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4  अनुaमFणका अ. a. शीष>क प.ृ a. १ Aनया>तbम डा(ळंब उ&पादन ५ २ डा(ळंबाची रोप वाBटका आFण डा(ळंबा0या बागेमcये आंतर पीक पcदतीचे यश ६ ३ भा.कृ.अनु.प.-रा.डा.संशो.क� ., सोलापूर यां0या माग>दश>नामुळे डाळींबाची बाग यशeवी झाल8 ७ ४ शाgवत डा(ळंब उ&पादनासाठ. स�98य शेती ८ ५ डाळींब उ&पादनासाठ. पाणी आFण स�B9य खताचे iयवeथापन ९ ६ डाळींबा0या दजkदार उ&पादनासाठ. स�B9य शेती १० ७ Aनरोगी आFण रोग मुmत फळबागेसाठ. एकाि&मक रोग व pकड iयवeथापन पMत ११ ८ Aनरोगी आFण रोग मुmत फळबागासाठ. अ'न9iय iयवeथापन पMत १२ ९ उ&कृ6ट डाळींब उ&पादनासाठ. स�B9य शेती १३ १० bारयुmत पा,या0या समeयेवर मात कrन Aनया>त योsय डा(ळंब उ&पादन १४       



 नाव Eी. रFव*ं धन#सगं पवारवय ५५ वष� (शbण ५ वी  प&ता म.ु सातमाने, पो. रावळगाव, ता. सपंक>  ९८२३०६८६६६ एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI इतर *पका अतंग>त bIे लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती
• उस तोडणी कामगार Iहणून मजूहोतो आKण वLडलाची जमीन २.होती.  
• वाFष�क उ<प>न ७०,००० त े८०,०००एवढे होत.े 
• १९८५ साल  ३० गुटें ज#मनीमधे खPड ेखोदनू 
• स)R*य खताचंा वापर जा+तीत जा+त 9माणात उ<पादन 6मता वाढत.े 
• फळाचा आकार आKण रंग चांगला यावा Iहणून मी सपंणू� झाडावर गेTया ५ वषा�पासनू डा#ळंब यरुोपम=ये 
• Eी. सपंत Fव�णु मोरे यानी डाळींब  5 Aनया>तbम डा(ळंब उ&पादन वयैिmतक माBहती रFव*ं धन#सगं पवार . मालेगाव, िज. ना#शक (४२३ १०८) शतेीचा तपशील ७० एकर ४५ एकर   २५ एकर *ा6बाग ८०-९० हजार  पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथतीमजूर  करत .५ एकर ००० Vपये • डाळींबामळेु माWयाकड े७० एकर जमीन आहे३ �ॅYटर सZुा आहेत. 

• डाळींबापासनू एकूण वाFष�क उ<प>न आKण ७० एकर जमीन आहे  तIंxानाचे वण>न गुटें ज#मनीमधे खPड ेखोदनू १४ x १४ फुट अतंरावर डा#ळंब लागवड केल स)R*य खताचंा वापर जा+तीत जा+त 9माणात (४० .कलो 9\त झाड) वापर करतो <यामुचा आकार आKण रंग चांगला यावा Iहणून मी सपंणू� झाडावर आ:छादन करतोयरुोपम=ये \नया�त करतो आहे. डाळींब लाव^यास माग�दश�न केले व आज मी <याना माझे आदश�  नतंरची पर8िeथती एकर जमीन आहे तसेच कार आKण उ<प>न ३ कोट  Vपये एवढे आहे लागवड केल . वापर करतो <यामळेु झाडांची वाढ व करतो आहे Iहणूनच मी  लाव^यास माग�दश�न केले व आज मी <याना माझे आदश� (गVु) मानतो.  



