
 
 
 
 
 
 

कृिष िव ान क  पोखण  नां देड, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष 

िव ापीठ परभणी व रलाय स फाऊंडेशन या संवादातून िनमाण झालेली 

एक त ण शेतक  याची यशोगाथा... 

ी. गणेश िशवाजी िशं दे, 

गाव मरळक, ता. –नां देड िज हा. नां देड, महारा  
 
महारा ा या नां देड िज ातील मरळक या गावातील गणेश िशवाजी िशदंे  (३०) या कृिष 

पदवीधराने नोकरी या मागे न लागता नािव यपणू शेती कर याचा िनणय घेतला. भारतात शेती 

करणा  या य ची सं या हळूहळू कमी होत असतानंा गणशेने घेतलेला धाडसी आिण जोखमीचा िनणय 

या िपढीत या त णानंा िनि तच ेरणा देणारा आहे. गणेशकडे मरळक या गावी १३ एकर विडलोपािजत 

जमीन आह;े यापकै  सात एकर कोरडवाह आिण उव रत सहा एकर ओिलताखाली होती. याचं ेवडील ी 

िशवाजी िशदंे  ह ेशेतीब ल खपू उ साही असनू अितशय काबाडक  क न शेती कसत होते. गणेश कृिष 

पदवीचे िश ण घेत असतानाच यां या मनात शेतीिवषयी िज ासा िनमाण झाली होती. यामळेु कृिष 

पदवी पणू के यानंतर यांनी पढुे िश ण सु  कर याऐवजी िकंवा नोकरी शोध याऐवजी क रअर हणनू 

शेती कर याचा िनणय घेतला. शेती करतानंा विडलां या हाल-अपे ा आिण कृिषचे िश ण घेताना 

िमळालेला िव ानाचा िवचार; जीवनातील या दोन पर परिवरोधी स यांनी गणशेला काही वेळ ग धळून 

टाकले होते. िवशेष हणजे आई विडलाचंी इ छा नसतानंा गणेशने शेती हचे क रअर समजनू सन २०१२ 

पासनू पणूवेळ शेती कर यास सु वात केली.  

गणेश सु वातीला खरीप हगंामात १० एकरवर सोयाबीन, एक एकरवर हळद आिण दोन एकरवर 

पवू हगंामी ऊस यायचे . कृिषची पदवी घेतली असली तरी पु तकातील ान य ात उतरिवण े

सु वातीला गणेशला कठीण जाव ू लागले . विडलाकंडून िमळाले या पारंपा रक अनभुवाला पु तक  

ानाची जोड कमीच पडत होती. यामळेु शेतीला यावसाियक ीकोन न देता सु वातीची काही वष 

केवळ अगंमहेनतीची शेती कर यातच िनघनू गेले. चार वषापवू , या शेतीतनू यानंा . ६.१०लाख 

िकमतीचा माल झाला होता. परंत ु यासाठी मशागतीची काम,े िनिव ा, मजरुी इ यादी बाब वर समुारे 

२.१८लाख पये एवढा उ पादन खच आला. हा खच वजा के यास यानंा वषाकाठी . ३.९२लाख 

एवढेिन वळ उ प न िमळाले होते. एवढी िमळकत दहा सद य असले या संयु  कुटुंबा या केवळ दैनिंदन 

गरजा भागव यात खच होत होती. वरचे वर होणा या खचामळेु यां या हाती पसैा िश लक उरत न हता. 

विडलोपािजत क या माती या सा या घरातच ते राहत होते. 

