
िचबड जमीन सुधारणा : (Reclaimation of ill drain Soil) 

रा यात मृद व जलसंधारण कामे सन 1983 पासून पाणलोट े  आधािरत कर यात येत आहेत. 
याम ये मृद व जलसंधारणा या कामासोबत जेथे जिमनी िचबड कवा पाणथळ झाले या आहेत अशा 
िठकाणी िचबड जिमनी सधुारणेची कामे पाणलोट े  िवकास काय माचा एक भाग हणनूच घे यात 
येत होती. सन 1992 म ये पाणलोट े  िवकास आधािरत जलसंधारणाचा मह वाकां ी काय म सु  
झाला आहे. या काय माम ये मृद व जलसंधारणा या सव कामाचंा समावशे कर यात आला. परंतू पुव  
सु  असलेला िचबड जमीन सुधारणेचा काय म वगळ यात आलेला होता. 

िपकाचंी चागंली वाढ हो यासाठी जिमनीतील जादा झाले या पा याचा यव थत िनचरा होणे अ यंत 
आव यक आहे. ब-याच िठकाणी भपुृ ठ व भू तरा या िविश ट रचनेमुळे विहतीखालील जिमनी या 
काही भागात वष तील काही मिहने पाणी साचनू रािह यामुळे िपकाचंी वाढ समाधानकारक होत नाही. 
िपके िपवळी पडू लागतात व पय याने िपकां या उ पादनावर अिन ट पिरणाम होतो. िचबड जमीन 
सुधारणा याम ये कोरडवाहू े ात जिमनीचे पृ ठभागावर व भपुृ ठाखालील चर खोदून जादा पा याचा 
िनचरा क न जमीन सुधारणे अिभ ेत आहे. जिमनीचे भौगोिलक पिर थतीनुसार एक कवा दोन मु य 
चर खोदून उपचरावाटे या मु य चराम ये पाणी आणनू सोडले जाते. यामुळे अशा जिमनी सुधारणेबाबत 
शेतकरी व लोक ितिनधी याचंी वारंवार होणारी मागणी िवचारात घेऊन जिमनी सुधारणेचा काय म 
पाणलोट े  िवकास काय माचा भाग हणनू शासन िनणय . जलमं /1098/ . .666/जल-7 
िद.30/1/1999 अ वये पु हा न याने पाणलोटात राबिव यासाठी शासनाने मा यता िदली आहे.  

उ ेश : 

 कोरडवाहू े ात जिमनीचे पृ ठभागावर व भपुृ ठभागाखालील चर खोदून जादा पा याचा 
िनचरा क न जमीन सुधारणे. 

 जिमनीतील ाराचंे माण नैस गक पावसामुळे चरावाटे बाहेर काढणे. 
 िचबड झाले या पडजिमनी लागवडीखाली आणणे. 
 िपकानंा पोषक असा जिमनीचा पोत सुधारणे. 
 िनच यामुळे माती या कणां या पोकळीतील ाणवायचुे माण वाढते व मुळांची वाढ चागंली 

होते. 

िचबड पाणथळ झाले या जिमनीचे ाथिमक सव ण : 

िनवडले या पाणलोटात मृद सव ण िवभागाने िनदिशत केलले े े  य  िफ न खातेदारिनहाय व 
भमूापन माकंिनहाय यादी तयार कर यात यावी. असे करीत असताना य  िचबड झालेले े  व 



िचबड हो याची श यता असलेल े े  वतं पणे नमूद कराव.े जमीन िचबड हो या या सवसाधारण 
कारणाचंा शोध घेऊन ती सदर या अहवालात न द कर यात यावी.  

 

उघडे चर : 

उघडे चर हे मु य वके न कमी उतारा या मोठया े ावर यावते.  

मु य चर :  

मु यचराचा तपशील खालील माणे. 

 मु य चराची सरासरी लाबंी - 65 मी. .हे. 
 मु य चराची पाया ं दी - 0.60 मी. 
 मु य चराची उंची - 1.20 मी. 
 मु य चराची माथा ं दी - 3.60 मी. 
 मु य चराचा बाजु उतार - 1:1.25 
 मु य चराचा छेद - 2.52 चौ.मी. 
 मु य चराचा तळाचा उतार - 0.1 ट के 

उपचर : 

उपचराचा तपशील खालील माणे. 

 उप चराची सरासरी लाबंी - 140 मी. .हे. 
 उप चराची पाया ं दी - 0.60 मी. 
 उप चराची उंची - 0.90 मी. 
 उप चराची माथा ं दी - 2.85 मी 
 उप चराचा बाजु उतार - 1:1.25 
 उप चराचा छेद - 1.55 चौ.मी. 
 उप चराचा तळाचा उतार - 0.1 ट के 

यव थापन : 



उघडया चराम ये दगड गोटे, नदणीचे गवत कवा इतर काडी कचरा येणार नाही याची द ता 
शेतक यानंी यावी. मु य चरा या शेवट या टोकाचे बाधंकामाम ये वापरलेला पाईप गाळाने भरणार 
नाही असे पहाव.े पाईपम ये गाळ साचलेला अस यास तो शेतक-याने साफ क न यावा.  

