
या आठवड्यातील हवामान अंदाज 

फळ छाटणीची तारीख : १५-०९-२०२२ 

गुरुवार (२९-१२-२०२२) - बुधवार (०४-०१-२०२३)  

स्थान 

तापमान (°C) 

 

पावसाची शक्यता 

वातावर

ण 

वाऱ्याचा 

वगे 

(कि/तास) 

किमा- जास्त 

सापके्ष आर्द्रता% 

किमान ऊचाांि   किमा    जास्त 

नाशशि 
11-12 28-31 नाशशि, द ांडोरी, ओझर, पालखडे, िळवण, 

पपांपळगाव बसवांत, वणी, लोणी- गुरुवार-

बुधवार- पाऊस नाही 

साफ 07-09 17-21 34-42 

पणु े
14-15 30-31 पणु,े फुरसुांगी, लोणी िाळभोर, उरुळी िाांचन, 

पाटस, यवत, नारायणगाव, बारामती- गुरुवार-

बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 07-10 17-22 32-43 

सोलापरु 
12-14 32-33 सोलापरू, लातरू, औसा, बाशी, वरैाग, नान्नज, 

पांढरपरू, तळुजापरू- गुरुवार-बुधवार - पाऊस 

नाही 

साफ 15-18 11-21 46-71 

साांगली 
14-15 31-32 साांगली, आरग, तासगाव, िागवड पलसू, शमरज, 

िवठे, पळशी, खानापरू शवटा, वाळवा, शटेफळ, 

शशरगपु्पी- गरुुवार-बुधवार- पाऊस नाही 

साफ 08-12 11-22 38-64 

शवजयापरुा 13-14 29-30 शवजयापरुा, चडचन शतिोटा आशण तलेसांग - 

गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 17-20 11-20 49-72 

ह ैराबा  14-15 29-30 ह ैराबा , मडेचल, जशहराबा - गुरुवार-

बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 12-17 27-32 68-75 

सातारा 14-15 30-31 सातारा, खटाव, फलटण – गुरुवार – पाऊस 

नाही. 

साफ 06-07 19-26 37-49 

अहम नगर 
12-13 29-30 अहम नगर, िजरत, श्रीगों ा, राहाता, िोपरगाव, 

सांगमनरे, जामखडे, अिोल-े गुरुवार-बुधवार- 

पाऊस नाही. 

साफ 10-12 17-22 33-39 

जालना 
12-14 30-32 

अांबड, जालना, गानसावांगी, मांठा, जाफ्राबा  

गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही 

साफ 09-10 20-26 33-43 

बलुढाणा 13-14 30-32 बलुडाणा, शचखली, पसां खडेराजा, 

क .राजा- गरुुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 08-11 19-21 29-41 



 

टीप: वरील हवामान माहहती खालील संकेतस्थळांवर हदलेल्या हवामान अंदाजाचा सारांश आहे 

https://www.wunderground.com/?cm_ven=cgi 

https://imdagrimet.gov.in/weatherdata/BlockWindow.php 

https://www.timeanddate.com/weather/india 

भाकृअनुप-राष्ट्र ीय द्राक्ष संशोधन कें द्र अचूकतेचा दावा करत नाही. 

 

 

पाणी व्यवस्थापन (डॉ. अजयकुमार उपाध्याय) 

फळ छाटणीनंतरचे हदवस: 134 

पॅन बाष्पीभवन: 4-5 हममी. 

हसंचंनाच्या माते्रहवषयक सल्ला: 

1. माती वापसा स्थितीत असल्यास, द्राक्षबागेला पाणी देऊ नये. 

2. बोद ओले ठेवण्यासाठी आच्छादनाचा (मलचचिंग) वापर करावा. बोदावर आच्छादन केल्यास मुळािंच्या 

कके्षत 

3. क्षार वाढण्याची शक्यता कमी होईल. 

4. फुलोरा येण्याच्या अवथिेपासून ते मणी सेच िंग अवथिेपयंत, चठबकद्वारे @ 2200 ते 3000 

चल/एकर/चदवस 

5. पाणी द्यावे. पुढे, जर वाढ आवशकतेपेक्षा जास्त असेल, तर चसिंचनाच्या पाण्याचा वापर चनम्म्याने कमी 

िोल्हापरू 
15-17 31-32 गगन-बावडा, िागल, िरवीर- गरुुवार-

बुधवार-पाऊस नाही. 