6  डा(ळंबाची रोपवाBटका आFण डा(ळंबा0या बागेमcये आंतरपीक पcदतीच ेयश वयैिmतक माBहती नाव Eी. सभुाष .कसनराव टेकाड ेपाट ल वय ६६ वष� (शbण १० वी पास प&ता रा. Fपपंळगाव (डोळा), पो. भारसीरपरुा, ता. कळंब, िज. उ+मानाबाद (४१३ ५०७) सपंक>  ९७६३४७४८६८ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI १८ एकर डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI ५ एकर आKण १४०० रोपे ह  रोपवाRटकेसाठ` इतर *पका अतंग>त bIे १३ एकर  लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> ७०-८० हजार Vपये  डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• १९८६-२००० पयaत मी �क bायcहर होतो आKण ५ एकर वLडलो पािज�त जमीन होती. 
• मी dवार , सोयाबीन, इ<याRद पीके घेत होतो. माझे वाFष�क उ<प>न ६०,००० त े७०,००० Vपये एवढे होत.े • वष� २००० साल  Eी. रमेश खचg मळेु मी डा#ळंबाकड ेवळलो. वLडलो पािज�त जमीनीवर डाळींब लागवड केल  आKण <या:याम=ये यश #मळाले.  

• सरुवातील ५ एकर डा#ळंब बागेपासनू १५-१६ लाख एवढा नफा होत होता तर आता मला ३०-३५ लाख Vपये एवढा नफा #मळत आहे. तIंxानाचे वण>न 
• २००१ साल  नवीन डा#ळंब बागेची लागवड केल . १८ वषा�पासनू तTेया रोगाचा अिजबात 9ादभुा�व झाला नाह . 
• �ॅYटर च#लत यhं,े पावर Rटलर, इ<याRद यhंापासनू बागेची \नगा राखतो. 
• गांडूळ खत व शणेखत ५ .कलो 9\त झाड RदTयामळेु भरघोस उ<पादन #मळाले आहे. 
• २००१ साल  Eी रमेश खचg यां:या माग�दश�नाने डाळींब लागवड केल . 
• डाळींबाम=ये क#लगंड, कोबी, गहू इ<याRद आंतरFपके घेतो.      



7  भा.कृ.अन.ुप.-रा.डा.सशंो.क� ., सोलापरू यां0या माग>दश>नामळेु डाळींबाची बाग यशeवी झाल8 वयैिmतक माBहती नाव Eी. दादासाहेब बजरंग अRहर वय ५४ वष� (शbण ७ वी पास  प&ता: म.ुपो. \नम�ळ Fपपंर , ता. राहता, िज. अहमदनगर सपंक>  ९७३०३८०७३० शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ७ एकर डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI २ एकर   इतर *पका अतंग>त bIे ५ एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> २०,०००- २५,००० Vपये डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• वLडलोपािज�त जमीन २ एकर होती व मी शतेीच करत होतो. डाळींब लागवडी पवूi तरु, dवार , इ. पीके घेत होतो. 
• माझे वाFष�क उ<प>न ७०,००० त े ७५,००० Vपये एवढे होत.े • आता माWयाकड े५० लाखाचे घर, १० लाख Vपये ची कार व २ एकर जमीन आहे. 

• डाळींबा पासनू एकूण वाFष�क उ<प>न ४०-४५ लाख Vपये एवढे आहे. तIंxानाचे वण>न 
• मी २००१ साल  नवीन १ एकर डा#ळंब बागेची लागवड केल  आKण यासाठ` कोण<याह  9करचा रोग नसलेल  रोपांची \नवड केल . एकर  १२ x १३ फुट या अतंरावर रोपांची लागवड केल  होती.  
• स)R*य खताचंा वापर ३०-३५ .कलो 9\त झाड या 9माणात RदTयामळेु भरघोस उ<प>न #मळत आहे. 
• द�ुकाळ पjरि+थतीत १२ वषg टँकर ने पाणी देऊन मी डा#ळंब बाग जगवल  व उ<पादन घेतले.       



