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“थेंब थेंब पाण्ाचा वापर करून कोरडवाहू जमिनीत लावलेल्ा डाळिंब पपकात  
शेतकऱ्ाला लक्ावधी रूप्े मििवून देण्ाचे सािर्थ्य आहे.  

्ा पपकाचे वैभव पिश्ूकल्चरचे रोप त्ार करून आपण वाढवू्ा.”
– भवरलाल जैन
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स्ातंत्राचा अिृतिहोत्सव साजरा करीत 
असताना आपल्ाला राष्ट्र पपता िहात्ा 
गांधी ्ांच्ा स्प्ातील स््ंपूणथ्य व 
स्ावलंबी खेडे (गाव) ्ा िंत्ाचा पुन्ा 
पुनरुच्ार करून ते कृतीत उतरमवण्ासाठी 
प्रभावीपणे का्थ्यक्रि राबवावा लागेल. 
आजचा जागमतक जीवघेण्ा स्पधधेच्ा 
काि लक्ात घेतला तर सवथ्यच गोष्ीत 
गाव स््ंपूणथ्य होण्ाची शक्यता किी 
आहे.  परंतु त्ावर िात करण्ासाठी 
शेतीला मवज्ानाची जाेड देऊन ती 
व्ावसाय्कररत्ा करणे आणण आपल्ा  
गरजा ि्याददत व मन्ंत्णात ठेऊन ऊजया, 
घरगुती इंधन, पाणलोि क्ेत् मवकासाद्ारे 
जलसंवधथ्यन, आणण सांडपाण्ाची मवले्वाि 
नैसयगथ्यक साधने आणण सेंद्ी् खते ्ा 
गोष्टींबाबत गाव स््ंपूणथ्य करणे शक्य 
आहे. त्ासाठी ्ोग्य अशा तंत्ज्ानाचा 
मवकास व स्ीकार होऊन त्ांचा प्रचार-
प्रसार करणारी प्रशशशक्त तरुणांची फिी 
गावोगावी उभी रादहली पादहजे. त्ादृष्ीने  
चाज गांधी ररसचथ्य फाऊडेशन िाफथ्य त 
आिची कंपनी २५ गावांिध्े काि करते 
आहे, १२५ गावांिध्े आगािी कािात 
काि सुरू करण्ाचा िानस आहे. खेडी 
स््ंपूणथ्य केली आणण शहरांवरचे त्ांचे 
अवलंमबत्व किी केले तर काही प्रिाणात 
जागमतक तापिान वाढ व बदलत्ा 
हवािान सिस्ेचा आपण मनशचितपणे 
सािना करू शकू.

तापमान वाढ आणि हवामान बदल या दोन्ही गोष्टींचा मोठा पररिाम आपल्ा शेतही क्ेत्ावर आणि 
शेतकऱयांच्ा जहीवनावर होिार आहे. तापमान वाढ हही केवळ सुरुवात आहे. हवामान बदलाच्ा अनेक 
पररिामांमध्े अततवृष्ही, पूर, अवेळी पाऊस, पावसात मोठा खंड पडिे, तहीव्र दषु्ाळ, पािही टंचाई, 
समुद्ाचही पातळी वाढिे, वेगाने बर्फ  तवतळिे, कमही दाबाचे पटे् तयार होिे, वादळे व त्ुनामही येिे, 
गारपहीट होिे, बाष्हीभवन वाढून पािही साठे वेगाने आटिे, रोगराई व कीडही वाढिे आणि जैव तवतवधता 
घटिे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट् ातला शेतकरी आज खूप मोठया प्रमािावर अततवृष्ही, पूर, रोग कीडही 
यांचा सामना करतो आहे. मागहील तहीन-चार वर्षांपासून सलगपिे हे संकट उभे राहते आहे. त्ामुळे 
शेतकरी चचतंाग्रस्त आहे. सोयाबहीन, कपाशही या सारखही शेतकऱयाला दोन पैसे तमळवून देिारी खरीप 
हंगामातलही पपके अततपावसाच्ा तडाख्ात सापडून शेतकऱयांच्ा हातातोंडाशही आलेला घास तनघून 
जाण्ाचही पररस्थितही काहही ठठकािही तनममाि झालही आहे. त्ात यावर्षी गोगलगायटींनही भर घातलही 
आहे. या गोगलगायटींनही पपक उद्ध्वस्त केल्ामुळे शेतकऱयांपुढे नवे संकट उभे राठहले आहे. हवामान 
बदलामुळे आपले आरोग्य, अन्न उत्ादन क्मता, तनवारा, सुरक्क्तता आणि रोजगार या सवमावर पररिाम 
होऊ शकतो. अगोदरच शेतकरी समस्ांचा सामना करताहेत. त्ात ठदवसेंठदवस या जागततक तापमान 
वाढीचही  व हवामान बदलाचही भर पडते आहे. त्ामुळे शेतकरी चचतंाग्रस्त झाला आहे.

‘इंटर गव्हन्फमेंटल पॅनेल ऑन क्ायमेट चेंज’ (आयपहीसहीसही) या संयुक्त राष्ट् संघाच्ा संथिेने ऑगस्ट 
२०२२ मध्े एक अहवाल सादर केला असून त्ात १८५०-१९०० च्ा तुलनेत २०११-२०२० या दशकात 
जागततक तापमान १.०९ सेल्सियसपेक्ा अधधक होते. १८५० साला पासून गेलही पाच वर््फ सवमाधधक उष्ण 
होतही. १९०१ ते १९७१ या काळाशही तुलना करता अलहीकडच्ा काळात समुद् पातळी वाढण्ाचा दर 
जवळपास ततप्पट झालेला आहे. जागततक तापमानाचही वाढ १.५ पडग्रही सेल्सियसच्ा आत रोखलही 
तरच हवामान बदलामुळे होिारे नुकसान व घडामोडही टाळता येिे वा रोखिे शक्य होिार आहे असे 
अहवालात नमूद केले आहे. हे उपदिष् गाठण्ासाठी, भतवष्ात जगाने पकतही काब्फन उत्ज्फन करावे याचही 
मयमादाहही आयपहीसहीसहीने अहवालात नमूद केलही आहे. या मयमादेला ‘काब्फन बजेट’ म्हितात. औद्ोगगक 
क्ांततपूव्फ काळापासून २१व्ा शतकापययंत जगाने २९०० गगगाटन काब्फन उत्ज्फन करायला हवे तरच 
संकटामुळे होिारे नुकसान टाळता येईल असा इशारा आयपहीसहीसहीने २०१४ सालही ठदला होता. परंतु 
२०१७ पययंत जगाने २२०० गगगाटन म्हिजे तनक्चित केलेल्ा मयमादेच्ा  तहीन-चतुर्षांश काब्फन उत्ज्फन 
अगोदरच केले आहे. जागततक तापमानाचही वाढ १.५ पडग्रही सेल्सियसच्ा पुढे जाऊ द्ायचही नसेल तर २१ 
व्ा शतकाच्ा अखेरपययंत जगाला केवळ ४२० - ५७० गगगाटन एवढेच काब्फन उत्ज्फन करता येईल.

आता उत्ज्फनाचही हही आकडेवारी व  हा तवर्य सव्फसामान्य शेतकऱयांना समजण्ाच्ा पक्लकडचा 
आहे. त्ाच्ा आवाक्यातला तो तवर्यच नाहही. या संकटावर मात करण्ासाठी आम्हही काय करायला 
पाठहजे याचे माग्फदश्फन तज्जांकडून तमळावे अशही शेतकऱयांचही अपेक्ा आहे. त्ा दृष्हीने जािहीव जागृतही व 
प्रबोधनाचे काय्फक्म कृर्ही खाते, तवद्ापहीठे, संशोधन संथिा, खाजगही कंपन्या आणि शेतही क्ेत्ाशही संबंधधत 
असिारे अन्य तवभाग यांनही राबवावेत अशही शेतकऱयांचही इच्ा आहे. शेतकऱयांचही खूप मोठी संख्ा 
लक्ात घेता व ते सव्फ दरू पसरलेले असल्ामुळे त्ा त्ा  तालुका, क्जल्ा, तवभाग, गावे येर्े जाऊन 
माग्फदश्फनाचे उपक्म राबवावे लागिार आहेत. यामध्े तबयािे, पेरिहीच्ा हंगामापासून व तबयाण्ाच्ा 
गुिवत्ेपासून ते  पहीक काढिही व साठविुकीपययंतचे अद्यावत तंत्ज्ान त्ांच्ा पययंत पोहोचतविे 
गरजेचे झाले आहे. आम्हही आमच्ा जैन इररगेशन कंपनही मार्फ त कलायमेट स्ाट्फ अॅग्रहीकल्चरल 
सोल्ूशन तवभाग उभा केला असून त्ाच्ामार्फ त शेतकऱयांना तांपत्क सल्ा व माग्फदश्फनाचे काम 
केले जात आहे. शेतकऱयांनही आता स्वतः पुढे येऊन हे नवे तांपत्क ज्ान प्राप्त करून घ्ावे. त्ातूनच तो 
समस्ांचा प्रभावहीपिे सामना करू शकेल.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन क्सस्टहीम््ध क्ल.

अध्यक्षीय

नव्या तांत्रिक ज्यानयानेच समस्ांचया सयामनया शक्य
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जागमतक तापिान वाढ आणण हवािान 
बदल ्ा दोन मवष्ांची सध्ा जगभर 
िोठ्ा प्रिाणात चचया चालू आहे. ्ा दोनही 
सिस्ांिुिै संपूणथ्य िानवजात ळचतंाग्रस्त 
झाली आहे. जगभरातला शेतकरी आणण 
शेती क्ेत् िोठ्ा संकिात सापडले आहे. 
पण िाणसाची दोन वेिची अन्ाची भूक 
भागमवण्ासाठी शेती तर करावीच लागणार 
आहे. ही शेती ्शस्ीपणे फलद्पू व्ा्ची 
असेल तर शेती कसण्ाच्ा पद्धतीपासून 
िूल्वृद्धी करणाऱ्ा प्रपक्र्ेप्यंतच्ा सवथ्य 
गोष्टींिध्े आिूलाग्र बदल करावा लागणार 
आहे. ही बदलाची ददशा का् असावी 
आणण शेतकऱ्ांनीही आता आपल्ा शेती 
कसण्ाच्ा परंपरागत पद्धतीऐवजी कोणती 
नवीन पद्धती व तंत्ज्ान स्ीकारले पादहजे 
्ाचे सुतोवाच ्ा संपादकी्िधून ्ेथे 
आपल्ा सिोर ठेवले आहे. बदलाची ही 
नवीन ददशा भारतासह जगातील अनेक 
देशांना स्स्कारणे आता अमनवा्थ्य व 
क्रिप्राप्तच आहे. गांभभी्ाने सवथ्य गोष्टींचा 
मवचार करून मन्ोजन केले तरच अनेक 
देशांचे अपस्तत्व शशल्लक राहू शकणार आहे. 

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

जयागततक तयापमयान वयाढ व हवयामयान बदल  
मयानवयाने ओढवून घेतलेले संकट

पयमावरिाला हानही पोहोचतवल्ामुळे मानव व प्रािही या दोघांचेहही आरोग्य धोक्यात येऊ 
लागले आहे. दपूर्त झालेले सागरी अन्न खाऊन अनेक लोक आजारी पडले. युरोपमधहील 
क्शकारी पक्षांचही संख्ा डही. डही. टही. मुळे कमही झालही. इंग्ंडमधल्ा औद्ोगगक क्ांतहीनंतर 
मोठया प्रमािावर यांपत्कीकरि व गुिवत्ापूि्फ उत्ादनासाठी तवर्ारी रसायनांचा वापर सुरु 
झाला. हही रसायने सांडपाण्ाद्ारे नदही व समुद्ाच्ा पाण्ात येऊन आणि भूजलात तमसळून 
जल प्रदरू्ि सुरू झाले. कारखान्यात जाळल्ा जािाऱया इंधनातून जो वायू बाहेर पडू लागला 
त्ामुळे हवेच्ा प्रदरू्िाला सुरुवात झालही. कारखान्यातले टाकावू पदार््फ जतमनहीत गाडल्ाने 
जतमनहीचे हही प्रदरू्ि झाले. वाहनांचही संख्ा जसजशही वाढत गेलही तसतसे काब्फनडाय 
ऑक्ाईडचे प्रमाि वाढत गेले. या सव्फ व अन्य घटकांचा एकपत्त पररिाम प्रभावहीररतहीने 
जािवू लागल्ामुळे संयुक्त राष्ट्  संघाने १९७२ सालही स्टटॉकहोम येर्े पयमावरिाचही पठहलही 
जागततक पररर्द घेतलही. तेर्ून पयमावरि जागृतही काय्फक्माचही सुरुवात झालही. या पररर्देनंतर 
बरोबर वहीस वर्षांनही १९९२ सालही ब्ाझहीलचही राजधानही रीयो.दही-जानेरो मध्े ‘पयमावरि आणि 
तवकास’ यावर दसुरी जागततक पररर्द झालही. यालाच ‘अर््फ समहीट’ (पृथ्ही पररर्द) असे 
म्हितात. जगात १९९२ नंतर पयमावरिावर अनेक पररर्दा झाल्ा पि प्रश्न काहही सुटले नाहहीत 
उलट ते अधधकाधधक तबकट होत गेले.

हवामान बदल या तवर्यावर भारतात १९८८ पासून ‘द एनजषी ॲन्ड ररसोससेस इल््टिट्ूट’ 

--
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(टेरी) ने काम सुरू, करून जानेवारी १९८९ मध्े नवही ठदल्ही येर्े ‘जागततक 

तापमानवाढ आणि हवामान बदल तवकसनशहील देशांच्ा दृष्हीकोनातून’ 

या तवर्यावर पठहलही आंतरराष्ट् हीय पररर्द भरवलही. जगातहील अनेक नामवंत 

शास्त्रज्ांनही यात सहभाग घेतला आणि तवकक्सत व आधर््फकदृष्टा संपन्न 

असलेल्ा राष्ट् ांच्ा तुलनेत तवकसनशहील व अतवकसहीत राष्ट्  ेबदलत्ा 

हवामान संकटाचा आधर््फकदृष्टा व काय्फक्मतेने कसा सामना करू 

शकतहील यावर बराच उहापोह केला. तवकसहीत व जागततक तपमान 

वाढतविाऱया राष्ट् ांनही यासाठी तवकसनशहील व अतवकसहीत राष्ट् ांना मोठी 

भरीव आधर््फक मदत द्ावही असेहही आंतरराष्ट् हीय पातळीवर ठरले होते. 

पि बऱयाचशा तवकसहीत राष्ट् ांनही तो शब्द पाळला नाहही व तुटपूंजही (दहीड 

तबलहीयन डटॉलस्फ) मदत देऊ केलही. ठदल्हीतहील पररर्दे नंतर ‘टेरी’ ने 

हवामान बदलाचा अभ्ास करण्ासाठी ‘सेंटर रटॉर ग्ोबल एन्वायन्फमेंट 

ररसच्फ’ या संथिेचही थिापना केलही. संथिेने नुसतेच संशोधन न करता 

सरकार व स्वयंसेवही संथिा आणि या तवर्यात काम करिाऱया संशोधन 

संथिाना माग्फदश्फन करून शाळेतहील तवद्ार्थषांमध्ेहही जािहीव जागृतही 

वाढतवण्ाचा काय्फक्म केला व आजहही करीत आहेत. पि ददुसेवाने या 

सव्फ काय्फक्मांचा व प्रयत्ांचा रार काहही प्रभावहीपिे उपयोग झाला आहे 

असे चचत् जगात आणि भारतातहही पहावयास अजून तरी तमळत नाहही हे 

खेदाने कबूल करावे लागते. जागततक तापमान वाढ आणि हवामान बदल 

या दोन्ही समस्ांनही आज संपूि्फ जगाला वेठीला धरून संकटांच्ा खाईत 

लोटले 
आ हे . 

हही दोन्ही 
संकटे मानव 

तनतम्फत आहेत हही 
जास्त द:ुखाचही गोष् 

आहे. पृथ्हीच्ा तपमान 
वाढीसाठी काहही नैसगग्फक कारिेहही 

जबाबदार असलही तरी मानवाच्ा तवतवध 
कृतही तपमान वाढीचे महत्ताचे कारि आहे. 

वातावरिातहील कब्फ वायुच्ा वाढीमुळे सूयमाचही उष्णता पृथ्हीच्ा पृष्ठ 
भागाकडे मोठया प्रमािात पोहोचते. हररतगृहामधून मोठया प्रमािात 
काब्फनडाय ऑक्ाईड वायू वातावरिात सोडला जातो. ज्ामुळे वैक्विक 
तापमानात वाढ झालेलही आहे. हही वाढ जर याच प्रमािात होत राठहलही तर 
समुद्ाच्ा हालचालही, रोगराई वाढ आणि शेतहीचही नापपकी (पूर, दषु्ाळ, 
रोग व कीडटींत वाढ) या आज जािवत असलेल्ा समस्ा आिखहीन उग्र 
रूप भातवष्ात धारि करण्ाचही शक्यता आहे.

कयाही व्याख्या व संकल्पनया
१)  तवतवध नैसगग्फक मानवही कृतटींमुळे भूपृष्ठाच्ा सागरजलाच्ा 

सरासरी तापमानात होिारी वाढ जही सव्फ सजहीवसृष्हीच्ा तवनाशास 

ग्रहीनहाऊस इरेकट दाखतविारी आकृतही
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कारिहीभूत ठरते यालाच ग्ोबल वटॉतमयंग अर्वा वैक्विक तापमान 
वाढ असे म्हितात. 

२)  हररतगृहाचे आवरि (ग्रहीनहाऊसचही काच पकंवा जाळी) सूय्फप्रकाश 
आत येऊ देतो पि उष्णता बाहेर जाऊ शकत नाहही. त्ामुळे 
हररतगृहामध्े तापमान वाढते. ते झाडांच्ा वाढीसाठी उपयुक्त 
ठरते. वातावरिातहील वायूमुळे पृथ्हीवर उष्णता साठून राहायच्ा 
पररिामाला ‘हररत- गृह पररिाम’ (ग्रहीनहाऊस इरेक्ट) असे 
म्हितात. जे वायू ह्ा पररिामाला कारिहीभूत असतात उदा. 

काब्फनडाय ऑक्ाईड, तमर्ेन, क्ोरोफ्ल्ूरोकाब्फन (सही. एर. सही.) 
नायटट्स ऑक्ाईड व पृथ्हीजवळच्ा वातावरिात आलेले ओझोन 
यांना) हररत-गृह वायू  (ग्रहीनहाऊस गॅसेस) असे संबोधतात. 

३)  मानवतनतम्फत रसायन आणि काब्फनडाय ऑक्ाईड यांचे वाढते प्रमाि 
यामुळे पृथ्हीभोवतही असलेला ओझोनचा र्र कमही कमही होत जातो. 
हा र्र अततनहील पकरि रोखतो. त्ांचही ततव्रता कमही करतो. तो कमही 
झाला तर पृथ्हीवर येिाऱया अततनहील पकरिांचे प्रमाि वाढत जािार 
आहे. याक्शवाय रसायनं आणि काब्फन डाय ऑक्ाईड वायू पृथ्हीनं 

युरोप व चहीन मधहील दषु्ाळाचही सद्स्थितही दश्फतविारी छायाचचत्े 
नद्ा आटल्ा. जतमनटींना तडे. गेले बोटही जागेवर उभ्ा राठहल्ा.
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परावतषीत केलेलही उपारूि प्रारि (इन्फ्ारेड रेपडएशन) अडवतात. 

यामुळे हळूहळू वातावरिाचं तापमान वाढतं. यालाच ग्रहीनहाऊस 

इरेकट म्हिजे काच घर पररिाम म्हितात. 

तनसगगाने जगयालया दयाखतवले सयामर्थ्य
मानवाने तवकासाच्ा नावाखालही तनसगमाचे प्रचंड शोर्ि केले. 

त्ाच्ावर मोठे आक्मि केले. कोि श्ेष्ठ यावरून तनसग्फ आणि मानव 

यांच्ात अखंड झगडा चालू आहे. मागहील ५० वर्मात त्ाला संघर्माचे 

रुप आले आहे. दोघेहही एकमेकांवर सातत्ाने कुरघोडही करण्ाचा 

प्रयत् करताहेत. पि मानवापेक्ा तनसगमाचही ताकद मोठी आहे आणि तो 

जास्त वरचढ़ व श्ेष्ठ आहे हे अनेक प्रसंग व घटनांमधून उदा पूर, भूकंप, 

दषु्ाळ, अततवृष्ही, वहीज पडिे, गारपहीट, वादळे, त्ुनामही, समुद्ाचही उंचही 

वाढिे, आगही लागिे व जंगलात विवे पेटिे, वेगाने बर्फ  तवतळिे, 

बाष्हीभवनाच्ा वेगाने तलाव व पािही साठे आटिे वगैरे. तनदश्फनास 

येते आहे. क्सद्धहही झाले आहे. तनसगमाने संपूि्फ जगाला त्ाचही ताकद व 

तव्वंसक स्वरूप पकतही रौद् रूप धारि करू, शकते याचे दश्फन यावर्षी 

रार ठळकपिाने घडतवले आहे.तनसगमाच्ापुढे मािूस पकतही खुजा 

आहे हे देखहील ठसठशहीतपिे अधोरेखखत होऊन सारी मनुष्जात त्ा 

अनुभवाच्ा झळा, कळा व वेदना असह्पिाने सोसत आहे.

पापकसतानातहील क्सधं, बलुचचसतान व अन्य प्रांतात रावही, सतलज 

तबयास, इंडस व अन्य नद्ांना झालेल्ा प्रचंड पुरामुळे कोट्ावधही लोकांचे 

जनजहीवन उ्वसत झाले आहे. घरेदारे, गुरेढोरे, शेतहीचही जमहीन सारे काहही 

वाहून गेले आहे. क्िाधमात होण्ाचे नव्हते झाले आहे. देशाचही आधर््फक 

पररपसर्तही अगोदरच डबघाईला आलेलही असताना पुराच्ा संकटाने द:ुख 

व हालअपेष्ांचा मोठा डोंगर उभा केला आहे. अमेररका व चहीनमधहील 

अनेक प्रांतात याच्ा उलट स्थितही आहे. अनेक राज् दषु्ाळाचा 

सामना करताहेत. पुरेसा पाऊस झालेला नसल्ामुळे धरिे, तलाव 

कोरडे पडले आहेत. अनेक मोठमोठ्ा नद्ा व धरिांमधहील पािहीसाठे 

बाष्हीभवनाने आटलेे आहेत. लोकांना पपण्ासाठीहही पािही उपलब्ध 

पापकस्तानमध्े आलेल्ा महाभयंपूर पुरामुळे झालेले प्रचंड नुकसान व तवस्कळीत झालेले जनजहीवन.



सप्टेंबर २०२२ 8

नाहही अशही पररपसर्तही तनममाि झालही आहे. दषु्ाळाचा कपाशहीच्ा 
पपकावर मोठा तवपरीत पररिाम झाला आहे. चहीन आणि अमेररका या 
दोन्ही देशात कापसाचे उत्ादन यंदा मोठ्ा प्रमािावर घटिार असून 
भारताला कापूस तनयमातहीसाठी चांगलही संधही प्राप्त होऊ शकिार 
आहे. पुरामुळे पापकसतानातहील भात आणि कापसाच्ा पपकावर वाईट 
पररिाम झाला आहे. हही दोन्ही पपके उ्वस्त झाल्ामुळे शेतकऱयांचे 
मोठे नुकसान तर झाले आहेच पि प्रपक्या करिारी कारखानदारीहही 
अडचिहीत झालही आहे आंतरराष्ट् हीय बाजारपेठेत भारताच्ा बासमतही 
तांदळुाचही स्पधमा पापकस्तानच्ा बासमतही तांदळुाशही असते परंतु यंदा 
पापकसतानचे तांदळुाचे पपक बहुतांशही नष् झाल्ामुळे भारताला बासमतही 
तनयमातहीचही मोठी संधही होतही. परंतु पंजाब, उत्र प्रदेश, हररयाना या राज्ात 
यंदा पाऊस खूप कमही आहे. काहही क्जल्हात तर दषु्ाळ आहे. हवामान 
बदलाचा हा पररिाम असल्ामुळे 
भाताचे भारतातहील उत्ादन यावर्षी 
घटण्ाचही शक्यता अधधक आहे. 
त्ामुळे आपल्ा तनयमातहीवरहही पररिाम 
होिार असून देशही व आंतरराष्ट् हीय 
बाजारपेठेत बासमतही बरोबरच सव्फ 
प्रकारच्ा तांदळुाचे भाव वाढण्ाचही 
शक्यता आहे. खाचरांमध्े पािही गच्च 
व खचाखच भरून भाताचे उत्ादन 
आपल्ाकडे घेतले जात असल्ामुळे 
अनेक तवकसहीत राष्ट्  ेआपल्ा तवरुद्ध 

आंतरराष्ट् हीय पातळीवर आरडाओरड करून खाचरातलही भात तनतम्फतही बंद 
करा अशही गेल्ा अनेक वर्षांपासून मागिही करताहेत. कारि खाचरात 
पािही साठतवल्ाने तमर्ेन या तवर्ारी वायुचही तनतम्फतही होते. 

