महाराष्ट्रामध्ये ८.०० ते ८.५० लाख हे क्टर क्षेत्रावर ऊस हे नगदी पीक घेतले जाते. केंद्र शासनाने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी
ऊसदर ननयंत्रण कायद्यात दु रूस्ती करून वैधाननक नकमान नकंमत रद्द करुन त्याऐवजी रास्त आनण नकफायतशीर नकंमत
(एफ.आर.पी.) घोनित केली. या नवीन धोरणानुसार सन २००९-१० मध्ये ऊसाला रास्त आनण नकफायतशीर नकंमत रु.
१२९८.४० प्रनतटन ९.५०% मूलभूत साखर उताऱ्यासाठी आनण पुढील वाढीव १% साखर उताऱ्याला प्रनतटन रु. १३७
वाढीव दर जानहर करण्यात आला.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कृनि नवभागामाफफत प्रत्येक साखर कारखान्ां साठी ऊस जात व हं गाम ननयोजनाचा
कायफक्रम तयार करुन नदला जातो. त्या कायफक्रमाची काटे कोरपणे अंमलबजावणी जे कारखाने करतात त्यांच्या सरासरी
साखर उताऱ्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळू न आले आहे . नदलेल्या कायफक्रमानुसार ऊस जातींची योग्य वेळी लागवड
करणे आनण त्यांची योग्य वेळी तोडणी करुन गाळप करणे अत्यंत आवश्यक आहे . या मध्येही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा
सहभाग असणे अनतशय महत्वाचे आहे .
शेतकऱ्यां नी कमी क्षेत्रातून जास्त साखर उतारा असणाऱ्या ऊस जातींची लागवड करुन या ननयोजनामध्ये सहभाग घेणे
आवश्यक आहे . या दृनष्ट्कोनातून या संस्थेने तयार केलेल्या व्हीएसआय ४३४ आनण को-व्हीएसआय ९८०५ या जातींचा
जात आनण हं गाम ननयोजनात अंतभाफव करणे मह्त्वाचे आहे . या दोन्ही जाती पूवफ प्रसाररत करण्यात आल्या असून त्यांच्या
ननरननराळ्या कारखान्ांवर गाळप चाचण्याही घेण्यात आल्या आहे त. व्हीएसआय ४३४ ही सवाफ त लवकर जास्त उतारा
दे णारी, दहाव्या मनहन्ापासून सोळाव्या मनहन्ापयंत साखर उतारा नटकवून ठे वणारी आनण पाण्याचा ताण को-७४०
पेक्षाही जास्त सहन करण्याची क्षमता असलेली जात उती संवधफन तंत्राचा उपयोग करुन ननमाफण करण्यात आली आहे . या
जातीच्या आठ कारखान्ांवर गाळप चाचण्या घेण्यात आल्या आनण प्रत्येक नठकाणी प्रचनलत जातीपेक्षा साखर उतारा एक
ते दीड एककने जास्त नमळाला. यानशवाय सदरील जात गूळ तयार करण्यासाठीही उत्तम असल्याचे प्राथनमक अहवाल
नमळाले आहे त. को-व्हीएसआय ९८०५ ही मध्यम उशीरा तयार होणारी व ऊसाचे उत्पादन जास्त दे णारी, न लोळणारी
जात आहे . राजारामबापू स.सा.का. येथे घेतलेल्या या जातीच्या गाळप चाचणीवरुन असे नदसून आले आहे नक कोव्हीएसआय ९८०५ ही जात गाळपास घेतली असता को-८६०३२ पेक्षा ०.६१ एककने जास्त साखर उतारा नमळतो. या जाती
शेतकऱ्यां नी लावल्यास शेतकऱ्यां ना आनण कारखान्ां ना नकफायतशीर ठरतील असा मला नवश्वास वाटतो.
महाराष्ट्र राज्य साखर उताऱ्यात अग्रेसर असले तरी त्याचे प्रनत हेक्टरी ऊस उत्पादन घटले आहे . यासाठी जी अनेक कारणे
आहे त त्यापैकी महत्वाची कारणे म्हणजे त्याच त्या बेण्याचा ऊस लागवडीसाठी विाफ नुविे उपयोग करणे, ऊसाच्या खोडवा
नपकाची नीट काळजी न घेणे, पाण्याचा अनत वापर करणे, कीड व रोगांचे ननयंत्रण करण्यासाठी योग्य ते उपाय वेळेवर न
करणे, पूवफ व आं तर मशागत नीट न करणे, खत आनण पाणी यांचे योग्य ननयोजन न करणे इत्यानद, चां गल्या बेण्यासाठी
उती संवनधफत ऊस रोपांचा वापर कसा करावा, खोडवा नपकाची काळजी कशी घ्यावी, पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा,
औजारां च्या सहाय्याने पूवफ मशागत आनण ऊस नपकातील आं तर मशागत कशी करावी, रोग व नकडींचे ननयंत्रण कसे करावे
या सवफ गोष्ट्ींचा उहापोह सदरील ज्ञानयाग पुन्स्टस्तकेत केला आहे . या गोष्ट्ींचा शेतकऱ्यां नी अवलंब केल्यास ऊस उत्पादन व
साखर उताऱ्यात लक्षणीय वाढ करता येईल. नह काळाची गरज आहे .

या सुधारीत तंत्राचा वापर करुन दर हे क्टरी ऊस व साखर उत्पादनात वाढ करण्याचे प्रयत्न ऊस उत्पादक शेतकरी
करतील आनण त्यामुळे महाराष्ट्र ऊस आनण साखर उत्पादनात प्रथेम क्रमांकावर परत येईल याबद्दल मला खात्री वाटते.
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