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हायड्रोपोनिक्स चारा बिनवण्याची प्रनिया : 

अल्पभधूारक शेतकर-याांसाठी मुरघास तांत्रज्ञान खपू उपयकु्त आहे. 

चारा तयार करण्यासाठी मका, गहू, बाजरी, इत्यादींचा वापर 

होतो. शक्यतो धान्य फुटलेले नसावे. या धान्याला सोडीअम 

हायपोक्लोराईट ककां वा पोटयाशीअम परमॅंगनेट (0.१ कमली 

प्रती कलटर) च्या द्रावणात सकू्ष्मकजवाणपूासून सांरक्षण 

होण्याकररता बीजप्रकिया करून घ्यावी. यानांतर मका १२ तास 

ककवा एक कदवस कभजत ठेवावे.  दसुर् या कदवशी वचवच्प पाण्याांनी 

धुवनू घ्यावे आकण नांतर २४ तास ओल्या पोत्यात (जटु बॅग)  

मोड येण्यासाठी ठेवावे. त्यानांतर वचवच्प धतुलेल्या प्लाकवचटक 

टे्रमध्ये मोड आलेले धान्य पसरून ठेवावे. वारांवार बुरशीचा 

प्रादभुााव होत असेल तर कबयाणे बदलावे. प्रत्येक दभुत्या 

जनावरासाठी २ टे्र या प्रमाणे जनावराांच्या सांख्येवरून टे्र ची 

सांख्या ठरवावी. प्लाकवचटक टे्र हायड्रोपोकनक्स चारा कनकमाती यकुनट 

मध्ये पढुील ८ ते १० कदवस ठेवावेत. सवाात प्रथम खालच्या 

कप्प्यात टे्र ठेवण्यास सुरुवात करावी. 

एक HP च्या कवद्यतु मोटारीला लॅटरलचे कनेक्शन देऊन फोंगर 

कसवचटीम द्वारे प्रत्येक एक तासाला एक कमकनट (फक्त कहवाळ्यात 

आकण पावसाळ्यात) व उन्हाळा सुरू झाला कक प्रत्येक एक तासाला 

२ कमकनटे या प्रमाणे कदवसातून ककमान ८-१० वेळा पाणी द्यावे. ६० 

टे्र वर एक कमकनटाच्या चिात फोगर कसवचटीम द्वारे साधारणपणे २२ 

कलटर पाणी फवारले जाते. अश्याप्रकारे कदवसभरात एकूण २२० 

कलटर पाणी वापरले जाते. जर मकहन्याचा कवचार केला तर ६६०० 

कलटर पाणी लागेल. पाणी फवारणीसाठी वचवयांचकलत यांत्रणा 

(AutoStart) वापरता येते. फक्त पाण्यावरच या चार्याची आठ 

कदवसात १५ सें. मी. पेक्षा जावचत वाढ होते.  

हायड्रोपोनिक्स चार् याचे फायदे:  

 कमी जागेत जावचत चारा बनकवता येतो.   

 उपलब्ध जागेचा  चारा उत्पादना साठी परेुपरु वापर करता येतो.   

 अश्या प्रकारे बनकवलेला चारा सकस तसेच पचनास सोपा  

असतों. बाकी चार् याच्या तुलनेत ह्या पद्धतीने बनकवलेला चारा  

जावचत पौकिक असतो.  

 चारा वर्ाभर बनकवता येतो आकण टांचाईच्या काळात   वापरता 

येतो.  कमी वेळेत आकण कमी पाण्यात आवश्यकतेनसुार कहरवा 

चारा दधुारू पशु व बकरीपालनासाठी उपलब्ध होऊ शकतो.   
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अकधक माकहतीसाठी सांपका  



 जिावराांसाठी हायड्रोपोनिक्स चारा:  

उन्हाळ्यामधे महाराष्ट्ट्राच्या बहुताांश भागामधे पाण्याची 

कमतरता आढळते. त्यामुळे चारा कपकाांचे उत्पादन घेण े

कठीण होते. हायड्रोपोकनक्स या नवीन पद्धतीनसुार माती 

कशवाय कमी पाण्यात कहरव्या चार् याचे उत्पादन घतेा येते. 

महाराष्ट्ट्रातील वातावरण बाराही महीने  हायड्रोपोकनक्स 

तांत्रज्ञानाने कहरवा चारा उत्पादन करण्यासाठी पोर्क आहे.   