काब्फन डाय ऑक्ाईड हा जरी हररतगृह वायूमधहील प्रमुख वायू 
असला तरी त्ानंतरचा महत्ताचा वायू म्हिजे तमर्ेन हा आहे. तमर्ेन 
हा काब्फन डाय ऑक्ाईडच्ा तुलनेत २० पट अधधक धोकादायक 
आहे. वातावरिातहील तमर्ेन वायूचे प्रमाि एका शतकात १४५ टके् 
इतके वाढले आहे. तमर्ेन हा कारखान्यातून व खतनजांच्ा ज्वलनातून 
वातावरिात तमसळतो. तमर्ेनचे वातावरिातहील प्रमाि लक्िहीयररत्ा 
वाढत आहे. जे सजहीवसृष्हीला घातक आहे. 

तयापमयान वयाढीने युरोपची दयाणयादयाण
युरोपातहील बहुतेक देशांमध्े वर््फभर तापमान कमहीच असते. बऱयाच 

ठठकािही मायनस डहीग्रही असते. काहही देशात 
बर्फ  पडत असते आणि सतत कडक र्ंडहीचा 
सामना लोकांना करावा लागतो. पि यंदा 
पठहल्ांदाच उलट पररस्थितही तनममाि झालही. 
अनपेक्क्तरीत्ा तापमान प्रचंड वाढले. 
तवशेर्तः पक्चिम युरोपमधहील देशांमध्े तर 
भयंकर उष्णतेच्ा लाटा आल्ा. लोकांना 
याचा पूवषी कधहीहही अनुभव नव्हता. हा 
जागततक तापमान वाढीचा पररिाम होता. 
बरेच लोक सावलहीत उघड्ावर क्जर्े 
जागा तमळेल ततर्े अंगातले वरचे कपडे 

तापमान वाढीमुळे युरोपातहील काहही देशांमध्े जंगलांना भयंकर मोठ्ा आगही लागून वनांचे प्रचंड नुकसान झाले.
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काढून बसले. काहटींनही तर रेल्ेसे्टशन व साव्फजतनक ठठकािहीच पर्ारी 
टाकलही. काहही ठठकािही तर रेल्ेगाड्ा आपोआप बंद पडल्ा. त्ामुळे 
प्रवाशांना घरी पोहोचिे अवघड झाले. त्ांना रेल्े थिानक, बससॅ्टन्डवरच 
मुक्ाम करावा लागला. अशही पररस्थितही कधही तनममाि झालही नव्हतही. 
१० ते १६ जुलै या काळात एकट्ा स्पेन देशामध्े या उष्णतेच्ा गरम 
लाटांनही ५१० लोक मेले. कायम र्ंडही व बरमाळ प्रदेश यामुळे लोकांच्ा 
घरात गरम हहीटस्फ आहेत पि र्ंड हवेचे पंखे आणि एसही व कुलस्फ  
जवळपास कुिाच्ाच घरात नाहहीत. त्ामुळे लोकांचही प्रचंड अडचि 
व हाल झाले. ज्ांच्ा घरात पंखे होते ते ठदवसरात् पंख्ाखालही बसून 
राठहले पि घराच्ा बाहेर पडले नाहहीत. ज्ांचही कायमालये व कामाच्ा 
जागा वातानुकूक्लत (एअरकंडहीशन) होत्ा त्ांनही ऑपरसातच मुक्ाम 
ठोकला. एक वेगळा नवा अनुभव हहीट वेव्हने युरोपपयन जनतेला ठदला. 

तापमान वाढीमुळे अनेक देशातहील जंगलांना खूप आगही लागल्ा. 
त्ात वनांचे रार मोठे नुकसान झाले. शेकडो वर्षांचही झाडे क्िाधमात 
जळून खाक झालही. त्ा आगहीच्ा ज्वालाहही पाहिे अशक्य होते मग 
सोसिे तर दरूच. त्ामुळे जंगले उ्वस्त होताना अगततक होऊन 
हतबलतेने पाहण्ाचही पाळी बऱयाच लोकांवर आलही. क्जर्े लोकांना 
प्ायला पािही पुरेसे नाहही ततर्े आग तवझवायला पािही कुठून आिायचे 
असाहही प्रश्न काहही ठठकािही तनममाि झाला. हही सव्फ वि्फने बातम्ांमध्े 

वाचल्ानंतर आणि त्ासंबंधहीचही छायाचचत्े व क्िचचत्े दरूदश्फनवर 
पाठहल्ानंतर वैक्विक तापमान वाढीचा व हवामान बदलाचा तवर्य 
पकतही उग्र व कठोर रुप धारि करु शकतो याचा अंदाज तनदान सुजाि 
मािसाला तरी येऊ शकेल.

वयाढते दषु्याळयाचे संकट
प्रततकूल नैसगग्फक पररस्थितहीवर मात करण्ासाठी युरोपने बंठदस्त व 

तनयंपत्त वातावरिात म्हिजे ग्रहीनहाऊस, ग्ासहाऊस, शेडनेट यामध्े 
भाजहीपाला, रळे, रुले व इतर जहीवनावश्यक शेतहीमालाचे उत्ादन 
घेण्ास प्रारंभ केला यालाहही आता जवळपास तहीनशे वर्से होत आलही 
आहेत. स्वयंचक्लत व सौर उजसेवर चालिारी ग्रहीनहाऊसेस हही गेल्ा 
३०-४० वर्मातलही प्रगत अवथिा आहे. बंठदस्त व तनयंपत्त वातावरिात 
उत्ादन तर अधधक येतेच पि गुिवत्ाहही उघड्ा रानात पपकतवल्ा 
जािाऱया मालापेक्ा पकतहीतरी चांगलही असते. अर्मात युरोपात कडक 
र्ंडही व बर्फ  पडत असल्ाने बऱयाच भागात उघड्ा शेतात उत्ादन घेिे 
शक्यच नसते. त्ामुळे नाईलाजाने त्ांना बंठदस्त वातावरिातहील शेतहीचा 
आधार घ्ावा लागतो. या बंठदस्त ग्रहीनहाऊस पकंवा काचेच्ा घरात 
(ग्ासहाऊस) मोठ्ा प्रमािावर काब्फन डाय ऑक्ाईडचही तनतम्फतही होत 
असते. गेल्ा काहही वर्मात युरोपातहील काब्फन डाय ऑक्ाईडचे प्रमाि 

युरोपात दषु्ाळामुळे पािही आटल्ाने शेतजतमनही मोकळ्ा साेडाव्ा लागून त्ावर क्ार जमा झाले आहेत.
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४० टक्यांनही वाढले आहे. म्हिजे १७५० वरून हा आकडा २०२० वर 
गेला आहे. याचा अर््फ सहीओटू मध्े २७० चही वाढ आहे. ग्रहीनहाऊस गॅसेस 
वाढल्ामुळे तापमान ठदवसेंठदवस वृद्धटींगत होत चालले आहे आणि याचे 
दोन पररिाम रार ठळकपिे ठदसून येऊ लागले आहेत.

१) यंदा अनेक देशांमध्े दषु्ाळ खूप मोठ्ा प्रमािात पडला आहे. 

२) पपण्ाच्ा पाण्ाचा व क्सचंनासाठीच्ा पाण्ाचा तुडवडा सव्फत् 
ठळकपिे नजरेत भरू लागला आहे.

सध्ा इटलही, स्पेन, जम्फनही, नेदरलॅंन्ड, पोतु्फगाल, फ्ान्स आणि इंग्ंड 
(युके) या देशांमध्े तहीव्र दषु्ाळ पडला आहे. त्ाचा पररिाम शेतहीवर 
तर झाला आहेच पि इतर व्वसायहही अडचिहीत आले आहेत. हही 
स्थितही रक्त युरोपातच आहे असे नाहही. जगभरातहील अनेक देशांना या 
हवामान बदल आणि जागततक तापमान वाढीचा सामना करावा लागत 
असल्ामुळे पृथ्हीवरील जलचक्च तबघडले आहे असे प्रत्ेक जि म्हिू 
लागला आहे. या जास्तहीच्ा तापमानामुळे जमहीन व वातावरिातहील 
आद््फता रार वेगाने संपुष्ात येऊ लागलही आहे. त्ामुळे झाडे, वनस्पतही, 
पाने सुकण्ाचे व वाळण्ाचे प्रमाि वाढले आहे. झाडावरील पाने 
गळण्ाचा व तही शुष् होण्ाचा वेग वाढल्ाने खालही जतमनहीवर 
पालापाचोळ्ाचे ढीगारे तवशेर्तः जंगलांमध्े पहावयास तमळत 
आहेत. कोरडे व गरम हवामान, अततवेगाने वाहिारे उष्ण वारे यामुळे 

जंगलांना आगही लागण्ाचे प्रमाि प्रचंड वाढले आहे. जतमनहीवरचा हा 
पालापाचोळा त्ा आगहीच्ा भक्षथिानही पडून आग वाढतवण्ास मदत 
करतो आहे. या आगहीने राठहलेलही उव्फरीत आद््फताहही संपुष्ात येते आहे 
आणि पूि्फ कोरडही गरम हवा वेगाने वाहते आहे. असा अनुभव यंदा युरोप 
पठहल्ांदाच घेतो आहे. 

रशशयया-युके्न युद्ध :उजजेचया तुटवडया
पािही आणि उजमा हही तवकासाचही व प्रगतहीचही दोन मुख् संसाधने आहेत. 

तही मुबलक व पुरेशही असिारी राष्ट् चे स्वयंपूि्फ व आत्मतनभ्फरता आणि 
आधर््फक उन्नतहीच्ा ठदशेने वाटचाल करू शकतात. इंधन तेलांप्रमािेच 
कोळसा, अिू, गॅस, जल, सौर, पवन हे उजमा उपलब्ध करण्ाचे अन्य माग्फ 
आहेत. क्जर्े ज्ा घटकाचही मुबलक उपलब्धता आहे ततर्े त्ाचा वापर 
करुन उजमा तनतम्फतही केलही जाते. युरोपातहील बहुतेक देशांना रक्शयाकडून 
नैसगग्फक वायूचा (नॅचरल गॅस) उजमा तनतम्फतही व इंधनासाठी पुरवठा केला 
जातो. रक्शया आणि युके्न यांचे युद्ध सुरु झाल्ापासून म्हिजे आता 
जवळपास सहा मठहने होऊन गेले आहेत. युरोपपयन युतनयनने रक्शयातहील 
नॅचरल गॅस खरेदही करण्ावर बंदही घातलही आहे. रक्शयाचही आधर््फक कोंडही 
करण्ाच्ा प्रयत्ांचा हा एक भाग असला तरी त्ामुळे युरोपातहील अनेक 
राष्ट् ाच्ा उजमा तनतम्फतही काय्फक्मावर त्ाचा तवपरीत पररिाम झाला आहे 
आणि त्ाचही झळ संपूि्फ जगाला सोसावही लागत आहे. 

रक्शयाचे अध्क् पुतहीन

बंठदस्त व तनयंपत्त वातावरिातहील शेतही

ग्रहीनहाऊसमध्े चेरी 
टाेमॅटोचे उत्ादन

नॅचरल गॅस प्रकल्प युके्नवरील हल्ा
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कयाबथ्यन उत्सजथ्यनयात जगयात चीन प्रथम क्मांकयावर 
अमेररकया दसुऱयया तर भयारत ततसऱयया क्मांकयावर

यावर्षीच्ा उन्ाळ्ात भारत आणि 
पापकसतानच्ा काहही भागात तापमानात ८ ते १० 
अंश सेल्सिअसने वाढ झालही. एक-दोन डहीग्रहीचा 
ररक झाला तर युरोपात हाहा:कार माजतो. इर्े जर 
८ ते १० पडग्रहीचा ररक  असेल तर लोकांचही काय 
अवसर्ा झालही असेल याचही कल्पना देखहील करवत 
नाहही. औद्ोगगकरिाच्ा अगोदरच्ा काळात तहीन 
हजार वर्मात एखाद्ावेळी असे घडायचे ते आता 
शंभर वर्मातच घडले आहे. तापमान वाढीच्ा या 
संकटाला वादळांनहीहही भरभक्म सार् केलही. २०२०-२१ मध्े ओररसा-आंध्रच्ा समुद् पकनारपट्ीवर गुलाब, 
तौकते, यास, तनसग्फ, अमरन, क्यार, महा या सात चक्ीवादळांनही प्रचंड धुडगूस घालून नुकसानहीचे डोंगरच 
उभे केले. कमही दाबाचे तर पकतही पटे् कुठे कुठे तयार झाले आणि त्ामुळे पकतही अगणित नुकसान झाले 
याचही मोजदाद नाहही.वर््फ इकटॉनटॉतमक रोरमच्ा अभ्ासानुसार जगात गेल्ा वहीस वर्मात अशा प्रकारच्ा 
७३४८ नैसगग्फक आपत्ही घडल्ा आहेत. त्ामुळेच अभ्ासक हा हवामान बदलाचा पररिाम आहे या तनष्र्माला 
आले आहेत. हवामान बदलास कारिहीभूत असलेले उत्ज्फन करण्ात सुरूवातहीला म्हिजे २१ व्ा शतकात 
अमेररका प्रर्म क्मांकावर होतही. आता तही पातळी जवळपास पसर्र आहे. पि तही जागा आता चहीन देश घेत 
आहे. त्ांचे उत्ज्फन प्रचंड वाढून अमेररकेपेक्ा दपु्पट झाले आहे. उत्ज्फनाचही क्मवारी लावायचही झाल्ास 
आता जगात प्रर्म क्मांकावर चहीन, प्दतहीय क्मांकावर अमेररका आणि तृततय क्मांकावर भारत आहे.

रक्शयातहील नैसगग्फक वायू प्रकल्प

उजमा संघर्माकडून अन्न संघर्माकडे
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उजगा संघर्गाकडून अन्न संघर्गाकडे
उत्ाठदत होिाऱया प्रत्ेक वस्तुचा व गोष्टींचा संबंध हा प्रत्क् पकंवा 

अप्रत्क्ररत्ा आपल्ा पोटाशही म्हिजे भूक भागतवण्ासाठी तनममाि 
केल्ा जािाऱया अन्नाशही आहे. पोटाचही भूक भागलही तरच मािूस काम करु 
शकतो. तवचार करुन कृतही करु शकतो. भूकेल्ा पोटही मनुष् तत्वज्ान 
ऐकत नाहही, न्याय-अन्यायाचा तवचार करीत नाहही आणि प्रार््फनेसाठीहही 
कुिापुढे वाकत नाहही असे ‘सेन्सा’ या प्रक्सधद तत्ववेत्ाने क्लहून ठेवले 
आहे. उजमा आणि शेतहीतून उत्ाठदत होिाऱया अन्नाचही तनतम्फतही यांचाहही रार 
घतनष्ठ व जवळचा संबंध आहे. युरोपातहील बहुतांशही ग्रहीनहाऊसेस हही ज्ा 
नैसगग्फक वायूच्ा आधाराने चालतवलही जात होतही त्ा नॅचरल गॅसच्ा 
पकमतही रक्शया-युके्न युद्धापासून चार पटहीने वाढल्ा आहेत आणि मुख् 
समस्ा आहे तही गॅसच्ा उपलब्धतेचही. तो तमळत नसल्ामुळे आणि 
पकमतहीतलही वाढ आवाक्याबाहेर गेलेलही असल्ामुळे युरोपातहील 
व तवशेर्त: नेदरलॅन्ड मधहील अनेक ग्रहीनहाऊस मालकांनही 
व कंपन्यांनही त्ांचे शेतहीमालाचे 
उत्ादन कमही केले आहे. तबगर 
हंगामामध्े ग्रहीनहाऊसमध्े 
उत्ादन घेण्ाचेहही काहटींनही 
बंद केले आहे. उजसेच्ा प्रचंड 
तुटवड्ामुळे ग्रहीनहाऊसमधले 
उत्ादन जवळपास तनम्म्ाने घटले 
आहे. रळे-भाजहीपाला यांचही तनतम्फतही 
करण्ापेक्ा ग्रहीनहाऊसमधून 
उजसेचही तनतम्फतही कशही करता येईल 
असा तवचार आता ततर्े सुरु झाला 
आहे. उजसेचा वापर कोिकोित्ा 
मागषांनही व पद्धतहीने कमही करता येईल 
यादृष्हीनेहही काहही पाऊले टाकलही जात आहेत 
व नवहीन तनि्फय घेतले जात आहेत. 

यातलाच एक तनि्फय दधूाचे पाचिरायझेशन आणि दधू पावडर 
तनतम्फतही संबंधहीचा आहे. नव्ानेच हा तनि्फय नेदरलॅन्ड, डेन्ाक्फ , न्यूझहीलंड 
यासारख्ा प्रमुख व मोठ्ा प्रमािावर दधू आणि दधूापासूनचे उपपदार््फ 
तयार करिाऱया देशांनही घेण्ास प्रारंभ केला आहे. दधू पाचिरायझेशन 
आणि दधू पावडर तनतम्फतही यासाठी उजमा मोठ्ा प्रमािावर लागते. 
उजसेचही पुरेशही उपलब्धता नसिे आणि ततचे वाढलेले दर यांचा तवचार 
करता खचमाचे गणित बसिे अशक्य आहे. त्ामुळे तोट्ाचा धंदा करिे 
परवडिारे नाहही म्हिून या देशांनही दधू पावडरचही तनतम्फतही कमही करावही 
आणि दधूाचे उत्ादनहही कमही करावे अशा प्रकारच्ा लेखही सूचना 
काढल्ा आहेत. म्हिजे उजमा संघर््फ हा आता अन्न तुटवडा संघर्मामध्े 
(एनजषी क्ायसेस टतनयंग इन टू रूड क्ायसेस) रुपांतरीत झालेला आहे. 

दधूाचे उत्ादन घटल्ानंतर त्ाचे भाव वाढिार 
म्हिजे महागाई आिखहीन वृद्धटींगत होिार. मुलांच्ा 

पोर्िमूल्ाचा (न्यूटट् हीशन व प्रोटहीन्स) प्रश्न तनममाि होईल 
तो तनराळाच. आता तर ततर्लही 

सरकारे म्हिू लागलही आहेत 
की जनावरांचही संख्ा 
कमही करा. सव्फ जनावरे 
मालकांना व शेतकऱयांना 

आणि दधू धंद्ातहील लोकांना 
प्रश्न पडला आहे या जनावरांचे 

करायचे काय? दधू  देिारी 
जनावरं काय कत्लखान्यात 
पाठवायचही का? की मोकळी 
सोडून द्ायचही? नॅचरल 
गॅसचा वापर कमही व्हावा 

आणि काब्फन डाय ऑक्ाईडचही 
तनतम्फतही कमही ्हावही म्हिून सरकारने 

जे धोरि जाहहीर केले आहे त्ाला तवरोध करण्ासाठी 
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शेतकरी रस्तावर उतरले आहेत. नेदरलॅन्ड, डेन्ाक्फ  येर्े तर मोठे मोठे 
मोचसे तनघाले. आंदोलने अजूनहही सुरू आहेत. गॅस बचतहीचा जनावरे 
कमही करिे हा काहही उपाय नाहही अशही प्रखर भूतमका घेऊन शेतकऱयांनही 
सरकारला धारेवर धरले आहे. ग्ोबल  वटॉतमयंगचा तवर्य कसे आणि पकतही 
अक्ाळतवक्ाळ रूप धारि करतो आहे हे या उदाहरिावरून तुमच्ा 
लक्ात येऊ शकेल 

युरोत्पयन युतनयनने केलेल्या उपयाययोजनया
हवामान बदल आणि जागततक तापमानवाढ या तवर्यांचही दाहकता व 

झळ प्रखरपिे जािवू लागल्ामुळे २१ व्ा शतकाच्ा सुरूवातहीपासूनच 
युरोपपयन युतनयनने काहही धोरिे जािहीवपूव्फक आखून तसा काय्फक्म 
राबवायला सुरूवात केलही आहे याला त्ांनही ‘ग्रहीन डहील प्रोग्रॅम’ असे नाव 
ठदले आहे. २०२० सालापययंत काब्फन डाय ऑक्ाईडचे प्रमाि पकतही 
कमही करायचे यासंबंधही युरोपपयन युतनयनने जे उपदिष् ठरतवले होते ते 
त्ांनही साध् केले आहे. आता २०३० पययंतचे उपदिष् त्ांनही तनक्चित केले 

असून तेहही साध् होईल असा दावा केला आहे. १९९० मध्े युरोपात 
जे ग्रहीनहाऊस गॅस इतमशन होते ते २०१८ पययंत २३ टककयांनही कमही 
झाले आहे २०३० चे उपदिष् २०२७-२८ पययंतच पूि्फ होईल असा तवविास 
युतनयनने व्कत केला आहे.

जागततक तापमान वाढ व हवामान बदल या प्रश्नावर प्रभावहीपिे 
मात करण्ासाठी युतनयनने भतवष्ात राबवावयाच्ा काय्फक्मासंबंधही 
जही घोर्िा केलेलही आहे त्ात पुढील काहही मुख् उपदिष्ांचा समावेश 
करण्ात आला आहे.

१) ग्रहीनहाऊसचे इतमशन ५५ टकक्यांनही कमही करायचे.

२) पुन्ा पुन्ा वापरता येईल (ररन्यूएबल) अशा उजसेचा वापर ३२ 
टककयांनही वाढवायचा.

३) प्रदरू्ि करिाऱया रासायतनक खतांचा वापर २० टककयांनही कमही 
करायचा.

४) उजमा वापराचही काय्फक्मता ३२.५ टककयांनही वाढवायचही 

५) रासायतनक और्धे व कीड नाशके यांचा वापर ५० टककयांनही कमही 
करायचा.

६) २५ टकके शेतही सेंद्हीय पद्धतहीने करायचही

७) अन्न वाया जाण्ाचे वा नाश होण्ाचे प्रमाि ५० टककयांनही कमही 
करायचे.

सयावथ्यजतनक वयाहतुक केली स्वस्त
वाहनांमध्े वापरल्ा जािाऱया इंधनांमुळे (पेटट् ोल पडझेल) मोठ्ा 

प्रमािावर काब्फन डाय ऑक्ाईडचही तनतम्फतही होऊन प्रदरू्ि वाढते. 
ठदवसेंठदवस वैय्यगक्तक मालकीचही वाहने वापरण्ाचही लोकांनही सवय 
वाढत चाललेलही आहे. आधर््फक उन्नतहीमुळे व वाहनांसाठी कज्फ सहजपिे 
कमही व्ाजदरात उपलब्ध होत असल्ामुळे स्वतःच्ा वाहन खरेदहीकडे 
लोकांचा अधधक कल आहे. वैय्यगक्तक वाहने वापरण्ाचे प्रमाि कमही 

मोठी धरणे उभारण्ाचा काय्यक्रम 
भारताच्ा हिताचा व ववकासाभभमुख 

पावसाचे पाणी अडवून साठवून ठेवण्ासाठी िोठी धरणे 
बांधू नका. बांधलेली िोठी धरणे पाडून िाका आणण नद्ांिधून 
पावसाचे पाणी िुक्तपणे वाहू द्ा असा सल्ला सध्ा काही 
लोक देत आहेत. हवािान बदल व जागमतक तापिान वाढीिुिे 
जे पुराचे संकि उभे रादहले आहे त्ावरती उपा् म्हणून हा 
धरणे पाडण्ाचा का्थ्यक्रि काहटींनी सुचमवला असून त्ाबाबत 
अिेररका व ्ुरोपची उदाहरणे ददली जात आहे. त्ा देशांची 
आणण आपली स्थिती ्ात िहदंतर आहे. आपला िोसिी 
पावसािा फक्त चार िदहन्ांचा आहे वषथ्यभर पाणी मनसगयातून 
आपल्ाला उपलब्ध होत नाही त्ािुिे पडणारा पावसाचा 
प्रत्ेक थेंब न्  थेंब अडवून साठमवण्ाशशवा् आपल्ापुढे दसुरा 
प्या् नाही. अमतवृष्ीिुिे पूर आला तर धरणांचे मन्ंत्ण कसे 
करा्चे व पूर व्वस्थापन कसे हातािा्चे ्ाचे शास्त्र व तंत् 
खूप प्रगत झालेले आहे. ते प्रभावीपणे वापरले तर सिस््ेवर 
िात करणे शक्य आहे. त्ासाठी धरणे पाडण्ाचा अघोरी 
उपा् करणे देशदहताचे नाही.
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व्हावे आणि रस्तांवर कमही कमहीत वाहने यावहीत यासाठी साव्फजतनक 
वाहतुक (पप्लक टट् ान्सपोट्फ) अधधकाधधक वाढवून तही काय्फक्म 
करण्ाबरोबरच कमही पकमतहीत प्रवाशांना उपलब्ध व्हावही म्हिून 
युरोपातहील काहही देशांनही रेल्ेगाड्ा, बस यांच्ा दरात कपात केलही 
आहे. हही कपात र्ोडही र्ोडकी नवे्ह तर ५० ते ९० टके् आहे आणि असे 
धोरि राबतवण्ामध्े जम्फनही, इटलही, ऑसटट् हीया आणि आयलयंड या चार 
देशांनही पुढाकर घेतला आहे. त्ाचा पररिाम लगेच ठदसण्ास प्रारंभहही 
झाला आहे. एवढेच करून ते र्ांबले नाहहीत तर ज्ा गाड्ा काब्फन डाय 
ऑकसाईड सोडतात व प्रदरू्ि वाढतवण्ास हातभार लावतात त्ांच्ावर 
आगामही १३ वर्मात म्हिजे २०३५ पासून पूि्फ बंदही घालण्ाचे धोरिहही 
त्ांनही जाहहीर केले आहे. यापुढील काळात जास्तहीत जास्त इलेकटट् टॉतनक 
वाहने वापरलही जावहीत असा त्ांचा प्रयत् असून अशा गाड्ांच्ा तनतम्फतही 
व तवक्ीला प्रोत्ाहन देण्ाचे धोरि युरोपने स्वहीकारले आहे.

