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भारतातील मृदा : वर्गीकरण आणण वैणिष्ट्ये
मृदेची व्याख्या
मृदा ला फक्त लहान खडक कण/ भंगार आणण सेंणिय पदार्थ / बुरशी यां चे णमश्रण म्हणून पररभाणित केले जाऊ शकते जे
पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर णवकणसत होते आणण वनस्पतींच्या वाढीस समर्थन दे ते.

मृदा चे वर्गीकरण - उवाारा णवरुद्ध उसारा
भारतात, प्राचीन काळापासून मृदा चे वगीकरण केले गेले होते जरी ते आधुणनक वगीकरणाइतके तपशील नसले तरी.
प्राचीन काळात वगीकरण फक्त दोन गोष्ींवर आधाररत होते ; मृदा सुपीक असो णकंवा नापीक अशा प्रकारे वगीकरण होते :
1. उवाथ रा [सुपीक]
2. उसारा [नापीक]

मृदा चे वर्गीकरण - संबंणित संस्था

•

आधुणनक काळात, जेव्हा मानवाने मृदा ची णवणवध वैणिष्ट्ये जाणून घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा त्ां नी पोत, रं ग,
ओलावा इत्ादींच्या आधारे मृदा चे वगीकरण करण्यास सुरवात केली.

•

1956 मध्ये जेव्हा भारताच्या मृदा सवेक्षणाची स्र्ापना झाली तेव्हा त्ां नी भारतातील मृदा आणण त्ां ची वैणिष्ट्ये यां चा
अभ्यास केला.

•

नॅिनल ब्युरो ऑफ सॉईल सव्हे आणण लँ ड यूज प्लॅ णनंग या भारतीय कृिी संिोधन पररिदे च्या णनयंत्रणाखालील संस्र्ेने
भारतीय भूमीवर खूप अभ्यास केला.
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भारतीय मृदा चे प्रमुख वर्गीकरण

1. गाळाची मृदा [43%]
2. लाल मृदा [18.5%]
3. काळी / रे गूर मृदा [15%]
4. कोरडी / वाळवंट मृदा
5. ले टराइट मृदा
6. क्षारयुक्त मृदा
7. पीट / दलदलीची मृदा
8. जंगलाची मृदा
9. उप-पवथत मृदा
10. णहमक्षेत्रे

र्गाळाची मृदा
•

भारतात बहुतां ि उपलब्ध मृदा (सुमारे 43%) जी 143 चौ.णकमी क्षेत्र व्यापते .

•

उत्तरे कडील मैदाने आणण नदीच्या खोऱयां मध्ये व्यापक.

•

द्वीपकल् प-भारतात, ते मुख्यतः डे ल्टा आणण मुहानां मध्ये आढळतात.

•

बुरिी, चुना आणण सेंणिय पदार्थ उपस्स्र्त आहे त.

•

अत्ंत सुपीक.

•

णसंधू-गंगा-ब्रह्मपु त्र मैदाने , नमथदा-तापी मैदान इत्ादी उदाहरणे आहे त.
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•

ते णनक्षे पी मृदा आहे त - नद्या, नाले इत्ादी द्वारे वाहतूक आणण जमा.

•

दे िाच्या पस्चचमेकडून पूवेकडे वाळू चे प्रमाण कमी होते .

•

नवीन जलोत्सवाला खादर असे म्हटले जाते आणण जुन्या जलोद्याला भंगार असे म्हटले जाते .

•

रं ग: हलका राखाडी ग्रे.

•

पोत: वालु कामय ते गाळयु क्त णचकणमृदा णकंवा णचकणमृदा .

•

पोटॅ ि जास्त

•

फॉस्फरस कमी

•

गहू, तां दूळ, मका, ऊस, डाळी, तेलणबया इत्ादींची लागवड प्रामुख्याने केली जाते .

लाल मृदा

•

प्रामुख्याने कमी पजथन्यमान क्षेत्रात णदसतात.

•

Omnibus गट म्हणूनही ओळखले जाते .

•

सस्िि, काजळी रचना.

•
•

चुना, कणकर (अिुद्ध कॅणल् ियम काबोनेट) ची अनुपस्स्र्ती.
कमतरता: चुना, फॉस्फेट, मॅंगनीज, नायटर ोजन, बुरिी आणण पोटॅ ि.

•

रं ग: फेररक ऑक्साईडमुळे लाल. खालचा र्र लालसर णपवळा णकंवा णपवळा आहे .

•

पोत: वालु कामय ते णचकणमृदा आणण णचकणमृदा .

•

गहू, कापूस, डाळी, तंबाखू , तेलणबया, बटाटा इत्ादींची लागवड केली जाते .

•

प्रामुख्याने दणक्षणेत ताणमळनाडू ते उत्तरे त बुंदेलखंड आणण पूवेला राज महाल ते पस्चचम काणियावाड या द्वीपकल् पात
आढळतात.

