
1

CRA तंत्रज्ञान
हवामान अनुकूल शेती पध्दत

झाडाच्या मुळाच्या पररघात ससचन देण्याचे तंत्र
(कमी पाण्यात जोमाने वृक्ष वाढ)

औरंगाबाद रजल्ह्यात सीआरए तंत्रज्ञान ठरत आहे सरस

महाराष्ट्र शासन
कृरष रवभाग

डॉ.टी.एस.मोटे
रजल्ह्हा अरधक्षक कृरष अरधकारी

औरंगाबाद



• शेतकऱ्याचे नाव : रनसे ताराचंद भानुदान

रा.रसरसगाव, ता.गंगापूर, रज.औरंगाबाद

मो.क्र.9923536512

• रपकाचे नाव : मोसंबी, गट नं.192

• लागवड रदनांक : 15 ऑक्टोबर 2019

• एकुण लागवड : एक एकर

• एकुण लागवडीपैकी सीआरए पद्धतीने लागवड : 30 झाडे

(2 ओळी)
2

औरंगाबाद रजल्ह्यात सीआरए तंत्रज्ञानाने फळबाग लागवडीचे
चांगले पररणाम

पुढे चालू
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सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

बाब

रदनाकं : 05/03/2020 रदनाकं : 11/07/2020

सीआरए पद्धतीने 
लागवड

पारंपाररक 
लागवड

सीआरए पद्धतीने 
लागवड

पारंपाररक 
लागवड

झाडाची उंची (से.मी.) 125 64 145 102

फादं्ाचंी सखं्या 14 8 36 12

पानाचंी संख्या 580 147 1450 260

पानाचंी लाबंी (से.मी.) 13 8 15 10

बुधं्याचा घेर (से.मी.) 8.5 4.2 15 6.60

कृरष सहाय्यक : मरनषा तागड समुह सहाय्यक : अतुल उंबरे



लागवडीनंतर 4 मरहने 20 रदवसात सीआरए व पारंपाररक लागवड पद्धतीत झाडाचंी उंची, 
पानाचंी संख्या, झाडाचा घेर, बुधं्याचा घेर यातील फरक

सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

4सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



लागवडीनंतर 8 मरहने 27 रदवसात सीआरए व पारंपाररक लागवड पद्धतीत झाडाचंी उंची, 
पानाचंी संख्या, झाडाचा घेर, बुधं्याचा घेर यातील फरक

सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

5सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

6सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



• शेतकऱ्याचे नाव : नारायण शेकुजी शेरकर

रा.माळीवाडा, ता.रज.औरंगाबाद

मो.क्र.8459162304

• रपकाचे नाव : पेरु, गट नं.35

• लागवड रदनांक : 11 ऑक्टोबर 2019

• एकुण लागवड : 0.26 हेक्टर

• एकुण लागवडीपैकी सीआरए पद्धतीने लागवड : 5 झाडे
7

औरंगाबाद रजल्ह्यात सीआरए तंत्रज्ञानाने फळबाग
लागवडीचे चांगले पररणाम

पुढे चालू
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सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

बाब

रदनाकं : 29/02/20२० रदनाकं : 11/07/2020

सीआरए पद्धतीने 
लागवड

पारंपाररक 
लागवड

सीआरए पद्धतीने 
लागवड

पारंपाररक 
लागवड

झाडाची उंची (से.मी.) 80 30 127 85

पानाचंी संख्या 154 42 225 95

पानाचंी लाबंी (से.मी.) 9 7 13.5 11

बुधं्याचा घेर (से.मी.) 6.3 3

कृरष सहाय्यक : ज्योती रचतळकर



लागवडीनंतर ४ मरहने 19 रदवसात सीआरए व पारंपाररक लागवड पद्धतीत झाडाचंी उंची, 
पानाचंी संख्या, झाडाचा घेर, बुधं्याचा घेर यातील फरक

सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

9सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



लागवडीनंतर ११ मरहन्यानंतर सीआरए व पारंपाररक लागवड पद्धतीत झाडाचंी उंची, 
पानाचंी संख्या, झाडाचा घेर, बुधं्याचा घेर यातील फरक

सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

10सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

11सीआरए पद्धतीने लागवड पारंपाररक लागवड



सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

12माळीवाडा ता.रज.औरंगाबाद येथे सीआरए पद्धतीने पेरुची लागवड



सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

13
कृरष रवज्ञान कें द्र, औरंगाबाद (व.ना.म.कृ.रव., परभणी संचरलत) प्रक्षेत्रावर सीआरए पद्धतीने मोसंबी लागवड



सीआरए लागवड पद्धत ठरत आहे सरस

14

श्री.सरचन पांचाळ, कृरष अरधकारी, पोकरा उस्मानाबाद (मो.क्र.८८०५५४४३३८) यांनी मु.पो.धनेगाव, ता.केज, 
रज.बीड येथे तयांचे घरी सीआरए तंत्रज्ञानाने लावलेले सलबाचे झाड. २० मरहन्यात १५ फुटापेक्षा जास्त वाढ.



डॉ.के.सतयगोपाल, भा.प्र.से. याचंा नवोपक्रम

15



• हवामान बदलामुळे सारे जग सचतीत आहे.

• तापमानात वाढ, पावसामधील अरनयरमतता, अवषषण, पुर,

जरमनीची धुप इ. प्रश्न हवामान बदलामुळे रनमाण होत आहेत.

• हवामान बदलाचा सवात जास्त फटका शेती क्षेत्राला बसतो.

• अवषषणामुळे फळबागाचंे उतपादन कमी होते, बागा वाळून

जातात.
16

पार्श्षभमुी



• हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी सवांच्याच क्षमतेत वाढ

करुन शार्श्त रवकासाला चालना देता येईल.

• शेतकऱ्याचंी, वृक्षाचंी, फळबागाचंी क्षमता वाढरवण्यामध्ये CRA

तंत्रज्ञान उपयोगी.

• कलमे-रोपे जगण्याचे प्रमाण, तयाचंी सशक्त वाढ ही

लागवडीनंतर तीन वषात रकती प्रमाणास ससचन रदले यावर

ठरत असते.
17

हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी क्षमता वाढ



वृक्ष लागवड, फळबाग लागवडीच्या अतंराप्रमाणे लागवडीच्या रठकाणी
2x2x2 फुटांचा खड्डा खोदावा. 18

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



3 फुट लांबीचा, 3 ते 4 इचं व्यासाचे 4 पी.व्ही.सी. पाईप्स खड्ड्याच्या चारही
कोपऱ्यात सरळ उभे राहतील असे रोवून घ्यावते. 19

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



माती, शेणखत, रासायनीक खताच्या रमश्रणाने खड्डा रदड फुटापयंत भरुन
घ्यावा. 20

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



रदड फुट खड्डा भरल्ह्यानंतर कलमा-रोपांची लागवड करुन उवषररत अधा
फुटाचा खड्डा भरुन घ्यावा. 21

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



चारही पी.व्ही.सी. पाईप्समध्ये सुरुवातीस अधा फुट गाडुंळ खत / शेणखत व तयानंतर दीड
फुट चाळलले्ह्या बारीक वाळुने भरुन घ्यावा. बारीक वाळू उपलब्ध नसेल तर जाडी-भरडी

वाळूही चालले. 22

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



यानंतर हळुवार पी.व्ही.सी. पाईप्स वर उचलनु काढून घ्यावते. पाईप काढल्ह्यानंतर 2 फुट
खोलीचे सलग वाळूचे कॉलम तयार होतील. 23

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



रोपा-कलमानंा ससचन द्ाव.े 24

असे राबवा CRA तंत्रज्ञान



• कलमा-रोपांना ससचन रदल्ह्यानंतर कमी कालावधीत पाणी मुळांना रमळते.

• वाळूच्या कॉलमद्वारे पाणी शोषले जावून दोन फुटाचा कॉलम जलयकु्त
होतो व नंतर आजुबाजुला पाणी रझरपू लागते.

• मुळांच्या परीघास तातकाळ ससचन रमळते.

• सवष मुळांना रमळणारे पाणी व गांडुळ खत / शेण खतातील अन्नद्रव्यामुळे
कलमा रोपांची वाढ झापाट्याने व जोमदार होते.

• सुरुवातीच्या काळात जोमदार व रनकोप वाढ झाल्ह्याने असे झाड भरवष्ट्यात
अवषषणास बळी पडत नाही. तयांच्यामध्ये अवषषणास तोंड देण्याची क्षमता
रनमाण होते.

