
शा त शेती (Sustainable Agriculture) 

शा त शेतीची गरज देशात घडून आले ा ह रत ांतीमुळे अ धा ा ा उ ादनात वाढ 
होऊन देश  अ धा ा ा बाबतीत यंपूण झाला ही खरोखरच ह रत ांतीची जमेची बाजू आहे. 
परंतु या ांतीचे अनेक दु रणाम अथ व थेवर व शेतीवर होत अस ाचे जाणवू लागले 
आहेत.. सुधा रत बी-िबयाणे, रासायिनक खते, पाणी पुरवठा, कीटकनाशके व आधुिनक 

यं साम ी व अवजारे ही ह रत ांतीची साधने होती. या साधनां ा वापरामुळे शेती ा उ ादको 
वाद होऊन एकूण उ ादनात वाढ झाली. परंतु पुढील काळात असे िदसून आले 
ह रत ांतीमुळे िनवडक िपकांची िवशेषत: ग  व धानाची उ ादकता बरीच यादी इतर िपकां ा 
उ ादकतेत ल णीय वाढ होत शकली नाही. 

ह रत ांतीम े संक रत िबयाणांचा वापर वाढत गेला परंतु ामुळे देशी व थािनय 
िबयाणे न होऊ लागले पाणी पुरव ामुळे वषातून दोन िकंवा तीन िपके घेणे श  परंतु 
चुकी ा व थापनामुळे शेतजिमनीचे रण होऊन शेतीमधील पोषक े न  लागली. 
रासायिनक खता ा वापरामुळे िपकांचे उ ादन वाढले, परंतु जिमनीची सिम कमी होऊ 

लागली. कीटकनाशकां ा वापरामुळे िपकांचे संर ण झाले परंतु मृदा-अ शम वाढले. सवात 
मह ाचे णजे ह रत ांतीचे हे नवीन तं ान अितशय महागडे अस ाम्◌ी ाचा फायदा 
केवळ मो ा शेतक यांनाच िमळाला. ह रत ांती ा ा फाय ांपासून तन शेतकरी बंिचत 
रािह ामुळे ांची थती खालावून आिथक िवषमता वाढली. 

थोड ात ह रत ांती ा नवीन तं ानाने अ धा ाचे उ ादन वाढून आपली पूण झाली 
असली तरी ा तं ाचे अनेक दूरगामी घातक प रणाम घडून आले आहेत. सामून 
भिव काळात येणारी अ धा ाची वाढती गरज पूण कर ासाठी नवीन तं ाचा वापर करमे तर 
आव क आहे. परंतु ाचबरोबर ह रत ांतीमुळे होणारे दु रणाम देखील टाळावयाचे आहेत. 

णजेच शेतजिमनीची उ ादकता वाढिवताना जिमनी ा गुणव ेचा काय मूल ाचा नाश 
होणार नाही याची काळजी घेतली पािहजे. ह रत ांती ा नवीन तं ाचा सतत वापर क न 
ित ा दु रणामाकडे दुल  के ास भिव काळातील अ धा ाचे वाढती मागणी पूण कर ास 
आपली शेती असमथ ठरेल. णून स थतीत ह रत ांती ा तं ाऐवजी नवीन तं ाचा अवलंब 
करणे आव क आहे. णून जे तं  जिमनीची गुणका व सुिपकता कायम ठेवून िपकांचे 
उ ादन वाढिव ास सहा भूत ठरेल अशा तक आपणास गरज आहे. ता य, शेतजिमनी ा 
गुणव ेवर कोण ाही कारचे दु रणाम होऊ न देता शेती ा उ ादकतेत वाढ कर ाचे तं  

णजेच 'शा त शेती ह या तं ाला 'सदाह रत ांती' (Evergreen Revolution) या 
दुस या नावानेही ओळखले जाते,  

 

 