साफ 07-08 11-23 39-60 

बांगळुरू 

ग्रामीण 

12-16 26-28 अनिेल,  ोड्डाबल्लापरू, बेंगळुरू-पवूर, 

बेंगळुरू-उत्तर, बेंगळुरू- शक्षण- गरुुवार-

बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 14-17 19-29 80-91 

बलेागावी 14-17 30-31 गोिाि, बलेागावी, शचिोडी, अथणी, 

खानापरू गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 08-10 18-24 56-78 

शब र 14-15 30-31 शब र, बसविल्याण, हुमनाबा  - गरुुवार-

बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 12-17 17-24 53-77 

बागलिोट 12-16 30-31 बागलिोट, हुांगुांड, जमखांडी, मधुोळ - 

गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 17-19 10-19 54-78 

https://imdagrimet.gov.in/weatherdata/BlockWindow.php
https://www.timeanddate.com/weather/india


6. करावा. 

7. मण्यािंच्या वाढीची अवथिा ते काढणीपयंत, चठबकद्वारे @ 6800- 8500 चल./एकर/चदवस पाणी द्यावे. 

 

माती आहण खत व्यवस्थापन (डॉ. अजयकुमार उपाध्याय) 

 

फुलोरा ते मणी से ी िंग पययन्तची अवथिा 

1. दा  कॅनोपी असलेल्या फुलोऱ्यामधे्य कुज ही समस्या होवु शकते. योग्य वायुवीजनासाठी 

सूययप्रकाश आत यावा यासाठी बाजूचे फु वे काढून  ाकावे आचण कॅनोपी कमी करावी. कूज 

(इनफ्लोरेनस नेक्रोचसस)ची 

2. समस्या  ाळण्यासाठी चकवा कमी करण्यासाठी कॅनोपीमधे्य पुरेसा सूययप्रकाश आचण हवेच्या 

हालचालीसाठी कॅनोपीचे व्यवथिापन करावे. 

3. या आठवड्यात 3-4 चकलो फॉस्फोररक ऍचसड दोन ते तीन वेळा  ाकावे. लक्षात ठेवावे की 

चसिंचनाच्या 

4. पाण्याचा सामु 6.0 च्या जवळ असावा. 

5. देठ परीक्षण: 70% च चकी अवथिा, झाल्यावर देठाचे नमुने परीक्षणासाठी घेतले पाचहजेत. 

नमुन्यासाठी 

6. फुलोऱ् याच्या चवद्ध अ असलेली पाने काढून यावावीत. 

 

 

मण्ांच्या वाढीची अवस्था 

1. मण्यािंचा आकार 2-4 चममी असल्यास, कॅचल्शयम @ 2 गॅ्रम, कॅचल्शयम क्लोराईड चकिं वा 

0.5 गॅ्रम Ca चचले  प्रचत चल र फवारणी करावी. चािंगल्या शोषणासाठी जीए च्या 

वापरानिंतर(शक्यतो पुढच्या चदवशी) लगेच फवारणी करा. 

2. मण्यािंचा आकार ५-८ चममी असल्यास, कॅचल्शयम @ 2 गॅ्रम कॅचल्शयम क्लोराईड चकिं वा 0.5 

गॅ्रम Ca चचले  प्रचत चल र फवारणी करा. चािंगल्या शोषणासाठी जीए च्या वापरानिंतर(शक्यतो 

पुढच्या चदवशी) लगेच फवारणी करावी. 

3. ८-१० चममी मण्यािंचा आकारानिंतर @ 10चकलो/एकर मॅगे्नचशयम सल्फे  चठबकद्वारे द्यावे. 

4. मण्यािंचाआकार 8-10 चममी असताना @ 3 गॅ्रम/एकर सल्फे  ऑफ पो ॅशची पानािंवर 

फवारणी करावी. 

5. 8-10 चममी मण्यािंचा आकारानिंतर, चुनखडीयुक्त जचमनीसाठी अमोचनयम सल्फे  @ 

25चकलो/एकर 4भागामधे्य आचण इतर जचमनीसाठी युररया @ 15 चकलो/एकर 3 भागामधे्य 

नाय र ोजनचा वापर सुरू करा. 



6. त्यानिंतर लगेच पुढील दोन आठवडे 3-4 भागािंमधे सल्फे  ऑफ पो ॅश चकिं वा 0-0-50 @ 25 

चकलो / एकर द्यावे. 

7. माती चुनखडीयुक्त असल्यास, छा णीनिंतर 65-70 चदवसािंनी चझिंक सल्फे  आचण फेरस 

सल्फे  @ 5-10 चकलो / एकर द्यावे. 

8. मागील 20 चदवसािंमधे्य जर पालाश चदला गेला नसेल तर फवारणे द्वारे 4-5 गॅ्रम सल्फे  

ऑफ पो ॅश 

9. /चल आचण चठबक द्वारे 15 चकलो /एकरी याप्रमाणे द्यावी, कारण पालाशची पातळी वेली मधे्य 

कमी असल्यास भूरी रोगाचा सिंसगय होण्याची शक्यता असते. 

