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भाकृअनुप- राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रैस प्रबंधन संस्ट्था 
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~ संयोजक ~ 

डॉ. गोरक्ष िाकचौरे 

~ सह-संयोजक ~ 

डॉ. कमलेश कुमार मीना || डॉ. महेश कुमार 



संसाधनांच्या मयाादीतता आणि कमी उत्पादते मळेु अडचिीत असलेल्या शेत जमीनीसाठी डॅ्रगन फळ ह े वरदान ठरले आहे. म्हिनूच अनेक परुोगामी शेतकऱयांनी दषु्काळग्रस्त 

अल्पभधूारक प्रदेशाला डॅ्रगन फळांची वाढ करुन फायद्याच्या णठकािी रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आह.े तथाणप, फायद्यासाठी काही अडचिींवर लक्ष देिे आवश्यक आह.े म्हिनूच 

ICAR-NIASM संस्था शेतकऱयांशी संवाद बैठक आयोणजत करीत आह.े  

 

 

1. डॅ्रगन फळ णपकाबद्दलची णस्थती जािनू घेिे.  

2. डॅ्रगन फळ लागवडीबद्दल शेतकऱयांच्या अडचिी व मते जािनू घेिे. 

3. संशोधनीय आणि धोरिात्मक मदु्द ेशोधनू काढिे.         

 

 

डॅ्रगन फळ शेतकरी, वैज्ञाणनक, उद्योजक आणि णवद्याथी 

 

 

चचचासत्रच बद्दल 

कचर्ाक्रमची रूपरेशच  

प्रमुख उद्दद्दषे्ट 

सहभचगी  

सकाळी 10.00 िा. स्ट्िागत समारोह डॉ. गोरक्ष िाकचौरे- ज्येष्ठ िैज्ञावनक, ICAR-NIASM, बारामती  

सकाळी 10.05 िा. काययक्रमाची सरुुिात  डॉ. वहमांशु पाठक, सचंालक, ICAR-NIASM, बारामती  

सकाळी 10.20 िा. महाराष्ट्रातील कोरड्या ि दुष्ट्काळग्रस्ट्त भागामध्ये 

शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट वमळिनू देण्यासाठी 

ड्रगॅन फळ शेती 

मधुकर व्ही. पोतदार 

अ ग्रोनोवमस्ट्ट-कमवशययल फावमिंगचे सल्लागार , महाराष्ट्र  ि माजी 

अ ग्रोनोवमस्ट्ट, ICRISAT, हैद्राबाद 

सकाळी 10.35 िा. स्ट्माटय फळांच्या प्रतीके्षत: ड्रगॅन फळांची लागिड 

आवण उद्योगातील विविधता यासाठी कृती 

योजना 

डॉ. जी. करुणाकरण, प्रधान शास्त्रज्ञ आवण प्राभारी प्रमुख, वहरेहल्ली, 

ICAR-IIHR, बेंगलुरू  

सकाळी 10.50 िा. कोरडिाहू पररवस्ट्थतीत अल्पभूधारक 

शेतकऱयांसाठी ड्रगॅन फळ सजंीिनी  

श्रीकांत एस. कुलकणी, हॉटीकल्चररस्ट्ट,  AICRP  शुष्ट्क  झोन फळे, 

फलोत्पादन विभाग, महात्मा फुले कृिी विद्यापीठ, राहुरी 

सकाळी 11.05 िा. कोरडिाहू के्षत्रात द्राके्ष शेतीस ड्रगॅन फळ उत्तम 

पयायय 

श्री. राजेंद्र देशमुख, पुरोगामी ड्रगॅन फळ शेतकरी, बाशी, सोलापूर 

सकाळी 11.15 िा. ड्रगॅन फळांच्या लागिडीतील अडचणी आवण 

सधंी 

श्री. अवजंक्य तािरे, पुरोगामी ड्रगॅन फळ शेतकरी, बारामती, पुणे 

सकाळी 11.25 िा. ड्रगॅन फळाबाबत शेतकऱयांचे विचार आवण मते ड्रगॅन फळाचे विविध भागातील शेतकरी 

 

दुपारी 12.00 िा. शास्त्रज्ञांचा प्रवतसाद आवण सशंोधन करण्यायोग्य 

वििय 

शास्त्रज्ञ  

दुपारी 12.15 िा. काययक्रमाचे समालोचन डॉ. वहमांशु पाठक, सचंालक, ICAR-NIASM, बारामती  

दुपारी 12.30 िा. आभार प्रदशयन  कमलेश के. मीना, जेष्ठ िैज्ञावनक, ICAR-NIASM, बारामती  

https://forms.gle/qXZDPevg6rCru5FG6


प्रमुख वके्त  

डॉ. वहमांशु पाठक 

संचालक, बारामती  

भाकृअनपु्र  - राष्रीय अजैणवक स्रैस प्रबंधन संस्था, कृणि मंत्रालय, भारत सरकार (NIASM), 

माळेगाव  खदुा, बारामती-413 115,   

http://www.niam.res.in  

 
 
 
 
 

डॉ . मधुकर  व्ही.  

