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भारत हा एक कृवि प्रधान देश असून जिळपास ६० टके्क लोकसंख्या ही उपजीविकेसाठी शेती आसण शेती 

संलग्न क्षेत्रांिरती अिलंबून आहे. सध्याच्या िातािरणीय बदलामुळे जसे की, तापमान िाढ, अती ि अिकाळी 

पाऊस, पूर पररस्थिवत आसण दषु्काळ या कारणांमुळे भारतीय अथथव्यििेचा कणा असललेा शेतकरी आसण 

शेती हा एक सचंतेचा वििय बनला आहे. तसेच भारताने पॅररस करारा अंतगथत जागवतक हिामानातील िाढ १.५ 

ते २ अंशाने कमी करण्याचे ध्येय ठेिले असून त्याच्या साध्यासाठी दोन ते तीन अब्ज टन काबथन डाय-

ऑक्साइडच ेझाडांमार्थ त स्थिरीकरण करायचे आहे. या सिथ बाबीचंा विचार केला असता िनशेती हा अग्रणीय 

उपाय म्हणून पावहलं जात आहे. ितथमान पररस्थितीमध्य,े िनशेतीला चालना वमळािी यासाठी भारत सरकारन े

२०१४ मध्ये राष्ट्र ीय िनशेती धोरण लागू केले आसण याच्या अंतगथत प्रमुख २५ िृक्ष्ांना शेतीमध्ये लािण्यासाठी 

प्रसार आसण प्रचार केला  जात आहे. याच िृक्ष्ांपैकी, साग हा एक प्रमुख िृक्ष असून याची शेती मोठ्या 

प्रमाणात केली जात आहे. साग हा एक अतं्यत मौल्यिान आसण महागड्या लाकूडांपैकी िृक्ष आहे ज्याला 

"इमारती लाकडांचा राजा (वकंग ऑर् वटबंर)" देखील म्हटले जात.े सद्य स्थितीमध्ये शाश्वत उत्पादनासाठी 

पारंपररक शेतीबरोबर सागाची िनशेती हा एक उपयुक्त पयाथय ठरू शकतो आसण याच्याद्वारे शेतकर यांचे उत्पन्न 

हमखास िाढिल ेजाऊ शकते.  

सागच ेिणथन  

सागिान वकंिा साग हे बर याच वठकाणी ‘टीक ’ या नािान ेप्रचसलत असून याच ेिैज्ञावनक नाि टेक्टोणा ग्रांडीस 

(Tectona  grandis) असे आहे. हा एक मोठ्या पानाचा उष्ण कटीबंधातला िृक्ष आहे, ज्याची उंची 

सामान्यता ३०-४० मी. तर व्यास १-२ मी.  एिढा होऊ शकतो. भारतामध्य ेसागाची लागिड पवहल्यांदा १८४२ 

मध्ये वनलाबंूर (केरळ) येथे इंग्रज असधकारी कनथल कोलोनी आसण त्यांच ेसहकारी श्री. छोटू मेनन यांनी केली. 

केरळच्या वनलंबरू येथील आढळल े जाणारे सागिान, हे त्याच्या उतृ्कष्ट् लाकूड गुणित्तेसाठी, मोहक 

देखाव्यासाठी, वटकाऊपनासाठी आसण वकड प्रवतरोधक अशा िैसशष्ट्ांमुळे भारत सरकारने भौगोसलक वनदेश 

(जीआय) टॅगने उले्लखल ेआहे. आजच्या पररस्थिवत मध्ये सागिाणाची शेती ६० पेक्षा जास्त देशांमध्ये केली 

जाते आसण व्यािसावयक  दृष्ट्ा भारतामध्ये २५ लाख हेक्टर िरती केली जाते. 

भारतामध्ये सागाची मुख्यतः ५ उद्गम िाने असून ती त्यांच्या विशितेसाठी प्रससद्ध आहेत.  

 वनलांबरू साग (केरळ): आकार, स्थिरता, आसण जहाज बांधणी 

 आलापल्ली साग (महाराष्ट्र): रंग ि संरचना  

 ससिनी ि बस्तर साग (मध्यप्रदेश): स्वणथवपत ि  सारकाष्ठ आसण रसकाष्ठ चे एकवत्रत वमश्रण 

 गोदािरी खोर याच ेसाग (आंध्रप्रदेश): सजािटी नक्षी आसण उच्च प्रतीच ेर्वनथचर 

 आवदलाबाद सागिाण (तेलंगाना) : गुलाबी रंगाचे सारकाष्ठ 

 



हिामान  

साग लागिडीसाठी साधारणपणे उष्ण ि दमट हिामान अनुकूल असत.े सागाची लागिड ही १० ते ४५ 

अंश सेस्थससअस पयंत तापमान तर ५००-२५०० वममी पाऊस असलेल्या क्षेत्रामध्ये केली जाऊ शकते. 