पररपक्वता ते काढणी पयंतचा काळ 

1. पुढील दोन आठवड्यािंसाठी सल्फे  ऑफ पो ॅश चकिं वा 0-0-50 @ 25 चकलो/एकर 3-4 

भागामधे्य वापर करावा. या अवथिेमधे्य एकूण पालाश (सल्फे  ऑफ पो ॅश) अिंदाजे 60 

चकलो / एकर या प्रमाणात दयावे. त्यानिंतर मॅगे्नचशयम सल्फे  @ 10 चकलो/एकर दोन 

भागािंमधे मधे्य वापरा. 

2. चुनखडीयुक्त जचमन असेल तर मॅगे्नचशयम सल्फे  आचण पो ॅचशयम सल्फे  यािंची @ ४ 

गॅ्रम/चल ची फवारणी करावी. 

3. मागील 20 चदवसािंमधे्य जर पालाश चदला गेला नसेल तर फवारणे द्वारे 4-5 /चल गॅ्रम सल्फे  

ऑफ पो ॅश आचण चठबक द्वारे 15 चकलो /एकरी याप्रमाणे द्यावी, कारण पालाशची पातळी 

वेली मधे्य कमी असल्यास भूरी रोगाचा सिंसगय होण्याची शक्यता असते. 

4. योग्य सूययप्रकाश आचण हवा खेळती राहण्यासाठी कॅनोपीचे व्यवथिापन करावे यामुळे मणी 

तडकण्याची समस्या कमी होऊ शकते चकिं वा उद्भवणार नाही. 

 

 

कॅनोपी व्यवस्थापन (डॉ. आर. जी. सोमकंुवर)    

 

1. चदवसाचे तापमान वाढत असून रात्रीचे तापमान कमी होत आहे. त्यामुळे वेली िंना पाण्याची गरज वाढत 

आहे. बोधावर मस््चिंग केल्यास पाण्याची गरज कमी होण्यास मदत होईल. 

2. सकाळी चकिं वा सिंध्याकाळी पाणी देण्यास प्राधान्य चदले पाचहजे. 

3. अनेक बागािंना सनबनय ची समस्या भेडसावत आहे. घड आच्छादन करणे, शेडने  वापरणे आचण घड 

कॅनोपी खाली आणणे यामुळे सनबनय चा प्रादुभायव कमी होण्यास मदत होईल. 



 व्यवस्थापन (डॉ. सुजॉय साहा): 

 

फळ 

छाटणीनंतरचे 

हदवस 

रोगांचा धोका 

केवडा भुरी बुरशीजन्य करपा इतर  

१३४ नाही मध्यम नाही जीवाणू िरपा – नाही. ताांबेरा - नाही 

 

या अवस्थेत मणयाांवर भुरी चा प्रा भुारव क सून येतो तसेच िाही ठठिाणी घडाांवर िाग  गुांडाळल्या 

नांतर शह लक्षणे पानाांवर सुद्धा क सून येतात. भुरी प्रशतबांधासाठी एम्पेलोमायसेस किस्िाशलस @5g/L 

ची एि फवारणी दिां वा बॅशसलस सबठटशलस @2g/L च्या  ोन फवारणया  तेात. बॅशसलस सबठटशलस 

चा वापर जैशवि अवनती म्हणजेच झाडाांमधील िीटिनाशिाांचा अवशेष िाही प्रमाणात िमी िरणयास 

म त िरत.े हके्सािोनाझोल दिां वा डायफेनोिोनाझोल दिां वा टेट्रािोनाझोल दिां वा सायफ्लुफेनॅशमड 

दिां वा फ्लुओपायराम + टेब्युिोनाझोल दिां वा फ्लक्सापायरोक्सॅड + डायफेन्िोनाझोल याांचा वापर 

भुरीचे शनयांत्रण िरणयास होतो. तसेच 70-80 क वस उशीरा येणाऱ्या बागाांमध्ये सुद्धा बागाांमध्ये 

सुद्धा या बुरशीनाशिाांचा वापर िरू शितो. पॉलीऑशक्सन डी पझांि सॉल्ट 5% SC @ 600 ml/Ha 

वापरल्यास या नवीन बुरशीनाशिाचा  खेील भुरी रोगावर शनयांत्रण िरणयास चाांगला पठरणाम क सून 

येतो. बुरशीनाशिाांच्या योग्य िव्हरेजसाठी घडाांची सांख्या ठराशवि प्रमाणात ठेवणे महत्वाचे ठरते. 