8   शाgवत डा(ळंब उ&पादनासाठ. स�98य शतेी वयैिmतक माBहती नाव Eी. पVुषो<तम अनरुथ चcहाण वय ३४ वष� (शbण १० वी  प&ता म.ुपो. चोरआंबा, ता. धाVर (.कTले), िज. बीड सपंक>  ९०९६९६१७५५ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI  १०.५ एकर   डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI ५ एकर   इतर *पका अतंग>त bIे ५.५ एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> २०,०००-२५,००० Vपये डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• उस तोड^याचे मजूर Iहणून काम करत होतो आKण वLडलो पािज�त जमीन १.५ एकर होती. 
• डाळींब लागवडी पवूi तरु, dवार , ई. पीके घेत होतो. 
• माझे वाFष�क उ<प>न ४०,००० त े५०,००० Vपये एवढे होत.े • Eी. सभुाष (टेकाड)े पाट ल यां:या कडून डा#ळंब लागवडी साठ` 9ेरणा #मळाल . 

• डा#ळंब उ<पादनापासनु ६ बोअर, २ FवRहर आKण ९ एकर जमीन Fवकत घेतल  आहे. 
• तसेच मोटर साइकल, �ॅYटर व �ॅYटर च#लत आवजारे, एच.ट .पी. ई. घेतले आहे. 
• ५ एकर डाळींबा पासनू 9\त वष� ३०-४० लाख Vपये #मळत आहेत.  
• १४०० झाडां:या रोप वाRटकेपासनू ८-१० लाख Vपये इतका नफा #मळाला आहे. तIंxानाचे वण>न 

• कोण<याह  9कारचा रोग नसलेTया रोपांची लागवडीसाठ` \नवड केल  व नतंर काह  रोपे +वतः बनवलेTया रोप वाRटकेतील लावल . 
• स)R*य खताचंा वापर जा+त 9माणात केTयामळेु भरघोस उ<प>न #मळत आहे. 
• पा^या:या कमतरतमेळेु Rठबक #सचंन कoन पा^याचे योpय \नयोजन केले आहे.     



9  डाळींब उ&पादनासाठ. पाणी आFण स�B9य खताचे iयवeथापन वयैिmतक माBहती नाव Eी. द<ताhय भगवान कोळवले वय ३२ वष� (शbण १२ वी  प&ता म.ुपो. आजनाळे, ता. सांगोला, िज. सोलापरू (४१३ ३०८) सपंक>  ९०९६७२३५०३ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI १६ एकर   डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI १४ एकर   इतर *पका अतंग>त bIे ३ एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> १.५० लाख Vपये  डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• एच.ट .पी.चे (HTP) आKण दचुाकt दVु+तीची कामे करत होतो आKण केवळ २ एकर वLडलोपािज�त जमीन होती. 
• डाळींब लागवडी पवूi तरु, dवार , इ. पीके घेत होतो. माझे वाFष�क उ<प>न ६५,००० त े ७०,००० Vपये एवढे होत.े • माWयाकड ेआता डाळींबामळेु १३ एकर जमीन खरेद  केल  आहे तसेच चार चाकt गाड़ी सZुा घेतल  आहे. डाळींबा पासनू एकूण उ<प>न ३५-४० लाख Vपये एवढे आहे.  तIंxानाचे वण>न 
• वष� १९९५ ला ३०० गणेश जाती:या वाणाची लागवड केल  होती.  
• एकर  १३ x ९ फुट या अतंरावर रोपांची लागवड केल  व १.५ कोट  #लटर 6मता असलेले २ शतेतळे तयार केले.  
• मी कायम +वoपी ह+त बहार घेतो आKण स)R*य खताचंा वापर जा+त 9माणात करतो. 
• Eी. राजु पाट ल यां:या कडून मला डा#ळंब लागवड़ीसाठ` 9ेरणा #मळाल .     



10  डाळींबा0या दजkदार उ&पादनासाठ. स�B9य शतेी वयैिmतक माBहती नाव Eी. लालासो बापरूाव सयू�वशंी वय ५५ वष� (शbण १०वी  प&ता म.ुपो. खादंोडवाडी, ता. आटपाडी, िज. सांगल  (४१६ २०९) सपंक�  ९०७५४३१८४० शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ३३ एकर   डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI १० एकर   इतर *पका अतंग>त bIे १० एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> १.५० लाख Vपये 9\त एकर डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• वLडलोपािज�त जमीन १.५ एकर होती व मी शतेीच करत होतो. 
• डाळींब लागवडी पवूi कापसू हे पीक घेत होतो. माझे वाFष�क उ<प>न ५०,००० त े ५५,००० हजार Vपये एवढे होत.े • आता डाळींबामळेु माWयाकड े३३ एकर जमीन आहे. 