पोतदार 

डॅ्रगन फळ, खजरू, चंदन आणि औिधी व सगंुधी वनस्पती, महाराष्रतील सल्लागार णिटन कोलंणबया णवद्यापीठ, कॅनडा येथनू पीएचडी 

(पलांट सायन्स). माजी सहकारी प्राध्यापक, मराठवाडा कृिी णवद्यापीठ, परभिी आणि आंतरराष्रीय पीक संशोधन संस्था 

(ICRISAT), हदै्राबाद येथे अ ग्रोनोणमस्ट म्हिून काम पाणहले. वेगवेगळ्या खाजगी संस्थांमध्ये  मखु्य कृिीशास्त्रज्ञ आणि संचालक 

अणद. णवणवध पदांवरती काम केले. 

डॉ. गणेशन करुणाकरण 

प्रधान वैज्ञाणनक आणि प्रमखु, कें द्रीय बागायती प्रयोग स्टेशन, णहरेहल्ली,  भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्था येथे कायारत आहते. 

णवदेशातील फळ णपकातील  फलोत्पादन के्षत्राचा २० विाांहून अणधक अनभुव आहे. गेल्या 8-10 विाांपासनू डॅ्रगन फळ, जॅकफू्रट 

आणि बटरफळावर काम करत आहते. त्यांनी डॅ्रगन फळ लागवडीसाठी प्रणशक्षि मॉड्यलू तयार केल ेआहते आणि णपकाची णवणवध 

शेती-हवामान झोनची ओळख करुन णदली आहे. आंतरराष्रीय पलॅटफॉमावर त्यांनी भारताच्या डॅ्रगन फळ लागवडीचा अहवाल तयार 

केला व सादर केला आह.े  

डॉ. श्रीकांत एस. 

कुलकणी 

 

हॉटीकल्चररस्ट,  AICRP  शषु्क  झोन फळे, फलोत्पादन णवभाग, महात्मा फुले कृिी णवद्यापीठ, राहुरी अंतगात कायारत आहे. डॅ्रगन 

फळांची लागवड आणि पेरुमध्ये उच्च घनता लागवड, आंब्याचे कायाकल्प, द्राक्षातील छत व्यवस्थापन आणि भेंडी, काकडी 

इत्यादींच्या णवकासासाठी तंत्रज्ञान णवकणसत करण्यात महत्त्वपिूा योगदान. 

श्री. राजेंद्र पी. देशमुख 

महाराष्रातील कोरडवाहू बागायती णपकांच्या णमश्र शेतीसाठी डे्रगन फळांची लागवड करिारा सपु्रणसद्ध शेतकरी. त्यांनी २०१२ मध्ये 

बाशी, सोलापूर येथील स्वत: च्या शेतीवर डॅ्रगन फळाची लागवड सरुू केली. सध्या त्यांनी भारतातील अनेक शेतकऱयांना लागवड 

साणहत्य आणि डॅ्रगन फळ लागवडीचे कौशल्य प्रदान केले आह.े त्यांनी णव्हएतनाम, ऑस्रेणलया आणि इस्राईलचा दौरा केला आह.े 

 

श्री. अवजंक्य आर.तािरे  

बारामतीच्या माळेगाव येथे ऊस णपकाला पयााय म्हिून परुोगामी शेतकरी कुटंुबातील तरुि सदस्य, १२ विाांपासून डॅ्रगन फळाची 

लागवड करत आहते. सध्या उसाच्या तलुनेत त्याना डॅ्रगन फळ णपकातुन 3 पट जास्त उत्पन्न णमळते. लागवड साणहत्य परुवले आणि 

इतर शेतकऱयांना डॅ्रगन फळांची स्थापना करण्यास मदत केली. डॅ्रगन फळ लोकणप्रयतेसाठी त्यांनी राज्यस्तरीय प्रदशानात लागवड 

तंत्रज्ञानाचे प्रदशान केले. डॅ्रगन फळांची लागवड आणि णवपिन याणवियीचे ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी त्यांनी थायलंड, इडंोनेणशया 

आणि यरुोपला भेट णदली. 
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