ट्रायझोल फवारणी  रम्यान सल्फर चा वापर 2.5-3g/L  या प्रमाणात वाढवणे आवश्यि आह.े 

 

कीड आहण लाल कोळी  व्यवस्थापन. (डॉ. डी. एस. यादव) 

वाढ अवस्था : ऑक्टोबर  छाटणीनांतर मणी वाढीची अवस्था त ेपाणी उतरणयाची अवस्था 

  

1. अनुिूल हवामानामुळे शपठ्या ढेिूण, फुलकिड,ेलालिोळी आशण अळीची प्रा भुारव आढळू 

शितो. नाशशि व पुणे शवभागात िमी तापमानामुळे शपठ्या ढेिूणाची वाढ िमी होणयाची शक्यता अ

सेल. 

2. शपठ्या ढेिूण प्रभावी शनयांत्रणासाठी ब्रुप्रोफेशझन २५% एससी @ १.२५ शमली प्रशत शलटर 

पाणी (६५ क वस पीएचआय) वापर िरावा. शपठ्या ढेिूण 

शनयांत्रणासाठी पाांढऱ्या  मूळयाांची  वाढ बघून  जशमनीतनू क्लोशथयाशनशडन ५० डब्लूडीजी (६० 

क वस पीएचआय) आळवणी िरू शिता. एांटोमोशजनस बुरशी मेटारायशझयम, शबव्हठेरया आशण 



लेिॅनीशसलीयम याांचा वापर शपठ्या ढेिूण सांख्या शनयांत्रणास िरू शिता. ज्या वेळेस वरील 

िीटिनाशिाांचा पीएचआय पाळला जाऊ शित नये, त्यावेळेस शपठ्या ढेिणाचा प्रा भुारव 

असेलल्या वेलींवरील व घडाांतील शपठ्या ढेिूण व शचिटपणा घालवणयासाठी वेलींना 

ट्रायशसलॉक्सेन पॉशलथर-आधाठरत सरफेक्टनांट @ ०.३ शमली प्रशत शलटर पाणी याप्रमाण ेघेऊन 

प्रशत वेल १०-१२ शलटर पाणयाने धुवून  त्यानांतर पुन्हा र्द्ाक्षवेलीना पुन्हा पाणयाने धुवून 

िाढाव े

3. फुलकिड ेशनयांत्रणासाठी शेंड्ाांची अशतठरक्त वाढ थाांबवावी. जर िीटिनाशि फवारणी गरजचेी 

असल्यास, अबॅमेशक्टन १.९ इसी  @ ०.७५ शमली/शल. (पीएचआय ३० क वस) 

ची  फवारणी िेल्यास  लालिोळी व्यवस्थापनासोबत सोबतच फुलकिडीवर शनयांत्रण शमळेल. 

4. इमामेशक्टन बेंझोएट ५ एसजी @ ८८ ग्रॅम प्रशत एिर दिां वा सायांटॅ्रशनलीप्रोल १०% 

ओडी @ ०.७ शमली प्रशत शलटर पाणी शमली या फवारणी स्पोडोप्टेरा अळी व फुलकिडीसाठी 

प्रभावी आहते. 

5. अनेि र्द्ाक्ष भागाांत ज्या ठठिाणी आर्द्रता जास्त असते शतथे र्द्ाक्षघडाांत जाळी िरणाऱ्या अळींचा 

प्रा भुारवास सुरुवात झाली असेल. त्याांना शनयांशत्रत िरणयाचा सवारत प्रभावी उपाय म्हणज े

अळी हाताने गोळा िरून नष्ट िरणे िारण फवारणीतून िीटिनाशिे घडाांच्या आत अळीपयंत 

पोहचत नाहीत. ज्या अळया पानाांवरती आहते त्या घडाच्या आत जाणयाअगो र त्याांना मारणे 

गरजेचे आह.ेयाांच्या शनयांत्रणासाठी इमामेशक्टन बेंझोएट ५ एसजी @ ०.२२ ग्रॅम प्रशत शलटर 

पाणी दिां वा सायांटॅ्रशनलीप्रोल १०% ओडी @ ०.७ शमली प्रशत शलटर पाणी या फवारणी 

प्रभावी आहते. 

6. लालिोळीचा प्रा भुारव अनेि भागाांत वाढू शितो. लालिोळीचा प्रा भुारव क सल्यास सल्फर 

८० डब्लूडीजी @ १.५ - २.० ग्रॅम/शल. दिां वा अबॅमेशक्टन १.९ इसी  @ ०.७५ 

शमली/शल. (पीएचआय ३० क वस) दिां वा बायफेनाझेट २२.६ एससी  @ ०.५ 

शमली/शल.(पीएचआय ३० क वस) पाणी याांची फवारणी घेऊ शिता. 

7. िाही भागाांत माव्याचा प्रा भुारव र्द्ाक्ष घडाांवर क सू शितो. त्यासाठी इशमडाक्लोशप्रड १७.८ % एसए

ल @ ०.४ शमली प्रशत शलटर (पीएचआय ६० क वस) फवारणी िरावी. 

 

 

 

 


