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संपादकीय

रासायिनक खतांचा वापर भारतात १९६० नंतर सु� झाला. �ा आधी भारतात सव�� स�ि�य शेती होत होती. 

�ातं�ानंतर भारताची सवा�त सूपीक जमीन, िसंधू नदीचा प�रसर पािक�ानला िमळाला. �ाचा सवा�त जा� तोटा भारता�ा 

अ�धा� उ�ादनात झाला. भारताला अ�धा�ाची टंचाई िनमा�ण झाली. ही टंचाई भ�न काढ�ासाठी भारतात ह�रत �ांती 

घडवून आणली गेली. अशा�कारे भारतीय शेतीत रासायिनकखतांचा िशरकाव झाला. रासायिनकखतां�ा वापरामुळे शेती�ा 

उ�ादनात मो�ा �माणावर वाढ झाली. हळूहळू शेतक�यांचा रासायिनक खतां�ा वापरावर िव�वास िनमा�ण झाला. आिण 

�ा�ा प�रणाम��प रासायिनक खतां�ा वापराची �धा� शेतक�यांत सु� झाली. वषा�नुवष� स�ि�य खतांचा भारतात वापर 

अस�ाने रासायिनक खतांचा दु��रणाम िदसून यायला बराच काळ लागला. आिण आता ��पणे िदसून येत आहे.
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स�� ीय प�तीने शेती हिरत�ातं ीपय�त झाली. हिरत�ातं ीम�ये रासायिनक खताचा अवलंब भारतात होऊ लागला. स�ु वाती�या 

काळात शेतमालात मो�ा �माणावर उ�प� िमळू लागले मा� जमीन कठीण होऊ लागली. १९६० �या काळात जिमनी लाकडी 

नागंराने नागंरत असत. ती नंतर�या काळात लोखंडी नागंाराने नागंरावी लागे. �यानंतर ��टरने शेती केली जाऊ लागली. 

�यामागे लवकर शेतीची मशागत करणे व लोखंडी नागंराने जमीन नागंरली जाऊ शकत नाही. �हणजचे रासायिनक औषधामुळे 

जमीन कठीण �हणजचे मृत होत चालली आहे.जा�त उ�प� िमळाव े�हणनू रसायनाचंा अितवापर करीत आहेत. पिरणामे 

कॅ�सरसार�या दुध�र आजाराचा �� िनम�ण झाला आहे. 

सि� �य शेती �हणज ेनैस�गक साधनाचा वापर क�न औषध, खते तयार करणे व पारंपािरक िबयाणाचा वापर क�न केलेली 

िवषमु�त �हणजचे रसायनाचा वापर टाळून केलेली शेती �हणज ेसि� �य शेती होय. सि� �य शेती �हणज ेपरंपरागत शेती होय. 

शेती करताना रसायनाचा वापर न करता केवळ शेतातील िपकाचं ेअवशेष, शेण, गोमू� व नैस�गक साधनाचंा वापर क�न 

सि� �य शेती केली जाते. हिरत�ातं ी�या अगोदर शेताम�ये केवळ शेणखत वापरत असत. िबयाणे सरळवाण �हणजचे 

कोण�याही �कारची �िकया न केलेले वापरत. यामुळे िपकाचंी गुणव�ा वाढत अस.े  जिमनीम�ये कब � यो�य �माणात 

रािह�यामुळे जिमनीची सपु ीकता वाढून िपकाची वाढ यो�य होऊन उ�च �ती�या व आरो�यास पोषक अस�या�या उ�पादनाची 

िन�मती होत असते

रासायिनक खतांचे द��रणाम:  ु

आपण उ�पादनवाढीसाठी िपकाला रासायिनक खताचंी गरजपेे�ा अिधक मा�ा देतो. रासायिनक खताचा ंअिधक व सात�याने 

वापर के�यामुळे जिमनीचा पोत िबघडतो. पिरणामी जिमनीची उ�पादकता कमी होते. खताचंा वापर अिधक करावयाचा 

झा�यास िपकानंा पाणीही मोठया �माणावर दयाव ेलागते. साहिजक �यामुळै जिमनीतील �ाराचं े�माण वाढते. पिरणामी 

जमीनी खारवटतात.

शेतजमीन नापीक होणे:

कोणतेही रासायिनक खत हे जस�े या तस े िपकाला लागत 

नाही. स�ू मजीवा�ंारे अथवा इतर घटकामुंळे रासायिनक 

खताचं े िवघटन होते आिण िपकाला घेता येईल अशा 

�कारात (Available Form) ते िपकाला िमळते. सवच�  खत 

िपकाला लागत नाही. 

काही खताचंा िवघटन न झालेला भाग शेतजमीनीत 

तसाच राहतो. आिण असा वापर न झालेला भाग जिमनीत 

असले�या इतर मुल��याबंरोबर सयं ोग होतो. अशा�कारे 

शेतजमीनीत �ार तयार होतात. आपण शेतजमीनी�या 

वर�या भागात /प�ृठभागावर पाढंरा रंगाचा प�ा िदसनू  येतो, 

हा प�ा �ाराचंा तयार झालेला असतो.  िततका 

शेतजिमनीचा भाग हा नापीक होत असतो. 

2) जिमनीतील पा�ाचे जल�दषण:ू

रासायिनक खताचंा पणू�वापर होत नाही. काही खताच े�ारम�ये �पातंर होते तर काही खत हे पा�यात िवरघळतात. िपकाला 

खत िद�यानंतर पाणी दे�याची प�त आहे. बरीचशी खते पा�यात िवरघळतात. पा�याचा जिमनीत िनचरा होत असतो. 

यापा�याबरोबर खताचंाही िनचरा होतो. जा�त पाणी िदले गेले तर हळूहळू हे खतिमि�त पाणी जिमनी�या आतील 

जलसा�ात िमसळते. अशा �कारे या पा�याच े�दुषण होते. आिण अस े पाणी शेतीसाठी उपय�ुत राहत नाही.