िज , िचकाटी आिण िन ेने शेती तं ानआ मसात क न साधली गती 



शेतीशा ाचे ान असले या या नविश या त णाला याचा य  यावहा रक उपयोग घे याची 

िज ासा वारंवार डोके वर काढत होती. अशातच सन २०१७ म ये, गणेशला कृिष िव ान क  पोखण  

नादंेड व रलाय स फाऊंडेशन मािहती सवेे या एका ऑडीओ कॉ फर सम ये सहभागी हो याची संधी 

िमळाली. ते हापासनू यां या जीवनात ल णीय बदल होत गेले. कृिष िव ान क  पोखण  नांदेड आिण 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव ापीठातील हळद, ऊस आिण इतर िपका या त ांनी याला 

फाऊंडेशन या ऑडीओ कॉ फर स, शेती िश ण यासार या काय मांमधनू शेती तं ाना या य  

यावहा रक उपयोगाबाबत ो सािहत केले.तं ानाचा नेमका वापर कसा करावा ह े यां या लगेच ल यात 

येव ू लागले व यानसुार यानंी आप या पारंपा रक शेती प त म ये सधुारणा करणे सु  केले .सव थम 

यांनी शेतातील मातीचे परी ण क न आप या जिमनीची सपुीकता तपासली. यांची जमीन भारी,चांगला 

िनचरा असलेली व उ म सपुीकता असलेली अस याचा अहवाल िमळा यावर यानंी माती परी णावर 

आधा रत एकाि मक प तीने स ीय आिण रासायिनक खते टाकणे सु  केले. पवू  ते कोण याही 

क टकनाशकाची फवारणी करीत न हते. यामळेु क ड आिण रोगाचंा ादभुाव वाढून मालाची त आिण 

उ पादन दो ही बाब वर िवपरीत प रणाम हायचा. नंतर मा  एकाि मक प तीने यो य आिणआव यक 

वेळी, क ड-रोगानसुार िनवड क न, यो य माणात क ड व रोगनाशके वाप न क डी व रोगांचे कमीत 

कमी फवार या क न भावी िनयं ण केले. यांनी हळद लागवडीची सरी वरंबा प त सोडून दोन एकरावर 

गादीवा याची ं द वरंबा प त आ मसात केली व याम ये िठबक िसचंन बसिवले. उव रत भागात यानंी 

तषुार िसचंन प ती वापरणे सु  केले. ऊसाचे े  एक एकरव न तीन एकर केले. वतः या नािव यपणू 

क पनेतनू एक एकर े ावर धा यासाठी धने िपकाची यश वी लागवड क न चांगला नफा िमळिवला. 

वत:साठी लागणारे िबयाणे वतः तयार क न याची उगवण मता तपासणे आिण रोगासंाठी 

ितबंधा मक उपाय हणनू बीज ि या करणे अशा छोट्या –छोट्या पण मह वा या शा ीय प त चा 

वापर केला. 

रलाय स फाऊंडेशन या सपंका या दोनच वषात; सन २०१९-२० म ये; यांच ेऊसाचे एकरी 

उ पादन ३८ टनांव न ५० टन, सोयाबीनच े ७.००ि वटंलव न १५.०० ि वंटल, हळदीच े

(वाळवनू)१४.०० ि वटंलव न ३३.०० ि वटंल असे वाढले. वेगवेग या िपकां या उ पादनातील ही 

वाढ पवू या तलुनेत सरासरी दु पटीपे ा अिधक आह.े 

यािशवाय यानंी वेगवेग या शेती कामांवर आिण कृिष िनिव ावंर येणा या उ पादन खचावर 

एकूण ६२,००० पयाचंी बचत केली. सन २०१९-२० या खरीप हगंामात यांनी सात एकरातसोयाबीन 

१०५ ि वंटल िव मी उ पादन घेऊन ते . ४,७०० ती ि वंटल दरान े . ४,९३,५०० ला िवकले. तीन 

एकरात ऊसाचे १५० टन उ पादन  घऊेन तो . २,७०० ती टन या दराने . ४,०५,००० ला िवकला. 

दोन एकरातहळदीच े(वाळवनू)६६ ि वटंल उ पादन घेवनू ती ३,५६,००० ला िवकली. एक एकरावर धन े

पे न यातनू आठ ि वंटल ध याचे उ पादन घऊेन ते . ९,००० ती ि वंटल दराने . ७२,००० ला 

िवकले. अशा कारे यानंा २०१९-२० म ये .१३.२७ लाख एवढ्या एकूण िकमतीचा शेतमाल झाला. 

