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_______________________________________________________________

िड युजर तंत्रज्ञान – नेहमी िवचारले जाणारे प्र न

फळबागाईतदारांनी बागे िड युजर तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर फळांचे उ पादन

वाढते, फळांचा दजार् सुधारतो, िविवध खचर् कमी होतात, पा यातून ८५% बचत

होते. आिण एकरी न यात फार मोठी वाढ होते
प्रमाणात िड यज
ु र तंत्रज्ञान वाप
उपल ध आहे .

यामुळे बागाईतदार मो या

लागले आहे त. लेख पाने या तंत्रज्ञानाची मािहती

या या जोडीने प्र नो र

पाने आ ही मािहती उपल ध क न दे त

आहोत. यासाठी या प्र नोतरांचे खालील भाग पाडलेले आहे त.
िड युजर तंत्रज्ञान हे उ च दजार्चे कृिषतंत्रज्ञान आहे .

संक पना पिह या वाचनात समजतीलच असे नाही.

यामुळे

यातील काही

हणून ही प्र नो रे पुहा पु हा

वाचावीत. तसेच अिधक मािहतीसाठी िवजय जोगळे कर (९४२२४३०१९७) या नंबरवर
संपकर् साधावा.

भाग अ) िड यज
ु रचे फायदे िवषयक प्र न :प्र न १.
उ र

िड यज
ु र तंत्रात You can drive a crop like a car असे का

हणतात ?

िड यज
ु र तंत्रात आपण दे ऊ ती अ नद्र ये झाडांकडून हुकमी उचलली
जातात. आंत गेले या अ नद्र यांप्रमाणे झाडांची वतर्णक
ू असते. आप याला झाडांची

वतर्णूक कशी हवी आहे . (उदा. मोहोर काढणे, जा त उ पादन घेणे, लवकर पक्वता

आणणे, पक्वता लांबिवणे वगैरे) याप्रमाणे अ नद्र ये दे ऊन आपण झाडांची वतर्णूक
िनयंित्रत क न झाडाकडून हवे तसे पिरणाम िमळवू शकतो. िड युजर ही अशी
िसंचन प दती आहे की

या वारे िदलेले खत ९०-९५% या प्रमाणांत आपण

झाडांकडून उचलून घेऊ शकत असतो व आप याला हवी ती वतर्णक
ू झाडाकडून
क न घेतो

हणन
ू िड यज
ु र तंत्रात You can drive a crop like a car असे आपण

हणन
ू शकतो. अ य िसंचन प दतीत झाडांवर इतके िनयंत्रण आणता येत नाही.

प्र न २.
उ र

झाडे जगिवणेसाठी िड युजर तंत्राने िकती पाणी लागेल ?

झाडे जगिवणेसाठी प्रती चौरस मीटर पानां या क्षेत्रफळासाठी रोज ३००

िमली पाणी पुरेसे होते.

हणजे एकरी दोन हजार चौरस मीटर पानांचे क्षेत्रफळ

असेल तर रोज ६०० िलटर पाणी झाडे जगिवणेसाठी पुरेसे आहे .
प्र न ३.

‘‘पा याची उ पादकता’’

उ र

‘‘पा याची उ पादकता’’

हणजे काय ?
हणजे शेती/बागायतीत िदले या १००० िलटर

हणजेच एक घनमीटर पा यापासन
ू िकती

पये उ प न िमळाले ते मोजणे. कमी

पाणी वाप न ( हणजेच पाणी नाश टाळून) जा त पैसे िमळिवले तर प्रती घनमीटर
जा त पैसे िमळतात. ‘‘पा याची उ पादकता’’ मोज याचा दस
ु रा िनकष

हणजे

बागेत िदले या प्रती एक िलटर पा यापासून िकती ग्रॅम बायोमास िनिमर्ती झाली हे

मोजणे. िड युजर तंत्रामुळे एक हजार िलटर पा यापासून आपण ३०० ते १२००
पये िमळवू शकतो.