3)रासायिनक खतां�माणे िकटकना�कां�ा वापराचेदेखील अिन� प�रणाम होत अस�ाचे िदसून आले आहे. िकटकांचा नाश 

करणारी िकटकनाशके अथा�तच िवषारी असतात. �ामुळे �ा�माणे  उप�वकारक िकटक मरतात �ाच�माणे काही उपयु�् 

जीवजंतूही बळी पडतात. खरे तर िनसगा�ने �त:च अनेक गो�ीचा समतोल साध�ाची �ाव�था केलेली असते.
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िनस�गाने �ा�माणे  िपलांना उप�वकारक िकटक असतात �ाच�माणे या िकटकांवर उपजीवीका करणारेही काही िकटक प�ी 

�ाणी असतात.

State wise consumption of  pesticides 
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रासायिनक खता�ंया वापरातून जिमनी�या पोतावर होणारा दु�पिरणाम टाळणे या खता�ंया िपका�ंया दज�वर व पय�याने 

आप�या आरो�यावर होणारे दु�पिरणाम टाळणे िकटकनाशके व तणनाशके याचंाही िपकावंर व पय�याने आरो�यावर होणारा 

दु�पिरणाम  टाळणे या उ�ेशातुन स�� ीय शेती ही सकं �पना पढेू आली व िवकिसत झाली.

सि� �य शेतीची सरु वात

आज रासायिनपक खते िकटकनाशके व तणनाशके इ�या�दचा वापर कमी क�न अ�धा�याचा दज� व अ� सरु �ा पाठिवणे 

आिण �याचवळेी उ�पादन  खचह� ी करणे अशा दुहेरी ���टकोनातुन  स�� ीय शेतीला उ�जेन  िदले जात आहे. अगदी 

अलीकडील काळात स�� ीय शेतीचा अवलंब कर�यात स�ु वात झाली आहे. स�� ीय शेतीला उ�जेन  देणा-या अनेक योजना 

रािबव�यात येत आहे. वन�पती व �ाणी या�ंया अवशेषापासनू  ज ेखत तयार होते �याला सि� �य खत �हणतात. 

स�� ीय शेती सकं �पना ��य�ात राबिव�यासाठी खालील बाब�वर भर देणे मह�वाच े आहे.

1)   स�� ीय पदाथ�चा वापर

2)   जीवाण ूसवं ध�काचा वापर

3)   िहरवळीचा खताचंा वापर

4)   एका��मक िकड �यव�थापन

5)   आ�छादनाचा यो�य वापर

6)   िपका�ंया अवशेषंचा व अ� �ि�येतील टाकाऊ घटकाचंा तसचे  ओ�या  कच-याचा कंपो�ट क�न �याचा वापर
 
       िपकाचंी फेरपालट व आंतरपीक प�तीचा उपयोग    

सि� �य खताचं े�कार

१)   शेणखत :- शेण, मु�, गो�ातील पालापाचोळा इ�यादी घटकापासनू  तयार होणा-या खताला शेणखत �हणतात.  

      �याम�ये न�,  �फूरद व पालाश असते. शेणाचा मह�वाचा उपयोग �ह�ज ेबायोगँसम�ये उज� िन�मतीसाठी होतो आिण 

      िश�क रािहलेले   पातळ  शेण िपका�ंया वाढीसाठी पोषक अ���य �हणनु वापरले जाते.

२)   कंपो�ट खत :- शेतातील गवत, िपकाचं ेकापणीनंतर उरलेले अवशेष, भसुा, उसाच ेपाचट, कापसाची धसकटे इ. सि� �य 

      पदाथ�च े स�ु मजीवजतुं मुळे िवघटन होऊन �यातील काबन�  न�ाच े�माण कमी होते व चागंला कुजलेला पदाथ� तयार   

      होतो �याला  कंपो�ट   �हणतात. याम�ये न�, �फुरद आिण पालाश असते

३)   िहरवळीची खते : - लवकर वाढणा-या पीकाचंी िनवड क�न, �याचंी दाट पेरणी क�न पीक फुलो-यावर ये�या�या आधी                      

ते नागंरा�या सहा�याने जिमनीत गाडतात �यापासनू जमीनीला न� िमळते. जिमनीचा पोत सधुारतो व ती सपुीक बनते.  

अशा खतानंा िहरवळीच ेखत �हणतात. 

4)   गाडूंळ खत :- �ा खतात गाडूंळाची िव�ठा, नैस�गकिर�या कुजलेले पदाथ�, गाडूंळाची अंडीपंजू, बा�याव�था आणी अनेक   

उपय�ुत जीवाणंचूा समावशे असले�या खताला गाडूंळ खत �हणतात.

५)   माशाचे खत :- समु�िकनारी वाया गेले�ा माशांपासून तसेच माशाचे तेल काढ�ानंतर उरले�ा अवशेषापासून जे खत तयार 

होते �ात न�, �ुरद आिण पालाश यांचे �माण भरपूर असते याला माशाचे खत �णूनही �ंटले जाते.

६)    खाटीकखा�ाचे खत :- खाटीकखा�ात जनावरांचे र� व अवशेषापासून जे खत बनिवतात �ाला खाटीकखा�ाचे खत �णतात  

       यात न� आिण �ुरद चांग�ा �माणत असते.
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िविवध ट�े

1) शेतातील मातीच ेसवं ध�न व पोषण : रसायनाचंा वापर बदं. सि� �य व जिैवक खताचंा वापर करणे. आधी घेतले�या िपकाचं े 

उरले�या पाने, बधेंु, फा�ंा इ�यादीचा वापर. पीक �मच� व िपकातं िविवधता आणणे. अिधक नागंरणी टाळणे व 

शेतातील मातीस ओ�या �कवा िहर�या गवताखाली झाकणे.  

2) "तापमान अनुकूलन: शेता�या मातीच ेतापमान यो�य राखणे व शेती�या बाधंावंर वन�पती लावणे, जणेे क�न जा�त 

उ�णता िनम�ण होणार नाही.

3)  पावसा�या पा�याचा व सौर ऊजच� ा जा�तीत जा�त उपयोग : पाझर तलाव,शेत तळे तयार करणे, उतारा�या शेतीवर 

पायरी प�त. सार�या उंचीच ेबाधं घालणे.  सौर ऊजच� ा वापर. जा�तीत जा�त िहरवळ तयार करणे.