25

कमी कालावधीत ससचन



• सरळ साधी सोपी पध्दत.

• स्थारनक संसाधनाचंा वापर.

• कमी खचात वृक्षाची जोमाने वाढ.

• ससचनाची कायषक्षमता वाढते.

• पाण्याचे बाष्ट्पीभवन कमी होते.

• मोकाट ससचनापेक्षा कमी पाणी लागून जल संवधषन होते.

• पारंपाररक पध्दतीपेक्षा रोपाचंी वाढ जास्त होते, फादं्ाची संख्या वाढते, बुधं्याचा घेर
वाढतो.

• रोपे कलमे जगण्याचे प्रमाण वाढते.

• अवषषणास तोंड देण्याची क्षमता रनमाण होते.

• उतपादनात वाढ होते.

26

तंत्रज्ञान सोपे - फायदे अनेक



• CRA तंत्रज्ञानाला रठबक ससचनाची पण जोड देता येते.

• रठबक ससचनाने पण पाणी जरमनीत 2 फुटापयंत जाण्यास वळे लागतो.

• रठबक ससचनाचे पाणी जरमनीत थोड्या कालावधीत 2 फुटापयंत घेवून जाण्यासाठी तयाला CRA
तंत्रज्ञानाची जोड द्ावी.

• रठबक ससचनाचे रिपर ज्या रठकाणी वाळूचा कॉलम तयार झाला आहे. तयावर येईल असा बसवावा.

CRA तंत्रज्ञानाला रठबक ससचनाची जोड

27



• आपल्ह्याकडे कमी सकवा मुबलक पाणी असले तरी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो.
• अवषषण कालावधीत पाण्याची टंचाई असते.
• अशा वळेी बाग जगवणे हाच मुख्य उदे्दश असतो. 28

जुन्या फळबागासाठी CRA तंत्रज्ञान



• परंतु आहे ते पाणी मुळापयंत कसे पोहोचवयाचे हा प्रश्न असतो.
• अगरच्या सहाय्याने झाडाची सावली ज्या भागात पडते, तया भागात दोन फुटाचे रिद्र

पाडाव.े
• झाडाचा घेर रकती आहे, यानुसार या रिद्राची संख्या ठरवावी.
• साधारणत: चार ते सहा रठकाणी अगरच्या सहाय्याने 2 फुट खोलीचे रिद्र पाडाव.े
• या रिद्रामध्ये 3 सकवा 4 इचं व्यासाचे पाईप्स गाडावते.
• या पाईप्समध्ये सुरुवातीस अधा फुट गाडूंळ खत सकवा शेणखत भरावे व उवषररत रदड फुट

चाळललेी वाळू भरावी.
• यानंतर हळूवार पी.व्ही.सी. पाईप्स काढून घ्यावते.
• पाण्याची टंचाई असते तेव्हा बाग जगरवण्यासाठी या वाळूच्या कॉलमवर पाणी टाकून

ससचन द्ाव.े
• ज्यावळेी पाणी चागंले उपलब्ध असते तेव्हा वाळूच्या कॉलमवर रठबक ससचनाचा रिपर

येईल याची दक्षता घ्यावी.
• बागेस मोकळे पाणी रदले तरी या वाळूच्या कॉलमद्वारे पाणी शोषून दोन फुटापयंत जाते.

29

जुन्या फळबागासाठी CRA तंत्रज्ञान



• वाळूचा कॉलम जेवढा मोठा तेवढा फायदा जास्त.
• 3 ते 4 इचं व्यासाचे पाईप्स रनवडावते.
• साधारणत: तीन फुट लाबंीचे पी.व्ही.सी. पाईप्सचे तुकडे करावते.
• पी.व्ही.सी. पाईपच्या एका तोंडास खाचा पाडाव्यात म्हणजे तयात बोटे घालनु पाईप वर

उचलनु घेण्यास बळ रमळते.
• पी.व्ही.सी. पाईप्सचे चार तुकडे पणुष लागवडीसाठी वापरता येतात. 30

पी.व्ही.सी. पाईप्सची रनवड



• तारमळनाडू राज्याचा कृरष व फलोतपादन रवभाग फळबाग

लागवडीसाठी हे तंत्रज्ञान राबवत आहे.

• तारमळनाडू राज्याचा वन रवभाग पण या पध्दतीने वृक्ष लागवड

करत आहे.

