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કેળમાાં સકુારા રોગનુાં વ્યવસ્થાપન  
ડૉ. કે. બી. રાખોલિયા, ડૉ. એસ. એસ. કાંસારા, પ્રો. એમ. આઈ. પટેિ અને ડૉ. ડી. એચ. ટાંડેિ 

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, ન. મ. કૃતિમહાતવદ્યાિય, નવસારી કૃતિ યતુનવસીટી,નવસારી  
_________________________________________________________________________________________ 

ભારિમાાં કેળનો પાક અગત્યનુાં અને મોખરાનુાં  સ્થાન ધરાવે છે. ભારિમાાં િાતમિનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, 

કેરાિા, ગજુરાિ, આંધ્રપ્રદેશ, પતિમ બાંગાળ વગેરે કેળા ઉગાડિાાં મખુ્ય રાજયો છે. કેળના ફળને પકવીને 

,રાાંધીને ખાવામાાં, સકુવીને વેફર અને પાવડર બનાવી ઉપયોગમાાં િઈ શકાય છે. દલિણ ભારિમાાં પાનનો 
પિરાળા બનાવવા માટે િથા ધાતમિક પ્રસાંગોમાાં પણ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. કેળની ખેિીમાાં ઉત્પાદનને 

સીધી અસર કરિાાં તવતવધ પરીબળો પૈકી કેળમાાં આવિા રોગ અગત્યનુાં પાસ ુગણાય છે. કેળનાાં પાકમાાં નકુસાન 

કરિાાં રોગોને અનરુૂપ િેનાાં સમયસર રોગ વ્યવસ્થાપનના યોગ્ય પગિાાં ભરવામાાં આવે િો ખેડૂિો 
ગણુવત્તાસભર ઉત્પાદનમાાં વધૃ્ધધકરી શકે અને પોિાની ખેિીને સમધૃધ બનાવી શકાય. 
 કેળમાાં આવિા મખુ્ય રોગોમાાં સકુારાનો રોગ મહત્વનો  છે. કેળ માાં મખુ્ય બે પ્રકારના સકુારા જોવા મળે 

છે. ફૂગથી થિો સકુારો કે જે ને પનામા સકુારો પણ કહવેાય છે િથા બીજો સકુારો જીવાણથુી થાય છે જે ને કેળનો 
મોકો અથવા બેકટેરીયિ વીલ્ટ પણ કહવેામાાં આવે છે. ગજુરાિમાાં સરુિ, ભરૂચ, નમમદા જીલ્િામાાં કેળનુાં 
વધારે વાવેિર થાય છે. જેમાાં સરુિ જીલ્િામાાં ફુગથી થિો સકુારો વધારે જોવા મળેિ છે. આ રોગની 
ગાંભીરિાને ધયાનમાાં િઈને ખેડૂિોને આ રોગના તનયાંત્રણ માટે જાગરૂકિા આવે િે માટે આ માહહિી 
આપવામાાં આવે છે.  

 ફૂગથી થિો સકુારો/ પનામા વીલ્ટ 

કેળ વાવિાાં બધાાંજ દેશોમાાં આ રોગ જોવે મળે છે. આ રોગથી છોડ સકુાઈ જાય છે પહરણામે ખબુજ 
નકુશાન થાય છે. 

રોગકારક ફૂગનુાં નામ:ફયઝેુરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબેુન્સ 

આ રોગ સૌપ્રથમ પનામામાાં નોંધાયેિ હોવાથી િેને 'પનામા વીલ્ટ' કહવેામાાં આવે છે. ગજુરાિ 
રાજયમા કેળનુાં ઉત્પાદન કરિા તવસ્િારોમાાં સકુારાન ુાં પ્રમાણ સતવશેિ જોવા મળે છે.  આ રોગનાાં છોડ 
ઉપર િેમજ છોડના અંદરના ભાગમાાં િિણો જોવા મળે છે. 
િિણો: બાહય િિણો:  

૧. રોગની શરૂઆિમાાં જુના અને નીચેના પાન પર આછા પીળા રાંગની પટૃીઓ જોવા મળે છે. ટોચના 
પાન નીચેના ભાગથી ઉપર િરફ ધીમે ધીમે પીળા પડિા જોવા મળે છે.   

