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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் அரிமளம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 17.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 59 63 73 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 14.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 125 100 149 65 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் அறந்தாங்� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 16.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 59 63 72 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 16.0 13.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 125 103 144 58 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் அன்னவாசல் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 16.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

53 58 62 72 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 11.0 14.0 18.0 16.0 13.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 133 110 161 69 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 11 - 18 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ஆ�ைடயார்ேகா�ல் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 5.0 16.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 90 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

53 58 63 72 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 13.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 119 101 134 51 13
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:



12/16/22, 3:03 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=621&block=6252 2/3

ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் கந்தரவ்ேகாட்ைட த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 1.0 7.0 15.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 31.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 91 94 85 94 96

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

58 62 64 74 82

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 14.0 17.0 15.0 12.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 221 151 206 50 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 8 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்19 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 31.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 17 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் கறம்பக்�� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 5.0 15.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 90 92 84 93 96

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

55 60 63 73 80

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 11.0 14.0 18.0 15.0 12.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 173 130 180 58 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 11 - 18 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/ நில
தயாரிப்�) �ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல
நில�வதால் �வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற
ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா� உ�ஞ்�ம் �ச�்களின்
நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் �ன்னாண்டார்ேகா�ல் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 23.0 24.0 23.0 23.0 24.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 92 84 92 96

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

51 56 61 70 79

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 9.0 12.0 14.0 12.0 11.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 157 144 195 79 15
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 23.0°C - 24.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 09- 14 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.



12/16/22, 3:22 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=621&block=6255 3/3

ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��மயம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 17.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 59 63 72 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 14.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 123 100 146 63 12
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��வரங்�ளம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 18.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 59 63 73 76

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 14.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 123 96 150 68 11
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��க்ேகாட்ைட த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 18.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 89 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 59 63 73 76

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 14.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 122 94 149 68 11
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:



12/16/22, 3:20 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=621&block=6258 2/3

ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ெபான்னமராவ� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 15.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 91 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

53 58 62 71 77

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 11.0 15.0 18.0 16.0 13.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 120 108 141 56 13
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 11 - 18 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் மணல்ேமல்�� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 5.0 16.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 30.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 24.0 25.0 24.0 24.0 25.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 90 83 92 95

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

54 58 63 72 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 12.0 15.0 19.0 17.0 13.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 121 101 133 49 13
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 3 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 24.0°C - 25.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 12 - 19 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.



12/16/22, 3:32 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=621&block=6261 1/3

�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா
இந்�ய வானிைல �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 16-12-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் �ரா�மைல த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-12-16 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0
அ�க பட்ச ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த பட்ச ெவப்பநிைல (o ெச
) 23.0 24.0 23.0 23.0 24.0

அ�க பட்ச காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 92 84 92 96

�ைறந்த பட்ச காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

50 56 60 70 79

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 9.0 12.0 14.0 12.0 10.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 154 145 194 78 16
ேமக �ட்டம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

�சம்பர ்20 �தல் 21 வைர இேலசான� �தல் �தமான மைழக்�
வாய்ப்�ள்ள�. அ�கபடச் ெவப்ப நிைல 27.0°C - 32.0°C எ�ம் ேவ�பாட�்�ம்,
�ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல 23.0°C - 24.0°C. ேவ�பாட�்�ம் இ�க்�ம். வானம்
அ�த்த ஐந்� நாடக்�க்� ேமக�டட்த்�டன் காணப்ப�ம். காற்�ன் ேவகம்
மணிக்� 09 - 14 �ேலா�டட்ர ்ேவகம் இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்லாம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

ெதாடரந்்� ேமக �டட்த்�டன் ��ய ஈரப்பதமான வானிைல நில�வதால்
�வசா�கள் மஞ்சள் மற்�ம் ஊதா நிற ஒட�்ம்ெபா� அடை்ட ைவத்� சா�
உ�ஞ்�ம் �ச�்களின் நடமாடட்த்ைத�ம் கண்கானிக்க�ம்.

��ஞ்ெசய்� :

மாரக்� படட்த்�ல் எண்ெணய்�த்� ப�ரக்ள் மற்�ம் பய�வைககள் சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள் இடரப்ா� இன்� அங்�கரிக்கப்படட் நபரிட��ந்�
ேநாய்கள்அற்ற தரமான �ைதகைள வாங்க ேவண்�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

எள்

இ�வைர ெபய்�ள்ள மைழயால் மண்ணில் ேதைவயான அள�
ஈரப்பதம் இ�க்�ம். எனேவ மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்ைத
பயன்ப�த்� உழ� ெசய்� ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்�
மாரக்�(�சம்பர-் ஜனவரி ) படட்த்�க்� ஏற்ற எள் இரகங்களான
TMV 3, TMV 4, TMV 6, TMV 7, CO 1, VRI (SV) 1, SVPR 1, VRI (SV) 2 ஆ�ய
இரகங்கைள ேதர�் ெசய்� �ைதக்க�ம் . ஒ� �ேலா �ைதக்� 4
�ராம் �ைரேகாெடரம்ா �ரி� ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம். �ைதப்�ற்� �ன் �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம். ேநரத்்�
ெசய்யப்படட் �ைத கைள �சணெகால்��டன் �ைத ேநரத்்�
ெசய்வைத த�ரக்்�ம். (அல்ல�) ஒ� �ேலா �ைதக்� 2 �ராம்
காரப்ன்டா�ம் ெகாண்� �ைத ேநரத்்� ெசய்ய�ம்.

