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महाराष््ामध्े सध्ा आपण नेदरलॅंडच्ा िातािरणाचा अनुभि घेत 
आहोत. सकाळी थंडी, दपुारी ढगाळ िातािरण आणण सूय्ग दश्गन न होणे 
आणण मध्ेच हलकासा पाऊस. ज्ाप्रमाणे थंडी आणण दि आपल्ाकडे 
दवुम्गळ योग असतो, मात्र नेदरलॅंडमध्े असे िातािरण िष्गभर असते. 
त्ामुळे मोकळ्ा शेतातील शेती नसते, रक् ग्रीनहाऊसची शेती आणण 
त्ामध्े रार लाईट आणण उजेड वनमवाण करण्ाची व्यिस्ा असते. तीच 

अनुभूती आज घेत आहोत. 
परंतु अशा िातािरणात केळीची अिस्ा काय असेल हे बघणे 

महत्ताचे ठरेल. जळगाि, सोलापूर सह महाराष््ातील इतरही लजल्हात 
केळीचे कपक केळी उत्ादक घेऊ लागले आहेत. केळी तसे उबदार, दमट,  
आणण उष्ण अशा िातािरणाचे पीक त्ामुळे दरिषषी ठहिाळा सुरू झाला 
म्हणजे केळी उत्ादक रचतंेत असतो. त्ात असा िातािरण बदल झाला 

केळी व्यवस्यापन 

थंड व ढगयाळ
 वयातयावरणयात
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म्हणजे त्ाचा रायदा-तोटा काय ते बघणे केळी बागायतदारांच्ा ठहताचे 
असते. सध्ाच्ा िातािरणाचे पररणाम आपण बघूया. 

ससएमव्ी व्यायरसचया िोकया
सध्ाचे िातािरण सीएमव्ी रोगाच्ा प्रसारासाठी पोषक आहे. 

एकरीकडे कपाशीिर गुलाबी बोंड अळी आल्ामुळे शेतकरी कपाशी 
उपटून टाकत आहे. त्ािरील मािा सीएमव्ी रोगाच्ा प्रसाराचा मुख्य 

िाहक आहे. दसुरीकडे सोलापूर, पुणे, कोल्ापूर येथे ऊसाची तोडणी 
जोमात आहे. त्ािरील मािासुद्धा केळीिर येत आहे. तसेच मोठ्ा 
प्रमाणात मक्याची लागिड झाली असून मक्यािरील मािा सीएमव्ी 
व्ायरसचा दसुरा मुख्य िाहक आहे. िातािरण ढगाळ आहे, पाऊस पडत 
नाही आणण झालाच तर ररमझझम होत आहे. त्ामुळे हे िातािरण रस 
शोषणाऱया ककडटींना पोषक आहे. तसेच अनेक तणांचा प्रादभुवाि सुद्धा 
ठहिाळ्ात होत असतो. कारण प्रखर उष्णता नसल्ामुळे तणांची िाढ 
पण जोमाने होत आहे. त्ामुळे काही बागांमध्े सीएमव्ीची ५ - १० झाडे 
ठदसू लागली आहेत. २०१६ च्ा जानेिारी - रेरिुिारी मध्े जळगाि, 
जामनेर, सोलापूर, नेिासा, चोपडा या पररसरातील केळीिर मोठ्ा 
प्रमाणात सीएमव्ीचा प्रादभुवाि झाला होता. त्ामुळे रोगाला ओळखून 
त्वररत व्यिस्ापन करणे गरजेचे आहे. 
ओळख - सि्गप्रथम निीन येणाऱया पानांिर पांढऱया कपिळ्ा रेषा ठदसतात. 
पानांच्ा लशरा जाड होऊन पानं अरंुद वनघतात. पानािर डरॉटेड पहॅच 
ठदसतात, झाडाची पोगा काळा पडतो पण तो खोडात सडलेला नसतो. 
त्ाला हाट्ग राहॅट म्हणतात. पानाच्ा खालच्ा बाजूने तेलकट रेषा ककंिा 
धब्े ठदसतात. 
उपाय - सि्गप्रथम रोगग्रस् झाडे उपटून नष् करािी. रोगाची जोपासना 
केना, चीलाची भाजी, बोळाची भाजी, तांदळूचा, दधुी, काकडी, टरबूज या 
िनस्पतीिर होते. ते रोगाचे होस् आहेत, त्ामुळे बागेत तण होऊ देऊ नये. 
बांधािर जंगली िेल ि शेजारी वमरची, काकडी, गीलकरी, टरबूज घेऊ नये. 

