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ைாகக்ைால் ாலட்ட லானிகய சார்ந்ே தலராண் அமிக்கை 

எேிர்பார்க்ைப்படும் லானிகய (17.12.2022 பேல் 21.12.2022 லக): 

 டிசம்பர் 17 லிருந்து 21 வரை தயசான பேல் ிோன கற எேிர்பார்க்ைப்படுைிமது. 

 

 அடுத்ே ஐந்து நாட்ைலக்கு லானம் தைபட்டத்துடன் ைாணப்படும்.  வலப்ப நிகய 20-29 டி.வச, 

ாகய ற்றும் ைாகய தந ைாற்மின் ஈப்பேம் 70-90 சேலிைிோைவும், ைாற்மின் தலைம் ணிக்கு    

16-20 ைி.ீ அரவுக்கு பேிலாை லாய்ப்புள்ரது. ைாற்மானது வபரும்பாலும் ைிறக்கு ேிகசிலிருந்து 

வீசக்கூடும். 

 டிசம்பர்  18 லிருந்து 24 வரை மரை (3.23 ி.ீ), அேிைபட்ச வலப்பநிகய (28.51 டி.செ) ற்றும் 

குகமந்ேபட்ச வலப்பநிகய (20.82 டி.செ) இல்பாைவும் இருப்பேற்கு வாய்ப்புள்ளது. 

 

 

வவளாண் அறிவுரற   
வவளாண் 

அறிவுரற  

பிர்ைள்/ 

ைால்நகடைள் 

லிலங்ைள்/ பூச்சி 

ோக்குேலின்  

அமிகுமிைள் 

தலராண் ஆதயாசகனைள் 

வநல் ஆகனக்வைாம்பன் ஈ 

 
வநற் பிாில் ஆகனக்வைாம்பன் ஈகக் ைட்டுப்படுத்ே வெக்டருக்கு கேீோக்சம் 

(thiamethoxam 25 WG) 100 ைிாம் அல்யது கபப்தானில் (fipronil 5 SC) 1000 -1500 

 

பண்டிே ஜலெர்யால் தநரு தலராண் ைல்லூாி ற்றும் ஆாய்ச்சி நிகயம், 

ைாகக்ைால் & இந்ேி லானிகயத்துகம  

ைாகக்ைால் ாலட்ட லானிகய சார்ந்ே தலராண் அமிக்கை 

 (17.12.2022 பேல் 21.12.2022 லக) 

வோ. எண் (அலுலயைம்): 04368 – 261182  

 E-mail: agronaas2012@gmail.com வோ. நைல் (அலுலயைம்): 04368-261260 

 

ைடந்ே லா லானிகய  

(08.12.2022 பேல்  12.12.2022 வக) 
லானிகய ைாணிைள் 

அடுத்ே ஐந்து நாட்ைலக்ைான லானிகய 

பன்னமிலிப்பு -21.12.2022 – 8.30 மணி வேைம் வரை 

08/12 09/12 10/12 11/12 12/12  
நாள்-1 

17/12 

நாள்-2 

18/12 

நாள்-3 
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நாள்-4 

20/12 

நாள்-5 
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11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 கற (ி.ீ) 3 4 8 20 24 

0 4.2 9 0 0 அேிைபட்ச வலப்பநிகய (டி.வச) 29 28 28 26 25 

30 30 30 30 30 குகமந்ேபட்ச வலப்பநிகய (டி.வச) 23 23 22 22 20 

23 24 24 23 24 தை பட்டம் 8 7 7 7 8 

4 5 6 3 4 ஈப்பேம் (%) 70-90 70-90 70-90 80-90 80-90 

71-91 79-90 77-96 74-95 68-98 ைாற்மின் தலைம் (ைி.ீ) 16 16 20 20 16 
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ி.லி அல்யது கபப்தானில் (fipronil 0.3 GR) 16.670 - 25 ைிதயா இடவும். 

குகய தநாய் 

 

ேற்தபாது நியவும் லானிகய சூறயானது குகய தநாிற்கு சாேைாை  இருப்போல் 

வநருக்ைி நடவு வசய்லகே ேலிர்க்ைவும். தநாின் பாேிப்பு வேன்பட்டால் லிட்டருக்கு   

ைார்தபன்டாசிம் (Carbendazim 50 WP) 1 ைிாம் அல்யது  டிககசக்ரத ால்   

(Trycyclozole 75 WP) 1 ைிாம் என்ம அரலில் வேரித்து ைட்டுப்படுத்ேவும். 

ஆடு 

லல் என்டாிடிஸ் 

ைறிச்சல் தநாய் 

கறக்ைாயத்ேில் ஆடுைலக்கு லல் என்டாிடிஸ்  எனப்படும் ைறிச்சல் தநாய் 

அேிைாை பல லாய்ப்புள்ரது. ைறிச்சல் ஏற்படும்   பட்சத்ேில் ஆடுைகர தய்ச்சலுக்கு 

அனுப்பால் உடதன ைால்நகட ருத்துலக அனுைவும். 

தைாறி 

த்ேக் ைறிச்சல் 

தநாய் 

ஆழ்கூர  பகமில் தைாறி லரர்ப்பலர்ைள் கறக்ைாயத்ேில் த்ேக் ைறிச்சல் தநாய் 

லால் ேடுக்ை ஆழ்கூரத்ேில் அேிை ஈம் தசால் பார்த்துக் வைாள்ர தலண்டும். 

தலும் 100 சது அடிக்கு 5 ைிதயா  சுண்ணாம்புத் தூகர இட்டு நன்மாைக்  ைிரமி லிட 

தலண்டும். தேகலப்பட்டால் புது ஆழ்கூரம்  ஏற்படுத்ே தலண்டும். 

 

 

குறுஞ்வசய்ேி: டிசம்பர் 16 ற்றும் 17 தேேிைரில்   பூச்சிக்வைால்லி வேரிப்பது அல்யது உம் இடும் 

பணிைகர தற்வைாள்ரயாம். 

          

                                                                                                     பேல்லர்           


