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कांदेबाग लागवडीसाठी
जैन टिश्यूकल्चर अव्वल !



“ शेतकऱ्यांना स्वतःच्ा पा्यावर उभे राहू द्ा, त्ांना स्वावलंबी होऊ द्ा,
त्ांच्ातील आत्मववश्ास जिवंत ठेवण्ासाठी प्र्यत्न करा.”

– भवरलाल जैन
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कांदा लागवडीचा हंगाम िेव्ा चालू 
असतो. त्ाच काळात केळी लावली 
िात असल्ामुळे ऑक्ोबर ते डडसेंबर 
्या काळातील लागवडीला कांदेबाग 
लागवड असे म्हणतात. ही कांदेबागाची 
केळी नवरात्ी, दसरा, ददवाळी, नाताळ 
्या सणांच्ा काळात कापा्यला ्येतात. 
ववशेष म्हणिे ्या केळींचा वनसवा पाऊस 
सुरू झाल्ानंतर चालू होतो. त्ामुळे घड 
चांगले गुणवत्ेचे पडतात. तापमान कमी 
झालेले असते. आर्द्रता वाढलेली असते. 
पावसामुळे मुळांच्ा कक्ेतील क्ार धुऊन 
वनघालेले असतात. त्ामुळे कांदेबागेच्ा 
केळींची वनसवण एकसारखी होऊन केळी 
दिजेदार व उत्म बनतात. जशवा्य केळी 
कापणीचे प्रमाण ९० ते ९५ टके् वमळते. 
्या कांदेबागेत डटश्ूकल्चर केळी रोपांची 
लागवड वाढावी आणण कांदेबाग केळींचीही 
वन्ययात सुरू व्ावी म्हणून िैन इररगेशन 
कंपनीने खाने्शातील शेतकऱ्यांकररता एक 
ववशेष प्र्यत्न सुरू केला आहे. तो म्हणिे 
कांदेबाग हंगामात केळीची लागवड करून 
त्ाचे संगोपन वन्ययातीचा दृष्ीकोन समोर 
ठेवूनच करा्यचे. गुणवत्ेची केळी वनमयाण 
करण्ासाठी पडेल ती मेहनत करा्यची. ्या 
उपक्रमात आपणही सहभागी व्ा. 

खानदेशातील केळी उत्ादनाला फार प्रदीर्घ अशी परंपरा आहे. मोठी ऐततहासिक पार््घभूमी 
आहे. त्ामुळे देशभर केळी म्हटले की जळगाव हे नाव िववांच्ा डोळ्यांपुढे यायचे आणि 
लहानपिी भूगोलाच्ा पुस्तकातूनही आपि िारेजि केळी पपकाशी जळगाव सजल्हाचे जोडलेले 
नाते वाचत आलो, सशकत आलो. बिराई, अर्धापुरी, श्ीमंती, विई, महालक्षी ययांिारख्ा जाती 
जेव्ा खानदेशात शेतकरी लावीत होते. तेव्ा ती केळी देशभर जात होती. ती खायला चयांगली गोड 
अिल्ामुळे देशभर त्यांचा भरपूर नावलौपकक झाला होता. पि गोडीचे प्रमाि जास्त अिल्ाने 
केळींचा पटकण्ाचा कालावर्ी कमी होता. ती झाडावरून काढल्ाबरोबर लवकर पपकत होती 
आणि पपकल्ानंतर दोन-तीन ददविात तवकली नाही तर खराब होत होती. ततच्ावर पडिारया 
काळ्ा डागयांचे प्रमाि वाढत होते व तबलतबली झालेली ती केळी खायला फारशी चयांगली लागत 
नव्ती. पि काही जुने लोक अिे काळे डाग पडलेली छीटेवाली केळी खायला फारच नामी म्हिून 
ततचे कौतुकही करीत होते. परंतु याच कारियांमुळे परदेशात केळी तनयधात होऊ शकत नव्ती. 
भारतात केळींचे मोठ्ा प्रमािावर उत्ादन होऊनही आपली केळी परदेशी बाजारपेठेत तवकली 
जात नाहीत याचे मोठे शल् होते. मुळात केळीची िाल ही जास्त पातळ आणि िंवेदनशील 
अिते. झाडावर रड अिताना जर रडातल्ा केळींना थ्रिप्सने इजा केली पकंवा खरचटली तर 
केळी पपकताना ततथे बरोबर काळा डाग पडतो. त्ामुळे अशी केळी परदेशात कुिी फुकट ददली 
तरी खात नाही आणि या खराब केळींची त्यांच्ा देशात तवले्वाटही लावू देत नाहीत. केळीची या 
कारियांमुळे भारतातूनच तनयधात होत नव्ती. बुडाला काळी, वरून देठाला दहरवी, िोन्ािारखी 
गद्घ पपवळीगार आणि एकही डाग निलेली केळीच तनयधातीिाठी लागतात.

खानदेशी केळी जगाच्ा बाजारपेठेत जावीत हे आमच्ा परमपूज्य पपताजी ऊफ्घ  मोठ्ा 
भाऊंचे स्वप्न होते. त्ािाठी २६-२७ वर्वांपूववी त्यांनी परदेशातून ग्रॅन्डनैन ही केळीची जात खानदेशात 
आिून ततची पटश्ूकल्चर पद्धतीने रोपे तयार केली. ही रोपे शेतकरययांना देण्ापूववी अिंख् प्रयोग 
केले, चाचण्ा रेतल्ा. या पपकाच्ा वाढीचे िंपूि्घ शास्त्रशुद्ध तंत्रज्ान तवकसित केले आणि 
दठबक िंचावर या केळींचे भररोि उत्ादन किे रेता येईल याचे माग्घदश्घनही शेतकरययांना केले. 
दठबक सिचंन,फपट्घगेशन आणि पटश्ूची रोपे ययांच्ा पत्रवेिी िंगमातून केळी उत्ादनात प्रचंड 
क्यांती झाली. मागच्ा वर्वी दोन लाख टनाहून अथ्र्क ग्रॅन्डनैन जातीची केळी परदेशात रवाना 
झाली. त्यांनी जगाची बाजारपेठ पादहली. जैन कंपनीच्ा अथक प्रयत्यांमुळे भारताला केळीचे 
ग्रॅन्डनैन ही जी नवीन जात तमळाली. त्ामुळेच तनयधात शक्य झाली. अन्था केळीचे िवधात मोठे 
उत्ादक अिूनही भारत तनयधात बाजारपेठेत नव्ताच. आता काहीलोक जािीवपूव्घक या यशाला 
द्रष्ट लागावी अशा पद्धतीने पटश्ूकल्चर रोपयांतवरुद्ध खोटानाटा प्रचार करून पुन्ा शेतकरययांना 
कंद लागवडीकडे वळतवण्ाचा प्रयत् करीत आहेत. शेतकरी जर त्यांच्ा खोट्ा भूलथापयांना 
बळी पडले तर शेतकरययांचेच मोठे नुकिान होिार आहे. पुन्ा तवकािात आपि मागे जािार 
आहोत. तिे रडू नये आणि जळगावचा आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेतला व देशातला नावलौपकक 
व दबदबा कायम राहावा म्हिून ग्रॅन्डनैन जातीची पटश्ूकल्चरची रोपे लागिेच आपल्ा दहताचे 
आहे. रोपयांच्ा लागवडी िोबतच िंपूि्घ तंत्रज्ान स्स्वकारावे लागेल देशयांतग्घत तवतरिािाठी व 
अंतरराष्टट् ीय बाजार पेठे िाठी िुद्धा आता िज्ज राहावे लागेल. केळीचे फु्ट केअर, हाताळिी, 
परॅकींग व तनयधात या िाठी जगाला मान् अिलेले गुिवत्ेचे र्ोरि स्स्वकारावे लागेल. तर आपि 
पुठील टप्ा गाठू शकू. जैन इररगेशनची पटश्ूकल्चर पद्धतीने बनतवलेली रोपे रोगमुक्त व व्ायरि 
फ्ी अितात. ती दजजेदारच अितात. त्ामुळे पटश्ूकल्चर रोपयांवरच रोग येतो, िीएमव्ी येतो या 
खोट्ा प्रचाराला बळी पडू नका. केळी लागवडीवर ढगाळ, र्ुके यािारख्ा वातावरिाचा व होस्ट 
कीडींचा पररिाम होत अितो. त्ामुळे थ्भती वाटत अिेल तर लागवडीच्ा वेळा बदला. जैन पटश्ू 
केळी रोपे ही कयांदेबाग लागिीिाठी उत्म पयधाय आहे.

अशोक जैन
अध्यक्ष, जैन इररगेशन सिस्टीम्स् सल.

अध्यक्षीय

कांदे बाग लागवडीसाठी जैन टिश्यू रोपे हा उत्तम पर्यार्
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देशभर डटश्ूकल्चर केळीची १० कोटी रोपे 
पुरवून िैन इररगेशनने केळीच्ा उत्ादन 
व वन्ययातीत मोठी क्रांती घडवून आणली 
आहे. ्यासाठी कंपनीने खूप मोठे संशोधन 
करून महत् प्र्यासाने ्या डपकाच्ा वाढीचे 
तंत्ज्ान ववकजसत करून ते शेतकऱ्यांप्ययंत 
पोहोचववले आहे. मृगबाग व रामबाग 
लागवडीप्रमाणेच कांदेबागेतही (म्हणिे 
ऑक्ोबर ते डडसेंबर ्या काळातील लागवड) 
डटश्ूकल्चर रोपांची लागवड होऊन ती 
ही केळी वन्ययात व्ावीत असा प्र्यत्न िैन 
इररगेशनने सुरू केला आहे. 
िैन इररगेशन केळी डपकात हे िे मूलभूत व 
क्रांतीकारी काम केले आहे त्ामुळे भारतातून 
केळी आंतरराष्ट् ी्य बािारपेठेत िाऊ शकली 
आहेत आणण शेतकऱ्यालाही िास्ीचे दोन 
पैसे वमळून मोठे परकी्य चलन खखशात 
पडल्ाने झपाट्ाने आर्द्रक उन्नती होण्ास 
हातभार लागला आहे. आता केळीचे कंद 
लावणे हे कोणाच्ाच दहताचे नाही हे लक्ात 
घेऊन शेतकऱ्यांनी केळीची डटश्ूकल्चरची 
रोपेच लावली पादहिेत ्यासंबंधीचे आग्रही 
वववेचन ्या संपादकी्यमधून आपल्ासमोर 
ठेवले आहे. ते प्रत्ेक केळी उत्ादक 
शेतकऱ्याने आविूद्रन वाचावे ही नम्र ववनंती.

प्रामाणिकपिे कष्ट केले, नवीन 
ज्ान, तवज्ान व तंत्रज्ानाची काि र्रली 
आणि तनिगधाने िाथ ददली तर शेतीतून 
खूप चयांगले पैिे तमळू शकतात अिा 
अनेक शेतकरययांचा अनुभव आहे. ज्या 
शेतकरययांचे िंिार पूि्घपिे शेतीवरच 
अवलंबून आहेत आणि उत्न्ाचे दिुरे 
कोितेही िार्न नाही ते िव्घ लक्ष 
शेतातल्ा पपकावर कें दद्रत करून 
त्ाची उत्मररत्ा तनगा राखण्ाचा 
प्रयत् करतात. यामागे पपकातून चयांगले 
उत्न् व भरपूर पैिा तमळावा अशी आि 
अिते. आि म्हिजे इच्ा हा कोशातला 
शब्दशः अथ्घ झाला. इच्ा वरवरची 
अिते. पि इचे्तून जाणिवेची जी 
खोली तनमधाि होते ततला आि म्हितात. 
आि ही अखंड चालिारी प्रपक्या आहे. 
ततची पूत्घता अभ्ाि, कल्पकता, मेहनत, 
िचोटी, ध्येयाची अढळता, तनष्ा व 
तवचारयांचा पके्पिा यातून गाठली 
जाते. चयांगल्ा मागधाने कष्ट करून भरपूर 
पैिे तमळतविे हे काही पाप नाही पकंवा 
त्ात काही चूकही नाही. आपल्ा 
िमाजात पूवधापार चालत आलेल्ा 
काही चुकीच्ा ररती, रुढी, परंपरा यामुळे 
अथ्र्कचे पैिे तमळवून र्नाढ्य, श्ीमंत 
होिारया र्तनकयांचा दे्र् करण्ाची पकंवा 
त्यांच्ाकडे कुत्सितभावनेने पाहण्ाची 
जी वृत्ी वाढीला लागलेली आहे ती आता 
हळूहळू बदलते आहे. तवशेर्तः शेतीतून 
अथ्र्क चयांगला व दजजेदार माल पपकवून 
त्ाला राष्टट् ीय व आंतरराष्टट् ीय बाजारेपठ 
दाखवून जे शेतकरी लाखो-कोटी 
रुपये तमळतवत आहेत त्यांच्ाबद्दलचा 
अथ्भमान आणि गव्घ आज िमाजामध्ये 
वाढीला लागल्ाचे पाहायला तमळते 

केळीचषी टिश्यूकल्चर रोपे लावणेच हिताचे

डॉ. सुधषीर भोंगळे
िंपादक

संपादकषीय
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आहे. अिे वाढीव उत्न् ज्या काही पपकयांमर्ून शेतकरययांना तमळते त्ात 
केळी या पपकाचा िमावेश आहे. त्मुळे महाराष्टट् ात आणि देशातही केळी 
पपकाखालील क्षेत्र ददविेंददवि मोठ्ा प्रमािावर वाढू लागले आहे. 
तवशेर्तः महाराष्टट् ात आता उिाला पयधाय म्हिून बरेच शेतकरी केळी या 
पपकाकडे पाहून त्ाच्ा लागवडीकडे वळताहेत. काही हाताच्ा बोटावर 
मोजण्ा इतक्या शेतकरययांनी उिात केळीची लागवड करून ती यशस्वी 
करण्ाचा प्रयोग हाती रेतला आहे. तर काहींनी गादी वाफ्ावर लागवड 
केलेली केळी काढून झाल्ाबरोबर खुंट तिाच शेतात ठेवून शेजारी 
िाडेचार ते पाच फुटाची िरी काढून त्ात उिाची लागवड केली आहे. 
जेिेकरून केळीला ददलेली िव्घ खते, और्र्े खुंटातून जतमनीत जाऊन 
ती ऊि पपकाला तमळावीत. त्ामुळे खताचा वापर व त्ावरील खच्घ कमी 
होण्ाि हातभार लागतो आहे. शेवटी उत्ादन खच्घ कमी केला तरच 
नफ्ाचे प्रमाि वाढू शकिार आहे. हे ज्या शेतकरययांच्ा लक्षात आलेले 

आहे ते तनरतनराळे प्रयोग आर्ुतनक पद्धतीने करू पाहताहेत. यातला एक 
आर्ुतनक प्रयोग म्हिजे आता केळीची लागवड उरड्ा रानात न करता 
बंददस्त व तनयतमत वातावरिातील शेडनेट पकंवा ग्ीनहाऊिमध्ये करिे. 
यािंबंर्ी पुढे आपि ितवस्तरपिे पाहू. पि कामाची नवी ददशा काय 
आहे ते लक्षात यावे म्हिून ओझरता या तवर्याचा उल्ेख येथे केला आहे.

उत्ादनात भारत प्रथम क्रमांकावर

जागततक केळी उत्ादनात भारत प्रथम क्मयांकावर आहे. याचा 
आपि अथ्भमान बाळगतो. पि अथ्भमानाला जर पोकळपिाची जोड 

व वारिा अिेल तर तो तनरथ्घक व कुचकामी अितो. त्ा उत्ादनातून 
शेतकरयाच्ा पदरात नेमके काय पडते आणि त्ातून मूल्दायी व्यवस्ा 
उभी राहते की नाही हा भाग शेवटी खूप महत्ताचा अितो. जागततक 
पातळीवर जेव्ा आपि याची तपाििी तुलनात्मकरीत्ा करू लागतो 
तेव्ा मात्र तनराशेची छाया पदरी येते. हे वास्तव नाकारण्ात आणि 
खोटा, वृथा अथ्भमान तमरतवण्ात काहीही अथ्घ नाही. भारतात केळीचे 
क्षेत्र जवळपाि ९ लाख हेक्टरच्ा आिपाि अिून उत्ादन िुमारे ३० 
ते ३५ दशलक्ष टनाच्ा दरम्ान आहे. जगात केळी पपकतविारे १३० 
देश अिून या िव्घ देशयांमध्ये तमळून जवळपाि एक हजार जाती आहेत. 
त्यांची ५० गटात तवभागिी करण्ात आली आहे. त्ातल्ा ९०० ते ९५० 
जाती भारताच्ा कानाकोपरयात िापडतात व वाढतवल्ाही जातात. 
या िगळ्ा जाती एकत्र करून त्ाची जीन बँक करण्ात मात्र अजून 
आपल्ाला पूि्घ यश आलेले नाही. तातमळनाडूतील पत्रची येथे जे राष्टट् ीय 

केळी िंशोेर्न कें द्र (एन.आर.िी.) तेथे िार्ारिपिे ३०० ते ३५० जातींचे 
िंकलन करून त्ाची जीन बँक उभी करण्ात आली आहे अिे ियांगगतले 
जाते. काळाच्ा ओरात बरयाच जाती नष्टही झाल्ा आणि आज त्यांचा 
मागमूिही िापडत नाही ही वस्तुत्स्ती आहे.

भारताच्ा खालोखाल केळी उत्ादनात जगात दिुरा क्मयांक 
चीनचा अिून त्यांचे उत्ादन ६ दशलक्ष टन व क्षेत्र िाडेतीन लाख 
हेक्टर आहे. जगात केळी पपकात िवधाथ्र्क उत्ादकता इक्ेडोर 
या देशाची आहे. ते हेक्टरी िरािरी ५६ टन उत्ादन रेतात. आपली 
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भारताची केळीची िरािरी उत्ादकता ३५.७ मेपटट्क टन आहे. इक्ेडोर, 
ग्ाटेमाला, पफलीपाईन्स आणि कोस्टाररका हे चार देश तनम्म्ा जगाची 
केळीची गरज भागतवत अिून केळी तनयधातीत जगात इक्ेडोर हा देश 
पदहल्ा क्मयांकावर आहे. दसक्षि अमेररकेच्ा उत्र पप्चम ददशेला 
इक्ेडोर हा देश आहे. इक्ेडोरमर्ील फक्त २२.२१ टके् जमीन शेतीच्ा 
लागवडीलायक अिून त्ापैकी केवळ १६.३१ टके् जतमनीला सिचंनाची 
व्यवस्ा आहे. देशाची ५० टके् जमीन जंगलाखाली आहे. १९७० ते ८० 
या काळात इक्ेडोरचा केळी तनयधातीतला जागततक दहस्ा १८ टके् 
होता. तो १९९० मध्ये ३० टक्क्ययांवर गेला. २०११ मध्ये ८ दशलक्ष टन 
केळी इक्ेडोरमध्ये उत्ाददत झाली. तेव्ा त्यांचा उत्ादनात जगात ५ 
वा क्मयांक होता आणि उत्ादनातला वाटा ६ टके् होता. २०१७ मध्ये 
जगाच्ा िंपूि्घ गरजेच्ा १० टके् केळी तनयधात करून या छोट्ाशा 
देशाने ततिरा क्मयांक तमळतवला. २९७.७०० हेक्टर एवढे केळीचे क्षेत्र 
अििारया इक्ेडोरचे केळीचे उत्ादन २०१७ मध्ये मात्र ६.२८ दशलक्ष 
टन होते. इक्ेडोरच्ा तुलनेत आपले महाराष्टट् ाचे क्षेत्र पकतीतरी अथ्र्क 
आहे. पि उत्ादन आणि तनयधातीत आपि त्यांच्ापेक्षा खूप मागे आहोत. 
हे मागािलेपिाचे शल् आपल्ा मनाला का बोचत नाही? आपि कुठे 
कमी पडतो याचा केळी उत्ादक शेतकरी शयांतपिे कर्ी तवचार करिार 
आहे का?

कंदाचषी लागवडच नको...

मागील २५-३० वर्वांपािून जैव तंत्रज्ानाचा शोर् लागून व वापर िुरू 
झाल्ापािून जळगावातील जैन इररगेशन कंपनी ही ग्रॅन्ड नैन जातीची 
केळीची पटश्ूकल्चर पद्धतीने अत्ंत 

दजजेदार रोपे बनतवते आहे. आज जगात जैन कंपनीचा केळी रोपे 
बनतवण्ात प्रथम क्मयांक अिून १० कोटी रोपे ते दरवर्वी बनतवत आहेत. 

या रोपयांच्ा लागवडीपािून काय फायदे होतात हे खानदेशातल्ाच काय 
देशातल्ा बहुिंख् शेतकरययांनी अनुभवले आहे. हजारो केळी उत्ादक 
शेतकरी पटश्ूकल्चरची रोपे लावून लक्षार्ीश व कोट्ार्ीश झाले 
आहेत. केळीच्ा पपकातून प्रचंड पैिा तमळतवलेल्ा अिंख् शेतकरययांच्ा 
मुलाखती यापूववी आम्ही अनेकदा ‘कृपर्तीथ्घ’ मासिकातून छापलेल्ा 
आहेत. पटश्ूकल्चरचे तंत्रज्ान वापरून बनतवलेली रोपे रोगमुक्त व 
व्ायरि फ्ी तर अितातच, पि अत्ंत उतृ्ष्ट व दजजेदार अितात हे 
मागील २५-३० वर्वांत वारंवार सिद्ध होऊन देखील शेतकरी मग कंदयांच्ा 
लागवडीकडे का जातो? या प्र्नाचे उत्र आज तरी अनुत्रीत आहे. 
तवज्ान आणि तंत्रज्ान ययांच्ा वापराने जगातला प्रत्ेक मािूि आणि 
प्रत्ेक क्षेत्र प्रगतीच्ा ददशेने पुढे जात अिताना खानदेश व जळगावातला 
शेतकरी पटश्ूकल्चर रोपे 
िोडून पुन्ा कंद 
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लागवडीकडे जात अिेल तर त्ाची ही कृती 
प्रततगामी आणि पररवत्घन तवरोर्ी तर आहेच 
पि स्वतःच्ा पायावर कुरहाड मारून रेिारी 
देखील आहे. ज्या तंत्रज्ानाने आपली स्वतःची 
उपयुक्तता व प्रगतीचे पाऊल सिद्ध करून 
दाखतवले आहे त्ाला क्षिार्धात बाजूला करून 
कंदयांची लागवड करिे म्हिजे तवर्ाची परीक्षा 
पुन्ा रेण्ािारखे आहे. कंदाच्ा बागा आपल्ा 
पूववी होत्ाच. त्यांची उत्ादनाची त्स्ती काय 
होती आणि त्ा बागयांपािून आपल्ाला पकती 
आथ्थ्घक उत्न् तमळत होते याचा डोळे उरडे ठेवून 
एकदा तुमचा तुम्हीच जमाखच्घ मयांडा. त्ाची 
तुलना पटश्ूकल्चर रोपयांच्ा बागेशी करून 
पाहा. िव्घच गोष्टीत तुम्हयांला जमीन-अस्ानाचा 
फरक ददिेल. नवीन चुका झाल्ा तर हरकत 

नाही पि वारंवार जुन्ा चुका पुन्ा पुन्ा करीत राहायचे त्ात काहीच 
शहािपि नाही. आज बीटी तबयािे, जैव तंत्रज्ान, जेनेपटकली 
मॉडीफईड तंत्रज्ान, जनुकीय तबयािे ययांचा वापर करण्ाच्ा 
ददशेने जग तनराले अिून एक काशीफळ (लाल भोपळा पकंवा 
गंगाफळ) भोपळा ९८० पकलोचा तनरतो आहे. नेदरलँन्डमध्ये 
टोमरॅटोचे उत्ादन (ग्ीनहाऊिमर्ील) एकरी ६०० टनावर गेले 
आहे. (आपि अजून ३० टनावरच आहोत.) उिाची पटश्ूची 
रोपे लावून ियांगली-इस्ामपूरचे शेतकरी एकरी १६०-१७० 
टन उत्ादनावर गेले. 

घड्ाळाचे कािे उलिे टिरवयू नका!

या नवीन तंत्रज्ानाचा व तवज्ानाचा वापर करून जग कुठे 
चालले आहे याकडे डोळे उरडून पाहा. २०१६ मध्ये िोयाबीन, 
कापूि, मका आणि करॅ नोला िीड (त्ापािून तेल काढतात) 
यामध्ये जेनेपटकली मॉडीफाईड तबयाण्ाचा वापर केल्ामुळे 
जगाचे िोबायीनचे उत्ादन २१३ दशलक्ष टनाने आणि मक्याचे 
४०५ दशलक्ष टनाने वाढले. एवढेच नवे् तर तनव्वळ आथ्थ्घक नफ्ात 
१८.२ तबलीयन डॉलि्घची वाढ झाली. २०१६ मध्ये जगात १७८ दशलक्ष 

हेक्टर क्षेत्रावर "जीएम" पपके लागली होती. अमेररकेत मका, कापूि, 
िोयाबीन, ययांिारख्ा पपकात ९० टके् जीएम तबयािे वापरतात. 
एपप्रल २०२१ मध्ये त्यांनी पपई, िफरचंद, बटाटा, शुगर बीट, स्वीट 
कॉन्घ, िमरस्करॅश, पफल्ड कॉन्घ ययांिारख्ा ११ पपकयांमध्ये जीएम 
तबयािे वापरले. अमेररकेत या तबयाण्ाचा वापर केलेले मक्याचे 
क्षेत्र ६०.९ दशलक्ष आहे. एकूि मका उत्ादनाच्ा ते ३१ टके् 
आहे. ब्ाझील मर्ील हेच मक्याचे क्षेत्र ५२.८ दशलक्ष हेक्टर आहे. 

बयांगला देशािारख्ा छोट्ाशा राष्टट् ाने देखील वयांग्ामध्ये जीएम 

तबयािे वापरून उत्ादन ९१.६ टक्क्ययांनी आणि उत्न् २१.७ टक्क्ययांनी 
वाढतवले आहे. तवशेर् म्हिजे भारतातील "मदहको" कंपनीनेच हे तबयािे 
तयार करून अमेररकेमाफ्घ त बयांगला देशाला पाठतवले. २०१६-१७ मध्ये 
बीटी तबयािे वापरून बयांगला देशाने दर हेक्टरी तनववळ उत्न् २१५१ 
यूएि डॉलि्घ एवढे तमळतवले. तेव्ा नॉन बीटी तबयाण्ापािून तमळालेले 
उत्न् दर हेक्टरी फक्त ३५७ यूएि डॉलि्घ एवढे होते. उत्न्ात िहा पट 
फरक पडला. हे आर्ुतनक तबयािे वापरल्ामुळे उत्ादन खच्घ कमी होतो. 
उत्ादन व नफा वाढतो. रोग व पकडी कमी होतात. त्ामुळे और्र्यांचा 
खच्घ कमी होतो. इतकेच नवे् तर एकिारखा माल तनराल्ामुळे वेगळी 
प्रतवारी करावी लागते नाही. 
त्ामुळे मजुरी, 
ग्े ड ीं ग , 

परॅ के स जं ग व र च ा 
खच्घ कमी होऊन कमी वेळेत 
अथ्र्क काम होते. पपकयांचा कालावर्ी कमी होतो. ती लवकर काढायला 
येतात. अमेररकेने २०१४ मध्ये हे नवीन तंत्रज्ान वापरून ‘इनेट पोटरॅटो’ 
ही बटाट्ाची नवी जात काढली. ततला ब्रॅक स्ॉट येत नाही. या जीएम 



नोव्हेंबर २०२१ 8

तंत्रज्ानाने त्यांनी बटाट्ातील अरॅस्रॅररॅजीन या अमायनो अरॅसिडचे प्रमाि 
कमी केले. बटाटा जेव्ा तळला जातो तेव्ा या अरॅस्रॅररॅजीनचे रुपयांतर 
अरॅक्ील अमाईडमध्ये होते. त्ामुळे करॅ न्सर होतो. बीटी बटाट्ाने करॅ न्सर 
होत नाही आणि खते, और्र्ेही कमी लागतात हे शास्त्रज्यांनी सिद्ध केले.

हे िगळे इतके ितवस्तरपिाने ियांगण्ाचे कारि अिे की, जग वेगाने 
पुढे जात आहे. वेळ, काळ आणि स्र्धा कुिािाठी थयांबत नाही. स्र्जेचा 
वेग प्रचंड आहे. तंत्रज्ान रोज बदलते आहे. अशा वेळी रड्ाळाचे काटे 
उलटे पफरवून आपि देश मागे न्ायला लागलो तर तवकसित देशयांच्ा 
ददशेने जाण्ाचा प्रवाि थयांबून आपला मागािलेल्ा देशयांकडे उलटा 
प्रवाि िुरू होईल. पुढच्ा पपढ्ययांचे भतवष्य अंर्ःकारमय करून त्यांना 
िंकटयांच्ा खोल गतजेत ढकलण्ाचा अथ्र्कार आपल्ाला कुिी बहाल 
केलेला नाही. तेव्ा आपल्ाच मुलाबाळयांच्ा भतवष्यातील प्रगतीशी कृपा 
करून खेळू नका. त्ात त्यांचे कायमचे नुकिान होईल. या र्ोक्याची 
शेतकरययांना वेळीच जािीव करून द्ावी म्हिून हा लेखप्रंपच केला आहे.

