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जोपर्यंत निरोगी केळीच्या झयाडयांची लयागवड शेतकरी करणयार ियाहीत, तोपर्यंत व्यार्रससयारखे पपकयांवर र्ेणयार े
आजयार आटोक्यात र्ेणयार ेिव्ते. र्यासयाठी सक्षम अशया जयातीच्या केळीची रोपं शेतकऱयांच्या हयाती पडणे आवश्यक 
होते. ह े लक्षयात घेऊि तब्बल सयात वर्षे संशोधियाअंती आपण ग्रँण्डिैि र्या वयाणयालया भयारतीर् वयातयावरणयारूप 
ववकससत करण्यात र्श पमळववले. आज खयाने्शयात जर ग्रॅण्डिैि केळी िसती तर केळी उत्यादक सजल्या म्हणूि 
जळगयावची गणिया झयाली िसती. नटश्यूकलचर रोपे शेतकऱयांिया पमळयावीत र्यासयाठी जयागवतक पयातळीवर अव्वल 
दजयाजाची ठरयावी अशी नटश्ययुकलचर लरॅब आपण उभयारली. त्यात रोपे बिववण्यापयुववी कंदयांचे व बिवल्यािंतर रोपयांचेही 
व्यार्रल इंडेक्सिंग करणे हया आमच्या कयामयाच्या प्रपरिर्ेचया व शशस्ीचया एक भयागच आह.े त्यामयुळे रोपे रोगमयुक्त 
व व्यार्रसमयुक्त बिली. अत्ंत कयाळजीपूवजाक उच्च तंत्रज्याियाची जोड पदल्यामयुळे नटश्यूकलचरची ग्रॅण्डिैि रोपे 
शेतकऱयांच्या पपहल्या पसंतीची ठरली आहते.

- डॉ. भवरलयाल जैि 
(जैि पहल्सवरील जयागरण र्या पयुस्कयातूि, भयाग -३, पयाि ५८)
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सयामयुदयावर्क कयामयाचे म्हणूि एक 
सयामर्जा असते. त्याची स्वतःची कयाही 
एक जीविववजीगीर्या व निष्या असते, 
सयामर्जा असते. ह ेसयामर्जा व तयाकद 
ओळखूि जी रयाष्ट ेकयाम करतयात वतच 
ववकयासयाची शशखर ेपयादयांरियात करूि 
समसयांवर व संकटयांवर प्रभयावीपणे मयात 
करूि उभी रयाहतयात. आपल्या अंवतम 
लक्षयावर ववजर्याचे निशयाण रोवतयात. 
आपण केळी उत्यादियात बरीच आघयाडी 
मयारली असली तरी अंवतम लक्षयापर्यंत 
अजूूि पोहचू शकलेलो ियाही. त्यासयाठी 
अजूि खयुप मेहित करयावी लयागणयार 
आह.े त्याकरीतया सयामयुदयावर्क प्रर्तयांची 
परयाकयाष्या करयावी लयागणयार आह.े 
सयामयुदयावर्क कयामयातूिच आपण प्रगती 
व ध्ेर्याच्या मयागयाजावर वयाटचयाल करू 
शकतो. केळीवरील सीएमव्ी संंकटयाचे 
उच्चयाटि हया सयामयुदयावर्क प्रर्तयांचया एक 
भयाग आह.े िैसपगगिक आपत्ी व सीएमव्ी 
सयारखे सवजा प्रकयारचे रोग र्यांचया 
बंदयाेस् करयार्चया असेल तर निर्ंत्रीत 
वयातयावरणयातील िेटहयाऊस मध्े केळी 
लयावण्याचया ववचयार शेतक-र्यांिी करूि 
त्या पदशेिे पयाऊले टयाकली पयाहीजे. 

संकटठे ही शठेती आणि शठेतकऱ्यांच्ा पाचवीला पूजलठेली आहठेत. दररोज शठेतकऱ्याला काही ना 
काही समस्ा, संकटं उद्भवतात. त्ांची सोडविूक कशी करा्यची ्याच ववचारात व खटाटोपात 
ददवस कसा जातो हठे कळत नाही. समस्ठेतून सुटण्ासाठी तो वनरवनराळठे  उपा्य ्योजत असतो. जो 
कुिी काही माग्ष सांगठेल तो ्योजत राहतो. ज्ान, बुद्ी, अनुभव, अभ्ास वनरीक्षि ्या सववांची सांगड 
घालत शांत मनानठे व वृत्ी स्थिर ठठे वून वनि्ष्य गांभी्य्षपूव्षक घठेिठे अशावठेळी गरजठेचठे असतठे. पि 
बऱ्याचदा चंचल मन ठाम, दरूदृष्ीचा वनि्ष्य ववचारपूव्षक घठेऊ दठेत नाही. घाईघाईनठे एका 
फटकाऱ्यावनशी घठेतलठेला वनि्ष्य आपल्याच पा्यावर अखठेरीस कुऱहाड मारतो आणि मग पश्ाताप 
बुद्ी वनममाि करतो. त्ानंतर ‘ऐकावठे जनाचठे, करावठे मनाचठे’  ही उक्ती आठवतठे व वतचा आसरा घठेऊन 
वनि्ष्य कठे ला असता तर तो आपल्या दहताचा झाला असता असठे वनश्श्तपिठे मनाला वाटत राहतठे. हठे 
सगळठे  आठवा्यला पुन्ा वनवमत् झालठे तठे कठे ळी बागांना मागील वरषी बसलठेल्या वादळ्ाच्ा फटक्ाचठे 
आणि ्यंदा आलठेल्या सीएमव्ी रोगाचठे.

वास्तववक हा रोग काही आपल्या दठेशात वा भागात पदहल्यांदा आलठेला आहठे अशातला भाग 
नाही. जगात सव्षप्रथम १९०० साली आणि खान्ठेशात १९४३ साली प्रथम हा रोग आढळून आला. 
म्हिजठे गठेली ७७ वरषे आपि ्या रोगासमवठेत राहतो आहोत, त्ाला अनुभवतो आहोत. आपि 
सारठेजि पूवषी त्ाला ‘हरण्ा’  म्हित होतो. अभ्ास आणि संशोधनानंतर शास्त्रज्ांनी त्ाचठे ‘ककुम्बर 
मोझॅक व्ा्यरस’ असठे नाव ठठे वलठे. हा रोग वठेगवठेगळ्ा प्रकारच्ा ककडी आणि कपकांसाठी अनुकूल 
वातावरि त्यार झालठे कती ्यातून वाढीला लागतो, जन्ाला ्यठेतो आणि प्रसार पावतो. कटश्ूकल्चर 
पद्तीनठे त्यार कठे लठेल्या रोपांमधून सीएमव्ी रोग कधीच जन्ाला ्यठेत नाही. ही गोष् शठेतकऱ्यांनी 
समजून घठेतली पादहजठे व डोळठे  उघडठे ठठे वून ्या संकटाकडठे गांभभ्यमानठे बघघतलठे पादहजठे. एवढठेच नव्ठे तर 
कठे ळी ्या कपकाचठे शास्त्री्य पद्तीनठे व्यवथिापन करून अभ्ासपूि्षररतीनठे काम करण्ावर लक्ष 
कटें द्ीत कठे लठे पादहजठे. ्योग्य वठेळठेत समजून, उमजून अचूक काम करण्ाकडठे कटाक्ष असला पादहजठे. 
भावी काळात कप्रसीजन फावमिंग व नठेटहाऊसमधील वन्यंत्ीत शठेती कठे ळी कपकात वाढीला लागिठे 
अत्ावश्क आहठे.

गुड अ ॅघरिकल्चर प्रॅस्टिसठेस ज्ाला आपि ‘गॅप तंत्ज्ान’ म्हितो तो आता आधुवनक व प्रगत 
शठेतीचा आत्ा बनला आहठे. शठेतीतली प्रत्ठेक गोष् बारकाव्यानठे करीत असताना वतला ज्ान, ववज्ान 
व तंत्ज्ान ्यांची तर जोड लागठेलच पि एक गोष् ध्ानात ठठे वावी लागठेल ती म्हिजठे शठेती हठे शास्त्र 
आहठे. तठेव्ा ती अभ्ास करुनच करावी लागठेल व वतला व्यावसाघ्यक व व्यापारी दृकष्कोन ठठे वून 
पाहावठे लागठेल. ढोबळ पद्तीची मनमानी शठेती शठेतकऱ्याला सक्षमपिठे उभठे करु शकिार नाही. 
शठेतीतली गुिवत्ापूि्ष व दजषेदार माल उत्ादनाची कामठे जर वन्यंकत्त पद्तीनठे करिठे अवनवा्य्षच 
आहठे तर मग वतथठे रिीनहाऊस, शठेडनठेट, पॉश्लहाऊस, नठेटहाऊस ्यांचा वापर करण्ाचा ववचार करुन 
त्ा ददशठेनठे आता पुढची वाटचाल सुरु कठे ली पादहजठे. कठे ळी उत्ादकांनीसुद्ा ्यापुढठे कठे ळी 
नठेटहाऊसमध्ठे वाढववण्ाचा प्र्यत्न कठे ला पादहजठे. जैन दहल्सवर मागील 10 वरवांपासून आम्ही 
नठेटहाऊसमध्ठे कठे ळी उत्ाददत करतो आहोत. खानदठेश, महाराष्ट्र  आणि मध्प्रदठेशातलठे काही 
शठेतकरी दरवरषी शठेकडो एकरांवर कठे ळी लावतात त्ांनी अगोदर 2-5 एकर कठे ळी नठेटहाऊस मध्ठे 
लावून प्र्योगाला सुरुवात कठे ली पादहजठे. शठेतीत आपि लाखो रुप्यठे गुंतविूक करतो, त्ातून 
कोट्ावधी रुप्यठे वमळिार असतील तर तो व्यवसा्य म्हिूनच कठे ला पादहजठे. तशी मानश्सकता 
त्यार कठे ली पादहजठे अन्यथा वाढीव खच्ष होऊन जाईल पि त्ा प्रमािात परतावा वमळिार नाही. 
वन्यंकत्त वातावरिात शठेती करिठे म्हिजठे संकटांना वाटठेला लावून आभथ्षक उन्नतीची भव्य स्वप्ठे 
पाहिठे आहठे. ही स्वप्ठे प्रत्क्ष कृतीत उतरववण्ासाठी सुरुवातीला वनदान मोठ्ा कठे ळी बागा्यतदारांनी 
तरी पुढठे ्यावठे आणि नठेटहाऊसमध्ठे थोडी का होईना कठे ळी लावावीत ही कळकळीची ववनंती.  

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगठेशन श्सस्टिम्स् श्ल.

अध्यक्षीय

सामुदाययक कामातूनच ‘सषीएमव्षी’ चे उच्ाटन शक्य !
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डाॅ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

केळषीवरषील सषीएमव्षी - एक नैसरगगिक संकट

संपादकीय

जागवतक अथ्षव्यवथिठेत कठे ळी ्या कपकाला खूप महत्ाचठे थिान आहठे. ककंबहुना 
अनठेक दठेशाची आभथ्षक प्रगती कठे ळी ्या कपकानठे घडवून आिली आहठे. बऱ्याच कठे ळी 
उत्ादक शठेतकऱ्यांचठे संसार ्याच कपकावर अवलंबून आहठेत. गोरगरीबांचठे अन्न असठे 
ज्ा कठे ळीचठे वि्षन कठे लठे जातठे त्ा कठे ळींना मात् सध्ा वनरवनराळ्ा रोगांचा सामना 
करावा लागतो आहठे. संकटठे कधी एकठे कटी ्यठेत नाहीत असठे म्हितात. अनठेक संकटठे 
ज्ावठेळी एकत् ्यठेऊन चाल करतात तठेव्ा त्ा सववांशी लढण्ासाठी एकच हत्ार 
उप्योगी पडत नाही. समोरचठे संकट नठेमकठे  कशा प्रकारचठे आहठे, त्ाचा आवाका 
आणि भीरिता ककती आहठे, त्ाचठे उपद्वमूल्य का्य आहठे एवढठेच नव्ठे तर त्ाचा 
संपूि्ष व का्यमचा बंदोबस्त कशानठे होऊ शकतो ्याचा शांत मनानठे व थंड डोक्ानठे 
पि अभ्ासपूि्ष ववचार करून वैज्ावनक उपा्य्योजना करीत पाऊलठे टाकावी 
लागतात. तटेंव्ा प्रभावीपिठे संकटांवर मात करता ्यठेऊ शकतठे. त्ासाठी सव्षप्रथम 
संकटाचठे अचूक ज्ान होिठे गरजठेचठे आहठे. 

कठे ळी कपकावर सध्ा आलठेल्या ककुम्बर मोझॅक व्ा्यरस (सीएमव्ी) ्या 
रोगाचठे नठेमकठे  ककती ज्ान व पररपूि्ष जािीव शठेतकऱ्यांमध्ठे अभ्ास व अनुभवानठे 
ववकश्सत झालठेली आहठे हठे तपासिठे गरजठेचठे आहठे. कारि शठेतकरी जोवर त्ा 
संकटांववर्यी काही कल्पना, समज-गैरसमज, पूव्षरिहदकूरतपिा बाळगून त्ाचठे 
ज्ान करून घठेऊ पाहतो, तोवर त्ाला सत् स्वरूप आकलन होऊ शकत नाही. सव्ष 
कल्पनांचा उगम ववचारात व ववचारांचा उगम पूव्षसंस्ारात वा पूवमानुभवांत असतो. 
ववचार पूवमानुभवांवर उभारलठेल्या ववचारांच्ा आश्र्यानठे सत्ाचठे दश्षन घठेठेण्ाचा प्र्यत्न 
करिठे म्हिजठे सत्ाला सातत्ाच्ा चाकोरीत जखडण्ाचा प्र्यत्न करिठे. सत्ाचठे 
आववभ्षवन वनत्नूतन स्वरूपात घडतठे. तठे वववश्क्षत चाकोरीतून घडत नाही. 
वनत्नूतनता चचरंतनत्ाची (eternity) वनदश्षक आहठे; सातत्ाची नव्ठे! म्हिूनच 
सातत्ावर आधारलठेल्या कल्पनांतून चचरंतनाचा वठेध घठेता ्यठेत नाही. सातत् म्हिजठे 
चचरंतनत् नव्ठे। सातत्ामध्ठे श्शळठेपिा तर चचरंतनत्ामध्ठे चैतन्याचा टवटवीतपिा 

“परमेश्वर झेपेल तेवढेच दयु:ख आपल्यालया देतो 
आणण पदलेले दयु:ख संपले की आपल्यालयाच 
िेतो”  असे एक प्रससद्ध वयाक् आह.े ह ेवयाक् 
आठवयार्लया निपमत् घडले आह ेते केळी पपकयावर 
आलेल्या सीएमव्ी रोगयाचे. अिेक शेतकऱयांिी 
हया रोग आल्यामयुळे शेतयातली केळीची रोपे उपटूि 
टयाकली आहते. बरचे शेतकरी सतत र्ेणयाऱया 
संकटयांमयुळे हवयालपदल झयाले आहते. त्यांची 
मती गयुंग झयाली आह.े कयाही हतबल, दयु:खी , 
कष्ी आहते. तर कयाही जण पयुन्या जोमयािे, इर्षेिे 
उभे रयाहण्याची तर्यारी म्हणूि ऑक्ोबरमध्े 
िवीि केळी रोपे लयावण्याची तर्यारी करीत 
आहते. आतया कयाही शेतकरी केळी लयागणीचे 
महीिे व कयालयावधी बदलण्याची भयार्या करीत 
आहते. जयुलै ते ऑगस्ट र्या कयालयावधीत केळी 
लयावण्यापेक्षया मयाचजा-एपप्रलमध्े ियाही तर 
ऑक्ोबर-िोव्हेंबर मध्े केळी लयागवडीचया 
ववचयार करीत आहते. र्या ववचयारयांबरोबर व 
पपक पद्धतीच्या शशस्ीचया आणण शेते व बयांध 
तणववरहीत, स्वच्छ ठेवण्याचया ववचयारही 
वततकयाच महत्याचया आह.े कोणत्याही संकटयावर 
कयार्मची उपयार्र्ोजिया करयावर्याची असेल तर 
सवयायंगीण व पररपूणजा तर्यारीनिशी रणयांगणयावर 
उतरयावे लयागते. सीएमव्ी ह ेएक िैसपगगिक संकट 
असूि त्या ववरूद्धची लढयाई अशीच परीपूणजातेिे 
करयावी लयागेल तरच ववजर् दृष्ीपथयात र्ेईल. 
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असतो. वनत्नूतन गवतशील स्वरूपात आववष्ार करिारठे सत् 
कोित्ाही ववचाराच्ा चौकटीत सामावू शकत नाही. सातत्ावर 
आधारलठेलठे ववचार चचरंतन सत्ाचा साक्षात्ार घडवू शकत 
नाहीत. ववचारांचठे वैय्यथ्ष उमजून सव्ष कल्पना लोपल्यावरच 
मोकळ्ा अंतरंगात श्रठे्याचा (समस्ठेचा) साक्षात्ार घडतो. हठे श्रठे्य 
पूि्षपिठे व वास्तवदशषी  पधदतीनठे जािून घठेण्ाची ज्ांची ईच्ा 
आहठे, त्ांच्ासाठी हठे संपादकती्य आहठे. कल्पनठेच्ा नंदनवनात 
राहून अछूट गोळ्ांच्ा फैरी झाडून ज्ांना स्वत:च्ाच पोळीवर 
तूप ओढून स्वाथमाची पूजा व आराधना करा्यची आहठे त्ांना सत् 
ककतीही टाहो फोडून सांघगतलठे तरी तठे ऐकू जाण्ाची शक्ता थोडी 
कमीच आहठे. कारि सो्यीस्रपिठे त्ांनी बदहऱ्याची भूवमका घठेिठे 
पसंत कठे लठेलठे आहठे. त्ामुळठे  ्या संपादकती्याकडठे वनखळ सत् 
सांगण्ाचा कठे लठेला अल्पसा प्र्यत्न इतक्ा म्यमाददत भावनठेनठे 
वाचकांनी पाहून मग अभ्ासांती आपली भूवमका ठरवावी अशी 
सुरुवातीलाच नम्र ववनंती आहठे.

रोपांमधून सीएमव्ी येतच नाही
जगातलठे कृरीशास्त्रातलठे कोितठेही पुस्तक व संदभ्ष रिंथ तुम्ही 

काढून पहा त्ात स्पष्पिठे नमूद कठे लठे आहठे कती, कठे ळीच्ा रोपांमधून 
कधीही सीएमव्ी रोग ्यठेत नाही. कटश्ूकल्चर रोपांंमधून तर तो 
्यठेिठे कदाकपही शक् नाही. कारि रोपठे बनववण्ापूवषी कटश्ूकल्चर 
प्र्योगशाळठेत (लॅब) व्ा्यरस इंडठेक्सगं करूनच कंदापासून 
रोगमुक् रोपठे बनववली जातात. एखाद्ावठेळी शठेतक-्यानठे सीएमव्ी 
रोगानठे बाभधत झालठेल्या झाडाचा कंद काढून कळत न कळतपिठे 
लावला तर व्ा्यरस ्यठेऊ शकतो. पि ही शक्ता प्र्योगशाळठेच्ा 
व कटश्ूकल्चर रोपांच्ा बाबतीत घडूच शकत नाही. कारि रोप 
बनववण्ापूवषी प्रत्ठेक कंदाची तपासिी कठे ली जातठे. त्ात काही 
दोर वा रोग, व्ा्यरस असल्यास तो बाजूला फठे कला जातो. 
त्ापासून कटश्ूकल्चर रोपठे बनववली जात नाहीत. त्ामुळठे  
कटश्ूकल्चर रोपांमधून सीएमव्ी रोगाचा प्रसार होण्ाची सुतराम 
शक्ता नाही. पि काही लोकांनी जािीवपूव्षक व हठेतुपुरस्सर 
जैनच्ा कटश्ूकल्चर रोपांमधूनच हा सीएमव्ी रोग आला असा 
प्रचार चालववला आहठे. ्यामागठे त्ांची स्वाथमाची गणितं दडलठेली 
आहठेत. कंपनीकडून काही पदरात पाडून घठेता आलठे तर तठे त्ांना हवठे 
आहठे. ्यासाठी शठेतकऱ्यांना भडकववण्ाचठे आणि गोबठेल्स 
नीवतप्रमािठे एक असत् सतत शंभर वठेळा बोलत राहील्यानठे 
लोकांना खरठे वाटू लागतठे. त्ा पद्तीचठे धोरि अवलंवबलठे जात 
आहठे. पि सत्ाची ताकद फार मोठी असतठे. तठे कधीही साधठे असत 
नाही. आम्ही ्या रोगाच्ा वनवमत्ानठे जळगाव, बु-हानपुर, बडवानी, 
नंदरूबार, धार, ्यावल, रावठेर, मुक्ाईनगर व जवळपासच्ा 

सीएमव्ीचा इततहास शंभर वर्षांचा
जगामध्ठे कठे ळी ्या कपकावर बनाना बंचीटॉप, बनाना 

ब्ॅटि मोझाईक, बनाना टिीक आणि बनाना ककुम्बर 
मोझॅक अशा चार प्रकारचठे व्ा्यरस ्यठेतात. त्ातला 
ककुम्बर मोझॅक हा व्ा्यरस सध्ा आपल्याकडठे बरठेच 
थैमान घालतो आहठे. महाराष्ट्र ातील जळगाव आणि 
मध्प्रदठेशातील बुऱहानपूर व खरगोन, धार ्या श्जल्हात ्या 
व्ा्यरसनठे उच्ाद मांडला आहठे. अगोदरच मागील ३-४ 
वरवांपासून वनरवनराळ्ा संकटांनी रिस्त व हतबल झालठेल्या 
आणि त्ामुळठे  मनोबल खचलठेल्या शठेतक-्यांना ्या 
सीएमव्ीचा सामना प्रभावीपिठे कसा करावा असा प्रश्न 
पडला आहठे. वास्तववक सीएमव्ी हा रोग आपल्याकडठे 
्यावरषी पदहल्यांदाच आला आहठे अशातला काही भाग नाही. 
जगात ्या ककुम्बर मोझॅक व्ा्यरसचठे आस्स्तत् १०० 
वरवांपासून आणि महाराष्ट्र ात जवळपास ७७वरमापासून 
आहठे. सन १९०० मध्ठे नाॅथ्ष अमठेररकठे त पदहल्यांदा हा 
सीएमव्ी रोग आढळून आला. बोममोव्ीरीटठेड ्या 
फॅवमलीतला हा रोग १२०० वनस्पती  आणि कपकांवर 
पररिाम करतो असठे आढळून आलठे आहठे. बोममोव्ीरीटठेड ्या 
व्ा्यरसमध्ठे ३६ स्पठेशीज असून त्ांची ववभागिी ६ गटात 
(Genera) करण्ात आली आहठे. टोमॅटो, वमरची, वठेलवगषी्य 
भाजीपाल्याची कपकठे  आणि ववववध प्रकारची गवतठे व ति 
(उदा. कठे ना, चचवळ, घोळ, आघाडा, तरोटा) हठे ्या सीएमव्ी 
रोगाचठे वाहक व प्रचारक आहठेत. ्या कपकांवर ्यठेिा-्या 
वठेगवठेगळ्ा प्रकारच्ा ककडींमुळठे  सीएमव्ी रोगाचा प्रसार 
होतो. मावा, तुडतुडठे, पांढरी माशी व फुलकतीडठे ्यांच्ाप्रमािठेच 
कापूस व मका ही कपकठे  दठेखील ्या रोगाची जोपासना 
करिारठे, आवतथ्य करिारठे ्यजमान आहठेत.
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पररसरातील ज्ा अनठेक शठेतकऱ्यांच्ा मुलाखती घठेऊन त्ांच्ाशी 
संवाद साधला, चचमा कठे ली. त्ापैकती एकाही शठेतकऱ्यानठे 
कटश्ूकल्चरच्ा रोपांमधून हा सीएमव्ी आला आणि रोपठे रोगरिस्त 
व व्ा्यरस बाभधत होती असठे म्हटलठे नाही.

