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ભારિમાાં કેળનો પાક અગત્યનુાં અને મોખરાનુાં સ્થાન ધરાવે છે . ભારિમાાં િાતમિનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,
કેરાિા, ગુજરાિ, આંધ્રપ્રદે શ, પતિમ બાંગાળ વગે રે કેળા ઉગાડિાાં મુખ્ય રાજયો છે . કેળના ફળને પકવીને
,રાાંધીને ખાવામાાં, સુકવીને વે ફર 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 પાસુ ગણાય છે . કેળનાાં પાકમાાં નુકસાન
કરિાાં રોગોને અનુરૂપ િે નાાં સમયસર રોગ વ્યવસ્થાપનના યોગ્ય પગિાાં ભરવામાાં આવે િો ખેડૂિો
ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદનમાાં વ ૃધ્ધધકરી શકે અને પોિાની ખેિીને સમ ૃધધ બનાવી શકાય.
કેળમાાં આવિા મુખ્ય રોગોમાાં સુકારાનો રોગ મહત્વનો છે . કેળ માાં મુખ્ય બે પ્રકારના સુકારા જોવા મળે
છે . ફૂગથી થિો સુકારો કે જે ને પનામા સુકારો પણ કહેવાય છે િથા બીજો સુકારો જીવાણુથી થાય છે જે ને કેળનો
મોકો અથવા બેકટે રીયિ વીલ્ટ પણ કહેવામાાં આવે છે . ગુજરાિમાાં સુરિ, ભરૂચ, નમમ દા જીલ્િામાાં કે ળનુાં
વધારે વાવે િર થાય છે . જેમાાં સુરિ જીલ્િામાાં ફુગથી થિો સુકારો વધારે જોવા મળે િ છે . આ રોગની
ગાંભીરિાને ધયાનમાાં િઈને ખેડૂિોને આ રોગના તનયાંત્રણ માટે જાગરૂકિા આવે િે માટે આ માહહિી
આપવામાાં આવે છે .

ુ ારો/ પનામા વીલ્ટ
ફૂગથી થિો સક
કેળ વાવિાાં બધાાંજ દે શોમાાં આ રોગ જોવે મળે છે . આ રોગથી છોડ સુકાઈ જાય છે પહરણામે ખુબજ
નુકશાન થાય છે .
રોગકારક ફૂગનુાં નામ:ફયુઝેરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયુબેન્સ
આ રોગ સૌપ્રથમ પનામામાાં નોંધાયે િ હોવાથી િે ને 'પનામા વીલ્ટ' કહેવામાાં આવે છે . ગુજરાિ
રાજયમા કેળનુાં ઉત્પાદન કરિા તવસ્િારોમાાં સુકારાનુાં 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 રાં ગની 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, સુકાઈને થડ પાસે થી નમી પડિો જોવા મળે છે .
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૪. રોલગષ્ટ્ટ છોડનાાં કાં દ અને મ ૂળ સડી જાય છે .
આંિહરક િિણો::
૧. છોડના થડને ફાડીને જોિા કેળાના થડમાાં વચ્ચેનો ભાગ િાંદુરસ્િ જોવા મળે છે . જયારે િે ની

આજુબાજુનો ભાગ દ્યે રાબદામી રાં ગનો સડેિો જોવા મળે છે . કોઈક વખિ ઉપર ભાગમાાં ફાટ જોવા
મળે છે .
ર. કાં દમાાં પણ સડોજોવા મળે છે અને િે ને કાપિા અંદરથી દુગં ધ આવે છે .
૩.

મ ૂળને ફાડીને જોિા દ્યે રાબદામી રાં ગનો સડેિો જોવા મળે છે .

પાન પર આછા પીળા રાં ગની પટૃીઓ જોવા મળે છે

થડમાાં ફાટ જોવા મળે છે .

