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1.

तावना (introduction)
जाग तक करणा या

येत सवच

झाला आहे नवीन नवीन शोध शा(

े ात तं

ानाचा शोध आ ण मो या

क# लागले आहे . मो या

माणात वापर स#
ु

माणात बहुरा+,-य कंप.या उदयास

येऊन 2व2वध उ3पादनांचे उ3प.न होऊ लागले. यातन
ू वाढ 2वकास आ ण व7
ृ द- मो या
लागल-. यातन
8ामीण भागात रोजगार
ू

माणात होऊ

नमाण हो:यास मदत झाल- परं तु 8ामीण पारं प;रक

उ<योगावर कु=हाड कोसळल- यात शंका नाह-.
भारत हा कृ2ष धान दे श असन
ू दे शात 70 टEके लोक शेती करतात आजह- Fदसन
ू येतात.
3यातन
ू उ<योगधं<यांना मो या
नवारा यातील अ.न ह-

माणात क चामाल Gमळतो. मानवा या

ाथGमक गरजा अ.न, व( ,

ाथGमक व मल
ू भत
ू गरज आहे. अ.ना या परु व याक;रता मानवाला शेती

Jयवसायावर अवलंबन
ू राहावे लागते. कं वा शेतीJदारे अ.नाची गरज मानवाला भागवता येत.े यामळ
ु े
उपजी2वकेचे साधन Kहणून शेतीकडे बघ:याचा Mि+टकोन
गेPयामळ
ु े लोकां या गरजे या पत
ू तेसाठR कृषीचा

नमाण झाला. कारण लोकसंOया वाढत

सार व 2वकास झाला. अनेक वन(पती,

ाणी,

मानवाला अ.नाचा परु वठा करत आहे. सS
ु वातीला अ तशय कठRण प;रि(थतीत नैसUगक च ावर
अवलंबन
ू राहून मानवाने शेती केल-. नसग नयमांचे पालन कर-त मानवाने Vया नसगाचा एक घटक
Kहणून राFहला. परं तु पढ
ु े जशी-जशी उ3 ांतीतन
ु मानवा या ब7
ु द-चातय
ु ात वाढ झाल-. तसा मानवाने
नसगावरवच(व Gमळव:याचा
मानवाने, तं

य3न केला. इथे नसगाचा समतोल Zबघड:यास सS
ु वात झाल-. कारण

ानाने नसगावर आघात कर:यास सS
ु वात केPयावर नसगाचा =हास स#
ु झाला. यामळ
ु े

नैसUगक संप3ती कमी होऊ लागल-. हे मानवा या M+ट-ने हा नकारक आहे. नैसUगक संप3ती व तेथील
वातावरण अनक
ु ू ल असेल तर मानवाला आUथक फायदा होतो. जंगल संप3तीतन
ू क चामाल Gमळतो
यातन
ू मो या

माणात Jयापार करता येतो. यातन
ू मो या

(पध\ या यग
ु ात जशी-जशी तांZ क

माणात रोजगार नमाण झाला आहे.

गती होऊ लागल-. लोकसंOयेचा अ त;रEत भार 3या 3या

दे शावर वाहू लागला. तसा अ.ना या जा(त परु व याची गरज भासू लागल-. 3यामळ
ु े जा(त उ3पादन
घे:यावर भर वाढू लागला ]या Fठकाणी उ3पादन जा(त 3या Fठकाणी लोकसंOयेची घनता वाढते.
भारतासारOया मो या व कृ2ष धान दे शात अनेक सम(या मो या

माणावर नमाण झाल-

आहे व होत आहे . भारतीय जनतेने द+ु काळाचा अनभ
ु व ब=याच वेळेला घेतला. (वातं^यो3तर काळानंतर
अनेकदा भीषण अडचणींना सामोरे जावे लागले. 3यामळ
ु े शेतीसाठR भौगोGलक
www.liirj.org

े , रासाय नक खते,

ISSN 2277-727X

Page 56

Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277-727X, Vol-09, Issue- 02, Apr-Sept 2020 (Half Yearly)

पाणी Jयव(थापन, 2वकGसत जातीचे बीज वाप#न क टकनाशके यांचा वापर क#न उ3पादनवाढ-वर भर
दे :यात आला. उ3पादन वाढले पण लोकसंOया दप
ु ट-ने वाढल-.
तं