जून तठे ऑगटि ्या तीन मदहन्यांच्ा काळात कंपनीनठे 
कटश्ूकल्चरची लाखो रोपठे दठेशाच्ा कानाकोपऱ्यात हजारो 
शठेतकऱ्यांना ददली आहठेत. ही रोपठे जर रोगरिस्त असती तर दठेशाच्ा 
सव्ष भागातील ्या काळात त्यार झालठेल्या व लागि झालठेल्या 
रोपांवर सीएमव्ी ्या्यला पादहजठे होता. पि चचत् सरमास ददसत 
नाही. हाताच्ा बोटांवर मोजण्ाइतकती गावठे व दठकािठे सोडली तर 
बहुतठेक सव्ष दठकािची कटश्ू रोपठे उत्म स्थितीत आहठेत. बागा 
सुदृढपिठे उभ्ा आहठेत. कंपनीला शठेतकऱ्यांना रोपठे द्ा्यला ववलंब 
झाला ही वस्तुस्थिती आहठे. ती कोिीच अमान्य करीत नाही. कारि 
कोरोना कोववड-१९ ्या संसग्षजन्य व्ा्यरसचठे संकटच इतकठे  
भ्यानक व भीरि होतठे आणि आज दठेखील आहठे ज्ामुळठे  मजूर, 
कम्षचारी, अभधकारी कोिीच कामाला ्या्यला त्यार नव्तठे. सगळी 
कामठे ठप्प पडली होती.अशा वठेळी कटश्ूकल्चरची रोपठे कोि व 
कशी त्यार करिार? त्ामुळठे  लाॅकडाऊनच्ा काळात दोन-चार 
मदहनठे रोपठे वनवम्षतीच्ा कामाला कुलूपच लागलठेलठे होतठे. 
लाॅकडाऊनमध्ठे थोडीशी ढील वमळून कामात सैलपिा व थोडी 
सुकरता आल्यावर आणि कामगार-मजूरांच्ा मनातली भभती थोडी 
कमी झाल्यावर रोपवनवम्षतीचा का्य्षक्रम पुन्ा सुरू झाला. आजही 
तो पूि्ष क्षमतठेनठे शंभर टक्ठे  वठेगानठे चालू आहठे असठे म्हिता ्यठेत 
नाही. त्ामुळठे  अनठेक शठेतकऱ्यांना ्यावठेळी जैनची कठे ळी रोपठे वमळू 
शकली नाहीत. पररिामी काही शठेतकऱ्यांना  इच्ा नसतानाही 

दसुऱ्या कंपनीची रोपठे घ्ावी लागली तर काहींना खाजगी 
लोकांकडून कंद ववकत घठेऊन तठे लावावठे लागलठे. 

्या दसुऱ्या कंपन्यांची रोपठे आणि कंदावरही ्यावरषी सीएमव्ी 
रोग आल्यामुळठे  ती झाडठे व बागा उपटून टाकाव्या लागल्या आहठेत. 
सीएमव्ी रोगानठे हल्ा फक् जैनच्ा रोपांवर कठे लठेला नाही. 
त्ाच्ा तावडीत जी रोपठे, कंद सापडली आणि श्जथठे रोगाला हात-
पा्य पसरण्ास अनुकूल पररस्थिती वनममाि झाली वतथठे त्ानठे 
पानांना कपवळसर पांढुरक्ा पट्टांची हळद लावून बुक्ाचठे काळठे  
डागही लावलठे. ही पररस्थिती का व कोिामुळठे  वनममाि झाली ्याचा 
तारतम्यबुद्ीनठे व गांभी्यमानठे ववचार कठे ला तर वनसगमानठे हठे संकट उभठे 
कठे लठे आणि मानवी चुकांनी त्ाला खतपािी घातलठे हठे उघडठे नागडठे 
सत् आहठे. तठे कोिालाच नाकारता ्यठेिार नाही. आपि ्या 
सत्ाकडठे आता थोडठे डोळठे  उघडठे ठठे वून पाहू्या.

अतवश्ांत पाऊस व ढगाळ वातावरण
्यावरषी पाऊस अगदी सख्ा आईच्ा भूवमकठे त आहठे. सतत 

पडतोच आहठे. पावसाला मोठा जोर नसला तरीही ररमझझम, भुरभुर, 
हलक्ा सरी, ररपररप ्यामुळठे  ककडी व रोग मोठ्ा प्रमािात 
वाढण्ाची शक्ता असतठे. मोठा वठेगाचा पाऊस अवतवृष्ी सारखा 
झाला असता तर ककडी व रोग मरून जातात,वाहून जातात, नष् 
होतात. पि ्यंदा तसठे घडलठे नाही. पावसाचा मंद वठेग ककडी व रोग 
वाढववण्ास सहाय्यभूत झाला. सततच्ा पावसामुळठे  शठेतात 
वाफसा आला नाही. शठेतकरीही शठेतात जाऊन, खुरपि, वनदंिी, 
औरध फवारिी ्यासारखी कामठे करू शकलठे नाहीत. शठेतात आणि 
बांधावर गवत, ति व ककडी रोगांना जोपासिाऱ्या वनस्पती, वठेली 

व झुडूपठे मोठ्ा प्रमािावर वाढून 
गठेल्या. सतत ढगाळ हवामान 
रादहल्यामुळठे  तठे ही ककडी व रोगांच्ा 
वाढीला सहाय्यकारी झालठे. हवामान 
ववभागाकडील आकडठेवारी 
पादहल्यानंतर आपल्या लक्षात ्यठेईल 
ककत्ठेक ददवस, ददवसातलठे एक-दोन 
तास दठेखील सू्य्षप्रकाश पडला नाही. 
ककत्ठेक गावांना सलग १५-२० 
ददवस दठेखील सू्य्षदश्षन झालठे नाही. 
त्ामुळठे  जठे वातावरि वनममाि झालठे. 
त्ानठे कठे ळीवरील सीएमव्ी रोग 
वाढीला लागला. हा रोग 
सुप्ावथिठेतच होता.  त्ाला अनुकूल 
असठे वातावरि सततच्ा पावसामुळठे  

सीएमव्ीचे यजमान - तरोटा वाल

चचवळ केना
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व ढगाळ वातावरिानठे वनममाि करून ददलठे. अशा हवामानात 
औरधांच्ा फवारण्ा करिठे म्हिजठे पैसा फुकट खच्ष करण्ासारखा 
आहठे असा ववचार काही शठेतकऱ्यांनी करून औरध फवारिी कठे ली 
नाही तरी त्ात त्ांचठे फार काही चुकलठे  असठे म्हिता ्यठेत नाही.  
धाडस करून काही शठेतकऱ्यांनी अशाही वातावरिात स्वत:च्ा 
शठेतात फवारण्ा कठे ल्या. पि त्ांचा काहीही उप्योग झाला नाही. 
कारि एकट्ा शठेतकऱ्यानठे फवारिी करून काही उप्योग नाही. 
शठेजारच्ा व आजूबाजूच्ा शठेतकऱ्यांनीही कपकं सांभाळण्ाची 
काळजी म्हिून त्ांच्ा कपकांवर ्योग्य ती औरध फवारिी करिठे 
आणि शठेती व कपकठे  स्वच् तिववरहीत ठठे विठे आवश्क आहठे. 
शठेतातलठे बांध दठेखील स्वच् ठठे वून त्ावर औरध फवारिी करिठे 
अगत्ाचठे होतठे. श्जथठे शठेतकरी स्वत: चठे बांध, स्वच् मोकळठे  ठठे वून 
औरधांच्ा फवारण्ा करीत नाही वतथठे तो शठेजाऱ्यांच्ा, साव्षजवनक 
जागा व पांद्ा आणि रस्ताच्ा कडठेला असलठेल्या मोठ्ा सरकारी 
बांध व चारी, गटारठे ्यांच्ा बाजूनठे माजलठेल्या व वाढलठेल्या वठेली, 
गवत, झाडठे-झुडपांवर तिनाशक व औरध फवारण्ाची अपठेक्षाच 
करता ्यठेत नाही. जठे साव्षजवनक मालकतीचठे आहठे त्ाच्ाबद्दल वनदान 

आपल्याकडठे तरी जनतठेच्ा मनात तसूभरही प्रठेम नसतठे. त्ामुळठे  
साव्षजवनक दठकािठे व जागा ्या घाि, अस्वच् ठठे वण्ासाठीच 
असतात अशा प्रकारची एक ववचचत् मानश्सकता आपल्या 
समाजामध्ठे त्यार झालठेली आहठे. अशा बठेश्शस्त व बठेजबाबदार 
वागण्ाचा फटका हा कधी ना कधी आपल्यालाच बसतो ्याचा 
अनुभव आता ्या रोगाच्ा वाढीतून जनतठेला वमळाला आहठे. त्ातून 
ती काही बोध व धडा घठेईल अशी अपठेक्षा करा्यला हरकत नाही.

पपकपद्धतीची शशस्त व फेरपालट 
एकाच शठेतात एकच कपक वारंवार घठेत रादहलो, कपकांचा 

फठे रपालट कठे ला नाही आणि रानठे काही मदहनठे कोितठेही कपक न घठेता 
मोकळी ठठे वून त्ा मातीला ववश्रांती ददली नाही तर जीवजंतू, ककडी 
व रोगराई वाढतच राहिार आहठे. कठे ळी कपकातून मोठ्ा प्रमािावर 
पैसा वमळतो हठे सू्य्षप्रकाशाइतकठे  सत् आहठे. त्ाबद्दल वाद नाही 
पि शठेवटी माती, जमीन हा ही सजीव घटक आहठे. सतत ती उपजावू 
ठठे वून आपि वापरीत राहीलो तर वतची उत्ादन क्षमता घटतठे. तीही 
काम करून करून म्हिजठे तुम्हाला कपक, उत्ादन दठेऊन थकतठे. 

मागील काही वरवांपासून 
ग्ोबल वॉवमिंग, बदलतठे 
हवामान आणि वाढत 
चाललठेला वनसगमाचा प्रकोप 
्यामुळठे  महाराष्ट्र ातील व 
ववशठेरतः खानदठेशातील कठे ळी 
उत्ादक शठेतक-्यांना दरवरषी 
मोठा आभथ्षक फटका बसतो 
आहठे. त्ात भर आता सीएमव्ी, 
करपा, श्सगाटोका, बंचीटॉप 
अशा वनरवनराळ्ा रोगांची पडतठे आहठे. त्ामुळठे  शठेतक-्यांच्ा 
हातातोंडाशी आलठेला घास ब-्याचदा दहरावला जातो कती का्य 
अशी भभती वनममाि होतठे आणि अनठेकदा तसठे घडतठेही. कापा्यला 
आलठेलठे कठे ळीचठे घड गारपीट, वादळवारा, अवतवृष्ी ्यामुळठे  पडून 
जातात. अचानक एका रात्ीत होत्ाचठे नव्तठे होतठे. ्या नैसघग्षक 
संकटांबरोबरच रोग व ककडींचा प्रादभुमाव कमी करा्यचा असठेल 
तर कठे ळीची लागवड नठेटहाऊसमध्ठे ककंवा शठेडनठेटमध्ठे करा्यला 
हवी. जगातील अनठेक दठेशांमध्ठे उदा. जपान, अमठेररका 
(कॅश्लफोवन्ष्या राज्), इस्त्राईल, मोरोक्ो, ऑटिट्र ठेश्ल्या, इराि, 
स्पठेन, टककी, वगैरठे. आता बंददस्त वातावरिात कठे ळी व त्ाश्शवा्य 
अन्य फळकपकांचठेही उदा. आंबा, पठेरू, डाचळंब, संत्ा, मोसंबी, 

टिट्र ॉबठेरी, द्ाक्षठे इत्ादी. उत्ादन 
घठेण्ात ्यठेत आहठे. आता 
खानदठेशातील शठेतक-्यांनी 
दठेखील बंददस्त वातावरिात 
नठेटहाऊसमध्ठे कठे ळी 
लावण्ास प्रारंभ कठे ला पादहजठे. 
जैन इररगठेशन कंपनीनठे 
जळगावच्ा जैन दहल्सवर 
नठेटहाऊसमध्ठे जो कठे ळी 
लावण्ाचा प्र्योग कठे ला होता 

तो अत्ंत ्यशस्वी ठरला होता तो सातत्ानठे चालू आहठे. आधी 
कठे लठे मग सांघगतलठे ्या न्या्यानठे कंपनी काम करतठे आहठे. 

नठेटहाऊसमध्ठे अत्ंत उतृ्ष् दजमाचठे घड पडून तठे एक 
मदहना आधी काढण्ात आलठे होतठे. नठेटहाऊसमध्ठे कठे ळी 
उत्ाददत करुन खानदठेशातला शठेतकरी जगातला सवमोतृ्ष् 
कठे ळी उत्ादक व वन्यमातदार बनू शकतो ही श्रद्ा व ववश्ास 
बाळगून आजपासूनच कामाला लागलो तर ्यठेत्ा 5 वरमात 
आपि वनश्श्तपिठे ववज्याचठे श्शखर गाठू शकू, असा ववश्ास जैन   
इररगठेशनचठे सह-व्यवथिापकती्य संचालक अश्जत जैन ्यांनी 
व्यक्  कठे ला असून ्या नव्या ददशठेनठे शठेतक-्यांनी जावठे असठे  
अावाहन कठे लठे आहठे.

 केळी बागा नियंत्ीत पद्धतीिे वाढववणे गरजेचे
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वतलाही ववश्रांतीची, पौष्ीक सकस खाद्ांंची म्हिजठे सटेंद्ी्य व 
रासा्यवनक, दहरवळीच्ा खतांची, मा्यक्रोन्यूटट्र ी्यंटची गरज असतठे. 
अनठेक कठे ळी बागा्यतदार सतत पैसठे वमळववण्ाच्ा हव्यासापोटी 
जवमनीला ववश्रांती दठेत नाही. ती मोकळी ठठे वत नाहीत.सतत 
कपकावर कपकठे  आणि मुख्त्ठे कठे ळीवर कठे ळी घठेत राहतात. त्ामुळठे  
कपकांचा फठे रपालट होत नाही आणि जवमनीत रोगराई वाढत राहतठे. 
नंदरूबारसारख्ा आददवासी श्जल्हातला आददवासी शठेतकरी 
कठे ळीचठे कपक काढून झाल्यावर एक वर्ष शठेत मोकळठे  ठठे वतो. 
त्ारानात एक वर्ष हरभरा, कापूस, गहू ्यासारखी कपकठे  घठेतो. पि 
जवमनीचा कस कमी करिारठे मक्ासारखठे कपक तो घठेत नाही. बरठेच 
शठेतकरी तर बीटी कपाशीचं कपक दठेखील घठेत नाहीत. कारि बीटी 
कपाशी जवमनीचठे मोठठे  शोरि करतठे आणि ताकद कमी करतठे 
अशीच त्ांची भावना असतठे. त्ामुळठे  तठे बीटीऐवजी दठेशी कपाशीचठे 
वाि लावतात. दठेशी कपाशीला उत्ादन कमी ्यठेतठे तरीही भाव 
५०० तठे १००० रूप्यांनी बीटीपठेक्षा जास्तच असतो. आणि मुख् 
म्हिजठे दठेशी कपाशीचठे सोट मुळ (सरळ) खूप खोलवर जात 
असल्यामुळठे  जमीन भुसभुशीत होऊन त्ात पाण्ाचा वनचरा 

चांगला होतो. तो पुढच्ा कपकांना व ववशठेरत: कठे ळीला दठबकनठे 
पािी दठेताना खूप सहाय्यकारी व पूरक ठरतो. त्ामुळठे  दठेशी कपाशी 
लावण्ाकडठे शठेतकऱ्यांचा ओढा आहठे हठे नंदरूबार श्जल्हातील 
तळवठे-ब्ाम्हिपुरी रस्तावरच्ा प्रवासात आम्हांला ददसून आलठे. 
रस्ताच्ा कडठेला ११ दठकािी कपाशीचठे कपक ददसलठे. त्ात ७ 
दठकािी दठेशी आणि ४ दठकािी बीटी कापूस होता व मधोमध 
कठे ळीचठे पीक काढून झाल्यावर जमीन नांगरट करून मोकळी 
ठठे वलठेली होती. जठे आददवासी शठेतकऱ्याला कळतठे तठे जळगांव, 
बुऱहािपुरच्ा सुज्, श्शश्क्षत, धनाढ्य कठे ळी बागा्यतदाराला का 
कळत नाही? हा प्रश्न थोडा कडक असला तरी वनश्श्त गांभभ्यमानठे 
ववचार करावा असा आहठे. कपाशी, मका, टोमॅटो, वमरची, भटेंडी, 
वालवर-पावटा, कारली ्यांसारख्ा वठेलवगषी्य भाज्ा जर सीएमव्ी 
रोगाला आवडीनठे जोपासिाऱ्या असतील तर त्ा कठे ळी बागठेशठेजारी 
ककंवा त्ा बागठेच्ा आसपास न लावता लांब इतरत् लावण्ाचा 
ववचार कठे ला पादहजठे. शक् असठेल तर असा भाजीपाला दसुरीकडून 
ककंवा बाजारातून ववकत आिला तरी चालठेल. घरात खाण्ासाठी 
लागिारी प्रत्ठेक वस्तु आपि स्वत:च्ाच शठेतात आज तरी वनममाि 

वातावरण व अन्नघटकांचषी हातरमळवणषी
केळी पीक उत्म र्ेण्यासयाठी िैसपगगिक वयातयावरण आणण मयुख्य अन्नद्रव्े (न्युट्ीशि 
मरॅिेजमेन्ट) र्यांचया समतोल सयाधयावयाच लयागतो. दोन्ीचया असमतोल निमयाजाण झयालया 
की पपकयावर ववपरीत पररणयाम झयालयाच म्हणूि समजया. जयास् तयापमयाियामयुळे रयावेर 
तयालयुक्यातील केळी बयागयांवर कयाही वेळेलया फेरस, णझिंक, मरॅग्ेशशर्म र्यांची 
कमतरतया जयाणवली की केळीच्या पयाियांवर पपवळ्या ररे्या व पटे् पदसतयात. सीएमव्ी 
रोगयामध्ेही केळीच्या पयाियांवर पयांढरट पपवळ्या ररे्या (क्ोरोनटक) व िेरिॉटीक 
कयाळे डयाग पदसतयात. बऱयाच शेतकऱयांिया र्या ररे्यांचया अभ्यास िसल्यामयुळे तो 
सीएमव्ी आह े की अन्नद्रव्यांची कमतरतया आह े हचे लक्षयात र्ेत ियाही. त्यामयुळे 
अिेक शेतकरी अभ्यासयाअभयावी केळीची रोपे सीएमव्ी समजूि उपटूि टयाकतयात 
असे आढळूि र्ेत आह.े तयांदलवयाडी, ऐिपूर, आरवयाडया गयावयात सीएमव्ी कमी आह.े 
कयारण न्युट्ीशि मरॅिेजमहेंट चयांगले आह.े पण कयुं भयारखेडया, वववरया, वयाघोदया, दयापोरया 
र्ेथे सीएमव्ीचे प्रमयाण जयास् आह.े कयारण पपकपद्धतीत शेतकरी बदलच करीत 
ियाहीत. बरचे शेतकरी केळीवर केळी हचे पीक घेत रयाहतयात आणण सीएमव्ीलया 
पूरक ठरतील अशी मकया, कयापूस व उन्याळ्यात टरबूज ही पपके मोठ्या प्रमयाणयावर 
घेऊि ती केळीबयागेच्या भोवतीच लयावतयात. िैसपगगिक वयातयावरण आणण अन्नघटक ह े
हयातयात हयात घयालूिच गेले पयापहजेत. अियुकूल िैसपगगिक वयातयावरण िसेल तर 
बऱयाचदया पयुरसेे अन्नघटक देऊिही बयार्ोमयास निपमगिती होईलच असे सयांगतया र्ेत 
ियाही. कयारण त्यासयाठी फोटोससिंन्ेसससची प्रपरिर्या होणे गरजेचे आह.े प्रखर 
सूर्जाप्रकयाश पमळयालया तरच झयाडयालया सयुदृढ पयािे पमळतील. १५ पदवस सूर्जादशजाि झयाले 
ियाही तर प्रकोप व रोगरयाई वयाढणयारच. र्यासयाठी पररसर व बयागया स्वच्छ, तण ववरहीत 
ठेवूि निर्पमतपणे दर ५ पदवसयांिी नकटकियाशकयांच्या फवयारण्या करीत रयापहले पयापहजे.
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करीत नाही. मग भाजीपाल्याच्ाच बाबतीत तसा अट्ाहास 
धरण्ात का्य शहािपि आहठे? भाजीसाठी ्यठेिारा खच्ष आणि त्ा 
भाजी उत्ादनामुळठे  कठे ळी बागठेवर ्यठेिाऱ्या रोगामुळठे  होिारठे 
नुकसान ्यांच्ा नफ्ा-तोट्ाचठे गणित शठेतकऱ्यांनी डोळठे  उघडठे 
ठठे वून एकदा मांडून पाहावठे. त्ाच्ा आपोआप लक्षात ्यठेईल कठे ळी 
बागठेशठेजारी भाजीचठे कपक घठेिठे हठे भाजी ववकत घठेण्ापठेक्षा जास्त 
नुकसान करिारठे आहठे. तटेंव्ा ववकत भाजी घठेतलठेली बरी. थोडक्ात, 
कठे ळी बागठेशठेजारी कोिती कपकठे  घ्ावीत ्याचठे शास्त्रशुद् ज्ान 
आता तरी शठेतकऱ्यांनी समजून घठेतलठे पादहजठे. मनाला ्यठेईल ती 
कपकठे  लाविठे आणि कपकपद्तीची श्शस्त न पाळिठे म्हिजठे स्वत:च्ा 
पा्यावर स्वत: धोंडा मारून घठेण्ासारखठे आहठे. ्यापुढील काळात 
शठेतकऱ्याला शठेती ज्ान, ववज्ान व तंत्ज्ानाची कास धरून तर 
करावीच लागठेल. पि तठेवढ्यानठे भागिार नाही. त्ाला व्यावसाघ्यक 
पद्तीनठे व व्यापारी दृकष्कोन समोर ठठे वून, इतर कोिावरही 
अवलंबून न राहता स्वत:च्ा प्रबळ मनोबलावर व मनगटाच्ा 
मजबूत जोरावर श्रद्ा व ववश्ास ठठे वून मनापासून अंग मठेहनत 
करावी लागठेल. स्वत:च्ा कष्ाचठे पा्यखत शठेतीला दठेऊन कपकांशी 
वनरीक्षिाच्ा माध्मातून संवाद करावा लागठेल. सरकार नावाची 
संथिा शठेतकऱ्यांना फार काळ मदत करू शकठे ल अशी स्थिती आता 
रादहलठेली नाही. ददवसटेंददवस सरकारही आपल्या जबाबदाऱ्या कमी 
करतठे आहठे हठे खाजगीकरि, खुली अथ्षव्यवथिा, भांडवलशाही, 

मुक् बाजारपठेठ, खुला बाजार, बोओटीचठे तत् (बांधा-वापरा-
हस्तांतरि करा) राष्ट्र ी्यकृत व सरकारी बँका कमी करून खाजगी 
बँका वाढवविठे, छोट्ा व मध्म नागरी व सहकारी बँकांची संख्ा 
घटवविठे ्याचठे वनदश्षक आहठे. त्ामुळठे  दरवठेळी नैसघग्षक ककंवा 
मानवी संकटठे व आपत्ींनी नुकसान झालठे म्हिजठे शठेतकऱ्याला 
सरकारकडून पुरठेपुर नुकसानभरपाई वमळठेल अशी शक्ता 
रादहलठेली नाही. मदतीसाठी भभकठे चा कटोरा घठेऊन सरकारच्ा 
दारात वारंवार उभठे राहिठे शठेतकऱ्याला परवडिारठे नाही. आणि असठे 
वागिठे त्ाच्ा स्वाभभमान, प्रवतष्ा, इभ्रत ्यांची ककंमत ठठे विारठेही 
नाही. तटेंव्ा अत्ंत सजग व सावध राहूनच शठेतकऱ्याला 
काळजीपूव्षक शठेती करावी लागठेल. सीएमव्ी सारख्ा रोगाकडठे 
कठे ळी बागा्यतदारांना गांभभ्यमानठे बघावठे लागठेल. रोग ्यठेण्ाच्ा 
अगोदरच सावधानता बाळगून औरधांच्ा वन्यमीत फवारण्ा 
चालू ठठे वाव्या लागतील. ्योग्य व अनुभवी तज्ांचा सल्ा कृतीत 
उतरावा लागठेल. फुटकळ, बाजारू व कठे वळ माल ववकण्ासाठी 
हपापलठेल्या आणि त्ापोटी दजमा, गुिवत्ा ्याकडठे कानाडोळा 
करून रात्ीत मोठठे  होण्ाची आस बाळगिाऱ्या कंपन्यांंच्ा 
मालाला त्ांची ्योग्य ती जागा दाखववण्ाचठे काम शठेतकऱ्यांना 
करावठे लागठेल. ्यासाठी सव्षप्रथम शठेतकरीच जागरूक व श्शश्क्षत 
होिठे गरजठेचठे आहठे.