• डाळींबा पासनू मागील वषi एकूण उ<प>न ८०-८५ लाख Vपये #मळाले आहे. तIंxानाचे वण>न 
• सरुवातीला १९९४-२००० सालापयaत गणेश जातीचे डाळींब लागवडी खाल  होत ेनतंर २००० साल  मी भगवा जाती :या रोपांची १२ x १२ फुट या अतंरावर लागवड केल  होती.  
• ८ लाख Vपये खच� कoन १७८ x ३०० व खोल  १५० फुट अशा आकाराचे २.५ कोट  #लटर 6मता असलेले शतेतळे बनवले आहे. 
• मी स)* य खत ेजा+त 9माणात वापरतो जसे कt एका झाड़ाला ४० .कलो शणेखत, १० .कलो \नबंोळी प)ड, ५ .कलो उसाची मळी आKण ऊसाचे पाचट ४-५ .कलो वापरतो.    



11  Aनरोगी आFण रोग मmुत फळबागासाठ. एकाि&मक pकड व रोग iयवeथापन पMत वयैिmतक माBहती नाव Eी. कृ�णा यामानाvपा सालापर वय ४० वष�  (शbण बी. ए. बी. एड.  प&ता म.ुचीYका समासी, पो. कलादागीहोबल , ता. बागलकोट, िज. बागलकोट सपंक�  ८१०५५५९१३२, ७८९२००३४७४ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ३० एकर  डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI ९ एकर इतर *पका अतंग>त bIे २१ एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> V. १.७५ लाख आKण स=या V. १.१२ लाख 9\त एकर तसेच २०१२ सालापासनू हळू हळू कमी होत आहे. डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची प5र िeथती 
• वLडलोपािज�त जमीन १.५ एकर होती व मी शतेीच करत होतो. डाळींब लागवडी पवूi उस हे पीक घेत होतो. <यामधून ७५ हजार Vपये उ<प>न #मळत होत.े • डा#ळंब लागवडी नतंर ३ वषाa पासनू ३ लाख 9\त एकर आKण जा+तीत जा+त V. ६ लाख कमाई केल  गेल . आता ४०-४५ लाख Vपये #मळत आहेत. 

• एफपीओ चा स3चव बनलो आKण FवFवध शतेकर  मेxयाcया म=ये 9गतशील शतेकर  Iहणून आमyंhत केले जात.े तIंxानाचे वण>न 
• भा.कृ.अन.ुप.-रा.डा.सशंो.क) ., सोलापरूची आय. डी. आय. पी. एम. शPेयलू आKण य.ू एच. एस., बागलकोटची #शफारशी अवलबंल .  
• खतांचा कमी वापर आKण खतां:या सधुाjरत काय�6मतसेाठ` बायो-इनोकुलzंसचा वापर केला. 
• #सथंेRटक रसायनांचा आKण ए>ट बायोRटYसचा कमी वापर कर^यासाठ` जैव-कtटकनाशकांचा वापर केला. 
• कtड आKण रोगांचे cयव+थापन कर^यासाठ` आKण +व:छ बाग ठेव^यासाठ` सधुाjरत पZतीचा वापर केला. 
• खाजगी सTलागारां:या मदती#शवाय डा#ळंब उ<पादनासाठ` फYत #शफारस केलेले रसायने आKण खताचा वापर केला.     



