“पूवर्हंगामी उसात बटाटा आं तरिपक फायदे शीर”
डॉ. आनंद सोळं के
प्रमुख, कृिषिवद्या िवभाग
महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठ, राहुरी, िज. अहमदनगर
महाराष्ट्रातील ऊसाखालील क्षेत्र जवळपास १०.४६ लाख हेक्टरपयर्ंत गेलेले
आहे परंतु िदवसेंिदवस महाराष्ट्रातील उसाच्या दर हेक्टरी उत्पादन क्षमतेत घट होत
आहे. सन १९९९-२००० मध्ये ऊस उत्पादकता ९० टन प्रित हेक्टरी होती, परंतू ती
सन २००७-२००८ मध्ये प्रित हेक्टरी ७० टनापयर्ंत खाली आलेली आहे.
आं तरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत ही उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. त्याचबरोबर
साखर कारखानदारींचा साखर उतारादेखील िस्थर आहे. भारताचे सरासरी प्रित
हेक्टरी साखर उत्पादन गेल्या १२ वषार्मध्ये ६.५ टन ते ७.२ टन या दरम्यानच आहे.
तर ब्राझीलचे १२ टन इतके झाले आहे. भारताची लोकसंख्या ही प्रितवषीर् १.५ ते २
टक्के दराने वाढ असल्याने, साखर उत्पादनांची मागणी २०२० सालापयर्ं त ६०
टक्क्यांनी वाढेल असे िचत्र आहे, परंतु उसाखालील क्षेत्र मात्र िदवसेंिदवस कमी
होत आहे. ऊस उत्पादनामध्ये िसं चन योग्य पाण्याचा अिनयं ित्रत वापर,
दुष्काळजन्य पिरिस्थती, लोकरी माव्याचा प्रादुभार्व, खत व्यवस्थापनातील त्रुटी इ.
सारख्या समस्या सारख्या िदवसेंिदवस भेडसावत आहेत. अशा पिरिस्थती त
उसामध्ये हमखास बाजारपेठ िमळणारे आिण कमी िदवसात अिधक उत्पादन
येणारे फायदेशीर असे आं तरिपक घेणे अितशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या आडसाली ऊस लावण्यापासून शेतकरी परावृत्त होत आहे. एकुण
क्षेत्राच्या ३५ टक्के पूवर्हग
ं ामी, २५ टक्के सुरु आिण उरलेला ४० टक्के खोडवा या
प्रमाणात उसाचे िनयोजन केल्यास कारखान्याचा हंगाम व्यविस्थत पूणर् होतो असे
अनुभवास आले आहे. म्हणून पूवर्हग
ं ा मी उसात बटाटा, पाणकोबी, फुलकोबी,
भेंडी, गवार, कोिथं बीर, भूईमूग इत्यादी फायदे शीर आं तरिपके घेत ल्यास

शेतकर्यांना िनिश्चतच आिथर् क फायदा जास्त िमळे ल. बाजारातील मागणीनुसार व
कमी अिधक बाजारभावामुहे आिण जिमनीच्या प्रकारानुसार ऊसात घेता येणार्या
आं तरिपकाची योग्य िनवड करणे फार महत्त्वाचे आहे. दोन्ही िपकांची योग्य प्रकारे
काळजी घेतली तर आं तरिपकाचेही चांगले उत्पादन िमळते. त्यासाठी आं तरपीक
घेतांना सवर् बाजूंनी सांगोपांग िवचार करुनच शेतकर्यांनी फायदेशीर िनणर्य घ्यावा.
आं तरिपकासाठी क्षारपड जिमनीत लागवड करु नये.
पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा हे अितशय सुयोग्य व फायदेशीर असे आं तरपीक
असल्याचे कृिष संशोधनाअंती िदसून आले आहे. ऊस हे अिधक कालावधीचे पीक
असल्याने या िपकास इतर िपकांपेक्षा अिधक पाणी लागते. सुरुवातीच्या दोन-तीन
मिहन्यांच्या काळात उसाची वाढ अितशय सावकाश होत असते. त्यामुळे उसाचे
शेत सुरुवातीस िरकामे असल्यासारखे िदसते . उसाचे कोंब उगवत असलेल्या व
हळू हळू वाढणार्या मुळांच्या भागात पुरश
े ी ओल रहावी म्हणून वेळोवेळी उसाला
पाणी द्यावे लागते. या िदल्या जाणार्या पाण्यापैकी प्रत्यक्षात उसासाठी फक्त १०
ते १२ टक्केच पाण्या चा उपयोग होतो. तर जवळजवळ ८०-९० टक्के पाणी वरंबे
शोषून घेवून बाष्पीभवनाने हवेत सोडून देतात. अशाप्रकारे आपोआप पाणी
िमळालेल्या व वरंब्यावर तीन मिहन्याच्या कालावधीत तयार होणार्या तसेच ऊस
या िपकाशी कोणत्याही प्रकारची स्पधार् न करणार्या अल्पमुदतीच्या आं तरिपकात
बटाटा हेच पीक खूपच फायदेशी र असल्याचे िदसून आले आहे. तसेच उसाला
िदल्या जाणार्या व मोठ्या प्रमाणात वाया जाणार्या पाण्याचा सुयोग्य उपयोग
बटाटा या िपकास फारच चांगल्या प्रकारे होवू शकतो.
पूवर्हग
ं ामी उसाचे सुरु उसापेक्षा हेक्टरी उत्पादन २५-३० टक्के अिधक आहे.
तसेच पूवर्हग
ं ामी उसाची उन्हाळ्यात पाण्याचा ताण सहन करण्याची ताकदही
वाढलेली असते. ऊसावर पडणार्या खोडिकडीपा सूनही संरक्षण िमळते, उसाची
वाढ अिधक होते, साखर कारखान्यांनाही गाळपासाठी पक्व ऊस िमळतो. पयार्याने