फळ पपकववमया र्ोजिेचे सध्या जे निकर् बदलले आहते त्यात केळीवर र्ेणयाऱया सीएमव्ी रोगयाचया समयावेश केलया पयापहजे अशी 
शेतकऱयांची मयागणी आह.े केळी पपकयाचया ववमया पूणजा वर्याजाचया घेऊि त्यापोटी प्रवत एकर ६६०० रुपर्े ववमया म्हणूि कंपिी घेते पण 
जूि ते नडसहेंबर पर्यंत कोणतयाच निकर् लयागू करीत ियाही हया शेतकऱयांवर अन्यार् आह.े केळीची लयागण बरचे शेतकरी जूि ते 
ऑगस्ट, सप्हेंबर र्याच कयाळयात करतयात आणण रोपे लहयाि असतयाियाच सीएमव्ी रोग त्यांच्यावर हल्या करतो. त्यामयुळे लयागणीपयासूि 
ववमया संरक्षण पमळयाले पयापहजे अशी शेतकऱयांची अपेक्षया व मयागणी आह.े सीएमव्ी ह ेिैसपगगिक संकट असूि कयाही वेळया कयाही 
भयागयात पपकयाचे शंभर टके्ही ियुकसयाि होऊ शकते. तेव्यां शंभर टके् ियुकसयािीलया प्रवत हके्र ५० हजयार रुपर्े ियुकसयािभरपयाई 
देण्यापेक्षया ववमया कंपिीिे प्रत्क्ष पयाहणी (सव्षे) करूि ियुकसयािीची रक्म ठरवयावी. २०१९-२० मध्े 
हके्री ६६ हजयार रुपर्े ियुकसयािभरपयाई देत होते. ती आतया कमी केली आह.े र्यामयुळे शेतकऱयांिया 

र्ोजिेचया फयार्दयाही कमीच पमळेल. शशवयार् निर्म खूपच जयाचक केल्यािे बरचे शेतकरी 
र्ोजिेत भयाग घेऊही शकणयार ियाहीत. र्यापूववी आर्सीआर्सीआर् लोम्बडजा आणण अलयार्न्स 

इनशयुरन्स र्यांिी एकत्र र्ेऊि एकरी ९ हजयार रुपर्े ववमया भरलया तर सीएमव्ीसयाठी ४० हजयार 
रुपर्े आणण वयादळयासयाठी ८० हजयार रुपर्े प्रवत एकर ियुकसयाि भरपयाई केळी बयागयार्तदयारयांिया 

देण्याचया प्रस्याव तर्यार केलया होतया. परतंयु तो पण हवयामयाि आधयारीत आह.े त्यालया प्रत्क्ष पयाहणी 
आधयाररत केले तर ियुकसयाि होणयाऱया शेतकऱयालया फयार्दया पमळेल. तेव्यां त्यावरही निणजार् व्यावया अशी 

शेतकऱयांची मयागणी आह.े

रपक यवमा योजनेत सषीएमव्षीचा समावेश व्ावा - शेतकऱांचषी अपेक्ा
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 -  यवशाल रामेश्वर अग्रवाल
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केळीच्या रोपयांवर सीएमव्ी (ककयु म्बर मोझरॅक 
व्यार्रस) हया रोग र्ेण्याचे प्रमयाण र्यावर्वी वयाढले 
आह.े मयागच्या वर्वीही कयाही ठठकयाणी केळीच्या 
झयाडयांवर हया रोग आलया होतया पण त्याचे प्रमयाण खयुप 
कमी होते. त्या तयुलिेत र्ंदयाच्या वर्वी रोगयाचया प्रभयाव 
असधक आह.े त्यामयुळे ब-र्याच शेतक-र्यांिी शेतयातली 
रोपे उपटूि फेकली आहते. हया रोग िेमकया कशयामयुळे 
व कोणत्या कयारणयांिी र्ेतो र्याबद्दल शेतक-र्यांमध्े 
ववववध प्रकयारचे मतप्रवयाह आहते. कृवर् शयास्त्रज्, 
केळी पपक तज्, अभ्यासक व अियुभवी शेतकरी 
र्यांचीही ह्या रोगयाबयाबत कयाही मते व ववचयार आहते. 
ती त्यांच्या कयाम, अियुभव, निरीक्षण, अभ्यास, चचयाजा 
व संवयाद र्यातूि बिली आहते. र्या रोगयाबयाबतची 
प्रत्ेकयाची कयारणमीमयांसया व ववचयारप्रणयाली 
निरनिरयाळी आह.े त्यामयुळे रोगयाच्या सद्यस्थितीच्या 
कयारणयांबयाबतची अवथिया एक हत्ी आणण सयात 
आंधळे र्या गोष्ीसयारखी झयालेली आह.े हत्ीचया जो 
भयाग आपल्या हयाती आलया तसयाच तो आह े असे 
आंधळ्यांिया वयाटले. शेतकरी व अभ्यासकयांिया 
सीएमव्ी रोगयाची कयारणे तशीच निरनिरयाळी वयाटली. 
त्यामयुळे र्या कयारणयांबयाबत अजूि तरी कयु ठे 
एकवयाक्तया पदसत ियाही.

रोगयाच्या ववववध अंगयाची व कयारणयांची सवयायंगीण 
व सम्यक चचयाजा व्यावी म्हणूि कृवर्तीथजा मयाससकयािे 
कयाही केळी बयागयार्तदयार शेतक-र्यांच्या मयुलयाखती 
घेतल्या आहते. त्या त्यांच्याच शब्यात र्ेथे 
आपल्यासमोर ठेववत आहोत.
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ददड फूटाप्यिंत वाढली होती. 

कठे ळीच्ा रोपांवर सीएमव्ी दरवरषी थोडाफार ्यठेतोच. ्यंदाच 
तो पदहल्यांदा आला आहठे अशी काही स्थिती नाही. २०१६ मध्ठे हा 
रोग थोडा जास्त होता. म्हिजठे त्ावठेळठेस १० तठे १५ टक्ठे  रोपठे 
उपटून फठे कली होती. त्ावठेळी १५ हजाराच्ा प्ाॅटमध्ठे ११०० रोपठे 
उपटली होती. २०१६ मध्ठे हा पदहल्यांदा गावात आढळून आला 
होता. त्ावठेळी पोंगा हुमिीमुळठे  कुजतो्य, सडतो्य असठे लोक 
म्हिा्यचठे. ७ जुलैला जी ३ रोपठे ददसली ती उपटल्यानंतर अॅश्सफठे ट 
पावडर, इवमडा, वनमऑईल, टिीकर, क्ोरोपा्यरीफाॅस ्यांसारख्ा 
औरधांचठे पाच फवारठे मारलठे. पदहल्या फवा-्याच्ा वठेळी १ श्लटर 
पाण्ात २ रिॅम अॅश्सफठे ट पावडर, २ वमली क्ोरोपा्यरीफाॅस,  
२ वमली वनमऑईल, ०.५ वमली इवमडा आणि २० श्लटर पाण्ात 
५ वमली टिीकर घठेवून ्या सववांचठे वमश्रि घठेऊन फवारलठे.

श्ी. तवशाल रामेश्वर अग्रवाल (मु.पो. आटवाडे, 
ता. रावेर, शज. जळगांव) मो. ८८०५३७३४०६

७ मठे रोजी १० हजार, ७ जूनला १२ हजार, १ जुलैला ५६०० 
आणि नंतर ३४०० अशी एकुि ४५ हजार जैन कटश्ूकल्चरची रोपठे 
मी लावली. १ जुलैच्ा लागिीला मलल्चगं नव्तठे. बाकती सव्ष 
लागिीला मलल्चगं होतठे. ५ तठे ७ जुलैच्ा दरम्यान ्या १२ हजाराच्ा 
लागवडीत मला ३ रोपठे सीएमव्ीची आढळून आली. कठे ळी रोपांवर 
सीएमव्ी रोग आला आहठे हठे सव्षप्रथम माझ्ा लक्षात आल्याबरोबर 
मी. श्री. कठे .बी. पाटील ्यांना तसठे फोनवरून कळवून फोटो 
पाठववला. पोंग्याच्ा खालचठे म्हिजठे दोन नंबरच्ा पानावर 
कपवळसर व काळपट डाग होतठे.  ववशठेरत: ्यातली दोन झाडठे 
बांधावरची आणि एक झाड मधलठे होतठे. एक मदहन्यात रोपांची वाढ 
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दीड फूटाच्ा रोपावर ४ टिट्र ोकच्ा पठेटट्र ोलपंपानठे फवारा 

मारला तर पान व झाड पूि्ष ओलठे तर होतठेच पि ३ फूटाचा जो बठेड 

आहठे आणि खाली जी ९ इंचाची जागा आहठे तीही पूि्ष ओली होती. 

त्ामुळठे  खालचा भाग तिमुक् राहतो. ्याकररता औरध 

पठेटट्र ोलपंपानठेच फवारलठे पादहजठे. शठेत तिमुक् ठठे विठे गरजठेचठे आहठे. २ 

तठे ५ टक्ठे  ति शठेतात राहतठेच. त्ा तिावरचठे थ्ीप्स व ककडठे हठे 

कॅरींग एजंट म्हिून काम करून रोग पसरववतात. बरीच मािसठे 

बॅटरी पंपानठे औरध फवारतात. माझठे मत पठेटट्र ोलपंपानठेच औरध 

फवारावठे असठे आहठे.

सीएमव्ी रोगाच्ा वन्यंत्िासाठी ककंबहुना तो ्यठेऊ न्यठे 

म्हिून माझी काही मतठे व वनरीक्षिठे आहठेत. ती पुढीलप्रमािठे 

सांगता ्यठेतील.

१) कठे ळीची रोपठे लावल्याबरोबर १५ जुलैला मलल्चगं करून 
टाकलठे. २५ मा्यक्रॉनच्ा जाडीचा व्ाईट कलरचा प्ॅस्टिकचा 
कागद बठेडवर अंथरला. त्ामुळठे  ददवसाच्ा सू्य्षप्रकाशात कागद 
तापला. जमीन भाजली गठेली. त्ामुळठे  रोपांकडठे ककडी आककर्षत 
झाल्या नाहीत. 

२) सीएमव्ीची रोपठे ददसल्याबरोबर ती उपटून फवारिी सुरू 
करा आणि बाकतीच्ा शठेतात श्जथठे लक्षिठे ददसली नाही वतथठेही 
फवारिी सुरू करा. १००-१२५ झाडठे रोगरिस्त होण्ाची वाट बघू 
नका. रोगाची लक्षिठे न दाखवविा-्या झाडांची संख्ा ककती आहठे हठे 
कोिी सांगू शकत नाही. 

३) जो फवारा रोपांवर मारतो त्ापठेक्षा दपु्पट औरधांचा 
फवारा हा पूि्ष बांधावर मारा्यचा. मग ५ तठे १० ककतीही फवारठे 
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लागो. बांधावर गवत बाराही मदहनठे राहतठे. एकदा तिनाशक 
मारल्यानंतर त्ाचा प्रभाव १५-३० ददवस राहतो. गवताचठे जाळठे  
बांधावर राहतठे. रस्ताला लागून जठे बांध असतात तठे मोठठे   असतात. 
शठेतातलठे बांध आकारानठे लहान असतात. खरा प्रश्न मोठ्ा बांधाचा 
असतो. तठे स्वच् ठठे विठे खुप महत्ाचठे आहठे.

७ जूनच्ा प्ाॅटमधली जास्तीत जास्त ४० तठे ५० रोपठे मी 
उपटून फठे कली. शठेवटचा १ जुलैचा जो प्ाॅट होता त्ातली १०० 
रोपठे उपटून  फठे कली आणि आिखीन ३०-४० रोपठे उपटून टाकावी 
लागतील असा अंदाज आहठे.

काही कंपन्ांचा चुकीचा प्रसार 
काही कंपन्यांनी व्ीडीओवरून ्या सीएमव्ी ्या रोगासंबंधी 

जी काही मादहती व चचत्ठे पाठववली ती बरीचशी शठेतक-्यांची 

ददशाभूल करिारी होती. ही मादहतीही चुकतीची होती. रोपठे उपटून 

फठे कू नका. स्लिचींग पावडरचठे टट्र टेंचचगं करा व रवोडाला दठबक मधून 

जािारठे पािी ८ ददवस बंद करा. फंगीसाईड आणि अॅन्ीबा्योटी्स 

्याचा फवारा मारा. हठे सगळठे  प्र्योग इवव्षनी्या वन्यंत्िाचठे आहठे. 

सीएमव्ीसाठी नाही. मग इवव्षनी्याची टट्र ीटमटेंट सीएमव्ीला दठेऊन 

कसठे चालठेल? त्ामुळठे  अनठेक शठेतकरी संभ्रमात पडलठे. चुकतीचा 

उपचार झाला. त्ामुळठे  पूि्ष बागा उद्वस्त झाल्या. ३० तठे ४५ 

ददवस लोक टट्र ा्यलच करीत राहीलठे. इरवठेवन्या आणि 

सीएमव्ीमधील फरकच लोकांना कळला नाही.त्ामुळठे  प्रादभुमाव  

वाढला. हातातली उपचाराची वठेळ वनघून गठेली. नंतर फवारा मारून 

काहीच उप्योग झाला नाही. सीएमव्ी हा व्ा्यरस एक प्रकारचा 

कोरोनासारखा संसग्षजन्य रोग आहठे.  अन्य कंपन्यांच्ा  रोपांमध्ठेही 

हा सीएमव्ी रोग आढळून आला आहठे.  जािीवपूव्षक प्रचार मात् 

जैन कंपनीच्ा रोपांववरूद् चालू आहठे. अन्य कंपन्यांचीही रोपठे 

शठेतक-्यांनी उपटून फठे कली आहठेत. कंदाच्ा बागाही उपटल्या 

आहठेत. रोपठे लागवडीमध्ठे जैन कंपनीचा वाटा ८५ तठे ९० टक्ठे  आहठे. 

उरलठेल्या १०-१५ टक्क्ात बाकती सव्ष कंपन्या आहठेत. आता 

सीएमव्ी दरवरषी ्यठेतोच. पि चुकतीचा संदठेश शठेतक-्यांमध्ठे 

लवकर पसरतो. त्ामुळठे  लोकांनी म्हटलठे, प्र्योग करा्यला का्य 

हरकत आहठे? बसलठे स्लिचींग करत. त्ात तो आजार वाढला.

ब-्याच लोकांनी सीएमव्ी आल्यावर खताची मात्ा कमी 

कठे ली. त्ामुळठे  झाडाची वाढ वठेगानठे झाली नाही. ती लहान राहीली. 

लहान झाडांची रोगप्रवतकार शक्ती कमी असल्यानठे रोगांनी 

त्ाच्ावर लगठेच हल्ा कठे ला. मािसाच्ा खांद्ाच्ा उंचीच्ा वर 

झालठे गठेली तर सीएमव्ीचा हल्ा कमी होतो असठे माझठे वनरीक्षि 

आहठे. सुरूवातीच्ा काळात झाडाला नत्ाची फार आवश्कता 

असतठे पि ्यावरषी ्युरी्याचा मोठा तुटवडा होता. मला स्वत:ला ७० 

हजार रोपांसाठी १५ ददवसांकरीता ५० बॅगी ्युरी्या हवा होता. पि 

त्ाचठे रठेशवनगं झालठे आणि फक् १० बॅगा ्युरी्या वमळाला. ९० 

टक्ठे  लोकांना तर ्युरी्याच वमळाला नाही. त्ामुळठे  रोपांची चांगली 

वाढ झाली नाही. 
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सलग १५ दिवसांची झडी
भरपूर पाऊस ्यावरषी सतत सुरू होता. १२ तठे १५ ददवस 

सलग पाऊस व ढगाळ वातावरि २० जुलै तठे ५ ऑगटिप्यिंत होतठे. 

१० वरमानंतर सलग १५ ददवसांची झडी पहा्यला वमळाली. ्या 

काळात शठेतकरी शठेतात जाऊ शकला नाही. रोपांचठे वनरीक्षि करू 

शकला नाही आणि औरधांची फवारिी दठेखील करू शकला नाही. 

मागील १०-१५ वरमात असा पाऊसच पडला नाही. ्या पाऊस व 

ढगाळ वातावरिामुळठे  सीएमव्ी रोगाची वाढ झाली. हा रोग लगठेच 

वन्यंत्िात ्या्यचा असठेल तर आधी  शठेतक-्यांना रोग ओळखता 

आला पादहजठे. त्ावर पटकन ककटकनाशकांची फवारिी करता 

आली पादहजठे. तिांचा बंदोबस्त करता आला पादहजठे आणि 

न्युटट्र ीशनची (खतठे व अन्नघटक) कमतरता अश्जबात भासता कामा 

न्यठे. ्या चारही गोष्ी काळजीपूव्षक सांभाळिठे गरजठेचठे आहठे. 

इवव्षनी्याच्ा झाडालाही लोक सीएमव्ीचठे झाड समजतात. 

दपुारच्ा तापमानात पोंग्याला जो चटका बसतो त्ामुळठे  चाॅकलठेटी 

रंगाचा सॅ्कच ्यठेतो. त्ालाही लोक सीएमव्ी समजतात ककंवा 

बऱ्याचदा फवारा ही मारतात. तटेंव्ा पोंग्यात औरध साठून राहतठे. 

पोंग्याला तापमानामुळठे  डाग पडतो.  दोन तीन ददवसांनी तो डाग 

पानावर ्यठेतो. त्ालाही लोक सीएमव्ी समजतात. ब-्याच लोकांनी 

रोपठे ववळ्यानठे कापून फठे कली. मुळासकट झाड उपटून फठे किठे 

गरजठेचठे आहठे. काहींनी फक् पानठे कापली. तो ववळा चांगल्या 

झाडांना पि लावला. त्ामुळठेही रोग पसरण्ास मदत झाली.

सल्ागारांचा सुळसुळाट
काही न्यूटट्र ीशन मॅनठेजमटेंट करिा-्यां कंपन्यांनी स्वत:चा धंदा 

व्ावा व माल मोठ्ा प्रमािात ववकला जावा म्हिून शठेतक-्यांना 

चुकतीचा सल्ा ददला. सीएमव्ी दरुूस्त होईल एवढी खतठे टाका 

असठे सांघगतलठे आणि शठेवटी रोगाचठे वन्यंत्ि झालठे नाही हठे 

पादहल्यावर कटश्ूकल्चर कंपन्यांच्ा रोपांवर खापर फोडलठे. आता 

तर काही सल्ागारांनी शठेतक-्यांना फसववण्ाचा जिू ववडा 

उचलून प्रवत रोप ३ तठे ४ रूप्यांची कन्सलटन्सी सुरू कठे ली आहठे. 

ववशठेरत: रावठेर तालुक्ात हठे प्रमाि अभधक आहठे. सीएमव्ीचठे झाड 

दरुूस्त करून दठेऊ. तठे वनसवि टाकठे ल ्याची आम्ही हमी दठेतो असठे 

लोकांना सांगत आहठेत. पि शठेतक-्यांनी सावध राहण्ाची व अशा 

सल्ागारांपासून दरू राहण्ाची गरज आहठे.

सरकारचे केळी पपकाकडे िलु्लक्ष
रावठेर तालुक्ातून रोज ककमान ७०० कठे ळी टट्रक जातात. एका 

टट्रकमध्ठे १६ टन माल धरला तर रोज ११ हजार ६०० टन माल 
जातो. १० हजार रू. टन भाव धरला तर ११,५९,८८,३९२ कोटी 
रूप्यांची रोज उलाढाल होतठे. सीएमव्ी रोग आला तरी सरकारनठे 
पादहजठे तसठे लक्ष ददलठे नाही. आजही सरकारचठे कठे ळी कपकाकडठे 
आणि रावठेर तालुक्ाकडठे पूि्ष दलु्षक्ष आहठे. कठे ळीचठे कपक खूप 
महत्ाचठे असून अथ्षव्यवथिठेत खूप उलाढाल करिारठे आहठे. त्ाकडठे 
सरकारनठे दलु्षक्ष करिठे म्हिजठे शठेतकरी वा-्यावर सोडून 
दठेण्ासारखठे आहठे. तठेच काम सरकार करतठे आहठे.
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श्ी. पकशोर सुरेश पाटील (मु.पो. खामणी, 
ता. शज. बुऱहानपुर), मो. ९७५५१४४५४४ - 

जैन कंपनीची कटश्ूकल्चर कठे ळीची रिॅन्डनैन जातीची 
रोपठे १९९९-२००० पासून मी लावतो आहठे. ्या कठे ळींनीच 
आमच्ा जीवनात आभथ्षक समृद्ी आिली आहठे. ्यावरषी १५ 
जुलैला १० हजार, २० जुलैला ३ हजार आणि १५ ऑगटिला ८ 
हजार अशी एकूि २१ हजार कटश्ूकल्चर कठे ळीची मी ५ बा्य 
५ अंतरावर लावली. २००५ पासून आमच्ा भागात कठे ळी 
कपकावर सी.एम.व्ी. हा रोग ्यठेतो आहठे. पूवषी २-४ खोडठे ्या 
रोगामुळठे  काढून टाका्यला लागा्यची. २०११ मध्ठे १३ हजार 
रोपांपैकती एक हजार रोपठे ्या रोगाचा प्रादभुमाव झाल्यामुळठे  
काढून टाकावी लागली होती. मी दरवरषी ३० तठे ३५ हजार रोपठे 
आणि २० हजार कंद लावतो. गठेली सुमारठे १५ वरषे सी.एम.व्ी. 
रोगाचा अनुभव आम्ही घठेत आहोत. दरवरषी ५ तठे २५ झाडठे 
काढून टाका्यला लागा्यची. पि उन्ाळ्ातल्या माच्ष 
लागवडीमध्ठे कधीही हा रोग आला नाही. १९९४-९५ पासून मी 
जैन इररगठेशनचठे दठबक श्सचंनाचठे तंत्ज्ान वापरीत असून 
गठेल्या १२ वरवांपूवषीच्ा लॅटरल अजूनही सुरू आहठेत. जैनची 
कटश्ूकल्चर रोपठे आणि दठबक श्सचंनाचठे सादहत् अत्ंत 
दजषेदार असून त्ानठेच कठे ळी बागा्यतदारांच्ा जीवनात 
आभथ्षक उन्नती व क्रांती घडवून आिली आहठे.

बैलपोळ्ाच्ा ददवशीच मला शठेतात सीएमव्ी रोगाची 
बाधा झालठेली रोपठे ददसली. तठेव्ां ४००-५०० रोपठे बाभधत 
असतील. नंतर १५ ददवसात रोग खूप पसरून गठेला. त्ामुळठे  
१५ आणि २० जुलैच्ा लागिीची १३ हजार रोपठे पूि्षपिठे 
उपटून टाकली. कंदाचीही १६ हजार रोपठे उपटली. त्ांच्ावरही 
सीएमव्ी रोग आला होता. हठे कंद ४ रुप्यठे दरानठे शहापूरमधून 
खाजगी बागठेतून आिलठे होतठे. कंदाची लागि १० जुलैची होती. 
दीड मदहन्यानंतर तीही काढून टाकावी लागली.

सीएमव्ी हा व्ा्यरस सुप् अवथिठेत पडलठेला असतो. 
असठे मला वाटतठे. भरपूर आद््षता, दमट वातावरि, सतत १०-१५ 
ददवस भुरभूर पाऊस, २५ डीरिीचठे तापमान ्यांसारखी अनुकूल 
पररस्थिती वनममाि झाली कती कपाशीवर ्यठेिारा मावा, कतीडठे 
आणि सव्ष प्रकारचठे ककटक ्यांच्ामाफ्ष त रोगाचा प्रसार होतो. 
आमच्ा शठेतात ति नव्तठे पि आजूबाजूला प्रचंड ति होतठे. 
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्या तिावरील ककडठे वठेगानठे रोगाचा प्रसार करतात. एकदम जोराचा 
धो धो पाऊस आलाच नाही. त्ामुळठे  कपाशी आणि मक्ावरील 
कतीड कठे ळीवर गठेली.  उन्ाळी मका जूनप्यिंत  चालला. फवारिी 
कशावरच झाली नाही. ऊन नाही आणि सलग १५-२० ददवसापासून 
पाऊस व ढगाळ वातावरि ्यामुळठे  ्यावरषी कठे ळी बागा्यतदारांचा 
घात झाला.

