தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-சசன்டன
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)

சென்ரை மற்றும் அதன் சுற்றுப் புறங்களில் கடந்த மூன்று நாட்களாக வாைம் nkfXxxXXxksjfdkfஓைளவு மமக

மூட்டத்துடன்

காணப்பட்டது. pஅதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ fசவப்ப நிரை முரறமே

என்ற அளவில் இருந்தது. காற்றின் ஈைப்பதம் 66 முதல் 81

31.0°C மற்றும் 23.0-25.0°C

விழுக்காடு நிைவிேது. காற்றின் மவகம் மணிக்கு 7-9

கிமைாமீ ட்டர் அளவில் இருந்தது.

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி

17.02.2018

வமகமூட்ைம்

வவகம்

20.02.2018

21.02.2018
வாைம் Xஓைளவு

வாைம்

வாைம்

வாைம்

nkமமக

Xஓைளவு

Xஓைளவு

Xஓைளவு

சதளிவாக

மூட்டத்துடன்

nkமமக

சதளிவாக

சதளிவாக

காணப்படும்

காணப்படும்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

0

0

8

6

6

4

6

வடகிழக்கு

வடகிழக்கு

வடக்கு

வடக்கு

வடக்கு

31

32

32

33

33

கி.மீ /

மைிக்கு
காற்று வரும் திடச

19.02.2018

வாைம் Xஓைளவு

மடழ சபாழிவு (மி.மீ )
காற்றின்

18.02.2018

காணப்படும்

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

22

22

23

23

23

65-80

65-80

65-85

60-80

60-80

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு

6.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க

தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.
7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும்
1.

மவர்க்கடரை

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

திட்ட அலுவைர், ஒருங்கிரணந்த மவளாண் வாைிரை தகவல் ரமேம்
மற்றும் மபைாெிரிேர் மற்றும் தரைவர்,

கால்நரட உற்பத்தி

மமைாண்ரமத் துரற,

சென்ரை கால்நரட மருத்துவக் கல்லூரி, சென்ரை –600 007.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)
காஞ்ெிபுைம் மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக வாைம்

pஅதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ fசவப்ப நிரை முரறமே
காற்றின்
இருந்தது.

ஈைப்பதம்

66

முதல்

83

விழுக்காடு

நிைவிேது.

ஓைளவு மமக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.

31.0-32.0°C மற்றும் 21.0-24.0°C என்ற அளவில் இருந்தது.

காற்றின்

மவகம்

மணிக்கு

3-9 கிமைாமீ ட்டர்

அளவில்

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம்

வாைம்

வாைம்

வாைம்

வாைம் Xஓைளவு

Xஓைளவு nமமக

Xஓைளவு nமமக

Xஓைளவு nமமக

Xஓைளவு nமமக
மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

0

0

8

8

6

வமகமூட்ைம்

மூட்டத்துடன்

மடழ சபாழிவு (மி.மீ )
காற்றின்

வவகம்

மைிக்கு

கி.மீ /

காற்று வரும் திடச

மூட்டத்துடன்

வடகிழக்கு

வடகிழக்கு

33

33

மூட்டத்துடன்

8

6

கிழக்கு

கிழக்கு

வடகிழக்கு

வடகிழக்கு

34

34

nமமக

கிழக்கு

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

34

23

23

22

23

23

65-80

65-80

60-80

60-85

60-85

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு

6.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க

தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.
7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும்
1.

மவர்க்கடரை

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது

சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-திருவள்ளூர் மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)
திருவள்ளூர்

மாவட்டத்தில்

கடந்த

மூன்று

நாட்களாக

வாைம்

nkfXxxXXxksjfdkfஓைளவு

காணப்பட்டது. pஅதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ fசவப்ப நிரை முரறமே
இருந்தது. காற்றின் ஈைப்பதம் 66 முதல் 81

மமக

மூட்டத்துடன்

31.0°C மற்றும் 23.0-25.0°C என்ற அளவில்

விழுக்காடு நிைவிேது. காற்றின் மவகம் மணிக்கு 7-9

கிமைாமீ ட்டர்

அளவில் இருந்தது.

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம்

வாைம்

வாைம்

வாைம்

வாைம் Xஓைளவு

Xஓைளவு nkமமக

Xஓைளவு nkமமக
மூட்டத்துடன்

சதளிவாக

சதளிவாக

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

0

0

8

6

6

4

6

வடகிழக்கு

வடகிழக்கு

வடக்கு

வடக்கு

வடக்கு

31

32

32

33

33

வமகமூட்ைம்

மூட்டத்துடன்

மடழ சபாழிவு (மி.மீ )
காற்றின்

வவகம்

கி.மீ /

மைிக்கு
காற்று வரும் திடச

Xஓைளவு

Xஓைளவு

சதளிவாக

காணப்படும்

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

22

22

23

23

23

65-80

65-80

65-85

60-80

60-80

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்

3.

தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.
6.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு
தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க
மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும்
1.

மவர்க்கடரை

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-வவலூர் மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)
மவலூர்

மாவட்டத்தில்

கடந்த

மூன்று

நாட்களாக

வாைம்

ஓைளவு

மமக

மூட்டத்துடன்

காணப்பட்டது.

அதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ சவப்ப நிரை முரறமே 30.0-31.0°C மற்றும் 20.0-22.0°C என்ற அளவில் இருந்தது.
காற்றின்
இருந்தது.

ஈைப்பதம்

52

முதல்

86

விழுக்காடு

நிைவிேது.

காற்றின்

மவகம்

மணிக்கு

4-9 கிமைாமீ ட்டர்

அளவில்

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி
வமகமூட்ைம்

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

மமக

மடழ

சபாழிவு

(மி.மீ )
காற்றின்

வவகம்

கி.மீ / மைிக்கு
காற்று வரும் திடச

மமக

மமக

மமக

மமக

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

0

0

6

6

8

8

8

கிழக்கு சதன்

கிழக்கு சதன்

கிழக்கு

கிழக்கு

கிழக்கு

கிழக்கு

கிழக்கு

32

32

33

34

34

22

23

23

24

24

55-85

55-85

50-85

50-80

50-80

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச
சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.
2.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு

பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.
தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

6.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க
மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும்
1.

மவர்க்கடரை

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-திருவண்ைாமடை மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)
திருவண்ணாமரை

மாவட்டத்தில்

கடந்த

மூன்று

நாட்களாக

வாைம்

ஓைளவு

மமக

மூட்டத்துடன்

காணப்பட்டது. அதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ சவப்ப நிரை முரறமே 30.0-31.0°C மற்றும் 20.0-22.0°C என்ற அளவில்
இருந்தது. காற்றின் ஈைப்பதம் 52 முதல் 86

விழுக்காடு நிைவிேது. காற்றின் மவகம் மணிக்கு 4-9 கிமைாமீ ட்டர்

அளவில் இருந்தது.

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி
வமகமூட்ைம்

மடழ சபாழிவு (மி.மீ )
காற்றின்

வவகம்

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

மமக

மமக

மமக

மமக

மமக

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

0

0

6

6

8

கி.மீ /

மைிக்கு
காற்று வரும் திடச

கிழக்கு

கிழக்கு

32

32

8

8

கிழக்கு சதன்

கிழக்கு சதன்

கிழக்கு

கிழக்கு

33

34

கிழக்கு

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

34

22

23

23

24

24

55-85

55-85

50-85

50-80

50-80

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து

தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு
தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

6.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க

7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு

மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும் மவர்க்கடரை
1.

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-கைலூர் மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)
கடலூர்

மாவட்டத்தில்

கடந்த

மூன்று

நாட்களாக

வாைம்

pஅதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ fசவப்ப நிரை முரறமே
காற்றின்
இருந்தது.

ஈைப்பதம்

92

விழுக்காடு

நிைவிேது.

மமக

மூட்டத்துடன்

காணப்பட்டது.

காற்றின்

மவகம்

மணிக்கு

2-4 கிமைாமீ ட்டர்

அளவில்

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி
வமகமூட்ைம்

மடழ

69 முதல்

ஓைளவு

31.0°C மற்றும் 22.0-23.0°C என்ற அளவில் இருந்தது.

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

சதளிவாக

சதளிவாக

சதளிவாக

மமக

மமக

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

4

5

சபாழிவு

(மி.மீ )

0

0

கி.மீ / மைிக்கு

4

4

காற்று வரும்

கிழக்கு வட

காற்றின்

வவகம்

திடச

கிழக்கு

கிழக்கு

கிழக்கு வட
கிழக்கு

கிழக்கு

6
கிழக்கு சதன்
கிழக்கு

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச
சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச

சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

32

32

32

33

33

23

23

22

22

23

65-85

65-85

70-86

70-86

70-86

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.
4.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு
தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

6.
7.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க
மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும்
1.

மவர்க்கடரை

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்
பல்கடைக்கழகம்
மற்றும்

இந்திய வானிடை டமயம் இடைந்து வழங்கும்
வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக

வானிடை சார்ந்த வவளாண் அறிக்டக-விழுப்புரம் மாவட்ைம்
(17.02.2018 முதல் 21.02.2018 வரை)

கைந்த மூன்று நாட்களில் நிைவிய வானிடை (13.02.2018 முதல் 15.02.2018)

விழுப்புைம் மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக வாைம் ஓைளவு மமக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.

pஅதிகபட்ெ மற்றும் குரறந்த பட்ெ fசவப்ப நிரை முரறமே
காற்றின்

இருந்தது.

ஈைப்பதம்

92

விழுக்காடு

நிைவிேது.

31.0°C மற்றும் 22.0-23.0°C என்ற அளவில் இருந்தது.

