आयसीएआर - राष्ट्रीय द्राक्ष संऴोधन केंद्र, ऩुणे
टे फऱ (केळल खाण्यासाठी) द्राक्षाऩासून मनुका फनवळण्याची माहिती
भशायाष्ट्रात द्राषे लेगलेगळ्मा प्रदे ळात घेतरी जातात. नाशळक शे टे फर द्राष उत्ऩादनावाठी
ओऱखरे जाते, तय वाांगरी ल वोराऩूय जजल्शा भनुका तमाय कयण्मावाठी प्रशवद्ध आशे . वाांगरी आणण
वोराऩूय जजल््मात भनुका फनवलण्माच्मा वोमी वुवलधा आलश्मक आशे त. प्राभुख्माने दे ळाांतगगत ककांला
ननमागतषभ फाजायात टे फर द्राष ऩयु लठ्मावाठी द्राषे वऩकवलल्मा जाणामागभ प्रदे ळात भनक
ु ा ळेडची
ववु लधा नवते. त वेच खाण्मावाठी ताजी ल भोठ्मा आकायाची द्राषे

शभऱवलण्मावाठी, जीए 3 शे

वांजीलक लाऩयरे जाते. जीए मा वांजीलकचा लाऩय केल्माने द्राष पऱाची वार जाडवय शोते.
कोयोना वलऴाणू वांवगागच्मा वध्माच्मा ऩरयजथथतीत दे ळाांतगगत फाजायातीर
वाखऱीलय लाईट ऩरयणाभ झारा आशे . बायतात कोयोना

कृऴीभार ऩयु लठा

व्शामयवचा शळयकाल शोण्माऩूलीच

द्राष

ननमागत थाांफवलण्मात आरी शोती , तथावऩ मुयोवऩमन दे ळाांभध्मे मा वलऴाणूने माऩूलीच शळयकाल केरा
शोता. वद्मजथथतीत खारीर ऩद्धतीांचा अलरांफ करुन टे फर

(केलऱ खाण्मावाठी) द्राषाऩावून भनुके

(फेदाणे) तमाय कयता मेऊ ळकतात.

1. ळेऱींळर द्राक्षे सक
ु वळणे (Drying on Vine - DOV )
१) द्राष घड अवरेरी लेर (काडी) आधायावाठी म्शणून लाऩयात अवरेल्मा तायाांवश फाांधाली.
२) द्राष घड अवरेरी लेर (काडी) जेथन
ू पुटरेरी आशे तेथन
ू २ ते ३ डोऱे ठे लन
ू

लेर (काडी) कट

कयाली.
३) १.५ टक्के नतव्रतेचे इथाएर ओरीएट आणण २.५ टक्के नतव्रतेचे ऩोटॅ शळमभ काफोनेटचे द्रालण तमाय
कयाले. माकयीता १ शरटय ऩाण्माभध्मे १५ शभशर इथाएर ओरीएट आणण २५ ग्रॅभ ऩोटॅ शळमभ काफोनेट
शभवऱाले. मा द्रालणाचा वाभू १० – ११ चे दयम्मान अवाला.
४) द्राष घडाांलय तमाय द्रालणाची पलायणी कयाली.
५) १ शरटय ऩाण्माभध्मे ११ शभशर इथाएर

ओरीएट आणण २५ ग्रॅभ ऩोटॅ शळमभ काफोनेट शभवऱून

द्रालण तमाय कयाले. ऩहशल्मा पलायणी नांतय ३ ते ४ हदलवानी मा
कयाली.
६) वाधायणत: १२ ते १५ हदलवात भनुके (फेदाणे) तमाय शोतीर.

द्रालणाची द्राष घडाांलय पलायणी

७) जेव्शा भनु क्माभध्मे १४ - १६ टक्के एलढी आद्रग ता अवेर , तेव्शा लेर ( काडी) तायाांऩावून लेग ऱी
कयाली.
८) लेरीऩावून भनुके लेगऱे कयाले.
९) वापवपाई आणण ग्रेडडांगनांतय १० अांळ वेजल्वअव ताऩभानात भनुके वाठलालेत.
पळारणी कररता रसायनांची आळश्यकता – जय द्राष ले रीांची रागलड १० x ६ पूट अांतयालय अवेर
आणण एका झाडालय (लेरीलय) ४० ते ४५ घड ठे लरेरे अवतीर तय -----

प्रथम पळारणी :
आळश्यक द्राळण: एका एकयवाठी १५० शरटय (जेव्शा पलायणीवाठी गन लाऩयरी जाते).
१५० शरटय द्रालण फनलण्मावाठी २.२५ शरटय इथाएर

ओरीएट आणण ३.७५ ककरोग्राभ ऩोटॅ शळमभ

काफोनेट आलश्मक अवेर.