ाना या वापरातन
नवीन नवीन शोध लागले. रासाय नक खतांचा अ त;रEत वापर
ू

कटकनाशक, संक;रत Zबयाणे यांचा मारा यातन
ू जमीन नापीक होत चालल-. सरु वातीला कृषी
भरघोस वाढ झाल-. परं तु नंतर जGमनीची हा न मो या
3या अ.नाची गण
ु ा3मक पातळी मा

े ात

माणावर झाल-. उ3पादनात वाढ झाल- परं तु

खाल- गेल-,ह- गण
ु ा3मक पातळी कशी वाढवायची? शेती जी

नापीक होत आहे ती कसदार बनवायची आहे

तची गण
ु व3ता तला प.
ु हा <यायची आहे. 3यासाठR

आपPयाला शाbवत शेतीची आवbयकता आहे. Kहणुन दज\दार उ3पादन वाढून नसगातील अनक
ु ू लता,
ि(थर राह-ल,

नसगातील संप3ती अबाUधत राह-ल, यासाठR मानव सदै व

य3नशील आहे . हे

मानवा या भ2व+या या M+ट-ने अ तशय लाभदायक आहे. नसग दे व आहे हे समजावन
ू घे:याची आज
गरज आहे .

2. उ#$%टे (objectives)
1. शाbवत शेती संकPपनेचा अdयास करणे.
2. शाbवत शेतीचे उfेश अdयासणे.
3. ह;रत ांतीचा पयावरणावर-ल प;रणाम अdयासणे.
4. ह;रत

ांतीमळ
ु े पयावरणावर मयादा आला 3याचा अdयास करणे.

3. ग#ृ हतके:-(Hypothesis)
1. शाbवत शेती संकPपनेचा अdयास कर-त आहे .
2. शाbवत शेतीचे उfेश अdयास कर-त आहे
3.ह;रत ांतीचा पयावरणावर-ल प;रणामाचा अdयास कर-त आहे.
4. ह;रत ांतीमळ
ु े पयावरणावर मयादा आPया 3यांचा अdयास होत आहे.

4. शा वत शेती संक7पना/:या<या: -[Concept of Sustainable Agriculture]
"शाbवत शेती Kहणजे जी पयावरणास अनक
ु ू ल, पयावरणाचे संवधन करणार-, गण
ु ा3मक व
भरघोस उ3पादन दे णार- व ]या योगे आUथक 2वकास घडून येईल व मानवा या गरजा पण
ू 3वाला
जातील".
स7या नैसUगक अनक
ु ू लता ि(थर नाह-. जंगल संप3तीचा-=हास होत आहे . यामळ
ु े नैसUगक हानी
होऊन उ3पादन तं
उ3पादन

ाना या व रासाय नक खतां या वापराने वाढत आहे .पण कसदार व गण
ु ा3मक

नघत नाह-. उलट यातन
ू रोगाचे

माण वाढत आहे. हे सव दरू होऊन मानव सख
ु ी,

समाधानी हो:यासाठR शाbवत शेतीची आजची, भ2व+यासाठR गरज आहे .
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शाbवत शेतीतन
Jयापार Jयवसाय व उ<योजकता याम7ये ि(थरता आणावयाची आहे.
ू कृषी Jयापार,
कारण 8ामीण शेतक=यांची अव(था दयनीय आहे . 8ामीण लोक शेती Jयवसाय सोडून शहराकडे
वळतोय. "गावाकडे चला" असा नारा दे णे आवbयक ठरतो. तं

ानाचा व पारं प;रक शेती प7दतीचा

Gमलाफ करणे फायदे शीर ठ# शकतो.
शकतो हे मानवा या वतमान व भ2व+या या भावी 2पढ- या M+ट-ने
अ तशय मह33वाचे व लाभदायक आहे यात शंका नाह-.

5. शा वत शेतीचे उ$ेश:-(objectiv
(objectives of sustainable agriculture)

.
तं

ान व रासाय नक खतांचा वापर क#न शेत जGमनीची जी हानी आतापयoत झाल- आहे ती

भ#न काढायची असेल तर शाbवत शेती पpतीचा अवलंब करणे आवbयक आहे . नसगच ाचा 2वचार
क#न मानवाला प.
ु हा

नसगाशी सस
ं ाद साधायचा आहे . ओGलताखाल- जा(तीत जा(त जमीन
ु व

आणून सkl-य खतांकडे अUधक ल

<यावयाची आहे. नसगाने Fदलेले पदाथ नसगाला <यावयाचे आहे.