अजैविक तणािामध्ये (असधक तापमान ि कमी पाऊस इ.), सागाची   िाढ ही हळूहळू होते परंतु 

उतृ्कष्ट् गुणित्तेचे लाकूड तयार होते.  

मातीची आिश्यकता  

सागाच्या लागिडीसाठी थोडी-र्ार चढउताराची, पाण्याचा वनचरा होणारी, कॅस्थियमचे प्रमाण जास्त 

असलेली, खडकाळ वकंिा मुरमाड जवमनीत िाढ चांगल्या प्रकारे होते. तसेच मध्यम ते भारी प्रतीची 

सजचा सामू ६.५-७.५ असून १.५ ते २.० मी. खोलीची जमीन िाढीसाठी उत्तम राहते. काळी सचकट 

मातीमध्ये सागाची िाढ समाधानकारक होत नाही. तसेच उथळ, वनचरा न होणारी आसण र्ार 

दलदलीची जमीन साग लागिडीस अयोग्य असत.े  

प्रसार पद्धती 

सागाची रोपे तयार करण्यासाठी विविध प्रकारच्या पद्धतीचंा ज्यामधे्य वबयांद्वारे, स्टम्पद्वारे (खोडमुळ), 

आसण वटशूकसचरचा प्रामुख्याने समािेश आहे. रोपिाटीकेमध्ये, सागाची रोपे तयार करण्यासाठी 

हलक्या उताराची, पाण्याचा वनचरा करणारी आसण असधक प्रमाणात कबोदके असणारी माती उपयुक्त 

मानली जाते. सडलेले शेणखत योग्य प्रमाणात मातीमध्ये वमसळून घेऊन लागिड केली जाते. खाली 

तपशीलिार मावहती वदली आहे. 

वबयादं्वारे रोपे तयार करण्याची विधी : सागाच्या वबजांिरती कठीण प्रकारचे आिरण असल्यामुळे उगिण 

क्षमता खूप कमी असते (३० % पेक्षा कमी).  यासाठी सागाच्या वबयांना थंड पाण्यामध्ये २४ तास 

सभजिून पुढचे २४-३६ तास ससमेंटच्या वकंिा टणक पृष्ट्भागािरती वबयाणे पसरून कडक उन्हात 

िाळिण्याची वक्रया आळीपाळीने सुमारे ३-४ आठिडे केल्याने उगिण क्षमता िाढविण्यास (७० %) 

मदत होते. त्याचबरोबर वबया रुजिण्यासाठी १४ वममी वकंिा त्यापेक्षा असधक व्यास असणार या वबयांचा 

िापर करािा जेणे करून असधक प्रमाणात वबजांकुरण वमळते. वबयांना रुजिण्यासाठी १० मी. लांब, १ 

मी. रंुद आसण ०.५ मी. उंच अश्या गादी िाफ्यािर १० सें.मी. अंतरािर ि ५ सें.मी. खोलीिर प्रवक्रया 

केलेले वबयाणे पेरािे. सागामध्ये सुमारे ४० वदिसांनंतर बीज अंकुरण सुरू होते. सध्य घडीला रूट 

टरेनरमधे्य सुद्धा वबया लािल्या जातात, ज्यामधे्य मुळांच्या गुं डाळीची समस्या उद्भित नाही आसण ६-७ 

मवहन्यामध्ये रोपे लािण्यासाठी तयार होतात.  

