शेत तळ्यातून मत्स्य शेती

(कृषीसमध्
ृ दी चा एंड टू एंड दृष्टीकोन )

राळे गाव तालक्
ु यामध्ये कामधेनु सेंद्रिय शेती व उत्सपादन शेतकरी ववकास सं्था चे माध्यमातन
ू कृषी समध्
ृ दी
(C A IM ) प्रकल्प राबववल्या जात आहे . राळे गाव हा कोरडवाहू भाग, कापूस व तूर येथील मख्
ु य वपक परं तु शेतकऱ्यान
कडे सौरक्षित ओललताची व्यव्था नसल्यामुळे हातचे आलेले वपक एका पाण्याने जाण्याचे अनुभव नेहमीचेच ,या
सम्येवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागणी नुसार वेगवेगळ्या आकाराचे या प्रकल्पाचे माध्यमातून एकूण १ ७९
शेततळे प्रकल्प शे्ातील लाभाथथी  शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार करण्यात आले ,त्सयाचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला ,काही
शेतकरी तर सौरक्षित ओललता व्यततररक्त रब्बी वपका कडे सुद्धा वळले .
प्रकल्पाच्या सुरवातीच्या काळामध्ये कामधेनु सं्थेने आपल्या ्टाफ ला चेतना ओगाातनक ने नाबाडा प्रोजेक्ट अंतगात
केलेल्या जलसंधारण काम दाखववण्य कररता तेलेन्गाना येथे

प्रलशिण सहल आयोजजत केली होती त्सया द्रिकाणी

शेतकऱ्यांनी ववहीर व शेत तळ्यात मत्स्य शेती सुरु केली होती. यातूनच कामधेनूचे ्टाफ प्रीतम जाळीत व अजय
कोकेवार यांना राळे गाव येथे सद्
ु धा झालेल्या शेततळ्यात मत्स्य शेती करण्याची कल्पना सच
ु ली व त्सयांनी ती
शेतकऱ्यांना सांगगतली फारसा अनुभव नसल्या मुळे सुरवातीला शेतकरी तयार झाले नाही परं तु ्टाफ ने मत्स्य
ववभागाचचे सहाय्यक उपयुक्त श्री पर्कर

यांना द्रह कल्पना सांगगतली, त्सयांनी

शेतकऱ्यांना सायखेडा धरण येथे

शेतकऱ्यांना प्रलशिणा सािी घेवून येण्यास सांगगतले . सहली कररता कृषी समध्
ृ दी प्रकल्पातून मदत घेण्यात आली
१ ० शेतकऱ्यांना प्रलशिण कररता गाडी करून नेण्याचे िरले परं तु प्रत्सयिात फक्त ७ शेतकरी सायखेडा येथे आले.
त्सयांना या द्रिकाणी मत्स्य शेतीववषयी संपूणा माद्रहती व खाद्य तनलमाती तसेच आगथाक उत्सपन्न सोबत मत्स्य शेतीच्या
पाण्यामळ
ु े वपकात होणारी वद्
ु धा सखोल मागादशान करण्यात आले .
ृ धी ववषयी सद्
मत्स्य शेतीचा दह
ु े री फायदा पाहून त्सयांनी नवीन २२ शेततळे धारकांना मत्स्य शेती करण्यास तयार केले .एकूण २९
शेतकरी तयार झाल्यामुळे ्टाफ चा सुद्धा उत्ससाह वाढला त्सयांनी प्रत्सयि शेततळ्यात मासे सोडे पयंत संपूणा सहकाया
केले , एकूण २९ शेतकऱ्या कडे मत्स्यबीज सोडण्यात आले व म्त्सयखाद्य वापरण्या बाबत प्रात्सयक्षिक करून
दाखववले आणण पुढे शेतकरी ्वतः म्त्सयखाद्यकरु शकेल याची खा्ी करून घेतली . परं तु मागील वषााला खूप कमी
पाऊस झाला त्सयामुळे सवांना मत्स्य शेतीतून अपेक्षित