21Jया शतकात आधु नक पpतीने शेती क#न नैसUगक हानी झाल- आहे . ती भ#न काढ:याची
आज गरज आहे . डॉ.

काशचंl यां या मते 40 पट-ने अगर 3यापे ा अUधक अंश 2वषार-

क टकनाशकांचा मानवी शर-रात जात आहे 3यामळ
ु े अशी हा नकारक क टकनाशके टाकून अगर कमी
क#न इतर उपलnध पयायाची नवड करावी हे मानवा या भा2वकाळासाठR मह33वाचे व Fहताचे आहे .
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6. हCरतEांतीचा पयाFवरणावरHल पCरणाम:तं

ाना या यग
डकल Gश ण, कृषी,
ु ात मेrडकल,

े , माFहती तं

2वकास झाला आहे. 3यामळ
भारतासार
2वकसनशील
ु े भारतासारOया
लोकसंOयेचा भ(मासरु वाढत गेला.
ा 3याचा प;रणाम कृषी

ान

े

सव

े ात म3ृ यद
ु रात ब=याच

मो या

माणात

माणात घट झाल-.

े ावर झाला. 3यामळ
ु े दे शात अ.नधा.याची

टं चाई नमाण झाल-. अ.नधा.याची कमतरता नमाण झाल-. (वातं^य ा†तीनंतर 1956 आ ण 1961
साल- द+ु काळ झाला. वाढ3या लोकसंOयेसाठR पीक उ3पादन वाढ-वर भर दे :यात आला.
आला
’डॉ.नॉमन बोरलॉग 1960’

या दरKयान कृषी

े ाची जी

गती मंदगतीने स#
ु होती. 3यात

ां तकारक बदल घडवन
आणला 3यामळ
ू आणला.
ु े पीक उ3पादनात वाढ होऊन उपासमार-ची सम(या काहमाणात सोडव:यात आल-. 3यामळ
ु े कृषी
ह;रत

े ात मो या

माणावर प;रवतन घडू न आले.

ांतीत पीक उ3पादन वाढ-साठR रासाय नक खते, क टकनाशके व संक;रत (High

Yeilding varities) वाणांचा मो या
उ3पादन दे णा=या जातीमळ
;रत
ु े ह;रत

माणात वापर कर:यात आला. तांदळ
ू व गहू यांचा ]यादा
ांती घडून आल-. पारं प;रक शेती प7दती एकच प7दतीचे पीक

घेतले जात व 3यात Gमƒपीक प7दतीने तण
ृ धा.ये व कडधा.ये घेतल- जात.
असे नदशनास येते क , ह;रत ांती मळ
ु े भारता या अ.नधा.य उ3पादनात मो या
वाढ झाल-. मॅEसीको म7ये स7
ु दा ह;रत

ांतीमळ
ु े मोठे

दरKयान गJहाची संक;रत जातीमळ
ु े मॅEसीकोत ह;रत

माणात

ां तकारक बदल घडू न आले. 1950

या

ांती घडल-. जगा या इतर कोप=यात ह-

(दे शांम7ये) ह;रत ांतीने अ.नटं चाई ची सम(या सोडवल-. भारतातील काह- रा]यात ह;रयाणा,
तGमळनाडू, महारा+,, पंजाब याFठकाणी शेती Jयवसायात मोठे बदल घडले. पंजाब म7ये मो या
माणावर गहु,तांदळ
ु लागवडीखाल-

े

वाढले. अ.नधा.या या वाढ-त 100 दशल

टन एवŠया

चंड

माणावर अ.नधा.य वाढले.
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7. हCरत Eांती मुळे पयाFवरणावर काहH मयाFदा:1.गहू, ]वार-, मका या 2पकांना ह;रत ांती चा फायदा झाला या 2पकांना अ त;रEत खतांचा वापर
झाला 3यामळ
ु े उ3पादन वाढले पण जGमनीची सप
ु ीकता न+ट झाल-. पारं प;रक प7दतीत एक पीक
सतत न घेता कडधा.य, तेलZबया अशी Gमƒ 2पके घेतल- जायची 3यामळ
ु े जमीनींना आवbयक
ा†त Jहायची राFहलेPया 2पकांचे अवशेष यामळ
ु े सkFlय खत

