Dos and Don’ts for Cold Wave
Dos
Before
• Have adequate winter clothing. Multiple layers of clothing are also
useful.
• Have emergency supplies ready.

During
• Stay indoor as much as possible, minimise travel to prevent exposure to
cold wind.
• Keep dry. If wet, change clothes quickly to prevent loss of body heat.
• Prefer mittens over gloves; mittens provide more warmth and insulation
from cold.
• Listen to radio, watch TV, read newspapers for weather updates.
• Drink hot drinks regularly.
• Take care of elderly people and children.
• Store adequate water as pipes may freeze.
• Watch out for symptoms of frostbite like numbness, white or pale
appearance on fingers, toes, ear lobes and the tip of the nose.
• Put the areas affected by frostbite in warm not hot water (the temperature
should be comfortable to touch for unaffected parts of the body).

In the case of Hypothermia
• Get the person into a warm place and change his/her clothes.
• Warm the person’s body with skin-to-skin contact, dry layers of blankets,
clothes, towels, or sheets.
• Give warm drinks to help increase body temperature. Do not give
alcohol.
• Seek medical attention if the condition worsens.

Don’ts
• Don’t drink alcohol. It reduces your body temperature.
• Do not massage the frostbitten area. This can cause more damage.
• Do not ignore shivering. It is an important first sign that the body is
losing heat and a signal to quickly return indoors.

Dos and Don’ts for cold wave / ground frost conditions in
Agriculture
Dos
• Apply light and frequent irrigation / sprinkler irrigation in the evening
hours to protect the crops from cold injury.
• Cover young fruit plants with Sarkanda / straw / polythene sheets / gunny
bags.
• Cover banana bunches with porous polythene bags.
• In rice nursery: cover the nursery beds with polythene sheet during night
and remove in the morning. Irrigate the nursery beds in the evening and
drain out the water in the morning.
• To protect sensitive crops like mustard, rajmah and gram from frost
attack, spray dilute Sulphuric Acid @ 0.1% (1 litre H2SO4 in 1000 litres
of water) or thiourea @ 500 ppm (500 gm thiourea in 1000 litres of
water).
• If your area is prone to cold wave grow wind / shelters breaks / Alley
crops.
• Prune the affected parts of the plants at the end of February or early
March. Spray copper fungicides on the pruned plants and apply NPK with
irrigation.

Don’ts
• Do not apply nutrient to soil during cold weather, plant can’t uptake due
to poor root activity.
• Do not disturb the soil; loose surface reduces the conduction of heat from
lower surface.

Animal Husbandry
Dos
• Keep cattle inside the sheds during night and provide dry bedding to
protect them from cold.
• Increase protein level and minerals in the feed concentrate to keep the
animals healthy to cope up with the cold condition.
• Give animals mineral mixture along with salt regularly and also wheat
grains, jaggery etc. @ 10%-20% in the daily ration during winter season
to meet the energy requirement of the animals.
• In Poultry, keep the chicks warm by providing artificial light in the
poultry sheds.

Don’ts
• Do not allow cattle/goats grazing during morning hours.
• Do not keep cattle/goat in the open during night time.

குளிர் அலையின் ப ோது
செய் ய பேண
் டியதும் , செய் யக்கூடோததும்
செய் ய பேண
் டியது ( குளிரலைக்கு முன்பு) :
 ப ோதுமோன குளிர்கோை ஆலடகலள லேத்திருக்கவும் .
அடுக்கு ஆலடகள்
யனுள் ளதோக இருக்கும் .
 அேெரகோை ச

ை

ோருட்கலள தயோரோக லேத்திருங் கள் .

