
                                   

வானிலை சார்ந்த வவளாண ஆவைாசலன அறிக்லக 
இலைந்த வழங்குபவர்கள

பிராந்திய வானிலை லையம சசன்லன - இந்திய வானிலைத தலற

ை. சா. சுவாைிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம ைற்றும
சரட்டியார்சததிரம விலத உற்பததியாளர்கள சங்கம

ைாவட்டம     
:

திணடுக்கல காைம : 17/12/2022 முதல 21/12/2022

அறிக்லக எண : 100/ 2022       சவளியீட்டு நாள  : 16/12/2022

திணடுக்கல ைாவட்டததின் கடந்த வார வானிலை
சபருமபாைான பகுதிகளில அதிகபட்ச சவப்பநிலை 29° - 34°  சசலசியஸ் ஆகவும, குலறந்தபட்ச
சவப்பநிலை 21°-24°  சசலசியஸ் ஆகவும பதிவானத. வைலும ைலழ சபறப்பட்டத.

கடந்தவார வானிலை
(11.12.2022 முதல 15.12.2022)

அடுதத ஐந்த நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்ப
– 21-12-2022- 08.30 வலர

11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 வததி 
நாள-4
17/12

நாள-5
18/12

நாள-5
19/12

நாள-4
20/12

நாள-5
21/12

0.1 3.5 12.7 26.3 1.7 ைலழ (ைி.ைீ) 0 0 2 4 6

34 33 33 34 29
அதிக பட்ச 
சவப்பநிலை (சசல)

30 31 30 29 29

24 23 23 23 21
குலறந்த பட்ச 
சவப்பநிலை (சசல)

20 21 20 19 19

7 6 7 5 2
வைக மூட்டம 
(ஆக்டா)

6 6 7 7 8

81 87 90 81 87 அதிக ைற்றும 

குலறந்த பட்ச 
காற்றின் ஈரப்பதம 

(சதவதவீதம)

90 90 90 90 90

78 59 74 83 55 50 50 50 70 80

3 0 4 5 5
காற்றின் வவகம 

(கி.ைீ/ைைி )
4 6 4 6 4

வட
மேற்க

0
சதன்
கிழக்கு

சதன்வை
வைற்கு

வட
கிழக்கு

காற்றறின தறிசச
வட

கறிழக்க
வட

கறிழக்க
கறிழக்க

வட
கறிழக்க

கறிழக்க

கறுஞ்செசய்தறி :
ைாவட்டததின் ஒரு சிை இடங்களில டிசமபர் 20,  21  வததி வைசான ைலழக்கு வாய்ப்பளளத.

அதிகபட்ச சவப்பநிலையானத 29°-31° சசலசியஸ் ஆகவும,  குலறந்தபட்ச சவப்பநிலையானத 19°-21°
சசலசியஸ் ஆகவும பதிவாகைாம.  வானம சபாதவாக வைகமூட்டததடன் காைப்படும.  ைைிக்கு 4
முதல 6 கி.ைீ வவகததில, வடகிழக்கு ைற்றும கிழக்கு திலசகளிைிருந்த காற்று வதவீசக்கூடும.

அடுதத்வா த்வாரததிற்கான்வி ன்விரிவாக்கபட்ட்வ ட்வரமப  வானிலைமுன்னறிவிப்ப (16  –  22  டிச

 2022) : 

ைலழப்சபாழிவு :

16-12-2022 –22-12-2022: நதவீட்டிக்கப்பட்ட வரமப கைிப்பகளின்படி, வரும வாரததில ைாவட்டததில
 இயலபானத முதல இயலலப விட சிறிதளவு கூடுதைான ைலழ சபய்ய வாய்ப்ப உளளத.



அதிகபட்ச்சவ ச்சவப்பநிலை :

16-12-2022 –22-12-2022: 

ைாவட்டததில அதிகபட்ச்சவ ச்சவப்பநிலையானத  சபாதவாக்இ க்இயலலப  ஒட்டிவய  காைப்படும.26°

சசலசியஸ் முதல 30° சசலசியஸ் வலர இருக்க்வா க்வாய்ப்ப .

குலறந்தபட்ச்சவ ச்சவப்பநிலை  :

16-12-2022 –22-12-2022: ைாவட்டததில குலறந்தபட்ச்சவ ச்சவப்பநிலைலய  சபாருததைட்டில  சபாதவாக 

இயலலப ஒட்டிவய காைப்படும. 16° சசலசியஸ் முதல 20° சசலசியஸ் வலர  இருக்க ் வாய்ப்ப.
. 

எதறிர்பார்க்கப்படும வானிவானிசனிலைக்மகற்ற மவளாண ஆமனிலைாசசனிகள 

முக்கறிய பயபயிர்கள : தக்காளி, பருததி, காலநலட.

தக்காளி:

 தக்காளி பயிரில பளளி வாடல வநாய் கட்டுப்படுதத 5ைிலைி இைிடாகுவளாப்லரடு அலைத

ஊடுருவும பூச்சிக் சகாலைிகளில ஏவதனும ஒன்லற வதலவயான அளவு தணைதவீரில கைந்த

சதளிதத கட்டுப்படுததைாம.

 பாதிக்கப்பட்ட சசடிகலள நதவீக்கி அழிததவிட வவணடும. வவைிப் பயிர்கலள வளர்க்க வவணடும

பருததி:
 பருததியில தணடுத தலளப்பான் கட்டுப்படுதத 10  ைிட்டர் தணைதவீருக்கு 10  ைிலைி என்ற

அளவில குவளாவராடிரானிப்வரால ைருந்திலன கைந்த சதளிக்கைாம.
 ஒரு எக்டருக்கு 25டன் என்ற அளவில சதாழு உரம அலைத வவப்பம பணைாக்கு 250

கிவைாவிலன அடியுரைாக இட வவணடும

காலநலட:
 சபாதவாக ைலழக்காைம முடிந்த டிசமபர்,  ஐனவரி ைற்றும பிப்ரவரி ைாதங்களில

ைாட்டுப்பணலைகளில சஹெைட்வடாட்டியா ஈ அதிகைாக காைப்படும. 
 இத கடிக்கும ஈ வலகயாகும.  இந்த ஈக்கள ைாட்டின் வயிறு,  கழுதத ைற்றும கண பகுதிகளில

ஆயிரக்கைக்கில கூட்டைாக காைப்படும. 

 ஆண, சபண ஈக்கள ைாடுகலள சதாடர்ந்த கடிததத இரதததலத உறிஞ்சக்கூடியதாகும.
 இந்த ஈக்கலள கட்டுப்படுதத சகாட்டலககலள அவ்வப்வபாத சுததம சசய்த சாைதலத அகற்றி

குப்லப குழிகளில வபாட வவணடும.  

 ஈக்களின் எணைிக்லக அதிகைாகும பட்சததில ைாட்டின் ைீத வவப்ப எணசைய்லய தடவி
கட்டுப்படுததைாம.
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