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પ્રસ્તાવિા: 
 ચીકુ એ સપોટેસી કુળમ ાં આવતુાં ફળ છે. જેનુાં ઉદભવ સ્થ ન ટ્રોપીકલ 

અમેરિક નુાં મકેસીકો શહિે છે. ભ િતમ ાં ચીકુની ખેતી કર્ ાટક, મહ િ ષ્ટ્ટ્ર, ગજુિ ત, 
ત મમલન ડુ, આંધ્રપ્રદેશ, પમિમબાંગ ળ,ઉતિપ્રદેશ, પાંજાબ અને હરિય ર્ મ ાં થ ય છે.  

ગજુિ ત િ જ્યમ ાં દક્ષિર્ ગજુિ તન ાં વલસ ડ, નવસ િી, સિુત, ત પી, ભરૂચ 
અને નમાદ  તેમજ જુન ગઢ જીલ્લ મ ાં ચીકુની ખેતી થ ય છે.  

દુમનય મ ાં ભ િત ચીકુની પેદ શમ ાં પ્રથમ સ્થ ન ધિ વે છે. ભ િતમ ાં ચીકુની 
ખેતી ૧૦૭ હ્જજાિ હકે્ટિમ ાં, ૧૨૮૫ હ્જજાિ મે. ટન ઉત્પ દન અને ૧૧.૯૯ મેરટ્રક ટન 
પ્રમત હકે્ટિ ઉત્પ દકત  સ થે થ ય છે. જ્ય િે ગજુિ તમ ાં કુલ ૨૮,૮૦૦ હકેટિ 
મવસ્ત િમ ાં ૧૦ મેરટ્રક ટન પ્રમત હકે્ટિની ઉત્પ દકત  સ થે ૨,૮૮,૦૦૦ મેરટ્રક ટનનુાં 
વ મષિક ઉત્પ દન થ ય છે. 

બીજા ફળપ કોની જેમ ચીકુમ ાં ઘર્  બધ  પ્રક િન  િોગો જેવ  કે પ નન  
ટપક ાં, પ નનો સકુ િો, શ્ય મ છ િો, મળૂખ ઇ અને સકુ િો જોવ  મળે છે. 

દક્ષિર્ ગજુિ તમ ાં હ લન ાં સાંજોગોમ ાં ચીકુ પકવત  મવસ્ત િમ ાં ચીકુનો સકુ િો 
જોવ  મળે છે. જેન  લીધે અસિગ્રસ્ત ઝ ડ તિતજ સકુ ઇને મિી જાય છે. દક્ષિર્ 
ગજુિ તમ ાં મોજર્ી દિમ્ય ન નવસ િી, ગર્દેવી, વલસ ડ અને પ િડી ત લકુ મ ાં 
૧૦ થી ૧૨ ટ્ક  જેટલો િોગનો ઉપદ્રવ જોવ  મળેલ હતો. જેન  લીધે ખેડૂતોને ઘણુાં 
આમથિક નકુશ ન થ ય છે. 

રદવસે ને રદવસે આ િોગની તીવ્રત  વધતી હોવ થી ખેડૂતોમમત્રો ને આ િોગ 
થવ ન  ક િર્ો અને મનદ ન મવશે જાર્વ ુખબુજ જરૂિી છે. 
 
 
રોગિા લક્ષણો: 



આ રોગ એક જમીિ જન્ ય ફયઝુિેીયમ ન મની ફુગથી થ ય છે. આ રોગ ચીકુ ઝ ડન  
મળૂ પિ આક્ર્મર્ કિે છે જેને લીધે િોગગ્રસ્ત ઝ ડમ ાં નીચે મજુબન ાં લક્ષણો જોવા 
મળે છે. 
➢ શરૂઆતમાાં િવી નિકળતી પાલવણી િો રાંગ ઘાટ્ટા લીલા માાંથી આછો લીલો થઇ 

ત્યારબાદ ધીરેધીરે આછો પીળો થઇ જાય છે. 
➢ જેમ જેમ રોગિી તીવ્રતા વધે તેમ તેમ ઝાડિાાં અન્ય પાિ પર પણ આવા 

ચચન્હો જોવા મળે છે. 
➢ રોગિી અગ્રીમ અવસ્થામાાં રોગીષ્ટ ઝાડિાાં પાિ ચીમળાઇ જાય છે. તેમજ પાિ 