साखर उताराही अिधक िमळतो, रबी हंगामा चे पीक न गमावता तसेच पूवर्हग
ं ामी
ऊस लागवडीच्या वेळी वरंब्याच्या मध्यात बटाट्याची सुयोग्य प्रकारे लागवड करणे
फार सोपे आहे कारण उस िपकाच्या मशागतीच्या कामातच बटाटा लागवड व
काढणी होते. पूवर्हं गामी उसाची व बटाटा िपकाची लागवड करण्याचा व
त्याचबरोबर बटाट्याचे उत्पादन वाढिवण्याचा हा एक शेतकर्यांसाठी फायदेशीर व
प्रभावी मागर् आहे. बटाटा हे आपल्याकडे रबी हंगामात तीन मिहन्यात तयार होणारे
नगदी पीक असून ऊस हा सरीत लावला जातो, तर बटाटे वरंब्यात येतात. त्यामु ळे
दोन्ही िपकांच्या रोपांची (मुळांची व पानांची) वाढ ही अनुक्रमे सर्या व वरंब्यात
वेगवेगळ्या भागात होत राहते. त्यामुळे दोन्ही िपकांची कोणत्याही प्रकारची स्पधार्
न होता ते एकमेकांना उत्पादनवाढीसाठी पूरक ठरतात.
जागितक उत्पादनाच्या २४ टक्के बटाटा उत्पादन भारतात होते. महाराष्ट्रात
साधारणपणे पंधरा हजार हेक्टर पेक्षा अिधक क्षेत्रावर बटाटा लागवड केली जाते.
या क्षेत्रातून जवळजवळ २२ लाख मेिट्र क टनाहून अिधक बटाट्याचे उत्पादन
िमळते. महाराष्ट्रात प्रामुख्या ने पुणे, सातारा, अहमदनगर, नािशक, औरंगाबाद व
बीड िजल्ह्यात बटाट्या ची लागवड वाढत आहे. भिवष्यात महाराष्ट्र राज्यात ह्या
िपकाखालील क्षेत्राचा लोकसंख्या वाढीमुळे मोठा िवस्तार करणे अपेिक्षत आहे.
उत्तर भारताती ल राज्यातून महाराष्ट्रात दरवषीर् जवळजवळ ७०-७५ हजार ट्रक्स
एवढ्या बटाट्याची आवक होते. त्यामुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात बटाटा
आणण्यास वाहतूक व साठवणूक इ. वर भरपूर खचर् होतो. हा वाया जाणारा
इं धनाचा व वाहतूकीचा खचर् कमी करता येणे सहज शक्य असून महाराष्ट्रातही
बटाट्याचे अिधक उत्पादन वाढिवणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण ऊस लागवडीच्या फक्त १० टक्के क्षेत्रावर पूवर्हग
ं ामी
उसात बटाटा आं तरिप क लागवड केल्यास, महाराष्ट्र राज्य बटाटा िपकाबाबत
स्वयंपूणर् होवू शकेल यात शंका नाही. तसेच इतर राज्यातून होणार्या आयातीचा

मोठा खचर्ही वाचेल. त्यासाठी ह्या उपक्रमात शेतकर्यांचा संघ व सहकारी साखर
कारखान्यांचा एकमेकांशी एकजुटीने सहभाग घडवून आणणे अितशय महत्त्वाचे
आहे. कारण पूवर्हंगामी उसामुळे साखर उतार्यात १-२ टक्के वाढ होते.
शेतकर्यांनाही पूवर्हग
ं ामी उसाचे अिधक उत्पादन तर िमळे लच तसेच साखर
कारखान्यांना अिधक साखर उतारा असणारा ऊस सुरुवातीच्या गाळपाच्या काळात
उपलब्ध होईल व बटाटा िपकाचे उत्पादन हे शेतकर्यांना िनव्वळ बोनस म्हणून
िमळे ल. तसेच बटाटा िपकाच्या ५-६ टन पालापाचोळ्याचाही ऊस िपकास सेंिद्रय
खतासारखा उपयोग होतो व ऊस उत्पादनात १०-१२ टक्के वाढ होण्यास मदत होते.
त्यामुळे ऊस व बटाटा या दोन्ही िपकांपासून शेतकर्यांना भरपूर उत्पादन िमळू न
िनिश्चत फायदा होईल.

उसात बटाटा आं तरिपक घेण्यासाठी उसाचे सुधािरत वाण
अ. उसाचा वाण

सरासरी

नं.