प्र न ४.

‘‘पा याची

उ पादकता’’

या

संक पनेचा

शेतीतील

न यावर

कसा

पिरणाम होतो ?
उ र

शेती/बागायतीतील सवर् िनिव ठांची उ पादकता पा याचया उ पादकतेवर

अवलंबून असते. सवर् िनिव ठांचा पुरेपुर वापर होणे

हणजे

िनमार्ण होते. पिरणामत: शेती/बागायतीतील नफा वाढतो.

या बागायतीत पा याचे

उ पादकता असे

हणता येईल.

यांची अ यु च

यामळ
ु े खचर् कमी व उ प न जा त अशी ि थती

प्रती घनमीटर पैसे जा त होतात ते बागाईतदार

ीमंत असतात. पा याची

उ पादकता य सूत्राने शेतीप दतीचा िवचार केला तर उ पादनांत वाढ होऊन
पा याची मागणी मात्र कमी होते व पाणी प्र न सोडिवणे सोपे होते. िड युजर तंत्र

वापर यास पा याची उ पादकता सव च िमळते अ य सवर् िसंचन प दतीत ती
फारच कमी िमळते.

भाग २) :प्र न १.

झाडा या वर या टोकापयर्ंत पाणी कसे पोचते ?

उ र

झाडा या वर या टोकापयर्ंत पाणी द्रवािभसरण िक्रयेने पोचते.

प्र न २.

प्रती चौरस मीटर पाना या क्षेत्रफळाला रोज िकती पाणी लागते ?

उ र

िड यज
ु र तंत्राने बा पीभवना या दरा या १५% िकंवा प्रती चौरस मीटर

पानां या क्षेत्रफळासाठी १।। ते २ लीटर पाणी रोज लागते. िठबक प दतीने प्रती
चौरस मीटर पानां या क्षेत्रफळासाठी रोज ५ ते ६ िलटर पाणी

यावे लागते.

प्र न ३.

महारा ट्रात बा पीभवनाचा दर िकती असतो ?

उ र

६ ते १६ लीटर प्रती चौरस पाणी प्रती िदन असतो.

प्र न ४.

बा पीभवनाचा दर कशावर ठरतो ?

उ र

हवेचे तापमान + हवेतील आद्रता + हवेची हालचाल यावर ठरतो.

प्र न ५.

िड यज
ु र तंत्रात जिमनीत पाणी कसे पसरते ? िठबक प दतीत ते

कसे पसरते ?
उ र

िड युजर तंत्रात केशाकषर्ण िक्रयेने मुळां या पिरसरात आडवे पसरते.

तर िठबक प दतीत गाजरा या आकारासारखे खोलवर पसरते व मुळां या खालीही

जाते.

प्र न ६.
लागते ?
उ र

झाडाला दप
ु ारी ताण पडू नये

हणून मुळांचे िकती टक्के क्षेत्र िभजवावे

झाडाला दप
ु ारी ताण पडू नये

हणून मुळांचे ५०% क्षेत्र िभजवावे

लागते. िड युजर तंत्रात पाणी आडवे पसरत अस याने हे कमी पा यात सहजपणे
करता येते. िठबक प दतीत यासाठी जा त पाणी वापरावे लागते.

प्र न ७.

झाडा या पानांचे क्षेत्रफळ कसे मोजावे ?

उ र

१) झाडाची ित्र या (एक बाजू) मीटर म ये मोजावयाची नंतर

ित्र येचा वगर् क न

या

याला तीनने गण
ु ावयाचे जे उतर येईल तेवढे चौरस मीटर

पानांचे क्षेत्रफळ असते. २) झाडाची ित्र या मोजावयाची व याला ित्र या वगर् x ३.१४
हा फा युल
र् ा लावावयाचा.
प्र न ८.

झाडाची रोजची पा याची गरज कशी ठरवावयाची ?