शा त शेतीचा अथ  

शा त शेती ही संक ना दोन श ांिमळून तयार झाली आहे. एक शा त दुसरा 
शेती, शा त या श ाचा अथ 'पुढ ा िप ां ा िहतास बाधा न आणणाश असा होतो व 
शेती या श ाचा अथ, वतमान िपढी ा गरजा भागिव ासाठी िनसगिनिमत । शेत जिमनीवर 
िपके घे ाची ि या होय, याव न शा त शेतीचा अथ. "भावी िप ां ा गरजा पूण 
कर ा ा मतेशी तडजोड न करता वतमान िपढी ा पूण कर ासाठी िनसगिनिमत 
शेतजिमनीवर िपके घे ाची ि या णजे शा त शेती होय." 

अमीन ही िनसगाने मानवाला िदलेली अमू  देणगी आहे. मानवाने हा जिमनीचा बापर 
शेतीक रता केला आहे. हा वापर करताना ही जमीन भावी िपढीक रता देखील िततकीच 
मह ाची आहे ाचे भान ठेवले पािहजे. णून भावी िपढीचे िहत सुरि त राहील हयाची 
सबरदारी घेऊन शेतीची लागवड करणे णजे शा त शेती होय.  

(1)शा त शेतीम े पुढील वावी अपेि त असतात. सतत वाढत जाणा या लोकसं े ा वाढ ा 
गरजा पूण कर ाची मता शेतीम े राहील ाची खबरदारी घेतली जाते.  

(२) जिमनी ा उपजाऊ श ीचा वापर करताना ितची मूळ श ी कायम राहील याची 
खबरदारी घेतली जाते. 

(३) कोण ाही नवीन तं ानामुळे शेतजमीन दूिषत होणार नाही ाची काळजी घेतली जाते. 
(४) जिमनी ा सुिपकतेला, उपजाऊ श ीला बाधा पोहवणार नाही िकंवा ितचा हास होणार 
नाही ाची द ता घेतली जाते. 

 शा त शेतीचे घटक  

संपूण देशातील जिमनीची त व हवामान एकसारखे नाही ामुळे शा त शेतीचे घटक देशा ा 
सव भागाक रता समान असणे श  नाही. तरीपण काही घटक असे आहेत की सव 
प र थतीत सामा  ठरतात. ांचा अवलंब के ास शा त शेतीचे उि  सा  होऊ शकते. 

(१) िपकांची फेरबदल - स थतीत ह रत ांतीचे तं ान अंमलात आण ामुळे रोख/नगदी 
िपकांना मह  ा  झाले आहे. ामुळे शेतीम े एकच एक पीक घेतले जाऊन िपकांची 
फेरबदल हा कार मागे पडला आहे. फायदेशीर आहे णून दरवष  कापूस िकता सोयाबीन 
यासारखे पीक अनेक जण घेतात. सतत एकच एक पीक दरवष  घेत ाने जिमनीची सुिपकता 
घटत जाते. णून आधी ा िपकामुळे झालेले सुिपकतेचे नुकसान नंतर िपका ा लागवडीने 
भ न िनघेल अशारीतीने िपकांची फेरबदल कर ात यावी. उदाहरणाथ अ धा ा ा सतत 
उ ादनामुळे जिमनीतील न ाचे माण कमी होते. णून ा जिमनीत शेगावग य िपके 



घेत ास या नुकसानीची भरपाई होऊ शकते. णून शा त शेतीसाठी िपकांची फेरबदल 
अ ाव क घटक आहे. 

(२) स ीय खताचा वापर - िपकांना स ीय खताचा पुरवठा करणे हा शा त शेतीचा आव क 

घटक आहे. रासायिनक खतामुळे िपकांची उ ादकता वाढते परंतु मृदा दूषण होऊन 
जिमनीची त धसरते. णून स ीय खताचा वापर के ास जिमनीची सुिपकता वादन मृदा-
संरचना सुधारते. जिमनीची पाणी साठवून ठेव ाची मता वाढते आिण जिमनीचा वरचा थर 
भुसभुशीत झा ामुळे िपकांची मुळे खोलवर जाऊन बीजाचे अंकुर सहजपणे बाहेर येऊ 

शकतात. या ीने केरकच यापासून तयार केले ा खताचा वापर फार पूव पासून केला जातो. 

