வய இங்கள் :: ககளமழ யர்ப்பு

ககளமழ யர்ப்பு
பளதுயளக ககளமழ யர்ப்ில் இபே யகக பககள் ின்ற்ப்டுகழன்.




கூண்டு பக / பகளட்டகக பக
ஆழ்கூ பக

ககளட்டவக பவ
ககளமழ என்றுக்கு 0.6-0.75 சதுப அ அவு யதம்
ீ
இபேக்கும்டி ககளமழக் பகளட்டகக அகநக்ககயண்டும். இம்பகதளன் ன்கு ன் தபக்கூடின ககளமழ
யர்ப்பு பகனளகும். கூகப எபே ஆஸ்பஸ்டளஸ் பகளண்டு அகநக்களம். சழறு சழறு அககளகத் தடுத்து ஏர் அகக்கு 300 குஞ்சுகலக்கு
நழகளநல் யர்க்களம்.

ககளட்டவக பவ
னன்கள்



எபே குழப்ிட்ட குகந்தவு இடத்தழல் ழகன ககளமழகக யர்க்களம்.



தழகயடுகக சரினளகப் பளநரிக்க படிபம்.



சரினள யர்ச்சழபற் உற்த்தழக் குகந்த ககளமழககப் ிரித்பதடுத்தல் ிது.




இம்பகனில் தளன் ககளமழகள் அதன் பட்கட நற்றும் ஊண் உண்ணுதகத் தடுக்க படிபம்.




அலத்தக் களபணிகள் குகவு.




தீயங்கள் அதழகம் யணளகளநல்
ீ
தடுக்கப்டுகழது.

இம்பகனில் சுத்தநள பட்கடகள் பப்டுகழன்.

இபத்தக்கமழச்சல், குடற்புலக்கள் களன் எட்டுண்ணிகின் களய்த்தளக்குதல் கட்டுப்டுத்த படிபம்.
நழதபயப்நண்டப் குதழகில் ககளமழ யர்ப்ிற்கு கவ ழ்க்கண்ட நபேந்துகில் ககளமழகக அநழழ்ந்தகய அல்து நபேந்கத தூவுயதற்ககள
னன்டுத்தளம். நகமக்களங்கில் அநழழ்த்துதல் ல்தல். கநலும் ககளமழனின் தககன கப்தும் தயிர்க்கப்டகயண்டும்.



கநலும் குஞ்சுகக யர்ந்த ககளமழகிடநழபேந்து ிரித்து யர்த்தல், பகளட்டகக நற்றும் அகத்து சளதங்ககபம் சுத்தநளக

கயத்தழபேத்தல், ளர்கயனளர்கக உள்க அனுநதழக்களநல் இபேத்தல், இந்த ககளமழகக பகனளக அப்புப்டுத்துதல், ழ நற்றும் ி
கயகின் டநளட்டத்கதப் ண்கணனிழபேந்து ீக்குதல் களன் பகனள சுகளதளப டயடிக்கககக கநற்பகளள்லதல் கயண்டும்.
அகதளடு னற் கயகக ீக்குதல் களன்கயபம் ல் ன் தபக்கூடின பளநரிப்பு பககளகும்.
ஆழ்கூ பவ
இம்பக உகம் பலயதம் ின்ற்ப்டும் பக ஆகும்.

ஆழ்கூ பவ
னன்கள்



பதம் குகவு.




சுகளதளபநளது, அகதளடு ககளமழகலக்கு ந்த எபே ளதழப்பும் இபேக்களது.




களய்க் குகளடுககக் கட்டுப்டுத்துதல் ிது.

இதழல் னன்டுத்தப்டும் கூநளது ரிஃகளஃிகயின் நற்றும் யிட்டநழன் ி 12 ஆகழன சத்துக்கக ககளமழக்கு அிக்கழது.
உற்த்தழத் தழக அதழகப்டுத்துகழது.



பல் உநழ, உர்ந்த இககள், றுக்கழன கயக்ககளல் நற்றும் கயர்க்கடக தகமகள் களன் கழகடக்கும்பளபேட்கக கூநளக
உகனளகழப்தளல் இடுபளபேள் பசவு குகவு.

ஆழ்கூ பவனில் கயிக்க கயண்டினவய




கூங்கள் அதழக ஈபம்டளநல் ப்களதும் உர்ந்த ழகனில் இபேக்ககயண்டும்.




ல்க் களற்று யசதழ இபேக்ககயண்டும்.




குழப்ிட்ட அவுக் ககளமழகககன யர்க்க படிபம்.

கூங்கள் யளபத்தழற்பகளபே பக நளற்ப்டகயண்டும். கதனும் ஈபநள கூங்கள் இபேப்ின் அயற்ழற்குப் தழல் புதழன உர்ந்த கூங்கள்
களடப்டகயண்டும்.

எபே சரியிகழதத் தீயம் ககளமழகலக்குக் பகளடுக்கப்டகயண்டும்.
ககளகடக்களத்தழற்கு 2 நளதங்கலக்கு பன்க கூங்கள் களடப்ட்டு தனளர் பசய்னப்டகயண்டும். அப்களது தளன் சூட்டில் ளக்டீரினளக்கள்
ன்கு பசனல்புரிந்து கூங்கள் தனளபளகும்.



தண்ணர்ீ கயக்கும் இடங்கில் ீர்க்கூத்தழன் நீ து சழந்தழ ஈபநளக்கழயிடளதயளறு ப்களதும் கயநளகப் ளர்த்துக் பகளள்கயண்டும்.

(ஆதளபம்: டளக்டர். ளல் ிரின்ஸ்ழ பளஜ்குநளர், கயளண் கல்லூரி, நதுகப.)
திவநனில் யர்த்தல்
யணிக ரீதழனில் அயில் கயப்கத யிடப் பரின ண்கணகக அதழக ளம் தபக்கூடினகய, பட்கட உற்த்தழக்கு 2000 கயகள் பகளண்ட
ண்கண அகநப்பு சழந்தது. இகச்சழக்பக யர்க்கப்டும் ககளமழகள் யளபத்தழற்கு 250 குஞ்சுகள் புதழதளக கசர்க்கப்டகயண்டும்.
ககளமழகள்
ககளமழக்குஞ்சுகள் யளங்கும் களது ல் தபநளகயகளகப் ளர்த்து யளங்ககயண்டும். சழ ளட்கள இம் பட்கடக் குஞ்சுகக யளங்குதல்
ம். இகச்சழக்பக யர்க்கும் ககளமழகள் ன்கு யர்ந்து ஏடக்கூடின ழகனில் இபேக்களம்.
ககளமழகவத் கதர்ந்கதடுக்கும் நளதழரி க ளதவ
இந்தழன அபசு, பங்கலர், பம்க, புயகஸ்யர் நற்றும் படல்லழ ஆகழன ளன்கு இடங்கில் பட்கட நற்றும் இகச்சழக் ககளமழக்கள நளதழரி
கசளதக ஆய்யகங்கக ழறுயிபள்து. இதன் பம் யபேடந்கதளறும்  இக்ககளமழகக இவ்யிடங்கில் கயத்துச் கசளதக பசய்து
படிவுகள் பயினிடப்டுகழன். இதன் பம் சூழ்ழகக்ககற்யளறு இங்ககத் கதர்ந்பதடுத்து யர்க்களம்.
இபேக்க கயண்டின ண்ணிக்கக
ககளமழகில் இப்பு, கதகயனற் / னற் ககளமழகின் ீக்கம் களக எவ்பயளபே குதழனிலும் 1000 ககளமழகள் இபேக்குநளறு ளர்த்துக்

பகளள்கயண்டும். அதளயது 1000 ககளமழகலக்கு 1100 ககளமழகள் கதர்ந்பதடுத்து யளங்ககயண்டும். எபே ளள் யனதள இம் ககளமழக்குஞ்சுகள் 1100
யபேம் இம் குஞ்சுகள் 1050, தனளர் ழகனில் குஞ்சுகள் / ககளமழகள் 1000 ன் ண்ணிக்ககனில் இபேக்ககயண்டும். இகச்சழக்கள ககளமழகில் 6-7
யளப யனதழல் 250 ககளமழகள் சந்கதக்கு அனுப்த் தனளர் ழகனில் இபேக்ககயண்டும்.
ககளமழ இங்கள்
கடந்த இபேதளண்டுகில் இந்தழனள இகச்சழக் ககளமழ உற்த்தழனில் ல் பன்கற்ம் கண்டு யபேகழது. உனர் இபக ககளமழக்குஞ்சுகள், தடுப்பு
நபேந்துகள் அகத்தும் ம் ளட்டிககன கழகடக்கழன். யபேடத்தழற்கு 41.06 ில்ழனன் பட்கடகலம் 1000 நழல்ழனன் இகச்சழக் ககளமழகலம்
உற்த்தழ பசய்னப்டுகழன். உகயில் இந்தழனள பட்கட உற்த்தழனினல் 4யது இடபம் இகச்சழக் ககளமழ உற்த்தழனில் 5யது இடபம்

யகழக்கழன்து. தற்களது இகச்சழக்ககளமழ உற்த்தழ ஆண்டு யர்ச்சழனில் 15 சதயிகழதநளக அதழகரித்துள்து. கய ககளமழ யர்ப்பு கதசழனக்
பகளள்ககனில் பக்கழனப் ங்கு யகழப்கதளடு தழர்களத்தழல் ல் பன்கற்த்தழற்கள யளய்ப்க யமங்கும் பதளமழளகவும் இபேக்கழது.
இவச் ழக் ககளமழ யர்ப்ின் னன்கள்




பட்கடக்ககளமழ யர்ப்கயிட இகச்சழக் ககளமழ யர்ப்ிற்கள பதலீடு குகவு.




அதழக அவுக் ககளமழகக எகப பகளட்டகக அல்து அகனில் யர்க்க படிபம்.




குகந்த பதலீட்டில் யிகபயில் அதழக இளம்.

யர்ப்புக் களம் 6-7 யளபங்கள் நட்டுகந.

இகச்சழக் ககளமழகில் தீயத்கத ல் இகச்சழனளக நளற்றும் தழன் அதழகம்.

ஆட்டு இகச்சழகனக் களட்டிலும் ககளமழ இகச்சழ யிக நழயளக இபேப்தளல் அதன் கதகய அதழகநளக உள்து.

ககளமழ இங்கின் யவகப்ளடு
1.அகநரிக்க இங்கள்

புதழன கலம்ப்கனர்
2. நத்தழனதவபக்கடல் குதழ இங்கள்

பயள்க யிக பநளத்பளக்

சழயப்பு கபளட்ஜகன்

கயனளன்கடட் II

கலளர்ன்

நழகளர்க்கள

அன்ககளள

இந்த யகக இங்கள் குகந்த உடல் கடபடன் அதழக பட்கட உற்த்தழ பசய்னக்கூடினகய.
3.ஆங்கழ இங்கள்

ஆஸ்டிபளளர்ட்

சுபறக்ஸ்

இவ்யிங்கில் சகதப்ற்று அதழகம்
4. ஆ ழன இங்கள்
பரின உடலுடன் யழகநனள லும்புககபம் அதழக சழகுககபம் பற்ழபேக்கும். பட்கடனிலும் தழன் குகவு.

ஒர்ிங்டன்

5. இந்தழன இங்கள்

ஆசழல் (சண்கடக்ககளமழகள்)

கடக்ளத்ர்றள

யினளளப இவச் ழக் ககபமழ இங்கள்
களப், லப்ர்டு, களகநன், அக் 2000, யினன் 34, ஸ்டளர்ிபள, கசம்பளட்.
பட்வடனிட ற் இங்கள்
.கள ியி 300, களயளன்ஸ், கலழன், லச் நற்றும் ன் ழக், டீகளல் பளஹ்கநன்.
இவச் ழக் ககளமழ
இகய இகச்சழக்களக யர்க்கப்டுகய. ஆண், பண்  இபே யககக் ககளமழகலம் 6-8 யளப யனது யகப யர்க்கப்ட்டு இகச்சழக்ாளக
அனுப்ப்டுகழன்.

யரும் ருயக் ககளமழகள்
பட்கட உற்த்தழக்களக யர்க்கப்டும் 9-20 யளப யனது பகளண்ட ககளமழகள் யபேம் பேயக் ககளமழகள் ஆகும்.
பட்வடனிடும் ககளமழகள்
பட்கட உற்த்தழ பசய்பம் 21ழபேந்து 72 யளப யனது யகப உள்க் ககளமழகள் பட்கடனிடும் ககளமழகள் ப்டும்.
(ஆதளபம்: டளக்டர். ளல்ிரின்ஸ்ழ பளஜ்குநளர், கயளண் கல்லூரி, நதுகப.)
ககளமழக்குஞ்சு இங்கள்
ககளமழக்குஞ்சுகலம் ககளமழகள் கள இகச்சழ நற்றும் பட்கடத் கதகயக்களக யர்க்கப்டுகழன். பட்கடக்பக யர்க்கப்டும் இங்கள்

ன்கு பளநரிக்கப்ட்டு, அதிடநழபேந்து பப்டும் பட்கடகள் அடுத்த தகபகக் குஞ்சுகள் பப் னன்டுகழன். இகச்சழக் ககளமழகள்
யறுக்க, பளரிக்கப் னன்டுகய   கயககள் உள். இவ்யககக் ககளமழகள் யிகபயில் யபக்கூடின இங்கள பசனற்ககனள
பயள்க ஆண் இங்கள், பசனற்கக பயள்க பய் இங்கள் ழபகடன பயள்க இங்கள்.
இந்தழனளயின் பட்வடனிடும் ககளமழ இங்கள்
ருய

இங்கள்

40யது

யனது
யளபத்தழல்
உடல் வட
ஆண்டு பட்வட
(20
அவடயும்
பட்வட
உற்த்தழ (ண்ணிக்வகயும்)
யளபங்கள்)
களம்
வட
(ளட்கள்)

உற்த்தழத்

களரிக்கும்

தழன்

தழன்
(FES(5)

(கழபளம்)

அசவல்

1220

196

92

50

66

63

ஃிரிறழல்

1005

185

110

53

61

71

கடக்ளத்

920

180

105

49

55

52

1005

201

99

54

66

71

தழந்த

கலத்து
(பக் டு
பக்)

(ஆதளபம்: நத்தழன யினன் ஆபளய்ச்சழ ழகனம்)
ம்ளட்டு இங்கள்
சளதளபணநளக கழபளநங்கில் யர்க்கப்டும் கதசழன இக் ககளமழகள் ல் உற்த்தழத் தழன் பற்கய. ம் ளட்டில் களணப்டும் சழ யககக்
ககளமழகள் பகளர்ன், சறக்ஸ், ிகநளத் பளக் இங்ககப் களன்று கதளன்ழளலும் இகய அயிலும் பட்கட உற்த்தழனிலும் சற்றுக்
குகந்தகய. ம் இந்தழனளயின் கழமக்குப் குதழகில் இகய களணப்டுகழன்.

இந்தழனளயில் யகபனறுக்கப்டளத சழ இங்கள் உள். இகயக் குகந்த உற்த்தழத் தழக பற்றுள். உள்லர் இங்கள படிஸ்,
களஷ்நீ ர், ஃகடபபல்ள, டில்ரி, ர்றள, படல்ழச்கசரி, டளன்கழ, ழக்ககளகப, களலஸ்தழ களன் சழ தூன இங்கக உள்.,  யகக கப்பு
இங்கள் யபேம் இடங்கலக்குத் தகுந்தயளறு  ழங்கில் களணப்டுகழன். இயற்ழல் அசவ ல், சழட்டளகளங், ளங்றளன், ிபம்நள இபத்தம்
களன்கய ல் உற்த்தழபள் யளக்கக்கூடின இங்களகும்.

அ ல்
வ
இக்ககளமழகள் இதன் ஆற்லுக்கும், சண்கடத் தன்கநக்கும், புகழ் பற்கய. இகய ஆந்தழபப்ிபகதசம், உத்தழபப்ிபகதசம் நற்றும் இபளஜஸ்தளில்
களணப்டுகழது. ன்கழனப்ட்ட இங்கள (பளன்ிச்சழயப்பு), னளர்க்கழன் (கபேப்பு சழகப்பு), ழபெரி 89 (பயள்க), களகர் (கபேப்பு), சழட்டள (கறுப்பு,
பயள்க) டீக்கர் (பசம்லப்பு) பபசள (இம் சழயப்பு) களன்கய குகந்த உற்த்தழத் தழக பகளண்டளலும் தபம் நழக்ககய. ன்கு குஞ்சு

பளரிக்கும் தழன் பற்கய. பகளண்கட சழழதளக தகபடன் ன்கு அகநந்தழபேக்கும். ககளமழத் தளடி, களதுகள் ல் சழயப்பு ழத்தழல் இபேக்கும்.
கண்கள் பரிதளகவும் ல் ளர்கயத்தழனுடன் இபேக்கும். கலத்து ீண்டு, சகதனற்தளக இபேக்கும், உடகநப்பு உபேண்கடனளகவும், நளர்கம்

அகன்றும் பதுகு கபளகவும் உடலுடன் பபேக்கநளக அகநந்தழபேக்கும். நளர்புப் குதழனில் அதழக இக்கககள் இபேக்களது. இக்கககள் கடிநளகவும்
சழகுத் துகின்ழக் களணப்டும். யளல் சழழனதளக சரிந்தும் களல்கள் கபளக, யழகநனளதளக சழழது இகடபயி யிட்டுக் களணப்டும். சபளசரி
உடல் கடனவு கழகளகழபளநழல் கசயல் 4-5, பட்கடக் ககளமழ 34-, கசயல் குஞ்சு 3-5,4-5 பட்கடக்குஞ்சு 2-5,3-5

அ ல்
வ
(ஆதளபம்: டளக்டர். ஆச்சளர்னள, Handbook of Animal Husbandry)
கடக்ளத்
இதன் உண்கநப் பனர் களம்சழ ப்டுகழது. கபேப்புச் சகதனளள கழண்ணம் களன் அகநப்பு ன்து இதன் பளபேள் பட்ககள் சழழது லப்பு
ழம் பகளண்டகய. எபே ளள் யனதுக் குஞ்சு ீம் கந்த ழத்தழல் ின்குதழனில் எலங்கற் ககளடுகலடன் இபேக்கும். பரின ககளமழனின்

இக்கக பயள்கழத்தழழபேந்து தங்க ழம் யகப  ழங்கில் கயறுட்டுக் களணப்டும். கதளல், ளதம், அகு யிபல்கள் சழகட்டு ழத்தழல்
களணப்டும். பகளண்கட, தளடி, ளக்கு ஆகழனகய கபேஞ்சழயப்பு ழத்தழல் களணப்டும். கநல் பச்சுக் குமல், யனிற்றுக் களற்கபகள், நளர்புக் கூடு
களன் உட்பு உறுப்புகள் கபேகநக் கந்த ழத்துடன் இபேக்கும். பக, பக உககள், பம்புகள், லும்புக் கூட்டுத் தகசகள், களன்கயபம்
கபேகநக் கந்து களணப்டும். பநின் டியதளல் இபத்தம் கூட ழநழககப் பற்று கபேஞ்சயப்பு ழத்தழல் தளன் இபேக்கும். சளதளபணக் ககளமழ

யபேடத்தழற்கு 80 பட்கடகள் இடும். இக்ககளமழ இதன் இனற்ககச் சூமழல் ல் களய் தழர்ப்புச் சக்தழபடன் இபேக்கும். ஆளல் கூண்டில் அகடத்து
யர்க்கும் களது யளத களனின் தளக்கம் அதழகம் களணப்டுகழது.