वरील सव्फ माठहतहीवरून आपल्ा 
असे लक्ात येईल की यातहील बहुतांशही 
धोरिे व तनि्फय आपल्ाला भारतात 
आणि महाराष्ट् ातहही स्वहीकारून 
वापरता येतहील. आपल्ाकडे 
ग्रहीनहाऊसचही संख्ा परदेशाच्ा 
तुलनेत कमही असल्ामुळे ग्रहीनहाऊस 
इरेक्टचा पररिामहही कमही आहे. पि 
वाहनांचही संख्ा मोठी असल्ाने 
आणि ८५ टकके वाहने पडझेलवर व 
१५ टके् वाहने पेटट् ोलवर चालतवलही 

जात असल्ाने या पडझेल वाहनांमधून होिारे प्रदरू्ि अधधक आहे. 
क्शवाय साव्फजतनक वाहतुकीचे म्हिावे असे साव्फपत्कीकरि, वेळेवर 
उपलब्धता, फ्ीक्ेन्सही, व्वसर्ापन चांगले नाहही. त्ामुळे हही साव्फजतनक 
वाहतुक व्वथिा सुधारण्ास आपल्ाला मोठी संधही आहे. जे राष्ट् ाच्ा 
व साव्फजतनक मालकीचे आहे ते कसेहही वापरले तरी चालते अशही जही 
बेपरकीरी व बेजबाबदारपिाचही भावना आपल्ात वाढीला लागलेलही 
आहे तही संपुष्ात आिून काहही एक स्वयंक्शस्त प्रत्ेकाने स्वतःला लावून 
घेण्ाचही गरज आहे. 

महयारयाष्ट् यातली शेती व शेतकऱयांची स्थिती
मागहील १०-१५ वर्षांपासून महाराष्ट् ातहील शेतहीला आणि शेतकऱयांना 

जागततक तापमान वाढ व हवामान बदलाचा रटका बसतो आहे. त्ामुळे 
दरवर्षी कुठल्ा ना कुठल्ा तवभागातल्ा, क्जल्हातल्ा शेतकऱयांचे मोठे 

नुकसान होते आहे. पूवषी साधारिपिे 
महाराष्ट् ातल्ा मोसमही पावसाचे 
वेळापत्क ७ जून ते १५ ऑक्टोबर 
असे असायचे आणि दोन पावसात 
पडिारा खंड ७ ते ४६ ठदवस असा 
असायचा. पि २०१५ मध्े पठहल्ांदा 
हा खंड ७३ ठदवसांचा पडला. 
सव्फसाधारिपिे खरीप हंगामात ३० 
ठदवसांचा खंड पडला तर हलक्या 
रानातलही, माळरानावरचही कोरडवाहू 
मधलही मूग, उडहीद, मटकी, सोयाबहीन, 
कपाशही, तूर, कुळीर्, मसूर यासारखही 

आता इलेकटट् टॉतनक् व बॅटरीवर चालिाऱया मोटारगाड्ा 
वाढतवण्ाचे धोरि जगाने स्वहीकारले आहे.

पडझेल गाडहीतून बाहेर पडिाऱया धुराने होिारे प्रदरू्ि.
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पपके तग धरुन राहात नाहहीत. तही जळून जातात. वेळेवर पुरेसा पाऊस 
पडला तर तो उपयोगही व रायद्ाचा ठरु शकतो. नंतर पकतहीहही पडला तरी 
पािहीसाठा होऊन वर््फभराचा पपण्ाचा 
पाण्ाचा प्रश्न सुटू शकतो पि खरीप 
व रब्ही हंगाम हातही लागेलच याचही 
शावितही देतो येत नाहही. आपला 
रब्ही हंगाम हा गोकुळ अष्महीपासून 
म्हिजे दहहीहंडही झालही की सुरू होतो 
असे पूवषीपासून लोक मानत आले. 
त्ावेळी वारसा स्थितही असेल तर 
रब्ही हंगामातहील ज्वारीच्ा पेरण्ांना 
प्रारंभ होत असे. आता चचत् तनराळेच 
पाहायला तमळते आहे. यंदा तर नैऋत् 

मोसमही पाऊस जूून मठहन्यात झालाच नाहही. १५-२० जुलै नंतर पावसाला 
सुरुवात झालही. त्ानंतर खरीपाच्ा पेरण्ांना वेग आला. आता हही पपके 

तनघतहील केव्हा आणि रब्हीचही पेरिही 
केव्हा सुरु होईल हा प्रश्न अनुत्रीतच 
आहे. त्ात यंदा पावसाने प्रचंड 
धुमाकूळ घातला आहे. सरासरीपेक्ा 
पकतहीतरी अधधक पाऊस झाला आहे. 
ऑगस्ट मठहन्यातच सव्फ धरिे, बंधारे, 
तलाव भरुन गेले आहेत. मोठ्ा 
प्रकल्पांमधून पािही साठवायला जागा 
नसल्ामुळे धरिांमधून नदहीपात्ात 
लाखो क्युसेक्ने पािही सोडावे 
लागले आहे. त्ामुळे जागोजागही 

केळीवरील शसएमवही़़ हे हवयामयान बदलयाचेच अपत्य! 
बदलत्ा हवामानामुळे पपकांवर येिाऱया पकडही व रोगांचे प्रमाि ठदवसेंठदवस वाढत चालले आहे. ते नुसतेच वाढते आहे 

असे नाहही तर अनेक रोग व पकडही नव्ानेच पाहायला तमळत आहेत. त्ांच्ासंबंधही काहहीहही माठहतही कृर्ही शास्त्रज्ांकडे उपलब्ध 
असल्ाचे ठदसत नाहही. त्ामुळे त्ांचा बंदोबस्त कसा करावा हा शेतकऱयांपुढे मोठा पेच आहे. याउलट काहही रोग खूप  जुने 
पि संसग्फजन्य आहेत. उदा. केळीवर येिारा क्सएम्हही. वासततवक हा रोग खानदेशात ७०-८० वर्षांपासून येतोय. रकत 
त्ाचे नाव पूवषी ‘हरण्ा’ असे होते. आता ते ‘ककंुबर मोझॅक व्हायरस’ (क्सएम्हही) असे झाले आहे. हवेमुळे व वेगवेगळ्ा 
प्रकारच्ा होस्ध ट पकडटींमुळे या रोगाचा वेगाने प्रसार होतो. मुळात हा क्सएम्हही रोग जैन केळीच्ा पटश्यूकल्चर रोपांमधून 
अक्जबात येत नाहही. जैन पटश्यूकल्चरचही रोपे हही रोगमुकत, व्हायरस फ्ी व दजसेदारच असतात. उघड्ा रानात तही लावल्ानंतर 
ति व यजमान पपकावरून रस शाेर्िाऱया पकडही द्ारे  या संसग्फजन्य रोगाचा प्रसार होताे. शेतकरी मात् साप साप म्हिून 
भुईलाच धोपटण्ाचा प्रयत् करतो. तो या रोगाचे खापर दजसेदार व गुिवत्ापूि्फ असलेल्ा आणि अत्ंत शास्त्रशुद्धररतहीने 
तयार झालेल्ा पटश्यूकल्चर रोपांवर रोडतो. हवामान बदलामुळे शेतहीत ज्ा वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा समस्ा तनममाि होत 
आहेत त्ातलाच एक भाग म्हिून केळीवरील क्सएम्हही रोगाकडे पाठहले पाठहजे. जैन कंपनहीचही 
पटश्यूकल्चर केळीचही रोपे देशभर लावलही जातात. जळगाव क्जल्हातहीलच तवक्शष् तालुक्यात 
काहही रोपांवर क्सएम्हही येतो आणि इतर तालुक्यात पकंवा शेजारच्ा नंदरूबार क्जल्हातहील 
एकाहही केळी रोपावर हा रोग येत नाहही यामागहील इंगगत काय आहे ते शेतकऱयांनही 
समजून घेतले पाठहजे,  अभ्ासाने शोधून काढले पाठहजे. जळगाव क्जल्ातहील केळी 
बागायतदारांनही आजपययंत स्वत:च्ा ठहमतहीवर बागा उभ्ा केल्ा आहेत. कुठल्ाहही 
अनुदानाच्ा प्रलोभनाला तो बळी पडलेला नाहही. स्वत:च्ा कतृ्फत्वावर बागायतदारांनही 
कष् व मेहनतहीने प्रगतही साधलेलही आहे. गुिवत्ेला शेतकऱयांनही कायम महत्त देऊन ततचही 
जोपासना केलही आहे. शेवटही गुिवत्ा हहीच श्ेष्ठ असते आणि तो तवविास मागहील २५ वर्षांहून 
अधधक काळ प्राप्त केलेलही जैन कंपनहीचहीच रोपे आहेत. त्ामुळे शेतकऱयांनही कोिही पकतहीहही भडकातवले तरी शांत डोक्याने, 
सूज्पिे व सद्ध सद्ध तववेक बुद्धही जागृत ठेवून तवचार व तनि्फय करावा.
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पुराचे संकट उभे राठहले आहे. कमही वेळात अतही ततव्रतेने ढगरुटहीसारखा 
पाऊस पडत असल्ामुळे काहही नद्ांना चार-पाच वेळा पूर येऊन गेले 
आहेत. या पुराने शेतही, पपके उ्वस्त झालही आहेत. रोग व कीडही वाढल्ा 
आहेत. नवनवहीन कीडटींचा सामना करावा लागतो आहे. शेतातलही मातहीहही 
मोठ्ा प्रमािात वाहून गेलही आहे. तलाव, बंधारे, बांध बंठदस्तही रुटलही 
आहे. पपकांसाठी वापरलेलही रासायतनक खते वाहून गेलही आहेत. रोग 
व पकडटींच्ा बंदोबस्तासाठी मोठ्ा प्रमािावर और्धे व कीडनाशके 
रवारल्ामुळे तही पाण्ात तमसळून पािही साठे प्रदपूर्त करीत आहेत. 
रासायतनक खतांमुळेहही प्रदरू्ि वाढते आहे. त्ामुळे मानवही आरोग्याला 
धोकादायक असलेले कक्फ रोगासारखे आजार वाढत आहेत. एकंदरीत 
शेतही, मानवही जहीवन आणि पशूप्रािही या सवषांवर या तापमान वाढीचा व 
हवामान बदलाचा तवपरीत पररिाम होतो आहे आणि तो यावर्षी रार 
गंभहीरपिे दृष्ोत्त्हीस आला आहे.

शेकडो वर्षांच्ा प्रयत्ानंतर आपि शेतहीत प्रगतही करीत इर्पययंत 
पोहोचलो आहोत. ज्ान, तवज्ान, तंत्ज्ान यांचही कास धरीत आपि 
आजपययंत जही दरमजल केलही आहे तही आिखहीन पुढे न्यायचही आहे. 
त्ासाठी येिारी संकटे व समस्ा यांना न घाबरता प्रभावहीपिे, मजबुतहीने, 
एकजुटहीने, तनधमाराने व संघपटतपिे काम करुन त्ांच्ावर मात 
करण्ाच्ा ठदशेने पाऊले टाकावही लागतहील व त्ासाठी तशही धोरिे 
आखून, तनि्फय करून त्ांचही कठोरपिे अंमलबजाविहीहही करावही लागेल. 
हही धोरिे काय असावहीत याचे सुतोवाच या संपादकीयमधून येर्े मुदिाम 
करीत आहे.

भतवष्यातील धोरणे व उपयाययोजनया
१) परंपरागत शेतहीपद्धत व पपक पधदत बदलावही लागेल. हवामान व 

तापमान लक्ात घेऊन पपकांचही रेरपालट करावही लागेल.

२) गारपहीट, वादळवारा, रोग व पकडही, अवेळीचा पाऊस, धुके यापासून 
पपकांचे संरक्ि करण्ासाठी तवशेर्तः नकदहीचही पपके व भाजहीपाला, 
रळे, रुले यांचे उत्ादन बंठदस्त व तनयंपत्त वातावरिात (उदा. 
शेडनेट, पाॅक्लहाऊस) घेतले पाठहजे.

३) पािही व खते यांचा मोजून मापून व अचूक वापर होण्ासाठी ठठबक 
क्सचंनाच्ा तंत्ज्ानाचा वापर करुन पपकाच्ा मुळांनाच ‘ररसोस्फ टू 
रुट’ (स्त्रोतापासून मुळाकडे) या पद्धतहीने क्सचंन करावे. पाण्ाचही 
सव्फ वाहतुक पाईपमधून करावही. त्ामुळे कमही पाण्ात अधधक क्ेत् 
धभजून पािही बचत मोठी होवू शकेल.

४) ‘मार्ा ते पायर्ा’ (ररज टू बाॅटम) या तत्वावरतही पािलोट तवकास 
काय्फक्म शास्त्रहीय पद्धतहीने राबवून भूगभमात अधधकाधधक पािही 
कसे मुरेल व बाष्हीभवन कसे कमही होईल या दृष्हीने प्रयत् करावेत. 
त्ासाठी वृक्ारोपन, वनहीकरि, गवताळ कुरिांचही तनतम्फतही, सहीसहीटही, 
कंटूर बंडटींग, टेरेक्सगं, लूज बोर्र स्टट्क्चर, बंधाऱयांचही साखळी 
यासारखे उपक्म राबवावेत.

५) नैसगग्फक व सेंद्हीय शेतहीकडे अधधकाधधक लक् देऊन रासायतनक 
खते व और्धांचा कमहीत कमही व अत्ावश्यक तेवढाच वापर कसा 
होईल हे पाठहले पाठहजे. शेिखत, ठहरवळीचही खते (उदा. ताग, ढेंचा) 
पालापाचोळा, शेतातहील ति, कंपोस्टखत, दशपिषी अक्फ , गोमूत् स्लरी, 

आता रळझाडेहही तनयंपत्त व बंठदस्त वातावरिात वाढवावहीत म्हिून जैन 
इररगेशनने जळगाव येर्े ग्रहीनहाऊसमध्े आंब्ाचही झाडे लावलही आहेत.
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शेळ्ा-मेढ्ांच्ा लेंड्ा, कोंबडही खत यांचा वापर वाढवून जतमनहीतला 
सेंद्हीय कब्फ ठदवसेंठदवस कसा वाढत जाईल हे डोळ्ात तेल घालून 
पाठहले पाठहजे. पाॅक्लनेशनसाठी मधमाशा व पक्षांचा वापर केला 
पाठहजे. त्ासाठी पक्षांकररता शेतात घरे बांधलही पाठहजेत.

६) सौरउजमा, पवनउजमा, बायोगॅस, काडहीकचरा व शेतातहील टाकाऊ 
पदार्मातून तनममाि होिारी उजमा यांचा वापर वाढवून इंधन तेल, 
कोळसा, अिू यापासून तयार होिाऱया वहीजेचा वापर कमही केला 
पाठहजे. वाहनांचाहही वापर कमही करुन सायकल, बैलगाडही, रेडे, उंट, 
गाढव, घोडे यासारख्ा जनावरांचा शेतहीतल्ा कामासाठीचा वापर 
वाढतवला पाठहजे. 

७) चांगल्ा दजसेदार रोगमुक्त व व्हायरस फ्ी रोपवापटकांचही आधुतनक 
व स्वयंचक्लत पद्धतहीने उभारिही करुन पररस्थितही कशहीहही उद्भवलही 
तरी ततचा सामना करु शकतहील अशही स्टडषी रोपे बनतवलही पाठहजेत. 
त्ासाठी चांगले व सक्म असे खुंट (रुटस्टाॅक) तवकसहीत करुन 
त्ावर रोपाचे कलम केले पाठहजे. शक्यतो पटश्यूकल्चर पद्धतहीने 
बनतवलेलही रोपे लावलही पाठहजेत. आता जगभर जेनेपटकलही 
माॅडहीराईड (जही.एम.) तबयाण्ांचा व तंत्ाचा वापर होऊ लागला 
आहे. आपि त्ाकडे दलु्फक्ष करिे हे देशाला परवडिारे नाहही. 

८) वाहनांमधहील पेटट् ोल, पडझेल यासारख्ा इंधनाचा वापर कमही 

करुन इर्ेनाॅल, ग्रहीन एनजषी, बायोफ्ुएल, हायडट् ोजन यांचा वापर 
वाढतवण्ाकडे व त्ासाठी त्ाच्ा तनतम्फतहीकडे अधधक  लक् 
ठदले पाठहजे. कें द्हीय रस्ते वाहतुक मंत्ही श्ही. तनतहीन गडकरी यांनही 
सहीएनजहीवर चालिाऱया बसेस नागपूर व अन्य १-२ शहरात सुरु 
केल्ा आहेत. पि ते पुरेसे नाहही. त्ाचे साव्फपत्कीकरि झाले पाठहजे. 

९) क्सक्ीम हे राज् आज शंभर टके् ऑगसेतनक आहे. ततर्े शेतहीत 
रासायतनक खते व और्धे वापरण्ास पूि्फ बंदही आहे. सेंद्हीय 
शेतही व उत्ादनाचही सव्फ मानांकने (पेटंट) व दजमा (इंडेक्) त्ांनही 
तमळतवलेला आहे. या राज्ातहील सेंद्हीय शेतहीचा खोलवर जाऊन 
तटथिपिे इतर राज्ांनहीहही अभ्ास करावा. त्ासंबंधही शास्त्रज् 
व तज्जांनही अहवाल देऊन पूि्फपिे या पद्धतहीचा स्वहीकार करिे 
शक्य आहे का यासंबंधहीचही स्पष् अधभप्राय द्ावा व भतवष्ातहील 
माग्फक्मिाचही ठदशा सुचवावही.

१०) मोठी गावे, शहरे, कारखाने, उद्ोगधंदे यांनही सांडपािही, वापरुन 
प्रदपूर्त केलेले पािही प्रपक्या करुन शुद्ध करावे व मगच नदहीनाल्ात 
सोडावे. पुन्ा पुन्ा पािही शुधद करुन (ररसायकक्लंग) वापरावे. 
पाण्ाचे साठे प्रदपूर्त करु नयेत. तसेच तवर्ारी रसायने (केतमकसि) 
साव्फजतनक पाण्ात तमसळिार नाहहीत याचही दक्ता घ्ावही. भूजल 
साठे शुद्ध ठेवावेत. 

ग्रहीन एनजषी (हररत उजमा) चा वापर आता आपल्ालाहही वाढवावा लागेल
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आंबा रळ पपकामध्े एक वर्माआड रळधारिा (अतनयतमत 
रळधारिा) होिे हा काहही ठरावहीक जातटींमध्े अनुवांक्शक गुिधम्फ 
आहे. उदा. हापूस, लंगडा, चौसा, पायरी, दशहरी या जातही मध्े वर्माआड 
रळधारिा होते व तनलम, बारामाशही, केशर, बैंगनपल्ही ह्ा तनयतमत 
दरवर्षी रळे देिाऱया जातही आहेत. जोपययंत झाडांतग्फत वाढ उत्ेजक 
व वाढतनरोधक संजहीवकांचा समन्वय साधला जात नाहही तोपययंत 
सूक्ष्म अवथिेत बहाराचही तनतम्फतही होत नाहही. आंब्ाच्ा ज्ा जातही 
दरवर्षी मोहोरतात त्ा जातहीमध्े सजहीवकांचा समन्वय लवकर व 
दरवर्षी साधला जातो. अतनयतमत रुलोऱयावर येिाऱया जातटींमध्े पाने 
व शेंडयाच्ा रांद्ांमध्े क्जतब्लहीनसारख्ा वाढ उत्ेजन संजहीवकांचे 
प्रमाि रारच जास्त आढळते. त्ामुळे अवाजवही शाखहीय वाढ होते मात् 
मोहोर व रळधारिा होत नाहही. म्हिून इतर रळझाडांप्रमािे आंब्ामध्े 
क्जतब्लहीनसारख्ा वाढ उत्ेजक संजहीवकांच्ा तनतम्फतहीच्ा पक्येमध्े 

बाधा उपलब्ध करिाऱया वाढ तनरोधक संजहीवकांचा उपयोग करुन आंबा 
झाडांना दरवर्षी बहार आिण्ाचे प्रयोग सुरु झाले. यामध्े सायक्ोसहीन 
अलार, इथ्ेल, पटबा इ वाढ तनरोधकांचा वापर करण्ात आला परंतु 
अपेक्क्त पररिाम आढळून आला नाहही. 

 तवतवध ठठकािाच्ा संशोधनाअंतही (कृपर्तवद्ापपठे, भारतहीय 
कृपर् अनुसंधान कें द् तसेच, जैन शेतही संशोधन तवकास प्रकल्प या 
ठठकािही घेतलेल्ा चाचण्ांमध्े पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल हे वाढ तनरोधक 
संजहीवक अत्ंत उपयुक्त असल्ाचे आढळून आले आहे. आंबा उत्ादना 
मध्े कमही उत्ादकता असण्ाचे अनेक कारिे असलही तरी (अतनयमहीत 
रळधारिा) हे मुख् कारि आहे. त्ा कररता पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅलचा या 
संजहीवकाचा वापर करिे गरजेचे आहे.. पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल वापरलेल्ा 
आंब्ाच्ा झाडांवरील अभ्ास केला असता रळांच्ा प्रतहीचा भौततक 
व रासायतनक घटक, रळातहील गोडही (साखर) एकूि तवद्ाव्े घटक 

अततसघन  
आंबया 
लयागवडीत 
संजीवकयाचया 
वयापर
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(पट.एस.एस.) आम्लता, साक्याचे प्रमाि, रळपपकण्ाचही पक्या व 
पटकाऊपिा यात सतत दहा वर््फ अभ्ास केल्ानंतर या बाबहीवर 
कोितेहही तवपरीत पररिाम आढळून आले नाहही हे संशोधना अंतही क्सधद 
झाले आहे. 

पॅक्ोब्ुटट् याझयाॅल वयापरयाचे ठळक फयायदे
• रांद्ाचही पररपक्ता लवकर होते. व एकाच वेळेस मोहर बाहेर पडतो. 

• पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल वापरल्ामुळे आंब्ाला लवकर मोहोर (२० ते ३० 
ठदवस अगोदर) 

• मोहोर येण्ामधे तनयतमतता येते.

• रळांचा आकार एक समान राहतो, खात्हीशहीर उत्ादनाचही हमही तमळते. 

• अधधक रळधारिा, उत्ादनात वाढ होते, दरवर्षी तनयतमत उत्ादन 
तमळते.

• अांब्ाचा अततसधन व सधन पधदतहीमध्े पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल चा वापर हा 
अतवभाज् भाग समजला जातो. 

• खात्हीक्शर चांगला रुलोरा (मोहोर) येतो. 

• रळधारिा लवकर होत असल्ामुळे लवकर तयार होिाऱया रळांना 
अधधक दर तमळतो. 

आंबा झाडावर येिाऱया नवहीन पालवहीच्ा स्वरुपाने झाडाचही वाढ होत 
असल्ामुळे वेळोवळी येिाऱया नवहीन पालवहीचे संरक्ि करिे गरजेचे 
आहे त्ाकररता क्शरारस केलेल्ा कीटक आणि बुरशहीनाशकाचा वापर 
करावा व क्शरारसही प्रमािे वेळोवेळी सेंद्हीय व रासायतनक खतांचही मात्ा 
देिे गरजेचे आहे. 

पॅक्ोब्ुटट् याझयाॅल वयापरयायची वेळ
पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅलचा वापर हा मोहोर येिेच्ा ९० ठदवस(३ मठहने) 

अगोदर (मध् भारत व दक्क्ि भारतासाठी आॅगस्ट-सप्ेंबर मठहना) योग्य 
ठरतो. छाटिही पचिात जर क्सचंनास आवश्यक असलेले पािही उपलब्ध 
असल्ास, सप्ेंबर मठहन्याच्ा सुरुवातहीस पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅलचा वापर 

नवही पालवही रुटल्ावर संजहीवक टाकावे.

तनतीन पयाटील
कृर्हीतज्ज, 

जैन इररगेशन क्सस्टहीम् क्ल.  
(मो. ९४२३७७४३०५)
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चांगला उपयुक्त ठरतो. पररिामही जर छाटिही आणि क्सचंनास उशहीर 
झाल्ास अशावेळी पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल २५ सप्ेंबरपय्फत ठदले तरी चालते. 
उत्र भारतात जवळपास १५ आॅक्टोबरच्ा दरम्ान पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल 
वापर योग्य ठरतो. (कोकिामध्े ऑगस्ट ते सप्ेंबर दरम्ान द्ावे.) 

आंब्याच्या झयाडयाभोवती पॅक्ोब्ुटट् याझयाॅल घयालण्याची पधदत
• पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल देण्ापूवषी आणि ठदल्ानंतर झाडाच्ा बुंध्ाभोवतही 

वाढिाऱया तिांचा (गवत) बंदोबस्त करावा, जेिेकरुन घातलेले 
पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल गवतामध्े शोर्ले न जाता झाडाला उपलब्ध होईल.

• पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल आवश्यक मात्ा पाण्ात तमसळून झाडाच्ा 
बुंध्ाभोवतही गोल ररगं (आळी) करुन द्ावही. 