आगथाक उत्सपन्न लमळाले नाही परं तु वपकातील उत्सपादनात

मा् लािणणक फायदा झाला , तसेच याच गावा मध्ये उमेद प्रकल्प सुरु असल्यामुळे त्सयांची सुद्धा मदत झाली
त्सयांनी मत्स्य ववभागाशी सतत संपका करून शेतकऱ्यांना प्रत्सयेकी रु १ ००० चे प्रोत्ससाहनपर अनुदान प्राप्त करून द्रदले
,त्सयामुळे या वषथी  मत्स्य शेती भरपूर शेततळ्यात

होण्याची अपेिा आहे ,काद्रह तनवडक शेतकऱ्यांच्या प्रततक्रिया येथे

दे त आहोत .
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यशोगाथा म्त्सय खाद्य
मी प्रभाकर भगत गाव वपंपरी दग
ु ा ता. राळे गाव जजल्हा यवतमाळ माझे कडे
असलेल्या एकूण 4 एकर कोरडवाहू शेतात कृषी समध्
ू
ृ दी प्रकल्पातन

तलाव झाला

होता , काही द्रदवसांनी कामधेनु सं्थेचे चे कमाचारी यांनी मला भेट द्रदली व
शेततळ्यात

मासे

सोडण्या

कररता

मागादशान

केले

माझ्या

शेतात्त
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मी.आकाराचे शेतातले झाले आहे त्सयाचा वापर फक्त मी वपकाला पाणी दे ण्या कररता
करीत होतो, माहीतच नाही यावर आणखी काही उत्सपादन करू शकतो व उत्सपादन वाढवू शकतो. आम्हाला फक्त
एवडेच माद्रहत आहे “ सरकारी योजना आहे घेवून टाका,“ मा् केम कडून माध्यमातून

करीत असलेली काया हळूहळू

माद्रहत पडले व मागील वषथी  शेततळ्यात मासे सोडण्या ववषयी चचाा झाली सोबत मासे संगोपन, त्सयाचे खाद्य
तनलमाती, खाद्य तयार करण्याची पद्धत, मा्यांना खाद्य दे ण्याची पद्धत, आहे त्सया पररज्थतीत कसे उत्सपादन
वाढववता येईल याचा एक प्रयत्सन म्हणून हा प्रयोग करण्याचे मागादशान

कामधेनु सं्थे तन द्रदला लशवाय सुरवातीला

31 5 रुपये खचा करून 1 000 बोटूकली मासे ववकत घ्यावे लागतील आणण नंतर जजल्हा मत्स्य ववभाग यांचक
े डून एक
हजार रुपये अनुदान लमळू शकेल असेही सांगगतले त्सयामुळे पैसे लागतील परं तु आपल्या पैसमध्ये फारसा खचा द्रदसला
नाही पण गुंतवणुकी पेिा अनुदान जा्त आहे त्सयामुळे हा प्रयोग करायाला हरकत नाही असे माझे व घरच्या सवााचे
मत तयार झाले
मागील वषथी  आगष्ट 201 5 मध्ये

मासे ्वतः पाण्यात सोडून द्रदले, मला मासे संगोपन करण्याची माद्रहती परत

सांगगतली आणण जसेजसे केम कडून माद्रहती लमळत होती तसे तसे मी करीत गेलो मासे उत्सपादन मला कमी झाले
फक्त मासे तळ्यातून पावसा मळ
ु े वाहून गेले आणण 2 क्रकलो मासे घरी खायला लमळाले.
दस
ु रीकडे त्सयाच शेताला लागणारे पाणी त्सयाच शेत तळ्यातून द्यायचो परं तु चार ते पाच वेळा मी शेत तळ्यातील
पाणी वपकाला द्रदले या वषथी  द्रदलेले पाणी पराटी व तरू यांना जा्त फायदा द्रदसायला लागला परत रासायतनक खत
द्याची गरज पडली नाही मा् साधारण मागील दोन वषा पाउस कमी पडल्या मळ
ु े मागील वरशी फक्त 1 0 जक्वंटल
कापूस झाला तर तूर 4 जक्वंटल झाल्या, दोन वष्याा आधी त्सयाच शेतात 25 जक्वंटल पयंत कापूस होत होता तर तूर
6 जक्वंटल पयंत होत होत्सया मा् या वषथी  जे उत्सपन्न झाले ते एकदम 36 जक्वंटल कापूस आणण तुरी 9 जक्वंटल
झाल्या फारच समाधान झाले कळलेच नाही द्रह क्रकमया तळ्यातील मा्याच्या खाद्याकररता द्रदलेले म्त्सयखाद्य की
ईश्वराची, सोबत फवारणीचा खचा सुद्धा कमी झाला.
या वषाामध्ये त्सयाच शेत तळ्यामध्ये जीरा मासे सोडून त्सयाची बोटूकली मासे करून ववकणार आहे आणण मागील वषथी 
ज्या प्रकारे मशागत केली त्सयाच प्रकारे शेती करणार आहे