ार

ा†त Jहायचे सतत एक पीक घेतPयाने

जGमनीची कस कमी झाला.
2. अ.नधा.यात वाढ झाPयामळ
ु े बरे चशे ध.य इतर दे शात

नयात होऊ लागले. पण शेतीसाठR

लागणा=या रासाय नक खतांची आयात करावी लागल-.
3. अ त;रEत जलGसंचन यामळ
ु े जGमनीचा धारण

मतेपे ा जा(त पाणी FदPयामळ
ु े जGमनीतील सार

येतात व 3यास खा=या बनत जातात
4. क टकनाशकांचा अ त वापरामळ
ु े जमीन 2वषार- बनत आहे. मातीत असलेले असंOय जीवाण,ू गांडूळ
यासारखे शेतक=यांचे Gम

असलेPया जीव न+ट होतात व ह- क डनाशके जमीन, पाणी यांना

द2ू षत

करतात.
5. भारतात शेती Jयापार- Mि+टकोनातन
ू करत नJहते. तर ती समाज (वावलंबी Jहावा या हे तन
ू े केलगेल-. 3यामळ
ु े खच जा(त झाला पण उ3पादनास यो‹य भाव Gमळत नJहता.
6. दे शात गर-ब व ƒीमंत दोन वग नमाण झाPयामळ
ु े गर-ब व ƒीमंत शेतकर- ह- दर- वाढत गेल-.
ह;रत ांतीमळ
ु े आधु नक शेतीकडे लोकांचा कल वाढला. हे गर-ब शेतक=यांना परवडणार- नJहते.
7. संक;रत Zबयाणी लवकर बळी पडतात Zबयानेच जर रोग

तकार म असतील तर 3यां यावर रोग

पडणार नाह-. परं तु संक;रत Zबयानांनी खतांची पा:याची गरज जा(त पडते व ती रोगाला लवकर बळी
पडतात. इ. मयादा ह;रत ांती मळ
ु े पयावरणावर Fदसन
ू येतात.

8. समारोप: -[Conclusion]
तं

ाना या यग
ु ात ह;रत ांती म7ये कृषी उ3पादन वाढ2व:यासाठR संक;रत Zबयाणे,खते,

औषधी यावर अUधक भर दे :यात आला. पीक वाढ-साठR पाणी ह- आवbयक असPयामळ
ु े कसलेहनयोजन न करता अUधक जलGसंचन कर:यात आले. अती जलGसंचना या मयादा न घेता 2पकांना
पाणी दे :यात आले. जल संवधन कर:याकरता व पावसा या अ नयGमतपणामळ
ु े पाणी ,2वFहर-, तलाव,
कालवे, या<वारे साठव:यात आले.
शा(

ांनी केलेPया संशोधनानस
ु ार 2पकांना काह- अंतराने परं तु जा(त पाणी Fहतावह ठरतं

नाह-. 3यापे ा कमी

माणात

कं वा पा:याचा

वाह कमी परं तु सात3याने दे णे फाय<याचे ठरते.

स7या या 2पकां या या सध
ु ा;रत जाती आहे त. ज.
ु या जातीपे ा वाढ-साठR 3यांना जा(त पा:याची गरज
पडत नाह-. परं तु वेळेनस
ु ार पाणी दे णे आवbयक आहे.

www.liirj.org

ISSN 2277-727X

Page 60

Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277-727X, Vol-09, Issue- 02, Apr-Sept 2020 (Half Yearly)

शाbवत शेती दे शात केPयामळ
ु े गर-ब-ƒीमंत भेदभाव न राहता "एकमेकांना सहा•य क#न
अवघे, ध# सप
ं े" या भावनेने सव समाज नांद ू लागला. रोजगार नGमती झाल-. आUथक
ु थ
क टकनाशकांचा वापर वाढला. जलGसंचना या स2ु वधा मो या

ा†ती झाल-.

माणात कर:यात आPया, हे 2वशेष

शाbवत शेती मधून Fदसन
ू येत.े याचा अथ असा क , शाbवत शेती केPयामळ
ु े सवसाधारण शेतकरआपले जीवन चांगPया पpतीने जगू शकतात.
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