या पद्धतीनसुार मक्याच्या एक ककलो कबयाांणाांपासून ८-१० 

ककलो चारा उत्पादन करणे शक्य  आहे. दषु्ट्काळी भागातील  

जनावराांसाठी मबुलक चारा  उपलब्ध करणे गरजेचे असते. 

उन्हाळ्यामधे दगु्ध उत्पादन कमी होण्याचे एक महत्वाचे 

कारण म्हणजे परेुसा कहरवा चारा उपलब्ध नसणे, जर शेतक-

याने कहवाळ्यामध्ये व पावसाळ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या 

चा-याचे मरूघास बनवनू योग्य व्यववचथापन केले तर 

उन्हाळ्यामधे दगु्ध उत्पादन कनयकमत राहण्यास मदत होते. 

उन्हाळ्यामधे पाणी कमी असल्यामुळे कहरवा चारा कमळण े

कठीण जाते. त्यासाठी योग्य प्रकारे बनकवलेले मूरघास ककां वा 

हायड्रोपोकनक्स या नवीन पद्धतीनसुार माती कशवाय कमी 

पाण्यात तयार केलेला कहरवा चारा जनावरासाठी वरदान ठरू 

शकतात. जनावराांना परेुसा चारा उपलब्ध केल्यास 

उन्हाळ्यात समाधानकारक दगु्धउत्पादन घेण्यास मदत होते. 

युनिटची उभारणी :   

जनावराच्या सांख्येनसुार हयड्रोपोकनक्स युकनटची रचना 

करावी.  आवश्यकतेनसुात ६०, ८० ककां वा १००  टे्र ची 

क्षमता असलेले यकुनट शेतकरी तयार करू शकतात.  या 

युकनट मध्ये  रोज अनिुमे ६, ८ आकण १० टे्र चारा तयार 

करता येतो. प्रत्येकाने आपली आवश्यकता आकण पाण्याच्या 

उपलब्धतेनसुार युकनट  तयार करावे. टे्र ची लाांबी दीड फूट व 

 रुां दी एक फूट असावी. टे्र ठेवण्यासाठी सात ते आठ कप्पे असावेत. 

शेतकर् याांकडे असलेली साधने वापरुन (पीव्हीसी पाईप -१ इांची , 

बाांब,ू ककां वा लोखांडी गज इत्याकद)  युकनट उभारता येते.  

युकनटमध्ये पाणी फवारण्यासाठी एक  ५०० -१०००  कल. टाकी, 

एक HP ची कवद्यतु मोटार,  वचवयांचकलत यांत्रणा (Auto Start) 

आकण लॅटरल पाईप फोगर सकहत आवश्यक आहेत. युकनटसाठी  

कहरव्या शेड नेट (५० %) चा वापर करावा.  

हायड्रोपोनिक्स चार् यासाठी नबयाणे:  
हायड्रोपोकनक्स या पद्धतीनसुार चारा तयार करण्यासाती मका,  

गहू तसेच ओट या कपकाांचे कबयाणे वापरता येते. कबयाणाांची 

उपलब्धता तसेच जनावराांची सांख्या आकण त्याांच्या आहाराची 

आवश्यकता यानसुार कबयाणे कनवडावे. राष्ट्ट्रीय अजैकवक वचटै्रस 

प्रबांधन सांवचथेतील अनभुवाप्रमाणे  मक्याच्या बीयाां पासून 

बनकवलेला चारा पकिम महाराष्ट्ट्रातील शेतकर् याांसाठी जावचत 

फायदेशीर आहे. हायड्रोपोकनक्ससाठी लागणारे कबयाणे उत्तम 

गुणवते्तचे म्हणजेच कीड न लागलेले व न फुटलेले असावे. त्याांची 

कबजाांकुरणाची क्षमता उत्तम असावी व बरुशीजन्य नसावे. 

 

 

हायड्रोपोनिक्स चार् याची गुणवता:  

 हा चारा सकस असून जनावरे आवडीने खातात या पद्धतीने 

तयार केलेल्या चार् यात वनवचपती एांजाइम सामरीमीमध्ये वाढ, 

िूड प्रोटीन सामरीमी, प्रोटीन गुणवत्ता, कव्हटॅकमन सामरीमी, 

अत्यावश्यक फॅटी ऍकसडस्, याांची वाढ होते आकण 

पोर्ककवरोधी  घटकाांचे प्रमाण कमी होते. जनावराांना त्याांच्या 

आवश्यकतेनसुार एकुण खाद्याच्या ३०-४० % हा चारा  

द्यावा.  

 

 

 