ર.     થડના ઉપરના ભાગમાાં ફાટ જોવા મળે છે.   

૩. રોલગષ્ટ્ટ છોડ ચીમળાઈ, સકુાઈને થડ પાસેથી નમી પડિો જોવા મળે છે. 
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૪. રોલગષ્ટ્ટ છોડનાાં કાંદ અને મળૂ સડી જાય છે. 

 આંિહરક િિણો::  

૧. છોડના થડને ફાડીને જોિા કેળાના થડમાાં વચ્ચેનો ભાગ િાંદુરસ્િ જોવા મળે છે. જયારે િેની 
આજુબાજુનો ભાગ દે્યરાબદામી રાંગનો સડેિો જોવા મળે છે. કોઈક વખિ ઉપર ભાગમાાં ફાટ જોવા 
મળે છે. 

ર.  કાંદમાાં પણ સડોજોવા મળે છે અને િેને કાપિા અંદરથી દુગંધ આવે છે.   

૩.    મળૂને ફાડીને જોિા દે્યરાબદામી રાંગનો સડેિો જોવા મળે છે. 

  

પાન પર આછા પીળા રાંગની પટૃીઓ જોવા મળે છે   થડમાાં  ફાટ જોવા મળે છે. 

  

આંિહરકલચન્હો છોડના થડને ફાડીને જોિા દે્યરાબદામી રાંગનો સડેિો જોવા મળે છે 
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ફૂગનુાં જીવનચક્ર : ફયઝેુરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબેુન્સ 
 આ ફૂગ ત્રણ પ્રકારના બીજાણુાંઓ ઉત્પન્ન કરે છે. માઈક્રોકનીડીયા, મેક્રોકનીડીયા અને ક્િેમાઈડોસ્પોર. 

જેમાાંથી માઈક્રોકનીડીયા અને  મેક્રોકનીડીયા પાણી, જમીન, પવન, ખિેી ઓજારો િેમજ ખેિી કામ કરિા 

મજુરો દ્વારા ફેિાય છે.  

 જયારે ક્િમેાઈડોસ્પો જમીનમાાં ૨૦ વિમ કરિાાં વધારે વિમ સસુપુ્િ અવસ્થામાાં જ રહ ેછે. િેમજ જુદા જુદાાં 
તનિંદામણના મળૂમાાં દાખિ થઈ વદૃ્ધિ કરે છે પણ તનિંદામણમાાં રોગ કરિા નથી. ફુગનાાં ક્િમેાઈડોસ્પોર 

પ્રતિકુળ િેમજ સકુાાં વાિાવરણમાાં જીતવિ રહી સકે છે.  

 આ ફૂગ મિૃોપજીવી હોવાથી જમીનમાાં િેનુાં વધમન થત ુાં રહ ેછે. િદઉપરાાંિ આ ફૂગ તનિંદામણ િેમજ બીજી 
લબન ઉપયોગી વનસ્પતિમાાં પણ રોગનો ચપે િગાડે છે પરાંત ુરોગના િિણો દેખાિા નથી િેમજ જયારે 

કેળનો પાક ફરીથી રોપિા આ રોગનુાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે.  

 આ રોગનુાં સાંક્રમણ ઘાવ પડેિા િાંત ુ મળૂથી શરૂ  થાય છે . ફૂગ કેળના મળૂમાાં પ્રવેશ બાદ િે કેળમાાં 
જળવાહહનીમાાં દાખિ થાય છે. જેથી જળવાહહનીમાાં અવરોધ ઉભો થઇ પાન પીળા પડી કેળ સકુાય જાય છે 

. આ ફૂગ કેળની કાંદમાાં પણ સડો ઉત્પન્ન કરે છે િેમજ મળુ સડી જાય છે. 