• झाडाचा पूव्फ-पक्चिम व दक्क्ि-उत्र व्ास मोजून त्ाचही सरासरी 
काढून प्रतत चौ. महीटर ३ तम. लही पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल द्ावे उदा. एखाद्ा 
झाडाचा व्ास पूव्फ-पक्चिम १ महीटर व दक्क्ि-उत्र २ महीटर असेल तर 
त्ाचा सरासरी व्ास १.५ महीटर होईल. यासाठी (पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल 
२३ टके् घटक असलेले) कल्ार द्ावे लागेल. म्हिजे ४.५ तम.लही 
पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल हा घटक द्ावा लागेल त्ासाठी २ ते ३ क्लटर पाण्ात 
घेऊन बुंध्ाभोवतही ररगंमध्े द्ावे. (बागेतहील ८० टके् झांडाचही वाढ 
एक समान असल्ास ५ ते ६ झांडाचे मोजमाप करुन सरासरी काढून 
घ्ावही त्ा प्रमािे झांडाचा डोस ठरवून पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल द्ावे)

• आंब्ाच्ा ३ ते ४ वर्माच्ा झाडास व त्ापुढील वयाच्ा झाडास 
देण्ाचही हरकत नाहही ज्ाचही कॅनोपही (तवस्तार) चांगलही वाढलेलही आहे. 
अशा झाडांना देिे रायद्ाचे ठरेल. 

• कमजोर (अशक्त) झाडांना पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल देऊ नये.

पॅक्ोब्ुटट् याझयाॅलची मयारिया वयापरण्याचे सूरि पूव्य-पश्चिम + उत्तर-दश्क्ण एकूण व्ास

१.५ तम. + २ तम. = ३.५ तम.

सरासरी ३.५ तम भागगले २ = १.७५ तम.

सरासरी व्ास 
१.७५ तम. 

X ३ तम. लही 
पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल

= ५.२५ तम. लही

पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅल

५.२५ तम. लही. पॅक्ोब्ुटट् ाझाॅलचही मात्ा एका झाडासाठी वापरावे

पॅक्ोब्ुटट् याझॉलचे पयाण्यात तमश्रण बनवण्याची पद्धत
झाडांचही संख्ा तसेच ठरलेल्ा डोस याप्रमािे एकुि पकतही 

मात्ेत पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल लागेल हे ठरवावे. ९ क्लटर पाण्ामध्े १ क्लटर 
पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल तमसळून एकूि १० क्लटर द्ावि होईल त्ास एकजहीव 
होईपययंत ढवळावे. त्ास स्टाॅक द्ावि संबोधावे. खालहील तक्यात 
दश्फतवलेल्ाप्रमािे एकुि पकतही प्रमािात पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल लागेल तेवढे 
स्टाॅक द्ावि बनतविे.

खोडाजवळ ररगं (आळे ) करिे.

पूव्फ

पक्चिम

२ महीटर

(झाडाचही शाखहीय वाढ मोजिे)

उत्र दक्क्ि

१.५  महीटर
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उदा. पॅक्ोब्ुट्ाझॉल वापरण्ाचषी पधदत

पॅक्ोब्ुट्ाझॉल  
वमलषी/झाड

पॅक्ोब्ुट्ाझॉल  
स्ाॅक द्ावण  
वमलषी/झाड

स्ाॅक द्ावण 
ववरघळण्ाऱया 

पाण्ाचषी मात्ा (श्लटर)

३ ३० २-३

४ ४० २-३

५ ५० ४-६

६ ६० ४-६

७ ७० ६-८

८ ८० ६-८

९ ९० ८-९

१० १०० ८-९

ठरातवक मात्ेतहील स्टाॅक द्ावि एका पुरेश्या पाण्ाच्ा प्रमािात 
तमसळावे (वर ठदलेल्ा तक्ताप्रमािे) पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल चा वापर 
करिेआधही एक ठदवस झाडास क्सचंन करावे. बुंध्ाजवळील २० से.मही. 
जतमनहीत मोकळी करुन ५-७ सेें.मही. मातही काढून झाडाभोवतही आळे 
करावे. प्रमाणित केलेले पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉलचे द्ावि झाडाच्ा खोडाजवळ 
आणि संपूि्फ गोलाकार झाडाच्ा आळ्ाभोवतही टाकावे. त्ानंतर 
साधारि एक आठवडा ठठबक क्सचंनाचे चांगला ओलावा तनममाि 
करावा. ज्ा बागेत वेळेवर दरवर्षी तनयतमत पिे छाटिही होते ततर्े डोस 
बदलण्ाचही गरज नाहही नेहमहीचाच डोस द्ावा.

टटप: पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल च्ा वापरापूवषी (जून-जुलै) क्शरारसहीप्रमािे 
सेंद्हीय व रासायतनक खते देिे महत्वाचे आहे. रळवाढीचे दरम्ान 
पोटॅक्शयम नायटट् ेट (१३:०:४५) १  पकलो १०० लहीटर पाण्ात टाकून २ 
वेळेस १५ ठदवसाच्ा अंतराने रवारिही करावही.

पॅक्ोब्ुटट् ाझटॉल ज्ा वर्षी वापर केला त्ाच्ा दसुऱया वर्षी आंब्ाला 
क्शरारसहीच्ा ठदडपट जास्तहीचे खते द्ावही. जेने करुन झाडाचही खझज 
भरुन झाड तनयतमत जास्त उत्ादन देईल. 

प्टॉक्ोब्ुटट् टॉझटॉल चे द्ावि झाडाच्ा खोडावर टाकिे  

 ररगं मध्े जमा झालेले द्ावि मातहीने झाकून देिे



सप्टेंबर २०२२ 22

शेतही अर््फशास्त्राच्ा व्ाख्ा ह्ा कालानुरूप बदलत गेल्ा. कधही 

काळी उत्ादन हेच कृर्ही अर््फ शास्त्राचे मुख् मापक होते. पपकले हेच नशहीब 

अशहीच अवथिा होतही. त्ाला कारिहही तसेच होते. शेतहीला शास्त्राचही जोड 

तमळालेलही नव्हतही. मग ते तबयािे असेल पकंवा खते, पािही, कीड तनयंत्ि 

असेल सव्फच गोष्ही ह्ा पारंपररक पद्धतहीने केल्ा जात होत्ा. जसजसे 

संशोधन होत गेले तसतशा कृर्ही अर््फशात्ाच्ा व्ाख्ाहही बदलत गेल्ा. 

उत्ादनावरून उत्ादकता हे कृर्ही अर््फशास्त्राचे मापक बनले.  त्ासाठी 

नवनवहीन तंत्ज्ान आले. ऊतही संवध्फन अर्मात पटशू कल्चर या तंत्ज्ानाने 

उत्ादकतेचा उच्चांक गाठला गेला.  ज्ा पद्धतहीने कृर्ही तंत्ज्ानाचा 

तवकास होत गेला त्ाच बरोबर रोगराईच्ा समस्ा देखहील वाढत गेल्ा. 

अशा तवपरीत स्थितहीत रोगमुक्त रोपांचही गरज तनममाि झालही. पटशू कल्चर 

तंत्ज्ानाने रोगमुक्त रोपांच्ा तनतम्फतहीबरोबर उच्च उत्ादन गुिवत्ेचही 

देखहील गरज पूि्फ केलही. या तंत्ज्ानात गेल्ा ३० वर्मात अनेक बदल होत 

गेले. संशोधनातहील सातत् हेच त्ाचे मूळ कारि होते. 

जागततक स्तरावरील अशाच संशोधनाचा आढावा ठद. १४ ते २० 

सप्ेंबर २०२२ दरम्ान अॅंजे, फ्ांस येर्े पार पडलेल्ा आंतरराष्हीय 

हटॉपट्फकल्चर काँग्रेस च्ा तनतमत्ाने घेण्ात आला. या पररर्देत कृर्हीतहील 

त्टश्ूकल्चर तंरिज्यानयातील तवकयास

इंटरनॅशनल हॉटटीकल्चरल 

रोपांचही क्ोयो सेल बॅंक
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वेगवेगळ्ा तवर्यांवर अनेक पररसंवाद आयोक्जत केले होते. यातहीलच 

एक पररसंवाद हा पटश्यूकल्चर तंत्ज्ानातहील तवकास या तवर्यावर 

आयोक्जत कला होता. 

ऊती जतन

पटशू कल्चर रोप उत्ादन प्रपक्येत मातृ बागेचे  महत्त अनन्य साधारि 

आहे. उत्म गुिवत्ा व रोगमुक्त मातृ वृक् हे रोप उत्ादन प्रपक्येत रोपांच्ा 

गुिवत्ेचही हमही देतात. या प्रपक्येत गेल्ा काहही दशकात मातृ वृक् व मातृ 

बाग संवध्फन तंत् तवकक्सत केले गेले. याच तंत्ज्ानाला जागततक स्तरावर 

पुढे तवकक्सत करण्ाचे भरीव काय्फ वेगाने सुरू आहे. 

‘ऊतही जतन’ हा याच संशोधनाचा एक भाग आहे. तनरोगही, 

गुिवत्ापूि्फ, सपक्य मातृ पेशटींना जतन करण्ाचे हे एक तंत् आहे. -१९६ 

डही. सेल. तापमानाच्ा द्वरूप नायटट् ोजन मध्े मातृ पेशटींना २०-३० वर््फ 

साठवून ठेवता येते. या पद्धतहीत पेशटींचही साठविूक व हाताळिही सहज 

व सोपही असते. कमही जागेमध्े मोठ्ाप्रमािात पेशटींचे जतन करता 

येते. जतन कालावधहीत पेशटींना वारंवार हाताळण्ाचही गरज नसते. 

त्ामुळे मनुष्बळाचही मोठ्ाप्रमािात बचत होते. हवे तेंव्हा पेशटींना 

उत्ादन प्रपक्येत वापरता येते. हे तंत्ज्ान तवकक्सत होऊन तशही अनेक 

वर््फ झालही असलही तरी पटश्यूकल्चर उत्ादन प्रपक्येत याचा या पद्धतहीने 

केलेला उपयोग हा नावहीन्यपूि्फ म्हिावा लागेल. यामुळे अतत उच्च 

गुिवत्ेच्ा पेशटींना व्ापारी तत्तावरील उत्ादना बरोबरच संशोधनात 

देखहील या तंत्ज्ानाचा उपयोग होईल. त्ामुळे पपकाच्ा उत्ादकता 

वाढीबरोबरच उत्ादनाच्ा गुिवत्ेत देखहील भरीव वाढ होईल.     

 काँग्ेस एन्े-फ्यान्स 2022

डॉ. अतनल पयाटील 
प्रमुख, पटश्यूकल्चर तवभाग 

 जैन इररगेशन क्सस्टहीम््ध  लही. जळगांव 
मो. ०९४२२७७६६५२
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 इन व्हिटट्ो ग्याफ्टगं 
ग्राफ्टगं अर्मात कलम पद्धत 

ठह रळ पपकांमध्े वापरलही 
जािारी तशही रार पुरातन 
पद्धत आहे. याचा इततहास हा 
जवळजवळ चार हजार वर््फ जुना 
सांगगतला जातो. कलम केलेल्ा 
खालहील भागास खुंट (Root 
Stock) म्हितात तर वरील 
भागास कलम (Scion) म्हितात. 
कलम ठह झाडाच्ा रळाचही 
गुिवत्ा जसे पक आकार, रंग 
ठरवतात तर खुंट हे झाडाचा बांधा, रोग प्रततकारकता ठरवतात. कलम 
पद्धत ठह तशही वृक् वगषीय पपकात वापरलही जात होतही परंतु या पद्धतहीचे 
रायदे लक्ात घेता आता भाजही वगषीय पपकांमध्े देखहील कलम पद्धतहीचा 
अवलंब करण्ास सुरुवात झालही आहे. या तंत्ज्ानाचे रायदे लक्ात 
घेता याला एकतवसाव्ा शतकाचे तंत्ज्ान म्हिून बगघतले जात आहे. 

पारंपररक पद्धतहीत खुंट (Root Stock) व खुंटावर करावयाचे 
कलम (Scion) या दोन्ही  रोपांचही तनतम्फतही हही पारंपररक पद्धतहीनेच होत 
असे. त्ामुळे रोपांमार्फ त होिाऱया रोगांच्ा  प्रसारावर तनयंत्ि तमळविे 
अशक्य होते. तसेच आवश्यक तेवढी खुंट व त्ावरील कलम करावयाचही 
रोपे  मुबलक प्रमािात उत्ादन होण्ात अडचिही येत असत. पटशू कल्चर 
तंत्ज्ानाच्ा तवकासानंतर पटशू कल्चर पद्धतहीने खुंट व कलम करावयाचे 
रोप या दोघांचही तनतम्फतही करण्ाचे तंत् तवकक्सत करण्ात आले. 
त्ापुढील टप्पा म्हिजेच इन खव्हटट् ो ग्राफ्टगं अर्मात प्रयोगशाळेत कलम 

करण्ाचे तंत् तवकक्सत करिे हा 
होता. आंतरराष्ट् हीय हटॉटषीकल्चर 
काँग्रेस मध्े या तंत्ज्ानावर 
होत असलेल्ा संशोधनाचे 
सादरीकरि करण्ात आले. 
शास्त्रज्ांनही  हे तंत्ज्ानाचं अनेक 
समस्ांवरील उपाय असल्ाचे 
सांगगतले. यामुळे खुंट व कलम 
करावयाच्ा रोपांचही गुिवत्ा व 
तनरोगगत्व या दोन्ही महत्ताच्ा 
बाबटींवर तनयंत्ि तमळवता येिे 
शक्य असल्ाचे सांगगतले. 
या तंत्ज्ानामुळे उत्ादकता 

वाढीबरोबरच गुिवत्ा वाढ व रोग तनयंत्िावरील खच्फ कमही होण्ास 
मदत होईल.  

झयाडयाचया आकयार मयगाददत रयाखणे 
झाडाचा आकार हा प्रतत एकर पपकाच्ा घनतेवर पररिाम करतो. 

जेव्हढे झाड मोठे व तवस्तहीि्फ तेव्हढी प्रतत एकरी झाडांचही संख्ा कमही 
होत असते. म्हिूनच पूवषी आंब्ाचही कलम न केलेलही केवळ ४०-६० 
झाडेच प्रतत एकरी लागवड केलही जात असत. या उदेिशाचा रायदा 
लक्ात आल्ावर पुढे घन व अतत-सघन लागवडहीसाठी कलम पद्धतहीत 
आिखही संशोधन केले गेले. झाडाचा आकार मयमाठदत ठेऊ शकेल असे 
खुंट तवकक्सत करण्ा आले. सररचंद या पपकात या पद्धतहीचा अवलंब 
तवशेर् रायदेशहीर ठरला. या पद्धतहीमुळे झाडाच्ा वाढीव घनतेबरोबरच 
झाडांचे व्वथिापन देखहील सुलभ झाले. पहीक काढिही पचिात रळांचे 

इनखव्हटट् ो ग्रा्टटींग करण्ाचही पद्धत इनखव्हटट् ो ग्रा्टटींग पद्धतहीने बनतवलेलही ॲवॅ्हकडोचही रोपे.
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व्वथिापन सुलभ झाले त्ामुळे रळांच्ा गुिवत्ेत सुधारिा झालही. 
रोगराईवर तनयंत्ि तमळवता आले त्ामुळे  उत्ादकता  वाढीबरोबरच 
उत्ादन खच्फ देखहील कमही झाला. 

रोग प्रततकयारक त्कंवया रोग सहनशील खुंट
पपकातहील रोगराई ठह उत्ादन, उत्ादकता व गुिवत्ा यावर जेव्हढी 

पररिाम करते तेव्हढीच तही खच्फ व नफ्ाचे गुिोत्र तबघडवते. रोगराई 
तनयंत्िात आिण्ासाठी वेगवेगळ्ा पयमायांचा अवलंब केला जातो 
त्ात पपकातहील रोग प्रततकारकता पकंवा रोग सहनशहीलता वाढविे 
यावरील संशोधन खूपच रायद्ाचे क्सद्ध झाले.  

क्ारपट जतमनहीत आंबा लागवडहीचे आव्हान हे क्ार सहनशहील खुंटाच्ा 
तवकासामुळेच शक्य झाले हे ठह सव्फ ज्ात आहे. त्ाच पद्धतहीने पेरू 
पपकातहील मर रोगप्रततकारक खुंट ( Psidium friedrichsthalianum)  
कलम पद्धत हे एकतवसाव्ा शतकाचे शात् असल्ाचे क्सद्ध करतो. त्ाच 
पद्धतहीने Pusa Srajan हा खुंट हा अलाहाबाद सरेद जातहीच्ा पेरूच्ा 
उत्ादकता वाढीसाठी संशोधधत करण्ात आला आहे.  

पारंपररक पद्धतहीत खुंट (Root Stock) व खुंटावर करावयाचे 
कलम (Scion) या दोन्ही  रोपांचही तनतम्फतही ठह पारंपररक पद्धतहीनेच होत 
असे. त्ामुळे रोपांमार्फ त होिाऱया रोगांच्ा  प्रसारावर तनयंत्ि तमळविे 
अशक्य होते. तसेच आवश्यक तेव्हढी खुंट व त्ावरील कलम करावयाचही 
रोपे  मुबलक प्रमािात उत्ादन होण्ात अडचिही येत असत. पटशू 
कल्चर तंत्ज्ानाच्ा तवकासानंतर पटशू कल्चर पद्धतहीने खुंट व कलम 
करावयाचे रोप या दोघांचही तनतम्फतही करण्ाचे तंत् तवकक्सत करण्ात 
आले. त्ापुढील टप्पा म्हिजेच इन खव्हटट् ो ग्राफ्टगं अर्मात प्रयोगशाळेत 
कलम करण्ाचे तंत् तवकक्सत करिे हा होता. आंतर राष्ट् हीय हटॉपट्फकल्चर 
काँग्रेस मध्े या तंत्ज्ानावर होत असलेल्ा संशोधनाचे सादरीकरि 
करण्ात आले. शाश्त्ज्ांनही  हे तंत्ज्ानाचं अनेक समस्ांवरील उपाय 
असल्ाचे सांगगतले. यामुळे खुंट व कलम करावयाच्ा रोपांचही गुिवत्ा 
व तनरोगगत्व या दोन्ही महत्वाच्ा बाबटींवर तनयंत्ि तमळवता येिे शक्य 
असल्ाचे सांगगतले. या तंत्ज्ानामुळे उत्ादकता वाढीबरोबरच गुिवत्ा 
वाढ व रोग तनयंत्िावरील खच्फ कमही होण्ास मदत होईल.  

खुजा (डटॉरफीग) प्रकारातहील खुंटावरील सघन पद्धतहीने लागवड केलेलही सररचंदाचही बाग.
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१४ ते २१ ऑगस्ट दरम्ान फ्ान्सच्ा अॅंजर शहरात २५ पररसंवादांवर 
आंतरराष्ट् हीय रलोत्ादन महासभा आयोक्जत करण्ात आलही होतही 
ज्ात २३०० हून अधधक प्रतततनधही उपस्थित होते. महासभेचा मुख् 
उदेिश, पपकांनही हवामान बदलाशही जुळवून घेिे आणि बदलांचा प्रभाव 
कमही करिे हा होता. तनयंत्ि पररस्थितहीत लागवड, संरक्क्त मशागत या 
तवर्यावर सुधदा पररसंवाद आयोक्जत केले होते. महासभेत आयपहीसहीसहीचे 
सदस् डटॉ. जहीम जैझेल आणि रॅचेल बेझनर केर यांचही व्ाख्ाने होतही. या 

क्शवाय अतमना गुरीब रपकम आणि पपयरे मेरी यांचही कृर्हीशास्त्र आणि 
पटकाऊपिा या तवर्यावर व्ाख्ाने होतही. भारतहीय रलोत्ादनाच्ा 
रुपरेर्ेवर आधाररत पररसंवादांचा सारांश र्ोडक्यात येर्े ठदला आहे.

हवामान बदलाचा रलोत्ादनवर होिारा पररिाम:

१) हवयामयानयात होणयारे अनपेशषित बदल
समशहीतोष्ण आणि उष्णकपटबंधहीय भागातहील अनेक बागायतही पपके 

हही रुलांच्ा योग्य बहारासाठी कमही तापमानावर अवलंबून असतात. 

हवयामयानयावरचया 
बदलत्यया
प्रभयावी उपयाय
बहुतवध त्पकपद्धती

इंटरनॅशनल हॉटटीकल्चरल  काँग्ेस 
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काहही वर्षांमध्े झालेल्ा हवामानातहील स्पष् बदलांमुळे पपकांना रुलांच्ा 
बहारासाठी पुरेसे कमही तापमान तमळत नाहही. त्ाप्रमािे रळांचही वाढ, 
पररपक्ता आणि गुिवत्ा यासाठीहही ठदवस आणि रात्हीच्ा अनुकुल 
तापमानाचही आवश्यकता असते, जर ते पपकांना तमळाले नाहही तर रळांचही 
गुिवत्ा खराब होते आणि त्ाचा पररिाम शेतकऱयांच्ा उत्न्नावर आणि 
नफ्ावर होतो. हंगामाच्ा सुरुवातहीला तापमान वाढल्ास, रळांचा 
आकार लहान होतो आणि रळे लवकर पररपक् होतात.

२) खूप कोरडयया त्कंवया खूप ओल्या हवयामयानयाचे वयाढलेले प्रमयाण
हवामान बदलामुळे पावसाचे प्रमाि आणि तहीव्रता तवस्कळीत झालही 

आहे. पररिामही वारंवार दषु्ाळ पकंवा पुरांच्ा घटना घडतात. मागहील 
शतकांमध्े दषु्ाळ आणि पुरांच्ा घटना घडत होत्ा परंतु त्ांचे प्रमाि 
रारच कमही होते. तर्ापप सध्ाच्ा शतकात ते अधधक प्रमािात वाढले आहेत.

३) अतनयतमत पयाऊस
हवामानातहील बदलांमुळे जगभरातहील पावसाचे स्वरुप बदलत आहे. 

मागहील शतकात पावसाचे भापकत करिे सहज शक्य होते परंतु आता 
अत्ंत सक्म संगिकीय मटॉडेसिचा वापर करुनहही ते अवघड झाले आहे. 
गेल्ा काहही दशकांपासून पावसाचे असमान तवतरि, पावसाचही तहीव्रता 
आणि पावसाचा कालावधही ह्ात समजण्ापलहीकडे बदल झाला आहे . 
उदाहरिार््फ, मध् आणि पक्चिम भारतात गेल्ा तहीन वर्मापासून तवस्तारीत 
मान्सूनमुळे ज्वारी आणि कापूस पपकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.

४) उष्ण त्कंवया थंड लहरींचे वयाढलेले प्रमयाण
उष्ण पकंवा र्ंड लहरींच्ा लाटा अपेक्क्त नसलेल्ा भागात येिे 

हे आता सामान्य झाले आहे . या वर्षी युरोपातहील अनेक भाग हा उच्च 
तापमान आणि दषु्ाळाने त्स्त आहे . मागहील उन्ाळ्ात भारतातहील 
अनेक भागांना वेळेच्ा आधहीच उच्च तापमानाच्ा सामना करावा लागला 
ज्ामुळे गव्हासारखा अत्ंत संवेदनक्म पपकांसह अनेक पपकांचे उत्ादन 
कमही झाले.

५) रोग आणण त्कडींचया वयाढतया प्रयादभुगाव
बदलत्ा हवामानामुळे पपकांवर रोग, पकड तसेच तिांचा 

प्रादभुमाव वाढत आहे. याक्शवाय हवामान बदलांमुळे तिनाशकांचही 
पररिामकारकता कमही होत असल्ाचे तनदशमानास येत आहे.

६) उत्यादन षिमतेत आणण पौष्ीक गुणवत्ेत होत असलेली घट
८० च्ा दशकापासून िवामानाच्ा पररस्थितषीत अपेक्ेप्रमाणे बदल 
झाला आिे -

िवामान बदलाच्ा पररस्थितषीचषी घटना 
आणण हदशा -

बदल िोण्ाचषी शक्यता 

२१ व्ा 
शतकाच्ा 
सुरुवातषीस

२१ व्ा 
शतकाच्ा 
उत्तराधधात 

बहुतेक भुभागावर गरम उबदार आणि/
पकंवा कमही र्ंड ठदवस आणि रात् 

संभाव् अक्रश: 
तनक्चित 

बऱयाच भुभागावर गरम आणि/पकंवा अधधक 
वारंवार उष्ण ठदवस आणि रात् 

संभाव् अक्रश: 
तनक्चित 

उबदार अवधही/उष्णतेच्ा लाटा बहुतेक 
भुभागांवर वारंवार आणि कालावधही 
वाढलेल्ा उष्ण लाटा 

औपचाररकपिे 
मुल्ांकन 
केलेले नाहही

खुपच 
संभाव् 

अततवृष्हीच्ा घटना वारंवारता, तहीव्रता 
आणि/पकंवा अततवृष्हीच्ा प्रमािात वाढ.

संभाव् खुपच 
संभाव् 

एन्े-फ्यान्स 2022

डॉ बी. के. ययादव
वररष्ठ व्वसर्ापक 

कृर्ही संशाेधन व तवकास  
जैन इररगेशन, जळगाव.
मो. ९४२२७७६६७१
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हवयामयान बदलयामुळे पीक उत्यादकतेवर आणण शेतकऱयांच्या 
उत्न्नयावर पररणयाम

अवकाळी पाऊस आणि तापमानातहील ररक यामुळे पपकांचे 
नुकसान होऊन उत्ादन आणि उत्ादनाचही गुिवत्ा कमही होते तसेच 
तवक्ी योग्यता कमही होते पररिामही शेतकऱयांच्ा शेतहीवरील उत्न्नावर 
गंभहीर धोका तनममाि झाला आहे. या समस्ांचे पुरेपुर तनराकरि 
करण्ासाठी हवामान बदलाशही जुळवून घेिारे तसेच त्ांचे दषु्ररिाम 
कमही करिारे उपाय आवश्यक आहेत.