(३) िहर ा खताचा वापर - भारतात परंपरागत शेती प तीम े जैिवक सोतांमधून पोषक 

े िमळवून दे ा ा िविवध प ती हो ा. शा त शेतीम े ा जैिवक पोषक 

ाचा वापर करणे अपेि त आहे. पूव  बो , मूग, आंबाडी यासारखी िपके घेऊन शेक ते 
शेतजिमनीत दाबले जात. कालांतराने ापासून खत तयार होते. ाला िहरवे खत िकया। 
िहरवळीचे खत असे णतात. या खतामुळे िपकांना पोषक े िमळतात आिण शेतजिमनीतील 
पोषक ां ा सा ाम े वाढ होते. 

(४) िपकांची िविवधता - शा त शेतीप तीम े िपकां ा िविवधतेवर भर िदल जातो. 
आधुिनक शेती प तीम े नगदी िपके घे ा ा वृ ीत वाढ झाली. शेतजिमनीतून वषानुवष 
एकच एक पीक घेतले जाते. एक पीक प तीचा प रणाम झाला की िपकां ा अनेक जाती 
चलनातून नाहीशा झा ात. सं ा ारी, बाजरी, कोटी, कुटकी या िपकांची थती अशीच 
आहे. शा त शेती प तीम े िपकां ा िविवधतेला ाधा  िदले जाते. िपका ा गुणधमानुसार 
िविवध िपके घेत ास रासायिनक खतां खच कमी होतो. जिमनीचे रण कमी होते आिण 
कीटकनाशकावरील खचही कमी होते कारण श ुकीडेला न  करणारी िम कीड दुस या िपकावर 
वाढत असते. 

(५) पुन ादन म ऊजचा वापर - देशात जर पुन ादन म ऊजचे ◌्रोत ठपलधा असतील 
िकंवा अपारंपा रक ऊजा ोतांचा उपयोग करणे श  असेल तर ांचा वापर करणे हा 
शाश्वत शेतीचा एक मह ाचा घटक आहे. उदाहरणाथ सौर ऊजा, पवन ऊजा, लाटांची 
ऊजा यांचा शेतीक रता वापर करणे हे शा त शेतीम े अपेि त आहे. कारण कोळसा. तेल, 
नैसिगक वायू इ ादी ऊजचे साठे मयािदत आहेत व ांचा कमीत कमी वापर करणे भावी 
िप ां ा िहताक रता आव क आहे. 

(६) पाणी पुरव ाचे यो  व थापन वाढ ा लोकसं ेबरोबर भिव काळात अ धा ाची 
मागणी वाढत जाणार आहे व ती पूण करणे एक मोठे आ ान आहे. कारण िविवध कायासाठी 
जिमनीचा वापर वाढत अस ामुळे लागवडीखालील शेतजिमनीचे े  िदवसिदवस कमी होत 



आहे. अशावेळी सखोल शेती व ा ा सोबतीला पाणीपुरवदा है दोनच माग आप ापुढे 
िश क आहेत. स थतीत शेतजिमनीचा इतका बेजबाबदारपणे वापर केला जात आहे की 

ामुळे ितची सुिपकता घसरत चालली आहे. तसेच पा ाचा वापर देखील इतका बेपवा 
प तीने केला जात आहे की भूगभातील पा ाचे साठे कमी होत आहेत. णून शा त शेती 
प तीम े पा ा ा व थापनाकडे ल  देणे आव क आहे. ा ीने पाणी पुरव ाक रता 
िठबक िसंचन प ती ा वापरावर भर िदला जात आहे. 