उत्पादन

वाणाची वैिशष्ट्ये

(टन/
हेक्टरी)
१. फुले सािवत्री

१३०

लाल्या रोगास (रेड रॉट) आिण काणी रोगास
मध्यम प्रितका रक असून खोड व िकडीस

(को-९४०१२)

त्याचप्रमाणे तांबेरा रोगास कमी बळी पडतात.
१३.१ टक्के साखर उतारा
२. को - ८ ६ ० ३ २

१३९

लोळत नाही. गुळासा ठी चांगली, पाण्याच्या
ताणास प्रितका रक्षम, काणी व खोडिकडीस

(िनरा)

मध्यम प्रितकारक
३. को - ए म

१३०

८ ८ १ २ १

ऊस लोळण्याचे प्रमाण कमी, खोडव्यासाठी
चांगली, काणी रोगास मध्यम प्रितकारक

(कृष्णा)
४. को-७२१९

१३१

ऊस लोळतो पण मोडत नाही , लवकर
गा ळण्यास उ प यु क्त , पाण्याच्या ताणास
संवेदनशील

५. को . ए म .
०२६५

१६४

क्षार प्रितका रक्षम, अिधक उत्पादन (क्षारयुक्त
जिमनीत बटाटा आं तरिपक घेवू नये)

ऊस + बटाटा आं तरिपकासाठी खत व्यवस्थापन
पूवर्हंगामी ऊस: ३४० िकलो नत्र, १७० िकलो स्फुरद, १७० िकलो पालाश/हेक्टर
उसाच्या िपकास रासायिनक खते िशफारस केल्याप्रमाणे या योग्य वेळेस िदल्यास

ऊसाचे उत्पादन िनिश्चतच वाढते. जिमनीचे पृथ:करण करुन आिण पीक वाढीच्या
वेगवेगळ्या अवस्थेनुसार खतांची मात्रा िदल्यास उसाची वाढ िनिश्चतच जोमदार
होते त्यामु ळे ऊस या िपकासा िशफारशीनुसार रासायिनक खते द्यावीत.
को-८६०३२ या जातीची उत्पादनक्षमता जास्त असल्यामुळे व खतांच्या जादा
मात्रेस प्रितसाद देत असल्याने या वाणाकिरता िनयिमत खताची मात्रा न देता ४००
िकलो नत्र, १७० िकलो स्फुरद व १७० िकलो पालाश प्रित हेक्टरी द्यावीत. उसाची
उगवण होवून फुटवे येईपयर्ं त नत्राची गरज कमी असते. िशफारस केलेली खतांची
मात्रा जिमनीच्या पृष्ठभागावर न टाकता ५ ते ६ सें.मी. खोलीवर द्यावी.
पृष्ठभागावर पडलेल्या खतांचा िपकास काहीच उपयोग होत नाही.
युिरयाप्रमाणे स्फुरद व पालाशयुक्त खतातील अन्नद्रव्यांची खाली वर व समांतर
हालचाल होत नाही. म्हणून ही खते मुळाच्या सािन्नध्या त कशी येतील हे पहावे.
सवर्साधारणपणे पूवर्हग
ं ामी उसास लावणीच्या वेळी रासायिनक खतांच्या एकूण
(३४० िकलो नत्र, १७० िकलो स्फुरद व पालाश प्रत्येकी प्रित हेक्टर) मात्रापैकी १०
टक्के नत्र (३४ िकलो नत्र), ५० टक्के स्फुरद व पालाश (८५ िकलो स्फुरद व
पालाश) देण्याची िशफारस करण्यात आली आहे. नत्राचा दुसरा हप्ता म्हणजे ४०
टक्के नत्र (१३६ िकलो नत्र) ऊस लावणीनं तर ६ ते ८ आठवड्यांनी (फुटव्याच्या
वेळी) आिण ितसरा हप्ता म्हणजे १० टक्के नत्र (३४ िकलो नत्र) १२ ते १६
आठवड्यांनी द्यावा त्यानंतर ४० टक्के नत्र (१३६ िकलो नत्र) अिधक रािहलेला ५०
टक्के स्फुरद व पालाश (८५ िकलो स्फुरद व पालाश) मोठ्या खांदणीच्या वेळी
बटाटा पीक काढणी झाल्यानंतर उसाच्या सरीत द्यावा. त्याअगोदर बटाटा काढणी
िरजरच्या सहाय्याने करावी. उसासाठी वरंबा तयार होवून बटाटा िपकाची काढणी
होईल.
उसात बटाटा आं तरिपकाची लागवड पध्दत