उ र

प्रती चौरस मीटर पाना या क्षेत्रफळाला सीझन प्रमाणे १।। ते २ िलटर

पाणी रोजी लागते.

यामुळे पानांचे क्षेत्रफळ x २ एवढे लीटर पाणी

या झाडाला

िड युजर तंत्राने लागते. िठबक प दतीने या या काही पट पाणी लागते.
प्र न ९.

आपला आजचा िसंचन िवचार कशाशी जोडलेला आहे ?

उ र

आपला आजचा िसंचन िवचार पाटा या पाणी दे याशी जोडलेला आहे .

यांत ५०% बचत करावयाची असे आपण

हणत असतो.

यात िवक्रमी उ पादन

घेणे, झाडांचे आरोग्य चांगले ठे वणे वगैरे बाबींचा िवचार केला जात नाही.
प्र न १०.
उ र

योग्य िसंचन िवचार कोणता ?
िदले या

पाणी

व

अ नद्र यांपैकी

९०-९५%

अ नद्र ये

व

पाणी

झाडाकडून हुकमीपणे उचलले जाईल अशी िसंचन प दती हवी असा िवचार हवा. हे
केवळ िड यज
ु र तंत्रामळ
ु े शक्य होते. यामळ
ु े झाडाचे आरोग्य चांगले राखन
ू दरवषीर्

िठबक या िन
प्र न ११.

या पा यांत िवक्रमी उ पादन घेता येते.

पाणी यव थापना या पांच प्रमुख बाबी कोण या ?

उ र १) जिमनीखाली १० समी. खोलीवर पाणी दे णे.

यामुळे बा पीभवनाने

पा याचा नाश होत नाही. मातीचे म चींग हे सव कृ ट म चींग समजले जाते.
२) केशाकषर्णाने पाणी पसरले पािहजे

वेगाने पाणी जिमनीला उपल ध होइर्ल असे
ि थती कायम रहाते.

यामुळे केशाकषर्णा या वेगापेक्षा कमी
यव थापन करणे. यामुळे वाफसा

३) जिमनी या खाली ३० समी.

या खाली पाणी जाणार नाही याची काळजी

घेणे. कारण याखाली मुळै नसतात.

४) एकूण मळ
ु ां या ५०% क्षेत्र िभजिवणे. यामळ
ु े झाडे दप
ु ारी दे खील कायर्क्षम

राहतात.

५) गरजे इतकेच
२ िलटर पाणी दे णे.
इतकी िमळते.
प्र न १२.
बचत होते ?
उ र
बचत होते.
प्र न १३.

हणजे प्रती चौरस पानां या क्षेत्रफळासाठी प्रितिदन १।। ते
यामुळे पाणी व खत वापर कायर्क्षमता ९५ ते १०० टक्के

िड युजर तंत्राने िकती पाणी बचत होते ? िठबक प दतीने िकती पाणी
िड युजर तंत्राने ८५% पाणी बचत होते. िठबक प दतीने ५०% पाणी

पारं पािरक प दतीने (िठबक, ि प्रंकलर, पाट) िद या जाणा-या पा याचा

चार प्रकारे वापर होतो ते चार प्रकार कोणते ?
उ र

१) जिमनी व न पाणी बा पीभवनाने उडून जाते.

या या जोडीला

जिमनीतील पाणी केशाकषर्णाने वर येत असते

योच दे खील बा पीभवन होते. २)

पाणी िद यानंतर ते मळ
ु ां या खाली ३० समी

या खाली िनघन
ू जाते व जातांना

आप याबरोबर मळ
ु ां या क्षेत्रातील अ नद्र येही मळ
ु ां या खाली घेऊन जाते. ३)
मुळां या क्षेत्रातील मातीत वाफसा ि थतीत असलेले पाणी. ४) झाड पण सजर्नसाठी
प्रती चौरस मीटर पाना या क्षेत्रफळाला रोज १।। ते २ लीटर पाणी उचलते तो चौथा

वापर.
प्र न १४.
उ र

िड युजर तंत्रात पा याचा कसा वापर होतो ?

