहती होती. येथून तीस मलैावरील 
चभमरे या गावी एका शतेकऱ्याच्या शतेीवर ते मला घेऊन गेले, त्या शतेकऱ्यािे नाव होते जॅक थॉमसन. 
त्यािी ४०० एकरािी शतेी व त्यावर २८०० मेंढ्या व हेरफोडस जातीच्या ३० गाई होत्या. श्री. थॉमसन म्हिाले 
हल्ली लोकरीिी प्रकमत घसरल्याम ळे आम्ही मासंासाठी ग रे पाळण्यावर भर देत आहोत. परंत  ग रे चवकत 
आिावयािी म्हिजे त्याला फार पैसे पडतात व आम्हाला ते फार कठीि जाते. म्हिून सरकारकडे शतेकरी 
संघटनाचं्याद्वारे आम्ही आपले प्रश्न माडंीत असतो. बकेँकडून आम्हास कमी व्याजाने पैसे द्या. ही आमिी 
सध्या मागिी आहे. मेंढ्या पाळिे जेवढे सोपे असते तेवढे ग रे पाळिे नसते. कारि ग रावर रोग अचधक 
येतात व त्यासाठी वारंवार त्यानंा लस टोिावी लागते. तसेि क रि िागंले ठेवाव ेलागते. मात्र मासंािंी ग रे 
पाळण्यास येथे जास्त वाव आहे. कारि अमेचरकेला दरवषी जे लाखो टन मासं लागते ते आम्ही 
ऑस्रेचलयातून चनयात करतो. 

 
श्री. थॉमसन यािंा माकस  नावािा अकरा वषािा म लगा होता. तो पािव्या इयते्तत चशकत होता. तो 

आपल्या वडीलानंा शतेीच्या सवस कामात मदत करी. त्याचं्याकडे जसी जातीिी एक गाय होती. चतिे 
सकाळी दूध काढण्यािे काम माकस ि करी. ही गाय सकाळी अडीि गलॅन म्हिजे २५ पौंड दूध देते. असे 
माकंिी आई मला म्हिाली. ह्या गायीिी कास एवढी मोठी होती की जचमनीपासून ती स मारे फक्त फूटभरि 
उंि असावी. द पारीही ही गाय दूध देते. परंत  चतिे दूध एकदाि काढत असत. कारि ते क ट ंबाला प रे होत 
असे. दूधातून मलई काढण्यािे यंत्रही त्याचं्याकडे होते. ऑस्रचेलयात आहारातील अनेक पदाथात 
द धापेक्षा मलईिा जास्त उपयोग करतात. ऑस्रेचलयात िीजही आता मलईपासून तयार होऊ लागले 
आहे. श्री. थॉमसन म्हित होते की, आमच्या शतेावर गहू, बाली, िाऱ्यािी चपके अशी चपकािंी फेरपालट 
करतो त्याम ळे सवस कामे वळेेवर करावी लागतात. मजूरी अचतशय महाग असते त्याम ळे माकस  मला रॅक्टर 
िालचवण्यास व चपकािंी पेरिी व आंतर मशागत करण्यास मदत करतो. तसेि मेंढ्यािंी लोकर 
कापण्यासही तो चशकला आहे. त्याला शतेीिी आवड आहे व सवस कामे तो फार हौसेने करतो, आपल्या 
वडीलानंा फार काम पडते ह्यािी जािीव त्याला ह्या वयाति झाली आहे. एवढ्या लहान वयातंही आपल्या 
आई–वडीलानंा त्याचं्या कामातं मदत करिाऱ्या माकस बद्दल त्यानंा मोठे कौत क वाटत होते. 
 
 

       , 
१०      , १९७१. 

★ ★ 
  



 
           

साडंपाण्याचा फेर–उपयोग 
 

हॅचमल्टनहून मेलबोनस शहराच्या बेरबी नावाच्या उपनगरात श्री. जॉन मॉरीसन ह्यािें घरी राहण्यास 
आलो. हे उपनगर मेलबोनस शहरापासून २२ मलैावर असून तेथे मेलबोनस महानगरपाचलकेिे साडंपािी 
प्रचक्रया कें द्र आहे. बह तेक शहरे आपले साडंपािी, गटारे व औद्योचगक के्षत्रातील वापरलेले पािी जवळच्या 
सम द्रात सोडतात. परंत  मेलबोनस शहराने साडंपाण्यातून संपत्ती चनमाि करण्यािा प्रयत्न केला आहे. हे 
पािी जचमनीला देऊन त्यातून िारा चनमाि केला व त्याद्वारे दूध, मासं लोकर व धान्य उत्पादन करण्यात 
येते. 

 
मेलबोनं शहराच्या भोवती चवप ल जागा आहे. तसेि कमी पाऊस व बाष्ट्पीभवनािा अचधक वगे 

त्याम ळे हे प्रचक्रया कें द्र आम्ही स रू करू शकलो व येथली शतेी चनमांि करता आली असे या कें द्रािे 
व्यवस्थापक म्हिाले. साडंपाण्यावर िालिारा हा फामस स मारे २६ हजार एकरािा असून त्याने ४२ िौरस 
मलै के्षत्र व्यापले आहे. हा फामस १८९२ साली स रू करण्यात आला. गेल्या ८० वषांत ह्या फामसवर जे संशोधन 
करण्यात आले त्यावर आधाचरत असे अनेक बदल करण्यात आले आहेत. 

 
ह्या कें द्रात साडंपाण्यावर प्रचक्रया करून श द्ध केलेल्या पाण्यािी अनेक तळी आहेत. तसेि गवतािी 

स ंदर क रिे आहेत. उन्हाळ्यात क रिातील गवतािी अचधक वाढ होते. त्याम ळे ग रावं्यचतचरक्त िाळीस 
हजार मेंढ्या त्यावर सोडण्यात येतात. कें द्रावरील क रिे िागंल्या प्रतीच्या गवताने भरली असल्याने ग रािंी 
व मेंढ्यािंी वाढही जलद होते. हल्ली या फामसवर स मारे तेरा हजार ग रे व साठ हजार मेंढ्या आहेत. ग रे 
मासासंाठी व मेंढ्या लोकरीसाठी पाळण्यात येतात. ग रे व मेंढ्याचं्या चवक्रीम ळे कें द्रािा खिस कमी होण्यास 
मदत होते. गतवषी मेलबोनस शहरातील स मारे ४६ लक्ष लोकािें साडंपािी प्रचक्रया करण्यास ११ लक्ष डॉलर 
खिस आला. म्हिजे दर मािशी तो फक्त ६२ सेन्ट् पडला. यावरून प्रचक्रया कें द्राला शतेी व पश पालन 
यािी जोड चदल्याम ळे खिसही कमी होऊ शकतो. असे अन भवास आले. त्याचशवाय एरवी वाया जािाऱ्या 
साडंपाण्यािा उपयोग केल्याम ळे राष्ट्रीय सपंत्ती चनमाि होऊ शकली, हा द हेरी फायदा म्हिता येईल. 

 
हें कें द्र स रु झाल्यानंतर अनेक वषें ह्या पाण्यात रोगजंतू असाव ेया भीतीने या कें द्रातील ग रािें मासं 

कोिी खात नसे, परंत  शास्त्रज्ञानंी अनेक वषाच्या संशोधनानी असे चसद्ध केले आहे की; साडंपाण्यापासून 
चनमाि झालेल्या गवतावर िरिाऱ्या ग रानंा रोगािी चभती नसते. त्यािें मासं खाण्यास कोितीि हरकत 
नाही त्याम ळे आज या फामसवर अत्यंत नामाचंकत अशा ग राचं्या जातीिी पैदास करण्यात येते. टाकाऊ 
वस्तूपासून सपंत्ती चनमाि करण्यािे हे कें द्र पाहून मोठी धन्यता वाटते. 
 
 

      ; 
               , 
१२      , १९७१. 

★ ★ 
  



 
           

कृनिम रेति पद्धतीिे दुर्ाळ गाईची निनमिंती 
 

मेलबनस शहरापासून स मारे २० मलै अंतरावर बाकस माशस नावाच्या गावी स्व्हक्टोचरया राज्यातील 
शतेकऱ्यानंी कृचत्रम रेतन पद्धतीने गायीिी स धारिा घडवनू आिण्याकचरता िौदा वषापूवी एक सहकारी 
संस्था चनमाि केली. चतिे नाव आहे स्व्हक्टोचरयन आर्मटचफचशयल चब्रडसस को–ऑपरेचटव्ह सोसायटी. दोनश े
अडतीस एकर के्षत्रावर पसरलेला ह्या ससं्थेत आज अत्यंत आध चनक पद्धतीने कृचत्रम रेतन पद्धती 
हाताळण्याच्या सोयी उपलब्सध आहेत. 

 
ह्या कें द्रात २३६ वळू असून ते १६ जातीिे आहेत. हे वळू अत्यंत द धाळ अशा गायींपासून झालेले 

असून त्यािंी िािंिी केल्यानंतरि त्यािंी चनवड केली जाते. ह्या भागातील गाई एका चवतात ३५०० ते 
४००० चलटर दूध देतात व त्यात ५ टके्क िरबीिे प्रमाि असते. वरील सरासरी दूध देिाऱ्या गायीपेक्षा स मारे 
२५० ते ३०० चलटर अचधक दूध देिाऱ्या गाईपासून चनमाि झालेले गोऱ्हे हे वळू म्हिून चनवडण्यात आलेले 
होते. अशा वळंूच्या वीयाच्या एका डोसिी प्रकमत सव्वा डॉलर असते. तर नेहमीच्या वळूच्या एका डोसिी 
प्रकमत पंिाहत्तर सेंटस असते. हे वळू केवळ अचधक दूध देिाऱ्या गायीपासून चनमाि झालेले असून भागत 
नाही तर ते चसद्ध झालेले असाव ेलागतात. हे वळू एक वषािे झाले म्हिजे त्यािे वीयस तपासण्यास स रवात 
होते. ते स मारे २५ ते ३० गाईना देण्यात येऊन त्यापासून चनमाि झालेल्या कालवडी जर िागंल्या दूध 
देिाऱ्या चनपजल्या तरि पािव्या अगर सहाव्या वषी तो वळू चसद्ध झालेला आहे म्हिनू समजण्यात येते. हे 
सवस करण्यास एका वळूसाठी स मारे १५ ते २० हजार डॉलसस खिस येतो असे तेथले व्यवस्थापक श्री. 
अरनॉल्ड मला म्हिाले. परंत  हा खिस जरी मोठा चदसला तरी अशा चसद्ध झालेल्या वळूच्या वीर्यास फार 
मागिी असते. कृचत्रम रेतन संस्थेिी परंपरा व लौचकक अशा चसद्ध झालेल्या वळूवर अवलंबून असते. 

 
चसद्ध झालेल्या वळूिी िािंिी अत्यतं बारकाईने व काटेकोरपिे केली जाते. ज्या शतेकऱ्याचं्या 

गायीवर हे प्रयोग केले जातात. त्यानंा कें द्राने नेमनू चदलेल्या अटी पाळाव्या लागतात. चशवाय स्व्हक्टोचरया 
राज्यािे शतेकी खाते त्यावर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवते. चसद्ध झालेल्या वळंूिी चपढी प ढे वाढचवली जाते. 
या भागातील गायींिी दूध देण्यािी क्षमता चसद्ध झालेल्या वळूिे वीयस वापरल्याम ळेि वाढली आहे. 

 
या वषात एकूि ६० वळूपासून वीयस काढण्यात आले. वीयस काढल्यानंतर ते सूक्ष्म द र्मबिीखाली 

तपासण्यास येते व त्यानंतर प्लॉस्स्टकच्या नळ्यात व द्रवरुपी नायरोजनमध्ये ठेवनू ते गोठवण्यात येते. 
अशा तऱ्हेने वीयस गोठवनू ठेवल्याम ळे ते अनेक वष ेराहू शकते व लाबं अंतरावर क ठेही पाठचवता येते. हल्ली 
तर हे वीयस जगभर पाठचवतात. भारतातही त्यानंी गोठवलेले वीयस पाठचवण्यास आता स रवात केली आहे. 

 
कृचत्रम वीयसदान पद्धतीिा सवात मोठा फायदा म्हिजे चसद्ध झालेल्या एका वळूिे वीयस हजारों 

गाईना देता येते. या कें द्रात गतवषी ६० वळूपासून काढलेले वीयस ५ लक्ष गायींसाठी वापरले गेले. अशा 
चरतीने थोडे परंत  जातीवतं वळू ठेवनू जनावराचं्या पैदाशीत योग्य ती स धारिा घडवनू आिता येते. 

 
ऑस्रेचलयातील द धािा धंदा फायदेशीर करण्याकचरता तेथल्या शतेकऱ्यानंा सतत जागतृ रहाव े

लागते. कारि हा धंदा फार मोया स्पधेतून जात आहे. सकस िारा चनमाि करून व चसद्ध झालेल्या 
वळूच्या कृचत्रम वीयसदान पद्धतीिा अवलंब करून द धाळ गाईिी पैदास करिे व त्याद्वारे दूध उत्पादनािा 
खिस कमी करिे हा मागस त्यानंा स्स्वकारावा लागतो. पश संगोपन व द ग्धचवकास संस्था चनमाि करून 



 
           

चवज्ञान व तंत्रशास्त्राद्वारे आपले प्रश्न सोडचवण्यािे ते प्रयत्न करतात. स्व्हक्टोचरया राज्यातील बाकस माशस 
येथील कृचत्रम रेतन कें द्र ऑस्रेचलयातील सवात मोठे कें द्र असून ऑस्रचेलयात तयार होिारे ५० टके्क वीयस 
तेथे चनमाि होते. त्या कें द्रािे १० हजार सभासद असून ते आपल्या गायी जास्तीत जास्त दूध कशा देतील 
या दृष्टीने प्रयत्नशील असतात. 
 
 

      , 
          , 
१३      , १९७१. 

★ ★ 
  



 
           

जगात जास्तीत जास्त सरासरी उतपादि असणारी ऑस्रेनिंयाची भातशेती 
 

न्यू साऊथ वले्स राज्यात चग्रचफथ नावािे शहर आहे. ह्या शहराच्या सभोवताली स मारे ५० हजार 
एकर भातशतेी आहे. या शतेीला मरीबी नदीच्या कालव्यापासून पािी चमळण्यािी व्यवस्था आहे. श्री. लें स्ली 
क्यूबॅक हे भातशतेी करिारे मोठे शतेकरी असून त्यािें स्वतःिे चवमान आहे. त्यानंी ह्या चवमानातून मला 
त्यािंी भातशतेी मला दाखचवली. ह्या भागात भातशतेी करण्यास १९२७–२८ साली प्रारंभ झाला. परंत  
कापिी झोडिी वगैरे करण्यास मजूर जास्त लागत असल्याने शतेकरी भातशतेी करीनात. त्यानंतर एि. 
व्ही. मकॅी ह्या औद्योचगक संघटनेने भात कापिी, झोडिी व मळिीिी यंते्र शोधून काढल्याने भातशतेीच्या 
लागवडीस प न्हा प्रारंभ झाला. त्यानंतर ह्या राज्याच्या शतेकी खात्याने भातािी चवक्री करिाऱ्या सहकारी 
संस्थाच्या प्रचतचनधींिी एक सचमती नेमून भातशतेीत स धारिा घडवनू आिण्यािे प्रयत्न स रू केले. या 
भागातील शतेकऱ्यानंी १९२८ साली भात माकेटींग बोडस स्थापन करण्यािी मागिी केली. शतेकऱ्याचं्या या 
मागिीिा राज्य सरकारने लगेि स्स्वकार केला. भातािी साठविूक, प्रचक्रया व चवक्री करण्यािी 
जबाबदारी बोडाकडे स पूदस करण्यात आली. ह्या बोडात भात शतेी करिाऱ्या शतेकऱ्यािें पाि प्रचतचनधी 
असून दर तीन वषानी त्यािंी चनवड होते. दोन प्रचतचनधी राज्याच्या शतेकी खात्याने चनय क्त केलेले 
असतात. बोडाच्या स्थापनेम ळे तेथील भातशतेीला मोठी िालना चमळाली. 

 
शतेकऱ्यानंा योग्य प्रकमत चमळवनू देिे व त्यासाठी चवक्रीिी व्यवस्था िागंल्या तऱ्हेने करिे हे 

बोडािे प्रम ख काम आहे. तसेि शतेकऱ्यानंा जाचतवतं चबयािे प रचविे व भातािे सशंोधन हाती घेिे ही 
कामेही हाती घेण्यात आली. शतेकऱ्यानंा कजस चमळवनू देण्यासाठी ह्या बोडाने इचि टी सर्मटचफचकटे देण्यािे 
धोरि आखले. त्याम ळे शतेकऱ्यानंा यतं्र साम ग्री चवकत घेिे शक्य झाले. हे बोडस स्थापन झाल्याम ळे 
१९४२–४३ साली ह्या भागातील भातािे एकूि उत्पादन १६,४८३ टनावरून ५७,१४२ टनावर गेले. चशवाय 
भातशतेीच्या नवीन पद्धती अवलंचबल्याम ळे या भागातील भातािे एका एकरातींल सरासरी उत्पादन १०५० 
चकलोपयंत गेले. आजही ते सारखे वाढति असून १९७० साली एक एकरातील सरासरी उत्पादन २४१० 
चकलोगॅ्रम आहे. भातािे एवढे सरासरी उत्पादन जगातील फार मोया भागात नसल्याने ऑस्रेचलयातील 
मरीबी खोऱ्यातील भातािा प्रदेश हा जगातील सवात अचधक स पीक प्रदेश म्हिनू गिला जातो. आज या 
भागात दोन लक्ष टन तादूंळ चपकतो व तो अचशया खंडातील अनेक त टीच्या देशाना पाठचवला जातो. 

 
भातािे सरासरी उत्पादन मोया प्रमािात वाढण्यािी दोन कारिे आहेत. पचहले कारि म्हिजे 

भात चपकचवल्यानंतर त्याचं्या प ढच्या सवस प्रचक्रया व चवक्री यासाठी शतेकऱ्यानंा व्यस्क्तगत काहीही पहाव े
लागत नाही. हे सवस काम भात माकेटींग बोडस करते. मी एक मोठी सहकारी भात चगरिी पहाण्यास गेलो. 
तेथे शतेकऱ्यानंी आपले भात आिून ठेवले. आध चनक पद्धतीने बाधंलेल्या प्रिंड ग दामात ह्या भातातील 
दाण्याच्या ओलाव्यािे प्रमाि कमी करण्याचरता त्यात गरम हवा सोडली जात होती. शतेकरी भात थोडे 
ओले असतानाि कापतात. त्यावळेी दाण्यात २२ ते २३ टके्क ओलावा असतो. असे केल्याम ळे दळताना 
दािा त टत नाही. भातािी न सती किसेि कापली जाताति ती यंत्राने लगेि पोत्यात भरली जातात. ही 
पोती एकदा भात चगरिीत आिली की त्याप ढील सवस व्यवस्था सहकारी चगरिीि करते. हल्ली बाजारपेठेत 
स्पधा असल्याने आपला तादूंळ चवकला जावा म्हिनू ह्या तादं ळाला जीवनसत्व ेिोळली जात होती. त्याम ळे 
अचशया खंडातील त टीच्या देशात अशा तादं ळाला जास्त मागिी असते. थोडक्यात भात कापिी नंतरच्या 
सवस प्रचक्रया सहकारी पद्धतीने िाललेल्या भात चगरण्याकंडून हाताळल्या गेल्याम ळे व भाताला योग्य भाव 
चमळाल्याम ळे भातािे उत्पादन वाढले. 



 
           

द सरे महत्त्वािे कारि म्हिजे शतेकरी व राज्यािे शतेी खाते यािें परस्पर सहकायस, चवशषेतः 
आपल्या शतेात पािी सारखे रहाव ेयासाठी जलप्रसिन आयोगाने साचंगतलेली समपातळीवर शतेे तयार 
करण्यािी योजना शतेकरी तंतोतत अमंलात आितात. स मारे एक लक्ष एकर जचमनीत भातािी शतेे फक्त 
३ इंि उतार ठेवनू तयार केली आहेत. त्याम ळे पाचहजे त्यावळेी शतेात पािी भरता येते व पाचहजे त्यावळेी ते 
काढून टाकता येते. श्री. क्य बॅक सागंत होते की, भात पेरल्यानंतर स मारे ६ ते ७ आठवड्यानी आम्ही शतेात 
पािी भरतो व ते दािे भरेपयंत ठेवतो हे पािी एका शतेातून द सऱ्या शतेात वहात असते व त्याम ळे चपकाचं्या 
म ळानंा ताजा ऑक्सीजन चमळतो. तीन इंिािा उतार असल्याने शतेातून पािी अचतशय संथपिे वहात 
असते. भातशतेीच्या भोवती िर काढून चनिरे केलेले असतात. त्याम ळे जमीन पाियळ होत नाही व 
जचमनीत क्षार साित नाहीत. 

 
भातािी पेरिी रॅक्टरच्या मागे जोडलेल्या पाभरीने केली जाते. काही शतेकरी चवमानातून बी–

पेरिी करतात. हे बी मोड आिलेले असते. रोपिी करण्यािी येथे पद्धती नाही. एकरी ६० चकलो बी 
वापरतात, जास्त बी वापरल्याम ळे रोपािंी एकरी सखं्या वाढते व त्याम ळेि उत्पादन वाढते असे श्री. क्य बकॅ 
म्हिाले. जचमनीत पोटॅश व फॉस्फरस भरपूर असल्याने एकरी २५० ते ३०० चकलो अमोचनयम सल्फेटिे 
खत वापरले जाते. जचमनीिी दरवषी तपासिी केल्यानंतर जी द्रव्ये कमी असतील ती देण्यात येतात. 
तिनाशक औषधे फवारून तिािंा बंदोबस्त केला जातो. ही औषधे बह तेक चवमानातून फवारण्यात येतात. 
हवाई फवारिीसाठी येिाऱ्या शतेकऱ्यानंी संघटना तयार केल्या आहेत. काही शतेकरी आपल्या खाजगी 
चवमानािा हवाई फवारिीसाठी उपयोग करतात. 

 
येथे मध्यम लाबं दाण्याच्या भाताच्या जातीिी लागवड केली जाते. या जाती त्यानंी स रवातीस 

अमेचरकेतून मागवल्या. परंत  आता या प्रदेशात अन कूल अशा जाती येथल्या शतेकऱ्यानंी चनमाि केल्या 
आहेत. बह तेक जाती ५ ते ६ मचहने कालमयादेच्या आहेत. 

 
भातािी किसे कापून घेतल्यानंतर राचहलेला पेंढा जचमनीत गाढून टाकतात. त्याम ळे जचमनीत 

सेंद्रीय पदाथािे प्रमाि वाढते. काही शतेकरी ह्या पेंढा जाळून टाकतात व लगेि गहू अगर बालीिे पीक 
घेतात. परंत  बह तेक शतेकरी भातानंतर चद्वदल वगातील क्लोव्हर सारखी गवते लावतात. त्याम ळे 
जचमनीत नत्र द्रव्यािे प्रमाि वाढते. चपकािंी फेरपालट अचतशय शास्त्रीय पद्धतीने केली जाते. या सवस 
कारिाम ळे न्यू साऊथ वले्स मधील भातशतेी ही जगातील सवात अचधक उत्पादन देिारी भातशतेी 
समजली जाते. 
 
 

     , 
                 , 
१८      , १९७१. 

 
★ ★ 

  



 
           

दुग्र् उतपादिात निदिं चाऱ्याचा उपयोग 
 

चसडनी शहरानजीक चरडारचमअर या गावी न्यू साऊथ वले्स राज्याच्या कृचष चवभागािे एक संशोधन 
कें द्र आहे. त्या चठकािी राज्यातील िारा व क रिावर संशोधन िालते. ह्या चवभागािे शास्त्रज्ञ डॉ. रफ्ले 
यानंी स मारे िार तास चफरून मला सवस माचहती चदली. डॉ. रफ्ले हे गवत संशोधनात आंतरराष्ट्रीय कीतीिे 
शास्त्रज्ञ म्हिून ओळखले जातात. अमेचरका व इंग्लड मधील मोठमोया संशोधन कें द्रावरही त्यानंी काम 
केले आहे. डॉ. रफ्ले हे चद्वदल वगातील िाऱ्याच्या म ळावरील ज्या गाठी असतात त्या गाठीतील जंतूवर 
संशोधन करीत असतात. त्या जंतूना ‘रायझोंचबया’ म्हितात. हे रायझोंचबया अत्यतं सूक्ष्म असून ते फक्त 
सूक्ष्मदशसक यंत्रातून चदसू शकतात. हे जंतू हवतेील नायरोजन शोषनू घेऊन म ळाचं्या गाठीत साठचवतात व 
त्याम ळे जचमनीतील नत्र द्रव्यािे प्रमाि वाढते व चद्वदल वनस्पतीच्या चपकािंी अचधक वाढ होते. डॉ. रफ्ले 
म्हिाले की, ऑस्रेचलयात स मारे २०० वषांपूवी जेव्हा इंग्लडमधून लोक वसाहत करण्यास आले तेव्हा 
त्यानंी स्पेनमधून मरीनो जातीच्या मेंढ्या व इंग्लंड, य रोपमधून गायी आिल्या. ह्या गाई व मेंढ्या पाळण्यास 
लागिारी जमीन येथे भरपूर होती. परंत  ह्या जचमनीवर जी गवते होती ती चनकृष्ट प्रतीिी होती. त्यात 
चद्वदल गवतािा अभाव होता. त्यासाठी त्यानंी क्लोव्हर ह्या चद्वदल जातीच्या गवतािे बी आिले व ते 
आपल्या क रिात रुजचवले. 

 
दहा हजार मलैावरून बी आिनू ते रुजचविे हे मोठे कष्टािे काम होते. कारि त्यावळेी जहाजाने 

प्रवास करण्यासि म ळी सहा ते सात मचहने लागत असत. अशावळेी बी सम द्राच्या खाऱ्या हवते चबघडिार 
नाही यािी काळजी घेिे मोठे चबकट काम होते. परंत  ते आमच्या पूवसजानी अचतशय काळजीपूवसक केले. 
असे डॉ. रफ्ले मोया अचभमानाने सागंत होते. ऑस्रेचलयाच्या वगेवगेळ्या प्रदेशात जचमनीतील आम्लता, 
घटक द्रव्यािे प्रमाि व पाऊसमान यात फार चभन्नता आहे. त्याम ळे क्लोव्हर व तत्सम चद्वदल गवते 
रुजचविेही मोठे कष्टािे काम होते. चशवाय प्रवासािी साधनेही त्यावळेी उपलब्सध नव्हती. परंत  स रवातीच्या 
लोकानंी अचतशय कष्ट केल्याम ळे आज ऑस्रचेलयातील क रिे ही चद्वदल वगांतील िाऱ्यानेि भरलेली 
आहेत. क्लोव्हर गवत येथील क रिात एवढे पसरले आहे की त्यािे बीही पेराव ेलागत नाही. डॉ. रफ्ले 
मला म्हिाले की, आमिी जमीन व हवामान या िाऱ्याला पोषक असले तरी या िाऱ्याला मारक अशी गवते 
आम्ही आमच्या जचमनीत होऊ चदली नाही हे त्यािे एक प्रम ख कारि आहे. चशवाय क्लोव्हरसारख्या चद्वदल 
िाऱ्याला ज्या गोष्टी लागतात त्यािे आम्ही सतत संशोधन करीत असतो. ह्या िाऱ्याच्या वाढीसाठी जचमनीत 
रायझोंचबया प्रकवा सूक्ष्म जंतू हव ेअसतात ते आम्ही सतत प रचवत असतो. 

 
चद्वदल वगातील िाऱ्याच्या म ळावर गाठी वाढिे हे जरूरीिे आहे. हे आमच्या शास्त्रज्ञानी १८९६ 

सालीि ओळखले व तेव्हापासून गाठीतील जंतू वाढवनू ते जचमनीला प रचविे हे काम त्यानंी स रू केले. ह्या 
िाऱ्यािे महत्त्व जसजसे वाढू लागले तसतसे त्यावर संशोधन करून अचधक कायंक्षम जंतू चनमाि 
करण्याच्या पद्धती चवकचसत करण्यात आल्या. डॉ. रफ्ले म्हिाले की, हल्ली आम्ही जंतू वाढचवण्याकचरता 
‘चपट’ नावाच्या पदाथािा उपयोग करतो. हा पदाथस म ख्यतः सेंचद्रय द्रव्यानी बनलेला असून त्यािा रंग 
काळा असतो. ह्या पद्धतीिा फायदा द हेरी आहे. एक तर चपटमध्ये साठचवलेले जंतू अचधक काळ चटकू 
शकतात व चपकािी रुजावट जरी िागंली नसली तरी हे जंतू मरत नाहीत. म्हिून चपटच्या माध्यमातून या 
जंत ंिा प्रसार करण्याच्या सशंोधनावरि डॉ. रफ्ले यािंा भर आहे. 

 



 
           

चपट हा म ख्यतः चवचशष्ट जमीनीत चमळतो. तो काढल्यानंतर तो अचधक आम्लय क्त असल्यास त्यात 
प न्हा ि ना चमसळून त्यातील आम्लता कमी केली जाते व पी. एच् ६ ते ७ च्या दरम्यान ठेवला जातो. 
त्यानंतर ह्या पदाथातील ओलावा गरम हवा सोडून कमी केला जातो व तो पाि टक्यावंर आिला जातो. 
गरम हवा सोडताना चपटिे उष्ट्ितामान १०० सेंचटग्रेंडवर जािार नाही यािी काळजी घेतली जाते. त्यानंतर 
चपटिा पदाथस हॅमर चमलच्या साहायायाने अगदी बारीक करण्यात येऊन िाळण्यात येतो. चपट चनजंतूक 
करण्यासाठी दोन पद्धतीिा वापर करण्यात येतो. पचहल्या पद्धतीत ऑटोक्लेव वा उष्ट्ि हवचे्या व वाफेच्या 
भट्टीत चपट ठेवला जातो तर द सऱ्या पद्धतीत चवचशष्ठ चकरिाद्वारे तो चनजंतूक केला जातो. डॉ. रफ्ले 
म्हिाले द सरी पद्धती अचधक प्रभावी आहे. प्रयोग शाळेत चनरचनराळ्या िाऱ्यानंा लागिारे जंतू वगेवगेळ्या 
रासायचनक द्रव्यावर वाढचवलेले असतात. त्यातील काही जंतू वगेळे करून ते मोया भाडं्यात वाढचवण्यात 
येतात. ह्या भाडं्याना फरमेंटेटर म्हितात. या भाडं्यात जंतंूिी भरपूर वाढ झाली म्हिजे हे चपटच्या 
माध्यमातून सोडण्यात येतात. अशा तऱ्हेने रायझोंबीया जंतू चमसळलेला हा चपट पदाथस चपशव्यात भरून 
शतेकऱ्यानंा चदला जातो. शतेकरी हा चपट आपल्या चबयानंा िोळून मगि बी पेरतात व अशा तऱ्हेने जचमनीत 
रायझोंचबया जातीच्या जंतूिा प्रसार केला जातो. 

