
या आठवड्यातील हवामान अंदाज 
फळ छाटणीची तारीख : १५-०९-२०२२ 

गुरुवार (२६/०१/२०२३) - बुधवार (०१/०२/२०२३)  
 

स्थान 

तापमान (°C) 

 

पावसाची शक्यता 
वातावरण 

वाऱ्याचा वेग 

(कि/तास) 
किमा- 
जास्त 

सापेक्ष आर्द्रता% 

किमान ऊचांि   किमा 
   

जास्त 

नाशशि 11-15 28-31 

नाशशि, ददडंोरी, ओझर, पालखेड, िळवण, 

पपपंळगाव बसवंत, वणी, लोणी- गुरुवार-
बुधवार- पाऊस नाही 

साफ ते 

ढगाळ 
 

09-12 18-35 38-78 

पुण े 13-16 30-32 

पुणे, फुरसंुगी, लोणी िाळभोर, उरुळी 
िांचन, पाटस, यवत, नारायणगाव, 

बारामती- गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 09-10 16-36 44-63 

सोलापुर 14-16 32-33 

सोलापूर, लातूर, औसा, बाशी, वैराग, 

नान्नज, पंढरपूर, तुळजापूर- गुरुवार-
बुधवार - पाऊस नाही 

साफ ते 
ढगाळ 15-21 13-28 43-55 

सांगली 15-19 32-33 

सांगली, आरग, तासगाव, िागवड पलूस, 

शमरज, िवठे, पळशी, खानापूर पवटा, 
वाळवा, शेटफळ, शशरगुप्पी- गुरुवार-
बुधवार- पाऊस नाही 

साफ ते 
ढगाळ 

09-14 11-36 40-62 

पवजयापुरा   14-16 32-33 पवजयापुरा, चडचन ततिोटा आणण तेलसंग 
- गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

16-21 11-29 47-67 

हैदराबाद 15-17 30-31 हैदराबाद, मेडचल, जदहराबाद- गुरुवार-
बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

11-17 20-35 59-84 

सातारा 15-18 29-31 सातारा, खटाव, फलटण – गुरुवार – पाऊस 
नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

07-10 14-41 45-67 

अहमदनगर 13-15 31-33 

अहमदनगर, िजरत, श्रीगोंदा, राहाता, 
िोपरगाव, संगमनेर, जामखेड, अिोल-े 
गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 12-17 13-35 41-55 



जालना 16-18 31-32 अंबड, जालना, घनसावंगी, मठंा, जाफ्राबाद 
गुरु-बुध - पाऊस नाही. 

साफ 
11-15 16-34 35-53 

बुलढाणा 15-17 30-32 

बुलडाणा, गुरु, रपव – ररमझिम पाऊस. 
चचखली- गुरु – ररमझिम  पाऊस.  
शसदंखेडराजा, दद.राजा- गुरु-बुध- पाऊस 
नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

08-11 18-36 33-54 

िोल्हापूर 18-19 30-32 
गगन-बावडा, िागल, िरवीर- गुरुवार-
बुधवार-पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

05-07 12-40 69-81 

बंगळुरू 
ग्रामीण 15-17 26-28 

अनेिल, दोड्डाबल्लापूर, बेंगळुरू-पूवर, 
बेंगळुरू-उत्तर, बेंगळुरू-दक्षक्षण- गुरुवार-
बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 12-16 13-24 57-83 

बेलागावी 
17-19 30-32 

गोिाि, बेलागावी, चचिोडी, अथणी, 
खानापूर गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ ते 
ढगाळ 

08-13 12-41 50-82 

बबदर 
15-16 31-32 

बबदर, बसविल्याण, हुमनाबाद - 
गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 
13-17 11-23 50-64 

बागलिोट 
15-17 31-32 

बागलिोट, हंुगंुड, जमखंडी, मुधोळ - 
गुरुवार-बुधवार- पाऊस नाही. 

साफ 
14-19 11-26 47-72 

 

टीप: वरील हवामान मादहती खालील संिेतस्थळांवर ददलेल्या हवामान अंदाजाचा सारांश आहे 
https://www.wunderground.com/?cm_ven=cgi 

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

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

भािृअनुप-राष्ट्रीय र्द्ाक्ष संशोधन िें र्द् अचूितेचा दावा िरत नाही. 

 

 

 

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


पाणी व्यवस्थापन (डॉ. अजयिुमार उपाध्याय):  

पॅन बाष्ट्पीभवन: 4-5 मममी. 

शसचंंनाच्या माते्रपवषयि सल्ला (डॉ. अजयिुमार उपाध्याय):  

•माती वापसा स्थितीत असल्यास, द्राक्षबागेला पाणी देऊ नये. 