आंतरशासकीय सहयोग आणि करारे भतवष्ात होिारे हवामान 
बदल अजून तहीव्र होण्ास पुरक ठरू शकतात परंतु आधहीच झालेले 
बदल मागे घेिे कठीि आहे.

फलोत्यादनयावर हवयामयान बदलयाचया प्रभयाव कमी करण्यासयाठी 
पुढील मयागथ्य : - संरशषित मशयागत

संरक्क्त मशागतहीसाठी हवामान बदलाशही अधधकाधधक जुळवून 
घेिे हेच हवामान बदलाचे योग्य उत्र असू शकते परंतु त्ामुळे मोठया 
गुंतविूकीचा भार पडतो. सध्ा संरक्क्त मशागतहीचे तंत्ज्ान केवळ 
मयमादहीत पपकांसाठी उपलब्ध आहे आणि अनेक बागायतही पपकांसाठी 
संरक्क्त लागवड तंत्ज्ान अद्ाप प्रमाणित करिे बाकी आहे. संरक्क्त 
लागवडहीमध्े बहुतेक भाज्ा आणि रुल झाडे वाढविे शक्य आहे. 

संरक्क्त लागवड संरचनेत वृक् पपके घेिे हे एक आव्हान आहे. सध्ा 
संरक्क्त लागवडहीखालही नवहीन पपकांच्ा वाढीचे तंत्ज्ान प्रमाणित 
करण्ासाठी अधधकाधधक प्रयत् केले जात आहेत.

अल्पकयालीन हवयामयान बदलयाचया दषु्पररणयाम कमी करण्यासयाठी 
सहयाय्यक तंरिज्यानयाचया वयापर

तांपत्क सुधारिांसह लागवड प्रिालटींमध्े अनेक उपाय आहेत जे 
बागायतही पपकांवर होिारा हवामान बदलाचा पररिाम टाळण्ासाठी 
उपयुक्त ठरु शकतात. जसे की ठठबक क्सचंन , उष्णतेच्ा तािाच्ा वेळी 
पपकांना र्ंडावा देण्ासाठी रटॉगर /तमस्टस्फ/स्प्कंलरचा यांचा वापर/ 
दव नुकसान टाळिे/ र्ंडहीमुळे होिारे नुकसान / कोरडया वातावरिात 
आद््फता वाढविे यासारखे तंत्ज्ान . आयओटही आणि तवक्शष् सेन्सस्फच्ा 
वापराने क्सचंन प्रिालही स्वयंचक्लत केलही जाऊ शकते आणि क्सचंनाचे 
काय्फ मानवही हस्तक्ेपाक्शवाय रात्हीच्ा अयोग्य वेळीहही केले जाऊ 
शकते. योग्य तात्ुरत्ा क्टॉप कव्हरचा वापर हा हवामान बदलामुळे 
रळबागातहील पपकांचे नुकसान कमही होण्ास पकंवा टाळण्ास मदत 
करतो. ठहवाळ्ात तात्ुरते पहीक आच्ादन अनेक बागायतही पपकांचे दवं 
आणि र्ंडहीमुळे होिाऱया दषु्ररिामांपासून तसेच अनेक पकटकांपासून 
पपकांचे संरक्ि करण्ास मदत करते . अशाच प्रकारचही काहही तवक्शष् 
पपक आच्ादने पपकांचे सुयमापासून जळिे, गारपहीट आणि पाऊसापासून 
संरक्ि करण्ास मदत करतात.
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बदलत्यया त्पक पधदती एकयाधधक पीक प्रणयाली 
एकाच हंगामात अनेक पपके घेतल्ास बदलत्ा हवामानापासून 

होिाऱया धोक्याचे खच्चहीकरि करण्ास मदत होते. याप्रिालहीत एका 
पपकाचे नुकसान झाल्ास दसुरे पपक झालेले नुकसान भरुन काढू 
शकते. शेतही व्वसाय हा दगु्धव्वसाय, रलोत्ादन, संरक्क्त मशागत, 
मधुमक्क्कापालन, मशरुम लागवड इत्ादही प्रकारच्ा शेतहीमध्े 
तवभागला गेला पाठहजे.

बहुतवध जयातींचया वयापर 
एकसारख्ा वाढिाऱया आणि पररपक् होिाऱया पपकांच्ा वािांपेक्ा 

वेगवगेळ्ा वेळेस लागवड करण्ायोग्य आणि पररपक् होिारे वाि 
पपकांचे गट वापरल्ास पपकांच्ा कापिहीवेळेस उद्ध भविाऱया पाऊस/
उच्च तापमानाच्ा धोक्यापासून आळा घालता येऊ शकतो.

हवयामयानयातील बदलयाचया दषु्पररणयाम कमी करण्यासयाठी शयास्त्रज् 
कयाय करीत आहेत ? 

महासभेत तवतवध व्ाख्ां्दारे रलोत्ादनावर होिारा हवामान 
बदलाचा पररिाम टाळण्ासाठी वेगवेगळ्ा पधदतही तवकसहीत करण्ावर 

लक् कें द्हीत करण्ात आले जसे की,
१)  हवामान बदलाच्ा धोक्यांपासून पटकाव धरिाऱया नवहीन आणि 

योग्य वािांचा तवकास करिे. 
२) हवामान बदलाचा प्रभाव टाळण्ासाठी पयमायही लागवड पधदतही 

तवकसहीत करिे. 
३)  बागायतही पपकांच्ा लागवडहीसाठी संरक्क्त लागवड पधदतही 

तवकसहीत करिे. 
४) पपकांच्ा पत्तमतहीय रचना आणि संरक्क्त लागवडहीसाठी वािांचा 

तवकास. 
५)  पपकांचही अजैतवक तिावावर मात करण्ाचही आंतररक यंत्िा शोधून 

काढिे आणि त्ाचा वापर नवहीन जातही तवकसहीत करण्ासाठी करिे. 
६)  नतवन जम्फप्ाझमचही ओळख करिे आणि तिावाच्ा पररस्थितहीशही 

उतृ्ष्पिे लढिारे जहीनोटाईप तवकसहीत करिे. 
७) पपकांच्ा वाढीस प्रोत्ाहन देिारे घटक तसेच सुक्ष्मजहीवांचही ओळख 

करिे जे अजैतवक तिावाचा प्रभाव टाळण्ास पपकास मदत 
करतात.

बंठदस्त व तनयंपत्त वातावरिातहील ग्रहीनहाऊस, पटॉक्लहाऊस, शेडनेट व ग्ासहाऊसमध्े तवतवध प्रकारच्ा रळे, रुले, भाजहीपाला आणि अन्य 
शेतमालाचे उत्ादन घेिे हाच जागततक तापमान वाढ व हवामान बदलावरील प्रभावही उपाय आहे.
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फ्ान्स देशात पॅररस शहरापासून तहीनशे पकलोतमटर अंतरावर 
असिाऱया एंजर या गावामध्े ऑगस्ट २०२२ मध्े आंतरराष्ट् हीय 
रलोद्ान पररर्द झालही. जगातहील ८८ देशांचे २५०० प्रतततनधही या 
पररर्देला उपस्थित होते. पररर्देत तबयाण्ापासून व्हटषीकल रातमयंग 
पययंत अनेक तवर्यांवर तनरतनराळ्ा दालनांमध्े चचमासत्े झालही. तसेच 
यातनतमत्ाने कृपर् तवर्याचे भव् प्रदश्फनहही आयोक्जत करण्ात आले 
होते. पररर्देतहील तबयाण्ाचही गुिवत्ा, पोर्ि व्वथिापन (न्यूटट् हीशन) 
आणि व्हटषीकल रातमयंग या तहीन तवर्यांवरील चचमासत्ांना मही उपस्थित 
राहून चचसेचा गोर्वारा या लेखातून वाचकांसाठी संक्क्प्त स्वरूपात 
सादर केला आहे.

गुणवत्यापूणथ्य तबययाण्याची तनतमथ्यती व महत्त्व
आपि सारेजि अनेक वर्मापासून ‘शुद्ध बहीजापोटही रळे रसाळ 

गोमटही’ हे संत तुकोबारायांचे वचन ऐकत आलो आहोत. जपिूक आणि 
तबयािे बदलाचा दर याकडे जेवढे गांधभयमाने लक् द्ायला पाठहजे होते 
तेवढे ठदले नाहही. म्हिून आंतरराष्ट् हीय रलोद्ान पररर्देत (इंटरनॅशनल 
हटॉपट्फकल्चर  कटॉंग्रेस) तबयाण्ाचही गुिवत्ा या तवर्यावर स्वतंत् चचमासत् 
ठेवावे लागले.

रळझाडावर हजारों-लाखोंच्ा संख्ेने रुले येतात. त्ातलही रार 
र्ोडही रुले पटकतात. बहुतांशही रुले गळून जातात. झाडावरील पकतही 
रुलांचे रूपांतर आपल्ाला चांगल्ा दजसेदार रळांमध्े करावयाचे 

इंटरनॅशनल हॉटटीकल्चरल  काँग्ेस 

 तनतमथ्यती
तबययाणे व रोपांची

गुणवत्यापूणथ्य 
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आहे हे झाडाचे वय, त्ाचा तनरोगहीपिा ताकद पाहून ठरतवले जाते. रळ 
झाडांना ताि देिे व बहार रोडिे हही मोठी कला आहे. बऱयाच शेतकऱयांना 
बहार रोडण्ाचही प्रपक्या व्वस्थित केलही पाठहजे हे लक्ातच येत नाहही. 
ते बागेला सतत नुसते पािही देत राहतात. त्ामुळे बाग व झाडे चांगलही 
गद्फ ठहरवहीगार ठदसतात. पि ताि न बसल्ामुळे बहार रुटत नाहही. रुले 
लागत नाहहीत मग रळे लागण्ाचा प्रश्न दरूच राहतो. कोितेहही तबयािे 
जतमनहीत टाकण्ापूवषी त्ाचही उगवि क्मता तपासलही पाठहजे. चांगलही 
उगविक्मता असिारे तबयािेच वापरले पाठहजे. उगवि क्मता पकतही 
टके् आहे ते मोजल्ानंतरच पकतही तबयािे एकरी लागेल याचा अचूक 
अंदाज येतो. रळ झाडांच्ा बाबतहीतहही तसेच आहे. दोन झाडांमधले 
अंतर तनक्चित करून एकरी नेमकी पकतही झाडे बसवायचही हे गणित पके् 

ठरतवले पाठहजे. ४ बाय ३ तमटरचे अंतर असेल तर एकरी ३३३ झाडे 
बसलहीच पाठहजेत.

रोपा-कलमांचही तनतम्फतही करताना चांगले सकस, दजसेदार, रोगमुक्त 
व व्हायरस फ्ी मातृवृक् तनवडून त्ांच्ा काड्ा काढल्ा पाठहजेत. 
वांझ झाडे तनवडू नयेत. काडहीहही टवटवहीत मोठ्ा डोळ्ाचही हवही. तबयािे 
पेरताना पकंवा रोप लावताना जतमनहीत आद््फता हवही. तही नसेल तर मुळांचही 
वाढ चांगलही होत नाहही. रोपहही सशक्त राहात नाहही. हवामानात आणि 
रोपा-कलमावरील पानांमध्ेहही आद््फता असलही पाठहजे. तही जर नसेल 
तर रोटो क्सनं्ेक्सस प्रपक्येवर पररिाम होतो आणि अन्नतनतम्फतही चांगलही 
होत नाहही. पटॉक्लनेशनच्ा प्रपक्येलाहही खूप महत्व आहे. क्टॉस पटॉक्लनेशन 
चांगले असते. त्ामुळे सहीड सेटटींगहही चांगले होते. या पटॉक्लनेशनसाठी 
दोन पद्धतही मुख्त्ते वापरतात. एक, हाताने पटॉक्लनेशन करिे आणि दोन, 
पटॉक्लनेशनसाठी मधमाशही पकंवा बंबल बही चा वापर करिे. रळबागेत 
मोहोर लागल्ानंतर एकरी पकमान एक मधमाशहीचही पेटही ठेवलही पाठहजे.

तबयािे संशोधनाच्ा क्ेत्ात जगात खूप काम झाले आहे. प्रत्ेक 
देशाने त्ांच्ा हवामानाला व भूमही , पािही, मातही यांना अनुकूल व पोर्क 
होतहील अशा प्रकारचही तबयािे तयार केलही आहेत. एका देशात एखादे 
तबयािे अत्ंत उतृ्ष् ठरले व त्ाने उत्ादनासाठी मोठा अनुकूल 
प्रततसाद ठदला तसाच प्रततसाद दसुऱया देशातहही ते तबयािे देईल असे 
छातहीठोकपिे सांगता येत नाहही. त्ामुळे प्रत्ेक देशाने व त्ाच्ा 
तवभागातहील, राज्ातहील संशोधन संथिांनही त्ांना अनुकूल होतहील 
अशा जातटींचे तबयािे तयार करण्ाकडे लक् ठदले पाठहजे. आता नव्ाने 
ग्ोबल वातमयंग व हवामान बदलाचही जही समस्ा जगभर तनममाि झालेलही 
आहे तही लक्ात घेता या संकटाचा प्रभावहीपिे सामना करू शकतहील अशा 
तबयाण्ांच्ा जातही तवकसहीत करण्ाकडे लक् द्ावे लागेल. या दृष्हीने 

एन्े-फ्यान्स 2022

संजय सोनजे 
राम्फ मॅनेजर,  

जैन इररगेशन क्सस्स्टम् क्ल. 
(मोबा. ९४०४९५५३२१ )

एलईडही लाईटचा वापर केल्ाने झाडांचही वाढ चांगलही होते.
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दषु्ाळाचा पकंवा पािही टंचाईचा सामना करू शकतहील अर्वा जास्तहीचे 
पािही आले व अततवृष्ही झालही तर ओल्ा दषु्ाळाचा मुकाबला करून 
तग धरून राहू शकेल अशा तबयाण्ांच्ा जातही बनतवण्ाचा काय्फक्म 
हातही घ्ावा लागेल. सोयाबहीन सारखही तबयािं जही जगभर लावलही जातात 
त्ांचा डोळा बऱयाचदा वाहतुकीत मध्भागावरून तनघून जातो पकंवा 
तुटतो. त्ामुळे त्ाचा तबयाण्ासाठी वापर करता येत नाहही. त्ामुळे 
अशही जही तबयािे असतात त्ांचा डोळा असलेलही जागा 
बदलण्ाचा संशोधनाचा काय्फक्म हातही घ्ावा लागेल.

जेनेपटकलही मटॉडहीराईड (जही.एम.) तबयािे आता 
जगभर खूप मोठ्ा प्रमािात वापरले जात आहे. 
आपल्ाला पाठहजे तो जहीन घालून पाठहजे त्ा 
पद्धतहीचे तबयािे तयार करिे या तंत्ामुळे शक्य झाले 
आहे. पपकांमधले अनेक दोर् या तंत्ज्ानामुळे काढून 
टाकता आले आहेत. अनेक तवकसहीत राष्ट्  ेया जही. एम. 
तबयाण्ांचा वापर करुन वेगाने आपलही आधर््फक प्रगतही 
करुन घेत आहेत व शेतहीमालाचे उत्ादन वाढवून 
स्वावलंबही होण्ाचा प्रयत् करीत आहेत. आपि मात् 
जुन्या बुरसटलेल्ा तवचार व परंपरांना धरुन बसलो 
असून या जही. एम. तबयाण्ाच्ा वापरावरच काय पि 

संशोधनावरहही बंदही घातलेलही आहे. त्ामुळे भारताचे मोठे नुकसान झाले 
आहे. अनेक छोटे छोटे देश उदा. र्ायलंड, खव्हएटनाम, मलेक्शया, होंडूरस, 
ग्ाटेमाला, इक्ेडोर वगैरे मागाहून येऊन शेतहीच्ा क्ेत्ात वेगाने प्रगतही 
करीत आहेत. र्ायलंड सारखा देश तर रळबागांच्ा उभारिही व प्रगतहीत 
आज जगात वेगाने पुढे तनघाला आहे आणि जगभरातले लोक रळबागा 
व रलोद्ान क्ेत्ातहील प्रगतही पाहण्ासाठी र्ायलंडला जात आहेत हही 

आचिय्फ वाटावही अशहीच गोष् आहे. 

जगभरात आणि तवशेर्तः अमेररकेत हजारो 
एकरवरच्ा स्वयंचक्लत व अत्ाधुतनक अशा 
रोपवापटका उभ्ा राहात आहेत. एकेक नस्फरी पाच-
दहा हजार एकराचही असते. इतक्या मोठ्ा नस्फऱया 
भारतात तरी अजून कुठे ठदसत नाहहीत. दजसेदार नस्फऱया 
उभ्ा करण्ासाठी आपल्ाला रुटस्टाॅकच्ा (खुंट) 
संशोधनावर खूप भर द्ावा लागिार आहे. तनरतनराळ्ा 
प्रकारचे खुंट तवकसहीत करुन त्ाच्ा चाचण्ा घ्ाव्ा 
लागिार आहेत. 

रळझाडांचे आयुष् आणि पटकावूपिा हा 
खुंटावरच अवलंबून असतो. खुंट क्जतका मजबूत व 
कठीि (स्टडषी आणि हाड्फ) असेल तततकी झाडाचही 

जही. एम. तंत्ज्ान वापरून अमेररकेने तवकक्सत केलेलही मका.

जेतनटहीकलही  मटॉडहीराईड 
तबयािे तयार करण्ाचे 
जपानने तवकसहीत 
केलेले तंत्.

मोसंबहीचा रूटसटटॉक (खुंट)
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प्रततकारशक्ती चांगलही राहते. आंबा, संत्ही, मोसंबही, द्ाक्, 
सररचंद, पपयस्फ, अॅवॅ्हकडो इतकेच काय पि आता 
कक्लंगडासारख्ा रळातहही पाचिात् देशांनही रुटस्टाॅक 
वापरण्ास प्रारंभ करुन संशोधन केले आहे. भारत देश 
मात् या रुटस्टाॅकच्ा संशोधनात अजून बराच मागे 
आहे. रलोद्ानात तबयािे गुिवत्ेचही चचमा जेव्हा आपि 
करतो तेव्हा रुटस्टाॅक हा कळीचा व गाभ्ाचा तवर्य 
असल्ामुळे त्ाच्ासंबंधही गांभहीयमाने चचमा करावही 
लागेल व तातडहीने याचे संशोधन हातही घ्ावे लागेल.

आमच्ा जैन इररगेशन कंपनहीने जळगावात 
संशोधन करुन आंब्ाचे पटश्यूकल्चर जगात सव्फप्रर्म 
यशस्वही करुन दाखतवले आहे. मागहील दोन वर्षांपासून 
पटश्यूकल्चरच्ा झाडाला उतृ्ष् प्रतहीचे आंबे येत असून 
एकेक आंबा ५०० ते ७०० ग्रॅमचा आहे. रुटस्टाॅक 
आणि सायन हे एकमेकांना मॅच होिे बऱयाचदा खूप अवघड असते. 
पि रळबागेत ते यशस्वही केल्ाक्शवाय पयमायच नसतो. त्ामुळे सतत 
प्रयत्शहील राहून संशोधन व चाचण्ा चालू ठेवाव्ा लागतात. कधही काय 
यशस्वही होईल ते सांगता येत नाहही. 

झयाडयालया द्यावययाचे अन्न व पोर्णमूल् (न्यटट्ीशन)
कोितेहही झाड पकंवा पपक हे पुरेसे अन्नद्व् तमळाले तरच चांगले 

वाढून आपल्ाला पाठहजे तसे ररझल् देवू शकते. झाडाला कोित्ा 
अन्नद्व्ाचही गरज असू शकते हे झाडाशही तनयतमत संवाद करिाऱयांना 
बरोबर समजू शकते. झाडाचही पाने, रांद्ा, रुले, रळे हे सजहीव घटक 
आहेत. ते आपल्ाशही मुकेपिाने बोलत असतात. रक्त गरज असते तही 
त्ांचही भार्ा समजून घेण्ाचही. ते आपला रंग, टवटवहीतपिा, कोमेजलेपि 
त्ातून काय हवे नको ते सांगत असतात. शबे्दतवि संवाठदचे अशा 
प्रकारचे त्ांचे वागिे असते. ते आपल्ाला कळले पाठहजे. त्ासाठी 

सतत झाडाच्ा संपकमात राठहले पाठहजे. 

झाडाला कोिकोित्ा प्रकारचही खते व अन्नद्व्े 
द्ायचही आहेत याचही तनक्चितही करण्ासाठी मातही, 
रोपे-कलमे, झाडाचही मुळे, रांद्ा-रुटवे, रुले, रळे 
आणि कंद (पटश्यू) या सवषांचही अगोदर तपासिही करिे 
गरजेचे असते. पानाचही तपासिही केलही तर जतमनहीतून 
त्ाने पकतही अन्नघटक उचलले आहेत हे लगेच समजू 
शकते. मग ज्ाचही कमतरता आहे ते अन्नघटक देता 
येतात. ठठबक संचातून जर हे घटक ठदले गेले तर ते र्ेट 
पपकाच्ा पकंवा झाडाच्ा मुळाशहीच जात असल्ामुळे 
लगेच उचलून वापरले जातात व वायाजात नाहहीत. 
जास्त अन्नघटक वापरावे लागत नसल्ाने खचमातहही 
बचत होते.

झाडावर पकतही रळे ठेवायचही आहेत हही संख्ा 
तनक्चित केल्ानंतर अन्नघटकांच्ा वापराचे प्रमाि ठरतवता येते. झाडाच्ा 
वयानुसार व वाढ आणि सशक्तपिा लक्ात घेऊन रळांचही संख्ा 
तनक्चित केलही जाते. समजा, आंब्ाचे उत्ादन २५ टकक्यांनही वाढवायचे 
असेल तर खताचही मात्ा २५ टकक्यांनही वाढवावही लागेल. अशहीच गोष् 

पॅक्ोब्ूटट् ाझोल या संजहीवक वापराचही देखहील आहे. या संजहीवकाचा 
वापर ज्ा प्रमािात वाढत जाईल त्ाप्रमािे खताचही मात्ा वाढवावही 
लागते. अन्यर्ा झाड कमकुवत होते. झाडावरील रळांचा आकार, वजन, 
चकाकी, गोडही आणि टवटवहीतपिा या सगळ्ाशही अन्नघटकांचा संबंध 
आहे. पुरेशा प्रमािात खतमात्ा ठदलही तरच रळे मोठी व आकर््फक होिार 
आहेत आणि त्ांना चांगलही मागिही ग्राहकांमधून येऊन भावहही जास्तहीचा 
तमळू शकिार आहे.

अन्नघटक पुरतवताना आिखहीन काहही गोष्टींचा तवचार करावा लागतो 
त्ात मुख्त्वे झाडाचही मुळे कुठवर व पकतही पसरलही आहेत. याला कॅनोपही 
साईज असे म्हितात. मुळांचा पसरलेला घेर लक्ात घेऊन त्ा जागही खते 
ठदलही तर हही लगेच उचललही जातात व त्ाचा पररिाम झाडावर तात्ाळ 

जैन ठहसिवरील आंब्ाचे 
पटश्यूकल्चरचे झाड
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ठदसतो. सगळ्ा जतमनहीला खते देण्ापेक्ा झाडाच्ा मुळांना वेळीच व 
पुरेसे अन्नघटक पोहोचिे महत्वाचे व रायद्ाचे असते. शेतात झाडांचही 
संख्ा पकतही आहे हे बघूनहही अन्नघटक पुरवावेे लागतात. संख्ेनुसार 
खताचही मात्ा ठरते. हे गणित सोपे असते. झाडाला कोिकोित्ा प्रकारचे 
अन्नघटक द्ायचे आहेत हे एकदा तनक्चित केल्ानंतरच त्ाचे प्रमाि 
ठरल्ानंतर त्ाचे तमश्ि केलेलही खते बाजारात अनेक परदेशही कंपन्यांनही 
उपलब्ध केलही आहेत. या दृष्हीने जाॅन्सन, 
जेनसन, लास्फन, कूपर यांचही न्युटट् हीयंट 
सोल्ूशन्समध्े मुख् अन्नद्व्ाबरोबरच 
सुक्ष्म अन्नद्व्ेहही तमसळलेलही असल्ामुळे 
झाडांचही वाढ चांगलही होते.

मातही, ततचा दजमा व प्रकार आणि 
पोत हे घटक देखहील खताचही मात् तनक्चित 
करण्ात मोलाचही भूतमका बजावतात. 
जमहीन आणि झाड या दोघांनाहही सव्फप्रर्म 
गरज असते तही सेंद्हीय खताचही. कंपोस्ट 

खताचही. हे सेंद्हीय खत ठदल्ाक्शवाय कब्फ वाढतच नाहही. म्हिून झाड 
लावण्ा अगोदर खड्ात शेिखत, लेंडहीखत, कोंबडहीखत, गांडूळखत, 
कुजलेला पालापाचोळा व काडहीकचरा, मळी याच बरोबर ठहरवळीचही 
खतेहही उदा. ताग, ढेंचा यासारख्ा सेंद्हीय घटकांचहीहही मातहीला मोठी गरज 
असते. हही सव्फ सेंद्हीय व ठहरवळीचही खते झाडाच्ा मुळांजवळ टाकलही 
पाठहजेत. ऑगसेतनक खते देण्ाचही सुद्धा शास्त्रहीय पद्धत आहे. शेिखत 

नुसते रेकून उपयोग नाहही. चांगले कुजलेले 
शेिखत झाडाच्ा मुळांजवळ व खोडाशही 
छोटासा खड्ा पकंवा आळे करुन टाकले 
तर त्ाचा चांगला उपयोग होतो. ऑगसेतनक 
मल्चचही झाडाला गरज असते. शेतातले ति, 
काडहीकचरा हे नैसगग्फक मफल्चगं म्हिून जास्त 
प्रभावही ठरते. यामुळे बाष्हीभवन कमही होते. 
झाडाच्ा मुळाशही आद््फता पटकून राहते आणि 
आद््फतेमुळे झाडाला अन्नघटक शोर्िे सहज 
शक्य होते. 