செய் ய பேண
் டியது ( குளிரலையின்ப

ோது) :

 முடிந்தேலர உள் ளரங் கிை் /வீட்டினுள் இருங் கள் , குளிர்ந்த
கோற் றோை்
ோதிக்க ் டுேலத தடுக்க யணத்லத
குலறக்கவும் .
 உைர்ந்த துணிகலள உடுத்தவும் . ஈரமோக இருந்தோை் , உடை்
சே ் த்லத இழ ் லதத் தடுக்க, துணிகலள விலரேோக
மோற் றவும் .
 லகயுலறகள் குளிர்ெ்சியிலிருந்து அதிக அரேலண ் பு
மற் றும் கோ ் பு ேழங் குகின்றன.
 ேோசனோலி, சதோலைகோட்சி, செய் தித்தோள் ேோயிைோகபேோ,
உள் ளூர் ேோனிலை
ற் றிய தகேலை அறிந்துசகோள் ளவும் .
 சதோடர்ந்து சூடோன

ோனங் கள் குடிக்கவும் .

 ேயதோனேர்கலளயும் குழந்லதகலளயும் கேனித்துக்
சகோள் ளுங் கள் .
 குழோய் கள் உலறயக்கூடும் என்
தண
் ணீலர லேத்திருக்கவும் .

தோை் ப

ோதுமோன

 உணர்வின்லம, விரை் கள் , கோை் விரை் கள் , கோது மடை் கள்
மற் றும் மூக்கின் நுனி ஆகியேற் றிை் சேள் லள அை் ைது
உலற னி(Frostbite) அறிகுறிகலள ் ோருங் கள் .
 உலற னியோை் ோதிக்க ்
நீ ரிை் லேக்கவும் .

தோழ் சே ்

நிலையோை்

ட்ட

ோதிக்க ்

குதிகலள சேதுசேது ்

ட்டோை் :

ோன

 ஒரு சூடோன இடத்திற் கு அலழத்துெ் சென்று அேரது / அேளது
ஆலடகலள மோற் றவும் .
 உடலை பதோலுக்கு-பதோை் சதோடர்பு மூைம் , உைர்ந்த அடுக்கு
ப ோர்லேகள் , உலடகள் , துண
் டுகள் சகோண
் டு சூபடற் றுங் கள் .
 உடை் சே ் நிலைலய அதிகரிக்க உதவும் சூடோன
சகோடுங் கள் . மது சகோடுக்க பேண
் டோம் .

ோனங் கள்

 நிலைலம பமோெமலடந்தோை் மருத்துே உதவிலய நோடுங் கள் .

செய் யக் கூடோதலே :
X

மது அருந்த பேண
் டோம் . இது உங் கள் உடை் சே ்
குலறக்கிறது.

நிலைலய

X

உலற னி ோதித்த
அதிக பெதத்லத ஏற்

X

நடுக்கத்லத புறக்கணிக்கோதீர்கள் . இது உடை் சே ் த்லத
இழந்து சகோண
் டிருக்கிறது என் தற் கோன முக்கியமோன முதை்
அறிகுறியோகும்
மற் றும்
வீட்டிற் குள்
விலரேோக
திரும் புேதற் கோன ெமிக்லையோகும் .

குதியிை் மெோஜ் செய் ய பேண
் டோம் . இது
டுத்தும் .

விேெோயத்திை் குளிர் அலை மற்றும் தலர உலற
ெமயங் களிை்
செய் ய பேண
் டியதும் , செய் யக் கூடோததும்

னி

செய் ய பேண
் டியது :


யிர்கலள குளிர்
ோதி ் பிலிருந்து
ோதுகோக்க மோலை
பநரங் களிை் பைெோன மற் றும் அடிக்கடி நீ ர ் ் ோெனம் /
சதளி ் ோன்
ோெனத்லத ் யன் டுத்துங் கள் .

 இளம்
ழ தோேரங் கலள ெர்கண
் டோ / லேக்பகோை் /
தோள் கள் / பகோணி ல கள் மூைம் மூடி லேக்கவும் .
 நுண
் ணிய
துலளகளுலடய
ோலிதீன்
ேோலழ ் ழங் கலள மூடி லேக்கவும் .