पूवर्हग
ं ामी उसाची लागवड साधारणत: १५ ऑक्टोंबर ते १५ नोव्हेंबरच्या
दरम्यान करावी आिण या काळातच उसाबरोबर बटाट्याचे आं तरपीक घ्यावे.
पूवर्हंगामी लागवडीसाठी उसाचे फु ले सािवत्री को-९४०१२, को-८६०३२,
को.एम.-८८१२१, को.एम.-२६५ इ. वाणांची िनवड करावी.
पूवर्हग
ं ामी ऊस लावण्यासाठी सरी वरंबे तयार करण्यापूवीर् ९० सें.मी.
अंतराने मोगड्याच्या मागे सरते लावून बटाट्याला लागणारे रासायिनक खत पेरुन
घ्यावे. मोगड्याने पडणार्या सरळ रेषांच्या िनशाणीवर १५ सें.मी. अंतरावर अंकुर
फुटलेले २५-३० ग्रॅम वजनाचे बटाटे ठे वीत जावे. यासाठी साधारणत: हेक्टरी २० ते
२५ िक्वं टल िबया णे लागेल. बटाट्याच्या दोन ओळीतून िरजर चालवावा म्हणजे
ऊस लावण्यासाठी सर्या पडता त व बटाटे वरंब्यात आपोआप झाकले जातात.
अशाप्रकारे उसाच्या सरी वरंबे बनिवण्याच्या कामातच बटाट्याची लागवड होते.
बटाटा वरंब्यात खूप खोलवर जरी झाकला जात असला तरी उगवण व उत्पादनावर
त्याचा काहीच पिरणाम होत नाही असे संशोधनावरुन आढळू न आले आहे. बटाटा
हा वरंब्यात वाढतो व ऊस हा सरीत वाढतो.
बटाटे वरंब्यात वाढत असल्यामुळे खांदणी करुन बटाट्यास माती
लावण्याची गरज भासत नाही. उलट मोठ्या वरंब्यावरुन बटाटे िहरवे होण्याचे
प्रमाण फारच कमी होते. तसेच बटाटा चांगला पोसतो. उसाला नांगराने खांदणी
करतांना िरजरने वरंबा फोडावा म्हणजे बटाटे आपोआपच जिमनीबाहे र पडतात ते
वेचून घ्यावेत. ऊसास खांदणी चांगली व्हावी तसेच भरपूर माती लागण्यासाठी
पुन्हा िरजर चालवावा. त्यावेळी रािहलेले वर आलेले बटाटे वेचून घ्यावेत.
पाणी व्यवस्थापन
उसात सरी वरंबा पध्दती ने पाणी पुरवठा करण्यासाठी आडवे दांड पाडून
सर्यात (उसाच्या रासायिनक खताचा) पिहला हप्ता द्यावा. सर्यांना पाणी देण्यास
सुरुवात करावी. चांगले पाणी िदल्याबरोबर सर्यामध्ये उसाचे दोन डोळ्यांचे िटपरे,

डोळे बाजूला राहतील, अशा बेताने लावून उसाची लागवड करावी. नंतरचे
आं बवणीचे पाणी चौथ्या िदवशी द्यावे. जिमनीच्या मगदुरानुसार ८-१० िदवसांच्या
अंतराने पाणी देत रहावे. सुरुवातीच्या काळात उसाच्या उगवणीस फारच थोडे
पाणी लागते. िभजवले ल्या वरंब्यातील पाण्याचा उपयोग बटाटा पीक करते. एरवी
बाष्पीभवनाने वरंब्यातील पाणी हवेत उडून जात असते. बटाट्याची संपूणर् उगवण
साधारणत: १०-१५ िदवसात पूणर् होते. त्यानंतर हळू हळू सर्यात उसाची उगवण होत
राहते. उसाची पूणर् उगवण ४ आठवड्यांत पूणर् होते. या कालावधीत वरंबे
बटाट्याच्या िपकाने चांगले झाकले जातात. त्यामुळे आपोआपच पाण्याचा ताण
कमी होण्यास मदत होते. अितिरक्त पाण्याचा वापर करु नये.
आं तरमशागत व बटाटा काढणी
साधारणत: एक मिहन्याचे ऊस + बटाटा आं तरिपकातील तण काढावे. नंतर
येणार्या वरंब्यातील तणांना बटाट्याचे पीक झाकून टाकते व तणांची वाढ होवू देत
नाही. आं तरपीक पध्दतीत तणनाशका ंचा वापर करणे सुध्दा खुपच फायद्याचे
असते. त्याकिरता मेट्रोब्युिझन (सेंकॉर) प्रित हेक्टरी ०.७५-१.० िकलो िक्रयाशील
घटक ऊस व बटाटा उगवणीपूवीर् िकंवा आयसोप्रोट्यु रॉन ०.७५ िकलो हे.
िक्रयाशील घटक ऊस व बटाटा उगवणीपूवीर् फवारावे. यापूवीर् िदल्याप्रमा णे
रासायिनक खतांची मात्रा बटाटा व ऊस िपकास द्यावी. रासायिनक खते देतांना
बटाट्याच्या पानांवर ती पडणार नाही याची काळजी घ्यावी. रासायिनक खते
िदल्यानंतर िपकास लगेच पाणी द्यावे. बटाटे भरभक्कम वरंब्यात वाढत
असल्यामुळे खांदणी करुन बटाट्यास माती लावण्याची गरज भासत नाही. उलट
मोठ्या वरंब्यामुळे बटाटे चांगले पोसतात तसेच बटाटे िहरवे होण्याचे प्रमाण फार
कमी होते.
लागवडीपासून तीन मिहन्याच्या कालावधीत बटाटा काढणीस तयार होतो.
तीन मिहन्या नंतर उसास मातीची भर द्यावी लागते, रािहलेले रासायिनक खतांची