कंद लागवडषीचे दोष 

पटश्ूकल्चर रोपयांपेक्षा कंद स्वस्त तमळत अिले तरी त्ाच्ा 
लागवडीने होिारे नुकिान अथ्र्क आहे. कंद रोगमुक्त नितात. त्यांच्ा 
गुिवत्ेची व दज्यधाची खात्री देता येत नाही. लागवडीिाठी मोेठा कंद 
तनवडला म्हिजे तो उत्म व रोगमुक्त आहे हा मोठा गैरिमज आहे. 
तवशेर्तः बंची टॉप हा रोग (व्ायरल तवर्ािू) कंदामाफ्घ त पिरतो. 
शेतकरी कंद तनवडून रेत अिला तरी आतमध्ये जर त्ात तवर्ािू अिेल 
तर कंदामाफ्घ त तो पिरतो. कदाचचत रोगाची लक्षिे ददिली नाही तरी 
अस्स्तत्व कंदात राहते आणि ती लक्षिे पुढच्ा पपकात ददितात. कंद 
तनरोगी आहे याची खात्री कुिीच देऊ शकत नाही. कंदामाफ्घ तच मूळ 
कुजवा, करवपा व इतरही रोग पिरतात. बंचीटॉपला आपि पि्घगुच् 
म्हितो. यात व्ायरिमुळे पानातील पेशींची लयांबी-रंुदी रटते. वाढ 
खुंटते. पाने गुच्ाप्रमािे ददितात. ही बारीक झालेली पाने हातात 
रेऊन चुरगळली तर करकर आवाज येतो. कारि ती कडक झालेली 
अितात. अशा झाडाला शक्यतो केळी येतच नाहीत. आली तर वाकडी 
ततकडी होतात. एका झाडावरून दिुरया झाडावर हा रोग पिरतो. त्ामुळे 
झाड उपटूनच टाकावे लागते. तवशेर्तः खोडव्यात हा रोग फार येतो. तो 
लक्षातच येत नाही. सशवाय कंद लागवडीमुळे केळी कापिीि तवलंब 
होतो. एकावेळी िव्घ केळी कापायला येत नाही. हावजेस्टींगला ३-४ मदहने 
लागले तर तेवढा काळ जमीन अडकून राहते. पािी, खते देिे व तवक्ी 
करिे खचच्घक आणि अवरड होते. दिुरे पीक रेिेही दरुापास्त होते. १९६७ 
मध्ये श्ीमंतीचे चयांगले कंद भाभा अिु िंशोर्न कें द्रत नेऊन त्यांच्ाकडून 
पटश्ूकल्चर पद्धतीने केळीची रोप बनवून रेऊन शेतकरययांना वाटण्ाचा 
काय्घक्म ज्येष् कृर्ीशास्त्रज् डॉ. बी. पी. पाटील ययांच्ा माग्घदश्घनाखाली 
पालरर सजल्हातील मुळदे िंशोर्न कें द्रावर करण्ात आला होता. तेव्ा 
रड तर चयांगले पडलेच पि केळीला उिापेक्षा कमी पािी लागते आणि 
बायोमाि चयांगला तयार होतो अिेही लक्षात आले.

केळी उत्ादनात जगात भारताचा प्रथम क्मयांक आहे. 
पि आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेत केळी तनयधात करिारया 
अनुक्मे पदहल्ा १५ देशयांमध्ये भारताचा उल्ेखिुद्धा नाही 
ही केवढी मोठी शोकयांततका आहे आणि याउलट जागततक 
उत्ादनात जो इक्ेडोर देश जगात पाचव्या क्मयांकावर आहे 
व ज्याचे उत्ादन जगाच्ा ५.६३ टके् आहे त्ाचा केळी 
तनयधातीत जगात प्रथम क्मयांक अिून तनयधातीतला वाटा 
२७.७ टके् आहे. जागततक केळी उत्ादनात भारताचा 
वाटा २६.८ टके् अिून उत्ादन ३ कोटी, ४ लाख, ६० हजार 
मे. टन आहे. भारतात केळी पपकाखालील क्षेत्र ८ लाख, ६६ 
हजार हेक्टर आहे. आपल्ा खालोखाल केळी उत्ादनात 
चीन हा देश दिुरया क्मयांकावर आहे. त्ाचे क्षेत्र ३ लाख, 
४४ हजार, १० हेक्टि्घ अिून उत्ादन १ कोटी १६ लाख, 
५५ हजार ७० मे. टन आहे. त्यांचा उत्ादनातला वाटा ९.९८ 
टके् आहे. क्षेत्र व उत्ादन ययांचा तवचार केला तर ततिरया 
व चौथ्ा क्मयांकावर अनुक्मे इंडोनेसशया व ब्ाझील हे देश 
आहेत. इंडोनेसशयाचा उत्ादनातला वाटा ६.२३ टके् तर 
ब्ाझीलचा ५.८३ टके् आहे. तवशेर् उल्ेखनीय आणि 
फारशी भूर्िावह निलेली गोष्ट म्हिजे क्षेत्र व उत्ादन 
यात आराडीवर अिलेले जे भारत, चीन, इंडोनेसशया, 
ब्ाझील हे जे चार देश आहेत त्यांची तनयधातदार देशयांच्ा 
पदहल्ा ५ जियांच्ा यादीत नावेदेखील नाहीत. त्यांचा 
तनयधातीतील वाटा जवळपाि नगण् आहे आणि ज्या देशयांची 
तनयधातीत पदहल्ा ५ क्मयांकावर नावे आहेत त्ात अनुक्मे 
इक्ेडोर (तनयधातीतला वाटा २७.७ टके्), पफलीपाईन्स 
(१०.६ टके्), कोस्टारीका (७.१ टके्), कोलंतबया (६.५ 
टके्) आणि ग्ाटेमाला (६.३ टके्) ययांचा िमावेश आहे. 
म्हिजे उत्ादन आणि तनयधात ययांचा काहीही िंबंर् नाही. 

तनयधातीिाठी गुिवत्ेची दजजेदार केळी 
तनमधाि करिे हाच भाग महत्ताचा 

आहे. त्ात आपि कमी पडतो 
आहोत. तवज्ान व तंत्रज्ानार्ारे 
शेती करून व्यापारी दृष्टीकोन 
ठेवला पादहजे तरच तनयधातीचे 

युद्ध िक्षमपिे लढता येईल. 

लहान देश ननर्यातीत आघाडीवर 
भारताचा त्ात उल्ेखही नाही 
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ग्रॅन्डनैनचे मित्त्व का वाढले?

आज भारतात आणि जगातील केळी पपकतविारया बहुतेक देशयांमध्ये 
ग्रॅन्डनैन या जातीची लागवड होताना ददिते. आपल्ाकडील बिराई, 
अर्धापुरी, श्ीमंती, िफेद वेलची, नेंद्रन, भुरकेळ, राजेळी व इतर जाती 
तुलनेने खूप मागे पडल्ा आहेत. काळाच्ा प्रवाहाबरोबर माििाने बदलिे 
आवश्क अिते. हा बदल अभ्ाि, िंशोर्न, प्रयोग, तनरीक्षि, िंवाद 
यातून वाढीला लागतो आणि जन्ालाही येतो. अनुभवाशी प्रामाणिक 
राहिे आणि ित्ाशी प्रतारिा न करिे हा जीवन तवकािातला अतवभाज्य 
भाग आहे. पटश्ूकल्चरची रोपे आणि कंदाची लागवड या दोन्ीतला 
फरक अनुभवाने कळलेला नाही पकंवा मादहती नाही, अशा शेतकरययांची 
िंख्ा जवळपाि नगण् आहे. बहुतेक िववांना स्वलागवडीतून स्वानुभव 
तमळालेला आहे. तो अनुभव गाठीशी अितानाही त्ाचा काहीही उपयोग 
न करता केवळ अंर्पिाने कंद लागवडीकडे जायचे यात शेतकरयाचे 
तर नुकिान आहेच पि राष्टट् ाच्ा प्रगतीच्ा मागधातली ती एक र्ोंडही 
आहे. अज्ानी माििाला सशकवून िाक्षर, िुसशसक्षत करता येते. त्ाला 
नवीन ज्ानाची चाहूल व प्रगतीची िोनेरी िूय्घपकरिे दाखवून झोपेतून 
जागेही करता येते. पि झोपेचे िोंग रेतलेल्ा माििाला जागे करिे हे 
अवरड काम अिते. अिा मनुष्य तनव्वळ अज्ानीच अितो अिे नाही तर 
बरयाचदा तो ढोंगी आणि दयांथ्भकही अितो. ित् िमजून उमजून तो पुन्ा 
अित्ाच्ा मागधावर, चुकीच्ा रस्तावर का जातो हे महात्मा गयांर्ीजींना 
िुद्धा पडलेले मोठे कोडे होते. त्ामुळे प्रगतीच्ा एका टप्प्ावरून पुढे 
जात अिताना आपले लक्ष्य प्रगतीच्ा दिुरया पुढच्ा टप्प्ाकडे अिले 
पादहजे. खाली मागे येिे हे काही कतृ्घत्वाचे लक्षि नाही.

ग्रॅन्डनैन केळींच्ा लागवडीमुळे आणि तवशेर्तः पटश्ूकल्चर रोपयांमुळे 
केळी पपकात मोठी क्यांती झाली आहे. पपकाचा कालावर्ी कमी होऊन 
१०-११ मदहन्ात पीक कापिीि येऊ लागले आहे. रड एकिारखे 

पडताहेत. उत्ादन व उत्ादकतेत मोठा फरक पडला आहे. उत्ादकता 
तर दपु्टच झाली आहे. कंद पूववी लावायचे तेव्ा रड १० ते १२ पकलोचा 
पडायचा. आता पटश्ूकल्चर रोपे लावतो तर रड िरािरी २५ ते २७ 
पकलोचा पडतो. काही शेतकरययांचे काही रड ५० ते ७० पकलोचे देखील 
पडले आहेत. ियांगली-कोल्ापूर भागात िरािरी एकरी उत्ादन ४५ 

केळीच्ा तवक्ीमध्ये २०१९-२० पािून आयव्री कोस्ट, 
डॉमतनक ररपत्ब्क, इक्ेडोर आणि होंडूरि हे चार देश फार 
वेगाने प्रगती करीत आहेत. जगातील केळी पपकतविारया 
िव्घ देशयांना या चार देशयांनी मागे टाकले अिून त्यांच्ा 
तवक्ीव्यवस्ेचा अभ्ाि करण्ाची गरज िव्घ केळी 
उत्ादक राष्टट् यांना वाटू लागली आहे. आयव्री कोस्ट या 
देशाची केळी तवक्ी १३७ टक्क्ययांनी, डॉमतनक ररपत्ब्कची 
६३.९ टक्क्ययांनी, इक्ेडोरची २७.५ टक्क्ययांनी तर होंडूरिची 
२०.५ टक्क्ययांनी वाढली आहे. एका वर्धात जर इतक्या 
मोठ्ा प्रमािावर वाढ होते आहे याची कारिे काय आहेत 
याचा अभ्ाि आता हॉवड्घ, कें तब्ज, ऑक्सफड्घ व जगातील 
इतर नामयांपकत तवद्ापीठेही करिार आहेत. आपली 
तवद्ापीठे हा अभ्ाि केव्ा करतील आणि शेतकरययांना 
कर्ी माग्घदश्घन करतील हा प्रश्न तवचारण्ाचा मोह आवरता 
येत नाही. त्यांच्ा यशाचे रहस्य आपल्ाला खूप काही 
सशकवू शकेल. पि आम्ही हा अभ्ाि करिार आहोत का? 
हाच खरा मुलभूत िवाल आहे!

आम्ी अभ्ास केव्ा करणार ?
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ते ५१ टनापययंत गेले आहे. पपकाचा कालावर्ी तनम्ा झाला आहे. पूववी 
कंदाची बाग िंपायला १८ ते २० मदहने लागायचे. आता पटश्ूरोपयांमुळे १८ 
ते २० मदहन्ात मुख् पीक व खोडवा अशी दोन पपके रेता येतात. म्हिजे 
ररिोिजेिची काय्घक्षमता दपु्ट झाली आहे. १९८९ मध्ये केळी उत्ादक 
िंराचे राष्टट् ीय िचचव श्ी. विंतराव महाजन चचनावल ययांनी जळगाव 
फु्टिेल िाेिायटीच्ा िुवि्घ महोसिवाच्ा तवशेर्ंकात केळीवर 
एक लेख सलदहला होता. त्ात “एक एकर केळीमर्ून शेतकरयाला ७ 
ते १० हजार रुपये तनव्वळ नफा तमळतो”, अिे नमूद केले होते. आज 
आपि बगरतले तर एकरी पकमान एक ते दीड लाख रुपये तनव्वळ नफा 
शेतकरयाला होतो आहे. म्हिजे पटश्ूकल्चर रोपे लावल्ामुळे तनव्वळ 
आथ्थ्घक उत्न्च वाढले आहे अिे नाही तर शेतकरयाचे राहिीमान, 
िामासजक जीवन, वैचाररक िुबत्ा वाढीि लागलेली आहे. आज बहुतेक 
केळी उत्ादक शेतकरययांनी मोठमोठे बंगले, पक्ी ररे बयांर्ून उंची गाड्ा 
रेतल्ा आहेत. पि यासशवायही महत्ताचे म्हिजे मुलाबाळयांचे सशक्षि 
चयांगल्ा शाळयांमध्ये देशात व परदेशात पाठवून करून ती उच्चसशसक्षत 
केली आहेत व करीतही आहेत. गावयांची िुर्ारिा होऊन चेहरामोहरा 
बदलला आहे. पािीपट्ी, वीजतबल भरण्ाि िक्षम होऊन केळी 
उत्ादक शेतकरययांनी मोठ्ा प्रमािावर रोजगारही तनमधाि केला आहे. 
मजुरयांची अनेक कुटंुबे या पपकावर आज गुजराि करीत आहेत.

पूववी कंद लावायचे तेव्ा जो रड पडायचा त्ातील केळाची लयांबी 
१५ ते १८ िेंमी. अिायची आणि गोलाई ३५ ते ४० करॅ सलबर अिायची. 
आज पटश्ूरोपयांमुळे जो रड पडतो त्ातील िव्घ केळी (९ फण्ा एका 
रडावर र्रतो व खाली एक केळ ठेवून बाकी फण्ा काढून टाकतो.) 
१८ ते २२ िें.मी. लयांबीची अितात आणि गोलाई ४० ते ४८ करॅ सलबरची 
अिते. एकिारखी ददििारी ही लयांबलचक केळी टोकावर पपवळी 
व देठाला दहरवी अितात आणि पपकल्ानंतर ती तशीच राहतात. 
ग्रॅन्डनैन पटश्ूकल्चर रोपयांच्ा लागिीचा मुख् फायदा झाला तो केळी 
तनयधातीला. १०० वर्वांपािून खानदेशात केळींचे उत्ादन होत होते. 
पि तनयधात शून् होती. जैन इररगेशन कंपनीने २६ वर्वांपूववी पदहल्यांदा 
ग्रॅन्डनैन शेतकरययांना ददली तेव्ा कुठे केळीच्ा तनयधाताला प्रारंभ झाला. 
ही तनयधात िुरू करण्ािाठी जैन कंपनीने आणि कंपनीचे िंस्ापक 
भवरलाल जैन ययांनी जे अथक पररश्म केले त्ाबद्दल केळी उत्ादकयांनी 
त्यांचे कायम ऋिी रादहले पादहजे. भवरलालजींनी यािाठी रेतलेले कष्ट, 
दाखतवलेली दरूदृष्टी, कल्पकता आणि शेतकरययांमध्ये तनमधाि केलेला 
तव्वाि याचे वि्घन करायला आज शब्द अपुरे पडतात. तनयधातक्षम 
उत्ादनािाठी लागिारे मानयांकन व तंत्रज्ान उपलब्ी केल्ामुळे 
मागच्ा वर्वी देशातून २ लाख, ५ हजार टन केळी परदेशात तनयधात होऊ 
शकली आहेत आणि त्ात खानदेशी शेतकरययांचा वाटा मोठा आहे. ही 
ग्रॅन्डनैनने केळी पपकात क्यांती केली आहे. ती पटश्ूरोपयांमुळे रडली आहे. 
हे कर्ीही तविरता येिार नाही.

२०१६ ते २०२० या पाच वर्धात केळीची जगातली 
तनयधात ४१.७ टक्क्ययांनी वाढली आहे. २०२० मध्ये जगात 
१४.७ तबलीयन डॉलि्घिची केळी तनयधात झाली. भारतातून 
२०१९-२० मध्ये १.९५ लाख मे. टन म्हिजे ६६० कोटींची 
आणि २०२०-२१ मध्ये ६१९ कोटींची केळी तनयधात झाली 
आहेत. जळगाव सजल्हाच्ा रावेर तालुक्यातील तयांदलवाडी 
येथील केळी दबुईला तनयधात होऊन ‘तनिग्घराजा कृपर् 
तवज्ान कें द्राला’ २०१६ मध्ये केळीचे जी.आय. मानयांकन 
िपट्घपफकीट तमळाले आहे. पि खानदेशची केळी तनयधात 
खूप नगण् आहे. जैन इररगेशनने ग्रॅन्डनैन ही जात आिून 
पटश्ूकल्चर पद्धतीने ततची रोपे बनवून शेतकरययांना ददली 
म्हिून ही तनयधात होऊ शकली. नाहीतर खानदेश अजूनही 
केळी तनयधातीत िहभागी िुद्धा होऊ शकला निता. 
आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेत केळी तवक्ीत ज्या ५ राष्टट् यांचा 
(इक्ेडोर, पफलीपाईन्स, कोस्टाररका, कोलंतबया आणि 
ग्ाटेमाला) क्मयांक लागतो. त्यांचा जागततक केळी तवक्ीत 
दहस्ा ६० टके् आहे. खंडतनहाय तवचार केला तर लरॅ पटन 
अमेररका (मेक्क्सको वगळून) पदहल्ा क्मयांकावर अिून 
त्यांचा वाटा ५७.२ टके् (८.७ तबलीयन डॉलि्घ) आहे. 
दिुरया क्मयांकावर आसशया खंड अिून त्ाचा वाटा १६.९ 
टके् आहे व ततिरया क्मयांकावर युरोप खंड अिून त्ाचा 
जागततक तनयधातीत वाटा १५.७ टके् आहे. खानदेश 
मर्ील केळी उत्ादक शेतकरययांना केळीचे जी.आय. 
मानयांकन खानदेशला तमळाले एवढ्यावरच िमार्ानी राहून 
चालिार नाही. केळीची चयांगली शेती करून जगात नाव 
कमतवले तरी ते पटकतविे 
खूप महत्ताचे आहे. त्ािाठी 
ज्ान, तवज्ान व आर्ुतनक 
तंत्रज्ानाची काि र्रून 
िातत्ाने काम करावे लागेल. 
अन्था थयांबला तो िंपला हा 
तनयम खानदेशातील केळी 
उत्ादकयांनाही लागू होईल. 

 नुसते ‘जी.आर्.’  
मानांकन पुरेसे नाही!
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आपि केळी उत्ादक म्हिून गेल्ा अनेक दशकयांपािून 
आर्ुतनक पद्धतीने केळी उत्ापदत करीत आहे. पूववीच्ा काळात केळी 
कापिीचा कालावर्ी १८ ते २० मदहन्यांचा होता व िरािरी उत्ादन 
१० ते १२ पकलो प्रतत झाड होते. परंतु आपि आर्ुतनक तंत्रज्ान अवगत 
केल्ानंतर केळी कापिीचा कालावर्ी १० ते ११ मदहने झाला व १८ 
ते २० मदहन्ात दोन पपके येऊ लागली. िरािरी उत्ादन २५ ते ३० 
पकलो प्रतत झाड झाले. उत्ादकतेत ३-४ पटीने वाढ झाली. त्ामुळे 
केळी पपकात मोठी क्यांती रडून आली. केळीचे पीक जर आमच्ा 
आथ्थ्घक आणि िामासजक तवकािाचे िार्न अिेल तर आपि या 
पपकातील प्रत्ेक पैलूचा गयांभीयधाने तवचार करिे गरजेचे आहे. िव्घ 
शेतकरययांनी आदश्घ शेती पद्धतीचा अवलंब करिे हे अगत्ाचे वाटते. 
जशी बागायत वाढत आहे त्ा प्रमािातच आव्ानेही 
वाढत आहेत व ती वाढत राहिार हे नैिगग्घक 
आहे. जागततक स्तरावर तिे रडते 
आहे. त्ािाठी आपिाि पूि्घपिाने 
तवचारयांमध्ये बदल आिावा लागेल. 
त्ादृष्टीने काम करावे लागेल. 
शेती अिो पकंवा उद्ाेग, प्रत्ेक 
व्यविायात आव्ाने ही आहेतच 
आणि प्रत्ेक वेळेि स्वतःमध्ये 
बदल करून ते आव्ानाचे वास्तव 
स्स्वकारावे लागते व त्ा दृष्टीने प्रयत् 
करावे लागतात.

आपिाि केळी पपक शार्त ठेवायचे आहे 
तर प्रत्ेक गोष्टीचा गयांथ्भ्घयाने व डोळिपिाने तवचार करून 
उपाययोजना करिे क्मप्राप्त आहे. वातावरि बदलाचा िामना करून 
जर इतर राष्टट् ातील केळी उत्ादक रोग व पकडींना आटोक्यात ठेवू 
शकतात, तर मग आपल्ाला ते का जमत नाही? त्ािाठी रोगराईचं 
मुळ, त्ाला पोर्क रटक, बागेतील स्वच्ता, बागेमध्ये आदश्घ शेती 
पद्धतीचा अवलंब, मग बागेत प्रवेश करण्ापािून तर प्रत्ेक गोष्टीवर 

तनयंत्रि अििे. रोग नेमका केव्ा वाढतो? व त्ाला कारि काय? हे 
आपिाि ठाऊक अििे अततशय गरजेचे आहे. त्ािोबतच शास्त्रोक्त 
पद्धतीने ज्या उपाययोजना आहेत त्ा लक्षात ठेवून आपिाि पीक 
पद्धतीत बदल करावा लागेल. जी पपके केळीिाठी र्ोक्याची आहेत 
ती िोडावी लागतील. केळीिोबत नवीन पीक पद्धतीचा अवलंब 
करावा लागेल, कारि रोगाला कारिीभूत अिलेली कीड व पीक 
ययांचा बंदोबस्त अततशय महत्ताचा आहे. नुित्ा फवारण्ा करून प्रश्न 
िुटिार नाही तर शास्त्रोक्त पद्धतीचाच अवलंब करिे गरजेचे आहे. 

आम्ही आपिाि वेळोवेळी प्रत्ेक िमस्येवर शास्त्रोक्त 
उपाययोजना देण्ािाठी प्रयत्शील अितो. आपिाि अिेही वाटत 
अिेल की आम्ही हे िव्घ व्यविायािाठी करतो परंतु वस्तुत्स्ती अशी 

नाही. आम्ही दरूदृष्टी ठेवून केळी पपकाच्ा अस्स्तत्वाचा व 
केळीतील अथ्घकारिािाठी योग् वेळी योग् बदल 

स्स्वकारून पुढे जािे कर्ीही फायद्ाचे आहे. 

आम्ही आपिाि जे तनदश्घनाि आिून देतो, 
माग्घदश्घन करतो, याचा अथ्घ फक्त व्यविाय 
आहे अिे निून ह्ा केळीला शार्त ठेविे हा 
यामागील मुख् हेतू आहे. गेली 30 वर्जे आपि 
केळीची आर्ुतनक पद्धतीने यशस्वी शेती 

करीत आहोत आणि पुढेही करिार आहोत. 
त्ािाठी डोळिपिाने आजची व भतवष्यातील 

येिारी िव्घ आव्ाने िमजून रेऊन उपाययोजना 
करिे दहताचे आहे. काय करावे आणि काय करू 

नये याची स्ष्टपिाने जाि केळी बागायतदाराला अििे ही 
केळीच्ा शार्त भतवष्यािाठी जरूरी आहे. हे िाध्य करण्ािाठी 
केळी बागायतदारयांनी गयांथ्भ्घयाने तवचार करावा व तशी कृती करावी. 
तंत्रज्ान व माग्घदश्घनािाठी आम्ही आपिािोबत कायम उभे आहोत. 
या तवर्यी तनःिंकोचपिे आमच्ाशी िंपक्घ  ठेवावा. आपि व आम्ही 
आव्ानयांना एकजुटीने िामोरे जाण्ािाठी जागरूक राहूया!

केळी्ची 
शेती शाश्वत 
ठेवण्ासाठी 
दयूरदृष्ी हवी !

- अजीत जैन
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केळीसाठी 
अन्नद्रव्ाचे 
व्वस्ापन

केळी डपकाचे उत्ादन आणण गुणवत्ा प्रामुख्ाने मुख् दोन घटकावर अवलंबून आहे. 
पदहले म्हणिे अंतगद्रत अनुवंजशक गुणधमद्र आणण दसुरे म्हणिे बाह्य घटक. अंतगद्रत 

गुणधमयामध्े केळीची िात/वाण ्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. िसे की पूववीच्ा 
काळामध्े बसराई, श्ीमंती, अधद्रपुरी, महालक्षी, वसई आणण काही इतर िाती होत्ा. परंतु 
िेव्ा ग्ररँड नैन हे वन्ययातक्म वाण भारतामध्े सवद्रप्र्म १९९४ साला मध्े िैन इररगेशनने 
आणले आणण केळी डपकात आमूलाग्र बदल घडला. उत्ादन, उत्ादकता व गुणवत्ा काही 
पटीत वाढली. बाह्य घटकामध्े प्रामुख्ाने हवामान, िमीन, तापमान, आर्द्रता, सू्यद्रप्रकाश, 
पाणी व अन्न घटकांचे व्यवस्ापन, रोग व डकड व्यवस्ापन ्यावर उत्ादन अवलंबून आहे. 
उत्म व आदशद्र शेती पद्धती म्हणिे फडटद्रगेशन, ऑटोमेशन, मलल्चगं ग्रीन हाऊस डकंवा नेट 
हाऊस मध्े केळीची शेती अशा घटकावर केळी डपकाची वाढ, उत्ादन ्यावर 
मानवी प्रभाव आहे. कारण आदशद्र शेती पद्धतीचा 
अवलंब करणे केळी उत्ादकाच्ा हातात आहे 
म्हणून ्यातील महत्ाचा घटक म्हणिे केळीसाठी अन्न 
र्व्याचे व्यवस्ापन हे आपणास समिून घेणे गरिेचे आहे.

के.बी. पािील
आंतरराष्टट् ीय केळी तज्ज्ञ व

व्ा. प्रेसिडेंन्ट (पटश्ू तवपनि)
जैन इररगेशन सिस्टीम् सल. जळगयांव 

(मोबा. ९४२२७७४९४१)
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केळी पपकाच्ा अन्द्रव्य व्यवस्ापनावर जगभर खूप िंशोर्न 
झाले. अन् रटकयांच्ा अिंतुसलत वापरामुळे उत्ादन व गुिवत्ा मार 
खाते हे अनेक वेळी सिद्ध झाले. आणि िंतुसलत अन् रटकामुळे केळीची 
वाढ, केळीचा तनिवा, रडाचा आकार, फण्यांची िंख्ा, केळीची 
िंख्ा वार्ा वजन व इतर गुिवत्ेचे तनकर् चयांगल्ा प्रकारे तमळतात 
हे िुद्धा िंशोर्नात सिद्ध झाले. परंतु आपल्ा जतमनीचा प्रकार किा 
आहे. जतमनीची िुपीकता कशी आहे यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 
कमी िुपीक पकंवा तनकि जतमनीमध्ये उत्ादनात रट येते त्ामुळे 
केळी उत्ादकयांना हे िमजून रेिे गरजेचे आहे की माझी जमीन कशी 
आहे आणि मला किे व्यवस्ापन केले पादहजे. तनमंदळच्ा व नहावी 
जतमनीमध्ये जी गुिवत्ा तमळते तीच गुिवत्ा तमळतवण्ािाठी खूप 
जास्त मेहनत तयांदलवाडीला आणि तनबंोल घ्ावी लागते कारि दोन्ी 
गावातील जतमनीमध्ये प्रचंड तफावत आहे. 

केळीच्ा उत्ादन खचधामध्ये िार्ारि ३० ते ३५ टके् वाटा एकट्ा 
अन्द्रव्य व्यवस्ापनाच आहे. अन्द्रव्याच्ा चुकीच्ा व्यवस्ापनाने 
आथ्थ्घक नुकिान जास्त होते. त्ामुळे केळीिाठी खत 
व्यवस्ापन महत्वाचे मानले जाते.

अन्न घिकांची गरज
केळीिाठी प्रामुख्ाने मुख् रटकामध्ये नत्र, 

सफुरद, पालाश व दयु्यम रटकामध्ये करॅ ल्शियम, 
मरॅग्ेसशयम, िल्फर या िहा रटकयांची गरज 
जास्त आहे. त्ािोबत िूक्ष अन् रटक म्हिजे 
झझकं, लोह, मँगतनज, बोरॉन, कॉपर, मॉलीकडेनम 
आणि सिलीकॉन अशा एकूि १६ अन्रटकयांची 
गरज आहे. यातील अजून तीन म्हिजे 
हायडट् ोजन, ऑक्क्सजन व काब्घन हे वातावरिातून  
तमळत अितात. 