கககட் கக்

கடக்ளத்

( புககப்ட ஆதளபம் : KVK ளநக்கல்
)

புககப்ட ஆதளபம்: ளநக்கல், கயளண் அழயினல் ழகனம்.
(தகயல்: www.vuatkerala.org)
இந்தழனளயில் யர்க்கப்டும் ி இவச் ழக் ககளமழகள்
6யது யளபத்தழல் 7யது யளபத்தழல்

உணவய நளற்றும்

உடல் வட

உடல் வட

(கழபளநழல்)

(கழபளநழல்)

ல் 77

1300

1600

2.3

98-99

களரிிகபள 91

1650

2100

1.94-2.2

97-98

1600

2000

1.9-2.1

97-98

களரிிகபள

1650

2000

1.9-2.0

97-98

யளர்ள

1800

1800

2.1-2.25

97

இங்கள்

தன்வந

யளழ்தழன் ( தயதம்)
ீ

களரிிகபள
(ழம்
கந்தது)
கக்டு பக்

பதல்

இங்கள்

50
அதழக
தயிகழத உற்த்தழ
பட்வட
உற்த்தழ
(யளபங்கில்)
(யளபம்)

ல் 80

17-18

150
ளட்கள்

யளளம் தழன்

பட்வட

அதழக

தீயம்

( தயதத்தழல்)
ீ

உற்த்தழ

ககளள்ளும்

வட

பட்வட

(கழபளநழல்)

உற்த்தழ

92

2.1

54

280
பட்கடகள்

90

2.2

54

265
பட்கடகள்

92

2.1

57

290
பட்கடகள்

90

2.2

54

275
பட்கடகள்

90

2.5

50

200
பட்கடகள்

( தயதத்தழல்)
ீ

உட்

தழன்

பட்வட

யபேம் ககளமழ
26-28

(96) பட்கடனிடும்
ககளமழ (94)

பள ரி

யபேம் ககளமழ
ககளல்டன் 92

18-19

155
ளட்கள்

27-29

(96)

பட்கடனிடுகய
(94)

ிரினள

கசளளழ

கதகயந்தழபள

17-18

18-19

18-19

150
ளட்கள்
155
ளட்கள்
155
ளட்கள்

யபேம் ககளமழ

26-28

(96) பட்கடனிடும்
ககளமழ (94)
யபேம் ககளமழ

27-29

(96) பட்கடனிடும்
ககளமழ (94)
யபேம் ககளமழ

27-29

(97) பட்கடனிடும்
(94)

(ஆதளபம்:நத்தழன யினளன் ஆபளய்ச்சழ ழகனம்)
ககளல்வப்பு ககளமழ யர்ப்பு
ல்ளக் ககளமழப் ண்கணகலக்கும் இந்தழனளயின் பகளல்கப்பு ககளமழ யர்ப்க பன்னுதளபணநளகத் தழகழ்கழது. இது பகளல்கப்பு பகனி
கழங்கள ப்பபன், பம்க கதசழ, கபளட் கன் பபட், களரி ழர்ீக் களன் இங்ககப் னன்டுத்தளம். பகளல்கப்பு யர்ப்பு பகனில் 
யகக உண்டு. இடயசதழ களதுநளதளக இபேந்தளலும், தீயப் பளநரிப்பு பகனளக இபேப்தழல்க. கநலும் அதழக உற்த்தழத் தழனுக்கு அனல்
ளட்டு இபகங்கக உள்லர் இங்கலடன் கந்து யிடளம். கவ ழ்க்கண்ட யமழபகககப் ின்ற்றுயதன் பம் பகளல்கப்புத்தழல்
ககளமழகக சழந்த பகனில் யர்க்களம்.




அனல்ளட்டு இங்கக பகளல்கப்புத்தழல் ம்ளட்டு இங்கலடன் கந்து யிடளம்.




இபவுக் ககளமழகள் அகடபம் இடத்தழல் சரினள களற்களட்டம் இபேக்கும்டி அகநத்தல்.




கமழவுகக நட்டுகந தீயநளகத் தழன்க் பகளடுக்களநல் சழழது சழரியிகழத கப்புத் தீயபம் யமங்குதல் அயசழனம்.

கழபளநட்சுநழ, கழபளநப்ிரினள களன் கப்ிங்கக யர்க்களம்.

சரினள கபத்தழல் குடற்புல ீக்க நபேந்து நற்றும் தடுப்பூசழகக அித்தல்.

எபே சரினள அயில் தனளரிக்கப்ட்ட ககயகன பகளல்கப்பு ககளமழகலக்கு 50 சதயிகழதம் அவு பகளடுத்தளல் ல் பட்கட நற்றும்
இகச்சழ உற்த்தழ இபேக்கும்.

ககளல்வப்பு ககளமழ யர்ப்ிற்குப் னன்டுத்தும் அடர்தீயக் கவய
பளபேட்கள்

ககய 1 (சதயிகழதம்)

ககய 11 (சதயிகழதம்)

கடகப்புண்ணளக்கு

52

60

ள்லப் புண்ணளக்கு

20

-

உப்ின்ழ உர்த்தழன

20

32

4

4

நீ ன் (கபேயளடு)

அரிசழ / ககளதுகந /
நபயள்ிக்கழமங்கு
குபேகண

ககளமழகலக்கள

4

4

பநளத்தம்

100

100

தளதுக்கள்

(ஆதளபம்:www.vuatherbal.org)
ககளமழக் ககளட்டவக அவநத்தல்
ம் ளட்டில் தழந்தபயிக் ககளமழ யர்ப்க பயளகக் களணப்டுகழது. ஆளல் யர்த்தக ரீதழனில் ல் இளம் ப ண்கண யடுகள்
ீ
அகநக்க
கயண்டினதளகழது. ககளமழப் ண்கண யடுகள்
ீ
ல் களற்களட்டத்துடன், ககளகடக்களங்கில் குிர்ச்சழனளகவும், குிர்க்களங்கில்

பயதுபயதுப்ளகவும் இபேக்ககயண்டும். பயப்ம் நழகுந்த ளடுகில் க்கங்கள் யடக்கு பதற்களக இபேக்குநளறு பகளட்டகக அகநக்ககயண்டும்.
அப்களது தளன் சூரின பயப்ம் பகளட்டககக்குள் யிமளநல் தயிர்க்க படிபம். குிர்ப்ிபகதசங்கில் அதழக சூரின பயிச்சத்கதப் ப பதற்கு,
பதன்கழமக்களக பகளட்டகக அகநத்தல் கயண்டும். அப்களது தளன் சரினள களற்களட்டம் கழகடக்கும். இம் குஞ்சுகக ககளமழக்

பகளட்டககனிழபேந்து 45-100 நீ பதளகயில் அகநத்தளல் தளன் களய் பவுயகதக் குகக்க இனலும். தழந்த பயிக் பகளட்டகக அகநப்ில்

அகம் 9 பச.நீ இபேக்க கயண்டும். இடத்தழன் பயப்ழககனப் பளறுத்து உனபத்கத நளற்ழக் பகளள்ளம். சளதளபணநளக 2-4-3 நீ உனபம் யகப
அகநக்களம். யட்டினுள்
ீ
பயப்த்கதக் குகக்க உனபத்கத அதழகப்டுத்தகயண்டும்.

ககளமழக் ககளட்டவக

கதகயனள யசதழகலடன் ளதுகளப்ளதளகவும், ீண்ட ளள் தளங்கக் கூடினதளகவும் ககளமழப்ண்கண யடுகள்
ீ
இபேக்ககயண்டும். தகப ஈபத்கதத்
தளங்கக் கூடினதளக, ந்த பயடிப்பும், ஏட்கடகனள இன்ழ சுத்தம் பசய்ன ிதளக இபேக்ககயண்டும். கூ தகப, சழகட் தகப, சழகட் - கூ தகப, கம்ி
நற்றும் கூத்தகப உண்டு. சுற்றுச் சுயர்கள் கூகபகனத் தளங்கக் கூடினதளகவும், களற்ழழபேந்து ககளமழககப் ளதுகளப்தளகவும் இபேத்தல்

கயண்டும். கூகப அதழக ளபநழன்ழ ஈபத்கத ிதழல் உர்த்துயதளக அகநக்ககயண்டும். கூகபகில் ககளகட பயப்த்தழழபேந்து ளதுகளக்க

அலுநழினம் பனின்ட் (யண்ணப்பூச்சு பகளண்டு பூசுதல் ன்கந னக்கும். அகத களல் கூகப இபேபுபம் கவ கம இங்கழனயளறு அகநத்தளல் நகம
ீர் பதரிப்து குகபம். க்கங்கள் இபண்டில் 1 ங்கு அல்து 3ல் 2 ங்கு தழந்த பயினளக அகநக்களம். அகட களக்கும் பகளட்டிழல் உனபத்தழன்
ளதழ அவு க்கங்கள் தழந்ததளகவும், இகச்சழ நற்றும் பட்கடக் ககளமழகில் 3ல் 2 குதழ தழந்தபயினளகவும் இபேத்தல் அயசழனம். கநலும்
இந்தக் பகளட்டகக அகநப்ளது ல் ீர்த்கதக்கநற், பயள் ளதழப்பு துநழன்ழ ிதழல் சளககன அகடபநளறு இடத்தழல் இபேப்து
சழந்ததளகும்.
இடஅவநப்பு
ககளமழப்ண்கணக்கு இடத்கதத் கதர்ந்பதடுக்ககனில் கவ ழ்யபேம் குழப்புககக் கபேத்தழல் பகளள்லதல் ம்.




ககளமழபம், தீயபம் ிதழல் கழகடக்கக்கூடின இடத்தழல் ண்கண அகநக்ககயண்டும்.



நகமக்களங்கில் ீர்த் கதங்களநல் யிகபயில் யடினக்கூடின இடநளக இபேக்ககயண்டும்.

நழன்சளப யசதழ கழகடக்குநளறு இபேக்ககயண்டும்.



குடி தண்ணர்ீ தளபளநளகக் கழகடக்ககயண்டும்.



ல் சந்கத சற்று பதளகயிற்குள் இபேக்ககயண்டும். அதளயது சந்கதப்டுத்துதல் ிதளக இபேக்ககயண்டும்.

(ஆதளபம்: ளநக்கல் - கயளண் அழயினல் ழகனம்.)

மங்கள (ளபம்ரின) ககளமழத் தீயப் பளநரிப்பு
தீயப் பளநரிப்பு
தீயப் பளநரிப்பு ககளமழ யர்ப்ில் பக்கழனப் ங்கு யகழக்கழது. ககளமழ யர்ப்புச் பசயின் 60-70 சதயிகழதம் அவு தீயத்தழற்களககய
பசயிடப்டுகழது. அவ்யளறு பகளடுக்கும் தீ யணளகளநல்
ீ
பலகநனளக ககளமழகளல் னன்டுத்தப்ட்டளல் நட்டுகந எபே ளகபநள
ண்கணகன உபேயளக்க படிபம். 40க்கும் கநற்ட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் ககளமழகலக்கு கதகயப்டுகழது.
இகய கவ ழ்க்கண்ட ஆறு குலக்களகப் ிரிக்கப்ட்டு யமங்கப்டுகழன்.
ீர், புபதம், களர்களகலட்கபட், பகளலப்பு, யிட்டநழன்கள் நற்றும் தளதுக்கள் ஆகும்.
களர்களகலட்கபட் நற்றும் பகளலப்புக்கக ஆற்லுக்கு ிபதளநளகய. பகளலப்ில் களர்களகலட்கபட் யிட 2.25 நடங்கு ஆற்ல்
அதழகநளக உள்து. கநலும் இதழல் ழகளபனிக், ழகளபிக், அபளக்கழடிகனளிக் அநழம் களன் இன்ழனகநனளத பகளலப்பு
அநழங்கலம் உள். அநழகள அநழத் கதகயனிகப் பூர்த்தழ பசய்னப் புபதம் அயசழனம் ஆகும்.
ககளமழகளுக்குத் கதவயனள அநழகள அநழங்கள்
அர்ஜழகன், கழகசழன், லழஸ்டிடின், ழபெசழன், கசளழபெசழன், கசழன், பநத்தழகனளகன், சழஸ்கடன், ஃிகல் அின், த்ரிகனளகன்,
டிகபப்கடளன் நற்றும் பயகன் இயற்ழல் நழக பக்கழனநளகத் கதகயப்டுகய அர்ஜழகன், கசழன் பநத்தழகனளகன், சழஸ்கடன் நற்றும்
டிரிப்கடளன்.

யிட்டநழன்கலம், தளது உப்புக்கலம் ஆற்க அிக்கயில்க ினும் உடல் யர்சழகத நளற்த்தழல் பக்கழனப் ங்கு யகழக்கழது.
கதகயனள பக்கழன தளதுக்கள்

களல்சழனம், ளஸ்பஸ், கசளடினம், தளநழபம், கனளடின், இபேம்பு, நக் ீசழனம் நற்றும் துத்தளகம்.

யிட்டநழன்கள்
யிட்டநழன் , யிட்டநழன் டி3, யிட்டநழன் ஈ, கரிடளக்றழன், ரிகளஃிகயின், கன்டளபதளிக் அநழம், ழனளசழன்ஃகளழக் அநழம்
ககளகன்.கநற்கண்ட ஊட்டச்சத்துக்கக குழப்ிட்ட யிகழதத்தழல் கந்து பகளடுக்க கயண்டும். சரியிகழத உணகய சழந்த யர்ச்சழக்கும் அதழக
உற்த்தழக்கும் யித்தளகும்.

தீயக் கூட்டுப் களருட்கள்
ளபம்ரின பகனில் ககளமழகலக்கு தளினப் னிர்கள அரிசழ, கசளம், ககளதுகந, ஏட், ளர்க களன்கயபம் நற்றும் உதளினப்

பளபேட்கள பல் / ககளதுகந, உநழ, தயிடு களன்கயககபம் தீினளகக் பகளடுக்களம். கநலும் யிங்கு, களய்கழப் புபதங்கள நீ ன்
கதளல்க்கமழவுகள், இகச்சழக் கமழவுகள், கசளனளீன் ண்பணய்க் கமழவுகள், கடக நற்றும் ள்லப் புண்ணளக்கு களன்யற்கபம்
ககளமழத்தீயநளகப் னன்டுத்தளம். இகதளடு தளதுக்கலம் யிட்டநழன்கலம் கந்து சரியிகழத உணயளகக் பகளடுத்தல் கயண்டும்.
கவ ழ்க்களணும் தீயப் களருட்கள் ம் ளட்டில் மங்களத்தழழருந்கத னன்டுத்தப்ட்டு யருகழன்.
1.க ளம்
இதழல் ளர்ச்சத்து குகயளக இபேப்தளல் பசரித்தல் ிதளகழது. குகந்தவு புபதபம், அதழக ஆற்லும் பகளண்டது. கசழன், சல்ஃர்

அநழகள அநழங்ககப் பற்றுள்து. நஞ்சள் ழச் கசளத்தழல் யிட்டநழன் நற்றும் கசளன்த்கதளடஃில் ழநழ ழகந்துள்து. இந்த ழநழகள்
தளன் சழயககப் கயகின் நஞ்சள் கதளழற்குக் களபணம்.
2.ளர்க
இதழல் ளர்ச்சத்து நழகுந்துள்தளல் 15 சதயிகழதத்தழற்கு கநல் தீயத்தழல் கசர்க்கக்கூடளது.
3.ஓட்ஸ்
ஏட்றழலும் ளர்ச்சத்து அதழகநழபேப்தளல் 20 சதயிகழதந அகய கசர்க்ககயண்டும். இதழல் நளங்க ீசு சத்து அதழகம் இபேப்தளல் ககளமழகில்
யபேம், களல் ிபச்சழக, இகக ிடுங்கழக் பகளள்லதல் நற்றும் தன்ி ஊன் ஊன்றுதல் களன் குகளடுககக் குகக்க படிபம்.
4.ககளதுவந
கசளத்தழற்குப் தழல் அதழக ஆற்ல் அிக்க ககளதுகந னன்டுகழது.

5.ககளதுவந தயிடு
இது நளங்க ீஸ் ளஸ்பசுடன் சழழது ளர்ச்சத்தும் நழகுந்துள்து.
6.கம்பு
ககளதுகந களகய ல் ஆற்ல் யமங்கழனளக இது பசனல்டுகழது.
7.அரி ழ
உகடந்த அரிசழ குபேகணகள் ஆற்ல் அதழகம் பற்றுள்து. களர்களகலட்பகபட் நழகுந்துள்து.
8. ளழஸ் க ய்னப்ட்ட அரி ழ
இது எபே சழந்த ஊட்டச்சத்துள் உணயளககனளல் 50 சதயிகழதம் யகப தீயத்தழல் கசர்த்துக் பகளள்ப்டுகழது. இதழல் சழழது ண்பணய்ச்
சத்தும் உள்து. சரினளக பளநரிக்கப்டயில்க ில் துர்ளற்ம் யசத்
ீ
பதளடங்கழயிடும்.
9.ண்கணய் ீக்கப்ட்ட ளழஸ் அரி ழ
ண்பணய் ீக்கப்ட்டதளல் இதழல் பகளலப்புச் சத்துக் குககய. ினும் சளம்ல் நற்றும் புபதம் ழகந்துள்து.
10. கயள்வச் க ளம்
இது நஞ்சள் கசளம் களன்க ஊட்டச்சத்துக்ககப் பற்று இபேந்தளலும் அகத யிட பயள்கச் கசளத்தல் புபதம் அதழகம். ககளமழகள்
யிபேம்ி உட்பகளள்லம். கநலும் இதழல் சழ அநழகள அநழங்கள் புண்ணளக்கழல் இபேப்கதக் களட்டில் அதழக அயில் உள்.
11.கடவப்புண்ணளக்கு
இதழல் புபதம் ழகந்து களணப்டுகழது. 40 சதயிகழதம் யகப தீயக் ககயனில் னன்டுத்தளம்.
12.நீ ன் தூள்
இது எபே சழந்த ககளமழத்தீயம். இதழல் யிங்குப் புபதம் அதழகநளக உள்து. இது லும்பு நீ ள அல்து கில் அகடத்த நீ ள ன்கதப்
பளறுத்து னன்டுத்தும் அவு கயறுடும். இந்தழன நீ ன் துகள்கில் 45-55 சதயிகழதம் புபதம் உள்து. நீ ில் பசதழல்கள் இபேந்தளல்
தீயத்தபம் குகனளம். கய பசதழல்கள் இல்ளநல் இபேப்து ல்து.

13.சுண்ணளம்புக்கல்
இது சுண்ணளம்புச் சத்து அதளயது களல்சழனம் நழகுந்தது. ினும் 5 சதயிகழதம் கநல் கசர்க்கக்கூடளது.
14.கடற் ழப்ி ஓடு
இதழல் 38 சதயிகழதம் யகப களல்சழனம் இபேப்துடன் சுகய நழகுந்தது. சுண்ணளம்ிற்குப் தழல் னன்டுத்தப்டுகழது.
(ஆதளபம்: டளக்டர். ஆச்சளர்னள Handbool of Animal Husbandary)
க னற்வகனளகத் தனளரிக்கப்ட்ட தீயங்கள்
ஆற்ல் அிப்வய
1.ண்கணய் ீக்கப்ட்ட

ளல்யிவதத்தூள்

சளல் யிகதனிழபேந்து ண்பணய் டுக்கும் களது கழகடக்கும் உபளபேட்கக இத்தூள்கள். இகய ளர்ப்தற்கு தளினங்ககப் களல்
இபேக்கும். இதழல் கடின் அதழகம் இபேப்தளல் குகந்தகய தீயத்தழல் னன்டுத்தகயண்டும்.
2.நபயள்ித்தூள்
இது நபயள்ிக் கழமங்கழழபேந்து பப்டுகழது. இதழல் ஆற்ல் அதழகம். சழ இபகங்கில் கசகளபஜன்க் ன்னும் பளபேட்கள் உள்.
கழமங்கக சழழது கபம் பயனிழல் உர்த்தழ, கூடு பசய்யதன் பம் இகதப் களக்களம்.
3.உர்த்தழன ககளமழக்கமழவுகள்
கப்டநற் கூண்டு பகனில் யர்க்கப்ட்ட ககளமழகின் கமழவுகில் களல்சழனம், ளஸ்பஸ் நற்றும் 10-12சதயிகழதம் தூன புபதம் உள்து.
இது சரினளகச் சுத்தம் பசய்னப்ட்டளல் தீயக் ககயனில் 10 சதயிகழதம் யகப கசர்த்துக் பகளள்ளம்.
4.கரும்புச் க்வக
தளின யகககலக்குப் தழல் இகய 45 சதயிகழதம் யகப னன்டுத்தளம். இதழல் தளதுக்கள் அதழகம் இபேப்தளல் அதழக அவு பகளடுத்தளல்
கமழவுகள் ீபளக பயிகன யளய்ப்புள்து.

5. ழறுதளினங்கள்
சளகந,ியபகு களன் சழறுதளினங்கள் நஞ்சள் கசளத்தழற்குப் தழல் 20 சதயிகழதம் யகப னன்டுத்தளம். பளகழ,கம்பு, கசளம்
களன்கயபம் பதன்ிந்தழனளயில் னன்டுத்தப்டுகழன்து.
களய்கழப் புபதங்கள்

1.கடுகுப் புண்ணளக்கு
இபே கடகப் புண்ணளக்ககக் களட்டிலும் புபதம் நற்றும் கசழன் அவு நழகுந்துள்து. ினும் கழகக்ககளகசட்ஸ் நற்றும் களய்ட்டிகபளஜன்
உள்தளல் இகதப் தப்டுத்தழளலும் 5 சதயிகழதம் னன்டுத்தக்கூடளது.

