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कृ षी तांत्रज्ञान व्यवस्थापन यांत्रणा (एटीएमए), दविण गोवा आवण साांगे येथील
ववभागीय कृ षी कायाालय याांच्या सांयुक्त ववद्यमाने जून 2017 व माचा 2018 मध्ये साांगे
तालुक्यातील नेत्रावळी येथे आवण ऑगस्ट 2018 मध्ये ररवण येथे शेतकरी प्रवशिण कायाक्रमाचे
आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या रोजच्या जीवनातील मधमाशाांच्या शेतीचे महत्त्व पटवून
देण्यासाठी व त्याबद्दल जागृती वनमााण करण्यासाठी हे प्रवशिण आयोवजत करण्यात आले होते.
नेत्रावळी येथे जून 2017 मध्ये झालेल्या पवहल्या प्रवशिण कायाक्रमात दविण
गोव्याच्या ववववध भागाांतील 72 शेतकर्याांनी भाग घेतला. यावेळी श्री. ददनेश प्रयाग, श्री. पी.
शालीयो व सहाय्यक कृ षी अवधकारी कु . गौरी प्रभुदस
े ाई याांनी मधमाशाांच्या शेतीच्या
महत्त्वाववषयी शेतकर्याांना मागादशान के ले. “गोमांतकीय शेतकरी हे सामान्यत: नारळ, सुपारी,
भाज्या व भात या पारां पररक पीकाांची शेती करतात. मधमाशाांची शेती हे आपल्या देशातील
मध वमळववण्यासाठीचे पुरातन कृ षी तांत्रज्ञान आहे आवण मध हा आपला एक महत्त्वाचा
खाद्यपदाथा आहे. आरोग्यासाठीच्या वैद्यकीय लाभाांमुळे तो राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय
बाजारपेठाांमध्ये प्रवसध्द ठरतो आहे. या प्रदक्रयेत शेतकर्याांना दायदा होतोच, पण त्याचबरोबर
मधमाशाांची शेती कृ षी उत्पादन वाढववण्यातही हातभार लावते,” असे साांगे येथील ववभागीय
कृ षी अवधकारी श्री. रघुनाथ मोरजकर याांनी यावेळी साांवगतले.
या प्राथवमक टप्पप्पयानांतर, 18 प्रवशवित शेतकरी व दविण गोव्यातील एटीएमएचे
अवधकारी याांच्या समुहाने कनााटक राज्यातील होन्नावर येथील हनी बी सोसायटीला भेट ददली.
सोसायटीचे सवचव श्री. हेगडे याांनी सोसायटीचे कामकाज, बी बॉक्स, बॉक्सची देखरे ख, मध
काढणे, मधमाशाांचे पोळे इ. बद्दल मावहती ददली. यावेळी समुहाने गेली 25 वषे मधमाशाांची
शेती करणार्या होन्नावर येथील दोन प्रगतशील शेतकर्याांनाही भेट ददली. या उपक्रमातून
समुहाला मधमाशाांच्या शेतीबद्दल उपयुक्त मावहती वमळाली.
या भेटी नांतर होन्नावर येथून आणलेले 22 आठ फ्रेमचे बी बॉक्स आवण आठ फ्रेमचे
मधमाशाांचे पोळे ररवण, कोळां ब, नेत्रावळी व सावडे येथील शेतकर्याांना साांगेचे ववभागीय कृ षी
अवधकारी श्री. रघुनाथ मोरजकर याांच्या उपवस्थतीत ववतररत करण्यात आले. गट तांत्रज्ञान
व्यवस्थापक श्री. सोहम घाटे, सहाय्यक तांत्रज्ञान व्यवस्थापक श्री. जानू वरक व श्री. सांकेश
गाांवकर हे एटीएमए दविण गोवाचे प्रकल्प उप-सांचालक श्री. दत्तप्रसाद देसाई, सहाय्यक कृ षी

अवधकारी कु . गौरी प्रभू देसाई, सहाय्यक कृ षी अवधकारी श्री. वनवतन बोरकर व सहाय्यक कृ षी
अवधकारी कु . वमलन गाांवकर याांच्या मागादशानाखाली शेतकर्याांना मधमाशाांच्या पोांयाांची
देखभाल करण्यात मदत करत आहेत.
माचा मवहन्यात याच समुहासाठी वयाच्या 14 व्या वषाापासून मधमाशाांची शेती करीत
असलेल्या कनााटक येथील शेतकरी श्री. मुमताज अली याांच्याकडू न प्रवशिण देण्यात आले. अली
याांनी प्रात्यविकाांद्वारे मधमाशाांचे आयुष्य, कीटक व्यवस्थापन आवण बॉक्सची देखरे ख
याबाबतीत मागादशान के ले. त्याांनी प्रत्येक प्रवशिणाथीच्या शेताला भेट देऊन मधमाशाांचे
पोळे , त्याांची कायापध्दती व पावसाांयातील त्याांची देखरे ख याववषयी सल्ला ददला.
गेल्या 5 मवहन्याांत शेतकर्याांच्या मधमाशाांच्या पोांयाांमधून सुमारे 3 दकलो मध गोळा
करण्यात आला. तसेच या शेतातील इतर वपकाांचे उत्पादन 25% वाढल्याचे ददसून आले कारण
मधमाशा या पुनरूत्पादनाची महत्वाची भूवमका बजावतात.
मधमाशाांची शेती करण्यासाठी सप्पटेंबर उत्कृ ष्ट मवहना असल्याने ववभागीय कृ षी
कायाालय साांगे आवण एटीएमए दविण ववभाग याांच्यातदे शेतकर्याांसाठी नेत्रावळी येथे १०
ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रवशिण कायाक्रम आयोवजत करण्यात आला. यावेळी ४० शेतकर्याांनी
भाग घेतला व त्याांना ववभागीय कृ षी अवधकारी श्री. रघुनाथ मोरजकर व श्री. मुमताज अली
याांनी मागादशान के ले.
यावेळी ववभागीय कृ षी अवधकारी श्री. रघुनाथ मोरजकर याांनी साांवगतले की
प्रत्येक शेतकर्याने मधमाशाांची शेती हा एक दांद हणहणून जोपासला पावहजे. शेतकरी आवण
तांत्रज्ञान याांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी ववभागीय कृ षी कायाालय साांगे आवण एटीएमए
दविण ववभाग याांच्यातदे प्रवशिण देण्यात येईल. गरजेच्या वेळी शेतकर्याांना मदत करण्यास
आहणही तत्पर आहोत असे ते हणहणाले.
साांगे तालुक्यात सध्या २३ शेतकरी मधमाशाांची शेती करीत आहेत आवण ३२
शेतकर्याांनी नीदणी क तन त्यात आपली आवड दाखववली आहे. त तण शेतकर्याांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी ववभागीय कृ षी कायाालय साांगे आवण एटीएमए दविण ववभाग कायारत आहेत.