गवत व काडहीकचऱयाचे नैसगग्फक सेंद्हीय मफल्चगं आद््फता पटकवून बाष्हीभवन कमही करते.
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हिटटीकल फयातमिंग
आधुतनक शेतहीचा नवा माग्फ म्हिून 

जगभर व्हटषीकल रातमयंगकडे पाठहले जाते. 
अत्ंत अल्प कालावधहीत हही शेतही लोकपप्रय 
झालही याचे मुख् कारि कमहीत कमही 
जागा लागते आणि तबगर हंगामही उत्ादन 
काढता येते. शहरात तर घराच्ा गच्चहीवर 
पकंवा बाल्कनहीतहही या प्रकारचही शेतही करुन 
कुटंुबासाठी लागिारा भाजहीपाला तयार करता येतो. ज्ांना कोितेहही 
रासायतनक घटक म्हिजे खते व और्धे न वापरता तवर्मुक्त माल तयार 
करायचा आहे ते लोक या पद्धतहीच्ा रातमयंगचा वापर करिे पसंत 
करताहेत आणि त्ामुळेच ठदवसेंठदवस शेतहीचही हही पद्धत लोकपप्रय होत 
आहे. फ्ान्समध्े जे रलोद्ानाचे चचमासत् झाले त्ात या तवर्यावर एक 
तवशेर् चचमा ठेवलही होतही. या व्हटषीकल रातमयंगला त्ांनही ‘प्ॅन्ट रॅक्टरी’ 
असे नाव ठदले आहे.

अमेररकेमध्े व्हटषीकल रातमयंगचा खूप मोठ्ा प्रमािावर प्रसार 
व प्रचार झालेला आहे. उत्र अमेररकेत ५२ टके्, युरोपात २० टके्, 
आक्शया खंडात २४ टके्, ओशोतनयामध्े ३ टके् आणि इतरत् एक टके् 

क्ेत्ावर हही शेतही केलही जात आहे. पारंपाररक 
शेतही आणि व्हटषीकल रातमयंग यांचही जेव्हा 
तुलना केलही जाते तेव्हा जतमनहीचा वापर, 
पािहीवापर, खते, और्धे, उजमा यांचा वापर या 
घटकांचा प्रामुख्ाने तवचार होतो. व्हटषीकल 
रातमयंगमध्े या सव्फ घटकांचही बचत होते. 
इतकेच नवे्ह तर काब्फन डाय ऑक्ाईडचही 
तनतम्फतही हा घटकहही येर्े महत्वाचा ठरतो. 

अमेररकेच्ा ‘नासा’ या अंतराळ संशोधन संथिेने तर सोयाबहीन, गहू, 
भात आणि डाळवगषीय पपकांचे या व्हटषीकल रातमयंग पद्धतहीतून संशोधन 
सुरु केले आहे. वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा व तनरतनराळ्ा रंगाच्ा लाईटस, 
एलईडही बल्ब, अॅटोमेशन, सेन्सस्फ यांच्ा वापराचा पररिाम काय होतो 
ते हही तपासण्ात येत आहे. साधारिपिे २५ हजार लक् नॅनोतमटर 
एवढा प्रकाश असेल तर पपकांवर प्रभाव चांगला पडतो असे ठदसून आले 
आहे. व्हटषीकल रातमयंगमध्े पकतही र्र करावेत या बाबत मात् अजून 
शास्त्रज्ांमध्े एकमत झालेले नाहही. सहा र्रापययंत भरपूर सूय्फप्रकाश 
तमळत असल्ामुळे उत्ादन चांगले येते पि १२ र्रापययंत गेलो तर 
उत्ादनावर पररिाम होतो असा अनुभव काहटींनही सांगगतला. 

तवतवध रंगातहील एलईडही लाईटस्ध चा 
्हटषीकल रातमयंगमध्े वापर केल्ास 
झाडांचही वाढ वेगाने होते.
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बदलत्ा हवािानाचा पररणाि आज पृथ्ीतलावरील ्च््ावत सवथ्य पपकांना बसतो आहे. एकही पपक ्ा संकिातून सुिलेले 
नाही. त्ािुिे जगातला सवथ्य शेतकरी वगथ्य ळचतंाग्रस्त आहे आणण भ्भीतही झालेला आहे. खाने्शातला केिी उत्ादक शेतकरी 
हा िग त्ातून कसा सुिणार? केिीवर पूवभीपासूनच अनेक प्रकारचे रोग ्ेत हाेतेच. लोक त्ांचा आपापल्ापरीने सािनाही 
करीत होते. त्ातलाच एक रोग शसएिवही हा रोग जविपास गेल्ा ८० वषयापासून खाने्शात ्ेतो आहे. केिी पपक लागवडीला 
प्रारंभ होऊन जविपास १००-१२५ वषधे झाली आहेत. सुरुवातीची २० ते २५ वषधे सोडली तर उणेपुरे  अवघे पाऊणशे व्िान ्ा 
शसएिवहीने आपला पपच्ा सोडलेला नाही ्ाचा अनुभव खाने्शी शेतकरी घेतो आहे. फक्त पूवभी त्ाचे नाव मनरािे होते. ‘हरण्ा’ 
्ा नावाने तो ओिखला जात असे. आता अधधक अभ्ास व संशोधनानंतर त्ाचे बारसे होऊन शसएिवही असे नािाधभधान ्ा 

रोगाला प्राप्त झाले आहे. केिी रोपावर िग ते कंदापासून असो पकंवा पिश्ूकल्चर तंत्ज्ानाचे मनमिथ्यत
हा रोग िुख्यत्वे होस्ि पकडटींपासून आणण तण व ्जिान पपकावरून रस शाेषणाऱ्ा पकडी िाफथ्य त पसरतो. 
पण काही शेतकऱ्ांच्ा िनात असा पूवथ्यग्रह होऊन बसला आहे की राेपेच िुिात शसएिवही ग्रस्त असतात. 
हा सिज अत्ंत चुकीचा व सिस्त शेतकरी वगयाची ददशाभूल करणारा आहे. ्ा मवष्ासंदभयात शेतकरी 
सातत्ाने प्रश्न मवचारीत असून त्ाबाबत भारती् कृषी अनुसंधान पररषदेचे िाजी उपिहासंचालक (उद्ान), 
िाजी संचालक, राष्ट्र ी् केिी संशोधन कें द् पत्ची. डॉ. एच. पी. शसगं ्ांची ‘कृपषतीथथ्य’ िाशसकाचे संपादक  
डॉ. सुधीर भोंगिे ्ांनी घेतलेली ही मवशेष िुलाखत.

शेतकऱयांनी सत्य समजून घेण्याची गरज

वस्तुस्थिती आणण तवपयगास
केळीवरील शसएमवही
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प्रश्न - श्सएमव्षी रोग टटश्ूकल्चर रोपे आल्ापासूनच आला त्ापूववी 
नव्ता का?

उत्तर : अनेक केळी उत्ादकांच्ा मनात हा प्रश्न आहे की, क्सएमव्हही रोग 
हा पटश्यूकल्चर केळी रोपे आलही तेव्हा पासूनच आला. त्ापूवषी नव्हता 
असे त्ांना वाटते. परंतु क्सएमव्हही हा रोग साधारिपिे १९४३ सालामध्े 
जळगांव क्जल्हात सव्फप्रर्म ठदसून आला असे आय.ए.आर.आय. नवही 
ठदल्हीच्ा संशोधन कें द् व पुिे चे प्रमुख डटॉ. एस.जे. क्सगं यांनही आपल्ा 
“व्हायरल पडक्सजेस ऑर बनाना” या पुस्तकात क्लहहीले आहे. याचा अर््फ 
असा की, ७९ वर्मापासून हा रोग आपल्ा क्जल्हात आहे. परंतु त्ाला 
क्सएमव्हही म्हितात हे पटश्यूकल्चर आल्ानंतर केळी उत्ादकांना कळाले. 
त्ापूवषी त्ा रोगाला “हरण्ा” रोग असे थिातनक भार्ेत शेतकरी म्हित 
होते व त्ाच नावाने त्ाला ओळखत होते. 

दसुरे उदाहरि द्ायचे झाले तर डटॉ. देसाई १९६३ 
यांच्ा ररपोट्फनुसार महाराष्ट्  राज्ामध्े १६०७८ एकर 
क्ेत्ाच्ा एकूि ९०७४ बागांचा सव्हसे करण्ात आला. 
त्ामध्े १३४२ बागांमध्े ०.५% पासून तर ३% पययंत 
क्सएमव्हहीचा प्रादभुमाव ठदसून आला. डटॉ. माळी आणि डटॉ. 
देशपांडे यांनही १९७६ मध्े मराठवाड्ात सव्हसे केला, 
त्ामध्े परभिही क्जल्हात २३% पययंत क्सएमव्हही आढळून 
आला तर त्ाच वेळेस गुजरातमध्े १००% पययंत प्रादभुमाव 
आढळून आला.

प ट श्यू क ल्च र 
रोपाचही सुरुवात १९९० 
च्ा दशकात झालही. 
साधारि २०००  
सालानंतर पटश्यूकल्चर 
केळी  रोपांचही लागवड 
जळगांव क्जल्हात मोठ्ा 
प्रमािात झालही. त्ामुळे 
पटश्यूकल्चर केळी रोपे 
आल्ापासून क्सएमव्हही 
आला असे म्हििे चुकीचे 
ठरेल. पकंवा यासाठी 
पटश्यूकल्चर तंत्ज्ानाला 
दोर्ही ठरतविे चुकीचे आहे.

जळगयावयातील शसएमहिीचया १९४३ पयासूनचया इततहयास

     - डॉ. एस. जे. शसगं
In India, Banana mosaic was first reported widespread in Jalgaon 
district in Maharashtra state in 1943, but was attributed that time 
to lack of proper manuring and irrigation. Later on a sudden 
outbreak of a mosaic disease affecting the Dwarf Cavendish banana 
commercially grown in Eastern Khandesh, Surat, Thane, Nasik and 
Poona districts was observed in November, 1949 (Kamat and Patel, 
1951; Desai and Bhide, 1956; Capoor, 1959; Desai, 1963). Now the 
disease is known to occur in almost all the banana growing states 
of the country. Desai (1963) reported the results of survey of 16,078 
acres comprising 9047 gardens in Maharashtra state where he found 
7661 banana plantations free from banana mosaic. In 1342 gardens 
the incidence was upto 0.5%; in 26 gardens from 0.5 to 1%; in 13 
gardens from 1 to 2%; in 3 gardens from 2 to 3% and in 2 gardens 
above 5%. Mali and Deshpande (1976) surveyed the Marathwada 
region and reported the incidence upto 23% in Parbhani district 
of Maharashtra state. The incidence of banana mosaic may reach 
as high as 100% in some localities in Gujarat state. When plants 
are infected early, sheath rot and heart rot are commonly noticed. 
Joshi and Joshi (1974) stated that taking into account about 15,000 
hectares under banana cultivation in Gujarat state and conservatively 
only 5% infection, the yield loss due to mosaic in South Gujarat 
was more than 10,000 tons, which amounts to more than 3 millions 
rupees every year. Rao (1980b) reported the incidence of banana 
mosaic disease in banana cultivars Robusta, Dwarf Cavendish and 
Rasthali from 2 to 7% in parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. 
Kadhirvel et al. (1986) reported 20-80% incidence of banana mosaic 
in cv. Poovan from Trichi district in Tamil Nadu.

(Ref.- Book : Viral Diseases of Banana; Author - S. J. Singh, 2003,  
P. 44 - 45) 

भारतहीय कृर्ही अनुसंधान पररर्देचे ज्ेष्ठ तवर्ािू 
शास्त्रज् डटॉ. एस. जे. क्सगं, २ रेब्ुवारी २००० 
रोजही केऱहाळा (ता. रावेर क्ज. जळगाव) येर्हील 
श्ही. सततर् भास्कर पाटहील यांच्ा केळी बागेतहील  
क्सएम्हही रोगाचही पहािही करतांना.
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प्रश्न - श्सएमव्षी रोगाचे लक्णे कशषी ओळखावषी? 

उत्तर : सुरूवातहीला केळीच्ा नवहीन पानावर पांढऱया रेर्ा ठदसतात. पान 
पूि्फ उमलल्ानंतर त्ावर डटॉट (ठठपके) ठदसतात. पांढऱया रेर्ा नंतर 
पपवळ्ा होतात त्ावर डटॉटस्ध ठदसतात त्ानंतर त्ा रेर्ावर काळे डाग 
पकंवा नेक्टॉटहीक डटॉट हे क्सएमव्हही रोगाचे मुख् लक्ि आहे. रोग जास्त 
वाढल्ानंतर झाडाचही वाढ र्ांबते आणि काहही ठदवसानंतर लांब व अरंूद 
पानाचही वाढ होते. रोगाचे झाडात प्रमाि जास्त झाल्ावर पोंगा काळा 
पडून सडलेला ठदसतो व खोडात पोंगा ठहरवा असतो याला “हट्फ रटॉट”  
असे म्हितात.

प्रश्न - टटश्ूकल्चर केळी रोपांवरच श्सएमव्षी येतो?

उत्तर : पटश्यूकल्चर केळी रोपांवर क्सएमव्हही येतो असे काहही नाहही. आपि 
आधहीच्ा प्रश्नात बगघतले की, पूवषी रक्त कंदाच्ा बागांवरच क्सएमव्हही 
होता. डटॉ. अरतवदं सुम्मनवार यांच्ा १९८२ च्ा ररपोट्फनुसार तर १९८० 
मध्े जळगांव क्जल्हात ७०% केळीच्ा कंदाच्ा बागावर क्सएमव्हही 
होता. आणि ॲड्हासेस इन हटॉपट्फकल्चर व्हाल्ूम ३ या पुसतकातहील  

डटॉ. सुम्मनवार व डटॉ. मराठे यांच्ा ररपोट्फ नुसार १९४९ सालामध्े जळगाव 
क्जल्हात क्सएम्हही रोगाने ३० ते ४० टके् नुकसान झाले होते. असे पान 
क्. १४३४ वर नमूद केले आहे.

शसएमहिी रोगयालया जोपयासणयाऱयया वनस्पती व त्कडीशसएमहिी रोगयालया जोपयासणयाऱयया वनस्पती व त्कडी

Infectious Chlorosis/Banana Mosaic Virus

Chlorosis is a common symptom of this disease. Mild chlorotic streaks along the veins are found on infected leaves. 
The veins are raised and leaf shows brittleness. The rotting of heart leaves in cultivars Robusta and Cavendish 
clones have been observed. The chlorotic streaks never turn necrotic as it happens with BSV infection. The primary 
spread of this virus is through suckers. Aphids, Aphis gossypii, A. craccivora, Rhopalosiphum maidis, R.purnifolia, 
Myzus persicae and Macrosiphum pisi have been reported to carry and spread this virus disease. The host range of 
this virus exceeds 800 species. Aphid transmits the disease from banana-tobanana and from cucurbitaceous plants 
to banana. The transmission by aphids is in a nonpersistent / stylet borne manner. Elimination of infected plants 
and maintenance of diseasefree plantation through the use of disease-free plants is only solution.

(Ref.- Book : Improved Production Technology of Banana; Author - H. P. Singh and B. S. Chundawat, 2002, P. 28; 
एरएओ व भारत सरकारच्ा कृर्ही मंत्ालयाने प्रक्सद्ध केलेल्ा तांपत्क शोधतनबंध पुस्स्तकेतून.) 

जळगयावयातील शसएमहिीचया 1949 चया संदभथ्य

2.2 Mosaic (Infectious Chlorosis)
In India, it was first observed in 1949 in some 
districts of Maharashtra and Gujarat. The incidence 
of the diseases has been reported from all the banana 
growing areas of the country causing 30-40 per cent 
losses in Jalgaon district (Maharashtra) alone.

(Ref.- Book :  Advances in Hoticulture. Author : K. L. 
Chadha and O.P. Pareek; Chapter : Virus Diseases of 
Banana. By - Arvind S. Summanwar, T. S. Marathe 
and R. D. Ram, 1993, P. 1433-1434) 

चचवळचही भाजही

गोलपानाचा केना
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जेंव्हा क्सएमव्हही लाट असते त्ा वेळेस 
कंदाच्ा बागा काय? आणि पटश्यूच्ा बागा 
काय? सवषांवर क्सएमव्हही येतो. उदा. श्ही. योगेविर 
तवठ्ठल पाटहील रा. दोपारा, क्ज. बऱहािपूर यांनही 
२००१ सालही १८००० कंदाचही बाग क्सएमव्हही मुळे 
उपटून रेकलही होतही. यावर्षीचे (२०२२)उदाहरि 
द्ायचे झाल्ास श्ही. नंदकुमार अशोक पाटहील, 
दापोरा ता. क्ज. बऱहािपूर यांनही ११००० रोपांचही 
व १०००० वसईच्ा कंदाचही बाग क्सएम्हही 
रागामुळे उपटून रेकवही लागलही, यावरून असे 
लक्ात येते की, पटश्यूकल्चर रोपावरच रोग येतो 
असे नाहही.

प्रश्न - श्सएमव्षी रोग कशामुळे येतो व िा रोग 
वर्यभर कुठे असतो?

उत्तर : क्सएमव्हही रोगाचे वातावरिात ८०० 
पेक्ा जास्त होस्ट प्ॅंटस्ध आहेत. ज्ावर या 
रोगाचही जोपासना वर्मानुवर्से केलही जाते जसे 
की, काकडही, टरबूज, गगलकी, चवळी, मुग, 
सोयाबहीन, तमरचही, टोमॅटो, खरबूज तसेच 
तिानमध्े केना, दधुही, चचवळचही भाजही, 

शसएमहिीलया सांभयाळणयारी त्पके व त्कडी

Host range and ecology 
In studies on some of the earliest outbreaks of banana mosaic in New South 
Wales it was noted that they were localized to individual plantations or 
groups of plantations in or around those in which cucurbits, tomato or other 
vegetables were being grown (Magee, 1940). This led to the suggestion that 
the main spread of mosaic is by aphids dispersing from vegetable crops to 
banana and not between banana plants. Later evidence is consistent with 
this view, as in Taiwan where the most important factor influencing the 
incidence of mosaic is the type of crop grown nearby (Tsai et al., 1986b). 
Infection was much less in banana plantings alongside rice or banana than 
in those near crops of beans or vegetables and 81% infection was recorded in 
a planting that had been inter-cropped with cucumber.
In the Taiwan study there were marked seasonal differences in numbers of 
winged aphids caught in water traps within banana plantings. Relatively few 
were trapped in the hot summer months between May and October which 
suggest that the main virus spread occurs during the cooler winter period. 
The aphids caught and known to be vectors of cucumber mosaic virus 
included the banana aphid P. nigronervosa and several other species that 
do not usually colonize banana. They include Aphis gossyppii and Myzus 
persicae that have a very wide host range including many vegetable crops.
Cucumber mosaic virus infects many weed species and infected plants have 
been noted in banana plantings affected by mosaic disease (Magee, 1940).
(Ref.- Book : Bananas and Plantains; Ed. - S. Gowen, 1995, P. 377) 

घोळ, जंगलही कारलही, दोडकी, कटु्फले अशही अनेक पपकं व तिं 
क्सएमव्हहीचही वर््फभर जोपासना करतात. त्ा होस्टवरून 

क्सएम्हही केळी पपकावर येतो. 

प्रश्न : श्सएमव्षी रोग केळी बागेच्ा कोणत्ा अवथिे 
पययंत येवू शकतो?

उत्तर : क्सएमव्हही रोगाच्ा प्रादभुमावाला तसे 
म्हिजे अवथिेचा काहही असा तनयम नाहही. 
परंतु रोग पसरविाऱया पकडहीचा प्रादभुमाव 
हा लहान अवथिेतहील केळी वर जास्त 
असतो. त्ा अवथिेत झाडाचही पानं कोवळी 
असतात. झाडाचही उंचही कमही असते त्ामुळे 
साधारिपिे एक ते तहीन मठहन्याच्ा केळी 

क्सएमव्हहीला बळी पडतात. झाडाचही उंचही ततन-
चार रुटाच्ावर गेलही की क्सएमव्हहीला झाड 

जास्त बळी पडत नाहही आणि म्हिून आपि 
म्हितो मे-जूनच्ा बागावर क्सएमव्हहीचे प्रमाि 

कमही आहे कारि त्ा बागेच्ा झाडाचे वय व उंचही 
जास्त आहे. 

क्सएम्हही ्हायरसचा प्रसार करिाऱया पकडही (Vectors)

पंख नसलेला मावा पंख असलेला मावा

Whitefly 
पांढरी माशही

Leafhopper 
तूडतूडे

Thrips थ्हीप्स

Mealy Bug 
तमलही बग



सप्टेंबर २०२२ 40

प्रश्न - श्सएमव्षी रोग िवेतून, पाण्ातून, जवमनषीतून 
पसरतो का?

उत्तर : क्सएमव्हही रोग हवेतून, पाण्ातून पकंवा जतमनहीतून 
पसरण्ाचही शक्यता कमही असते. हा रोग कंदातून पसरू 
शकतो. तसेच या रोगाचा प्रसार मुख्त्वे मावा, धथ्प्स 
पांढरी माशही या पकडहीपासून होतो. क्सएमव्हहीच्ा प्रसारात 
कापसावरील मावा, मक्यावरील मावा, चवळीवरील मावा, 
मुंगावरील मावा अशा एकूि २० ते ३० पकडहीचही महत्ताचही 
भूतमका आहे. हही कीड रोगग्रस्त तिावर पकंवा रोगग्रस्त 
पपकावर पकंवा रोगग्रस्त केळी वर बसून त्ातहील रस 
शोर्ि करते व त्ातून आपलही उपजहीतवका करते. त्ावेळेस 
माव्ाच्ा सोडटींद्ारे क्सएमव्हही व्हायरस सोबत येतो. पुन्ा हही 
पकड जेंव्हा केळीवर बसते तेंव्हा केळीच्ा पानांत व्हायरस 
सोडते. अशा प्रकारे क्सएमव्हहीचा प्रसार होतो. तनसगमात जेवढे 
माव्ाचे व रस शोर्िाऱया पकडटींचे प्रमाि वाढते तेवढे रोगांचे 
प्रमाि वाढते.

प्रश्न - श्सएमव्षी रोग जुलै, ऑगस् महिन्ातच का येतो?

उत्तर : जसा पाऊस  सुरू होतो तशही कापूस, मका, 
सोयाबहीन, चवळी, मुगाचही पेरिही होते. तसेच रोगाला 
पसरविारी पकड उन्ाळ्ात सुप्त अवथिेत असते पकंवा 
बांधावरील तिावर जुनारी बागेतहील झाडावर पकंवा 
शेजारील पपकावर उदा. उन्ाळी टरबूज, पकंवा उन्ाळी 
मका या पपकावर तसेच माव्ाचही अंडही पकंवा त्ाचे प्रौढ 
हे शेतावरील पालापाचोळ्ावर क्जवंत राहतात. वातावरि 
पोर्क झाले की, पकडटींचही उत्त्ही सुरू होते. मावा एका 
वेळेस ५ ते ७ अंडही घालतो पकंवा सरळ पपलांना जन् देतो. 

वेगवेगळ्या देशयातील शसएमवहीच्या उगमयाचे संदभथ्य
Table 2. Geographical distribution of Infectious Chlorosis 

Place Reference
Australia (NSW)  Magee (1930); Burt (1988). 
Borneo Reinking (1950). 
Brazil Wardlaw and Mc Guire (1933), Zambolim et al. 

(1994), Barbosa et al. (2000); Pietersen et al. (1998); 
Trindade et al. (1998), Eiras et al. (2001). 

Cameroons  Wardlaw (1948). 
Central America  Waite (1960). 
China   Kao and Faan (1983). 
Columbia Ciferri (1949); Casteno et al. (1994) 
Crete  Avgelis (1987). 
Davao  Calinisan (1938). 
French Antilles  Yot-Dhauthy and Bove (1966); Lassoudiere (1979). 
Egypt  Wardlaw (1972). 
Ghana  Wardlaw (1940). 
Haite  Osei et al. (1995). 
India Kamat and Patel (1951); Desai and Bhide (1956); 

Capoor (1959); Mali and Rajegore (1980);  
Estallita et al. (1996) 

Indonesia  Feaken (1972). 
Ivory Coast  Yot-Dhauthy and Bove (1966); Lassoudiere (1979). 
Israel  Nitzany (1975). 
Lebanon  Wardlaw (1972). 
Morocco  Bouhida and Lockhart (1990). 
Philippines  Sanjuan (1985); Magnaye and Eloja (1968). 
Puerto Rico  Bird and Wellman (1962); Niblett et al. (1994).  
Somali Island  Castellani (1955). 
Surinam  Van Hoof (1962). 
Tanzania  Vuylsteke et al. (1998). 
Trinidad  Wardlaw (1934). 
Taiwan  Hwang (1991). 
Zanziber  Vuylsteke et al. (1998). 
South Africa Pietersen et al. (1998).