2.க ளனளீ ன் தூள்
கசளனளீில் 35-40 சதயிகழதம் புபதபம், 18-21 சதயிகழதம் பகளலப்பும் உள்து. ண்பணய் டுக்க  பககள் உள். கசளனளீன் ண்பணய்
ிமழந்து டுக்கும் களது கழகடக்கும் தூில் 42 சதயிகழதம் புபதபம் 5 சதயிகழதம் பகளலப்பு உள்து. சரினள சூடுடுத்தும் பக பம்

இதன் புபதத்தன்கநகன உனர்த்தளம். கசளனளீளது உனர் இபக புபதத்கதக் பகளண்டுள்து. இதழழபேந்து கசழன் அர்ஜழகன், கழகசழன்,
டிகபப்கடளன், சழஸ்கடன் களன் அநழகள அநழங்ககப் பளம்.
3.ள்துகள்
இதழல் அர்ஜழகன், பநத்தழகனளகன் நற்றும் டிகபப்கடளன் களன் அநழகள அநழங்கலம் புபதபம் அதழக அயில் உள்து.
4.ககளத்தயவப
பகளத்தயகபனிழபேந்து தளயபக் ககளந்து தனளரிக்கும் களது கழகடக்கும் உபளபேில் புகபளட்டீன் நழகுதழனளக உள்து. இதழல் டிரிப்சழன்
தடுப்ளன் இபேப்தளல் சழழதகய னன்டுத்தகயண்டும்.
5.சூரினகளந்தழ யிவதத் தூள்
ழக்கடகபத் தூக யிட இதழல் ஊட்டச்த்துக்கள் அதழகம். ினும் இதன் அதழக ளர்ச்சத்தளல் இது ககளமழத்தீயத்தழல் கசர்க்கப்டுயதழல்க.
கசளனளீக யிட இதழல் பநத்தழகனளகன் நற்றும் அர்ஜழகன் அதழகபள்து. கசழன் நழகக் குகவு. கநலும் இது ளண்டபதளிக் அநழம்
நற்றும் ழனளசழனுக்குச் சழந்த ஆதளபம்.
6.க ந்தூபகத்தூள்
இதுவும் ழக்கடகத் தூலக்குப் தழளக 25 சதயிகழதம் யகப னன்டுத்தப்டுகழது. இகத அதழகநளகப் னன்டுத்தழளல் கசழன்
ற்ளக்குக ற்டும்.

7.பளம்டில் புண்ணளக்கு
ககளமழக்குஞ்சுகலக்கும், பட்கடக் ககளமழகலக்கும் தீயநளக 50-100 சதயிகழதம் யகப இகய னன்டுத்தப்டுகழன்.
8.ருத்தழப் புண்ணளக்கு
புபதம் அதழக அயில் இபேந்தளலும் கசழன் அவு குகயளககய இபேக்கும். 15 சதயிகழதம் யகப இப்புண்ணளக்ககப் னன்டுத்தளம். அதழகம்
னன்டுத்தழளல் பட்கடனின் நஞ்சள் கபேயில் சழறு கட்டி களன்று கதளன்றும்.

9.க ளம் குளூட்டன் துகள்கள்
கசள நளவுத் பதளமழற்சளகனின் உபளபேள இதழல் புகபளட்டீன், சளந்கதளஃில் ழகந்துள்து.
10.கி ழழனம்-வந ழழனம் கமழவுகள்
இது பன்சழழன் தனளரிப்ில் பயியபேம் கமழவு ஆகும். இதழல் புபதம் நற்றும் தழர்ப்பளபேள்கள் ழகந்துள்தளல் 5 சதம் யகப
கப்புத் தீயத்தழல் னன்டுத்தளம்.
11.ஆியிவதத் துகள்கள்
இதழல் டிகபப்கடளன் ழகந்துள்து ினும் கசனகளபஜிக் கழகக்ககளகறடு நற்றும் ன்டிகரிடளக்றழனல் களபணிகள்
ழகந்துள்தளல் 5 சதயிகழதம் கநல் உகனளகழக்கக்கூடளது. இகத கயக கயத்துக் பகளடுப்தளல் யிரத்தன்கந குகபம்.
யிங்குப் புபதங்கள்
1.இபத்தத் துகள்
இதழல் 80 சதம் புபதபம், கசழன், அர்ஜழகன், பநத்தழகனளகன், சழஸ்கடன் நற்றும் ழபெசழன் களன் அநழகள அநழங்கள் அதழகநளகக்
களணப்டுகழன். கசளழபெசழன் நட்டுகந இபேப்தழல்க. இதன் சுகயக் குகயளக இபேக்கும். 2-3 சதயதம்
ீ
நட்டுகந னன்டுத்தகயண்டும்.
2.கல்லீபல் கமழவுத் துகள்
கசழன், பநத்தழகனளகன், சழஸ்கடன், டிகபப்கடளன் நற்றும் அதழக அவு ரிகளஃிகயின், ககளகன் நற்றும் யிட்டநழன் ி12.
3.ட்டுப்பூச் ழனின் கூட்டுப்புளக் கமழவு
ண்பணய் ீக்கப்ட்ட கூட்டுப்புலயின் கமழயில் புபதம் நழகுந்துள்து. அதழக ளர்ச்சத்து உள்தளலும் இதன் புபதம் பசரிப்தற்குக் கடிநளக
இபேப்தளலும் இதன் னன்ளடு ககளமழத்தீயத்தழல் தகட பசய்னப்ட்டுள்து.
4.அவடகளப்கத்தழன் கமழவுகள்
குஞ்சு பளரிக்களத பட்கடகள், பகளல்ப்ட்ட குஞ்சுகள், இந்த சழகக்குஞ்சுகள், இம் கபேக்கள் களன்யற்கச் கசகரித்து கயக கயத்து,
அகபத்து பகளலப்பு ீக்கழகனள அல்து ீக்களநகள ககளமழகலக்கு அிக்களம். னன்டுத்தும் பளபேட்ககப் பளறுத்து 25-34 சதயிகழதம்
ண்டள புபதத்கதப் பற்ழபேக்கும்.

5.இகுத் துகள்கள்
80-85 சதயிகழதம் புபதம் அடங்கழபள்தளல் இகதத் தீயத்தழல் 5 சதயிகழதம் யகப கசர்த்துக் பகளள்ளம்.
6.ககளமழப்ண்வணக் கமழவுகள்
ககளமழ தப்டுத்தும் பதளமழற்சளகக் கமழவுகின் 15 சதயிகழதந சளம்ல் சத்து இபேக்கும். இதழல் புபதம் 55-60 சதபம் பகளலப்பு 12 சதபம்
இபேக்கும்.
7.இவச் ழ நற்றும் லும்புத் துகள்
இதழல் அதழகப் புபதம் நட்டுநன்ழ களல்சழனம், ளஸ்பஸ் களன்கயபம் அதழகம் அடங்கழபள். துகள்கில் அடங்கழபள் பஜளட்டின்
அகயப் பளறுத்து அதன் ஊட்டச்சத்துக் ககய நளறுடும். 5-10 சதயிகழதம் யகப னன்டுத்தளம்.
(ஆதளபம்: டளக்டர். ஆச்சளர்னளHandbook of Animal Husbandary)
ககளமழக்குஞ்சு பளநரிப்பு
புதழதளக களரிக்கப்ட்ட அல்து யளங்கப்ட்ட குஞ்சுகின் பளநரிப்பு



குஞ்சுகக பயினிழபேந்து யளங்கும் களது பன்கூட்டிகன பகளட்டககககத் தனளர் பசய்து யிடகயண்டும்.



குஞ்சுகள் யந்தவுடன் யளகத்கத உள்க பசல் அனுநதழக்களநல் தகமயளனிககன ழறுத்தழ குஞ்சுகக டுத்துக் பகளள்லதல்
ம்.



பகளதழக்க கயத்து ஆ கயக்கப்ட்ட தண்ணர்ீ தனளபளக இபேக்ககயண்டும். 8 கழபளம் குலக்ககளஸ், 0.51 தழர் உனிர்ப்பளபேள் அல்து

ளக்டீரின தழர்ப்பளபேக எபே ழட்டர் ீரில் கந்து க்கபளகட் யிட்டநழன் ககய களன்யற்கபம் சழழதவு கசர்த்து பதல்
ளள் குஞ்சுகலக்குக் குடிக்கக் பகளடுக்ககயண்டும்.



தழர்ப்பளபேள்கலம், யிட்டநழன்கலம் 3-5 ளட்கலக்கு பதளடபளம்.




பயப்க் கூட்டினுள் குஞ்சுகக அனுப்புபன் நபேந்து கந்த ீகப அிக்ககயண்டும்.





கதனும் யிரிப்கப் களட்டு அதழல் சழழது தீிகனப் களட்டு குஞ்சுகக பளறுக்கயிடுகயண்டும். அப்களது குஞ்சுகள் எவ்பயளன்றும்
சரினள அவு 40-48 கழபளம் கட இபேக்கழதள ன்கதக் கயித்துக் பகளள்கயண்டும்.

குஞ்சுகக ண்ணிக் பகளள்கயண்டும். அயற்ழன் அகக ீரில் கத்துப் ின் பயப் அகடப்ளனுக்குள் யிடகயண்டும்.
குஞ்சுகள் சுறுசுறுப்புடன் ல் ஆகபளக்கழனநளக தீயம் டுக்கழதள ன்கத அடிக்கடிப் ளர்த்துக் பகளள்கயண்டும்.

ஆகபளக்கழனநற், சரினள தீயம் உட்பகளள்ளத, குகளடு உகடனக் குஞ்சுகக யளங்கழனயரிடம் தந்து யிட்டு அயற்றுக்குப் தழல்
புதழன குஞ்சுகக யளங்கழக் பகளள்கயண்டும்.





சவபநண்பணய் அல்து ழக்கரி அடுப்ில் ளத்தழபம் கயத்து அதழல் நணல் களட்டு சூடளக்கழ அதக் கூண்டிற்குள் பப்புயதன் பபம்
பயப்த்கத உபேயளக்களம்.

சூடள சுபேள் பநளகவும் பயப்த்கத யமங்களம். ககளமழக்குஞ்சுகலக்கு ட்டளநல் சற்று உனபத்தழல் கயக்ககயண்டும்.
குஞ்சுகலக்கு அிக்கப்ட்டுள் பயப்ம் களதுநளதள ன்று அவ்யப்களது சரி ளர்த்துக் பகளள்கயண்டும். பதல் யளபத்தழல் 35

டிகழரி பசல்சழனஸ் அவு பயப்ம் அிக்கப்டகயண்டும். யளபத்தழல் 35 டிகழரி பசல்சழனஸ் அவு பயப்ம் அிக்கப்டகயண்டும். ின்பு




யளபத்தழற்கு 5 டிகழரி பசல்சழனஸ் க் குகத்துக் பகளள்ளம்.

எபே பதர்நளநீ ட்டகப கூண்டுக்குள் பளபேத்தழ கயப்தன் பம் பயப்த்கத சரிளர்த்துக் பகளள்ளம்.
குஞ்சுகக பயப்க்கூண்டிற்குள் அவ்யப்களது கநற்ளர்கயனிடகயண்டும். அகய யிக்குகலக்கு அபேகளகநனில் என்கபனளன்று
பபேக்கழக் பகளண்டு இபேந்தளல் அிக்கப்ட்ட பயப்ம் களதுநளதளக இல்க ன்று அர்த்தம். கநலும் யிக்குககப்





பளபேத்தகயண்டும்.

குஞ்சுகள் யிக்கு ல்ககன யிட்டுத் தள்ிச் பசன்ளல் பயப்ம் அதழகநளக இபேக்களம். கய பயப்க் கூண்கடப் ரிகசளதழத்து
பயப்ம் அதழகநளக இபேந்தளல் யிக்குகக ீக்களம் அல்து சற்று உனர்த்தழ கயக்களம்.

பகளடுக்கப்ட்ட பயப்ழக சரினளக இபேந்தளல் குஞ்சுகள் சுறுசுறுப்ளக அங்குநழங்கும் கர்ந்து தீயபன்னும்.
கநலும் சழ குஞ்சுகள் தககன எபே பும் சளனத்துக் பகளண்டு ஏய்வு டுக்கும். இவ்யளறு இபேந்தளல் அது ல் ஆகபளக்கழனநள

சூழ்ழக த் பதரிந்து பகளள்ளம்.



ஆபம்த்தழல் பயிச்சநளது 22 நணி கபம் யிக்கு ரினயிடப்டும். இபயில் எபே அல்து அகப நணி கபம் நட்டுகந

அகணக்கப்டுகழது. ிகு 3யது யளபத்தழல் இபயில் நட்டுகந யிக்குகள் ரினயிடப்டுகழன். ககளகடக்களநளக இபேந்தளல் 1
யளபபம் குிர்க்களங்கில் 3 யளபம் யகபனிலும் ீட்டிக்கப்டும்.

புதழதளக களரிக்கப்ட்ட குஞ்சுகள்
(ஆதளபம்: டளக்டர். ளல்ிரின்ஸ்ழ பளஜ்குநளர்கயளண் கல்லூரி, நதுகப.)
யரும் குஞ்சுகள் பளநரிப்பு
6 யளப யனதழற்குப் ின் பசனற்கக பயப்பம் பயப்க்கூடுககபம் ீக்கழ யிடளம். னன்டளத குஞ்சுகக ீக்கழ யிடகயண்டும். எபே
குஞ்சுக்கு 0.095-0.19 நீ 2 ன் அவு இடயசதழ இபேக்ககயண்டும். 8 யளப யனதழல் இபேந்து யபேம் ககளமழகலக்கு கப்புத் தீயம்
அிக்ககயண்டும். கப்புத் தீயத்தழல் டுத்துக்பகளள் கயண்டின பக்கழன (பளபேட்கள்) தீயங்களய.
தீயப் களருட்கள்

அவு ( தயிகழதம்)

நஞ்சள் கசளம்

43

கடகப்புண்ணளக்கு

8

ள்லப் புண்ணளக்கு

5

நீ ன் துகள் உப்ின்ழ உர்த்தப்ட்ட

6

நீ ன்
அரிசழ (ளழஸ் பசய்னப்ட்டது)

16

ககளதுகநத் தயிடு

20

உப்பு

0.25

தளதுக் ககய

1.75

பநளத்தம்
யரும் பட்வடக்ககளமழகின்

100.00

பள ரி உணவுத் கதவய

யனது (யளபங்கில்)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

உணவுத் கதவய (கழபளம் / ககளமழ /
ளள்)
53.0
58.0
60
60
60
62
62
65
70
75
75

ீ ர் நற்றும் தீயம்
தீயத் பதளட்டிகள் அதழக ண்ணிக்ககனிலும், தகபனிழபேந்து சற்று உனபத்தழலும் கயக்ககயண்டும். யபேம் குஞ்சுகலக்கள தீயத் பதளட்டி
10 பச.நீ உனபத்தழல் கயக்ககயண்டும். குமளய் பகனில் அிப்தளக இபேந்தளல் 25 கழகள கடபள் 50 குஞ்சுகலக்கு எபே குமளய் ன்
அயில் யமங்களம். தண்ணர்ீ ந்த கபபம் கழகடக்கும்டி இபேக்ககயண்டும். 2.25 பச.நீ எபே குஞ்சுக்கு ன் யதத்தழல்
ீ
ீர்
அிக்ககயண்டும்.

ீ ர் நற்றும் தீயம்
களய்க்கட்டுப்ளடு
ரிந்துகபக்கப்ட்ட அட்டயகணப்டி தடுப்பூசழகலம், குடற்புலீக்க நபேந்துகலம் அிக்ககயண்டும்.
அகு ீ க்கம் க ய்தல்
அகக ீக்குயதளல் தீய யிபனம் நற்றும் தன் இத்கதத் தளக உண்ணுதல் களன் ிபச்சகககத் தடுக்களம். நழன்சளப அகு ீக்கழ
பகளண்டு ீக்குயது ல்து. கநல் அகழல் பன்ழல் எபேங்கும் கவ கட அகழல் சழழதவு நட்டும் ீக்ககயண்டும். இது குஞ்சு பளரித்து, எபே

யளபக் களத்தழற்குள் பசய்து யிடகயண்டும். நீ ண்டும் எபே பக பட்டினிடுயதற்கு பட்கடனிடும் கூண்டிற்குள் யிடுபன் 16 யளப யனதழல்
அகு ீக்கம் பசய்னகயண்டும். பகளல்கப்பு பகனில் யர்க்கப்டும் ககளமழகலக்கு அகு ீக்கம் பசய்தல் கூடளது. ன்கு பதரிந்த
னிற்சழ பற் எபேயர் நட்டுகந இகதச் பசய்னகயண்டும்.

அகு ீ க்கம்
ககளண்வட ீக்கம்
பகளண்கடனளது பதளங்கழக் பகளண்கடள, பரினதளககயள இபேக்கும் இநளக இபேந்தளல் எபே ளள் யனதழற்குள் பகளண்கட ீக்கம் பசய்து
யிடகயண்டும்.
ஒி
பட்கட உற்த்தழக்பக யர்க்கப்டும் ககளமழகலக்கு இபயில் பயிச்சம் கதகயப்டுயதழல்க.
(ஆதளபம் : www.vuatkerala.org)
இவச் ழக் ககளமழ யர்ப்பு
இவச் ழ / கழக்ககளமழ
இகச்சழக் ககளமழகள் ன்கய இகச்சழத் கதகயக்களக (கழக்களக) யர்க்கப்டுகய. 6ழபேந்த 8 யளபங்கள் யனதுகடன இம் ஆண் நற்றும்
பண் ககளமழகள் இகச்சழக்களகப் னன்டுத்தப்டுகழன்.
ண்வண / ககளட்டவக அவநப்பு
எபே குஞ்சுக்கு 930 பச.நீ 2 ன் அயில் ல் களற்களட்டநள இடயசதழ கதகய. ி பகளட்டககப் பளநரிப்புகள் பட்கடக் ககளமழககப்
களகய ின்ற்ப்டுகழன்.

உணவூட்டம்
2 யளபம் யகபனிலும் 5 பச.நீ அவும் 3 யது யளபத்தழழபேந்து 10 பச.நீ அவும் எபே குஞ்சுக்குக் பகளடுக்ககயண்டும். குஞ்சு யப யப தீய
அகய அதழகப்டுத்தழக் பகளள்ளம். தீயத்பதளட்டிகன ளதழக்கு கநல் ழபப்க்கூடளது. குமளய் தீய பகனளக இபேப்ின் 100
குஞ்சுகலக்கு 12 கழகளகழபளம் தீயத்கத 3 பகனளகப் ிரித்து அிக்ககயண்டும்.
இவச் ழக் ககளமழத் தீயக்கவய
க ர்க்ககயண்டின அவு
ஆபம்ித்தல் (0-5

படியில் (6-7

யளபங்கில்)

யளபங்கில்)

நஞ்சள் கசளம்

47.00

54.50

தீட்டப்ட்ட அரிசழ

8.00

10.00

கசளனளீன் துகள்

17.50

14.00

கடகப்புண்ணளக்கு

15.00

11.00

உப்ின்ழ உர்த்தப்ட்ட

10.00

8.00

தளதுக்கின் ககய

2.00

2.00

உப்பு

0.50

0.50

100.00

100.00

க ர்க்கும் களருட்கள்

நீ ன்

பநளத்தம்

இது தயிப பயினில் ரிந்துகபக்கப்ட்ட அயில் கந்து யிற்கும் யணிக ரீதழனள கப்புத் தீயங்ககபம் அிக்களம்.
ீ ர்



2x2 ழட்டர் பகளள்வுள் ீர்த்பதளட்டினில் 2 யளப யனதுகடன 100 குஞ்சுகலக்கு கயக்களம்.




3 யளப யனதுகடன குஞ்சுகலக்கு 2 x5 ழட்டர் அவு பகளண்ட பதளட்டிகில் அிக்ககயண்டும்.



அகடகளக்கும் தபேணங்கில் சரினள கயிப்பும் ீர் ஆகளபபம் அயசழனம். குஞ்சுகின் இப்பு ண்ணிக்கக 2 சதயிகழதத்தழற்கு

ப்களது புதழன, தூன தண்ணகப
ீ
யமங்ககயண்டும்.

அதழகநளக இபேந்தளல் அகடகளப்புப் பளநரிப்புகள் பகனளக இபேக்கழன்யள ன்றும், இந்த குஞ்சுகின் ிகபதப் ரிகசளதகனின்



படிவுககபம் கயத்து இப்புக்கள களபணத்கதக் கண்டழந்து சரிபசய்தல் கயண்டும்.

