प्रात्यक्षिकातून शाश्वततेकडे
कमी खर्ाार्ी शेती ककवा शाश्वत शेती म्हटलं कक बऱ्यार् लोकांना वाटते ‘कमी खर्ा म्हणजे कमी उत्पन्न ‘ व
कोणीही आपल्या उत्पन्नात तडजोड करायला तयार नसतो,व जास्त उत्पन्नाच्या मग
ृ जळात जास्त खर्ा करून
बसतो व अशातर् ननसगााने दगा ददला कक तो नैराषेत ढकलल्या जातो ,तरी पण पुन्हा त्यार् मागाार्ा अवलंब
करून जास्त उत्पनार्ा मग
ृ जळाकडे धावत राहतो.
र्ेतना ओगााननक ने हीर् बाब ओळखून शेतकऱ्यांना योग्य पयााय ननवडीसाठी काही ननवडक शेतकऱ्यांच्या
शेतामध्ये ललईसा पपक प्रात्यक्षिक घेतली ,ज्यामध्ये कपाशी मध्ये फुले धन्वंतरी दह दे शी कपाशी बबयाणे
शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून ददले ,या बबयाण्यार्े वैलशष्ट म्हणजे दह



संपूणा दे शी जात असल्यामुळे

पुढील वषााला बबयाणे परत पवकत आणायर्ी आवश्यकता नाही



कमी कालावधी र्े पपक ज्यामुळे दस
ु ऱ्या पपका कररता जमीन उपयोगात येत,े



कीड व रोग प्रनतकारक असल्यामुळे कीटकनाशकार्ा खर्ा कमी होतो,



रस शोषक ककडींना प्रनतकारक



पाण्यार्ा ताण सहन करण्यार्ी िमता



रुई र्ा उतारा ३9 ते ४० % पयंत असल्यामुळे बाजारा मध्ये रु.२०० पयंत जास्त भाव



बाहे रील ननपवष्ठे र्ा खर्ा कमी
ननवडक शेतकऱ्यांर्े अनुभव

शेतकयाार्े नाव – श्री. ददलीपराव मोहोकर
गाव- वारुळा
एकूण फुले धन्वंतरी लागवड – १ .५ एकर (कोरडवाहू)
बबयाणे वापर – ४ ककलो ग्राम
पेरणीर्ी पद्धत- १ :१ : कापूस मुंग व उडीद ,१ ०:१ कापूस व तूर
आंतर पपक मुंग – ३ क्वी. ,उडीद- १ .५ क्वी.
कापूस उत्पन्न – १ ० कवी. वेर्ा सुरु ,४ क्वी. अपेक्षित
तूर अपेक्षित उत्पन्न- ३ क्वी.
शेतकयाार्े नाव- श्री ज्ञानेश्वरराव ढे रे
गाव- रुइखेड
बबयाणे वापर -४ ककलो ग्राम
एकूण फुले धन्वंतरी लागवड िेत्र- १ एकर सलग (ओलीत)
एकूण उत्पन्न – १ ० क्वी.
कपाशी काढून गहू पपक पेरणी केलेली आहे .
कोरडवाहू ओ ओलीत दोन्ही लागवड िेत्रा मध्ये र्ांगले उत्पन्न आल्यामळ
ु े
पुढील वषाा कररता अनेक शेतकऱ्यांनी बबयाण्यार्ी मागणी केली आहे . संकरीत व बीटी च्या काळामध्ये
प्रकल्पाने शेतकऱ्यांना हरवलेला पयााय पुन्हा लमळून दे ण्याकररता (पारं पाररक बबयाणे व शेती पद्धत)
सहकाया केले त्याबद्दल प्रत्यि शेतकऱ्यांनी प्रकल्पार्े व र्ेतना ओगााननकर्े आभार मानले.

