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आॅगस्ट - सप्ेंबि मद्हन्यात केळीची 

लागरड केल्ास झाडाला पडलेले 

घड लहान असतात आणण केळींचा 

आकािही मोठा होत नाही अशी तक्ाि 

सध्ा काही शेतकिी कितांना आढळून 

येतात. या शेतकऱांचा िोख मुख्त: 

केळीच्ा िोपाच्ा गुणरत्ेबाबत 

आक्षेप घेणािा असतो. रास्तवरक 

तशी रस्तुस्थिती नाही. जैन इरिगेशन 

कंपनीतफफे  शेतकऱांना पुिवरले जाणाि े

केळीचे िोप अतंत दजफेदाि र उत्म 

गुणरत्ेचेच असते. शेतकऱांच्ा मनात 

िोपाबद्दल जो गैिसमज ननमा्वण झालेला 

ताबाबतची रस्तुस्थिती र शास्तीय 

कािणे यांचा उहापोह जैन इरिगेशनचे 

केळी द्पक तज् र वरपणन उपाध्क्ष 

यांनी येथे केला आह.े

श्षी. के. बषी. िािषील
केळी तज्,  जैन इरिगेशन चसस्टीम्स णल
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कठे ळी कपकाच्ा तंत्रज्ानाच्ा मवकासामध्ठे दठेशाच्ा 
पातळीवर जैन इररगठेशनचा फार मोठा नावलौककक आहठे. कंपनीनठे 
कठे लठेल्या पायाभूत कामगगरीमुळठे  आता इतर कठे ळी 
उत्पादकदठेश सुद्धा आपल्याकडठे नवतंत्रज्ानाच्ा 
अपठेक्षठेनठे पाहात आहठेत. गठेल्या पंचवीस वरवात 
कठे ळी कपकामध्ठे अनठेक नामवन्यपूण्ष बदल 
घडलठे. कठे ळीची मनयवातक्षम जात, लागवड, 
तंत्रज्ान, लागवडीचा हंगाम आणण मालाच्ा 
मागणीनुसार उत्पादन असठे अनठेक तत्वठे 
मनमवाण झाली. आज आपण कठे ळीचठे पीक 
उत्तमररत्या घठेत आहोत, मनयवात सुद्धा करीत 
आहोत. सव्ष काही सुरळीत सुरू असताना 
करोना म्हणजठे कोमवड-१९ ही महामारी चीनमध्ठे 
कडसेंबर महहन्यात उदयास आली आणण बघता बघता संपूण्ष जगच 
करोनाच्ा मवळख्ात सापडलठे. या महामारीनठे आपल्या दठेशात 

अमोल गणठेश पाटील, रा. कठे ऱहाळा, ता.रावठेर यांनी १५ सप्ेंबर २०१९ रोजी 
कठे लठेल्या कठे ळी लागवडीला आता मोठठे  घड पडलठे आहठेत.

आणण आपल्या शजल्हात सुद्धा उग् स्वरूप धारण कठे लठे आहठे. 
त्याचा पररणाम म्हणून कठे ळी रोपांची उत्पादन प्रकरिया मवस्कळीत 

झाली पयवायानठे रोपठे लागवड जून जुलै ऐवजी ऑगस् 
सप्ेंबरमध्ठे करावी लागत आहठे. परंतु अनठेक कठे ळी 

उत्पादकांच्ा मनात नठेहमीच एक प्रश्न असतो 
कती ऑगस्-सप्ेंबर मधील कठे ळी लागवडीस 
गुणवत्ता ममळत नाही, उष्तठेला बळी पडतठे. 
वगैरठे..   खरठे तर गठेल्या पंचवीस वरवात कठे ळी 
लागवडीचा हंगाम बदलला आहठे. ज्यांनी 

हा बदल स्वीकारला तो कुठलाही हंगामात 
उत्तम कठे ळी कपकवू शकतो. वीस वरवापूवशी 

गाढोदा, ता. जळगांव कठे ळी उत्पादकांचा असा 
समज होता कती कटशूकल्चर कठे ळी म्हणजठे फक्त 

मृगबागासाठी आणण कांदठेबागात कटश्युकल्चरची रोपठे जमत नाही. 
परंतु आज हठे चचत्र बदललठेलठे आहठे. श्ी प्रवीण मवश्ना् पाटील 

मु.पो. गाढोदा यांच्ा कुटंुबात दोन लाख जैन 
कटशूकल्चर कठे ळी रोपांची लागवड ऑक्टोबर 
महहन्यात कठे ली. रास आणण एकूण उत्पादन 
अक्षरशः दपु्पट झालठे.