அகடக்களப்ளில் பயப்ழகன யளபத்தழற்கு 3 பசல்சழனஸ் ன் அயில் குகத்துக் பகளண்கட யபகயண்டும். அகடக்களப்ளக
ீக்கும் களது குஞ்சுகலக்கு 40 யளட்ஸ் எி யிக்கு ன் அயில் பயிச்சம் யமங்கப்டகயண்டும்.






100 ககளமழகலக்கு எபே ளகக்குத் கதகயனள உணவு நற்றும் ீரின் அகய அழந்து பகளள் கவ ழ்க்கண்ட சூத்தழபத்தழன் பம்
அழனளம்.

100 ககளமழகலக்குத் கதகயனள தீயம் கழகளகழபளநழல் யனது ளட்கில் 14.4
ீரின் அவு ழட்டரில் (100 ககளமழகலக்கள) யனது ளட்கில் 12.0

சளதளபண சூழ்ழகனில் கநற்கண்ட சூத்தழபத்தழன்டி கணக்கழட்டுக் பகளள்ளம். பேய ழக (அ) தட்பயப் ழகககப் பளறுத்து
5-10 சதம் யகப கயறுடளம்.

இவச் ழக் ககளமழக்கள தடுப்பூ ழ அட்டயவண
யனது

களய்

0-5 ளட்கள்

பயக்கக களய்

10-14 ளட்கள்
24-28 ளட்கள்

குடல் அமற்சழ
களய் (IBD)

குடல் அமற்சழ
களய்

தடுப்பூ ழ நருந்து
கசளட்டள (அ) ப்
தடுப்பு நபேந்து

க லுத்தும் யமழ
கண் / பக்கு

ிடி (உனிர்)

குடிதண்ண ீர்

ிடி (உனிர்)

குடிதண்ண ீர்

குஞ்சு களரிப்தற்கள பட்வட உற்த்தழ
இதற்பக கசயல்கள் திகன பளநரிக்கப்டகயண்டும். 100 பட்கடக் குஞ்சுகலக்பக 15 கசயல் குஞ்சுகள் யர்க்கப்டகயண்டும். இந்த 15
குஞ்சுகில் 10 யளப யனதழல் 12 கசயல் குஞ்கச நட்டும் கதர்ந்பதடுக்ககயண்டும். கப்ிற்களக கடக் குகந்த இநளக இபேந்தளல் 10-15

பட்கடக் குஞ்சுகலடன் எபே கசயகபம், கட நழகுந்த இநளக இபேந்தளல் 6-8 பட்கடகலக்கு எபே கசயகபம் யிடளம். கப்ிற்கு
யிட்ட 2 யளபங்கலக்குப் ிகு பட்கடகன கசகரிக்கத் பதளடங்களம்.

பட்கடகக எபே ளகக்கு 3 அல்து 4 பக கசகரிக்க கயண்டும். கசகரித்த பட்கடகக 1016 டிகரி பசல்சழனஸ் பயப்ழகனில் 70-80
சதம் ஈபப்தபள் இடத்தழல் கயக்கவும். பட்கடகின் கட, ழம், தன்கந, யடியம் ஆகழனயற்கச் சரிளர்த்துப் ிரித்து கயக்கவும்.

கசநழத்து கயக்கும் களதும், ஏரிடத்தழழபேந்து நற்களர் இடத்தழற்கு நளற்றும் களதும் கயநளக அகண்ட குதழகனத் பதளட்டுக் ககனளலதல்

கயண்டும். யளபத்தழற்கு எபே பக அகட களக்ககயள அல்து பட்கட சந்கதக்ககள அனுப்ி யிடளம். 1 யளப களத்தழற்கு கநல் சளதளபண
சூழ்ழகனில் அகட களக்கும் களம் 21 ளட்களகும். குஞ்சு பளரிப்தற்கள குழப்ிட்ட, களற்களட்டபம், நழத பயப்ழகபம் பகளண்ட
சூட்டில் ழயகயண்டும்.

குஞ்சு களரிக்கத் தகுந்த சூழ்ழவ

பயப்ழக
ஈபப்தம்

தழபேப்ி கயத்தல்

1-18 ளட்கள்

19-21 ளட்கள்

37.5-37.8 டிகழரி பச
36.9-37.5 டிகழரி பச

60 சதயிகழதம் 18 ளட்கள் 70 சதயிகழதம் அதற்கு
யகப

கநல்

18 ளட்கள் யகப

எவ்பயளபே 4 நணி

-

கபத்தழற்பகளபே பக
களற்களட்டம்

1-18 ளட்கள்

19-21 ளட்கள்

8 நளற்ம் / நணிக்கு

12 நளற்ம் / நணிக்கு

(ஆதளபம்: ககபள கயளண் ல்ககக்கமகம்)
ஒினில் கருயர்ழவக் களணல்
அகடகளத்தழன் களது இபே பக இவ்யளறு எினில் கயத்தல் கயண்டும். பதல் பக 7யது ளிலும் இபண்டளயது பக 18-19யது

ளிலும் எி அித்தல் அயசழனம். இவ்யளறு 18 யது ளில் எினில் கபேயர்ழகக் கண்டின் குஞ்சு பளரிப்கத்தழற்கு நளற்ழ யிடளம்.
களவனக் கட்டுப்டுத்த யமழபவகள்
ஆனிபக்கணக்கழல் ககளமழகக எகப இடத்தழல் யர்க்கும் களது களய் ிதழல் பய யளய்ப்புள்து. கய எபே இளகபநள
ககளமழப்ண்கணக்கு தழட்டநழட்ட களய்க் கட்டுப்ளடு பக இன்ழனகநனளததளகழது. அதற்கு கவ ழ்க்கண்ட யமழபககள் உதவுகழன்.



எபே புதழன ககளமழகக பகளட்டககனினுள் யிடுயதற்கு இபே யளபங்கலக்கு பன்க பகளட்டகககன சுத்தம் பசய்து கயக்ககயண்டும்.



கமன ககளமழனின் ச்சங்கக கூடின சவக்கழபம் அகற்ழயிடகயண்டும். சுயர், கநல்கூகப களன்கயககபம் அவ்யப்களது
சுத்தப்டுத்தகயண்டும்.




எபே ல்க் கழபேநழ ளசழிக் பகளண்டு இகயனகத்கதபம் சுத்தம் பசய்தல் கயண்டும்.



எி தழபபளிப்ளன் நற்றும் யி உநழலம் யிக்குகக அவ்யப்களது கண்களணித்துக் பகளள்கயண்டும். னற்

னன்டுத்தும் அகத்துக் கபேயிககபம் கழபேநழ ளசழிக் பகளண்டு சுத்தம் பசய்து உப கயத்த ின்க உகனளகழக்ககயண்டும்.
யிக்குகக அகற்ழ புதழன யிக்குககப் பளபேத்தகயண்டும்.




ழ, ளய், பூக களன் யிங்குகக ண்கணக்கபேகக அண்ட யிடளநல் ளர்த்துக் பகளள்கயண்டும்.



இந்து கள ககளமழகக உடக பதளகயில் பகளண்டு பசன்று புகதத்து யிடுதல் கயண்டும்ட.

ளர்கயனளர்கக அதழகம் உள்க யபளநல் தடுப்து ன்று.



1 சதயிகழதம் அம்கநளினளக் ககபசல் பகளண்டு ீர் நற்றும் தீயத் பதளட்டிககத் தழபம் சுத்தப்டுத்த கயண்டும்.




உள்க பசல்லும் ளகத அகநப்புகக அடிக்கடி நளற்ழக் பகளண்கட இபேக்ககயண்டும்.




ஈபநளக் கூங்கக உடக ீக்கழ புதழன கூங்கக நளற்கயண்டும்.



பூஞ்வ

ண்கணகனச் சுற்ழலும் ல் சுகளதளபநள பககனக் ககடிடிக்ககயண்டும்.

எவ்பயளபே ளலம் ககளமழகள் ஆகபளக்கழனநளக இபேக்கழன்யள, இல்க கசளர்ந்து கதனும் களய் அழகுழகள் பதன்டுகழதள
ன்கத தீயநழடும்களதும் நற்றும் உள்க பசன்று யபேம் களதும் கயிக்ககயண்டும்.

ல் உற்த்தழ கபத்தழலும் நற்றும் இதப அட்டயகண கபப்டிபம் குடற்புலீக்க நபேந்து அிக்ககயண்டும்.
கதனும் களய்பயல் அல்து தளக்கம் பதரிந்தளல் உடக கதகயனள டயடிக்கககக உடக
ச்சு / களளன் ச்சு

ககளமழக்குஞ்சுகின் தீயத்தழல் இப்பூஞ்கச ச்சு இபேந்தளல் அது பட்கட உற்த்தழ நற்றும் ககளமழ யர்ச்சழகனப் ளதழக்கழது. இது ககளமழனின்
பட்கடனிடும் தழன், கபேவுறுதழகப் ளதழக்கழது. ககளமழகக யிட இப்பூஞ்கச ச்சு யளத்துக்கக அதழகம் ளதழக்கழது.

கய தீயங்கக இப்பூஞ்கச ச்சு தளக்களநல் ளர்த்துக் பகளள்லதல் கயண்டும். ஈபப்தம் 11 சதயிகழதம் கநல் இபேந்தளல் பூஞ்கச
யர்ந்து யிடும். ன்கு தீயங்கக உர்த்துதல், களற்றுப் புகளத இடத்தழல் கயத்தல், ஈபப்தத்கதக் குகத்தல் பம் தீயத்கத பூஞ்கச
ளதழப்ிழபேந்து ளதுகளக்களம். ச்சுக் கட்டுப்ளட்டு நபேந்து அல்து பூஞ்கசத் தடுப்பு நபேந்துககத் தீயத்தழல் கப்தும் சழந்தது.
கழருநழள ழிகளும் னன்ளடும்
1.வக ளல்
1-2 சதயிகழதம் ககபசகப் னன்டுத்தளம். ககளமழப்ண்கணனில் னன்டுத்தும் அகத்துக் கபேயிகள், டக்கும் ளகத களன்யற்கச்
சுத்தம் பசய்னச் சழந்தது.
2.சுண்ணளம்புப் களடி
சுயர்ககச் சுத்தம் பசய்னப் னன்டும் நழயள கழபேநழளசழி 2-5 சதயிகழதம்
ளகசளட்டள பயள்கக்
கமழச்சல் (கதகயக்
குழப்புகள்)

ளகசளட்டள (கதகய
ற்டின்)

குடிீரில் கந்து

20யது யளபம்

குடிீரில் கந்து

40யது யளபம்

ககபசல் பகளண்டு சுயர்கலக்கு பயள்கனடித்தல் ல்கயறு யகக பதளற்றுக் கழபேநழகக ீக்கக்கூடினது. கதளழல் ட்டளல் அரிப்க
ற்டுத்தும்.
3. வய க ளடள
இது ககளமழகள் இல்ளத யட்டின்
ீ
தகபகன சுத்தப்டுத்தப் னன்டுகழது.
4.ஃிளல்
ச்சுத்தன்கந குகவு ஆளல் யிக அதழகம் 2-4 சதயிகழதம் ககபசகப் னன்டுத்தழ யடுககபம்,
ீ
கபேயிககபம் சுத்தப்டுத்தளம்.
ககளமழக்குஞ்சுகளுக்கள களதுயள தடுப்பு நருந்துகள்
நருந்தழன் கனர்
ளகசளட்டள ஃப்

பயள்கக் கமழச்சல்

க லுத்தும் யமழ

ககளமழனின் யனது

பக்கு

3-7 ளட்கில்

களய்த் தடுப்பு நபேந்து
ககளமழ யளத களய்

தடுப்பு நபேந்து (குஞ்சு

1 ளள்

பளரிப்கத்தழல்)
பச்சுக் குமல் அமற்சழ

நபேந்து (பதல் கயக)
ள கசளட்டள பயள்கக்
கமழச்சல் நபேந்து

கண்கில்

2-3 யளபங்கள்

குடிீரில் கந்து

5-6 யளபங்கள்

ககளமழ அம்கந

7-8 யளபங்கள்

(பதல் கயக)
ஆர்2ி பயள்கக் கமழச்சல்

9-10 யளபங்கள்

ஆர்2ி பயள்கக் கமழச்சல்
பச்சுக் குமல் அமற்சழ
நபேந்து

ககளமழ அம்கந
(2யது தடகய)

கண்கள் / குடிீரில் கந்து

16 யளபங்கள்

18யது யளபங்கள்

கூடளது அக கள இபேட்டளகவும், ல் களற்களட்டத்துடன் கட்டிடத்தழன் கதனும் எபே ஏபத்தழல் அகநந்தழபேக்ககயண்டும். கூடுகள்
நழயள நபத்தளள 30x30x40 பச.நீ அயில் அகநந்தழபேக்களம். சுத்தநள 1 கூடு ன்யளறு அகநக்களம். சுத்தநள கூடுககப்
னன்டுத்தழ அயற்க அவ்யப்களது நளற்கயண்டும். கதகயப்டின் கூங்கக நளற்ழயிடகயண்டும்.
ஒி
சரினள எி அவு பட்கடனிடும் ககளமழகலக்கு நழகவும் அயசழனம். யபேம் ககளமழகலக்கு இல்ளயிட்டளலும் பட்கடனிடும் யர்ந்த
ககளமழகலக்கு 22யது யளபத்தழழபேந்து யளபத்தழற்கு 15 ழநழடங்கள் ன்று பநளத்தம் 16 நணி கபம் (பசனற்கக நற்றும் இனற்கக எி)

எிக்களம் அிக்கப்டகயண்டும். 6 நளதத்தழல் பட்கடனிடும் ககளமழக்கு 17 நணி கபம் எினளது ளபளன்றுக்குத் கதகயப்டுகழது. எபே
குழப்ிட்ட இகடபயினில் ளபளன்றுக்கு 17 நணி கபம் எி ககளமழகலக்குக் கட்டளனம் யமங்கப்டகயண்டும்.
தீய கநளண்வந
பட்கடனிடும் ககளமழகலக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் ழகந்த அகபக்கப்ட்ட தளினங்கக உணயளகக் பகளடுக்ககயண்டும்.
பட்வடனிடும் ககளமழக்குஞ்சுகளுக்கள கப்புத் தீயம்
தீயங்கள்

அவு ( தயிகழதம்)

நஞ்சள் கசளம்

47

கசளனளீன் துகள்

12

ள்லப் புண்ணளக்கு

4

கடகப் புண்ணளக்கு

6
பட்வடனிடும் ககளமழகள்

யடு
ீ / ககளட்டவக அவநப்பு
18 யளப யனதழல் சரினளக யர்ச்சழனகடனளத பட்கடக் குஞ்சுககப் ிரித்து ீக்கழயிடகயண்டும். பகளட்டககப்டுத்தும் சநனத்தழல் சரினளகப்
ிரித்து யிடுதல் ல்து. ிரிக்கப்ட்ட ககளமழகக தி அகநப்ில் யர்த்துப் ின் பட்கடனிடும் யட்டிற்கு
ீ
டுத்துச் பசல்ளம் அல்து
அங்கககன யர்க்களம். சரினள அவு இடயசதழபடன் அதழக இடம் யணளகளநல்
ீ
ளர்த்துக் பகளள் கயண்டும். அதளயது பட்கடனிடும்
ககளமழ என்ழற்கு 65 அடி இடம் அிக்கப்டகயண்டும். பட்கடனிடுயதற்கு 2 யளபம் பன்பு கூடுகள் அல்து யகப்ின்ல்
அகநக்கப்டகயண்டும். அப்களது தளன் ககளமழகள் புதழன அகநப்ிற்கு மகழக் பகளள் துயளகும்.

பட்வடனிடும் ககளமழ
ட்கடத் தீட்டின அரிசழ

13

ககளதுகநத் தயிடு

4

நீ ன் துகள் / உர்த்தழனது

6

உப்ற் நீ ன்

6

கட களல்சழனம் ளஸ்கட்

1

உப்பு

0.25

தளதுக் ககய

1.75

ஏடுத்துகள்
பநளத்தம்

5
100.00

தீயத்கத ீநள தீயப் பட்டினிகள அல்து பதளங்கும் அகநப்புள் தீயப்பட்டிகள் அகநத்கதள பகளடுக்களம். 50 பச.நீ யிட்டபம்
20-25 கழகள கடக் பகளள்வுக் பகளண்ட பதளங்கும் யககனில் அகநந்த தீயப்பட்டி 100 குஞ்சுகலக்கு களதுநளது. ீர்த்

பதளட்டினிழபேந்து 3 நீ ட்டர் பதளகயில் தீயப்பட்டிகள் இபேக்குநளறு அகநக்கவும். தீயத்கத அவ்யப்களது ன்கு கக்கழயிடகயண்டும்.
ீபளது 2.5 பச.நீ குகந்த இகடபயினில் கயக்கப்டகயண்டும். பயப்ழக அவு 27 டிகழரி பசல்சழனறழற்கு கநல் பசல்லும் களது
ீர்த்பதளட்டிகக அதழகப்டுத்தகயண்டும். தீயத் பதளட்டிகின் கநல் பக (தி) னளது ககளமழகின் ின்ளத்தழகன யிட சற்று உனகப
இபேக்குநளறு அகநக்ககயண்டும். பதளட்டினின் 3ல் எபே ங்கு நட்டுகந தீயம் ழபப்கயண்டும்.

கூண்டு பவப் பளநரிப்பு

இம்பகனில் ககளமழககக் ககனளள்யது ிது. குகந்த இடத்தழல் அதழக ண்ணிக்ககனில் ககளமழகக யர்க்களம். பட்கடச் கசகரிப்பு
ிது, எட்டுண்ணிகள் நற்றும் களய்த்பதளல்க குகவு. னற் ககளமழககக் கண்டு ீக்குயது ிது களன் ல்கயறு னன்கள்

கழகடக்கழன். ினும் ஆபம் பதலீடு அதழகம், ஈபக்கமழவுகள், துர்ளற்ம், பகளசு, ஈ களன் குகளடுகலம் உள். இயற்ழல் சழ
ிபச்சககலக்கு உனர்த்தப்ட்ட கூண்டு பக சழந்தது. 4 ககளமழக் கூண்டு யடுகள்
ீ
ண்கணக்குப் களதுநளது. ளன்கு கூண்டு பகனின்
அவுகள் பககன.
ீம்

45 பச.நீ (பன்க்கம்)

உனபம் (ின்குதழனில்)
உனபம் பன்குதழனில்
அகம்

38 பச.நீ

42 பச.நீ

42 பச.நீ

ினும் உனபத்கத அயிட 2 பககள் உள். கூண்டின் தகப பன்குதழ களக்கழ சரிந்து இபேக்கும். பளதுயளக பட்கடனிடும்
ககளமழகலக்கள தகபனகநப்பு இகணக்கப்ட்ட கம்ி யகனளக இபேக்கும். சழ இடங்கில் இக்கம்ிகள் ிளஸ்டிக் உகககக்

பகளண்டிபேக்கும். தகபக் கம்ி 14 கஜபள் கம்ிகளக இபேப்து சழந்தது. யகச்சல்கட அவு 2.5x5.0 பச.நீ (1 x2”) கூண்டின் பன்க்கம்
கூண்கடபம் தளண்டி யகனகநப்பு சழழது ீண்டிபேக்கும். இதன் யமழகன பட்கடகக ிதழல் கசகரித்துக் பகளள்ளம். இந்து ீண்ட

அகநப்பு 18 பச.நீ தூபம் சற்று யகந்து களணப்டும். குகந்த அவு இடத்தழல் அதழக ண்ணிக்ககனில் ககளமழகக யர்க்க துயளக எபே
அடுக்கு, இபண்டு நற்றும் 3 அடுக்கு யகப அகநத்துக் பகளள்ளம்.
கூண்டளது தகபனிழபேந்து 1 நீ ட்டர் உனபத்தழல் அகநக்கப்ட்டிபேக்ககயண்டும். ச்சங்ககச் கசகரிக்கக் கூண்டின் அயிற்ககற் தகபனில்
30 பச.நீ ஆமத்தழற்கு குமழ அகநத்தல் சழந்தது.

ீநள, பதளடர்ச்சழனள தீயத் பதளட்டிகள் னன்டுத்தப்டுகழன். ீபளது ீயளக்கழல் அகநக்கப்ட்ட குமளய் பம் பதளடர்ச்சழனளக
யமங்கப்டகயண்டும். தீயத் பதளட்டிக்கு கநக கூண்டிற்கு பயிப்புப் குதழனில் ீர்க்குமளய்கள் பசல்லுநளறு கயத்தல் கயண்டும்.