िड युजर तंत्रात जिमनीखाली १० ते ३० स.मी. या क्षेत्रात वाफसा

ि थतीत पाणी असते हा पिहला वापर असतो. झाड पण सजनार्साठी िदवसा पाणी
उचलते तो दस
ु रा वापर असतो. िड युजर तंत्रात पा याचा या दोनच प्रकारे वापर

होत अस याने पाणी नाश होत नाही.
प्र न १५.

िठबक प दतीने व िड युजर प दतीने प्रती एकर डाळींब, द्राक्ष बागेला

एका वषार्त िकती पाणी लागत असते ?
उ र

डाळींब बागेला प्रतीवषीर् िठबक प दतीने २५ लाख िलटर पाणी लागते

तर िड यज
ु र प दतीने चांगले उ पादन घेणेसाठी ८ ते १० लाख िलटर पाणी परु ते,
द्राक्ष बागेला एकरी प्रतीवषीर् िठबक प दतीने ३५ लाख िलटर पाणी लागते तर
यासाठी िड युजर प दतीने १४ लाख िलटर पाणी पुरेसे होते.

भाग ३) खत यव थापन िवषयक प्र न :प्र न १.
उ र
असतात.

झाडांची अ नपाणी घेणारी तंतुमय मुळे िकती खोलीपयर्ंत असतात ?

झाडांची अ नपाणी घेणारी तंतुमय मुळे (१ फुट) ३० समी. खोलीपयर्ंत

प्र न २.

झाडाला िकती अ नद्र ये लागतात ?

उ र

झाडाला १३ अ नद्र ये लागतात. यािशवाय हायड्रोजन, ऑक्सीजन व

काबर्न हे घटक पानांकडून उपल ध होतात.
प्र न ३.

कोणती १३ अ नद्र ये ?

उ र

नत्र,

फुरद, पालाश, कॅलिशयम, स फर, मॅग्नेिशयम, आयनर्, कॉपर,

िझंक, बोरान, मोली लेडनम, िसलीका, मॅगेनीज.
प्र न ४.

अ नद्र यांचे पा यातील प्रमाण कसे सांगतात ?

उ र

ppm म ये सांगतात (parts per million म ये).

प्र न ५.

चांग या उ पादनासाठी झाडाला िकती ppm मात्रेत अ नद्र ये दे णे

आव यक आहे ?
उ र

२०० ते ४०० ppm मात्रेत (एक िलटर पा यात अधार् ग्रॅम अ नद्र ये

असतील तर याचे वणर्न ५०० ppm अ नद्र ये असे केले जाते)
प्र न ६.

िनरिनरा या फळझाडांना प्रती टन उ पादनसाठी िकती िकलो अ नद्र ये

लागतात ?
उ र
िकलो वगैरे.

हापूस आंबा २१ िकलो, डाळींब १५ िकलो, द्राक्ष १० िकलो, मोसंबी १२

प्र न ७.

फळांचे प्रती एकरी उ पादन कोण या बाबींवर ठरते ?

उ र

१) एकरी पानांचे क्षेत्रफळ २) खोडाची जाडी ३) प्रती चौरस मीटर

पाना या क्षेत्रफाळाला झाड िकती िलटर पाणी उचलत आहे . ४) उचल या जाणा-या
पा यातून िकती ती तेत अ नद्र य उचलली जात आहे त यावर एकरी फलो पादन

अवलंबून असते. िड युजर तंत्रात, आप याला एकरी कोण या फळाचे िकती टन
उ पादन घ्यावयाचे आहे हे िनि चत क न
शोिषली पािहजेत हे ठरिवले जाते व

यासाठी झाडांनी िकती अ नद्र ये

याप्रमाणे अ नद्र य िदली जातात. एवढी

अ नद्र ये फळवाढी या काळात झाडा या आत जातील अशाप्रकारे अ नद्र यांची
ppm म ये मात्रा िनि चत केली जाते व अ य कोण याही िसंचन प दतीत असे
अ नद्र ये यव थापन करता येत नाही.
प्र न ८.