 
चद्वदल वगातील चपके, भाजीपाल्यािी चपके, व सोयाबीन याचं्या म ळावरील गाठीतील रायझोंचबया 

जंतू वाढचवण्यािे काम अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने केले जाते. त्याकामी ऑस्रचेलयातील चवद्यापीठे, 
शतेकीखाते व खाजगी संघटना सहकायस करतात. शतेकऱ्यानंा चपकानंा लागिारे जंतू प रचवण्यािे काम 
म ख्यतः खाजगी संघटनाि करतात. न्यू साऊथ वले्स राज्यातील सेफ्टन शहरात शतेकी प्रयोगशाळा असून 
ती खाजगी उद्योगपतीनी िालचवलेली आहे. ह्या प्रयोगशाळेत िौदा जातीच्या चपकावंरील जंतू चनमाि केले 
जाऊन ते शतेकऱ्यानंा प रचवले जातात. हे जंतू चबयानंा कसे लावाव ेया सबंंधीिी माचहती पत्रकाद्वारे देण्यात 
येते. ‘मोड्य लेड’ म्हिजे म ळाच्या गाठी वाढचविारे जंतू या नावाने ते चवकण्यात येत असत. शतेकी 
खात्यािे शास्त्रज्ञ खाजगी कंपन्यातून चवकले जािारे जंतू श द्ध जातीिे आहेत प्रकवा नाहीत यािी तपासिी 
करतात. अशा तऱ्हेने चद्वदल वगातील चपकािंी िागंली वाढ होऊन आपली क रिे अगर चपके समदृ्ध व्हावी 
हा त्यामागील उदे्दश आहे. 

 
क्लोव्हर अगर चद्वदल वगातील िाऱ्यािी अशा तऱ्हेने िागंली वाढ झाल्याम ळे ऑस्रेचलयातील 

गायी व मेंढ्या यानंा सकस िारा प्राप्त होतो. एक एकर के्षत्रावर तीन ते िार गायी िागंल्या तऱ्हेने राहू 
शकतात. यासाठी क रिािे चवभाग करून आळीपाळीने गायीना चनरचनराळ्या चवभागात िरण्यासाठी 
सोडतात. क रिात िरत असलेल्या गायीना कोिीही गोयात आिून बाधंत नाहीत. त्या चदवसरात्र 
क रिाति िरत असतात. दूध काढण्यािी वळे झाली की त्या स्वतः दूध काढण्याच्या गोयात येतात. तेथे 
सवस दूध यंत्राने काढण्यात येते. येथील गाईिी चदवसािी दूध देण्यािी सरासरी ४४ पौंड म्हिजे स मारे 
बावीस चलटर होती. ऑस्रचेलयात गाईिी दूध देण्यािी क्षमता वाढचवण्यात चद्वदल वगातील िाऱ्याच्या 
चपकािंा महत्त्वािा वाटा आहे. 
 
 
     , 
                 , 
२१      , १९७१. 

★ ★  



 
           

स्टायिंो चाऱ्यािे दुग्र् व िंोकर उतपादिातं क्ान्ती 
 

चब्र्बेन शहराच्या सेंट ल्यूचसया ह्या उपनगरात स्व्कन्सलँड चवद्यापीठ व कौस्न्सल ऑफ 
सायचंटचफक अँड इंडस्रीयल चरसिस ह्या संघटनेिी कॅनीगहॅम प्रयोगशाळा आहे. तेथे उष्ट्ि कचटबधंात 
होिाऱ्या िाऱ्यािे फार उपय क्त असे संशोधन कायस िालले आहे. ऑस्रेचलया खंडातील नॉदसन टेचरटेरी हे 
राज्य व स्व्कन्सलँड राज्यािा उतरभाग हा उष्ट्ि कचटबधंात मोडतो. ह्या दोन राज्यात ग रे व मेंढ्या 
पाळण्यािा उद्योग फार मोठा आहे. त्यासाठी येथे प्रत्येक शतेकऱ्याकडे हजारो एकरािी गवती क रिे 
आहेत. ह्या क रिात पूवी स्थाचनक गवते होत असत. ह्या गवतात प्रथीनािे प्रमाि फार कमी असे. त्या 
उलट चद्वदल वगातील िाऱ्यात मात्र प्रथीनािे प्रमाि अचधक असते. त्याम ळे गवते व चद्वदल िारा अशी चमश्र 
चपके क रिात असावी लागतात. थंड हवचे्या प्रदेशातील क रिात क्लोव्हर, ल्यूपीन, अल्फाअल्फा ही 
चद्वदल वगातील िाऱ्यािी चपके रुजचवण्यात शास्त्रज्ञानी यश चमळचवले आहे. परंत  उष्ट्ि कचटबंधात गवतािी 
वाढ जलद होत असल्याने त्याचं्या स्पधेत चद्वदल वगातील चपके चटकू शकत नसत. ऑस्रेचलयन शास्त्रज्ञानी 
चद्वदल िारा रुजवावा याकचरता वषान वषें संशोधन केले. प्रथम त्यानंी जगातील उष्ट्ि कचटबधंातील देशात 
चफरून तेथे होिाऱ्या चद्वदल वगातील िाऱ्यािा अभ्यास केला. प ढे त्या िाऱ्यािे बी गोळा करून ते 
ऑस्रेचलयात आिले व त्यावर संशोधन केले. त्यावळेी टाऊनसीव्हल येथील िारा संशोधन कें द्रावर दचक्षि 
अमेचरकेतून आिलेले ‘स्टायलोझथीस ह्य ू चमलीस’ नावािे व्चददल िाऱ्यािे चपक येथल्या पचरस्स्थतीत 
िागंले येते असे त्याचं्या चनरक्षिात आले. त्यानंतर ह्या िाऱ्याला लागिारी जमीन, खते, त्यावरील रोग व 
चकड, त्याला लागिारे रायझोंचबया जंतू, ह्या िाऱ्यािा ग राच्या व मेंढ्याचं्या वाढीवर होिारा पचरिाम ह्या 
संबंधीिे संशोधन करण्यात आले. अनेक वषाच्या सशंोधनानंतर उष्ट्ि कचटबधंातील क रिासाठी ह्या 
िाऱ्यािी चशफारस करण्यात आली. ऑस्रचेलयन शतेकरी त्याला स रवातीस ‘टाउन्सव्हील ल्यूसनस’ असे 
म्हित असत. ल्यसूनस म्हिजे लसूि घास, हे अत्यंत सकस असे िाऱ्यािे चपक असल्याने जिू काय ते 
स्टायलोच्या रुपाने आपिास चमळाले आहे असे त्यानंा वाटे. प ढे त्यािे नाव ‘टाऊन्सव्हील स्टायलो’ असे 
पडले. ह्या िाऱ्यािा सवसत्र प्रसार व्हावा यासाठी टाऊन्सव्हील येथे बी उत्पादनािा मोठा कायसक्रम हाती 
घेण्यात आला. आजही ऑस्रेचलयातील बी उत्पादन करिाऱ्या मोया संघटना ह्या िाऱ्याच्या चबयाण्यािे 
फार मोया प्रमािात उत्पादन करतात व ते शतेकऱ्यानंा प रचवतात. स्टायलोिे बी पेरण्यापूवी त्याला 
रायझोंचबया जंतू िोळले जातात. ते उत्पादन करिाऱ्याही खाजगी संघटना आहेत. आज उत्तर 
ऑस्रेचलयातील क रिात ‘टाऊन्सव्हील स्टायलो’ हे िाऱ्यािे पीक सवसत्र आढळते. ऑस्रेचलयन शास्त्रज्ञानी 
स्टायलोवर आपले लक्ष कें द्रीत केले व त्याचं्या अनेक जाती शोधून काढल्या. त्यापैकी काही जचमनीवर 
पसरिाऱ्या तर काही उंि वाढिाऱ्या आहेत. काही एका हंगामाप रत्या होिाऱ्या तर काही बह वषीय आहेत. 

 
कॅचनगहॅम प्रयोग शाळेिे सिंालक डॉ. इ. एम्. हटन ह्यानी मला स्टायलोच्या वगेवगेळ्या जातीिा 

चबयािे काही नम ने चदले व ते बी भारतात प्रयोग करून मी रुजवाव ेअशी त्यानंी इच्छा प्रदर्मशत केली. तसेि 
ह्या प्रयोग शाळेतील रायझोंचबया जंतूवर संशोधन करिारे डॉ. नॉचरस व डॉ. डेट ह्यानंी स्टायललोला 
लागिाऱ्या रायझोंचबया जंत िे नम ने चदले. 

 
डॉ. हटन ह्यानंी िाऱ्याच्या संशोधनाला पूिसपिे वाहून घेतले आहे. आचशया, आचफ्रका व दचक्षि 

अमेचरकेतील देशात पायी चफरून त्यानंी तेथल्या िाऱ्याच्या जातीिे बी गोळा केले. ते आिून त्यावर 
संशोधन केले व त्यातून अचधक उत्पादन देिाऱ्या व अचधक प्रथीने असिाऱ्या जाती चनमाि केल्या. चसरॅरो 
नावािे वले वगातील िाऱ्यािे चपक डॉ. हटन ह्यानंीि चनमाि केले आहे. डॉ. नॉचरस व डॉ. डेट हे चद्वदल 



 
           

िाऱ्याना लागिाऱ्या रायझोचबया जंतूच्या संशोधनात आज जगात अचधकारी व्यक्ती म्हिून मान्यता पावलेले 
आहेत. चक्रन्सलँड चवद्यापीठातील डॉ. हॅफे्र ह्यानंी उष्ट्ि कचटबंधातील िाऱ्याच्या चपकािे बीज उत्पादन ह्या 
चवषयाि संशोधन िालचवले आहे. ह्या िार थोर शास्त्रज्ञानी मला जे मागसदशसन केले ते अत्यंत बह मोल होते. 
उष्ट्ि कचटबधंातील क रिात फक्त गवते वाढतात व चद्वदल िाऱ्यािी चपके होऊ शकत नाहीत असा जो 
समज होता तो ऑस्रेचलयाच्या शास्त्रज्ञानंी फोल ठरचवला आहे. त्यानंी आता स्टायलोसारखे प्रथीनय क्त 
िाऱ्यािे पीक तेथील क रिात रुजचवण्यात यश चमळचवले आहे. ह्या िाऱ्याम ळे उत्तर ऑस्रेचलयातील दूध व 
लोकर उत्पादनात क्रातंी झाली आहे असे म्हटले तरी िालेल. ऑस्रेचलयाच्या शास्त्रज्ञािें अनेक वषािे 
संशोधनि त्याला कारिीभतू आहे. 
 
 

      ,         , 
३०       , १९७१. 
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आस्रेचलयातंील फळप्रचक्रया उद्योग 

 
आस्रेचलयातंील क रिातं िरिाऱ्या मरीनो मेंढ्या 



 
           

 
आस्रेचलयातंील समपातळीवरील शतेे 

 
आस्रेचलयातंील वने व गवते ह्यािंी चमश्रशतेी 



 
           

 
आस्रेचलयातंील गहू कापिी यंते्र 

  



 
           

इग्िंंडमर्ीिं गवती कुरणे व दुग्र् व्यवसाय 
 

सोमवार तारीख २२ मािसला सकाळी ११ वाजता आमच्या गाडीने लंडनिे य स्टन स्टेशन सोडले. 
इग्लंडमधेही गाड्याना पचहला व द सरा वगस असतात. द सऱ्या वगातही बसण्यास गाद्या असतात व थंडीच्या 
चदवसास डब्सयात गरम हवा सोडण्यािी व्यवस्था केलेली असते. चवजेवर िालिाऱ्या ह्या गाड्या अचतशय 
वगेवान असतात. लंडन ते स्टॅफोडस हे १५० मलैािे अंतर पोहिण्यास आमच्या गाडीला फक्त १०० चमचनटे 
लागली. 

 
स्टॅफोडस स्टेशनवर आम्हास घेण्यास श्री. चवलकीनसन आले होते. ते वगेवगेळ्या देशातंील शतेी 

चशक्षिािे सल्लागार म्हिून काम करतात. आम्ही पोहोिण्यापूवी तासभर अगोदर येथे बफस  पडले त्याम ळे 
बफानीि त मिे स्वागत केले असे ते चवनोदाने म्हिाले. मोटारीच्या टपावर बफस  साठलेले चदसत होते. हवते 
अचतशय गारवा होता. परंत  मोटारीत मात्र गरम हवा खेळण्यािी व्यवस्था असल्याने आतं उब होती. 
स्टेशनवरून आम्ही वरील स्टॅडफोडसशायर कृचष चवद्यालयात गेलो. तेथेि आमिे वास्तव्य आहे. 

 
इग्लंडमधील हवामान शतेीला अत्यतं अन कूल आहे. देशाच्या सभोवताली सम द्र असल्याने येथले 

हवामान दमट व पचिमेकडे अंटलाचटक महासागरातून गरम पाण्यािे प्रवाह वहात असल्याने हवा उबदार 
राहते. देशाच्या मधोमध डोंगराच्या रागंा असल्याने, पचिमेकडील भागात बाराही मचहने पाऊस असतो. 
त्याम ळे तेथे गवतािी वाढ िागंली होते. तेथे गवतािी फार स ंदर क रिे आहेत. त्याम ळे हा प्रदेश द भती 
जनावरे व मेंढ्या पालनास अन क ल आहे. पूवेकडील प्रदेशात पाऊस कमी पडतो. त्याम ळे तेथे गहू, बाली, 
ओट, बीट, भाजीपाला यािंी चपके लावतात. 

 
इंग्लंडमधील शतेीने जी प्रगती केली आहे त्यािे म ख्य कारि म्हिजे येथले शतेकरी शतेीकडे 

व्यापारी दृष्टीने पहातात. ‘फामस फॉर प्रॉफीट’ म्हिजे ‘नफा चमळचवण्यासाठी शतेी करा’ असे शतेकऱ्यािें 
ब्रीदवाक्य आहे. आपली शतेी फायदेशीर व्हावी यासाठी येथल्या शतेकऱ्यानंा आध चनक तंत्रािा स्वीकार 
करावाि लागतो. 

 
कोपनहॉल या गावी श्री. मडॅसस ह्या शतेकऱ्यािंी शतेी पहाण्यास आम्ही गेलो होतो. त्यािंी स्वतःिी 

२७३ एकर जमीन होती. त्या व्यचतचरक्त १९२ एकर जमीन त्याने खंडाने घेतली होती. १०० एकर के्षत्रात 
चहवाळी गव्हािी पेरिी केली होती. ५५ एकरात चहवाळी बाली, १० एकरात ओट व २४ एकरात वसंत ऋत त 
पेरल्या जािाऱ्या बालीिे के्षत्र होते. बाकी राचहलेल्या १९८ एकरात त्यानंी क रि तयार केले होते. 

 
या भागात क रिािे दोन प्रकार आहेत. पचहला प्रकार २ ते ४ वषानी फेरपालट करिे व द सरा १० 

वषानी फेरपालट करिे. फेरपालट करण्याला येथे ‘ले’ हा शब्सद वापरतात. पचहल्या वषी गहू द सऱ्या वषी 
गहू चतसऱ्या वषी बाली व िौर्थ्या वषी प न्हा बाली अशी चपकािंी फेरपालट केली जाते. िौर्थ्या वषािी बाली 
पेरून झाली की, मचहन्याभराने गवतािे बी पेरतात. बालीिे चपक कापून घेतले की गवत वाढू लागते. गवत 
दोन वष ेठेवल्यावर प न्हा त्यात अन्नधान्यािी चपके घेण्यात येतात. काही शतेकरी दहा वष ेगवत घेतात व 
नंतर त्यात अन्नधान्याच्या चपकािंी फेरपालट करतात त्याचं्या जचमनीत गवताम ळे सेंचद्रय द्रव्यािे प्रमाि 
ख पि वाढते. श्री. मडॅसस आम्हाला म्हिाले की, माझी जमीन अशा तऱ्हेने स पीक झाल्याम ळे त्यािे गव्हािे 



 
           

सरासरी उत्पादन एकरी दोन टन होते. अशा तऱ्हेने अन्नधान्यािी चपके व गवत त्यािंी फेरपालट हे 
इंग्लडमधील शतेीिे मोठे वैचशष्ट्य आहे. 

 
गवत फ टभर उंि वाढले की, एचप्रल–मे मचहन्यात चब्रटनमधील सवस शतेकरी ते कापून त्यािे 

‘सायलेज’ तयार करतात. यासाठीही त्यानंी सोपी व व्यवहारी पद्धती शोधून काढली आहे. पूवी गवत 
आिनू ते लगेि उंि मनोऱ्यासारख्या बाधंलेल्या सायलो टॉवससमध्ये नेत असत. परंत  आता गवत 
कापल्यावर ते काही तास उन्हात वाळू देतात. त्याम ळे २५ टके्क ओलावा कमी होतो. हे गवत गोळा करून 
तीन बाजूस प्रभती असलेल्या घरात पसरचवतात व एक एक थर झाला म्हिजे त्यावर रॅक्टर चफरचवतात. 
रॅक्टरम ळे गवत दाबले जाते व साहचजकि त्यात हवा राहत नाही. असे एकामागनू एक थर भरून झाले 
म्हिजे ते घट्ट दाबनू त्यावर प्लॅस्स्टकिा कागद पसरवतात. म्हिजे वरच्या बाजूनेही हवा जात नाही. श्री. 
मडँसस म्हिाले की, सायलेज म्हिजे हवा चवरचहत साठवलेले गवत. जेवढा घट्ट पिा आपि चनमाि करु 
तेवढी सायलेजिी प्रतवारी िागंली होते. 

 
श्री. मडँसस ह्यािेंकडे चफ्रजीयन जातीच्या १०० गायी होत्या. व त्या पासून २१० कालवडी तयार 

झाल्या होत्या. श्री. मडँसस म्हिाले कालवड अडीि वषािी झाली म्हिजे व्याली पाचहजे. त्यासाठी ती २० 
मचहन्यािी असतानंा चतिे ७०० पौंड वजन असले पाचहजे. कालवडी वाढवण्यात खरे कौशल्य आहे. 
इंग्लंडमध्ये कालवड जन्मल्यानंतर दीड मचहना द धाच्या भ कटीवर वाढचवतात व नंतर प्रचथनय क्त ख राक 
देतात. वासरािी जलद वाढ होण्याकरता अशा तऱ्हेिे ख राक म द्दाम बनचवले असतात. चशवाय थंडी 
संपल्यावर उन्हाळ्यातं अशा कालवडी िोवीस तास चहरव्या क रिात िरत असतात. त्याम ळे अत्यंत सकस 
िारा त्यानंा चमळत असतो. 

 
श्री. मडँसस ह्याचं्या सवस गायीवर कृचत्रम रेतन पद्धती वापरण्यात येई. त्याम ळे अत्यंत द धाळ 

जनावरािंी चपढी तयार होण्यास मदत होते. चसद्ध असलेल्या वळूच्या रेतनािी एका य चनटिी प्रकमत १० 
पौंड असते. तर नेहमीच्या वळूच्या रेतनािी प्रकमत फक्त ३ पौंड असते. श्री. मडँसस हे आपल्या गायीना चसद्ध 
झालेल्या वळूिे रेतन वापरीत असत. इंग्लंडमध्ये चमल्क माकेटींग बोडस नावािी संघटना गोठवलेले रेतन 
साठचवण्यािी व्यवस्था करते व शतेकऱ्यानें टेलीफोनने कळचवल्यानंतर ते पाठचवण्यािी व्यवस्था होते. या 
देशात टेचलफोन व दळिवळिािी साधने यािंी उत्तम सोय असल्याने कृचत्रम रेतनािा कायसक्रम अत्यतं 
कायसक्षमतेने हाताळता येतो. 

 
चफ्रजीयन जातीच्या गायी चदवसाला ४ गलॅन म्हिजे २० चलटर दूध देत होत्या. ह्या गाई दर वषाला 

चवतात व वषातून ३२० ते ३३० चदवस दूध देतात. काही गायी तर चवण्याच्या अखेरच्या चदवसापयंत दूध 
देतात. अशा गायीिे दूध चवण्याच्या काही अगोदर म द्दाम बंद कराव ेलागते. 

 
थोडक्यात इग्लंडसारख्या औद्योचगक देशानेही दूधाच्या बाबतीत क्रातंी केली आहे. त्यािी तीन 

प्रम ख कारिे आहेत. पचहले कारि चमल्क माकेटींग बोडाने ‘रेतन बँका’ कढून त्याद्वारे चसद्ध झालेल्या 
वळंूिे रेतन देशभर ते प रचवण्यािी व्यवस्था केली. द सरे, शतेकऱ्यानंी आपल्या गवती क रिािंी व्यवस्था 
उत्तम ठेवली त्याम ळे द भत्या गाईना सकस िारा चमळण्यािी सोय उपलब्सध झाली व चतसरे चमल्क माकेटींग 
बोडाने शतेकऱ्यािें दूध शहरापयंत नेऊन त्याला योग्य प्रकमत चमळवनू देण्यािी व्यवस्था केली. त्याम ळेि 
चब्रटनमधील दूग्ध व्यवसाय यशस्वी होऊ शकला. 
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स्टॅडफोडयशायर कृनि ससं्था इगं्िंंडचे भावी शेतकरी तयार करणारे कें द्र 
 

इंग्लंडमधील स्टॅडफोडसशायर परगण्यातंील ह्या कृचषससं्थेिी स्थापना १९२१ साली झाली. तरुि 
शतेकऱ्यानंा आध चनक शतेीिे चशक्षि घेता याव े व त्या चशक्षिािा उपयोग त्यानंी आपल्या शतेीच्या 
प्रगतीसाठी करावा असा ह्या संस्थेिा मलूभतू उदे्दश आहे. माध्यचमक शालेय परीक्षा पास झालेल्या चवद्याथी 
चवद्याथीनीना येथे प्रवशे चमळतो. परंत  तत्पूवीं त्यानंा स्वतःच्या अगर द सऱ्या शतेकऱ्याचं्या शतेावर चनदान 
एक वषस राहून शतेीच्या चनरचनराळ्या कामात कौशल्य सपंादन कराव ेलागते. यासाठी शालातं परीक्षा पास 
होण्यापूवी त्यानंा व्यवसाय मागसदशसन चवभागाद्वारे ह्या कृचषससं्थेतील अभ्यासक्रमासंबंधीिी सवस माचहती 
प रचवली जाते. 

 
शालातं परीक्षा उत्तीिस झाल्यानंतर हे चवद्याथीं व चवद्याथीनी कोित्या शतेकऱ्याकंडे रहावयािे ते 

ठरचवतात. त्या शतेकऱ्याच्या शतेीिी सवस कामे त्यानंा करावी लागतात व त्याबद्दल त्यानंा मजूरी चमळते. 
स्वतःिी शतेी असल्यास ते आपल्या वडीलाबंरोबर भागीदारीच्या तत्त्वावर शतेी करतात. ह्या चवद्यार्थ्याना 
आध चनक शतेीच्या पद्धतीिी माचहती चमळावी याकचरता आठवड्यातून एक चदवस याप्रमािे वषातून आठ 
मचहने त्यािें वगस घेण्यात येतात. उन्हाळ्यातंील कामाच्या हंगामात म्हिजे िार मचहने हे वगस बंद असतात. 
हे वगस ज्या भागात हे चवद्याथी काम करीत असतील त्या भागातील एक मध्यवतीं शाळा चनवडून तेथे घेण्यात 
येतात. ज्या चदवशी वगस असतो त्या चदवसािी मजूरी देशाच्या कृचष चशक्षि बोडातफे चदली जाते. 

 
स्टॅडफोडंशायर कृचषसंस्थेने अशा काम करिाऱ्या चवद्यार्थ्यासाठी एक स्वतंत्र बचहःशाल चशक्षि 

चवभाग चनमाि केला आहे. त्या चवभागािे प्रम ख श्री. चगलाडस हे गेली वीस वषें ह्या चवभागािे काम करतात. 
ते आम्हास व डेक्टर येथील अशा तऱ्हेिे वगस पहाण्यास घेऊन गेले होते. हा वगस सकाळी १० ते द पारी ४ ह्या 
दरम्यान भरत असे. त्याला पंधरा चवद्याथी येत असत. हा वगस प्राध्यापक हॅचवसन यािंा होता. व चवषय होता 
द ग्धव्यवसायािे चहशबे कसे ठेवाव?े जॉन नावािा चवद्याथी मला म्हिाला की, शालातं परीक्षा झाल्यावर मी 
शतेी करण्यािे ठरचवले व गेली िार वष े मी शतेी करत आहे. माझी १६० एकर जमीन आहे. व त्यावर 
म ख्यतः गवत व बटाटे ही दोन चपके आम्ही लावतो. माझ्याकडे चफ्रजीयन जातीच्या गाई आहेत. मी रोज 
सकाळी दूध काढतो. दूध काढण्यासाठी आम्ही आध चनक यंत्र बसचवले आहे. स्टॅफोडसशायर कृचषसंस्थेच्या 
द ग्धव्यवसाय चवभागािे प्रम ख मला म्हिाले की, संस्थेच्या पदािी सूते्र हाती घेतल्यानंतर मी संस्थेिी शतेी 
व्यापारी पद्धतीने करण्यािे ठरचवले व त्यासाठी जे चवभाग तोया ात होते त्यािी कारिे शोधून काढली. ह्या 
संस्थेत पूवी आयरशायर जातीच्या गाई होत्या. त्या बदलून त्या कवजी चब्रटीश चफ्रजीयन जातीच्या द धाळ 
गाई आिल्या. आज संस्थेच्या ११० गाईपकैी ८० गाई दूध देत आहेत व प्रत्येक गाय दररोज १५ ते १७ 
चलटर दूध देत असते. ह्या सवस गायींिी देखभाल करण्यास फक्त एक प्राध्यापक व एक मदतनीस आहेत. 
दूध काढिे, वैरि व ख राक घालिे ही सवस कामे करून चशवाय चवद्यार्थ्याना चशक्षि देिे ही कामे त्यानंा 
करावी लागतात. त्याम ळे द ग्धशाळेच्या सवस कामात चवद्याथीं सहभागी होतात व प्रत्यक्ष कामातून ते चशक्षि 
घेतात. रोज सकाळी ६ वाजता दूध काढिे स रू होते. हे काम करण्यासाठी दोन प्रकवा तीन चवद्याथी 
असतात. यंत्राच्या सहायायाने दूध काढिे, ग रानंा ख राक देिे व दूध मोजून ते चशतगृहात ठेविे ह्या सवस 
कामात त्यानंी आवश्यक ते कौशल्य प्राप्त केले आहे. 

 
ह्या द धाळ गायीना िरण्यास उत्कृष्ट प्रकारिी गवती क रिे तयार करण्यात आली आहेत. येथे 

वषसभर पाऊस पडत असल्याने हा प्रदेश गवताच्या वाढीस फार अन कूल आहे. त्यासाठी इटाचलयन 



 
           

रायग्रास, वह वषींय रायग्रास ह्या गवतािे तसेि क्लोव्हर ह्या चद्वदल िाऱ्यािे बी पेरून त्यानंी क रिे तयार 
केली आहेत. क रिातील गवतािी वाढ सतत होत रहावी यासाठी वषातून िार–पाि वळेा तरी रासायचनक 
खते टाकण्यात येतात. सवससाधारि एका गायीला िरण्यास एक एकर क रि लागते. एचप्रल मचहन्याच्या 
मध्यापासून सतत सहा महीने ह्या गायी रातं्रचदवस क रिाति असतात. त्यानंा आळीपाळीने िरता याव ेव 
गवतािी वाढ व्यवस्स्थत व्हावी यासाठी क रिािे चवभाग पाडलेले असतात. त्यासाठी क ं पि केलेले असते. 
ह्या क ं पिाला काटेरी तार व मेंदीसारखी झ डपे लावलेली असतात. थंडीत गाई गोयाति राहतात. 
त्यावळेी त्यानंा बालींिा पेंढा व म रघास खाण्यास देतात. स्टॅकोडसशायर कृचषसंस्थेने म रघासािे दोन मोठे 
टॉवसं बाधंले असून सवस गाईना प रेल एवढे म रघास येथे तयार करण्यात येते. म रघास तयार करण्यािे 
कामही चवद्याथीि करत असतात. 

 
द ग्घव्यवसाय चवभागाच्या प्राध्याचपका क मारी स्टॉबफोथं येथे गेल्या वीस वषापासून काम करतात. 

त्यािेंकडे जनावराचं्या पैदासीिी जबाबदारी आहे. या देशात द धािी क्रातंी चमल्क माकेटींग बोडाने घडवनू 
आिली आहे. असे त्या म्हिाल्या, ह्या बोडांने दोन महत्त्वािी कामे अचंगकारली आहेत. एक शतेकऱ्यािें दूध 
गोळा करून त्यािंी चवक्री करिे व द सरे अत्यंत महत्त्वािे म्हिजे देशात जाचतवतं जनावरे चनमाि करून 
त्याद्वारे द धािे उत्पादन वाढचविे. इंग्लडमधील काही शतेकरी जाचतवतं जनावरािंी पैदास करण्यास 
अत्यंत तज्ञ आहेत. अशा तज्ञ शतेकऱ्याकंडून जाचतवतं वळंूिे रेतन गोळा करून ते गोठवनू ठेवण्यािे काम 
चमल्क माकेटींग बोडस करते. या वळूच्या आईने प्रकवा म लीनी चकती दूध चदले ह्यािंा संपूिस इचतहास चमल्क 
माकेटींग बोडाच्या माचसकात प्रचसद्ध केला जातो. शतेकऱ्यानंी चमल्क माकेटींग बोडाला पत्र चलहून प्रकवा 
टेचलफोन केला म्हिजे ह्या वळूिे रेतन हवे असेल ते प रचवले जाते. अशा तऱ्हेने स्टॅडफोडसशायर 
कृचषससं्थेने जाचतवतं वळूच्या रेतनािा उपयोग करून आपल्या गाईच्या द धािी सरासरी वाढचवली आहे. 