प्रश्ाचे हेतूपूव्लक राजकारण
माच्ष तठे जून ्या काळातल्या लागवडीवर हा सी.एम.व्ी. ्यठेत 

नाही असा माझा अनुभव आहठे. कारि पाऊस भरपूर ्यठेईप्यिंत ही 
झाडठे उंच होऊन पानठे मोठी लांब व रंुद झालठेली असतात. त्ामुळठे  
वतथप्यिंत ककडठे पोहोचू शकत नाहीत. पाऊस पडल्यानंतरच कतीड 
वनममाि होऊन वाढा्यला लागतठे. १५ जुलै तठे ऑगटिचा शठेवट हा 
कपाशीवरील ककडीचा (सककंग पठेटि) मुख् काळ आहठे. ्या काळात 
औरधठे जास्त ववकली जातात. मुळात कटश्ूकल्चर रोपांमधून 
सी.एम.व्ी. हा रोग ्यठेिठे संभवतच नाही. कारि ही रोपठे बंददस्त 

वातावरिात व पूि्ष हा्यश्जवनक पद्तीनठे त्यार कठे ली जातात. 
खुल्या वातावरिातूनच हा रोग पसरतो. रोपांमधून रोग ्यठेत असता 
तर कंदाच्ा बागठेवर रोग ्यठेण्ाचठे काहीच कारि नव्तठे. आज 
मलाच का्य अनठेक शठेतकऱ्यांना कंदाच्ा बागा उपटून फठे काव्या 
लागल्या आहठेत. काही लोकांनी ्या प्रश्नाचठे राजकारि चालववलठे 
आहठे. काही नैराश् आलठेलठे शठेतकरी जठे कधी रोपच लावीत नाहीत 
तठे ्यावर जास्त बोलत आहठेत. इतक्ा वरमात आम्ही रोपांपासूनच 
प्रगती कठे ली आहठे. रोपांमुळठे  दोन मदहनठे लवकर कठे ळी काढा्यला 
्यठेऊन वठेळ वाचतो. घड मोठा व वजनाला जास्त भरतो. भाव 
कंदापठेक्षा चांगला वमळतो. आपली चूक दसुऱ्यांवर ढकला्यची हा 
मािसाचा स्वभाव आहठे. रोपांमधून व्ा्यरस ्यठेत असता तर तो 
२०-२५ वरवांपूवषीच आला असता. फक् कटश्ूकल्चर रोपांवर आला 
असता तर मीही समजू शकलो असतो. पि तो कंदांवरही आला आणि 
जैन प्रमािठेच अन्य कंपन्यांच्ा कटश्ूकल्चर रोपांवरही आला. ्याचा 
अथ्ष सरळ आहठे रोग रोपांमुळठे  नाही तर वातावरिामुळठे  आला. त्ामुळठे  
सी.एम.व्ी. हठे नैसघग्षक संकट आहठे हठे आपि मान्य कठे लठे पादहजठे.
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सामुिाययक उपायांची गरज

अथमात ्या रोगाच्ा वन्यंत्िासाठी जठे उपा्य करा्यला 
पादहजठेत तठे ऐकून घ्ा्यला व करा्यला आज कोिीच त्यार नाही. 
एकदा एकट्ानठे फवारा मारला तर तो फा्यद्ाचा होिार नाही. 
सतत पाऊस पडत असताना फवारा मारून उप्योग नाही. त्ा 
पररसरातील सव्ष शठेतकऱ्यांनी कपकांवर व तिांवर आणि ककडींना 
पोरक असलठेल्या आघाडा, कठे ना, घोळ ्यावरही तिनाशक फवारलठे 
पादहजठे. कपाशीला प्यमा्य ठरू शकठे ल अशी चवळी, मूग ही कपकठे  
चांगली आहठेत पि ती सी.एम.व्ी. रोगाला प्रबळ पाठबळ दठेिारी 
आहठेत. गठेल्या १५-२० वरवांपासून आम्ही सी.एम.व्ी. पाहतो्य. तो 
नैसघग्षक आहठे. तो बाहठेरून आलठेला नाही. सुप् अवथिठेतल्या ्या 
रोगाला कतीडठे पसरववतात. त्ासाठी एककत्त ्यठेऊन शठेतकऱ्यांनी 
कतीड प्रवतबंधक उपा्य ्योजलठे पादहजठेत. कठे वमकल, बा्योलॉश्जकल 
आणि मठेकॅवनकल ्या तीनही पातळ्ांवर शठेतकऱ्यांनी काम 
करण्ाची गरज आहठे. समस्ठेवरचा उपा्य शोधावा लागठेल. कठे वळ 

एकमठेकांवर आरोप करून प्रश्न सुटिार नाही. आपि कटश्ूकल्चर 
रोपांच्ा कठे ळींना १५० तठे २०० रुप्यठे भाव जास्त वमळाला तर तठे 
दसुऱ्यांना दठेतो का? नाही ना! माझी चूक एवढीच झाली कती रोपठे 
लावल्यानंतर एकच फवारा मारला. इतक्ा लवकर व कमी वठेळठेत 
रोग ्यठेईल असठे वाटलठे नाही. तसठे ददसलठे असतठे तर लगठेच जास्तीचठे 
फवारठे मारलठे असतठे. खरं म्हिजठे सध्ा शठेतकऱ्याच्ा अंगातून काम 
वनघून गठेलठे आहठे. गठेल्या ३-४ वरवांपासून तो अनठेक संकटांनी खचून 
गठेला आहठे. त्ामुळठे  अववरत कष् करण्ाचठे मनोबल पूवषीसारखठे 
त्ाच्ात रादहलठेलठे नाही. रोपाची ककंमत धरून एका झाडाला 25 
रुप्यठे खच्ष शठेतकऱ्यांचा आजच होऊन गठेलठेला आहठे. शठेतमालाचठे 
भाव वाढू न दठेिठे हठे शासनाचठे धोरि आहठे त्ाचा दषु्पररिाम आज 
शठेतकऱ्यांना भोगावा लागतो आहठे. शठेतीच्ा प्रत्ठेक प्रश्नाचठे 
राजकारि चालू आहठे. त्ामुळठे  समस्ा सुटण्ाऐवजी त्ा अभधकच 
वबकट व गुंतागुंतीच्ा बनत चालल्या आहठेत. ददुदैवानठे कटश्ूकल्चर 
कठे ळीची रोपठेही आता त्ात सापडली आहठेत.
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संजय गबा पाटील व सागर अरतविं पाटील 
(मु.पो. तळवे, ता. तळोिा, शज. नंिरूबार) 
मो. ९३७०६४६०९४ / ९३५९२९८३४६

१ जूनला ६ हजार आणि १५ तठे ३१ जुलै २०२० ्या काळात 
७५ हजार अशी एकूि ८१ हजार जैन कंपनीची कटश्ूकल्चर 
रिॅन्डनैन ्या जातीची कठे ळी लावली आहठेत. ६.५ बा्य ५.५ 
फूटावर एकरी १२५० तठे १३०० रोपठे लावली. गठेल्या २५ 
वरवांपासून म्हिजठे कटश्ूकल्चरची रोपठे सुरू झाल्यापासून मी 

जैन कंपनीची रोपठे लावतो आहठे. एकुि १७५ एकर जवमनीत मी 
दरवरषी कठे ळी लावतो. पि आजप्यिंत कधीच सीएमव्ी रोग माझ्ा 
कठे ळीबागठेत आला नाही. बरठेच शठेतकरी ्यावरषी जुलैच्ा लागिीत 
सीएमव्ी आला असठे म्हितात आणि त्ाबद्दल जैन कटश्ूकल्चर 
रोपांना दोर दठेतात. माझठे त्ांना आव्ान आहठे कती, मी ही जुलै 
मदहन्यात ७५ हजार कठे ळीची रोपठे लावली आहठेत. त्ात एक तरी 
सीएमव्ी रोग शोधून दाखवा. हजार रूप्यठे बश्क्षस दठेईन. जुलैच्ा 
लागिीत फक् खतठे टाकली आहठेत. औरध कुठलठेच फवारलठे 
नाही. लागिीपासून आताप्यिंत (१७ सप्टेंबर २०२० ) प्रती हजारी 

जैन टटश्यूक्चरची जुलै मटहन्ात ७५ हजार रोपे लावलेली सीएमव्ी मुक्त बाग अभिमानाने दाखववतािंना
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संजय गबा पाटील, तळवे

सीएमव्ीचे 
झाड

िाखवा 
१००० 
रुपये 

तमळवा

खोड २ बॅगा डीएपी, २ बॅगा पोटॅश, १ बॅग ्युरी्या आणि १० ककलो 
मॅग्ठेश्श्यम सल्ठे ट असठे दोन डोस टाकलठे आहठेत. पदहल्या साडठेतीन 
मदहन्याच्ा आत ४ डोस टाकतो. नंतर फकट्षगठेशन सुरू करून दर 
आठव्या ददवशी फकट्षगठेशन करतो. वीज उपलब्ध असठेल तर चौथ्या 
ददवशी दठेण्ाचा प्र्यत्न करतो. पि वीज फक् आठ तास वमळतठे. 

माझ्ाकडठे कांदठेबाग आहठे. कपलबाग आहठे. वर्षभर कठे ळी चालू 
असतात. शहादा,तळोदा, अक्लकुवा, खठेती्या, श्शरपूर ्यठेथून 
थिावनक व्यापारी ्यठेऊन माल घठेवून जातात. ऊस आणि कठे ळी दहच 
आमच्ा भागातली दोन प्रमुख कपकठे  आहठेत. मका आणि कपाशी 

जुलै मदहन्ात  
७५ हजार रोपांची लागवड

श्ी. सागर पाटील व श्ी. सिंजय गबा पाटील.
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फारसठे कुिी लावत नाही. कपाशी क्वचचत लावली तर दठेशी वाि 
लावला जातो. आमचा भाग जास्त पावसाचा प्रदठेश असून मागच्ा 
वरषी ८५ इंच इतका पाऊस पडला होता. रोज पाऊस पडतो. प्ाॅट 
जसजसठे कापिीला ्यठेतात तसा कपलबागांवर करपा सापडतो. पानठे 
खराब होतात. पि तो वन्यंकत्त होतो. तापमान वाढल्यावर पररपक्व 
झाडांवर कधीतरी श्सगाटोका आढळतो. त्ासाठी मक्ु्षरी-नठेटीव् 
हठे फंगीसाईड फवारतो. 

कठे ळीच्ा शठेतीला सव्ष पािी मी २५ बोअरवठेल्स मधून दठेतो. 
६० तठे ७० फूटांवर पािी आहठे. ७० एकर क्षठेत्ाला जैन कंपनीचा 
दठबक संच बसववला असून गठेल्या २० वरवांपासून हठे दठबकचठे 
सादहत् वापरतो आहठे. आता जैनचठे पूि्ष ऑटोमठेशन करिार आहठे. 
तापी नदी आमच्ापासून ७ कक.मी. अंतरावर आहठे. पि बाहठेरून 
पािी आिण्ाची गरज पडत नाही. 

पपक फेरपालट महत्ाचा

 जळगांव श्जल्हात शठेतक-्यांकडठे शठेतीचठे क्षठेत् थोडठे कमी 
असल्यामुळठे  कपकबदल, फठे रपालट, जमीन एक वर्षभर पडीक 
ठठे वून चांगली तापू दठेिठे ्यासारखठे उपक्रम राबववलठे जात नाहीत. 
बरठेच शठेतकरी कठे ळीवर लगठेच कठे ळी लावतात. आमच्ाकडठे लॅन्ड 
होल्ींग (शठेतीक्षठेत्) मोठठे  असल्यामुळठे  कपकांचा फठे रपालट तर 
होतोच पि कठे ळीबाग काढल्यावर एक वर्ष जमीन आम्ही ररकामी 
सोडतो. त्ात कोितठेच कपक घठेत नाही. जुलैला कठे ळीची कापिी 
संपल्यानंतर पुढच्ा एकप्रलप्यिंत रब्ीचठे कपक घठेत नाही. १० कक.मी. 
अंतरावर मोठी धरिठे आहठेत. माच्षप्यिंत ती मोकळी होतात. त्ातला 
गाळ काढून आितो. एकरी ३० तठे ४० टट्र ॉली गाळ शठेतात टाकतो. 
चोहोबाजूंनी पहाडी, जंगलाचा भाग आहठे. चांगला कुजलठेला 
पालापाचोळा ्या गाळाबरोबर ्यठेतो. गाळ हा उत्म पो्यटा असून 

श्ी. सिंजय पाटील यािंच्ा केळी बागेची पाहणी करताना 
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त्ात पोटॅश भरपूर असतो. हजारी फक् ३ बॅग डीएपीची गरज 
असतठे. पि मी ६ बॅगा टाकतो. झाडाला ११८ रिॅम फाॅस्फरस 
डीएपीमधून वमळतो. 

तुम्ारे सामने मैं फेल हँू !
जैन कंपनीची कटश्ूकल्चरची ८० हजार रोपठे जूनच्ा 

लागवडीसाठी आम्ही बुक कठे ली होती. पि उशीरा जुलैत वमळाली. 
दर दोन-तीन ददवसांनी १० हजार रोपठे ्या्यची. दरम्यानच्ा काळात 
रठेवा बा्योटठेक कंपनीचठे श्री. बलराम जाट माझ्ाकडठे आलठे. ६ 
गाड्ांमधून ५० लोक तठे घठेऊन आलठे होतठे. "पाच हजार रोपठे तुम्हाला 
फुकट दठेतो. तुम्ही आमच्ा रठेवा कंपनीचठे रोपठे लावा", असठे तठे सांगत 
होतठे. मी त्ांना शठेतात घठेऊन गठेलो. तठेव्ां कठे ळी भरण्ासाठी २२ 
गाड्ा (टट्रक) शठेतात लागल्या होत्ा. आमची कठे ळी व कठे ळीबाग 

पादहल्यावर जाटसाहठेब म्हिालठे, "संजूभाई ऐठेसा माल मैनठे कभी 
नही दठेखा। तुम्हारठे सामनठे मैं फठे ल हँू।" कोरोना वा्यरस आणि 
मजूरांची अनुपलब्धता ्यामुळठे  जैनची रोपठे ्यंदा उशीरा वमळाली. 
पि त्ांच्ासारखी दजषेदार, गुिवत्ठेची व रोग फ्ती रोपठे गठेल्या २५ 
वरमात मली तरी कुठठे  आढळून आली नाहीत. ्यंदा पाऊस खूप 
असल्यामुळठे  शठेतात ति प्रचंड माजलठे. तीनदा खुरपि करावी 
लागली. सपाट जवमनीवर लागवड असल्यानठे व पावसानठे खंड न 
ददल्यानठे आणि सू्य्षप्रकाश न आल्यानठे झाडठे थोडी लहान रादहली 
आहठेत. पि पाऊस संपताच झाडठे मोठी होतील. घडाला १० तठे ११ 
फण्ा मी ठठे वतो. घड कापिी होईप्यिंत झाडाला पोटॅश दठेतो. 
त्ामुळठे  ब्ाम्हिपुरीचठे बरठेच शठेतकरी दरवरषी माझी कठे ळीबाग 
बघा्यला ्यठेतात आणि एवढा मोठा ३५ ककलोचा घड तुम्हाला कसा 
पडतो असा प्रश्न ववचारतात.

श्ी. के.बी. पाटील, श्ी. गोववंद पाटील व श्ी. सागर पाटील
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मोहन िेविास पाटील (मु.पो. ब्ाम्णपुरी, 
ता. शहािा, शज. नंिरूबार) मो. ८८८८५३६५२८

१ जुलैला ५ हजार आणि २४ जुलैला ८ हजार अशी एकुि १३ 
हजार जैन कंपनीची कटश्ूकल्चर कठे ळीची रोपठे  मी ६ बा्य ५ 
फूटावर लागवड कठे ली. १९६३ सालापासून मी कठे ळी लाववत असून 
मागील १० वरवांपासून मी जैनची कठे ळी रोपठे लावतो आहठे. नठेहमी 
गादी वाफ्ावर कठे ळी लावा्यचो पि ्यंदा सरीत लागि कठे ली 
आहठे. बठेडवर ति फार ्यठेतठे. वनदंिीला फार मजूरी लागतठे. जैनचाच 
१८ हजार खोडवा आहठे. आमच्ाकडठे सीएमव्ी अश्जबात नाही. पि 
करपा जोरात चालू आहठे. करप्ाची पानठे कापून फठे कून दठेतो मग 
फवारिी करतो. जैनचा प्ाॅट सुपर क्वाॅश्लटीचा राहतो. 
त्ांच्ासारखी दजषेदार व उतृ्ष् रोपठे कुिाचीच नाहीत. मागच्ा 
वरषी आमचा भाऊ प्रल्ादभाई अंबालाल ्यांनी ११.५ हजार कठे ळी 
वन्यमातक्षम कठे ली होती. पि कोरोनामुळठे  वन्यमात झाली नाही आणि 
६०० तठे ७०० रू. दरानठे माल ववकावा लागला.

कठे ळी कापल्यावर त्ा जवमनीत मी हरभरा घठेतो. नंतर 
जूनमध्ठे वा्य-१ ही दठेशी कपाशी लावतो. बीटीवर खुप औरधठे 
फवारावी लागतात. ६५ वरषे झाली मी दठेशी कपाशी लावतो आहठे. 

दठेशीचठे उत्न्न चांगलठे ्यठेतठे. वबनाऔरध एकरी १० लक्वटंल उत्ादन 
होऊन ५५०० तठे ६००० हजार रू. नठे जातठे. बीटीपठेक्षा पाचशठे तठे 
हजार रूप्यठे भाव जास्त असतो. दठेशीचठे सोटमुळ खुप खोल जातठे. 
त्ामुळठे  पाण्ाचा वनचरा उत्म होऊन जवमन भुसभुशीत होतठे. बीटी 
जवमनीचा कस काढून घठेतठे. खरीपात जून तठे ऑटिोबर ्या काळात 
जमीन मोकळी ठठे वतो. कठे ळी कापल्यानंतर जवमनीला ववश्रांती दठेिठे 
अत्ंत आवश्क आहठे.

पूवषी जटेंव्ा कंद लावा्यचो तटेंव्ा घड १७ तठे १८ ककलोचा 
पडा्यचा. आता कटश्ूचा घड २८ तठे ३० ककलोचा पडतो. २५-३० 
वरमापूवषी पुण्ाकडठे कफरा्यला गठेलो होतो. तटेंव्ा दठेशी कठे ळी 
लावा्यचो. कफरून आल्यावर ४७ ददवस मी दठेशी कठे ळीची 
कापिीच कठे ली नाही. घडाचठे वजन ककती वाढतठे हठे पहा्यचठे होतठे. 
तठेव्ा वनपाली दठेशी कठे ळीची रास ३२ ककलोची पडली. तटेंव्ा ४ 
वरमानंतर कठे ळी लावा्यचो. आमचठे दसुरठे बंधू ईश्र एकनाथ पाटील 
(मो. ९४२३२७९०८२) ्यानठे पि ३० एकरात जैनची कठे ळी लावली 
आहठेत. पि कुठठे ही सीएमव्ी रोग नाही. उतृ्ष् मॅनठेजमटेंट कठे लठे 
आणि ति वाढू ददलठे नाही तर रोग ्यठेत नाही असा आमचा अनुभव 
आहठे. वातावरि बदलत राहीलठे तर वठेळठेवर दर ५-६ ददवसांनी 
औरधांची फवारिी करिठे आवश्क आहठे.

जैि  रोपांचा प्लॉट सुपर क्ानिटीचाच
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श्ी. मधुसूिन भगवान पाटीिार उफ्ल  मधुभाई 
(मु.पो. भवरीया, ता.शज. धार मध्यप्रिेश 
(मो. ६२६६१०४१४०)  आणण आशुतोर् पाटीिार 
(मो. ९८२६०४८१४८)

१९८२ पासून मी कठे ळी लावतो. २००१-०२ पासून जैनची 
कटश्ूकल्चर कठे ळी रोपठे लावू लागलो. दरवरषी कठे ळीची ददड लाख 
जैनची रोपठे लावतो. पूवषी ५ तठे ६ खोडवठे घठेत होतो आणि पाटानठे 
प्रवाही पद्तीनठे पािी दठेत होतो. तटेंव्ा १२ तठे १५ ककलोचा घड 
पडा्यचा. वीस वरवांपूवषी पदहल्यांदा दठबक कठे लठे आणि २०१३ मध्ठे 
जैनचठे ऑटोमठेशन बसववलठे. तटेंव्ापासून घड सरासरी २५ तठे ३० 
ककलोचठे  पडू लागलठे. पाच वरमापूवषी मी कंद लाविठे सोडून ददलठे. 
कारि त्ावर कंद पोखरिारा रा्यझोम व्ीव्ील (भुंगा ककडा) 
आला होता. काळाप्रमािठे बदलिठे फार गरजठेचठे असतठे. हठे जैनच्ा 
कटश्ूकल्चर कठे ळी रोपांनी मला श्शकववलठे. ्यावरषी १५ माच्षला १५ 
हजार, ३० माच्षला १५ हजार, १५ जूनला १५ हजार आणि १२ 
जुलैला १० हजार अशी एकुि ५५ हजार जैनची रोपठे लावली 
आहठेत. सलग तीन वर्ष मी कठे ळीचठे कपक घठेतो. त्ानंतर एक वर्ष त्ा 
जवमनीत पपई आणि कापूस कपक घठेतो. कठे ळीवर पपई खुप चांगली 

्यठेतठे. कपाशी जानठेवारीत काढून टाकतो. दोन तीन मदहनठे जमीन 
तापू दठेतो आणि नंतर त्ात कठे ळी लावतो. पदहली लागवड ५० 
एकर, खोडवा ५० एकर आणि वनडवा (दसुरा खोडवा) ५० एकर 
अशी १५० एकर कठे ळी लावतो. पूवषी श्सगाटोका,बंचीटाॅप हठे रोग 
खूप ्या्यचठे पि आता ्यठेत नाहीत. ढगाळ हवामान सतत १०-१५ 
ददवस राहीलठे तर श्सगाटोका आणि सीएमव्ी वाढतो. 

्यंदा आमच्ाकडठे पाऊस प्रचंड लागून आहठे. सतत ढगाळ 
हवामान आहठे. सू्य्षप्रकाश फारसा पडतच नसल्यामुळठे  ऑगटिच्ा 
शठेवटाला १०० रोपठे सीएमव्ीची उपटली. नंतर १७ सप्टेंबरला ७ 
एकरातून १५० रोपठे काढून टाकली. ५५ हजार रोपातून फक् २५० 
रोपठे काढली आहठेत. औरधांच्ा दोन फवारण्ा झाल्या आहठेत. 
बांधावर ति व गवत खुप वाढलठे आहठे. दर पाच ददवसांनी औरध 
फवारिी चालू ठठे वून एकुि ७ फवारण्ा करण्ाची श्शफारस 
जैनच्ा तज्ांनी कठे ली आहठे. आशुतोर पाटीदार म्हिालठे कती, 
वठेवबनारमध्ठे जैनचठे कठे ळीकपक तज् कठे .बी. पाटील ्यांचठे भारि 
ऐकून मी त्ांना मोबाईलवरून कठे ळीचा फोटो पाठववला. तो पाहून 
त्ांनी सीएमव्ी असल्याचठे सांघगतलठे. त्ामुळठे  लगठेच रोपठे उपटून 
औरध फवारिी सुरू कठे ली.  त्ामुळठे  रोग वन्यंत्िात आला.

ढगाळ हवामािािे सीएमव्ी वाढिा
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गौरव मन्ाराम जाट 
(मु. पो. साततलाई, 
ता. शज. धार, म.प्र.) 
मो. ९९२६०२७४३०

जैन कंपनीची कटश्ूची ९५०० 

रोपठे १९ जुलैला मी लावली. 

ऑगटिमध्ठे सतत १५ ददवस 

पाऊस पडत होता. उघडीप नव्ती. 