ஆங்களங்கு கவ கம யபேம் குமளய்கில் துகனிட்டு அகடப்புடன் ீர்த் கதகயனள அவு பசளட்டுபசளட்டளக யபேம்டி கயத்தல் கயண்டும். 3
நளதங்கலக்கு எபே பக குடற்புல ீக்கம் பசய்தல் கயண்டும்.
இயிருத்தழக் ககளமழகள் பளநரிப்பு
இக்ககளமழகள் குஞ்சு பளரிக்கும் பட்கடகள் இடுயதற்குப் னன்டுத்தப்டுகழன். பபேயளரினள பட்கடகில் இபேந்து ல்க்
குஞ்சுககப் பகயண்டுபநில் பகனள பளநரிப்பு அயசழனம். இச்கசர்க்ககக்பக தினளக கசயல்கள் யர்க்கப்டகயண்டும்.

இவ்யளறு இச்கசர்க்கக கசயல்கக கடக் குகந்த இங்கலக்கு கசயல்,பட்கடக் ககளமழகள் யிகழதம் 1:10 ன்றும் கட நழகுந்த
இங்கலக்கு 1:8 ன்றும் இபேக்குநளறு 20யது யளபத்தழல் யிடகயண்டும். 24யது யளபத்தழழபேந்து பட்கடகக கசகரித்துக் பகளள்ளம்.

புல்களபம் கமழச்சல் களய் நற்றும் கநக்ககளிளஸ்நளசழஸ் களன் களய்கள் தளக்களநல் கதகயனள டயடிக்கககள் டுக்ககயண்டும்.
ககளமழகின் ஆகபளக்கழனத்தழற்கும், அதழகநளகக் பளரிக்கும் தழனுக்கும் ன்கு சுத்தநள உர்ந்த கூங்ககப் னன்டுத்துதல் அயசழனம்.
அகடக்களக்க கயக்கப்டும் பட்கடகள் புதழதளக இடப்ட்டகயனளகவும், ஏடுகள் தபநளகவும் (பகட்டினளகவும்) இபேக்ககயண்டும். 5
ககளமழகலக்கு எபே கூடு ன் அயில் கூடுகள் கதகயப்டும்.
இவச் ழக் ககளமழகளுக்கள உணவுக் கட்டுப்ளடு
இகச்சழக் ககளமழகள் பளதுயளககய யிகபயில் யபக் கூடினகயனளக இபேக்கும். உடல் யர்ச்சழபம் இப்பபேக்கத் தழனும் என்றுக்பகளன்று
தழபபதழபளக அகநந்தழபேக்கும். கய உடல் யர்ச்சழ அவுக்கு நீ ழ நழகுந்துயிடளநல் சரினள அவு உணவுக் பகளடுக்ககயண்டும்.
உணவுக் கட்டுப்ளட்டின் ன்வநகள்




அகத்துக் ககளமழகலம் எகப அயில் இபேக்கும்.




பேயநகடபம் களது உடல் கட (சரினளக) குகந்து இபேக்கும்.



கபேத்தரித்தல் நற்றும் குஞ்சு பளரிக்கும் தபேணங்கில் அதழகப் ிபச்சகககத் தயிர்க்களம்.

உணகயக் குகக்கும் களது இடும் பட்கடனின் அவு ஆபம்த்தழல் சற்று பரினதளக இபேக்கும்.
பட்கடனிடும் களம் அதழகநளக இபேக்கும்.



அதழகத் தீயம், உண்தளல் யபேம் களல் களய்கள், ளதழப்புகிழபேந்து ளதுகளத்துக் பகளள்ளம்.




அதழக தீயத்தளல் சழ சநனங்கில் ககளமழகள் இக்க கரிடளம்.

கசயல்கள் அதழக கடபடன் இபேந்தளல் இச்கசர்க்கக பசய்யது கடிம். இது களன்  ிபச்சககக உணவுக் கட்டுப்ளட்டின்
பம் தயிர்க்களம்.

உணவுக் கட்டுப்ளட்டு பவகள்
இபண்டு பககள் உணவுக் கட்டுப்ளட்டில் ின்ற்ப்டுகழன்.





எபே குழப்ிட்ட இத்தழன் உடல் கட அதழகரிப்க அட்டயகணபடன் எப்ிட்டு அகத யிட அதழகநளக இபேப்ின் உணயின்
அகயக் குகத்துக் பகளள்ளம்.

எபே ளள் உணகய ழறுத்தழ எபே ளள்யிட்டு, எபே ளள் ன்று நளற்ழ உணயிடளம் அல்து யளபத்தழற்கு 2 ளட்கள் ன்யளறு
குகத்துக் பகளள்ளம்.

உணவுக் குகப்புத் தழட்டத்தழன் பக்கழன அம்சம் யளபம் எபே பக கடச் சரிளர்த்தக ஆகும். கய நளதழரிப் கயகக
பன்க கடனிட்டு ி ககளமழகலம் அந்த கடனில் இபேக்கழன்யள ன்று ளர்த்துக் பகளள்கயண்டும். நளதழரினளக டுத்துக்
பகளள்லம் ககளமழகள் எப்ிட்டுப் ளர்க்கும் ககளமழகின் அகத இத்கதச் கசர்ந்தகயனளக இபேக்ககயண்டும்.

(ஆதளபம்: ககப கயளண் ல்ககக்கமகம்)
னற் ககளமழகவ ீ க்குதல்
னற், உற்த்தழனற் ககளமழகக யபேடம் எபே பக ீக்குதல் சழந்தது. உடல் ககளளறுகள், உடற்பசனக ளதழக்கும் அல்து
சரிப்டுத்த இனளத களய்கள் பகளண்ட, பட்கட உற்த்தழ ளதழக்கப்ட்ட கயகக ீக்கழ யிடுதல் கயண்டும். பயிப்புத் கதளற்க்

குகளடுகள் சழ சநனம் பட்கட உற்த்தழகனப் ளதழக்களது. இகதச் கசளதழக்க பட்கடனிடும் பகளட்டககனில் கயத்துச் கசளதழத்துப் ளர்த்துக்
பகளள்ளம். இயற்கப் ளர்த்து இபயில் ீக்கம் பசய்யத பதளந்தபகயக் குகக்கும்.
கயித்கதளற் அடிப்வடனில் ீக்குதல்
பயித்கதளற் அகநப்பு உற்த்தழகன அதழகம் ளதழக்களது ினும் ககளமழனின் ஆகபளக்கழனம் நற்றும் உடல்கக் குழத்துத்பதரிந்து பகளள்
இது உதவும் ல் பட்கட உற்த்தழச் பசய்பம் ககளமழக்கும் சளதளபண ககளமழக்கும் உள் கயறுளடு.
ண்புகள்
பகளண்கட நற்றும் தளடி
அகு

பட்வடனிடும் ககளமழ

பட்வடனிடளத ககளமழ

பலயதும் சழயப்பு ழநளக

யண்ட, சுபேங்கழன சற்று

ன்கு யகந்து, சழழது

ீண்டதளக, பநல்ழன கூரின

பநலகு களன், பயல்பயட். கடிநள.

நஞ்சளக, ல்

கதகத்துடன், கதய்ந்து

பகபடன், ல் நஞ்சள்
ழத்தழல் கதளற்நிக்கும்.

களணப்டும்.
கண்கள்

ிச்பசன்று ப்களதும்
யிமழப்புடன் இபேக்கும்.

பநலகு களன்று பயல்பயட்
களது

தன்கநபடன் பலகந
பற்ழபேக்கும்.

கசளர்ந்து தூங்குயது களல்
இபேக்கும்.

பசளபபசளபப்ளக சுபேங்கழ
இபேக்கும்.

யிரிந்த ழகனில் (இபே
இடுப்புப் குதழகனச்
சூழ்ந்துள் லும்பு

யிபல்கள்) பநல்ழன
யகபம்

தன்கநபகடனதளக

சற்று படின ழகனில்

பகட்டினளதளக இபேக்கும்.

இபேக்கும்.

3-5 யிபல்கள் அவு பரிதளக
யனிறு

யிரிந்து, குகந்த
பகளலப்புடன்

பநன்கநனளதளக
இபேக்கும்.
கமழவுத்துயளபம் / ச்சயளய்

2 யிபல் அவுக்குக்
குகயளககய இபேக்கும்.
அதழகக் பகளலப்புடன்

கடிநளதளக இபேக்கும்.

பரிதளக ஈபப்தத்துடன்

சழழனதளக உர்ந்து சுபேங்கழக்

இபேக்கும்.

களணப்டும்.

இகு உதழர்தழன் அடிப்வடனில் ீ க்கம் க ய்தல்
இகு உதழர்யது ககளமழ பட்கடனிடுயதன் எபே அழகுழ ஆகும். ல் பட்கட உற்த்தழபள் ககளமழகள் தளநதநளக இகக உதழர்க்க

ஆபம்ித்தளலும் யிகபயில் உதழர்ந்து யிடும். சழ சநனம் இகு உதழர்ந்து பகளண்டிபேக்கும் களகத பட்கடனிட ஆபம்ித்து யிடும். ஆளல்
பட்கட இட இனளத ககளமழகள் பன்தளககய ஆபம்ித்து ீண்ட ளட்கலக்கு இகக உதழர்த்துக் பகளண்கட இபேக்கும். ஆளல் பட்கட

இடளது. இக்ககனில் இபேந்து உதழப ஆபம்ிக்கும் கடிநள பதல் ழக இகுகக ண்ணுயதன் பம் ககளமழனின் தன்கநகன அழந்து
பகளள் இனலும். பதழல் உள் இகும் ின்பு கநன இகு உதழப ஆபம்ிக்கும். புதழன பதல் ழக இகுகள் 6 யளபத்தழலும் ின்பு யர்ந்த
இகுகள் அடுத்த 2 யளபத்தழலும் உதழபேம். இகு உதழபேம் (சநனங்கில்) களத்தழல் 4 புதழன பதல் ழக இகுகலடன் இபேந்தளல்
ககளமழனளது இகு உதழர்யதன் 12யத யளபத்தழல் இபேப்தளகக் குழக்கும்.

எபே யபேட உற்த்தழக்குப் ின் பட்கட உற்த்தழ குகனத் பதளடங்கழயிடும். அதன் ின் அக்ககளமழககப் பளநரிப்து பளபேளதளப ரீதழனில்
இளகபநளதளக இபேக்களது. கதனும் களல்கநளகல்ள களன் களய் பயத் பதளடங்கழளல் உடக அகத்கதபம் அமழத்து யிடுதல்
ன்று.

(ஆதளபம்: டளக்டர். ஆச்சளர்னள, Handbook of Animal Husbandary)
பட்வடப்பளநரிப்பு
பட்கடகள் ல்ச் சுகளதளபநள சூழ்ழகனில் உற்த்தழ பசய்னப்டகயண்டும். ல்த் தபநள கபே பட்கடகள் சவக்கழபம் பகட்டுயிடும்.

பட்கடக்கூடுகில் ல் சுத்தநள கூங்கககன இட்டு கயக்ககயண்டும். ககளமழக் பகளட்டககனிழபேந்து குகந்தது ளபளன்றுக்கு 3
பகனளயது இடப்ட்ட பட்கடகக கசகரித்துக் குிர்ந்த இடத்தழல் ளதுகளக்ககயண்டும். சற்று பயப்நள சூழ்ழககில் 4 அல்து 5
பக பட்கடகக கசகரிக்ககயண்டும்.

பட்கடககக் கயநளகக் ககனளகயண்டும். ல் சுத்தம் பசய்னப்ட்ட ிளஸ்டிக்களல் ஆ யக அகநப்புப் பட்டிகிகள, பட்கடக்
குமழத்தட்டுக்கிகள கசகரித்து கயக்களம். நளசகடந்த பட்கடகின் ண்ணிக்கக அதழகநளக இபேப்ின் பளநரிப்பு பககில் கதனும்
குகளடு உள்தள ன்று சரிளர்க்ககயண்டும்.

பட்வடப்பளநரிப்பு

ககளவட களப்பளநரிப்பு
பட்கடனிடும் ககளமழகள் 23.8 பசல்சழனழபேந்து 29.4 டிகழரி பசல்சழனஸ் யகப நட்டுகந பயப்ழககன தளங்கக்கூடினது. பட்கடனிடும்
பகளட்டககனின் பயப்ழக 32.3 டிகழரி பசல்சழனசுக்கு அதழகநளகும் களது ககளமழகின் உணவு உட்பகளள்யது குகந்து பட்கட உற்த்தழக்

குகபம். 37.8 டிகழரி பசல்சழனசுக்கு கநல் களகும் களது இப்பு யதம்
ீ
அதழகரிக்கும். கநலும் இடும் பட்கடகின் தபபம் குகபம். கய
ககளகடக்களங்கில் பகனள டயடிக்கககள் டுக்கப்டகயண்டும். அகயனளய.



குிர்ந்த சுத்தநள குடிீர் தளபளநளக யமங்கப்டகயண்டும். படிந்தளல் குடிீரில் ஸ்கட்டிகக உகடத்துப் களட்டு குிர்ந்த ீபளகக்
பகளடுக்களம்.






ககளமழப்ண்கண பலயதும் ஆங்களங்கு ழமல் தபேம் நபங்கள் இபேக்ககயண்டும்.

கூகபநீ து அவ்யப்களது ீகபத் தூவுநளறு குமளய் அகநக்களம். இவ்யளறு கூகபனின் கநல் ீர்த்பதிப்து பயப்த்கதக் குகக்க
உதவும்.

கம்ியக அகநப்புத் கதகயப்டும்களது சுத்தம் பசய்னகயண்டும். அப்களது தளன் ல் களற்களட்டம் இபேக்கும்.
கமனக் கூங்கின் அடர்த்தழகனக் குகக்ககயண்டும். கமனக் கூங்கள் ீக்கப்ட்ட இடத்தழல் 2 அயிற்குப் புதழன கூங்ககப்
பப்கயண்டும்.



அதழகளக கபத்தழல் பசனற்கக எியிக்குககப் களட்டு பயிச்சம் அிப்தன் பம் ககளமழகள் குிர்ச்சழனள கபத்தழல் அதழகத்
தீயம் டுத்துக்பகளள்லம்.





தீயத்தழல் அதழகக் குபேகண கசர்ப்தன் பம் ககளமழகலக்குக் களல்சழனம் சத்துக் கழகடக்கும். இதளல் பட்கடனின் ஏடுகள் சற்று
கடிநளக ிதழல் உகடனளததளகக் கழகடக்கும்.

கக்டிகபளகட், யிட்டநழன் சழ, தண்ந உனிரிக்ககயகள் களன்யற்க ீரில் கந்து பகளடுப்தளல் பயப்த்தளக்கம் சற்றுக்
குகபம்.

நழன்யிசழழ யசதழ அகநத்தல் சழந்தது.




ளின் குிர்ந்த களக, நளக கயககில் யிட்டநழன்கள் நற்றும் தளதுக்கள் ழகந்த தீயங்கக அிக்ககயண்டும்.




நண் ளககில் ீகப கயத்தளல் ப்களதும் குிர்ந்து இபேக்கும்.

பகளட்டககனின் க்கங்கில் ஈபநள சளக்குப் கககத் பதளங்கயிடுதல் குிர்ச்சழகன ற்டுத்தும்.
பதிப்ளன்கக பகளட்டககனினுள் ஆங்களங்கு அகநக்ககயண்டும்.

(ஆதளபம்: www.vuatkerala.org)
பட்வடனிழருந்து குஞ்சு களரித்தல்
ககளமழக்குஞ்சுகின் உபேயளக்ககந அகடகளத்துக் குஞ்சு பளரித்தல் ப்டுகழது. பந்கதன ளட்கில் தளய்க்ககளமழனின் அகடனில் கயத்கத
குஞ்சுகள் பளரிக்கப்ட்ட. கதசழன இக் ககளமழகள் இதற்குச் சழந்த டுத்துக்களட்டுகள் ஆகும். இம்பகனில் ககளமழகள் இதற்குச் சழந்த
டுத்துக்களட்டுகள் ஆகும். இம்பக 10-12 பட்கடகள் நட்டுகந 1 ககளமழனிளல் எபே சநனத்தழல் அகடக்களக்க படிபம்.

பட்கடனிடுதல்

கய பரின ண்கண உற்த்தழ பககலக்கும் கடிநளதளக இபேக்கழது. ககளமழககப் களன்க சூழ்ழககன உபேயளக்கக்கூடின
அகடகளப்ளன்கில் குஞ்சுபளரிப்தழல் னன்டுத்தப்டுகழன்.
அவடகளத்தல்
பயப்ழக, ஈபப்தம், யளபச்சூழ்ழக நற்றும் பட்கடககத் தழபேப்ி யிடுதல் களன் இனற்ககக் களபணிகள் எபே பயற்ழகபநள குஞ்சு
பளரிப்தற்கு அயசழனம். அகடக்களப்ளினுள் பயப்ழகனளது அகதத் தனளரிப்யர் கூறும் அவு கயத்துக் பகளள்ளம். பளதுயளக

நழதநள பயப்ழககன யிபேம்ப்டுகழது. இது பளதுயளக 99.5 டிகழரி பசல்சழனறழழபேந்து 100.5 டிகழரி பசல்சழனஸ் ஃளபன்லீட் (37.2 டிகழரி பச
- 37.8 டிகழரி பச) யகப குகந்த பயப்ழக கபே யர்ச்சழகனக் குகக்கும். (சளதகநற்) அசளதளபண அதளயது அதழக பயப்ழக ழவும்
களது யர்ச்சழகனப் ளதழத்து ககளமழகில் இப்பு யதத்கத
ீ
அதழகப்டுத்துகழது.

ஈபப்தம் எபே பக்கழனக் களபணி. உர்ந்த அல்து ஈபப்தபள் பயப்ழகநளிக் பகளண்டு ஈபப்தத்கத அக்களம். பட்கடப் பளரிக்க

21 ளட்கள் ஆகும். பதல் 18 ளட்கில் ஈபப்தம் 60 சதயிகழதபம் ின்பு 3 ளட்கலக்கு 70 சதயிகழதபம் இபேந்தளல் தளன் பட்கடகள் குஞ்சுகள்
பளரிக்கும். பசலுத்தப்ட்ட அகடக்களப்ளன் பயப்ழக அதழகரிக்கும் களது ஈபப்தம் குகபம்.
கபேபட்கடகள் அகநள க்கம் கநல்களக்கழனயளறு கயத்தல் கயண்டும். கூரின பகப்குதழகன கநக இபேக்குநளறு கயத்தள

குஞ்சுகின் தகக் குறுகழன பகப்குதழனில் உபேயளக்குயதளல் பளரிக்கும் தழன் குகபம். பட்கடகனத் தழபேப்ி யிடுயது பளரிக்கும்
தழக அதழகப்டுத்தும். கககளல் தழபேப்ிளல் ளபளன்றுக்கு 4 பக தழபேப்கயண்டும். இப்களது ய
ீ
அகடக்களப்ளன்கில்

பட்கடகள் தன்ிச்கசனளககய எபே ளகக்கு 8 அல்து அதற்கு கநற்ட்ட பககள் தழபேப்ிக் பகளள்லநளறு யடியகநக்கப்ட்டுள்து.

இதழல் பட்கடத் தட்டுகள் 90 டிகழரி ககளணத்தழல் தழபேப்ிக் பகளள்லநளறு யடியகநக்கப்ட்டுள். 18 ளட்கலக்குப் ின் ந்த எபே
தழபேப்புதலும் கதகயப்டளது.

அவடகளத்தல்

பட்கடப் பளரிக்கும் தழக அதழகப்டுத்த பயவ்கயறு பளரிப்ளன்ககப் னன்டுத்தளம். தித்தி பளரிப்ளன்ககப் னன்டுத்தும்

களது 98 டிகழரி ளபன்லீட் பயப்ழகபம், ஈபப்தம் 70-80 சதயதபம்
ீ
ின்ற்ப்டுகழது. இவ்யளறு தித்தினளகப் னன்டுத்துயதன் பம்
சுத்தப்டுத்துதல், கழபேநழ ீக்கம் நற்றும் ி பட்கடககப் ளதழக்களநல் புகக களடுதல் களன்யற்கச் பசய்யது ிது.
அவடகளக்கப்ட்ட பட்வடகவச் க ளதழத்தல்
5 அல்து 7யது ளிழபேந்து எினில் கபேயர்ழக களணகயண்டும். அப்களது கபேவுளத பட்கடககபம், 18யது ளில் சழகதந்த
அல்து இந்த பட்கடககபம் ீக்கழயிடளம். ஆட்கூழகனக் குகக்கப் பபேம்ளலும் 17 அல்து 18ம் ளில் தளன் எினில்

கபேயர்ழக களணப்டுகழது. எிகன உட்பசலுத்தும்களது அது பட்கடனினுள் எி ஊடுபேயிச் பசல் இனளநல் இபேட்டளக இபேந்தளல்
கபே ன்ளக யர்ந்துள்து ன்றும் சழழதவு எி கசழனக்கூடினதளக இபேந்தளல் கபே இந்து யிட்டது ன்றும் எி ிதழல்

ஊடுபேயக்கூடினதளக இபேந்தளல் அது கபேவுளத பட்கட ன்றும் அழந்து பகளள்ளம். கபே யர்ந்துள் பட்கடகக நட்டுகந

பளரிப்கத்தழற்கு நளற்ம் பசய்னகயண்டும். ககளமழனின் யம்யளயமழகனப் ளதுகளக்க எபே ககளமழனின் பட்கடகக ஆண் பண் தித்திப்
ிரிவுகளகப் ிரித்து அடுக்கழ கயக்ககயண்டும்.