12  Aनरोगी आFण रोग मmुत फळ बागेसाठ. अ'न9iय iयवeथापन पMत  वयैिmतक माBहती नाव Eी. भागवत उ<तम पवार वय ५४ वष� (शbण १२ वी  प&ता म.ुपो. तामशी|वाडी, ता. माळ#शरस, िज. सोलापरू (४१३१०१) सपंक>  ९८२२९४४९४९ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ७० एकर   डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI १२ एकर   इतर *पका अतंग>त bIे ५८ एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> १.५० लाख Vपये डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• वLडलोपािज�त जमीन १.५ एकर होती व मी पjरवहन आKण \नया�त (हंुडकेर ) Iहणून काम करत होतो.  
• डा#ळंब लागवडी पवूi तरु, dवार , ई. पीके घेत होतो.माझे वाFष�क उ<प>न ९०,००० त े ९५,००० Vपये एवढे होत.े • <यानतंर आIहाला गेTया ३ त े ४ वषाaपासनू १२३० झाडांमधून समुारे ९०-९५ लाख Vपये उ<प>न #मळाले आKण डाळींबा मळेु मी भरपरू 9गती केल  आहे. 

• डा#ळंब उ<पादनातनू मी \नबंोळी प)ड ची फ़ैYटर  सZुा चाल ूकेल  आहे. तIंxानाचे वण>न 
• सरुवातीला १९८९ साल  गणेश जातीचे डाळींब लागवडी खाल  होत ेनतंर १९९९ मधे मी भगवा जाती:या डाळींबाची लागवड केल  तcेहा पासनू माWया जीवनाला कलाटनी #मळाल . एकर  १५ x १० फुट या अतंरावर रोपांची लागवड केल  आहे. 
• २६ लाख Vपये खच� कoन २ एकर 6hेावर २.७५ कोट  #लटर 6मता असलेले शतेतळे केले आहे व <यातील ११ एकर शतेाला सायपन पZतीने पा^याची cयव+था केल  आहे. <यामळेु मो~या 9माणात Fवजेची बचत होत.े  
• तTेया रोगा:या \नयhंणसाठ` बहार बदलला आKण +फुरद व पालाश चे जा#मनी मधील 9माण वाढव^याचा 9य<न केला व सवा�त मह<वाचे Iहणजे बागेला पाणी कमी 9माणात Rदले. 
• काल सेना व जोश याचा वापर वष� भरातनू दोन वेळा करतो <यामळेु मर रोग \नयhंणात आलेला Rदसनू आला आहे. तसेच पाढंर  मळेु वाढ^यास मदत होत.े 
• मी कायम +वoपी ह+त बहार घेतो व फYत यरूोप लाच डा#ळंब \नया�त करतो <यामळेु मला पसेै #मळतात.   



13  उ&कृ6ट डाळींब उ&पादनासाठ. स�B9य शतेी वयैिmतक माBहती नाव Eी. राजे>* सीताराम येवले वय २६ वष� (शbण एम.एस.सी.कृषी (.कटकशा+h) प&ता म.ुपो. मTहारवाडी, ता. राहुर , िज. अहमदनगर(४१३ ७०५) सपंक>  ७९७२३०९५१४; ९४०३६०४५८९ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ७० एकर   डा(ळंब अतंग>त एकूण bेIफळ ४० एकर   इतर *पका अतंग>त bIे ३० एकर लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> १.६० लाख Vपये डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• वLडलो पािज�त जमीन ५ एकर होती. 
• डाळींब लागवडी पवूi कांदा, टरबजू ई. पीके घेत होतो तसेच माझे वाFष�क उ<प>न ४०,०००० त े५०,०००० Vपये एवढे होत.े • आता डाळींबा मळेु ७० एकर जमीन आहे तसेच ५० लाख Vपये चे घर व कार तसेच ३ �ॅYटर व सव� �ॅYटर च#लत आवजारे आहेत. 