के.बी. पयाटील
उपाध्यक् ि आंतरराष्टट् ीय केळटी तज्

जैन इररगेिन शसस्ीम्स शल. 

सीएमव्ीग्रस्त केळीचे पान
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वनयंत्ण - रोगाचा प्रसार रस शोषणाऱया ककडटीं मार्ग त होत असल्ामुळे 
करीडवनयंत्रण म्हणजे वे्क्रचे वनयंत्रण करणे महत्ताचे आहे. त्ासाठी 
रोग येऊ नये म्हणून प्रवतबंधात्मक आणण रोग आला असल्ास 
वनयंत्रणासाठी करीटकनाशकांची रिारणी करणे महत्ताचे आहे. ककती 
प्रमाणात ककडटींची िद्गळ िाढली आहे हे बघण्ासाठी बागेत स्स्करी ट्हॅप 
लािणे रायद्ाचे आहे. 

वनयवमतपणे बागेिर इवमडाक्ोप्रीड १० वमली+ अहॅलसरेट पािडर १५ 
ग्रहॅम, वनबंोळी अक्ग  ३० वमली १५ ललटर पाण्ात घेऊन रिारािा. 

थायोवमथहॅक्ाम (एक्ारा) ८ ग्रहॅम ककंिा डायरेथीयुराहॅन ८ ग्रहॅम ककंिा 
फ्ोनाकहॅ माईड (उलाला) ८ वमली आणण अहॅलसरेट १५ ग्रहॅम ि वनबंोळी 
अक्ग  ३० वमली १५ ललटर पाण्ात याप्रमाणे दर ६ ते ७ ठदिसाला न 

चुकता रिारणी करािी. 
एकदा रोपे उपटले म्हणजे सीएमव्ी संपला असे नाही. वनयवमत 

बागेचे वनरीक्षण करून झाड काढत राहणे आणण रिारणी चालू ठेिणे 
म्हणजे एक मठहन्ात सीएमव्ी आटोक्यात येईल आणण होणारे नुकसान 
टळेल.

पीटटगं रोगयाचया प्यादभुभाव 
सध्ाचे ढगाळ ि पािसाळी िातािरण पीकटगं रोगाच्ा प्रचारासाठी 

पोषक आहे. ज्ा बागांची कापणी सुरू आहे ि ज्ा बागा एक मठहन्ात 
कापणीिर येणार आहेत अशा बागेतील केळी घडािर भागांिर पीटटींग 
रोगाचा प्रादभुवाि होऊ शकतो. घड लागलेल्ा केळी खोडािर जर 
िाळलेली सुकलेली पाने लटकलेली असतील आणण ररमझझम पाऊस                           

केळीच्ा झाडावर सीएमव्ी रोगाचा प्रसार करणाऱया रोगवाहक वनस्पती.

काकडीवरील मोझॅक व्ायरसचचवळची भाजी केना

घडाच्ा दांड्ावर, केळीवर व घडावर पीटस्पॉट
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पडत असेल तर त्ा पानाला ककंिा घडािर क्ोरेटस असतील ककंिा बहॅक् 
(ररबीन) असतील तर पीटटींग रोगाचा प्रादभुवाि मोठ्ा प्रमाणात होऊ 
शकतो. या रोगांमध्े केळी घडाच्ा दांड्ािर, रणीच्ा देठािर आणण 
पोसणीच्ा अिस्ेतील ककंिा कापणीच्ा अिस्ेतील केळीिर 
बशीसारखे खोलगट आणण लहान गोलाकार काळे डाग ठदसतात त्ाला 
पीट स्पाहॅट ककंिा कटकली रोग असे म्हणतात. देशातील बहुसंख्य केळी 
उत्ादकांना या रोगाची ओळख नाही. त्ामुळे मोठे नुकसान होते कारण 
पीटस्पाहॅट ग्रस् केळी व्यापारी कमी भािाने कापतात. 