केळी पपकामध्ये पािी व अन्द्रव्याच्ा व्यवस्ापनाला फार 

जास्त महत्व आहे कारि केळी पपकाचे बायोमाि प्रॉडक्शन खूप जास्त 
आहे. अन्द्रव्याची गरज खूप जास्त आहे. िंतुसलत अन्द्रव्ययांचे व्यवस्ापन 
निेल तर उत्ादनात रट येते. त्ामुळे अन्द्रव्ये व्यवस्ापन अचूक होिे 
गरजेचे आहे. पूववीच्ा काळामध्ये आपल्ा देशात १००:४०:१०० नत्र, 
सु्रद व पालाश ददले जात होते परंतु १९९५ ते १९९८ या कालावर्ीत 
केळीच्ा ग्ँडनैन या जातीवर जैनइररगेशनने िंशोर्न केले व जगभरातील 
िंशोर्नािोबत तुलनात्मक अभ्ाि केला अिता हे तनदश्घनाि आले की 
केळीला िार्ारिपिे २०० ते २९५ ग्रॅम नत्र, ६० ते ७० ग्रॅम सु्रद व ४०० 
ते ५०० ग्रॅम पालाशची गरज आहे. परंतु हे अन्रटक कोित्ा अवस्ेत 
ददले पादहजे हेही अततशय महत्वाचे आहे. त्ानुिार अन् रटकयांचा पुरवठा 
फपट्घगेशनच्ा माध्यमातून होिे गरजेचे आहे.

रािायतनक अन्रटकािोबत िेंद्रीय खते जिे की कंपोष्ट खत, 
शेिखत, तवतवर् पेंडीिुद्धा देिे गरजेचे आहे. िार्ारि प्रतत हजारी ५ 
टट् ॉली शेिखत देिे आवश्क आहे. 

नत्र : केळीला मोठ्ा प्रमािात नत्राची गरज अिते. 
कारि केळी झाडाचे खोड, कंद, पानं, मुळ व रडाची 
तनतम्घती करण्ािाठी व झाडाची कागयक वाढ िशक्त 
होण्ािाठी नत्र हा रटक अततशय महत्वाचा आहे. 

नत्राची मात्रा कमी झाली तर झाडाची वाढ खुंटते, 
पानयांचा आकार लहान होतो. पाने जवळ जवळ 

तनरतात, दोन पानातील अंतर कमी होते, झाडं 
तनस्तेज ददितात जास्तच कमतरता झाली तर पाने 

पपवळिर ददितात. तनिवलेल्ा झाडयांना नत्राची 
कमी झाली तर रडाचा तवकाि चयांगला होत नाही. 
झाडाची वाढ व उत्ादन चयांगले येण्ािाठी पदहल्ा 

िहा मदहन्ात िार्ारि ६० ते ७० टके् नत्र झाडाला देिे 
गरजेचे आहे. दर मदहन्ाला झाडाच्ा वाढीच्ा अवस्ेनुिार नत्राचा 
पुरवठा करिे आवश्क आहे. िव्घिार्ारि २०० ते २३० ग्रॅम नत्र 

नत्र कमतरता सु्रद कमतरता
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प्रतत झाड रोपाच्ा लागवडी पािून कापिी पययंत देिे गरजेचे आहे. 
माती परीक्षिात जतमनीमध्ये नत्र कमी अिल्ाि नत्राची मात्रा २० ते 
२५ टक्क्याने वाढवावी लागते. 

केळी बागायतदाराने नत्र युररयाच्ा स्वरूपाने द्ावा का? अमोतनयम 
िले्फट, अमोतनयम नायटट् ेट या स्वरुपात द्ावा हा त्यांचा प्रश्न आहे? 
नत्राचा जतमनीत सलचचगं द्ारे आणि बाष्ीभवनाद्ारे रहाि होतो. त्ामुळे 
फपट्घगेशनद्ारे दररोज पकंवा दोन ददविा आड म्हिजे दर चौथ्ा ददवशी 
लागवडीपािून िातव्या ददवशी तर कापिी होईपययंत नत्राचा पुरवठा 
करिे गरजेचे आहे. 

सु्रद
केळीमध्ये फॉस्रि हा रटक फार जास्त महत्वाचा निला तरी 

पि फॉस्ोरिची गरज आहे. झाडाच्ा कंदाची तनतम्घती करण्ािाठी, 
मुळाची िशक्त वाढ करण्ािाठी, केळी मुळयांची तनतम्घती करण्ािाठी 
फॉस्रिचे महत्व फार जास्त आहे. झाडाच्ा शरीरातील पक्या प्रकाश 
िंश्ेर्ि यामध्ये फॉस्रिची भूतमका महत्वाची आहे. चयांगला वार्ा 
तमळतवण्ािाठी फॉस्ोरिची गरज आहे. 

 फॉस्रिची कमतरता झाडामध्ये तनमधाि झाल्ाि झाडाची पाने 
गद्घ दहरव्या रंगाची ददितात. झाडाची पाने खोडापािून िुटतात, खालच्ा 
पानयांच्ा कळा जळतात, झाडाच्ा पानाचे देठ िुद्धा मुळते आणि पानयांचा 
गुच्ा िुद्धा तयार होतो. फॉस्रिची गरज पदहल्ा ४ मदहन्ात जास्त 
आहे म्हिून लागवडीपािून त्वररत फॉस्रि देिे गरजेचे आहे पकंवा 
िुपर फॉसे्टच्ा स्वरुपात एक बेिल डोि टाकून फपट्घगेशनद्ारे ४ 
मदहने फॉस्रि तनयतमत देिे आवश्क आहे. 

फॉस्रि हा रटक ६-५ पी.एच. च्ा पुढे उपलब् होत नाही 
पकंवा उपलब्ता कमी होवून त्स्रीकरि होते. त्ािाठी मुळाच्ा 
कक्षेतील िामु कमी करिे अततशय गरजेचे आहे. फॉस्रि आपि 
िुपर फॉसे्टच्ा स्वरुपात, डी.ए.पी., मोनो अमोतनयम फॉसे्ट पकंवा 
फॉस्रीक अरॅसिड अशा अनेक स्वरुपात वापरू शकतो. फॉस्रिची 

मात्रा जरी आपि पूि्घपिे ४ ते ५ मदहन्ात ददली अिली तरी आपल्ा 
देशात पकंवा राज्यात आपि अल्कलाइन जतमनीमध्ये केळीची शेती 
करीत आहोत. केळीच्ा उत्म गुिवत्ेिाठी, अन् द्रव्ययांच्ा जास्तीत 
जास्त उपलब्तेिाठी मुळाच्ा कक्षेतील पी.एच. कमी करण्ािाठी 
फॉस्रीक अरॅसिडचा वापर करिे फायद्ाचे ठरले आहे. िव्घ प्रथम 
आम्ही २००७ िालामध्ये श्ी. चचटू भाई पटेल, कामरेज, श्ी. िुतनल भाई, 
श्ी. फरिु भाई, करजन, िुरत आणि श्ी. प्रेमानंद महाजन, तयांदळवाडी 
ययांच्ा शेतात फॉस्ररक अरॅसिडच्ा प्रायोगगक चाचण्ा रेतल्ा त्ामुळे 
मुळाच्ा कक्षेतील जतमनीचा िामू कमी होवून उत्ादन व गुिवत्ा 
अततशय चयांगली तमळाली. तेव्यांपािून देशात केळीच्ा पपकामध्ये 
फॉस्ररक अरॅसिडच्ा वापराला िुरूवात झाली. फॉस्रि हा रटक 
जतमनीमध्ये त्स्र होिारा अिल्ामुळे तवद्राव्य स्वरूपात फपट्घगेशनद्ारे 
तनयतमत वापरिे गरजेचे आहे. 

पालाश (पोिशॅशर्म)
केळीच्ा पपकामध्ये अततशय महत्वाचा मानला जािारा रटक 

म्हिजे पोटरॅसशयम अिून केळीला िवधात जास्त पालाश या रटकाची 
गरज आहे. पोटरॅशची भूतमका अनेक महत्वाच्ा कायधामध्ये आहे. 
झाडामध्ये इतर अन् रटकयांचे वहन करिे. झाडातील पक्यातनयमन 
करिे, अनेक इनझाइम व अरॅतमनो एसिडची तनतम्घती करिे. प्रामुख्ाने 
झाडामध्ये बायोमाि तनतम्घती करिे रडाची तनतम्घती व रडातील फण्यांची 
िंख्ा, रडाचे वजन पोटरॅशवर अवलंबून आहे. झाडामध्ये िाखरेची 
तनतम्घती करिे झाडातील प्रकाश िंश्ेर्न व र्िन पक्या यामध्ये पोटरॅशची 
भूतमकात महत्वाचा आहे. पोटरॅश या रटकयांची िवधात जास्त गरज पदहल्ा 
िहा मदहन्ात आहे परंतु रडयांच्ा तनिविीनंतर िुद्धा पोटरॅशची गरज 
अिल्ामुळे पोटरॅश तनयतमत देिे, तनयधातक्षम बाग तनमधाि करण्ािाठी 
महत्वाचे आहे. पोटरॅशच्ा कमतरतेमुळे उत्ादनात, गुिवत्ेत रट येते. 
म्हिून पोटरॅशच्ा कमतरतेची लक्षिे मादहत अििे गरजेचे आहे. झाडाची 
खालची पाने पपवळी पडून झुकिे ही िवधात महत्वाचे लक्षि आहे. तिेच 

पालाश कमतरता मरॅग्ेसशयम कमतरता
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पोटरॅशच्ा कमीने पान शेंड्ा कडून पपवळे पडून िुकू लागते व पोपटाच्ा 
चोचीिारखे ददिते हे लक्षि िव्घत्र आढळून येते. पोटरॅशच्ा कमतरतेमुळे 
झाडाची पानं जवळ जवळ तनरून रिोट चोक होते व दहवाळ्ात रड मानेत 
अडकतो. जास्त कमतरता अिली तर पानयांचा खूप रहाि होतो व रड 
िुद्धा अकाली पपकतो. झाडातील इतर पक्या मंदावतात, झाड थंडी व 
उष्णतेत बळी पडते, झाड कमरेतून वाकते पकंवा मोडते, केळीचा वार्ा 
अखूड होतो, रडाला वजन कमी येते. अशा अनेक गोष्टीवर पालाश या 
रटकाच्ा कमीचा पररिाम होतो. जगभरात पोटरॅश पपकातील महत्व 
यावर खूप िंशोर्न झाले. उत्म गुिवत्ा व उत्ादनािाठी प्रतत झाड 
४०० ते १००० ग्रॅम पालाश ददला जातो. टककीमध्ये प्रततझाड १००० ग्रॅम 
तर कोस्टाररकामध्ये ६०० ग्रॅम तर आपल्ाकडे ४०० ग्रॅम पालाश द्ावा 
अशी सशफारि आहे. पोटरॅश कमी ददल्ाि नायटट् ोजन व मरॅग्ेसशयमची 
उपलब्ता कमी होते म्हिून पोटरॅश केळी लागवडीपािून कापिीपययंत 
तनयतमत देिे गरजेचे आहे.

मरॅग्ेशियम
मरॅग्ेसशयम हा अततशय महत्वाचा दयु्यम अन् रटक आहे. मरॅग्ेसशयम 

हा क्ोरोफीलचा मुख् रटक अिल्ामुळे झाडातील फोटोसिथंेिीि 
व अनेक एनझाइम प्रपक्या त्ावर अवलंबून आहे. तिेच मरॅग्ेसशयमच्ा 
कमतरतेमुळे पोटरॅश व करॅ पशियमची उपलब्ता रटते. मरॅग्ेसशयमची कमी 
ओळखायची म्हिजे पानाच्ा कडाकडून पान पपवळे होत जाते. सशर 
आणि रडयांच्ा मध्ये पान पपवळे होते. पानाचे देठ (पप्घल) जयांभळ्ा रंगाचे 
ददिते व झाडाचे पाने िुद्धा खोडापािून िुटतात. मरॅग्ेसशयम तनयतमतपिे 
वापरिे आणि पदहल्ा पाच ते िहा मदहन्ात मरॅग्ेसशयमचा वापर 
महत्वाचा आहे. िव्घिार्ारि जतमनीच्ा प्रततनुिार प्रतत झाड ३० ते ५० 
ग्रॅम मरॅग्ेसशयम वापरिे गरजेचे आहे. 

करॅ टल्शयम
हा दिुरा महत्वाचा दयु्यम अन्रटक आहे. करॅ पशियमचे काय्घ पेशींची 

तनतम्घती, पानाच्ा सशरामध्ये अनेक एनझाइमच्ा तनतम्घतीमध्ये, मुळयांच्ा 

तवकािािाठी व वातावरिाशी झगडण्ािाठी करॅ पशियम या रटकयांचा 
मोठा वाटा आहे.

करॅ पशियमच्ा कमतरतेची लक्षिे म्हिजे पानाच्ा कडावर, पानयांवर 
करवतीच्ा दात्ाप्रमािे पान करपिे, पानाचा आकार लहान होिे, 
पानाच्ा फक्त सशरा तनरिे, पानाला पाते नििे अशी लक्षिे झाडावर 
ददितात तर केळीची िाल तडकते आणि केळी पपकल्ानंतर िुद्धा िाल 
िहज फाटिे अशी लक्षिे ददितात. करॅ पशियमचा वापर केळी पपकात 
करिे गरजेचे आहे िार्ारिपिे ५० पकलो करॅ पशिययम नायटट् ेट एक 
हजार झाडािाठी, पदहल्ा पाच ते िहा मदहन्ात देिे महत्वाचे आहे. 
करॅ पशियमच्ा वापराने बागेत गुिवत्ा तनमधाि होऊन केळीचा रड व 
केळीचा वार्ा चयांगला तमळतो. िोडीयम या क्षाराचा केळीवर पररिाम 
कमी होतो. बागेला पाण्ाचा ताि पडला तर करॅ पशियम कमतरता जास्त 
होते. त्ािाठी बागेला िंतुसलत करॅ ल्शियमचा वापर करिे व मुळाच्ा 
कक्षेत कायम ओलावा ठेविे करॅ पशियमच्ा उपलब्तेिाठी गरजेचे आहे.

सल्फर (गंधक)
िल्फर या रटकाचे महत्वाचे काय्घ म्हिजे प्रोटीन आणि अमीनो 

अरॅसिडची झाडामध्ये तनतम्घती करिे. हरीतद्रव्य तनमधाि करण्ािाठी 
िल्फरची गरज आहे. िल्फरचा पुरवठा िंतुसलत अिल्ाि रडाचे वजन 
व गुिवत्ा चयांगली तमळते. झाड बुरशीजन् कमी बळी पडते. िल्फरची 
कमी ओळखण्ािाठी झाडाची नवीन पाने पपवळी पयांढरी होतात. 
पानाच्ा मुख् सशरा जाड होतात. आणि खूपच जास्त कमी अिल्ाि 
पानावर नेक्ोटीक स्ॉट ददितात पकंवा पाने जळतात िुद्धा. आपि 
िल्फर हा अमोतनयम िले्फट, मरॅग्ेसशयम िले्फट, पोटरॅसशयम िले्फट 
या स्वरूपातही देतो त्ामुळे फार जास्त कमी जािवत नाही तरी िुद्धा 
बागेला एक ते दोन वेळा प्रतत हजारी १० पकलो िल्फर देिे गरजेचे आहे. 

बोरॉन
भारतामध्ये फार जास्त बोरॉन या रटकाची कमी ददित नाही परंतु 

बोरॉन हा िुद्धा महत्वाचा रटक आहे. रडाच्ा तनतम्घतीिाठी, केळ्यांच्ा 

करॅ लसशयम कमतरता बोरारॅन कमतरता
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तनतम्घतीिाठी, झाडाच्ा शरीरात अन् रटकयांचे वहन करण्ािाठी 
गरजेचा आहे. करॅ पशियमच्ा उपलब्तेिाठी बोरॉन या रटकाची गरज 
आहे. केळ्यांच्ा गुिवत्ेिाठी, केळीची िाल चयांगली रहावी यािाठी, 
मुळीच्ा तवकािािाठी बोरॉन गरजेचा आहे. बोरॉनची कमी झाल्ाि 
बुरशीजन् रोगयांचा प्रादभुधाव वाढतो.

बोरॉनची कमी झाल्ाि नवीन येिारी पाने एकदम 
बारीक व फक्त सशरा येतात, पानामध्ये सशरावर 
आडव्या पयांढरया रंगाच्ा रेर्ा ददितात अशा 
प्रकारची चचने् ददितात.बोरॉनिाठी, 
बोररॅक्स पकंवा बोरीक अरॅसिडचा वापर 
करिे गरजेचे आहे. दर आठवड्ाला 
आपि बोरॉन दठबकद्ारे करॅ पशियम 
िोबत िोडू शकतो. उच्चतम व 
तनयधातक्षम गुिवत्ेिाठी बोरॉन झाडाला 
देिे गरजेचे आहे.

फेरस (लोह)
फेरि या रटकयांची गरज फोटोसिथंेसिि 

(प्रकाश िंश्ेर्नािाठी) अिून हररत द्रव्य तनतम्घतीिाठी 
िुद्धा आहे. झाडाचे र्िन चयांगले होण्ािाठी आणि चयापचच 
प्रपक्येिाठी लोह या रटकयांची गरज आहे.

लोहाच्ा कमतरतेमुळे पानावर प्रथम पयांढरया पपवळ्ा रेर्ा ददितात. 
पान पपवळे पडते आणि त्ानंतर िव्घ नवीन पाने पयांढरी होतात. लोह या 
रटकयांची कमतरता चुनखडी युक्त जतमनीत जास्त ददिते, झाड लहान 
अवस्ेत अितयांना खूप जास्त तापमान झाल्ाि फेरिची कमी ददिते. 
ज्या जतमनी पािी र्रून ठेवतात त्ामध्ये लोहाची कमतरता जास्त 
जािवते. केळीला लोहाची गरज तशी कमी आहे. प्रतत हजारी १० पकलो. 
फेरि िले्फट दोन वेळा ददल्ाि कमी भरून तनरते पकंवा चचलेटेड 
फेरिची झाडावर फवारिी करिे गरजेचे आहे. 

झिकं (जस्त)
झझकं केळी झाडाच्ा अनेक क्ीयािाठी आवश्क अिलेला रटक 

आहे. प्रामुख्ाने िव्घ मेटाबोलीक पक्येमध्ये जिे, प्रोटीन, एनझाइम, 
कॉब्घनडाय ऑक्साइड पक्या व पानाने तयार केलेले अन् रडाकडे वाहून 
नेिे अशा अनेक प्रपक्ययांिाठी झझकं या रटकाची गरज आहे.

झझकंाची कमतरतेची चचने् म्हिजे पानातील दयु्यम 
सशरेच्ामध्ये पपवळ्ा रंगाच्ा रेर्ा तनमधाि होिे 

सशरा मात्र दहरव्या राहिे. नवीन पाने लहान येिे, 
पपवळ्ा पट्टावर काळे डाग पडिे. िवधात 

ठळक ददििारी कमतरता म्हिजे पानाच्ा 
मागील बाजूि तयांबड्ा रंगाची छटा 
ददिने ज्याला एन्ोिायनीन पपगमेंटस्ि 
अशी म्हितात त्ाची तनतम्घती होिे. तिेच 
रडावरील केळी लहान व वेडी वाकडी होिे, 

रडाचा दयांडा िरळ न राहता दयांड्ाला वाक 
येिे व दयांडा जतमनीला िमयांतर होिे पकंवा दयांडा 

वरच्ा बाजूने वाकिे. झाडाची पपळ कमजोर व 
बारीक येिे अिे अनेक झझकं कमतरतेची चचने् ददितात. 

ज्यामुळे झाडाची वाढ िशक्त होत नाही व रडाला गुिवत्ा िुद्धा 
तमळत नाही.

केळीला झझकं िले्फटच्ा स्वरूपात पकंवा चचलेटेड झझकंच्ा 
स्वरूपात झझकं पुरवठा करता येतो. िार्ारि १० पकलो झझकं िले्फट 
एक हजार झाडयांना लागवडीपािून ततिरया व चौथ्ा मदहन्ात देिे 
गरजेचे आहे. केळीच्ा तनिविीआर्ी व नंतर दर दहा ददवियांनी चचलेटेड 
झझकं थोड्ा प्रमािात दठबकिंचाद्ारे देिे फायद्ाचे आहे.

कॉपर (तांबे)
कॉपर केळीिाठी आवश्क अिलेला रटक आहे. झाडाचे प्रकाश 

िंश्ेर्न व र्ािोच्र्ाि यािाठी कॉपरची गरज आहे. अनेक चयापचय 

फेरि कमतरता झझकं कमतरता

झझकं कमतरता
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प्रपक्येत कॉपरचे महत्व आहे. कॉपरची कमतरता म्हिजे पानाची मुख् 
सशर आणि इतर सशराखाली वाकतात. झाडाला छत्रीचा आकार येतो. 
पानावर पपवळा, तयांबडा रंग येतो. ज्या बागेवर कॉपर ऑक्सोक्ोराईड 
फवारिी होते पकंवा बुरशीनाशक म्हिून डट् ेन्ींग केली जाते, ततथे 
कॉपरची कमी जािवत नाही.

मँगनीज (मंगल)
मँगनीज या रटकाची गरज झाडाच्ा व रडाच्ा गुिवत्ेिाठी आहे. 

आपल्ाकडे मरॅगनीज फारिे वापरत नाही. गेल्ा पाच वर्धापािून मी 
मरॅगनीजची सशफारि करीत आहे व आपले शेतकरी मरॅगनीज िले्फट 
पकंवा मरॅगनीज ऑक्साईड वापरत आहे. थोड्ा प्रमािात वापरिे गरजेचे 
आहे. मरॅगनीजच्ा कमतरतेपेक्षा मरॅगनीजची टॉपक्सिीटी जास्त रातक 
आहे. मरॅगनीजच्ा कमतरतेने पानाच्ा कडा करवतीच्ा दात्ािारख्ा 
जळतात व त्ावर बुरशीची वाढ होते. मरॅगनीज कमी प्रमािात वापरिे 
फायद्ाचे आहे.

केळीच्ा वाढीच्ा अवस्ेनुसार अन्न घिकांचा वापर -
 केळीच्ा वाढीच्ा अवस्ेनुिार अन् रटकयांचा पुरवठा करिे 

गरजेचे आहे. नत्राची गरज पदहल्ा ६ मदहन्ात जास्त आहे तर पुढील 
४ ते ५ मदहन्ात कमी आहे. सु्रदाची गरज पदहल्ा ४ मदहन्ात जास्त 
आहे तर नंतरच्ा मदहन्ात अत्ंत कमी आहे. पालाशची गरज पदहल्ा 
६ मदहन्ात जास्त आहे. तर केळी तनिविी नंतर पालाश देिे गरजेचे 
आहे. दयु्यम अन् रटकयांची गरज केळी तनिवण्ाच्ा आर्ी जास्त आहे 
तर िूक्ष अन् रटकयांची िुद्धा गरज केळी तनिविीच्ा आर्ी जास्त आहे 
नंतर कमी आहे. त्ा नुिार अन्रटक देिे गरजेचे आहे.

केळीसाठी फटिटिगेशन 
 केळीिाठी अन् रटकयांचे व्यवस्ापन करीत अितयांना एक गोष्ट 

लक्षात रेिे गरजेचे आहे की पारंपाररक पद्धतीने जर हाताने खते 
टाकली तर त्ाची उपलब्ता अत्ंत कमी आहे. नत्राची काय्घक्षमता ४५ 
ते ५० टके् आहे सु्रदाची काय्घक्षमता ३०-३५ टके् आहे पालाशची 
काय्घक्षमता ५० टके् आहे. त्ामुळे केळीला दठबकद्ारे खते देवून 
फपट्घगेशन करिे अत्ंत महत्वाचे आहे. झाड जेव्ा केव्ा पािी उचलते 
त्ावेळेि पाण्ािोबत खते उचलली तर अन्रटकयांची उपलब्ता तर 
वाढतेच परंतु झाडाला चौथ्ा ददवशी पकंवा, एक ददविा आड पकंवा 
ऑटोमेशन फपट्घगेशन द्ारे दररोज अन्रटक देता येतात. आज जळगयांव 
सजल्हामध्ये अनेक केळी उत्ादकयांनी केळी बागयांिाठी ऑटोमेशन 
प्रिाली शेतावर उभारली आहे. त्ामुळे ते दररोज खते देवू शकतात. 
त्ामुळे बागयांची वाढ अततशय िशक्त होवून उत्ादन व गुिवत्ा तमळते.

फटिटिगेशनचे फार्दे
१) जी खते पाण्ामध्ये पूि्घपिे तवररळतात प्रामुख्ाने आयात केलेली 

तवद्राव्य खते, युररया, पयांढरे पोटरॅश, िले्फट ऑफ पोटरॅश, मरॅगनेसशयम, 
करॅ ल्शियम नायटट् ेट ही खते फटवीगेशन द्ारे देता येतात.

२) तवद्राव्य खते पाण्ात पूि्घपिे तवररळलेली अिल्ामुळे व कमी 
मात्रेत देत अिल्ामुळे खतयांची उपलब्ता वाढते. 

३) फपट्घगेशनमध्ये खते िरळ मुळाच्ा कक्षेत ददली जातात त्यांची 
तीव्रता कमी अिते. झाडाला िहज ती तमळतात.

४) खतं दररोज पकंवा चौथ्ा ददवशी देत अिल्ामुळे खतयांचा रहाि 
कमी होतो.

५) खते वाढीच्ा अवसथेनुिार व त्ा प्रमािात देता येतात.

फटिटिगेशन करण्ाचे वेळापत्रक / शेड्यूल
फटवीगेशनिाठी खतयांची मात्रा व वेळापत्रक - (फॉस्ररक अरॅसिड 
वापरल्ाि) : नत्र : २०० : सु्रद : ७० : पालाश : ४०० ग्रॅम प्रतत झाड

िटिटिगेिन 
करण्ाचा 
कालावधषी

खतांचषी ग्ेड
एकयू ण 
खते 

(टकलो)

खतांचषी मात्ा प्रतत 
िजारी (दर चौथ्ा 
हदविषी) (टकलो)

रोपे 
लागवडी 

पािून ७ ते 
६७ ददवि

युररया ९० ४.५

१२:६१:० पकंवा २० २.०

फॉस्ररक अरॅसिड ०७ ०.७००

पयांढरे पोटरॅश पकंवा १३० ६.५

०:००:५० १०० ५.०

मरॅग्ेसशयम िले्फट १० ०.५

६७ ददवि 
ते

१२७ ददवि

युररया १२० ६.०

१२:६१:० पकंवा २० २.०

फॉस्ररक अरॅसिड ०७ ०.७००

मरॅग्ेसशयम िले्फट २० १.०

पयांढरे पोटरॅश पकंवा १३० ६.५

०:००:५० १२० ६.०

१२७ ददवि 
ते

१८७ ददवि

युररया १२० ६.०

मरॅग्ेसशयम िले्फट २० १.०

फॉस्ररक अरॅसिड ५ ०.२५०

पयांढरे पोटरॅश १३० ६.५

पकंवा ०:०:५० १२० ६.०

१८७ ददवि 
ते ३१५ 
ददवि

युररया १०८ २.५

पयांढरे पोटरॅश २७९ ६.५

पकंवा ०:०:५० २५६ ६.०

* लागवडीच्ा आर्ी बेडमध्ये हजारी ३ बरॅग िुपर फॉसे्ट टाकावे

िषीप - वरील खतयांच्ा मात्रा फक्त माग्घदश्घनािाठी अिून माती 
परीक्षि अहवालानुिार त्ात बदल करावे.
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जळगाव सजल्हातील 
जामनेर, चोपडा व जळगाव 
तालुक्यात तिेच थोड्ा प्रमािात 
सशरपुर तालुक्यात कयांदे बाग 
केळीच्ा लागवडी होतात. िाेलापुर 
सजल्ा कयांदेबाग केळीची लागवड माेठ्ा 
प्रमािात करीत आहे मागील हंगामापािून जळगाव 
सजल्हातून आणि प्रामुख्ाने जामनेर तालुक्यातून तनयधातीला 
चयांगली िुरुवात झाली आहे

िाेलापुर तर केळी तनयधातीचे हब बनले आहे. 
जळगाव आणि ब-हािपुर सजल्ा कयांदे बाग 
केळी लागवडीचे पारंपाररक सजले् आहेत. या 
कालावर्ीत इतर राज्यातील मृगाची केळीची 
कापिी िंपलेली अिते. त्ामुळे कयांदे बाग 
केळीची लागवड दरवर्वी वाढत आहे. कयांदे बाग 
केळीची कापिी नवरात्र, दिरा, ददवाळीत येत अिल्ामुळे केळीची 
मागिीही चयांगली अिते.