(ஆதளபம்: கயளண் அழயினல் ழகனம், ளநக்கல்).

குஞ்சு களரிப்கத்தழன் பளநரிப்பு
அகடகளப்ளன் நற்றும் குஞ்சு பளரிப்கத்கத பற்ழலும் பட்கடகன அதழல் கயப்தற்கு பன்கப எபே பக கசளதக பசய்து கதனும்
குகனிபேந்தளல் சரிபசய்னகயண்டும். ன்கு கலயி கழபேநழளசழி பகளண்டு சுத்தப்டுத்தழ கயக்ககயண்டும். இது களய்ப் பயழன்
தன்கநகனக் குகக்கும்.

குஞ்சு களரிப்கம்
40 சதயிகழதக் ககபசழல் 40 நழழ ஃளர்நளல்டிகலடு, 20 கழபளம் பளட்டளசழனம் ஃர்நளங்ககட் ககபசல் எவ்பயளபே 2.8 நீ ட்டர் 3 இகடபயிக்கும்
அகடக்களப்ளன் நற்றும் பளரிப்கத்தழனுள் ஊற்கயண்டும். பளட்டளசழனம் ர்நளங்ககட்கட கண்ணளடி அல்து நண்ளத்தழபத்தழலும்,

ஃளர்நழக அதன் நீ தும் ஊற்ழயிடளம். புககபெட்டுதக பட்கட கயப்தற்கு பன் தழம் பசய்து அககனப் பூட்டியிடகயண்டும். இது
பயப்ழககன சரினளக ழர்யகழக்க உதவும்.

பளரிப்கத்தழ கயக பசய்யர்கள் உள்க பசல்லுபன் குித்து உகடகள், களணிகக நளற்ழக்பகளண்டு பசல்கயண்டும். குஞ்சுகள்
யிற்க பசய்பம் களது பகனளக இபசவது யமங்கழ உடனுக்குடக அனுப்ியிடகயண்டும். நழன்சளப இகணப்பு துண்டிக்கப்டும்
சநனங்கில் நழன்சளபம் உண்டளக்கும் சளதம் (பஜகபட்டர்) னன்டுத்தளம்.
(ஆதளபம்: டளக்டர்.ஆச்சளர்னள, Handbook of Animal Husbandary)
ககளமழப்ண்வண கநளண்வந
ககளமழப்ண்கண கநளண்கந ன்து ல் உற்த்தழகனப் பக் ககடப்ிடிக்க கயண்டின யமழபகககப் ற்ழக் கூறுயதளகும்.

உற்த்தழத் தழக அதழகரிக்க ல்ப் பளநரிப்பு பகககக் குகந்த பசயில் பசய்தல் கயண்டும். இதுகய அழயினல் பூர்யநள
ககளமழப்ண்கண கநளண்கநனளகும்.

அகடக்களக்கும் யடு
ீ
அகடக்களக்கும் இடம் அதழகத்தூசுகள் இன்ழ, நகம நற்றும் எட்டுண்ணிகிடநழபேந்து குஞ்சுகலக்குப் ளதுகளப்புத் தபேநளறு இபேக்ககயண்டும்.
அகடகளப்புக் பகளட்டிழல் கம்ி யக பளபேத்தப்ட்ட ஜன்ல்கள் அகநப்து ல் களற்களட்டத்தழற்கு உதவும். அதழகத் தூசுகள்

குஞ்சுகலக்கு தூசுகற் பச்சு யிடுயதழல் சழபநம் ற்டுத்தும். அகத களல் அதழக ஈபப்தபம், கண் நற்றும் பக்குக்குமக ளதழக்கும்
அம்கநளினள யளப உற்த்தழக்கு யமழ யகுக்கும். கய ல் தூசுகற் களற்களட்டத்துடன் கூடின பகளட்டகககன அகடகளக்கும் இடநளகப்
னன்டுத்தகயண்டும்.
சுகளதளபம்
பகளட்டககனிழபேந்து அகற்க்கூடின தீய, ீர்த்பதளட்டிகள், கபேயிகள், கூங்கள் களன்கயகக ீக்கழயிட்டு எபே ல் கழபேநழ ளசழிகனப்
ரிந்துகபக்கப்ட்ட அயில் னன்டுத்தழ பகளட்டகககன ன்கு சுத்தம் பசய்ன கயண்டும். எட்டுண்ணி நற்றும் பூச்சழத்தளக்குதகக்

கட்டுப்டுத்த பூச்சழ நபேந்து பதிக்ககயண்டும். கமன கூங்கக ீக்கழயிட்டின் நீ ண்டும் னன்டுத்தக்கூடளது. கதகயப்டின் சழழன
அயில் பூச்சழக்பகளல்ழகனப் புதழன கூங்கலடன் கந்து னன்டுத்தளம். நளத்தழனளன் களன் நபேந்கத பதித்கதள, தூயியிடுயதன்
பகநள கன், உண்ணி களன் எட்டுண்ணிககக் கட்டுப்டுத்தளம்.
கூங்கள்
நபத்தூள், பல் உநழ களன் கழகடக்கக்கூடின பளபேட்ககப் னன்டுத்தழ 5 பச.நீ அயிற்குக் கூங்கக உபேயளக்ககயண்டும். பூஞ்சளண்
ிதழல் யபேம் பளபேட்ககப் னன்டுத்துதல் கூடளது. கூங்கள் கட்டி ிடிக்களநல் இபேக்க அவ்யப்களது கழழயிடகயண்டும்.

அம்கநளினள யளப உபேயளகளநல் தடுக்க ஈபநகடந்த கூங்கக உடனுக்குடன் அகற்ழப் புதழன கூங்கக அவ்யிடத்தழல் களடகயண்டும்.
அவடகளப்பு கயப்ழவ
அகடக்களப்ளில் பயப்ழக சரினளக இபேக்க சூடுடுத்துதல் கயண்டும். நழக அதழக அல்து நழகக்குகந்த பயப்ழக குஞ்சுகின்

யர்ச்சழகனப் ளதழக்கும் அகடகளக்கும் பதல் யளபத்தழல் 95 டிகழரி ஃளபன்லீட் (35 டி பச) இபேக்ககயண்டும். ின்ர் இது யளபத்தழற்கு 5 டிகழரி
ஃளபன்லீட் குகக்கப்ட்டு 70 டிகழரி ஃளபன்லீட் யகப பகளண்டு யபப்டுகழது. குஞ்சு பளரிக்கும் ழகனில் அகடக்களப்ளன் 24
நணிகபநளகும்.

அவடகளப்பு
தம்ப் யிதழனின் டி அகடகளப்ளின் பயப்ழக 20 டிகழரி பச ஆக இபேக்ககயண்டும். எபே பயப்ழகநளனி அகட (-6.7 டி பச) களப்ளில்
பதளங்கயிடப்ட்டிபேக்க கயண்டும். கநலும் குஞ்சுகின் பசனல்ககக் பகளண்டும் பயப்ழக சரினளதளக உள்தள ன்கதத் பதரிந்து

பகளள்ளம். அதளயது பயப்ழக நழகவும் குகயளக இபேந்தளல் குஞ்சுகள் அகத்தும் என்கபனளன்று பபேக்கழக் பகளண்டு சூடளக்கழ
(யிக்கு) னின் கவ ழ் யந்து ழற்கும். பயப்ழக நழக அதழகநளக இபேந்தளல் அகய சூடளக்கழனின் அபேகழல் யபளநல் யிகழகன இபேக்கும்.
இவ்யளழன்ழ குஞ்சகள் சநநளக ல்ள இடத்தழலும் பயிக் களணப்ட்டளல் பயப்ழக குஞ்சுகலக்கு ற் அவு உள்து ன்று
கணிக்களம். பயப்க் களங்கில் 3 யளபங்கலக்கு கநல் உள் குஞ்சுகலக்கு சூடளக்கழகள் கதகயப்டுயதழல்க. பசனற்ககனளக
பயப்ழககன அிக்கப்  சூடளக்கழகள் னன்டுத்தப்டுகழன். யட்ட யடிய பன்னும் ின்னும் கபக் கூடின நழன்சளப

அகடக்களப்ளன்கள் அதழகம் னன்டுத்தப்டுகழன். இதனும் பயப்ழகனளது தளளககய சரி பசய்து பகளள்ப்டுகழது. நழன்சளப
யிக்குககபம் சூடளக்கழனளகக் னன்டுத்தளம். ஆள இம்பகனில் பயப்ழககனக் கட்டுப்டுத்துயது கடிம். அகச்சழயப்பு

யிக்குகலம் னன்டுத்தளம். அகடக்களக்கும் யட்டிற்கு
ீ
கதகயனள பயப்ழகக்ககற் அகச்சழயப்பு யிக்குகின் உனபத்கதபம்
ண்ணிக்கககனபம் நளற்ழ அகநத்துக் பகளள்ளம்.
அவடக்களப்ளன் இடய தழ
எபே குஞ்சுக்கு 7-10 சதுப அங்கும் (45-65 பச.நீ 2) ன் அயில் இடம் கதகயப்டுகழது. 1.80 நீ அவுள் அகடக்களப்ளில் 500 குஞ்சுகள்
யகப அகடக்களம். சழழன பயப்க்கூடு அல்து அகடப்ளன் னன்டுத்தும் களது அதற்ககற்யளறு குஞ்சுககக் குகத்துக்

பகளள்கயண்டும். அதழகக் குஞ்சுககக் குகயள இடத்தழல் களட்டு அகடத்தளல் அகய பச்சுத்தழணழ, என்கபனளன்று நழதழத்துக்
பகளண்டு இக்க கரிடளம்.

அவடக்களப்ளன் தடுப்பு
பயப்க்கூண்டிழபேந்து குஞ்சுகள் அதழகத்தூபம் யிகழ ஏடளநல் இபேக்க 1.05-1.50 நீ ட்டர் தூபம் இகடபயி பகளண்டு தடுப்புகள்
னன்டுத்தப்டுகழன். யளபத்தழற்குப் ிகு இத்தடுப்புகள் கதகயப்டளது.
தவப இடஅவு
ஆபம்த்தழ எபே குஞ்சுக்கு 0.05 நீ 2 அவு இடபம் ின்பு 20 யளப யனது யகப 4 யளபங்கலக்கு எபே பக 0.05 நீ 2 அவு அதழகப்டுத்தழக்

பகளண்கட களககயண்டும். ிபளய்ர் இபகக் ககளமழகலக்கு 0.1 நீ ட்டர் பட்கடக் ககளமழகலக்கும், கசயல் ககளமழகலக்கு 0.15 நீ 2 இடபம் 8
யளப யனது யகப யமங்கப்டகயண்டும். பட்கடக்குஞ்சுகலக்கும், கசயல் குஞ்சுகலக்கும் தித்திகன பகளட்டில் அகநத்துப் பளநரித்தல்
சழந்தது.

ீ ர்த்கதளட்டி அவநக்கும் இவடகயி
ககளமழகலக்கு சுத்தநள தண்ணர்ீ தளபளநளகக் கழகடக்கச்பசய்னகயண்டும். பதல் 2 யளப யனதுள் 100 குஞ்சுகலக்கு 50 பச.நீ
இகடபயினில் ீர்த்பதளட்டிகள் கயக்கப்டகயண்டும். 6-8 யளப யனதுகடன ககளமழக்குஞ்சுகலக்கு இகடபயினளது 150-190 பச.நீ ஆக

அதழகரிக்கப்டகயண்டும். சழழன குஞ்சுகலக்கு குடிீர் ீபேற்றுப் களல் யமங்ககயண்டும். இந்ீபைற்ளது ின் குஞ்சுகள் யபேம் களது
ீக்கழயிட்டு ீர்த் பதளட்டிகள் கயக்கப்டுகழன். ீர்த்பதளட்டிகள் ககளமழனின் ின்ளகத்தழழபேந்து 2.5 பச.நீ உனபத்தழல் கயக்கப்டகயண்டும்.

தழர் உனிர்ப்பளபேள்கள் அல்து ி நபேந்துகள் ரிந்துகபப்டி கதகயப்டின் குடிீரில் கந்து பகளடுக்களம். சழக் குஞ்சுகக என்ளகப்
ிடித்து ீகப அபேந்த கயத்துப் மக்களம். ீர்த் பதளட்டில்கள் தழந்கதளறும் சுத்தம் பசய்னப்டகயண்டும்.
களய்ப் பளநரிப்பு
வயபறளல் பவும் களய்கள்
பளணிக்கட் / கயள்வக்கமழச் ல் களய்:
பகனள தடுப்பூசழ நற்றும் ண்கணகன சுத்தநளகப் பளநரித்தல் பம் களய் யபளநல் தடுக்களம். ி நிதர்கள் உள்க யபளநல்
தடுத்தளல் ஆழ்கூ பகனில் இந்களகனக் கட்டுப்டுத்தளம். கநலும் இந்த ககளமழகின் உடக உடக அப்புப்டுத்தழ புகதத்து
யிடுதல் ன்று. அப்களது தளன் அயற்க உண்ண யபேம் களக்கககள், கலகு களன்யற்ழழபேந்து ண்கணகனப் ளதுகளக்க படிபம்.

இபேயககத் தடுப்பூசழகள் இந்தழனளயில் ின்ற்ப்டுகழன். என்று குஞ்சுகிலும் நற்பளன்று யனதள ககளமழகிலும் களடப்டுகழது.
இத்தடுப்பூசழ இந்தழனக் களல்கட ஆபளய்ச்சழ ழகனத்தழல் தனளரிக்கப்ட்டது. 6 யளப யனதள குஞ்சுகலக்குப் களடப்டும் தடுப்பூசழனளது

1ழபேந்து 3 யபேடங்கள் யகப களய் தழர்ப்புச் சக்தழ பகளடுக்கும். அதழகநள குடற்புலக்கள் நற்றும் இபத்தக் கமழச்சல் களனளல் ளதழக்கப்ட்ட

ககளமழகலக்கு தடுப்பு நபேந்துகள் னிக்கழது. பக்கதஸ்யர் ன் தடுப்பு நபேந்து அதழகம் பகளடுத்தல் கூடளது. அம்நபேந்து உறுப்புக்ககப்

ளதழத்து சழ சநனங்கில் கயகில் க்கயளதத்தழக ற்டுத்துகழது. இபத்தக் கமழச்சல், சரினள ஊட்டச்சத்தற், குடற்புல, ளதழப்புக்
பகளண்ட ககளமழகள் ிதழல் இந்களய்க்கு உட்டுகழது.
யனது
பதல் ளள்

களய்
நளபபக்ஸ்

தடுப்பு நருந்து

க லுத்தும் யமழ

லச்.ய.டி
ீ நபேந்து

கதளழன் கவ ழ்

கசளட்டள ப்

கண்ணில் (பசளட்டு நபேந்து)

பளணிக்பகட், ப்
5-7 ளட்கள்

தடுப்பூசழ /

10-14 ளட்கள்

ிடி

24-28 ளட்கள்

கசளட்டள ப்

ிடி

உனிபேள் இன்டர்
நீ டினம் ிடி
உனிபேள் இன்டர்
நீ டினம் ிடி

குடிதண்ண ீர் பம்

குடிதண்ண ீர் பம்

தடுப்பூசழ
8யது யளபம்

இபளணிக்பகட்
களய்

இபளணிக்பகட்

ஆர்டியிகக / ஆர் டுி இக்ககனில் கதளழன் கவ ழ்
தடுப்பூசழ
உனிபேள்

இபளணிக்பகட்
15-18 ளட்கில்

இபளணிக்பகட்
களய்

ஆர்டியிகக / ஆர்டுி
தடுப்பூசழ / உனிபற்

இக்ககனில் கதளழன் கவ ழ்

இபளணிக்பகட்
தடுப்பூசழ
(ஆதளபம்: www.vuatkerala.org)
குடற்புள ீ க்கம் க ய்தல்
ஆர்டுி / ஆர்டியிகக தடுப்பு நபேந்து பகளடுப்தற்கு எபே யளபம் பன்ிபேந்கத குடற்புல ீக்க நபேந்து அிக்ககயண்டும். ின்பு 3 யளப
இகடபயினில் 18யது யளபத்தழல் 4 பக குடற்புல ீக்க நபேந்து பகளடுக்கப்ட்டிபேக்ககயண்டும். உபேகப் புலக்கலக்கு தழபளக கப்பசழன்
பளபேட்கள், ஆல்பன்கறளல், பநபன்ட்கசளல் களன்யற்கப் னன்டுத்தளம். அகத களல் ழக்களசகநடு, ிபளசழகுயின்டளல்,
ஆல்பன்டகசளல் களன்கய ளடளப்புலக்கலக்கு தழபளகவும் னன்டுத்தப்டுகழன்.

குடற்புல நபேந்கத குடிீர் யமழகன பகளடுக்கும் களது குழப்ிட்ட அவு நபேந்கத குஞ்சுகள் 4 நணி கபத்தழல் குடிக்கும் ீர் அயில் கந்து
பகளடுக்களம். அதளயது 6 யளப யனதுள் 100 குஞ்சுகலக்கு எபே ளகக்கு 6 ழட்டர் ீரில் கந்து கயக்களம். நபேந்து கந்த ீகப
பற்ழலுநளகக் ககளமழகள் அபேந்தழன ிகக நீ ண்டும் ீர் கயக்ககயண்டும்.

கயிப்பு ஒட்டுண்ணிகள்
கதனும் பயிப்பு எட்டுண்ணிகள் இபேப்து கண்டழனப்ட்டளல் உடக, பகளட்டகககன புககபெட்டம் பசய்து, ககளமழகலக்கு நபேந்து
தூவுதல் கயண்டும்.
ககளமழனில் க னற்வக கருத்தரிப்பு பவ :
பசனற்கக பகனில் கபேத்தரித்தல் கழ ககளமழ நற்றும் யளன்ககளமழ இங்கில் இப்பபேக்கத்கத கநம்டுத்த எபே சழந்த பகனளகும்.
ஆளல் இம்பகனில் கசயல் யிந்தணுகய ீண்ட களம் கசநழப்தற்கள யமழ இல்க. தற்களதுள் பதளமழல்தட்த்தழன் டி
யிந்தணுகய ீர்த்துப்களக னன்டுத்தும் ககயகக 1:2 யிகழதத்தழல் கந்து உடடினளக உகனளகழக்க கயண்டும்.

எபே கசயழல் இபேந்து பப்ட்ட யிந்தணுயின் அடர்த்தழ நற்றும் அயிக பளறுத்து 5 பதல் 10 ககளமழகள் யகப கபேவூட்டளம்.
பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பககன ின்ற்றும் ண்கணகில் கசயல் தினளக சுற்ழ தழரியதற்கு களதுநள இடபள் கூண்டுகில்
கயக்கப்டுகழன்து.

யிந்து கசகரித்து கபேவூட்டம் பசய்பம் பதளமழளர்கள் எபே குலயளக பசனல்ட கயண்டும். அடிக்கடி இக்குலகய நளற்ழளல் கயகின்
மக்கட்ட டத்கத கயறுளடும். கடிநளக ககனளண்டளல் யிந்து உற்த்தழ னம் களபணநளக குகந்து களகளம்.
க யல் யிந்தணுயின் ண்புகள் :
கசயல் யிந்தணுயில் யிந்தணுக்கள் நற்றும் பசநழல் ிளஸ்நள உள்து.
கசயல் யிந்தணு நழகவும் அடர்த்தழனளது. எபே இகச்சழ கசயழடம் 3 - 8 ில்ழனன் யிந்தணுக்கள்/நழழ கழகடக்கும். கய இங்கில்

பசநழல் ிளஸ்நள குகயளக இபேப்கத இதற்கு களபணநளகும். பசநழல் ிளஸ்நள யிகபகள் நற்றும் பயிகனற்று ளங்கள் பம்
பப்டுகழது. யிந்து தள்ல் கபத்தழல் ழணீர் களன் தழபயம் யிந்துவுடன் ல்கயறு அவுகில் யிந்தணுவுடன் கசபளம்.
அகசயில்ளத யிந்தணுக்கலக்கு பயிப்கடனள கதளற்பள் தழபயம் இனக்கத்கத அிக்கும். இதன் பம் யிந்து கசநழப்பு
குமளய்கில் இபேந்து ககளமழனின் கபேபட்கட குமளனில் கபேப்க யளய் நற்றும் கனளி சந்தழக்கும் இடத்தழற்கு பசன்கடபம்.