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

कक्षेत क्षार वाढण्याची शक्यता कमी होईल.  

•मण्यािंच्या वाढीची अवथिा ते काढणीपयतं, ठठबकद्वारे @ 6800- 8500 मल./एकर/ठदवस पाणी 

द्यावे. 

IV. माती आणण खत व्यवस्थापन (डॉ. अजयिुमार उपाध्याय) 

मणयांच्या वाढीची अवस्था 

•मण्यािंचा आकार 2-4 मममी असल्यास, कॅस्ल्शयम @ 2 गॅ्रम, कॅस्ल्शयम क्लोराईड ककिं वा 0.5 गॅ्रम 

Ca चचलेट प्रतत मलटर फवारणी करावी. चािंगल्या शोषणासाठी जीए च्या वापरानिंतर(शक्यतो पुढच्या 

ठदवशी) लगेच फवारणी करा. 

•मण्यािंचा आकार ५-८ मममी असल्यास, कॅस्ल्शयम @ 2 गॅ्रम कॅस्ल्शयम क्लोराईड ककिं वा 0.5 गॅ्रम 

Ca चचलेट प्रतत मलटर फवारणी करा. चािंगल्या शोषणासाठी जीए च्या वापरानिंतर(शक्यतो पुढच्या 

ठदवशी) लगेच फवारणी करावी. 

•८-१० मममी मण्यािंचा आकारानिंतर @ 10ककलो/एकर मॅग्नेमशयम सल्फेट ठठबकद्वारे द्यावे. 

•मण्यािंचाआकार 8-10 मममी असताना @ 3 गॅ्रम/एकर सल्फेट ऑफ पोटॅशची पानािंवर फवारणी 

करावी. 

•8-10 मममी मण्यािंचा आकारानिंतर, चुनखडीयुक्त जममनीसाठी अमोतनयम सल्फेट @ 25ककलो/एकर 

4 भागामध्ये आझण इतर जममनीसाठी युररया @ 15 ककलो/एकर 3 भागामध्ये नायट्रोजनचा वापर 



सुरू करा. त्यानिंतर लगेच पुढील दोन आठवडे 3-4 भागािंमधे सल्फेट ऑफ पोटॅश ककिं वा 0-0-50 @ 

25 ककलो / एकर द्यावे.  

•माती चुनखडीयुक्त असल्यास, छाटणीनिंतर 65-70 ठदवसािंनी झििंक सल्फेट आझण फेरस सल्फेट @ 

5-10 ककलो / एकर द्यावे. 

•मागील 20 ठदवसािंमध्ये जर पालाश ठदला गेला नसेल तर फवारणे द्वारे 4-5 गॅ्रम सल्फेट ऑफ 

पोटॅश /मल आझण ठठबक द्वारे 15 ककलो /एकरी याप्रमाणे द्यावी, कारण पालाशची पातळी वेली 

मध्ये कमी असल्यास भूरी रोगाचा सिंसगग होण्याची शक्यता असत.े 

 

पररपक्वता ते िाढणी पयतंचा िाळ 

 1.पुढील दोन आठवडयािंसाठी सल्फेट ऑफ पोटॅश ककिं वा 0-0-50 @ 25 ककलो/एकर 3-4 भागामध्ये 

वापर करावा. या अवथिेमध्ये एकूण पालाश (सल्फेट ऑफ पोटॅश) अिंदाजे 60 ककलो / एकर या 

प्रमाणात दयावे. त्यानिंतर मॅग्नेमशयम सल्फेट @ 10 ककलो/एकर दोन भागािंमधे मध्ये वापरा.  

2.चुनखडीयुक्त जममन असेल तर मॅग्नेमशयम सल्फेट आझण पोटॅमशयम सल्फेट यािंची @ ४ गॅ्रम/मल  

ची फवारणी करावी. 

3.मागील 20 ठदवसािंमध्ये जर पालाश ठदला गेला नसेल तर फवारणे द्वारे 4-5 /मल गॅ्रम सल्फेट 

ऑफ पोटॅश आझण ठठबक द्वारे 15 ककलो /एकरी याप्रमाणे द्यावी, कारण पालाशची पातळी वेली 

मध्ये कमी असल्यास भूरी रोगाचा सिंसगग होण्याची शक्यता असत.े 

4.योग्य सयूगप्रकाश आझण हवा खेळती राहण्यासाठी कॅनोपीचे व्यवथिापन करावे यामुळे मणी 

तडकण्याची समथया कमी होऊ शकते ककिं वा उद्भवणार नाही. 

 

 



िॅनोपी व्यवस्थापन (डॉ. आर. जी. सोमिंुवर):    
द्राक्ष बागेत ठदवसाचे तापमान वाढत आहे तर रात्रीचे तापमान कमी होत आहे. त्यामुळे,  

द्राक्षबागेत काही समथया तनमागण होऊ शकतात. 