આંિહરકલચન્હો છોડના થડને ફાડીને જોિા દ્યે રાબદામી રાં ગનો સડેિો જોવા મળે છે
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ુ ેરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબ
ુ ેન્સ
ફૂગન ાંુ જીવનચક્ર : ફયઝ
આ ફૂગ ત્રણ પ્રકારના બીજાણુઓ
ાં
ઉત્પન્ન કરે છે . માઈક્રોકનીડીયા, મેક્રોકનીડીયા અને ક્િેમાઈડોસ્પોર.
જેમાાંથી માઈક્રોકનીડીયા અને મેક્રોકનીડીયા પાણી, જમીન, પવન, ખેિી ઓજારો િેમજ ખેિી કામ કરિા
મજુરો દ્વારા ફેિાય છે .
જયારે ક્િેમાઈડોસ્પો જમીનમાાં ૨૦ વિમ કરિાાં વધારે વિમ સુસપ્ુ િ અવસ્થામાાં જ રહે છે . િેમજ જુદા જુદાાં
તનિંદામણના મ ૂળમાાં દાખિ થઈ વ ૃદ્ધિ કરે છે પણ તનિંદામણમાાં રોગ કરિા નથી. ફુગનાાં ક્િેમાઈડોસ્પોર
પ્રતિકુળ િેમજ સુકાાં વાિાવરણમાાં જીતવિ રહી સકે છે .
આ ફૂગ મ ૃિોપજીવી હોવાથી જમીનમાાં િેન ુાં વધમન થત ાંુ રહે છે . િદઉપરાાંિ આ ફૂગ તનિંદામણ િેમજ બીજી
લબન ઉપયોગી વનસ્પતિમાાં પણ રોગનો ચેપ િગાડે છે પરાં ત ુ રોગના િિણો દે ખાિા નથી િેમજ જયારે
કેળનો પાક ફરીથી રોપિા આ રોગનુાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે .
આ રોગનુાં સાંક્રમણ ઘાવ પડેિા િાંત ુ મ ૂળથી શરૂ

થાય છે . ફૂગ કે ળના મ ૂળમાાં પ્રવેશ બાદ િે કેળમાાં

જળવાહહનીમાાં દાખિ થાય છે . જેથી જળવાહહનીમાાં અવરોધ ઉભો થઇ પાન પીળા પડી કેળ સુકાય જાય છે
. આ ફૂગ કેળની કાં દમાાં પણ સડો ઉત્પન્ન કરે છે િેમજ મુળ સડી જાય છે .

ફૂગની કેળમાાં િબક્કાવાર વ ૃધ્ધધ
A. ફૂગની જમીન િેમજ અન્ય છોડ કે નીંદણમાાં સુષપ્ુ િ અવસ્થા
B. ફૂગની કેળના મ ૂળમાાં વ ૃધ્ધધ િેમજ સાંક્રમણ
C. ફૂગની જળવાહહનીમાાં વ ૃધ્ધધ
D. ફૂગની જળવાહહનીમાાં વ ૃધ્ધધ થિા જળ પહરવહનમાાં અવરોધ ઉભો થિાાં કેળના પાન પીળા પડી જવા
E. રોગીષ્ટ્ટ છોડમાાં સુકારો રોગ થવો. F. રોગીષ્ટ્ટછોડ જમીન પર પડી સુકાય જાય છે
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ુ ેરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબ
ુ ેન્સ
ફયઝ
C