    
    ફૂગની કેળમાાં િબક્કાવાર વધૃ્ધધ  

A. ફૂગની જમીન િેમજ અન્ય છોડ કે નીંદણમાાં સષુપુ્િ અવસ્થા 
B. ફૂગની કેળના મળૂમાાં વધૃ્ધધ િેમજ સાંક્રમણ 

C. ફૂગની જળવાહહનીમાાં વધૃ્ધધ 

D. ફૂગની જળવાહહનીમાાં વધૃ્ધધ થિા જળ પહરવહનમાાં અવરોધ ઉભો થિાાં કેળના પાન પીળા પડી જવા 
E. રોગીષ્ટ્ટ છોડમાાં સકુારો રોગ થવો.  F. રોગીષ્ટ્ટછોડ જમીન પર પડી સકુાય જાય છે  
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            ફયઝેુરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબેુન્સ 

 
 

A: માઈક્રોકનીડીયા              B. મેક્રોકનીડીયા               C ક્િેમાઈડોસ્પોર 

  

 પીડીએ માાંધમયાંમાાં ફૂગની વધૃ્ધધ   રોગીષ્ટ્ટ છોડના  કપાયિા થડ ઉપર ફૂગની વધૃ્ધધ   

ફયઝેુરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબેુન્સ ફૂગની વધૃ્ધધ   
 

 રોગ ફેિાવિા પહરબળો :- 
 જો જમીનમાાં ફુગનુાં  સાંક્રમણ વધારે હોઇ િો કેળની સાંવેદન સીિ જાિોમાાં વાવણીના ત્રણ મહહનામાાં 

જ રોગ ના લચન્હો જોવા મળે છે.  

 માણસ દ્વારા, રોગીષ્ટ્ટ છોડ/ કાંદ/ ગાાંઠો દ્વારા દુર સધુી આ રોગનો ફેિાવો થાય છે.  

 તપયિનુાં પાણી રોગીષ્ટ્ટ ખેિરમાાંથી રોગ મકુ્િ ખેિરમાાં આપવાથી આ રોગનુાં પ્રમાણ રોગ મકુ્િ 
ખેિરમાાં વધી જાય છે.  

C 
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 આ રોગનો ફેિાવો રોગીષ્ટ્ટ છોડનાાં મળૂ, પાણી, હવા, કીટકો, પ્રાણીઓ, ઓજારો, રેકટરના પૈંડાાં 
િેમજ અન્ય સાધનો દ્વારા પણ થઇ શકે છે. 

 રોગીષ્ટ્ટ ખેિરની મિુાકાિ િેનાર વ્યક્ક્િના પગરખામાાં ચીટકિી માટી દ્વારા પણ આ રોગનો 
ફેિાવો થઇ સકે છે.  

 કેળના  થડ નુાં ચાચવુાં પણ આ રોગનાાં ફેિાવામાાં મહત્વનો ભાગ  ભજવે છે.  

 કેળમાાં આવિ કૃતમ છોડનાાં મળુમાાં ઘાવ કરી નકુશાન કરે છે અને આ ઘાવ દ્વારા ફૂગ છોડમાાં 
સરળિાથી  દાખિ થઇ સકે છે . 
 વધારે પ્રમાણમાાં માટી ધરાવિી ( કિે સોઇિ)  િેમજ   ઓછા તનિાર ધરાવિી જમીનમાાં 
આ રોગ વધારે જોવા મળે છે . ભારિમાાં વધ ુનીિાર વાળી જમીનમાાં આ રોગ ઓછા પ્રમાણમાાં 
જોવા મળે છે . નાઈરેટ ખાિરો આપવાથી રોગ ઘટે છે  જયારે એમોતનયા યકુ્િ  રસાયલણક ખાિર 
આપવાથી રોગ ઘટે છે.  