ல

ோலிதீன்

களோை்

 நோற் றோங் கோை்
ரோமரி ் பு:
நோற் றோங் கோை்
தோேரங் கலள
இரவிை்
ோலிதீன் தோளுடன் மூடி, கோலையிை் அகற் றவும் .

நர்ெரி
யிர்களுக்கு
மோலையிை்
நீ ர ் ்
கோலையிை் தண
் ணீலர சேளிபயற் றவும் .

ோெனம்

செய் து

 கடுகு, சமோெ்லெ மற் றும்
ரு ் பு ப ோன்ற முக்கியமோன
யிர்கலள உலற னி தோக்குதலிை் இருந்து ோதுகோக்க, நீ ர ்த்த
ெை் பூரிக் அமிைத்லத (@ 0.1%) அை் ைது திபயோரியோ @ 500 பிபிஎம்
சதளிக்கவும் .
 உங் கள்
குதி குளிர் அலைக்கு ஆளோனோை்
கோற் று
தங் குமிடங் கள் ோதுகோ ் பு ெந்து யிர்கலள ேளர்க்கவும் .

/

 பி ் ரேரி மோத இறுதியிை் அை் ைது மோர்ெ் மோத சதோடக்கத்திை்
தோேரங் களின்
ோதிக்க ் ட்ட
குதிகலள கத்தரிக்கவும் .
கத்தரிக்கோய்
செடிகளிை்
செ ் பு
பூெண
சகோை் லிகலள
சதளித்து, நீ ர ் ் ோெனத்துடன் NPK ஐ ் யன் டுத்துங் கள் .

செய் யக் கூடோதலே :
X

குளிர்ந்த
கோைநிலையிை்
மண
் ணுக்கு
யன் டுத்த
பேண
் டோம் ,
பேர் பமோெமோக
தோேரத்தோை் ஈர்த்துக்சகோள் ள முடியோது.

ஊட்டெ்ெத்து
இரு ் தோை்

X

மண
் லணத்
சதோந்தரவு
செய் யோதீர்கள் ;
பமற் ர ் பு கீழ் ர ் பிலிருந்து
சே ் த்லத
குலறக்கிறது.

தளர்ேோன
கடத்துேலத

கோை் நலட ேளர் ் பு (செய் ய பேண
் டியது) :
 கோை் நலடகலள
இரவிை்
சகோட்டலககளுக்குள்
லேத்து,
குளிர்ெ்சியிலிருந்து
ோதுகோக்க
உைர்ந்த
டுக்லகலய
ேழங் கைோம் .
 விைங் குகளுக்கு, தீேனத்திை் புரத அளவு மற் றும் தோதுக்கலள
அதிகரி ் து குளிர்ெ்சிலய
ெமோளிக்க, ஆபரோக்கியமோக
லேத்திருக்க உதவுகிறது.
 விைங் குகளுக்கு, கனிம கைலேலயயுடன் உ ் பு, பகோதுலம
மற் றும் சேை் ைம் ப ோன்றேற் லற தேறோமை் சகோடுங் கள் .
இது
குளிர்கோைத்திை்
அலேகளின்
அன்றோட
ஆற் றை்
பதலேலய பூர்த்தி செய் ய உதவும் .

 பகோழி ் ண
் லணயிை் , பகோழி சகோட்டலககளிை் செயற் லக
ஒளிலய
ேழங் குேதன்
மூைம்
குை் சுகலள
சூடோக
லேத்திருங் கள் .

கோை் நலட ேளர் ் பு (செய் யக் கூடோதலே) :
X

கோலை பநரத்திை் கோை் நலடகள் / ஆடுகலள பமய் ெ்ெலுக்கு
அனு ்

X

இரவு

க் கூடோது.

பநரங் களிை்

கோை் நலடகள்

திறந்தசேளியிை் தங் க லேக்க கூடோது.

*****

/

ஆடுகலள