 
ह्या संस्थेतील ड करे पालनािा चवभाग येथल्या केवळ परगण्याति नव्हे तर सवस देशात प्रचसद्ध 

आहे. त्या चवभागािे प्रा. जॉन मरॅ्थ्यू हे त्या चवभागािे प्रम ख आहेत. प्रा. मरॅ्थ्यू याच्या यशािे गमक जर कशात 
असेल तर ते प्राध्यापक आहेत हे चवसरलेले आहेत. आम्हाला ते हा चवभाग दाखवत असताना पटकन 
ड करािे चपल्लू उिलीत व ते बगलेत धरून त्याचवषयी सवस माचहती सागंत असत. ड करािी जलद वाढ 
होण्यासाठी लहानपिीि त्यानंा खच्ची कराव े लागते. तसेि त्याचं्या प ढच्या िार दातािंी टोके कापावी 
लागतात. व लोह द्रव्यािे इजेक्शन टोिाव ेलागते. आम्ही त्यानंा म्हिालो की, आम्हाला ते पाहता येईल 
का? त्यानंी लगेि ॲप्रन घालून सवस तयारी करून ही चतन्ही प्रात्यचक्षके करून दाखचवली. ते म्हिाले की 
माझ्या चवभागात ६३८ ड करे आहेत व त्यातील प्रत्येक ड करािी मला माचहती आहे. मी शजेारीि रहातो व 
सवस कामे स्वतः करून माझ्या चवद्यार्थ्यांना मी चशकचवत असतो. माझ्या जोडीला फक्त एक मदतनीस आहे. 
ड कराच्या खाण्यावर सतत लक्ष प रवाव ेलागते. सहा मचहन्याचं्या आत ड करािे १०० चकलोगॅ्रम वजन व्हाव े
लागते. चवशषे म्हिजे इग्लंडमध्ये ड कराना एनझॉचटक न्य मोचनया नावािंा रोग येतो. ह्या रोगापासून प्रा. 
मरॅ्थ्यू यानंी त्यािंी ड करे म क्त ठेवली आहेत. त्याम ळे त्याचं्या ड करानंा पैदासीसाठी व मासंासाठी फार 
मागिी असते. प्रचतवषी ह्या चवभागात ३० हजार पौंड प्रकमतीिी ड करे चवकली जातात. प्रा. मरॅ्थ्यू यािेंकडे 
चशक्षि घेण्यास चवद्याथीं अत्यंत उत्स क असतात. स ट्टीच्या चदवसातही ते तेथे राहून ड करे पाळण्यािी 
अद्यावत माचहती त्यािेंकडून चमळचवत असतात. प्रा. मरॅ्थ्यू यानंी आत्मसात केलेल्या तज्ञपिाम ळे 
इंग्लंडमधील ड करे पाळिाऱ्या अनेक संघटनावर त्यािंी चनवड झाली आहे. देशभर येथील वराहपालन 
चवभागािी मोठी ख्याती आहे. गेली ३७ वष ेते या चवभागात काम करीत आहेत. प्रकबह ना त्यानंी या ससं्थेला 



 
           

पूिसपिे वाहून घेतले असून आपल्या चवभागातून तरुि शतेकऱ्यानंा उत्तम चशक्षि चमळाव े हेि त्यानी 
जीचवतकायस मानले आहे. 

 
इंग्लंडमधील शतेी व्यापारी पद्धतीने केली जात असल्याने शतेीच्या चहशोबाना फार महत्त्व चदले 

जाते. हे चहशबे ठेवण्यािे व शतेीसबंंधी पत्रव्यवहार करण्यािा एक वषािा अभ्यासक्रम ह्या संस्थेने तयार 
केला आहे. ह्या अभ्यासक्रमासाठी प्राम ख्याने चवद्याथीनी घेतात ह्या चवद्याथींनीना गृहशास्त्रािेही चशक्षि चदले 
जाते. ह्या व्यचतचरक्त याचंत्रक औजारे, द ग्ध व्यवसाय, ड करे व कोंबड्या पालन हे चवषय त्यानंा चशकचवले 
जातात. 

 
ह्या संस्थेने एक नवीनि चवभाग स रू केला असून त्यािे नाव आहे, “पचरसरािा अभ्यास” 

स्टॅडफोडसशायर सवस माध्यचमक शाळातंील चवद्याथी येथे सहलीसाठी येतात. त्यानंा झाडे कशी लावावी, 
त्यािंी चनगा कशी राखावी, गवतािी क रिे कशी तयार होतात, जंगलािी चनगा कशी राखावी, पक्षी व 
जंगलातील प्रािी यािें रक्षि कसे कराव ेया संबधंीिे चशक्षि चदले जाते. स मारे १० एकर के्षत्रावर जंगल 
असून त्यात चनसगाद्वारे होिारे बदल चवद्यार्थ्यांना पहाता येतात. राष्ट्राच्या भावी नागचरकानंा देशातील 
साधनसपंत्तीिा वापर काळजीपूवसक करण्यास चशकवाव ेहा ह्या पचरसराचं्या अभ्यासामागील हेतू आहे. 

 
इंग्लडमधील बह तेक परगण्यात स्टॅडफोडंशायर कृचषसंस्थेप्रमािे तरुि शतेकऱ्याना चशक्षि 

देिाऱ्या संस्था आहेत. ह्या सवस संस्थािे प्रम ख वैचशष्ट्या  हे आहे की, तेथे प्रात्यचक्षक चशक्षिाला महत्त्व चदले 
जाते. त्यािप्रमािे अशा सवस संस्थािी शतेी व्यापारी तत्वावर िालचवली जाते. त्याम ळे येथून प्रचशक्षीत 
झालेले तरुि शतेकरी आपल्या घरिीही शतेी व्यापारी पद्धतीने करण्यास चशकतात. चवशषे म्हिजे ह्या 
संस्थातील प्राध्यापक वगस त्याचं्या चवभागातील शतेीिी कामे स्वतः करतात. व काम केल्याचशवाय त्यातील 
तज्ञपिा आपिास प्राप्त होिार नाही व तज्ञपिाचशवाय खरेख रे चशक्षि आपि देऊ शकिार नाही असे 
मानतात. इंग्लड सारख्या औद्योचगक राष्ट्राने शतेीत ही जी प्रगती केली आहे त्या प्रगतीस परगण्यातंील 
कृचष संस्थािंा फार मोठा वाटा आहे. 
 
 

     , 
           , 
५     , १९७६. 
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इगं्िंंडमर्ीिं कृनि नवकास व सल्लागार मंडळे 
 

इंग्लंडमधील शतेी चवकास घडवनू आिण्यास शासनाच्या कृचष चवभागाने प्रादेचशक कृचष चवकास व 
सल्लागार मंडळे स्थापन केली आहेत. देशात अशी नऊ प्रादेचशक मंडळे असून प्रचतवषी त्यावर येथले शासन 
१२ दश लक्ष पौंड खिस करते. 

 
स्टॅफोडसशायरच्या परगण्यानचजक ब लबरहँप्टन नावािे मोठे शहर आहे. ह्या शहरात तेथले 

प्रादेचशक मंडळ पहाण्यास आम्ही गेलो होतो. द सऱ्या महाय द्धानंतर इग्लंडमध्ये शतेीिे उत्पादन वाढाव ेह्या 
उदे्दशाने १९४६ साली ह्या प्रादेचशक मंडळािंी स्थापना करिण्यातं आली. शतेकऱ्यातं आध चनक पद्धती 
रुजवनू त्यािें शतेी उत्पादन वाढचविे हा ह्या मंडळािंा मलूभतू उदे्दश आहे. त्यासाठी शतेकऱ्यानंा सल्ला 
देिारे कृचष अचधकारी नेमण्यात आले आहेत. एका अचधकाऱ्याचं्या कके्षत ३५० ते ४०० शतेकरी असतात. हे 
अचधकारी शतेकऱ्याचं्या शतेावर जाऊन शतेीच्या नव्या पद्धतीिी प्रात्यचक्षके करून दाखवतात. शतेकऱ्यािें 
मेळाव ेअथवा पचरसंवाद आयोचजत करून नव्या पद्धतीिी ििा घडवनू आितात. चवशषे म्हिजे शतेकऱ्यािें 
सवस प्रश्न ते संशोधनाद्वारा सोडचवण्यािा प्रयत्न वरतात. म्हिूनि हे अचधकारी शतेकऱ्यातं अत्यतं लोकचप्रय 
आहेत. 

 
ब लबरहँप्टनच्या प्रादेचशक कें द्राकडे आजूबाजूच्या परगण्यातील शतेीिा चवकास घडवनू आिण्यािी 

जबाबदारी होती. प्रादेचशक कें द्र म्हिजे एक मोठी प्रयोग शाळा म्हटली तरी िालेल. ह्या प्रयोग शाळेत 
जमीन, रसायनशास्त्र, चकटकशास्त्र, रोगशास्त्र, चवज्ञान व पश वैद्यकीयशास्त्र असे सहा चवभाग होते. प्रयोग 
शाळेिा म ख्य उदे्दश त्या भागातील शतेकऱ्यािें शचेतचवषयक प्रश्न संशोधनाद्वारे सोडवावयािा हा होता. शतेी 
चवकास अचधकारी शतेकऱ्यािें प्रश्न तज्ञाकडे आिून देत व हे तज्ञ शतेकऱ्याच्या शतेीवर जाऊन त्या प्रश्नािंा 
अभ्यास करीत असत. जमीन–चवज्ञानाच्या प्रयोगशाळेत तेथील तज्ञ शतेकऱ्यािंी जमीन तपासून देत व त्या 
जचमनीत कोिते द्रव्य कमी आहे व त्यावर कोिता उपाय करावा ते स िवीत. िाऱ्यािंी चपके, धान्य चपके, 
भाजीपाला, व फळझाडे यानंा कोिती खते द्यावीत. या संबंधीच्या अनेक प स्स्तका त्यानंी शतेकऱ्यासंाठी 
प्रचसद्ध केल्या होत्या. 

 
जंत शास्त्राच्या प्रयोगशाळेत शतेकऱ्यानंी आपले बी साठवताना जी ब रशी येते व दाण्यावर जी 

काजळी येते चतिे नम ने तपासिी करण्यास आिून चदले होते. काही शतेकऱ्यानंी गवतापासून तयार 
केलेला ‘म रघास’ तपासिीसाठी आिला होता. काहीनी आपल्या भागातील नदीिे पािी तपासण्यास 
आिनू चदले होते. 

 
वनस्पती रोग शास्त्राच्या चवभागात तर नम न्यािे न सते ढीग होते. रोगािा थोडाही प्राद भाव जरी 

आढळला तरी शतेकरी ह्या प्रयोगशाळेत धावत येत व आपले नम ने तपासून घेत असत. एखादा रोग जर 
जास्त प्रमािात येण्यािा संभव असला तर त्यािी सूिना देण्याकरीता म द्दाम ध्वचनम द्रीका तयार केली जाई 
व त्या रोगािे विसन व त्यावर कोिता उपाय करावा हे स िचवलेले असे. ही ध्वचनम चद्रका टेचलफोनवर 
जोडली जाई व एक चवचशष्ट नंबर चफरचवल्यानंतर त्या ध्वचनम चद्रकेतील रोगािी शतेकऱ्यानंा ककता येई. ह्या 
व्यतचरक्त रेचडओ व चित्रवािीद्वारा ह्या रोगासंबधंी माचहती देण्यात येई. चपकावंर रोग येऊ नये म्हिून सवस 
तऱ्हेिी खबरदारी घेतली जाते. 

 



 
           

इंग्लंडमध्ये ९७ टके्क शतेकरी आपल्या शतेीत तिनाशक द्रव्ये वापरतात. त्यासाठी तिािें नम ने 
तपासून त्याना योग्य तो सल्ला चदला जातो. तिनाशक द्रव्यािंी माचहती देिारी प स्स्तका चवभागीय सल्लागार 
मंडळाने तयार केली आहे. 

 
तिनाशक औषधाच्या संशोधनासबंंधी बोलताना एक तज्ञ म्हिाले की, काही तिनाशक द्रव्ये एवढी 

प्रभावी आहेत की ती फवारल्यानंतर जमीन नागंरण्यािीही आवश्यकता भासत नाही. हे द्रव्य मारल्यानंतर 
लगेि पीकािंी पेरिी करता येते व त्यात कोितेि ति उगवत नाही. 

 
औषध फवारिीच्या साधनातंही आता येथे अनेक तऱ्हेच्या स धारिा झाल्या आहेत. मायक्रो–स्पेअसस 

नावाच्या पंपाने अचतसूक्ष्म थेंबाने औषध फवारता येते. एका एकरातं २० गलॅन औषधाकवजी फक्त दीड 
गलॅन औषध प रु शकते, हा पंप आकाराने लहान असल्याने हाताळण्यासही सोपा असतो लहान 
शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने हे पंप फार उपयोगी पडिार आहेत. 

 
फळबागाचं्या नससरीतील कलमे प्रकवा रोपे क ं डीत जलद वाढावी यासाठी त्यांनी नवीनि चमश्रखत 

शोधून काढले आहे. ह्या चमश्रखताच्या गोळ्या तयार केलेल्या असतात व त्यानंा गंधकािे आवरि लावलेले 
असते. एक दोन गोळ्या क ं डीतील मातीत ठेवल्या की त्यातील द्रव्ये हळू हळू रोपाना उपलब्सध होतात. अशी 
एक गोळी वषभेर रोपानंा लागिारी द्रव्ये प रव ूशकते. ह्या गोळ्यातंील घटक द्रव्ये हळू हळू उपलब्सध होत 
असल्याने ती रोपाच्या चनरचनराळ्या अवस्थेत प रचवली जातात. त्याम ळे रोपािंी वाढ िागंली होते. मात्र ही 
खते नेहमीच्या खताच्या त लनेने महाग असल्याने ती फळ झाडािंी रोपे प्रकवा फ लझाडे यानाि देिे 
परवडते. 

 
खताप्रमािे येथे चबयालाही वगेवगेळ्या पदाथािे आवरि लावनू त्याचं्याही लहान लहान गोळ्या 

बनचवतात. तसे केल्याम ळे चबयािंा आकार वाढतो व याचंत्रक पाभरीने ते पेरताना सारखे पेरले जाते. 
चबयािािे संशोधन केचब्रज चवद्यापीठातंील तज्ञाचं्या मागसदशसनाखाली िालते. चबयािे चनमाि केल्यानंतर 
त्यािंी िािंिी होते व त्यानंतर ते वाढचवण्यािे काम मात्र शतेकऱ्याकंडे सोपचवण्यात येते. त्यावळेी चवभागीय 
शतेी सल्लागार मंडळातील तज्ञ त्या चबयािािी श द्धता राहावी म्हिून तपासिी करण्यािे काम फार कडक 
पद्धतीने करीत असतात. तज्ञानंी चशफारस केलेले चबयािेि सवस शतेकरी वापरतात बह तेक चबयािे कागदी 
चपशवीत भरलेले असते व त्यावर त्या चपकाचं्या लागवडीसंबंधी माचहती चलचहलेली असते. 

 
नदीिे अथवा जचमनीतील पािी वापरण्यावरही इंग्लंडमध्ये फार कडक चनयम आहेत. चहवाळा 

संपल्यानंतर नद्याना भरपूर पािी असते. परंत  उन्हाळ्यात मात्र ते आटते. ह्यासाठी नदीतील पािी उपसून 
त्यािा साठा करावा लागतो. त्यासाठी शतेकरी आपल्या जचमनीत म द्दाम लहान लहान तलाव खितात व 
त्यात हे पािी साठवनू ठेवतात. ह्या तलावातील पािी जचमनीत चझरपू नये यासाठी प्लॉस्स्टक अगर 
डाबंरािे आवरि तलावाच्या तळाशी व बाजूबाजूस घालण्यात येते. 

 
येथील गायी अत्यतं द धाळ असल्याने त्याचं्या आरोग्यािी सतत काळजी घ्यावी लागते. पूवीं ह्या 

भागात गायीना क्षयरोग होत असे. शतेी चवकास व सल्लागार मंडळाच्या अचधकाऱ्यानंी त्यासाठी एक मोचहम 
स रु केली. हा रोग नदीनाल्याचं्या पाण्याद्वारे फैलावतो, असे संशोधनाअंती आढळून आले आहे. म्हिनू 



 
           

क रिात टाक्या बाधूंन स्वच्छ पाण्यािी सोय करण्यात आली व जचमनीत नचलका चवहीरी खिनू त्यातील 
पािी ह्या टाक्यात सोडण्यात आले. त्याम ळे इंग्लंडमधील गायीच्या क्षयरोगािे उच्चाटन होऊ शकले. 

 
शतेीच्या व्यवस्थापनासंबधंी हे तज्ञ शतेकऱ्यानंा मागसदशसन करतात. उदाहरिाथस शतेकऱ्यािंा 

खतािंा खिस कमी व्हावा यासाठी त्यानी चपकािंी फेरपालट स िचवली आहे. ह्या पद्धतीत पचहल्या वषीं गहू, 
अथवा बालीं व द सरे वषी बटाटे व चतसरे वषी प न्हा बालीं तद्नंदतर िौथे वषी बाली व बालीबरोबर 
रायगवत चतम थी गवत व क्लोव्हर यािें चमत्रपीक पेरवयािे. बालीं कापून घेतल्यानंतर प ढिी तीन वष ेगवत 
वाढवावयािे असे सात वषािे पीक–िक्र त्यानंी ह्या भागात रुजचवले आहे. ह्या पीक िक्राम ळे जचमनीत 
सेंचद्रय द्रव्यािा भरपूर साठा होतो. जचमनीतील चपकानंा लागिारे अन्नाशं वाढतात, तसेि ति व चकटकािें 
प्रमािही कमी होते. 
 
 

         , 
२६      १९७६. 
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निटिमर्ीिं खुिें नवद्यापीठ 
 

चब्रटनिे माजी पंतप्रधान श्री. हेरॉल्ड चवल्सन यानंी जेव्हा चनवृत्त होण्यािे जाहीर केले तेव्हा 
वाताहरानंी त्यानंा चविारले, आपल्या कारचकदींत कोित्या गोष्टी चवशषे यशस्वी झाल्या असे आपिास 
वाटते. त्यानंी त्वरीत उत्तर चदले की, ‘ख ले चवद्यापीठ.’ कारि ह्या चवद्यापीठाच्या स्थापनेने आर्मथक 
अडििीम ळे चवद्यापीठीय चशक्षि घेऊ न शकिाऱ्या चवद्यार्थ्यांना आम्ही उच्च चशक्षिािी सधंी प्राप्त करून 
देऊ शकलो व तोि खरा सामाचजक न्याय म्हिावा लागेल. 

 
चब्रटन व उत्तर आयलंडमधील एकवीस वषावरील काम करिाऱ्या प्रौढ चस्त्रया व प रुष ह्यानंा 

फावल्या वळेेत त्याचं्या घरी चशक्षि घेता याव ेह्या उदे्दशाने हे चवद्यापीठ १९७१ साली स रू करण्यात आले. हे 
चवद्यापीठ स्वायत्त असून ते राष्ट्रीय पातळीवर कायस करते. हे चवद्यापीठ एका चवचशष्ट हेतूने चनमाि केले 
असल्याने नेहमीच्या चवद्यापीठाच्या संघटनेत ते बसत नाही. परंत  अस्स्तत्वात असलेल्या चनरचनराळ्या 
चवद्यापीठािें ते वळेोवळेी सहकार्य घेते. ख ल्या चवद्यापीठाने स्वतःिे अभ्यासक्रम तयार केले असून 
चवद्यापीठ स्वतः पदव्या, पदचवका व प्रमािपते्र देते. चवद्यापीठािे स मारे िारश े कायम प्राध्यापक असून 
चमल्टन केन्स ह्या चठकािी त्यािा म ख्य पचरसर आहे. ह्या पचरसरािे वैचशष्ट्या  म्हिजे तेथे चवद्याथी नसतात. 
चवद्यापीठािे स्वतःिे कौस्न्सल व चसनेट आहे. प्रचतवषी स मारे िाळीस हजार चवद्याथी ह्या चवद्यापीठात 
चशक्षि घेतात. ह्या चवद्यापीठािी स्वतंत्र घटना असून चब्रटनमधील इतर चवद्यापीठाप्रमािे त्याला कायदेशीर 
व शकै्षचिक मान्यता चमळाली आहे. राज्य शासनाने सनद त्यावर चशक्का मोतसबही केले आहे. 

 
ह्या चवद्यापीठाच्या स्थापनेने अनेक उदे्दश सफल केले आहेत. काहीजिाना वाटते की, हे ‘गृहपाठ 

चवषपीठ’ आहे. तर काहीजि म्हितात की, भचवष्ट्यकाळ उज्ज्वल करिारे हे चवद्यापीठ आहे. आचथंक व 
अन्य कारिाम ळे ज्यानंा शाळा सोडावी लागली त्यानंा आता प ढील अभ्यासक्रम पूिस करून जीवनात सधंी 
प्राप्त करण्यास ख ल्या चवद्यापीठाच्या रुपाने नव ेदालन चनमाि झाले आहे. परंत  ही संधी प्राप्त होण्यास 
त्यानंा खूप पचरश्रम कराव ेलागतात. आठवड्यातून १० ते १४ तास अभ्यास करून त्यानंा या चवषयािा 
अभ्यासक्रम पूिस करावा लागतो व वषातून असे ३६ आठवडे अभ्यासात खिस कराव े लागतात. वषाच्या 
अखेरीस एक आठवड्याच्या उन्हाळी अभ्यासवगाला त्यानंा हजर रहाव ेलागते. व त्यानंतर लेखी पचरक्षा 
द्यावी लागते. पचहल्या वषी चवद्यार्थ्यांना ‘फौंडेशन कोसस’ पूिस करावा लागतो. चवद्यापीठाने अशा तऱ्हेने िार 
अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. पदवी–पूवस काळात एकूि सहा अभ्यासक्रम यशस्वीपिे पूिस केल्यानंतर बी. 
ए. ही पदवी देण्यात येते. उच्चळ दजािे दोन अभ्यासक्रम जे चवद्याथी यशस्वीचरत्या पूिस करतील त्यानंा बी. 
ए. (ऑनसस) ही पदवी चमळू शकते. सवससाधारि चवद्यार्थ्यांना बी. ए. ही पदवी प्राप्त करण्यास सहा वष ेव 
बी. ए. ऑनसससाठी आठ वष ेलागतात. ह्या व्यचतचरक्त ज्यानंा आपल्या व्यवसायात अन भव चमळवावयािा 
असतो, त्यासाठी असे अभ्यासक्रम पूिस केल्यानंतर प्रमािपत्र चमळचवता येते. पदव्य त्तर अभ्यासक्रम हे 
म ख्यतः संशोधनावर आधाचरत आहेत. कला, गचित, चवज्ञान, समाजशास्त्र व चशक्षिशास्त्र या चवषयातील 
अभ्यासक्रम तयार केलेले आहेत. ह्या चवद्यापीठाने तयार केलेले ‘फौंडेशन कोसस’ हे एकाि चवषयाप रते 
मयांचदत न ठेवता त्यात वगेवगेळे चवषय अतंभूसत करून ते चवद्यार्थ्यांना सध्याच्या चवज्ञानय गात उपयोगी 
पडतील अशा तऱ्हेने तयार केलेले आहेत. उदाहरिाथस चवज्ञान व तंत्रशास्त्रािा चवकास ह्या चवषयात कला, 
चवज्ञान व तंत्र शास्त्र हे चवषय अंतभूसत केलेले आहेत. तर जीवशास्त्राच्या आधारे मन ष्ट्यािे वागिे ह्या चवषयात 
चवज्ञान, समाजशास्त्र व तंत्रशात्र हे चवषय समाचवष्ट केले आहेत. हे अभ्यासक्रम चवचवध चवषयातील तज्ञ एकत्र 
बसून तयार करतात. 



 
           

ख ले चवद्यापीठ म्हिजे अत्याध चनक साधनािंा ज्ञानाजनासाठी संघचटतपिे उपयोग करिारे 
जगातील एकमेव चवद्यापीठ होय. ह्या चवद्यापीठीतील चवद्यार्थ्यांना प ढील िार माध्यमाद्वारे चशक्षि चदले 
जाते. १) पत्रव्यवहार व प स्तकाद्वारे आपल्या चवषयािे वािन करिे. २) रेचडओ ब टेचलस्व्हजन कायसक्रम 
चनयचमतपिे पहािे व ककिे. ३) आपल्या चवषयाच्या प्राध्यापकाशंी पत्रव्यवहार व टेचलफोनद्वारा अथवा 
स्थाचनक कें द्रात प्रत्यक्ष जाऊन संपकस  साधिे. हा संपकस  उन्हाळ्यातील अभ्यास वगािे वळेी साधावा 
लागतो. ४) परीक्षा व लेखन साचहत्याद्वारे चशक्षि. ह्यात वार्मषक लेखी परीक्षा, चवद्यार्थ्याने स्वतः तपासलेली 
लेखी िाििी व चवद्यापीठाने प रचवलेल्या साधनाद्वारे केलेली प्रात्यचक्षके यािंा अतंभाव असतो. चवद्यापीठाने 
स्वीकृत केलेल्या ह्या पद्धतीत बराि लवचिकपिा आहे. परंत  रेचडओ व टेचलस्व्हजन ह्याचं्या वळेा व लेखन 
साचहत्य वळेेवर पाठचवण्यािी काही बधंने मात्र चवद्यार्थ्यांना पाळावी लागतात. 

 
पत्रव्यवहारात अभ्यासक्रमावर आधाचरत छापील पत्रकािंा समावशे असतो. ही पत्रके त्या त्या 

चवषयातंील तज्ञानी तयार केलेली असून त्यात अभ्यासक्रमािे सार असते, असे म्हटले तरी िालेल. ह्या 
पत्रकािंा अभ्यास करण्यास चवद्याथी ६५ टके्क वळे खिस करतात. ख ल्या चवद्यापीठाच्या चवद्यमाने दर 
आठवड्याला पाठचवल्या जािाऱ्या पत्रकािें वजन ३० टन असते व प्रचतवषी ही पत्रके तयार करण्यास ५ 
लक्ष पौंड खिस येतो. ह्या पत्रकाद्वारे चवद्याथी आठवड्यातील आपल्या चवषयािा अभ्यास करतात. ह्या 
पत्रकानंा य चनट असे संबोधतात. य चनट हे जिू ख ल्या चवद्यापीठातील अभ्यासक्रमािा कें द्रप्रबदू आहे. 
वषातून अशी ३४ य चनट् पाठचवली जातात व त्यात सवस अभ्यासक्रम समाचवष्ट झालेला असतो. त्या 
व्यचतचरक्त अभ्यासक्रमावर आधाचरत अशी क्रचमक प स्तके चवद्यार्थ्यांना वािावी लागतात. 

 
ख ले चवद्यापीठ व चब्रचटश ब्रॉडकास्टींग कॉपोरेशन (बी. सी. सी.) ह्या दोहोनी अत्यतं धचनष्ट संबधं 

प्रस्थाचपत केले असून लंडनमधील ॲलेक्झारंा राजवाड्यातील ख ल्या चवद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाकरता 
आवश्यक असिारे कायसक्रम तयार करण्यात येतात व ते टेचलस्व्हजनच्या माध्यमातून देशभर प्रसाचरत केले 
जातात. हे कायसक्रम अभ्यासक्रमावंर आधाचरत असलेल्या य चनट सना पूरक असतात. काही वळेा हे कायसक्रम 
‘य चनट’ संबंधी माचहती देिारे तर काही प्रसंगी ते चवषयातील अचधक सखोल बाबीवर आधाचरत असतात. 
चवज्ञान शाखेत प्रत्येक य चनटवर आधाचरत एक कायसक्रम असतो. कला शाखेत तो दोन य चनटवर आधाचरत 
असतो. नोकरी करिाऱ्या चवद्यार्थ्यांना हे कायसक्रम पहािे सोयीिे व्हाव ेम्हिनू सोमवार ते श क्रवार ह्या पाि 
चदवशी संध्याकाळी व शचनवार व रचववार ह्या स ट्टीच्या चदवशी सकाळी आयोचजत केले जातात. एका 
सवेक्षिात असे चदसून आले की, ७५ ते ९८ टके्क चवद्याथीं टेचलस्व्हजनवर होिारे अभ्यासक्रम चनयचमतपिे 
पहातात इतकेि नव्हे तर परीक्षा असली तरी हे कायसक्रम पहाण्यास ि कत नाहीत. रेचडओद्वारा प्रसारि 
होिारे अभ्यास वगस ७० ते ९० टके्क चवद्याथी ककतात. रेचडओवर होिाऱ्या कायसक्रमात चवद्यार्थ्यांिी 
चविारशक्ती वाढचवण्यािे कायस अचधक कायसक्षम आहे असे येथले तज्ञ मानतात. चवशषेतः सध्याच्या 
तंत्रज्ञानाच्या चवकासाच्या इचतहास, गृहशास्त्रातील पदाथांिी माचहती व गृहपाठ या बाबतीत रेचडओ अचधक 
प्रभावी आहे असे आढळून आले आहे संगीत, नाटक, कचवता व समाजशास्त्र चवषयावरील ििा घडवनू 
आिण्यात ते अत्यंत उपय क्त साधन आहे. ख ल्या चवद्यापीठातील कला शाखेतील एका य चनटवर आधाचरत 
असा रेचडओ कायसक्रम ठेवला जातो. तर चवज्ञान शाखेत तो दोन य चनटवर आधाचरत असतो. 