सू्य्षप्रकाश नव्ता. ददड मदहन्याचठे 

झाड असताना त्ावर सीएमव्ीचा 

रोग आला. मी. श्री. कठे .बी. पाटील 

्यांना फोटो पाठववला. आजप्यिंत 

कधीही आमच्ाकडठे सीएमव्ी रोग 

आला नव्ता. त्ांनी 

सांघगतल्याबरोबर मी २९० रोपठे 

उपटून फठे कली आणि चारही बाजूनठे 

फवारिी कठे ली. तीनदा खुरपि 

कठे ली. पूि्ष ति काढून टाकलठे. बांध 

मोकळठे  कठे लठे. तिनाशक तीनदा 

फवारलठे. वनम्ा प्ाॅट मलल्चगंचा 

होता. वतथठे ति वाढलठे नाही. त्ामुळठे  

४५०० रोपांवर सीएमव्ी आला 

नाही. ४ कडसटेंबरला जी २० हजार 

झाडठे लावली होती त्ाला आता घड 

लागलठे आहठेत. सीएमव्ी पूि्षपिठे 

वन्यंत्िात आला आहठे. दर पाच 

ददवसांनी औरधांची फवारिी कठे ली 

व ककडनाशकठे  पुरठेशा प्रमािात 

मारली तर ककडी वन्यंकत्त होतात 

असा माझा अनुभव आहठे. जैनच्ा 

रोपांमधून सीएमव्ी आला आहठे हा 

गैरसमज आहठे.
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सद्स्थितीत कठे ळी बागा्यतदार अनठेक अडचिीतून जात 
असतांना कपटींग (कटकली) रोगानठे त्ात भर टाकली आहठे. गठेल्या 
ददड-दोन मदहन्यापासून कापिीवर असलठेल्या बागामध्ठे कठे ळीवर 
कपट स्पॉट रोगाचा प्रादभुमाव मोठ्ा प्रमािात आहठे. ज्ामुळठे  
बाजारभाव १२०० तठे १३०० रूप्यांचठे असतांना कपटींग स्पाॅटरिस्त 
बागठेत कठे ळी ६०० तठे ८०० रूप्यठे लक्वटंलप्रमािठे ववकली जात आहठे. 
त्ामुळठे  कठे ळी उत्ादकांना आभथ्षक फटका बसत आहठे. परंतु हा 
रोग कटें व्ा ्यठेतो, रोगासाठी वातावरि व कारिं का्य? आणि रोग 
वन्यत्ंि कसठे करावठे? हठे मादहत नसल्यामुळठे  आणि बहुसंख् कठे ळी 
उत्ादकांना रोगच मादहत नसल्यामुळठे  कपटींग चठे व्यवथिापन ्योग्य 
पद्तीनठे होत नाही. प्यमा्यानठे रोग आभथ्षक नुकसानीची पातळी 
गाठतो. त्ासाठी रोगाचठे व्यवथिापन समजून घठेिठे महत्ताचठे आहठे.

रोगाची ओळख: कपट स्पाॅट हा बुरशीजन्य रोग आहठे.  सव्षप्रथम 
रोगाचठे लहान काळठे  स्पाॅट घडाच्ा दांड्ावर, फिीच्ा दठेठावर 
्यठेतात. कठे ळी पोसा्यच्ा अवथिठेत रोग फार ददसत नाही. परंतु 
जस-जशी कठे ळी पक्वतठेकडठे जातठे व पोसतठे त्ावठेळठेला कपट स्पाॅट 
कठे ळीवर वाढत जातात. कपटस्पाॅट मध्ठे कठे ळीवर काळ्ा रंगाचठे 
४-६ वममी. चठे गोलाकार आणि बशीच्ा आकाराचठे खोलगट काळठे  
व करड्ा कडा असलठेलठे दठपकठे  ददसतात. सुरूवातीला कमी 
असतात नंतर पसरत जातात आणि संपूि्ष कठे ळ्ावर ककंवा घडावर 
कपटींग रोग पसरतो.

रोग येण्ाची कारणे: कपटींग रोगाचा प्रादभुमाव प्रामुख्ानठे 
जुलै, ऑगटि, सप्टेंबर ऑटिोबरच्ा कापिीवरील बागठेमध्ठे 
ददसतो. ्या मदहन्यांमध्ठे पाऊस असतो. बागठेत कोरडी पानठे खोडावर 
लटकलठेली असतात, बाग अस्वच्, घडामध्ठे काळठे  ब्ॅटि/ररबन 
असतात. घडाच्ा वरचठे पान अध्षवट सुकून कपवळी पडलठेली 
असतात. त्ावर करपा रोगाचठे दठपकठे  आहठे आणि आद््ष वातावरि 
व पाऊस आहठे तठेव्ा कपटींग रोगाचा प्रादभुमाव जास्त होतो. ज्ा 
फिीमध्ठे ररबन आहठे त्ा फिीवर सवमात जास्त आधी रोग ्यठेतो. 

कपटींगरिस्त बागठेतील कठे ळीची कापिी कठे ली तर कठे ळी मालाचा 
टट्रक पोहचठेप्यिंत कठे ळी कपकलठेली असतठे. त्ाला 'टट्रक राईप' 
म्हितात आणि कपटींगची कठे ळी वन्यमातीसाठी पॅक कठे ळी तर ती 
जहाजातच कपकतठे त्ाला 'श्शप राईप' म्हितात. त्ामुळठे  उत्ादक 
व व्यापाऱ्यांचठे आभथ्षक नुकसान होतठे. म्हिून कपटींग रोग जरी 
आपिास घातक वाटत असला तरी कपटींग ्यठेऊ न्यठे ्यासाठी 
प्रवतबंधात्क उपा्य कठे ला तर कपटींग अश्जबात ्यठेत नाही ककंवा 
आलाच आणि वठेळठेत वन्यंत्ि कठे लठे तर नुकसान होत नाही. 

रोग तनयंत्रण -
• सव्षप्रथम पाऊस सुरू होण्ाआधी कठे ळीच्ा बागा स्वच् करा
• खोडावर लटकलठेली, सुकलठेली व कपवळी झालठेली पानठे कापून 

टाका आणि शठेताबाहठेर फठे का
• फण्ांवरचठे ब्ॅटि/ ररबन त्रीत काढा, घडामध्ठे एक सुद्ा 

ररबन ककंवा सुकलठेल्या पानाचा तुकडा ठठे वू नका
• बागठे सभोवतालील वारा ववरोधक गजराज गवत, शठेवरी कापून 

बागठेत हवा खठेळती राहील असठे वातावरि वनममाि करा
• घडातील सव्ष कठे ळीवरील फ्ोरठेटस्स (फुलोरा) ताढून टाका
• घडामध्ठे फक् ९ फण्ा ठठे वा, इतर फण्ा वठेळीच काढून टाका
• कठे ळीची वनसवि/वठेि झाल्यानंतर वन्यवमत खालील 

बुरशीनाशक व ककटकनाशकांची  फवारिी करावी

१) मॅन्ोझठेब - ३० रिॅम + इवमडा ७ वमली. - १५ श्ल. पाण्ात
२) रोको/टॉपश्सन - १० रिॅम + कॉनफतीडॉर ७ वमली. - १५ श्ल. पाण्ात
३) डा्यथठेन एम.४५ - ३० रिॅम + इवमडा ७ वमली. - १५ श्ल. पाण्ात
 घडावर व खोडावर दर १० ददवसांनी फवारिी करावी.
• कठे ळी कापिीच्ा एक ददवस आधी घडावर वरील फवारिी 

कठे ल्यास कापिी नंतर वाहतुकतीमध्ठे कठे ळी कपकत नाहीत

अशा प्रकारठे वठेळीच कपटींग रोग व्यवथिापन कठे ल्यास होिारठे 
आभथ्षक नुकसान आपि टाळू शकतो.

श्षी. के. बषी. पाटषील
वररष् केळीतज्,  जैि इररगेशि ससस्टीम्स णल., जळगयांव
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श्ी. सिंजय कडयू  महाजन मु.पो. लोणी (बहादरपुर), ता.जज. बुऱ्ाणपुर यािंची 
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तवठ्ठल नारायण पाटील (गुरुजी), (मु.पो. 
िापोरा, ता. शज. बुऱहाणपूर, मो. ९८२६०६०३१९)

१९७७ साली पदहल्यांदा ववदहर खोदली आणि तठेव्ांपासून 
कठे ळी लावा्यला सुरुवात कठे ली. पदहल्यांदा कंद लावा्यचो. २००२ 
पासून जैन कंपनीची कटश्ूकल्चरची रोपठे लावू लागलो. त्ाकाळी 
८ तठे १० हजार रोपठे लावा्यचो. आता दरवरषी एक लाख रोपठे लावतो. 
सुरुवातीला वाफा, मा्यक्रोट्ूब आणि आता दठबकवर ही सगळी 
लागवड आहठे. २००२-०३ साली आमच्ा शठेतात पदहल्यांदा सी.
एम.व्ी. रोग आला होता. तठेव्ां ४०% कठे ळी खराब झाली होती. 
तठेव्ांही औरधांचठे फवारठे मारलठेच होतठे. पि कठे ळी आखूड कुच्चर, 
भटेंडी सारखी रादहलठेली होती. मागच्ा वरषीही रोगाचठे प्रमाि २५ तठे 
३० टक्ठे  होतठे. त्ामुळठे  काही झाडठे उपटून फठे कावी लागली होती.

्यावरषीची माझी लागि ३० जुलैची आहठे. ४५ हजार रोपठे 
लावली. त्ातली ८ हजार रोपठे सी.एम.व्ी. रोगामुळठे  उपटून फठे कली. 
्या ८ हजार रोपांना औरधठे मारुनही फारसा उप्योग झाला नसता. 
कारि घड एकदम लहान म्हिजठे कठे ळींचा आकार भटेंडीसारखा 
झाला असता. ती पोसतच नाही. मग त्ांना २००-३०० रुप्यठेसुद्ा 
भाव वमळत नाही. तठेव्ा ती ठठे वून उप्योग का्य? म्हिून ती काढून 
टाकली. ३५ लाख रुप्यठे खचू्षन मी जैन इररगठेशनचठे ऑटोमठेशन 
बसववलठे आहठे. दरवरषी ६० तठे ६५ एकर क्षठेत्ावर कठे ळी लावतो. सहा 
वरवांपासून एक फूट उंचीचा गादीवाफा त्यार करून त्ावर कठे ळी 
लावतो. बठेड श्जतका मोठा वततकती कठे ळी चांगली ्यठेतात असा माझा 
अनुभव आहठे. सी.एम.व्ी. रोग आल्यानंतर सरकार दरबारी 

४००० बेणे लागवणीची सीएमव्ीमुळे उपटलेली बाग.
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श्जल्ाभधकाऱ्यांच्ा उपस्थित व कृरी अभधकाऱ्यांसमवठेत जी 
शठेतकऱ्यांची बैठक झाली त्ावठेळी मी स्पष्पिठे सांघगतलठे - रोगाच्ा 
्यठेण्ामध्ठे कटशस् ्युकल्चर रोपांचा वाटा काहीही नाही. सतत बदलत 
असलठेल्या ढगाळ वातावरि व भरपूर पावसामुळठे  हा रोग वाढीला 
लागलठेला आहठे. बरं, नुसत्ा रोपांना हा रोग आला नाही तर कंदाच्ा 
बागठेला ही आला आहठे. कंद चांगल्या शठेतातून पाच रुप्यठे दरानठे 
आिलठे होतठे. तरीही तठे रोगानठे प्रभाववत झालठे. त्ामुळठे  समजा्यलाच 
माग्ष नाही कती कशामुळठे  हा रोग आला? कटश्ूकल्चर रोपांमुळठे  
आला असठेल तर कंदाच्ा बागठेवर ्या्यला नको होता. पि कंदाच्ा 
बागाही रोगरिस्त झाल्या आहठेत. माझठे स्वतःचठे वनरीक्षि व अनुभव 
असठे आहठे कती, वातावरिातूनच हा रोग ्यठेतो व वाढतो. थटेंब थटेंब 
पाऊस, ददवसभर आकाशात ढग जमा, सू्य्षप्रकाश नाही आणि 
सलग सतत दहा तठे पंधरा ददवस असठेच वातावरि व दमट हवामान 
्यामुळठे  हा रोग उद्भवतो व वाढतो. मागच्ा दोन वरवांपासून हा रोग 

वाढतो आहठे. शहापूर, दापोरा भागातल्या कंद बागांचठे शंभर टक्ठे  
नुकसान झालठे आहठे. मी कठे ळी नंतर कपाशी आणि तूर ही कपकठे  
घठेतो. आमच्ा भागात शठेतकरी मका हठे पीक मोठ्ा प्रमािात 
घठेऊन एकरी ५० तठे ६० लक्वटंल उत्ादन घठेतात. त्ामुळठे  जवमनीचा 
कस कमी होतो हठे खरठे आहठे. पि शठेतकऱ्याला पैसा व जनावरांना 
चारा वमळतो. अथमात कपाशी, मका ही कपकठे  ्या सी.एम.व्ी. रोगाचा 
प्रसार करण्ास मोठा हातभार लावतात असठे आता वनदश्षनास 
्यठेऊ लागलठे आहठे. त्ामुळठे  मक्ाऐवजी हरभरा कपकावर आता 
आम्ही भर दठेऊ लागलो आहोत. एकरी १६ लक्वटंल हरभरा मागच्ा 
वरषी झाला होता. सी.एम.व्ी. रोगाचठे वाहक असिारी कपकठे  आणि 
कठे ना, चचलाची भाजी व ति ्यांचा सामुदाघ्यकपिठे काम करून 
बंदोबस्त करावा लागठेल. पाचव्या ददवशी न चुकता सववांनी 
औरधांची फवारिी कठे ली पादहजठे. सलग मदहनाभर अशा फवारण्ा 
करू शकलो तर रोग आटोक्ात आिता ्यठेईल.

केळीच्ा बािंधावर सीएमव्ीचे असिंख्य होस्ट
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सुधाकर बाबुराव पाटील आणण 
ियालशसगं बाबुराव पाटील (मु.पो. वराड बु।।, 
ता. बोिवड शज. जळगाव मो. ९४२००७४७४२ 
आणण ९४२३७६९०७५)

२०१८च्ा उन्ाळ्ात पाण्ाअभावी हाती आलठेली ५ हजार 
कटश्ूची कठे ळी बाग वाळली आणि जून जुलै मध्ठे पाऊस होईल का 
नाही माहीत नव्तठे म्हिून कठे ळीला जागा सोडली नव्ती. संपूि्ष 

कपाशीची लागवड कठे ली होती. परंतू जून २०१९ ला चांगला पाऊस 
झाला त्ामुळठे  पाण्ाची शाश्ती झाली मग वठेळ वा्या घा्यवून 
चालिार नव्तठे म्हिून वनि्ष्य घठेतला कती कपाशी उपटावी आणि 
कठे ळी लावावी तठेव्ा कपाशी ४ मदहन्याची होती. प्रत्ठेक झाडाला 
३०-४० बोंड होती. अशी २.५ एकर कपाशी आम्ही २२ सप्टेंबर 
२०१९ ला उपटून टाकली.  त्ावठेळठेस पररसरातील सव्ष शठेतकऱ्यांनी  
आम्हांला वठेड्ात काढलठे. परंतु आमचठे गणित पक्ठे  असल्यामुळठे  
आम्ही शठेत त्यार करून ८ ऑटिोबर २०१९ ला ५ बा्य ५ फूट 
अंतरावर एकरी १७४० ्याप्रमािठे ४२०० जैन कंपनीची कटश्ूकल्चर 
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कठे ळी रोपठे लावली. पररसरात आमचीच कठे ळी असल्यामुळठे  आम्ही 
कमी अंतरावर लावतो. त्ामुळठे  उन्ाळ्ात त्ास होत नाही. 
कपाशीचठे उत्न्न एकरी १० लक्वटंलपठेक्षा जास्त आमच्ा भागात 
्यठेत नाही. कपाशी पासून जास्तीत जास्त १ तठे १.२५ लाख रुप्यठे 
वमळालठे असतठे. पि कपाशी उपटून कठे ळी लावा्यची दहम्त 
कठे ल्यामुळठे  कठे ळीचठे ककमान ८.५ लाख रुप्यठे वमळतील असा अंदाज 
आहठे. २४ ऑगटि पासून १५ सप्टेंबर २०२० प्यिंत कठे ळीच्ा तीन गाड्ा 
गठेल्या आहठेत आणि अजून दोन गाड्ा वनघतील म्हिजठे एकूि ७५ तठे 
८०  टन माल जाईल असा अंदाज आहठे. 

्यावरषीपि पाऊस चांगला असल्यामुळठे  ६ जूनला मुक्ळच्ा 
शठेतात ४ हजार जैन कटश्ूकल्चर रोपठे लावली. बठेडवर लावलठेल्या 
्या कठे ळींना आताप्यिंत ५ तठे ६ कतीटकनाशकाच्ा व बुरशीनाशकाच्ा 
फवारण्ा कठे ल्या आहठेत. दर ८ व्या ददवशी एम ४५, बाववटिीन व 
रोको ही बुरशीनाशकठे  आणि इवमडा एसीटामाप्राइड व क्ोरो ही 
कतीटकनाशकठे  फवारतो. साधारिपिठे झाडठे ३ तठे ४ मदहन्याची 

होईप्यिंत फवारा मारा्यचा. नंतर वनसवल्यावर घडावर फवारठे 
मारा्यचठे. घडावर फक् इवमडा आणि रोको फवारतो. इवमडा हठे 
कतीडनाशक तर रोको हठे बुरशीनाशक आहठे. १५ श्लटर पाण्ात ८ 
रिॅम इवमडा आणि १५ श्लटर पाण्ात १० रिॅम रोको वमसळून तठे 
फवारा्यचठे त्ामुळठे  घडावर कटकल्या रोग ्यठेत नाही. फकट्षला्यझर 
टँकमध्ठे गोमूत् टाकून तठे दठबक मधुन सोडतो. गोमूत् बागठेला 
ददल्यानठे सूक्ष्मजीव वाढतात. झाडाला खवनजठे व अन्नघटक 
वमळतात. त्ामुळठे  श्जवािूंची संख्ा वाढतठे. आम्ही कठे ळी 
लागवडीपासून कापिीप्यिंत न चुकता चौथ्या ददवशी खत सोडतो. 
दर दोन वरवांनी कपकांचा फठे रपालट करतो. कठे ळीवर कठे ळी घठेत 
नाही. आमच्ा बागठेवर सी.एम.व्ी. हा रोग ्यठेत नाही. ्याचठे मुख् 
कारि जमीन तपाड आहठे. भुरकती व काळी माती असली तरी दीड 
फुटाच्ा खाली मुरूम आहठे. उन्ाळ्ात जमीन खूप तापतठे. पावसाचठे 
प्रमाि कमी आहठे. कपाशी हठे बोदवड तालुक्ाचठे आभथ्षक उत्न्न 
वमळवून दठेिारठे मुख् पीक आहठे. त्ामुळठे  शठेतकरी कपाशीचठे कतीड 

श्ी. दयालजसंग बाबुराव पाटील यािंची कपाशी उपटयू न लागवड केलेली कापणीवरील जैन टटश्ुक्चर केळी बाग
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वन्यंत्ि फार काळजीपूव्षक करतात. पोलो सारखी महागडी औरधठे 
५ तठे ६ वठेळा फवारतात. त्ामुळठे  कपाशी वरची कतीड वन्यंत्िात 
राहून ती कठे ळी बागठेवर जात नाही. १९९७ पासून आम्ही जैन 
कंपनीची कटश्ूकल्चर कठे ळीची रोपठे लाववत असून गठेल्या २३ वरवांत 
आमच्ाकडठे कधीही सी.एम.व्ी. रोग आलठेला नाही. आम्ही कठे ळीचठे 
३ खोडवठेदठेखील घठेतलठे होतठे. पि मुळात जैनची कटश्ूकल्चर रोपठे 
रोगमुक् व दजषेदार असल्यामुळठे  खोडवा, वनडवाही उत्म आला. 
श्री. गोववदं पाटील असठे म्हिालठे कती, आमच्ा गावात आमच्ासह 
अनठेक शठेतकरी दरवरषी खरीपामध्ठे जैनचा JISL-5 पांढरा कांदा 
लागवड करतो. मागची तीन वर्ष खूप चांगलठे पैसठे झालठे. परंतू 
्यावरषी कांद्ावर कठे वड्ासारखा बुरशीजन्य रोग आल्यामुळठे  
कांद्ाची पात एकदम लांब वाढतठे व कांदा कोलमडून पडतो आहठे. 
जैन रिामसठेवकानठे सांघगतल्याप्रमािठे फवारण्ा करतो आहठे परंतू 
ककती आटोक्ात ्यठेईल मादहत नाही.

आमच्ाकडठे २९ बोअरवठेल कोरडठे आहठे आणि तीन बोअरवठेल 
चालू आहठे. त्ामुळठे  दरवरषी आम्ही माच्षमध्ठेच कठे ळी लावतो. 
आतासुद्ा २४ माच्ष २०२० ला ८.५ हजार जैनची रोपठे लावली आहठे. 
्या बागठेवर कधीही सीएमव्ी ्यठेत नाही. आता ्या बागठेचा वनसवा 
सुरू झाला आहठे. माच्षची कठे ळी जूनप्यिंत वाढत नाही परंतू एक 
पाऊस झाला कती चांगली वाढतठे. त्ामुळठे  कमी पाण्ात पीक ्यठेतठे. 

गावातील श्री. बाळू पंडीत मोझठे व शठेजारील मुक्ळमध्ठे प्रकाश 
राजाराम पाटील, संज्य उचाळठे, संदीप मधुकर पाटील, श्रीकांत 
अशोक पाटील, सचचन बाळू पाटील, दठेवराज साबळठे, भुरि नथथू 
पाटील, ववलास लक्ष्मि पाटील हठे सव्ष शठेतकरी आता आमच्ा 
कठे ळीचा ररझल्ट पाहून चांगली कठे ळी करीत आहठेत. जैनची रोपठे 
चांगली असतात त्ामुळठे  सव्षजि जैनची रोपठे लावतात. 
श्री. तुकाराम पाटील वाकती व भुरि पाटील ्यांना जैनची रोपठे 
वमळाली नाही म्हिून एक वर्ष दसुऱ्याची लावली होती परंतु आता 
वठेळठेत बुककंग करून जैनचीच रोपठे लावतात. आमच्ा शठेतीत गठेल्या 
२३ वरमात जी उन्नती झाली ती कठे वळ जैन कटश्ूकल्चर मुळठेच. 
अनठेकवठेळा पाण्ाअभावी बागा जळाल्या. बांधाला आग लागून 
बाग जळाली परंतू कठे ळीश्शवा्य प्रगती नाही म्हिून कठे ळी सोडली 
नाही. ्यावरषी २२०० कपलबाग धरून २१ हजार कठे ळी उभी आहठे. 
कठे ळी मध्ठे फकट्षगठेशनला फार महत् आहठे. आम्ही रात्ी १२ वाजता 
लाईट आली तरी शठेतात जाऊन फकट्षगठेशन करतो. कठे ळी 
कापिीप्यिंत फकट्षगठेशन करीत असल्यामुळठे  शठेवटप्यिंत गुिवत्ा 
कटकून राहतठे. आमच्ा भागात कपाशी व मक्ाचठे भरपूर पीक आहठे. 
परंतू आताप्यिंत एकाही शठेतकऱ्याच्ा शठेतात सी.एम.व्ी. रोग 
ददसला नाही. कदाचचत आमचा भाग रोगमुक् असल्यामुळठेच ही 
कपकठे  असली तरीदठेझखल सी.एम.व्ी. आलठेला नाही. 

ग्रीनहाऊसमधील भनयिंवरित वातावरणात तयार केलेली जैन टटश्ुक्चर केळी रोपे
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ददवसानी वन्यवमत फवारण्ा 
करून रोग व ककडी वन्यंत्िात 
आणित नाहीत तोवर 
कठे ळीवरचा सीएमव्ी दठेखील 
थांबिार नाही हठे आता माझ्ा 
लक्षात आल्यामुळठे  आधी होटि 
व व्ठेटिरचा बंदोबस्त 
करण्ाचा का्य्षक्रम हाती 
घ्ावा लागिार आहठे. कठे ळी रोपांमध्ठे काहीही दोर नाही. रस्ताच्ा 
चर व बांधाच्ा स्वच्तठेचा का्य्षक्रम आधी हाती घठेऊन तिनाशक 
सव्ष दठकािी मारावठे लागठेल तरच रोगाचा प्रसार थांबठेल. ्यात सव्ष 
शठेतक-्यांनी संघटीतपिठे व जबाबदारी उचलून आपला सहभाग 
दाखववला पादहजठे. 