यशोगाथा म्त्सयशेती

2

मी मधुकर वाघाडे राहणार वपंपरी दग
ु ा ता. राळे गाव जजल्हा यवतमाळ येथील रद्रहवासी असून मला केम श्री प्रीतम
जळीत यांनी मला भेट द्रदली व शेततळ्यात मासे सोडण्या कररता मागादशान
केले माझे कडे एकूण 5 एकर जमीन असून
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शेत तलाव आहे

मी परं परागत शेती व्यवसाय करीत आहे माझे शेतात कापूस, तूर ज्वारी,
मुंग, बरबटी हे वपक घेत आहे .
मला
प्रयोग
नाही

शेती

मध्ये

करण्याववषयी
मा्

माध्यमातून

वेगवेगळे
माद्रहती

केम

च्या

शेतातच

मत्स्य

व्यव्य करू शकतो हे समजले आणण मागील वषथी  प्रत्सयि 1 000
बोटूकली मासे केम कडून आम्हाला दे ण्यात आले तर ते पण त्सयांनी
्वतः पाण्यात सोडून द्रदले, मला मासे संगोपन करण्याची माद्रहती परत
सांगगतली सदर व्यवसाय हा प्रथमच केला आहे

त्सयामुळे आम्ही

उत्ससुकते मुळे प्रयोग केला ज्यामुळे मासे हे घरी खायाला लमळाले परं तु पाउस न आल्यामुळे पराटी आणण तूर
चीमायला लागली होती, पावसाच्या अतनयलमत येण्यामुळे हाती आलेले वपक जाण्याच्या मागथी  लागले होते तसेच शते
तळ्यामध्ये सुद्धा पाणी कमीच होते, शेत तळ्यातील पाणी एकदाच वपकाला द्रदले आणण मा्यांकाररता सोडलेला
खाद्य याचे पाणी वपकला लागले तर वपक पण पण
ू ा झाले आणण द्रदड क्रकलो मासे खायला लमळाले, मासे जरी कमी
झाले पण वपक मागील वषथी  8 जक्वंटल तर तरु ी 1 जक्वंटल झाल्या होत्सया यावषथी  कापस
ू २२ जक्वंटल तरु ी 2 जक्वंटल
झाल्या यात मोिा आनंद झाला. यापुढे चालू वषाामध्ये त्सयाच शेत तळ्यामध्ये जीरा मासे सोडून त्सयाची बोटूकली मासे
करून ववकणार आहे आणण मागील वषथी  ज्या प्रकारे मशागत केली त्सयाच प्रकारे शेती करणार आहे
यशोगाथा म्त्सय शेती
मी पुरुषोत्तम सोमाजी लशरपूरकर मौजा गुजरी ता. राळे गाव जजल्हा यवतमाळ येथील रद्रहवासी असून माझी पत्सनी
इंदब
ु ाई परु
ु षोत्तम सोमाजी लशरपरू कर बाळूमामा ्वयं सहायता समह
ू माझे कडे एकूण तीन एकर जमीन असन
ू
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शेत तलाव आहे मी परं परागत शेती व्यवसाय करीत आहे माझे

शेतात कापूस, तूर सोयाबीन हे मुख्य वपक घेत आहे . माझी घरी शेती पुरक
व्यवसाय म्हणून मागील