मात्रा सरीत द्यावी. तेव्हा वरंब्यातून बैल िकंवा लहान ट्रॅ क्टरचा िरजर चालवावा.
म्हणजे बटाटा िपकाची काढणी होते व ऊस िपकास मातीची भर िदली जाते. िरजर
चालवतांना बटाटे जिमनीतून बाहेर पडतात ते िनघालेले बटाटे वेचून घ्यावेत.
उसासाठी चांगली सरी होण्यासाठी िरजर पुन्हा त्याच सरीतून चालवावा म्हणजे
उसास भरपूर माती लागेल व पुन्हा जिमनीत काही रािहले ले बटाटेही िनघून येतील.
उसाची बांधणी करुन घ्यावी व लगेच पाणी द्यावे. बटाटा िपकाचे सरासरी उत्पादन
१२५ ते १५० िक्वं टल व उसाचे उत्पादन ११० ते १२५ मे. टन प्रित हेक्टरी िमळते.
म्हणजेच उसाचे उत्पादन कमी न होता तसेच उसात बटाटा या आं तरिपकाचा
काहीही पिरणाम न होता बटाट्याचे व उसाचेही भरपूर उत्पादन येवू शकते.
अशाप्रकारे पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा आं तरपीक घेणे ऊस बागायतदारांसाठी खूपच
फायदेशीर ठरेल.
ऊस हे दीघर् मुदतीचे दोन ओळीत साधारणत: ९० ते १२० सें.मी. अंतर
असलेले सुरुवाती च्या काळात हळू हळू वाढणारे असे नगदी पीक आहे. उसाची
लागवड झाल्यानंतर उगवण सुरु होण्यास दोन तीन आठवडे लागतात. नंतरचे तीन
आठवडे ऊस उगवत राहतो. अशा तर्हेने उसाची संपूणर् उगवण होण्यास ५-६
आठवड्याचा काळ िनघून जातो. नंतर उसाची वाढ सुरु होते आिण पुढील ६
आठवड्यापयर्ंत ती फार जास्त नसते. अशा तर्हेने ऊस लावल्यापासून सुरुवातीचे
१०-१२ आठवडे उसाचे शेत बरेचसे िरकामे िदसते. उसाची उगवण व वाढ व्हावी
म्हणून वेळोवेळी जे पाणी िदले जाते त्याचा बहुतांश भाग वंरब्याद्वारे बाष्पीभवनाने
हवेत िनघून जातो. सुरुवातीच्या या अडीच तीन मिहन्याच्या काळात उसाच्या दोन
ओळीतील िरकाम्या जागेचा, िदल्या जाणार्या पाण्याचा आिण िनसगर्दत्त
सूयर्प्रकाशाचा चांगला उपयोग करण्याच्या दृष्टीने जर एखादे जास्तीत जास्त
९०-१०० िदवस कालावधीचे उसाच्या िपकाशी स्पधार् न करणारे योग्य आं तरपीक
घेता आले तर ते केव्हाही फायदेशीर ठरते.

बटाटा हे आपल्याकडे मुख्यत: रबी हंगामाचे तीन मिहन्यात तयार होणारे
हेक्टरी १०-१५ टन उत्पादन देवू शकणारे नगदीचे अन अल्पमुदतीचे फायदेशीर असे
पीक आहे. ट्रॅ क्टर मोगडामधील मागील फणातील अंतर ९० सें.मी. ठे वून त्यावरील
चाड्याच्या सहाय्याने बटाटा िपकास लागणारी रासायिनक खताची मात्रा
साधारणत: सुफला १५:१५:१५ हेक्टरी आठ बॅगा व दोन बॅग म्युरटे ऑफ पोटॅ श
पेरुन द्यावी. तसेच ९० सें.मी. अंतरावर पडणार्या रेषांवर साधारणत: १५-२० सें.मी.
अंतरावर कोंब फुटलेले बटाटे सरळ रेषेत ठे वावे. त्यानंतर बटाट्याच्या दोन
ओळीतून ट्रॅ क्टर दोन िरजरसह व्यविस्थत चालवावा, जेणेकरुन बटाटा हा वरंब्यात
येतो व ऊस लागवडी सा ठी सरी तयार होते. बटाटा जरी भरपूर वरंब्यात जात
असला तरी उगवणीवर त्याचा काहीही पिरणाम होत नाही. अशाप्रकारे या दोनही
िपकांच्या झाडाची (मुळ्यांची व पानाची) वाढ ही अनुक्रमे सर्या व वरंब्यात स्वतंत्र
होत राहते, त्यामुळे ही िपके एकमेकांशी स्पधार् न करता एकमेकाला पुरक ठरतात.
आपल्या भागातही साधारणत: १५ ऑक्टोंबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान ऊस व बटाटा
आं तरिपकाची लागवड केल्यास चांगले उत्पादन िमळू शकते.
उसात बटाटा आं तरपीक लागवड कशी करावी?
1. ऊस लागवडीसाठी शेती ची चांगली पुवर्मशागत करुन घ्यावी. शक्य
असल्यास खरीपात िहरवळीचे खत म्हणून ताग िकंवा धैंचा घ्यावा व
िहरवळीचे पीक फुलोर्यात येत असतांनी जिमनीत ट्रॅ क्टरच्या नांगरांनी
गाडावा िकंवा िशफारशीप्रमाणे प्रती हेक्टरी १० टन चांगले कुजलेले
शेणखत जिमनीवर पसरुन वखरणी करुन घ्यावी.
2. ऑक्टो ब र च्या दु स र्या आ ठ व ड्यापासू न ते नोव्हें ब र च्या दु स र्या
आठवड्यापयर्ंत लावल्या जाणार्या उसातच बटाट्याची लागवड करावी.
उशीरा लागवड केल्यास बटाटा उत्पादनात घट येत.े