તોડતા તેમાાંથી દૂધ િીકળત ુિથી. 
➢ બપોરિા સમયમાાં ચીકુવાડીમાાં રોગીષ્ટ ઝાડ ફફકુ્ક અિે િબળુ જોવા મળે છે. 
➢  િોગગ્રસ્ત ડ ળી ફ ડીને જોત  વચ્ચેન  ભ ગમ  બદામી રાંગિી લીટી જોવા મળે 

છે. 
➢ અમકુવાર િોગગ્રસ્ત ઝાડમાાં આંનશક સકુારો પણ જોવા મળે છે જેમાાં અમકુ 

ડાળીઓ  સકુાઈ ગયેલી જોવા મળે છે. 
➢ ચીકુવાડીમાાં િોગગ્રસ્ત ઝાડમાાં વધ ુપ્રમાણમાાં ફુલ તેમજ િાિા ફ્ળિી સાંખ્યા વધ ુ

જોવા મળે છે. 
➢ િોગગ્રસ્ત ઝાડમાાં મળૂ કાળા પડી સડી જાય છે અિે અંતમાાં િોગગ્રસ્ત ઝાડ 

સકુાઇ િે મરી જાય છે. 
 

અનકુળૂ હવામાિ: 
❖ દક્ષિર્ ગજુિ તમ ાં આ િોગ ખ સ કિીને ચોમ સ ુ પરુૂ થય  બ દ સપ્ટેમ્બિ - 

ઑક્ટોબિ  મ સમ ાં જોવ  મળે છે.  
❖ મધ્યમ ક ળી થી ભ િે ક ળી જમીન આ િોગને વધ ુઅનકુૂળ આવે છે.  
❖ જમીનમ ાં વધ ુપડત  ભેજનુાં પ્રમ ર્ તમેજ ઓછી મનત િવ ળી જમીન મ ાં આ 

િોગ વધ ુપ્રમ ર્મ ાં જોવ  મળે છે. 



❖ વ ડીમ ાં વિસ દી પ ર્ીનો ભિ વો થતો હોય તો િોગ આવવ ની શક્યત  વધે 
છે. 
 

નિયાંત્રણ:  
➢ યોગ્ ય પ્રમ ર્મ ાં મપયત આપવ ુ અને ચોમ સ  દિમ્ ય ન વ ડીમ ાંથી વધ િ ન  

પ ર્ીનો મનક લ કિવો. વ ડીમ ાં પ ર્ી ભિ વવ  ન દેવુાં.   
➢ સેન્દ્રદ્રય ખ તિો જેવ  કે િ યડ નો ખોળ, મગફળીનો ખોળ, લીમડ નો ખોળ, 

તેમજ રદવેલ  નો ખોળ નો ઉપયોગ વધ ુકિવો. 
➢ આ િોગન  જૈમવક મનયાંત્રર્ મ ટે  સેન્દ્રદ્રય ખ તિમ ાં ટ્ર ઈકોડમ ા જેવ  જૈમવક 

મનયાંત્રકો ભેળવી ને ઉપયોગ કિવો. 
➢  િ સયક્ષર્ક મનયાંત્રર્ મ ટે િોગગ્રસ્ત ઝ ડમ ાં થડની ફિતેથી મ ટી દુિ કિી ૨૦ 

રદવસ ન  અંતિે ત્રર્વ િ ૨૦ ક્ષલટિ પ ર્ીમ ાં ૨૦ ગ્ર મ ક બેરડ ઝીમ દવ  અને 
િ૦૦ ગ્ર મ યરુિય  ભળેવી ને િેડવુાં.  

➢ આજ પ્રમ ર્ે િોક્ષગષ્ટ્ટ ઝ ડની ચ િે રદશ ન  આજુબ જુ વ ળ  તાંદુિસ્ત ઝ ડમ ાં 
ઉપિ મજુબની મ વજત આપવી. 
 



 

ચીકુિો સકુારો 
 

  
તાંદુરસ્ત ઝાડ રોગીષ્ટ િબળુાં અિે ફફકુ્કાં ઝાડ 

 

  
બદામી રાંગિી લીટીવાળી રોગગ્રસ્ત 

ડાળી 
સાંપણુા સકુાઇ ગયેલ ઝાડ 
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