वषथी  केम यांचे कडून प्रत्सयि 1 000 बोटूकली मासे

दे ण्यात आले, त्सयांनी ्वतः पाण्यात सोडून द्रदले, मला मासे संगोपन करण्याची
माद्रहती परत सांगगतली त्सयाप्रामाणे मी 4 ते पाच वेळा खाद्य द्रदले आणण
जसेजसे केम कडून माद्रहती लमळत होती तसे तसे मी करीत गेलो मी प्रत्सयेक
आि ते दहा द्रदवसांनी ततकडे जावन
ू पाहायचो आणण ते ्वतः येवन
ू पाहणी करीत होते. मी होळी नंतर 40 क्रकलो
मासे हे 1 40 रुपये क्रकलो प्रमाणे गावातच ववकले यातून 5600 रुपये उत्सपन्न लमळाले.
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याच शेततलाव मधून मी पराटी आणण तूर ला दोन वेळा पाणी द्रदले
यातून मागील वषथी  25 जक्वंटल कापूस आणण तुरी 8 जक्वंटल आणण
या वषथी  30 जक्वंटल कापूस आणण तुरी 1 1 जक्वंटल तुरी झाल्या
फवारणी मधून क्रकमान 2000 रुपये

बचत आली त्सयामुळे या

पद्धतीची शेती करायला आवडेल
या वषथी  मी शेततळ्यामध्ये जीरा संवधान करण्याचे िरववले आहे या कररता मला केम

कडून सहकाया लाभले आहे

या व्यवसाय कररता पवा मशागत कशी करावी या कररता मागादशान केले तर केम कडून ्वतः शेतात येवून पूवा
मशागत केली आणण त्सयामध्ये सवा प्रथम शेततळ्याची नांगरणी केली, दोन द्रदवसांनी 20 क्रकलो चुना मारण्यात आला
ज्या मळ
ु े शेततले तनजंतुक झाले 4 द्रदवसांनी 40 क्रकलो ताजे शेन टाकण्यात आले
यामुळे जीरासंवधान करण्या कररता योग्य शेततळे

झाले आहे , सोबतच शेता मध्ये

पराटी, तूर आणण सोयाबीन याची लागवड करण्यात आली आहे . सदर वपकाची
पेरणी झाल्या नंतर बरे च द्रदवस पावसाचा खंड पडल्या मुळे लागवड केलेली वपक
मारायला लागली होती वपक मरून जावू नये म्हणून शेत तळ्यातील पाणी शेताला
द्यावे लागले त्सयाच फरक वपकला द्रदसून आला क्रक पूवथी  क्रकवा शेजारील वपकामध्ये
सद्या जमीन आ्मानीचा फरक द्रदसत आहे , वपकाचा वाढ व उं ची कमालीची वाढली आहे या नंतर मी जीरासंधन
ा
तर करणारच आहे सोबत केम तन सांगगतलेल्या मत्स्य खाद्य याचा तनयलमत वापर करून रासायतनक खत कमी
करून, खचा कमी करून शेती करणार आहे .

यशोगाथा म्त्सयशेती
संजय धुवे रा. एकलारा माझा व्यवसाय शेतमजुरी, तीन एकर शेती आहे . माझे घरी मत्स्य व्यवसाय करण्याची
आवड द्रह पूवथी  पासून आहे केम प्रक्ल्प अंतगात मला शेततळे
लमळाले त्सयांनतर कामधेनु सं्थे च्या कमाचारी व गाव ववकास
सलमती सगचव यांनी मत्स्य व्यवसाय ववषयी माद्रहती सांगगतली
आणण घरी 30*30*3 चे शेत तलावात म्य बीज सोडण्याचे
िरववले. त्सया कररता पूवा मशागत सुद्धा व्यवज्थत केली वारं वार
पािपुरावा करीत राद्रहलो परं तु पाऊस आल्या मुळे काही मत्स्य बीज
वाहून गेले तरीही उवाररत मत्स्य बीज याची काळजी घेतली. अधन
ू
मधन
ू केम कडून तपासणी व्हायची. तीन एकर शेती मध्ये शेत
तळ्यातील पाणी द्रदले त्सयमुळे पराटी व तुरी या वपकांना फायदा झाला माझ्या उत्सपादनात वाढ तर झालीच सोबत
सात हजार रुपये उत्सपन्न मत्स्य व्यवसायातून झाले.
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त्सयानंतर फेब्रुवारी मद्रहन्यात उमेद सोबत मत्स्यबीज तयार करण्या सािी प्रयत्सन सुरु केले याकररता सायप्रीनस
नावाचे नर – मादी शोधून शेत तळ्यात हापे केले मा् सुरुवाततला तांत्र्क
माद्रहती नसल्या मुळे प्रयोग अयश्वी झाला आणण काय करायला पाद्रहजे
हे लशकलो आता इन ल डं क्रफशरी यांचे सहकायााने 1 6-1 7 मध्ये मत्स्य
बीज तनलमाती करण्याचे िरववले आहे मागील वषथी  द्रदड एकर मध्ये 4 ते
5 जक्वंटल सोयात्रबन उत्सपन्न होते या वषथी  1 0