(Ref.- Book : Viral Diseases of Banana; Author - S. J. Singh, 2003, P. 46) 

क्सएम्हही रोगाच्ा तनयंत्िासाठी कीटक नाशकांचही रवारिही 
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जुलै-ऑगस्टमध्े पकडटींच्ा उत्त्हीला पोर्क वातावरि असते. पकडटींचे 
मुख् होस्ट म्हिजे कापूस, व मक्याचही मोठ्ा प्रमािात पावसाळ्ात 
लागवड असते. त्ावर माव्ाचही, धथ्प्सचही उत्त्ही होते. वातावरिात 
खूप मोठ्ा प्रमािात पकडटींचही संख्ा वाढते. त्ामुळे क्सएमव्हहीचा प्रसार 
झपाट्ाने वाढतो. म्हिून जुलै-ऑगस्ट मठहन्यात वातावरि उष्ण झाले 
की माव्ाला पंख रुटतात त्ामुळे माव्ाचही मुमेन्ट वाढते तसा क्सएमव्हही 
रोग झपाट्ाने वाढतो.

प्रश्न - कंपन्ा व्ायरस इंडेक्सगं करून रोपे देते तरी मग रोपांवर 
श्सएमव्षी का येतो?

उत्तर : आपलही शंका बरोबर आहे. व्हायरस इंडेकक्गं म्हिजे नेमके काय? 
हा काहही शेतकऱयांना पडिारा प्रश्न आहे. व्हायरस इंडेकक्गं म्हिजे रोपे 
तयार करण्ासाठी ज्ा मातृवृक्ांपासून कंद घेतले जातात, ज्ापासून 
रोपे बनवायचही असतात त्ा कंदाचे व्हायरस टेस्टटींग केले जाते. जे कंद 

व्हायरस मुक्त आहेत तेच कंद प्रयोगशाळेत पाठतवले जातात. कंद रोग 
तवरठहत मातृ बागेतून घेतलेले असल्ामुळे सहसा कंदामध्े व्हायरस 
तमळतच नाहही. पि जरी व्हायरस पडटेक्ट झाला तर ते कंद ररजेक्ट केले 
जातात. त्ाच प्रमािे प्रार्तमक कल्चरचे व्हायरस इंडेकक्गं केले जाते. 
कंपन्या १०० टके् रोपांचे परीक्ि करतात याला १०० टके् व्हायरस 
इंडेकक्गं असे म्हितात. कंपन्यांनही जरी १०० टके् व्हायरस फ्ी रोपे 
ठदलेलही असलही तरी वातावरिातहील व्हायरस हा रोपांवर येिार नाहही असे 
कोिही सांगू शकत नाहही. 

प्रश्न - कापसात जसे वबटषी वबयाणे आले तसे श्सएमव्षी प्रवतकारक 
रोपे वनमधाण करता येत नािषीत का?

उत्तर : अततशय महत्ताचा हा प्रश्न आहे. कापसामध्े नर व मादही रुलामध्े 
संकर करून हायब्हीड तबयािे तयार करता येते त्ामुळे ते शक्य आहे. 
केळीमध्े मात् हे वे्हक्जटेटहीव पद्धतहीने म्हिजे कंद पकंवा पटश्यूकल्चर 
ने रोपे बनतवलही जातात. कारि केळीत तबयांचही तनतम्फतही होत नाहही. 
झालही तर डोळ्ांना ठदसत नाहही. काहही प्रकारच्ा केळीत तबया असतात 
परंतु बाजारात चालिाऱया ग्रॅंड नैन सारख्ा कॅ्हेन्डहीश ग्रुप पकंवा 
इतर जातहीच्ा घडामध्े काय्फक्म नर व मादही रुलं नसल्ामुळे अशही 
प्रततकारक जात तनममाि करण्ास असंख् वर््फ लागू शकतात. म्हिून  
क्सएम्हही प्रतहीकारक जात तनममाि करिे रार अवघड आहे. त्ासाठी 
जहीएमओ (GMO) तंत्ज्ानाचा वापर करावा लागेल.

प्रश्न - जगातषील टकतषी व कोणत्ा देशात श्सएमव्षी आिे?  

उत्तर : जगात अनेक देशांमध्े क्सएमव्हही होता व आजहही आहे. प्रामुख्ाने 
ऑस्टट् ेक्लया, परक्लपपन्स, तैवान, न्यू साऊर्वेल, मलेक्शया, कोलंतबया, 
आयव्हरी कोस्ट, इस्त्राईल, दक्क्ि अापफ्का, इन्डोनेक्शया, चहीन, घाना, 
टांझातनया अशा अनेक केळी उत्ादक देशात क्सएमव्हही रोग होता आणि 
आजहही आहे.

जैन पटश्यूकल्चर रोपांचे 
व्हायरस इंडेकक्गं.

क्सएम्हही रोगाचही  लागि झालेलही व ठळक चचन् दाखविारी झाड.
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प्रश्न - श्सएमविषीवर वनयंत्ण शक्य आिे काय? 

उत्तर : हो साऊर् अमेरीका व परलहीपाईन्स या देशांमध्े क्सएमव्हही 
रोग होता परंतु आज हा रोग आधर््फक नुकसानहीच्ा पातळीवर नाहही 
पकंवा व्ापारी शेतही करिाऱया, कंपन्यांच्ा   राम्फवर नाहही पकंवा लहान 
शेतकऱयांच्ा राम्फवर सुद्धा नाहही त्ाचही दोन प्रमुख कारि आहेत ज्ामुळे 
त्ांनही क्सएमव्हही वर मात केलही.

एक म्हिजे त्ा देशामध्े प्रामुख्ाने रक्त रोगमुक्त पटश्यूकल्चर 
केळी रोपांचहीच लागवड केलही जाते. दसुरे म्हिजे ते देश व्ावसागयक 
उत्ादक आहेत. प्रमुख केळी उत्ादक व तनयमातदार देशामध्े केळी 
सोबत कापूस, मका पकंवा सोयाबहीन आणि भाजहीपाला पपके घेतलही जात 
नाहही. महत्ताचे एक कारि म्हिजे त्ा व्ापारी शेतहीमध्े दरवर्षी केळीचही 
लागवड होत नाहही. ते  अनेक वर््फ पपलबाग घेतात. तसेच बागेमध्े ति 
अक्जबात नसते. कारि ते सरमास तिनाशकांचा वापर करतात व बागांवर 
हवाई रवारिही करतात. त्ामुळे पररसरात होस्ट नाहही, पकड नाहही. म्हिून 
त्ा देशांमध्े केळी पपकावर क्सएमव्हहीचा प्रादभुमाव नाहही.

प्रश्न - दर आठवड्ाला फवारणषी केलषी तरी देखषील श्सएमव्षी का 
थांबला नािषी?

उत्तर : क्सएमव्हहीच्ा तनयंत्िासाठी प्रभावही पकटकनाशकाचही रवारिही 
करावही लागते. त्ाचे वेळापत्क देखहील आपिास माहहीत आहे. तरी सुद्धा 
अनेक शेतकऱयांना जेंव्हा आम्हही तवचारतो की, कशाच्ा रवारण्ा केल्ा, 

तेंव्हा लक्ात येते की, तवद्ाव् खते, सुक्ष्मअन्न द्व्े, 
ग्रोर् प्रमोटर पकंवा एखादे कोिहीतरी सांगगतले, चुकीचे 
तवर्ािू नाशक अशा रवारण्ा केलेल्ा आढळतात. 
अनेक वेळा त्ात रवारिहीत पकटकनाशकच नाहही 
मग पकड कशही मरिार? आणि क्सएमव्हही आटोक्यात 
कसा येिार? एक आठवड्ाच्ा अंतराने रवारिही 
केलही, दसुरी रवारिही वाढ वृद्धही करिाऱया घटकांचही 
केलही. पुन्ा एक आठवड्ाने पकटकनाशकांचही 
रवारिही केलही. दोन रवारिहीतहील अंतर पंधरा 
ठदवस झाले. रवारिही नंतर धो धो पाऊस पडला, 
और्ध सगळे धुवून तनघाले. मग पकटकनाशकांचा 
पररिाम राहहीला नाहही. त्ामुळे पकटकच मेले नाहही 
त्ांनही रोपावर हल्ा केला आणि क्सएम्हहीचा प्रसार 
केला.

एका शेतकऱयाने रवारिही केलही पि बाजूच्ा 
शेतकऱयाने रवारिही केलही नाहही मग बागेमधहील व 
सभोवतालचे पकटक कसे मरिार? त्ामुळे समस्ा 
कमही होत नाहही, वाढतच जाते. बऱयाच शेतकऱयांना 
वाटते रवारिहीने काहहीच होत.  क्सएम्हहीच्ा प्रभावही 
तनयंत्िासाठी हा तवचार सोडिे गरजेचे आहे.  

तांदलवाडही व ऐनपूर ता. रावेर, नाचिखेडा, 
ता. क्ज. बऱहािपूर या गावांनही क्सएमव्हहीचे एकास्त्मक व्वथिापन केले. 
आज एवढी मोठी क्सएम्हहीचही लाट असतांना सुद्धा या गावामध्े बागा 
क्सएमव्हही मुळे उपटून रेकाव्ा लागल्ा नाहहीत. हे एक आदश्फ उदाहरि 
आपल्ा डोळ्ांसमोर आहे.

यावल तालुक्यातहील न्ावही, ठहगंोना, वडषी, सातोद, कोळवद या 
सारख्ा असंख् गावांमध्े अजूनहही क्सएमव्हहीचा जास्त प्रकोप नाहही. 

१९५७  मध्े भयारतीय कृर्ी अनुसंधयान पररर्देने (ICAR) 
 आखली शसएमवही तनमूथ्यलनयाची योजनया

2.14.1. Legislation and spraying
Following two localized outbreaks of cucumber mosaic in Gross Michel in 
Honduras in 1955 and 1957, diseased plants and extensive areas surrounding 
healthy plants were sprayed with insecticides. Then the diseased plants were 
cut and sprayed with diesel oil. Adam (1962) described a reduction in virus 
incidence on Giant Cavendish from 21.2 in 1956 to 0.1 in 1960 in cases of 
1000 acres in Honduras. Infected plants were removed. Twenty five acres 
around diseased plants were sprayed with nicotine sulphate at 20 and 40 day 
intervals following eradication. It has since been found that these expensive 
measures are not necessary and roguing of diseased plants alone has provided 
good control. After the rogued plants have decayed the area is re-planted. 
The mats are destroyed with herbicides. In India, to control and eradicate 
this disease, a scheme was sponsored by 1.C.A.R., in 1957 (Desai, 1963). 
The disease was brought under check by destroying the diseased stools and 
planting disease-free suckers in new areas. The susceptible weed flora and 
inter cultivation of cucurbits with banana also play an important role in 
outbreaks of banana mosaic. Under these situations, weeds should be checked 
by spraying herbicides and inter cultivation of cucurbits should be stopped.
(Ref.- Book : Viral Diseases of Banana; Author - S. J. Singh, 2003, P. 61 - 62) 

भारतहीय कृर्ही अनुसंधान पररर्देचे ज्ेष्ठ तवर्ािू शास्त्रज् डटॉ. अरतवदं 
सुम्मनवार यांनही १७ जून २००१ सालही रोकनार (ता. क्ज. बऱहानपूर) 
येर्हील तवनायक कनै्य्या पाटहील  यांच्ा केळी बागेतहील क्सएम्हही 
रोगाचही पहािही करताना. सोबत के. बही. पाटहील व राजेश तव. पाटहील
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कारि पररसर अजूनहही क्सएमव्हही मुक्त आहे व अनेक गावामध्े रक्त 
पटश्यूकल्चर रोपांच्ाच लागवडही आहेत. 

प्रश्न - शेतात तण ठेवले की श्सएमव्षी येत नािषी?

उत्तर : खरं म्हिजे हा गैर समज अनेक केळी उत्ादकांच्ा मनात आहे. 
परंतु ति ठेवले की क्सएम्हही येत नाहही हे म्हििे चुकीचे आहे. कारि 
ति म्हटले की असंख् प्रकारचही तिं शेतामध्े असतात. क्सएम्हही 
जोपासिारी (होस्ट) ति जसेकी केना, चचवळ, घोळ, जंगलहीवेल दधुही 
या सारखही तिे जर आपि काढलही नाहही तर संपूि्फ बागच क्सएम्हही 
ग्रस्त होते आणि मोठे नुकसान होते. २०१० साला मध्े श्ही. प्रताप हरी 
पाटहील आमडदे ता. भडगांव यांच्ा केळीच्ा प्रत्ेक रोपा जवळ गोल 
पानाचा केना होता त्ामुळे ९० टके् रोप क्सएम्हही ग्रस्त झालही होतही श्ही. 
राजहीव पाटहील नेरी आणि श्ही. पंकज महाजन अंतुलषी यांच्ा बागेत मोठ्ा 
प्रमाित चचवळचही भाजही होतही आणि वाावरिात प्रचंड मोठ्ा प्रमािात 
मावा व थ्हीप्स चा प्रादभुमाव होता ततघांनाहही बागा उपटून टाकाव्ा लागल्ा 
होत्ा. बागेत जर लोन्या गवतासारखे ति असेल तर तो क्सएमव्हहीचा 
स्टट् टॉग होसट नाहही त्ा मुळे त्ा बागेत क्सएम्हहीचे प्रमाि कमही राहहील. 
परंतु असे सरसकट तवधान करता येत नाहही की ति ठेवलही तर क्सएमव्हही 

येत नाहही बागेत कुठल्ा प्रकारचही तिं आहेत त्ावर क्सएमव्हहीचे प्रमाि 
अवलंबून आहे हे लक््धात घेिे केळी बागायत दारांच्ा ठहताचे आहे. 

प्रश्न - श्सएमव्षीचषी झाडं उपटलषी की रोग वाढतो?

उत्तर : क्सएम्हहीच्ा झाडतुन क्सएम्हही व्हायरस तनमु्फलन करिे अजून 
तरी शक्य झाले नाहही. आणि क्सएम्हहीच्ा झाडाला चांगला घड पि येत 
नाहही त्ाचही कापिही होत नाहही. मग क्सएम्हहीचे झाड शेतात का ठेवावे हा 
प्रश्न आहे आणि झाडं उपटून रेकलही तर रोग येत नाहही हा गैरसमज आहे.

करोनाच्ा काळात करोना व्हायरसचा प्रसार होवू नये म्हिून आधही 
घरं क्सल केलही. नंतर गल्ही क्सल केलही. त्ा नंतर संपूि्फ शहरात, राज्ात 

शसएमवही रोगयाचे एकयात्मिक व्वस्थयापन

17.5 Integrated Disease Management
In nature, the viral diseases in banana are spread 
through planting materials and from plant to plant by 
insect vectors. Thus, a strict legislation to regulate the 
movement (quarantine) and certi-fication program of 
banana planting materials are required to mitigate the 
impact of viral diseases on banana industries. At farm 
level, the damage by banana viruses can be minimized 
effectively by using integration of several methods 
such as use of resistant/tolerant cultivars, cultural 
prac- tices (roguing and eradication), and vector con-
trol. Among several methods used, the exclusion of the 
disease by effective quarantine, use of healthy planting 
materials by a well-regulated certification program, 
and destruction of diseased stool are considered most 
effective in managing the banana viral diseases.

(Ref.-  Research Paper -S. Tripathi  et al.; 2016) 

अंतूलषी येर्े संपूि्फ शेतात ति असल्ामुळे ९० टके् बाग क्सएम्हही ग्रसत
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केळी त्पकयावरील शसएमवहीचे कयायमचे  
उच्याटन अशक्य पण तनयंरिण शक्य

काळ अनादही व अनंत असतो. त्ाचा ठाव ठठकािा लागत नाहही. वेधहही घेता येत नाहही. काळाशही स्पधमा करिे 
अशक्य असते. मात तर करताच येत नाहही. कुिही पकतहीहही म्हटले तरी काळ कुिाकडूनहही पराभूत होत नाहही. संकटांचही 
माक्लका समोर उभही करुन तो मानवाला नामोहरम करतोच. संकटेहही कधही एकेकटही येत नाहहीत. सारी संकटे एकदम 
एकावेळी धाऊन येतात. मािूस हतबल होतो. सगळ्ा संकटांशही लढता लढता त्ाचही पुरी दमछाक होते. जहीवातहील 
शेवटच्ा विासापययंत बरीच मािसे पूि्फ ताकदहीतनशही संकटांशही, काळाशही लढण्ाचा प्रयत् करतात. पि तनसग्फ सव्फश्ेष्ठ 
असल्ामुळे तो सहजासहजही हार मानत नाहही आणि पराभवहही स्वहीकारत नाहही. इर्सेला पेटलेला मािूसहही क्जवाच्ा 
आकांताने लढत राहतो. कधही कधही तनसगमालाहही त्ाच्ा लढण्ाचे, धैयमाचे, पराक्माचे आणि संयमाचे कौतुक वाटते 
आणि प्रेमाचही, सहानुभूतहीचही मूठभर ओजंळ तो मानवाच्ा पदरात टाकतो. त्ातून मािूस तरतो. अशहीच काहहीशही 
अवथिा आज खानदेशातल्ा केळी उत्ादक शेतकऱयांचही झालही आहे. केळी पपकावर येिाऱया क्सएम्हही रोगाने 
तो त्स्त आहे. हा रोग ८० वर्मापासून शेतकऱयाच्ा पाचवहीला पूजलेला आहे. त्ाचे कायमचे उच्चाटन होईल असे 
कधहीच कुिही छातहीठोकपिे सांगू शकत नाहही. पि या रोगाशही पुरी सावधानता बाळगून तनकराच्ा लढाईतून तनयंत्ि 
तमळविे शक्य आहे. शेतकऱयांनही वेळीच काळजही घेतलही आणि क्सएम्हही आपल्ा शेताच्ा वाऱयालाहही पररकू नये 
अशही दक्ता बाळगलही तर काळावर, तनसगमावर र्ोडहीरार मात केल्ाचे समाधान शेतकऱयाच्ा पदरात तनक्चित पडेल. 
क्सएम्हहीचे कायमचे उच्चाटन शक्य नसले तरी त्ाचे तनयंत्ि प्रयत्ांनही करिे शक्य आहे. ते प्रयत् करण्ाच्ा ठदशेने 
पाऊले टाकिे हे आपले आद् कत्फव् आहे. त्ा दृष्हीने होस्ट पकडही सांभाळिाऱया पपकांना दरू ठेवूया. शेतात ति माजू 
न देता रान स्वच् ठेवूया. केळी लागवडहीचा कालावधही बदलूया. केळीवर केळ पपक न घेता पपकांचा रेरपालट करीत 
राहूया. पपक पद्धतही बदलत राहूया. तवज्ानाचही जोड व प्रयत्ांचही पराकाष्ठा करून क्सएम्हहीग्रस्त तालुक्यातहील शेतकरी 
तनसगमावर सहज मात करू शकतहील.
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आणि देशात लटॉकडाऊन लावले. कारि करोना तवर्ािूचा प्रसार र्ांबावा 
म्हिून जसे क्ारंटाईनचे तनयम लागले. तसेच तनयम आपल्ा शेतात 
लावावे लागतहील. क्सएम्हही सुद्धा व्हायरस आहे आणि हा सुद्धा संसग्फ 
जन्य आहे. त्ामुळे बागेतहील व्हायरस ग्रस्त झाडे उपटून नष् करिे म्हिजे 
राेगाचे मूळ नष् करिे आहे. त्ामुळे क्सएम्हहीचा प्रसार र्ांबतो. झाडं 
उपटलही की रोग वाढतो हे म्हििे शास्त्रोक्त दृष्टा चुकीचे आहे. रोगाचा 
प्रसार वाढू नये म्हिून क्सएम्हहीचही झाडे उपटून नष् करावहीत.

प्रश्न - जैनच्ा टटश्ूकल्चर रोपांतून श्सएमविषी पसरला का?

उत्तर : समजा, जैनच्ा रोपांत रोग असता तर तो सव्फच ठठकािही व सव्फच 

मठहण्ानमध्े ठदसला असता. परंतु जुलै मठहन्यात कंपनहीने मोठ्ा 

प्रमािात गुजरात मध्े ३० लाख पटश्यूकल्चर रोपे तवतरीत केलही आणि 

उत्रप्रदेशातहही २५ लाख रोपे ठदलही. नंदरूबार व तळोदा येर्ेहही २० ते 

२५ लाख रोपे ठदलही ततर्े क्सएम्हही नाहही तसेच गुजरात, उत्रप्रदेश व 

आंध्रप्रदेश या राज्ात कुठेहही क्सएमव्हही नाहही. तसेच जळगांव व बऱहािपूर 

या क्जल्हात एपप्रल. मे, जून मठहन्यात मोठ्ा प्रमािात रोपे ठदलही मात् त्ा 

बागांमध्े क्सएमव्हही का नाहही? कारि जैन पटश्यूकल्चर रोपे क्सएमव्हही 

मुक्त आहेत. रावेर, मुक्ताईनगर, बऱहािपूर मध्े अनेक शेतकऱयांना 

कंदाच्ा बागा सुद्धा क्सएमव्हही रोगामुळे काढव्ा लागल्ा, त्ामुळे 

जैनच्ाच रोपांवर क्सएमव्हही येतो असे म्हिने शास्त्रहीय दृष्टा चूपकचे आहे. 

प्रश्न - श्सएमव्षी रोगाचे पूण्यपणे उच्ाटन शक्य आिे का? ते 
करण्ासाठी काय करावे व कसे काम करावे लागेल?

उत्तर : परलहीपपन्स, तैवान, ऑस्टट् ेक्लया, चहीन, इन्डोनेक्शया, साऊर् 
आपफ्का, मलेक्सया, इस्त्राईल, टकफी अशा अनेक देशांमध्े केळी वर 
क्सएम्हहीचा प्रकोप होता. परंतु आज त्ा देशामध्े क्सएम्हहीने खूप मोठे 
नुकसान होताना ठदसत नाहही पकंवा व्ापारी तत्तावर शेतही करिाऱया 
केळी बागांमध्े क्सएम्हही ठदसत नाहही. यावरून रोगाला तनयंत्िात 
आििे शक्य आहे हे तनदश्फनास येते.

आपल्ाकडे सुद्धा गुजरातमध्े १९७४ सालामध्े आणि 
अांध्रप्रदेशात १९८० सालामध्े आणि तमहीळनाडूमध्े १९८६ सालामध्े 
०.५ ते ८० टके् पययंत रोबोसटा, रस्तालही, पूवन, कॅव्हेंन्डहीश या जातहीवर 
क्सएम्हही मोठ्ा प्रमािात हाेता परंतु आज त्ा राज्ांमध्े क्सएम्हही 
नसल्ासारखा आहे. श्सएमविषी राेगाला समजून त्ाचे शास्तोक्त 
पद्धतषीने व्वथिापन केल्ास श्सएमविषीला पूण्यपणे वनयंत्णात ठेवणे 
शक्य आिे.

शसएमवही रोगयाचया प्रसयार कसया होतो?

17.2.4.3 Disease Transmission, Host
Range, and Epidemiology
The spread of the disease occurs in nature through 
vegetative planting material and by over 60 dif- ferent 
species of aphid vector including Aphis gossypii, A. 
craccivora, Rhopalosiphum maidis, R. prunifolium, 
and Myzus persicae (Rao 1980). CMV has a wide 
host range, infecting over 900 species in almost every 
region of the world. Aphids usually acquire the virus 
from diseased weed and other crops growing nearby 
and spread to banana plantation due to migration of 
virulif- erous vectors from diseased areas. However, 
most of the aphid species do not colonize on banana, 
but they may be able to transmit the CMV with 
relatively less efficiency during their exploratory visit 
to banana. A higher incidence of CMV was noticed 
in a newly planted field maybe because of lack of 
alternative host for virulifer- ous aphid vectors within 
the field. However, a better understanding of disease 
epidemiology and aphid vector ecology is required.

(Ref.-  Research Paper -S. Tripathi  et al.; 2016) 
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क्सएम्हही रोगाला समूळ नष् करण्ासाठी केळी उत्ादकांना 
खूप गांभहीयमाने त्ाकडे बघावे लागेल. शंका, अंदाज, समज, गैरसमज, 
चुकीचही माठहतही यावर तवविास न ठेवता क्सएम्हहीचा सखोल अभ्ास 
करून त्ाठदशेने रोगोचे व्वथिापन करावे लागेल. त्ासाठी आपल्ा 
पपकपद्धतहीत बदिल करावा लागेल कापूस, मका, सोयाबहीनचे उत्ादक 

म्हिून आपि जगायचे का केळी बागायतदार हही ओळख कायम ठेवायचही 
याचाहही तवचार करावे लागेल. केळी हे आमच्ा प्रगतहीचे मुख् पपक 
आहे. त्ाला शावित ठेवण्ासाठी ज्ा ज्ा पपकामुळे क्सएम्हही पसरतो 
तही पपके म्हिजे कापूस, मका, सोयाबहीन, टरबूज हही पपके बंद करावही 
लागतहील. कापसावरील मावा, मक्यावरील मावा आणि चवळीवरील 

जळगाव व बऱिाणपूर श्जल्हया मध्ये २०१९ साला पासून श्सएमविषी आटोक्याच्ा बािेर गेल्ाचे आपण 
अनुभवतो आिे. गेलषी चार वरषे झालषी सतत श्सएमविषीच्ा प्रकोपाला आपण बळी पडतो आिोत. परंतु चार 
वरधाच्ा अनुभवातून आपण काय श्शकलो िा खरा प्रश्न आिे. आजिषी अनेक केळी उत्ादक संभ्रमात आिेत. 
श्सएमविषी  वनयंत्णात आणण्ा साठी प्रत्ेकाने अभ्ासपूण्य व शास्तोक्त पद्धतषीने कुठल्ािषी प्रकारचषी तडजोड 
न करता शतवीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आिे. असे करूनच आपण श्सएमविषी  वर मात करू शकतो. अनेक 
देशांनषी श्सएमविषीला िद्द पार केले. अापल्ा देशात ८० वरषे श्सएमविषीचा प्रकोप कमषी जास्त प्रमाणात आिे मग 
आपण का श्सएमविषी  िद्दपार करू शकलो नािषी कारण  आपण रोगाच्ा वनमू्यलनासाठीच्ा शास्तोक्त पद्धतषीचा 
सवधानषी वमळून अवलंब केला नािषी. त्ामुळे आपले दरवरवी नुकसान िोतच आिे. ते टाळण्ासाठी सवधानषी 
सामुिषीक ववचार करून प्रत्ेक गावाने गांभवीयधाने उपाय योजना केल्ा. श्सएमविषीला पोरक असणारी पषीक 
पद्धतषी बदललषी तर श्सएमविषीला  आटोक्यात आणणे फार कठीण नािषी.