(७) स ीय शेतीला ो ाहन - स ीय शेती प तीम े रासायिनक खते व कीटकनाशके यांचा 
वापर कमी क न ाऐवजी स ीय पदाथाचा काय म वापर कर ात येती. ासाठी शेतातील 
काडीकचरा, तण, जनावरांचे मलमू  इ ादी कुजवून स ीय खा तयार केले जाते. शेतात 
ताग, बो , मूग, आंबाडी यासार ा िपकांची पेरणी क न ांना जिमनीत गाडून िहरवे खत 
तयार केले जाते. कीड िनयं णासाठी कीटकनाशकाचा वापर न करता कडुिलवाचा अक िकंवा 
जैिवक िनयं ण याचा आधार घेतला जातो. शेतजिमनीची सुिपकता िटकवून ठेव ासाठी 
लागवडीम े डाळवग य िपकांचा अंतमा केला जातो कारण ामुळे जिमनीत न ाचे मो ा 

माणावर थरीकरण होते. एकंदरीत स ीय शेती ही पयावरणाचा श  िततकी कमी हास 
करणारी प ती आहे. 

(८) कोरडवा  शेतीचे व थापन - भारतात अजूनही एकूण शेतजिमनीपैकी अ ािप ा जा  

जमीन वर ा पावसावर अवलंबून आहे. या शेतजिमनीला कोरडवा  शेती असे णतात. 
ावष  चांगला पाऊस पडतो ावष  ही शेती िपकते. पाऊस बरोबर झाला माही तर 

शेतक यांचे चंड नुकसान होते. णूनच या शेतीला मा ूनचे: जुगार असे णतात. शेतीचा 
िवकास करते है शा त शेती प ती पुढे खरे आ ान आहे. कोरडवाह शेतीक रता पुढील 
उपाययोजना के ास ती फायदेशीर ठ  शकते. पाणी िनयोजनाचा सार, अ ाविधत येणा या 
िपकांचा सार, िपकांची फेरबदल, आंतरपीक प तीचा अवलंब व जिमनीचा ओलावा िटकवून 
ठेव ासाठी पाणी सं ाहक ांचा वापर इ ादी. 

(९) अ धा  बँकेचा योग - ामीण भागात दु ाळ पडला तर तेथे उपासमारीचा -  

िनमाण होतो. हा  तातडीने सोडिवता यावा णून तेथे अ धा  बँके ा थापनेची क ना 
पुढे आली. अ धा  बँकेत ठेवी, कज व ाज हे सव धा ा ा पातच िदले व घेतले 
जाते. अ धा  बँकेत धा ाचे पाने ठेवी ीकार ा जातात व धा ा ा पानेच कज िदले 
जाते ामुळे कोणतीही गरजू ी कज घेवून आपली अ धा िवषयक गरज भागवू शकते. 
अ धा  बँकेची थापना झा ानंतर ही बँक बीज आिण जनक बँकेचे काय सु  करते. बीज 
व जनुक बँकेम े पारंपा रक थािनक िबयाणे जतन क न ठेवली जातात या िठकाणी 
सु वातीला लागणारा बीज साठा लोकां ा वगणीतून जमा केला जातो. गरजू शेतक-◌्यांना 



ातूनच िबयाणाचा पुरवठा केला जातो. एकंदरीत अ धा , बीज व जनुक बँकेची संक ना 
शा त शेती प तीला पूरक आहे. 

 शा त शेतीसंबंधी धोरण  

आज संपूण जगात अनेक वषापासून जी आधुिनक िवकासाची ि या सु  आहे ामुळे 

हवा, पाणी व जमीन यांचे दूषण होऊन पयावरणाचे अप रिमत नुकसान होत आहे. ाचे 
अनेक भयावह प रणाम आपणास िदसून येत आहेत. आतापयत झालेले नुकसान भ न काढणे 
श  नसले तरी भिव ात असे घडू नये याची खबरदारी घेणे आव क आहे. ा ीने 
िवकासा ा ि येला वेगळे वळण देऊन प र थितक संतुलन िनमाण करणे आव क आहे ही 
जाणीव जगातील सव देशांना होऊन ांनी ा ीने य  सु  केले आहेत. 