 
ज्या भागात टेचलस्व्हजन नाही त्या भागात रेचडओिा िागंला उपयोग होतो. रेचडओवरील कायसक्रम 

पहाटे प्रसाचरत केले जातात. त्याम ळे नोकरीवर अगर कामाला जाण्यापूवी चवद्यार्थ्यांना ते ककता येतात. 
रोजच्या प्रसारिाव्यचतचरक्त दर आठवड्याला एक पचरसवंाद आयोचजत करण्यात येतो. ह्या पचरसंवादात 



 
           

चवद्यापीठाच्या कायासंबधंी ििा होते. सध्यािी चशक्षिपद्धती, चवद्यार्थ्यांिे चवषयवार रस, परीक्षा पद्धती, 
अभ्यासक्रम ह्यासंबधंी ििा घडचवली जाते व त्यात चवद्यापीठािे प्राध्यापक व चवद्याथी भाग घेतात. ख ल्या 
चवद्यापीठातंील चवद्यार्थ्यांना आपली मते स्पष्टपिे माडंता येतात व चवद्यापीठ त्या मतािंी दखल घेते. 

 
ह्या चवद्यापीठािी चतसरी पद्धती वैयस्क्तक व साम चहक पाठ ही होय. ह्या पद्धतीत चवद्यार्थ्याला 

प्राध्यापकाकंडून वैयस्क्तक मागसदशसन चमळू शकते. हे मागसदशसन चवद्यापीठाने अधस वळे नेमलेले स मारे िार 
हजार प्राध्यापक करतात. हे प्राध्यापक महाचवद्यालये प्रकवा चवद्यापीठे यातील असतात. ह्या प्राध्यापकाना 
चशकचवण्याव्यचतचरक्त मागसदशसन, पत्रव्यवहार अगर टेचलस्व्हजनद्वारे त्या त्या चवषयातील मागसदशसन कराव े
लागते. त्या चशवाय दर पंधरवड्याला समूह पद्धतीने मागसदशसन केले जाते. त्यासाठी एका मध्यवती शाळेत 
प्रकवा ताचंत्रक चशक्षि ससं्थेत वगस भरचवले जातात. वगात अत्यंत मनमोकळे वातावरि असते. एका 
टेबलाभोवती चवद्याथी व प्राध्यापक बसून आपल्या चवद्यार्थ्यांशी ििा करतात. हे प्राध्यापक आपल्या चवषयात 
अत्यंत अन भवी व तज्ञ असतात. अशा तऱ्हेच्या समूह मागसदशसन कें द्रानंा ख ल्या चवद्यापीठािे अचधकारी भेटी 
देऊन त्यािें कायस व्यवस्स्थतपिे िालले आहे यािी खात्री करून घेतात. 

 
प्रात्यचक्षकाद्वारे प्रयोग व आत्मपचरक्षि ह्या पद्धतीत प्रात्यचक्षक व साचहत्याद्वारे चवद्यार्थ्यांना गृहपाठ 

चदले जातात. चवशषेतः चवज्ञानाच्या शाखेत चवद्यार्थ्यांना कोिती उपकरिे प रवावी की ज्या योगे त्यानंा स्वतः 
घरी प्रयोग करून हे शास्त्र चशकता येईल. याबाबतीत चवद्यापीठािे प्राध्यापक सतत चविारशील असतात 
उदाहरिाथस मकॅऑथसर पद्धतीच्या मायक्रोस्कोपिे एक पेटंट तेवीस वष े पडून होते. कारि जागजागी 
उिलून नेता येईल अशा हलक्या मायक्रोस्कोपिी जरूरी आहे असे कोिाही कारखानदाराला वाटले नाही. 
ख ल्या चवद्यापीठाने मात्र अशा तऱ्हेिे दहा हजार मायक्रोस्कोप बनचवण्यास साचंगतले. हे मायक्रोस्कोप 
चवद्यार्थ्यांनी चवकत घेऊन त्यािा उपयोग िालचवला आहे. अशा तऱ्हेिी अनेक स्वस्त व साधी उपकरिे 
चवद्यार्थ्यांना प रवनू चवज्ञानािे प्रात्यचक्षक चशक्षि देण्यािा हे चवद्यापीठ प्रयत्न करते. चवद्यार्थ्याना गृहपाठाद्वारे 
सतत चलचहण्यािी सवय लाविे ह्यावर भर देण्यात येतो. अधसवळे काम करिारे प्राध्यापक हे गृहपाठ 
तपासून त्याना ग ि देतात. वषाला चदल्या जािाऱ्या नऊ गृहपाठापंकैी िार गृहपाठात त्याने पास झाले 
पाचहजे. 

 
गृहपाठात एक प्रश्नावलीिा भाग असती. ह्या प्रश्नावलीिी उत्तरे चलचहलेली असतात. त्यातील 

योग्य उत्तरासमोर चवद्यार्थ्याने खूि करावयािी असते. ही उत्तरे गिकयंत्राच्या सहायायाने तपासली जातात. 
चवद्याथी पूवी ह्या पद्धतीकडे संशयाने पहात असत. परंत  गिक यतं्राने जलद गतीने प्रश्न तपासले जातात 
व ही पद्धती बरोबर आहे हे त्यानंा आता पटले आहे. आपला चवषय पूिस झाला म्हिजे चवद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर 
मचहन्यात वार्मषक परीके्षस बसाव ेलागते. एका चवद्यार्थ्यािी तीन तासािी लेखी परीक्षा असते. ही परीक्षा 
चवद्यापीठाच्या नजीकच्या उपकें द्रात घेण्यािी व्यवस्था केली जाते 

 
ख ले चवद्यापीठ हे चब्रटनमधील सवात मोठे चवद्यापीठ समजले जाते. आता तर या चवद्यापीठात 

स मारे पन्नास हजार चवद्याथी दाखल झाले आहेत. पारंपाचरक चवद्यापीठािंी नेहमीच्या चशक्षिािी िाकोरी 
सोडून ख ल्या चवद्यापीठाने श्रचमक जमतेला उच्च चशक्षि घेण्याकचरता मोठी सधंी चनमाि केली आहे. ह्या 
चवद्यापीठातील २५ टके्क चवद्याथी कारकून, द कानातील कामगार, अगर खानावळीतील भाडंी ध िारे 
श्रमजीवी लोक आहेत. तसेि बरेि प्राथचमक व माध्यचमक चशक्षक व अनेक गृचहिीही आहेत. उच्च चशक्षि 
घेऊन केवळ नोकरीत बढती चमळावी हाि त्यािंा उदे्दश नाही तर अज्ञानरूपी डबक्यातून ज्ञानाच्या नदीत 



 
           

उडी घ्यावी असे त्यानंा वाटते. याकचरता चवद्यापीठाने चशक्षिािा दजा सतत उंि ठेवला आहे. ऑक्सफडस 
चवद्यापीठात चशक्षि घेतलेल्या एका चशक्षकािी पत्नी ख ल्या चवद्यापीठािी चवद्यार्मथनी होती. चतच्या 
चशक्षिासबंंधी ते म्हिाले की, त्यानंा सी. डी. कोल. हेरॉल्ड लास्की व हेरॉल्ड चवल्सन याचं्यासारखे 
प्राध्यापक जरी लाभले होते, तरी त्याचं्या पत्नीला आवश्यक असलेले खरेख रे चशक्षि ख ल्या चवद्यापीठात 
लाभत आहे. 
 
 

    , 
१    १९७६. 
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ग्रामीण पनरसर व नशक्षण याचंा समन्वय सार्णारा प्रयोग 
 

ब स्टर येथील अध्यापक महाचवद्यालयातील वनस्पतीशास्त्र प्रयोगशाळेत एक चवद्यार्थ्यीनी 
गाजरातील तंतूिे वजन करीत होती. ती म्हिाली चबयािे चवकिारे चवके्रते चबयाचं्या पाकीटावर चलचहतात 
की, हे चबयािे मािस मचहन्यापासून ऑगस्ट मचहन्यापयंत पेरण्यास योग्य आहे. त्यासाठी मी दर 
पंधरवड्याला हे चबयािे पेरते व त्यािी उगवि शक्ती, वाढ व उत्पन्न यािंा अभ्यास करते. मला असे चदसून 
आले की, मािस व एचप्रल मचहन्यात पेरलेल्या गाजराला तंतू कमी असतात. गाजरातील तंतू व ऋतू यािंा 
काही संबधं आहे का ह्यािा मी अभ्यास करीत आहे प ढे मी चशचक्षका होिार आहे. अशा तऱ्हेच्या प्रकल्पाद्वारे 
चवद्यार्थ्यांना चवज्ञान व भोवतालिा पचरसर यािंी सागंड घालण्यािे चशक्षि मला द्यावे लागेल व तेि मी या 
महाचवद्यालयात चशकते आहे.’ हे सवस सागंून ती थाबंली नाही तर गेल्या दोन वषांत चतने कलेल्या प्रयोगािें 
सवस आकडे आम्हास दाखचवले. चतिे प्राध्यापक जीम चकवीम्स म्हिाले की, ‘चतिा हा प्रकल्प चलहून झाला 
म्हिजे तो एक िागंला शास्त्रीय प्रबधं ठरेल. गेली दोन वष े चतने या चवषयात फार सखोल अभ्यास केला 
आहे. चतच्या प्रकल्पातून चकती तरी नवीन गोष्टी उजेडात येिार आहेत.’ 

 
रोजच्या जीवनात आढळिाऱ्या गोष्टीिा आपल्या चवषयाच्या दृचष्टकोनातून अभ्यास करून 

चवद्यार्थ्याच्या चविारानंा िालना देिे हा या प्रकल्पामागिा उदे्दश आहे. ब स्टर येथील अध्यापक 
महाचवद्यालयाने ग्रामीि जीवनािा अभ्यास करण्याकचरता एक स्वतंत्र चवभाग िालचवला असून त्यािें 
चशक्षि घेण्याकचरता केवळ इंग्लंडमधीलि नव्हे तर जगातील इतर देशातंीलही चशक्षक तेथे येत असतात. 
आम्ही तेथे गेलो असताना नायजेचरया, केचनया, मलेचशया या देशातील चशक्षक तेथे प्रचशक्षिाकचरता आले 
होते. प्रा. जीम चकवीम्स हे या चवभागािे प्रम ख असून त्यानंी ह्या चवभागास वाहून घेतले आहे. चनसगातील 
चकतीतरी गोष्टीिा आपिास अभ्यास करावयािा आहे व तो अभ्यास करून मन ष्ट्य जीवन कसे स खी करता 
येईल या सबंंधी त्यािेंकडे प ष्ट्कळ चविार आहेत. अनेक देशातंील ग्रामीि जीवन व चशक्षि यािंा त्यानंी 
अभ्यास केला असून या चवषयािे सल्लागार म्हिनूही ते काम करतात. 

 
चवद्यालयाच्या शतेावर चफरत असताना एक चशक्षक प्रचशक्षिाथी मातीिा चढग करीत होता व िारही 

चदशाना त्याने सारखा उतार ठेवला होता. द सऱ्या एका चढगावर त्याने चनरचनराळी चपके लावली होती. 
बटाया ािे चपक दचक्षिेकडे उतार असलेल्या जचमनीत लावले होते. कारि त्याम ळे उत्तरेकडून वाहिाऱ्या 
अचतथंड वाऱ्यापासून चपकािें संरक्षि होते. वर कोबी, कॉलीफ्लॉवर व सेलरी ही चपके थंड हवा सहन 
करिारी असल्याने उत्तरेकडील उतारावर लावली होती. कादं्यािे पीक पचिमेकडील उतारावर लावले 
होते. इंग्लंडच्या पचिम चकनाऱ्यावरून वाहिारे वारे उबदार असतात कारि अटलाचंटक महासागरात 
वाहिाऱ्या गरम पाण्याच्या प्रवाहाम ळे हवते उबदारपिा तयार होतो. उबदार वाऱ्याम ळे कादं्याच्या चपकािी 
वाढ होते. अशा तऱ्हेने ह्या चवद्यार्थ्याने हवामान व चपके याचं्या समन्वयािा अभ्यास िालचवला होता. द सऱ्या 
एका चवद्यार्थ्याने एका वाफ्यात अनेक प्रकारिी चपके लावली होती. त्यापैकी काहींिी पाने कापली होती. तो 
म्हिाला की, इंग्लंडमध्ये ताज्या भाजीपाल्याला फार मागिी असते. म्हिनू शतेकरी मािस मचहन्यात 
भाजीपाला लावतात. परंत  त्यावळेी चहम पडले तर त्यातील काही पाने करपून जातात. ही चपके करपू नयेत 
म्हिून समोरच्या बाजूच्या वाफ्यात त्याने प्लॅस्स्टकच्या कागदाने अधसगोलाकृती आवरि केले होते व 
त्याम ळे त्या चपकािें चहमवषावापासून संरक्षि झाले होते. ही दोन प्रात्यचक्षके चपकािें चहमवषावापासून 
संरक्षि कसे कराव ेह्यािे चशक्षि देिारी होती. एका चवद्यार्थ्याने बटाटे पेरून झाल्यावर काळ्या रंगाच्या 
प्लॅस्स्टक कागदािे आवरि घातले होते. काळ्या रंगाच्या प्लॅस्स्टकम ळे जचमनीत ओलावा चटकून राहतो व 



 
           

त्याम ळे बटाया ािी उगवि शक्ती वाढते. इंग्लंडमध्ये गेल्या दोन वषापासून पाऊसमान कमी झाले आहे. 
त्याम ळे गतवषी आमिे बटाया ािे पीक अगदी कमी आले. आम्ही आता भारतातून बटाटे मागव ूलागलो 
आहोत. अशा चवनोदाने तो चशक्षक आम्हास म्हिाला की, जचमनीतील ओलावा चटकवनू ठेवण्याच्या 
आवश्यकतेवर आम्हास याप ढे भर द्यावा लागेल. त्या दृष्टीने काळ्या रंगािा प्लॅस्स्टक कागद बाष्ट्पीभवन 
थाबंवत असल्याम ळे फार उपयोगी ठरेल. माझ्या प्रकल्पात काळ्या रंगािा प्लॅस्स्टक कागद केवळ 
बाष्ट्पीभवन थाबंचवण्यािेि काम करीत नाही तर त्याम ळे जचमनीत तिही वाढत नाही असे मला आढळून 
आले आहे. 

 
फळबाग चवभागात सफरिंदािी झाडे चनरचनराळ्या अंतरावर लावली होती. काही झाडाच्या फादं्या 

एकमेकानंा चभडल्या होत्या. तर काही झाडे एकमेकापंासून स टी होती. एक चशक्षक त्या झाडावरील कळ्या 
व फ ले मोजीत होता. दोन झाडातंील अंतरािा फळा–फ लावंर होिारा पचरिाम हा त्याच्या प्रकल्पािा 
चवषय होता. तो म्हिाला की ज्या झाडात अचधक अतंर आहे, त्यानंा कळ्या अचधक आहेत. कारि 
झाडावरील सवस पानानंा सूयसप्रकाश िागंला चमळतो. अशा तऱ्हेने झाडातील अतंर व काबोदीकरि यािंा 
संबंध कसा असतो ह्यािे प्रात्यचक्षक चशक्षि ह्या चवद्यार्थ्याना चमळत होते. काही चवद्यार्थ्यानी झाडातंील 
कँबीयम रसाशी कलमे व डोळे भरिे याच्याशी कसा संबंध आहे यािें प्रकल्प चनवडले होते. प्रत्येक 
मचहन्यात कलमे बाधंावयािी अगर डोळे भरावयािे व कोित्या मचहन्यात ते अचधक यशस्वी होतात त्यािी 
कारिे शोधून काढावयािी. व त्याद्वारे झाडातील चनरचनराळ्या पेशी व त्यातून वाहिारे रस यािंा अभ्यास 
होऊ शकतो. 

 
ह्या भागात गाई व मेंढ्या पाळण्याकचरता शतेकऱ्यानंी उत्तम क रिे तयार केली आहेत. एचप्रल ते 

सप्टेंबर ह्या सहा मचहन्यात ग रे व मेंढ्या चदवसरात्र क रिाति िरत असतात. व स्टर येथील 
महाचवद्यालयातील िार चवद्यार्थ्यानी िरण्याच्या पद्धती हा चवषय चनवडला. व त्यासाठी सहा मेंढ्या चनवडून 
त्याचं्या िरण्याच्या पद्धतीिा त्यानंी अभ्यास करण्यािे िालचवले होते. त्यासाठी हे िार चवद्याथी 
आळीपाळीने क रिात जाऊन िोवीस तास चनरीक्षि करतात. क रिातील कोिते गवत मेंढ्याना आवडते. 
रात्रीच्या वळेी मेंढ्या कशा िरतात, त्या केव्हा बसतात, त्यािें दर आठवड्याला चकती वजन वाढते इत्यादी 
अनेक चनरीक्षिे त्यानंी घेतली होती. एक चवषय चनवडून त्यातील सखोल अभ्यास करण्यािे तंत्र त्यानंी 
अवलंचबले होते. 

 
क क्क टपालन चवभागात चडपचलटर, व प्रपजरा या पद्धतीिा कोंबड्याच्या अंडी घालण्यावर कोिता 

पचरिाम होतो यािा प्रकल्प एका चवद्यार्थ्याने हाती घेतला होता. ह्या पद्धतीत कोंबड्या रोज चकती अंडी 
घालतात, त्या अंड्यािे वजन तसेि दर आठवड्याला कोंबड्याच्या वजनात कोिता फेरफार होता ह्या 
सबंंधीिी चनरीक्षिे त्यानंा घ्यावी लागतात. 

 
प्रजननशास्त्र या चवषयीिी चवद्यार्थ्यांना माचहती व्हावी यासाठी कोंबड्याच्या चनरचनराळ्या जातीिे 

संकर घडवनू आिून त्याचं्यातील ग िािंा पचहल्या, द सऱ्या, चतसऱ्या व तद्नंतरच्या चपढ्यावर कोिता 
पचरिाम होतो हे प्रात्यचक्षकाद्वारे चवद्याथी चशकत होते. श्री. चकवीम्स आम्हास चवनोदाने म्हिाले की, प्रजजन 
शास्त्राम ळे जगातील शतेीत क्रातंी घडून आली. मका, ज्वारी, बाजरी, याचं्या संकचरत जाती स्थाचनक 
जातीपेक्षा द प्पट, चतप्पट प्रकवा िौपट उत्पन्न देऊ लागल्या. परंत  ह्या शास्त्रािे जनक गे्रगर मेंडल हे 
आस्रीयातंील एका शाळेत चशक्षक होते. त्यानंी वाटाण्याच्या फ लात संकर घडवनू आिनू प ढच्या चपढीत 



 
           

कोिते ग ि कोित्या प्रमािात उतरतात ह्यािे चसद्धातं जगाप ढे माडंले, म्हिून चशक्षक ही चवद्यार्थ्याच्या 
चविाराला िालना देिारी मोठी शक्ती आहे. 

 
एका चवद्याथींनीने मासंासाठी कोंबड्या तयार करण्याच्या पद्धतीिा अभ्यास िालचवला होता. त्या 

कोंबड्यानंा भरपूर खाद्य खालून त्या आठ आठवड्यात चवकल्या जातात. त्यािें वजन वाढाव ेयासाठी त्यानंा 
२४ तास खाद्य घालतात. रात्रीच्या वळेीही त्यानंा खाता याव ेम्हिनू चवजेिे चदव ेठेवतात. ह्या चवद्याथीनीने 
दोन भाग करून एका भागात रात्रभर चदव ेठेवले व द सऱ्या भागात रात्री पूिस अधंार केला. दोन मचहन्याच्या 
अखेरीला कोंबड्यािी जेव्हा वजने घेतली तेव्हा दोन्हा चवभागात फरक आढळला नाही. ही चवद्याथीनी 
आम्हास म्हिाली की, ह्या प्रयोगाम ळे चवजेच्या खिात बित होऊन कोंबडी पाळनातं मोठाि फायदा होऊ 
शकेल. द सऱ्या एका चवद्याथींनीने मेंढ्याच्या कोकरावर प्रयोग केला होता. कोकरे क रिात िरतात. तेथे 
त्यानंा फक्त गवति खाण्यास चमळते. म्हिून काहंी कोकरानंा ख राक देण्यातं आला व क रिात सोडण्यात 
आले. केवळ क रिात िरिारी कोकरे व ख राक चमळालेली कोकरे याचं्या वजनात फरक आढळला नाही. 
ब स्टर येथे स्कॉटलंड मधील बकऱ्या आिलेल्या आहेत. त्या अचतशय द धाळ आहेत. ह्या बकऱ्याना कोिता 
ख राक द्यावा यासाठी एका चवद्याथीनीने सहा प्रकारिे ख राक तयार केले होते. व मचहनाभर ते वगेवगेळ्या 
भाडं्यात ती त्यानंा देत असे. बकरी एका चवचशष्ट चमश्रिाकडे आकषसली जाई. त्यावरून त्या चवद्याथीनीने 
असा चनष्ट्कषस काढला की, जनावराना वगेवगेळ्या पदाथाच्या आवडीचनवडी आहेत. आपि ज्या पचरसरात 
राहतो त्यािा चवद्याथीं व चवद्याथींनीनी अभ्यास करावा व त्याद्वारे त्यांच्या ब द्धीला िालना चमळावी हाि 
व स्टर येथील चशक्षि येथील चशक्षि संस्थेिा उदे्दश आहे. 
 
 

      
४    १९७६ 
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िँंकेशायर कृनि नवद्यािंय म्हणजे नहरवी प्रयोगशाळा 
 

इंग्लंडमधील लँकेशायर परगण्यातं पे्रस्टन शहराच्या शजेारी एक कृचष चवद्यालय गेली ८० वष ेशतेी 
चशक्षिािे कायस करीत आहे. ह्या चवद्यालयािी स्थापना १८९४ साली करण्यात आली. लँकेशायर परगण्यात 
पाऊसमान अचधक असल्याने तेथे उत्तम क रिे आहेत. व साहचजकि द ग्धव्यवसाय हा तेथील शतेकऱ्यािंा 
प्रम ख व्यवसाय आहे. दूधापासून मलई, लोिी, िीज ह्यासारखे पदाथस कसे तयार कराव े ह्यािे चशक्षि 
स रवातीच्या काळात देण्यात येई. हळूहळू त्यात क क्क टपालन, भाजीपाला, फळझाडे ह्या चवषयािंी वाढ 
करण्यात आली. द सऱ्या महाय द्धानंतर देशातील द ग्धव्यवसाय, फळबाग, भाजीपाला, अन्नधान्यािी चपके 
ह्यािें आध चनकरि व्हाव ेया उदे्दशाने चवज्ञान व शतेी व्यवस्थापन यािें चशक्षि देण्याच्या आवश्यकतेवर भर 
देण्यात आला. त्यान सार लँकेशायर येथील कृचष चवद्यालयािे आध चनकरि करण्यात आले आहे. ह्या 
संस्थेिे कृचषके्षत्र १४०० एकरािे असून त्यात अनेक प्रकारिी चपके होण्यात येतात. संस्थेिा द ग्ध शाळेिा 
चवभाग अत्यतं आध चनक असून त्यात चब्रचटश चफ्रजीयन जातीच्या ३५० गाई आहेत. ह्या सवस गाईिे दूध 
याचंत्रक साधनानी काढले जाते. ह्या व्यचतचरक्त २५० जनावरे मासंासाठी पाळण्यात आली आहेत. वराह 
पालनािा चवभागही अद्यावत असून त्यात २५० ड करे आहेत. ह्या व्यचतचरक्त ४०० मेंढ्या आहेत. ससं्थेिे सवस 
चवभाग व्यापारी तत्वावर िालचवले जातात व सवस चवभागातं नफा होईल हे कटाक्षाने पाचहले जाते. 

 
संस्थेिी १०० एकरािी शतेी मात्र चवद्याथी व प्राध्यापक यानंा प्रयोग करता याव ेव त्याद्वारे प्रयोचगक 

प्रकल्प हाती घेता याव े त्यासाठी म द्दाम राखून ठेवण्यात आली आहे. ह्या के्षत्राला त्यानंी “चहरवी 
प्रयोगशाळा” असे नाव चदले आहे. थोडक्यात िार प्रभतीतील वगात जे ज्ञान चमळते त्यािे प्रकटीकरि 
करण्यािा ती पद्धती म्हटली तरी िालेल. तेथे वगेवगेळ्या तऱ्हेिी जमीन, चबयािे, रोपे, खाते, 
चकटकनाशके, रसायने, याचंत्रक औजारे ह्यािे नम ने ठेवण्यात आले आहेत. व ह्या नम न्याना त्यानंी 
‘लायब्ररी’ हे नाव चदले आहे. वािनालयात आपि जशी प स्तके घेऊन वाितो. तद्वत चवद्याथी ह्या ख ल्या 
लायब्ररीतील वस्त ंिा उपयोग करून चनरचनराळे प्रयोग करून त्याद्वारे चशक्षि घेतात. चवद्याथी जे प्रकल्प 
चनवडतात त्यानंा व्यावहाचरक स्वरूप असाव ेलागते; व त्या प्रकल्पाद्वारे शतेीतील उत्पादन कसे वाढचवता 
येईल हा आमिा प्रम ख उदे्दश असतो. असे शतेी चवषयािे प्राध्यापक श्री. इंगम मला म्हिाले. श्री. इंगम पूवी 
भारतात लष्ट्करी अचधकारी होते. व भारताला स्वातंत्र्य चमळाले त्यावळेी ज्या इंग्रज त कड्या मायदेशी रवाना 
झाल्या त्यावळेी ते इंग्लंडमध्ये परतले व तेव्हापासून ते लँकेशायर येथील कृचष संस्थेत प्राध्यापकािे काम 
करीत आहेत. श्री. इंगम मला हे प्रकल्प दाखचवण्यास घेऊन गेले. एका क रिात मेंढ्या िरत होत्या व त्या 
चठकािी एक चवद्याथी छोटीशी चपस्त ल घेऊन उभा होता. श्री. इंगम त्यानंा मी चविारले ही चपस्त ल 
कशासाठी? ते म्हिाले की हा एक नवीनि प्रकल्प आहे. आमच्या देशातील मेंढ्यानंा मगॅनेचशयम द्रव्य कमी 
पडते. ह्या द्रवाच्या गोळ्या ह्या चपस्त लात ठेवनू त्या तोंड उघडून मेंढीच्या पोटात सोडण्यात येतात. हे द्रव्य 
िार तऱ्हेने देण्यािे प्रयोग ह्या चवद्यार्र्थ्याने हाती घेतले होते. चपस्त लाद्वारे गोळ्या पोटात सोडिे. चपण्याच्या 
पाण्यातून द्रव्य फवारिे व मगॅ्नेचशयमच्या चवटा तयार करून त्या क रण्यात ठेविे ह्यापैकी कोिती पद्धत 
अचधक प्रभावी ठरते हे तो चवद्याथी पहािारा होता. त्यासाठी क रिािे िार चवभाग करण्यातं आले होते. 
ह्यात क रिातं िरिाऱ्या प्रत्येक मेंढीिे दर पंधरवड्याला वजन कराव ेलागते. त्याचशवाय त्याचं्या रक्तािे 
नम ने घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासले जात. हा प्रकल्प प रा झाल्यावर त्यासंबधंीिा प्रबंध त्याना सादर 
करावा लागिार होता. ह्या प्रकल्पात उतींिस झाल्याचशवाय शतेीिी पदचवका त्यानंा प्राप्त होऊ शकिार 
नाही. हा चवद्याथी प ढे मेंढपाल होिार होता व त्या के्षत्रात आपले उत्पादन कसे वाढवाव ेह्यािे चशक्षि तो 
अशा प्रायोचगक प्रकल्पाद्वारे घेत होता. 



 
           

इंग्लंडमध्ये चबट ह्या चपकापासून साखर तयार करतात. चबट चपकािी लागवड करिाऱ्या 
शतेकऱ्याचं्या म लाने ह्या चपकािे उत्पादन कसे वाढचवता येईल म्हिून तिनाशक औषधािा प्रकल्प हाती 
घेतला होता. स मारे दोन एकर के्षत्रावर त्याने याचंत्रक अवजाराने चबटिे बी पेरले होते. व ते पेरण्याआधी व 
पेरल्यानंतर तीन प्रकारिी तिनाशक औषधे जचमनीत फवारली होती. त्यासाठी त्याने तिनाशक औषधे 
बनचविाऱ्या कारखान्याशी संपकस  साधून ती औषधे चवनामूल्य चमळचवली होती. श्री. इंगम म्हिाले की 
चवद्यार्थ्याना आम्ही प्रयोग करतानाही त्यानंी स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यास चशकचवतो. त्यानंी स्वतः 
धडपड करून प्रयोगशाळेत लागिारी साधने चमळचवली पाचहजेत. तरि तो त्याचं्या जीवनात नवीन प्रयोग 
करण्यास चशकेल. 

 
गतवषी लॉरेनसन नावाच्या चवद्यार्थ्याने बटाया ाच्या चपकािा एक प्रकल्प हाती घेतला होता. 

चब्रटनच्या कृचष चवभागाने बटाया ािी लागवड कशी करावी ह्यािी एक प स्स्तका प्रचसद्ध केली. त्या 
प स्स्तकेतील सूिनेप्रमािे प्रत्येक मशागत ह्या चवद्यार्थ्याने वळेच्या वळेी केली. ही पद्धत अन सरल्याम ळे 
बटाया ािें एकरी उत्पादन ३० टन आले. इंग्लंडिे बटाया ािे सरासरी उत्पादन फक्त १० टन आहे. ह्या 
चवद्यार्थ्याच्या प्रयत्नाला येथल्या वतसमानपत्रातूनही मोठी प्रचसद्धी चमळाली. त्याम ळे अनेक शतेकऱ्यानंा 
बटाटा लागवडीिी नवीन पद्धती समजली. 