 



रूट-टरेनर रोपिावटका (सौजन्य: श्री अवनकेत मोटे, िनसंरक्षक, चंद्रपुर) 

रूट–शटू वकंिा स्टम्प (खोडमळु) : खोडमुळ तयार करण्यासाठी १० ते १२ मवहन्याची रोपे (हाताच्या 

अंगठ्या एिढ्या जाडीची म्हणजेच बुंध्याची िेधी सुमारे १.५ सें.मी. ते २ सें.मी. असलेली) पाण्याने 

सभजिलेल्या गादीिाफ्यािरून उपटािीत. तीक्ष्ण धार असलेल्या चाकूने मुळाच्या खोडािरील 2 ते 3 

सें.मी. िरती वतरपा काप (रोपाची साल वनघणार नाही याची काळजी घ्यािी) देऊन मुळाकडील 20 ते 

25 सें.मी. भाग ठेिून बाकीचा भाग कापून टाकािा. तयार केलेल्या खोडमूळास ओल्या बारदाण्यामध्ये 

ठेिून सजतक् या लिकर रोपिनात लािल े जाईल, वततके चांगल.े स्टम्पची िाहतूक करण्यास सुलभ 

असत.े   

 

 

 

 

 

 

 

 

खोडमुळसाठी गाडीिाफ्यािर लािलेली सागाची रोप े

 

 



रोपे लािण्याचा विधी 

एवप्रल-मे मवहन्यामध्ये जवमनीची योग्य प्रकारे पूिथ मशागत करून ४५ X ४५ X ४५ 

सें.मी. चे खडे्ड सुवनसित केलेल्या अंतरािरती काढून घ्यािेत.  सागाची लागिड ही २ X २ 

मी. वकंिा ३ X ३ मी. अंतरािरती सघन पद्धतीमधे्य आसण ४ X २ मी., ६ X २ मी., ि 

८ X २ मी. (ओळी पासून ओळी आसण झाडा पासून झाड एिढे अंतर) िनशेतीमध्ये 

(कृवििावनकी) केली जाते. लागिडी पूिी खड्डया मध्ये १०-१२ वकलो कुजलेले शेणखत, 

५० ग्राम एनपीके चे वमश्रण आसण १०० ग्राम वनंबोळी खत टाकून व्यिस्थित भरून 

घ्यािेत. दुसर या ििाथपासून १०० ग्राम एनपीके प्रती रोप द्यािे. खते बुं ध्या भोिती १ ते 

१.५ रु्टांिरती मातीत वमसळून लगेच पाणी द्यािे. मान्सून (जुलै  पूिथ) मध्ये चांगला 

पाऊस पडल्यानंतर सागाची रोपे लािून घ्यािीत. सागाचे सं्टप/रोपे जवमनीत लािल्या नंतर 

बाजूची माती व्यिस्थित दाबािी जेणे करून माती मध्ये पोकळी राहणार नाही, तसेच झाडा 

शेजारी जास्त प्रमाणात पाणी साचणार नाही याचीही काळजी घेणे आिश्यक आहे. सघण 

पद्धतीत लािलेल्या रोपांना वठबक ने वकंिा सरीने गरजेनुसार पाणी द्यािे.   

िनशेती मध्ये घ्याियाची काळजी  

सागाच्या लागिडीमध्ये साधारणतः ३-४ मवहन्याच्या अंतराने खुरपणी केल्याने रोपाच्या 

खोडाजिळ मुळांसाठी हिा खेळती राहते ि जमीन तणमुक्त ठेिण्यास मदत होते. रे्बु्रिारी 

वकंिा माचथ मवहन्यामध्ये खुरपणी करून काढलेल्या तणाच िापर झाडांच्या आळयामध्ये 

आच्छादनासाठी करािा. साग िनशेतीमध्ये छाटणी ( पू्रवनंग) आसण विरळणी ( सथवनंग) 

केल्यासशिाय योग्य गुणित्तेचे आसण दजेदार असे लाकूड वमळत नाही.  

छाटणी : सामान्यपणे सागाची छाटणी दसुर या वकंिा वतसरर या ििाथपासून माचथ ते जुन मवहन्यांमध्ये 

केली जाते, यामध्ये रोपांची ऊंची ३-४ मी. झाल्यानंतर साधारणत: सुकलेल्या, रोगटलेल्या आसण 

खालच्या र्ांद्या तीक्ष्ण हत्याराने प्रमुख खोडापासून पाच सें. मी. िरती छाटून टाकतात. तसेच ही 

प्रवक्रया झाड ६-७ मी ऊंची झाल्यािरती परत एकदा करतात. छाटलेल्या वठकाणी बोडो वमश्रण लािािे 

जेणे करून झाड रोगमुक्त ठेिण्यास मदत होते. छाटणीमुळे गाठमुक्त आसण उच्च गुणित्तेचे इमारतीचे 

लाकूड वमळण्यास मदत होते. रोपांची अिेळी वकंिा तांवत्रक दृष्ट्ा अयोग्य छाटणी केल्यास खाली 

सचत्रामध्ये दाखिल्या प्रमाणे गाठीयुक्त आसण हीन दजाथची िाढ होते. 