3. उसाच्या लागवडीसाठी सर्या, वरंबे करण्याआधी वरंब्यात भरपूर मातीत
बटाटे येतील असे ट्रॅ क्टर िरजरने वरंबे करावे.
4. बटाट्याला द्यावयाचे रासायिनक खत ६० िक. नत्र, ६० िक. स्फुरद, १२०
िक. पालाश प्रती हेक्ट री पाभरीने िकंवा ट्रॅ क्ट र मोगड्याने बटाटा
लागवडीपूवीर् पेरुन द्यावा. (साधारणत: आठ बॅग १५:१५:१५ सुफला + दोन
बॅग म्युरटे ऑफ पोटॅ श) तसेच एक मिहन्याने रािहलेल्या नत्राची ६० िक./हे.
(साधारणत: तीन बॅग युिरया) मात्रा बटाटा िपकास प्रित हेक्टरी द्यावी व
लगेच पाणी द्यावे.
5. रासायिनक खत देतांना सरळ रेषेत जिमनीची उलथापालथ होवून जिमनीवर
३ फुट अंतराच्या (९० सें.मी.) रेषा पडल्यासारख्या िदसतात. या रेषावर
२५-३० ग्रॅम आकाराचे कोंब फुटलेले बटाटे िबयाणे साधारणत: एक वीत
अंतरावर (१५-२० सें.मी.) ठे वत जावेत. बटाटा ओळीवर िथमेट १० िकलो
प्रित हेक्टरी लागवडीपूवीर् द्यावे. बटाटे मोठे असल्यास प्रत्येक फोडीवर २-३
डोळे राहतील अशा बेताने तुकडे करुन लावणी करावी. बटाटे लागवड
करण्यापूवीर् बािवस्टीन (२५ ग्रॅम १० िल. पाणी) या बुरशीनाशक द्रावणात
१५-२० िमनीटे बुडवून मग बटाटे लावावेत. प्रित हेक्टर १५-२० िक्वं टल
बटाटा िबयाणे लागते.
6. बटाट्यांच्या दोन ओळींच्या मध्यभागी ६०-७० सें.मी. चा ट्रॅ क्टर िरजर
व्यविस्थत चालवावा. उसासाठी सर्या होतांना बटाटे आपोआप वरंब्यात
झाकले जातात.
7. पाणी देण्यासाठी रानबांधणी करावी. रानबांधणी करतांना िनघाले ले बटाटे
वेचून घ्यावेत.

8. उसाला द्यावया चा रासायिनक खताचा हप्ता सरीत टाकावा. दोन डोळ्याचे
उसाचे तुकडे केलेले बेणे वरंब्यावर नीट ठे वून उसाच्या सरीला पाणी सुरु
करावे. रानबांधणी व्यविस्थत करुन सरीत उसाची लागवड करावी.
9. आं बवणीचे पाणी म्हणजे उस लावल्यानंतर ३-४ िदवसांनी वरंबा दोन
तृतीअंश िभजेल या बेताने पाणी द्यावे. लागवड केलेल्या वरंब्याती ल
बटाट्यास पाणी (ओल) पोहचेल अशा बेताने पाणी द्यावे. अिधक पाणी
िदल्यास वरंब्यातील बटाटा सडतो. त्यासाठी वाफ्यात पाणी साचून राहणार
नाही याची खबरदारी घ्यावी. वरंब्यातील ओल पाहून पाणी द्यावे.
10.उस + बटाटा आं तरिप कातील तणिन यंत्रणासाठी लागवडीनंतर ४ ते ५
िदवसांनी जिमनीवर तणनाशकांची फवारणी करावी उदा. सैंकॉर २५ ग्रॅम १०
िलटर पाण्यात टाकून फवारावे िकंवा ऑिक्सफ्ल्यूओफेर् न (गोल) १० िम.ली.
१० िलटर पाण्या त टाकून उस + बटाटा लागवडीनंतर ४ ते ५ िदवसांनी
जमीन वाफशावर असतांना फवारावे.
11.जिमनीच्या मगदुरानुसार (हलकी िकंवा भारी) ८-१० िदवसांच्या अंतराने नंतर
व्यविस्थत पाणी देत राहावे.
12.कोंब फुटलेले बटाटे लावले असल्यास १०-१५ िदवसांत उगवण होते व
लावणी नंतर ३०-३५ िदवसांत बटाटा िपकाने वरंबे संपूणर् झाकून जातात.
वरंब्यातील बटाटा िपकास ३०-३५ िदवसांनी लहान बटाटे लागण्यास
सुरुवात होते. त्यामुळे आं तरमशागत उदा. िनं दणी आटोपून घ्यावी.
13.बटाट्याचे पीक ९०-१०० िदवसात तयार होते.
14.लागवडीपासून १२-१६ आठवड्याच्या दरम्यान उसाला बांधणी करावी
लागते. त्यासाठी वरंबे बैलाच्या तीन दाती मोगड्याने फोडून माती िढली
करावी व िनघालेले बटाटे वेचून घ्यावेत. नंतर बैल िकंवा पॉवर िटलर िरजरने