रोगाचे वनयंत्ण- पािसाचे िातािरण असताना ककंिा पाऊस होत 
असताना कापणीच्ा बागेतील कोरडी, कपिळी पाने त्वररत कापून 
बागेबाहेर काढािी. रण्ांिरील क्ोरेट, रिहॅक्/ ररबन त्वररत काढािी. 

•  घड / एकही सुकलेल्ा पानाचा तुकडा राहणार नाही याची दक्षता 
घ्ािी. 

• घडािर रक् ९ रण्ा ठेिाव्या. 
•  बागेत हिा खेळती ठेिािी. 
•  केळीची वनसिण / िेण झाल्ानंतर वनयवमत घडांिर रिारणी 

करािी. 
•  महॅन्ोझेब ३० ग्रहॅम + इमीडा ७ वमली, १५ ललटर पाण्ात 
•  टरॉपसीन १० ग्रहॅम + काहॅनकरकाहॅडर ७ वमली १५ ललटर पाण्ात 
•  डायथेन एम ४५ - ३० ग्रहॅम + इवमका ७ वमली १५ ललटर पाण्ात  घेिून 

दर १० ठदिसांच्ा अंतराने रिारणी करािी. केळी कापणीच्ा आधी 
घडािर रिारणी केल्ास केळी ट्क मध्े कपकत नाही. अशाप्रकारे 

शेताच्ा बांधावर वाढलेले तण शेताच्ा बांधावर वाढलेले गवत वाल

करपा ग्रस्थ पान, झाड व घड
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िेळेत पीटटींग रोगाचे व्यिस्ापन केल्ास पीकटगं पासून होणारे 
नुकसान टळू शकेल.

करपया रोगयाचया प्यादभुभाव 
सध्ाचे िातािरण करपा / लसगाटोका रोगाच्ा िाढीस पोषक आहे. 

पीलबाग / खोडव्याच्ा केळी आणण एकप्रल- मे- जून लागिडीच्ा केळींना 
करपा रोगाचा धोका जास् आहे. कारण त्ा बागांची िेण झाल्ािर 
झाडािर जेव्ा घड असतो आणण िातािरण जेव्ा दमट असते आणण 
ररमझझम पाऊस पडतो तेव्ा करपा रोगाचे स्पोअर झपाट्ाने पक्व 
होतात आणण त्ांचे जवम्गनेशन सुद्धा िेगाने होते आणण २० ठदिसात 
आपल्ाला करपा रोग िाढल्ाचे ठदसते. वनसिणीच्ा केळी ककंिा 

कापणीच्ा केळीिर जर करपा रोगाने सि्ग पाने जळाली आणण ४ ते ५ 
पाने रक् राठहली तर घडांचा विकास होत नाही, केळ्ांची रुगिण होत 
नाही, िजन घटते, केळीचे घड अकाली कपकायला लागतात, त्ामुळे 
केळी उत्ादकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. रोगाचा प्रादभुवाि 
झाल्ानंतर १५ ते २० ठदिसांनी उग्रता ठदसून येते. त्ासाठी ढगाळ 
िातािरण होताच रोगाला प्रवतबंधात्मक अाळा घालणे गरजेचे आहे. 

त्ासाठी रोगग्रस् ि िाढलेली पाने बागेच्ा बाहेर काढून, जाळून 
टाकािी. बाग स्वच् ठेिािी, बागेत हिा मोकळी राहील यासाठी कपले, 
कपिळी पाने, शेजारील बांधािरील गित काढािे. बागेला पाण्ाचा ताण 
देऊ नये, बागेत रचखल होईल एिढे पाणी देऊ नये. बेडिर रक् आेल 

उत्तरप्रदेशातील केळी बागेवर अनतथंड तापमानाचा पररणाम (चचलींग).