1. वेलीिंना अचानक पाण्याची गरज वाढेल. 

2. पानािंमधून बाष्पोत्सजगन होऊन पाणी तनघून जाण्याचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे अचधक पाण्याची 

गरज भासेल. 

3. बागेत पाण्याची उपलब्धता अचधक असल्यास भुरीच्या सिंसगागस अनुकूल हवामान तयार होऊ 

शकते. 

4. ढगाळ स्थिती देखील भुरीच्या ववकासास अनुकूल ठरते. 

5. ही स्थिती सोसग : मसिंक चा समतोल देखील बबघडू शकते, ज्यामुळे घडािंवर नेक्रोमसस ची दसुरी 

समथया उद्भवेल.  

6. मण्यािंचा ववकास होतािंना मसिंचनाचे काटेकोरपणे व्यवथिापन खूप महत्वाचे ठरते. द्राक्ष काढणी 

करतािंना मण्यािंमध्ये गोडी वाढवण्यासाठी बागेत पाण्याचे प्रमाण कमी असावे.  

7. द्राक्ष बागािंना मसिंचनाची व्यवथिा सकाळी ककिं वा सिंध्याकाळी करावी.  

8. ठठबकच्या नळया जममनीच्या पषृ्ठभागावर आणाव्यात. 

9. उपलब्ध मसिंचन पाण्याचा जाथतीत जाथत वापर करण्यासाठी मस्ल्चिंग चा अवलिंब करावा.  

10. अँन्टीथटे्रस ३ ते ४ ममली /मलटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करून पाण्याची बचत करता येईल.  

11. घडािंवरील नेक्रोमसस टाळण्यासाठी अन्नद्रव्य व्यवथिापन आझण मसिंचनाचे काटेकोर व्यवथिापन 

केल्यास चािंगला फायदा होईल.  

12. तापमान वाढत असल्यामुळे नवीन बागेमध्ये  रर- कट घेण्यास काही हरकत नाही. 

 



रोग व्यवस्थापन (डॉ. सुजॉय साहा) : 
 

फळ 
छाटणीनंतरचे 
ददवस 

रोगांचा धोिा 

िेवडा भुरी बुरशीजन्य िरपा इतर  

१४१ नाही मध्यम नाही 
जीवाणू करपा - नाही 
तािंबेरा - नाही 

 
या अवथिेत मण्यािंवर भुरी चा प्रादभुागव ठदसून येतो तसेच काही ठठकाणी घडािंवर कागद गुिंडाळल्या 

निंतर ठह लक्षणे पानािंवर सुद्धा ठदसून येतात. भुरी प्रततबिंधासाठी एम्पेलोमायसेस स्क्वथक्वामलस 

@5g/L ची एक फवारणी ककिं वा बॅमसलस सबठटमलस @2g/L च्या दोन फवारण्या देतात. बॅमसलस 

सबठटमलस चा वापर जैववक अवनती म्हणजेच िाडािंमधील कीटकनाशकािंचा अवशेष काही प्रमाणात 

कमी करण्यास मदत करते. हेक्साकोनािोल ककिं वा डायफेनोकोनािोल ककिं वा टेट्राकोनािोल ककिं वा 

सायफ्लुफेनॅममड ककिं वा फ्लओुपायराम + टेब्युकोनािोल ककिं वा फ्लक्सापायरोक्सडॅ + डायफेन्कोनािोल 

यािंचा वापर भुरीचे तनयिंत्रण करण्यास होतो. तसेच 70-80 ठदवस उशीरा येणाऱ्या बागािंमध्ये सुद्धा 

बागािंमध्ये सुद्धा या बुरशीनाशकािंचा वापर  करू शकतो. पॉलीऑस्क्सन डी झििंक सॉल्ट 5% SC @ 

600 ml/Ha वापरल्यास या नवीन बुरशीनाशकाचा देखील भुरी रोगावर तनयिंत्रण करण्यास चािंगला 

पररणाम ठदसून येतो. बुरशीनाशकािंच्या योग्य कव्हरेजसाठी घडािंची सिंख्या ठराववक प्रमाणात ठेवण े

महत्वाचे ठरते. ट्रायिोल फवारणी दरम्यान सल्फर चा वापर 2.5-3g/L,   या प्रमाणात वाढवण े

आवश्यक आहे . 

 

 



िीड आणण लाल िोळी  व्यवस्थापन. (डॉ. डी. एस. यादव) 

वाढीची अवस्था : फळछाटणी नंतर मणयात पाणी उतरणयाची व त्यानंतरच्या मणयाची अवस्था   

• अनुकूल हवामानामुळे वपठ्या ढेकूण आझण कोळीचा प्रादभुागव वाढण्याची शक्यता आहे.  