भारताने देखील जून २००८ म े 'हवामान बदलावरील रा ीय कृती आराखडा' तयार 
केला आहे व ात भारताचा शा त िवकासाचा ि कोन काय आहे व ा ीने कोणती पावले 
उचल ाची गरज आहे ाची परेषा िदलेली आहे, या आराख ानुसार भारतात मह पूण 
अशा आठ े ाक रता रा ीय अिभयान थापन केले असून ापैकी रा ीय शा त शेती 
अिभयान' हे एक आहे. 

आधुिनक शेती प तीचा पयावरणावर अिन  प रणाम होतो आिण अिन  पयावरणाचा 
प रणाम शेती ा उ ादकतेवर होतो. णून चिलत शेतीप तीचा पयावरणावर अिन  प रणाम 
होऊ नये तसेच पयावरणातील बदलांमुळे शेतीची उ ादकता बाधीत होऊ नये णून शेती 
प ती ही 'पयावरणस ' िनमाण करणारी णजे, असावी हा ि कोन समोर ठेवून या 
िमशनची थापना कर ात आली आहे. शेतीमे। रोजगारा ा संधी वाढिवणे, देशात अ -

सुर ेची शा ती िनमाण करणे | थैयाला हातभार लावणे ाक रता ूहरचना ठरिव ाचे काम 
हे िमशन करते. शा  भारतात अजूनही अ िप ा जा  जमीन वर ा पावसावर अवलंबून 
आहे. ित ा िवकासाकडे िवशेष ल  दे ाची गरज आहे. ासाठी दु ाळात िटकू शकणा या 
व िकडीचंा। सामना कर ास समथ असणा ा िविवध िपकां ा जाती िवकिसत कर ावर भर 
शाम लागेल तसेच कोरडवा  शेती ा देशाम े शेतीला पूरक अशा वसायांना चालना देऊन 
थैय आण ाचा य  कर ात येईल. 

भारत सरकारने आप ा धोरणाम े नेहमी अ धा  यंपूणतेवर भर िदला आहे. 
१९७० ते १९८० या काळात भारतातील शेती ा उ ादनात व उ ादकतेत बरीच वह झाली 
परंतु १९९० ा दर ान उ ादनात घसरण झाली. २००१ ते २००३ या काळ उ ादन आणखी 
घसरले. शेती ा उ ादनात व उ ादकतेत झाले ा घसरणीमुळे अ सुर ा, उदरिनवाह व 
पयावरणाचे गंभीर  िनमाण झालेत ामुळे शा त शेती ा िवकासाबाबत य  करणे 
आव क झाले. अ धा ाची वाढती गरज पूण कर ासाठी शेती ा उ ादनात वाढ करताना 



हवा, पाणी व जमीन यांचे दूषण होणार नाही व ाचा पयावरणावर अिन  प रणाम होणार 
नाही ाची खबरदारी ावी लागेल. 

कृषी मं ालयाने ुत केले ा आकडेवारीनुसार भारता ा भौगोिलक े फळा ा ५३% 
जमीन ही िनकृ  तीची आहे. बाकी ा जिमनीपैकी काही जमीन अ ली, आ , भू- रण, 
दलदल व मानवी वापर यामुळे लागवडीक रता उपल  नाही. िनकृ  जिमनीची उ ादकता ही 
तुलना क ा कमी असते णून शेतजिमनीचा काटकसरीने यो  वापर करणे आव क 

आहे. ह रत ांती ा दर ान पाणी पुरव ा ा सा ात व वापरात वाढ झाली. एकूण 
जलसा ा ा ८३% पाणी शेतीक रता वापरले गेले. पा ाचा उपसा असाच सु  तर पा ाची 
टंचाई िनमाण होऊ शकते. णून पा ाचा काटकसरीने वापर कर ाक रत रािहला सरकारने 
शा त शेतीवर भर िदला आहे. शा त शेतीम े कमी पावसात व कमी अविधत येणा या 
िपकां ा लागवडीवर भर दे ाचा सरकारचा य  आहे. 