लागवडीचे ननर्ाेजन
कयांदेबाग केळीची लागवड 

प्रामुख्ाने िाेयाबीन मका, मुग 
पकंवा कपाशीचे पीक रेऊन करीत 

अितात. खरीपाच्ा पपकाची काढिी 
आणि त्ानंतर जमीन तयार करिे फारच 

महत्वाचे अिते. वातावरि बदलाचा पररिाम म्हिुन 
पाविाळा आक्टाेबर पययंत लयांबत आहे त्ामुळे जमीनी 
तापत नाही, वाफिा हाेत नाही. म्हिुन लागवडीिाठी शेती 
तयार करता येत नाही. यावर्वी तर पाविामुळे कयांदे बागाच्ा 

लागवडी तब्बल एक मदहना लयांबल्ा खरीपाचे 
पीक लवकर काढून जमीन खाेल नयांगरिे गरजेचे 
आहे. अनेकदा वेळेअभावी काही बागायतदार 
वाफिा नितयांना शेती तयार करतात मग वर््घभर 
बागेची वाढ िमार्ानकारक हाेत नाही त्ािाठी 

अततशय महत्वाचे तंत्रज्ान आहे गादी वाफ्ावर केळी राेपयांची लागवड 
करिे जेिे करुन मुळयांची वाढ चयांगली हाेते व बाग िुधदा चयांगली येते.

कांदे बाग 
केळी 

लागवडी्चे 
ननयोजन 

तुषार पािील
ॲग्ोनॉमीसट (जामनेर),  

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल. 
(मोबा. ९४०३६९५९०८)
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कंदाची लागवड 
जळगाव सजल्हातील इतर तालुके वगळता जळगाव व चाेपडा 

तालुक्यात आजही माेठ्ा प्रमािात कयांदे बागात कंदाच्ा लागवडी 
हाेतात. त्ामुळे बागा अततशय लहान माेठ्ा हाेतात. कारि नाेव्ेंबरच्ा 
दिु-या आठवड्ापािुन थंडी िुरु हाेते. कंदाच्ा लागवडी केल्ा तर थंड 
तापमानामुळे कंदाचे जमवीनेशन हाेत नाही-उगवि हाेत नाही. झाली तर 
खुपच लहान - माेठी व कमी जास्त हाेते. त्ामुळे खुपच अाथ्थ्घक नुकिान 
हाेते.कंदाच्ा बागयांचे वजन १४ ते १५ पकलाेच्ा पेक्षा जास्त तमळत नाही 
आणि कापिी ६५ ते ७० टक्ययांपेक्षा जास्त हाेत नाही. केळीला 
गुिवत्ा निते त्ामुळे बाजार भाव तमळत नाही. पयधायाने 
केळी बागायतदारयांचे खुप अाथ्थ्घक नुकिान हाेते.

टिश्ुकल्चर राेपांची लागवड 
जामनेर, रावेर, यावल, िाेलापूर व 

ियांगली या पररिरामध्ये माेठ्ा प्रमािात जैन 
पटश्ुकल्चर केळी राेपयांची लागवड केल्ा जाते 
कारि दहवाळ्ातील तापमानात राेपयांना िशक्त 
मुळयांचा जारवा व काय्घक्षम पाने अिल्ामुळे 
थंड तापमानाचा जतम्घनेशनवर जास्त पररिाम हाेत 
नाही. त्ामुळे पटश्ुकल्चर बागयांची वाढ जरी मंद गतीने 
अिली तरी िुधदा एक िारखी अिते. गेल्ा तीन ते चार वर्धात 
कयांदेबागात पटश्ुकल्चर केळी राेपयांची मागिी खूप वाढली, गाेरगावले, 
करंज, गाढाेदा, कुिुंबा, वढाेदा व िंपूि्घ जामनेर तालुक्यात बरहापुर 
मर्ील तनमंदळ पररिरात. राेपयांची लागवड माेठ्ा प्रमािावर हाेत आहे 
कारि उत्म गुिवत्ेच्ा बागा उभ्ा रहात आहे. जामनेर मर्ील पहूर, 
पपपंळगाव, िाेनाळा पररिर तर कयांदे बाग केळी तनयधातीचे हब बनले 
आहे आणि िाेलापूर तर अततशय तनयधातीत पुढे आहे. त्ामुळे कंदाच्ा 
कयांदेबाग केळी पेक्षा जैन पटश्ुकल्चर केळीला खुप जास्त मागिी आहे व 
भाव ही जास्त तमळत आहे. कापिीचे प्रमाि ९० - ९५ टके् आहे िरािरी 

वजन जळगाव सजल्हात २० ते २३ पकलाे आहे. तर िाेलापूरमध्ये २५ ते 
२८ पकलाे आहे त्ामुळे कयांदे बाग लागवडीकडे िुधदा केळी बागायतदार 
वळले आहेत.

कांदे बाग केळीवर हहवाळा व उन्ाळ्ाचा पररणाम 
कयांदे बाग केळीची लागवड ऑक्टाेबर, नाेव्ेंबर व पडिेंबर या तीन 

मदहन्ात केली जाते. लागवड केल्ा नंतर त्वरीत दहवाळा िुरु हाेताे. 
केळी हे उष्ण व दमट तापमानाचे पीक अिल्ामुळे दहवाळ्ाला बळी 
पडते. त्ाचा पररिाम वाढ मंदावते. त्ातच केळी उत्ादक पारंपाररक 

पधदतीने केळीची शेती करीत अिेल तर बागेवर खूपच तवपरीत 
पररिाम हाेतो.बागा पपवळ्ा पडतात, बागेची वाढ खुंटते, 

झाडाची पाने खाेडापािुन माेकळी हाेतात, पाने 
बारीक तनरतात, कर्ी कर्ी नतवन पाेंगे जळतात, 
तनिविीच्ा बागा पपवळ्ा पडतात, रड 
मानेत अडकून पडताे आणि कापिीवरची बाग 
अिेलतर केळीची पाने जळतात रडयांचा तवकाि 
थयांबताे. कारि तापमान जेव्ा १६ अंशाच्ा 

खाली येते आणि जेव्ा १२ अंशाच्ा खाली जाते 
तेव्ा अन् रटकयांची उपलब्ता खूपच कमी होते. 

मुळ्ा काळ्ा पडतात. केळीवर िालेच्ा खाली चचलींग 
इन्ुरी होते आणि कापिीवर अिलेल्ा बागा तनयधातीिाठी 

योग् राहत नाही परंतु देशयांतग्घत तवतरिािाठी काही अडचि निते. 
त्ािाठी बागयांचे दहवाळ्ातील व्यवस्ापन अततशय महत्वाचे आहे. 
जानेवारी नंतर फेब्ुवारीमध्ये तापमान वाढायला िुरूवात होते आणि 
बागेची वाढही चयांगली होवू लागते. परंतु एक ते ददड मदहना चयांगला गेला 
म्हिजे माच्घमध्ये केळी बागेला वाढीिाठी पोर्क वातावरि तनमधाि 
होते आणि पुन्ा एपप्रल पािून खूप तापमान वाढून ४५ अंशापेक्षा जास्त 
होते तर आद्र्घता २५ ते ३० टक्क्यावर येते. झाडाच्ा वाढीच्ा अवसे्त 
बागेला पदहला शॉक थंड तापमानाचा तर दिुरा शॉक उष्ण व कोरड्ा 
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वातावरिाचा बितो. त्ािाठी कयांदेबागेचे शास्त्रोक्त व्यवस्ापन 
अततशय महत्वाचे आहे अन्था अनेक केळी बागायतदार कंदाच्ा बागा 
लावतात, पारंपारीक पद्धतीने व्यवस्ापन करतात आणि िरािरी १२ ते 
१३ पकलोची राि कापतात. अशा आर्ुतनक युगात आपि केळीची शेती 
अशा पद्धतीने करिार अिू तर पपढ्यान पपढ्या कयांदेबाग केळी लागवड 
दाराच्ा जीवनात प्रगती होिार नाही. त्ािाठी आपि तंत्रज्ानाची काि 
र्रून स्र्जेच्ा युगात उच्चतम गुिवत्ा व वजन चयांगले काढले तरच 
कयांदेबाग केळी परवडते अन्था कयांदेबागाची शेती न करिे फायद्ाचे 
ठरते.

कांदेबाग केळीचे पाणी व अन्न घिकांचे व्यवस्ापन 
अनेक केळी लागवडदारयांचा अिा गैरिमज आहे की दहवाळ्ात 

केळी पािी रेत नाही. दहवाळ्ात अन् रटक झाड रेवू शकत नाही त्ामुळे 
आपि दहवाळ्ात बागेला पािी काही ददवि बंद ठेवतो व अन् रटकही 
देत नाही. परंतु थंड तापमानामुळे रािायतनक खतयांची तवद्राव्य क्षमता कमी 
होते. ते तवररळत नाही आणि हाताने डोि टाकले तर ते एक एक मदहना 
तिेच पडून राहतात. आपि जर बागेला दररोज तनयतमत गरजेनुिार 
मुळयांच्ा कक्षेत वाफिा राहील अिे पािी ददले, त्ाच्ा िोबत फपट्घगेशन 
द्ारे अन्रटकयांचा तवररळलेल्ा स्वरुपात पुरवठा केला तर झाडाला 
पाण्ािोबत खतं तमळतात, खतयांची उपलब्ता वाढते. खतं तनयतमत 
तमळतात. त्ामुळे बागेची वाढ थयांबत नाही, बागा थंडीला बळी पडत 
नाही. त्ाचा पररिाम म्हिजे आपल्ाला पीक चयांगले तमळते व उत्ादन 
िुद्धा चयांगले तमळते. म्हिून दहवाळ्ात बागेला तनयतमत दठबकद्ारे पािी 
व फपट्घगेशन करिे गरजेचे आहे. कारि दपुारचे तापमान २० ते २२ अंश 
अिते आणि मुळयांच्ा कक्षेत पािी व अन् रटक अितील तर झाडाला 
त्वरीत उपलब् होतील. हे शास्त्र कयांदेबाग केळी उत्ादकयांनी िमजून रेिे 
गरजेचे आहे. तापमान वाढले की पाण्ाची मात्रा वाढवावी उन्ाळाभर 

फपट्घगेशन करावे. कंद बागयांची कापिी पाविाळ्ात येते पकंवा पाऊि 
िंपताना होते. त्ामुळे रडावर पपपटगं व झाडावर करपा वाढतो त्ाचे 
तनयोजन करिे महत्ताचे आहे.

टपलबागांचे ननर्ोजन 
मागील वर्वी ज्ययांनी जैन पटश्ुकल्चर केळी रोपयांची कयांदेबागात 

लागवड केली होती त्ा बागयांची कापिी िंपली अिून काही शेतकरययांनी 
पीलबाग ठेवले आहे. त्यांनी जमीन मोकळी करून घ्ावी, मुख् झाडयांची 
िव्घ पाने कापावी, खोड उभं ठेवावं आणि नव्याने बेड तयार करून त्ात 
एक डीएपी, पोटरॅश, अमोतनयम िले्फटचा बेिल डोि भरावा. िोबत 
तनबंोळी पेंढ टाकावी. नव्याने बेड चयांगला करून फपट्घगेशन िुरू करावे 
म्हिजे कयांदेबाग केळीच्ा पपलबागाची वाढ जोमदार होईल.

कयांदेबागेची कापिी पाविाळ्ात होत अिल्ामुळे पपटींग व करपा 
रोगाचा प्रादभुधाव वाढतो त्ामुळे पुढील वर्वी वेळीच लक्ष देवून पपटींग व 
करपा रोगावर तनयंत्रि ठेवावे जेिेकरून नुकिान होिार नाही.

कयांदे बाग केळीची या वर्वी पािून मोठ्ा प्रमािात तनयधात होत आहे. 
त्ािाठी गुिवत्ेच्ा मालाची गरज आहे. म्हिून वेळोवेळी फु्टकेअर 
केले तर आपल्ा राज्याला कयांदेबाग केळी तनयधातीत मोठा वाव आहे. 
परंतु त्ािाठी उत्म गुिवत्ेच्ा बागा उभ्ा करिे व तनयधातीिाठीच्ा 
गुिवत्ेचे तनकर् पूि्घ करिे अततशय गरजेचे आहे. यावर्वी तनयधातीची 
िुरूवात झाली. पुढील वर्वी कयांदेबाग केळीची तनयधात मोठ्ा प्रमािात 
होिार आहे. आज स्ातनक व तनयधात यातील केळीच्ा भावात मोठा 
फरक आहे. त्ामुळे केळी उत्ादकयांनी आज पािून कयांदेबागेची काळजी 
रेतली तर पुढील वर्वी उत्म गुिवत्ा व वजन तमळेल. पयधायाने कयांदेबाग 
म्हिजे नफ्ाची शेती होईल. जेिे करून उन्ाळ्ात कयांदेबागेची वाढ 
अततशय जोमाने होवून चयांगली राि तमळेल. 
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उष्ण व दमट हवामानातील केळी हे पीक अिल्ामुळे थंड 
तापमानाचा तवपरीत पररिाम केळी बागयांवर होतो व बागा दहवाळ्ाि 
बळी पडून वाढ व तनिविीवर पररिाम होतो. तर कापिीच्ा बागयांवर 
चचलींग इन्ुरी होते. आपल्ाकडे दहवाळ्ात तापमान ७ ते ८ अंशापययंत 
खाली येते. तर उत्र प्रदेश िारख्ा राज्यात ३ ते ४ अंशापययंत कमी 
होते. दहवाळ्ात बागयांचे योग् व्यवस्ापन झाले नाही, तर मात्र मोठे 
नुकिान होते. मागील २-३ वर्धापािून थंडी लयांबत आहे, त्ामुळे यापूववी 
जेवढा पररिाम झाला नाही त्ापेक्षा अथ्र्क पररिाम झाला. त्ािाठी 
दहवाळ्ात बागेचे व्यवस्ापन शास्त्रोक्त पद्धतीने करिे गरजेचे आहे. 

थंडीचा बागेवर पररणाम 
१) कयांदे बाग लागवड केलेल्ा लहान बागयांची वाढ थयांबते.
२) झाडयांची पाने पपवळी पडतात. पोगा लहान तनरतो.
३)  थंडीत जास्त पडली, तापमान जास्त ददवि १२ अंशापेक्षा कमी 

रादहले तर नवीन येिारा पोगा पयांढरा होऊन नंतर काळा पडतो.

हहवाळ्ात बागेचे व्यवस्ापन 
 दहवाळ्ात बागयांना तनयतमत गरजेप्रमािे रात्रीच्ा दठबक िंच 

चालवून पािी द्ा. बागेला पाण्ाचा ताि देऊ नका. 
 कयांदे बागयांना दर चौथ्ा ददवशी युररया ४.५ पकलो, १२:६१:०  

२ पकलो, पयांढरे पोटरॅश ६.५ पकलो, मरॅग्ेसशअम ५०० ग्रॅम प्रतत हजारी 
दर चौथ्ा ददवशी तनयतमत िोडावे. 

 मृग बागयांना युररया ६ पकलो, १२:६१:० - १ पकलो पकंवा फारॅस्ररक 
पकंवा अरॅसिड ७०० ग्रॅम, पयांढरे पोटरॅश ६.५ पकलो पकंवा ०:०:५० ५ 
पकलो, मरॅग्ेसशअम िले्फट १ पकलो प्रतत हजारी दर चौथ्ा ददवशी 
तनयतमत िोडावे. 

 तनिविी झालेल्ा बागयांना युररया २.५ पकलो, फारॅस्ररक अरॅसिड 
२५० ग्रॅम, पयांढरे पोटरॅश ६.५ पकलो, मरॅग्ेसशअम ५०० ग्रॅम प्रतत हजारी 
दर चौथ्ा ददवशी दठबकद्ारे तनयतमत िोडावे. 

 बागे िभोवताली ताट्ा बयांर्ाव्या पकंवा शेडनेट बयांर्ावी पकंवा जुन्ा 

हिवाळ्ात 
केळी बागेचषी 
जोपासना व 

तनगा
४) झाडाची पाने खोडापािून वेगळी होतात. 
५) मोठ्ा बागयांमध्ये पपवळ्ा पकंवा चुनखडीच्ा 

जतमनीत मोठ्ा प्रमािात पाने करपतात. 
६) तनिविीच्ा बागेचे व्यवस्ापन चयांगले निल्ाि 

थंडीमुळे ‘रिोटचोक’ होऊन रड मानेत अडकतो. 
७) कापिीच्ा बागयांना चीसलंग इन्ुरी होते, त्ामुळे 

केळीला पपवळा र्मक रंग येत निल्ाने 
तनयधातीिाठी चालत नाही. 

८) थंड तापमानात रािायतनक खतयांची तवद्राव्यता 
कमी होते, त्ामुळे झाडाला पुरेपूर खते उपलब् 
होत नाही. 

९) दहवाळ्ात झाडाची पाने अचानक करपतात. 
त्ाला 'चरका' अिे म्हितात, अनेक केळी उत्ादक त्ाला करपा 
िमजतात. 

िाड्ा लावाव्यात.
 तापमान ६ ते ८ अंशावर अिल्ाि पकंवा १० अंशाखाली 

गेल्ाि बागेत लाकडाचा, गव्ाचा पकंवा भाताचा भुिा 
जाळून रात्रीच्ा वेळेि र्ूर करावा. 
 रडावर चचसलंग इन्ुरी कमी व्ावी म्हिून ५ फूट लयांब, ३ 

फूट रंुद व २५ मायक्ोन जाडीची स्क्रपटयंग बरॅग (बंच कव्र) 
रालावी. 
 थंड तापमानात व्ायरिची चचने् स्ष्ट ददितात. 

कुठेही सिएमव्ी पकंवा बंची टारॅप ददिल्ाि त्वरीत 
झाडे उपटून व्ायरिचे व्यवस्ापन करावे. 
 बागयांना दर आठवड्ाला करॅ ल्शियम नायटट् ेट 

२.५ पकलो हजारी व िोबत थोडे ह्तुमक अरॅसिड, 
प्यांटोझाईम, अतमनो अरॅसिड तनयतमत िोडावे.

 गोटवंद पािील
ॲग्ोनॉमीसट (नंदरूबार),  

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल. 
(मोबा. ९४२२७७४९७५)
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केळीवरील 
सिगाटोका (करपा) 
रोगाचे व्यवस्ापन

केळीवरील 
ससगाटोका (करपा) 
रोगाचे व्वस्ापन

श्ी. राहुल भारंबे
ॲग्ोनॉमीसट (रावेर)

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल.  
(मोबा. ९४२२७७४९3१)
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चालू वर्वी िुद्धा म्हिजे २०२१ च्ा ऑगस्ट-िप्ेंबर मध्ये जुन्ा 
बागयांत करपा रोगाचा प्रादभुधाव मोठ्ा प्रमािात ददिून आला. कारि 
जुलै मध्ये झालेल्ा अतनयतमत पाविामुळे वातावरिात आद्र्घता वाढली 
व करप्ाची मोठ्ा प्रमािात वाढ झाली. बागयांवर तीन ते चार पाने 
काय्घक्षम राहीली. ती पि २०ते २५ टके् करपलेली होती. त्ामुळे 
अपररपक् केळी पपकण्ाि िुरू झाली. पररिामी ४०० ते ५०० रू. प्रतत 
क्क्टंल भावाने कापण्ा कराव्या लागल्ा. तिेच माच्घ ते मे पययंतच्ा 
लागवडीि िुद्धा मोठ्ा प्रमािात करप्ाचा प्रिार झाल्ाने तीन ते 
चार पाने पूि्घपिे कोरडी झाली. म्हिूनच करपा रोगाचे व्यवस्ापन 
योग् वेळेि करून आपि रोगाला वेळीच आळा रालू शकतो, व आपले 
नुकिान टाळू शकतो.

आपल्ा पररिरात ज्ययांनी करपा रोगाला िमजून योग् वेळी 
तनयोजन केले, फवारिी केली त्यांच्ा बागा आज िुद्धा िुदृढ 
अिून जोमदार वाढ आहे.

केळी पपकातील करपा (सिगाटोका) या 
रोगाचा इततहाि फार जुना आहे. िार्ारि 
१९०२ िाली करपा रोगाचे तनदान जावा 
या बेटावर झाले. परंतु त्ाचा जासत 
प्रादभुधाव जावा देशातील सिगाटोका 
बेटावर मोठ्ा प्रमािात झाला म्हिून 
तेवहापािुन या रोगाला सिगाटोका अिे 
नाव पडले. आजतमतीि सिगाटोका 
रोगाचा प्रादभुधाव जवळपाि िव्घच केळी 
उत्ादक देशयांमध्ये आहे. प्रामुख्ाने होंडूरि, 
कोसटारीका, इक्वेडोर, ब्ाझील, पफलीपीन्स या 
देशामध्ये खुप मोठ्ा प्रमािात सिगाटोका रोगाचे थैमान 
आहे. केळीच्ा पपकाला या देशयांमध्ये सिगाटोका रोगाला फार 
जासत महत्त आहे कारि रोगाने होिारे नुकिान जास्त आहे. आणि रोग 
व्यवसथापनाचा खच्घ िुद्धा खुप जासत आहे. केळी तनयधातीवदारा व व्यापारी 
तत्वावर केळीची शेती करिारया देशयांनी सिगाटोका व्यवस्ापनाचे 
उतृ्ष्ट मॉडेल तनमधाि केले आहे. त्ामुळे रोग पकतीही रातक अिला 
तरी िुद्धा केळी उत्ादक रोगाला राबरत नाही. रोग येिार नाही आणि 
आल्ाि तो नुकिानीची पातळी गाठिार नाही यािाठी िव्घ केळी 
उत्ादक कंपन्ा आणि शेतकरी पूि्घपिे तयारीत अितात.

आपल्ा देशातिुद्धा केळीवरील करपा रोग फार वर्धापािून आहे 
परंतु महाराष्टट् ामध्ये िव्घ प्रथम मोठ्ा प्रमािात करपा रोगाचा प्रादभुधाव 
१९९४-९५ मध्ये नयांदेड, दहगंोली, अर्धापूर पररिरात झाला. त्ानंतर १९९८ 
िालामध्ये अर्धापूरी वािामाफ्घ त करप्ाचा प्रिार नंदरुबार सजल्हातील 
शहादा भागामध्ये झाला. शहादामध्ये करपा वाढण्ाचे दिुरे कारि होते 
७X४ आणि ८X४ फुटावरील लागवड. िात व आठ फूटाच्ा पट्टामध्ये 

पाविाळ्ात तागाची लागवड करीत होते. ज्यामुळे जतमनी कायम ओल्ा 
राहील्ा, बागयांमध्ये पानं कुजली. असवच्छ बागा यामुळे रोग बळावला. 
िार्ारिपिे १९९८ मध्येच जळगाव सजल्हात करपा रोगाने उग् सवरूप 
र्ारि केले आणि अनेक बागयांचे नुकिान झाले. नंतरच्ा काळात काही 
वर्जे रोग तनयंत्रिात राहीला आणि २०१० िालामध्ये जळगयांव सजल्हात 
करप्ाने केळी बागयांचे मोठ्ा प्रमािात नुकिान झाले. रोझोदा, तनभंोरा, 
अंतुलवी, ऐनपूर, बरहािपूर, रावेर, मुक्ताईनगर, जामनेर, चोपडा तालुक्यात 
रोगामुळे बागा अकाली पपकल्ा आणि खूप मोठे आथ्थ्घक नुकिान झाले. 
कापिीवर अिलेल्ा केळीबागयांचे जासत नुकिान करपा रोगामुळे 
होते. वर््घभर मेहनत करून, खच्घ करून बागा उभ्ा केलेल्ा अितात 
आणि हातात आलेला केळीचा रड अकाली पपकतो व केळी उत्ादकाला 
आथ्थ्घक फटका बितो.

मागील वर्वी म्हिजे २०२० च्ा िप्ेंबरपािून तर 
फेब्ुवारीपय्घत आणि या वर्वी मृगबागेवर, पील बागेवर 

आणि चोपडा जळगाव मर्ील कयांदे बागेवर 
िप्ेंबर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये करपा रोगाचा 

प्रादभुधाव खूप वाढला होता. गेल्ा दहा 
वर्धात नुकिान झाले नाही एवढे नुकिान 
झाले. बागयांवर ३ ते ४ पाने काय्घक्षम 
रादहली. इतर िव्घ पानं रोगाने करपली. 
अनेक गावामध्ये केळीचे बाजारभाव ९०० 
ते १००० रुपये अिताना केवळ करपा 

रोगामुळे रडयांचा तवकाि झाला नाही त्ामुळे 
बागा कमी भावाने कापाव्या लागल्ा. केळी 

उत्ादकयांचे लाखो रूपययांचे नुकिान झाले. म्हिून 
करपा-सिगाटोका रोगाला िमजून रोगाचे व्यवसथापन 

करून रोगाला वेळीच आळा रातला तर नुकिान टळेल.

करपा रोगाचे प्रमुख दोन प्रकार आहेत. एक म्हिजे पपवळा करपा 
आणि दिुरा काळा करपा. तर चला िमजून रेऊया करपा रोगाला. 

टपवळा करपा
पपवळा करपा हा रोग मायकोसफेरीला म्ुिीकोला या बुरशीमुळे 

होतो. पपवळा करपा अनेक देशामध्ये आढळून आला. परंतु या रोगाने 
१९३४ िाली लरॅटीन अमेरीकन देशामध्ये उग् सवरूप र्ारि केले. पपवळा 
करपा रोगामुळे पानावर िव्घ प्रथम पपवळे डाग ददितात. त्ानंतर त्ाचे 
रुपयांतर रेशयांमध्ये हाेते आणि नंतर लयांबट सपॉट ददितात, दठपक्याचा 
मध्यभाग करड्ा रंगाचा आणि बाहेरील कडा पपवळ्ा अितात. पपवळ्ा 
करप्ाचे दठबके पानाच्ा कडावर आणि शेंड्ावर जासत अितात. 
रोगाचा प्रादभुधाव खूप वाढल्ानंतर िंपूि्घ पाने करपतात. पानयांचा रंग 
काळा होतो आणि वाळलेला इने्क्शन झालेला भाग राखेच्ा रंगाचा 

करपा रोगाचे प्राथतमक लक्षिे
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ददितो. पपवळा करपा रोग काळ्ा करप्ापेक्षा कमी रातक अितो. 
आपल्ाकडे पपवळा करपा जास्त आहे.

काळा करपा
मायकोसे्रीला पफजीनिीि नावाच्ा बुरशीमूळे काळा करपा 

रोगाचा प्रादभुधाव होतो. यातील प्रमुख केळी उत्ादक देशयांमध्ये मोठ्ा 
प्रमािात आहे. काळ्ा करप्ामध्ये िव्घ प्रथम पानाच्ा खालच्ा बाजूने 
तयांबड्ा रंगाचे सपॉट ददितात. त्ानंतर त्यांचे रूपयांतर तयांबड्ा चट्टयांमध्ये 
होते. त्ानंतर दठबके तयार होतात, दठबक्ययांचा रंग गद्घ अितो. नंतर गद्घ 
काळा होतो. काळ्ा करपा ओळखायचे म्हिजे काळ्ा करप्ाचे दठबके 
स्ष्ट अितात व पृष्भाग नेक्ोटीक होतो. त्ानंतर काळ्ा रंगाच्ा रेर्ा व 
चटे् तनमधाि होतात. काळ्ा करप्ाचा दठपका मध्यभागी करड्ा तपपकरी 
रंगाचा व बाजूने काळी छटा अिते. तर पपवळ्ा करप्ाच्ा दठपक्याची 
कडा पपवळ्ा रंगाची अिते. हे दठपके हळूहळू एकत्र येतात आणि िंपूि्घ 
पाने करपून जातात. झाडावरील काय्घक्षम पाने करपली आणि फक्त ४ 
ते ५ पाने सशल्क राहीली तर केळीचे रड अकाली पपकतात व खूप 
मोठे आथ्थ्घक नुकिान होते. करपा रोगाच्ा प्रादभुधावाची प्राथतमक लक्षिे 
ओळखून रोगाचे वेळीच तनयंत्रि केल्ाि होिारे नुकिान टळू शकते. 
त्ािाठी रोगाचे प्रभावी व्यवसथापन महत्ताचे आहे. 

करपा रोगाच्ा वाढीस कारणीभयूत घिक
१) वातावरण: करपा रोगाच्ा वाढीिाठी पकंवा प्रादभुधावािाठी 

वातावरिाची भूतमका महत्ताची आहे. जेव्ा वातावरि ठगाळ 
अिते, ररमझझम पाऊि अितो आणि तापमान २५ ते ३० अंश अिते. 
हवेतील अाद्र्घता ९५ ते ९८ टके् अिते आणि हा कालावर्ी जासत 
अितो. पानावर पािी अिते अशा पररत्स्तीमध्ये करपा रोगाची 
उत्त्ी आणि वाढ झपाट्ाने होते.

 वातावरि कोरडे अिल्ाि रोगाचा प्रिार व वाढ मंद गतीने होते. 
जळगाविारख्ा उष्ण आणि कोरड्ा वातावरिात करपा रोगाचा 
उन्ाळ्ात प्रादभुधाव होत नाही.

 वातावरिातील बदलानुिार व्यवसथापन करिे गरजेचे आहे. िध्या 
ढगाळ व आद्र्घ हवामान करपा रोगाच्ा वाढीि पोर्क आहे.

२) पानाचे वय व िाडाचषी अवसथा: िार्ारिपिे वरची आणि कमी 
वयाची पाने रोगाला जासत बळी पडतात तर ज्या पानावर िूय्घप्रकाश 
पडत नाही अशी पाने आणि खूप जासत वयाची पाने रोगाि बळी 
पडतात. ज्या झाडयांना अन् रटकयांची कमतरता आहे अशी बाग ज्या 
झाडावर रड आहे. रड वाढीच्ा अवसथेत आहे पकंवा पील बाग/
खोडवा आहे अशा बागा रोगाि जासत बळी पडतात. कमी वयाच्ा 
बागा रोगाि कमी बळी पडतात.