4) नैस�गक साखळी, िनसग�च�ाच ेपालन : जवैविैव�याची िन�मती. कीटकनाशके न वापरणे.शेतीच े��े, माती, हवामान 

यास अनुकूल अस े पीक घेणे. जिैवक न�ाच े��थरीकरण (��लिरसीिडया वृ�ाचंी लागवड).

5)  �ा�याचं ेएकीकरण : पाळीव जनावरा�ंया शेण व मू�ाचा वापर, पशु-उ�पादन.सौर ऊज�, बायोगॅस इ�यादीचा वापर 

करणे.

6)  नवीनीकरणीय उजच� ा वापर - सौर उजच� ा, बायोगॅस आिण बलैा�ंया �ारे चालिव�यात येणारे पंप, जनरेटर आिण इतर 

यं� े�ाचंा उपयोग करा.

7) �वावलंबन: �वतःस लागणा�या िबया�याचं ेउ�पादन. शेणखत,गाडूंळखत, �व खते, वन�पती अक�  इ�यादीच े�वतःच 

उ�पादन करणे.

स��ीय शेतीची मु� वैिश��े

Ÿ  मातीचा आरो�य �तर कायम ठेव�यास मदत.

Ÿ िपके व आजुबाजूस असणा�या वन�पती या�ंयामधील पोषक त�वाचंा व सभोवताल�याच  सि� �य पदाथ�चा पनुव�पर.

Ÿ िनसग�च ेसतं ुलन कायम राख�यासाठी, अनैस�गक व�तू, िनसग�शी अनोळखी जीवाचंा (कीटकनाशके, रासायिनक 

पदाथ�, जीएमओ इ�यादी) उपयोग न करणे.

Ÿ उ�पादनात विैव�यशेतीवर अवलंबनू असणा�या जीवानंा नैस�गक जीवन जग�याचा ह�क देते. पय�वरण सरं �णात 

मह�वाची भिूमका.

Ÿ अ� सरु �चेी खा�ी व जीवनमान उंचाव�यास मदत.

Ÿ आ�थक उ�पनात वाढ व खच�त घट या�ारे उ�म आ�थक िनयोजन.

Ÿ एकमेकाशी िनगिडत प�ती

Ÿ सि� �य शेतीम�ये पारंपिरक प�तीचा उपयोग केला जातो.

Ÿ सि� �य शेतीम�ये पाळीव �ा�याचंाही उपयोग केला जातो.

जिमनीतील स�ि�य पदाथा�वर प�रणाम करणारे घटक

   
     १)  िवभागातील पाऊस, तापमान,जिमनीतील ओलावा आिण जिमनीची स��छ�ता याचं ा पिरणाम सि� �य पदाथ��या  

          कुज�यावर होत असतो.

     २)  थंड �देशाम�ये सि� �य पदाथ� कुज�याची �ि�या मंद गतीने होत अस�याने तेथे सि� �य पदाथ� जिमनीत साठवल े   

          जातात.  �ामुळे   स�ि�य  पदाथा�चे  �माण  जा�  असते . या  जिमनी  स�ि�य  शेतीसाठी  पूरक   ठरतात.
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३) महारा��ातील जिमनीम�ये सि� �य पदाथ�च ेिवघटन जलद गतीने होऊन �याचा �हास होत असतो. कारण आपला भ�ूदेश 

समशीतो�ण किटबधंात येतो. �यामुळे सि� �य कब�च े�माण कमी िदसनू  येते. सि� �य शेतीची ही �मुख अडचण आहे. सि� �य 

कब � कमी �हणजचे िपकानंा लागणा�या अ���याचंा साठा कमी. तसचे  कमी सि� �य कब�मुळे माती�या इतर परूक गुणधम�वर 

�याचा अिन�ट पिरणाम होतो. �याचा सि� �य शेती उ�पादनावर पिरणाम होतो.

4) जिमनीम�ये जर स��छ�ता जा�त असले  आिण ओलावा कमी असले  तर सि� �य पदाथ�चा �हास जा�त होतो. �या उलट 

पाणथळ जिमनी �याम�ये पाणी साचलेले राहते आिण ऑ��सजनच े�माण कमी होते, तेथे सि� �य पदाथ� लवकर कुजत 

नाहीत, सि� �य पदाथ�चा साठा िदवसि� दवस वाढत जातो.

5) जिमनी गवताळ असतील तर �या जिमनीच ेसि� �य पदाथ�च े�माण जा�त असते. कारण तंतुमुळे आिण गवताचा जीवन�म 

कमी कालावधीचा अस�याने सि� �य पदाथ�च ेच�ीकरण होत जाते. �यामुळे सि� �य पदाथ�च े�माण गवताळ जगंलाम�ये 

सि� �य कब � तुलना�मक ���ा मोठे वृ� असले�या जिमनीपे�ा जा�त आढळतो. मोठे वृ� असले�या जिमनीवर कमी 

पालापाचोळा पडत असतो. मुळे खोलवर गेलेली असतात, जारवा कमी असतो. �यामुळे जिमनी�या १५ ते २० सम� ी थराम�ये 

सि� �य पदाथ� तुलनेने कमी �माणात असतात.

स��ीय पदाथा�चे मह� 

Ÿ  हल�या जिमनीत सि� �य पदाथ� अस�यास �या जमीनीची पाणी ध�न ठेव�याची �मता वाढते.

Ÿ  मातीतील कण एकमेकानंा  घ� ध�न राहतात �यामुळे जिमनीची सपु ीकता वाढते.

Ÿ  जिमनीत पाणी िझरप�याच े �माण वाढते.

Ÿ  जमीनीची धूप रोखली जाते.

Ÿ  स�� ीय पदाथ� जिमनीला काबन�  परुवठा करतात �यामुळे जिमनीत स�ू म जतूंंची चागंली वाढ होते.

Ÿ  स�� ीय पदाथ�च ेिवघटन झा�याने स�� ीय आ�ल े तयार होतात. यामुळे जमीनीची �ारता कमी होते.

