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शेतकरी आणि पर्यावरि
लेखक : के तकी घाटे

शेतकरी आणि पर्यावरि
लेखक : के तकी घाटे

गेल्या डिसेंबरमध्ये डिसान या िृ षी प्रदर्शनात भाग घेतला आडि पाच डदवसात आम्ही पाच
जिींनी डमळून समु ारे दहा हजार र्ेतिऱयाांर्ी सांवाद साधला. सांवाद साधाच होता. र्ेती ज्या डनसगाशच्या
जोरावर चालते त्या डनसगाशची िाळजी घेतली तर पढु च्या डपढयाांना र्ेती िरायला डमळेल याची आठवि
िरून देण्याचा. या उपक्रमाला उत्तम प्रडतसाद डमळाला. त्यातला एि प्राडतडनडधि सवां ाद...

मी : आम्ही पर्यावरणववषर्क कयम करतो. आवण इथे आम्ही असय ववषर् मयांडतो आहोत की
आतय गावे उजाड झाली आहेत. जंगलं राहहली नाहीत कुठे .
शेतकरी : एकदम बरोबर!
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मी : वशवयर् विसर्ा िसेल तर शेती होणयर कशी? शेतकऱ्र्यसयठी दोन सस
ं ाधने महत्वाची
आहेत : माती आहि पािी. ही बळकट ठे वली तर उत्तम शेती होऊ शके ल. सध्र्य आपण
जी शेती करतो ती बहुतांशी भज
ू लावरच चालते. त्र्यमळ
ु े भजू ल पिु भारण हय महत्वयचय
ववषर् आहे.