A: માઈક્રોકનીડીયા

B. મેક્રોકનીડીયા

પીડીએ માાંધમયાંમાાં ફૂગની વ ૃધ્ધધ

C ક્િેમાઈડોસ્પોર

રોગીષ્ટ્ટ છોડના કપાયિા થડ ઉપર ફૂગની વ ૃધ્ધધ

ુ ેરીયમ ઓકઝીસ્પોરીયમ ફો.સ્પી. કયબ
ુ ેન્સ ફૂગની વ ૃધ્ધધ
ફયઝ
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/ કાં દ/ ગાાંઠો દ્વારા દુર સુધી આ રોગનો ફેિાવો થાય છે .
તપયિનુાં પાણી રોગીષ્ટ્ટ ખેિરમાાંથી રોગ મુક્િ ખે િરમાાં આપવાથી આ રોગનુાં પ્રમાણ રોગ મુક્િ
ખેિરમાાં વધી જાય છે .
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આ રોગનો ફેિાવો રોગીષ્ટ્ટ છોડનાાં મ ૂળ, પાણી, હવા, કીટકો, પ્રાણીઓ, ઓજારો, રે કટરના પૈંડાાં
િે મજ અન્ય સાધનો દ્વારા પણ થઇ શકે છે .
રોગીષ્ટ્ટ ખેિરની મુિાકાિ િે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 મુળમાાં ઘાવ કરી નુકશાન 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 વધુ નીિાર વાળી જમીનમાાં આ રોગ ઓછા પ્રમાણમાાં
જોવા મળે છે . નાઈરે ટ ખાિરો આપવાથી રોગ ઘટે છે જયારે એમોતનયા યુક્િ રસાયલણક ખાિર
આપવાથી રોગ ઘટે છે .
ફોસ્ફરસ, પોટેસીયમ, કે ધ્લ્સયમ , મે ગ્ને િીએમ, લઝક િે મજ સીિીકોન જેવા ગૌણ પોિક િત્વો
આપવાથી છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્ક્િમાાં વધારો થાય છે .

૧

૪

.

.

૫
.

૨
.

૬
.

૩
.

ુ રા રોગન ાંુ પહરવહન કરિા પહરબળો
કે ળના સક
૧. રોગન ાંુ પ્રથમ સાંક્રમણ ૨. ખેિમજુરો ૩. વાહનો ૪. પ્રાણીઓ
૫. કાં દ અને ગાાંઠો ૬. પાણી
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કેળના થડન ાંુ ચાચવ ાંુ અને િેન ુ નકુ શાન