• वपठ्या ढेकणािंच्या तनयिंत्रणासाठी बुप्रोफेझिन 25 SC ची 1.25 ममली (पीएचआय 65 ठदवस) 

प्रततमलटर पाणी अशी फवारणी पररणामकारक ठरते. वर ठदलेल्या पीएचआय चे 

कीटकनाशक उपलब्ध नसेल तर ट्रायमसलोक्िेन पॉलीइिर हे सरफेक्टन्ट 0.3 ममली 

प्रततमलटर पाणी याप्रमाणे िाड धुवून घ्यावे. एक िाड धुण्यास 10-12 मलटर पाणी 

वापरावे. जेणेकरून घड तसेच िाडावरील वपठ्या ढेकूण आझण त्याने उत्सस्जगत केलेला 

चचकट द्रव धुवून  जाईल. त्यानिंतर िाड पाण्याने धुवून घ्यावे. 

• बऱ्याच द्राक्षपट्टट्टयात कोळी या ककडीचा प्रादभुागव वाढण्याची शक्यता आहे. प्रादभुागव 

आढळून आल्यास सल्फर 80 WDG ची 1.5 ते 2 गॅ्रम प्रततमलटर ककिं वा अबामेस्क्टन 1.9 

EC ची 0.75 ममली प्रततमलटर (पीएचआय 30 ठदवस) ककिं वा बायफेनिेट 22.6 SC ची 

0.5 ममली (पीएचआय 30 ठदवस) प्रततमलटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी. 

• भेगा पडलेले अिवा खराब िालेले द्राक्षमणी घडातून काढून टाकावेत. हे मणी बागेपासून 

दरू कमीत कमी दोन फूट खडडयात गाडून नष्ट करावेत. यामळेु द्राक्षबागेत  थकॅवेनस्जिंग 

फ्लायची सिंख्या कमी होण्यास मदत होईल. वपकलेल्या  केळीिंचा वापर या माशािंना 

आकवषगत करण्यासाठी करता येतो. केळीचा वापर करून तयार केलेले ५ सापळे प्रतत एकर 

याप्रमाणे लावावेत. हा सापळा तयार करण्यासाठी, एका भािंडयाला दोन्ही बाजूनी बारीक 

तछदे्र करून आत पूणगतः वपकलेल्या केळीचे तुकडे ठेवावेत. त्यावर २-३ िेंब स्थपनोसॅड ४५ 

एससी चे टाकावेत. त्यानिंतर भािंडयाचे तोंड एका उलट्टया कागदी बत्रकोणाने िाकावे. फळ 

माशािंना  आत प्रवेश करण्यासाठी एक बारीक तछद्र करावे. 



• फुलककडीच्या तनयिंत्रणासाठी अततररक्त फुटी काढून टाकाव्यात. कीटकनाशकाची 

आवश्यकता भासल्यास अबामेस्क्टन चा वापर करावा. यामुळे सोबतच कोळी या ककडीचे 

व्यवथिापन सुद्धा होते. 

• पाने खाणारी अळी आझण फुलककडयािंच्या तनयिंत्रणासाठी इमामेस्क्टन बेन्िोएट 5 SG चा 

88 गॅ्रम प्रतत एकर ककिं वा सायिंटॅ्रतनलीप्रोल 10 OD चा 0.7 ममली प्रततमलटर पाणी असा 

वापर प्रभावी ठरतो. 

• आद्रगतेचे प्रमाण जाथत असलेल्या द्राक्षपट्टट्टयात घडात जाळे करणारी अळी घडािंना नुकसान 

करू शकते. कीटकनाशक घडाच्या आत पोहचू शकत नसल्याने अळ्या हाताने गोळा 

करून नष्ट करणे हाच प्रभावी उपाय ठरतो. पानावरील अळ्या सुद्धा अशाच नष्ट 

कराव्यात जेणेकरून त्या निंतर घडात प्रवेश करणार नाहीत. इमामेस्क्टन बेन्िोएट 5 SG 

ची 0.22 गॅ्रम प्रततमलटर पाणी ककिं वा सायिंटॅ्रतनलीप्रोल 10 OD ची  0.7 ममली प्रततमलटर 

पाणी अशी फवारणी प्रभावी तनयिंत्रण देते. 

• काही भागात घडािंवर माव्याचा प्रादभुागव ठदसून येऊ शकतो. तनयिंत्रणासाठी इममडाक्लोवप्रड 

17.8 SL ची 0.4 ममली प्रततमलटर पाणी (पीएचआय 60 ठदवस) याप्रमाणे फवारणी 

करावी. 

 

 

 

 