आज या िसंचन प दतीत आपण िदले या अ नद्र यापैकी िकती टक्के

अ नद्र ये झाडांकडून उचलली जातात?
उ र

जातात.
प्र न ९.

पारं पािरक प दतीत ३० ते ३५ टक्के अ नद्र ये झाडांकडून उचलली

िड यज
ु र तंत्रात िकती टक्के अ नद्र ये झाडांकडून उचलली जातात ?

उ र

िड यज
ु र तंत्रात ९० ते ९५% अ नद्र ये झाडांकडून उचलली जातात.

प्र न १०.

अ नद्र य यव थापना या तीन प्रमख
ु बाबी कोण या ?

उ र

ती ता, प्रामख्
ु य, पर पर प्रमाण या

या तीन प्रमख
बाबी आहे त.
ु

परं पािरक िसंचन प दतीत या तीन बाबींचे फारसे

यव थापन करता येत नाही.

िड युजर तंत्राने या तीन बाबींवर पूणर् िनयंत्रण ठे वून िवक्रमी उ पादन घेता येते.
प्र न ११.

खता या ppm िहशोब कसा करावयाचा ?

उ र

िड युजर वापरणा-या शेतक-यांना या िवषयाची मािहती

भराम टाईल

वक्सर्कडून िदली जाते. िड यज
ु र नसतील तर खताचा ppm या मात्रेत वापर करता

येत नाही.
प्र न १२.
उ र

िड यज
ु र तंत्रात प्र येकवेळी तेरा अ नघटक कसे िदले जातात ?

िड यज
ु र तंत्रात नेहमी या खतातन
ू योग्य ppm मात्रेत नत्र, पालाश,

फुरद, कॅ शीयम व मॅग्नेिशयम हे पाच अ नघटक अपेिक्षत उ पादनासाठी कसे

यावयाचे याचे मागर्दशर्न आ ही करतो. यािशवाय दजदार पेशीिनिमर्तीसाठी योग्य
सू मद्र यांचे

िम ण

तयार क न

ते

नेहमी या

खतांबरोबर,

पा यातून

कसे

यावयाचे याचेही मागर्दशर्न आ ही िड यज
ु र वापरणा-या शेतक-यांना करतो.

भाग ४
प्र न १.
उ र

िड यज
ु र तंत्रािवषयक प्र न :-

िड युजर

हणजे काय ?

िड यज
ु र हे दं डगोलाकृती भांडे असते.

२२ समी. आहे .

याचा

याला तळांत ५ भोके असतात

यास १५ समी. व उं ची

यातन
ू पाणी जिमनीत शोषले

जाते. वरचे बाजस
ू एक भोक असते यातून मायक्रो युब आंत टाकली जाते हे भांडे

िविश ठ प्रकार या मातीपासून बनिवलेले असते व १००० deg. C
भाजलेले असते
असतात.
प्र न २.
उ र

यामुळे ते अनेक वष िटकते ३ व ६ लीटर क्षमतेचे िड युजर

डी युजर वापरणेची प धत काय आहे ?
हे

तापमानाला

डी यज
ु र

झाडावाटोळे

िविश ठ

प धतीने

बेड

क न

यावर

बसवावयाचे असतात. एक मीटर त्री येसाठी चार या प्रमाणात डी युजर वापरावे
लागत असतात.

या डी युजर मधून झाडां या गरजेइतके पाणी जिमनीखाली िदले

जाते. पा यातून खते िदली जातात. डी युजर बसवीणे या प धतीची तपशीलवार

मािहती डी युजर खरे दी करताना शेतक-यांना िदली जाते.
प्र न ३.
उ र
होतात.