काळी मृदा / रे र्गू र मृदा
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•

रे गुर म्हणजे कापूस - कापू स लागवडीसािी उत्तम मृदा .

•

दख्खनचा बहुतेक भाग काळ्या मृदा ने व्यापले ला आहे .

•

पररपक्व मृदा .

•

उच्च पाणी सािवण्याची क्षमता.

•

ओले झाल् यावर सूजते आणण णचकट होईल आणण वाळल् यावर संकुणचत होईल.

•

स्वत: ची नां गरणी करणे हे काळ्या मृदा चे वैणिष्ट्य आहे कारण सुकल् यावर णवस्तृ त भेगा णनमाथ ण होतात.

•

समृद्ध: लोह, चुना, कॅणल् ियम, पोटॅ णियम, अॅल्युणमणनयम आणण मॅग्नेणियम.

•

कमतरता: नायटर ोजन, फॉस्फरस आणण सेंणिय पदार्थ .

•

रं ग: खोल काळा ते हलका काळा.

•

पोत: क्ले य

•

गुजरात, महाराष्र, मध्य प्रदे िचे पस्चचम भाग, उत्तर-पस्चचम आं ध्र प्रदे ि, कनाथ टक, ताणमळनाडू, राजस्र्ान, छत्तीसगड,
झारखंडच्या राज महल टे कड्ां पयंत पसरले ले आहे .

ले टराइट मृदा

•

लॅ णटन िब्दाचे नाव 'नंतर' ज्याचा अर्थ णवट आहे .

•

ओले असताना खूप मऊ होते आणण वाळल् यावर खूप कडक होते

•

उच्च तापमान आणण जास्त पाऊस असले ल् या भागात.

•

उच्च लीणचंगचा पररणाम म्हणून तयार.

•

चुना आणण णसणलका मृदा पासून दू र जाईल.

•

मृदा चे सेंणिय पदार्थ जीवाणूंद्वारे जलद काढले जातील कारण ते उच्च तापमान आहे आणण झाडे आणण इतर
वनस्पती ंद्वारे बुरिी त्वरीत घेतली जाईल. अिा प्रकारे , बुरिीचे प्रमाण कमी आहे .

•

लोह आणण अॅल्युणमणनयम जास्त

•

नायटर ोजन, पोटॅ ि, पोटॅ णियम, चुना, बुरिी मध्ये कमतरता

•

रं ग: लोह ऑक्साईडमुळे लाल रं ग.

•

तां दूळ, नाचणी, ऊस आणण काजूची लागवड प्रामुख्याने केली जाते.
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•

हे प्रामुख्याने पस्चचम घाटातील टे कड्ा, राज महल डोंगर, पूवथ घाट, सातपुरा, णवं ध्य, ओणडिा, छत्तीसगड, झारखंड,
पस्चचम बंगाल, उत्तर कचर णहल् स आणण गारो टे कड्ां मध्ये आढळतात.

वाळवंट / कोरडी मृदा

•

िुष्क आणण अधथ-िुष्क पररस्स्र्तीत आढळते

•

प्रामुख्याने पवन णियाकलापां द्वारे जमा.

•

उच्च मीि सामग्री.

•

आिथ ता आणण बुरिीचा अभाव.

•

कणकर णकंवा अिुद्ध कॅणल् ियम काबोनेटचे प्रमाण जास्त आहे जे पाण्याच्या घुसखोरीला प्रणतबंध करते .

•

नायटर ोजन अपुरा आहे आणण फॉस्फेट सामान्य आहे .

•

पोत: वालु कामय

•

रं ग: लाल ते तपणकरी.

•

आढळ: राजस्र्ान, अरवलीचे पस्चचम, उत्तर गुजरात, सौराष्र, कि, हररयाणाचे पस्चचम भाग आणण पंजाबचा दणक्षण
भाग

पीट / दलदलीची मृदा

•

अणतवृष्ी आणण उच्च आिथ ता असले ले क्षेत्र.

•

वनस्पती ंची वाढ खूप कमी आहे .

•

मोठ्या प्रमाणावर मृत सेंणिय पदार्थ /बुरिी ज्यामुळे मृदा क्षारीय बनते .
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•

काळ्या रं गाची जड मृदा

•

हे प्रामुख्याने सुं दरबन डे ल्टा, कोट्टायम आणण केरळच्या अलाप्पुझा णजल् ्ां मध्ये , किचे रण, महानदीचे डे ल्टा
इत्ादी भागात आढळतात.

वन मृदा

•

जास्त पावसाचे क्षेत्र.

•

बुरिीचे प्रमाण कमी असते आणण त्ामुळे मृदा अम्लीय असते .

डोंर्गराळ मृदा

•

दे िाच्या पवथतीय प्रदे िात.

•

कमी बुरिी आणण अम्लीय असले ली अपररपक्व मृदा

•

मुख्यतः णहमालयातील दऱया आणण डोंगर उतारां मध्ये आढळतात