३) बागेतषील स्वच्छता आणण तनचरा: बागेेमध्ये वाळलेली पाने पडलेली 
आहे. कापलेली पपल बागेत आहे. खोडावर वाळलेली पाने लटकलेली 

आहेत, पाने अर्वी पपवळी अर्वी दहरवी आहे अशा बागयांमध्ये करपा 
जोमाने वाढतो. तिेच ज्या बागामध्ये पाविाचे पािी िाचून राहते, 
तनचरा कमी आहे, अशा बागामध्ये करपा रोगाि पोर्क वातावरि 
तनमधाि होतो व रोग बळावतो. तनचरयाच्ा जतमनीमध्ये रोग जोमाने 
वाढत नाही परंतु तनचरयाच्ा जतमनीमध्ये बागेचे पोर्ि चयांगले निेल 
तर रोगाचे प्रमाि वाढते.

इतर काही घिक ज्ामुळे रोग बळावतो
• केळीची बाग काढून पुनहा केळी बाग लाविे

• जमीन चयांगली तापू न देिे

• लागिीचे अंतर ५ X ५ पकंवा ५ X ४.५ फूट अििे 

• रोगग्सत बागेतील कंदाची लागवड करिे.

• बागेमध्ये तनचरा नििे, बाग गादीवाफ्ावर न लावता िरीमध्ये 
लाविे 

• अन्रटकयांचा िंतुसलत वापर न करिे. कमी प्रमािात पालाश व 
करॅ ल्शियम वापरिे

• तनिविीवरील व कापिीवरील बयांगाना फपट्घगेशन न करिे

करपा रोगामुळे अकाली पपकलेली केळी
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करपा रोगाचे व्यवसथापन
• िव्घ प्रथम रोगाचे भाकीत करावे. हवामानाचा अंदाज 

रेवून, रोगाला वातावरि पोर्क होताच, 
प्रततबंर्ात्मक उपाययोजना िुरू कराव्या.

• लागवडीिाठी कंदाऐवजी रोगमुक्त 
पटश्ूकल्चर रोपयांची तनवड करावी.

• जमीन चयांगली तापू द्ावी. त्ािाठी पपकाचा 
फेरपालट म्हिून एक वर््घ कोरडीचे पीक 
घ्ावे.

• जमीन उन्ाळ्ात तयार करावी, लागवड 
गादी वाफ्ावर करावी

• जमीन कायम वाफिा त्स्तीत राहण्ािाठी शेतातून 
पािी वाहून जावे यािाठी डट् ेनेज चारया काढाव्या.

• लागवड ६X५, ५.५X५.५ पकंवा ७X५, 
६X६ फुट अंतरावर करावी. 
यापेक्षा कमी अंतरावर करू नये.

• बागेला हजारी पाच टट् ारॅली शेिखत 
वापरावे. त्ामध्ये प्रतीटट् ॉली ५०० तमली 
पकंवा १ पकलो टट् ायकोडमधा (जैतवक बुरशी) 
तमिळावी. 

• पाविाळ्ाचे वातावरि रोगाच्ा वाढीि 
अनुकूल अिते. त्ामुळे पाऊि िुरू होताच 
बागेतील िव्घ कोरडी पाने, झाडावरील वाळलेली 
पपवळी झालेली पाने, झाडाचे पील, बागेतील कचरा, 
जुन्ाबागेची खोड, बागेबाहेर काढून बाग स्वच्छ 
करावी.

• बागेवर करपा रोगाचे लक्षि ददित 
नितानादेखील जुलैच्ा पदहल्ा 
आठवड्ापािून मोठ्ा व तनिविीच्ा 
आणि कापिीवरील बागावर बुरशीनाशक 
व तमनरल ऑईलची फवारिी करावी.

करपा रोगाचे ननर्ंत्रण 
सिगाटोका रोगाच्ा तनयंत्रिािाठी रािायतनक 

बुरशीनाशकयांची फवारिी करून रोग व्यवसथापन करिे 
अततशय महत्ताचे आहे. व्यापारी तत्तावर व तनयधातीिाठी केळीची 
शेती करीत अिताना रोगाची जोखीम रेिे परवडत नाही. त्ािाठी 
रोग तनयंत्रिाचे तनसचित अिे वेळापत्रक अििे आणि त्ाप्रमािे दरवर्वी 
रोगाच्ा तनयंत्रिािाठी आंतरप्रवाही व स्श्घजन् बुरशीनाशकयांची 

फवारिी करिे अततशय महत्ताचे आहे. आंतरप्रवाही बुरशीनाशक 
पानावरील व पाण्ाच्ा आतमध्ये सशरून करप्ाच्ा स्ोअरला 

नष्ट करते तर स्श्घजन् बुरशीनाशक पानावरील 
करप्ाच्ा स्ोअरला मारते. पाविाळ्ातील 

वातावरिामध्ये बुरशीनाशकािोबत तमनरल 
ऑईल रेिे गरजेचे आहे. त्ामुळे बुरशीनाशक 
पानाला चचकटून राहते आणि बुरशीनाशकाची 
काय्घक्षमता वाढते. परंतु बुरशीनाशक आणि 
तमनरल ऑईल पाण्ात तमिळण्ाआर्ी १५ 

ते २० तमनीट एकत्र तमिळून ढवळावे. त्ानंतर 
ऑईल व बुरशीनाशकाचे तमश्ि पाण्ात तमिळावे. 

कोरड्ा व उष्ण वातावरिात तमनरल ऑईलचा 
वापरू नये. कापिीच्ा व तनिवलेल्ा बागयांवर फवारिी 

करण्ाआर्ी रडावर स्कटटींग बरॅग रालावी जेिेकरून. 
बुरशीनाशकामुळे केळीवर डाग पडिार नाहीत. 

   फवारणीची पद्धत
िार्ारिपिे पफलीपीन्समध्ये ६० ते ६५ 

फवारण्ा, कोसटारीका मध्ये ५०, होंडूरिमध्ये 
४५, इक्ेडोरमध्ये ४० ते ४५, ब्ाझीलमध्ये ३५ 
ते ४० फवारण्ा एक वर्धामध्ये रेतल्ा जातात. 

आपल्ाकडे खूप कमी केळी उत्ादक आहेत की 
जे ५ ते ६ फवारण्ा रेतात.

हवाई फवारणी
ज्या देशामध्ये केळीची शेती व्यापारी तत्तावर केली 
जाते आणि सजथे एक-एक केळीची बाग ही ५०० 

हेक्टर पािून ते १०,००० हेक्टरपययंत अिते ततथे 
त्यांना पंपाने पकंवा इतर पद्धतीने पानावर और्र् 
पूि्घपिे पोहचत नाही पकंवा अशी फवारिी 
करता येत नाही. पयधायाने तनयंत्रि तमळत 
नाही. म्हिून वरील िव्घ देशयांमध्ये एअर टट् रॅक्टरने 
म्हिजेच तवमानाच्ा िहाय्याने हवाई फवारिी 

केली जाते. िार्ारि एका छोट्ा तवमानामध्ये 
८१० सलटर द्रावि वाहून नेण्ाची क्षमता अिते. 

त्ानुिार क्षेत्र फवारिी केल्ा जाते.

ि्रकवरील ब्ोअर
 पफलीपीन्समध्ये मध्यमपािून तर मोठे प्ॉट आहेत केळी लागवड 

तवखूरलीिुद्धा आहे. त्ामुळे त्ा देशामध्ये टट्कवरील मोठ्ा ब्ोअरच्ा 
िहाय्याने केळीबागयांवर फवारिी केली जाते. एका बाजुने पाच ओळी 

टट्क ब्ोअर

एचटीपी पंप

एअर टट् रॅक्टर
(तवमान / डट् ोन)
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एचिीपी पंपाने फवारणी

मध्यप्रदेश, गुजरात आंध्रप्रदेश आणि महाराष्टट् ािह जळगावमध्ये 

अनेक केळीउत्ादक िध्या १५ लीटरच्ा पंपाने पकंवा पॉवर पंपाने 

केळीवर करपा तनयंत्रिािाठी फवारिी करतात. परंतु फवारिी 

करिारा मािूि झाडयांच्ा दोन ओळीत चालतो. फवारा फक्त खालच्ा 

पानापययंत पोहचतो. ज्या पानावर करपा जास्त आहे त्ावरच्ा पानयांपययंत 

फवारा पोहचत नाही. पयधायाने खच्घ होतो परंतु रोग आटोक्यात येत नाही. 

म्हिून एचटीपी पंपाच्ा िहाय्याने फवारिी करिे अततशय गरजेचे आहे. 

एचटीपी पंपाला खूप जासत प्रेशर अिते त्ामुळे और्र्े पानाच्ा शेवटच्ा 

टोकापययंत पोहचतात. फवारा हवेतिुद्धा जातो आणि त्ाचे दव पुनहा 

पानाच्ा पृष्भागावर येऊन पडतात. ही पद्धत आपल्ाकडील छोट्ा 

बागयांिाठी अततशय प्रभावी ठरली आहे. रोगाच्ा योग् व्यवसथापनािाठी 

आणि तनयंत्रिािाठी रािायतनक बुरशीनाशकयांची फवारिी योग्ररत्ा 

होिे गरजेचे आहे. िव्घ केळी उत्ादकयांना िुचवू इपच्छतो की योग्वेळी 

करपा रोगाचे व्यवसथापन करा व होिारे नुकिान टाळा. 

बुरशीनाशकांचा वापर खालील तक्ताप्रमाणे करावा. 

क्र. बुरिषीनािक (ग्रॅम ) व तमनरल ऑईल प्रतषी शलिर पाणषी

१ मरॅन्ोझेब २ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

२ बेनोतमल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

३ प्रोपीकोनॉझोल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

४ हेक्ाकोनॉझोल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

५ टट् ायडेमॉफ्घ  १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

६ टबुकोनॉझोल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

७ प्रोपीकोनॉझोल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

८ हेक्ाकोनॉझोल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

९ बेनोतमल १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

१० काबजेडरॅझीम १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

११ टट् ायडेमॉफ्घ  १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

१२ मरॅन्ोझेब १ ग्रॅम तमनरल ऑईल 6 तमली

आणि दिुरया बाजुने पाच ओळी कवहर केल्ा जातात. त्ामुळे दर दहा 
ओळीनंतर टट्क चालण्ािाठी केळीची एक ओळ गरॅप ठेवली जाते. 
ब्ोअरमुळे फवारिी पानयांच्ा शेवटच्ा टोकापययंत आणि उंचीपययंत 
केली जाते. त्ामुळे रोगाचे व्यवसथापन चयांगले होते. 

आपल्ाकडे महाराजगंज येथील स्व. गौतम पोद्दार ययांनी िव्घप्रथम 
टट्कवरील ब्ोअरच्ा िाह्ाने केळीबागयांवर फवारिी करण्ाचा 
प्रयोग केला होता. त्ानंतर राजा जयसिगं बहराईच, प्रतविसिगं परमार 
गोरखपूर, हे गेल्ा पूि्घ दहा वर्धापािून टट्कवरील ब्ोअरच्ा िहाय्याने 
फवारिी करून सकरॅ रींगतबटल व करपा रोगाचे तनयंत्रि करीत आहेत. 

एचटीपी पंपच्ा िहाय्याने फवारिीची पद्धत
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केळीवरील 
सी एम व्ी  रोग 
ओळख, 
प्रसार 
व व्वस्ापन

टकरण पािील
ॲग्ोनॉमीसट (िोलापूर)

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल.  
(मोबा. ९४२२७७४९३२)

तुषार जाधव
ॲग्ोनॉमीसट (पुिे)

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल.  
(मोबा. ९४२२७७४९३३)
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केळी हे पीक उष्ण व िमसशतोष्ण भागातील तवकिीत देशयांतील 
एकमेव महत्वाचे पपक आहे. भारत हा देश जागततक केळी उत्ादनात 
अग्ेिर देश आहे. याचे एकूि उत्ादन २९.७८ दशलक्ष (तमलीयन) मे.टन 
व ०.८३ दशलक्ष (तमलीयन) हेक्टरी आहे.

केळी लागवड ही िातत्ाने वाढते मात्र वेगवेगळ्ा पकड, पकटक 
आणि रोगट वातावरिामुळे केळी उत्ादकतेवर तवपरीत पररिाम होत 
आहे. यामध्ये मुख्त्वे तवर्ािूजन् रोग आहेत. केळीपि्घगुच् रोग, ब्रॅक्ट 
मोजरॅक रोग, स्टट् ीक रोग, कुकंुबर मोझरॅक रोग (काकडीवगवीय तवर्ािूजन् 
रोग) इ. रोगयांचा प्रादभुधाव हा केळी लागवडीच्ा िव्घ क्षेत्रात व जगभर होत 
अिून त्ाचा पररिाम उत्ादनावर होत आहे.

(यावर्वीचे वातावरि िुरूवातीि िीएमव्ी रोगाि पोर्क अिे 
निल्ामुळे िुरूवातीच्ा लागवडीि मे, जून, ते १५ जुलै पययंत रोगाचा 
प्रादभुधाव नगण् ददिून आला पि जुलै, ऑगस्टमर्ील पाविामुळे / ढगाळ 
वातावरि, जास्त आद्र्घता यामुळे १५ जुलै ते १० ऑगस्ट दरम्ानच्ा 
लागवडीत िीएमव्ी रोगाचा प्रादभुधाव जास्त प्रमािात ददिून आला. 
यावर्वी रावेरमर्ील अदहरवाडी, पकरहाळा पररिरात मोठ्ा प्रमािात 
रोगाचा प्रादभुधाव प्रिार झाल्ाचे ददिून आले. तर बरहािपुरमध्ये 
दापोरा, िायखेडा, मयांजराेद, डोईफोडीया, तनमंदळ, खकनार इ. 
गावातील काही शेतकरययांनी केळीच्ा बागा उपटून फेकल्ा आहेत. 
पि दिनूर, वारोदा, चचनावल, तववरा इ. गावातील केळी उत्ादकयांनी 
मागील वर्वीचे नुकिान बरता यावर्वी योग्वेळी उपाययोजना करून 
रोगाि आळा रालला व आपापल्ा बागा तनरोगी ठेवल्ा तर अनेक 
केळी उत्ादकयांनी केळीच्ा बागा उपटून फेकल्ा आहेत. म्हिून 

िीएमव्ी रोगाच्ा िखोल अभ्ािाची व त्ाची पूि्घपिे ओळख करून 
रेिे गरजेचे आहे. रोगाच्ा प्रिाराची मुख् कारिे िमजून रेऊन त्ाचे 
तनयंत्रि व उच्चाटन करण्ािाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने उपाययोजना करिे 
अगत्ाचे झाले आहे.)

केळी हे शेतकरययांच्ा सजव्ाळ्ाचे पपक अिून खरया अथधाने प्रगतीचे 
िार्न आहे. गेल्ा पंचवीि वर्धात केळी पपकामध्ये जे िंशोर्न व प्रगत 
तंत्रज्ानाचा वापर जैन इररगेशनच्ा माध्यमातून झाला त्ामुळे केळी 
पपकात मोठा बदल रडून आला. केळीची उत्ादकता, गुिवत्ा आणि 
एकुिच केळीची शेती करण्ाची पद्धतच बदलली. दहाव्या-बाराव्या 
मदहन्ात केळीची तनिवन होऊन १५ ते १८ मदहन्ात कापिी होिारे 
केळीचे पपक िाडे दहा ते अकरा मदहन्ात िंपू लागले. अततशय उत्म 
प्रकारे केळी उत्ादक केळीच्ा बागा उभ्ा करू लागलेत. दरवर्वी तनिग्घ 
अनुकूल वा प्रततकूल अिो पकंवा करपा रोग अिो ययांना िामोरे जात 
केळीची शेती फुलत गेली. परंतु गेल्ा दोन वर्धापािून उग् स्वरूप र्ारि 
करिारया िीएमव्ी रोगाने केळी उत्ादकयांचे मनोबल खचले म्हिून 
केळीची शेती तनरंतर शार्त आणि िुरसक्षत राहावी यािाठी िीएमव्ी 
रोगाला िमजून रेिे आवश्क झाले.

सीएमव्ी रोगाचा पयूवटि इनतहास 
िध्याच्ा चालू हंगामामध्ये िीएमव्ी रोगाने आपले पाय चयांगलेच 

पिरले. जुलै-ऑगस्ट मदहन्ाच्ा लागवडीच्ा बागा रोगाच्ा तवळख्ात 
िापडल्ा आर्ीच लारॅकडाऊनमुळे केळीला भाव तमळाले नाही आणि 
केळी उत्ादकयांच्ा मनात अनेक शंका प्रश्न तनमधाि झाल्ा त्ामुळे अनेक 
केळी उत्ादकयांना तर हा रोग आताच आला, जैनच्ा केळी रोपातून 

िीएमव्ी रोगामुळे हरिे पाने झालेली बाग



नोव्हेंबर २०२१ 29

आला, पूववी हा व्ायरि नव्ता, पटश्ू आले तेंव्ा पािूनच िीएमव्ी 
आला अिे एक ना अनेक प्रश्न शेतकरययांच्ा मनात तनमधाि झाले. 

जगामध्ये िीएमव्ी रोगाचा प्रादभुधाव १९२९ िाली ऑस्टट् ेसलया या 
देशातल्ा केळी पपकावर प्रथम आला आणि िार्ारित: काकडी वगवीय 
पपकावर १९१६ िाली हा रोग प्रथम ददिला. त्ानंतर ब्ाझझल, कोलंतबया, 
करॅ मेरून, चीन, पफसलपपन्स, तैवान या देशयांमध्ये कमी जास्त प्रमािात 
िीएमव्ी रोगाचा प्रादभुधाव होत राहीला. परंतु भारतामध्ये केळी पपकावर 
िव्घप्रथम १९४३ िाली जळगयांव सजल्हात ददिून आला. त्ानंतर १९४९ 
िाली मोठ्ा प्रमािावर िीएमव्ीचा प्रिार, जळगयांविह र्ुळे, िुरत 
नासशक, ठािे, पुिे सजल्हातील केळी बागयांवर झाला होता. याचा अथ्घ 
केळी िीएमव्ी रोगाच्ा इततहािाला ७७ वर््घ पूि्घ झाली. त्ानंतरच्ा 
काळामध्ये िार्ारित १९६३, १९७४, १९७६, १९८०, १९८२ पययंत अनेक 
वेळी िीएमव्ीचा उदे्रक होत गेला. जळगाव सजल्हात २००१, २००३, 
२०१०,२०१४, २०१५ आणि २०१९ िालामध्ये िीएमव्ीचा कमी जास्त 
प्रमािात प्रादभुधाव झाला. जून २००१ मध्ये फोपिार येथे श्ी. मनोज 
तवनायक पाटील ययांच्ा शेतात जुन्ा केळीच््ा बागेमध्ये िीएमव्ीचा 
प्रादभुधाव होता त्ािाठी प्रसिद्ध तवर्ािू रोग तज् डॉ. िुम्नवार 
आयिीएआर, पुिे ययांना मी केळी बागयांची पाहिी करायला रेवून गेलो 
होतो. डॉ. िुम्नवार ययांनी

तर १९८० िालामध्ये जळगयांव सजल्हात िीएमव्ी रोगाने ७० टके् 
बागयांचे नुकिान झाल्ाचे आपल्ा िंशोर्न ग्ंथात नमूद केले आहे.

श्ी. योगेर्र तवठ्ठल पाटील, (दापोरा) ययांच्ा शेतामध्ये २००० 
िालामध्ये १८००० केळीच्ा कंदाची बाग उपटून फेकावी लागली 
होती. त्ानंतर २००३ मध्ये केरहाळा, ता. रावेर या गावामध्ये िीएमव्ी 

रोग तनमू्घलनािाठी सशवारफेरी काढली होती आणि एक वर्धात रोगाचे 
उच्चाटन केले होते. याचा अथ्घ आपि लक्षात घ्ावा की, िीएमव्ी 
रोग आताचा निून ७७ वर्धाचा आहे. त्ामुळे त्ाला िमजिे गरजेचे 
आहे. नतवन पपढीला इततहाि मादहत नाही म्हिून त्यांना वाटलं रोग 
आत्ाच आला.

रोगाची ओळख
 जर िीएमव्ी रोगाचा इततहाि इतका जुना आहे तर पूववीच्ा 

काळामध्ये ७० टके् बागा खराब होऊन िुद्धा रोगाची चचधा का नव्ती? 
पूववीच्ा काळात ज्याला आपि हरिे झाड म्हित होतो तोच हा िीएमव्ी 
आहे. कारि िीएमव्ीचा प्रादभुधाव जास्त झाला, पाण्ाचा, अन्रटकयांचा 
पकंवा अजैतवक रटकयांचा ताि झाडावर आला की रोगग्स्त झाड बारीक, 
तलवारी िारखी पाने काढतात त्ालाचा हरिे झाड अिे म्हित होतो.

दिुरे अिे की, केळीमध्ये जैन तंत्रज्ान येण्ाच्ा आर्ी केळीची 
कापिी ६०-६५ टकेे् होत होती. प्रतत एकर १० ते १२ टन केळीचे 
उत्ादन येत होते. मग ३५ ते ४० टके् झाडे कुठल्ा का कारिाने अिेना 
पि कापिीवर आली नाही याचा काही दहशोब केळी उत्ादक शेतकरी 
ठेवत नव्ते. त्ामुळे िीएमव्ी बद्दल फारिे ज्ान व फारशी काळजी 
पि नव्ती. मुळात बागा पाटपाण्ावर िव्घत्र फक्त कंदाच्ा लागवडी 
आणि चार ते पाच खतयांचे डोि टाकले की १०-१२ ची राि येत होती. 
आजच्ािारखी व्यापारी शेती नव्ती. म्हिून फार चचपकसिकपिाने 
कोिी बरत नव्ते.

परंतु आज केळीची शेती ही व्यापारी तत्वावर होत अिून लागवडीचा 
खच्घही खूप वाढला आहे. दठबक सिचंन, पटश्ूकल्चर केळी रोपे, मक्ल्चगं 
पेपर, तवद्राव्य खते, फपट्घगेशन, ऑटोमेशन यामुळे शेतकरी एका-एका 

जळगयांव, बुरहानपूर, िोलापूर, नंदरुबार, पुिे सजल्हयांमध्ये गेल्ा 
तीन वर्धापािून छोट्ा प्रमािात शेतकरी िीएमव्ीचा िामना करीत 
आहेत. िीएमव्ी तिा नतवन नाही, पुववीपािूनच आहे अिे अितयांना 
अलीकडेच िीएमव्ी एवढा िपक्य का झाला? हा खरा प्रश्न आहे आणि 
त्ाचे प्रमुख कारि काळाप्रमािे न बदलिे, आदश्घ शेती पद्धतीचा 
अवलंब न करिे पकंवा आपि िीएमव्ीला गयांभीयधाने न रेिे.

अनेक वेळा अिे स्ष्टपिाने तनदश्घनाि येत आहे की, ज्ययांच्ा 
बागयांमध्ये िीएमव्ी कमी आहे. ते वर््घभर रोगग्स्त झाडयांची जोपािना 
करतात आणि मग पुढील वर्वी जेव्ा कंदाच्ा बागा लागवड करतात 
तेव्ा त्ाच बागेतील कंद काढून लावतात व िीएमव्ीचा प्रिार 
करतात. प्रत्ेकाला हे ठरवावे लागेल की, मी माझ्ा बागेत एकही 
रोगग्स्त झाड ठेविार नाही. तरच िीएमव्ीचे उच्चाटन होवू शकते.
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झाडाबद्दल जागरूक आहे. म्हिून रोगाची ओळख व व्यवस्ापन 
नुकिानीपािून वाचवू शकते.

यावर्वी ४ जुलै २०२० ला पदहला फोन तवशाल अग्वाल ययांचा 
आला की, जूनच्ा बागेमध्ये ५ ते ६ झाडे िीएमव्ीची ददिली. 
िीएमव्ीचे अचूक तनदान म्हिजे नतवन पानावर पयांढरया पपवळ्ा 
रेर्ा ददितात. त्ारेर्ेमध्ये पयांढरे (डॉटि) दठपके िुद्धा ददितात. 
त्ाला क्ोरोयीक रेर्ा अिेही म्हितात. त्ावर पूि्घ काळे 
नेक्ोटीव् डॉट म्हिजे दठपके ददितात. पानाच्ा 
खालच्ा बाजूने बगरतल्ाि लयांब तेलकट डाग 
ददितात. रोगाचा प्रादभुधाव जिजिा वाढतो 
तिे मोठमोठे परॅच ददितात. कर्ी कर्ी नतवन 
येिारे पानही काळे पडते. हट्घ रारॅट होतो. पि 
बरयाचवेळा केळी उत्ादकयांची गल्त होते. 
आणि आपि त्ाला इतव्घनीया िमजतो. 
इतव्घनीयामध्ये कंदाचा वरचा भाग िडतो. 
पान कंदापािून टोकापययंत िडते, काळे 
पडते. िीएमव्ीमध्ये कंद आणि खोड 
दोर चयांगले अितात. िीएमव्ीचे झाड 
खोडात कापले तर पान दहरवे पयांढरे 
ददिते. परंतु तेच पान तनराल्ानंतर 
काळे पडलेले ददिते. हा फरक 
मादहत निला तर आपले व्यवस्ापन 
चुकते. जेंव्ा िीएमव्ीग्स्त झाडाची 
वाढ थयांबते त्ानंतर झाड लयांब िोट 
काढते आणि पाने अरंूद तनरतात. 
परंतु जेव्ा वातावरिात उष्णता 
वाढते आणि बागयांना रािायतनक 
खतयांची मात्रा ददली जाते तेव्ा झाड 
मोठे आणि तवना चचन्यांचे चयांगले 
पाने काढते. तेव्ा आपल्ाला वाटते 
कुिीतरी और्र् ददले होते त्ामुळे 
िीएमव्ी बरा झाला. परंतु पुन्ा दोन 
तीन पानानंतर झाडावर रोगाची चचने् 
ददिू लागतात. अनेकयांना हे ही वाटते की 
िीएमव्ीचे झाड दरुूस्त होऊन रड देते का? 
परंतु वातावरिात बदल झाल्ाि झाडाची वाढ होते, 
झाडे मोठीही होतात. परंतु जेंव्ा िीएमव्ीग्स्त झाडाचा रड बाहेर पडतो 
तेंव्ा तो तनकृष् दजधाचा अितो. त्ामुळे िीएमव्ीग्स्त झाडातून व्ायरि 
आपि काढू शकत नाही. आणि ते झाड पकतीही चयांगले व्यवस्ापन केले 
तरी चयांगला रड देऊ शकत नाही. हे लक्षात रेिे महत्वाचे वाटते. 

सीएमव्ी रोगाचे होस्ट 
डॉ. वयांग टीबीआरआय तैवान या शास्त्रज्ाच्ा िंशोर्नानुिार 

िार्ारित १२०० वनस्तींवर िीएमव्ी रोगाची जोपािना केली जाते. 
तनिगधामध्ये एवढ्या मोठ्ा िंख्ेत िीएमव्ीचे होस्ट अितील तर 

आपल्ाकडे कुठले आहेत, पकती आहेत हे िमजून रेतल्ासशवाय 
िीएमव्ीचे व्यवस्ापन होऊ शकत नाही. या व्ायरिच्ा 

नावावरून आपियांि अिे लक्षात येईल की, मुळात हा 
रोग काकडी वगवीय वनस्तीचा आणि पपकयांचा 

आहे. १९२९ मध्ये िव्घप्रथम केळीवर आढळून 
आला. रोगाला जेंव्ा जास्त पयधायी यजमान 

तेवढे रोगाचे उच्चाटन अवरड, पंरतु 
जर आपि यजमानच िंपवले तर रोग 
िंपविे अवरड नाही कारि आपि 
रोगमुक्त पटश्ूकल्चर केळी रोपयांची 
लागवड करिारे शेतकरी आहोत.

आपल्ाकडे जी िहज उपलब् 
अिलेली आणि रोगाला वर््घभर 
जोपाििारी अनेक यजमान ति 
आहेत त्ामध्ये प्रामुख्ाने लयांब 
पानयांचा केना, गोल पानाचा केना, 
रोळाची भाजी, चचवळची भाजी, 
तरोटा, अाराडा, गोखरू, बोंडारी, 
डयांगरी, तयांदलुा, दरु्ी, मोठी 
दरु्ी, जंगली काकडी, जंगली 
गगलकी, जंगली कारली, 
जंगली दोडकी, काचकुयरी 

अिे अिंख् ति व वनस्ती 
िीएमव्ीची जोपािना करतात. 

तिेच नावाप्रमािे काकडी, 
टरबूज, खरबूज, गगलकी, दरु्ीभोपळा, 

गंगाफळ, वाल, कारली, चवळी, मुग, 
िोयाबीन, मका. तमरची, टोमरॅटो, ऊि 

यािारखी अनेक पपक आहेत जी िीएमव्ीची 
जोपािना करिारे मुख् यजमान आहेत आणि 

त्ावरून रोग केळीच्ा रोपयांवर येतो हे लक्षात रेिे 
महत्वाचे आहे. माच्घ २०२० मध्ये प्रसिद्ध तवर्ािू तज् डॉ. आर. 