दस
ु री पळारणी :
आळश्यक द्राळण: एका एकयवाठी १५० शरटय (जेव्शा पलायणीवाठी गन लाऩयरी जाते).
१५० शरटय द्रालण फनलण्मावाठी १.६५ शरटय इथाएर

ओरीएट आणण २.७० ककरोग्राभ ऩोटॅ शळमभ

काफोनेट आलश्मक अवेर.

2. ऩीक काढणीनंतर घड सक
ु णे :
१) काऩणीनांतय क्रेटभध्मे द्राषाांचे घड गोऱा कया.
२) १.५ टक्के नतव्रतेचे इथाएर ओरीएट आणण २.५ टक्के नतव्रतेचे ऩोटॅ शळमभ काफोनेटचे द्रालण तमाय
कयाले. माकयीता १ शरटय ऩाण्माभध्मे १५ शभशर इथाएर ओरीएट आणण २५ ग्रॅभ ऩोटॅ शळमभ काफोनेट
शभवऱाले. मा द्रालणाचा वाभू १० – ११ चे दयम्मान अवाला.
३) मा द्रालणात द्राषाांचे घड ३ शभननटे फुडला.
४) ७०

ते ८० ककरो द्रा षावाठी १० शरटय द्रालण आलश्मक आशे .

मा द्रालणात

द्राषाांचे घड

फड
ु लल्मानांतय, द्रालणाची तीव्रता आणण प्रबाल कभी शोते.
५) द्रालणात फुडलरेरे द्राषाांचे घड काढून जशभनीलय ऩवयलरेल्मा ऩॉशरथीनलय एकाच थयात ठे ला.

६) द्राष फागेतीर २ ओऱीांच्मा भधीर जागेचा उऩमोग वुकलण्माच्मा उद्देळाने केरा जाऊ ळकतो.
७) द्राष घडातीर प्रत्मेक भण्मारा वुकण्माची वभान वांधी उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी शे घड दययोज
शरला.
८) द्राष घड वुक लण्माच्मा काऱात नतवमागम आणण वशाव्मा हदलळी मा प्रभाणे

दोनदा द्रालणाची

पलायणी कया.
९) जेव्शा भनु क्माभध्मे आद्रग तेचे प्रभाण १५ ते १६ टक्के ऩमंत कभी शोते तेव्शा लाऱरेरी द्राषे गोऱा
कया.
१०) लाऱरेल्मा दे ठाांऩावून भनुका लेगऱा कया.
११) थलच्छता आणण ग्रेडडांग नांतय भनुका १० अांळ वेजल्वअव ताऩभानात वाठलालेत.

रसायनांची आळश्यकता :
एक टन द्राषे वुकवलण्मावाठी आलश्मक अवरेल्मा यवामनाांचा तऩळीर खारीरप्रभाणे:
द्राक्षे फड
ु ळण्यासाठी : १ टन द्राषे फड
ु लण्मावाठी १२५ शरटय द्रालण आलश्मक आशे .

माकरयता १.९०

शरटय इथाएर ओरीएट आणण ३.१ ककरो ऩोटॅ शळमभ काफोनेट आलश्मक आशे .

प्रथम पळारणी :
जय पलायणीवाठी गन लाऩयरी गेरी तय एकूण २५ शरटय द्रालण आलश्मक आशे . मावाठी ३०० शभ.री.
इथाएर ओरीएट आणण ४५० ग्रॅभ ऩोटॅ शळमभ काफोनेट आलश्मक आशे .

दस
ु री पळारणी :
जय पलायणीवाठी गन लाऩयरी गेरी तय एकूण २५ शरटय द्रालण आलश्मक आशे . मावाठी २०० शभ.री.
इथाएर ओरीएट आणण ३२५ ग्रॅभ ऩोटॅ शळमभ काफोनेट आलश्मक आशे .
----००००----

