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मूरघास 

दुभत्या जनािरांसाठी 

उन्हाळ्यातील चारा  

चार् याची कुटी ी करणे 

मुरघास यंि  वकंिा पायच्या साह्याने चारा कुटी ी दाबून भरणे 

कुटी ीमधे कल्चर वमसळणे 

चा-याची गुणित्ता िाढविणे 

कमी प्रतीच्या चा-याची योग्य पद्धतीने गुणवत्ता वाढवून तो 

मूरघास बनववण्यासाठी वापरावा. चा-यामधे प्रवथनांचे प्रमाण 

खूप कमी असते. ते वाढववण्यासाठी चा-यावरती १-२% 

युरीया, वमनरल वमक्सर (१%) व मीठ (१%) कुट्टी  केल्यानंतर 

फवारावे. कमी प्रतीच्या चार् यामधे चांगल्या प्रतीचा चारा 

वमसळून बनववलेले वमक्स मुरघासमुळे जनावरांचे दूध 

उत्पादन अखंवित ठेवण्यास मदत होवू शकते. असे केल्याने 

कमी प्रतीच्या चार् याचे योग्य यवसवस्थापन होण्यास मदत होते. 

खड्डा वकंवा बॅग भरताना चांगल्या प्रकारे छायावचत्ांमधे्य 

दाखववल्या प्रमाणे पायाने वकवा ट्र ैक्टर ने दाबून भरावा.  



मूरघास (Silage) 

उन्हाळ्यामधे्य दुग्ध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट् झालेली 

वदसून येते ज्यामुळे शेतकर् याचे खूप नुकसान होते. दुग्ध 

उत्पादन कमी होण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे पुरेसा चारा 

उपलब्ध नसणे, म्हणून पशुपालकाने चारा यवसवस्थापन करून 

जनावरांसाठी मुबलक चारा  उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. 

मूरघास या नवीन पद्धतीनुसार वहरवा चारा साठवता येतो. 

मूरघास म्हणजे ऑक्सक्सजन ववरवहत (हवाबंद) जागेत 

अंबाववण्याच्या प्रवियेने वहरवा चारा साठववणे. ऑक्सक्सजन 

ववरवहत  अवस्थेत जगणारे सुक्ष्म-जीवाणु वहरयवसा चा-यातील 

साखरेचे लॅक्सक्टक आम्ल आवण अल्कोहोल बनववतात ज्यामुळे 

चारा वट्कून राहण्यास मदत होते. शेतक-याने वहवाळ्यामधे्य व 

पावसाळ्यामधे्य उपलब्ध असलेल्या अवतररक्त चार् याचे मूरघास 

बनवून योग्य यवसवस्थापन केल्यास उन्हाळ्यामधे दुग्ध उत्पादन 

वनयवमत राहण्यास मदत होईल. उन्हाळ्यामधे पाणी कमी 

असल्यामुळे वहरवा चारा वमळणे कठीण जाते. दुष्काळी 

पररक्सस्थवतमधे्य जनावरांना चारा छावणी मधे्य ठेवण्याची वेळ 

येते. चार् याच्या तुट्विा  असताना मूरघास हे जीवनदायी 

वरदानच ठरू शकते. अल्पभूधारक शेतक-यांसाठी मूरघास 

तंत्ज्ञान खूप उपयुक्त आहे. चांगल्या प्रकारे तयार झालेले 

मूरघास ववकून शेतकरी अवतररक्त कमाईही करू शकतात.  

मूरघासचे फायदे 

कमी जागेत जास्त चारा साठववता येतो.  जमीनीचा  चारा 

उत्पादना साठी पुरेपुर वापर करता येतो.  मूरघास पचनास  

 

सोपा असतो.ं वाळलेल्या चार् याचा तुलनेने मूरघास जास्त 

पौवष्ट्क असतो. चारा वर्षभर वट्कवून ठेवता येतो आवण 

टं्चाईच्या काळात वापरता येतो. तयार झालेला मूरघास 

एकदा उघड़ल्यानंतर लवकरात लवकर संपववणे गरजेचे 

असते. हवेच्या संपकाषत आलेले मूरघास खराब होण्यास 

सुरवात होते. छोट्या शेतकर् यासाठी बॅगमधे्य मूरघास बनववणे 

सोयीचे असते.  