असाच काहीसा समज ऑगस्-सप्ेंबर 
च्ा लागवडीचा आहठे. परंतु गठेल्या पंधरा 
वरवाचा लठेखाजोखा पाहहला तर २०१५ 
साल वगळता कधीही या कालावधीतील 
कठे ळीचठे दर पडलठेलठे नाहीत. साधारणपणठे 
मठे, जून, जुलै महहन्यात जळगाव, नंदरुबार, 
शशरपूर, शहादा आणण गुजरात या पररसरात 
मोठ्ा प्रमाणात कठे ळी लागवड होतठे. जैन 
कटश्यूकल्चर कठे ळी रोपांची उत्तम व्यवथिा 
कठे ल्यास १० तठे ११ महहन्यात बागा संपतात. 
म्हणजठेच जुलैपययंत मृगबागांचा बहुतांश 
काढणी संपलठेली असतठे. तर दसुरीकडठे 
बाजारातून आंबा, द्ाक्ष, संत्रा, पठेरू, मोसंबी 
सुद्धा उपलब्ध नसतात. एकमठेव फक्त कठे ळी 
हठेच फळ बागायत असतठे. आणण पुढठे श्ावण 
महहन्यात गणपती,पोळा, श्ीकृष् जन्ाष्मी 
असठे अनठेक धामम्षक सण असतात. त्यामुळठे  
कठे ळीची मागणी वाढतठे आणण पुरवठा मात्र 
कमी कमी होत जातो.
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ऑगस् सप्ेंबरमध्ठे लागवड कठे ली म्हणजठे मठे महहन्यात मनसवा 
होतो. अमत उष्तठेनठे कठे ळीची गुणवत्ता खराब होतठे. वाधा चांगला 
ममळत नाही असठे कठे ळी उत्पादकांना वाटतठे. परंतु असठे काही नाही. 
नवीन लागवडीची खरीपाची तयारी आणण कापणीच्ा बागांचठे 
व मनयवातीचठे मनयोजन म्हणून खरठे तर या बागांकडठे ्ोडठे दलु्षक्ष 
होतठे आणण त्याचा पररणाम गुणवत्तठेवर होतो.  मठे मध्ठे मनसवणी 
होणा-या बागांना मनयमीत हठबक शसचंनानठे पाणी दठेणठे बागठेला 
पाण्ाचा ताण न पडू दठेणठे. बागठेभोवती ताट्ा ककंवा 
शठेडनठेट लावणठे, लागवड मलल्चगंवर करणठे हठे 
प्रभावी उपाय तर आहठेतच परंतू उन्ाळ्ात 
जममनीच्ा पृष्भागावर क्षारांचठे प्रमाण 
वाढतठे. मवपररत पररणाम कठे ळी बागठेवर 
होतो. त्यासाठी उन्ाळ्ात मनसवण होत 
असलठेल्या बागठेला मनयममत नत्र, पालाश, 
फाॅस्ोररक अॅसीड ककंवा १२६-१-०, 
कॅल्शियम नायटट् ठेट यांचठे प्रमाणीत फकट्षगठेशन 
सुरू ठठे वावठे. तर बागठेवर कुठल्याही प्रकारच्ा 
जैमवक ताण पडत नाही. पयवायानठे बागठेची मनसवण 
चांगली होवून उत्तम गुणवत्ता व वजन ममळतठे. परंतु गठेल्या 
आठ वरवापासून अमोल गणठेश पाटील कठे -हाळा, प्रशांत महाजन 
- तांदलवाडी, सुमनल शांताराम चौधरी नाचणखठेडा हठे कठे ळी 
उत्पादक शठेतकरी दरवरशी ऑगस् सप्ेंबरमध्ठे प्रत्यठेकती १०००० 
तठे ५०००० कटश्यूकल्चर कठे ळी रोपांची लागवड करतात. त्यांच्ा 
बागा अमतशय उत्तम असतात आणण तठे नठेहमीच कप्रममयम दरानठे 

कठे ळी मवकतात. मागील वरशी अरूणदादा पाटील माजी आमदार 
रावठेर यांनी ५ सप्ेंबरला २५००० जैन कटशूकल्चर कठे ळीची लागवड 
कठे ली. २६ ककलोची रास पडली आणण १६०० रू च्ा भावानठे कठे ळी 
मवकली. या ही वरशी श्ी रामदास त्रंबक पाटील मनबंोल, श्ी अरूण 
पाटील- धामोडी प्रत्यठेकती पंचवीस हजार जैन कटशू कल्चर कठे ळी 
रोपठे सप्ेंबरमध्ठे लागवड करीत आहठेत या लागवडीचा दसुरा 
फायदा म्हणजठे बागा पावसाळ्ात कापणीला यठेतात, तापमान 

३२ तठे ३४ अंश असतठे. आद््षता ७० तठे ७५ टक्ठे  असतठे 
त्यामुळठे  झाडं पडणठे, घड मवस्कटणठे ककंवा अमत 

उष्तठेमुळठे  बागठेचठे नुकसान यापासून कठे ळीचा 
बचाव तर होतोच परंतु जुलै, ऑगस्, सप्ेंबर 
महहन्यामध्ठे गुणवत्तठेच्ा, मालाचा तुटवडा 
असल्यामुळठे  चांगल्या कठे ळीला मवरितीसाठी 
अडचण नसतठे. आज रोजी सुद्धा श्ी मवशाल 
अग्वाल, श्ी सुनील चौधरी, प्रठेमानंद महाजन, 

प्रशांत महाजन यांच्ाकडठे कठे ळी मनयवातीसाठी, 
पॅकींग करण्ासाठी कठे ळीची खुप मोठी मागणी 

आहठे परंतु मनयवातक्षम कठे ळी उपलब्ध नाही. कठे ळीची 
पुरवठा साखळी सांभाळण्ासाठी व बाजारातील मागणीनुसार 

पुरवठा करण्ासाठी आपणास कठे ळी लागवडीच्ा मनयोजनात 
बदल करणठे अपठेशक्षत आहठे. त्यातून कोमवड सारख्ा दसु-या 
 कुठल्याही संकटातून वाचण्ासाठी वर्षभर लागवडीचठे मनयोजन 
असणठे फार गरजठेचठे आहठे.