• डाळींबापासनू एकूण उ<प>न ३ कोट  Vपये #मळत आहे. तIंxानाचे वण>न 
• स)* य खतां:या वापर केTयामळेु व .कटकनाशकाच े योpय \नयोजन केTयामळेु फळ काढ^या:या वेळेला .कटकनाशकांचे अवशषे आढळत नाह त.  
• मळुा 9कTपातनू पाईप लाईन |वारे पाणी आणून त े१.८० कोट  #लटर असलेTया शतेतxयात साठवनू <याचे योpय 9कारे Rठबक #सचंना|वारे डा#ळंब Fपकासाठ` वापर केला आहे.  
• नवीन डाळींब लागवड करताना नस�र  मधून रोग रRहत रोपांची \नवड केल . 
• �ॅYटर च#लत फवारणी, धुरळणी, +लर  व आंतरमशागतीची कामे आधु\नकjर<या केल  जातात. 
• फुल धारणा झाTयानतंर परागीभवानासाठ` मधमा�यां:या पेzयांचा वापर केला जातो.  
• स)* य खताचा वापर दोन वषाa पयaत १५ टन 9\त एकर व \तस�या वषi २२ टन 9\त एकर केला.     



14  bारयmुत पा,या0या समeयेवर मात कrन Aनया>त योsय डा(ळंब उ&पादन नाव Eी. राहुल अमतृा रसाळ वय २७ वष� (शbण कृषी पदFवका प&ता म.ु पो. \नघोज, ता. पारनेर,िज. अहमदनगर (४१३ ३०६) सपंक>  ९७६६५५०३२४ शतेीचा तपशील एकूण लागवड़ी खाल8ल bेI ६० एकर डा(ळंब अतंग>त एकूण bेI १३ एकर इतर *पका अतंग>त bIे ४७ लाख लागवड़ीचा खच>/एकर/वष> १.५ लाख Vपये 9\त एकर डा(ळंब लागवडीपवूvची पर8िeथती डा(ळंब लागवडी नतंरची पर8िeथती 
• वLडलोपािज�त जमीन २० एकर होती. 
• डाळींब लागवडी पवूi कांदा, टरबजू, इ. पीके घेत होतो. <यातनू फYत २ त े २.५ लाख Vपये उ<प>न #मळत होत.े • डा#ळंब उ<<पादनातनू ६० एकर जमीन आहे, माWयाकड े ४० लाख V. च े घर, �ॅYटर आKण सव� शतेीचे यांyhकtकरण केले आहे. 

• केवळ डाळींबापासनू दरवषi ४८-५० लाख उ<प>न #मळत आहे. तIंxानाचे वण>न 
• वLडलांनी १९९० साल  १ एकर आरYता व १ एकर गणेश जातीची डा#ळंब लागवड केल  <यानतंर १९९९ साल  ३ एकर भगवा जातीची लगवड केल . 
• jरवस� ऑ+मोसीस तhं�ानाचा वापर कoन २००० ट .डी.एस. व  साम ु९ असणारे पाणी ५० ट .डी.एस. व ६.९ साम ुमधे १००० ल टर 9\त तास 6मत:ेया आर. ओ. य\ूनट |वारे पjरव\त �त केले. या|वारे फवारणी वर ल खच� ३० टYYयांनी कमी करता आला व <या पा^यापासनू केलेल  फवारणी ह  जा+त पjरणाम कारक आहे. 
• मी माWया शतेामधे +वतःचे वेदर +टेशन बसवले आहे <यामळेु हवामानाचा अचुक अदंाज हा मला वेळेत #मळतो <यामळेु रोग व .कडींचा होणारा 9ादभुा�व हा मला वेळेत समजत असTयामळेु फवारणीत मला बदल करता येतो व खच� वाचFवता येतो. 
• पवूi माWया ज#मनीचा स)R*य कब� हा ०.४० टYके होता तर तो आता १.४० टYके आहे <याचे कारण, बायोगसै :या +लर  म=ये ५ #मल  �ाम ऑिYसजन ह  +लर  फम�टर :या मदतीने #मसळवनू शतेी साठ` वापरल . 
• <यानतंर भगवा जातीचे डा#ळंब \नया�त करायला लागTया नतंर माWया जीवनात कलाटणी #मळाल . 
• डा#ळंबा:या उ<प>नापासनू २०१० ला शजेार:या गावांम=ये ४० एकर 6hे घेऊन <याम=ये १ कोट  #लटर पाणी 6मता असलेले शते तळे तयार कoन \तथे १० एकर डा#ळंब लागवड केल .    