चचलींगमूळे पोगा करपणे चचलींगमूळे थ्ोट-चोेक
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राहील आणण िारसा राहील एिढेच पाणी द्ािे. ठठबक लसचंन वनयवमत 
ि रात्री चालिािे. नेहमी थोड्ा प्रमाणात नत्र, मोठ्ाप्रमाणात पालाश, 
महॅग्ेलशयम ि ररॉस्फररक ॲलसड जैनतंत्रज्ानाच्ा लशरारशीप्रमाणे द्ािे. 
बागेला सशक् ठेिािी आणण बागेिर बुरशीनाशकाची रिारणी द्ािी. 

महॅन्ोझेब २ ग्रहॅम ककंिा बहॅजोवमल १  ग्रहॅम ककंिा प्राहॅपीकोण्ाझोल १ग्रहॅम 
ककंिा डाईकेमाहॅक्ग  १ ग्रहॅम ककंिा टेबुकोनाझोल १ वमली यापैकरी एक 
बुरशीनाशक प्रवत १ ललटर पाण्ात आणण सोबत वमनरल ऑइल ५ ते १० 
वमली एक ललटर पाण्ात घेऊन बागेिर एचटीपी पंपाच्ा साहाय्ाने 
ककंिा पाहॅिर पंपाच्ा साह्ाने झाडाच्ा िरच्ा पानापययंत रिारा जाईल 
अशा पद्धतीने रिारणी करािी. पानाच्ा िरच्ा बाजूिर द्ािण पडणे 
गरजेचे आहे. म्हणजे करपा रोगाला आळा बसेल असे दर आठिड्ाला 
रिारािे.

हिवयाळ्यात  केळी बयागांचे व्यवस्यापन
ठहिाळ्ात ढगाळ िातािरण म्हणजे िोट्ा आणण मोठ्ा केळी 

बागांच्ा िाढीसाठी वमळालेला बूस्र डोसच आहे. कारण सकाळचे 
तापमान १६ अंशच्ािर आहे आणण दपुारचे तापमान २८ अंशपययंत आहे 
असे उबदार िातािरण केळीच्ा िाढीसाठी पोषक आहे. परंतु सूय्गप्रकाश 
नसल्ाने थोडा पररणाम आहे. परंतु मी आधीच म्हटल्ाप्रमाणे ठहिाळ्ात 
असे िातािरण दवुम्गळ असते. अशा उबदार िातािरणामुळे केळीिर 
चीललंग चा असर कमी होईल आणण वनयवातक्षम गुणित्ता कटकून राहील. 
परंतु तरीसुद्धा ढगाळ िातािरण संपल्ाबरोबर तापमान पुन्ा खाली 
जाण्ाची शक्यता आहे, त्ामुळे बागांचे व्यिस्ापन अजून एक मठहना 
काळजीपूि्गक करणे गरजेचे आहे.

मृग बयाग 
एकप्रल मे जून लागिडीच्ा बागांचा वनसिा (िेण) झाली आहे. काही 

बागांची सुरू आहे. या िषषीचा पािसाळा ऊष्ण होता. अनेक ठदिस 
पािसाचा खंड होता, पररणामी बागांची िाढ रार चांगली न होता वनसिा 
झाला. परंतु ज्ा केळी उत्ादकांचे व्यिस्ापन अचूक होते त्ा बागांची 
िाढही जोमदार झाली आणण वनसिा ही चांगला झाला. या बागांचे 
ठहिाळ्ात योग्य व्यिस्ापन न झाल्ास िजनात घट येते गुणित्ता 
ढासळते. पयवायाने नुकसान होते.
• या बागांना ठहिाळ्ात ठठबक लसचंन संच बंद ठेिू नये म्हणजे पाणी 

बंद करू नये. वनयवमत संच चालिून आेल ि िारसा कायम ठेिािा. 
•  प्रवत झाड दररोज २० ते २२ ललटर पाणी द्ािे. 
•  वनसिणीच्ा बागांना प्रती एकर प्रवत १००० झाडांसाठी युररया २ ते 

२.५ ककलो, पांढरे पोटहॅश, ६.५ ककलो ककंिा ०.०.५० ५ ककलो आणण 
महॅग्ेलशयम ५०० ग्रहॅम, राहॅसे्फररक अहॅलसड २५० ग्रहॅम दर चौथ्ा ठदिशी 
ड्ीप द्ारे सोडािे.