कृिष िव तारा या सहभागातून व लाभा य या आ थक सहभागातून करावया या उपाययोजना : 

शासकीय अनुदानातून उघडे कवा बंद चराची योजना राबिव यात येईल परंतू या यितिर त जमीन 
िचबड होऊ नये कवा या जिमनी िचबड हो या या ाथिमक अव थेत आहेत अशा िठकाणी खालील 
उपाययोजनां दारे लाभा य या संपूण आ थक सहभागातून उपाययोजना कर यात या यात. 

1. जमीन सुधारणेसाठी भसुूधारकाचंा वापर : 

ारयु त चोपण कवा चोपण जिमनी केवळ िनचरा क न सुधारणे श य होत नाही. यासाठी जमीन 
सुधारकाचंा वापर करणे फार गरजेचे असते. अशा जिमनी सुधार यासाठी िज सम, गंधक, स युिरक 
आ ल, फेरस स फेट व आयन पायराईट सार या जमीन सुधारकाचंा वापर करतात. गंधक, फेरस 
स फेट, स युिरक आ ल महाग आिण आयन पायराईट दुस-या रा यातून आयात कराव े लागत 
अस यामुळे वापरणे परवडत नाही. यापैकी िज सम व त अस यामुळे वापरणे फाय ाचे ठरते. 
िज समचा वापर करताना खालील गो टी ल ात ठेवा यात. 

 जिमनीची िज समची आव यकता थम योगशाळेत मातीची तपासणी क न ठरवावी. 
आव यकते या अध  भाग पिह या वष  आिण उरलेला भाग दोन वष नंतर वापरावा. 

 िज समचा वापर पावडरी या व पात करावा हणजे असे िज सम मातीत चागंले िमसळले 
जाईल. 

 िज सम पावडर पृ ठभागावर वर या थरातच (15 स.मी.) चागंली िमसळून यावी. अ यंत खोल 
िमसळले या िज समचा अनुकूल पिरणाम िदसून येत नाही. 

 जिमनीत मु त चु याच े माण कवा सोडीयम लोराईडचे माण जा त असेल तर ितहे टरी 
5 टन ेसमड केक (स फटेशन ोसेस ) + 4 टन आयन पायराईट कवा 4 टन गंधक भकुटी 
(300 मेश) वापरावी. 

 ारयु त चोपण कवा चोपण जिमनी सुधारणेम ये सि य खत वापरास (40 ते 50 गाडया 
शेणखत ितहे टरी) अन य साधारण मह व आहे. 

 दर सहा मिह यानंतर एकदा मातीचे नमुने योगशाळेत तपासून यावते हणजे जिमनीची 
िकती माणात सुधारणा झाली आहे ते समजेल. 

2) पाणी िनयोजन : 



जिमनीची ारता कमी कर यासाठी ारपड जिमनीची सुधारणा झा यानंतर जिमनीत पा याची पातळी 
वाढू नय ेयासाठी भरमसाठ पा याचा वापर कमी केला पािहज.े िठबक सचनातून भगूभ तून ारयु त 
पा याचा उपयोग काय मिर या करता येतो. पा याची त, ाराचंे कार व माण पाहणे, जिमनीची 

तवारी पाहणे हे आव यक असते. पा यातील िव ा य ार 2000 िम. ॅ./िल. पयत अस यास ते पाणी 
िठबक संचासाठी वापरता येते. 

3) जिमनीची मशागत :  

जिमनीची खोलवर चागंली मशागत के यामुळे जिमनीत हवा खेळती राहून पाणी मुर याची मता 
वाढते व पृ ठभागावरील ार खोलवर जा यास मदत होते. सबसॉयलरसारखे औजार वाप न खोलवर 
नागंरणी करता येते. 

4) िपकाचंी फेरपालट व िनवड : 

जिमनीची सम या कमी कर या या टीने एकच पीक वारंवार न घेता थोडी फेरपालट करणे आव यक 
आहे. कायम अडसाली ऊस लाव यापे ा खरीप हंगामात सोयाबीन, भईुमूग यासारखी िपके िशवाय 
ताग, शेवरी यासारखी िहरवळीची खते घेत यास सम या कमी होऊ शकते तसेच जिमनीत सतत 
काहीतरी िपक याव ेपरंत ूजिमन पडीक ठेऊ नये. यावळेी पीक घेणे श य नसेल यावळेी बरसीम, 

युसन, पॅरा ास गवत लावाव.े िशवाय ार ितबंधक मता असले या िपकाचंी िनवड करणे 
फाय ाचे ठरते. 

