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द्राक्ष लागवडीखाली असलेल्या क्षेत्रामध्ये बहुतांश वेळा अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागतो. हा अवकाळी पाऊस 

फक्त पाऊस नसतो तर वारे, वादळी पाऊस व त्याचसोबत गारपीट सदु्धा अनभुवास येते. हा पाऊस साधारणतः मे महहन्याच्या 

दसुऱ्या आठवड्यात सरुू होतो. 

यावेळी नवीन बागेत खोड ओलांडा तयार होऊन मालकाडी तयार होण्याची पररहथिती असते तर जनु्या बागेमध्ये तीन पाने 

अवथिा ते सबकेन होऊन बगलफूट सदु्धा हपंहचंग केलेली अवथिा हदसनू येते. अशा वेळी गारपीट झाल्यास बागेचे बरेच 

नकुसान होते. फार मेहनतीने तयार केलेली मालकाडी फक्त काही हमनीटांच्या पावसामळेु खराब होते. अशा वेळी बागेत 

पनु्हा नवीन काडी तयार करण्यास बऱ्याच अडचणी येतात. वाढीच्या वेगवेगळ्या अवथिेमधील बागेत कशा प्रकारचे 

व्यवथिापन असावे याबद्दलची माहहती खाली हदलेली आह.े 

1. नवीन तयार होत असलेल्या बागेतील व्यवस्थापन 

ज्या बागेत खोड व ओलांडा तयार झालेला असनू आता त्या ओलांड्यावर मालकाडी तयार होत आह,े अशा पररहथितीत 

गारपीट झाल्यास बागेत खालील नकुसान होताना हदसते. 

a. गारपीटीमळेु काडी मोडली जाते. 

b. पाने हचरण,े फाटण,े तटुुन खाली पडण े

c. काडी हचरण,े काडीवर मोठ्या भेगा पडण े

d. काडीवर जखम होणे 

वरील पररहथितीपैकी बागेत कोणती पररहथिती हदसनू येते याचा हवचार करूनच काही महत्वाचे हनणणय घ्यावेत. 

बागेत फक्त शेंडा मोडला असल्यास पनु्हा खाली खडूुन घ्यावा. जनु्या बागेत आपण शेंडा हपंहचगं करतो त्याप्रमाणचे ही 

कायणवाही असेल. शेंडा खडुल्यानंतर पनु्हा नवीन फूट हनघण्यास सरुुवात होईल व पढेु आवश्यक त्या प्रकारची काडी तयार 

होईल. 

ज्या बागेत पाने जाथत प्रमाणात हचरली अिवा फाटली गेली असतील अशा बागेत पनु्हा 3-4 पाने वाढू द्यावीत यामळेु 

काडीमध्ये अन्नद्रव्य गोळा करण्याकररता अडचण येणार नाही. 

ज्या बागेत काडी तटुली असेल अशा हठकाणी खाली पनु्हा ररकट घेऊन नवीन फूट वाढवनू घेता येईल. 

ज्या बागेत काडीला साधारण जखम झाली आह ेहकंवा काडी फक्त हचरली आह ेम्हणजेच काडीवरील साल फक्त अलग 

झालेली आह ेअशा बागेमध्ये फार अडचण येणार नाही. यावेळी बागेत नेहमीप्रमाण ेहनयोजन सरुू ठेवावे. 

ज्या बागेत काडीवर जाथत प्रमाणात जखम झालेली आह ेव काडी तटुली आह ेअशा बागेत काडी जखमेच्या खाली कापनू 

पनु्हा नवीन काडी वाढवनू घ्यावी. 

ज्या बागेमध्ये काडीवरील काडीवरील पणूण पाने तटुुन खाली पडली आहते अशा बागेत काडी चार-पाच डोळ्यावर खडूुन 

घ्यावी व पनु्हा नवीन फूट तयार करावी. 
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जखम जाथत झालेल्या बागेत लवकर कॉपरयकु्त बरुशीनाशकाची फवारणी करून घ्यावी. यानंतर जाथत फवारण्या करण्याची 

गरज नाही. कारण पढुील 1-2 हदवसांमध्ये तापमान वाढायला सरुूवात होते व आद्रणता सदु्धा पार जाथत नसल्यामळेु बागेत 

यावेळी कुठल्याही रोगाची शक्यता कमी असेल. 

अन्नद्रव्य व्यवस्थापन महत्वाचे  

बागेत जखम झालेल्या काडीस पनु्हा ररकट घेतल्यानंतर नवीन फुटी तयार करण्याकररता अन्नद्रव्याची आवश्यकता असेल. 

यावेळी नत्र व थफुरद उपलब्ध असलेली खतांची ग्रडे उदा. 18:46:0, 12:61:0, यरुरया, अमोहनयम सल्फेट, इत्यादीचा 

वापर करता येईल. यावेळी पनु्हा शाखीय वाढ करून घ्यायची असल्यामळेु फक्त नत्ररूपी खतांचा परुवठा आवश्यक असतो.  