Ÿ  स�� ीय पदाथ� िपक वाढीला लागणारे सजं ीवके, स�� ीय आ�ल,े  �ितजिैवके परुिवतात.

Ÿ  स�� ीय पदाथ�त न�, मॉली�डेनम, �फुरद, बोरॉन हे घटक असतात.

Ÿ  स�� ीय पदाथ�मुळे जिमनीच ेतापमान उ�हाळयात कमी होते तर िहवा�यात वाढ�यास कमी होते.

Ÿ  जमीनीची गुणव�ा सधु ार�याने िपक उ�पादन वाढते.

स�ि�य पदाथा�चे �व�थापन

१)   िपकाचं ेजा�त अवशेष जिमनीवर पडतात तेथे आिण �या िठकाणी सि� �य पदाथ� जा�त �माणात जिमनीला िदले जातात 

अशा जिमनीम�ये सि� �य पदाथ� जा�त �माणात आढळतात. सि� �य कब�च े�माण जा�त असते.

2 ) जिमनीत गाडले जाणा�या िपका�ंया अवशेषाचं े कब:�  न� �माण

जर कमी असले  (३०:१ पे�ा कमी) तर अस े पदाथ� जा�तीच ेकब � : न� �माण ( ३०:१ पे�ा जा�त) पदाथ�पे�ा लवकर 

कुजतात. �यामुळे जिमनीतील सि� �य पदाथ�च े�माण जलद गतीने वाढत नाही.

३) जा�त �माणात जिमनीची मशागत के�याने मातीच ेकण फुटतात. �यातील सि� �य पदाथ� कब � वाय�ूया �व�पात उडून 

जाऊन पदाथ�चा �हास होतो. �यामुळे जिमनीतील सि� �य पदाथ�च ेसवं ध�न कर�यासाठी मशागत यो�य �माणात आिण 

कमीत कमी असावी.

४) जिमनीतील असणारा ओलावा, जिमनीच ेवाढते तापमान आिण यो�य हवचे े�माण असले  तर सि� �य पदाथ� लवकर 

कुजतात. सि� �य कब�च े�माण जिमनीम�ये कमी होऊ लागते.
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जिमनीत स�ि�य पदाथ� वाढव�ाचे उपाय :

Ÿ यो� पीक प�तीचा अवलंब : जिमनीतील सि� �य कब�च े�माण वाढिव�यासाठी िपकाचंी िनवड मह�वाची आहे. पीक 

फेरपालटीम�ये श�गवग�य िपकाचंा समावशे करावा. उदा. मूग, उडीद , सोयाबीन,भईुमूग, तूर इ. या िपकानंा मशागत कमी 

लागते. �याचं े जिमनीवर आ�छादन चागं�या �कारे होत अस�याने जा�तीचा पालापाचोळा पडतो. िपकाचं े अवशेष 

शेताबाहेर जाणार नाहीत अशी िपके िनवडावीत.

Ÿ मशागतीवर िनयं�ण : मशागत कमी के�याने िजवाणंचूी स�ं या िनयं�णात राहते. �याचंी झपा�ाने वाढ होत नाही. 

�यामुळे जिमनीतील सि� �य पदाथ�चा �हास कमी होतो. अ�यथा मशागतीमुळे यो�य हवा व पाणी िमळा�याने �वरेने 

िजवाणंचूी स�ं या वाढते. सि� �य पदाथ� लवकर कुजून �यातील सि� �य कब�चा �हास होतो. याकिरता कमीत कमी मशागत 

करावी.

Ÿ माती आडवा आिण स�ि�य कब� साठवा: माती�या वर�या १५ सम� ी�या थरात सि� �य पदाथ�च े�माण जा�त असते. ते�हा 

माती�या वर�या थराची धूप होणार नाही याची काळजी �यावी. �यासाठी मृदा सधं ारणाची कामे क�न �यावीत

Ÿ .यो� खतांची मा�ा:िपकानंा िशफारस केलेली खत मा�ा यो�य �माणात िद�याने िपकाचंी वाढ चागंली होते. �या सोबतच 

मुळाचंी वाढ जा�त झा�याने जिमनीतील सि� �य पदाथ� वाढ�यास मदत होते.  

Ÿ िहरवळी�ा खतांचा वापर :बाधंावरील काही वृ� जस े करंज, ��लिरिसडीया आिण िहरवळीच ेखत ध�चा, बो� या�ंया 

वापराने जिमनीतील सि� �य पदाथ�म�ये वाढ होते. जिमनीच े आरो�य सधु ारते. शेणखत, कंपो�ट खता�या वापराने 

जिमनी�या गुणधम�म�ये सकारा�मक बदल होऊन सि� �य कब�च े�माण िनयिमत केले जाते.

·���मातीचे गुणधम� आिण स�ि�य पदाथा�चे संबंध: थंड हवामाना�या �देशाम�ये सवस� ाधारणपणे १.५ ट�के जिमनीतील सि� �य

पदाथ�च ेिवघटन होते. उ�ण किटबधंात याच े�माण पटीने वाढते. अशा वळेी सि� �य कब�च े�माण आहे तेवढे ठेवायच ेअसले  

तर �यासाठी २ ते २.५ ट�के सि� �य पदाथ� जिमनीत असावते. �यासाठी दरवष� सि� �य पदाथ� वगेवगे�या �ोता�ारे 

जिमनीत िमसळावते.

·� �  माती�ा गुणधमा�शी स�ि�य पदाथा�चा संबंध: अ���याचंी उपल�धता: सि� �य पदाथ�तील घटकाचं ेजस े की, �ोटीन,  

फॅट, ��न�ध पदाथ�, स�े यलुोज, ली��नन याचं े िवघटन होऊन िपकानंा आव�यक असणा�या मुल��याचंी उपल�धता 

जिमनीतून िपकानंा होत असते. जिमनीम�ये १ ट�का सि� �य पदाथ� असतील तर �या पदाथ�मधून १०० िकलो सि� �य 

पदाथ�, ५० ते १०० िकलो न�, ५ ते १० िकलो �फुरद आिण पालाश २.५ ते ५ िकलो गंधक �ित एकरी �ित वष� उपल�ध 

क�न देते.