िेल्वराजन आयिीएआर - एनआरिीबी पत्रची ययांनी वारोदा, ता.रावेर येथे 
काही बागयांची पाहिी केली अिता अनेक बागयांमध्ये िीएमव्ी होता. अशा

जुन्ा बागयांमध्ये िुद्धा आपि वर््घभर िीएमव्ी ियांभाळतो. हे ही 
लक्षात रेतले पादहजे.

सीएमव्ीचे लक्षण
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सीएमव्ी रोगाचा प्रसार 
मी आर्ी म्हटलो त्ाप्रमािे केळी उत्ादकयांना 

वाटते की, जैनच्ा पटश्ूकल्चर रोपातूनच िीएम्ही 
आला. परंतु तिे जर अिते तर मग माच्घ,एपप्रल, 
मे, जूनच्ा बागयांवर पि रोग आला पादहजे होता. 
गुजरात, नंदरूबार, उत्रप्रदेश, आंध्रप्रदेश पकंवा 
जळगयांवमर्ील इतर तालुक्यात पि त्ाच प्रमािात 
रोग पादहजे होता. म्हिून रोग किा पिरतो हे 
िमजिे महत्वाचे आहे. 

रोगाचा प्रिार हवेतून, पाण्ातून पकंवा 
जैनच्ा रोपातून होत नाही. जतमनीतूनिुद्धा अजून 
झाला नाही. रोगाचा प्रिार हा फक्त रिशोर्क 
पकडीमाफ्घ त, रोगग्स्त बागेतील कंदामाफ्घ त पकंवा 
व्ायरि इंडेक्क्सगं न केलेल्ा रोपयांद्ारे होवू शकतो. 
आपल्ाकडे प्रामुख्ाने िीएमव्ीच्ा प्रिाराचे 
मुख्वाहक म्हिजे कापिावरील मावा, मक्यावरील 
मावा, चवळीवरील मावा, मुगावरील मावा आणि 
तुडतुडे, थ्रिप्स याचे प्रमाि खूप जास्त आहे. कारि 
आपि केळी, कापूि, मका चे उत्ादक आहोत. इतर 
देशात िीएमव्ी पूि्घपिे तनयंत्रिात आहे. कारि 
ततथे १००% पटश्ूकल्चर केळी रोपयांची लागवड 
केली जाते. आणि शेजारी मका, कापूि पकंवा 
भाजीपाला नितो. 

वीस प्रकारच्ा टकडींद्ारे रोगाचा प्रसार
जळगयांव, ब-हािपुर सजल्हाचा तवचार केल्ाि 

आपल्ाकडे शेतात केना, चचवळ आणि रोळ ही तिे 
आहेत. तरोटा आणि इतर होस्ट आहेत. तिेच कापूि, 
मका ही पपके िुद्धा मोठ्ा प्रमािावर अिून त्ावरील 
पकडी होस्टवरून केळीच्ा रोपयांवर िीएमव्ीचा 
प्रिार करते. ती पकड म्हिजे मावा. याला जेव्ा 
पंख फुटतात तेव्ा होस्टवरून रि शोर्ून केळीवर 
येतो आणि केळीवर िीएमव्ीला टट् ान्सतमट करतो. 
तिेच मकावरील मावा या दोन मुख् पकडींवदारे 
िीएमीव्ीचा प्रिार झाल्ाचे ददिते. 

रोग प्रसाराचे मुख्य कारण 
िार्ारिपिे जुलै ऑगस्ट मदहन्ाच्ा 

लागवडीवर रोगाचे प्रमाि जास्त आहे. कारि जूनच्ा 
बागयांची वाढ झाली आहे. त्ाची उंची १५ जुलैपययंत ३ 
फुटाच्ा वर गेली आहे. पाने मोठी आणि जाड आहेत 

परंतु जुलै ऑगस्टच्ा बागा रोगाच्ा तवळख्ात 
िापडल्ा कारि झाडं लहान होती. तीन फुटाच्ा 
आत उंची होती जी माव्याला बिण्ािाठी िहज 
शक्य होते. तिेच वातावरि पोर्क अिले म्हिजे 
झझम झझम पाऊि, ढगाळ वातावरि आणि २२ ते 
३० अंशाचे तापमान जे माव्याच्ा व इतर पकडींच्ा 
उत्त्ीिाठी पोर्क आहे. त्ामुळे तनिगधात पकडीचे 
प्रमाि खूप जास्त वाढले आणि ररझझझम पाऊि 
अिल्ामुळे बागेत वाफिा त्स्ती निल्ामुळे 
केळी उत्ादक ति काढू शकले नाहीत पकंवा 
बागेवर पकटकनाशकयांची फवारिी करू शकले 
नाहीत. तोपययंत िीएमव्ीने उग् स्वरूप र्ारि केले. 
होस्ट आणि वे्क्टर अिे दोन्ी जेंव्ा उपलब् आहे 
तेंव्ा रोगाचा प्रिार झपाट्ाने होतो. दोरयांपैकी एक 
निेल तर रोग झपाट्ाने वाढू शकत नाही. 

  सीएमव्ी रोगाचे व्यवस्ापन
िीएमव्ी रोगाचे उच्चाटन करायचे अिेल तर 

या रोगाला फार गयांथ्भयधाने रेिे गरजेचे आहे. उगाचच 
शंका-कुशंकेवर आणि अफवयांवर तवर्ाि न ठेवता 

रोगाचे चक् िमजून रेऊन त्ाचे शास्त्रीय पद्धतीने 
व्यवस्ापन केले तर िीएमव्ी रोग आटोक्यात येऊ 
शकतो.

ज्या देशामध्ये िीएमव्ीचा प्रादभुधाव मोठ्ा 
प्रमािात होता आज त्ा देशामध्ये िीएमव्ी ददित 
नाही. तैवान, चीन, पफसलपपन्स येथील अनेक बागयांना 
आम्ही भेटी ददल्ा. परंतु आज रोजी िीएमव्ी नाही. 
कारि रोगाची प्रिाराची कारिं लक्षात रेऊन 
शास्त्रोक्त व्यवस्ापन केेले. त्ामुळे रोग आटोक्यात 
आला. ही एक नैिगग्घक आपत्ी आहे आणि आपि 
त्ाचा िामना योग् ररतीने करिे गरजेचे आहे. 
फक्त केळीच्ा बागा उपटून फेकिे हा त्ावरील 
उपाय नाही. तर रोगाचे िव्घप्रथम योग् वेळी 
भापकत, अचूकररत्ा ओळख करून आणि रोगाची 
झाडं ददिताक्षिी उपटून फेकिे गरजेचे आहे. अिे 
तनदश्घनयांि आले आहे की, रोगाची झाडं उपटून 
फेकली म्हिजे रोग थयांबेल अिे नाही. त्ािाठी 
रोगाला जोपाििारी यजमान तिं व पपक ययांचा 
बंदोबस्त करिे तततकेच महत्वाचे आहे. त्ािाठी 
एक मोहीम राबतविे फायद्ाचे ठरेल.

िीएमव्ीचे रोगाचे होस्ट  
(केना व गाजर गवत

िीएमव्ी रोगाचा प्रिार करिारा  
मावा पकड (वे्क्टर)
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तणमुक्त शशवार मोहहम 
रोगाच्ा उच्चाटनािाठी रोगाला जोपाििारी तिं नष्ट करिे गरजेचे 

आहे. परंतु एका शेतातील, एका शेतकरयाने अिे करिे पकंवा फक्त 
शेतातील तिे काढिे एवढाच प्रभावी उपाय अिू शकत नाही. त्ािाठी 
गावपातळीवर, सशवार पातळीवर मोहीम राबतविे गरजेचे आहे. एके 
वेळी पाथजेतनयम (गाजर गवत) तनमू्घलनाची मोदहम ियांगली सजल्हात 
राबतवली होती आणि एका वेळी एक टट् ारॅली गाजर गवत उपटून आिले 
तर ग्ामपंचायत ४०० रूपये देत होती. आपल्ाला िुद्धा अिेच करावे 
लागेल. शेतातील तिे व बयांर्ावरील तिे व रस्ताच्ा आजूबाजूची तिे 
व वनस्ती िाफ करून स्वच् ठेवावी. दोन शेतामर्ील कच्चा रस्ता, 
गावाशेजारील नाला, गावाशेजारील पडीक जागा अशा िव्घ दठकािी 
तिनाशक मारून तिमुक्त सशवार मोहीम राबतवली तरच िीएमव्ीला 
जोपाििारे होस्ट नष्ट होतील व रोगाच्ा प्रिाराला वाव तमळिार नाही. 
पंरतु हे काय्घ कोिी करावे हा तवचार मनात न आिता िामुहीकपिे व 
एकात्त्मकपिे हे व्यवस्ापन करावे तरच िीएमव्ीला आळा बिेल व 
केळी पपकाि शार्त ठेवण्ािाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरेल.

एक शशवार एक फवारणी 
जेव्ा आपल्ाला हे मादहत झाले की, िीएमव्ी स्वत: हून कुठे जात 

नाही. त्ाला लहान मोठा शेतकरी हा भेदभाव नाही. त्ाचा प्रिार कापूि 
व मकावरील मावा व इतर रि शोर्िा-या पकडीमाफ्घ त होतो तेव्यां त्ाचा 
बंदोबस्त हा मैलाचा दगड ठरेल हे लक्षात घ्ा.

त्ािाठी केळीबागेशेजारील एका शेतकरयाने केळी पकंवा कपाशीवर 
पकटकनाशकाची फवारिी केली आणि बाजूच्ा शेतकरयाने फवारिी 

केली नाही तर दिुरया शेतातील पकड पुन्ा त्ा शेतात येईल पकंवा केळी 
पपकावर येईल आणि िीएमव्ीचा प्रिार करतील. म्हिून एक सशवार 
एक फवारिी मोहीम राबतविे शास्त्रोक्त ठरेल कारि िंपूि्घ सशवारात 
एकाच ददवशी रि शोर्िारया पकडींना मारिारे और्र् िव्घ शेतकरययांनी 
एकाच वेळी फवारले तर िंपूि्घ सशवारातील पकड मरेल, पकडीची उत्त्ी 
थयांबेल व िीएमव्ी रोगाला आळा बिेल. अनेकवेळा अन्रटकयांची, 
िुक्षअन्द्रव्ययांची, िंजीवकयांची पकंवा बुरशीनाशकयांची फवारिी केळी 
उत्ादक करतात ते वाढीिाठी दठक आहे. पंरतु त्ाचा िीएमव्ीशी 
काहीही िंबंर् नाही. केळी लागवडीच्ा िुरूवातीला शेतामध्ये त्स्टकी 
टट् रॅप जर एक एकर मध्ये १५ ते २० जागी लावले तर त्ावरून आपल्ाला 
पकटकयांची िंख्ा कशी वाढत आहे याचा अंदाज रेता येतो. त्ानुिार रोग 
येण्ाची िंभावना लक्षात रेऊन पकटकनाशकयांची फवारिी करता येते. 

रोगाचे भाकीत करून ननर्ंत्रण 
िार्ारिपिे गेल्ा दोन वर्धापािून िीएमव्ी उग् रूप र्ारि करत 

आहे. मागील वर्वी कंुभारखेडा, चचनावल, दिनूर, वारोदा गावामध्ये 
मोठ्ा प्रमािात रोग होता. रोगाला अनुकूल वातावरि कोिते? रोगाचा 
प्रिाराचा काळ कोिता? हे जर आपि दोन वर्धाच्ा अनुभवावरून 
सशकलो तर रोगाला आटोक्यात आििे शक्य आहे. आणि आपिाि त्ा 
काळात रोगाला तनयंत्रिात ठेविे शक्य निेल तर लागवडीचा हंगाम 
बदलिे यावर तवचार करिे केळी उत्ादकयांच्ा दहताचे आहे. त्ािाठी 
रोगाने उग्स्वरूप र्ारि करण्ाआर्ीच रोगाचे भाकीत करून खालील 
फवारिीचे वेळापत्रक िुरू करावे लागेल आणि पकड रोग ददिताक्षिी 
फवारिी करावी लागेल. 

 अनेकवेळा अिे तनदश्घनाि आले आहे की, केळी उत्ादक फवारिी 
करतयांना अन्रटक पकंवा इतर फवारण्ा करतात त्ामध्ये पकटकनाशक 
रेत नाही पकंवा आम्ही तनयतमत फवारिी करतो अिे त्यांना वाटते. परंतु 
िीएमव्ीच्ा तनयंत्रिािाठी आपि फार अचूक अिलो पादहजे. अिाही तवचार 
येतो की, पकती फवारण्ा करायच्ा, आपल्ाला हे परवडेल काय? हा खच्घ 
प्रतत पंप ७० ते १०० रुपये अिू शकतो. प्रतत हजारी २ ते ६ पंप लागतात. 
झाडाच्ा वयानुिार आणि वाढीनुिार फवारिी करिे दहताचे आहे. कारि एक 
हजार रोगग्स्त झाडे झाली तर खच्घ व उत्ादन जाते म्हिून आपि प्ररॅक्टीकल 
तवचार करिे गरजेचे आहे. िीएमव्ी आटोक्यात आिण्ािाठी गाव पातळीवर 
एकात्त्मक रोग व्यवस्ापन केले व रोगाचे लवकर तनदान करून फवारण्ा 
केल्ा तर इतर देशातून िीएमव्ीचे जिे उच्चाटन झाले तिे आपल्ालािुद्धा 
त्ाचे उच्चाटन करता येईल ! मागील वर्वी ज्यागावात िीएमव्ी जास्त होता 
त्ाच गावातील केळी उत्ादकयांना िीएमव्ी या वर्वी अचूक व्यवस्ापनाने 
आटोक्यात ठेवला. तयांदलवाडी व एेनपूर गावयांनी गेल्ा तीन वर्धात िीएमव्ीला 
डोके वर काढू ददले नाही.
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१५ शलिर पंपासाठी औषधांचे प्रमाण

फवारिी – इतमडाक्ोप्रीड १७.८ % १५ तमली इतमडा/कॉफीन्डॉर

एसिटामाप्रीड  (२० टके्) ८ ग्रॅम – टाटा माणिक

थायोमीथोक्ाम (२५ टके्) १० ग्रॅम एक्टरा

प्रोफेनोफॉि (५० टके्) २० तमली

इतमडाक्ोप्रीड ७० % १० ग्रॅम – एडमायर, सलओपाडडो

बुप्रोफेसिन (२० टके्) + एसिफेट ५० टके्  २५ ग्रॅम- ओडीि

बुप्रोफेसिन (२२ टके्) + पफप्रोनील ३ टके्  २० तमली – नाकातमची / एकीडो

थायोमीथोक्ाम (१२.६ टके्) + 
लरॅम्बडािायहेलोरिीन  (९.६ टके् )

१५ तमली – असलका

फ्ोतमकरॅ माईड  ८ ग्रॅम – उलाला

बीटा िाईललूय्ीन (८.४९ टके्) + 
इतमडाक्ोप्रीड (१९.८ टके् )

१५ तमली – िोलोमन

टिप : वरील पैकी एक आणि त्ामध्ये + एसिफेट १५ ग्रॅम + तनबंोळी अक्घ  ३० 
तमली प्रतत १५ सलटर पाण्ात तमिळून दर ५-६ ददवियांनी फवारिी करावी.

केळी बागेत अिे त्स्टकी टट् रॅप लावल्ामुळे पकटकयांची िंख्ा कशी 
वाढत आहे याचा अंदाज येतो व तनयंत्रिाि िोपे जाते.

सीएमव्ी रोगाला आळा घालण्ासाठी कार् करावे, कार् करू नर्े?
अ. काय करावे काय करू नये

१ केळी लागवडीच्ा आर्ी जमीन पकमान ९० ददवि तापू द्ावी, 
जेिेकरून िुप्त अवस्ेतील पकड मरेल व जतमनीचा पोत िुर्ारेल.

केळी वर केळी रेऊ नये व केळी लागवडी आर्ी जतमनीमध्ये 
उन्ाळी पीक रेवू नये. रेतल्ाि जमीन तापत नाही.

२ ज्या शेतात केळी लागवड करायची आहे त्ा शेतात रब्बीमध्ये 
िीएमव्ीची जोपािना न करिारे गव्ािारखे पीक घ्ावे.

ज्या शेतात केळी लावायची आहे ततथे अगोदर पकंवा बाजूला िुद्धा 
टरबूज, खरबूज, भेंडी, काकडी, कोबी अिे िीएमव्ीची जोपािना 
करिारे पीक रेवू नये.

३ केळी बागे शेजारी ज्ारी पकंवा पपई पीक रेतल्ामुळे केळी बाग 
िीएमव्ी ग्स्त होण्ाचा र्ोका नाही. (िंदभ्घ - डारॅ. िेल्वराजन)

केळी बागे शेजारी मका, िोयाबीन, कपाशी पकंवा कोितेही 
भाजीपाला पीक रेवू नये.

४ बागेत ति होिार नाही यािाठी मल्चींगचा उपयोग करिे पकंवा बाग 
ति तवरहीत ठेविे गरजेचे आहे. 

बागेत रोळ, चचवडची भाजी, केना, दरु्ी, र्ोत्रा, तरोटा, तयांदळूचा, 
जंगली काकडी व दोडकी िारखी तिे होवू देऊ नये. 

५ केळीच्ा िभोवताली पयांढरया रंगाची ३ मीटर उंचीची इन्सेक्ट 
(पकडरोर्क) नेट बयांबूच्ा आर्ाराने लावावी. रि शोर्िारया पकडींचा 
प्रवाि व प्रादभुधाव थयांबेल.

रि शोर्िारया पकडींचा प्रादभुधाव वाढेल व िीएमव्ीचा प्रिार 
केळीवर न होण्ािाठी बागे शेजारी जंगली कारली, गगलकी, 
वालाचे कंुपि होवू देवू नये.

६ िीएमव्ी रोगािाठी पूरक वातावरि तयार झाल्ा बरोबर त्वरीत 
सशफारिी प्रमािे पकटक नाशकयांची फवारिी िुरू करावी.

पकटकनाशकयांची फवारिीच आवश्क आहे कारि केवळ 
िुक्ष अन्द्रव्य व ग्ोथ प्रमोटरच्ा फवारण्ा िीएमव्ीला आळा 
रालण्ािाठी उपयुक्त ठरिार नाहीत.

७ रोगाची प्राथतमक लक्षिे बारकाईने बरून अचूक तनदान केल्ाि 
िीएमव्ी रोगाला आळा बिू शकतो.

रोगाची ओळख होण्ाि वेळ गेला तर नुकिान जास्त होईल.

८  शेत, सशवार ति तवरहीत ठेवण्ािाठी गाव पातळीवर मोहीम 
राबवावी. िीएमव्ीचे उच्चाटन ही िामूदहक जबाबदारी िमजावी.

माझ्ा शेतात िीएमव्ी नाही. मला इतरयांचे काय? अिा स्वत:पुरता 
तवचार करू नये.

अथ्र्क मादहतीिाठी स्करॅ न करा
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केळीपणटिगुच्छ रोग व्यवस्ापन

अ) १943 मध्े प्रथमत: केरळ राज्ामध्े आढळला.

लक्षणे –
१) केळी पि्घगुच् रोगाचे प्रथम लक्षि हे पानयांच्ा खालच्ा मध्यशीर 

(पीटीओल) भागात गडद दहरव्या रंगाचे पटे् ददिून येतात.

२) गडद दहरवे पटपके आणि रेर्ा पानयांच्ा सशरयांना मध्ये तवकसित होतात.

३) िंक्तमत पानयांची वाढ खुंटलेली, िडपातळ आणि ताठ अिून त्यांच्ा 
कडा गोळा झालेल्ा, पपवळ्ा व पयांढरया ददितात.

४) शेंड्ावर छोट्ा पफकट दहरव्या पानयांचा पि्घगुच् तयार होतो.

५) पि्घगुच्ग्स्त केळीची वाढ खुंटते तिेच पि्घगुच् रोगग्स्त झाडयांचे 
रड एक तर खुपच लयांब पकंवा खुपच लहान देठ अिलेली अशा 
रोगग्स्त झाडाला लागलेली केळी तवकृत आकाराची लहान येतात.

६) केळी पि्घगुच् रोगाचा प्रथम प्रिार हा रोगग्स्त कंदयांपािून तिेच 
दयु्यम प्रिार हा केळीवरील माव्यावदारे (पेंटालोतनया तनग्ोनेरव्ोिो) 
होते.

ब) केळीवरील ब्ॅक्ट मोझॅक रोग १९६५ मध्े कोकणमध्े 
आढळला.
१) केळी झाडाच्ा खोडयांवरती िुत गुंडाळल्ािारख्ा गुलाबी ते लाल 

रंगाच्ा पट्टा ददिून येतात. तिेच पानाची मध्यशीर व दयांड्ावर 
िुद्धा पट्टा ददिून येतात. 

२) केळी झाडयांचे रड हे अिामान् खूप लयांब पकंवा खूप लहान दंड्ाचे 
गुदमरिारे रड, दयांड्ावर गुळगुळीत वाढलेले रड िहिा ददितात.

३) रोगग्स्त केळीच्ा रडावरील केळी ही वाढत नाहीत व ती केळी 
बाररक लयांबट आकाराची ददिून येतात.

४) रोगग्स्त झाडे ही कमी उंचीची, कमी जाडीची खोडे, पानयांचा, केळीचे 
वजन तवकाि थयांबतो.

केळी वरील प्रमुख नवषाणयूजन्य रोग व त्ांचे व्यवस्ापन

केळीवरील िीएमव्ी रोग

केळीवरील पि्घगुच् रोग

सतीश राजपयूत
ॲग्ोनॉमीसट (बरहािपूर)

 जैन इररगेशन सिस्टीम् सल. 
(मोबा. ९४०३०८०१७७)
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क) केळीवरील स्ट्रीक नवषाणयूजन्य रोग
१) झाडाच्ा पानयांवर क्ोरोटीक आणि नेक्ोटीक पट्टा ददितात.

२) िुरूवातीला पानयांवरती लहान आकाराचे िोनेरी पपवळ्ा रंगाचे 
दठपके तयार होतात. नंतर त्यांचे लयांब पट्टयांत रूपयांतरि होते.

३) पानयांवर काळिरपिा, रड गुदमरल्ािाखे, रोगग्स्त झाडयांमध्ये 
ददिून येते.

४) रोगग्स्त झाडयांची वाढ खुंटलेली, फळ नष्ट झालेली, रड लहान 
आकाराची ददिून येतात. 

ड) केळीवरील कुकंबर मोझॅक व्ार्रस
१) पपवळ्ा व दहरव्या ठळक नक्षीमुळे पानयांवर पटे् ददितात.

२) कुकंुबर मोझरॅक व्ायरिग्स्त झाड हे रोगाची लक्षिे काही पानयांवरच 
दाखवते.

३) नतवन तवकसित होिारी पाने तवकृत अितात आणि पानयांच्ा कडावर 
काळे करपट भाग तयार होतात.

४) झाडयांच्ा पानयांचे पि्घकोर् आणि करपलेले, कुजलेले ददिून येतात.

५) रोगग्स्त झाडाची वाढ खुंटते तिेच झाड पररपक् होत नाही पकंवा 
रड िुद्धा तयार करू शकत नाही.

६) रोगग्स्त झाडयांवरील फळे ही लहान आकाराचे व फळयांवर पपवळ्ा 
रेर्ा पकंवा काळिरपिा ददिू शकतो.

७) रोगग्स्त झाडे मरू शकतात. 

इ) केळीवरील नवषाणयूजन्य रोगांचे ननर्ंत्रण
१) केळीवरील तवर्ािूजन् रोगयांचे तनयंत्रि करिे अवरड अिते. 

बागेतील िंक्तमत झाडयांना वेळोवेळी तिेच तनयतमत काढून लगेच 
नष्ट करिे अथवा जाळून टाकिे.

२) तनयतमतपिे बाग पकंवा झाडयांचे तनररक्षि करिे. शेतकरययांनी 
जािीवपूव्घक रोगग्स्त झाडयांचे बाह् लक्षिे ददिून आल्ावर 
ताबडतोब उपाययोजना करून रोगग्स्त झाडे नष्ट करावीत.

३) केळी लागवड तवर्ािूमुक्त रोपयांपािून / पटश्ूकल्चर रोपे ही पकड 
तनयंपत्रत पॉलीहाऊि मध्ये वाढलेली व रोपे तनरोगी अितात.

४) केळी रोपयांची लागवड करीत अिताना खालील पीक शेजारी अिू 
नये जिे की ऊि, कपाशी, काकडीवगवीय पपके, चवळी इ.

५) केळी तवर्ािूजन् रोग प्रिार मावा पकडीमाफ्घ त होत अिल्ामुळे 
मावा तनयंत्रिािाठी फवारिी करिे गरजेेचे आहे.

डायतमथोएट (३० ईिी) २ तमली / सलटर पािी

पकंवा थायमेथोक्ाम (२५ डब्लुजी) ०.२ ग्रॅम / सलटर पािी

पकंवा इतमडाक्ोप्रीड (१७.८ एिएल) ०.५ तमली / सलटर पािी

केळीवरील ब्रॅक्ट माेझरॅक रोग

केळीवरील स्टट् ीक रोग
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इतव्घनीया हेड रारॅट हा बरॅके्टरीयल रोग अिून इतव्घनीया 
कोरोटोरा नावाच्ा सजवािूमुळे होतो. इतव्घनीया हेड रारॅट अनेक 
राज्यात व सजल्हात ददिून येतो. हा जतमनीतून पिरिारा रोग 
अिून चुनखडीयुक्त पकंवा चचकट काळ्ा पािी र्रून ठेविारया 
जास्त क्षारयुक्त जतमनीमध्ये व नदीतील पकंवा र्रिातील 
गाळ टाकला तर इतव्घनीयाचे प्रमाि जास्त ददिते.अनेक वेळा 
बागायतदार खोडपकडा िमजतात पकंवा बुरशीजन् रोग 
िमजतात व तनयंत्रिात चुकतात. म्हिून इतव्घनीयाचे अचूक 
तनदान व व्यवस्ापन महत्ताचे आहे. 

रोगाची लक्षणे 
 िव्घप्रथम नवीन पाने पपवळी पडतात. त्ानंतर झाडाचा 
पोगा थयांबतो. व कूजतो. 
 इतव्घनीयाचा पोगा कयांदा पययंत िडलेला अितो. 
 झाडाचा कंद व खोड याचा जोडवर आहे म्हिजे झाडाच्ा 
कंदाचा वरचा भाग गोलाकार िडतो.
 झाड उपटले अिता झाडाचे खोड तनरून येते परंतु कंद 
जतमनीत राहतो हे इतव्घनीयाचे मुख् लक्षि आहे.

रोगाचे व्यवस्ापन व ननर्ंत्रण 
 हा मातीतून पिरिारा रोग अिल्ामुळे कंदा ऐवजी 
रोगमुक्त पटशूकल्चर रोपयांची लागवड करावी.

  कंदाची पकंवा रोपाची बाग गादीवाफ्ावर लावावी. 
  रोपे लागवडीनंतर त्वररत २०० सलटर पाण्ात ४ पकलो त्ब्चचगं 

पावडर व ४०० ग्रॅम कॉपर ऑपक्िक्लोराईड तमिळून द्रावि 
तयार करून प्रतत रोप २०० तमली द्राविाची डट् ेंचचगं करावे. 

 रोगाचे लक्षिे ददिताच झाडावर स्टट् ेप्ोिायक्ीन १० ग्रॅम पकंवा 
ब्ोमोपारॅल ३० ग्रॅम, क्ोरोपायरीफॉि ४० तमली १५ सलटर पाण्ात 
रेउन फवारिी करावी. एक आठवड्ाने फवारिी पुन्ा करावी.

 बागेि गरजेप्रमािे दठबक िंच चालवून वाफिा ठेवावा. 
 रोपयांच्ा लागवडीनंतर िातव्या ददविापािून दर चौथ्ा ददवशी 

फपट्घगेशन िुरू करावे व दर आठवड्ाला करॅ ल्शिअम नायटट् ेट द्ावे.

केळीवररल इतवटिनषीया िेड रारॅि (पोंगा सड)

मोहन चौधरी
ॲग्ोनॉमीसट (जळगाव)

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल.  
(मोबा. ९४२२७७४९४३)

पोंगािड मर्ून दभुष्ट झालेले झाड
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पपटींग रोगाचा प्रादभुधाव िव्घप्रथम २०१० िालामध्ये पकनोद, 
गाढोदा, जळगाव या पररिरात ददिून आला. परंतु तेव्ा फार 
थोड्ा प्रमािात होता. मागील दोन वर्धापािून िव्घच केळी उत्ादक 
तालुक्यात पपटींगचा प्रादभुधाव वाढला आहे. पपटींग हा बुरशीजन् रोग 
अिून पायरीकुलाररयागग्सिया या बुरशीमुळे होिारा रोग आहे. 

पक् झालेल्ा पकंवा कापिीच्ा अवस्ेत अिलेल्ा केळी 
रडावर हा रोग उग् स्वरूप र्ारि करतो. त्ामुळे केळी उत्ादकयांचे 
आथ्थ्घक नुकिान होते. त्ािाठी पपटींगचे वेळीच तनयंत्रि करिे 
अततशय गरजेचे आहे. 