जक्वंटल सोयात्रबन

उत्सपन्नतर तूर मागील वषथी  दोन जक्वंटल झाली होती या वषथी  4 जक्वंटल
तुरी झाल्या सदर वपकावर फवारणी खचा नं करता

दश पणथी  व जीवाम्रत
ृ

फवारणी केले त्सयामुळे फवारणी वरचा खचा सुद्धा बचत झाला.

शेतकऱ्याला मत्स्य बीज दे तांना V V सावरकरजी

मत्स्य खाद्य साद्रहत्सय

मत्स्य बीज सोडतांना कामधेनु ्टाफ प्रीतम जाळीत

व प्रक्रिया



गायीचे ताजे शेन 50 क्रकलो (5 टोपली याप्रमाणे क्रक 1 0 क्रकलोची)



एक क्रकलो युररया



आधाा क्रकलो लसंगल सुपर फा्पेट(एस.एस.पी.)



एक पाव काळा गुळ



आधाा ते एक क्रकलो सरकी ढे प



एक असे भांडे ज्यामध्ये वरील सवा साद्रहत्सय राहू शकते

क्रकंवा शेंगदाणा ढे प
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मत्स्य खाद्य तयार करताना खालील प्रमाणे प्रक्रिया कारवी


वरील सवा साद्रहत्सय एक् करून एकजीव लमश्रण तयार करावे



तयार झालेले लमश्रण दर तीन ते पाच तासांनी खालचे वर वरचे खाली करत राहावे



असे दोन ते तीन द्रदवस करावे



ततसऱ्या द्रदवशी हे लमश्रण पातळ करून शेत तळ्याच्या अथवा ववद्रहरीच्या चारही बाजूने सम प्रमाणात
टाकावे

असे क्रकती वेळा टाकावे आणण दिता
आपल्या शेत तळ्या चा अथवा ववद्रहररचा पाण्याचा उपसा वपका कररता सतत होत असेल तर वरील प्रक्रिया



दर आि द्रदवसाला करण्यास हरकत नाही
जर



आपल्या शेत तळ्या चा अथवा ववद्रहररचा पाण्याचा उपसा वपका कररता सतत होत नसेल तर वरील

प्रक्रिया दर पंधरा द्रदवसाला करण्यास हरकत नाही
फायश
ू ेनामत
ृ दिते कररता लिात िे वावयाची माद्रहती


शक्यतो ताजे गायीचे/बैलाचे शेन वापरावे



काळा गुळ न लमळाल्यास साधा गुळ वापरू शकतो



आधाा क्रकलो लसंगल सप
ु र फा्पेट(एस.एस.पी.) हे च खत वापरावे



जर पाण्याचा रं ग द्रहरवा द्रदसत असेल / पाण्याचा वास येत असेल तर लमश्रण टाकू नये पुन्हा उपसा
झाल्यानंतर टाकावे



वरील लमश्रण हे घरी अथवा शेतात केले तरी चालू शकते कारण याचे दष्ु पररणाम नाही

म्त्सय खाद्य चे फायदे
मत्स्य व्यवसाय हा एक शेतकऱ्या ना परू क व्यासाय म्हणून करण्या कररता अततशय उपयक्
ु त आहे कारण यातून
शेतकऱ्याला अगधक श्रम न घेता उत्सपन्न वाढववता येते तर वपकाला द्रदलेले शेततलावातील
आहे त्सयातून

पाणी हे जा्त पोषक

वपकाची वाढ व तनरोगी राहण्यास मदत होते.



मा्यांची खाद्य तनलमाती होऊन, वाढ व वजन वाढण्यास मदत होते.



वपकाची वाढ होऊन वपक तनरोगी राहण्यास मदत होते.



रासायतनक खत व औषदी वरील खचा कमी होतो.



जलमनीची सुपीकता वाढते



वपकाच्या उत्सपन्नात वाढ होऊन मासे आणण वपकाचे उत्सपादन यातून आगथाक उत्सपन्न वाढते.
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