गावाचे भूरूप दाखवणारा नकाशा

र्य िकयशयत दयखववल्र्यप्रमयणे, पवू ी प्रत्र्ेक र्यवयच्र्य पयणलोटक्षेत्रयत, ओढर्यांच्र्य
उर्मयशी आवण कयठयांवर अशी जांर्ले होती तेव्हय झरे वजवांत होते. कोकण, सह्ययद्री आवण पवू ा
ववदभयाच्र्य कयही भयर्यत असे वजवतां झरे अजिू ही वदसतयत. झरे वजवतां ठे वण्र्यत भर्ू भारचिेचय
वयटय मख्ु र् आहेच पण जांर्लयचां य वयटय दल
ु ावक्षतय र्ेत ियही. ही जांर्ले स्पांजप्रमयणे कयम करतयत.
पयवसयचां पयणी जवमिीत, भर्ू भारचिेत वजरवण्र्यचां कयम करतयत. आवण फक्त एकदय वकांवय दोिदय
ियही करत तर वचरांति करत रयहतयत, वपढर्यिवपढर्य! र्य झऱ्र्यमां ळ
ु े वषाभर वपके घेतय र्ेत होती.
बरोबर की ियही?
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शेतकरी : हय.. एकदम मदु ययचां बोललयत तयई.. आमच्र्य आजयच्र्य टयर्मयलय पयणी भरपरू होत.ां
आतय कयर् ियर् रयहील.ां .. आमच्र्य बयच्र्य टयर्मयलय धरिातून कालवे आले र्यवयत. पि
त्र्यचबां ी पयिी कयर् भरोश्र्यचां िव्हत.ां हळूहळू मर् आम्ही बोरवेल के ली आहि पपं लावले.
मी : मर् आतय पयण्र्यचय प्रश्न वमटलय कय?
शेतकरी : ियर् हो, कसचां कयर्, आमचय लर् दष्ु कयळी भयर्. हवहहरी नी बोरवेल आटल्या की
लवकरच.
मी :आतय बघय पयणी भरपरू होतां म्हणिू आपण शेतीचां क्षेत्र वयढवलां पण आतय बोरवेल
आटल्र्यमळ
ु े त्र्य क्षेत्रयलय परु ेसां पयणी मयत्र ियही आपल्र्यकडे. हय सर्ळय स्के लचा म्हिजे
प्रमािाचा मद्दु ा आहे. पवू ी पािी कमी होतं पि होत्या तेवढ्या शेतीला परु ेसं होतं. आवण
मयतीचां कयर्?
शेतकरी : मयती तशी चयर्ां ली हयर्े. आतय कयळ्र्य आईवशवयर् कयर् शेती होते होर्?
मी : वय! मर् खतयवशवयर् होते कय शेती?
शेतकरी : ियर् ! खतां तर घयलयवीच लयर्तयत िय दर वपकयलय.
मी : आतय बघय, पवू ी जांर्ले होती तेव्हय थोडर्य पयण्र्यची पण वषाभर आवण कयर्मस्वरूपी सोर्
होती. वववहरी भरलेल्र्य होत्र्य. शेती थोडीच होती पण र्शस्वी होती. पण ती कमी पडत होती
म्हणिू की कयर् हररतक्यांतीिे जोर धरलय, पण आपल्र्यलय अवधकयवधक उत्पयदियची सवर्
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लयर्ली आवण उपलब्ध सस
ं ाधनांचं आहि हपकांचं गहित कोलमडल.ं म्हणिू मर् खतयचां य
आधयर घेत शेती करयवी लयर्ली, इलयजच
िव्हतय. पण मयतीतिू आपण कयर्म घेतच
रयवहलो तर कधीतरी वतची देण्र्यची क्षमतय
सांपणयर. ती पिु रुज्जीववत करत रयवहलो तर शेती
उत्तम होणयर.
तर र्य िकयशयत दयखववल्र्यप्रमयणे
र्यवयच्र्य पयणलोटक्षेत्रयचां अत्र्ांत ववचयरपवू ाक विर्ोजि करयर्लय हवां. ओढर्यांच्र्य उर्मयलय
जर्ां ल पिु रुज्जीवियची सरु वयत करयर्लय हवी. त्र्यकरतय पळस, पयर्ां यरय, ऐि, वशसव, कळांब,
करांज, वड, उांबर, वबब्बय, कुसमु , ररठय, वखरणी र्यसयख्र्य स्थयविक झयडयचां य कयर्ाभयर् महत्त्वाचय
आहे. परदेशी झयडयचां ी एकसरु ी लयर्वड करण्र्यपेक्षय स्थयविक ववववधतय जपणे महत्त्वाचे. तर
पढु च्या हपढीला जगं ल णदसेल.
शेतकरी : हय बरोबरे .. हे कयम लई र्रजेचां आहे. पण आम्हयलयच ियर् बघयर्लय वमळत जांर्ल..
पढु च्र्य वपढीचां सोडूिच यय.. पयिीच ियर् र्यवयत तर झयडयलय पयिी देियर कसां?
मी : तेच तर! पयणी रयवहलां ियही कयरण आपण आपल्र्य पयणलोटक्षेत्रयचय अमर्याद, हवय तसय
वयपर करतोर्. सर्ळीकडे मक्त
ु चरयई आहे, सवात्र शेती करतो आहोत, शेती व्र्वतररक्तच्र्य
भयर्यतली मयती कडक झयली आहे, वतथे पयणी मरु तच ियही. पणू ा वयहूि जयते. जगं ले हकंवा
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राखीव गवताळ कुरिे तयार झाली तर ते पािी मुरण्याची सोय होईल. र्यवयच्र्य
भरू
ू पयचय वयपर जर आपण विर्ांवत्रत के लय तर अिेक फयर्दे होतील. उदयहरणयथा, गवताळ कुरिे
राखली तर गरु ानं ा सकस चारा हमळे ल. कुसळीसयरखी विकृ ष्ट र्वते ियहीशी होऊि त्र्यचां ी
जयर्य पवन्र्य, मयरवेल, डोंर्री र्यांसयरखी सकस र्वते घेतील. धुळ्यातल्या लामकानी र्यवयिे
र्यवयतील पयचशे हेक्टरलय असे सांपणू ा सांरक्षण देऊि सकस चयरय कसय वयढवतो र्ेतो र्यचे उत्तम
उदयहरण घयलिू वदले आहे. बरोबरीिे हहवरे बाजार हकंवा राळे गि हसद्धी ही उदयहरणे
आहेतच. सांरक्षणयबरोबर मयती आवण जल सधां यरणयच्र्य कयमयांचे उत्तम पररणयमदेखील इथे
बघयर्लय वमळतयत. वववहरींची आवण बोरवेलींची पयतळी वयढली आहे. शेती सोडूि वदलेल्र्य
लोकयिां ी पिु श्च शेती सरू
ु के ली आहे. तर मद्दु य असय आहे की पिु रुज्जीवियची तत्रां े रयबविू
मयतीतलय ओलयवय वयढतो आवण मर् लयर्वड के ली तर त्र्यलय पयणी कमी लयर्ते. अथयात हे