உ�ந்�

சம்பா ெநல் அ�வைட ��த்த �ற� ெநல் தரி� உ�ந்� சா�ப�
ெச�ம் �வசா�கள். ெநல் தரி�க்ேகற்ற உ�ந்� இரகங்களான
எ�� 5, �எம்� 1 (ெநல் தரி�) ADT 3 VBN 9 ேதர�்ர ்ெசய்�
�ைதக்க�ம். �ைதகைள �ைதக்�ம் �ன் உ�ந்�
�ைதகைள க�னப்ப�த்த 5 �டட்ர ்�த்தமான தண்ணீரில் 0.5
�ராம் �த்தநாகசல்ேபட ்உப்ைப கைரக்க ேவண்�ம்.
இ���ந்� 3.5 �டட்ர ்எ�த்� ஒ� ஏக்க�க்� ேதைவயான
�ைதைய 3 மணி ேநரம் ஊறைவத்� �ன்னர ்ஆ� மணி ேநரம்
நிழ�ல் உலரத்்� �ைதக்க ேவண்�ம்.

நிலக்கடைல

மாரக்�ப்படட்ம் (�சம்பர-் ஜனவரி) நிலக்கடைல சா�ப�
ெசய்�ம் �வசா�கள். ��க்ேகாடை்ட மாவடட்த்�ற்� ஏற்ற
இரகங்களான TMV 7, CO 3, CO 4, VRI 2, VRI 3, ALR 3, VRI 5, VRI 6, TMV
13 ேதர�்ர ்ெசய்� �ைதக்க�ம். �ைத கைள �ைதக்�ம் �ன்
தண்ட�கல் ேநாய் வராமல் த�க்க �ைதைய
�ைரேகாெடரம்ார ்�ரி� 4 �ராம்/�ேலா (அ) �ேடாேமானாஸ் 10
�ராம்/�ேலா என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்யலாம்.

ெநல்

சம்பா ெநல் ப�ரில் இைல மடக்�ப்�� தாக்�தல் பரவலாக
காணப்ப��ற�. இதைன கட�்ப்ப�த்த �ரபேனாபாஸ் 50 EC
ஏக்க�க்� 400 �ல்� �தம் 200 �டட்ர ்தண்ணீரில் கலந்�
ைகத்ெதளிப்பான் �லம் ெதளிக்க�ம். அ�த்த ஐந்� நாடக்ள்
வறண்ட வானிைல நில�வதால் �க்�ம் ப�வத்�ல் உள்ள சம்பா
ெநல்�க்� 3வ� ேம�ரமாக தைழசச்த்� 38 �ேலா�ம் சாம்பல்
சத்� 12.5 �ேலா�ம் இட�்நீரப்்பாசனம் ெசய்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

தற்ேபா� நில�ம் ப�வ �ழ்நிைல�ல் கன்�க�க்� மாதம்
ஒ��ைற �ைறயாக �டற்�� நீக்க ம�ந்ைத அளித்தல்
ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா� சாணத்ைத பரிேசா�த்� உரிய
�டற்�� நீக்க ம�ந்� அளிப்பதால் �டற்��க்கள் நீக்கப்பட�்
கன்� உடெ்காடள்்�ம் �வனம் ��ைமயாக
உட�்ர�க்கப்பட�் கன்�ன் �ரிதவளரச்�், �ைர�ல்
ப�வமைடதல், உடல் எைடெப�க்கம் ஆ�யவற்�ற்�
உத��ற�. ேம�ம் அவ்வப்ேபா� உடல் எைடையப்
பரிேசா�க்க ேவண்�ம்.

ப�

கடந்த வாரத்�ல் நில�ய வானிைல மற்�ம் அ�த்த ஐந்�
நாடக்ள் எ�ரப்ாரக்்�ம் வானிைல�ல் காற்�ன் ஈரப்பதம்
அ�கமாக உள்ள காரணத்தால் இளம் கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்ட�்ட�்கைள �லபமாக இரத்தக்க�சச்ல் ேநாய்
தாக்��ய வாய்ப்�ள்ளதால் த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக த�ப்�
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேவண்�ம்.
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ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:

ேகா�ப்பண்ைண ேகா�ப்பண்ைண ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ேகா�

�ளிரந்்த காற்� மற்�ம் பனி காணப்ப�வதால் ேகா�
ெகாடட்ைககைள தார ்பா�ன் உத��டன்
ெவளிப்�றத்ைத �ற்��ம் நன்� கடட் ேவண்�ம்.ேம�ம்
ெகாடட்ைககளில் த�ந்த ெவப்பநிைலைய
ஏற்ப்ப�த்�வதற்காக பாைன�ல் கங்� ைவக்க�ம்
அல்ல� அ�க ெவப்பத்ைத ெகா�க்�ம் �ன்
�ளக்�கைள பயன்ப�த்த�ம்.