ુ માાં નકુ શાન
કૃતમથી છોડનાાં મળ
ુ ના કૃતમ
સકુ ારા રોગની ફૂગને ફેિાવિા કેળના થડન ાંુ ચાચવ ાંુ અને મળ
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ુ ારન ાંુ સાંકલિિ તનયાંત્રણ :
કે ળનાાં ફૂગથી થિાાં સક
કે ળમાાં આવિાાં સુકારાના તનયાંત્રણ માટે સાંકલિિ તનયાંત્રણ પધધતિ અપનાવવાથી આ રોગનુાં
તનયાંત્રણ કરી શકાય. આ સુકારા રોગની ફૂગ જમીનમાાં ૨૦ વિમ કરિા વધારે જીવાંિ રહેિી
હોવાથી તનયાંત્રણ કરવુાં મુશ્કે િ છે . પરાં ત ુ અશય ન નથી. આ રોગનો ફે િાવો રોગીષ્ટ્ટ પીિા,
પાણી, જમીન, પવન, ખેિીના ઓજારો, ખેિરમાાં કામ કરિા મજુરો, પાિતુાં પ્રાણીઓથી થાય
છે . િે ઉપરાાંિ આ રોગ કે ળનાાં મ ૂળ અને ગાાંઠમાાં રોગ કરિા કૃતમ િેમજ થડના ચાાંચવાથી
રોગની િીવ્રિા વધે છે . ઉપરોક્િ બાબિોને ધયાનમાાં રાખીને કે ળના ફુગથી થિા સુકારા રોગનુાં
સાંકલિિ તનયાંત્રણ નીચે પ્રમાણે કરવુ.ાં
૧. કે ળની રોપણી માટે સારા તનિારવાળી અને ફળદ્ર ુપ ખેિરની પસાંદ કરવુાં જોઈએ.
ર. કે ળનાાં પાકનુાં સિિ એકના એક ખેિરમાાં વાવેિર ન કરવુ.
૩. ઉનાળામાાં ઉંડી ખેડ કરવી જોઈએ.
૪.િાાંબા સમયની પાકની ફેરબદિી શેરડી, ડાાંગર, મગફળી અને શાકભાજી પાકો સાથે કરવી
જોઈએ.
પ પેશીસાંવધમનથી ઉછે રેિા છોડ રોપવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ
૬. જો પીિાથી રોપણી કરવાની હોયિો પીિા રોગમુક્િ ખેિરમાાંથી પસાંદ કરવા, પીિા
રોપિા પહેિા 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 ાંતુનાશક દવા તમશ્ર કરવાથી કમ
ૃ ીનુાં તનયાંત્રણ થશે.
૭ જૈતવક ફૂગનાશક દવા, રાઈકોડમૉ તવરીડી ૨.૫ હકિો િેમજ સ્યુડોમોનાસ ફલ્યુરોસન્સ ૨.૫
િી. ને ૨૫૦ હકિો છણીયા ખાિરમાાં ભેળવી જમીનમાાં આપવાથી ફૂગ અને કૃતમનુાં જેતવક
તનયાંત્રણ થાય છે .
૮. રોગીસ્ટ ખેિરોમાાં મુિાકાિીઓની વધુ પડિી અવર જવર પર રોક િગાવવી. િેમજ
રોગીષ્ટ્ટ ખેિર ક્વોરે નટાઈન કરવુ.ાં
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૯. રોગીસ્ટ ખેિરમાાં વપરાયેિ ઓજારો , પાણી િેમજ અન્ય વસ્તુઓ નો બીજા ખેિર માાં
ઉપયોગ ટાળવો.
૧૦. રોગીસ્ટ ખેિરમાાં કામ કરિા મજુરોના પગરખા, ઓજારો િેમજ અન્ય વસ્તુઓને રોગ
મુક્િ દ્રાવણ બનાવી િેમાાં ડુબાડી ડીસીનફેકટ કરી પછી જ ઉપયોગમાાં િેવા.
૧૧. તમશ્ર પાકમાાં મગફળી અને કે ળના પાકને વાવવાથી આ રોગની િીવ્રિા ઓછી થાય છે .
૧૨. કે ળનાાં વાવેિર પહેિા જમીનની પ્રાયોલગક ચકાસણી કરાવવી િેમજ જમીન નાાં
પોિકિત્વો અને પીએસ નુાં પ ૃથક્કરણ કરી ત્યાર પછી જ કે ળની રોપણીની માટે જમીન
પસાંદ કરવી. જરૂર મુજબ