ફોસ્ફરસ, પોટેસીયમ, કેધ્લ્સયમ , મેગ્નેિીએમ, લઝક િેમજ સીિીકોન જેવા ગૌણ પોિક િત્વો 
આપવાથી છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્ક્િમાાં વધારો થાય છે. 

 
 

કેળના  સકુરા રોગનુાં પહરવહન કરિા પહરબળો 

        ૧. રોગનુાં પ્રથમ સાંક્રમણ  ૨. ખેિમજુરો  ૩. વાહનો  ૪. પ્રાણીઓ  

 ૫. કાંદ અને ગાાંઠો ૬. પાણી 

૧
. 

૨
. 

૩
. 

૪
. 

૫
. 

૬
. 
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કેળના  થડનુાં ચાચવુાં અને િેન ુનકુશાન 

  

કૃતમથી છોડનાાં મળુમાાં નકુશાન 

સકુારા રોગની ફૂગને ફેિાવિા કેળના  થડનુાં ચાચવુાં  અને મળુના કૃતમ 
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 કેળનાાં ફૂગથી થિાાં સકુારનુાં સાંકલિિ તનયાંત્રણ :  

કેળમાાં આવિાાં સકુારાના તનયાંત્રણ માટે સાંકલિિ તનયાંત્રણ પધધતિ અપનાવવાથી આ રોગનુાં 

તનયાંત્રણ કરી શકાય. આ સકુારા રોગની ફૂગ જમીનમાાં ૨૦ વિમ કરિા વધારે જીવાંિ રહિેી 

હોવાથી તનયાંત્રણ કરવુાં મશુ્કેિ છે. પરાંત ુ અશય ન નથી. આ રોગનો ફેિાવો રોગીષ્ટ્ટ પીિા, 

પાણી, જમીન, પવન, ખેિીના ઓજારો, ખેિરમાાં કામ કરિા મજુરો, પાિતુાં પ્રાણીઓથી થાય 

છે. િે ઉપરાાંિ આ રોગ કેળનાાં મળૂ અને ગાાંઠમાાં રોગ કરિા કૃતમ િેમજ થડના ચાાંચવાથી 

રોગની િીવ્રિા વધે છે. ઉપરોક્િ બાબિોને ધયાનમાાં રાખીને કેળના ફુગથી થિા સકુારા રોગનુાં 

સાંકલિિ તનયાંત્રણ નીચે પ્રમાણે કરવુાં. 

૧. કેળની રોપણી માટે  સારા તનિારવાળી અને  ફળદ્રપુ ખેિરની પસાંદ કરવુાં જોઈએ.  

ર. કેળનાાં પાકનુાં સિિ એકના એક ખેિરમાાં વાવેિર ન કરવ.ુ 

૩. ઉનાળામાાં ઉંડી ખેડ કરવી જોઈએ.  

૪.િાાંબા સમયની પાકની ફેરબદિી શેરડી, ડાાંગર, મગફળી અને શાકભાજી પાકો સાથે કરવી 

જોઈએ.  

પ પેશીસાંવધમનથી ઉછેરેિા છોડ રોપવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ 

૬. જો પીિાથી રોપણી કરવાની હોયિો પીિા રોગમકુ્િ ખેિરમાાંથી પસાંદ કરવા, પીિા 

રોપિા પહિેા કારબેન્ડાન્ઝીમ ૪૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોિ ૪૦ મીિી/૧૦ િીટર 

પાણીના દ્રાવણમાાં ૩૦ તમનીટ ડુબાડી પછી રોપવા. આ સાથે કિોરપાયરીફોસ ૨૫ 

મીિી/૧૦ િીટરમાાં પાણી જ ાંતનુાશક દવા તમશ્ર કરવાથી કૃમીનુાં તનયાંત્રણ થશે.  