रलाय स फाऊंडेशन आिण कृिष िव ापीठा या म य तीपवू  िबयाणे, पीक सं र ण, खते आिण 

शेतीकाम े इ याद वर यांनी एकूण . २.१८ लाख एवढा समतु य खच केला होता. तं ाना या 



अवलंबानंतर हा खच कमी करीत तो . १.५६ लाख पयत आणला; हणजेच तो आधीपे ा २८ ट यांनी 

कमी झाला. अथात, याचंे िन वळ वािषक उ प न आधी या . ३.९२ लाख पयांव न . ११.७१ लाख 

हणजेच जवळपास ित पटीने वाढले.  

गणेशने साधले या या सामािजक-आिथक गतीमळेु या याजीवनात शेती यवसायाला यांना  

अपेि त असे िवशेष थान ा  झाले आह.े मागील वष  यांनी आप या कुटुंबासाठी प के घर बाधंले 

आह.े यांनी नवीन मोटारसायकल आिण माट फोन रोखीने खरेदी केले आहते. यानंी संपणू १३ एकर े  

बारमाही ओिलताखाली आणनू याम ये िठबक आिण तषुार िसचंन सचं बसिवले आहते . यानंी वतःचे 

कृिष सेवा क  सु ा सु  केले असनू ते यां या सपंकात आले या शेतक यानंा यो य ते मागदशन करीतच 

राहतात. पवू सारखा संघष यां या जीवनातनू यानंी ह पार क न िज  आिण िचकाटी मा  कायम ठेवली 

आह.े  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

माझे प रवतन 

“ रलाय स फाऊंडेशन या मा यमातनू मा या शेतीत कृिष िव ान क  पोखण  नांदेडचे 

व र  शा  व मखु डॉ.देिवकांत दशेमखु ड गरगावकर आिण वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष 

िव ापीठ,परभणी याचंेकडून िमळाले या िनयिमत मागदशनाचा मला मोलाचा फायदा झाला आह.े 

माझा  उ पादन खच कमी झाला आह ेआिण शेतीतनू िन वळ उ प न जवळपास ित पट झाले आह.े 

रलाय स फाऊंडेशन या चमसूोबत माझेिम वाचे संबंध तयार झाले असनू कृिष िव ान क  आिण 

िव ापीठ शा  सु ा मला नहेमीच ो सािहत करीत असतात. तं ानाचा अवलंब कर यासाठी 

जोखीम ि वका न िज ीने प र म करणे आव यक आह.े’… ी. गणेश िशवाजी िशदंे,गाव मरळक, 

ता. – नादंेड िज हा-नांदेड, महारा (मो. नंबर ८४११०८५६२५) 

 वेगवेग या िपकाचंे उ पादन पवू या तलुनेत सरासरी दपुटीने वाढले  

 वेगवेग या शेती कामांवर आिण कृिष िनिव ावंर येणा या उ पादन खचावर एकूण ६२,००० 

पयांची बचत केली 

 कृिष िव ान क  पोखण  नांदेड, व.ना.म.कृ.िव. परभणी आिण रलाय स फाऊंडेश या 

शा ां या सहकायाने व तािं क स यानसुार माझे  िन वळ वािषक उ प न आधी या . 

३.९२ लाख पयांव न . ११.७१ लाख हणजेच जवळपास ित पटीने वाढले.  

 हळद आिण ऊस लागवडी या  नवीन तं ानािवषयी ानात भर पडली 

 नवीन मोटरसायकल आिण माट फोन खरेदी केला 

 राह याची उ म सिुवधा असलेले प के घर बाधंले  

 शेतीम ये िठबक आिण तषुार िसंचन संच बसवनू सव े  िसचंनाखाली आणले 

 ध याच ेनवीन पीक घणेे सु  केले  



 

 

 

 