5) माती पिर ण :  

खराब जिमनीचे यव थापन कर यापुव  या जिमनी कोण या कार या आहेत याची तपासणी करावी 
व नंतर सुधारणेचे उपाय करावते. खताचंी मा ासु दा मातीचे पिर ण क न ावी. 

6) कंपो ट क चरचा वापर :  

ारपड जिमनी सुधारणेसाठी अनेक माग चा एकि तपणे अवलंब करावा. कंपो ट क चरचा वापर 
क न शेतातच शेतातील पाचट, ग हाचे काड, भाताचे पजर, काडीकचरा वगैरे टाकाऊ सि य 
पदाथ पासून कंपो ट खत तयार क न ारपड जिमनीत वापर के याने माती कणाचंी रचना बदलते 
आिण हवा व पाणी याचंे माण माणिशर होते/यो य पातळीत होते. पिरणामत: जादा पाणी िनचरा 
हो यास मदत होते. जिमनीतील उपयु त िजवाणुंचे माण खूपच वाढून याचंे काय उ म कारे 
चाल यास मदत होते. कंपो ट खत हे एक टॉिनक आहे. तसचे खास बाब हणनू या ारपड 



जिमनीतनू सुधारणा घडवून आणले या आहेत तेथे खारीचा वाटा हणनू का असेना, कंपो ट खताचा 
वापर बहुगुणी आहे आिण गितमानतेने काय म कर यास याची ज री आहे. 

7) गाडुंळाचा वापर : 

जिमनीचे भौितक, रासायिनक व जैिवक गुणधम सुधारणेसाठी गाडूंळ अ यंत उपयु त आहेत. 
गाडुंळामुंळे जमीन भसुभशुीत राहून हवा खेळती राहते यामुळे िपकां या मुळाचंी चागंली वाढ होते. 
जिमनीची पाणी शोषून घे याची मता वाढते. गाडूंळे या या वजना या िन मी माती दररोज खातात. 
एक चौरस मीटर जागेतील गाडूंळे दरवष  3.6 िकलो माती खाऊन सु म कणामं ये पातंर करतात. 
गाडुंळां या पोटाम ये होणा-या रासायिनक ि येमुळे मातीम ये असले या अ याचे माण वाढते. 

गाडुंळा या िव ठेत आजूबाजू या मूळ जिमनी या तुलनेत न ाचे माण 5 पटीने तर फुरद 7 पटीने 
आिण पालाश 11 पटीने जा त असते. ही मुख अ ये िपकास उपल ध अव थेत िमळतात. 
यािशवाय कॅ शयम व मॅ नेिशयम उपल ध अव थेत दु पट माणात या िव ठेत असतात तसेच 

जिमनीचा सामू उदासीन (6.5 ते 7.5 पी.एच.) ठेव यास मदत होते. गाडूंळ वापरामुळे जिमनीतील 
पा याचा यो य कारे िनचरा झा याने जिमनीत हवा खेळती राहते. गाडूंळे नसले या जिमनीपे ा 
गाडूंळे असले या जिमनीतून पा याचा िनचरा 4 ते 10 पटीने अिधक होतो. गाडूंळामुळे जिमनीची 
सुिपकता वाढते व यामुळे साहिजकच िपकाचंे उ पादन वाढते. 

एकंदिरत िचबड जमीन सुधारणा करताना उघडे / बंद चर यापुरताच िवचार न करता एका मक 
यव थापनाचा िवचार होणे गरजेचे आहे. यांि की उपचारासोबतच िहरवळीची िपके, िपकाचंी 

फेरपालट, तषुार कवा िठबक सचनाचा वापर, सि य खताचंा वापर इ.बाबीसु दा मह वा या आहेत.  

जैिवक बाधं / फादंी बाधं/ शवुड डॅम 

लाई ह चेक डॅम टाक यानंतर यापुढे ओघळ मोठी असेल या िठकाणी श वुड डॅम टाकाव.े 
ओघळी या ं दी एवढया लाबंीवर 20 स.मी. अंतरावर 5 स.मी. यासाची व 60 ते 65 स.मी. लाबंी या 
वाळले या कवा ओ या लाकडा या खंुटया रोवावी. अशा खंुटी या दोन रागंा लावा यात. दोन 
रागंाम ये 20 स.मी. अंतर ठेवाव.े खंुटया या दोन रागंाम ये गवत, कडबा, काटेरी झुडुपां या फां ा 
इ यािद ठेवा यात व यावर दगड कवा माती टाकावी. यामुळे फां ा ितथेच िटकून राहतील. 

या शवुड डॅममुळे पा याची गती कमी होईल व यामुळे माती साचेल व पाणी संथ गतीने िनघून जाईल. 
शवुड डॅमचा आकार शेत पिर थती माणे ठरवावा लागेल व यानुसार याचंे संक पिच  व 

अंदाजप क तयार क न याला स म अिधका-याचंी मा यता यावी.  
 