शसएमवही च्या 
तनयंरिणया सयाठी 
पीक पद्धती 
बदलण्याची गरज 

के. बी. पयाटील 
आंतरराष्ट् हीय केळी तज्ज व व्हा. प्रेक्सडेन्ट 

(पटश्यू तवपनि)  
जैन इररगेशन क्सस्टहीम््ध  लही. जळगांव 

मो. ०९४२२७७४९४१
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मावा हे क्सएम्हहीचे मुख् प्रसारक पकड आहेत. त्ांचा बंदोबस्त म्हिजे 
क्सएम्हहीचा बंदोबसत. या रस शोर्िाऱया पकडटींचा प्रादभुमाव जुलै-ऑगस्ट 
मठहन्यात खूप मोठ्ा प्रमािात वाढतो त्ा सोबत पावसामुळे क्सएम्हहीचे 
होस्ट असिारी तिे सुद्धा वाढतात. त्ामुळे क्सएम्हही वाढतो असे गेल्ा 
अनेक वर्मापासून आपि अनुभवतो आहे. मग आपल्ा जुलै आणि 
ऑगस्ट मठहन्यात केळी लागवड बंद केलही तर क्सएम्हहीचा धोका टळेल 
हे धाडसही पाऊल उचलावेच लागेल म्हिजे क्सएम्हही पासून होिारे 
नुकसान टळेल. ऐवढे केल्ाने रोगाचे तनमू्फलन होिार आहे का?

याचे उत्र नाहही असे आहे कारि दोन मठहन्यात लागवड र्ांबवून 
लहान बागावरचा प्रादभुमाव टाळला परंतु क्सएम्हही वातावरिातून नष् 
झाला असे नाहही. त्ासाठी क्सएम्हही मुक्त क्शवार, क्सएम्हही मुक्त गांव 
हही संकल्पना राबवावही लागेल. क्सएम्हही ग्रस्त गावांनही ज्ा बागामध्े 
क्सएम्हही आहे त्ा बागांना क्ारंटाईन करावे लागेल. त्ा बागेमधहील 
कंद इतर शेतकऱयांना केळी लागवडहीसाठी ने देता नष् करावे लागतहील. 
कोित्ाहही बागेत क्सएम्हहीचे झाड क्शल्क राहिार नाहही याचही 
खबरदारी प्रत्ेक केळी उत्ादकाला घ्ावही लागेल. ६ माच्फ २०२० रोजही 

जैन इररगेशन कंपनहीने जैन वॅ्हलहीमध्े बंठदस्त वातावरिात (नेटहाऊसमध्े) लागवड केलेलही केळीचही बाग.

जैन कृर्ी संशोधन व तवकयास तवभयागयाच्या शयास्त्रज्ांनी रयावेर तयालूक्ययातील केळी बयागांमध्े मयावया, त्कडींची संख्या व शसएमवही रोगयाचया 
प्रसयार ययावर ३ वर्थ्य केलेल्या संशोधनयाचया गोर्वयारया.

जुलै, ऑगस्ट, सप्ेंबर मठहन्यात पकडटींचही संख्ा जसजशही वाढत जाते तसतसा क्सएम्हही रोगहही वाढत जातो असा तनष्र््फ वरील आलेखावरून 
आपल्ा तनदश्फनास येतो.
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गेल्ा दोन दशकांमध्े केळी पपकाच्ा उत्ादन, उत्ादकता 
आणि गुिवत्ा यात खूप मोठी क्ांतही झालही. याचे मुख् श्ेय नक्ीच 
तंत्ज्ानाला जाते. यात मुख्त्वे पटशूकल्चर, ठठबक क्सचंन आणि 
रपट्फगेशन या तंत्ज्ानाचा क्सवं्हाचा वाटा आहे. केळी बागायतदाराने 
देखहील या तंत्ज्ानाला भरभरून प्रततसाद ठदला. पटशूकल्चर 
तंत्ज्ानाचा सुरुवातहीचा काळ हा तास कठीि होता. या मध्े अनेक 
सुधारिा गेल्ा दोन दशकांमध्े केल्ा गेल्ा. या सुधारिा करण्ात 
जैन इररगेशन चा क्सवं्हाचा वाटा होता हे उद्धधृत करताना आम्हाला 
तवशेर् आनंद आणि अधभमान वाटतो. जैन इररगेशनचे संथिापक 
अध्क् स्व. भवरलालजही जैन उपाख् भाऊ यांना अधभप्रेत असलेले 
“शेतकरी बांधवांच्ा चेहऱयावरील हास्” रुलवण्ात असलेला 
आनंद आम्हाला अलौपकक संशोधन करण्ाचही प्रेरिा देतो. 

गेल्ा दोन दशकांमध्े केळी पपकात पटशू कल्चर तंत्ज्ानाचा 
प्रसार खूप झपाट्ाने जरी झाला असला तरी काहही वर्षांपासून 
या पपकावर क्सएम्हही नावाच्ा 
तवर्ािूजन्य रोगाचा हमला हा 
शेतकरी बांधवांचे मनोधय्फ खचवत 
आहे. या रोगाला तनयंत्िात 
आिण्ासाठी शेतकरी बांधव 
आपल्ा परीने अनेक उपाय योजत 
आहे. शाश्त्ज्ांचही रौज देखहील या 
रोगाला तनयंत्िात आिण्ासाठी 
वेगवेगळ्ा पद्धतटींचा अवलंब करून 
पाहत आहेत. 

 जैन इररगेशनने नेहमहीच शेतकरी बंधूंना आपल्ा व्वसायाचे 
सहयोगही मानले. त्ाच लौपककाप्रमािे जैन इररगेशन देखहील या 
आपत्हीतून केळी बागायतदाराला कसे पाठबळ देता येईल या साठी 
अनेक नावहीन्य पूि्फ संशोधन करत आहे. याच संशोधनातून क्सएम्हही 
रोगावर तनयंत्ि तमळवल्ाचे प्रार्तमक तनष्र््फ जैन इररगेशनच्ा 
हातही आले आहेत. 

क्सएम्हही रोगाचा प्रसार हा रस शोर्ि करिाऱया पकडटींपासून 
होतो हे तनतव्फवाद सत् आहे. क्सएम्हही रोगाचे माहेर असिाऱया 
वनस्पतही या रोगाला सांभाळण्ाचे काम करतात. अर्मातच रस शोर्ि 
करिारी कीड या रोगट वनस्पतटींमधहील क्सएम्हही चा तवर्ािू केळी 
पपकावर घेऊन जातात हे देखहील तेव्हढेच सत् आहे. त्ामुळे कीड व 
रोग पसरविारी वनस्पतही या दोघांचे तनयंत्ि क्सएम्हही रोगाला आळा 
घालण्ासाठी रारच महत्ताचे आहे.

जैन इररगेशनचे नवषीन वनरीक्ण : ज्ा पद्धतहीने आणि ज्ा 
प्रमािात रोगाचा प्रसार होतो त्ाला पाहता रोगाचा प्रसार होण्ाचे 

काहही इतर माग्फ आहेत का यावर जैन इररगेशनने बारकाईने तनरीक्ि 
केले. याच तनरीक्िातून असे लक्ात आले पक जतमनहीच्ा वरील कीड 
या रोगाला ज्ा पद्धतहीने पसरवते त्ाच पद्धतहीने जतमनहीच्ा आतहील 
कीड देखहील या रोगाला पसरवण्ास कारिहीभूत असू शकते का? 
प्रार्तमक तनरीक्िातून असे होण्ाचही शक्यता असल्ाचे लक्त आले. 
मग या तनरीक्िाला पडताडून पाहण्ात आले. या साठी जतमनहीच्ा 
आतहील कीड तनयंत्िात आिण्ाचे उपाय योजण्ात आले. क्सएम्हही 
रोगाचही नुकतहीच लागि झालेल्ा बागांवर यांचे प्रयोग करण्ात 
आले. प्रयोगातून जतमनहीच्ा आतहील कीड तनयंत्िात आिण्ासाठी 
योजण्ात आलेल्ा उपायांचा सकारात्मक व दृश्य पररिाम जािवला. 
लागि झालेल्ा रोपांचही संख्ा तात्ाळ तनयंत्िात आलही व रोगाचा 
पुढील प्रसार र्ांबला. 

काय आिे उपाय? : क्सएम्हही रोगाचही लागि झालेल्ा 
बागेला जतमनहीच्ा आतहील कीड तनयंत्िात आिण्ासाठी कीटक 

नाशकांचही डट् ेंचचगं उयोग करण्ात 
आल. यासाठी क्ोरोपायरीरटॉस 
या कीटक नाशकाचही १ मही.लही. 
प्रतत क्लटर द्ाविाचही डट् ेंचचगं 
करण्ात आलही. प्रभावही उपायासाठी 
कीटकनाशक द्ाविाचही डट् ेंचचगं ठह 
केवळ झाडाच्ा आजूबाजूला न 
करता संपूि्फ ओळींमध्े करण्ात 
आलही. याचे तनयोजन सोपे व्हावे 

म्हिून कीटकनाशक द्ावि हे ठठबक संच द्ारें सोडण्ात आले. 
याचा दृश्य पररिाम हा पंधरा ठदवसात ठदसून आला. खबरदारीचा 
उपाय म्हिून पुढील डट् ेंचचगं पंधरा ठदवसांच्ा अंतराने दोन वेळेस 
करण्ात आलही. या प्रयोगात आिखही इतरहही पकटकनाशकांच प्रभाव 
तपासण्ात येत आहे.

श्शफारस : केळी पपकावरील क्सएम्हही रोगाचा वेगाने होत 
असलेला प्रसार लक्ात घेता वरील तनरीक्ि हे जरी प्रार्तमक 
स्वरूपाचे असले तरी शेतकरी बांधवांनही त्ाचा अवलंब करावा. 
कीटक नाशकाचे द्ावि सोडल्ानंतर साधारि पिे २४ तास पपकास 
पािही देऊ नये. डट् ेंचचगं चही संख्ा ठह रोगाचा प्राधुरभाव पकतही प्रमािात 
आहे त्ावर ठरवावही. रोगाचा प्राधुरभाव झालेल्ा व न झालेल्ा अशा 
दोन्ही केळी बागांवर याचा अवलंब केल्ास अंतर प्रवाह कीटक 
नाशक मुळा द्ारे सुद्धा झाडाच्ा पानात पाेहचते त्ाचा पररिाम 
पकडहीचा प्रादभुमाव कमही करण्ास मदत होवून रोग आटोक्यात येवू 
शकतो. रोगाचा प्रादभुमाव व प्रसार यांचा धोका आपल्ाला टाळता 
येऊ शकेल. 

केळी त्पकयावरील शसएमवही रोग तनयंरिणयासयाठी नवीन प्रयोग
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नाचिखेडा क्ज. बऱहािपूर या गावाने ति तवरठहत क्शवार, एक क्शवार 
एक रवारिही व १०० टके् जैन पटश्यूकल्चर केेळी रोपे आणि रोपांच्ा 
लागवडही पासूनच क्सएम्हही प्रतही रोधक व्वथिापन करून संपूि्फ गाव 
२०२२ च्ा क्सएम्हही रोगाच्ा लाटेत सुद्धा सुरक्क्त ठेवले आहे कारि 
त्ानही शेतात क्सएम्हही चे होस्ट वाढू ठदले नाहही. ति काढून बागा स्वच् 
ठेवल्ा हे लक्ात ठेविे महत्ताचे आहे. 

डाॅ. आर. सेल्राजन राष्ट् हीय केळी संशोधन कें द् पत्चही येर्हील नामवंत 
व्हायराॅलाॅक्जष् प्रमुख शास्त्रज् यांनही वाघोदा, ता. रावेर येर्े ठद. ६ माच्फ 
२०२० रोजही अनेक केळी बागांना भेटही ठदल्ा. त्ा बागांमध्े उन्ाळ्ात 
सुद्धा खूप मोठ्ा प्रमािात क्सएम्हहीचही झाडं तशहीच होतही. असे जर 
आपि वागिार असू तर क्सएम्हहीचे तनमू्फलन कसे शक्य आहे? 

ज्ा देशांनही क्सएम्हहीचे तनमू्फलन केले त्ा देशामध्े शंभर टके् 
पटश्यूकल्चर रोपांचही लागवड होत आहे. त्ामुळे कंदातून होिारा प्रसार 
पूि्फपिे र्ांबला आहे. आपल्ाला सुद्धा तसा तवचार करावा लागेल.

शेवटही सवमात महत्ताचे म्हिजे तवज्ान व तंत्ज्ानावर तवविास ठेवून 
अभ्ासू व तनरीक्ि कौशल् जपून कोि काय म्हितय यावर तवविास न 
ठेवता शास्त्रोक्त पद्धतहीने क्सएमव्हही रोगाचे व्वथिापन केल्ास त्ाचं 
उच्चाटन करिे शक्य आहे.

गेल्ा काहही वर्मापासून आपि बगघतले तर तववरे, दसनूर, कंुभारखेडा, 
सावखेडा या गावामध्े मागहील काहही वर्मात क्सएमव्हही रोगाचा प्रादभुमाव 
मोठ्ा प्रमािात होता परंतु आज त्ा गावांमध्े क्सएम्हहीचे प्रमाि 
अत्ंत कमही आहे. तनबंोल ऐनपूर, तांदलवाडही, न्ावही, ठहगंोिा, अटवाडे, 
साताेद, कोळवद, वडट् ही या गावांनही क्सएमव्हही वाढू ठदला नाहही. सोलापूर, 
सुरत, भरुच, राजपहीपला, आनंद, बडोदा या क्जल्हांमध्े क्सएम्हही नाहही. 
नंदरुबारमध्े खूप र्ोड्ा प्रमािात आहे. श्ही. योगेविर तवठ्ठल पाटहील, 
दापाेरा यांनही तर गेल्ा २२ वर्मापासून दापोरा सारख्ा क्सएम्हही ग्रस्त 
गावात क्सएम्हही वर मात केलही. जेव्हा त्ांना आम्हही तवचारले पक आपि 

क्सएम्हहीचे व्वसर्ापन कसे करता तेव्हा ते म्हिाले, “मही क्सएमव्हहीचा 
आता मास्टर झालो आहे. अत्ंत शास्त्रोक्त व प्रभावहीपिाने मही त्ाला 
तनयंत्िात ठेवू शकतो.” आणि त्ांनही ऑगस्ट २०२२ मध्े ३५ हजार रोपे 
लावलही. याचा अर््फ प्रत्ेक केळी उत्ादकाला क्सएमव्हही काय, त्ाचा 
प्रसार कसा  होतो, तो वाढण्ाचही कारिे व त्ावरील उपाय हे जर का 
समजले तर क्सएमव्हहीचे आपल्ा क्जल्हात तनयंत्ि तमळवायला रार 
काळ लागिार नाहही. 

श्सएमविषी रोगांच्ा उच्ाटनाचे जे प्रभावषी उपाय आिेत त्ामध्ये 
प्रामुख्ाने

१) क्सएम्हही रोगग्रस्त झाडं उपटून नष् करिे.

२) केळी पट्टात कापूस, मका, टरबूज, सोयाबहीन, भाजहीपाला यासारखही 
पहीक न घेिे.

३) शक्यतो जुलै-ऑगस्ट मठहन्यात केळीचही लागवड टाळावही.

४) गावक्शवारात रस्ताच्ा कडेने, बांधावर व शेतात तिं होवू न देिे.

५) ज्ा पकडही मार्फ त क्सएम्हहीचा प्रसार होतो त्ा पकडटींचा बंदोबस्त करिे.

६) लागवडहीचा हंगाम बदलण्ाचा तवचार करावा. खासकरून रावेर, जामनेर, 
मुकताईनगर, बुऱहानपूर, शहादा तालुक्यात लागवडहीसाठी पूनचि  माच्फ ते 
जून आणि १५ सप्ेंबर ते १५ पडसेंबर ह्ा काळात असते. अभ्ासात असे 
समजते की या काळात क्सएम्हही रोगाचा प्रसार करिारी कीडही कमही 
असते व त्ामुळे प्रादभुमाव प्रसार होण्ाचही शक्यता कमही असते.

७) बागेशेजारी इन्सेक्ट नेट लाविे पकंवा नेटहाऊस मध्ेच केळीचही शेतही करिे  

८) गांव व क्जल्ा पातळीवर क्सएम्हहीचे सामुठहक तनयंत्ि करिेे.

९) केळी लागवडहीनंतर पकटक नाशकाचही रवारिही व डट् ेनचचगं करिे.

१०) एक क्शवार एक रवारिही, तिमुक्त क्शवार व कंद मुक्त गांव या 
पत्सूत्हीवर काम करावे लागेल.

११) बागेला तनबंोळी पेंड देिे.

१२) केळीवर केळीचे पहीक घेऊ नये पपकाचही रेरपालट करावही.

राष्ट् हीय केळी संशोधन कें द् पत्चही येर्हील नामवंत व्हायराॅलाॅक्जष् प्रमुख शास्त्रज्  डाॅ. आर. सेल्राजन यांनही वाघोदा, ता. रावेर येर्े ठद. ६ माच्फ २०२० 
रोजही क्सएम्हहीग्रस्त केळी बागांचही पहािही करताना सोबत के. बही. पाटहील, स्वप्हील महाजन, राहूल भारंबे, जयंत पाटहील व इतर केळी उत्ादक.
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केळी बागेत असे स्स्टकी टट् ॅप लावल्ामुळे पकटकांचही संख्ा कशही 
वाढत आहे याचा अंदाज येतो व तनयंत्िास सोपे जाते.

शसएमवही रोगयालया आळया घयालण्यासयाठी कयाय करयावे, कयाय करू नये?
अ. काय करावे काय करू नये

१ केळी लागवडहीच्ा आधही जमहीन पकमान ९० ठदवस तापू द्ावही, 
जेिेकरून सुप्त अवथिेतहील पकड मरेल व जतमनहीचा पोत सुधारेल.

केळी वर केळी घेऊ नये व केळी लागवडही आधही जतमनहीमध्े 
उन्ाळी पहीक घेवू नये. घेतल्ास जमहीन तापत नाहही.

२ ज्ा शेतात केळी लागवड करायचही आहे त्ा शेतात रब्हीमध्े 
क्सएम्हहीचही जोपासना न करिारे गव्हासारखे पहीक घ्ावे.

ज्ा शेतात केळी लावायचही आहे ततर्े अगोदर पकंवा बाजूला सुद्धा 
टरबूज, खरबूज, भेंडही, काकडही, कोबही असे क्सएम्हहीचही जोपासना 
करिारे पहीक घेवू नये.

३ केळी बागे शेजारी ज्वारी पकंवा पपई पहीक घेतल्ामुळे केळी बाग 
क्सएम्हही ग्रस्त होण्ाचा धोका नाहही. (संदभ्फ - डाॅ. सेल्राजन)

केळी बागे शेजारी मका, सोयाबहीन, कपाशही पकंवा कोितेहही 
भाजहीपाला पहीक घेवू नये.

४ बागेत ति होिार नाहही यासाठी मल्चटींगचा उपयोग करिे पकंवा बाग 
ति तवरहहीत ठेविे गरजेचे आहे. 

बागेत घोळ, चचवडचही भाजही, केना, दधुही, धोत्ा, तरोटा, तांदळूचा, 
जंगलही काकडही व दोडकी सारखही तिे होवू देऊ नये. 

५ केळीच्ा सभोवतालही पांढऱया रंगाचही ३ महीटर उंचहीचही इन्सेक्ट 
(पकडरोधक) नेट बांबूच्ा आधाराने लावावही. रस शोर्िाऱया पकडटींचा 
प्रवास व प्रादभुमाव र्ांबेल.

रस शोर्िाऱया पकडटींचा प्रादभुमाव वाढेल व क्सएम्हहीचा प्रसार 
केळीवर न होण्ासाठी बागे शेजारी जंगलही कारलही, गगलकी, 
वालाचे कंुपि होवू देवू नये.

६ क्सएम्हही रोगासाठी पूरक वातावरि तयार झाल्ा बरोबर त्वरीत 
क्शरारसही प्रमािे पकटक नाशकांचही रवारिही सुरू करावही.

पकटकनाशकांचही रवारिहीच आवश्यक आहे कारि केवळ 
सुक्ष्म अन्नद्व् व ग्रोर् प्रमोटरच्ा रवारण्ा क्सएम्हहीला आळा 
घालण्ासाठी उपयुक्त ठरिार नाहहीत.

७ रोगाचही प्रार्तमक लक्िे बारकाईने बघून अचूक तनदान केल्ास 
क्सएम्हही रोगाला आळा बसू शकतो.

रोगाचही ओळख होण्ास वेळ गेला तर नुकसान जास्त होईल.

८  शेत, क्शवार ति तवरहहीत ठेवण्ासाठी गाव पातळीवर मोहहीम 
राबवावही. क्सएम्हहीचे उच्चाटन हही सामूठहक जबाबदारी समजावही.

माझ्ा शेतात क्सएम्हही नाहही. मला इतरांचे काय? असा स्वत:पुरता 
तवचार करू नये.

अधधक माठहतहीसाठी सॅ्कन करा

शसएमवहीच्या तनयंरिणयासयाठी त्कटकनयाशक फवयारणीचे 
वेळयापरिक. १५ शलटर पंपयासयाठी और्धांचे प्रमयाण

१ बहीटा साईललूय्हीन (८.४९ %) + इतमडाक्ोप्रहीड (१९.८ % )  
- २० तमलही – सोलोमन

२ रवारिही – इतमडाक्ोप्रहीड (४० %) + परप्रोनहील (४० %)  
- ८ ग्रॅम. लासेंटा, तवलोप्रहीड, पोलहीस 

३ बुप्रोरेक्सन (१५ %) + एक्सरेट (३० %) - २५ ग्रॅम. तवलोप्रहीड

४ परप्रोनहील  (४ %) + एक्सटामाप्रहीड  (४ %) - ४० तमलही रानेयला,

५ स्स्परोटट् हीमॅट ११.०१ + इतमडाक्ोप्रहीड (११.०१ %) - २० तमलही. मो्हेन्टों

६ प्रोरेनोरटॉस (४० %) + सायपरमेथ्हीन (४%) - ४० तमलही. पटॉलहीटट् हीन, 
प्रोटट् हीरीन, क्जनहीरीओ, अजेंन्टो सुपर

७ डायरें र्हीयुरटॉन (पालो)  ८ ग्रॅम. 

८ फ्ोतमकॅमाईड ८ ग्रॅम – उलाला

९ र्ायोमहीर्ोक्ाम (१२.६ टके्) + लॅम्बडासायहेलोथ्हीन  (९.६ टके् ) 
१५ तमलही – अक्लका

१० एक्सटामाप्रहीड - (टाटामाणिक) - ८ ग्रॅम. 

११ र्ायोमहीर्ोक्ाम (२५ %) (एकटरा) - ८ ग्रॅम.  

१२ परप्रोनहील (५  %) - ३० तमलही.

टटप : वरील पैकी एक आणि त्ामध्े + एक्सरेट १५ ग्रॅम + तनबंोळी 
अक्फ  ३० तमलही प्रतत १५ क्लटर पाण्ात तमसळून दर ५-६ ठदवसांनही 
रवारिही करावही.
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जैन प्ास्स्टक पाक्फ , रा.म.क्. ६, पो.बटॉ. ७२, जळगाव-४२५००१. (महाराष्ट् .)  
दरूध्वनषी: ०२५७-२२५८०११; ई-मले: krushitirth@jains.com; सकेंतसर्ळ: www.jains.com

मुद्क, प्रकाशक मवनर अमृतलाल शिा यांनही जैन इररगेशन क्सस्टहीम््ध क्ल. जळगाव यांच्ावतहीने आनंद पस्लिकेशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्.६, मुसळी राटा, 
ता. धरिगाव, क्ज. जळगाव (महाराष्ट् ) येर्ून छापून जैन प्ास्स्टक पाक्फ , पोस्ट बटॉक् नं.७२, बांभोरी, जळगाव-४२५००१ येर्ून अंक प्रकाक्शत केला आहे. 
संपादक: डॉ. सुधषीर जगन्ाथ भोंगळे; वर््फ: ४; अंक: ९ (४०) (सप्ेंबर २०२२/ या अंकात प्रक्सद्ध झालेल्ा मतांशही संपादक व संचालक सहमत असतहीलच असे नाहही.) 

बागायतदारांच्ा



कृर्हीतहीर्धर् मासपकाचही 
डपजहीटल आवृत्धतहीसाठही 
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