•  दर आठिड्ाला कहॅ ल्शियम नायटे्ट २ ककलो एक मठहना सोडािे. 
•  रचलेटेड, झझकं, रेरस, बोररॉन ३०० ग्रहॅम प्रत्ेकरी दर पंधरा ठदिसाआड 

असे ३ ते ४ िेळा सोडािे. 
•  घडाला बड इंजेक्शन द्ािे. केळरूल ५०% खोडामध्े असताना 

बीआय करािे. 
•  रण्ा सुट्टा झाल्ािर घडािर करीटकनाशक ि बुरशीनाशक 

रिारणी करािी.
• घडािर नऊ रण्ा ठेिाव्या, केळािरील फ्ोरेटस काढािे. 

ननसवलेल्ा केळी बागेवर अनतथंड तापमानाचा पररणाम (चचलींग).
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•  दहािी रणी पूण्ग काढािी, अकराव्या रणीत एक केळी ठेिून केळ 
रुल तोडािे. 

•  घडाच्ा दांड्ाला एेज टहॅग बांधािा. 
•  घडािर स्ककटयंग बहॅग घालािी जेणेकरून रचलटींग कमी होईल.
•  तापमान १२° अंशाच्ा खाली जात असल्ास बागेत लाकडाचा  

भुसा ककंिा गव्ाचे भूस जाळून धूर करािा. 
•  बागेला पाणी रात्रीच द्ािे, बोअरचे पाणी गरम असते त्ामुळे  

झाडाच्ा मुळांच्ा कक्षेत ऊब वनमवाण होते. 
•  घडािरील रचलटींग कमी करण्ासाठी श्ी. विशाल अग्रिाल, रािेर हे 

५० मायक्रॉनची स्ककटयंग बहॅग िापरून प्रयोग करीत आहेत. 

कांदे बयाग 
कांदेबाग म्हणजे ऑक्ोंबर, नोव्हेंबरच्ा लागिडीिर थंड तापमानाचा 

जास् पररणाम होतो. केळी उत्ादक ठहिाळ्ात १० ते १५ ठदिस केळी 
बागेला पाणी देत नाही त्ामुळे थंडीचा पररणाम जास् होतो. बागा 
कपिळ्ा पडतात, िाढ थांबते, झाडाची पाने खोडापासून िेगळी होतात. 
तापमानात ७° अंशािर खाली आल्ास निीन वनघणारे पान पांढरे, 

कपिळे वनघते. वनमदळ, खकणार सारख्या पररसरात अजूनही केळी 
झाडांची पाने पूण्गपणे काळी पडतात, करपतात आणण उत्तर प्रदेश राज्ात 
तर दरिषषी बागा करपतात. त्ामुळे त्ांना जुलै मठहन्ालशिाय इतर 
मठहन्ात लागिड करता येत नाही. 
•  कांदे बागेच्ा केळीला दररोज ८ ते १० ललटर पाणी द्ा. 
•  वनयवमत रकट्गगेशन करा. प्रवत हजारी युररया ४.५ ककलो १२.६१.० - २ 

ककलो, पांढरे पोटहॅश ६ ककलो, महॅग्ेलशअम अधवा ककलो, याप्रमाणे एक 
हजार झाडांना जर चौथ्ा ठदिशी रकट्गगेशन करा. 

•  बागेला झझकं, रेरस, प्हॅन्ो ग्रहॅनुल, सल्र प्रवत झाड प्रत्ेकरी दहा 
ग्रहॅम द्ा. 

•  ह्वुमक, अहॅलसड ि कहॅ ल्शियम नायटे्ट वनयवमत द्ा.
•  बागेिर सुक्ष्मअन्नद्व्य, लहॅन्ोझाइम आणण १९.१९.१९ रिारणी दर 

आठिड्ाला घ्ा. रोलीअरमुळे बागा थंडीना बळी पडणार नाहीत. 
बदलत्ा िातािरणात जागरूक राहून शास्त्रोक् पद्धतीने बागांचे 
व्यिस्ापन केल्ास उत्तम गुणित्ता चांगली रास वमळते.

जैनच्ा कटश्यूकल्चर केळी रोपांना एकावेळी लगडलेले उत्तम मोठे घड
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