 
ड कराचं्या चवभागात एक चवद्याथी त्याचं्या ख राकात औषधे चमसळचवत होता. त्याने त्यासाठी दोन 

चवभाग केले होते. तो म्हिाला की ड करािे वजन वाढाव ेम्हिून हल्ली नवीन नवीन औषधे चनघाली आहेत. 
त्यातील कोिते औषधे प्रभावी आहे ह्यािा प्रकल्प मी चनवडला आहे. मी त्याला चविारले की हा प्रकल्प 
चनवडण्यािा त झा उदे्दश कोिता? तो म्हिाला माझी घरिी जमीन थोडी आहे, म्हिून मला क रि तयार 
करून गाई पाळिे शक्य नाही. ह्या करता मी प ढे ड करे पाळिार आहे. कारि ड करे केवळ ख राकावर 
वाढचवता येतात त्याम ळे जमीन नसली तरी िालते. चशवाय मला ड करे पाळण्यािी आवड आहे. ह्या 
प्रकल्पातून मला चकतीतरी ज्ञान चमळू शकेल. औषध बनचविाऱ्या संघटनािे प्रचतचनधी येथे चनयचमतपिे 
येतात. आम्ही त्याच्याशी ििा करतो व नवीन माहीती चमळचवत असतो. 

 
लँकेशायर संस्थेत उद्यान शास्त्रािा चवभाग फार मोठा आहे. ह्या चवभागातील श्री. बेन अँड्यजू 

नावािे प्राध्यापक मला म्हिाले की, चवल्क चसमक्लॉक्स नावाच्या चवद्यार्थ्याने जास्वदंीच्या झाडािा प्रकल्प 
चनवडून जगातील अनेक देशातील जास्वदंी त्याने गोळा केल्या आहेत. त्यासाठी त्याला सवसत्र पत्रव्यवहार 
करावा लागला व देशादेशातील झाडािें नम ने पाठचवण्यासंबंधीच्या चनयमािंा त्याने अत्यंत सखोल अभ्यास 
केला. त्यािा हा प्रकल्प याप ढेही िालूि ठेविार आहोत. 

 
लहान लहान प्रयोग हाती घेऊन त्यातूनि जी चनरीक्षिे आढळतील त्यांिे चवश्लषेि करण्यािे 

चवद्यार्थ्याना वळि लागाव ेहा ह्या सवस प्रकल्पामागील उदे्दश आहे. आपि कोिती कामे का ंकरतो हे एकदा 
चवद्यार्थ्याना समजले की, शतेीके्षत्रातं त्यािंी प्रगती होत जाते असे येथले प्राध्यापक मानतात, व त्या तऱ्हेिे 
शतेीिे चशक्षि चवद्यार्थ्यांना देण्याच्या ते प्रयत्नात असतात. 

 
शतेी करिाऱ्या प्रत्येक शतेकऱ्याचं्या म लाने लँकेशायर कृचष संस्थेत येऊन चशक्षि घ्याव.े व चवज्ञान 

व शतेी चशक्षिािा अभ्यास करून आपली शतेी फायदेशीर करावी यासाठी लँकेशायर परगण्यातील 
शतेकऱ्याचं्या सवस म लाशंी सपंकस  ठेवण्यास संस्थेिा एक स्वतंत्र चवभाग आहे. ह्या चवभागािे प्रम ख प्राध्यापक 



 
           

चरिडससन ह्यानंी चकती तरी योजना आखल्या आहेत. परगण्यातील प्रत्येक माध्यचमक शाळेत ते स्वतः 
जाऊन शतेकऱ्याचं्या म लाशंी संपकस  साधतात. त्यानंा शतेीिी माचहती देतात. व चनयचमतपिे त्याचं्या सहली 
योजून कृचष महाचवद्यालयात िाललेले प्रयोग दाखचवतात. मी गेलो तेव्हा माध्यचमक शाळेत चशक्षि घेत 
असलेले शतेकऱ्यािें १२ म लगे एक आठवड्याकचरता कृचष महाचवद्यालयात आले होते. त्यानंा रॅक्टर 
िालचवण्यािे चशक्षि चदले जात होते. एक चवद्याथीं ड करानंा खाद्य देत होता. तर द सरा ड कराच्या चपलािे 
प ढिे दातं कातरीने कापीत होता मी त्याला चविारले तू हे का ंकरतोस? त्याने लगेि उत्तर चदले की, 
चपल्लािे प ढिे दातं कापल्याम ळे मोठेपिी ती एकमेकानंा िावत नाहीत. द सरा एक चवद्याथीं गाईिे सड 
आयोचडन य क्त चमश्रिाने ध त होता. त्याला चविारले असता त्यानेही उत्तर चदले की, आयोचडनम ळे गाईच्या 
सडाना मस्टायटीस हा रोग होत नाही. 

 
अशा तऱ्हेने प्राथचमक व माध्याचमक शाळेतील चवद्यार्थ्यांना शतेीशास्त्राशी ओळख व्हावी. इतकेि नव्हे 

तर त्यानंा शतेीिी गोडी लागवी म्हिून सहलीद्वारा आठवड्याच्या शकै्षचिक प्रकल्पाद्वारे शतेीच्या नवीन 
पद्धतीिी माचहती देण्यातं येते, ज्याप्रमािे शास्त्रज्ञ आपल्या प्रयोगशाळेत संशोधन करतात व नवीन शोध 
लावतात तद्वति लॅकेशायर कृचषससं्था नवीन शतेकरी चनमाि करण्यािे कायस करते म्हिूनि चतला येथले 
शतेकरी ‘चहरवी प्रयोगशाळा” असे म्हितात. 
 
 

     ,          
१२    १९७६ 
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इगं्िंंडमर्ीिं शेती प्रदशयिे 
 

मे व जून हे दोन मचहने इगं्लंड मधील शतेी प्रदशसनाने गजबजलेले असतात. स्टॅफोडसशायर 
परगण्यामध्ये अशाि प्रकारिे प्रदशसन २६ व २७ मे रोजी भरले होते. प्रत्येक परगण्यात शतेकरी संघटना 
असते व त्या संघटनेद्वारे हे प्रदशसन भरचवले जाते. स्टॅफोडसशायर परगण्याच्या शतेकी संघटनेने ह्या 
प्रदशसनासाठी स मारे शभंर एकरािी जागा कायमिी घेतली असून प्रदशसनाला लागिाऱ्या इमारती, स्टेचडयम 
व रस्ते या सोयी केल्या होत्या. 

 
परगण्यािे प्रदशसन म्हिजे प्राम ख्याने पाळीव प्राण्यािें प्रदशसन म्हटले तरी िालेल. प्रजजन 

शास्त्राच्या आधारे पाळीव प्राण्यात चकती क्रातंीकारक बदल घडून आले त्यािे प्रकटीकरि करिे हा या 
प्रदशसनािा प्रम ख उदे्दश आहे. म्हिूनि द भत्या गाई, जाचतवतं बळू, मासंािी ग रे, मेंढ्या व ड करे ह्या 
प्राण्याचं्या चवभागानंा सवात अचधक महत्व चदले जाते. त्यािबरोबर घोडे, क ते्र हे दोन पाळीव प्रािी ही ह्या 
प्रदशसनाला अतंभूसत केले आहेत. 

 
शतेकरी आपली ग रे व इतर जनावरे दूरवरच्या अतंरावरून घेऊन येतात. त्यासाठी जनावरे 

वाहतूक करिाऱ्या मोटारी असतात. प्रत्येक जि आपले जनावर िागंले चदसाव ेव त्याला बक्षीस चमळाव े
म्हिून ते ध वनू टॉवलेने प सून स्वच्छ करीत असतो. प्रदर्शनाच्या मध्यभागी लंब गोलाकृती मदैान असून 
त्याभोवती मोठे स्टेचडयम आहे. स रवातीस पोलीस दलाच्या बँड पथकाने कवायत केली. त्यानंतर चब्रचटश 
चफ्रजीयन जातीच्या गाई आता दाखचवण्यात येतील असे ध्वचनके्षपकावर सागंण्यात आले. ह्या गाई म्हिजे 
चब्रटनिे एक भषूि आहे. देशात लागिाऱ्या दूधापकैी तीन ित थांश दूध ह्या गाईपासून चमळते असेही 
साचंगतले गेले. प्रत्येक शतेकऱ्याने पाढंऱ्या रंगािा ॲप्रन घातला होता. तो आपआपली गाय घेऊन 
मदैानावर आला. बँडच्या चननादावर प्रत्येक गाय व चतिा मालक मदैानावर िालत होता. प्रत्येक गाईने 
चवतात चकती दूध चदले हे साचंगतले जाई. काही गाई तर चदवसाला ४० ते ५० चलटर दूध देिाऱ्या होत्या. ह्या 
गाई मूळच्या हॉलंड देशातल्या परंत  चब्रटीश शतेकऱ्यानंी त्या आिून वषान वष े चनवड व संकर पद्धतीिा 
अवलंब करून त्यातून त्यानी अत्यंत द धाळ अशी एक नवीनि जात तयार केली व चतलाि त्यानंी “चब्रटीश 
चफ्र जीयन” असे नाव चदले आहे. ही जात आज जगातील अत्यंत द धाळ गाईिी जात म्हिून गिली जाते. 

 
ह्यानंतर वीस पंिवीस कॅनेचडयन जातीच्या गाई आिण्यात आल्या. ह्या गाईही चब्रटीश चफ्रजीयन 

जातीसारख्या पाढंऱ्या रंगाच्या असून त्यावर काळे चठपके असलेल्या आहेत परंत  आकाराने मोया व उंि 
असतात. चब्रटीश चफ्रजीयन जाती पेक्षा ह्या गाई अचधक दूध देतात. म्हिून चब्रटीश शतेकरी आता कॅनडातून 
गाई मागव ू लागले आहेत. तदनंतर तपचकरी रंगाच्या परंत  ब टक्या अशा जसी जातीच्या गाई घेऊन 
शतेकरी मदैानात आले. ह्या गाईही द धाळ व आकाराने लहान असल्याने खाद्याला परवडिाऱ्या आहेत. 
स मारे शभंर शतेकऱ्यानंी ह्या स्पधेत भाग घेतला होता व त्या सवानी संिलन करून जमलेल्या हजारो 
लोकानंा आपल्या गाई दाखचवल्या. त्यानंतर द सऱ्या मैदानात प्रत्येक मदैानात प्रत्येक गाईिी परीक्षा 
घेण्यातं येऊन त्यानंा पचहले द सरे व चतसरे क्रमाकं देण्यात आले. ह्या क्रमाकंाप्रमािे तीन रंगािे चबल्ल े
त्याचं्या कपाळावर बाधंण्यात आले. 

 
मासासंाठी हेरफोडस व अंग सस ह्या जातीिी जनावरे इंग्लंडमध्ये पाळण्यात येतात. ह्या जातीच्या गाई 

व बैल घेऊन प्रत्येक शतेकरी मदैानात आला व त्यानंीही अशाि तऱ्हेने सिंलन केले. चवशषे म्हिजे ह्या 



 
           

संिालनात शतेकरी चस्त्रयानी भाग घेतला होता. त्या आपली गाय अगर बलै मोया अचभमानाने जमलेल्या 
लोकानंा दाखचवत होत्या. पाचिमात्य देशानी केवळ औद्योचगक के्षत्रातंि नव्हे तर शतेी व पश पालनाच्या 
के्षत्रातं केवढी प्रगती केली आहे त्यािें हे द्योतक आहे. 

 
इंग्लड मध्ये आज द धािा स काळ आहे त्यािे म ख्य कारि जाचतवतं चफ्रजीयन गाई व त्या गाईिे 

शास्त्रोक्त पद्धतीने होिारे व्यवस्थापन होय. आपल्या गाईना लागिारा चहरवा िारा वषातून आठ मचहने 
सतत चमळेल यासाठी येथले शतेकरी सवात अचधक लक्ष आपल्या क रिाकडे प रचवतात. क रिात तिे वाढू 
नयेत म्हिनू तिनाशक औषधे मारण्यात येतात. क रिािे चवभाग पाडून त्यातं आळीपाळीने गाई िरण्यास 
सोडल्या जातात. क रिािा उप चवभाग िरून झाला म्हिजे त्याला भरपूर खत टाकले जाते. त्याम ळे तेथे 
स मारे दोन आठवड्यात गवतािी वाढ होते व ते िरण्यास योग्य होते. चहवाळ्यात गाई गोयातंि राहतात. 
त्यावळेी भरपूर सायलेज व कोरडे गवत यािंी तजवीज करून ठेवतात. दूधासाठी गाई पाळिारे शतेकरी 
आपल्या जमीनीत द सरी चपके घेत नाहीत व आपली क रिे व गाई यावरि सवस लक्ष कें द्रीत करतात. 
जाचतवतं व चसद्ध झालेल्या वळूिे रेतन वापरून प ढिी चपढी अचधक दूध देिारी व्हावी या प्रयत्नात ते 
असतात. येथे सवस उद्योग स्पधेवर व कायसक्षमतेवर आधारलेले आहेत व त्याला दूधािा धंदाही अपवाद 
नाही. येथल्या शतेकऱ्यानाही दूधाच्या भावाच्या स्पधेला तोंड द्याव ेलागते. चब्रटीश चफ्रजीयन गाई पाळिाऱ्या 
शतेकऱ्यािंी एक संघटना असून चतला ‘चब्रटीश चफ्रजीयन सोसायटी” म्हितात. त्या संघटनेिे एक मोठे 
दालन त्या प्रदशसनात असून गाईच्या पैदाशीिी सवस माचहती तेथे देण्यातं येते. ही सोसायटी दर मचहन्याला 
एक माचसक प्रचसद्ध करते. त्यात ह्या जातीच्या गाई पाळािारे शतेकरी आपले अन भव चलचहतात. ह्या गाईना 
कोिते खाद्य द्याव े त्यासाठी खाद्य तयार करिाऱ्या खाजगी संघटनानी ही आपली दालने ठेवली होती. 
इंग्लडमध्ये ग राचं्या खाद्याच्या गोळ्या बनचवण्यात येतात. त्यात १५ ते १६ टके्क प्रचथने असतात. ह्या 
गोळ्यात जीवनसत्व ेव मगॅ्नेचशयम सारखी खचनजेही चमसळवलेली असतात. ख राकातील सोयावीन पेंड व 
इतर धान्ये बाहेरून आयात करावी लागल्याने ख राकािी प्रकमत महाग असते. याकचरता इंग्लडमधील 
शतेकरी उत्तम जातीच्या िाऱ्याचं्या उत्पादनाकडे लक्ष प रचवतात. कोित्या जातीिे गवत लावाव े ह्यािे 
मागसदशसन करिारी दालने प्रदशसनात मध्यवती चठकािी ठेवण्यात येतात. या परगण्याकचरता पेरीनीयल, 
रायघास, इटाचलयन रायघास, चटमूटी ही प्रम ख गवते असून त्यातं क्लोव्हर ह्या चद्वदल िाऱ्यािे चपक चमश्र 
केलेले असते. त्याम ळे सकस िारा चनमाि होतो. ही सवस गवते ६ ते ८ इंि उंि वाढली म्हिजे कापतात. 
गवत जेवढे कोवळे असतानंा कापले जाईल तेवढे ते ग राना पिण्यास हलके असते. त्याम ळे इंग्लडमध्ये 
सवसत्र कोवळे गवत कापण्यािी पद्धती आहे. कापल्यानंतर ते उन्हात दोन तीन चदवस वाळू देतात. व नंतर 
लहान लहान गासड्या बाधूंन गोयात आिनू ठेवतात. अशा कोरड्या गवतािा रंग अचधक चहरवा चदसतो. 
आपल्याकडे आपि गवत बी आल्यानंतर कापतो. त्याम ळे गवताच्या ब ध्यातं तंतूि जास्त असतात. ज्या 
गवताला तपचकरी रंग अचधक असतो ते गवत चनकस असते. असे येथले शतेकरी मानतात व असे गवत ते 
द भत्या ग रानंा देत नाहीत. 

 
येथेही गवत कापल्यानंतर पाऊस पडतो. शतेकरी कापलेले गवत यंत्राच्या सहायायाने दोन तीन 

वळेा हलवतात व प न्हा वाळवनू त्याचं्या गासड्या तयार करतात. गवत हे प्राम ख्याने चपवळ्या चहरव्या रंगािे 
असले पाचहजे. त्यात देठािा भाग अचधक असता कामा नये. सकस गवत तयार करण्यािे हेि म ख्य तत्व 
आहे. ह्या तत्वािे शतेकरी बरोबर पालन करतात. परगण्यातील प्रदशसनात गवताच्या दालनात गवत 
कापिीच्या नवीन पद्धतीिी शतेकरी माचहती चमळचवत असतात. थंडीत क रिामधील गवतािी वाढ होत 
नाही. म्हिून उन्हाळ्यातं मािस ते सप्टेंबर या सहा मचहन्याति एकरी १०० चकलोग्राम या प्रमािात 



 
           

२२:११:११ ह्या चमश्रखतािा वापर करतात. मे मचहन्याच्या अखेरीस गवतािी कापिी करून त्यािा म रघास 
तयार करतात. हा म रघास चहवाळ्यात गाईना देतात. क रिातं कोिते खत घालाव े ह्यािी माचहती 
देण्याकचरता खत बनचविाऱ्या कारखान्यािंी दालने असतात. चवशष म्हिजे प्रत्येक खत कारखान्यािे 
स्वतःिे संशोधन कें द्र असते. अशा संशोधन कें द्रात व शतेकऱ्याचं्या शतेावर प्रयोग करून त्यावरून ज्या 
नवीन गोष्टी चनष्ट्पन्न होतील त्यािे प्रकटीकरि ह्या दालनात केले आहे. जॉन बअेप्ररग या कंपनीच्या 
दालनात कोरडे गवत व लसूि घास यापासून गोळ्या बनचवल्या होत्या गवतापासून बनचवलेल्या गोळ्यात ८ 
ते १० टके्क प्रचथने तर लसूि घासापासून बनचवलेल्या गोळ्यात १५ ते २९ टके्क प्रचथने होती. ख राकाच्या 
मानाने ह्या गोळ्या स्वस्त असल्याने व त्या चदल्याम ळे द धात वाढ झाल्यािे संशोधन आढळून आल्याम ळे 
शतेकऱ्याना ह्या दालनािे मोठे आकषसि होते. 

 
येथे गाईिे दूध याचंत्रक साधनानी काढतात. त्याला “चमस्ल्कंग पालसर” म्हितात. पूवी गोयात सवस 

गाई बाधंाव्या लागत व प्रत्येक गाईच्या सडात रबरी नळ्या बसवनू त्याद्वारे दूध काढले जाई. परंत  आता 
नवीन पद्धतीत गाई बाधंाव्या लागत नाहीत. दोन बाजूला सहा सहा गाई येऊन उभ्या राचहल्या की, दरवाजे 
आपोआप बंद होतात व बारा गाईिे दूध एक मन ष्ट्य एका वळेेही काढू शकतो. चवशषे म्हिजे ह्या नवीन 
पद्धतीत इलेक्रॉचनक उपकरिािा उपयोग केला जातो. प्रत्येक गाईिा नंबर चतच्या पाठीवर असतो. व ती 
चकती दूध देते हे माचहत असते. त्या दूधाप्रमािे चतला ख राक चदला जातो. दूध काढिारा मन ष्ट्य गाय येऊन 
उभी राचहली की गाईच्या नंबरािी बटिे दाबतो व गिक यंत्राच्या सह्याने त्या गाईच्या दूधाच्या प्रमिात 
जेवढा ख राक लागेल तेवढा ख राक चतच्यासमोर येऊन पडतो. सवस गाईिे दूध काढून पूिस झाले म्हिजे 
दरवाजे आपोआप उघडले जातात. तसेि प्रत्येक गाईने चकती दूध चदले हेही गिक यंत्रानेि मोजले जाते. 
दूध काढिाऱ्या मािसाला फक्त तीन कामे करावी लागतात. गाई आल्या म्हिजे त्यािें सड डेटॉलसारख्या 
औषधाने ध वाव े लागतात. त्यानंतर सडातं रबरी नळ्या बसवाव्या लागतास व दूध काढून झाले की 
आयोचडन द्राविात सड ब डवाव ेलागतात. त्याम ळे गाईना “मस्टायटीस” हा रोग होत नाही. जे दूध काढले 
जाते त्याला मािसािा हात लागत नाही, असे म्हटले तरी िालेल. हे दूध कािेंच्या नळीतून शीत टाकीत 
भरले जाते तेथून ते पंपाने ओढून चमल्क माकेटींग बोडस टँकरमध्ये भरले जाते व प ढे चवक्रीसाठी नेले जाते. 
देशातील जनतेला प्रचक्रया केलेले दूध चवकण्यािा अचधकार फक्त चमल्क माकेटींग बोडाला आहे. कोिाही 
खाजगी व्यापाराला अगर शतेकऱ्याला दूध चवकता येत नाही. प्रत्येक शतेकऱ्याकंडे चनमाि झालेले दूध 
रोजच्या रोज चमल्क माकेटींग बोडािी टँकर येऊन घेऊन जाते व ते चवकण्यािी व्यवस्था करते. 
परगण्याचं्या प्रदशसनात चमल्क माकेटींग बोडािे प्रिंड दालन होते व त्यांत दूध काढण्यािी अद्यावत साधने 
प्रदर्मशत केली होती. गतवषी चमल्क माकेटींग बोडाने देशात २२४४ दशलक्ष गलॅन दूध चवकले. व त्याद्वारे 
शतेकऱ्यानंा स मारे ४३ कोटी पौंड चमळवनू चदले. चवशषे म्हिजे ह्या बोडाने केवळ दूध गोळा करून ते चवक्री 
करण्यािी जबाबदारी स्स्वकारलेली नाही. तर देशातील दूधाळ गाईिी पैदास वाढावी यासाठी चसद्ध 
झालेल्या वळंूिे रेतन गोठवनू ते साठचवण्यािीही व्यवस्था केली आहे. ह्या वळंूिी अद्यावत यादी चमल्क 
माकेटींग बोडस प्रचसद्ध करते व शतेकऱ्याने त्या वळूिा नंबर पाठचवला की ते रेतन पोस्टाने प्रकवा चवमानातूंन 
त्वचरत पाठचवण्यािी जबाबदारी चमल्क माकेटींग बोडस स्स्वकारते. अशा चसद्ध वळूिे रेतन वापरल्यास 
आपल्या गाईिी प ढिी चपढी अचधक द धाळ बनेल यािा शतेकऱ्यानंा चवश्वास वाटतो. चमल्क माकेटींग 
बोडाच्या दालनात अशा चसद्ध वळूिी यादी व त्याचं्या मागील व प ढील चपढ्यािंा इचतहास पूिस तपचशलासह 
चदला होता. 

 



 
           

मेंढरे पालनाच्या चवभागात कोकराचं्या वाढीवर चवशषे भर देण्यात आला होता. इंग्लंडमध्ये मेंढ्या 
पाळिाऱ्या शतेकऱ्यानंी पैदासीिी एक चवचशष्ट पद्धती अवलंचबली आहे. बह तेक सवस मेंढ्या जानेवारी 
मचहन्यात चवतील हे पाचहले जाते. ह्या प्रचक्रयेला “लँबींग चसझन” म्हितात. जानेवारीत व फेब्र वारीत लहान 
कोकराना त्यािंी वाढ व्हावी यासाठी थोडा ख राक देण्यात येतो. कारि त्यावळेी अचतथंडीम ळे क रिातील 
गवतािी वाढ झालेली नसते एचप्रल मचहना एकदा स रू झाला म्हिजे क रिातील गवत वाढू लागते. 
त्यावळेी ही कोकरे दोन अडीि मचहन्यािी झालेली असतात. व त्यानंतर ती िोवीस तास क रिाति िरत 
असतात. िार मचहन्यािे कोकरािे वजन ४० चकलो झाले पाचहजे. अशा तऱ्हेिी त्यािी चनगा राखली जाते. 
त्यानंतर ती चवकली जातात. इंग्लडमध्ये न्यझूीलंडमधून कोकरािे मासं फार मोया प्रमािात आयात होते. 
त्याम ळे येथील शतेकऱ्यानंा त्याचं्याशी स्पधा करावी लागते. यासाठी आपली कोकरे जलद वाढवनू 
न्यूझीलंडमधील कोकरािे मासं बाजारात येण्यापूवी इस्ग्लश शतेकरी आपली कोकरे बाजारात चवकतात. 
कोकरे जलद वाढावी यासाठी त्यानंी चनरचनराळ्या जातीिा संकर घडवनू आिलेला असतो. काही िार 
मचहन्यािी कोकरे ६० चकलो वजनापयंत होती त्यानंा या प्रदशसनात बचक्षस चमळाली. ह्या शतेकऱ्याने हे 
कोकरू कसे चनमाि केले यािी माचहती तो स्वतः ध्वचनके्षपकावरून देत असे, व जमलेले हजारो शतेकरी 
त्यािे टाळ्या वाजवनू कौत क करीत. 

 
ड कराच्या बाबतीतही बेकनसाठी ड करे तयार करिे हे एक कौशल्य मानले जाते. ह्या ड कराचं्या 

मासंात िरबीिा भाग कमी असावा लागतो. त्यासाठी खाद्य व जोपासना फार काळजीपूवसक करावी लागते. 
अशा यशस्वी शतेकऱ्यानंी बकेनिी ड करे कशी चनमाि केली यािी माचहती सवाना चदली जात होती. 

 
शवेटी बचक्षस चमळालेल्या सवस जनावरािें संिलन झाले व परगण्याच्या पचरषदेच्या अध्यक्षाचं्या 

हस्ते त्यानंा िादंीिे पेले बचक्षस देण्यात आले. प्रदशसन आकषसक व्हाव े म्हिून अधून मधून लष्ट्करातील 
सैचनकािंी प्रात्यचक्षके केली जात. नाचवक दलातील सैचनकानंी मोटार सायकलीिी तर हवाई दलाच्या 
सैचनकानंी पॅराशूटिी प्रात्यचक्षके करून दाखचवली. 

 
इंग्लडच्या परगण्यातंील शतेी प्रदशसने शतेकऱ्याचं्या कतसबगारीिा गौरव करण्यािे प्रम ख साधन 

आहे. त्यात भाग घेिारे शतेकरी आपि केलेले कायस केवळ दाखचवति नाहीत तर भचवष्ट्यकाळात येिारी 
आव्हाने स्वीकारण्यास तरूि शतेकऱ्यानंाही पे्ररिा देतात. 
 
 

     , 
२८    १९७६ 
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इगं्िंंडमर्ीिं राष्ट्रीय कृनि कें द्र 
 

इंग्लंडमधील शतेकऱ्यानंा शतेीच्या व द धाळ जनावराचं्या संशोधनाच्या आध चनक पद्धती पाहता 
याव्या म्हिून देशाच्या मध्यभागी वॉरचवकशायर परगण्यातील केप्रनग वथस ह्या गावंी एक राष्ट्रीय कृचष कें द्र 
स्थापन करण्यात आले आहे. हे कें द्र इंग्लंडच्या रॉयल ॲग्रीकल्िरल सोसायटीच्या चवद्यमाने िालचवण्यात 
येते. ही संस्था १८३९ साली स्थापन झाली व तेव्हापासून चतने चब्रचटश शतेकऱ्यानंा आध चनक शतेीिे ज्ञान 
देण्यािे कायस िालचवले आहे. दरवषी जून मचहन्यात एक मध्यवती प्रदशसन भरवनू त्याद्वारे शतेीच्या नवीन 
नवीन पद्धती शतेकऱ्यानंा दाखचवण्यािे कायस ही संस्था करीत आहे. ही प्रदशसने पूवी देशाच्या वगेवगेळ्या 
भागात भरचवण्यात येत. परंत  प्रदशसनाच्या सामानािी हालवाहालव करिे फार खिीक होत असल्याने एक 
मध्यवती जागा चनवडून त्या चठकािी स मारे ६०० एकर जागा रॉयल ॲग्रीकल्िरल सोसायटीने चदघस 
म दतीच्या कराराने चवकत घेतली व त्या चठकािी एक कायमिे कृचष प्रदशसन चनमाि केले. ह्या प्रदशसनात 
द भती व मासंािी जनावरे, वासरे, ड करे, मेंढ्या, कोंबड्या व असे पश पालनािे सहा चवभाग आहेत. िाळीस 
एकर के्षत्रात ४० होलस्टीन–चफ्रजीयन जातीच्या गाई आहेत. मासंासाठी वाळलेली ग रे व वासरे यािंी 
संख्या स मारे एक हजार आहे. २० हजार कोंबड्या, २५० ड करे व ५०० मेंढ्या आहेत. ही जनावरे एवढ्या 
िागंल्या तऱ्हेने वाढचवलेली आहेत की कोिाही शतेकऱ्यानंा ती पाहून अशा तऱ्हेिी जनावरे आपि पाळावी 
अशी पे्ररिा चमळेल. देशात जाचतवंत जनावरािंी पैदास वाढवनू त्यािें संगोपन कसे कराव ेह्या संबंधीिे 
प्रात्यचक्षक येथे पहावयास चमळते. 

 
जून–ज लै मचहन्यात येथे प्रचतवषी भव्य प्रदशसन भरचवण्यात येते व ते पहाण्यास देशातून स मारे दोन 

लक्ष शतेकरी येतात. ह्या व्यचतचरक्त अनेक देशातील शतेकरीही हे प्रदशसन पहावयास आता येऊ लागले 
आहेत. राष्ट्रीय कृचष संस्थेत वषसभर प्रात्यचक्षके मेळाव ेव कृचष चवषयक पचरषदा होत असतात. आम्ही ही 
संस्था पहावयास गेलो त्यावळेी बटाटे लागवडी संबधंी एक शतेकरी मेळावा भरला होता. बटाया ािी 
लागवड करण्यास इंग्लंडमधील कारखान्यानंी आध चनक यंते्र चनमाि केली आहेत. ह्या सवस कारखान्यानंी 
आपली यंत्रसाम ग्री पाठवनू त्यािे प्रात्यचक्षक आयोचजत केले होते. शकेडो शतेकरी ही प्रात्यचक्षके पाहून 
त्याप्रमािे आपि कोिते यंत्र खरेदी कराव ेहे ठरवीत असत. 