·���जलधारण श�ी : सवस� ाधारणपणे सि� �य पदाथ� �या�ंया वजना�या ९० ट�के पाणी शोषण क�न ध�न ठेवतात. हे सव �

पाणी  िपकानंा उपल�ध होते.  सि� �य पदाथ�ने ध�न ठेवलेले सव � पाणी िपकास िमळते.

·���मातीची जडण घडण :

१)  माती�या कणानं ा जोड�याच ेकाय� सि� �य पदाथ� करत अस�यामुळे मातीची जडण घडण चागं ली होते. �याम�ये मो�ा 

आिण    �याचबरोबर केशवग�य रं�ाची स�ं या वाढते. जलधारणा श�ती वाढते. जिमनीम�ये पाणी िझरप�याची ि�या 

चागं�या�कारे होते.

२)  माती�या कणानं ा बिंद�त कर�याच ेकाय� सि� �य पदाथ� करत अस�यामुळे �याच ेवजन वाढून धूप होत नाही. �यामुळे 

प�ृठभागावरील माती आिण सि� �य पदाथ� वाहून जात नाहीत.

३) सि� �य पदाथ�चा जिमनीतून होणा�या �हासापे�ा सि� �य पदाथ� जिमनीत िमसळ�याच े �माण जा�त ठेवणे फाय�ाच े

आहे. �यामुळे जिमनीच ेआरो�य चागंले राहते.
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४) जवळपास १० िकलो सि� �य पदाथ�तून १ िकलो सि� �य पदाथ�च ेिवघटन होते, अस े गृहीत धरले, तर १०० टन सि� �य पदाथ� 

जिमनीत िमसळले तर १ ट�का ��थर सि� �य पदाथ� जिमनीला िमळतील. दरवष� �ित एकरी १०० टन सि� �य पदाथ� जिमनीत 

िमसळले, तरच सि� �य कब�च े�माण एक ट��यापंय�त ठेवता येईल. �यामुळे मातीच ेआरो�य चागंले राहून उ�पादनाम�ये वाढ 

होते.

स�ि�य शेती व �िकयांचे मु� उ�ेश

सि� �य शेती आिण �ि�याप�दती अनेक मुलत�वावंर व क�पनावंर आधािरत आहे. परेुश �माणात उ�च पौ��टक दज� असलेल े

खा�ा� उ�प� करणे.िनसग�ची िनि�त �णाली व कालच� आप�या ि�यानंी अिधक सपं � होईल अस े िवधायक काय� 

करणे.शेतीतील स�ु मजीव, वन�पती व �ाणीजात याचंा जीवच�ाची वाढ हो�यास �य�नशील असणे.जमीनीची सपु ीकता 

वाढवून स�ु मजीव व �ाणीजात याचा िनव�ह / �ितपाळ करणे.पा�याचा यो�य वापर व जलाचराचं ेसवं ध�न करणे.भमूी व जल 

याचं ेसरं �ण करणे.श�यतो �याच ेनुतनीकरण होऊ शकेल अस े शेतीतील घटक व उपल�ध �थािनक आव�यक घटकाचंा 

आधार घेवुन सि� �य शेतीची जुळणी करणे. सि� �य पदाथ� व पोषक ��ये याचं ेशेतीतील िनयमन करतानंा श�यतो सि� �य 

शेतातीलच िकवा �थािनक सि� �य पदाथ�चा उपयोगाने एकि�त िमळतील अशी �यव�था करणॆ. सि� �य शेतीत �य�ुत होणारा 

क�चामाल आदी पनु: वापर िकवा नुतनीकरण करता ये�याजोगा असावा. सव � पाळीव �ा�याचं े नैस�गक �यवहार कायम 

राहील अशी पिर��थती असावी. शेती प�दतीतून िनम�ण होणारे सव � �कारच े�दुषण कमी होईल याची काळजी �यावी. शेती, 

पिरसरातील वन�पती, उपयोगी गुरे व व�य�ाणी या�ंयातील अनुविंशक िविवधतेचा साभाळ करणे. देशी िब-िबयाणे, 

धनधा�या�या जाती व �ा�या�ंया जाती याचंी जोपासना व वाढ क�न �या िवषयाच ेदेशी व पारंपािरक �ान िमळिव�याचा �य�न 

करणे.

स�ि�य शेती �ि�येतील आव�क गो�ी

सि� �य शेती चळवळीच े मु�य �येय सा�य हो�यासाठी काही तं� वापरले आहेत �यात मु�य�वके�न नैस�गक पिर��थतीत 

सतं ुलनाला मह�व िदले आहे. मु�य �येया�या िवरोधात जातील अशा उ�पादन प�दतीचा समावशे टाळला आहे. मूलत: 

बागायत ,शेती व वनसवं ध�ना�या शा�ो�त उ�पादन हे जिमनीचा कस (सपु ीकता),मातीची सरं चना वातावरण व �य�ुत 

वन�पती�या जातीवर अवलबनू आहे उ�पादन वाढीसाठी सि� �य शेती प�दतीत खालील तं�ाचा वापर होतो.

Ÿ िपकाचं ेिनयोजन

Ÿ सि� �य पदाथ�च ेनूतनीकरण आिण उपयोग

Ÿ कीटक,रोग व तण िनयं�णाकरीता  खत,कीटकनाशके व तणनाशकाचं ा वापर टाळून इतर अ�य प�दतीचा कृि�म

समावशे

Ÿ पशुसवं ध�ना�या बाबतीत मूलत: पोषक व पिर��थतीत �या�ं या गरजावर भर िदला आहे.

Ÿ चागं�या दज�च ेपरेुस े सि� �य खा� उपल�ध करणे.

Ÿ गुरा�ंया नैस�गक �यवहार व गरजा�माणे �या�ंया राह�याची �यव�था करणे,यो�य पशुिचिक�सा.