 

अयोग्य प्रकारे छाटणी केल्यामुळे रोगट वकंिा गाठयुक्त िाढ 

 

विरळणी : याचा मुख्य उदे्दश म्हणजे िृक्षांच्या दजेदार िाढीसाठी सूयथप्रकाश, पयाथप्त जागा, पाणी आसण 

पोिकद्रव्ये उपलब्ध करणे. याच्यासाठी िृक्षांमधील प्रामुख्याने रोगग्रस्त, मरणोन्मुख आसण तणाियुक्त 

िृक्षांबरोबरच काही प्रमाणात स्वि िृक्षांची संख्या कमी करािी. सागिाणाची लागिड जेव्हा सघण 

पद्धतीने २ X २ मी.  वकंिा ३ X ३ मी. अंतरािरती केलेली असते तेव्हा ५-७ व्या ििी एक िृक्ष 

सोडून  दसुर या िृक्षाची काढणी (alternate thinning) आसण त्यानंतर दसुर या िेळी म्हणजेच १०-

११ ििीकरून, िृक्षारोपणामध्ये सशल्लक रावहलेल्या िृक्ष्ांच्या िाढीस पोिक िातािरण वनवमथती होते. 

विरळणीमुळे शेतकर यांना सुरुिातीच्या काळामध्ये काढलेल्या झाडांपासून पैसा ही वमळून जातो. दोन 

ओळीमंधील अंतर जर ४ मी. पेक्षा जास्त असेल तर िनशेतीमध्ये सथवनंगची आिश्यकता सहसा लागत 

नाही.  

िृक्ष संरक्षण : रोपिाटीकेमध्ये आसण मुख्य लागिडीच्या वठकाणी हुमणी (व्हाइट ग्रब) ही कीड 

सागाच्या मुळांिरती आक्रमण करते. या वकडीच्या वनयंत्रणासाठी क्लोरोपायरीर्ोस (४० ईसी) २ 

वमसल/लीटर पाण्यामध्ये विद्रावित करून डर ेंच करािे. या व्यवतररक्त प्रकाश सापळ्याचा ही उपयोग करू 

शकतो. बुरशीनाशक रोगांच्या वनयंत्रणासाठी मॅनकोझेब ०.०५ % वकंिा काबेन्डासझम ०.०५ % ची 

र्िारणी घेऊ शकतो.  

पानेखाणारी अळी (टीक डीर्ोसलयाटर- Hyblaea puera) आसण कंकाळ वकंिा पानांची चाळणी 

करणारी अळी (टीक से्कलेटोनाइसर- Eutectona machaeralis) या सागामध्ये जास्त 

नुकसानदायक वकडी म्हणून ओळखल्या जातात.  



जुल ै ते ऑगस्ट मवहन्यांमध्ये दमट हिामानामुळे कोिळ्या पानांिरती पानेखाणारी अळीचा प्रादभुाथि 

होतो तसेच ऑगस्ट मवहन्याच्या शेिटी पानांची चाळणी करणारी अळी ही जुन्या  पानांिरती 

उपजीविका करते. या दोन्ही वकडी रोपिाटीके मधील रोपांबरोबरच मोठ्या सागाच्या िृक्षांिरती सुद्धा 

आक्रमण करतात आसण यामुळे उत्पादनात ४४ टक्क्यांपयंत घट होऊ शकते या वकडीचं्या 

व्यििापणासाठी खालील पयाथयांचे  अिलंबण करािे: 

 प्रादभुाथियुक्त सागाची रोपे वकंिा पान ेतोडून अळीसवहत नष्ट् करािीत. 

 वनंबोळी अकथ  (१०,००० पीपीएम) ५ % या प्रमाणात िापरुन र्िारणी करािी.  

 प्रकाश सापळ्यांचा िापर करून अळ्यांचे पतंग आकविथत करून नष्ट् करािेत. 

 कंकाळ वकडीच्या वनयंत्रणासाठी सागाची लागिड वमश्र शेती मध्ये करािी वकंिा विनॉलर्ॉस 

२ वमसल/लीटर पाणी याप्रमाणे र्िारणी करािी.  