கசயல் தது 16யது யளப பதளககய யிந்தணு உற்த்தழ பசய்பம். ஆளல் அயற்ழக்கு கபேவூட்ட தழன் குகயளககய இபேக்கும். கய
22 அல்து 24 யளபநள கசயழன் யிந்தணுகய பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பகக்கு சழந்தது. யிந்தணுயின் ழம் பயள்க அல்து பத்து
களன் பயள்க ஆகும்.
அதழக கட பகளண்ட ஆண் இம் 0.75 – 1 நழழ யிந்து நற்றும் குகந்த கட பகளண்ட ஆண் இம் 0.4 – 0.6 நழழ யிந்தணுகய உற்த்தழ
பசய்பம்.

எபே கசயக யளபத்தழல் எபே ளள் யிட்டு எபே ளள் பன்று பக யிந்து கசகரிக்க னன்டுத்தளம். தழந்கதளறும் கசகரித்தளல் அதன்
அவு குகயளக இபேக்கும் ஆளல் கபேவூட்டல் தழன் குகனளது.
க னற்வக கருத்தரிப்பு பவக்கு கதவயனள உகபணங்கள்:1.

தண்டில் பநலகு பசபேகப்ட்ட சழழன கண்ணளடி புல்

2.

கபேவூட்டல் ஊசழ

3.

அகன் யளய் உகடன கண்ணளடி குப்ி

4.

சழழன கபபக்ஸ் யிந்து கப்

5.

1800C - 2000C பயப்ழகனில் உள் தண்ணகப
ீ
கயக்க எபே பரின குடுகய.

க னற்வக கருத்தரிப்பு பவனின் ின் க னல்பவ:ககளமழனில் பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பக ஆது யிந்து கசகரித்தல், யிந்து ீர்த்தல் நற்றும் கபேவூட்டல் சம்ந்தப்ட்ட பன்று பசனல் பக
ஆகும். சுத்தநள யிந்தணு கழகடக்கப்பற்ளல் ீர்த்துகளகளத யிந்தணுகயகன கபேவூடலுக்கு 30 ழநழடங்கலக்குள் னன்டுத்தளம்.
யிந்து க கரித்தல்
பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பகனில் பதல் டி யிந்து கசகரித்தல் ஆகும். இதற்கு இபண்டு கர் பகளண்ட குல கதகயப்டுகழன்து. எபேயர்
கசயக கட்டுப்டுத்தவும் நற்பளபேயர் யிந்தழக கசகரிக்கவும் கதகயப்டுகழன்ர்.

யிந்து கசகரிக்க ற்யளறு கழகடநட்ட ழகனில் கசயக உனர்த்தழ ிடிக்க கயண்டும். யிந்தழக கசகரிக்க ககளமழனின் ச்ச துயளபத்தழன்
இபேபுங்கிலும் இடது கக கட்கட யிபல் நற்றும் ஆள்களட்டி யிபல் கயத்து பநதுயளக ீயியிட கயண்டும். அயபது யக்ககனில் எபே

கசகரிக்கும் புக அயர் ிடித்துக் பகளள் கயண்டும். கசயழன் ச்சத் துயளபத்தழன் யமழனளக களம்பு பயிகன துபேத்தும் யகப யிகபயளக
நற்றும் பதளடர்ச்சழனளக ீயியிட கயண்டும். களம்பு பலகநனளக பயிகன தள்ினவுடன் யக்ககனின் ஆள்களட்டி பபேயிபக பகளண்டு
யிந்தணுகய பயிகன டுத்து, புலுக்குள் கசகரிக்க கயண்டும். யிந்தணு நம் நற்றும் இகுகலடன் கப்கத தயிர்க்க கயண்டும்.
யிந்தணு க கரிக்கும் கபத்தழல் யிந்து நதழப்ீடு:யிந்தணுயின் இனற்ககனள யண்ணம் பயள்க அல்து பத்து களன் பயண்கந ழநளகும். நஞ்சள் ழ யிந்தணு தூய்கந அற்து.
கநலும் இபத்தம், நம், சழறுீர் நற் குப்க ஆகழனகய கந்த யிந்தணுகயபம் னன்டுத்தக்கூடளது. யிந்தணுகய தண்ண ீபேடன்

கக்கக்கூடளது. நளசுடிந்த யிந்தணுயளக இபேந்தளல் அசுத்தங்கக ீக்கழ ின்ர் ீர்த்துப்களக பசய்து குிர்சளத பட்டினில் (3 - 120C)
பயப்ழகனில் கயக்கவும்.
கருவூட்டல்:பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பகனில் னன்டுத்தப்டும் அகத்து உகபணங்கலம் சுத்தநளகவும், உர்யளகவும் இபேக்ககயண்டும்.
பபேம்ளன்கநனள ககளமழகின் பட்கடனிடும் பேயம் படிந்தவுடன் பசனற்கக கபேத்தரிப்பு பககன ின்ற் கயண்டும். கபே பட்கட

குமளனில் உள் பட்கட யிந்து தகமயகத தடுத்து கபேவுறுதக குககழன்து. ககளமழகலக்கு நளக 3 நணிக்கு கநல் கபேவூட்டலும்
யளன்ககளமழகலக்கு 5 நணிக்கு கநல் கபேவூட்டலும் சழந்ததளகும்.

பட்கடனிடளத ககளமழகலக்கு கபேவூட்டுதல் நழக கடிம். ககளமழப்ண்கணனில் ககளமழகள் 25 சதம் பட்கட உற்த்தழகன அகடபம் பளலது
கபேவூட்டல் பசய்னப்டுகழன்து.
க னல்பவ:ககளமழனின் களல்கக இடதுககனளல் கவ கம ிடித்துக்பகளண்டு அதன் யளல் குதழகன ின்பும் தள்வும். ின்ர் யக்ககனின் பபேயிபல்
பநல் அலத்தழளல் கபேபட்கடக் குமளய் பயிகனயபேம். அப்பளலது நற்பளபேயர் கபேவூட்டல் ஊசழகன பசலுத்த கயண்டும். சுநளர் 1”
கனளிக்கு உள்க பசலுத்தழன ின்பு யிந்தணுகய கபேப்க நற்றும் கனளி சந்தழக்கும் இடத்தழல் பயிகனற் கயண்டும்.
க னற்வக கருத்தரிப்பு பவக்கள அவு நற்றும் கள இவடகயி:ககளம

:

0.05 நழழ, யளபம் எபேபக

யளன்ககளமழ :

0.025 நழழ இபண்டு யளபத்தழற்கு எபேபக

யளத்து

:

0.03 நழழ 5 ளட்கலக்கு எபேபக

கூஸ்

:

0.05 நழழ யளபம் எபேபக

கசயல் களகனில் சழப்ள யிந்தணுகய உற்த்தழ பசய்பம், இபவு 9 நணி அயில் கபேவூட்டிளல் ழகன யநள பட்கடகள்
கழகடக்கும்.

யிந்தணுயின் அவு நற்றும் அடர்த்தழ:இங்கள்

அவு (நழழ)

யிந்தணு அடர்த்தழ (நழல்ழனன்

எபேபக கபேவூட்ட கதகயப்டும்

/ நழழ)

யிந்தணுயின் அவு (நழல்ழனன்)

ஆதளபம்:பகயர். R. நதழயளணன்,

தகயர் நற்றும் கபளசழரினர் ,
களல்கட நற்றும் அழயினல் துக,

தநழழ்ளடு கயளண்கந ல்ககக்கமகம், ககளகய – 3.

ககளமழ
பட்வடனிழருந்து குஞ்சு களரித்தல்
ககளமழக்குஞ்சுகின் உபேயளக்ககந அகடகளத்துக் குஞ்சு பளரித்தல் ப்டுகழது. பந்கதன ளட்கில் தளய்க்ககளமழனின் அகடனில் கயத்கத
குஞ்சுகள் பளரிக்கப்ட்ட. கதசழன இக் ககளமழகள் இதற்குச் சழந்த டுத்துக்களட்டுகள் ஆகும். இம்பகனில் ககளமழகள் இதற்குச் சழந்த
டுத்துக்களட்டுகள் ஆகும். இம்பக 10-12 பட்கடகள் நட்டுகந 1 ககளமழனிளல் எபே சநனத்தழல் அகடக்களக்க படிபம்.

கய பரின ண்கண உற்த்தழ பககலக்கும் கடிநளதளக இபேக்கழது. ககளமழககப் களன்க சூழ்ழககன உபேயளக்கக்கூடின
அகடகளப்ளன்கில் குஞ்சுபளரிப்தழல் னன்டுத்தப்டுகழன்.
அவடகளத்தல்
பயப்ழக, ஈபப்தம், யளபச்சூழ்ழக நற்றும் பட்கடககத் தழபேப்ி யிடுதல் களன் இனற்ககக் களபணிகள் எபே பயற்ழகபநள குஞ்சு
பளரிப்தற்கு அயசழனம். அகடக்களப்ளினுள் பயப்ழகனளது அகதத் தனளரிப்யர் கூறும் அவு கயத்துக் பகளள்ளம். பளதுயளக

நழதநள பயப்ழககன யிபேம்ப்டுகழது. இது பளதுயளக 99.5 டிகழரி பசல்சழனறழழபேந்து 100.5 டிகழரி பசல்சழனஸ் ஃளபன்லீட் (37.2 டிகழரி பச
- 37.8 டிகழரி பச) யகப குகந்த பயப்ழக கபே யர்ச்சழகனக் குகக்கும். (சளதகநற்) அசளதளபண அதளயது அதழக பயப்ழக ழவும்
களது யர்ச்சழகனப் ளதழத்து ககளமழகில் இப்பு யதத்கத
ீ
அதழகப்டுத்துகழது.

ஈபப்தம் எபே பக்கழனக் களபணி. உர்ந்த அல்து ஈபப்தபள் பயப்ழகநளிக் பகளண்டு ஈபப்தத்கத அக்களம். பட்கடப் பளரிக்க

21 ளட்கள் ஆகும். பதல் 18 ளட்கில் ஈபப்தம் 60 சதயிகழதபம் ின்பு 3 ளட்கலக்கு 70 சதயிகழதபம் இபேந்தளல் தளன் பட்கடகள் குஞ்சுகள்
பளரிக்கும். பசலுத்தப்ட்ட அகடக்களப்ளன் பயப்ழக அதழகரிக்கும் களது ஈபப்தம் குகபம்.
கபேபட்கடகள் அகநள க்கம் கநல்களக்கழனயளறு கயத்தல் கயண்டும். கூரின பகப்குதழகன கநக இபேக்குநளறு கயத்தள

குஞ்சுகின் தகக் குறுகழன பகப்குதழனில் உபேயளக்குயதளல் பளரிக்கும் தழன் குகபம். பட்கடகனத் தழபேப்ி யிடுயது பளரிக்கும்
தழக அதழகப்டுத்தும். கககளல் தழபேப்ிளல் ளபளன்றுக்கு 4 பக தழபேப்கயண்டும். இப்களது ய
ீ அகடக்களப்ளன்கில்

பட்கடகள் தன்ிச்கசனளககய எபே ளகக்கு 8 அல்து அதற்கு கநற்ட்ட பககள் தழபேப்ிக் பகளள்லநளறு யடியகநக்கப்ட்டுள்து.
இதழல் பட்கடத் தட்டுகள் 90 டிகழரி ககளணத்தழல் தழபேப்ிக் பகளள்லநளறு யடியகநக்கப்ட்டுள். 18 ளட்கலக்குப் ின் ந்த எபே
தழபேப்புதலும் கதகயப்டளது.

அவடகளத்தல்

பட்கடப் பளரிக்கும் தழக அதழகப்டுத்த பயவ்கயறு பளரிப்ளன்ககப் னன்டுத்தளம். தித்தி பளரிப்ளன்ககப் னன்டுத்தும்
களது 98 டிகழரி ளபன்லீட் பயப்ழகபம், ஈபப்தம் 70-80 சதயதபம்
ீ
ின்ற்ப்டுகழது. இவ்யளறு தித்தினளகப் னன்டுத்துயதன் பம்
சுத்தப்டுத்துதல், கழபேநழ ீக்கம் நற்றும் ி பட்கடககப் ளதழக்களநல் புகக களடுதல் களன்யற்கச் பசய்யது ிது.
அவடகளக்கப்ட்ட பட்வடகவச் க ளதழத்தல்
5 அல்து 7யது ளிழபேந்து எினில் கபேயர்ழக களணகயண்டும். அப்களது கபேவுளத பட்கடககபம், 18யது ளில் சழகதந்த
அல்து இந்த பட்கடககபம் ீக்கழயிடளம். ஆட்கூழகனக் குகக்கப் பபேம்ளலும் 17 அல்து 18ம் ளில் தளன் எினில்

கபேயர்ழக களணப்டுகழது. எிகன உட்பசலுத்தும்களது அது பட்கடனினுள் எி ஊடுபேயிச் பசல் இனளநல் இபேட்டளக இபேந்தளல்
கபே ன்ளக யர்ந்துள்து ன்றும் சழழதவு எி கசழனக்கூடினதளக இபேந்தளல் கபே இந்து யிட்டது ன்றும் எி ிதழல்

ஊடுபேயக்கூடினதளக இபேந்தளல் அது கபேவுளத பட்கட ன்றும் அழந்து பகளள்ளம். கபே யர்ந்துள் பட்கடகக நட்டுகந
பளரிப்கத்தழற்கு நளற்ம் பசய்னகயண்டும். ககளமழனின் யம்யளயமழகனப் ளதுகளக்க எபே ககளமழனின் பட்கடகக ஆண் பண் தித்திப்
ிரிவுகளகப் ிரித்து அடுக்கழ கயக்ககயண்டும்.

(ஆதளபம்: கயளண் அழயினல் ழகனம், ளநக்கல்).
குஞ்சு களரிப்கத்தழன் பளநரிப்பு
அகடகளப்ளன் நற்றும் குஞ்சு பளரிப்கத்கத பற்ழலும் பட்கடகன அதழல் கயப்தற்கு பன்கப எபே பக கசளதக பசய்து கதனும்
குகனிபேந்தளல் சரிபசய்னகயண்டும். ன்கு கலயி கழபேநழளசழி பகளண்டு சுத்தப்டுத்தழ கயக்ககயண்டும். இது களய்ப் பயழன்
தன்கநகனக் குகக்கும்.

குஞ்சு களரிப்கம்
40 சதயிகழதக் ககபசழல் 40 நழழ ஃளர்நளல்டிகலடு, 20 கழபளம் பளட்டளசழனம் ஃர்நளங்ககட் ககபசல் எவ்பயளபே 2.8 நீ ட்டர் 3 இகடபயிக்கும்
அகடக்களப்ளன் நற்றும் பளரிப்கத்தழனுள் ஊற்கயண்டும். பளட்டளசழனம் ர்நளங்ககட்கட கண்ணளடி அல்து நண்ளத்தழபத்தழலும்,

ஃளர்நழக அதன் நீ தும் ஊற்ழயிடளம். புககபெட்டுதக பட்கட கயப்தற்கு பன் தழம் பசய்து அககனப் பூட்டியிடகயண்டும். இது
பயப்ழககன சரினளக ழர்யகழக்க உதவும்.
பளரிப்கத்தழ கயக பசய்யர்கள் உள்க பசல்லுபன் குித்து உகடகள், களணிகக நளற்ழக்பகளண்டு பசல்கயண்டும். குஞ்சுகள்
யிற்க பசய்பம் களது பகனளக இபசவது யமங்கழ உடனுக்குடக அனுப்ியிடகயண்டும். நழன்சளப இகணப்பு துண்டிக்கப்டும்
சநனங்கில் நழன்சளபம் உண்டளக்கும் சளதம் (பஜகபட்டர்) னன்டுத்தளம்.
(ஆதளபம்: டளக்டர்.ஆச்சளர்னள, Handbook of Animal Husbandary)
களவட
இப்கருக்கம்
களகடகள் 7 யளப யனதழல் பட்கடனிட ஆபம்ித்து, 8யது யளபத்தழல் பட்கட உற்த்தழ 50 யிலக்களடு ழககன அகடபம். பளதுயளக
களகடகள் நளக கபத்தழககன பட்கடகக இடும். ககளமழக்குஞ்சுப் பளரிப்கத்கத சரினளடி நளற்ம் பசய்தளல் அதழக களகட

பட்கடகக அகட கயக்களம். அகடயகதத 18யது ளள் களகடக்குஞ்சுகள் பயியபேம். 500 பண் களகடககக் பகளண்டு யளபத்தழற்கு
1500 களகடக்குஞ்சுகக உற்த்தழ பசய்னளம்.

களவட பட்வடகள்

ககளகடக்களத்தழல் களகட அகட பட்கடககக் குிர்ந்த சூழ்ழகனில் கசநழத்து கயக்ககயண்டும்.
யளத்து
பட்வட யளத்துக்கின் அவடகளப்பு
அகடக்களப்புக் களம் 28 ளட்கள் ஆகும். 6-8 யளபத்தழற்குட்ட்ட யளத்துகள் இட்ட பட்கடகககன குஞ்சு பளரிப்தற்குப் னன்டுத்த

கயண்டும். ஆண், பண் யளத்துகக இச்கசர்க்ககக்கு யிட்ட 10 ளட்கலக்குப் ின்பு பட்கடகள் கசகரிக்கத் பதளடங்களம். அலக்கள
பட்கடகக கலயிப் னன்டுத்துதல் கயண்டும். இவ்யளறு கலவுயதற்கு 27 டிகழரி பசல்சழனஸ் சூடள ீரில் கழபேநழளசழி உடக
உபகயக்க கயண்டும். இல்கபனில் பட்கட அலகழயிட யளய்ப்புள்து.

அவடகளப்பு
14-16 டிகழரி பசல்சழனஸ் பயப்ழகனில் 80 சதயகழதம்
ீ
ஈபப்தபள் இடத்தழல் பட்கடகக கசகரித்து கயக்க கயண்டும். பட்கடகக

பசனற்கக பகனில் பளரிக்க கயக்க பசலுத்தப்ட்ட அகடகளப்ளகப் னன்டுத்தளம். ினும் யளத்துபட்கடகலக்கு ஈபப்தம் அதழகம்
கதகயப்டுகழது. கய இனஞ்சூடள ீகப இபண்டளம் ளிழபேந்து அகடக்களப்ின் 23ம் ளள் யகப பதிக்க கயண்டும். பட்கடகக

24ம் ளள் யகப ளபளன்றுக்கு 4 பகனளயது தழபேப்ியிடுதல் கயண்டும். 24ம் ளள் பட்கடகள் அகடகளப்கத்தழல் இபேந்து பளரிப்கத்தழற்கு
நளற்ப்டுகழது.

குஞ்சுகளரித்தல்

37.5 பதல் 37.2 டிகழரி பசல்சழனஸ் அவு பயப் ழக இபேக்க கயண்டும் (99.5-99டிகழரி ஃளபன்லீட்டில்) அகடக்களப்ின் பதல் 25 ளட்கலக்கு
30-31டிகழரி பசல்சழனஸ் பயப்ழகபம் பளரிப்கத்தழல் ககடசழ 3 ளட்கலக்கு 32.7-33.8 டிகழரி பசல்சழனஸ் பயப்ழகபம் பளநரிக்கப்ட

கயண்டும். பட்கடகின் நீ து கழபேநழளசழி கந்த இஞ்சூடள ீகப அகப நணி கபம் ளபளன்ழற்கு  25 ளட்கலக்குத் பதிக்களம்.
7ம் ளில் எினில் கபேயர் ழக களணளம்.
கயப்நித்தல் (0-4 யளபங்கள்)
களக்கழ ககம்பல் குஞ்சுகலக்கு பயப் பட்டும் களம் 3-4 யளபங்கள். இகச்சழயகக யளத்துக்குஞ்சுகள பக்கழன் களன் இங்கலக்கு 2-3
யளபங்கள் களதுநளது. அகடப்ளனுக்குள் இடயசதழ 90-100 ச.பச.நீ அவு எவ்பயளபே குஞ்சழற்கும் அிக்கப்டகயண்டும். 29-32 டிகழரி

பசல்சழனஸ் அவு பயப்ழக பதல் யளபத்தழல் அித்தல் அயசழனம். ின்பு இது யளபத்தழற்கு 3 டிகழரி பசல்சழஸ் ன்று 24 டிகழரி பசல்சழனஸ்
அவு குகக்கப்டுகழது (4யது யளபத்தழல்).