காற்றின்

மவகம்

மணிக்கு

2-4 கிமைாமீ ட்டர்

அளவில்

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிடை முன்னறிவிப்பு

வததி
வமகமூட்ைம்

மடழ

69 முதல்

17.02.2018

18.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

வாைம் ஓைளவு

சதளிவாக

சதளிவாக

சதளிவாக

மமக

மமக

காணப்படும்

காணப்படும்

காணப்படும்

மூட்டத்துடன்

மூட்டத்துடன்

காணப்படும்

காணப்படும்

0

0

0

4

5

சபாழிவு

(மி.மீ )

0

0

கி.மீ / மைிக்கு

4

4

காற்று வரும்

கிழக்கு வட

காற்றின்

வவகம்

திடச

கிழக்கு

கிழக்கு

கிழக்கு வட
கிழக்கு

கிழக்கு

6
கிழக்கு சதன்
கிழக்கு

சவப்பநிடைoC
அதிகபட்ச
சவப்பநிடைoC
குடறந்த பட்ச
சவப்பநிடைoC
ஈரப்பதம்

32

32

32

33

33

23

23

22

22

23

65-85

65-85

70-86

70-86

70-86

பண்டையாளர்கள் அடுத்த ஐந்து நாட்கள் வமற்சகாள்ள வவண்டிய வவளாண்டம மற்றும் கால்நடை
வமைாண்டம முடற பற்றிய ஆவைாசடன.
1.

உழவர்கள் தங்களுரடே கிமடரிகளுக்கு திைமும் 25 முதல் 50 கிைாம் அளவு தாது உப்பு கைரவ
அளிப்பதன் மூைம் அதன் இைப்சபருக்கதிறரை அதிகரிக்கைாம்.

2.

கால்நரட வளர்ப்மபார் தங்களுரடே மாடுகளில் உண்ணிகளிைால் பைவும் இைத்த ஒட்டுண்ணி
மநாேிரை கட்டுப்படுத்த பியுடாக்ஸ் மருந்து கைரவேிரை (2 மி.ைி புேிடாக்ஸ்/ஒரு ைிட்டர்
தண்ணிர்) மாடுகளின் மமல் சதளிக்கவும்.

3.

கால்நரடகரள ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள புற்கரள மமோமல் பார்த்துக்சகாள்வதன் மூைம்
தட்ரடப் புழுக்களின் தாக்கத்திரை கட்டுப்படுத்தைாம்.

4.

இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகரள இைவு மநைங்களில் குளிரின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.

5.

காரைேில் பைி உைர்ந்த பின்பு கால்நரடகரள மமய்ச்ெலுக்கு அனுப்புவதன் மூைம் குடற்புழு

6.

செம்மறி ஆடு மற்றும் சவள்ளாடுகளுக்கு கால்நரட மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க

தாக்கத்திரை தவிர்க்கைாம்.

மருந்திரை அளிக்குமாறு மகட்டுக்சகாள்கிமறாம்.
7.

ரவக்மகால் மற்றும் மக்காச்மொளம் மபான்ற தீவை சபாருட்கரள சவேிைில் உைை ரவத்த பின்பு
கால்நரடகளுக்கு சகாடுப்பதன் மூைம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்ெின் தாக்கத்திைிருந்து
பாதுகாக்கைாம்.

வவளாண் மற்றும் வதாட்ைக்கடை பயிர்களுக்கான சிறப்பு வானிடைக்வகற்ப வமைாண்டம முடறகள்
முக்கிய பயிர்கள்: சநல், கரும்பு மற்றும் மவர்க்கடரை
1.

சநற் பேிரில், சநல்மணி நிறமாற்ற மநாரேக் தடுக்க ஒரு ைிட்டர் தண்ணரில்
ீ
கார்சபன்டாெிம்+திைம்+மமங்மகாசெப் (1:1:1) கைரவரே இைண்டு கிைாம் அல்ைது மவப்பங்சகாட்ரட
ொறு கரைெல் 5 ெதவிகிதம் என்ற அளவில் 50 ெதவிகித பூக்கும் தருணத்தில் சதளிக்கவும்.

2.

சநல் தரிசு பேிருக்கு ஒரு கிமைா விரதக்கு டிரைக்மகாசடர்மா விரிடி 4 கிைாம் அல்ைJது
சூமடாமமாைஸ் 10 கிைாம் சகாண்டு விரதமநர்த்தி செய்ேவும். அதன் பிறகு செக்மடருக்கு 3

பாக்மகட் (600 கிைாம்) ரைமொபிேம் ெி.ஆர்.யு-7 மற்றும் பாஸ்மபாபாக்டீரிோ 3 பாக்சகட்டுடன் (600
கிைாம்) கஞ்ெி கைந்து விரதப்பதற்கு ஒரு மணி மநைம் முன்பு விரத மநர்த்தி செய்து நிழைில்
உைர்த்திே பிறகு விரதக்கவும்.