 

 

 

 

 

 

पानेखाणारी अळी (टीक डीर्ोसलयाटर- Hyblaea puera सौजन्य: श्री. िेंकटेश, शास्त्रज्ञ) 

 

 

 

 

 

 

 

पानांची चाळणी करणारी अळी (टीक से्कलेटोनाइसर- Eutectona machaeralis) 

 



र्ायदेशीर िनशेती पद्धती 

साग हा शेतकर यांच्या आिडीच्या िृक्ष प्रजांती पैकी एक आहे. भारतामधे्य विसभन्न संशोधन संिांमधून 

विविध िनशेतीचंी मॉडेसस विकससत केली गेली आहेत. कृिीिन पद्धती अंतगथत खरीपा मध्ये मका, 

कापूस, सोयाबीन, उडीद, भुईमूग आसण मूग इत्यावद, तर रब्बी मध्ये तीळ, हरभरा, ज्वारी या वपकांची 

लागिड केली जाऊ शकते. तसेच सािलीचे प्रमाण िाढल्यानंतर हळद, आले वकंिा औिधी 

िनस्पतीचंी लागिड सुद्धा केली जाऊ शकते. वमश्र िनशेतीमध्ये, सागा सोबत सलंबू, पेरु, आंबा आसण 

बांबूची शेती केली जाऊ शकते. सजरायती जवमनीसाठी िन-चारा पद्धती मध्ये नेवपयर, वदनकर, वगन्नी, 

स्टायलो, अंजन आसण धामन गित घेतलं जाऊ शकते. तसेच शेतकरी सागाची लागिड ही शेताच्या 

बांधािरती (2 त े 3 मी अंतर) करू शकतात, ज्यामुळे वपकांच्या उत्पादनात घट होणार नाही आसण 

ऊन ि िारा यापासून संरक्षण सुद्धा वमळेल. साग हा पणथपाती असल्यामुळे िनशेतीमध्ये सुमारे २ ते ३ 

टन पाला जवमनीमध्ये कुजिला जातो आसण जवमनीची सुपीकता िाढिण्या बरोबरच वपकांची पोिक 

द्रव्यांची गरज पूणथ करतो. 

 

 

 

      

  िनशेतीमध्ये साग लागिड (६×२ मी.)                  सघण साग लागिड (२×२ मी.) 

 

 

 

 

िनशेतीमध्ये साग+रु्ले लागिड (६x२ मी.)              बांधािरती सागाची लागिड (२ मी.)  

          



उत्पादन आसण काढणी चक्र  

सागाच्या िनशेतीमध्ये सरळ, उंच िाढलेले, गाठमुक्त, दंडगोलाकार खोड, जास्त घनता ि  ज्यांचा घेर 

40 सें.मी. पेक्षा जास्त आहे  अश्या झाडांची कापणी केली जाते. केरळ िन संशोधन संिा, वत्रशूर 

यांच्या अभ्यासातून असे पवहले गेले की जर िनशेतीमध्ये योग्य पाणी, खत,े िृक्षांमधील अंतर, छाटणी 

ि विरळीकरणाचे व्यििापन केले असेल तर 20 ििथ ियाच्या झाडापासून ०.६० घन मीटर उपयुक्त 

लाकूड प्राप्त होते. सागामध्ये लाकडाचा दर त्याच्या ग्रेड नुसार वनधाथररत केला जातो. आजच्या 

पररस्थिवत मध्ये  २०-२५ ििाथच्या झाडापासून साधारणतः १२-१५ घन रु्ट एिढे लाकूड प्राप्त होऊ 

शकते, ज्याची बाजारातील वकमत सुमारे ३०,०००-३५,०००/- रुपये एिढी अस ुशकते.   

उपयोग 

सागाचे लाकूड, उच्च गुणांमुळे जगभरातील शे्रष्ठ लाकडांमध्ये िान प्राप्त आहे. या उच्च गुणांमध्ये 

लाकडाची मजबूती, वटकाऊपना, लाकडाच्या आकारातील स्थिरता, लाकडा पासून र्वनथचर 

बनिण्यासाठीची सरळता, लाकडािरील सखळयांना गंज न लागणे इत्यादीचंा समािेश आहे आसण 

यांमुळेच  सागाला  बाजारात जास्त मागणी आहे. सागाच्या लाकडाचा उपयोग मुख्यतः र्वनथचर, 

प्लाई, जहाज वनमाथण, मूवतथकला, कोरीि काम, दरिाजे ि सखडकी बनिण्यासाठी इत्यावद मध्ये  केला 

जातो.  
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