सि� �य प�दतीत पशुप�ाचं ेमह�वाच े�थान आहे. कारण पशुप�ी पोषक ��याचा नैस�गक �वाह कायम ठेवतात. सि� �य कृिष 

पदाथ�च े�पातर क�न जिमनीची सपु ीकता वाढिव�यास �ामु�याने मदत करतात.काही जातीच ेपशुप�ी शेतीचा काही भाग 

वापरात आणतात जो अ�यथा वापरात आण�या जात नाही.

जिमनीवर चा-याची शेती के�याने पीक फेरपालटाला मदत होऊन सि� �य शेती प�दतीतील िविवधता व सतं ुलन साध�य़ा�या 

मदत होते. �याचंा उपयोग ओझे वाहून ने�याकिरता होतो. सि� �य शेतीपासनू  िमळ�या�या गौण उ�पादनाचा पशुप�ी उपयोग 

क� शकतात.  उ�पद� वाढिव�यास मदत करतात.

पशुसवं ध�न व क◌िृ षउ�ोग �ा�ं या सम�वयानेच नैस�गक पिर��थतीत समतोल साधणे श�य आहे. सि� �य खत पशुखा� या 

बाबतीत �वावलंबी असणे, आव�यक �या �माणात साठा क�न ठेवणे ,मानवा�या पोषणाकिरता सि� �य शेतीवर पीक उ�पादन 

व गुरा�ंया पोषणाकिरता चारा उ�पादन याचा समतोल साधावा कारण वन�पती �िथने व उज� याचं ेपिरवत�न �ािण �िथने व 

उज� यात होत असतानंा चयापचयन ि�येत काही उज� न�ट होते.
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सि� �य उ�पादनावरील पढुील काही �ि�येत उ�पादनाच ेमूळ गुणिवशेष कायम रहाव े�ाकिरता खालील उपाय िदले 

आहेत.

घटका�ंया िविश�ट गुणावंर पिरणाम होणार नाही अशी िनवडक �ि�या िवकसीत करणे

यो�य मानके िवकसीत करणे �या�ारे काळजीपवूक �ि�य मय�िदत पिरषकरण, उज� बचत तं�, �यनुतम समावशेी व 

साहा�यक पदाथ�च े उपयोग हे �येय सा�य करता येईल.

सि� �य उ�पादन व �याची हाताळणी करताना पय�वरणाचा समतोल साध�यासाठी टाकावु पदाथ��या �यव�थापनाच ेसबं िंधत, 

ग�े बाधं�यास �य�ुत साम�ी, उज� बचत प�दती, दळणवळन िवषयी आिण इतर सबं िधत मानके िवकसीत करणे. पारंपािरक 

उ�पादन व �यावरील काही �ि�य सि� �य �हणनू �मािणत करता येतील ते�हा �या उ�पादनाच े �थान (शेती /उ�ोग ) 

�माणीकरण स�ं थे�या वा�षक िनिर�णाखाली असले , उ�पादन व �ि�या मूळ मानका�ंया अनु�प असतील.

सि� �य उ�पादनासाठी आव�यक मािहती: धा�य, भाजीपाला, फळे आप�या आहाराचा अिवभा�य भाग आहेत. रासायिनक 

खताचंा अमय�िदत वापर, सोबतीला िकटकनाशक, बरुशीनाशकाचं  े फवारे आज धा�य, भाजीपाला फळे या�ंया अिधक 

उ�पादनासाठी िद�या जातात. या िकटकनाशकाचं ा /बरुशीनाशकाचं ा िवषारी अंश अ�ा�ारे आप�या शरीरात येत आहे 

�यामूळे आपले आरो�य धो�यात आले आहे. शेतकरी या िवषारी औषधाचा वापर करीत अस�याने �या�ंया आरो�यावर �याचा 

सरळ पिरणाम होतो. िनसग�च ेसतं ुलन ही रसायने िबघडवत आहेत. कीड �कवा रोग न�ट करणारे िकडे, जीवाण ूमारले जात 

आहेत,  िशवाय या रसायना�ंया सरळ वापराने कीड व रोग पसरिवणारे जीवाण ू अिधक श�तीशाली होत आहेत.

  शेतीतील लहान जमीनी�या तुक�ावर भाजीपाला तयार केला जातो व तो िवकून सतत पैस ेकमावल े जातात बहुधा 

शेतीतील जा�त काम मिहला शेतक-याच ेअसते.आज सि� �य उ�पादनाची मागणी आप�या देशात आिण िवदेशात वाढत 

आहे.कारण रासायिनक खते आिण कीटकनाशके व बरुशीनाशकामं ुळे होणारे वाईट पािरणाम �ाहकालंा मािहती झाले 

आहेत.सि� �य उ�पादनाची िकमंत आज �याची मागणी व परुवठ बघून ठरवावी लागले.सि� �य प�दतीने धा�य, फळॆ, भाजीपाला 

तयार करायला पािहज.े

  सि� �य उ�पादन क�न शेतकरी शहरातील �ाहका�ंया सघं ाला पाठवायाला तयार �हायला पािहज.े िम� पीक प�दती 

वाप�न सि� �य उ�पादने तयार के�यास आपण सि� �य उ�पादनावर येणारे िकड व रोग �ाच ेिनयं�ण क� शकतो. िम� िपक 

घेत�यामुळे िविवध उ�पादने येणार �ह�ज े आपली उ�पादन िवषयीची जोखीम कमी होईल.जमीनीची उ�पादन �मता

  जमीन सि� �य उ�पादन �ि�येत मह�वाच ेअंग आहे, जमीनीतील सि� �य पदाथ�च े�माण झाडानंा लागंणा-या अ� �ाराचं े

�माण आिण जिमनीचा पोत व रचना �ा सव�चा उ�पादनावर पिरणाम होतो, जिमनीतील अस�ं य िजवाण ूव नमुद केलेले 

जिमनीच े घटक िमळून सि� �य उ�पादन वाढीस लाव�यास कारण असतात.

  सि� �य उ�पादन तयार करायला न�की कुठ�या �कारची जिमन लागेल हे सागंणे अवघड आहे कारण ��येक जिमन ही 

वगेवगे�या �कारची असते.�या जिमनीत पोयटा च े�माण मय�देपय�त असते व सि� �य पदाथ� भरपरू �माणात असनू  पा�याचा 

िनचारा कर�याचा गुण असतो अशी जमीन उ�पादनाला यो�य असते.