मूरघासचे वनयोजन 

जनावरांची संख्या आवण खरीप तसेच रबी मधे्य उपलब्ध चारा 

पाहून मूरघास बनववण्याचे वनयोजन करावे. मूरघास खड्ड्यात 

वकंवा ट्ाकीत बनववता येतो. छायावचत्ात दाखववल्याप्रमाणे 

ववववध आकारच्या पॉवलथीन बॅग मधे्यही मूरघास बनववता 

येतो. अशाप्रकारे बनववलेला मूरघास खराब होण्याची शक्यता 

कमी असते. जनावराच्या संखे्यनुसार पॉवलथीन बॅगची वनवि 

करावी.  चारा पीके योग्य वेळेत कापणे जरुरी आहे. दाणे 

दुधात असताना वकंवा दाणे भरण्यास सुरवात झाल्यावर 

वपकांची कापणी करावी.  खड्डा वकंवा बॅग पूणषपणे दाबून 

भरल्यानंतर हवाववरवहत चांगल्या प्रकारे झाकून ठेवावी. 

अश्याप्रकारे बनववलेले मूरघास ६ मवहन्यापसून २ वर्ाषपयंत 

साठववता येते. एकदा  खड्डा वकंवा बॅग उघिल्यानंतर त्वररत 

झाकून ठेवणे वकंवा संपववणे जरूरी असते कारण उघड़े 

ठेवलेले मूरघास बुरशी लागून खराब होते. त्यामुळे छोट्या 

शेतकर् यासाठी बॅगमधे्य मूरघास बनववणे सोयीचे असते. योग्य 

काळजी घेवून बनववलेले मूरघास चांगल्या प्रतीचे बनते.   

चारा वपकांची वनिड 

उन्हाळ्यामधे महराष्ट्र ाच्या बहुतांश भागामधे पाण्याची कमतरता 

आढळते. त्यामुळे चारा वपकांचे उत्पादन घेणे कठीण होते. ते 

ट्ाळण्यासाठी कमी प्रमाणात पाणी लागणा-या चारा वपकांची व 

वाणांची वनवि करावी. पाणी जर मुबलक प्रमाणात असेल तर 

वपकापासून चारा व धान्यही भेटे्ल असे वाण वनविावेत. तसेच 

शासनाने प्रसाररत केलेल्या योग्य वाणांची वनवि करावी. 

उसाच्या वाियाचे बानववलेले मूरघासही  जनावरे आविीने 

खातात. ज्वारी, मका, चा-यासाठी लावलेले गवत, उसाचे वािे 

इ. पासून मूरघास बनववता येतो. उपलब्ध वहरयवसा चा-याचे  

वमक्स मूरघास बनववता येते. संस्थेत केलेल्या प्रयोगानुसार  

केवळ ऊसाच्या वाड्यापेक्षा वमक्स मूरघास जनावरे जास्त 

आविीने खातात. ६0 ते ७0% पाण्याची मात्ा असलेला चारा 

मूरघास तयार करण्यास वापरावा. 

 

मूरघास तयार करणे 

मूरघास बनववण्यासाठी कड़बा कुट्टी यंत्ाचा वापर करावा. 

त्यामुळे चा-याचे २-४ से.मी. आकारचे तुकिे होतात. छोट्या 

आकारामुळे खड्डा वकंवा बॅग ऑक्सक्सजन ववरवहत पद्धतीने  

भरण्यास मदत होते. ऑक्सक्सजन ववरवहत  अवस्थेत जगणारे 

सुक्ष्म जीवाणूचे  कल्चर वचत्ांमधे्य दाखववल्या प्रमाणे १00 वमली 

१ वलट्र पाण्यात वमसळून एक ट्न कुट्टी केलेल्या चा-यात 

वमसळावे.  मूरघास तयार करण्यासाठी लागणारे कल्चर कृर्ी 

ववज्ञान कें द्र, बारामती इथे उपलब्ध आहे. मूरघासचा खड्डा 

वकंवा बॅग कोरिे असावेत आवण पोवलथीन शीट्ने कवर करावे. 


