
 
 

 

அறிக்கை எண் 041/ கை.வி.கை/கை.பி.எம்/2022                                                     நாள் & கேேி: செவ்வாய்க்கிழமை & 24.05.2022 
வானிகை முன்னறிவிப்பு ((25.05.2022 முதல் 29.05.2022, 8.30 ைணி வமை)   
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 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

மழை (மி.மீ.) 00 04 25 00 00 
அ.வெப்பநிழை 40 40 40 40 40 
கு. வெப்பநிழை 28 28 26 27 28 
ஒப்புஈரப்பதம் I 85 85 85 85 85 
ஒப்புஈரப்பதம் II 45 45 45 45 45 
காற்றின்வெகம் 
(கி.மீ/மணி) 08 08 08 08 08 

காற்றின் திமெ சதற்கு சதன்மைற்கு சதற்கு சதன்மைற்கு சதற்கு சதன்மைற்கு சதற்கு சதன்மைற்கு சதற்கு சதன்மைற்கு 

மைக மூட்டம் 

ஓைளவு 
மைகமூட்டத்துடன் 
காணப்படலாம் 

ஓைளவு 
மைகமூட்டத்துடன் 
காணப்படலாம் 

சபரும்பாலும் 
சதளிவாக 

காணப்படலாம் 

ஓைளவு 
மைகமூட்டத்துடன் 
காணப்படலாம் 

சபரும்பாலும் 
சதளிவாக 

காணப்படலாம் 
  

வானிலை முன்னறிவிப்பு தகவல்கள்: காஞ்ெிபுைம் ைற்றும் செங்கல்பட்டு ைாவட்டமதப் சபாறுத்தவமையில், 
அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களில் 26.05.2022 ைற்றும் 27.05.2022 ஆகிய இரு நாட்களுக்கும் மலொனது முதல் 
ைிதைானது வமை ைமழக்கு வாய்ப்புள்ளது ைற்ற நாட்கள் சபரும்பாலும் வறண்ட வானிமலமய நிலவலாம்.   
சவப்பநிமல அதிகபட்ெைாக 40 டிகிரி செல்ெியஸ் வமையும் குமறந்தபட்ெைாக 26-28 டிகிரி செல்ெியஸ் வமையும் 
பதிவாக்கலாம். மைலும் காற்றானது ைணிக்கு 08 கி.ைீ. மவகத்தில் சதற்கு சதன்மைற்கு திமெயில் வெீலாம். 
காற்றின் ஈைப்பதைானது 45-85% வமை பதிவாக்கலாம். முதல் மூன்று நாட்கள் வானம் பகலில் ஒைளவு 
மைகமூட்டத்துடன் காணப்படலாம், ைற்ற நாட்களில் சபரும்பாலும் சதளிவாக காணப்படலாம்.                   
பபாது அறிவிப்பு: வரும் 29.05.2022 – 04.06.2022 தைிழ் நாடு ைற்றும் புதுமவமய சபாறுத்தவமையில் ைமழ ைற்றும் 
குமறந்தபட்ெ சவப்பநிமல இயல்பான அளவுவும் & அதிகபட்ெ சவப்பநிமல இயல்மப விட குமறவாகவும் 
பதிவாக்கலாம். 

 

  வானிலை சர்ந்த வவளாண் ஆவைாசலனகள்   

பயிர் பருவம் ஆவைாசலனகள் 

வபாது 
அறிெிப்பு 

 விவொயிகள் அறுவமட செய்த வயல்கமள மகாமட உழவு செய்யலாம். சநல் 
நடவு செய்ய உள்ள விவொயிகள் சநல் நாற்றின் மவர்கமள 15-30 நிைிடம் வமை 
நுண்ணுயிர் உை கமைெலில் நமனத்து நடவு செய்யலாம். 

குறுந்வெய்தி  காஞ்ெிபுைம் & செங்கல்பட்டு ைாவட்டமதப் சபாறுத்தவமையில், வரும் ஐந்து 
நாட்களில் 26.05.2022 & 27.05.2022 ஆகிய இரு நாட்களுக்கும் மலொனது முதல் 
ைிதைானது வமை ைமழக்கு வாய்ப்புள்ளது. 

பயிர் - எள்  பூக்கும் 
பருவம் 

பூக்கும் பருவத்தில் உள்ள எள் பயிர்கமள ொறு உறிஞ்சும் பூச்ெிகள் தாக்க 

வாய்ப்புள்ளதால் விவொயிகள் பூச்ெி தாக்கம் ஏற்படும் மபாது மபாதிய பயிர் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்மகமய மைற்க்சகாள்ளலாம்.   