सि� �य खताचंा , नैस�गक िमनरल फ�टलायझर व जमीन सवं ध�नाच ेउपाय योजून जमीन उ�पादनासाठी यो�य करता येते. �या 

जमीनीत वाळूच े�माण जा�त आहे,�या अिधक �माणात सि� �य खते टाकावी लागतील व पाणी जा�त �ाव ेलागेल. सि� �य 

खताचा परुवठा, सि� �य पदाथ�चा परुवठा, वगेवगे�या माग�ने जिमनीत करता येतो. उदा. शेणखत कंपो�ट खत, िहरवळीच े

खत वगैरे

सि� �य पदाथ�मुळे खालील फायदे होतात 

Ÿ जिमनीची पाणी ध�न ठेव�याची श�ती वाढते.

 ०.५ % ते १.० % सि� �य पदाथ� जिमनीला िद�यास पाणी ध�न ठेव�याची जिमनीची श�ती दु�पट होते. एक एकरात ८ टन 

शेणखत (कुजलेले) घात�यास �या जिमनीत सि� �य पदाथ� ०.५ % ने वाढतात. जिमनीतील सि� �य खताचंा वापर झाडा�ंारे 

केला जातो. जिमनीची धुप हो�या�या �ि�येत सि� �य पदाथ� नािहस े होत जातात. वरचवेर सि� �य पदाथ� जिमनीला 

परुिव�यास जिमनीची उ�पादन �मता वाढते व पाणी ध�न ठेव�याची �मताही वाढत.

Ÿ  न� परुवठा - जिमनीत सि� �य खतं टाक�यास न�ाचा परुवठा होतो हे न� झाडा�ंया वगेवगे�या अव�थेत उपल�ध होऊन 

झाडे चागंली वाढतात. शेणखता�यितिर�त क�ब�ापंासनू  िमळणारे खत (क�बडीची िव�ठा) रेिशम उ�ोगातील टाकावू
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Ÿ पदाथ� न�ाचा अिधक परुवठा करतात.

Ÿ �फुरद व पालाश - सि� �य खतंमुळे �फुरद व पालाश झाडानंा िविवध अव�थेत उपल�ध होऊन झाडामं�ये मुळा�ंया�ारे 

शोषली जातात.

Ÿ जिमनीचा सामू - सि� �य पदाथ�ने जिमनीचा सामू बदल�यास अडथळा येऊन जिमन आ�ल, िव�ल व �ारय�ुत होत नाही.

Ÿ कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी (CEC) - कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी �हणज े �ारा�ंया कणाचंी अदलाबदल कर�याची 

जिमनीची श�ती.सि� �य खतामुंळे कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी २० ते ३० % ने वाढते. �यामुळे झाडानंा िनरिनरा�या �ाराचं े

शोषण करता येते.व झाडानंा सतं ुलीत पोषक��ये िमळतात.

Ÿ कब�चा परुवठा -कब � िकवा काबन�  सि� �य पदाथ�त अस�याने जिमनीतील अस�ं य िजवाणंनूा �याचा उपयोग �या�ंया 

वाढीसाठी होतो. नंतर हे िजवाण ूजमीनीतून अ���य झाडानंा उपल�ध क�न देतात.

Ÿ सि� �य खताचंा पिरणाम - सि� �य खतामुंळे मातीवर सावली होऊन तापमान वाढत नाही सि� �य पदाथ� माती घ� ध�न 

ठेवतात. उ�ण तापमानात जिमनीला थंड करणे व कमी तापमानात जिमन गरम ठेवणे सि� �य खतामुळे श�य आहे.

सि� �य खतामुंळे जिमनीतील अस�ं य िजवाणंचूी वाढ होते. �यात रोग िनम�ण करणारे जीवाणपूण वाढीस लागू शकतात. अशा 

वळेी �ायकोडरमा नावाच े जीवाण ू जिमनीत सोड�यास रोग िनम�ण करणा- या िजवाणंचूा नाश होऊ शकतो.

जिमनीतीलअ���िनयमन

  रासायिनक खतातूंन अ���याचंा परुवठा के�यास जिमनीला काही मह�वाच े घटक परुिवल े जातात. वगेवगे�या 

झाडाचंी अ���याची गरज वगेवगेळी असते.�या�माणात शेणखत, कंपो�ट, गाडूंळ खत, क�ब�ाची िव�ठा, रेशीम 

उ�पादनातील टाकाऊ घटक, डुकरा�ंया िव�ठेपासनू  केलेले खत, जीवाण ूपासनू  केलेले खत आ�छादन दे�यासाठी वापरली 

जाणारी झाडे ,िहरवळीच ेखत आिण �फुरद व कँ�शीयम नैस�गकिर�या परुिवणारे दगड �ाचा उपयोग करावा.

कीड व रोग िनयमन

कीड व रोग िनयं�ण हा एक मह�वाचा िवषय आहे व अ�यंत काळजीपवूक�  �याच ेिनयमन सि� �य कूषी प�दतीत कराव ेलागते 

भाजीपा�यात कीड व रोगाच े�माण जा�त अस�याने उ�पादनात बरीच घट येऊ शकते.कीड व रोगाच ेिनयं�ण खालील त�व े

ल�ात घेऊन कराव.े

Ÿ कीड व रोग �ितकारक वाणाचंा उपयोग - सकं िरत वाणापे�ा गावठी वाण जा�त �माणात कीड /रोग �ितकारक असतात 

�यामुळे सि� �य शेतीसाठी गावठी वाणाचंा �ाधा�याने उपयोग करावा .सि� �य शेतीसाठी सधु ािरत जाताही वापरता येतात 

मा� सकं िरत जाती वापरतानंा �याचंी कीड / रोग �ितकार श�ती ल�ात �यावी.

Ÿ सश�त िबयाणे वापराव े- सश�त िबयाणे वापर�याने एक सारखी व सश�त रोपे िमळतात. तथािप वापरापवू� िबयाणाचंी  

उगवण �मता तपासनू  पहावी.