आधुिनक शेती प तीम े रासायिनक खताचा वापर खूप वाढला ामुळे जिमनीचा त 
घसरली णून सरकारने स ीय खता ा वापराला ाधा  ावयाचे ठरिवले आहे. भारता ा 
रा ीय कृषी धोरणात नैसिगक संसाधनाचे जतन व व थापन यावर भर दे ात आला आहे. 
पाणी आिण जमीन यांचा यो  वापर केला तर शेतीचे उ ादन ब उ ादकता यात िनि तपणे 
वाढ होऊ शकते. णून भारताचे शा त शेतीसंबंधीच धोरण हे तांि क ा स म, 
आिथक ा वहाय, पयावरण ा संर क सामािजक ा ीकाय आहे असे णता 
येईल. 

करार शेती 

 शेतकरी शेतीमधून जे शेतमालाचे उ ादन घेतो ापैकी काही माल तो कुटंुबा ा 
पंचासाठी राखून ठेवतो व बाकीचा माल बाजारात िव ीसाठी काढतो. परंतु अनेक वेळा से 

िदसून येते की बाजारात शेतमालाला ाहक िकंवा यो  भाव न िमळा ामुळे शेतक याचा 
शेतमाल वाया जातो. काही वेळा ाहक न िमळा ामुळे शेतकरी आपला शेतमाल र ावर 
फेकून देतो िकंवा शेतात जाळून टाकतो. शेतक यावर आपला शेतमाल र ावर फेकून 
दे ाची िकंवा जाळून टाक ाची पाळी का येते? यामागचे मुख कारण णजे शेतकरी व 
बाजारपेठ यात असलेला सम याचा अभाव हे होय. 

शेतक यावर आपला शेतमाल र ावर फेकून दे ाची िकंवा जाळून टाक ाची पाळी 
येऊ नये व ा ा मालाला यो  भाव िमळावा याक रता करार िकंवा शेतीची आव कता 
िनमाण होते. शेतमालाक रता बाजारपेठ तयार करणे व शेती ा े ात गंुतवणुकीला ो ाहन 
देणे हा करार शेतीमागचा उ ेश आहे. करार शेतीम े शेतकरी (उ ादक) व ाहक 

(कंपनी) यां ात पीक घे ापूव च एक करार होतो. या करारप ात शेतमालाची िकमत, 



गुणव ा, प रमाण आिण माला ा दानाची वेळ अगोदरच िनि त केलेली असते. काही वेळा 
ाहक कंपनी शेतक याला बी-िबयाणे, तांि क स ा व वाहतूक व था इ ादी पुरिव ाची 

जबाबदारी ीकारते. 

ा ा  

" ावेळी शेतमालाचे उ ादन शेतकरी व ाहक (कंपनी) यां ात झाले ा करारानुसार केले 
जाते तसेच मालाची िकंमत, दजा, प रणाम व दानाची वेळ ा सव बाबी करारात नमूद 
केले ा असतात ा शेतीला करार शेती असे णतात." थोड ात सांगावयाचे झा ास करार 
शेतीचे काय शेतकरी व ाहक यां ात झाले ा करारानुसार चालते. 

करार शेतीची वैिश े  

(१) करार (ठेका) शेती शेतकरी (उ ादक) व ाहक (कंपनी) यां ात झाले ा 
करारानुसार अ ात येते.  

(२) करार शेतीम े दोन प  असतात. एक करार ीकारणारा शेतकरी य दुसरा कराराचा 
ाव देणारा ाहक.  

(३) कराराम े मालाची जात, िकंमत, दजा, प रमाण व दानाची वेळ िदलेली असते.  

 