वेळखयऊ कयम आहे पण र्यलय इलयज ियही.
शेतकरी : पण कुठे करयर्चां हे.. म्हणजे शेतयत कसां कयर् जमणयर? तम्ु ही कयर् मदत देणयरे कय?
मी : तम्ु ही तमु ची शेती चयलू ठे विू शेतयच्र्य बयांधयवरपण लयर्वड करू शकतय वकांवय सामूहहक
जहमनीवर हे काम सरू
ु करू शकता. ते कसां करयर्चां र्यची मयर्ादशािपर मदत आम्ही देऊ
शकू. पण हे कयम र्यवयिे एकत्र र्ेऊि सयमवू हक पद्धतीिे करयवे लयर्ेल. र्यर्रयि वकांवय वि
ववभयर्यच्र्य जवमिीपयसिू तम्ु ही सरु वयत करू शकतय.
शेतकरी : आमच्र्य र्यवयत एवढी मोठी जमीि ियर् वकांवय फोरे ष्ट बी ियर्े..
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मी : ह.ां .. मर् तम्ु ही र्यवयत छोटर्य जवमिीवर, एखयद दोि एकरयत देवळयच्र्य आवयरयत वकांवय
शयळेच्र्य आवयरयत वकांवय कुणयच्र्य वरकस जवमिीवर ‘जीहवधता उद्यान’ करू शकतय.
जीववधतय उययि म्हणजे आपल्र्य भयर्यत र्ेणयऱ्र्य स्थयविक विस्पतींचां सवां धाि आवण लयर्वड.
अथयात हय फक्त लयर्वडीचय ववषर् िव्हे तर कीटक, पक्षी, प्रयणी, जीवयणू र्य सवा जैववक
ववववधतेचय ववषर् आहे. शेतीत आपल्र्यलय र्य सवा जीवयचां ी र्रज असते. र्य सर्ळ्र्यांिय अभर्
देणे महत्त्वाचे आहे. तमु च्र्य भयर्यतील पयऊसमयियिसु यर असे उययि कसे तर्यर करयर्चे र्यची
मयवहतीपत्रके आम्ही तर्यर के ली आहेत, झयडयांच्र्य र्यययांसकट. ती तम्ु ही वयपरू शकतय. परांतु
र्यतली कृती अत्यतं महत्त्वाची आहे. पयण्र्यची वकमयि दोि वषे सोर् असलेली आवण जरय
बरी मयती असलेली र्ोग्र् जमीि विवडणे महत्त्वाचे आहे. आवण लयर्वडीपवू ी मयती पिु रुज्जीवि
महत्त्वाचे आहे. मयतीतलय ओलयवय वयढलय की लयर्वड करणे र्ोग्र्. भलेही र्यत एखयद दोि
वषे उशीर झयलय तरी चयलेल. ह्यय सर्ळ्र्यची ववस्तृत मयवहती आम्ही आपल्र्यलय व्हॉटसॅपवर
पयठवू शकू.
शेतकरी : पटतांर् हे, पण सरु वयत कुठूि करयर्ची िक्की?
मी : र्यची सरु वयत तम्ु ही ग्रयमसभेत हय ववषर् मयांडूि करू शकतय. आवण हा के वळ जंगलाचाच
हवषय नाही तर गावाच्या एकूि क्षेत्राचा वापर कसा करायचा याची हनहिती करायला
हवी. र्यवयत चल
ु ी असतील तर सरपण लयर्वडदेखील वततकीच महत्त्वाची आहे. रस्त्र्यच्र्य
कडेिे तम्ु ही चयांर्ल्र्य उष्मयांक असणयऱ्र्य झयडयचां ी लयर्वड के ली तर रस्त्र्यलय सयवली पण
रयहील आवण बयर्कयिां य फयर लयबां रयियत जयऊि डोक्र्यवर ओझां आणयर्चय त्रयस कमी होईल.
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उतयरयवां र वकांवय वरकस जवमिीवर विशेती करतय र्ेईल. विशेती म्हणजे उत्पयदि देणयऱ्र्य
ववववध स्थयविक वृक्षयचां ी लयर्वड. परत एकदय र्यतिू कयही लर्ेच पैसे वमळयर्लय सरु वयत होणयर
ियही पण कयही वषयांिी शेतीलय परू क उत्पयदि सरू
ु होईल. र्यवयत जर्ां ल आवण विशेती वयढली
तर तयपमयि विर्ांत्रण होईल. सक्ष्ू म हवयमयि सधु यरे ल. पर्यार्यिे मयती आवण वतच्र्यतील
जीवयणपू ण वयढीस लयर्तील. ते शेतीलय फयर्ययचे ठरे ल. थोडक्यात, गावात जंगल,
वनशेती, राखीव गवताळ कुरिे, चराऊ कुरिे, सरपि लागवड, ओढे आहि त्याच्या
काठावरची जंगले आहि शेती अशा अनेक गोष्टींचा आराखडा बनवता येईल, गाव
समृद्धतेकडे आहि स्वयंपि
ू णतेकडे जाऊ शके ल, असं आम्हाला वाटतं. पि हे सगळं गाव
पातळीवर राबवण्यासाठी तुम्हालाच पढु ाकार घ्यावा लागेल.
शेतकरी : िक्की सरू
ु करियर तयई! मांर् तमु ी र्यवयत र्ेऊि आम्हयलय मयर्ादशाि करियर कय?
मी : इथे हजयरो शेतकरी र्ेत आहेत. प्रत्र्ेक र्यवयत जयऊि मयर्ादशाि करणां थोडां कठीण आहे.
पण आम्ही आपल्र्यलय व्हॉटसॅपवर मयवहती पयठविू मदत करू शकू. ७८८०००६२६ हय
आमचय िांबर. र्रज लयर्ली तर आम्ही र्ेऊ, पण आधी तम्ु ही ग्रयमसभेत हय ववषर् मयांडूि कयर्
चचया होते आहे ते कळवय. र्यवयची कयम करण्र्यची तर्यरी असेल आवण आपण बोललो
त्र्यप्रमयणे तम्ु ही जवमिी विवडल्र्य तर र्रज लयर्ली तर आम्ही र्ेतो. पण हे कयम रयबवणां तसां
सोपां आहे. र्यत कुठे ही उच्च तांत्रज्ञयि ियही.
मूळ मुद्दा - हे काम करायला हवं - हे ठरवण्याचाच आहे.
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शेतकरी : हय तोच मद्दु य कठीि हयर्.. पण आमी िक्की प्रर्त्ि करियर. र्यव ियइ पढु े आलां तर
शेतयच्र्य बयांधयवर तरी दोि झयडां
िक्की लयवणयर...
तर र्य सर्ळ्र्य चचेतिू
एक र्ोष्ट िक्कीच समजली की
शेतकऱ्र्यिां य पर्यावरणयचे महत्व
मयहीत ियही असे विवश्चतच ियही.
पवू ी शेतीचे मर्यावदत प्रमयण
आवण पद्धती र्यमळ
ु े सवां धाियची
थेट र्रज कधी भयसली िसयवी.
परांतु