கத்தரி & 
சவண்மட 

காய்க்கும் 
பருவம் 

கத்தரி ைற்றும் சவண்மட பயரில் தண்டு ைற்றும் காய்ப்புழு தாக்க வாய்ப்புள்ளது. 
பூச்ெிகமள கட்டுப்படுத்த விவொயிகள் இனக்கவர்ச்ெிப்சபாறி ஏக்கருக்கு 5 
என்றளவில் மவத்து கட்டுப்படுத்தலாம். 

ைிளகாய் காய்க்கும் 
பருவம் 

ைிளகாய் பயிமை சவள்மள ஈயின் மூலம் பைவும் நச்சுயிரி மநாய்யான இமல 
சுருட்டு மநாய் தாக்க வாய்ப்புள்ளதால் விவொயிகள் மநாமய பைப்பும் சவள்மள 
ஈமய கட்டுப்படுத்த மடசைத்மதாமயட் 2 ைிலி (அ) அெிப்மபட் 1 கிைாம் /லிட்டர் 
நீரில் கமைத்து சதளிக்கலாம். 

 

தைிழ் நாடு கால்நமட ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம்  

ைற்றும் இந்திய வானிமலத் துமற இமணந்து வழங்கும் 

வானிமல ொர்ந்த மவளாண் ஆமலாெமனகள்  -  காஞ்ெிபுைம் &  வெங்கல்பட்டு ைாவட்டம்   

மவளாண் அறிவியல் நிமலயம் – காஞ்ெிபுைம். 
 (25.05.2022  முதல் 29.05.2022, 8.30 ைணி வமை ) 

 
 



கால்நழை 
அறிெியல் 

கறமவ 

ைாடுகள் 
விவொயிகள் கறமவ ைாடுகளுக்கு சவயில் அதிகைான ைதிய மவமளகளில் 
ைாடுகளின் ைீது தண்ணரீ் சதளிக்கலாம். விவொயிகள் கறமவ ைாடுகளுக்கு 
அளிக்கும் அடர் தீவனங்கமள காமல ைற்றும் ைாமல மவமளகளில் 
அளிக்கலாம்.   

செம்ைறி 
ைற்றும் 

சவள்ளாடு 

விவொயிகள் ஆடுகமள தாமட வகீ்க மநாயிலிருந்து பாதுகாக்க குடல்புழு நீக்கம் 
செய்ய அருகிலுள்ள கால்நமட ைருந்தகத்திமன அனுகவும். விவொயிகள் 
ஆட்டுக்சகாட்டமகயில் தாது உப்பு கட்டிகமள கட்டிமவப்பதன் ஆடுகளில் 
வளர்ச்ெி விகிதத்திமன அதிகரிக்கலாம். 

மகாழி மகாழி பண்மணயாளர்கள் மகாழிகளுக்கு சுத்தைான குளிர்ந்த நீமை தினமும் 4-5 
முமற குடிக்க அளிக்கலாம். மைலும் தீவனத்திமன பிரித்து அளிப்பதினால் தீவன 
மெதத்திமன தவிர்க்கலாம். 

மீன்ெளம் உள்நாட்டு      
மீன் ெளர்ப்பு 

வானிமலயால்  ைீன் வளர்ப்பு குளங்களில் ஏற்படவிருக்கும் காை - அைில தன்மை 

ைாற்றத்திமன கணக்கிட்டு செக்டருக்கு 100-200 கிமலா சுண்ணாம்பிமன குளங்களில் 

சதளித்து  காை - அைில தன்மைமய நிமலநிறுத்தலாம். 

சபாது 

ைீன்கள்  
ைீன் தீவனங்கமள உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்தும் ைீன் பண்மணயாளர்கள் ைீன்  

தீவனங்களில் மவட்டைின்கள் ைற்றும் தாது உப்பு கலமவ தினமும் 0.1% வமை கலந்து 

அளிக்கலாம். 

அலங்காை 
ைீன்கள் 

அலங்காை ைீன் வளர்ப்பவர்கள் ைீன் சதாட்டிகளில் மபாதிய அளவு நீர் வாழ் 
தாவைங்கமள வளர்பது ைீன் குஞ்சுகளின் வளர்ச்ெிக்கு உகந்தது. 

இந்த ொனிழை ெர்ந்த வெளாண் ஆவைாெழன தகெல்கள் காஞ்ெிபுர வெளாண்ழம அறிெியல் நிழையம் 
வதாைில்நுட்ப ெல்லுநர்களின் ஓப்புதவைாடு வெளியிைப்படுகிறது. 

 
 

  
 

திட்ை அலுெைர், 

மாெட்ை ொனிழை பிரிவு 

வெளாண் அறிெியல் நிழையம் – காஞ்ெிபுரம் 
 