टपिींगची लक्षणे
 पपटींगचे तयांबड्ा रंगाचे गोलाकार स्ॉट केळी रडाच्ा दयांड्ावर 

ददितात. 
 त्ानंतर कोवळ्ा पकंवा १ - १.५ मदहन्ाच्ा रडावरील केळीवर 

आतल्ा बाजूने डाग ददितात. 
 केळी कापिीि तयार होण्ाआर्ी पक् झालेल्ा केळीवर 

लालिर तयांबड्ा रंगाचे स्ॉट ददितात. पपटींग स्ारॅट खोलगट 
बशीिारख्ा अितात.

 अिे स्ारॅट खूप जास्त वाढतात आणि केळी अकाली पपकतात. 

टपिींगच्ा वाढीला पोषक घिक 
 पपटींग रोगाच्ा बुरशीचे कोनीडीया / स्ोअर प्रामुख्ाने झाडाला 

लटकलेल्ा कोरड्ा पानावरून रडावर जातात.
 केळी रडावरील ब्रॅक्ट / ररबन पकंवा केळी वरील फ्ोरेटिस् मुळे 

पपटींग वाढतो.
 िवधात महत्ताचे म्हिजे अस्वच् बागा व पाऊि यामुळे पपटींग 

उग् स्वरूप र्ारि करतो. 
 रडाच्ा तनिविीनंतर त्वररत बुरशी नाशकाची फवारिी न 

केल्ामुळे रोंग वाढतो.

टपिींगचे ननर्ंत्रण 
 पपटींगच्ा तनयंत्रिािाठी झाडावरील िव्घ कोरडे पाने, ब्रॅक्ट, 

केळ फुल, फ्ोरेटि, पपवळी पाने काढून बाग स्वच् ठेविे 
महत्ताचे आहे. पपटींगच्ा पूि्घ तनयंत्रिािाठी केळफूल 
बाहेर पडल्ाबरोबर फण्ा पूि्घ मोकळ्ा होत अितानाच 
बुरशीनाशकाची फवारिी करिे गरजेचे आहे. 

 फवारिीनंतर स्क्रपटयंग बरॅग (बंच कव्र) रडावर रालावी. 

 बरॅग रातली निेल तर दर आठवड्ाला रडावर बुरशीनाशकाची 
फवारिी करावी. 

बुरिषीनािक मात्ा (ग्रॅम / तमलषी) पाणषी

इतमडाक्ोपप्रड + टारॅप्सीन 
पावडर (थायोपफनेट तमथाईल)

८ तमली+ १० ग्रॅम १५ सलटर 
पािी

अरॅतमस्टर टारॅप 
(अक्ारॅिीस्टारॅबवीन १८.२ % + 
डायफेनोकोनरॅझोल ११.४%) 

७.५ तमली

फोसलअो गोल्ड 
(मेटरॅलरॅक्ील एम. ३.३५% + 
क्ोरोथायलोनील ३३.१ %) 

७.५ तमली

पपटींग रोगाची 
ओळख व सनयंत्रण 
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र्ोगेश पिले
ॲग्ोनॉमीसट (बरोडा)

जैन इररगेशन सिस्टीम् सल. 
(मोबा. ९४२७३०१०८९)

पाणी व्यवस्ापन
केळी साठी 
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केेळी हे शा्वत पाण्ाचे पीक आहे. केळी झाडाला पाण्ाची गरज 
जास्त आहे, कारि केळीच्ा पानयांचा आकार मोठा आहे. पानयांतून पाण्ाचे 
तविज्घन जास्त आहे. केळीच्ा झाडाची वाढ अततशय जलद आहे आणि 
केळीची मुळेही वरच्ावर कायधात्वित आहेत. त्ामुळे केळीच्ा झाडाला 
पाण्ाची गरज तर जास्त आहेच परंतु पाण्ाच्ा तािाला बळी पडिारे 
पीक आहे आणि पाण्ाची कमतरता झाली तर मोठे आथ्थ्घक नुकिान 
होते पकंवा पािी गरजेपेक्षा खूप जास्त ददले तर मुळयांच्ा कक्षेत पािी 
िाचून राहते व मुळे कुजतात. त्ािाठी पाण्ाचे अचूक व्यवस्ापन 
केळी पपकात फार महत्ताचे आहे. 

केळीच्ा खोडात, पानात पकंवा केळ्ात पाण्ाचे प्रमाि फार 
जास्त आहे. तिेच पािी हे अन् रटकयांचे वहन करिारा मुख् 
वाहक आहे. म्हिजेच पाण्ाचे व्यवस्ापन चयांगले निेल तर त्ाचा 
पररिाम अन्द्रव्ययांच्ा उपलब्तेवर होतो. पािी आणि अन् रटकयांची 
कमी झाल्ाि उत्ादनात -हाि होतो. पयधायाने केळी उत्ादकयांचे 
नुकिान होते 

उष्ण व कोरड्ा वातावरणाचा पररणाम 
जगातील ज्या देशयांमध्ये केळीचे पीक रेतले 

जाते, तेथील हवामान आणि आपल्ाकडील 
हवामान यात फार मोठी तफावत आहे. केळी 
हे मुळात उष्ण दमट वातावरिाचे पीक आहे, 
परंतु आपल्ाकडील हवामान अतत उष्ण व 
अतत कोरडे आहे, त्ामुळे या तवर्याला फार 
महत्त आहे.इतर देशात ८-१० मदहने पाऊि 
अितो आणि आपल्ाकडे २-३ मदहने पाऊि 
अितो. आपले िरािरी पज्घन्मान ७०० मी.मी. 
आहे आणि तेही तीन मदहन्ातच, त्ामुळे केळी पपकाचे 
दठबक सिचंनाच्ा िाहाय्याने पािी व्यवस्ापन करिे अततशय 
महत्ताचे व गरजेचे आहे. झाडाची पाण्ाची गरज वातावरिानुिार व 
हंगामानुिार बदलत अिते. आपल्ाकडील ४५-४६ अंश तापमानामुळे 
व कोरड्ा हवामानामुळे आपल्ाकडील केळीची पाण्ाची गरज फार 
जास्त आहे. कारि पाण्ाचे केळीच्ा पानातून होिारे तविज्घन खूप 
जास्त आहे आणि उन्ाळ्ात बाष्ीभवनाचा दर आपल्ा वातावरिात 
१२-१३ मी.मी. अिा आहे. याचा अथ्घ पाण्ाचे तविज्घन खूप जास्त व खूप 
झपाट्ाने होत आहे. याचा तवचार केळी उत्ादकयांनी करिे अततशय 
गरजेचे आहे. हवा कोरडी अिल्ामुळे बाष्ीभवनाचा वेग अजूनच जास्त 
आहे. अशा वेळेि झाड जैतवक ताियांमध्ये जाते जे आपल्ाला डोळ्यांनी 
स्ष्ट ददित नाही. त्ामुळे झाडाच्ा वाढीवर तवपरीत पररिाम होतो. 
जतमनीचा पृष्भाग व मुळयांची कक्षा उष्ण व कोरड्ा हवेमुळे त्वररत 
कोरडी पडते आणि केळीची मूळही वरच्ा स्तराला जास्त अिल्ामुळे 
केळीच्ा मुळयांना शॉक बितो. त्ाचा पररिाम होऊन मूळ खराब 

होतात. पयधायाने झाडाचे उत्ादन रटते. त्ािाठी मुळयांच्ा कक्षेत कायम 
ओलावा व वाफिा त्स्तीत ठेविे अततशय गरजेचे आहे. तरच बागेची 
वाढ चयांगली होऊन वजन चयांगले तमळते. 

अन्नद्रव्यांच्ा उपलब्धतेसाठी पाण्ाची गरज 
पािी हे अन्रटकयांचे वाहक आहे. मुळयांच्ा कक्षेत दठबक सिचंनाच्ा 

िाहाय्याने पािी व पाण्ात तवररळलेले अन्रटक ददले तर झाडं 
जेव्ा पािी रेतात, त्ा पाण्ाच्ा थेंबािोबत अन्रटक रेतो. आपि 
केळीला खताचा डोि टाकला परंतु पाण्ाचा ताि अिेल तर अन्रटक 
तवररळिार नाही पकंवा जतमनीतून जे अन्रटक झाडाला घ्ायचे 
आहे, त्यांना तवररळायचे अिेल तर पाण्ाची गरज आहे. झाडाच्ा 
शरीरातील िव्घ पक्या पािी तनयंपत्रत करीत अिते म्हिून केळीिाठी 
पािी व्यवस्ापन अततशय महत्ताचा भाग आहे. पुढे दहवाळा आला आहे 
दहवाळ्ात पकंवा थंड तापमानात झाडयांची पाण्ाची गरज कमी आहे. 
परंतु जि-जिे तापमान १६ अंश त्ाच्ा खाली जाते तशी अन्रटकयांचे 

तवररळण्ाचे प्रमाि कमी होते.

आपि दहवाळ्ात झाडाला पाण्ाचा ताि 
ददला तर अन्रटक तवररळत नाही. पयधायाने 

झाडाला अन्रटक उपलब् होत नाही, 
त्ामुळे उन्ाळ्ात पकंवा दहवाळ्ात केळीचे 
पािी व्यवस्ापन अततशय महत्ताचे आहे. 
पाविाळ्ात पाण्ाची गरज कमी आहे, परंतु 
तनयतमत मुळयांच्ा कक्षेत ओलावा राहील 

अिा पाऊि आपल्ाकडे नाही, त्ामुळे 
पाविाळ्ात िुद्धा पाविाची दडी अिताना 

पािी देिे गरजेचे आहे.

केळी साठी अचयूक पाणी व्यवस्ापन व डबल  
लॅिरलचे महत्व 

केळीच्ा मुळयांचा अभ्ाि केला अिता तर आपल्ाला लक्षात 
येईल की, िार्ारि ८० टके् केळीची मूळ ही ३० ते ४० िेंटीमीटर 
मातीच्ा थरात आहे. त्ामुळे त्ा कक्षेत ओलावा कायम ठेविे गरजेचे 
आहे. तिेच मुळयांचा तवकाि खोल जतमनीत कमी होत होतो आणि तो 
जतमनीच्ा प्रकारावर अवलंबून अितो. तनचरयाची जमीन अिेल तर 
थोडी मुळा खोल जातात. पािी र्रून ठेविारी पकंवा खाली खडक स्तर 
(हाड्घपरॅन) पकंवा गोट्यांची जमीन अिली तर मुळं खोलवर जात नाही परंतु 
मुळयांची िमयांतर वाढ मात्र झाडाच्ा दोन्ी बाजूने बेडवर पकंवा मातीच्ा 
वरच्ा ३० िेंटीतमटर स्तरात िात ते आठ फूट लयांब वाढ होते त्ामुळे 
पाण्ाचे व्यवस्ापन अततशय महत्ताचे आहे िव्घिार्ारिपिे बहुतयांश 
केळी उत्ादक आता केळीला एक जैन इनलाईन ची नळी वापरत 
आहे. पूववीच्ा काळात ऑनलाईन पकंवा मायक्ोट्ूूूब वापरत होते. परंतु 
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जिे जिे तंत्रज्ान तवकसित झाले, आपला केळीचा अभ्ाि होत गेला 
तिे केळी बागायतदार बदल करीत आहेत, ही जमेची बाजू आहे. परंतु 
केळीच्ा झाडाच्ा एका बाजूने ३० िेमी पकंवा ४० िेमी अंतरावर ४ 
सलटर ताशी प्रवाहाची इनलाइनची लरॅटरल आपि टाकत आहोत.परंतु 
त्ामुळे झाडाच्ा एका बाजूच्ा मुळयांच्ा कक्षेत आपि पािी देत आहोत. 
जेव्ा श्ी रमाकयांत बोंडे, कंुभारखेडा ययांनी दोन्ी बाजूने दोन इनलाईन 
नळ्ा अंथरल्ा तेव्ा अिे लक्षात आले की, एका बाजूने लरॅटरल टाकून 
ओलावा तनमधाि करण्ािाठी शेतकरी दठबक िंच जास्त वेळ चालवत 
होते, त्ामुळे लरॅटरलच्ा खाली चचखल होत होता. म्हिून यात बदल 
करून झाडयांच्ा दोन्ी बाजूने दठबकच्ा लरॅटरल टाकून दोन्ी बाजूने 
पािी ददल्ाने, दोन्ी बाजूच्ा मुळयांची जोपािना झाली. झाडयांच्ा दोन्ी 
बाजूच्ा मुळयांचा तवकाि झाला. एका बाजूने लरॅटरल अिल्ाि दिुरी 
बाजू पाण्ाच्ा तािामुळे पाविाळ्ानंतर कोरड्ा पडते व मुळयांची 
काय्घक्षमता कमी होते, परंतु डबल लरॅटरलमुळे अचूक अिे पािी 

व्यवस्ापन झाले. मुळयांच्ा 
दोन्ी बाजूने फपट्घगेशन 

झाले, त्ामुळे मुळयांची 
िंख्ा वाढली व पािी 
आणि अन्रटकयांची 
काय्घक्षमता व अपटेक 
वाढला, पररिामी 
बागा अततशय 

जोमाने वाढून बागेचा 
कालावर्ी कमी झाला. 

गुिवत्ा व वजन वाढले 
आणि बागा दहा मदहन्ात पूि्घ 

कापिी होऊ लागल्ा, त्ामुळे इथून पुढच्ा काळात केळीच्ा अचूक 
पािी व्यवस्ापनािाठी डबल लरॅटरल ऑटोमेशन हे तंत्रज्ान केळी 
उत्ादकयांना स्वीकारावे लागेल.

पाण्ाचा अपव्यय थयांबवायचा अिेल तर दठबक सिचंनाच्ा 
िाहाय्याने पािी व अन्रटक मुळयांच्ा कक्षेत खाली तनरून सलच-आऊट 
होिार नाही, त्ािाठी मुळयांच्ा कक्षेत पाण्ाचा ओलावा मोजण्ािाठी व 
पाण्ाची ओल कुठपययंत गेली, हे बरण्ािाठी मुळयांच्ा कक्षेत पाण्ाचा 
ताि मोजण्ािाठी टेंसिओमीटर िारख्ा पकंवा एखाद्ा इलेक्टट् ॉतनक 
मीटरचा वापर करावा लागेल. जेिेकरून जास्त पािी ददले जािार नाही 
पकंवा झाडाला पाण्ाचा ताि पडिार नाही. पािी व्यवस्ापनाचे अचूक 
तंत्रज्ान अवगत केल्ानंतर उत्ादन तर वाढेलच परंतु केळीची उत्म 
गुिवत्ा िुद्धा तमळेल.

पाण्ाचषी गरज शलिर प्रतत हदवस प्रतत िाड

लागवड

महिना

पाण्ाचषी गरज 
लागवड

महिना

पाण्ाचषी गरज

शलिर/हदवस/िाड शलिर/हदवस/िाड

खरीप  रब्षी खरीप  रब्षी

जून  ५ - ६ १२ - १४ पडिेंबर ८ - १० ४ - ६

जुलै ४ - ५ १२ - १४ जानेवारी १० - १२ ५ - ७

ऑगस्ट ५ - ६ १२ - १४ फेब्ुवारी १२ - १४ ८ - १०

िप्ेंबर ६ - ८ १४ - १६ माच्घ १६ - १८ १० - १२

ऑक्टोबर १० - १२  ४ - ६ एपप्रल २० - २२ १६ - १८

नोव्ेंबर ८ - १०  ४ - ६ मे २५ - ३० १८ - २०

JAIN DRIP - Total System Approach
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लेख - ९

कहाणी 
टठबकेश्वरा्ची

अटभजीत जोशी 
जैन इररगेशन सिस्टीम् सल.  

(मोबा. ९४२२२ ८३४०२)

तमत्रयांनो मागील अनेक लेखयांतून आपि दठबक सिचंनाचे तवतवर् फायदे, त्ािाठीची उत्ादने, 
पडझाईन इ. तवर्यी ितवस्तर मादहती रेतली. दठबक सिचंन म्हिजेच हवं तेव्ा, हवं ततथं, हवं तततकेच 
पािी व खते पपकयांना देण्ाची पद्धत परंतु खरोखरच आपि पपकाला हवे तेंव्ा आणि हवे तततकेच पािी 
व खते देतो काय? हे करण्ािाठी प्रत्क्षात अनेक अडचिीचा िामना शेतकरययांना करावा लागतो. 
महाराष्टट् ातच काय देशभरात वीजेची उपलब्ता अतनयतमत आहे. वीज कर्ी ददविा उपलब् अिते तर 
कर्ी रात्री. तवजेचा दाबही बरयाचदा कमी अितो त्ामुळे पंप गरजेइतके प्रेशर अथवा प्रवाहदर देऊ 
शकत नाही. अशा वेळेि शेतकरी पंप ॲटो स्टाट्घ यंत्रिा लावून चालु करतात. रात्री पंप चालु झाल्ावर 
दठबक िंचाचे व्ॉल्व् कोि बंद करेल म्हिून िगळेच व्ॉल्व् रात्रभर चालु ठेवतात. दठबक िंचाच्ा 
पडझाईनमध्ये दश्घतवलेले आवश्क दाब व प्रवाहदराचे गणित तबरडते. पाण्ाचे तवतरि कमी जास्त 
प्रमािात होते. खतयांचे तनयोजनदेझखल तबरडते, दठबक सिचंनाचे हवे तिे फायदे आपिाि तमळतच 
नाहीत. या दषु्टचक्ातून बाहेर पडण्ाचा उपाय म्हिजे ‘स्वयंचशलत हिबक शसचंन पद्धतषी’.

स्वयं्चनलत टठबक 
नसं्चन काळा्ची गरज

स्वयं्चनलत टठबक 
नसं्चन काळा्ची गरज
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स्वर्ंचशलत हठबक शसचंन पद्धती म्णजे कार्?
आपला िंच कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप करून चालतविे म्हिजेच 

स्वयंचसलत दठबक सिचंन. आपला िंच वेळापत्रकानुिार चालु/बंद 
करिे, हे करीत अिताना खतयांचे तनयोजन करिे, पफल्टर िाफ करिे 
इत्ादद. व इतर अनेक काय्घ आपल्ा दठबक िंचात स्वयंचसलतपिे होऊ 
शकतात.

स्वर्ंचशलत हठबक शसचंन पद्धतीचे फार्दे
 शसचंनाचे सुयोग्य तनयोजन : स्वयंचसलत पद्धतीचा वापर करून 

आपि सिचंनाच्ा वेळापत्रकानुिार तनयोजन करू शकतात. आपि 
ददलेल्ा िुचनयांप्रमािे व्ॉल्व् चालु बंद होतात. अगदी रात्री बेरात्री 
देझखल सिचंनाचे तनयोजन िहज शक्य होते.

 खतांचे तनयोजन : ज्या पपकयांना खते द्ायची आहेत त्ा पपकयांना पािी 
िुरु झाल्ावर खतयांच्ा टाकीतून खते उचलली जातात. अचूकपिे 
जेवढे हवे तेवढेच खत ददले जाते. खते ददली जात अिताना पाण्ाचा 
इ.िी. (तवद्ुतवाहकता) व पीएच (िामू) देखील मोजला जावू शकतो 
यामुळेच खतयांचा उपयोग अथ्र्क काय्घक्षमपिे होतो आणि खतयांची 
बचत देखील होते .

 मजुरी खचचात बचत : पािी व खते स्वयंचसलतररत्ा ददले गेल्ाने 
त्ािाठी वेगळा मजुरी खच्घ नाही.

 वषीजेच्ा अतनयतमततेवर प्रभावषी उपाय : वीज वारंवार जात येत 
अिताना देझखल प्रत्ेक व्ॉल्व्द्ारे त्ाला नेमलेल्ा वेळेइतकेच 
पािी देता येते. िंच हवा तततकाच चालल्ाने वीज खचधात/पडझेल 
खचधात बचत होते.

 टपकांच्ा गुणवत्ेत वाढ : हवे तततकेच खत व पािी देता आल्ामुळे 
पपकयांच्ा गुिवत्ेत वाढ ददिून येते.

 ग्षीन िाऊस/पॉलषी िाऊस मधषील वातावरण तनयंत्ण सिज 
िक्य : ग्ीन हाऊि मर्ील तापमान, आद्र्घता व इतर वातावरि 
तनयंत्रिािाठी स्वयंचसलत यंत्रिा फायदेशीर आहे.

 नाजुक टपकांचे योग्य व्यवस्ापन : नाजुक रोपे/झाडे व अततररक्त 
काळजीची गरज अििारया पीकयांचे योग् व काळजीपूव्घक तनयोजन 
िहज शक्य होते.

 उत्न्ात भरघोस वाढ : वरील िव्घ फायद्यांचा पररपाक म्हिजेच 
उत्न्ात होिारी भररोि वाढ.

स्वर्ंचशलत हठबक शसचंन पद्धतीचे प्रकार
अ) वेळ आधाररत पद्धत : या पद्धतीत दठबक सिचंनाचे तनयोजन 

वेळआर्ाररत होते. उदा. िकाळी ८ वाजता िंचाचा पंप िुरु होऊन 
८ ते १० वाजेपययंत व्ॉल्व् नं. १ चालेल. त्ानंतर १० ते १२ वाजेपययंत 
व्ाल्व् नं. २ चालेल इत्ादद. अशा ररतीने नेमलेल्ा व्ॉल्व्िचे 
सिचंन पूि्घ झाल्ावर पंप बंद होईल. या दरम्ान काही व्ॉल्व्द्ारे 
खत द्ायचे अिल्ाि तेही शक्य आहे.

 वेळ आर्ाररत पद्धत ही इतर पद्धतीच्ा प्रमािात कमी खचधाची 
अिल्ाने अथ्र्क लोकपप्रय आहे. वेळ आर्ाररत अिल्ाने 
प्रवाहदरात होिारे बदल पकंवा जतमनीची आद्र्घता कमी अथ्र्क 
अिल्ाि यात त्ाची नोंद होत नाही.

ब) प्रमाण आधाररत पद्धत : या पद्धतीत वेळेच्ा बरोबरच पाण्ाच्ा 
प्रमािाद्ारे देझखल सिचंनाचे तनयोजन करिे शक्य आहे. उदा. 
सिचंन िकाळी ९ वाजता िुरू झाल्ावर व्ॉल्व् नं. १ ला ४०,००० 
सल. पािी ददले जाईल, त्ानंतर व्ॉल्व् नं. २ ला नेमल्ाप्रमािे 
३०,००० सल. पािी ददले जाईल इ. या दरम्ान खते देिे देखील 
शक्य आहे.

रामथळ प्रकल्पातील जैन ईरीस्ाट्घ आणि इरीकेअर वायर लेि यंत्रिा व आरटीयू कंटट् ोलर
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क) सेन्ससटि आधाररत पद्धत : ही िवधात आर्ुतनक 
पद्धत आहे. यात तवतवर् िेन्सि्घचा वापर 
करून, िेन्सि्घच्ा प्रततिादाच्ा आर्ारे सिचंन 
व्यवस्ापन केले जाते. उदा. झाडाच्ा मुळयांशी 
जतमनीतील ओलावा मोजिारे ‘िॉईल मॉइचिर 
िेंिर’ लावले जातात. मुळाशी उपलब् पाण्ाचे 
प्रमाि गरजेपेक्षा कमी झाल्ाि व्ॉल्व्ला पािी ददले 
जाते व पाण्ाची गरज पूि्घ होताच पािी बंद होते. 
म्हिजेच खरया अथधाने हवे तेव्ा व हवे तततकेच 
पािी मुळयांना देण्ाची ही पद्धत आहे. पपकच 
ठरवेल की पािी केव्ा हवे. या व्यततररक्त अनेक 
प्रकारचे िेंिर आपि या पद्धतीत वापरू शकतात. 
उदाहरिाथ्घ.

 रेन सेंसर : पाडि पडत अिल्ाि सिचंनाची 
गरज नाही हे ओळखून सिचंन तात्ुरते बंद 
करते.

 प्रेिर सेंसर: दठबक िंचाला आवश्क दबाव 
उपलब् आहे पकंवा नाही हे दश्घतवते.

 तापमान व आर्टिता दिटिक सेंसर : ग्ीन 
हाऊिमध्ये वातावरि तनयंत्रिािाठी याचा 
वापर करतात.

 इसषी व पषी.एच. सेंसर : खते देतयांना खतयांच्ा 
द्राविाची तवद्ुतकवाहकता (इ.िी.) व िामू 
(पी.एच.) तपािून त्ानुिार खतयांचे प्रमाि 
तनयंपत्रत करतो.

इतरही अनेक प्रकारची िेन्सि्घ उपलब् आहेत. 

या तीन मुख् प्रकाराव्यततररक्त स्वयंचसलत दठबक 
सिचंनाचा वापर कोठे करताे या आर्ारेदझखल काही प्रकार 
आहेत.

अ) खुल्ा िेतषीसािीचे स्वयंचशलत हिबक शसचंन 
पद्धत : खुल्ा शेतीतील मुख् गरज म्हिजे, सिचंनाचे 
तनयोजन व खतयांचे तनयोजन. मुख्त्वे या गरजा भागतविारे 

कंटट् ोलि्घ यात वापरले जातात.

ब) ग्षीनिाऊस/पॉलषीिाऊस सािीचषी/स्वयंचशलत 
शसचंन पद्धतषी : ग्ीनहाऊि व पॉलीहाऊििाठी सिचंन 
व खतयांचे तनयोजन तर महत्ताचे आहेच, या व्यततररक्त 

वातावरि तनयंत्रि देझखल महत्ताचे आहे.

क) सामुदाययक शसचंन योजनांसािीचषी स्वयंचशलत 
शसचंन पद्धतषी : िामुदागयक सिचंन योजनयांमध्ये अनेक 
शेतकरययांचा िहभाग अितो. यात वेगवेगळी पीके, 
पाण्ाची बदलती गरज, प्रत्ेकाि िमप्रमािात पािी 
वाटप इ. महत्ताचे अिते त्ामुळेच अशा योजनयांच्ा 

तनयंत्रिािाठी वेगळी स्वयंचसलत प्रिाली वापरावी लागते.

स्वर्ंचशलत शसचंन पद्धतीचे घिक 
स्वयचंसलत सिचंन पद्धतीच ेमखु् रटक खालील प्रमाि ेआहेत, 

१) कंटट् ोलर आणि आर टी यू 

२) िोलेनॉइड व्ॉल्व्िस् 

३) फटवीगेशन इक्ीपमेंट (खत तनयंत्रि यंत्रिा)

४) िेंिि्घ

५) पंप कंटट् ोल परॅनल, वायरींग इ.

जैन लारॅजीक पुस्स्तका
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१) कंि्ोलर : कंटट् ोलर म्हिजे स्वयंचसलत सिचंन पद्धतीचा आत्माच. 
वर बगरतलेल्ा वेगवेगळ्ा पद्धतींिाठी वेगवेगळे कंटट् ोलर आहेत. 
जैन इररगेशनकडे उपलब् अििारया तवतवर् कंटट् ोलि्घची थोडक्यात 
मादहती येथे रेवूयात..

अ) जैन इररकेअर – हाडटिवार्र कंि्र ोलर
हे एक वेळे आर्ाररत तनयंत्रि करिारे कंटट् ोलर आहे. याची तवतवर् 

वैसशष्टे खालील प्रमािे-

 ४, ८, १६ व २४ व्ाल्व् कंटट् ोल, या व्यततररक्त २ पंप व २ फपट्घलायझर 
पंपाचे स्वतंत्र आउटपूट.

 दोन स्वतंत्र सिचंन प्रोग्रॅम वेगवेगळ्ा पंपाद्ारे एकाच वेळेि 
चालतात.

 आठ िीक्ेन्सची िोय आपि गरजेनुिार वेगवेगळे िीक्ेन्स बनवू 
शकता.

 उदाहरिाथ्घ िीक्ेन्स नं.१ मध्ये पंप १ द्ारे चालिारे 
व्ॉल्व् नं. १,२,३ व ४ तर िीक्ेन्स २ मध्ये पंप नं. २ 
द्ारे चालिारे व्ाल्व् नं. ५,६,७ व ८ िीक्ेन्स नं. 
३ मध्ये आपि फक्त व्ॉल्व् नं. ९ ठेवून त्ाला 
आठवड्ातून २ वेळेिच चालवू शकतो.

 सिचंन िुरू अिताना वीज अचानक गेल्ाि, 
परत वीज उपलब् झाल्ावर जेथून सिचंन 
थयांबले होते तेथूनच परत िुरू होते.

 स्ाट्घ िीक्ेन्स मरॅनेजमेंट दोन िीक्ेन्स दरम्ान जर काही वेळ 
अिल्ाि वीज परत उपलब् झाल्ावर हा मर्ला वेळ भरून 
काढला जातो व नंतरच पुढील िीक्ेन्स पुढे ढकलला जातो.

 दोन पंप व प्रत्ेक पंपािाठी वेगवेगळी खत यंत्रिा.

 ददवि िंपण्ाची वेळ रात्री १२ वाजता न ठेवता आपल्ा मजवीनुिार 
ठेवू शकतात. उदा. आपल्ाकडे वीज उपलब्ता रात्री ९ ते िकाळी 
६ वाजेपययंत अिल्ाि आपला सिचंनाचा प्रोग्रॅम रात्री ९ ते िकाळी 
६ वाजेपययंत ठेवू शकता, रात्री १२ वाजता ददवि बदलल्ाने 
िीक्ेन्स बंद होत नाही. इतर उत्ादकयांच्ा कंटट् ोलरमध्ये ही िोय 
निते त्ामुळे रात्री १२ वाजता ददवि िंपल्ाने सिचंन बंद होते.