૭ જૈતવક ફૂગનાશક દવા, રાઈકોડમૉ તવરીડી ૨.૫ હકિો િેમજ સ્યડુોમોનાસ ફલ્યરુોસન્સ ૨.૫ 

િી. ને ૨૫૦ હકિો છણીયા ખાિરમાાં ભેળવી જમીનમાાં આપવાથી  ફૂગ અને કૃતમનુાં  જેતવક 

તનયાંત્રણ થાય છે. 

૮. રોગીસ્ટ ખેિરોમાાં મિુાકાિીઓની વધ ુ પડિી અવર જવર પર રોક િગાવવી. િેમજ 

રોગીષ્ટ્ટ ખેિર ક્વોરેનટાઈન કરવુાં. 
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૯.  રોગીસ્ટ ખેિરમાાં વપરાયેિ ઓજારો , પાણી  િેમજ અન્ય વસ્તઓુ નો બીજા ખેિર માાં 

ઉપયોગ ટાળવો. 

૧૦. રોગીસ્ટ ખેિરમાાં કામ કરિા મજુરોના પગરખા, ઓજારો િેમજ અન્ય વસ્તઓુને રોગ 

મકુ્િ દ્રાવણ બનાવી િેમાાં ડુબાડી ડીસીનફેકટ કરી પછી જ ઉપયોગમાાં િેવા.  

૧૧. તમશ્ર પાકમાાં મગફળી અને કેળના પાકને વાવવાથી આ રોગની િીવ્રિા ઓછી થાય છે. 

૧૨. કેળનાાં વાવેિર પહિેા જમીનની પ્રાયોલગક ચકાસણી કરાવવી િેમજ જમીન નાાં 

પોિકિત્વો અને પીએસ નુાં પથૃક્કરણ કરી ત્યાર પછી જ કેળની રોપણીની માટે જમીન 

પસાંદ કરવી. જરૂર મજુબ  છાણીયુાં ખાિર  મખુ્ય, ગૌણ િેમજ સકૂ્ષ્મ િત્વોને જમીનમાાં 

આપવા. નવસારી કૃતિ યતુનવસીટી દ્વારા ઉત્પાહદિ જૈતવક ખાિરો જેવા કે અઝોટોબેકટર, 

ફોસ્સફેટ કલ્ચર, પોટાશ કલ્ચર દરેક કલ્ચર ૫૦ મીિી/ છોડ રોપણી સમયે અપાવા. 

૧૩. ચોમાસા દરમ્યાન રોગીષ્ટ્ટ ખેિરનુાં પાણી િાંદુરસ્િ ખેિરમાાં ન જાય િેની કાળજી રાખવી. 

૧૪. ખેિરમાાં સકુારાનો રોગીષ્ટ્ટ છોડ છે કે નથી િેનુાં સિિ અવિોકન કરિા રેહવુાં જોઈએ 

અને જો છોડમાાં રોગના િિણો દેખાય િો િરિ જ િે છોડને માટી સાથે ઉખાડી નાશ 

કરવો અને જમીનના િે ભાગમાાં કારબેન્ડાઝીમ ૫૦વેપા, ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ૧૦ િીટરમાાં તમશ્ર 

કરી રેડવુાં િેમજ આજુબાજુના િાંદુરસ્િ છોડને પણ આપવુાં. થડની અંદર કારબેન્ડાઝીમ 

૫૦વેપા, ૦.૨ ટકા, ૪.૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧ િીટરનુાં  દ્રાવણનુાં ત્રણ તમિીનુાં ત્રીજા, પાાંચમાાં, િેમજ 

સાિમાાં મહીને ઈનજેકશન દરેક છોડમાાં આપવુાં. 

૧૫. ખેિરની સ્વચ્છિા જાળવવી. રોગીષ્ટ્ટ છોડ, પાન િેમજ તનિંદામણનો નાશ કરી ખેિર 

સ્વચ્છ રાખવુાં. 