वेलवगगीय रपके व
तणांमुळे आला सषीएमव्षी
संजय श्ीराम महाजन (मु.पो. बेलसवाडी, 
ता. मुक्ाईनगर, शज. जळगांव) 

गावातून जािा-्या मुख् रस्ताच्ा कडठेलाच कठे ळी व 
कपाशीची लागि आहठे. रस्ताच्ा दतुफमा मोठठे  बांध व चर असून 
त्ावर प्रचंड गवत, वठेली व वनरवनराळ्ा वनस्पती वाढलठेल्या 
आहठेत. त्ावर असंख् प्रकारच्ा ककड आहठेत. कठे ळी बागठेलाच 
लागूनच कपाशी आणि त्ाच्ा शठेजारी भटेंडी व पावटा, वालवर 
्यांची लागवड कठे लठेली आहठे. ्या सव्ष भाज्ांवर मोठ्ा प्रमािावर 
ककडी ्यठेतात. वठेलवगषी्य कपकांवर सीएमव्ी पूि्षपिठे पसरून पानठे 
कपवळी पडली आहठेत. वालवरी बरोबरच कपाशीचीही पानठे रोगानठे 
सीएमव्ी रोगानठे कपवळी झाली आहठेत. हा रोग कठे ळीच्ा रोपांवर 
गठेल्यामुळठे  ती सीएमव्ी रोगाला बळी पडली आहठेत. जोवर शठेजारची 
रोगरिस्त कपकठे  काढून टाकत नाही ककंवा असंख् म्हिजठे दर पाच 
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अजय यशवंत पाटील (मो. ९५२७०१४६२९, 
मु.पो. नायगाव, ता.मुक्ाईनगर)

वसई कंदाची बाग मी लावली आहठे. जुलै मदहन्याच्ा पदहल्या 
आठवड्ात २५ हजार कंद मी लावलठे. हठे कंद मुक्ाईनगर 
तालुक्ातील आंथुलषी आणि पातोंडी ्या गावातून चार रुप्याला 
एक ्याप्रमािठे खरठेदी कठे लठे. मध्ंतरी जैनची कटश्ूकल्चर कठे ळीची 
रोपठे वमळत नव्ती म्हिून कंद लावलठे. मागील १६ वरवांपासून मी 
जैनची कटश्ूकल्चर कठे ळी लाववत असून ्यंदा पदहल्यांदाच 
सीएमव्ी हा रोग कंद लावलठे त्ा बागठेवर आला आहठे. साडठे पाच 
बा्य साडठे पाच फुटावर लागि असून १५० मदहला मजुरांमाफ्ष त 
दोनदा खुरपि कठे ली आहठे. रोगामुळठे  २५ तठे ३० झाडठे उपटली आहठेत 
व १० तठे १५ टक्ठे  सीएमव्ी ददसतो आहठे. आिखीन काही झाडठे 
उपटावी लागतील असठे चचत् ददसतठे आहठे. कारि खराब 
वातावरिामुळठे  ककतीही औरधठे फवारली तरी ती फारशी 
पररिामकारक व प्रभावी ठरत नाहीत असठे आढळून ्यठेतठे आहठे. 

१०:२६:२६ च्ा दोन बॅगा, 
्युरर्या, पोटॅश, पोटॅश्श्यम 
सोनाईड, १३:४०:१३ 
बा्योझाईन बुडाला टाकलठे 
आहठे. नुसता खताचा खच्ष प्रवत 
झाड ४ रुप्यठे आणि वनदंिीचा 
खच्ष प्रवतझाड ३ रुप्यठे झाला 
आहठे. एक मदहनाभर शठेतात 
मटेंढरठे बसववली होती. त्ानठे 
एक लाख रुप्यठे घठेतलठे. आत्ाप्यिंत प्रवतझाड १५ रुप्यठे खच्ष 
झालठेला आहठे. पि वातावरि खराब आहठे आणि रस्ताच्ा कडठेला 
बांधावर ज्ा वनस्पती व ति आहठे तठे रोगाला पोरक आहठे. त्ावर 
फवारिी कठे लठेली नाही ककंवा तठे काढूनही टाकलठेलठे नाही. त्ामुळठे  
रोग वाढला आहठे. कटश्ुकल्चरच्ा रोपांमध्ठे काहीही दोर नसतो हठे 
मला पूवषीपासूनच मादहती आहठे. त्ाचा अनुभव मागील १५ वरवांपासून 
मी घठेत आहठे. 
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वातावरण बदलामुळे 
रोग वाढला

जैनच्ा टटश्ू रोपात 
काहषीहषी दोष नाहषी

सशलमखान अशजजखान (मु.पो. बेलसवाडी, ता. 
मुक्ाईनगर, शज. जळगांव) मो. ९८२३७४७०४४

२० व २१ जूनला १० 
हजार आणि जुलै मदहन्यात ७ 
हजार अशी १७ हजार जैन 
कटश्ूकल्चरची रोपठे लावली 
होती. सहा एकर कठे ळी होती. 
८० टक्क्ांपठेक्षा जास्त 
रोपांवर सीएमव्ी रोग 
आल्यामुळठे  ऑगटिच्ा 
अखठेरीस कठे ळीची सव्ष झाडठे काढून टाकली. गठेल्या पंचवीस 
वरवांपासून मी कठे ळी लावत असून मागील दहा वरवांपासून मी जैन 
कटश्ूकल्चर रोपठे लावतो आहठे. सू्य्षप्रकाश आला कती रोगाचा प्रसार 
थांबतो. वातावरि बदललठे कती पुन्ा रोग वाढतो. रोग वन्यंकत्त 
होतो पि समाप् होत नाही. आता घरच्ा कटश्ूबागठेचठे कंद काढून 
तठे लावलठे आहठेत. बागठेची मशागत उत्म होती. जवळपास सहा 
लाख रूप्यठे खच्ष कठे लठे. बागठेशठेजारी कपाशी व जुनी कठे ळीची बाग 
आहठे. रस्ताच्ा कडठेला शठेत असल्यामुळठे  रस्तालगत ति प्रचंड 
आहठे व त्ावर असंख् ककडी आहठेत. ्या बांधावर कोिी औरध 
फवारत नाही. त्ामुळठे  रोग व ककडी थांबत नाहीत. संपूि्ष शठेत 
स्वच् व तिववरहीत ठठे विठे आवश्क आहठे. सगळठे  बांध 
सामुदाघ्यकपिठे काम करून सव्ष आजूबाजूच्ा शठेतक-्यांनी 
स्वच् ठठे वलठे पादहजठेत तरच  रोगाचा प्रसार थांबठेल. 

तवनायक सिाशशव पाटील (मु.पो. बेलसवाडी, 
ता. मुक्ाईनगर, शज. जळगांव) मो. ९८८१३९४४५१ 

१ तठे १० जूनची ३० 
हजार आणि १० सप्टेंबरची २० 
हजार अशी एकूि ५० हजार 
जैन कंपनीची कटश्ूकल्चर 
कठे ळीची रोपांची लागवड मी 
कठे ली आहठे. ३० हजार रोपठे 
काळ्ा जवमनीत आणि २० 
हजार रोपठे कपवळ्ा चुनखडी 
मातीत लावली आहठेत. 
काळ्ा जवमनीतल्या कठे ळी रोपांवरच सीएमव्ी रोग आला आहठे. 
त्ामुळठे  २ हजार कठे ळी रोपठे उपटून फठे कली. रानडुकरांनी कठे ळी जी 
झाडठे उद्वस्त कठे ली त्ा दठकािी नववन रोपठे लावली होती. ्या 
गॅपकफलींग कठे लठेल्या रोपांवर सीएमव्ी रोग आला. जुलैची लागि 
होती. जी रोपठे ४ फुटाच्ा वर गठेली होती ती रोगाला बळी पडली 
नाहीत. सहा वरवांपूवषीही सीएमव्ी हा रोग माझ्ा बागठेत आला 
होता. तठेव्ा १५०० रोपठे उपटून फठे कली होती पि नंतर तो वन्यंकत्त 
झाला. ्यावरषी वातावरि ढगाळ व सतत बदलत असल्यानठे तो 
वन्यंत्िात राहत नाही. जैनच्ा रोपांमध्ठे काहीही दोर नाही. 
सीएमव्ी ति (होटि) आणि व्ठेटिरमुळठे  वाढतो. मुरमाड जवमनीमध्ठे 
होटि व व्ठेटिरची संख्ा कमी असल्यानठे रोग फार वाढत नाही. 
मागच्ा वरषीही सीएमव्ी आला होता पि वन्यंत्िात होता.
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आघाडा, तरोटा, 
केनाने केला घोळ

कतवराज  माधवराव  पाटील (चचचंोल) दिनेश 
िशरथ सोंडे (मु.पो. टहाकळी,   ता.भुसावळ, 
शज. जळगांव) - मो.  ९४०३५५७९२१

मी पदहल्याच वरषी 
जैनची कटश्ूकल्चरची 
रिॅन्डनैन ही व्रा्यटी लावली 
आहठे. ८ जुलैची लागि आहठे. 
५ बा्य ६ फूट अंतरावर चार 
हजार रोपठे लावली आहठेत. 
कठे ळीच्ा आधी त्ा शठेतात 
गहू आणि हरभरा कठे ला होता. 
लागिीनंतर २५ ददवसांनी 
कठे ळीच्ा १४ रोपांवर मला सीएमव्ी ददसला. त्रीत रोपठे उपटून 
फठे कली. नंतर दीडशठे झाडठे काढून टाकली. बागठेच्ा एका बाजूला 
कपाशी आहठे. दसुऱ्या बाजूला जुनी कठे ळीची बाग आहठे. आताप्यिंत 
औरधाचठे सहा फवारठे मारून झालठे आहठेत (१५ सप्टेंबर प्यिंत). ५० 
वमली वनबंोळी ३५ रिॅम अॅश्सफठे ट आणि ३०-३५ वमली एक 
कतीटकनाशक १५ श्लटर पाण्ात वमसळून फवारलठे. नुसत्ा 
औरधानठे रोग वन्यंत्िात ्यठेत नाही. झाडठे उपटून फठे कावीच 
लागतात. चार हजारापैकती ३०० तठे ३५० झाडठे आत्ाप्यिंत उपटून 
फठे कली आहठेत. जूनच्ा लागवडीवर फारसा रोग आढळून ्यठेत 
नाही. कारि ती झाडठे मोठी झालठेली आहठेत. मोठ्ा झाडांची 
प्रवतकारशक्ती वाढलठेली असतठे. त्ामुळठे  ती रोगाला फारशी बळी 
पडत नाहीत. मात् वातावरि खराब असलठे कती रोग हमखास 

्यठेिारच. मठेच्ा लागवडीवरही रोग खूप कमी आहठे. जुलैच्ा 
लागवडीवर रोग जास्त ददसतो तो सततचा पाऊस, ढगाळ व 
खराब हवामान ्यामुळठे  माझठे असठे वनरीक्षि आहठे कती काळ्ा मातीत 
रोगाचठे प्रमाि कमी आहठे. पि बुऱहान म्हिजठे कपवळ्ा मातीत 
रोगाचठे प्रमाि अभधक आहठे. दर आठ ददवसांनी मी औरधाचा 
फवारा मारतोच तरी दठेखील कुठठे तरी एखादठे झाड रोगरिस्त ददसतठे. 
तरोटा, कठे ना, चचवळ, घोळ, आघाडा ्यांसारख्ा वनस्पती जर 
शठेताच्ा आजूबाजूला असतील तर रोग हमखास वाढिार हठे 
गृहीतच धरा. ्यासाठी शठेत व बांध पूि्षपिठे स्वच् ठठे वून वारंवार 
तिनाशक फवारिठे गरजठेचठे आहठे.

शेजारच्ा कपाशषीने 
लहान केळींवर सषीएमव्षी
ज्ानेश्वर आनंिा महाजन - मु.पो. टहाकळी, 
ता. भुसावळ, शज. जळगांव. मो. ९७६५२१११६३

माझी जमीन दमुट्ीची 
हलकती म्हिजठे कपवळी-काळी 
वमचश्रत आहठे. पाण्ाचा वनचरा 
चांगला होतो. ववहीरीत 
पािीही चांगलठे आहठे. त्ात 
क्षारांचठे प्रमाि फारच कमी 
आहठे. पाण्ात वरचठेवर 
फाॅसॅ्फररक अॅश्सड सोडत 
राहतो. १० जून २०२० रोजी जैन कंपनीची कटश्ुकल्चरची तीन 
हजार रोपठे मी ५ बा्य ६ फूट अंतरावर लावली. एकरी १५०० रोपठे 
बसली. ऑगटिच्ा वतस-्या आठवड्ात सुरूवातीला कठे ळीच्ा 
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दोन रोपांवर सीएमव्ी रोगाची मला लक्षिठे ददसली. २०-२२ 
ऑगटिच्ा दरम्यान ती रोपठे लगठेच उपटून मी तापी-पूिमा नदीच्ा 
पात्ात फठे कून ददली.

पानावर पांढरठे कपवळ्ा रंगाचठे चट्ठे पडलठे होतठे आणि पानाच्ा 
पुढच्ा भागावर काळठे  दठपकठे  होतठे. दोन वरवांपासून हा रोग 
कठे ळीच्ा झाडांवर ्यठेत असल्यामुळठे  त्ाची मला मादहती होतीच. 
जुलै मदहन्यात लागि कठे लठेल्या कठे ऴीच्ा झाडावर हा रोग जास्त 
प्रमािात ्यठेतो असठे मला आढळून आलठे. कठे ळीच्ा बागठेशठेजारी 
कपाशीचठे कपक असठेल तर सीएमव्ी हा रोग कठे ळीच्ा छोट्ा 
रोपांवर लवकर ्यठेतो. जुलै मदहन्याप्यिंत कपाशी दोन मदहन्यांची 
झालठेली असतठे. पूव्ष हंगामी लागवड असठेल तर ती अडीच-तीन 
मदहन्यांची झालठेली असतठे. कपाशी जसजशी वाढू लागतठे तसतसठे 
वतच्ावर थ्ीप्स, मावा व अन्य ककडही कठे ळीवर ददसू लागतात. 
कारि जुलै मदहन्यात पावसामुळठे  वातावरि दमट झालठेलठे असतठे. 
आद््षताही भरपूर असतठे. रोगराईच्ा वाढीला सहाय्यभूत व 
कारिीभूत होईल अशाच प्रकारचठे वातावरि असल्यामुळठे  जुलै-
ऑगटि मदहन्यात कठे ळीची रोपठे ्या रोगाला बळी पडतात. माच्ष 
जूनच्ा लागिीला हा रोग ्यठेत नाही असठे माझठे वनरीक्षि आहठे.

केनाने केले सषीएमव्षी 
रोगाचे स्ागत

वामन प्रल्ाि चौधरी मु.पो. टहाकडी, 
ता. भुसावळ, शज. जळगांव. मो. ९७६४३७५७४९

माझी कठे ळी लागि १ व 
३ जून २०२० ची आहठे. सात 
हजार रोपठे एकूि मी लावली. 
त्ातली ५ तठे ७ रोपठे 15 
ऑगटिच्ा दरम्यान सीएमव्ी 
रोगाची लक्षिठे ददसल्यामुळठे  
मी ती उपटून फठे कली. ्या 
वठेळठेप्यिंत रोपठे अडीच 
मदहन्यांची होऊन रोपठे ५ चठे ६ फूट उंचीची झाली होती. मागच्ा 
वरषीही दोन तीन रोपठे सीएमव्ीचा प्रादभुमाव ददसल्यामुळठे  उपटून 
टाकली होती. माझी जमीन मुरमाड व हलकती असून पाण्ाचा 
उत्म वनचरा होिारी आहठे. ककतीही पाऊस आला तरी वाफसा 

स्थिती लवकर ्यठेतठे. रोगाची लक्षिठे ददसल्याबरोबर मी ईवमडा हठे 
ककटकनाशक फवारलठे. कठे ळीवरील करपा रोगाच्ा वन्यंत्िासाठी 
मी दरवरषी तीन-चार फवारण्ा करतोच. दोन वरमापूवषी आमच्ा 
भागात कुठठे ही श्सएमव्ी नव्ता. माझी ९९ टक्ठे  लागि रोपांची 
आहठे. जैनची कटश्ूकल्चर रोपठे मागील १० वरमापासून लावतो आहठे. 
पि आजप्यिंत कधीही रोग आला नव्ता.

्यंदा तो कंदाच्ा लागविीवरही खुप मोठ्ा प्रमािावर आला 
आहठे. माझी कठे ळी लागवड पाच बा्य पाविठेसहा फुटाची आहठे. जुलै 
ऑगटिमध्ठे लागवड झालठेल्या रोपा व कंदाच्ा बागठेवर सीएमव्ी 
जास्त प्रमािात आढऴून ्यठेतो. कारि ्या काळात वातावरि 
ढगाळ असतठे. सतत पाऊस पडत राहतो. त्ामुळठे  औरध फवारून 
काहीही उप्योग होत नाही. माझठे तर वनरीक्षि असठे आहठे कती, ज्ा 
शठेतात कठे ना, चचवळ, घोऴ, तरोटा,  सीपी ्यांचठे प्रमाि अभधक आहठे 
वतथठे हा सीएमव्ी रोग लवकर मोठ्ा प्रमािात ्यठेतो. माझ्ा शठेतात 
कठे ना ति जास्त आहठे. करपा रोगालाही नुकतीच सुरूवात झाली 
आहठे. खालुन पानांवर काळठे  दठपकठे  पडतात. बुरशीचाच हा प्रकार 
आहठे. दमट वातावरिामुळठे  हठे रोग वाढताहठेत. आजूबाजूला सव्षत् 
कठे ळीच्ा बागा आहठेत. कठे ळीवर कठे ळीची लागवड कठे ली आणि 
कपकांचा फठे रपालट कठे ला नाही तर रोग ्यठेण्ाची शक्ता जास्त 
असतठे. सीएमव्ी पठेक्षा करपा बरा. जमीन कोरडी असठेल तर करपा 
्यठेत नाही. सतत पाऊस चालु राहीला आणि वाफसा आला नाही 
तर करपा ्यठेतो. ्यंदा आॅगटि मदहन्यात १५ तठे २० ददवस सतत 
एकसारखा पाऊस पडत राहीला. जवमनीवर शठेवाळठे  त्यार झालठे. 
वातावरि व ति ्यामुळठे  सीएमव्ी आणि करपा हठे रोग वाढीला 
लागलठे. मूळ कटश्ूकल्चर रोपात काहीही दोर नाही. रोपात दोर 
असता तर सगळी रोपठे रोगाला बळी पडा्यला पादहजठे होती. तसठे 
झालठेलठे नाही.
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यंदा बाळगिी 
सुरूवातीपासूिच 

सावधािता
रमेश पुंडशलक चौधरी, मु.पो. टहाकळी, 
ता. भुसावळ, शज. जळगांव. मो. ९३२५२३४७५७

३ जून आणि ९ जून अशा 
दोन तारखांना तीन हजार 
्याप्रमािठे जैन कंपनीची 
कटश्ूकल्चरची ६ हजार रोपठे मी 
५.५ बा्य ५.५ फूटावर लावली 
आहठेत. मागच्ा वरषी ५५०० 
कटश्ूची रोपठे लावली होती. 
तठेव्ा ऑगटि मदहन्यात ३०० 
झाडांवर सीएमव्ी रोग आल्यामुळठे  ती उपटून फठे कली होती. तठेव्ा 
इवमडा, काॅन्तीडॉर, अश्सफठे ट आणि रोगर ही औरधठे तीनदा 
फवारली होती. वातावरिात बदल झाल्यामुळठे  हा रोग आला होता. 
ही औरधी फवारिी आणि वातावरि पूव्षवत झाल्यानंतर रोगराई 
थांबली. मागच्ा वरषीचा हा अनुभव लक्षात घठेऊन ्यंदा 
सुरूवातीपासूनच मी सावध होतो. रोग ्यठेण्ाआधीच मी काॅन्तीडॉर 
आणि अॅश्सफठे ट फवारलठे. ऑगटि मदहन्यातच ही फवारिी कठे ली. 

त्ामुळठे  दोन्ी प्ाॅट मधील १०-१० अशी एकुि २० झाडठे सीएमव्ी 
रोगामुळठे  मला उपटून फठे कावी लागली. सहा हजारातली २० म्हिजठे 
अगदी नगण् रोपठे रोगाला बळी पडली. १५ श्लटर पाण्ात १० 
वमली कॉन्न्डर आणि २० रिॅम अॅश्सफठे ड वमसळून सकाळी दहा 
प्यिंत आणि सा्यंकाळी चार नंतर फवारलठे. आता क्वचचतच एक-
दोन रोपठे रोगरिस्त ददसतात. ती लगठेच उपटून फठे कतो. जूनच्ा 
लागिीमध्ठे जठेमतठेम २ तठे ५ टक्ठे  रोपठे रोगरिस्त वनघाली. पि जुलै- 
ऑगटिच्ा लागिीत ३५ तठे ५० टक्ठे  रोपठे रोगाला बळी पडताहठेत 
असठे माझठे वनरीक्षि आहठे. 

हा सगळा पररिाम वातावरि बदलाचा आहठे. जैनच्ा 
कटश्ूकल्चर रोपांमध्ठे दोर असता तर सगळी रोपठे सीएमव्ी 
रोगाला बळी पडली असती. कठे ळीच्ा बागठेच्ा भोवताली बरठेच 
शठेतकरी कापूस, वमरची, वांगी आणि वाल, पावटा, कारली 
दधूीभोपळा, दोडका ्यांसारखी वठेलवगषी्य कपकठे  लावतात. ्या 
कपकांमुळठे  व वाढतठे ति आणि कठे ना, आघाडा, घोळ ्यांसारख्ा 
वनस्पतींमुळठे  बुरशी, सीएमव्ी, मर हठे वठेगानठे पसरून झाडाची 
प्रवतकारशक्ती कमी होतठे. सीएमव्ी रोगाचा प्रादभुमाव मुख्त्ठे 
कठे ळीची जी लहान रोपठे व झाडठे असतात त्ांच्ावर लवकर होतो. 
करपा तर वातावरि बदलामुळठेच ्यठेतो. मोठ्ा झाडांवर रोगाचा 
हल्ा उशीरा होतो. म्हिून शठेतकऱ्यांनी शठेत जसठे एकदम स्वच् 
ठठे वलठे पादहजठे तसठे चारही बाजूचठे बांध तिनाशक फवारून स्वच्, 
मोकळठे  ठठे वलठे पादहजठेत. रोगांना त्रीत बळी पडिारी कपाशी, 
भाजीपाला ्यांसारखी कपकठे  कठे ळी बागठेच्ा भोवती लावूच न्यठेत. 
सव्ष शठेतकऱ्यांनी वमळून एकजुटीनठे, सामुदाघ्यकपिठे व सहका्यमानठे 
हातात हात घालून काम कठे लठे आणि सववांनी वठेळोवठेळी तिनाशक 
फवारलठे तर सीएमव्ी सारख्ा रोगांचा बंदोबस्त होऊ शकठे ल.

आमच्ा टहाकळी गावात श्री. डी.कठे . महाजन, वाघोदा हठे 
१९९८ पासून जैन कटश्ूकल्चर कठे ळीची लागवड करतात. आम्ही 
लहान शठेतकरी असल्यामुळठे  आम्हांला तो खच्ष फार जास्त वाटत 
होता. परंतु आता २००९ पासून जैनच्ा कटश्ूकल्चर कठे ळी रोपांची 
लागवड करत आहोत. गावातलठे सगळठे  शठेतकरी छोटठे असून 
प्रत्ठेकाचठे क्षठेत् ५ एकराच्ा आत आहठे. गावात कठे ळीचठे क्षठेत् ४०० 
एकरच्ा आसपास असून पूवषी सव्ष लागवड कंदाची होती. आता 
मागील १० वरवांपासून कंद लागवड पूि्ष बंद झाली असून नवीन 
तंत्ज्ानानठे जैनची कटश्ू रोपठे लागत आहठेत. जैनच्ा रोपांमध्ठे 
काहीही दोर नसून सीएमव्ी ्यठेण्ाचठे मुख् कारि वातावरि 
बदल व रोगाला अनुकूल असलठेल्या कपकांची लागवड व वनस्पतींचठे 
अस्स्तत् हठेच आहठे.
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श्ी. पुरुर्ोत्तम इच्ाराम पाटील (मु.पो. टहाकळी, 
ता. भुसावळ, मो. ८४१२८१४१५९) -

्यावरषी ५ बा्य ६ फूटावर 
एकरी १४५० ्याप्रमािठे एकूि 
पाच हजार कठे ळीची रोपठे 
लावली आहठेत. जमीन भारी 
काळीची असून वाफसा थोडा 
उशीरा ्यठेतो. मागच्ा वरषीही 
कठे ळीच्ा रोपांवर सीएमव्ी 
रोग आला होता. तठेव्ा शंभर 
रोपठे उपटून फठे कली होती. मागच्ा वरषीच्ा अनुभवामुळठे  ्यावठेळी मी 
सुरूवातीपासूनच सावध होतो. रोपठे दोन मदहन्यांची झाली तठेव्ां 
मला सीएमव्ी आढळून आला. लगठेच मी वनबंोळी अक्ष , इवमडा 
आणि अॅश्सटट्र ठेट दर आठ ददवसाच्ा अंतरानठे तीन वठेळा फवारलठे. १० 
रोगरिस्त झाडठे उपटून काढली. फवारिी नंतर रोग आटोक्ात 
आला. नंतर वाढला नाही. दोन-तीन पानांवर थोडा करपा आहठे. 
त्ाचठे वन्यंत्ि करण्ासाठी दोन फवारठे मारलठे असून तोही काबूत 
आला आहठे. शठेतामध्ठे कठे ना, घोळ तसठेच ति खूप वाढलठे होतठे. 
त्ावर रोग व ककडी पटकन आककर्षत होतात व वाढत राहतात. 
त्ामुळठे  मजुरांमाफ्ष त तीन वठेळा कठे ळी बागठेची खुरपि कठे ली. बैल-
जोडीवर कोळपठे चालववलठे. त्ातूनही बरठेच बारीक ति वनघालठे. 
रोग व ककडींचा प्रकार थांबवा्यचा असठेल तर कठे ळीची लागवड 
कठे लठेलठे क्षठेत् बांधासह चारही बाजूनठे अत्ंत स्वच् ठठे वलठे पादहजठे व 
दर ५ तठे ६ ददवसांनी औरधांच्ा फवारण्ा करीत रादहलठे पादहजठे. 
पावसाळा चालू असल्यामुळठे  वातावरिात सतत बदल होत राहतो. 
त्ामुळठे  व्ा्यरस व ककडी वाढतात. अगोदर पासूनच सावधानता 
बाळगली तर झाडांवर मोठ्ा प्रमािावर रोग व ककडींचा हल्ा 
होत नाही. कटश्ूकल्चरची रोपठे मुळातच चांगली असतात. 
त्ांच्ावर रोगाचा हल्ा शठेतात लावल्यानंतर होतो. तो होऊ न्यठे 
्यासाठी शठेतकऱ्यानठे काळजी घठेिठे गरजठेचठे आहठे.