ररकट घेतल्यानंतर हनघालेल्या बगलफुटीवरील 4-5 पाने अवथिेमध्ये थफुरद व पालाश उपलब्ध असलेल्या ग्रडेचा वापर 

करावा. 

सजंीवकांचा वापर 

ररकट घेतल्यानंतर हनघालेली बगलफूट 2-3 पानांची झाल्यानंतर 6BA व यरुाहसलची फवारणी करून घ्यावी. कारण ज्या 

बागेत यापवुी नवीन काडीमध्ये सकू्ष्म घडहनहमणती सरुू झाली होती परंत ुकाडी मोडल्यामळेु हकंवा पाने हचरल्यामळेु बाधा 

हनमाणण झाली यानंतर ररकट घेऊन पनु्हा पाने आल्यानंतर सकू्ष्म घडहनहमणती सरुळीत होण्याकररता संजीवकांची गरज यावेली 

असेल. 

2. जुन्या बागेतील व्यवस्थापन 

जनु्या बागेतसदु्धा गारपीटीचा काडीवर मार बसल्यास वेगवेगळ्या पररहथितीमध्ये खालील अडचणी हदसनू येतील. 

3-4 पाने अवथिेत झालेली गारपीट – या बागेत नवीन हनघालेली फूट फारच कोवळी असेल. अशा पररहथितीमध्ये काडी 

गारपीटीमळेु एकतर तटुली असावी हकंवा आत छोटीसी जखम हदसेल. ही जखम गारपीट झाल्याच्या हतसऱ्या हदवशी थपष्ट 

हदसते. अशा पररहथितीत महत्वाचे म्हणजे पनु्हा 1 डोळ्यावर ररकट घेऊन नवीन फुटींची वाढ करून घ्यावी. 

ज्या बागेत हवरळणी झाली नाही अशा बागेत जखम झालेल्या काड्या काढून टाकाव्यात व सशक्त काड्या राखाव्यात. 

फुटींची हवरळणी ही 6-7 पाने अवथिेत करता येईल. 

ज्या बागेत 50 - 60 हदवसांचा कालावधी झालेला आह ेअशा बागेत सबकेनच्या पढुील काडीवर हनघालेली बगलफूट 

मात्र तटुलेली हदसनू येईल. अशा बागेमध्ये बगलफुटीचा शेंडा खडूुन पनु्हा नवीन फूट तयार करावी. 

ज्या बागेत पाने हचरली आहते अशा बागेत 2-3 पाने पनु्हा वाढवनू पानांची पतूणता करून घ्यावी. 

जाथत प्रमाणात जखम झालेली काडी शक्यतोवर काढून टाकावी. 

अन्नद्रव्य व पाणी व्यवस्थापन 

बागेत पाऊस जाथत झाल्यामळेु जहमनीत पाणी भरपरू झाले असेल. अशा पररहथितीत बागेतील तापमान कमी होईल. (35 

– 40 °C पयंत) तर त्यासोबत आद्रणतासदु्धा वाढेल (60% च्या पढेु). अशा पररहथितीत वेलीची वाढ जोमात होईल. तेव्हा 

बागेत पाणी परुवठा पढुील आठ हदवस गरजेप्रमाण ेअसावा. यावेळी जहमनीत पाणी असल्यामुळे ज्या हठकाणची मळुी 

यापवूी कायण करत नव्हती (काळी पडली असल्यामळेु) अशा हठकाणी आता मळुी कायणरत होऊन त्या हठकाणावरील 

उपलब्ध अन्नद्रव्याचा परुवठा वेलीस होईल. त्याचा पररणाम हा वेलीची वाढ जोमात होण्यावर हदसनू येईल यावळेी 

घडहनहमणतीकररता बागेस गरज असेल तर वाढ हनयंत्रणात ठेवण ेयाकररता बागेत थफुरद व पालाशयकु्त खते फक्त द्यावीत. 

ज्या बागेमध्ये काडीचा जोम जाथत हदसनू येतो अशा बागेत 5 – 6 हकलो 0:0:50 प्रहत एकर जहमनीतनू द्यावे व त्याचसोबत 

2 – 3 ग्रमॅ / हलटर पाणी याप्रमाण े1 -2 फवारण्यासदु्धा घ्याव्यात. 

सजंीवके 
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या बागेत वाढ हनयंहत्रत ठेवण ेमहत्वाचे असेल अशावेळी पालाशचा वापर करण्यासोबतच 6BA व यरुाहसलची फवारणी 

सदु्धा करावी. 

घडहनहमणती सरुू असलेल्या कालावधीमध्ये ज्या बागेत पाऊस जाथत प्रमाणात झाला अशा बागेत वाढ जाथत जोमात होईल. 

अशा पररहथितीत शेंडा हपंहचंग महत्वाचे असेल. यावेळी फक्त शेंड्याकडे हटकली मारून घ्यावी म्हणजे काडीला जखम 

होईल व त्याच्या पररघास म्हणजे वेलीमधील वाढणारे हजबरेलीन्स कमी होऊन सायटोकायनीन वाढेल व घडहनहमणतीस 

मदत होईल. 


