
धा�य संर�क य�ं

�यावसा�यक शतेीम�ये कमीत-कमी वेळेत जा�ती-जा�त �पके घेणे �कंवा उ�पादन �मळव�याकडे
शतेक�यांचा कल वाढत आहे. र�बी म�ये ग�हाची काढणी झा�यानंतर लगेच ज�मनीची मशागत आ�ण
इतर तयार� क�न पढु�ल �पकाचे �नयोजन करणे गरजेचे होऊन बसत.े पण एक काम नेहमी तसेच राहून
जात,े ते �हणजे काढणी झाले�या धा�याची यो�य प�धतीने साठवणकू करणे. पवू� ��येक शतेाम�ये
खळी �हणजे धा�याची काढणी, मळणी आ�ण वळवणीची जागा असायची. आता ह� कामे कमी वेळेत
आ�ण �मात काढणी यं�ाने होतात. �यामळेु वळवणी वेगळी केल� जात नाह�. �यातच ढगाळ
वातावरणात अवेळी पाऊस इ�याद� शतेक�यांना सतावणारे ��न नेहमीचेच झाले आहेत. �या सवा�चा
एक��त प�रणाम �हणचे मो�या�माणावर धा�य साठवणीम�ये खराब होते तसेच धा�याला क�ड (टोके)
लागून �याची नासाडी होत.े ह� सम�या थो�याफार फरकाने दरवष�ची आहे. शतेक�यांची अपे�ा असते
�क हा ��न �यापार� �कंवा बाजार स�मतीचा हाताळ�यावा पण शा��श�ुध प�धतीने धा�याची वाळवणी
आ�ण साठवणकू न-झालाले मो�या �माणावर शतेक�याचेह� नकुसान होत असत.ेभारताम�ये ��तवष�
साधारणतः १० - १५ % धा�य �हणजेच साधारण ३० दशल� टन इतके ध�य गोदामात म�ये खराब
होत.े साधारण १ टन (१००० �कलो) धा�य �पकव�यासाठ� �कती मजरु�, खत,े औषधे इ चा �हशोब केला
तर हे नकुसान �कती मोठे आहे �याचा अदंाज येऊ शकतो. �शवाय धा�याची पौि�टकता कमी होणे, धा�य
वाहतकु�चा खच� इ �यात जोडले तर रा���य नकुसान अनेक पट�ने वाढेल.

शा��ीय प�धतीने �वचार के�यास, साठवणीसाठ� धा�यातील पा�याचे �माण ६ ते ८ % पय�त कमी केले
पा�हजे. असे के�यास साठवणीतील क�ड ध�याला खराब करत नाह� (कारण �याचा जीवनच�ासाठ�
आवशक पाणी �यांना �मळत नाह�). तसेच यो�य वळवणी नंतर हे धा�य कोर�यावातावरणात यो�य
�पश�यांम�ये साठवावे लागत.े आता म�ुय ��न हा क� हे कोणी करायचे ? �हणजे शतेक�यांनी का
�यापा�यांनी? कारण शतेक�यांना �पक-पलटणी म�ये इतका वेळ नाह� आ�ण हा खच� पेल�याची तयार�
स�ुधा नाह�!

�या सवा�चा �वचार क�न �व�ान आ�माने ‘धा�य-संर�क यं�’ बनवले आहे. हे यं� शतेकर� , छोटे
�यापार�, बाजार स�मती इ�याद�साठ� खपू उपयोगाचे आहे. �या यं� म�ये ५५℃ पय�त गरम क�न ह�
गरम हवा ��येक दा�यापय�त यो�य �माणात पोहचवल� जात.े गरम हवे�या मदतीने धा�य यो�य
�माणात वाळ�वले जाते आ�ण �यावर�ल क�ड (टोके) पणू�पणे न�ट होत.े हे यं�, धा�य उ�च तापमानावर
���या करते �यामळेु धा�यातील ओलावा (१ ते २ % पय�त )कमी होतो आ�ण धा�य द�घ�काळ �टकून राहू
शकत.े या यं�ाचा वापर करणे आ�ण देखभाल करणे अगद� सोपे आ�ण सलुभ आहे. �या यं�ाची �मता
४० ते ४५ �कलो/ तास इतक� असनू घरातील �वजेवर हे चालू शकत.े धा�य वळवणी आ�ण क�डम�ुत
कर�याचा खच� साधारत ४० ते ७० पसेै / �कलो इतका येतो. या यं�ामधे गहू, �वार�, बाजर�, मका, मगू,
उडीद, इ�या�द �कारचे धा�यसाठ� वापरता येऊ शकत.े

�व�ान आ�म म�ये हे यं� �व��साठ� उपल�ध असनू स�या �यातील गुणव�ा सधुार�या�या ह�
चाच�या स�ु आहेत. ब�याचदा यो�य प�धतीने वळवणी आ�ण सफाई केले�या ध�याला शहराम�ये
चांगल� मागणी असत.े शतेक�यांनी लागवडीबरोबरच काढणीप�यत तं�ा�यानाचा उपयोग क�न
�ाहकांपय�त �यां�या मालाची �व�� के�यास चांगला नफा �मळवता येतो. �यासाठ� शासन �तराव�न



मो�या�माणावर �य�न कर�यात येत आहेत. हे यं� शतेकर� गट , म�हला बचत गट तसेच छो�या
�यापा�यांसाठ� खपू उपयोगाचे आहे.
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