Ÿ  उंच नसर� ी वाफे ४० मेश जाळीने झाकावी - पाढ-या माशीचा बदंोब�त ४० मेश जाळीने होतो  पढरीमाशी  अनेक िवषाणंनूा 

पीकावर घेऊन येते.एक जरी माशी आली तरी िपकावंर कीड / रोगाचा �ादुभ�व वाढतो. टोमँटो नसर� ीतील झाडे जाळीने 

झाकणे मह�वाच ेआहे;�यामुळे पानाचा चरुडा मुरडा (कोकडा) रोग येत नाही.

Ÿ नसर� ीतील जिमनीला सयू ��काश दाखिवणे - सयु ��काशा�या उ�णतेने बरुशीज�य रोग नाहीस.े  ते�हा नसर� ीतील जमीन 

पेरणीपवू� कडक उ�हात काही िदवस ताप ू�ावी. �यानंतर का�या रंगाच ेपाँलीथीन पसरवून �यावर २ ते २.५ स.े मी. 

उंचीचा मातीचा थर �ावा �यावर दुसरे पारदश�क पाँलीथीन पसरवाव ेव जमीन उ�हात २ ते ३ िदवस तापवावी नंतर ही 

माती नसर� ीत िबयाणॆ पेर�यास वापरावी.

Ÿ सापळा िपके - कीटकाचं े िनयं�ण कर�यास सापळा िपकाचंा उपयोग होतो. सापळा िपकावंर काही �कारच ेकीटक 

आक�षत होतात. �याच ेिनयं�ण काही झाडा�ंया अक�चा फवारा मा�न करता येते. उदा,आँि�कन उंच झेडू हे सापळा
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Ÿ पदाथ� न�ाचा अिधक परुवठा करतात.

Ÿ �फुरद व पालाश - सि� �य खतंमुळे �फुरद व पालाश झाडानंा िविवध अव�थेत उपल�ध होऊन झाडामं�ये मुळा�ंया�ारे 

शोषली जातात.

Ÿ जिमनीचा सामू - सि� �य पदाथ�ने जिमनीचा सामू बदल�यास अडथळा येऊन जिमन आ�ल, िव�ल व �ारय�ुत होत नाही.

Ÿ कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी (CEC) - कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी �हणज े �ारा�ंया कणाचंी अदलाबदल कर�याची 

जिमनीची श�ती.सि� �य खतामुंळे कॅशन ए�सचज�  कॅपोिसटी २० ते ३० % ने वाढते. �यामुळे झाडानंा िनरिनरा�या �ाराचं े

शोषण करता येते.व झाडानंा सतं ुलीत पोषक��ये िमळतात.

Ÿ कब�चा परुवठा -कब � िकवा काबन�  सि� �य पदाथ�त अस�याने जिमनीतील अस�ं य िजवाणंनूा �याचा उपयोग �या�ंया 

वाढीसाठी होतो. नंतर हे िजवाण ूजमीनीतून अ���य झाडानंा उपल�ध क�न देतात.

Ÿ सि� �य खताचंा पिरणाम - सि� �य खतामुंळे मातीवर सावली होऊन तापमान वाढत नाही सि� �य पदाथ� माती घ� ध�न 

ठेवतात. उ�ण तापमानात जिमनीला थंड करणे व कमी तापमानात जिमन गरम ठेवणे सि� �य खतामुळे श�य आहे.

Ÿ सि� �य खतामं ुळे जिमनीतील अस�ं य िजवाणंचूी वाढ होते. �यात रोग िनम�ण करणारे जीवाणपूण वाढीस लागू शकतात. 

अशा वळेी �ायकोडरमा नावाच ेजीवाण ूजिमनीत सोड�यास रोग िनम�ण करणा-या िजवाणंचूा नाश होऊ शकतो.सि� �य 

शेतीतील �ुटी:

सि� �य शेतमालाला िमळणारा कमी भाव.

सि� �य शेतीची त�व:े

१) आरो�याच ेत�व : हवा, माती, धा�याची रोपे, पशू, प�ी, मनु�य�ाणी व िनसग�च� याचं ेआरो�य वाढिवणे हा सि� �य शेतीचा 

उ�ेश आहे. सि� �य शेतीचा अवलंब के�यास रोग�ितकार श�ती वाढून मानवाच ेआरो�य वाढते.

२) पय�वरणीय त�व : सि� �य शेती ही िनसग��या जीवनच�ावर अवलंबनू व अनु�प हवी. ती जीवस�ृ टीला ध�न चालणारी 

हवी. यामुळे कोणतेही �दूषण होत नाही.

३) िन�प�तेच े त�व: सि� �य शेती ही िनसग�च�ातील पर�परा�ंया सबं धंात कोण�याही एका बाजूस कलणारी नसावी, 

िन�प�तेची खा�ी देणारी असावी.

४) सगं ोपनाच ेत�व: यात अंतभत�ू  असले�या सव � घटकाचं ेसगं ोपन सयु ो�यरी�या �हावयास हव.े पिरणामी, या व पढु�या 

िपढीतील सव�च ेआरो�य व क�याण यो�यिरतीने राखले जाईल.

जीवाणू खतांचा वापर करताना �ायची काळजी.

1. जीवाण ूखते नेहमी थंड, कोर�ा तसचे  सयु ��काश िवरिहत िठकाणी ठेवावीत.

2. जीवाण ूखते वापर�याने रासायिनक खताचंी उणीव पणु�पणे भ�न काढता येत नाही, ते�हा जीवाण ूखताबंरोबर सि� �य खते,  

गाडुंळ खते वापरावीत.

3. जीवाण ूखते रासायिनक खताबंरोबर िमसळू नये.

4. बीज�ि�या करताना बरुशीनाशके �कवा िकटकनाशके लावायची अस�यास अगोदर �याचंी �ि�या पणू� क�न �यावी 

आिण नंतर जीवाण ूखताचंी �ि�या करावी.

5. जिैवक खते पािकटावर नमूद केले�या िविश�ट िपकानंा आिण िविश�ठ कालावधीत �ावीत.
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