 
इंग्लंडमधील जनावरािें खाद्यही आता याचंत्रक पद्धतीने चदले जाते. त्यासाठी ह्या प्रदशसनात चवद्य त 

यातं्रीकरि हा चवभाग चनमाि करण्यात आला आहे. ग राचं्या गोया शजेारी एका उंि टाकीत खाद्य ठेवले 
जाते व ते खाद्य नळीतून ग रासमोर एका ठराचवक प्रमािात येऊन पडते. काही चठकािी हे खाद्य 
पोहिचवण्यास सतत चफरत राहिारे पटे्ट असतात. गोठे साफ करिे, दूध काढिे, ख राक देिे वगैरे बाबतीत 
जी नवीन चवद्य त यंते्र चनमाि केली जातात त्यािंी प्रात्यचक्षके येथे दाखचवण्यात येतात. 

 
भचवष्ट्यातंील शतेी जर कायसक्षम बनावयािी असेल तर उत्पादनावरील खिस कमी केला पाचहजे. व 

त्यासाठी शतेींतील अत्याध चनक यंत्रसाम ग्री वापरली पाचहजे असे चब्रचटश शतेकऱ्यानंा वाटू लागले आहे. 
चब्रचटश शतेीिे आध चनकीकरि कसे कराव ेह्यािे खरेख रे मागसदशसन केनींग वथस येथील राष्ट्रीय कृचष कें द्र 
करीत असते. 

 
           
    १९७६                    ★ ★  



 
           

इस्त्राईिं मर्ीिं मोशाव 
 

इस्त्राईल मध्ये शतेी सहकारी पद्धतीने केली जाते. त्याला येथे मोशाव असे म्हितात. मोशाव म्हिजे 
सहकारी गावं. मोशावमधील प्रत्येक सभासदाला जमीन भाडेपट्ट्या ाने चदली जाते. मी राहत असलेल्या 
“फार योशोवा” ह्या मोशाव मध्ये प्रत्येक सभासदाला ८० ड्यूनम म्हिजे २० एकर जमीन ४९ वषाच्या 
कराराने देण्यात आली आहे. ह्या पद्धतीत चपकािंी लागवड करिे, द भती ग रे पाळिे, कोंबड्या पाळिे, ह्या 
गोष्टी वैयक्तीक पातळीवर केल्या जातात. परंत  उत्पादन झालेल्या मालािी चवक्री मात्र सहकारी पद्धतीनेि 
करावी लागते. त्याम ळे भाजीपाला, धान्य, फळे, दूध व अंडी ह्या मालािी चवक्री मोशाव मधील सहकारी 
संघटना करते. वैयक्तीक रीतीने कोित्याही शतेकऱ्याला आपल्या शतेी मालािी चवक्री करता येत नाही. 
तसेि ग रािें खाद्य, म रघास, खते, चबयािे, यंत्रसाम ग्री ह्या गोष्टी आपल्या सभासदाला प रचवण्यािे कायस 
मोशाव मधील सहकारी संघटना करते. शतेीला लागिाऱ्या आवश्यक गोष्टीिा प रवठा व मालािी चवक्री ह्या 
दोन सोयी केल्याम ळे शतेकऱ्यानंा आपल्या शतेीकडे अचधक लक्ष देता येते. व त्यािंी कायसक्षमताही वाढते. 
मोशाव पद्धतीिा हा मोठा फायदा आहे. 

 
इस्त्राईलमध्ये जमीन व पािी राष्ट्राच्या मालकीिी आहेत. ह्या दोन गोष्टी अत्यंत द र्ममळ असल्याम ळे 

त्यािंा उपयोग फार काळजीपूवसक करावा लागतो. ईस्त्राईलच्या उत्तर भागात जो पाऊस पडतो तो त्यानंी 
चकनरेट नावंाच्या तलावातं अत्यंत काळजीपूवसक साठचवला आहे. तेथून हे पािी राष्ट्राच्या सवस शतेीला 
प रचवले जाते. त्यासाठी त्यानंी लोखंडी नळ टाकले आहेत व त्याला “राष्ट्रीय जलवाचहनी” असे नावं चदले 
आहे. ह्या नळातील पािी शतेकऱ्याचं्या प्रत्येक शतेावर पोहिचवण्यािी व्यवस्था केली आहे. शतेकरी हे 
पािी फवारा पद्धतीने प्रकवा प्रठबक पद्धतीने आपल्या चपकानंा देतात. ह्या पद्धतीम ळे पािी अत्यतं 
काटकसरीने वापरता येते. चपकानंा लागिारी खते द्रव रूपाने देण्यािी सोय झाल्याम ळे ती फवारा प्रकवा 
प्रठबक पद्धतीने चदल्या जािाऱ्या पाण्यातूनि चदली जातात. फवारा प्रकवा प्रठबक पद्धतीला स रवातीला 
भाडंवली खिस जरी अचधक असला तरी तो राष्ट्राच्या उभारिीसाठी आवश्यक आहे असे इस्त्राइलच्या 
जनतेिे म्हििे आहे. पािी ही द र्ममळ वस्तू असल्याने जी चपके जास्त उत्पन्न देतील अशीि चपके ह्या 
पाण्यावर लावली जातात. 

 
फार योशोवा ह्या मोशावमध्ये शतेकऱ्यानंी टोमटॅो, ढोबळी चमरिी ह्या भाज्या संत्री, अव्होकॅडो ही 

दोन फळझाडे, ग लाब व कानेशन ही फ लझाडे याचं्या लागवडीवर भर चदला आहे. भाजीपाले, फळे व फ ले 
या चतन्ही गोष्टी य रोपातील बाजार पेठेत चनयात केल्या जातात. त्याम ळे य रोपातील फ लािंी बाजारपेठ 
इस्त्राईलने काबीज केले आहे असे म्हटले तरी िालेल. तेल अव्हीव ह्या शहरातून दररोज चवमानाने ही फ ले 
य रोपखंडातील लंडन, पॅरीस, रोम, फँ्रकफटस, ॲमस्टरडॅम, ह्या शहरात पाठवली जातात. अशा तऱ्हेने 
अत्यंत मयादीत पािी असलेल्या ह्या देशाने उपलब्सध असलेल्या पाण्यािा प्रत्येक थेंब उपयोग करुन फळा 
फ लािंी समदृ्धी चनमाि केली आहे. 

 
प्रत्येक मोशावमध्ये कृचष सल्लागार असतात. ह्या सल्लागारािंा संशोधन कें दे्र व चवक्री संघटना 

ह्याचं्याशी धचनष्ट संबंध असतो. त्याम ळे ते शतेीतील अद्यावत संशोधन मोशावमधील शतेीत आिनू 
रुजचवतात. त्याम ळे मोशावमधील उत्पादन सतत वाढत असते. येथे टोमटॅो व ढोबळी चमरिी ह्यािें एकरी 
उत्पादन १५ ते २० टन आहे. एवढे प्रिंड उत्पादन येण्यािे कारि शतेीत अद्यावत असे तंत्रज्ञान वापरले 
जाते. ऑलीव्ह ह्या फळझाडा बद्दलही चहि गोष्ट पहावयास चमळाली. ऑलीव्हिी फळे येथे चमठाच्या पाण्यात 



 
           

ठेवनू त्यािा खाराबंा सारखा उपयोग करतात. असेि ऑलीव्ह पासून तेलही काढतात. ऑलीव्हच्या एका 
झाडापासून १०० चकलो फळे उत्पादन करण्यािा चवक्रम इस्त्राइलने केला आहे. एवढे उत्पादन 
अमेचरकेतील कॅलीफोर्मनयातही होत नाही असे येथले शतेकी सल्लागार मला म्हिाले. हे उत्पादन यण्यािी 
प्रम ख कारिे प्रठबक पद्धतीने चदल्या जािाऱ्या पाण्यातून ह्या झाडाला लागिाऱ्या जीवन द्रव्यािा 
चनयचमतपिे प रवठा, फळे न येिाऱ्या फादं्यािी चनयचमत छाटिी, व फळे येिाऱ्या फादं्याच्या तळाशी 
वत सळाकार साल काढिे ही आहेत. असे ते म्हिाले. ऑलीव्हच्या प्रत्येक झाडावर चपवळ्या रंगाच्या पािं 
सहा पट्ट्या ा टागलेल्या होत्या. ह्या पट्टयाना “पीड” एक चिकट पदाथस लावलेला होता. ऑलीव्ह वरील 
फळमाशा चपवळ्या रंगावर आकर्मषत होतात व त्या जेव्हा त्या पया ावर बसतात तेव्हा चिकटतात व काहंी 
वळेाने मरून जातात. अशा तऱ्हेने फळमाशािें चनयतं्रि करण्यािी सोपी पद्धती त्यानंीशोधून काढली आहे. 

 
मोशावमधील केळ्यािी लागवडही वैचशष्ट्या पूिस आहे. केळीच्या झाडावरील प्रत्येक लोंगर चनळ्या 

रंगाच्या “प्लॉस्स्टक कागदाने आच्छादून ठेवले होते. असे केल्याम ळे लोंगरातील फळे सारखी चपकतात व 
त्यानंा आकषसक रंग येतो. इस्त्राइलमध्ये हल्ली फळझाडािंी दाट लागवड पद्धती अन सरली जाते. पूवी जेथे 
एकरी ४० ते ५० झाडे लावली जात तेथे हल्ली एकरी २०० ते २५० झाडे लावली जातात. दाट लागवडीम ळे 
उत्पन्न लवकर चमळते. ज्या झाडाना फळे कमी लागतात अशा झाडाचं्या फादं्या छाटल्या जातात व ती झाडे 
कालातंराने काढून टाकतात. 

 
मोशावमध्ये कूपनचलका आहेत. त्यातंील काहंीिे पािी क्षारय क्त असते. हे क्षारय क्त पािी गोड्या 

पाण्याबरोबर एकत्र करून कापसाला देतात. कारि कापसाला थोडे क्षारय क्त पािी िालू शकते. अशा 
तऱ्हेने क्षारय क्त पाण्यािा त्यानंी कापसाच्या चपकासाठी उपयोग केला आहे. क्षारय क्त पाण्यािा द सरा 
उपयोग त्यानंी मत्स्य तलावासाठी ही केला आहे. हे मत्स्य तलाव फक्त ३ ते ४ फूटि खोल असतात. 
प्रत्येक तलावाच्या एका कोपऱ्यात पत्र्यािी मोठी टाकी असते. व त्यातं माशािें खाद्य भरलेले असते. हे 
खाद्य चदवसातूंन िार पाि वळेा चदले जाते त्याम ळे माशािंी वाढ फार जलद होते. कमी के्षत्रातूंन जास्तीत 
जास्त माशंािें उत्पादन वाढण्यािे तंत्र येथल्या शतेकऱ्यानंी अवगत केले आहे. 

 
मोशाव मधील माध्यचमक शाळेला जोडून जीवशास्त्रािी प्रयोगशाळा, वनस्पती उद्यान आचि कृचष 

संग्रहालय असते. शाळेतील चवद्याथांना वगेवगेळे प्रकल्प देण्यात येऊन त्यावर त्यानंा चनबधं चलहावा 
लागतो. मी जेव्हा शाळेला भेट चदली तेव्हा एका चवद्यार्थ्याने कापसावरील चकडीिा प्रकल्प चनवडला होता. 
यासाठी तो चवद्याथी कापसाच्या शतेात जाई व सवस चकडी गोळा करून कािेच्या बरण्यात आिून सूक्ष्मदशसक 
यंत्राखाली त्यािंी चनरीक्षिे करी. ह्या कामी त्याला त्या भागातील चकटक शास्त्रज्ञ मागसदशसन करीत असत. 
एका चवद्याथीनीने वासरािी चनगा कशी राखावी ह्यािा प्रकल्प चनवडला होता. वासराला रोजिे दूध चकती 
पाजाव,े जंत झाल्यास त्याला कोिती उपाय योजना करावी, यासंबधंीिी माचहती ती स्वतः गोयात जाऊन 
गोळा करीत असते. 

 
द सऱ्या एका चवद्याथीनीने थंडीम ळे मक्यावर कोिता पचरिाम होतो हा प्रकल्प चनवडला होता. 

मक्यािी पेरिी केल्यावर जर चहम पडले तर कोिती रोपे जळून जातात प्रकवा मक्याला किसे आली व 
थंडी अचधक असली तर त्यािा चपकावर कोिता पचरिाम होतो ह्यासबंंधीिी चनरीक्षिे ती घेत होती. एका 
चवद्यार्थ्याने शतेीत कोिती औषधे वापरतात ह्यािा प्रकल्प चनवडला होता. अशा तऱ्हेने शालेय चशक्षि व 



 
           

भोवतालिा पचरसर ह्यािा समन्वय घडवनू आिण्यािा हा प्रयत्न होता. त्याम ळे चवद्यार्थ्याच्या चजवनाला 
लागिारे खरे ख रे ज्ञान प्राप्त होते. 

 
ज्यू धमामध्ये म ल जन्माला आले की त्याचं्या नावं ेएक झाड लावले जाते. आपल्या बालकाच्या 

नावाने असे झाड इस्त्राईल मध्ये लावाव ेअशी जगातंील प्रत्येक ज्यू नागचरकािंी इच्छा असते. त्यासाठी ते 
देिगी पाठचवतात ह्या देिग्यातूंन झाडे लावण्यािा कायसक्रम हाती घेतला जातो व ही जबाबदारी इस्त्राईल 
मधील चशक्षि संस्था उिलतात ह्या कायसक्रमाम ळे इस्त्राइलमधील एके काळच्या ओसाड टेकड्या स ंदर 
वृक्षानी आज आच्छादलेल्या दृष्टीस पडतात. 

 
राष्ट्रभक्ती व चवज्ञान ह्यािंा स रेख संगम आपिास इस्त्राइल मधील मोशाव ह्या सहकारी गावातं 

पहावयास चमळतो. 
 
 

     ,            
५         १९७८ 

 
★ ★ 

  



 
           

इस्त्राईिं मर्ीिं नकबुटझ 
 

चहब्र ूभाषेत चकब टझ ह्या शब्सदािा अथस ‘सामाचजक गावं’ असा आहे. इस्त्राइलमधील पचहले चकब टझ 
१९०९ साली स्थापन झाले, त्यािे नाव आहे चडगाचनया. 

 
त्यानंतर ह्या कल्पनेला अचधक िालना चमळाली व आज इस्त्राइलमधील पंिवीस टके्क लोक 

चकब टझमध्ये राहातात. इस्त्राइलमधील लोक म्हितात की, आमिी िौथी चपढी आता चकब टझच्या 
संस्कृतीत वाढत आहे. चकब टझमध्ये १०० सभासदापासून २००० पयंत सभासद असू शकतात. परंत  
सवससाधारिपिे ४०० ते ६०० सभासद असतात. 

 
१९७० साली इस्त्राइलमध्ये ३५० चकब टझ होते व त्यात २ लक्ष ३ हजार लोकसंख्या होती. 

चकब टझिा कारभार लोकशाही पद्धतीने िालचवला जातो. सवस चनिसय हे सवससाधारि सभेत घेतले जातात 
व चकब टझमधील सवस सभासद ह्या सभेिे सभासद असतात. ह्या सभेने एक सचमती चनवडलेली असते. ती 
रोजिे आचथंक; सामाचजक व सासं्कृतीक व्यवहार पहाते. उत्पादनािंी सवस कामे सभासदांना करावी 
लागतात. सवस सभासदािंी राहिी सम पातळीवर ठेवलेली असते. हे सवात महत्त्वािे आहे. 

 
चकब टझमधील अंतगसत व्यवहारात पशैािा वापर केला जात नाही. ज्याला जी वस्त  लागेल ती 

गरजेप्रमािे प रचवली जाते. सवस सभासद आपली सकाळिी न्याहरी व दोन वळेिे जेवि साम दाचयक 
भोजनगृहात घेतात. म लािंी एक स्वतंत्र व्यवस्था असते. त्यात शाळेिा अंतभाव असतो. अठराव्या वषी 
म लेही चकब टझिी सभासद होऊ शकतात. 

 
मी ज्या चकब टझमध्ये राहतो ते ‘चगवात हायीम’ हे १९३२ साली पूवस व मध्य य रोपमधून आलेल्या ज्य ू

लोकानंी स्थापन केले आहे. द सऱ्या महाय द्धानंतर. य रोपमधील ज्यू लोकािंा प्रिंड लोंढा इस्त्रायलमध्ये 
स्थाचयक होण्यास आला. त्यातले बरेिजि चकब टझमध्ये आले. तसेि इस्त्रायल स्वतंत्र झाल्यानंतर 
भारतातीलही ज्यू या चकब टझमध्ये आले आहेत. त्यातील काही जिाना साम दाचयक जीवन पसंत पडले 
नाही म्हिनू ते सोडून गेले. आता मात्र अध्याहून अचधक सभासद येथेि जन्मले असल्याम ळे ते येथे राहतील 
असा त्यानंा चवश्वास वाटतो. 

 
स रुवातीस जे लोक आले त्यानंा अनेक अडििीना तोंड द्याव े लागले पाण्यािी डबकी व 

दलदलीम ळे मलेचरया होत असे. आजूबाजूिे अरब लोक वारंवार हल्ले करीत. त्यािें उंट व मेंढ्या चपकानंा 
त्रास देत. प ढे चकटकनाशके औषधे मारून मलेचरयािे चनमूसलन करण्यात आले. अरब लोकानंाही िागंले 
शतेकरी बनवनू त्याचं्याही वसाहती बनचवण्यात आल्या. ह्याम ळे चकब टझमधील लोकानंा आता स्थैयस प्राप्त 
झाले आहे. 

 
‘चगवात हायीम’ चकब टझमध्ये ३५२ सभासद आहेत. त्यापैकी ४० जि लष्ट्करात नोकरी करतात. 

तीनश ेम ले आहेत ती बह तेक १० वषाखालील असून शाळेत जािारी आहेत. चकब टझ देशातील एक आदशस 
असल्याम ळे जगातील अनेक देशातून स्वयंसेवक येथे आले आहेत. ते येथे राहून सवस तऱ्हेिी कामे करतात 
व साम दाचयक जीवन कसे जगाव ेह्यािा अन भव घेतात. 

 



 
           

अमेचरकेतील ओहायो राज्याला एक स्वयंसेवक गेली पाि वष े येथेि आहे. जगात येवढे आदशस 
मूल्य असलेले जीवन क ठेि नाही असे तो मानतो. ज्या कोिाला या चकब टझिे सभासद व्हावयािे असेल 
त्याला एक वषस चनरीक्षिासाठी ठेवले जाते व त्यािे वागिे समाधानकारक असेल तरि त्याला सभासद 
म्हिून स्वीकारले जाते. 

 
ह्या चकब टझच्या मालकीिी ४३६० ड्यूनम म्हिजे स मारे १००० एकर जमीन असून ह्या सवस 

जचमनीला प्रसिनािी सोय आहे. ९७० ड्यूनम मध्ये इमारती असून २५७५ ड्यूनम मध्ये कापूस व मका ही 
चपके ७१० ड्यूनम मध्ये प्रलब ूसंत्री, गे्रप फ्र ट व अँव्होकॅडो ही फळझाडे आहेत. फ लािी लागवड प्राम ख्याने 
चनयातीसाठी करतात. सवस शतेीवर याचंत्रकीकरि केले आहे. प्रसिनािी सोय फवारा प्रकवा चरप पद्धतीिी 
आहे. 

 
ह्या गावात ६०० इस्त्राइल चफजीयन जातीच्या गाई असून इस्त्राइलमध्ये एका जागी असलेला हा 

सवात मोठा कळप समजला जातो. सवस दूध यतं्राने काढले जाते व दूध काढण्यािे यतं्रही अत्याध चनक आहे. 
सहाश ेगायींिे दूध दोन तासात काढून होते. वषाला ४५ लक्ष चलटर दूधािे उत्पादन आहे. प्रत्येक गाय 
वषाला सरासरी ७५०० चलटर दूध देते. पैदाशीिी शास्त्रोक्त पद्धती व सकस ख राक हे त्यामागील यशािे 
कारि आहे. येथे टबीं जातीच्या कोंबड्यािा फार मोठा फामस आहे. त्यातून वषाला ३६० टन मासं उत्पादन 
होते. ह्या व्यचतचरक्त उबचवण्यासाठी अंडोही चनमाि केली जातात. 

 
हल्ली चकब टझमध्ये शतेीबरोबर उद्योगधंदे स्थापण्याकडेही कल आहे. येथे फळावर प्रचक्रया 

करिारा मोठा कारखाना आहे. त्यात संत्र्यािा रस, मका, शेंगदािे व घेवडे यावर प्रचक्रया करून त्यािे डब े
भरून ते य रोप खंडात चनयात केले जातात. ह्या कारखान्याला लागिारे प्लास्स्टकिे डबे येथेि तयार केले 
जातात. ह्या कारखान्यािे इंचजनीअर डॉ. डेव्हीड हायीम हे मूळिे भारतातले ज्यू आहेत. त्यािंी पत्नी श ला 
ही मूळिी झकोस्लोस्व्हयातील आहे. दोघेही येथेि स्थाचयक झाले असून त्यानंा चकब टझ पद्धती मान्य आहे. 
डॉ. हायीम म्हित होते की, ‘आमिी यंत्रसाम ग्री एवढी अत्याध चनक आहे की, प्रलबािा रस काढून 
घेतल्यावर त्याचं्या सालीपासून आम्ही अनेक पदाथस तयार करतो व शवेटी जो िोथा राहतो त्यापासून ग रािें 
खाद्य बनचवतो. एका चदवसात संत्र्याच्या रसािे सत्तर हजार डबे आम्ही तयार करतो व ते य रोपमधील 
बाजारात पाठचवतो. शतेीबरोबर उद्योगधंदे स्थापून कृचषऔद्योचगक समाज रिना स्थापन करण्यािे 
चकब टझिे धोरि आहे. 

 
१९७६–७७ साली ह्या चकब टझिा आर्मथक व्यवहार ३ कोटी पौंडािा होता. त्यात औद्योचगक 

मालािा समावशे नव्हता. चकब टझमधील सभासदानंी केलेल्या कामािे ते वतेन होते असे म्हटले तरी 
िालेल. या वषी तर ते ७० लाख पौंड खिूसन नवीन कारखाना व घरे बाधंिार आहेत. चकब टझ स्थापन 
करताना हा जो भाडंवली खिस केला त्यािे त्यानंा प्रचतवषी २५ लक्ष पौंड व्याज भराव ेलागते व चशवाय 
सभासद ३० लक्ष पौंड आयकर भरतात. 

 
प्रत्येक जोडप्याला दोन खोल्यािें स ंदर घर चमळते. त्यात नहािीघर व फर्मनिर असते. स्वयपंाक 

घरात चवजेच्या शगेड्या, रेचफ्रजेटर वगैरे सवस सोयी असतात. परंत  घरी कोिी स्वयंपाक करीत नाहीत. 
फक्त िहा, केक यासारखे पदाथस बनचवतात. िहािी भ कटी, कॉफी, दूध, फळे यासारखे साचहत्य 
साम दाचयक भोजनगृहात चवनामूल्य चमळते व ते घरी आिता येते. 



 
           

म ले त्याचं्या वसतीगृहात राहातात. आईबापाकंडे ती द पारी ४ ते रात्री ९ वाजेपयंत असतात. 
त्यानंतर झोपण्यास ती आपल्या वसचतगृहात जातात. सकाळिी न्याहरी, स्नान वगैरे त्याचं्या वसचतगृहाति 
होते. सहा मचहन्यािी म लेही अशा वसचतगृहात ठेवतात. त्यासाठी येथल्या चस्त्रया आळीपाळीने त्याचं्या 
बरोबर राहातात. रात्री मूल रडू लागले तर इंटरकॉमवरून त्या म लाचं्या आईबापानंा कळचवले जाते. 

 
श्रीमती हाईम यानंा मी लहान म लानंा वसतीगृहात ठेवण्यासबंंधी चविारले तर त्या म्हिाल्या की, 

साम दाचयक पद्धतीने म ले ठेवल्याम ळे चस्त्रया मोकळ्या राहातात व त्याम ळे चकब टझमधील सवस कामे त्यानंा 
जबाबदारीने करता येतात. शतेीच्या हंगामात तर त्यानंा रोज बारा तास काम कराव ेलागते व इतर वळेी 
सात सात काम असते. म लािें चशक्षि मोफत असते. इतकेि नव्हे तर जी म ले प ढे चवद्यापीठात उच्च 
चशक्षिासाठी बाहेर जातात त्यािंा खिसही चकब टझ करत. चकब टझमधील सवस चवद्यार्थ्याना चशक्षिाबरोबर 
शरीरश्रमही कराव े लागतात. तो येथल्या चवद्याथी जीवनािा एक अचवभाज्य भाग मानला जातो. बारा 
वषावरील म ले आठवड्यात िार चदवस तर पंधरा वषावरील म ले एक संपूिस चदवस शरीरश्रमािे काम 
करतात. श्रमचनष्ठेच्या ससं्कृतीत ही म ले वाढल्याम ळे प ढे ती देशासाठी खूप श्रम करतील व त्यातूनि 
आमच्या राष्ट्रािी प्रगती होईल असे येथले लोक मानतात. चकब टझमधील भोजनगहृ अत्याध चनक असते. 
येथल्या भोजनगृहात रोज २५ लोक काम करतात. फळे, भाजीपाला, मासं, अंडी साठचवण्यासाठी मोठी 
शीतगृहे, स्वयंपाक चशजचवण्यासाठी उत्तम तऱ्हेिी चवजेिी व गसॅिी साधने व तसेि भाडंी ध ण्यािे यंत्र अशा 
सवस सोयी केल्या आहेत. भोजनािे सवस पदाथस टेबलावर माडूंन ठेवतात. प्रत्येकाने आपले ताट व इतर भाडंी 
घेऊन पाचहजे तेवढे पदाथस घ्यावयािे. भोजन झाल्यावर आपली भाडंी प्रत्येकजि ध ण्याच्या यंत्रात ठेवतो. 
प ढे ती गरम पािी, साबि व वाफेने स्वच्छ व चनजसतूसक केली जातात. भोजनगहृ साम दाचयक असल्याने 
प्रत्येक स्त्रीला स्वतंत्र स्वयपाक करावा लागत नाही. त्याम ळे त्या सवस कामे करण्यास मोकळ्या असतात व 
साहचजकि चकब टझमधील प्रत्येक सभासदाच्या कामािी कायसक्षमता वाढते. कपडे ध ण्यासाठी अत्याध चनक 
साम दाचयक लॉन्री आहे. त्यात दर मचहन्याला दीड हजार चकलो वजनािे कपडे ध तले जातात. 

 
चकब टझमधील सासं्कृचतक कायसक्रमात चसनेमा, नाटके, संमेलने, व्याख्याने यािंा अतंभाव असतो. 

चकब टझमध्ये आठवड्याला दोन वळेा चसनेमा असतो. सभासदाना व म लानंा खेळण्यास टेचनस, 
बास्केटबॉल, फ टबॉलिी सोय असते. उन्हाळ्यात पोहण्यासाठी तलाव केला जातो. प्रत्येक घरात 
टेचलस्व्हजन व रेचडओ असतो व घराच्या भोवती स ंदर बगीिा असतो. चकब टझमधील चित्रकार संगीतकार 
कलाकारानंाही प्रोत्साहन चदले जाते. 

 
भमूध्य सम द्रालगतच्या वीस चकब टझनी त्यािंी संघटना स्थापना केली असून त्याद्वारे ग रािें व 

कोंबड्यािे खाद्य बनचविारा एक प्रिंड कारखाना उभारला आहे. तसेि फळे ठेवण्यासाठी मोठाली शीतगहेृ 
बाधंली आहेत. आता तर त्यानंी कापसािी सरकी काढिारा कारखानाही उभारला आहे. 

 
चकब टझमध्ये खऱ्या अथाने लोकशाही समाजवाद पाळला जातो. येथे कोित्याही सभासदावंर 

सक्ती नसते. सवस चनिसय सवससाधारि सभेमध्ये पूिसपिे ििा करून चविारातंी घेतले जातात. एखादा 
चनिसय जर सभासदानंा मान्य नसला व त्याने साचंगतले की, मला काम बदलून पाचहजे तरी ते चदले जाते. 
खेळीमेळीच्या वातावरिात प्रत्येकजि आपली जबाबदारी ओळखून काम करतो. कोिकोिावर देखरेख 
करीत नाही. 

 



 
           

श्री. हायोम हे प्लास्स्टक इचंजचनयर आहेत. परंत  आज शचनवार व स ट्टीिा चदवस असल्याने टकीं 
पक्षानंा खाद्य घालण्यािे त्यानंा काम आहे. कधी कधी त्यानंा भोजनगृहातही काम कराव ेलागते. चस्त्रयाना 
साम दाचयक भोजनगृहात आळीपाळीने काम कराव ेलागते. त्या भोजन करण्यापासून भाडंी ध ण्यापयंत सवस 
कामे मोया आनंदाने करतात. येथल्या साम दाचयक जीवनात जे सभासद बसू शकतील तेथे येथे चटकू 
शकतात. वैयस्क्तक जीवन घालचवण्यािी ज्यानंा सवय असते त्यानंा चकब टझिे जीवन जगिे कठीि 
असते. 

 
चकब टझमध्ये एखादा मन ष्ट्य आजारी असेल प्रकवा वृद्ध असेल तर त्याला डॉक्टर सागंतील 

त्याप्रमािे हलके काम देतात. कोिीन येथून आलेले ‘मोश’े नावािे गृहस्थ नेहमी आजारी असतात. त्याना 
जेरूसलेम येथील मोया हॉस्स्पटलमध्ये तपासिीसाठी व उपिारासाठी चनयचमत पाठचवले जाते त्यािंा सवस 
खिस चकब टझ करते. तसेि एखादा सभासद अडििीम ळे कामावर जर आला नाही तर लगेि द सऱ्या 
सभासदाना तेथे पाठचवले जाते. त्याम ळे कोितेही काम अडून राहत नाही. चकब टझमध्ये ज्या प्रकारिी शतेी 
केली जाते त्या शतेीिी माचहती सवस सभासदानंा चशकचवली जाते. त्याम ळे कापूस विेिी प्रकवा फळे तोडिे 
या कामाच्या हंगामात सभासदानंा भाग घेता येतो. 