31

मुळाचं्या पररघात जल संवधषन करणारे ससचन तंत्रज्ञान
बदलाला हवामानाशी जुळवून घेण्याची पध्दत



प्रयोगाचे उतसाहवधषक पररणाम

32



फळबाग
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Thanjavur
District, 

Ammapettai
Block

SOIL TYPE
SANDY SOIL

NAVAL

Date
Normal Method CRA Technique

Height of Plant (cm) Girth (cm) Height of Plant (cm) Girth (cm)

21-10-2016 20 1 20 1

21-01-2019 215 11 435 33

In  
2 Years and 3 

Months 

Increase
in Growth over 

Normal method

7 feet  
& 

3 Inch

Growth : 195 cm Growth : 415 cm

215 cm 435 cm

36



Coimbatore 
District,

Sulur Block

SOIL TYPE
RED SOIL

SAPOTTA 

Growth :  170cm

185cm

Growth :  215cm

235cm

Date
Normal Method Water Conserving Rootzone Irrigation Technique

Height of Plant (cm) Girth (cm) Height of Plant (cm) Girth (cm)

21-02-2017 15 1 20 1

28-01-2019 185 2 235 3

In  
1 Year 

11 Months

Increase
in Growth 

over Normal 
method
1 Foot

&
6 inch

(45cm)
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14.10.2016 Date of Plantation 14.10.2016

30 cm Height (cm)  of the plant at the time of plantation 30 cm

24.10.2017 Date on which current height of both plants are measured 24.10.2017

Normal  Method Water Conserving Rootzone Irrigation Technique
.

( Innovation by  Dr. K. Satyagopal., IAS )

Growth : 150  cm

180 cm 310 cm

Growth : 280 cm
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 c
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Tiruvarur District, Koradachery Block – Ammaiyappan Panchayat Guava

In  1 year
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MCRC 

campus, 

Taramani, 

Chennai

SOIL TYPE
CLAY

Mango

Root irrigation technique  

Initial plant height (jan 18) - 123 cm
After 1 yr (Jan 19)      - 178 cm
No of branches -10

Initial plant height (jan 18) - 101 cm
after 1 yr (Jan 19)    - 140 cm

No of branches (jan 19) - 5

In  
1 Year

Increase
in Growth over 

Normal method

1 foot  
& 

3 inch

Conventional method
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In  1 year  &  6  months

282 cm 376 cm

G
IR

T
H

  
 D

if
fe

re
n

ce
  
: 

 8
  
cm

Date
Normal Method CRA Technique

GIRTH GIRTH

31-01-2019 23 cm 31 cm

Drumstick
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वन वृक्ष
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Tiruppur 
District, 

Palladam

SOIL TYPE
RED SOIL

Pungan

Date
Normal Method CRA Technique

Height of Plant (cm) Girth (cm) Height of Plant (cm) Girth (cm)

15.11.2016 40 2 40 2

15-10-2018 205 16 350 28

In  

2 Years

Increase

in Growth 

over Normal 

method

4 feet  

& 

9 inch

205 cm

Growth : 165 cm

350 cm

Growth :310 cm
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April-2017 Date of Plantation April-2017

36 cm Height (cm)  of the plant at the time of plantation 36 cm

05-09-2018 Date on which current height of both plants are measured 05-09-2018

Growth : 214  cm

250 cm 540 cm

Growth : 504  cm
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 c
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 )

Tiruvannamalai District,  Vnnankulam Village Tectona grandis (Teak)

In  1 year  &  6  months

Normal  Method CRA Technique
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CRA Technique
To Overcome Impacts of Climate Change

( An Innovation by Dr.Korlapati Satyagopal  IAS)

Link of videos available www.youtube.com

language Link

English https://youtu.be/HYvE9CPVYWg

Tamil https://youtu.be/aYMmFFlF4M0

Hindi https://youtu.be/lKot8_gjGG8

Telugu https://youtu.be/7W2NuIoCjME

Kannada https://youtu.be/TkFjGpW23SI

Malayalam https://youtu.be/1F1aehUmCjs

TV interview https://youtu.be/PeKu1iccEEo
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खोल ओली पडे ते पीक उत्तम |
उथळाचा श्रम वाया जाय ||

45

बीज न पेरावे खडकी |
ओल नाही ज्याचे बडुखी ||

--- संत तुकाराम
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