૧૬. ટીશ્યકુલ્ચર છોડ વાવવાનો આગ્રહ રાખવો, રોપણી સમયે રાઈકોડમૉ તવરીડી ૫૦ ગ્રામ + 

સ્યડુોમોનાસ ફલ્યરુોસન્સ ૧૫ મીિી + પેસીિોમાઈસીસ િીિાસીનસ ૧૦ ગ્રામ ને ૨ થી ૩ 

હકિો છણીયા ખાિરમાાં તમશ્ર કરી જમીનમાાં આપવુાં.   

૧૭. કૃતમનો ઉપદ્રવ હોય િો િીમડાનો ખોળ ૨૫૦ ગ્રામ િેમજ કાબોફયરુાન ૩ જી, ૧૫ ગ્રામ 

પ્રતિ છોડ પ્રમાણે રોપણી સમયે આપવુાં. 
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૧૮. કેળના થડને કેળા ઉિારી િીધા પછી નાશ કરવો. ઘણાાં ખેડૂિો ખેિર િેમજ કેનાિની 

નજીક નાખિા હોવાથી આ રોગ વધ ુફેિાય છે. 

૧૯. કેળના થડના ચાચવાના નનયતં્રણ માટે કેળના થડ અને કંદ ઉપર નાના મોટા અસખં્ય 

કાણા જોવા મળે ત્યારે થડની અંદર કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ. સી. ન  ં  ૦.૫ ટકા દ્રાવણન  ં

ઈનજેકશન આપવ  ંએટલ ેકે ૨૫ નમલી પ્રનિ ૧ લીટર પાણીમા ંનમશ્ર કરી  ત્રણ નમલીન  ં બે 

જગ્યાએ ઈનજેકશન આપવા. થડને ફરિે નમથાઈલ ઓ ડીમેટોન ૧૦ નમલી  અથવા 

ડડયમીથીયોટ ૧૦ નમલી  પ્રનિ ૧૦ લીટરનો  છટકાવ કરવો. 
૨૦ પાકની ફેરબદિી કરેિા પાકમાાં પણ રાઈકોડમૉ તવરીડી ૨.૫ હકિો િેમજ સ્યડુોમોનાસ 

ફલ્યરુોસન્સ ૨.૫ િી. ને ૨૫૦ હકિો છણીયા ખાિરમાાં ભેળવી જમીનમાાં આપવાથી  ફૂગ 

અને કૃતમનુાં  જેતવક તનયાંત્રણ થાય છે. 

૨૧ કેળાના પાકમાાં પાનાનાાં ટપકાનો રોગ (તસગટોકા િીફ સ્પોટ) જોવા મળેિો નીચેના 

રોગીસ્ટ પાનને કાપી નાશ કારવોં. વાવેિરના આઠમાાં મહહને સ્યડુોમોનાસ ફલ્યરુોસન્સ ૫૦ 

મીિી પ્રતિ ૧૦ િીટર  પાણીમાાં  િથા નવમા એન દશમાાં મહહને    પ્રોપીકોનાજોિે ૨૫ 

ઇસી, ૧૦ તમિી અથવા મેનકોઝેબ ૭૫ વેપા, 30 ગ્રામ + ૫ ગ્રામ  હડટેરજ ાંટ પાવડર પ્રતિ 

૧૦ િીટર  પાણી સાથે  ભેળવી  છટકાવ કરવો. ફૂગનાશક દવાના  છટકાવ અને કાપણી 

વચ્ચે ૪૫ હદવસનો સમય ગળો જાળવવો. 

 
 

   નોધ:   કેળાના સકુારનો રોગ જોવા મળેિો  રોગીસ્ટ છોડને મળૂ અને માટી સાથે રોગનો  
           નમનૂો  વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, ન. મ. કૃતિમહાતવદ્યાિય, નવસારી કૃતિ  

           યતુનવસીટી, નવસારીને  પહોચાડવો.  
           સાંપકમ :  ડૉ. કે. બી. રાખોલિયા મોબાઈિ નાંબર: ૯૪૨૬૨૧૩૭૫૬ 
                   ઇ-માઈિ: kbrakholia@gmail.com 