છાણીયુાં ખાિર

મુખ્ય, ગૌણ િેમજ સ ૂક્ષ્મ િત્વોને જમીનમાાં

આપવા. નવસારી કૃતિ યુતનવસીટી દ્વારા ઉત્પાહદિ જૈતવક ખાિરો જેવા કે અઝોટોબેકટર,
ફોસ્સફેટ કલ્ચર, પોટાશ કલ્ચર દરે ક કલ્ચર ૫૦ મીિી/ છોડ રોપણી સમયે અપાવા.
૧૩. ચોમાસા દરમ્યાન રોગીષ્ટ્ટ ખેિરનુાં પાણી િાંદુરસ્િ ખેિરમાાં ન જાય િેની કાળજી રાખવી.
૧૪. ખેિરમાાં સુકારાનો રોગીષ્ટ્ટ છોડ છે કે નથી િેન ુાં સિિ અવિોકન કરિા રે હવુાં જોઈએ
અને જો છોડમાાં રોગના િિણો દે ખાય િો િરિ જ િે છોડને માટી સાથે ઉખાડી નાશ
કરવો અને જમીનના િે ભાગમાાં કારબેન્ડાઝીમ ૫૦વેપા, ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ૧૦ િીટરમાાં તમશ્ર
કરી રે ડવુાં િેમજ આજુબાજુના િાંદુરસ્િ છોડને પણ આપવુ.ાં થડની અંદર કારબેન્ડાઝીમ
૫૦વેપા, ૦.૨ ટકા, ૪.૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧ િીટરનુાં દ્રાવણનુાં ત્રણ તમિીનુાં ત્રીજા, પાાંચમાાં, િેમજ
સાિમાાં મહીને ઈનજેકશન દરે ક છોડમાાં આપવુ.ાં
૧૫. ખેિરની સ્વચ્છિા જાળવવી. રોગીષ્ટ્ટ છોડ, પાન િેમજ તનિંદામણનો નાશ કરી ખેિર
સ્વચ્છ રાખવુ.ાં
૧૬. ટીશ્યુકલ્ચર છોડ વાવવાનો આગ્રહ રાખવો, રોપણી સમયે રાઈકોડમૉ તવરીડી ૫૦ ગ્રામ +
સ્યુડોમોનાસ ફલ્યુરોસન્સ ૧૫ મીિી + પેસીિોમાઈસીસ િીિાસીનસ ૧૦ ગ્રામ ને ૨ થી ૩
હકિો છણીયા ખાિરમાાં તમશ્ર કરી જમીનમાાં આપવુ.ાં
૧૭. કૃતમનો ઉપદ્રવ હોય િો િીમડાનો ખોળ ૨૫૦ ગ્રામ િેમજ કાબોફયુરાન ૩ જી, ૧૫ ગ્રામ
પ્રતિ છોડ પ્રમાણે રોપણી સમયે આપવુ.ાં
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૧૮. કે ળના થડને કે ળા ઉિારી િીધા પછી નાશ કરવો. ઘણાાં ખેડૂિો ખેિર િેમજ કે નાિની
નજીક નાખિા હોવાથી આ રોગ વધુ ફેિાય છે .
૧૯. કે ળના થડના ચાચવાના નનયંત્રણ માટે કે ળના થડ અને કંદ ઉપર નાના મોટા અસંખ્ય
કાણા જોવા મળે ત્યારે થડની અંદર કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ. સી. ન ં ૦.૫ ટકા દ્રાવણન ં
ઈનજેકશન આપવ ં એટલે કે ૨૫ નમલી પ્રનિ ૧ લીટર પાણીમાં 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 કરે િા પાકમાાં પણ રાઈકોડમૉ તવરીડી ૨.૫ હકિો િેમજ સ્યુડોમોનાસ
ફલ્યુરોસન્સ ૨.૫ િી. ને ૨૫૦ હકિો છણીયા ખાિરમાાં ભેળવી જમીનમાાં આપવાથી

ફૂગ

અને કૃતમનુાં જેતવક તનયાંત્રણ થાય છે .
૨૧ કે ળાના પાકમાાં પાનાનાાં ટપકાનો રોગ (તસગટોકા િીફ સ્પોટ) જોવા મળે િો નીચેના
રોગીસ્ટ પાનને કાપી નાશ કારવોં. વાવેિરના આઠમાાં મહહને સ્યુડોમોનાસ ફલ્યુરોસન્સ ૫૦
મીિી પ્રતિ ૧૦ િીટર પાણીમાાં િથા નવમા એન દશમાાં મહહને

પ્રોપીકોનાજોિે ૨૫

ઇસી, ૧૦ તમિી અથવા મેનકોઝેબ ૭૫ વેપા, 30 ગ્રામ + ૫ ગ્રામ હડટે રજ ાંટ પાવડર પ્રતિ
૧૦ િીટર પાણી સાથે ભેળવી છટકાવ કરવો. ફૂગનાશક દવાના છટકાવ અને કાપણી
વચ્ચે ૪૫ હદવસનો સમય ગળો જાળવવો.

નોધ:

કે ળાના સુકારનો રોગ જોવા મળે િો રોગીસ્ટ છોડને મ ૂળ અને માટી સાથે રોગનો
નમ ૂનો વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, ન. મ. કતૃ િમહાતવદ્યાિય, નવસારી કૃતિ
યુતનવસીટી, નવસારીને પહોચાડવો.
સાંપકમ : ડૉ. કે . બી. રાખોલિયા મોબાઈિ નાંબર: ૯૪૨૬૨૧૩૭૫૬
ઇ-માઈિ: kbrakholia@gmail.com
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