नियनमत औषध 
फवारणीिे रोग 

आिा आटोक्ात

फेरसच्ा 
कमतरतेची िक्षणे 
सीएमव्ी सारखीच
घन:श्ाम धोंडू पाटील (मु.पो. बेलसवाडी, 
ता.मुक्ाईनगर, शज.जळगाव, मो. ८८०५६१११९५) 

१ जून, २५ जून आणि ५ 
ऑगटि अशा तीन तारखांना 
वमळून एकूि ३० हजार जैन 
कटश्ूकल्चर कठे ळीची रोपठे मी 
लावली. त्ात १ जूनची कमी 
पि २५ जूनची लागि जास्त 
आहठे. शठेतावर ६ ददवस सतत 
पाऊस पडत होता. वातावरि 
पूि्षपिठे ढगाळ होतठे. सू्यमाची ककरिठे ्या काळात पडलीच  नाहीत. 
त्ामुळठे  वाफसा तर आलाच नाही पि आद््षता प्रचंड वाढून गठेली. 
्या काळात रोग व ककडींचठे प्रमाि खूपच वाढलठे. भुरभूर पाऊस 
लागून रादहल्यामुळठे  कोित्ाही औरधाची फवारिी करिठे त्ा 
काळात शक् झालठे नाही. बु-हानच्ा म्हिजठे कपवळ्ा मातीच्ा 
चुनखडी जवमनीमध्ठे फठे रस ्या अन्नद्व्याची कमतरता राहतठे. 
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सुरूवातीिा रोगच 
िक्षात आिा िाही

त्ाची लक्षिठे सीएमव्ी सारखीच ददसतात. त्ामुळठे  कठे ळीच्ा 
बागठेवर सीएमव्ी रोग आला आहठे हठे १५-२० ददवस कळलठेच नाही. 
शठेवटच्ा टप्प्ात झाडठे गठेल्यावर कळलठे कती, हा सीएमव्ी रोग 
आहठे. मग १० हजार खोडातून १५०० खोडठे उपटून टाकली. 

कठे ळी बागठेशठेजारी कपाशी व कठे ळीच आहठेत. शठेजारच्ांनीही 
११ हजारातली ७ हजार रोपठे उपटली. १८ ऑगटिला बैलपोळा 
होता. तठेव्ांच सीएमव्ी आला होता. मागच्ा एक मदहन्यात 
औरधांच्ा ५ फवारण्ा कठे ल्या. पि रोग का्यम थांबत नाही. थोडा 
थांबतो परत उद्भवतो. हा सगळा ढगाळ व सतत बदलिा-्या 
वातावरिाचा पररिाम आहठे. पाऊस थांबून स्वच् कडक ऊन 
पडल्याश्शवा्य हा रोग कमी होिार नाही असठे ददसतं्य. औरधठे खुप 
महागडी असल्यामुळठे  बरठेच शठेतकरी फवारिी करा्यला काचकूच 
करतात. आपि फवारलठे तरी शठेजा-्यानठे फवारा्यला नको का? जो 
प्यिंत शठेतकरी कपकांबरोबरच शठेजारच्ा  व शठेतातल्या तिांचा व 
रोगवाढीला सहाय्यभूत होिा-्या वठेलवगषी्य कपकठे  उदा. कारली, 
भोपळा, वालवर, पावटा वगैरठे  आणि कठे ना, घोळ, चचवळ ्यासारख्ा 
वनस्पतींचा बंदोबस्त करून शठेत पूि्ष स्वच् ठठे वत नाही तोवर रोग 
वाढतच राहिार नाही. कपाशीवरची कतीड हा सीएमव्ी रोग 
पसरववण्ास मुख्त्ठे कारिीभूत आहठे असठे माझ्ा अनुभवानठे व 
वनररक्षिानठे माझठे मत आहठे. जैनच्ा कटश्ूकल्चर रोपांमध्ठे काहीही 
दोर नाही. त्ांची अत्ंत उच्च प्रतीची, दजषेदार व रोगववरहीत रोपठे 
मी मागील अनठेक वरवांपासून वापरीत आहठे. आता पोलो, 
डा्यहठेन्ी्युरॉन ्यासारख्ा प्रभावी, भारी औरधठे फवारली आहठेत. 
मागच्ा वरषी तर पोलो औरध फवारल्यानठे दोन मािसांचठे डोळठे  
एक मदहना बंद झालठे होतठे. कठे ळीशठेजारी कपाशीचठे कपक लावू न्यठे 
्या वनष्रमाला मी आता आलो आहठे.

वसंत पंढरीनाथ पाटील, (सर)  सुधाकर पंढरी 
पाटील आणण राजेंद्र साहेबराव पाटील 
(मु.पो. शेमळिा, ता. मुक्ाईनगर, शज. जळगांव) 
मो. सर ९८२३३३०२३३

आमच्ा शठेमळदा 
गावात कठे ळीचठे क्षठेत् सुमारठे 
६०० हठेटिर आहठे. आम्ही 
वतघठेवमळून दरवरषी सव्ा तठे 
ददड लाख कठे ळीची रोपठे 
लावतो. तापी नदीच्ा काठी 
जमीन आहठे. सुधाभाऊंनी २७ 
जूनला ५० हजार रोपठे लावली 
होती. त्ातली २५ हजार रोपठे 
उपटून फठे कली. कपाशी आणि कठे ळी ही दोनचठे कपकठे  गावात घठेतली 
जातात. तीन ददवस वातावरि एकदम खराब होतठे. ९० टक्ठे  कठे ळी 
त्ामुळठे  रोगरिस्त व ककडरिस्त झाली. पानांवर कपवळठे  डाग ददसलठे. 
पि पानठे कोवळी असल्यामुळठे  सुरूवातीला तो सीएमव्ी रोग आहठे 
हठे लक्षात आलठे नाही. लक्षात आल्यावर फवारण्ा कठे ल्या. पि 
खराब वातावरिामुळठे  त्ाचा उप्योग झाला नाही. १४ सप्टेंबर प्यिंत 
६ फवारण्ा कठे ल्या. पि पाऊस पडतच होता. ढगाळ वातावरि 
होतठे. ्यंदा पाऊस व हवामानानठे कठे ळीप्रमािठेच कपाशीचठेही प्रचंड 
नुकसान झालठे आहठे. कपाशीला फुलठे नाहीत. कैरीचठे प्रमाि अत्ंत 
कमी आहठे. एकरी ४-५ लक्वटंलच्ा पुढठे उत्ादन जािार नाही. ४० 
वरवांचा गुरूजींचा कठे ळी लागवडी अनुभव आहठे. मानवी हस्तक्षठेपानठे 
वनसग्ष व प्यमावरिाचा जो -हास झालठेला आहठे त्ामुळठे  वातावरि 
बदलाचा पररिाम कपकांवर होतो आहठे. जैनची रोपठे उत्म दजमाची 
आहठेत. मागच्ा १०-१५ वरवांपासून आम्ही त्ाचा अनुभव घठेतो 
आहठे. पि शठेतक-्यानठेही आता त्ाचठे ज्ान, अभ्ास सुधारण्ाची 
गरज आहठे. त्ाश्शवा्य उत्ादनखच्ष कमी होिार नाही. खरं 
सांगां्यच म्हिजठे मी संपूि्ष कठे ळीची बाग उपटिार नव्तो. परतु 
तुम्ही आलात, ववश्ास ददला आता मी दोन ददवसात संपूि्ष बाग 
उपटून फठे कतो आणि ऑटिोबरच्ा पदहल्या आठवड्ात २० 
हजार जैनचीच रोपठे लावतो.
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श्षी. के. बषी. पाटषील 
वररष् केळीतज्,  जैि इररगेशि ससस्टीम्स णल., जळगयांव, मो. ९४२२७७४९४१.

सयाधयारणत: जयुलै मपहन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापयासूि सीएमव्ी म्हणजेच कयु कयु म्बर मोझरॅक 
व्यार्रस र्या रोगयािे जळगयांव सजलह्यातील रयावेर, मयुक्तयाईिगर, जयामिेर सह इतर तयालयुके आणण 
बऱ्याणपयुर सजलह्यातील दयापोरया, शहयापयुर, फोपणयार, ियाचिखेडया, खयामणी र्या गयावयांमध्े मोठ्या 
प्रमयाणयावर थैमयाि घयातल्याचे आपण बघतो आह.े अिेक केळी उत्यादकयांिी केळीच्या बयागया 
उपटूि फेकल्या आहते. म्हणूि सीएमव्ी रोगयाच्या सखोल अभ्यासयाची व त्याची पूणजापणे ओळख 
करूि घेणे गरजेचे आह.े रोगयाच्या प्रसयारयाची मयुख्य कयारणे समजूि घेऊि त्याचे निर्ंत्रण व उच्चयाटि 
करण्यासयाठी शयास्त्रोक्त पद्धतीिे उपयार्र्ोजिया करणे अगत्याचे झयाले आह.े
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कठे ळी हठे शठेतकऱ्यांच्ा श्जव्ाळ्ाचठे कपक असून खऱ्या अथमानठे 
प्रगतीचठे साधन आहठे. गठेल्या पंचवीस वरमात कठे ळी कपकामध्ठे जठे 
संशोधन व प्रगत तंत्ज्ानाचा वापर जैन इररगठेशनच्ा माध्मातून 
झाला त्ामुळठे  कठे ळी कपकात मोठा बदल घडून आला. कठे ळीची 
उत्ादकता, गुिवत्ा आणि एकुिच कठे ळीची शठेती करण्ाची 
पद्तच बदलली. दहाव्या-बाराव्या मदहन्यात कठे ळीची वनसवन 
होऊन १५ तठे १८ मदहन्यात कापिी होिारठे कठे ळीचठे कपक साडठे दहा 
तठे अकरा मदहन्यात संपू लागलठे. अवतश्य उत्म प्रकारठे कठे ळी 
उत्ादक कठे ळीच्ा बागा उभ्ा करू लागलठेत. दरवरषी वनसग्ष 
अनुकूल वा प्रवतकूल असो ककंवा करपा रोग असो ्यांना सामोरठे 
जात कठे ळीची शठेती फुलत गठेली. परंतु गठेल्या दोन वरमापासून उरि 
स्वरूप धारि करिाऱ्या सीएमव्ी रोगानठे कठे ळी उत्ादकांचठे 
मनोबल खचलठे म्हिून कठे ळीची शठेती वनरंतर शाश्त आणि सुरश्क्षत 
राहावी ्यासाठी सीएमव्ी रोगाला समजून घठेिठे आवश्क झालठे.

सीएमव्ी रोगाचा पूव्ल इततहास  
सध्ाच्ा चालू हंगामामध्ठे सीएमव्ी रोगानठे आपलठे पा्य 

चांगलठेच पसरलठे. जुलै-ऑगटि मदहन्याच्ा लागवडीच्ा बागा 
रोगाच्ा ववळख्ात सापडल्या आधीच लाॅकडाऊनमुळठे  कठे ळीला 
भाव वमळालठे नाही आणि कठे ळी उत्ादकांच्ा मनात अनठेक शंका 
प्रश्न वनममाि झालठे त्ामुळठे  अनठेक कठे ळी उत्ादकांना तर हा रोग 
आताच आला, जैनच्ा कठे ळी रोपातून आला, पूवषी हा व्ा्यरस 
नव्ता, कटश्ू आलठे तटेंव्ा पासूनच सीएमव्ी आला असठे एक ना 
अनठेक प्रश्न शठेतकऱ्यांच्ा मनात वनममाि झालठे. 

जगामध्ठे सीएमव्ी रोगाचा प्रादभुमाव १९२९ साली आॅटिट्र ठेश्ल्या 
्या दठेशातल्या कठे ळी कपकावर प्रथम आला आणि साधारित: 
काकडी वगषी्य कपकावर १९१६ साली हा रोग प्रथम ददसला. 
त्ानंतर ब्ाझझल, कोलंवब्या, कॅमठेरून, चीन, कफश्लकपन्स, तैवान ्या 
दठेशांमध्ठे कमी जास्त प्रमािात सीएमव्ी रोगाचा प्रादभुमाव होत 
राहीला. परंतु भारतामध्ठे कठे ळी कपकावर सव्षप्रथम १९४३ साली 
जळगांव श्जल्हात ददसून आला. त्ानंतर १९४९ साली मोठ्ा 
प्रमािावर सीएमव्ीचा प्रसार, जळगांवसह धुळठे, सुरत नाश्शक, 
ठािठे, पुिठे श्जल्हातील कठे ळी बागांवर झाला होता. ्याचा अथ्ष कठे ळी 
सीएमव्ी रोगाच्ा इवतहासाला ७७ वर्ष पूि्ष झाली. त्ानंतरच्ा 
काळामध्ठे साधारित १९६३, १९७४, १९७६, १९८०, १९८२ प्यिंत 
अनठेक वठेळी सीएमव्ीचा उद्ठेक होत गठेला. जळगाव श्जल्हात 
२००१, २००३, २०१०,२०१४, २०१५ आणि २०१९ सालामध्ठे 
सीएमव्ीचा कमी जास्त प्रमािात प्रादभुमाव झाला. जून २००१ मध्ठे 
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फोपिार ्यठेथठे श्री. मनोज ववना्यक पाटील ्यांच्ा शठेतात जुन्या 
कठे ळीच्ा बागठेमध्ठे सीएमव्ीचा प्रादभुमाव होता त्ासाठी प्रश्सद् 
ववरािू रोग तज् डॉ. सुम्नवार आ्यसीएआर, पुिठे ्यांना मी कठे ळी 
बागांची पाहिी करा्यला घठेवून गठेलो होतो. डॉ. सुम्नवार ्यांनी 
तर १९८० सालामध्ठे जळगांव श्जल्हात सीएमव्ी रोगानठे ७० 
टक्ठे  बागांचठे नुकसान झाल्याचठे आपल्या संशोधन रिंथात नमूद 
कठे लठे आहठे.

श्री. ्योगठेश्र ववठ्ठल पाटील, (दापोरा) ्यांच्ा शठेतामध्ठे २००० 
सालामध्ठे  १८००० कठे ळीच्ा कंदाची बाग उपटून फठे कावी लागली 

होती. त्ानंतर २००३ मध्ठे कठे ऱहाळा , ता. रावठेर ्या गावामध्ठे 
सीएमव्ी रोग वनमू्षलनासाठी श्शवारफठे री काढली होती आणि एक 
वरमात रोगाचठे उच्चाटन कठे लठे होतठे. ्याचा अथ्ष आपि लक्षात घ्ावा 
कती, सीएमव्ी रोग आताचा नसून ७७ वरमाचा आहठे. त्ामुळठे  त्ाला 
समजिठे गरजठेचठे आहठे. नववन कपढीला इवतहास मादहत नाही म्हिून 
त्ांना वाटलं रोग आत्ाच आला.

रोगाची ओळख
 जर सीएमव्ी रोगाचा इवतहास इतका जुना आहठे तर पूवषीच्ा 

काळामध्ठे ७० टक्ठे  बागा खराब होऊन सुद्ा रोगाची चचमा का 
नव्ती? पूवषीच्ा काळात ज्ाला आपि हरिठे झाड म्हित होतो 

तोच हा सीएमव्ी आहठे. कारि सीएमव्ीचा प्रादभुमाव जास्त झाला,  
पाण्ाचा, अन्नघटकांचा ककंवा अजैववक घटकांचा ताि झाडावर 
आला कती रोगरिस्त झाड बारीक, तलवारी सारखी पानठे काढतात 
त्ालाचा हरिठे झाड असठे म्हित होतो.

दसुरठे असठे कती, कठे ळीमध्ठे जैन तंत्ज्ान ्यठेण्ाच्ा आधी 
कठे ळीची कापिी ६०-६५ टक्ठेठे  होत होती. प्रवत एकर १० तठे १२ टन 
कठे ळीचठे उत्ादन ्यठेत होतठे. मग ३५ तठे ४० टक्ठे  झाडठे कुठल्या का 
कारिानठे असठेना पि कापिीवर आली नाही ्याचा काही दहशोब 
कठे ळी उत्ादक शठेतकरी ठठे वत नव्तठे. त्ामुळठे  सीएमव्ी बद्दल 

फारसठे ज्ान व फारशी काळजी पि नव्ती. मुळात बागा 
पाटपाण्ावर सव्षत् फक् कंदाच्ा लागवडी आणि चार तठे पाच 
खतांचठे डोस टाकलठे कती १०-१२ ची रास ्यठेत होती. आजच्ासारखी 
व्यापारी शठेती नव्ती. म्हिून फार चचककत्सकपिानठे कोिी बघत 
नव्तठे.

परंतु आज कठे ळीची शठेती ही व्यापारी तत्ावर होत असून 
लागवडीचा खच्षही खूप वाढला आहठे. दठबक श्सचंन, कटश्ूकल्चर 
कठे ळी रोपठे, मलल्चगं पठेपर, ववद्ाव्य खतठे, फकट्षगठेशन, ऑटोमठेशन 
्यामुळठे  शठेतकरी एका-एका झाडाबद्दल जागरूक आहठे. म्हिून 
रोगाची ओळख व व्यवथिापन नुकसानीपासून वाचवू शकतठे.
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्यावरषी ४ जुलै २०२० ला पदहला फोन ववशाल अरिवाल ्यांचा 
आला कती, जूनच्ा बागठेमध्ठे ५ तठे ६ झाडठे सीएमव्ीची ददसली. 
सीएमव्ीचठे अचूक वनदान म्हिजठे नववन पानावर पांढऱ्या कपवळ्ा 
रठेरा ददसतात. त्ारठेरठेमध्ठे पांढरठे (डॉटस) दठपकठे  सुद्ा ददसतात. 
त्ाला क्ोरो्यीक रठेरा असठेही म्हितात. त्ावर पूि्ष काळठे  
नठेक्रोटीव् डॉट म्हिजठे दठपकठे  ददसतात. पानाच्ा खालच्ा बाजूनठे 
बघघतल्यास लांब तठेलकट डाग ददसतात. रोगाचा प्रादभुमाव 
जसजसा वाढतो तसठे मोठमोठठे  पॅच ददसतात. कधी कधी नववन 
्यठेिारठे पानही काळठे  पडतठे. हट्ष राॅट होतो. पि बऱ्याचवठेळा कठे ळी 
उत्ादकांची गल्त होतठे. आणि आपि त्ाला इवव्षनी्या समजतो. 
इवव्षनी्यामध्ठे कंदाचा वरचा भाग सडतो. पान कंदापासून 
टोकाप्यिंत सडतठे, काळठे  पडतठे. सीएमव्ीमध्ठे कंद आणि खोड दोघ 
चांगलठे असतात. सीएमव्ीचठे झाड खोडात कापलठे तर पान दहरवठे 
पांढरठे ददसतठे. परंतु तठेच पान वनघाल्यानंतर काळठे  पडलठेलठे ददसतठे. हा 
फरक मादहत नसला तर आपलठे व्यवथिापन चुकतठे. जटेंव्ा 
सीएमव्ीरिस्त झाडाची वाढ थांबतठे त्ानंतर झाड लांब सोट काढतठे 
आणि पानठे अरंूद वनघतात. परंतु जठेव्ा वातावरिात उष्णता वाढतठे 
आणि बागांना रासा्यवनक खतांची मात्ा ददली जातठे तठेव्ा झाड 
मोठठे  आणि ववना चचन्ांचठे चांगलठे पानठे काढतठे. तठेव्ा आपल्याला 
वाटतठे कुिीतरी औरध ददलठे होतठे त्ामुळठे  सीएमव्ी बरा झाला. 
परंतु पुन्ा दोन तीन पानानंतर झाडावर रोगाची चचन्ठे ददसू 
लागतात. अनठेकांना हठे ही वाटतठे कती सीएमव्ीचठे झाड दरुूस्त होऊन 
घड दठेतठे का? परंतु वातावरिात बदल झाल्यास झाडाची वाढ होतठे, 
झाडठे मोठीही होतात. परंतु जटेंव्ा सीएमव्ीरिस्त झाडाचा घड बाहठेर 
पडतो तटेंव्ा तो वनकृष् दजमाचा असतो. त्ामुळठे  सीएमव्ीरिस्त 
झाडातून व्ा्यरस आपि काढू शकत नाही. आणि तठे झाड ककतीही 
चांगलठे व्यवथिापन कठे लठे तरी चांगला घड दठेऊ शकत नाही. हठे 
लक्षात घठेिठे महत्ाचठे वाटतठे. 

सीएमव्ी रोगाचे होस्ट 
डॉ. वांग टीबीआरआ्य तैवान ्या शास्त्रज्ाच्ा संशोधनानुसार 

साधारित १२०० वनस्पतींवर सीएमव्ी रोगाची जोपासना कठे ली 
जातठे. वनसगमामध्ठे एवढ्या मोठ्ा संख्ठेत सीएमव्ीचठे होटि 
असतील तर आपल्याकडठे कुठलठे आहठेत, ककती आहठेत हठे समजून 
घठेतल्याश्शवा्य सीएमव्ीचठे व्यवथिापन होऊ शकत नाही. ्या 
व्ा्यरसच्ा नावावरून आपिांस असठे लक्षात ्यठेईल कती, मुळात हा 
रोग काकडी वगषी्य वनस्पतीचा आणि कपकांचा आहठे. १९२९ मध्ठे 
सव्षप्रथम कठे ळीवर आढळून आला. रोगाला जटेंव्ा जास्त प्यमा्यी 

्यजमान तठेवढठे रोगाचठे उच्चाटन अवघड, पंरतु जर आपि ्यजमानच 
संपवलठे तर रोग संपविठे अवघड नाही कारि आपि रोगमुक् 
कटश्ूकल्चर कठे ळी रोपांची लागवड करिारठे शठेतकरी आहोत.

आपल्याकडठे जी सहज उपलब्ध असलठेली आणि रोगाला 
वर्षभर जोपासिारी अनठेक ्यजमान ति आहठेत त्ामध्ठे प्रामुख्ानठे 
लांब पानांचा कठे ना, गोल पानाचा कठे ना, घोळाची भाजी, चचवळची 
भाजी, तरोटा, अाघाडा, गोखरू, बोंडारी, डांगरी, तांदलुा, दधुी, मोठी 
दधुी, जंगली काकडी, जंगली घगलकती, जंगली कारली, जंगली 
दोडकती, काचकु्यरी असठे असंख् ति व वनस्पती सीएमव्ीची 
जोपासना करतात. 

तसठेच नावाप्रमािठे काकडी, टरबूज, खरबूज, घगलकती, 
दधुीभोपळा, गंगाफळ, वाल, कारली, चवळी, मुग, सो्याबीन, मका. 
वमरची, टोमॅटो, ऊस ्यासारखी अनठेक कपक आहठेत जी सीएमव्ीची 
जोपासना करिारठे मुख् ्यजमान आहठेत आणि त्ावरून रोग 
कठे ळीच्ा रोपांवर ्यठेतो हठे लक्षात घठेिठे महत्ाचठे आहठे. माच्ष २०२० 
मध्ठे प्रश्सद् ववरािू तज् डॉ. आर. सठेल्वराजन आ्यसीएआर - 
एनआरसीबी कत्ची ्यांनी वाघोदा, ता.रावठेर ्यठेथठे काही बागांची 
पाहिी कठे ली असता अनठेक बागांमध्ठे सीएमव्ी होता. अशा 
जुन्या बागांमध्ठे सुद्ा आपि वर्षभर सीएमव्ी सांभाळतो. हठे ही 
लक्षात घठेतलठे पादहजठे.
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सीएमव्ी रोगाचा प्रसार  
मी आधी म्हटलो त्ाप्रमािठे कठे ळी उत्ादकांना वाटतठे कती, 

जैनच्ा कटश्ूकल्चर रोपातूनच सीएम्ही आला. परंतु तसठे जर 
असतठे तर मग माच्ष,एकप्रल, मठे, जूनच्ा बागांवर पि रोग आला 
पादहजठे होता. गुजरात, नंदरूबार, उत्रप्रदठेश, आंध्रप्रदठेश ककंवा 
जळगांवमधील इतर तालुक्ात पि त्ाच प्रमािात रोग पादहजठे 
होता. म्हिून रोग कसा पसरतो हठे समजिठे महत्ाचठे आहठे. 