 पफल्टर बरॅकवॉशची िोय : सिचंन िुरू अिताना पफल्टर फ्श 
करायचे अिल्ाि तिे शक्य आहे.

 आठवड्ाभराचे प्रोग्रॅमींग करू शकतात. प्रोग्ाम बदलायचा 
निल्ाि तोच प्रोग्रॅम बदलत नाही तोपययंत चालत राहतो. 

 प्रत्ेक िीक्ेन्सला चार स्टाट्घ टाईम, म्हिजेच ददविातून चार 
वेगवेगळ्ा वेळीि आपि एक िीक्ेन्स चालवू शकतात.

 ग्ीनहाऊि/पॉलीहाऊि मर्ील फॉगर पुन्ा पुन्ा 
चालतवण्ािाठी िायक्ीक िीक्ेन्सची िोय.

 एकाच वेळेि ४ व्ॉल्व् एकत्र चालु शकतात.

 सिचंन िुरू अिताना, एखाद्ाच व्ॉल्व्ला 
पकंवा िंपूि्घ िीक्ेन्सला प्रोग्रॅममध्ये बदल न करता 

चालवायचे अिल्ाि ‘मरॅनुअल ओवरराईड’ द्ारे शक्य 
आहे.

जैन इरररकेयर कंटट् ोलर 
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ब) स्ीरीि प्रो कंि्र ोलर
हे अततशय आर्ुतनक कंटट् ोलर अिून याचा वापर करून आपि वेळ 

आर्ारीत, प्रमाि आर्ारीत व िेंिर आर्ारीत या तीनही प्रकारात िंच 
चालवू शकतो. या व्यततररक्त यात खुल्ा शेतीकररता व 
ग्ीनहाऊि करीता देखील हा कंटट् ोलर उपलब् 
आहे. स्ीरीट प्रो कंटट् ोलर हे जैन इररगेशनच्ा 
इस्त्राएलत्स्त नान दान जैन-गावीश कंपनीचे 
दजजेदार उत्ादन आहे. या कंटट् ोलरचे वेगवेगळे 
प्रकार आपि थोडक्यात बरुया.

१) स्षीररि प्रो इररगेिन: हे कंटट् ोलर खुल्ा 
शेतीिाठी उपयुक्त आहे. यात सिचंनाचे 
व खतयांचे िुयोग् तनयोजन शक्य आहे. यात 
२०० व्ॉल्व् आपि चालवू शकतात व त्ाहीपेक्षा 
अथ्र्क व्ॉल्व् अिल्ाि आपि वायरलेि िुतवर्ा अिलेेले 
कंटट् ोलर तनवडू शकतात. ज्यात कंटट् ोलर व व्ॉल्व्च्ा दरम्ान 
वायरींग करण्ाची गरज नाही. कंटट् ोलरद्ारे वायरलेि आर.टी.यु. 
(रीमोट टमवीनल युतनट) ला िीग्ल देवून व्ॉल्व् चालु/बंद करता 
येिे शक्य आहे. एक स्ीररट प्रो जास्तीत जास्त १०० आरटीयु ना 
कंटट् ोल करू शकतो. या कंटट् ोलरमध्ये ९९ सिचंन प्रोग्रॅम करता येऊ 
शकतात व त्ाच बरोबर खते देण्ािाठी ६० वेगवेगळे खतयांचे 
प्रोग्रॅम देता येतात. याचा फायदा म्हिजे आपल्ा पपकाला केव्ा, 
पकती व कोित्ा प्रकारचे खत द्ायचे आहे हे आर्ीच ठरवून तिे 
प्रोग्रॅम कृर्ीतज्ज्ञयांकडून बनतवल्ाि, कंटट् ोलरद्ारे सिचंनाचे व 

खतयांचे िुयोग् तनयोजन करता येिे शक्य आहे.

२) स्षीररि प्रो िायब्षीड : खुल्ा शेतीिाठी तिेच ग्ीनहाऊिमर्ील 
वातावरि तनयंत्रिािाठी अशा दोन्ी दठकािी हे कंटट् ोलर वापरता 
येते. यातही वायर अथवा वायरलेि अिे पयधाय उपलब् आहेत. यात 
७० सिचंन प्रोग्रॅम करता येऊ शकतात व त्ाच बरोबर ४० खतयांचे 

प्रोग्रॅमदेखील देता येतात. या व्यततररक्त ५ ग्ीनहाऊिमर्ील 
वेगवेगळ्ा गरजाही हा कंटट् ोलर भागवू शकतो. उदा. 
ग्ीनहाऊिचे रुफ व तवडंो (छत व बाजुच्ा झखडक्या) 
उरडिे अथवा बंद करिे. प्रकाशाच्ा तनयंत्रिािाठी 
शेडनेट/थमधाल स्क्रीन िरकतविे, फरॅ न व परॅड चालु करिे, 

तापमान व आद्र्घता तनयंत्रि इ. कामे या हायब्ीड कंटट् ोलरद्ारे 
पूि्घ करता येवू शकतात.

३) स्षीररि प्रो िील्ड : हा खुल्ा शेतीिाठी पूि्घपिे वायरलेि अिा 
कंटट् ोलर आहे. यात १०० आर टीयुंद्ारे आपि ८०० व्ॉल्व्पययंत 
तनयंत्रि करू शकता. यात ९० सिचंन प्रॉग्रॅम आहेत व ६० खतयांिाठीचे 
प्रोग्रॅम आहेत.

४) ग्षीनलाईन सारॅफ्टवेअर- स्ीररटप्रो कंटट् ोलरला िंगिकाद्ारे 
चालवायचे अिल्ाि आपि ग्ीनलाईन िारॅफ्टवेअरचा वापर करू 
शकतात. या िारॅफ्टवेअरद्ारे आपि अनेक स्स्रीट प्रो कंटट् ोलर 
एकाच दठकािी बरू शकतात व प्रोग्रॅतमगं करू शकता. बरयाचदा 
कंटट् ोलर वरून प्रोग्रॅम करिे नवख्ा वापरकरत्ाला थोडे अवरड 
वाटते, अशा दठकािी ियांगिकावरून िचचत्र स्वरूपातील आरेखना 
वरुन प्रोग्रॅम िहज करता येतो. 

स्स्रीट प्रो कंटट् ोलर 
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क) जैन टफल्ट-ओ-क्लिन टफल्टर बॅकवॉश कंि्र ोलर 
आपले पफल्टर स्वयंचसलतररत्ा िाफ 
होिे ही स्वयंचलीत दठबक सिचंन 

यंत्रिेची गरज आहे. इररकेअर 
अथवा स्ीरीट प्रो कंटट् ोल मध्ये 
पफल्टर िाफ करण्ािाठी 
पफल्ट-ओ-क्क्न हे स्वतंत्र 
कंटट् ोलर देखील वापरू शकतात. 

यात आपि १ ते ६ पफल्टर िाफ 
करू शकतात. पफल्टर फ्श हे 

वेळेवर आर्ाररत अथवा दाब फरकावर 
आर्ाररत करता येते. दाब फरकावर आर्ाररत फ्श करतयांना पफल्टर 
मर्ील राि / कचरा एका फ्श मध्ये िाफ न झाल्ाि म्हिजेच दाब 
फरक कमा न झाल्ाि जास्तीत जास्त ३ वेळेि फ्श करून कचरा 
बाहेर काढण्ाचा प्रयत् करतो व त्ानंतर अलाम्घ वाजतवतो.

ड) जैन इरी-स्ािटि कंि्र ोलर व इररकेअर ग्ोबल सॉफ्टवेअर 
जैन इररस्ाट्घ हे पूि्घत: इंटरनेटद्ारे िंचसलत यंत्रिा आहे. जैन 

इररस्ाट्घ हे मुख्त: िामुदागयक सिचंन पद्धतीिाठी पडझाईन केलेले 
तंत्रज्ान आहे. जैन इररस्ाट्घ हे कंटट् ोलर इररकेअर ग्ोबल िॉफ्टवेअरला 
इंटरनेट द्ारे जोडलेले अिते.

िामुदागयक सिचंन पद्धतीत अनेक शेतकरी अितात, प्रत्ेकाच्ा 
शेतात ठरलेल्ा वेळी सिचंन करायचे अिते, त्ाचबरोबर प्रत्ेक 
शेतकरयाला त्ाची मादहती देझखल पुरवायची अिते. शेतकरययांव्यततररक्त 
िरकारी अथ्र्कारी, टेक्ीसशयन, पािीपुरवठा िंस्ेचे अथ्र्कारी ययांना 
देझखल इररकेअर ग्ोबल िॉफ्टवेअरचा वापर करून सिचंन योजनेचे 

तनरीक्षि इंटरनेटद्ारे कोठूनही करता येते.

सिचंन योजनेच्ा सिचंन वेळापत्रकाचा प्रोग्रॅम इररकेअर ग्ोबलद्ारे 
केल्ावर हा प्रोग्रॅम इररस्ाट्घ कंटट् ोलरला पोहोचतो व तेथुन पुढे 
शेतातील इररकनेक्ट आर.टी.यु. ला जातो. उ द ा . 
एका शेतकरयाच्ा शेतातील व्ॉल्व् 
िकाळी ८ ते १० वाजेपययंत पूि्घ 
आठवडाभर िुरू करायचा आहे. 
हा प्रोग्रॅम त्ा शेतकरयािाठी 
नेमलेल्ा इररकनेक्ट आर.टी.यु.ला 
तमळाल्ावर त्ाप्रमािे व्ाल्व् 
चालु/बंद होईल. व्ॉल्व् िुरु 
झाल्ावर शेतकरयाला एि.एम.एि. 
द्ारे िंदेश तमळेल.

या प्रिालीत पाईपलाईनवर वेगवेगळी िेंिि्घ 
लावून आपि त्ाचे ितत तनरीक्षि करू शकतो. उदा. पाईपलाईनमर्ून 
जािारा प्रवाह तिेच पाण्ाचे प्रेशर यात होिारा मीतनटंागिीक बंदल 
आपि बरू शकतो. प्रेशर अचानक वाढले पकंवा प्रवाहदर वाढल्ाि 
आपिाि अलट्घ तमळतो.

ई) इररकनेक्ट आर.िी.र्यू.
आरटीयू म्हिजेच रीमोट टमवीनल 

युनीट, हे युनीट वायरलेि यंत्रिेद्ारे 
इररस्ाट्घ कंटट् ोलरशी जोडले जाते. 
यात प्रोग्रॅमेबल व नारॅन प्रोग्रॅमेबल 
अिे दोन प्रकार आहेत. प्रोग्रॅमेबल 
आरटीयू हे इररस्ाट्घिाठी वापरतात 

जैन लारॅजीक - कन्टट् ोलर व मारॅनीटररगं सित्स्टम
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व नारॅन प्रोग्रॅमेबल हे स्ीरीट कंटट् ोलर बरोबर वापरतात. यात बरॅटरी अिून 
ररचाजजेबल व नारॅन ररचाजजेबल अिे दोन प्रकार आहेत. इररकनेक्ट आरटी.
यू आपल्ाला ४ व ८ आउटपूट मध्ये उपलब् आहेत. यातील काही 
आरयीयूना आपि िेंन्सर देखील जोडू शकता.

२) स्वयंचलषीत सोलेनॉइड व्ॉल्व्स 
- स्वयंचलीत सिचंनपद्धतीत 
हाताने चालू / बंद करता 
येिा-या व्ॉल्विच्ा 
जागी स्वयंचलीत व्ारॅल्व 
वापरतात. कंटट् ोलर अथवा 
आरटीयूद्ारे वीजेचा वापर 
करून हे व्ारॅल्व उरडतात.

 वीजपुरवठा व्ारॅल्व मर्ील 
िोलेनारॅईड यंत्रिेला तमळतो. ही एक तवद्ुत 
चुंबकीय प्रिाली आहे. त्ाद्ारे व्ारॅल्व मर्ील रबरी डायफ्ारॅम खालती 
/ वरती करून व्ारॅल्वचे तनयंत्रि केले जाते. व्ारॅल्व हे वेगवेगळ्ा 
िाइजमध्ये व प्रॅत्स्टक पकंवा लोखंडी प्रकारात तमळतात.

३) िटिटिगेिन प्रणालषी - 

 स्वयंचलीत पद्धतीत आपिाि खते देझखल स्वयंचलीतररत्ा देता 
येऊ शकता. त्ािाठी न्ुटट् ीकेअर व जैन प्रेिीतमक्स ही यंत्रे उपलब् 
आहेत.

- आपि खते देताना पाण्ाचा िामु व तवद्ुत वाहकता (पीएच व ईिी) 
बदलतात पकंवा ब-याचदा स्त्रोताचाच पीएच व ईिी जास्त अितो. 
अशावेळेि आम्लचा वापर करून िामू कमी केल्ाि (५.५ ते ७ 
च्ा दरम्ान) बरीचशी मुलद्रव्ये व खते पपकाला िहजपिे उपलब् 
होतात.

- जैन न्ुटट् ीकेअर व प्रेिीमीक्स यंत्रामध्ये पीएच व ईिी मोजिारी 
िेंिि्घ अितात. खतयांते तमश्ि िंचात जायला लागल्ावर बदलत्ा 
पीएच नुिार आम्ल िंचात िोडून पीएच तनयंत्रीत केला जातो.

- पीएच तनयंत्रिा व्यततररक्त. खंताचे तवतरि हे नेमून ददलेल्ा 
प्रमािातच केले जाते, ना कमी ना जास्त अगदी अचूक व खतयांचे 
तमश्ि िंचात जात अितयांना खतयांमुळे ईिी वाढू लागल्ाि 
प्रमािबद्धररत्ा खते तनयंत्रीत केले जातात व ई िी नेमून ददलेल्ा 
प्रमािापेक्षा अथ्र्क जात नाही. तनयंपत्रत ई िी मुळे खते पपकाला 
िहज रेता येतात. यामुळेच ही आर्ुतनक खत यंत्रिा प्रिाली 
वापरल्ाि पपकयांची वाढ भररोि होते व उत्न्ात वाढ होते.

- जैन न्ूटट् ीकेअर हे यंत्र खुल्ा शेतीतील खत तनयोजनािाठी उपयुक्त 
आहे तर जैन प्रेसितमक्स हे ग्ीनहाऊि मर्ील व खािकरून 
िारॅईललेि (माती तवरहीत) शेतीिाठी वापरली जाते. या यंत्राचे 
तनयंत्रि स्स्रीट प्रो कंटट् ोलरद्ारे करता येते. या व्यततररक्त अचूक 
खते देण्ािाठी आपि खतयांचा पंप अथवा न्ुटट् ीकेअर इको देखील 
वापरू शकतात.

जैन न्ुटट् ी केअर खत तनयंत्रि प्रिाली 

जैन न्ुटट् ी केअर जैन न्ुटट् ीकेअर ईको 
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४) सेंससटि - आपल्ा सिचंनाचे तनयंत्रि आपि तवतवर् िेंिर वापरून 
करू शकता. उदा. जतमनीतील ओलावा मोजिारे िारॅईल मारॅइचिर 
िेंिर: हे िेंिर पपकाच्ा मुळाशी लावून, ओलावा कमी झाल्ाि 
सिचंन िुरू करता येते.

 रेन सेंससटि: या िेंिरद्ारे पडिारा पाऊि मोजला जातो. पाऊि पडत 
अितयांना सिचंन थयांबतवता येते.

 तापमान आर्टिता सेंसर: ग्ीनहाऊि मर्ील तापमान व आद्र्घता मोजून 
त्ाचे तनयंत्रि करण्ािाठी हे िेंन्सर वापरतात.

 अिे अनेक िेंिर हे आपल्ा गरजेनुिार तनवडून वापरता येतात.

५) कंि्ोल परॅनल - कंटट् ोलर हा 
इलेक्टट् ारॅतनक्स रटक अिल्ाने 
त्ाला त्स्र वीजप्रवाह आवश्क 
अितो. तवजेच्ा दाबाचे योग् 
तनयमन करण्ािाठी उत्म 
दजधाचे कंटट् ोल परॅनल वापरावे. जैन 
इररगेशनद्ारे आपल्ा कंटट् ोलरला 
िाजेिे कंटट् ोल परॅनल वापरावे. जैन 
इररगेशनद्ारे आपल्ा कंटट् ोलरला 
िाजेिे कंटट् ोल परॅनल उपलब् 
करण्ात आलेले आहे. परॅनल उत्ाददत करताना 
िुरसक्षततेला खाि प्रार्ान् देण्ात आलेले आहे.

प्रेशर िेंिि्घ

ईिी िेंिि्घ पीएच िेंिि्घ रेनवारॅटर िेंिि्घ

फ्ो िेंिि्घ लेव्ल िेंिि्घ तापमान िेंिि्घ

DIGITAL-TECH SOLUTIONS

इररकेअर कंि्ोलर
माहितषी व 
तनयंत्ण

इररकेअर 
ग्ोबल िी- १ ग्ीनलाईन इपट वारॅटर इररस्ाट्घ पफल्ट-ओ-

क्क्न 
इररकनेक्ट 

मास्टर

इररकनेक्ट 
प्रो

इररकनेक्ट

क्ायमेट 
िेंिर

फपट्घगेशन 
िेंिर

प्रेशर फ्ो 
िेंिर

िारॅईल 
मारॅइचर िेंिर

न्ूटट् ीकेअर

न्ूटट् ीकेअर 
इको पीएच

न्ूटट् ीकेअर 
इको

न्ूटट् ीकेअर 
पप्रसितमक्स

िोलो स्स्रीट प्रो - 
इररगेशन

ईटी वारॅटर 
मरॅनेजर 

पपको

शेतातील 
करॅ मेरा तव १

स्स्रीट प्रो - 
हायतब्ड स्ाट्घ बारॅक्स

स्स्रीट प्रो-
पफल्ड स्टमीट क्रॅ ब

रेटडयो 
कंि्ोलर युनषीि

सेंससटि
िटिटिगेिन 

मिषीन

जैन लाॅशजक - स्वर्ंचलीत शसचंनासाठीचे एक पररपयूणटि समाधान
जैन लारॅसजक हे आपल्ा सिचंनाच्ा गरजा पूि्घ करिारे मादहती व तंत्रज्ानावर आर्ाररत एक पररपूि्घ िमार्ान आहे. यात आपल्ा शेतातील 

सिचंनाबद्दलची अचूक मादहती, ततचे तवश्ेर्ि, त्ावर आर्ारीत तनि्घय प्रपक्या व सिचंनाचे तनयंत्रि हे िगळे शक्य होते. स्वयंचलीत सिचंनािाठीची 
जैन इररगेशनद्ारे तनतम्घती िव्घ उत्ादने व िमार्ान आपिाि एकाच छताखाली तमळू शकते. 
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स्वयंचसलत सिचंन पद्धतीचे इतके प्रकार बरून कदाचचत आपि 
गोंर्ळून जाल. आपल्ाला अनुकूल आणि गरजा भागतविारी 
स्वयंचसलत सिचंन पद्धती ची तनवड करण्ािाठी खालील मादहतीचा 
उपयोग करून रेता येईल. 

 िारे व्ारॅल्व एकाच दठकािी आहेत की शेतात तवखुरलेले आहेत?

 व्ॉल्वपययंत वायररगं करता येतील की पूि्घपिे वायरलेि 
करावयाचे आहे पकंवा वायर व वायरलेि दोन्ीही लागतील?

 खत तनयंत्रि किे करावयाचे आहे? इिी व पीएच िेंिर वापरून 
केवळ पीएच िेंिर वापरून अथवा ई िी / पी एच न बरता केवळ 
खत िंचात िोडायचे आहे ?

 खत तनयंत्रि प्रिालीत पकती प्रकारची खते आपि एकाच वेळेि 
देिार आहात? (पपकाच्ा गरजेनुिार ठरवावे)

 सिचंन किे करावयाचे आहे? वेळ आर्ाररत, प्रमाि आर्ाररत 
की िेंिर आर्ाररत? िेंिार आर्ाररत करायचे अिल्ाि िेंिर 
कोिते वापरायचे आहे?

 शेताचे व दठबक सिचंन िंचाचे आरेखन, व्ॉल्वची िाईज. 
तवजेची उपलब्ता याची मादहती. 

 एकाच वेळेि पकती व्ारॅल्व चालवायचे आहेत?

 सिचंनाचा स्त्रोत (उदा. तवदहर / शेततळे) एकच आहेत की 
एकपेक्षा अथ्र्क.

 पंपाची मादहती (प्रकार, हारॅि्घपावर ई. )

 स्वयंचसलत सिचंन भतवष्यात इतर क्षेत्रावरही वाढवायचे आहे 
काय?

वरील मादहती आमच्ा प्रतततनर्ींना ददल्ाि ते आपल्ा गरजा 
भागवू शकेल अिा स्वयंचसलत दठबक सिचंन िंच पडझाईन करतील. 
स्वयंचसलत दठबक सिचंनािाठी िुरूवातीचे तयांपत्रक िहकाय्घ व 
प्रसशक्षि अत्ंत आवश्क अिते. त्ािाठी कुशल तंत्रज्ानाची 
िंपूि्घ पटमच जैन इररगेशनकडे आहे. अगदी आपल्ा गच्चीवरील 
शेतीिाठीचे स्वयंचलीत तनयंत्रिापािून तर हजारो हेक्टर अिलेल्ा 
िामुदागयक सिचंनाचे तनयंत्रि करण्ाचा प्रदीर्घ अनुभव आज जैन 
इररगेशनकडे आहे. अगदी देशातच नवे् तर तवदेशातही स्वयंचलीत 
प्रिाली उभारण्ाचा अनुभव देखील जैन इररगेशनकडे आहे.

भतवष्यात पािी, खते, कुशल कामगार ययांची कमतरता भाििार 
आहे. वाढती लोकिंख्ा व रटती शेतजमीन यामुळे कमी जागेत 
अथ्र्काथ्र्क उत्न् घ्ावे लागेल, अशावेळेि शेतीिाठी स्वयंचसलत 
तंत्रज्ानासशवाय पयधाय नाही. ही काळाची गरज आहे. काळाची पाऊले 
ओळखून आजच या तंत्रज्ानाचा पररचय करून घ्ा व अवलंब करावा.

स्वर्ंचलीत हठबक शसचंन 

ननवडीचे ननकष !

जैन इरीगेशन द्ारे अमेररकेत बितवलेली िी ३ प्रकारची मादहती  
व तनयंत्रि यंत्रिा
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श्ी. शसदे्धश्वर सहकारी पाणी पुरवठा संस्ा, कवलापयूर, शज. सांगली
ियांगली सजल्हातील कवलापूर येथे २४० एकर क्षेत्रावर ही 

स्वयंचसलत दठबक सिचंन यंत्रिा उभारण्ात आलेली आहे. ११० 
शेतक-ययांच्ा िहभागातून ही पािी पुरवठा िंस्ा उभारण्ात आलेली 
आहे. या क्षेत्रात मुख्त्वे द्राक्ष व ऊि ही पपके आहेत. या सिचंन यंत्रिेचे 
वैसशष्ट म्हिजे ही इंटरनेटद्ारे िंचसलत, वेब बेसड स्वयंचसलत दठबक 
सिचंन यंत्रिा आहे व पूि्घपिे वायरलेि आहे. यात िंपूि्घ क्षेत्रात 
दठकदठकािी इररकनेक्ट आरटीयू उभारण्ात आलेले आहे. शेतक-
ययांच्ा शेतातील व्ारॅल्व हे इररकनेक्ट आरटीयूना जोडलेले आहेत. हे 
आरटीयू इररकेअर मास्टर या बेि से्टशनला जोडलेले आहेत व इररकेअर 
मास्टर वेब िव््घरला जोडलेला आहे. वेब िव््घरवर इररकेअर ग्ोबल या 
िॉफ्टवेअरद्ारे सिचंनाचे वेगवेगळे प्रोग्रॅम इररकेअर मास्टरला पाठतवले 
जातात व तेथून पुढे प्रत्ेक आरटीयू ला पाठतवले जातात. ही स्वयंचलीत 
दठबक यंत्रिा राबतवल्ामुळे शेतक-ययांना मोठा फायदा झाला. ऊिाचे 
िरािरी उत्ादन एकरी ३५ ते ४० टनावरून ६० ते ६५ टनयांपययंच वाढले 
तिेच द्राक्षाचे िरािरी उत्ादन देझखल एकरी १० टनावरून १४ ते १६ 
टनयांपययंत वाढले.

अलाडा वॅ्ली इस्टिे- भारतातील सवटिप्रथम इंिरनेि ऑफ थथगं 
(IOT) र्ा संकल्पनेवर आधाररत प्रकल्प

 इंटरनेट ऑफ थ्थगं्ज म्हिजेच आपल्ा शेतातील सिचंन प्रिालीचे 
तनयमन इंटरनेटद्ारे करिे. यात शेतीतील मादहती िेंिि्घद्ारे तमळतवली 
जाते व या मादहतीच्ा आर्ारे सिचंनाचे तनयोजन केले जाते.

‘युनायटेड नीलगगरी’ या कंपनीचा ‘अलाडा व्रॅली इसे्टट’ हा चहामळा 
तामीळनाडू राज्यात आहे. या चहामळ्ामर्ील सिचंन व्यवस्ापन 
अत्ार्ुपनक तंत्रज्ान वापरून व्ावे व चहामळ्तील सिचंन प्रिाली 
बाबत अथ्र्क िंशोर्न व्ावे या उदे्दशाने इस्त्राईल देशाकडून भारतात हा 
प्रकल्प राबतवण्ािाठी जैन इररगेशनची तनवड केली गेली. यात दठबक 
सिचंन िंच बितविे त्ािाठीते खत व्यवस्ापन, जतमनीतील ओलाव्याचा 
सिचंनावर होिार पररिाम व चहा पपकािाठी दठबक सिचंनाचे महत्त 
यावर िंशोर्न करण्ाकररता ‘उपािी टी ररिच्घ फाऊंडेशन’ या चहा 
िंशोर्न कें द्राची तनवड करण्ात आली. या प्रकल्पात जैन इररगेशनद्ारे 
दठबक सिचंन िंच पडझाईन करण्ात आला. स्वयंचसलत सिचंनाच्ा 
माध्यमातून खत व्यवस्ापन यंत्रिा उभारण्ात आली. चहा पपकाच्ा 
मुळयांपाशी जतमनीचा ओलावा मोजिारे िारॅईल मारॅईसचर िेंिि्घ 
बितवण्ात आले. या िेंिरद्ारे जतमनीतील ओलावा मोजून इंटरनेटद्ारे 
वेब िव््घरला पाठतवण्ात येतो. ओलावा कमी झाल्ाि त्ा तवभागातील 
सिचंन िुरू होते व ओलावा गरजेइतका झाल्ावर थयांबते. जतमनीतील 
ओलाव्याचे प्रमाि कशा ररतीने कमी-जास्त होते ही मादहती वेबिाईटवर 
तमळू शकते, ततचा अभ्ाि करून चहा पपकाची पाण्ाची गरज कशी 
अिते याचे िंशोर्न करता येते. इंटरनेटद्ारे िंचलन अिल्ाने जगाच्ा 
कोित्ाही कोप-यातून वेबिाईटद्ारे सिचंन व्यवस्ापन करता येते.

श्ी. सिदे्धर्र िहकारी पािी पुरवठा िंस्ा, कवलापूर

अलाडा व्रॅली इसे्टट, तातमळनाडू येथे इंटरनेट आरॅफ थ्थगं्ज (IOT) आर्ाररत पडट् प इररगेशन प्रकल्पातवर्यीची मादहती तनलगीरीचे कलेक्टर  
मरॅडम इनोिंट ददव्या व इस्त्राइलचे कौन्सील जनरल जारॅन्न झाका ययांना देतयांना जैन इररगेशनचे वररष् कृर्ातज् डारॅ. पी. िोमि.
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तबहाईंड पफल्टट्म, दहजंेवाडी, पुिे (महाराष्टट् )  येथून छापून जैन प्ात्स्टक पाक्घ , पोस्ट बॉक्स नं.७२, बयांभोरी, जळगाव-४२५००१ येथून अंक प्रकासशत केला आहे. 
संपादक: डॉ. सुधषीर जगन्ाथ भोंगळे; वर््घ: ३; अंक: ११ (नोव्ेंबर २०२१/ या अंकात प्रसिद्ध झालेल्ा मतयांशी िंपादक व िंचालक िहमत अितीलच अिे नाही.) 

®

पा�ी ���ानं. पीक जोमानं!

™

��� मा�. ��� मा��ं!

��� क�� ���क���कं�र ���वणारे व ����ा �ावा�ा �ेका��े��र�णे वा�र क�� 
��ुम  ����ा मा� ���वणारे व �वकणारे ���े�ा��� �ाव�ा� �

जैन कं�नी�ा ���कृत �वतरकाकडूनच मालाची खरेदी करा.

® Two yellow lines is a registered Trademark ofJISL

©JISL is copyright owner of Two Yellow Bands



Post Regn. No.: JAL/4१7/20१9-2021  
Published on 19th of every month, posted on 28th of every month at Jalgaon-425001 RNI NO. MAHMAR/2018/76944