डी युजर कोठे उपल ध होतात ?

डी युजर

ीराम टाइल वक्सर् खेडीर् िचपळूण या सं थेकडे उपल ध

ी. िवजय जोगळे कर, मोबा.: ९४२२४३०१९७ यां याकडे संपकर् साध यास

गरजेप्रमाणे डी यज
ु र आप या बागेत पोचिव याची

यव था केली जाते. एका

ट्रकम ये तीन हजार डी युजर मावतात यामुळे शक्यतो

डी युजरची वाहतुिकसह संपूणर् रक्कम आमचे

ऑफ इंिडया मधील खा यात भरावी लागते.

या पटीत ऑडर्र असावी.

टे ट बँक ऑफ इंिडया िकंवा बँक

यानंतर आ ही डी युजर पोच करतो.

बँक खा याचा तपशील शेतक-यां या िवनंतीव न कळिवला जातो.
प्र न ४.
उ र

डी युजर एकरी खचर् िकती यतो ?

एकरी झाडांची संख्या, वय, कोणती लागवड आहे यावर एकरी खचर्

ठरत असतो.

यामुळे वरील तपशील सांिगत यावर एकरी खचर् सांगता येतो.

डी युजर वापर यास एकरी उ प न खप
ू च वाढते. डी युजरचा खचर्

यावाढीव

उ प ना या ५/१०% इतकाच आिण पिह याच वषीर् वसल
ू होतो एवढे सांगता येईल.

डी यज
ु र अनेक वष िटकतात. डी यज
ु र वापरले नाहीत तर बागाईतदाराचा िविवध
प्रकारे तोटा होत असतो आिण तो कळत नाही.
लेखात िदला आहे .
प्र न ५.
उ र

या नक
ु सानीचा तपशील

डी यज
ु र तंत्रज्ञान कोण या झाडांसाठी वापरले जाते ?

डी युजर तंत्रज्ञान सवर् फळझाडांसाठी वापरले जाते (द्राक्ष, डािळंब,

आंबा, िचकू, पे , संत्री, मोसंबी, िसताफळ, अंजीर, वगैरे)
प्र न ६.

वातं य

डी युजर सरकारी सबिसडी आहे का ?

उ र

डी युजरसाठी सरकारी सबिसडी नाही, परं तु डी युजर तंत्रज्ञान हीच

बागाईतदाराला खरी सबिसडी आहे कारण या तंत्रज्ञानामुळे

दजार्चे होते.
प्र न ७.

याचे आयु यच वर या

पाणी बचतीसाठी िविवध प्रकारचे उपाय – मि चंग सािह य, पाइपचे

तक
ु डे, मडकी, जिमनीखाली पाणी दे या या पोरस पाईप सारख्या िसंचन प धती,

जिमनीत पाणी ध न ठे वणारे रासायिनक पदाथर् – सच
ु िवले जातात. डी यज
ु र
तंत्राची वरील पयार्यांबरोबर कशी तुलना करता येईल ?

उ र

डी युजरमुळे पा याची ८५% बचत होते. एवढी बचत अ य कोण याही

उपायांनी होत नाही.

यामुळे पाणी बचती या

टीने डी यज
ु र तंत्रज्ञान सव म

आहे च िशवाय डी युजर तंत्राने करता येणारे काटे कोर अ नद्र य

यव थापन व

या वारे हुकमी, िवक्रमी, दजदार उ पादन अ य कोण याही साधनाने घेता येत
नाही. डी युजरसाठी होणारा खचर् पिह याच वषीर् िमळणा-या वाढीव उ पादनातन
ू

झाडे परत दे तात यामळ
ु े बागाईतदारांनी ता परु ते व कमदजार्चे उपाय दरवषीर् करीत
राह यापेक्षा डी यज
ु र तंत्रज्ञान कायम व पी राबवावे व अनेक प्र न कायमचे
संपवावे. द ु काळात बागा जगिव यासाठी अ य उपायां या तल
ु नेत डी युजर तंत्राने

अ यंत कमी पाणी लागते िशवाय या तंत्राने अितअ प प्रमाणात िझंक, बोरोन,
पोटाश, फो फोरस यांचा पा याबरोबर पुरवठा क न आपण झाडांचे आरोग्य ती
द ु काळातदे खील उ म राखू शकतो.