उसाला माती चढवतात तेव्हां पुन्हा जिमनीतील बटाटा काढणी होत ते वेचून
घ्यावे.
15.उसाच्या बांधणीचे वरील काम करतांना बटाटे आपोआप जिमनीबाहे र
पडतात ते वेचून घ्यावे.
16.उत्पािदत झालेले लहान, मध्यम व मोठे बटाटे वेचून प्रतवारी नुसार पोती
भरुन िवक्रीस पाठवावे.
अशाप्रकारे उसाच्या उत्पन्नावर बटाटा िपकाचा कोणताही िवपरीत पिरणाम
न होता हेक्टरी साधारणत: १२५-१५० िक्वं टल बटा टे िमळत असले तरी एकट्या
दुकट्या शेतकर्याला चांगल्या प्रतीचा बटाटा िबयाणे देण्याची व्यवस्था करणे व
शेतातून िनघालेल्या बटाटा मालाची फायदेशीर िवक्रीची व्यवस्था करणे नीट जमू
शकत नाही. त्यासाठी बटाटा उत्पादक संघ स्थापून िकंवा साखर कारखानदारांनी
यात सहभाग घेतल्या स या िपकाची िबयाण्याची तसेच िवक्रीची व्यवस्था प्रभावी
करुन अिधक उत्पादन व नफा िमळण्यास चालना िमळे ल. तसेच उत्पािदत
बटाट्यावर प्रिक्रया करणारे उद्योग चालू करुन सुिशिक्षत बेरोजगारांनाही नवीन
उद्योग चालू करण्यास मोठा वावा आहे. आता बटाटा प्रिक्रया उद्योगासाठी कुफरी
िचपसोना-१ व कुफरी िचपसोना-२ या जात िवकसीत करण्यात आल्यामुळे उत्कृष्ट
प्रतीचे िचप्स व फ्रेंच फ्राईज तयार होतात.
उसात बटाटा आं तरिपकावरील संशोधन
पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा आं तरिपकावर, प्रादेिशक ऊस संशोधन केंद्र,
पाडेगांव, राष्ट्रीय कृिष संशोधन प्रकल्प, औरंगाबाद व कृिषिवद्या िवभाग,
मराठवाडा कृिष िवद्यापीठ, परभणी इत्यादी िठकाणी बटाटा िपकावर बरेच
संशोधन करण्यात आले आहे. ह्या िठकाणी झालेल्या संशोधनावरुन असे िदसून
येते की, पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा आं तरपीक हे तंत्र शेतकर्यांना खूपच फायदेशीर
आहे.

1) नािशक िजल्ह्यात सन १९७५ मध्ये रबी हंगामात, उसात बटाटा आं तरपीक
घेण्यात आले होते. ह्या भागात अनेक िठकाणी घेतलेल्या आं तरपीक
चाचणीत असे िदसून आले की, बटाटा या आं तरिपका चा उसाच्या
उत्पादनावर काहीही िवपरीत पिरणाम झाला नाही.
2) राजगुरुनगर, िज. पुणे येथे सन १९७५ मध्ये पूवर्हग
ं ामी ऊस (वाण को ७४०)
व बटाटा आं तरपीक घेण्यात आले होते. बटाटा िपकाचा उसावर काही वाईट
पिरणाम झाल्याचे िदसून आले नाही. बटाटा ह्या आं तरिपकाचे सुध्दा चांगले
उत्पादन (१४८.६२ िक्वं टल प्रती हेक्टर) िमळाले.
3) मराठवाडा कृिष िवद्यापीठ, परभणी येथे पूवर्हग
ं ामी उसात िनरिनराळी
भाजीपाल्याची िपके घेवून त्यांचा दोन वषेर् संशोधनात्मक अभ्यास करण्यात
आला होता. पूवर्हग
ं ामी उसात बटाट्या चे आं तरपीक घेतले असता, उसाचे
उत्पादन ९५.१६ टन प्रती हेक्टरी व बटाट्याचे उत्पादन १०७.१५ िक्वं टल प्रती
हेक्टरी िमळाल्याचे िदसून आले. ह्या तंत्रापासून िनव्वळ उत्पन्न प्रती हेक्टरी
रु.१९,०५०/- चे िमळाले.
4) बटाटा िपकाचे तज्ञ डॉ. जे.टी. नानकर, डॉ. ए.व्ही.सोळं के व त्यांच्या
सहकायार्ंनी, पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा आं तरपीक या तंत्रावर गेल्या १५-२०
वषार्त भरपूर संशोधन करुन महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उसात
बटाटा आं तरपीक लागवड करण्याची िशफारसही केली आहे. त्यांनी
केलेल्या संशोधनापैकी काही िनवडक संशोधनाचे िनष्कषर् खालीलप्रमा णे
आहेत.
सन १९८०-८१, १९८१-८२ व १९८२-८३ ह्या तीन वषार्त त्यांनी पूवर् हंगामी
उसात बटाटा आं तरिप कावर मराठवाडा कृिष िवद्यापीठ, परभणी येथे संशोधन
केले. त्यात त्यांनी उसासाठी ज्या सर्या वरंबे तयार होतात, त्या करण्याअगोदर ९०
सें.मी. आिण २० सें.मी. दोन बटाट्यातील अंतर ठे वून वरंब्यात बटाटा या िपकाची