कयळयच्र्य

ओघयत

शेतीपद्धतीचय बदलतय कल
आवण वयढते प्रमयण बघतय
सवक्र् सांवधाि व्हयर्लय हवे असे वदसते.
मयती आवण पयणी सदृु ढ ठे वणे शेतीलय उपकयरकच आहे आवण ते आपल्र्यच हयतयत
आहे, ही जयणीव जयर्ृती करणे हा आमच्या उपक्रमामागचा मख्ु य उद्देश होता. र्य उपक्मयिांतर
र्वतमयळजवळ सहय र्यवयांमध्र्े एकय सांस्थेच्र्य सहकयर्यािे कयम सरू
ु झयले आहे. र्य वशवयर्
अिेकयिां ी व्र्वक्तर्त पयतळीवर कामही सरू
ु के ले आहे, व आम्ही त्र्यिां य मयर्ादशाि करत आहोत.
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पण व्र्यपक पररणयम वदसण्र्यसयठी र्यवयिे एकत्र र्ेऊि कयम करणे र्रजेचे आहे. पण त्र्यसयठी
तज्ञयांचे मयर्ादशाि जयस्त लयर्ेल, व त्र्यसयठी आवथाक तरतदू ही व्हयवी लयर्ेल. पण र्यव एकत्र
आलय, तर देणर्ीदयर, शयसकीर् अिदु यि, इ. मयर्ा शोधतय र्ेतील.
शाळांच्या माध्यमातून कायाणनुभवाच्या योजनांखाली हकंवा जीहवधता उद्यान
तयार करिे, असे काही उपक्रम राबवता येतील का, याचा हशक्षकांनी जरूर हवचार
करावा. यातनू गावपातळीवर पथदशी काम हवद्यार्थयाांच्या माध्यमातून उभे राहीलच,
पि गावाला एकत्र येऊन काम करण्याची प्रेरिाही हमळू शके ल. यासदं र्ाभत अणिक
माणहतीसाठी आमच्याशी जरूर संपकभ सािा.
§§§
लेखक : के तकी घाटे, ऑर्कॉस (www.oikos.in) र्य पर्यावरणीर् सेवय देणयऱ्र्य कांपिीच्र्य
सांचयवलकय. इकॉलॉवजकल सोसयर्टी र्य सांस्थेच्र्य ववश्वस्त व अध्र्यवपकय.
इमेल: ketaki@oikos.in
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