यानंतर पाणी उपल ध झा यावर बहार

धर यासाठी झाड तयार राहते. अ य िसंचन प धतीत हे शक्य होत नाही.
प्र न ८.
उ र

डी युजर तंत्राचे प्रा यिक्षक कोठे पहायला िमळे ल ?
महारा ट्रात

अनेक

िज

यात

िविवध

िठकाणी

वेगवेग या

फळिपकांसाठी अनेक चांगले बागाईतदार गेली काही वष डी युजर वापरीत आहे त.

शेकडो हे क्टर क्षेत्रावर डी यज
ु र तंत्र वाप न फलो पादन घेतले जात आहे .

या बागा पाहावया या असतील

यांनी आमचेबरोबर संपकर् करावा.

हवे

यां या

असले या

फळिपकां या

जवळ या

बागाईतदरानी अशा बागा पहा यात व नंतर

बागा

आ ही

यांना

हणजे

यांना

सच
ु व.ू

नवीन

वतः डी युजर वापरणेचा िनणर्य

करावा असा आमचा नेहमी प्रय न असतो. आप या व वेबसाईटवर अशा बागांचे
ि हडीओ आहे त तेही पाहावेत.
प्र न ९.
उ र

डी युजर तंत्राची मािहती दे णारी वेबसाईट आहे का ?

www.diffusertechnology.com िह आमची डी युजर तंत्राची मािहत

दे णारी वेबसाईट आहे . डी यज
ु र तंत्रसंबंधी लेख, ि हडीओ, डी यज
ु र तंत्र वापरणा-या

बागांचे शट
ु ींग व

या बागाईतदारांचे अनभ
ु व इ यादी िविवध प्रकारची मािहती या

वेबसाईटवर उपल ध आहे . बागाईतदारांनी या वेबसाईटला भेट

यावी,

यांना हवे

असलेले लेख, फोटो इ यादी डाउनलोड क न घ्यावेत. याच वेबसाईटवर संपकार्साठी
न दणी कर याचीिह यव था केली आहे .

डाळींबासाठी िड युजर तंत्रज्ञान - ८५% पाणी बचत तसेच उ पादनात भरीव वाढ.
िड युजर तंत्रज्ञान वापरणा-या डाळींब बागेला प्रित एकर प्रित सीझन १० लाख

िलटर पाणी पुरेसे होते. स या िठबक या बागेसाठी २५ ते ३० लाख िलटर पाणी

लागत आहे .

िठबकवरील डाळींब बाग केवळ जगवायची तर १०-१२ लाख िलटर पाणी लागते.
िड युजरवरील बागेत तेव यात पा यात भरघोस उ पादन घेता येते.
िड युजरवरील डाळींब बागेम ये रोज सरासरी ४० ते ४५ िमनीटे िठबकचे पाणी
उ पादनासाठी पुरेसे होते. रोजचे १५ िमनीटे िठबकचे पाणी बाग जगिव यास पुरते.

िड युजरवरील डाळींब बाग अित कडक उ हा यातही ताजी तवानी, तरतरीत रहाते.
िड युजर तंत्राचा वापर केला पािहजे कारण

यामुळे एक एकर क्षेत्रासाठी िठबकने

जेवढे पाणी लागते तेव या पा यात दोन ते अडीच एकर डाळींब बाग करता येते.

हे सवर् फायदे िमळवून दे णा-या िड युजरची िकंमत पिह याच वषार्त वसूल होते.

िड युजर २५-३० वष िटकतात.