लागवड केली. तर सरीत उसाची लागवड केली. तीन मिहन्याचे बटाट्याचे पीक
वरंब्यात तयार झाले. त्याचवेळी उसाला माती लावण्याच्या कामातच बटाटा
िपकाची काढणी झाली. बटाटा या िपकाचा उत्पादनावर काहीही िवपरीत पिरणाम
झाला नाही. उलट बटाट्याचे प्रती हेक्टरी रु.९,११५/- ते रु.९,८७३/- चे अिधक
बोनस उत्पादन िमळाले (डॉ. नानकर व सहकारी, १९८४).
औरंगाबाद िजल्हयातील ता. कन्नड येथील कन्नड सहकारी साखर
कारखाना िल. कन्नड येथील शेतकर्यांच्या प्रक्षेत्रा वर सन १९८४-८५ साली
जवळजवळ ५०० एकर मोठ्या क्षेत्रावर पूवर्हग
ं ामी ऊसात बटाटा आं तरपीक
घेण्यात आले होते. त्यावेळचे कारखान्याचे चेअरमन व आमदार स्व.रायभानजी
जाधव यांनी कारखान्याच्या पिरसरा तील प्रत्येक गटातील ४-५ शेतकर्यांच्या
शेतांवर, पूवर्हग
ं ामी उसात बटाटा लागवड करुन महाराष्ट्रात प्रथमच ह्या तंत्राला
शेतकर्यांच्या शेतावर नेवून एक नवी िदशा िदली होती. साखर कारखान्यामाफर्त
शेतकर्यांना बटाटा िबयाणे पुरवण्यात आले होते. ह्या तंत्रामुळे उसाचे व बटाट्याचे
सुध्दा भरघोस असे उत्पादन (उसाचे सरासरी ८० ते १३० टन व बटाट्याचे ९० ते
२१० िक्वं टल प्रती हेक्टरी) शेतकर्यांना िमळाले. धुळे िजल्ह्यातील िशरपूर येथील
िप्रयदशर्नी कोल्ड स्टोरज याच्याद्वारे सन १९९४ मध्ये रब्बी हंगामात जवळजवळ
५०० एकर क्षेत्रावर बटाटा लागवड करण्यात आली होती. पैकी काही क्षेत्रावर
उसात बटाटा आं तरिप काचे उत्पन्न एकरी ४० िक्वं टलपासून ते ११० िक्वं टलपयर्ंत
िमळाले. महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठातही २००५-०६ मध्ये एकूण ७० एकर
क्षेत्रावर उसात बटाटा आं तरिपक घेण्यात आले होते. त्यात उसाची को ९४०१२ हा
वाण व बटाट्या चा िचपसोना -१ घेण्यात आला होता. उसात बटाट्याचे सरासरी
उत्पादन ४५ ते ५० िक्वं टल प्रित एकर िमळाले होते. तर उसाचे उत्पादन सरासरी
१२० िक्वं टल प्रित हेक्टरी िमळाले. कृिष तंत्रज्ञान मािहती केंद्र, राहुरी अंतगर्त
शेतकरी शास्त्रज्ञ मंचाचे सभासद श्री. मिच्छंद्र भागवत घोलप, मु.पो. हनुमंतगा व,

ता. राहाता, िज. अहमदनगर या शेतकर्याने दरवषीर् ६ ते ७ एकर उसात बटाटा
आं तरिपकात एकरी ९० ते ९५ िक्वं टल बटाट्याचे तर उसाचे उत्पादन ९७ टन प्रित
एकरी घेतले होते.

ऊस + बटाटा िपकाचे (सन २००७-०८) अथर्शास्त्र
अ. नं. तपशील

उत्पादन

१.

पूवर्हग
ं ामी उसाचे उत्पन्न

११० टन/ हे.

२.

पूवर्हग
ं ामी उसातील बटाटा उत्पादन

१२५ िक्वं ./हे.

३.

उसाचा साखर कारखान्या चा प्रती टन रु. ७५०/ टन
भाव

४.

पूवर्हग
ं ामी उसातील बटाटा प्रती िक्वं टल रु. ४००/ िक्वं .
बाजारभाव

५.

उसापासून िमळणारे एकूण उत्पन्न (रु. रु ८२,५००/
७५० ११० टन)

६.

बटाट्यापासून िमळणारे एकूण उत्पन्न रु. ५०,०००/
(रु.४०० १२५ टन)

७.

हे.
हे.

ऊस लागवडीसाठी लागणारा संपूणर् खचर् रु. ४३,७५०/
हे.

८.

बटाट्यासाठी लागणारा संपूणर् खचर्

रु. ३२,४००/
हे.

९.

ऊस + बटाट्यापासून िमळणारे एकूण रु.
उत्पन्न

१०.

ऊ स + ब टा टा ल ा ग व ड ी स ा ठ ी रु. ७६,१५०/
सुरुवातीपासूनचा खचर्

११.

१,३२,५००/ हे.
हे.

ऊस + बटाटा लागवडी पासून हेक्टरी रु. ५६,३५०/
िनव्वळ नफा

हे.

वरील तक्त्यावरुन आपणास सध्याच्या पिरिस्थतीनुसार पूवर्हग
ं ामी ऊस +
बटाटा लागवडीपासून हेक्टरी रु. ५६,३५०/- िनव्वळ नफा िमळू शकतो. पूवर्हग
ं ामी
उसाची लागवड करणार्या शेतकर्यांनी ह्या नवीन तंत्राचा वापर करावा. यािशवाय
दुहरे ी फायदा असा की, बटाटा िपकाचा पाला २ ते २.५ टन/हे. उसाच्या शेतातच
पडतो. तो जिमनीत गाडल्यामुळे त्यापासून जिमनीची घडण सुधारण्यास व उसाचे
उत्पादनही वाढण्यास फायदा होतो.