रोगाचा प्रसार हवठेतून, पाण्ातून ककंवा जैनच्ा रोपातून होत 
नाही. जवमनीतूनसुद्ा अजून झाला नाही. रोगाचा प्रसार हा फक्  
रसशोरक ककडीमाफ्ष त, रोगरिस्त बागठेतील कंदामाफ्ष त ककंवा 
व्ा्यरस इंडठेक्सगं न कठे लठेल्या रोपांद्ारठे होवू शकतो. आपल्याकडठे 
प्रामुख्ानठे सीएमव्ीच्ा प्रसाराचठे मुख्वाहक म्हिजठे कापसावरील 
मावा, मक्ावरील मावा, चवळीवरील मावा, मुगावरील मावा 
आणि तुडतुडठे, भथ्प्स ्याचठे प्रमाि खूप जास्त आहठे. कारि आपि 
कठे ळी, कापूस, मका चठे उत्ादक आहोत. इतर दठेशात सीएमव्ी 
पूि्षपिठे वन्यंत्िात आहठे. कारि वतथठे १००% कटश्ूकल्चर कठे ळी 
रोपांची लागवड कठे ली जातठे. आणि शठेजारी मका, कापूस ककंवा 
भाजीपाला नसतो. 

साठ प्रकारच्ा पकडींद्ारे रोगाचा प्रसार
जळगांव, ब-हािपुर श्जल्हाचा ववचार कठे ल्यास आपल्याकडठे 

शठेतात कठे ना, चचवळ आणि घोळ ही तिठे आहठेत. तरोटा आणि इतर 
होटि आहठेत. तसठेच कापूस, मका ही कपकठे  सुद्ा मोठ्ा प्रमािावर 

असून त्ावरील ककडी  होटिवरून कठे ळीच्ा रोपांवर सीएमव्ीचा 
प्रसार करतठे. ती ककड म्हिजठे मावा. ्याला जठेव्ा पंख फुटतात तठेव्ा 
होटिवरून रस शोरून कठे ळीवर ्यठेतो आणि कठे ळीवर सीएमव्ीला 
टट्र ान्सवमट करतो. तसठेच मकावरील मावा ्या दोन मुख् ककडींवदारठे 
सीएमीव्ीचा प्रसार झाल्याचठे ददसतठे. 

रोग प्रसाराचे मुख्य कारण 
साधारिपिठे जुलै ऑगटि मदहन्याच्ा लागवडीवर रोगाचठे 

प्रमाि जास्त आहठे. कारि जूनच्ा बागांची वाढ झाली आहठे. त्ाची 
उंची १५ जुलैप्यिंत ३ फुटाच्ा वर गठेली आहठे. पानठे मोठी आणि जाड 
आहठेत परंतु जुलै ऑगटिच्ा बागा रोगाच्ा ववळख्ात सापडल्या 
कारि झाडं लहान होती. तीन फुटाच्ा आत उंची होती जी 
माव्याला बसण्ासाठी सहज शक् होतठे. तसठेच वातावरि पोरक 
असलठे म्हिजठे झझम झझम पाऊस, ढगाळ वातावरि आणि २२ तठे 
३० अंशाचठे तापमान जठे माव्याच्ा व इतर ककडींच्ा उत्त्ीसाठी 
पोरक आहठे. त्ामुळठे  वनसगमात ककडीचठे प्रमाि खूप जास्त वाढलठे 
आणि ररझझझम पाऊस असल्यामुळठे  बागठेत वाफसा स्थिती 
नसल्यामुळठे  कठे ळी उत्ादक ति काढू शकलठे नाहीत ककंवा बागठेवर 
ककटकनाशकांची फवारिी करू शकलठे नाहीत. तोप्यिंत 
सीएमव्ीनठे उरि स्वरूप धारि कठे लठे हठे एक सीएमव्ीचा प्रसार 
होण्ाचठे मुख् कारि आहठे. होटि आणि व्ठेटिर असठे दोन्ी जटेंव्ा 
उपलब्ध आहठे तटेंव्ा रोगाचा प्रसार झपाट्ानठे होतो. दोघांपैकती एक 
नसठेल तर रोग झपाट्ानठे वाढू शकत नाही. 

                                          पानािंवरील मावा  कीड हे सीएमव्ीचे वाहक
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सीएमव्ी रोगाचे व्यवस्ापन
सीएमव्ी रोगाचठे उच्चाटन करा्यचठे असठेल तर ्या रोगाला 

फार गांभभ्यमानठे घठेिठे गरजठेचठे आहठे. उगाचच शंका-कुशंकठे वर आणि 
अफवांवर ववश्ास न ठठे वता रोगाचठे चक्र समजून घठेऊन त्ाचठे 
शास्त्री्य पद्तीनठे व्यवथिापन कठे लठे तर सीएमव्ी रोग आटोक्ात 
्यठेऊ शकतो.

ज्ा दठेशामध्ठे सीएमव्ीचा प्रादभुमाव मोठ्ा प्रमािात होता 
आज त्ा दठेशामध्ठे सीएमव्ी ददसत नाही. तैवान, चीन, कफश्लकपन्स 
्यठेथील अनठेक बागांना आम्ही भठेटी ददल्या. परंतु आज रोजी सीएमव्ी 
नाही. कारि रोगाची प्रसाराची कारिं लक्षात घठेऊन शास्त्रोक् 
व्यवथिापन कठेठे लठे. त्ामुळठे  रोग आटोक्ात आला. ही एक नैसघग्षक 
आपत्ी आहठे आणि आपि त्ाचा सामना ्योग्य ररतीनठे करिठे 
गरजठेचठे आहठे. फक् कठे ळीच्ा बागा उपटून फठे किठे हा त्ावरील 
उपा्य नाही. तर रोगाचठे सव्षप्रथम ्योग्य वठेळी भाककत, अचूकररत्ा 
ओळख करून आणि रोगाची झाडं ददसताक्षिी उपटून फठे किठे 
गरजठेचठे आहठे. असठे वनदश्षनांस आलठे आहठे कती, रोगाची झाडं उपटून 
फठे कली म्हिजठे रोग थांबठेल असठे नाही. त्ासाठी रोगाला जोपासिारी 
्यजमान तिं व कपक ्यांचा बंदोबस्त करिठे वततकठे च महत्ाचठे आहठे. 
त्ासाठी एक मोहीम राबवविठे फा्यद्ाचठे ठरठेल.

तणमुक् शशवार मोदहम  
रोगाच्ा उच्चाटनासाठी रोगाला जोपासिारी तिं नष् करिठे 

गरजठेचठे आहठे. परंतु एका शठेतातील, एका शठेतकऱ्यानठे असठे करिठे 

केळषी लागवडषीचे 
वष्षभराचे टनयोजन हवे

खयाने्शयात ७० टके् केळींची लयागवड ही मयुख्यत्े 
जूि-जयुलै-ऑगस्ट र्या मपहन्यांमध्े होते. आपल्याकडे 
जूि ते सप्हेंबर ह ेमपहिे पयावसयाचे असतयात. िैऋत् मोसमी 
वयाऱयांमयुळे र्ेणयारया पयाऊस िेमकया कहें व्या सयुरू होईल, 
नकती प्रमयाणयात पडेल व त्याचया कोसळण्याचया वेग 
नकती असेल र्याचया अंदयाज बयांधतया र्ेत ियाही. कयारण 
निसगयाजाचे कयु णी मयालक ियाही. र्ंदया मपहिया - पदड मपहिया 
सतत पयाऊस पडतोच आह.े पयावसयालया जोर िसलया तरी 
ररमणझम व भयुरभूर सयातत्यािे चयालू असूि सलग १०-१५ 
पदवस उघडीप ियाही. ढगयाळ वयातयावरणयाचे सयाम्याज्य 
चोहीकडे पसरलेले असल्यामयुळे सूर्जादशजाि ियाही. 
सूर्जाप्रकयाश िसल्यािे जपमिीलया वयाफसया ियाही. अिेक 
ठठकयाणी पयाणी सयाठूि रयाहीले. त्यामयुळे पपकयांचे तर 
ियुकसयाि झयालेच पण रोगरयाई व कीडही प्रचंड प्रमयाणयात 
वयाढली. तण व गवतयावरील कीडे र्यांिी रोगयांचया प्रचयार व 
प्रसयार केलया. पररणयामी केळीवर सीएमव्ी रोगयािे धयाड 
टयाकली ह ेर्या वर्वी आपण पयापहले आह,े असे सयांगूि जैि 
इररगेशिचे सहव्वथियापकीर् संचयालक श्ी. असजत जैि 
पयुढे म्हणयाले की, मयागील वीस वर्याजापयासूि सीएमव्ी 
कमी असधक प्रमयाणयात कया होईिया पण कयु ठे िया कयु ठे 
र्ेतोच आह.े त्यामयुळे शेतकऱयांिी केळीची सवजा लयागवड 
एकयावेळी व जूि ते ऑगस्ट र्याच कयाळयात करण्यापेक्षया 
ववभयागूि व थोडे अंतर ठेवूि कयाही लयागवड मयाचजा 
एपप्रलमध्े कयाही ऑक्ोबर-िोव्हेंबरमध्े नकिं वया 
जयािेवयारी-फेब्युवयारी मध्े अथवया मे मध्े केली तरी चयालू 
शकेल. ज्ययामयुळे केळी निर्याजातीलया सयुद्धया वर्जाभर केळी 
उपलब्ध असेल. वर्जाभर उत्यादि घेतल्यािे निर्याजातीलया 
चयालिया तर पमळेलच पण बयाजयारयात एकदम मयाल 
र्ेण्याचे प्रमयाण कमी होऊि भयावही नटकवूि ठेवतया 
र्ेतील आणण वयादळ व सीएमव्ी सयारख्ये िैसपगगिक 
संकट आणण इतर रोगयांमयुळे होणयार े ियुकसयािही टळेल. 
तेव्या  केळी लयागवडीच्या वेळया बदलण्याकडे व 
शक्तो िेट हयाउसमध्े केळी लयावण्याकडे शेतक-र्यांिी 
असधक लक्ष पदले पयापहजे असेही श्ी. असजत जैि र्यांिी 
सयांपगतले.बािंधावर पसरलेल्ा कारल्ाच्ा वेली या सीएमव्ीचे यजमान
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ककंवा फक् शठेतातील तिठे काढिठे एवढाच प्रभावी उपा्य असू 
शकत नाही. त्ासाठी गावपातळीवर, श्शवार पातळीवर मोहीम 
राबवविठे गरजठेचठे आहठे. एकठे  वठेळी पाथषेवन्यम (गाजर गवत) 
वनमू्षलनाची मोदहम सांगली श्जल्हात राबववली होती आणि एका 
वठेळी एक टट्र ाॅली गाजर गवत उपटून आिलठे तर रिामपंचा्यत ४०० 
रूप्यठे दठेत होती. आपल्याला सुद्ा असठेच करावठे लागठेल. शठेतातील 
तिठे व बांधावरील तिठे व रस्ताच्ा आजूबाजूची तिठे व वनस्पती 
साफ करून स्वच् ठठे वावी लागतील. दोन शठेतामधील कच्चा 
रस्ता, गावाशठेजारील नाला, गावाशठेजारील पडीक जागा अशा सव्ष 
दठकािी तिनाशक मारून तिमुक् श्शवार मोहीम राबववली तरच 
सीएमव्ीला जोपासिारठे होटि नष् होतील व रोगाच्ा प्रसाराला 

वाव वमळिार नाही. पंरतु हठे का्य्ष कोिी करावठे हा ववचार मनात न 
आिता सामुहीकपिठे व एकास्त्कपिठे हठे व्यवथिापन करावठे तरच 
सीएमव्ीला आळा बसठेल व कठे ळी कपकास शाश्त ठठे वण्ासाठी 
एक महत्ाचठे पाऊल ठरठेल.

एक शशवार एक फवारणी 
जठेव्ा आपल्याला हठे मादहत झालठे कती, सीएमव्ी स्वत: हून 

कुठठे  जात नाही. त्ाला लहान मोठा शठेतकरी हा भठेदभाव नाही. 
त्ाचा प्रसार कापूस व मकावरील मावा व इतर रस शोरिा-्या 
ककडीमाफ्ष त होतो तठेव्ां त्ाचा बंदोबस्त हा मैलाचा दगड ठरठेल हठे 
लक्षात घ्ा.

सीएमव्ीच्ा भनयिंरिणासाठी वकटकनाशकािंची फवारणी 
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त्ासाठी कठे ळीबागठेशठेजारील  एका शठेतकऱ्यानठे कठे ळी ककंवा 
कपाशीवर ककटकनाशकाची फवारिी कठे ली आणि बाजूच्ा 
शठेतकऱ्यानठे फवारिी कठे ली नाही तर दसुऱ्या शठेतातील ककड पुन्ा 
त्ा शठेतात ्यठेईल ककंवा कठे ळी कपकावर ्यठेईल आणि सीएमव्ीचा 
प्रसार करतील. म्हिून एक श्शवार एक फवारिी मोहीम राबवविठे 
शास्त्रोक् ठरठेल कारि संपूि्ष श्शवारात एकाच ददवशी रस 
शोरिाऱ्या ककडींना मारिारठे औरध सव्ष शठेतकऱ्यांनी एकाच वठेळी 
फवारलठे तर संपूि्ष श्शवारातील ककड मरठेल, ककडीची उत्त्ी थांबठेल 
व सीएमव्ी रोगाला आळा बसठेल. अनठेकवठेळा अन्नघटकांची, 
सुक्ष्मअन्नद्व्यांची, संजीवकांची ककंवा बुरशीनाशकांची फवारिी 
कठे ळी उत्ादक करतात तठे वाढीसाठी दठक आहठे. पंरतु त्ाचा 
सीएमव्ीशी काहीही संबंध नाही.

कठे ळी लागवडीच्ा सुरूवातीला शठेतामध्ठे स्टिकतीटट्र ॅप जर एक 
एकर मध्ठे १५ तठे २० जागी लावलठे तर त्ावरून आपल्याला 
ककटकांची संख्ा कशी वाढत आहठे ्याचा अंदाज घठेता ्यठेतो. 
त्ानुसार रोग ्यठेण्ाची संभावना लक्षात घठेऊन ककटकनाशकांची 
फवारिी करता ्यठेतठे. 

रोगाचे भाकीत करून तनयंत्रण  
साधारिपिठे गठेल्या दोन वरमापासून सीएमव्ी उरि रूप धारि 

करत आहठे. मागील वरषी कंुभारखठेडा, चचनावल, दसनूर, वाघोदा 
गावामध्ठे मोठ्ा प्रमािात रोग होता. रोगाला अनुकूल वातावरि 
कोितठे? रोगाचा प्रसाराचा काळ कोिता? हठे जर आपि दोन 
वरमाच्ा अनुभवावरून श्शकलो तर रोगाला आटोक्ात आििठे 
शक् आहठे. आणि आपिास त्ा काळात रोगाला वन्यंत्िात ठठे विठे 
शक् नसठेल तर लागवडीचा हंगाम बदलिठे ्यावर ववचार करिठे 
कठे ळी उत्ादकांच्ा दहताचठे आहठे. त्ासाठी रोगानठे उरिस्वरूप 
धारि करण्ाआधीच रोगाचठे भाकतीत करून खालील फवारिीचठे 
वठेळापत्क सुरू करावठे लागठेल आणि ककड रोग ददसताक्षिी 
फवारिी करावी लागठेल. 

१५ शलटर पंपासाठी और्धांचे प्रमाण

१) इवमडाक्ोप्रीड - (इवमडा/कॉनफतीडॉर) १० वमली + अॅश्सफठे ट 
पावडर १५ रिॅम + वनबंोळी अक्ष  ३० वमली.

२) एश्सटामाप्राईड - (टाटामाणिक/एटिारा) ८ रिॅम + एश्सफठे ट  
१५ रिॅम + वनबंोळी अक्ष  ३० वमली.

३) था्योवमथाॅक्ाम - (एटिारा) ७ रिॅम + एश्सफठे ट १५ रिॅम + 
वनबंोळी अक्ष  ३० वमली

४) डा्यफटें थी्युराॅन (पोलो) ८ रिॅम + एश्सफठे ट १५ रिॅम + वनबंोळी 
अक्ष  ३० वमली

५) कफप्रोनील १५ वमली +  एश्सफठे ट १५ रिॅम + वनबंोळी अक्ष  
३० वमली

६) फ्ोवनक्ामाइड (उलाला) ८ वमली + एश्सफठे ट १५ रिॅम + 
वनबंोळी अक्ष  ३० वमली

वरील प्रमाणे पकटकनाशकांची फवारणी केळीवर, बांधावर 
व शेजारील पपकांवर िर ५ ते ६ दिवसांनी नचुकता करावी.

सीएमव्ीच्ा भनयिंरिणासाठी वकटकनाशकािंची फवारणी केळी बागेतील स्टीकी ट्रॅपवर चचकटलेले मावा-तुडतुडे
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अनठेकवठेळा असठे वनदश्षनास आलठे आहठे कती, कठे ळी उत्ादक 
फवारिी करतांना अन्नघटक ककंवा इतर फवारण्ा करतात 
त्ामध्ठे ककटकनाशक घठेत नाही ककंवा आम्ही वन्यवमत फवारिी 
करतो असठे त्ांना वाटतठे. परंतु सीएमव्ीच्ा वन्यंत्िासाठी आपि 
फार अचूक असलो पादहजठे. असाही ववचार ्यठेतो कती, ककती 
फवारण्ा करा्यच्ा, आपल्याला हठे परवडठेल का्य? हा खच्ष प्रवत 
पंप ७० तठे १०० रुप्यठे असू शकतो. प्रवत हजारी २ तठे ६ पंप लागतात. 

झाडाच्ा व्यानुसार आणि वाढीनुसार फवारिी करिठे दहताचठे 
आहठे. कारि एक हजार रोगरिस्त झाडठे झाली तर रोपाचठेच पंधरा 
हजार जातात. म्हिून आपि प्रॅटिीकल ववचार करिठे गरजठेचठे आहठे. 
सीएमव्ी आटोक्ात आिण्ासाठी गाव पातळीवर एकास्त्क 
रोग व्यवथिापन कठे लठे व रोगाचठे लवकर वनदान करून फवारण्ा 
कठे ल्या तर इतर दठेशातून सीएमव्ीचठे जसठे उच्चाटन झालठे तसठे 
आपल्यालासुद्ा त्ाचठे उच्चाटन करता ्यठेईल.

जळगावात सीएमव्ीचे दर्शन सव्शप्रथम  १९४३ मध्े
सीएमव्ी रोगाचा आणि जळगांव श्जल्हाचा इवतहास 

फार जुना आहठे. दठेशामध्ठे सव्ष प्रथम १९४३ साली जळगांव 
श्जल्हात सीएमव्ी ददसला आणि १९४९ सालाप्यिंत रोगाचा 
प्रसार पूव्ष खान्ठेश, सुरत, नाश्शक, ठािठे आणि पुिठे श्जल्हात 
मोठ्ा प्रमािात आला. १९६३ सालामध्ठे भारती्य कृरी 
अनुसंधान परररद नवी ददल्ी आणि राज् सरकारच्ा 
वतीनठे महाराष्ट्र ामध्ठे सीएमव्ी रोगाचा सव्षे करण्ात आला. 
ज्ामध्ठे साधारि ९०४७ बागा 
बघघतल्या त्ापैकती १३४२ 
बागांमध्ठे रोग आढळून आला. 
१९७६ सालामध्ठे परभिी 
श्जल्हामध्ठे साधारि २३ टक्ठे  
रोगाचा प्रादभुमाव आढळून 
आला. त्ाकाळामध्ठे भारती्य 
कृरी अनुसंधान परररदठेच्ा 
शास्त्रज्ांच्ा माध्मातून रोग 
वनमू्षलनाच्ा वठेगवठेगळ्ा 
मोहीम राबववल्या गठेल्या. १९५७ सालामध्ठे आ्य.सी.ए.आर. 
नवी ददल्ी ्यांच्ामाफ्ष त रोग वनमू्षलनाची मोहीम राबवून 
रोगाला अाटोक्ात आिण्ाचा प्र्यत्न झाला. 

रोगाचे लक्षण आणण ओळख: जळगांव श्जल्हामध्ठे 
पूवषीच्ा काळामध्ठे सीएमव्ी रोगाला हरण्ा रोग ककंवा 
झाडं हरिठे झाली असठे म्हित होतठे. पूवषी कठे ळीची कापिी 
६०-६५ टक्ठे  व्ा्यची त्ामुळठे  रोगाबद्दल फार जागरुकता 

नव्ती. परंतु नवीन तंत्ज्ान आणि दठबक व कटश्ुकल्चर 
रोपठे आणि कापिी ९० तठे ९५ टक्ठे  होवू लागल्यामुळठे  आणि 
आपिास सीएमव्ी  म्हिजठे हरण्ा रोग हठे जठेव्ा १९९५ 
सालापासून कळू लागलठे कठे ळी उत्ादक जागरुक झालठे. 
२००१-२००२ सालामध्ठे कठे ऱहाळा, अदहरवाडी, आणि 
बुऱहािपूर मधील दापोरा गावांमध्ठे मोठ्ा प्रमािात 
सीएमव्ी आला त्ानंतर २०१०-२०१२ आणि मागील वरषी 

कंुभारखठेडा, वाघोदा, सावखठेडा, 
दसनूर चचनावल ्या गावांमध्ठे 
मोठ्ा प्रमािात सीएमव्ी नठे 
बागा उपटल्या. आणि ्यावरषी 
पुन्ा मुक्ाईनगर, भुसावळ, 
जामनठेर आणि रावठेर व 
बुऱहािपूर तालुक्ात अनठेक 
गावांमध्ठे फार जास्त प्रमािात 
सीएमव्ी वाढला.

कठे ळी उत्ादकांनी, कठे ळीच्ा रोपाच्ा पानावर पांढऱ्या 
रठेरा, त्ावर डॉट, आणि काळठे  करडठे डाग आणि रठेरा ददसल्या 
म्हिजठे सीएमव्ी  आहठे असठे समजावठे. काही लोकं कठे ळी 
उत्ादकांना मीस गाईड करतात कती हा पोंगा सड आहठे. परंतु 
सीएमव्ी मध्ठे जी पोंगासड ददसतठे तठे वरच्ावर असतठे, 
खोडामध्ठे पान दहरवठे असठे. आणि पोंगासड मधील इवव्षनी्या 
डठेड रॉट मधील पान कंदाप्यिंत सडतठे, कंद सडतो. सीएमव्ी 
मध्ठे कंद सडत नाही.

सषीएमव्षीच्ा सखोल माग्षदश्षनासाठषी कृपया खालषील ललंक बघा
https://youtu.be/7X2XJdkRWFs
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XÿaÜdZr: 0257-2258011; B©-‘ob: krushitirth@jains.com; g§Ho$VñWi: www.jains.com
_wÐH$, àH$meH$ _{Zf A_¥Vcmc ehm `m§Zr O¡Z B[aJoeZ {gñQ>råg² {c. OiJmd `m§À`mdVrZo AmZ§X npãbHo$eZ, 106/1/Ao, EZ. EM. H«$.6,‘wgir ’$mQ>m,  
Vm. YaUJmd, {O. OiJmd (‘hmamï´>) `oWyZ N>mnyZ O¡Z ßcmpñQ>H$ nmH©$, nmoñQ> ~m°Šg Z§.72, ~m§^moar, OiJmd-425001 `oWyZ A§H$ àH$m{eV Ho$cm Amho.  
g§nmXH$: S>m°. gwYra OJÞmW ^m|Jio; df©: 2; A§H$: 7 (gßQ>|~a 2020/ ¶m A§H$mV à{gÕ Pmboë¶m ‘Vm§er g§nmXH$ d g§MmbH$ gh‘V AgVrbM Ago Zmhr)