 
श्रमचनष्ठेवर आधारलेला समाजवाद येथे पाळला जातो. त्याम ळे सभासदातंील व्यक्ती चकतीही उच्च 

पदावर असली तरी चकब टझमध्ये सवांना शरीर श्रमािंी कामे करावी लागतात. श्री. अकारीम बेनवायीम हे 
आचफ्रकेतील एका देशात इस्त्राइलिे राजदूत होते. तेथली कामचगरी संपल्यावर हे आपल्या चकब टझमध्ये 
परत आले व तेथे गाईिी दूध काढिे, िारा घालिे, गोठे साफ करिे, ही शरीरश्रमािी सवस कामे ते मोया 
आनंदाने करीत असतात. 

 
श्री. इशाक बनेहॉवॉन हे इस्त्राइलच्या मजूर संघटनेिे सेके्रटरी जनरल होते. त्यानंतर ते 

पालस मेन्टमध्ये चनवडून आले व मजूर वाहतूक मंत्री झाले. तेथून ते आता परत आले असून संत्री गे्रपफ्र ट व 
ॲव्होकॅडो ह्या फळबागात ते सवस तऱ्हेिी श्रमािी कामे करीत असतात. 

 
लोकशाही समाजवादािा हा प्रयोग आज तरी जगात चकब टझ चशवाय अन्यत्र आढळत नाही. 

त्याम ळेि इस्त्राइल देशाला ‘चकब टझ’ बद्दल मोठा अचभमान वाटतो. 
 
 

                   
८         १९७८. 
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दुर्ा–मर्ाचा देश 
 

जनावरे ही राष्ट्रािी खरी सपंत्ती आहे असे बायबलमध्ये नमूद केले आहे. ज्यू लोकाचं्या धार्ममक 
गं्रथात शचनवारी म्हिजे स ट्टीच्या चदवशी बलैाना नागंरास ज ंपू नये. तसेि धान्यािी कापिी करताना 
बैलािी तोंडे बाधूं नयेत, त्यानंा त्यावळेी भरपूर अन्न खाऊ द्याव ेअसे म्हटले आहे. पॅलेस्टाइन ही दूधािी 
भमूी आहे असे प रातन काळापासून समजले जाते. परंत  इस्त्राईल राष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर त्यानंी ते खरे 
करून दाखचवले आहे. 

 
पॅलेस्टाईन हे चििन व म स्स्लम धमािे उगमस्थान असल्याने ह्या चठकािी अनेक य दे्ध झाली. 

त्याम ळे येथील शतेीिा व फळबागािंा नाश झाला. व सवस प्रदेश वाळवटं बनले. काही चठकािी दलदलीिे 
प्रदेश चनमाि झाले. पन्नास–साठ वषापूवी येथे दूध व द धािे पदाथस द र्ममळ होते. जे दूध चमळे ते फक्त शळे्या 
मेंढ्यािेि असे. स्थाचनक गाई फक्त उन्हाळ्यात थोडे दूध देत. अप रा िारा व रोग याम ळे अनेक गाई मरत 
असत. स्थाचनक गायींिी चकतीही िागंली काळजी घेतली तरी त्यािे दूध वाढू शकले नाही. त्यानंतर १९२० 
ते ४० च्या दरम्यान य रोपमधून काही गाई येथे आिण्यात आल्या. परंत  ह्या गाईही फक्त थंड हवचे्या 
प्रदेशाति चटकू शकल्या. उष्ट्ि प्रदेशात गोिीडीपासून त्यानंा ताप येत असे व त्याति त्या मरत असत. 

 
इस्त्राईलने हल्ली स्वतःिी इस्त्राईल–चफ्रजीयन नावाच्या गाईिी जात चनमाि केली आहे चतिा 

इचतहास मोठा अभ्यासनीय आहे. एकोिीसाव्या शतकाच्या अखेरीस य रोप खंडातील देशातूंन अनेक ज्य ू
पॅलेस्टाइनमध्ये स्थाचयक होण्यास आले. त्यापैकी जमसनीतून आलेल्या ज्यू लोकानी टेंपलर या नावाने 
वसाहती स्थापन केल्या. त्यानंी बेन–शमेेन येथे ग रािें एक प्रायोचगक कें द्र स्थापन केले. ह्या कें द्रािा उदे्दश 
येथील हवामानाला मानवले अशी द भत्या गायीिी जात चनमाि करिे हा होता. 
 

अनेक वषाच्या प्रयोगातंी त्यानंा आढळून आले की, ह्या हवलेा मानवतील अशा फक्त दोनि जाती 
आहेत. त्या म्हिजे लेबॉनॉन व चसरीयन ह्या होत. ह्या जातीच्या गायी चवताला दोन ते िार हजार चलटर 
दूध देत व त्यात िार टके्क िरबी असे. ह्या जातीच्या गायी त्यानंी संकर करण्याकचरता चनवडल्या. 
इंग्लंडमधून होस्टलने चफ्रजीयन जातीिे वळू आिून त्याचं्याशी ह्या स्थाचनक गायीिा संकर करण्यात आला 
अशा तऱ्हेने प ढच्या अनेक चपढ्यात होलस्टेन चफ्रजीयन जातीशी संकर करून त्यानंी ह्या हवामानाला 
मानवले अशी एक द धाळ जात चनमाि केली आज ह्या जातीलाि ‘इस्त्राईल चफ्रचजयन’ असे नाव देण्यात 
आले आहे. 
 

उष्ट्ि प्रदेशातील गायीवर गोिीड पडत असे. परंत  प ढे गोिीडीिा नाश करिारी औषधे चनमाि 
झाली. त्याम ळे गोिीड नाहीशी करण्यात त्याना यश आले. साहचजकि त्याम ळे येिारा जनावरािंा ताप 
थाबंला. त्यानंतर गोिीडीच्या तापावर संशोधन करून लस शोधून काढण्यात आली. 

 
ह्या दोन गोष्टीम ळे य रोपातून गायी आयात करून त्या थंड व उष्ट्ि प्रदेशात पाळिे शक्य झाले. प ढे 

अमेचरकेतूनही गायी आयात करण्यात आल्या. ह्या गायीिीही शास्त्रीय, पद्धतीने चनवड करून येथल्या थंड व 
उष्ट्ि हवामानाला चटकेल अशी जात चनमाि करण्यात आली. इस्त्राईलच्या दचक्षिेत वाळवटं आहे. तेथे उष्ट्ि 
हवामान असते. तर उत्तरेस गोलन टेकड्यावर ते थंड असते. आज ह्या दोन्ही हवामानात गायी पाळल्या 
जातात. 



 
           

आज इस्त्राईलामध्ये स मारे १ लक्ष १७ हजार गायी असून त्याद्वारे प्रचतवषी ७२५ दशलक्ष चलटर दूध 
चमळते एक गाय वषाला सरासरी सात हजार आठश ेचलटर दूध देते. यावरून या गायी चकती द धाळ आहेत. 
यािी कल्पना येईल. १९३४ साली इस्त्राईलमधील एका गायीिे वषािे सरासरी दूध ३१९६ चलटर होते ते 
१९७६ साली ७७४९ लीटरवर आले. म्हिजे ४२ वषात त्यानंी प्रत्येक गायीमागे ३८३३ लीटर दूध वाढचवले. 
हे दूध वाढचवण्यािी प्रम ख कारिे म्हिजे पैदासीिी शास्त्रीय पद्धती, खाद्यात ७५ टके्क ख राक व उत्तम 
व्यकस्थापन ही होत. 

 
इस्त्राईलमध्ये जमीन अत्यतं मयाचदत असल्याम ळे गाईना िरण्यास क रिेि नाहीत. त्यानंा 

गोयाभोवती एक क ं पि करून त्यात सोडले जाते. गाई ह्या मयाचदत के्षत्राति चफरत असतात. तेथे पािी 
चपण्यािी सोय व खाण्यच्या सोयी केलेल्या असतात. सवस गायीिे दूध यंत्राने काढले जाते सवस गायीिी 
गभसधारिा कृचत्रम रेतन पद्धतीने केली जाते. त्यासाठी देशात एक उत्तरेस व द सरे दचक्षिेस अशी सहकारी 
संस्थानी िालचवलेली दोन कृचत्रम रेतन कें द्र आहेत. तथे जाचतवतं वळू ठेवलेले असून त्यािें रेतत गोठचवले 
जाते हे रेतन १२ ते १५ वषापयंतही चटकू शकते. रेतन कें द्रातील वळ  हे ज्या गायीनी कळपातील 
सरासरीपेक्षा दोन हजार चलटर जास्त दूध चदले अशा गायीपासून तयार झालेले असतात. चशवाय अशा 
वळूपासून चनमाि झालेल्या गायीनी फार िागंले दूध चदलेले असाव ेलागते. त्या पद्धतीम ळे इस्त्राईलमधील 
गायींिी चदवसे चदवस अचधकि स धारिा होत असून त्यािें दूध सारखे वाढति आहे. कृचत्रम रेतन कें द्रातंील 
पश वैद्यक गायींच्या कळपाना चनयमीत भेट देतात. वैद्यकीय तपासिी करतात. गायी पाळिािे शतेकरी 
सहकारी संघटनेिे सभासद असल्याम ळे त्यानंा सवस सोयी परचवल्या जातात. 

 
इस्त्राईलमध्ये लहाल वासरािंी चनगा फार िागंली राखली जाते. कालवड पािं मचहन्यािी 

होईपयंत चतला भरपूर ख राक व प्रचथनय क्त िारा देतात. लसूि घासािा कोरडा िारा सवसत्र देण्यािी 
पद्धत आहे. पाि मचहन्यानंतर ख राक कमी करून िारा जास्त देतात. सवससाधारिपिे कालवड िौदा 
मचहन्यािी झाली म्हिजे ती फळवली जाते. दोन ते अडीि वषात गाय व्याली पाचहजे अश ेतेथले शतेकरी 
मानतात. 

 
इस्त्राईलमधील चकब टझमध्ये गायीिे मोठे कळप आहेत. तेथे चदवसातून तीन वळेा दूध काढतात. 

तर मोशावमध्ये जेथे वैयस्क्तक शतेकऱ्यािे गाईिे कळप आहेत तेथे दोन वळेा दूध काढतात. जमीन 
मयाचदत असल्याने व हल्ली जास्त जमीन फळझाडे व फ ले याचं्या लागवडीखाली आिण्यािे धोरि 
असल्याम ळे जास्त िारा चनमाि करण्यास वाव नाही. फक्त उन्हाळ्यात येथे मक्यािी लागवड करतात. तो 
चहरवा अगर म रघास करून गायीना देतात. ह्या व्यचतचगक्त प्रलबाच्या साली–चबटािी साखर काढून 
घेतल्यानंतर राचहलेला िोथा ह्या सारखे खाद्य वापरले जाते. िारा अचतशय मयाचदत असल्याने त्यानंी 
ख राकावरि जास्त लक्ष कें द्रीभतू केले आहे. ख राकात कापसािी सरकी, ज्वारी व सोयाबीन हे पदाथस 
असतात. 

 
कापसािी सरकी फक्त येथे होते. परंत  बाकी ख राक त्यानंा अमेचरका व इतर देशातून आयात 

करावा लागतो. यासाठी प्रकमती पाहून त्याप्रमािे त्यानंा ख राकािी चमश्रिे करावी लागतात. यासाठी 
सहकारी संघटनािें ख राक चमश्रिे तयार करिारे मोठे मोठे कारखाने आहेत. वगेवगेळ्या जनावरानंा 
लागिारे चमश्र खाद्य तयार करण्यात कायसक्षमता राहावी म्हिून या कारखान्यात सवसत्र गिक यंते्र बसचवली 
आहेत. शतेकऱ्यानंा परवडतील व त्यािबरोबर अचधक दूध उत्पादन करतील अशी चमश्र खादे्य चनमाि 



 
           

करण्यािे जाळे इस्त्राइलच्या सहकारी संघटनानी चनमाि केले आहे. हल्ली तर िारा व ख राक एकत्र करून 
त्याच्या गोळ्या तयार करण्याकडे सवस कारखाने वळले आहेत. त्यासाठी िाऱ्यावर प्रथम वाफेिी प्रचक्रया 
करण्यात येते. त्याम ळे िाऱ्यािी उपय क्तता अचधक वाढते. इस्त्राइलमध्ये कापसािे के्षत्रही वाढत आहे. 
त्याम ळे कापसािी सरकी मोया प्रमािात वापरली जाते. ओला िारा देण्याकवजी त्यािा सायलेज करून 
ते देण्यािे पसंत केले जाते. 

 
देशातील द धािी चवक्री करण्याकचरता एक चमल्क माकेटींग बोडस स्थापन केले आहे. हे बोडस 

देशातंींल द धािे उत्पादन चनयंचत्रत करते. ग्राहकानंी द धािा जास्त वापर करावा म्हिून सरकार द धावर 
अन दान देते. हल्लीर ग्राहकानंा दर लीटर द धाला ३·६ इस्त्राईल पौंड द्याव ेलागतात. तर शतेकऱ्यानंा ३·५५ 
पौंड प्रकमत चदली जाते. सरकार एका चलटरला २ पौंड अन दान देते. 

 
चमल्क माकेटींग बोडस प्रत्येक चलटर द धामागे ६ सेंट गोळा करते. ह्या पैशातून एक राष्ट्रीय दूध 

संशोधन फंड चनमाि केला आहे. सरकारही त्यात आपला वाटा उिलते. अशा तऱ्हेिे देशातील द धािे 
संशोधन शतेकरी व शासन याचं्या सहकायाने िालते. देशात अशा तऱ्हेिी िार संशोधन कें दे्र असून द धाच्या 
धंद्यातील सवस शाखात संशोधन िालू आहे. 

 
इस्त्राईलने दूध उत्पादनात जी नेत्रचदपक प्रगती केली त्यात काही गोष्टी चशकण्यासारख्या आहेत. 

कोित्याही द भत्या गाईला चकतीही िागंले खािे चदले व चतिी प्रजनन शास्त्राच्या दृष्टीने दूध देण्यािी क्षमता 
नसली तर त्या खाण्यािे द धात रूपातंर होिार नाही. त्याम ळे जाचतवतं द धाळ जनावराशी सकंर करण्यािे 
तंत्र सवसत्र पाळले जाते. शभंर टके्क शतेकरी आपल्या गाईसाठी कृचत्रम रेतन पद्धतीिाि उपयोग करतात. 
द धाळ गाय म्हटली की चतला उत्तम ख राक लागतो. चतच्या द धाप्रमािे चतला चकती व कोिता ख राक द्यावा 
त्यात कोिता बदल करावा ह्यािे प्रत्येक मचहन्याला त्याला मागसदशसन चमळते. हे शक्य होण्यािे कारि 
सवसत्र सहकारी पद्धतीने ख राक चमश्रि करण्यािे कारखाने स रू झाले. ह्या सवस कारखान्यातून अत्याध चनक 
गिक यंते्र बसचवली आहेत. ती फस्क्त खाद्य चनमाि करण्यािे काम करीत नाहीत तर शतेकऱ्याच्या प्रत्येक 
गायीने चकती दूध चदले व चतला कोिते खाद्य द्याव ेह्यािीही माचहती प रचवतात. 

 
इस्त्राईलमध्ये ह्याकलेट नावािी द सरी सहकारी संघटना आहे. ती जनावरािंा चवमा उतरचवते व 

प्रत्येक शतेकऱ्याचं्या गायीिी वैद्यकीय काळजी घेते–रुपीन कृषी संस्था द धािे चहशबे कसे ठेवावे, 
व्यवस्थापन कसे असाव,े ख राक देण्याच्या पद्धती, या बाबतीत प्रचशक्षि देते तर देशातील पश  संशोधन 
संस्था व चवस्तार संघटना केवळ इस्त्राईलमधील नव्हे तर जगातील अद्यावत संशोधन प्रचसद्ध करून ते 
शतेकऱ्यापयंत पोहोिवतात. उदाहरिाथस इंग्लंडमधील गोलाकार पद्धतीने िालिारी द धािी यंते्र येथे 
चकब टझमध्ये लगेि आिून बसचवण्यात आली आहेत. जेिे करून गायीिी द धािी क्षमता ज्या पद्धतीने 
वाढेल ती पद्धती लगेि स्वीकारली जाते. चवज्ञान व सहकार यािंा स ंदर संगम पहावयािा असेल तर तो 
इस्त्राईलमध्ये द ग्धव्यवसायात पहावयास चमळतो. म्हिूनि इस्त्राईलला द धा–मधािा देश म्हितात. 
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इस्त्रायिंमर्ीिं नवस्तार संघटिा 
 

इस्त्रायलमधील चवस्तार संघटनेिे काम पहाण्यास अफ ला नावाच्या शहरी आलो हे शहर उत्तरेस 
असून नाझेरथ शहरानजीक आहे. नाझेरथ हे चिस्त धमािे पचवत्र स्थान मानले जाते. सकाळी ७ वाजता 
डॉ. श ला आकस्ते नावाच्या चवस्तार कायसकत्या मला भेटण्यात आल्या. त्या मूळच्या मोरोक्को असून फ्रें ि 
वशंाच्या आहेत. त्यानंी पॅरीस चवद्यापीठािी समाजशास्त्र चवषयािी पीएि डी. पदवी चमळचवली आहे. 
इस्त्रालमधील चवस्तार कायसकत्याला समाजशास्त्रािे प्रचशक्षि त्या देत असतात. चवस्तार कायस करताना 
समाजाच्या िालीरीती, संस्कृती व मूल्ये ही चविारात घेतली पाचहजेत असा त्यािंा दृष्टीकोन आहे. 

 
चवस्तार संघटनेकचरता एक चवभागीय कायालय असते येथले कायालय बटेशवेीन ह्या गावात आहे. 

त्या कायालयात कापूस, भाजीपाला, फळे, जचमनी, पािी, मासे, कोंबड्या व गाई असे चवभाग आहेत. ह्या 
चवभागात जी चपके प्रकवा शतेीिे जोडधंदे असतील त्या चवषयातंील चवस्तार तज्ञ नेमले जातात. चवस्तार 
संघटनेतील तज्ञ हे त्या चवषयात अत्यंत चनष्ट्िात असतात. श्री. खायीम माकोबा नावािे भाजीपाला 
चवषयातील तज्ञ मला ‘हमरा’ नावाच्या मोशावमध्ये घेऊन गेले. हा मोशाव तरुि शतेकऱ्यानंी स्थापन केला 
होता. इस्त्राइलमध्ये प्रत्येक ज्यू तरुि अठरा वषािा झाला म्हिजे तीन वष ेत्याला लष्ट्करात जाव ेलागते व 
प्रत्येक तरुिीस दोन वषें लष्ट्करी चशक्षि घ्याव ेलागते. लष्ट्करात असताना अनेक तरुि–तरुिी चववाहबद्ध 
होतात व तेथेि आपल्या भचवतव्यािे चनयोजन करतात. लष्ट्करी चशक्षिानंतर कोित्या चठकािी आपि 
स्थाचयक व्हावयािे हे ठरवनू त्याप्रमािे सरकारकडे जमीन मागतात. सवससाधारिपिे इस्त्राइलमधील 
तरुि–तरुिी देशाच्या सरहद्दी नचजक शतेी करण्यािे पसंत करतात. आपिास चमळालेले लष्ट्करी चशक्षि 
आपल्या देशाच्या रक्षिाकचरता वापरले पाचहजे व त्यासाठी आपली सरहद्द आपि स रचक्षत ठेवली पाचहजे, 
हे आव्हान ते स्वतः होऊन स्वीकारतात. हमरा ह्या मोशावच्या भोवती लष्ट्करािे जवान िोवीस तास गस्त 
घालीत होते. कारि पूवेंस जॉडसन देशािी सरहद्द होती. क ं पिाच्या शजेारी लहान घरे बांधली होती व त्यात 
मोठे क ते्र ठेवले होते. यदाकदाचित पॅलेस्टाइन गनीम रात्रीच्या वळेी जर सरहद्द ओलाडूंन आले तर 
त्यासाठी लष्ट्करी जवानाला जागृत ठेवण्यािे काम हे क ते्र करीत होते. मागच्या य द्धाच्या वळेी 
सरहद्दीपचलकडून बंद कीच्या गोळ्यािंा सारखा वषाव होत असे. असे मोशाव मधील शतेकरी मला म्हित 
होते. त्याम ळे शतेी व देशािे संरक्षि अशी द हेरी जबाबदारी मोशावमधील शतेकऱ्यानंा पार पाडावी लागते. 

 
ह्या मोशावमध्ये गतवषीं वागं्याचं्या चपकात शतेकऱ्यानंा मोठा तोटा सोसावा लागला. तो तोटा 

कशाम ळे झाला ह्यािे कारि शोधून काढून त्यावर कोिती उपाय योजना करावी यासाठी सभा घेण्यात 
आली. स मारे ३० शतेकरी त्या सभेस जमले व प्रत्येकाने आपि हे पीक अशा प्रकारे केले त्यािी माचहती 
साचंगतली व उत्पादनािे आकडे साचंगतले. सवस ििा झाल्यानंतर असे आढळून आले की, उत्पादनात 
कोिताि दोष नव्हता. त्यानंतर त्या चठकािी वागं्यािी प्रतवारी कशी केली जाते ते तपासले गेले. येथील 
वागंी परदेशी बाजारपेठात चनयात केली जातात. वागं्यािे उत्पादन व जात िागंली असूनही केवळ 
प्रतवारीत दोष असल्याम ळे त्यानंा िागंली प्रकमत चमळू शकली नाही. असे आढळून आले. श्री. माकोबा हे 
सवस शतेकाऱ्यानंा बरोबर घेऊन शजेारच्या रुपीन नावाच्या चकब टझ मध्ये घेऊन गेले व तेथे वागंी कशा प्रकारे 
पेया ात भरली जातात व त्यािंी प्रतवारी कशी लावली जाते हे त्यानंी त्याना प्रत्यक्ष दाखचवले व तशी 
प्रतवारी येथे करावयास लावली. त्याम ळे शतेकऱ्यानंा आपले क ठे ि कले हे चदसून आले. अशा तऱ्हेने 
इस्त्राइलमधील चवस्तार कायसकते शतेकऱ्याचं्या अडििी दूर करण्यािा प्रयत्न करतात. परंत  हे 
करण्याकचरता त्याचं्यापाशी तज्ञपिा असावा लागतो. श्री. माकोबा हे या भागातील अत्यतं लोकचप्रय 



 
           

चवस्तार कायसकते आहेत. डॉ. श ला यानंा मी त्यािंी माचहती चविारली तेव्हा त्या म्हिाल्या की, आज त्यािें 
वय ६२ वषांिे आहे. त्यानंी िाळीस वष ेचकब ट्ट्झ भाजीपाला उत्पादनािे काम केले आहे. येथल्या चवस्तार 
संघटनेमध्ये अत्यंत अन भवी असे चवस्तार कायसकते असतात त्याम ळेि येथले शतेकरी चवस्तार संघटनेला 
मान देतात. 
 
 

     , 
१        १९७८ 

 
★ ★ 

  



 
           

 
इस्त्राईलमधील चकब टझ   स्त्री सभासदािे क क्क ट पालन 

 
इस्त्राईलमधील चठबक प्रसिन पद्धत 



 
           

 
इस्त्राईलमधील प्लॅस्स्टक आवरिािी शतेी 

  



 
           

नफिंीनपन्समर्ीिं ग्राम–पूिरयचिेचे प्रणेते डॉ. जेम्स येि 
 

मचनला शहरापासून ४० चकलोमीटर अंतरावर चसलागं ह्या चठकािी आतंरराष्ट्रीय ग्राम प नरसिना 
संस्था, ग्राम चवकासाच्या के्षत्रात संशोधन, चशक्षि व चवस्तारािे फार बह मोल कायस करीत आहे. जागचतक 
चकतींिे चशक्षि तज्ञ डॉ. जेम्स येन यानंी ही संस्था स्थापन केली आहे. 

 
डॉ. येन हे मूळिे िीनमधले, अत्यंत ह शार चवद्याथी म्हिनू ते प ढे अमेचरकेत येल चवद्यापीठात उच्च 

चशक्षिासाठी गेले. १९१८ साली तेथून पदवीधर झाल्यावर त्यांनी मोया नोकरीिी इच्छा न बाळगता 
फ्रान्समध्ये िीनी मज रात कल्याि कायस करण्यािे ठरचवले. पचहल्या महाय द्धाच्या काळात स मारे २ लक्ष 
िीनी मजूर तेथे रस्ते बाधंण्यािे कायस करीत होते. त्यानंा तेथे क ली म्हिनू संबोधत. हे मजूर चनरक्षर 
असल्याम ळे िीन मधील आपल्या नातेवाईकाशंी त्यानंा संबंध ठेवता येत नसे. डॉ. येन ह्यानंी त्यानंा प्रौढ 
चशक्षि पद्धतीद्वारे साक्षर करण्यािे ठरचवले. परंत  त्यात मोठी अडिि होती. िीनी भाषेत ४० हजार शब्सद 
आहेत. ते कसे चशकवावयािे असा त्यािेंप ढे प्रश्न पडला. डॉ. येन ह्यानंी त्यातून एक हजार शब्सद चनवडले. 
व त्या शब्सदाद्वारे त्यानंा चलचहते वािते केले. त्यासाठी त्यानंी सोप्या भाषेत साचहत्य तयार केले व एक 
साप्ताचहकही िालचवले. ह्या साक्षरता मोचहमेत त्यानंा असे आढळून आले की, मन ष्ट्य एकदा चलहू वाि ू
लागला की तो प ढिा चविार करू लागतो. व त्यातूनि प ढे साम चहक चविार शक्ती चनमाि होते. 

 
आपली मायभमूी िीनमधील कोया ावधी गरीब जनतेला जर दाचरद्र्यातून बाहेर काढावयािे असेल 

तर त्याच्यात साम चहक चवकासािी मोहीम स रू केली पाचहजे. या चविाराने ते फ्रान्समधून िीनला परतले. 
आपल्या चशक्षि पद्धतीिा प्रयोग त्यानंी शहरात न करता प्रटगशने चजल्ह्यातील दूरवरच्या खेड्यात करण्यािे 
ठरचवले. खेड्यातील शतेकरी व मजूर यानंा त्यानंी शतेी’ आरोग्य चशक्षि, संस्कृती आचि स्थाचनक स्वराज्य 
यािें चशक्षि चदले. त्यासाठी त्यानंी गावोगाव वािनालये स रू केली. चवशषे म्हिजे शहरातील स चशचक्षतानंा 
त्यानंी या मोचहमेत भाग घेण्यािे आवाहन केले. अनेकानंी चवद्यापीठातील प्राध्यापकाचं्या तसेि अन्य 
के्षत्रातील. मोया नोकऱ्या सोडून डॉ. येन याचं्या आवाहनास प्रचतसाद चदला. ह्या प्रयोगात त्यानंी 
‘सामाचजक प्रयोग शाळा’ ही एक नवीनि कल्पना अंमलात आिली. त्या प्रयोगशाळेत ब द्धीमंतानी ग्रामीि 
जनतेत जाऊन त्याच्या प्रश्नािंा अभ्यास करून करून त्यातून आपले चशक्षि घ्यावयािे असते. त्यािप्रमािे 
ग्रामीि प नरसिनेत फक्त एकाि प्रश्नािा चविार न करता समाजािे चवचवध प्रश्न सोडचवण्यास िार स त्रींिा 
एकात्मक कायसक्रम अंमलात आिला. 

 
गरीबी दूर करण्यास जीवन चनवाह, रोग व आजार दूर करण्यास आरोग्य, चनरक्षरता दूर करण्यास 

चशक्षि व नागचरक संघटनेकरीता स्थाचनक स्वराज्य. हा तो िार स त्री कायसक्रम होय. 
 
ह्या मोचहमेिा पचरिाम अल्प काळाति चदसून आला. शतेीिे उत्पादन वाढले, रोगराई व आजार 

कमी झाले. ग्रामीि भागातील जनता संघटीत होऊन चतने सहकाराद्वारा अनेक आर्मथक व सामाचजक 
कायसक्रम हाती घेतले. ग्रामीि प नसरिनेत समाज चशक्षि मोचहमेिे चकती महत्व आहे ते ह्या प्रयोगाने दाखवनू 
चदले. िीनमधील ‘बेअर फूट डॉक्टर’ प्रकवा ‘पायी िालिारे डॉक्टर’ ही कल्पना रुजचविारे डॉ. िेन हे डॉ. 
जेम्स येन ह्यािे सहकारी होते. इतकेि नव्हे तर माओ–त्से–त ंग याचं्यासारखे नेतेही त्याचं्या साक्षरता 
मोचहमेत सामील झाले होते. 

 



 
           

जगातील अनेक देशाना ग्रामीि प नरसिनेच्या के्षत्रात डॉ. येन यािें मागसदशसन लाभले. परंत  त्याचं्या 
प्रयोगाना खरी साथ चदली चफलीचपन्स देशाने. त्याचं्या मागसदशसनाखाली १९५२ साली चफलीचपन्स ग्रामीि 
प नरसिना िळवळ स रू झाली. त्या देशातंील एक थोर चशक्षितज्ञ कोनरॅडी बनेीटेझ हे या िळवळीिे अध्यक्ष 
झाले त्यावळेी देशात ‘हूक’ या बंडखोरािी िळवळ िालू होती व सवसत्र अशातंता होती. ह्या िळवळीमागेही 
देशातंील गरीबी हेि प्रम ख कारि होते. डॉ. येन हे खेडोपाडी चफरून आचि तेथील प्रश्नािंा अभ्यास 
करीत. त्यासाठी त्यानंी चठकचठकािी आपल्या ‘सामाचजक प्रयोगशाळा’ स रू केल्या व त्याद्वारे ग्रामीि 
प्रश्नािें चनदान करून ते सोडचवण्यािे कायसक्रम स रू केले. 

 
जीवनचनवाह, आरोग्य, चशक्षि व संस्कृचत आचि स्थाचनक स्वराज्य हे िार कायसक्रम त्यानंी हाती 

घेतले व त्यािें ग्रामीि जनतेला चशक्षि चदले. त्यासाठी त्यानंी देशातील सवस चवद्यापीठानंा भेटी देऊन 
पदवीधर तरुिानंा आवाहन केले की, त्यानंी आपल्या चशक्षिािा उपयोग ग्राम प नरसिनेसाठी करावा. 
स रुवातीस २०० तरुि पदवीधर प ढे आले. त्यानंा त्यानंी ६ मचहन्याच्या कालावधीत ग्रामीि प नरसिनेिे 
चशक्षि देऊन प्रचशचक्षत केले. परंत  अखेरीस फक्त ७५ जिि राचहले. गवान ह्या खेडेगावी हा चशक्षिक्रम 
ठेवण्यात आला होता. त्याचं्या दीक्षातं सभारंभाच्या वळेी त्यावळेिे चफलीचपन्सिे राष्ट्रपती रॅमन मगॅसेसे हे 
स्वतः हजर राचहले. देशातील गरीबी दूर करण्यािे आव्हान त्या चफलीपीनो तरुिानंी स्वीकारलेले पाहून 
त्याना मोठी धन्यता वाटली. 

 
चफलीचपन्समधील ग्रामीि प नसरिना िळवळ कोित्या तऱ्हेने िालावी यासाठी ही डॉ. येन यानंी 

काही मागसदशसक तत्व ेअमलात आिली आहेत. पचहले. तत्व आहे ‘लोकात जा.’ आज शहरातील स चशचक्षत 
लोक व खेड्यातील चनरक्षर जनता यामध्ये फार मोठी पोकळी आहे. ती भरून काढवयािी असल्यास 
लोकात राहून त्याना समजून घ्याव ेलागेल. त्यासाठी त्यािेंबरोबर राचहले पाचहजे. ‘लोकापंासून चशका’ हे 
द सरे तत्व आहे. डॉ. येन म्हितात की, त्याचं्या ६० वषाच्या अन भवावरून त्यानंा आढळून आले की, 
स चशचक्षत म्हिचविाऱ्यानंी प्रथम त्यानंा चमळालेले प स्तकी चशक्षि चवसरण्यास चशकले पाचहजे. चनयोजनािे 
कायस लोकाबंरोबर करा; लोकानंा जे माहीत आहे त्यापासून स रवात करा, लोकाकंडे आहे त्यावर उभारिी 
करा; ग्राम प नरसिनेिे काम म्हिजे द ःख चनवारि नव्हे. ती जनशक्तीिी चनर्ममती आहे.’ ह्यासारख्या 
मागसदशसक तत्वावर आज चफलीचपन्सिी ग्राम प नसरिना िळवळ उभी आहे. 

 
डॉ. येन ह्याचं्या मागंदशसनखाली िाललेल्या या िळवळीत ध्येयवादी तरुि–तरुिी खेड्यापाड्यात 

चवकासाच्या कामाला लागलेली पाहून राष्ट्रपती मगॅसेसे हेही प्रभाचवत झाले व त्यािाि पचरिाम म्हिनू 
त्यानंी शासनात साम चहक चवकासािा एक स्वतंत्र चवभाग स रू केला. आज त्या चवभागािे २००० अचधकारी 
स मारे १० हजार खेड्यात काम करतात. 

 
डॉ. येन ह्यािें चफलीचपन्समधील ग्राम प नरसिनेिे प्रयोग पाहून थायलंड, कोलंचबया व ग्वाटेमाला 

ह्या देशातील अनेक समाजसेवक प्रभाचवत झाले व त्यानंी त्याचं्या देशात अशा संघटना उभ्या केल्या. डॉ. 
येन यािें त्यानंा मागसदशसन लाभत असते. चफलीचपन्सप्रमािे जगातील चवकसनशील राष्ट्रातंील ग्राम 
प नरसिनेच्या के्षत्रात कायस करिाऱ्या कायसकत्याना मागंदशनं व्हाव ेया उदे्दशाने १९६० साली चसलागं येथे डॉ. 
येन यानंी आंतरराष्ट्रीय ग्राम प नरंिना संस्था स्थापन केली. डॉ. येन असे मानतात की, ग्राम प नरंिना हे 
एक शास्त्र आहे. त्या दृष्टीने या के्षत्रांतील कायंकत्याना शास्त्रीय चशक्षि चमळावयास हव.े ह्या संस्थेने जे 
उपक्रम हाती घेतले आहेत त्यात लोकशाळािंा प्रकल्प अत्यंत अभ्यासनीय आहे. 



 
           

जगातील चवकसनशील राष्ट्राप ढे ग्राम चवकास घडवनू आिण्यासाठी ग्रामीि जनतेत तंत्रज्ञान कसे 
पोहिचवता येईल ही खरी समस्या आहे. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थानी जर एकत्र कायं केले तर हे घडून 
येईल. त्या दृष्टीने स्वयंसेवी संघटना उभारण्याकरता व त्यातील कायसकत्याना प्रचशक्षि देण्याकचरता ह्या 
लोकशाळा स्थापन केल्या आहेत. बाहेरिे लोक मदत करतील परंत  गावातील लोकानंी काम केले पाचहजे. 
ह्या तत्वावर ह्या लोकशाळा िालल्या आहेत. ग्रामीि भागातील शतेकरी व मजूर ह्यानंा चनवडून असे चशक्षि 
द्यावयािे की, ते प्रचशचक्षत झाल्यावर आपल्या गावातील लोकानंा चमळालेल्या ज्ञानािा वापर करतील. शतेी, 
चशक्षि, आरोग्य व स्थाचनक स्वराज्य ह्या के्षत्रात जे चशक्षि चदले जाते. ते चशक्षि अल्पकालािे असते. ते पूिस 
झाल्यावर त्यानंा परीक्षा द्यावी लागते. प्रचशचक्षत तरुिानंी ह्या चशक्षिािा आपल्या गावातील लोकासंाठी 
उपयोग करावा. ह्यासाठी एक चदक्षातं समारंभ असतो. व तो अत्यतं गंभीरपिे पाळला जातो. प्रचशचक्षत 
झालेल्या व्यक्तीला ‘बरंगाय स्कॉलर’ म्हिून संबोधले जाते. चफलीचपन्समधील खेड्यानंा ‘बरंगाय’ प्रकवा 
‘बाचरयो’ म्हितात. त्यावरून प्रचशचक्षत झालेली व्यक्ती ही खेड्यातील ‘जािती व्यक्ती’ म्हिून ओळखतात. 
बल बाद नावाच्या खेड्यात आम्ही गेलो असताना शतेी के्षत्रातं प्रचशचक्षत झालेला बरंगाय स्कॉलर द सऱ्या 
शतेकऱ्याला अचधक उत्पादन देिाऱ्या भाताच्या लागवडीिी माचहती देत होता. द सरा स्कॉलर ग रानंा लस 
टोिण्यािे प्रात्याचक्षक करीत होता. प्रचशचक्षत झालेली एक भचगनी गावातील चस्त्रयानंा फळ झाडािंी रोपे 
तयार करून ती कशी चवकावी यािे प्रचशचक्षि देत होती. आरोग्य चवषयात प्रचशचक्षत झालेल्या स्कॉलरकडे 
रक्तदाब तपासण्यािे उपकरि व साध्या आजारावर लागिारी औषधे उपलब्सध होती. 

 
हे बरंगाय स्कॉलर प्रचशचक्षत झाल्यावर आपल्या खेड्यातं प्रत्येकी ६ स्कॉलसस तयार करतात. त्यानंा 

‘बरंगाय स्कॉलर असोचसएट’ म्हितात. हे सहाजि प्रत्येकी पाि जिानंा प्रचशचक्षत करतात. त्यानंा ‘बरंगाय 
स्कॉलर कोऑपरेटर’ म्हितात. अशा तऱ्हेने प्रचशक्षि झालेला एक स्कॉलर गावातील ३० व्यक्तींिे प्रचशक्षि 
करीत असतो. चवशषे म्हिजे हे सवसजि स्वख षीने व चवनावतेन कायस करतात. शासनातील चनरचनराळ्या 
चवभागाकडून तसेि बकँा, सोसायया ा याचं्याकडूनही त्यानंा सवस प्रकारे सहकायस चमळते. ‘बरंगाय स्कॉलर’ 
ही मोठी संघटना असून त्यानंी ह्या संघटनेद्वारे सहकारी के्षत्रात खाद्य बनचवण्यािे कारखाने स रू केले 
आहेत. अनेक बरंगाय स्कॉलसस साक्षरतेिे वगस िालवताना आढळतात. तरूि म लाम लींिे संगीतािे वगस 
गावोगावी आहेत. करमि कीबरोबर गावातील प्रकल्पानंा लागिारा पैसा उभारण्यािे कायस ह्या सासं्कृचतक 
संस्था करीत असतात. हे कायसही बरंगाय स्कॉलर करतात. थोडक्यात बरंगाय स्कॉलर हे आध चनक 
तंत्रज्ञान चवज्ञान व कला ग्रामीि जनतेत रुजचविारे द व ेआहेत. बरंगाय स्कॉलससिी चनर्ममती ही डॉ. येन 
ह्यािंी चफलीपीन्सला मोठी देिगी आहे असे येथले लोक मानतात. 

 
आज डॉ. येन ह्यािें वय ८५ वषािे आहे. परंत  तरुिानंा लाजवील असा उत्साह त्याचं्याजवळ 

आहे. ६५ वषाच्या आपल्या अन भवाम ळे ग्रामप नरसिनेिे नवीन नवीन प्रयोग करण्यािा त्याना अद्यापही 
उत्साह आहे. 
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भात, फिंोतपादि व मासे याचंी नमश्रशेती नफिंीपीन्सिे अविंंबिेंिें िव ेतंि 
 

चफलीपीन्स हा स मारे सात हजार बटेािंा देश आहे. सभोवताली सम द्र असल्याने येथले हवामान 
उष्ट्ि व दमट आहे. भात हे येथले प्रम ख पीक. भात शतेी करण्यािे येथे दोन प्रकार आहेत. उतारावरील 
जमीनीत ओळीने बी पेरून शतेी केली जाते तर खोलगट भागात रोपिी करण्यात येते. 

 
चफलीपीन्समध्ये नागंरट व इतर मशागतीसाठी रेड्यािंा वापर करतात. रेड्याला तेथे कॅराबॉव 

म्हितात. कॅराबॉव हा राष्ट्रीय प्रािी समजला जातो. सवसत्र एका रेड्यािे नागंर आहेत. नागंरािे फाळ 
लोखंडी असल्याने जमीन उलथली जाते व साहचजकि जमीनीिी मशागत िागंली होते. नागंरट झाल्यावर 
त्यावर फळी चफरवनू जमीन सपाट करतात. दाताळे हे अवजार घेऊन त्याने ओळी पाडतात व त्यात बी 
पेरतात. 

 
लॉसबनयोस येथे आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन कें द्र आहे. ह्या कें द्राने शोधून काढलेल्या अचधक 

उत्पादन देिाऱ्या भाताच्या जातीिा सवसत्र प्रसार झाला असून स्थाचनक जाती फार िाचित पहावयास 
सापडतात. त्याम ळे चफलीपीन्स देश भात उत्पादनात स्वावलंबी झाला असून तो आता भातािी चनयातही 
करू लागला आहे. 

 
उतारावरील भात शतेीत हल्ली बह चपकीय शतेी करण्यािी पद्धती येथले शतेकरी अवलंबू लागले 

आहेत. येथे पावसाळा मे मचहन्यात स रू होती व नोव्हेंबरच्या अखेरीस संपतो. ह्या सात मचहन्याच्या 
पावसािा िागंला उपयोग करण्यािे नवीन तंत्र त्यानंी स्वीकारण्यास स रुवात केली आहे. पाऊस स रू 
झाला म्हिजे भात शतेीच्या जमीनीत ९ फूट अंतरावर प्रथम पपईिी लागवड करतात. त्यासाठी एके 
चठकािी ६ चबया पेरतात. त्यानंतर १० ते २० चदवसानी भातािी पेरिी करतात. भात एक मचहन्यािे झाले 
म्हिजे २ फूट अंतरावर भाताच्या दोन ओळीत अननसािी लागवड करतात. त्यानंतर ऑगस्ट मचहन्यात 
त्यात १० फूट अतंरावर कॉफीच्या रोपािी लागवड करतात. कॉफीला छाया लागते म्हिून चतिी लागवड 
पपईच्या शजेारी करतात. भातािे पीक स मारे १०० चदवसात तयार होते. पपईला फळे लागण्यास १० मचहने 
लागतात. तर अननस तयार होण्यास १८ मचहने लागतात. कॉफी मात्र पािव े वषी उत्पन्न देऊ लागते. 
अननसािे १८ मचहन्यािे एक पीक घेतल्यानंतर त्यािा खोडवा घेतला जातो. अननसािे पचहले चपक कापून 
घेतल्यानंतर त्यात केळीिी लागवड करतात. चमश्रपीक पद्धतीिा द सरा फायदा म्हिजे पीकािंी घट्ट 
लागवड केल्याम ळे त्यात ति वाढत नाही व साहचजकि चपकानंा चदलेली खते चपकानािं उपलब्सध होतात. 
अशा चरतीने शतेकऱ्याला वषसभर उत्पन्न चमळत राहील यासाठी भात, फळझाडे व कॉफी यािंी चमश्रपीक 
पद्धती चफलीपीनो शतेकऱ्यानंी अवलंचबली आहे. 

 
हल्ली भात शतेीच्या जचमनीत सवसत्र ३० फूट अंतरावर नारळािी लागवड केली जाते. नारळािी 

झाडे मोठी झाली तरी त्यात भात पेरिी प्रकवा रोपिी करता येते. नारळाच्या बागेतही भात, मका, अननस, 
कॉफी व टॅपीओका ही चपके पहावयास चमळतात. त्या चशवाय अनेक प्रकारच्या वले भाज्याही असतात. अशा 
तऱ्हेने भातशतेी व नारळ यािंी चमश्रशतेी येथे पहावयास चमळते. 

 
चफलीपीन्समध्ये ग रे मोकळी सोडत नाहीत. प्रत्येक ग राला लाबं दोरी बाधंलेली असते व ते एका 

झाडाला बाधंलेले असते. त्याम ळे शतेीिी नासधूस होत नाही व साहचजकि एका मागून एक चपके घेिे 



 
           

शतेकऱ्यानंा शक्य होते. मोकाट ग रािंी समस्या नसल्याने कोिाही शतेकऱ्याला क ं पि कराव े लागत 
नाही.ड करेही अशीि बाधंलेली असतात त्यानंा घरातील राचहलेले अन्न, मका व भात खाऊ घालतात. 

 
चफलीपीन्समध्ये हल्ली भात शतेीत मासे पाळण्यािी पद्धती रुजू लागली आहे. चरझाला य चनयोस ह्या 

चठकािी आम्हास फ्रास्त्ससको काबोनेल ह्या शतेकऱ्यािी भात शतेी पहावयास नेले होते त्यािी शतेी फक्त 
एक हेक्टरिी होती. ह्या शतेीत त्यािी एक लहान चवहीर व पंप होता. त्याचं्या सहायायाने तो वषातून भातािी 
दोन चपके घेई. त्याने दहा फूट लाबं व दहा फूट रंुदीिे एक लहान तळे केले होते. त्यात चतलाचपया 
नावाचं्या जलद वाढिाऱ्या माशािंी नससरी केली होती माशािंी चपले मोठी झाली म्हिजे ती तो भातशतेीत 
सोडी. प्रत्येक शतेाच्या सभोवताली त्याने िर केले होते. भात शतेीतील पािी कमी झाले की ह्या िरात 
पािी राही व त्यात मासे रहात असत. शतेातंील पािी साठून रहाव ेयासाठी त्याने बाधं उंि केले होते. व 
त्यावर प्लॉस्स्टकच्या जाळ्या बसचवल्या होत्या. त्याम ळे मासे बाहेर पडू शकत नसत. शतेाच्या बाधंावर 
अळूिी दाट लागवड केली होती व बाधंावरील राचहलेल्या जागेत पपई व कारल्याच्या वलेािी लागवड 
केली होती. चमश्र पीक पद्धतीिा दीघं अन भव व शतेातील त्यािें ज्ञान लक्षात घेऊन चफलीपीन्स चवद्यापीठाने 
फ्रास्न्ससको ह्यानंा कृचष शास्त्रािे मानद प्राध्यापक म्हिनू नेमले आहे. त्याचं्या ह्या अन भवािा फायदा कृचष 
शाखेतील चवद्यार्थ्याना चमळत असतो. फ्रास्न्ससको ह्याचं्या शतेी प्रकल्पाला ‘भचवष्ट्य काळािी शतेी’ म्हिून 
सवसत्र संबोधले जाते. 

 
चवकसनशील देशात दर मािशी जमीन धारिेिे प्रमाि भचवष्ट्यात कमी कमी होत जािार आहे. त्या 

दृष्टीने कमी जमीनीतून जास्तील जास्त उत्पादन चनमाि करिे ही भचवष्ट्य काळािी गरज राहिार आहे. 
धान्याच्या शतेीला फलोत्पादन व मासे ह्याचं्या शतेीला जोड चदली तर शतेीिे उत्पादन वाढू शकते हे 
फ्रास्न्ससको काबोनेल ह्या चफलीपीनो शतेकऱ्याने दाखवनू चदले आहे. 
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आतंरराष्ट्रीय भात सशंोर्ि संस्था 
 

जगातील एक तृतीयाशं लोकािें भात हे प्रम ख अन्न आहे. त्याचशवाय स मारे ४० टके्क लोकाचं्या 
अन्नात भातािा समावशे असतो. वाढत्या लोकसंख्येला भातािा प रवठा व्हावा व त्यांिी अन्न समस्या दूर 
व्हावी या उदे्दशाने १९६० साली चफचलचपन्समधील लॉस बनयोस ह्या चठकािी आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन 
संस्था स रू करण्यात आली. चफचलचपन्स चवद्यापीठाने या संस्थेच्या प्रयोग के्षत्रासाठी आवश्यक असलेली 
२५० हेक्टर जागा चदली. फोडस फौंडेशन आचि रॉकफेलर फौंडेशन या दोन सघटनानीं ह्या संस्थेस लागिारे 
आर्मथक सहायाय चदले. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनानी त्यात सक्रीय भाग घेतला. जगातील भात 
संशोधनातील तज्ञ व्यक्तींना संशोधनासाठी पािारि करण्यात आले. डॉ. िाडंलर हे अमेचरकन तज्ञ ह्या 
संस्थेिे पचहले संिालक झाले. 

 
भातािे उत्पन्न कमी येण्यािे प्रम ख कारि म्हिजे ते उंि वाढते व त्यािा ब धंा कमजोर असल्याम ळे 

वारा पाऊस अचधक असला तर ते जचमनीवर पडून जाते. भात पडल्याम ळे त्यातंील दािे भरत नाहीत व 
साहचजकि उत्पादन कमी येते. हे टाळण्यासाठी संस्थेतील शास्त्रज्ञानी उंि वाढिाऱ्या व ब टक्या जातीिा 
संकर करण्यािे संशोधन प्रथम हाती घेतले. त्यापकैी पेटा ही उंि वाढिारी व डी–व–ूज ंग ही ब टकी जात 
ह्यािंा संकर अप्रचतम ठरला. ह्या संकर जातीला आय–आर–८ हे नाव देण्यात आले. आय–आर म्हिजे 
इंटरनॅशनल राईस व ८ हा ओळीिा नंबर. ही जात चनम ब टकी न पडिारी, खतािे दाण्यात रुपातंर 
करण्यास अचधक कायसक्षम असिारी, व पाने उभी असल्याने सूयसप्रकाशािा अचधक फायदा घेिारी आहे. 
स्थाचनक जातीशी जेव्हा चतिी त लना करण्यात आली तेव्हा चतने चतप्पट व काही वळेा िौपट उत्पादन चदले. 
जगातील भात चपकचविाऱ्या सवस राष्ट्राकडे या जातीिे चबयािे पाठचवण्यात आले. तेथेही ह्या जातीने 
स्थाचनक जातीपेक्षा द प्पट, चतप्पट अगर िौपट उत्पादन चदले. भारताच्या उत्पादनात जी क्रातंी झाली ती 
या जातीम ळेि होय. म्हिनूि ह्या जातीला ‘चमरॅकल राईस’ म्हििे ‘िमत्कार घडवनू आििारी जात’ असे 
नाव देण्यात आले. आतंरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्थेिी आय–आर–८ ही ह्या शतकातील जगाला सवात 
मोठी देिगी आहे. 

 
आय–आर–८ जातीत तीन उचिवा आहेत. करपा, ट ंगरो व बॅक्टेचरयल ब्सलाईट यासारख्या रोगाना 

ती प्रचतकार करू शकत नाही. खोडचकडा व तपचकरी त डत ड्याना ती बळी पडते. अलकलीय क्त व प्रझक 
द्रव्य कमी असलेल्या जचमनीत चतिी वाढ समाधानकारक होत नाही. ह्या उिीवा दूर करण्याच्या उदे्दशाने 
तेथील शास्त्रज्ञानी रोग प्रचतकारक, चकड प्रचतकारक व सव ंप्रकारच्या जचमनीत होऊ शकतील अशा जाती 
चनमाि करण्यावर सध्या भर चदला आहे. 

 
त्या दृष्टीने त्यानंी आय–आर–२८, २९, ३०, ३२ व ३४ ह्या जाती शोधून काढल्या आहेत ह्या 

जातीनीही दचक्षि–पूवस आचशया व इतर भात चपकचविाऱ्या देशात स मारे १६ दशलक्ष हेक्टर के्षत्र व्यापले 
आहे. परंत  हे के्षत्र एकूि भात के्षत्राच्या फक्त २० टके्कि आहे. हे के्षत्र अचधक वाढले तरि वाढत्या 
लोकसंख्येला अन्न प रवठा करिे शक्य होईल. 

 
ह्या संस्थेच्या शास्त्रज्ञाना असे आढळून आले की, जर लहान शतेकऱ्यातं अचधक उत्पादन देिाऱ्या 

जातीिा प्रसार करावयािा असेल तर रोग व कीड प्रचतकारक, अवषसिािे काळात चटकू शकिाऱ्या, प राशी 
टक्कर देऊ शकिाऱ्या, खोल पाण्यात वाढू शकिाऱ्या, कमाल व चकमान उष्ट्ितामानात चटकू शकिाऱ्या, 



 
           

उंि व सखल जचमनीत होऊ शकिाऱ्या जाती चनमाि केल्या पाचहजेत. त्यासाठी जगातील भाताच्या सवस 
जातींिे चबयािे त्यानंी जमा केले. आज ह्या संस्थेत स मारे ३५ हजार जातींिे चबयािे उपलब्सध आहे. हे 
चबयािे अचत थंड अशा शीतगहृात ठेवले असून त्यािा संकर पद्धतीसाठी उपयोग केला जातो. 

 
प्रजनन शास्त्रािा उपयोग करताना येथील शास्त्रज्ञ भात उत्पादनात कोित्या अडििी व मयादा 

आहेत. त्यासाठी भात चपकचविाऱ्या देशातील शास्त्रज्ञाशंी सहकायस करून जेथे नवीन जाती पोहोिल्या 
नाहीत तेथे त्या कशा रुजवता येतील यािी पाहिी िालू आहे. त्यासाठी शतेकऱ्याचं्या शतेावर नवीन 
जातीिी लागवड केली जाते व त्यावळेी शतेकऱ्याला कोित्या अडििींना तोंड द्याव ेलागते ह्यािा अभ्यास 
केला जातो. त्या त्या पचरस्स्थतीिा अभ्यास केल्याम ळे अनेक नवीन गोष्टी चदसून आल्या. उदाहरिाथस भारत 
व श्रीलंकेतील भातावर तपचकरी रंगािे त डत डे पडतात व हे त डत डे आग्नेय आचशयातील त डत ड्यापेंक्षा 
वगेळे आढळले. चकडीवर औषधे मारून चकड नष्ट करण्यािा कायसक्रम तर आहेि. परंत  त्या चकडीला 
मारिारे द सरे चकटक शोधून काढण्यािे संशोधनही तेथे िालू आहे. एका चदवसात १० त डत डे खाऊ शकेल 
असा कोळी त्यानंी शोधून काढला आहे. भातात तिािी मोठी समस्या असते. त्यादृष्टीने शतेकऱ्यानंा 
परवडतील अशी चकटकनाशके शोधून काढण्यािे संशोधन येथे िालू आहे. 

 
कृचत्रम व रासायचनक खताचं्या प्रकमती चदवसेचदवस वाढत िालल्या आहेत. त्यादृष्टीने ह्या खतािंी 

कायसक्षमता कशी वाढचवता येईल ह्या संबंधीही संशोधन िालू आहे. भातशतेीत य चरया प्रकवा अमोचनयम 
सल्फेटसारखे खत आपि फेकून टाकतो. त्यातले ५० टके्क खत वाया जाते. ते खत स मारे १० सेंटीमीटर 
खोल टाकले पाचहजे. त्यासाठी चिखलािे लहान लहान गोळे करून त्यात खत चमसळचवण्यात आले. व हे 
गोळे भाताच्या ओळीत टाकून पायाने चिखलात दाबण्यात आले. 

 
त्यासंबधंी नंतर त लनात्मक प्रयोग करण्यात आला. हेक्टरी ६० चकलो नायरोजन फेकून व गोळा 

पद्धतीने देण्यात आले. तेव्हा फेकून टाकलेल्या खतािे हेक्टरी उत्पादन ५·८ टन आले व गोळा पद्धतीने 
चदलेल्या खतािे उत्पादन ८ टन आले. येथल्या अचभयाचंत्रकी चवभागािे जचमनीत खत खोल टाकता येईल 
अशा तऱ्हेिे यंत्र शोधून काढले आहे. तसेि य चरयासारख्या खताला गंधकािे आवरि घालून ते चपकाला 
हळूहळू उपलब्सध होईल यासबंंधीही सशंोधन िालू आहे. 

 
अंझोला नावािी शवेाळ शतेात वाढू द्यावयािी व नंतर ती भाताच्या दोन ओळीतील जचमतीत 

त डवनू चमसळावयािी, अशा तऱ्हेिा एक प्रयोग आम्हास पहावयास चमळाला. असे केल्याने भाताला 
लागिारे नत्र द्रव्य अंझोला शवेाळातून उपलब्सध होते. अशा तऱ्हेने वगेवगेळ्या प्रकारिी शवेाळ आिून चतिी 
नत्रद्रव्य चनमाि करण्यािी कायसक्षमता शोधून काढण्यािे संशोधनही येथे िालू आहे. 

 
ज्या चठकािी पाण्यािी उपलब्सधता आहे व जेथे उष्ट्ितामान भातास अन कूल आहे तेथे वषसभर भात 

चपकचवता येईल या संबधंीिे तंत्रज्ञान शोधून काढण्यावर येथील शास्त्रज्ञ भर देत आहेत. त्याला त्यानंी 
‘राईस गाडसन’ प्रकवा ‘भातािा बगीिा’ असे नाव चदले आहे. ह्या बागेत दर श क्रवारी भात रोपले जाते व दर 
सोमवारी ते कापले जाते. त्यासाठी ९० चदवसात तयार होिारी आय–आर ५० ही जात उपयोगात आिली 
होती. 

 



 
           

भात चपकात चमश्रचपके घेण्यासंबधंीिे संशोधनही उपय क्त वाटले. चफलीचपन्स मध्ये हळव्या भात 
शतेीत भाताच्या ६ ओळी सोडून मधल्या जागेत मका लावला जातो. तर तैंवानमध्ये मधल्या रागेंत कोबीिे 
पीक घेतले जाते. भातानंतर चपकाच्या पेरपालटीरवही सशंोधन िालले आहे. 

 
लहान शतेकऱ्यानंा परवडू शकतील अशी औजारे ह्यानी तयार केली आहेत. िार लोखंडी प्रपपे 

फोडून त्यानंा ककमेकानंा जोडून त्यानंी पवनिक्की बनचवली आहे ही पवनिक्की बाजूच्या नाल्यातून पंपाच्या 
सहायायाने पािी काढू शकते. भातात आतंर मशागत करण्यासाठी लहान आकारािे पॉवर चटलसस येथे 
बनचवले असून त्यािें आराखडे भात चपकचविाऱ्या देशाला प रचवले जातात. 

 
चफलीचपन्सच्या कृचष मंत्रालयाबरोबर ही ससं्था सहकायस करून भाताच्या उत्पादन वाढीिे अनेक 

कायसक्रम हाती घेते. ‘मसागना ९५” हा असाि एक कायसक्रम आहे.’ ‘हेक्टरी ९९ कबान भात चपकवनू 
चफलीचपन्सिी स बत्ता वाढव ूया’ हा त्यािा अथस आहे. कबान म्हिजे ५० चकलोग्राम. चफलीचपन्सिे भातािे 
हेक्टरी उत्पादन १५ कबान आहे हे वाढवनू ९९ कबान करण्यािा राष्ट्रव्यापी कायसक्रम िालू आहे. 
शतेकऱ्यािें प्रचशक्षि करिे, िागंल्या खतािा व चबयाण्यािा प रवठा, बँकेतून पतप रवठा, प्रात्यचक्षके असा 
कायसक्रम आखण्यात या आतंरराष्ट्रीय भात सशंोधन ससं्थेने प ढाकार घेतला आहे. 

 
प ढच्या ५० वषात जगािी लोकसंख्या द प्पटीने वाढिार असून ती स मारे ६०० कोटीवर जाईल. 

त्यासाठी भातािे उत्पादन ३० टक्क्यानी वाढवाव ेलागेल. नाहीतर अन्नािी मोठी समस्या चनमाि होईल; 
असे येथल्या शास्त्रज्ञािें म्हििे आहे. त्यासाठी अचधक उत्पादन देिाऱ्या भातािी सवसत्र लागवड होिे, एका 
मागून एक अशी वषसभर सतत चपके घेिे व ज्या त्या हवामानात व जचमनीस अन कूल होतील अशा भाताच्या 
लागवडीच्या पद्धती अन सरिे हाि त्यावर उपाय आहे. आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केन्द्राने चनमाि 
केलेल्या आय–आर–८ सारख्या जातीनी भात उत्पादनात क्रातंी घडवनू आिली. परंत  ह्या जाती लहान 
शतेकऱ्यातं अद्यापही जाऊन पोहोिल्या नाहीत. त्या जाती कशा नेता येतील व त्यािे उत्पादन कसे 
वाढचवता येईल या चदशनेे ह्या संस्थेिे संशोधन िालू आहे. 
 
 

      ,        
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