கயப்நித்தல்
யளத்துக் குஞ்சுகக கம்ி யக அகநப்ிகள, குத்தழன் நீ கதள அல்து கட்டரிகின் நீ கதள யர்க்களம். கம்ியகனளக இபேப்ின் 0.046
நீ 2 அவும் 3 யளப யனது யகப எவ்பயளபே குஞ்சழற்கும் அிக்கப்டுதல் கயண்டும். 5 -7.5 பசநீ (2-3 அங்கும்) ஆமபள் ீர்த்பதளட்டிகள்
யளத்துக் குஞ்சுகலக்குப் களதுநளது. பில் அதழக ஆமத்தழல் குஞ்சுகள் உள்க யிலந்துயிட யளய்ப்புண்டு.

கருயிகள் : குஞ்சுப் களரிப்ளன் உகபணங்கள்
1. அவட களப்ளன்



இதழல் அகட பட்கடகள் பதல் 19 ளட்கள் கயத்து அகடகளக்க டும். இந்த இனந்தழபத்தழல்
பயப்ழக, ஈபப்தம் நற்றும் பட்கடகக தழபேப்புதல் ஆகழனகய கட்டுடுத்துயதற்கள
யசதழகள் உள்.

2. குஞ்சு களரிப்ளன்





இது அகடகளப்ளக கள இபேந்தளலும் அகட பட்கடகக தழபேப்புயதற்கள யசதழ
இல்க. கநலும் இதழல் தட்டுகள் பளரிக்கும் குஞ்சுகலக்கு ற்யளறு அகநக்கட்டிபேக்கும்.
இதழல் அகடபட்கடகள் அகடகளத்தல் களத்தழன் ககடசழ 3 ளட்கள் இபேக்கும்.

உகழல் களணப்டும் ல்கயறு யககனள அகடகளப்ளன் நற்றும் குஞ்சுப்பளரிப்ளன்கள்

o

கடளகத யகக பளரிப்ளன்கள்

o
o

குகக யகக பளரிப்ளன்கள்

பசங்குத்தள களற்ளக பளரிப்ளன்கள்

கருயிகள் : பட்வடகவ வகனளளும் உகபணங்கள்
1. குஞ்சுப் களரிக்கும் தட்டுகள்




பளதுயளக குஞ்சுப் பளரிக்கும் தட்டுகள் தட்கடனளககயள குமழனளககயள
இபேக்கும்.

எவ்பயளபே தட்டிலும் 90 அல்து 180 பட்கடகள் கயக்களம்.

2. அவட பட்வடகவ நளற்றும் ந்தழபங்கள்




இதன் பம் ண்கண பட்கட அட்கடனிழபேந்து பட்கடகக குஞ்சுப்
பளரிக்கும் தட்டிற்கு நளற்ப்டுகழது.

அதழகநளக பட்கடகக நளற்றும் குஞ்சுப்பளரிப்கங்கில் பயற்ழட பட்கட

வடளவத யவக களரிப்ளன்கள்

தூக்கழகள் உகனளகப்டுத்தடுகழது.

கருயிகள் : தண்ண ீர் உகபணங்கள்
1. தண்ண ீர் கநன்வநனளக்கழகள் நற்றும் யடிப்ளன்கள்




தண்ணரில்
ீ
கந்துள் அதழகநளக தழடப்பளபேள்களல் ஈபப்த கட்டுளட்டு கபேயிகள், பதிப்ளன் துககள், பஜட்கள், நற்றும்
யளல்வுகள் களன்யற்ழல் டியங்கள் ற்ட்டு அதன் பசனல்ளடுகக குகக்கழன்.

தண்ணர்ீ பநன்கநனளக்கழகள் நற்றும் யடிப்ளன்கள் ஆகழனயற்க னன்டுத்தழ தண்ண ீரில் உள் பநளத்த ககபந்துள்
தழடப்பளபேள்கின் அகய குகக்களம். இந்த தண்ணர்ீ ிகு குஞ்சு பளரிப்கத்தழற்கு உகனளகப்டுத்தடுகழது.

2. தண்ண ீர் சூடளக்கழகள்




பயந்ீர் குஞ்சுப்பளரிப்க தட்டு கலயிகள் நற்றும் பளதுயள சுத்தம் ண்ணுயதற்கு கதகயப்டுகழது.
பரின அவு ளய்ர் தண்ணகப
ீ
சூடளக்க னன்டுத்தடுகழது.

3. அளத்த களற்று அவநப்பு



சழ அகடகளக்கும் கபேயினில் அலத்த களற்று பட்கடகள் அடங்கழன தட்டுகக தழபேப்ி யிட னன்டுத்தப்டுகழது.

நத்தழன பரின அலத்தகளற்று அகநப்பு என்று தூசழ தட்டவும் குஞ்சுப் பளரிப்கத்தழக சுத்தம் பசய்னவும் கதகயப்டுகழது.
கபேயிகள் : அயசபகள தனளபள நழன் அகநப்புகள்
அய பகள தனளப நழன் அவநப்புகள்





உள்லர் நழன் யமங்கல் அகநப்ிழபேந்து நழன்சளபம் கழகடக்களத ட்சத்தழல் குஞ்சுப் பளரிப்கத்தழற்கு நளற்று நழன்சளப அகநப்பு
இபேக்ககயண்டும்.

எபே ழகனள நழன்சளப பஜபபட்டர் குஞ்சுப்பளரிப்கத்தழற்கு அபேகழல் அல்து அடுத்த கட்டிடத்தழல் இபேக்ககயண்டும்.
ழகனள நழன்சளப பஜபபட்டர் குஞ்சுப் பளரிப்கத்தழன் அகத்து நழன்சளப கதகயகக பூர்த்தழ பசய்பம் அவு இபேக்ககயண்டும்.

கருயிகள் : பட்வட கண்டழயளன்
பட்வட கண்டழயளன்




எிகன பகளண்டு பட்கடனின் உள் அகநப்புகக களணும் கபேயினளகும்.
எவ்பயளபே பட்கட நற்றும்  பட்கடகக களணுநளறு இபண்டு யககனள பட்கட
கண்டழயளன்கள் உள்.

கருயிகள் : அவடகளப்ளன் உகபணங்கள்
1. கரி அடுப்பு / நண்கணய் அடுப்பு




இவ்யககனள அடுப்புகள் நழன்சளபம் இல்ளத இடங்கள் அல்து நழன்சளபம் யிக அதழகநளக
இபேக்கும் இடங்கிலும், நழன்சளபம் தட்டுளடு உள் இடங்கிலும் னன்டுத்தடுகழன்.
இவ்யககனள அடுப்புகில் தட்டுகள் நற்றும் குமழ களன் அகநப்புகள் உள்தளல், அது
பயப்த்கத பபளம் கபம் இபேக்குநளறு பசய்கழது.

2. ரியளயு அவடக்களப்ளன்




இனற்கக ரியளப அல்து தழபய பட்கபளழன யளப அல்து நீ த்கதன் ஆகழனயற்ழன் பம்
சூடளக்கும் கம்ி பயப்டுத்தட்டு சுநளர் 3 – 5 அடி குஞ்சுகலக்கு கநக அகநக்கப்டுகழது.

இவ்யகக அடுப்புகில் ிபதழழப்ளன்கள் அகநக்கப்ட்டு பயப்த்கத குஞ்சுகக களக்கழ
தழபபளழக்கப்டுகழது.

3. நழன் ளப அவடக்களப்ளன்கள்



இந்த அகநப்ில் சவபள எகப அவு பயப்ம் பரின அவு இடத்தழற்கு இபேக்குநளறு
அகநக்கப்டுகழது. இதளல் குஞ்சுகள் அகடக்களப்ளில் எகப இடத்தழல் அகடயது
தடுக்கப்டுகழது.



எபே நழன்சளப அகடக்களப்ளக பகளண்டு 300 பதல் 400 இங்குஞ்சுகக யர்த்தளம்.

4. அகச் ழயப்பு யிக்குகள்




இது அகத தழபபளழக்கும் தன்கந பகளண்டுள்தளல் தினளக தழபபளழப்ளன்கள்
கதகயப்டளது.

150 யளட் ல்புகள் 250 குஞ்சுகலக்கும் 250 யளட் ல்புகள் 250 குஞ்சுகலக்கும் கதகயனள
பயப்த்கத அிக்ககூடினது.

5. தழகபளழப்ளன்கள் அல்து கலளயர்கள்




இவ்யகக தழபபளழப்ளன்கள் கலளயர்கள்  அவமக்கப்டுகழது.
இகய பயப்த்கதபம் எிகனபம் தழபபளழக்ககூடினது.

i).தட்வடனள கலளயர்கள்



இவ்யகக தட்கடனளது .இதழல் சூடளகும் கம்ிகள், சூகடற்றும் அகநப்புகள் நற்றும் தககந
யிக்கு ஆகழனகய உள். சழயற்ழல் பயப்த்கத அயிட பயப்நளிகள்



அகநக்கப்ட்டிபேக்கும்.

இகய கூகபனிழபேந்து பதளங்கயிடநளல், ளன்கு பககில் அகநக்கப்ட்ட தூண்கள் பம்
ழற்க கயக்கப்டுகழது.

ii).குமழ யடியள கலளயர்



இதழல் குமழயடியள அகநப்ில் சதளபண நழன்சளப யிக்கும், பயப் ழகப்டுத்தழபம் , சழ
இடங்ில் பயப்நளிபம் அகநக்கப்ட்டிபேக்கும்.

கருயிகள் : தீய உகபணங்கள்
தீய உகபணங்கள்





இது ககளமழகலக்கு தீயம் அிக்க னன்டுத்தடுகழது.
இது பயவ்கயறு அவுகில் நற்றும் நளடல்கில் கமன யககனில் அல்து ளதழ

தளினங்கழ யககனில் இபேம்பு அல்து ிளஸ்டிக் ஆகழனயற்ளல் பசய்னப்ட்டிபேக்கும்.
தீயத் பதளட்டிகின் யகககள்,

1. தளினங்கழ தீய கதளட்டிகள்




இகயகள் ககளமழக்பகளட்டககனின் பநளத்த ீத்தழற்கு தள்ி பசல்லும் யககனில்
அகநக்கப்ட்டிபேக்கும்.

நழன்சளபத்தழல் இகய இனங்ககூடினது. இதன் உனபம் ககளமழகின் யனதுக்ககற் நளற்ழ
பகளள்ளம்.

2. ீ நள தீயத்கதளட்டி




பயவ்பயறு ீங்கில் தடுப்புகள் பகளண்டகயனளக கழகடக்கழது.



இகயகள் பளதுயளக துபேிடிக்களத இபேம்ிளல் தனளரிக்கப்ட்டிபேக்கும். சழ சநனங்கில்






உனபத்கத நளற்ழக்பகளள் யசதழகள் உள்.

நபம் நற்றும் பங்கழளல் பசய்னப்ட்டிபேக்கும்.

தீயத்பதளட்டிகள் ஆடளநல் இபேக்கவும் உனபத்கத நளற்ழக்பகளள்வும் கதகயனள யசதழகள்
உள்.

ககளமழகள் தீயத்பதளட்டினின் இபேபுங்கிலும் இபேந்து தீய டுக்கும்.
பநளத்த தீய இடம்

= 2 X தீயத்பதளட்டினின் ீம்.

ீநள தீயத்பதளட்டிகள்
பச.நீ .)

= ( 2 X தீயத்பதளட்டினின் ீம்) ÷ தீயத்பதளட்டினின் அவு (

3. யட்ட தீயத்கதளட்டி




இகய ளதழ தளினங்கழ தீயத்பதளட்டிகள் ஆகும் . இதழலுள் உபேக களன் அகநப்ில் 5
-7 கழகள யகப களட்டு கயக்களம்.

தீயம் பநதுயளக புயிஈர்ப்பு யிகசனளல் தீயத்பதளட்டிக்கு கவ கம பசல்லும்.






இதழல் தடுப்புகக அகநத்து தீய யிபனத்கத தடுக்களம்.

இகயகள் ிளஸ்டிகழளல் தனளரிக்கப்டுகழது.கநலும் இகயகள் கூகபனிழபேந்து அல்து
தினளக குமளய் அகநத்து அதழல் இபேந்து பதளங்கயிடப்டுகழது.

இகயகள் பதளங்கும் தீயத்பதளட்டிகள் வும் அகமக்கப்டுகழது.
இகயகள் பயவ்கயறு அவுகில் கழகடக்கழன். இந்த தீயத்பதளட்டிகள் ழகன தீயம்
எபே பக இட்டளல் க்குகன 4- 7 ளட்கள் யகப ககளமழகின் யனது நற்றும் தீயம்




சளப்ிடும் ண்ணிக்கக பளறுத்து களதுநள இபேக்கும்.

இதன் உனபத்கத சழன் யசதழ பம் சுநளக நளற்ழ பகளள்ளம்.
இகயகள் பயவ்கயறு யண்ணங்ில் ிச்பசன்று ( ீம் நற்றும் சழயப்பு ) இபேப்தளல்
பட்கடககளமழகள் நற்றும் இங்குஞ்சுகள் ஈர்க்கப்ட்டு தீயம் உட்பகளள்லயது




ிதளக கடபறுகழது.

பதளங்கும் தீயத்பதளட்டிகின் ண்ணிக்கக = 1.3* ( சுற்வு ÷ தீய உண்ணும் இடவு )
பச.நீ .ல்

ீயளக்கு தீயத்பதளட்டிகக யிட பதளங்கும் தீயத்பதளட்டிகில் 30 சதயதம்
ீ
அதழகம்
ககளமழகள் தீயம் உண்ணும்.

4. கழிஞ் ல் கட்டி
பட்கடககளமழகலக்கு கதகயனள சுண்ணளம்பு சத்துக்களக கழிஞ்சல் கயப்தற்கு இகயகள்
உகனளகப்டுத்தடுகழது.

கருயிகள் : தண்ண ீர் கதளட்டிகள்

தண்ண ீர் கதளட்டிகள்




தண்ணர்ீ பதளட்டிகள் நற்றும் தண்ணர்ீ குடிப்ளன்கள் ககளமழகலக்கு தண்ணர்ீ கயக்க
னன்டுத்தடுகழது.

இகயகள் பயவ்கயறு அவு நற்றும் அகநப்புகில் கழகடக்கழன்.

1. தட்டு நற்றும் குடுவய அவநப்பு



குடுகய களன் அகநப்ில் தண்ணர்ீ ழபப்ி யட்டநள தட்டு களன் அகநப்ில்

கயத்து ககளமழகலக்கு அிக்கப்டுகழது.
2. ீ நள நற்றும் களல்யளய் தண்ண ீர் கதளட்டிகள்




இகயகள் பளதுயளக கூண்டுகில் பளறுத்தட்டு இகடயிடளத தண்ணர்ீ யசதழ
பசய்னப்டுகழது.

எபே பகனில் புல் களன் அகநப்ின் பம் தண்ணர்ீ ழபப்வும் நற்களபே
பகனில் ீகப பயிகனற் கதகயனள யசதழபம் இபேக்கழது.

3. தண்ண ீர் க ழன்கள் ( ிளஸ்டிக் அல்து நபம் அல்து இரும்பு தடுப்புகளுடன் ) (Water
basin made of plastic / wood/GI with grill )




கசழன்கள் பயவ்கயறு யிட்டவுகில் கழகடக்கழன். ( 10, 12,14 நற்றும் 16 அங்கும் )
தினளக தடுப்புகள் இபேப்தளல் ககளமழகள் தண்ணபேக்குள்
ீ
பசல்லுயது தடுக்கப்டுகழது.

4. கல் யவக தளினங்கழ தண்ண ீர் அிப்ளன்கள்






கடிநள ிளஸ்டிக்கழளல் ஆ இகயகள் இதற்பக அகநக்கப்ட்ட குமளய்கள்
பம் பதளங்கயிடப்டுகழது.

இதழல் தண்ணர்ீ பசல்லும் அகய கட்டுடுத்துயதற்கு  தினளக அகநப்பு

உள்தளல் அதன் பம் ப்களதும் தண்ணர்ீ இபேக்குநளறு ளர்த்து பகளள்படிபம்.
இதழல் பதளடர்ச்சழனளக தண்ணர்ீ பசல்லும் யசதழ இபேப்தளல் ளள்பலயதும்
ககளமழகலக்கு தண்ணர்ீ கழகடக்கழது.

இந்த தண்ணர்ீ அிப்ளன்கின் உனபத்கதபம் தண்ணர்ீ பசல்லும் அகயபம்

நளற்றுயதற்கள அகநப்புகள் இதழல் உள்.இந்த ிளஸ்டிக் தண்ணர்ீ அிப்ளன்கள்
க்கும் யண்ணங்கில் ( சழயப்பு நற்றும் ீம் ) இபேப்தளல் ககளமழ நற்றும்



குஞ்சுகள் இயற்ளல் கயபப்டுகழது.

பல் யகக தண்ணர்ீ அிப்ளன்கின் ண்ணிக்கக =1.3*(சுற்வு ÷ தண்ணர்ீ குடிக்கும்
இடஅவு)

5. ழப்ிள் தண்ண ீர் அிப்ளன்




இது ஆழ்கூபக நற்றும் கூண்டு பக யர்ப்ில் னன்டுத்தடுகழது.

ஆழ்கூ பகனில் ழப்ிலக்கு கவ கம கழண்ணம் அகநத்து அதன் பம் ஆழ்கூம்
ஈபநளயது தடுக்கப்டுகழது.




ழப்ிக அலத்தும் களது அதழல் இபேந்து தண்ணர்ீ பயிகன யபேம்.

எவ்பயளபே கூண்டுக்கும் எபே ழப்ிள் அகநத்தளல் அது 3 பட்கடக்ககளமழகலக்கு
களதுநளது.

6.

தளபண தண்ண ீர் அிப்ளன்கள்







இங்குஞ்சுகலக்கு பதல் யளபத்தழல் இது அதழகநளக உகனளகப்டுத்தடுகழது.
இதழல் துகனிழபேந்து ஊற்றுப்கள ீர் யபேயதளல் இகத ஊற்று தண்ணர்ீ
அிப்ளன்கள் வும் அகமக்கப்டுகழது.

இதழல் நபேந்துகள் நற்றும் டளிக்கள் ஆகழனயற்க சுநளக ககளமழக்குஞ்சுகலக்கு
அிக்களம்.

இகயகள் சழகப் நற்றும் ீம் யண்ணங்கில் கழகடக்கழன்.
தண்ணர்ீ பதளட்டிகள் நற்றும் தீயத் பதளட்டிகலக்கு இகடகன உள் இடபயி 0.6 நீ
இபேக்குநளறு அகநக்ககயண்டும்.

கருயிகள் : தடுப்பூ ழ உகபணங்கள்
1. நருந்தூ ழ ஊ ழயுடன் அல்து தடுப்பூ ழ க ளட்டு அிப்ளன்



இகதக்பகளண்டு ளசழத்தூயபங்கிலும் கண்கிலும் தடுப்பூசழ நபேந்துகக அிக்களம்.

2. தளினங்கழ தடுப்பூ ழ அிப்ளன்



இதன் பம் குகந்த கபத்தழல் அதழக ககளமழகலக்கு கண்கள் நற்றும் பக்கழன் யமழகன தடுப்பூசழ நபேந்துகக இடபடிபம்.

3.ககளமழ அம்வந தடுப்பூ ழ அிப்ளன்



இக்ககனில் கதளலுக்கடினில் தடுப்பூசழ நபேந்துகக இட இது உகனளகநளக இபேக்கழது.

கருயிகள் : அவடகளப்ளன்கள்
1. இங்குஞ்சு தடுப்பு அல்து அவடக்களப்ளன் தடுப்பு








இகயகள் 1 – 1.5 அடி உனபம் நற்றும் பயவ்கயறு ீம் பகளண்ட பநல்ழன இபேம்பு தகடுகள் ,
அட்கட தட்டிகள் நற்றும் பங்கழல் ளய்களகும்.

இந்த தடுப்பு களன் அகநப்ளல் ககளமழக்குஞ்சுகள் புபைடகப யிட்டு தள்ி பசன்று குிபளல்
ளதழக்கடளநல் தயிர்க்கப்டுகழது.

இதளல் ககளமழக்குஞ்சுகள் சூடள குதழக்கு அபேகக பசல் மக கற்றுபகளள்கழது.
அகடக்களப்ளின் தடுப்ின் யிட்டம் 5 அடி நற்றும் உனபம் 1.5 நழகளநல் இபேக்குநளறு
அகநக்ககயண்டும்.

பேயகளங்கக பளறுத்து அட்கட தட்டு, இபேம்பு தகடு, கம்ி யக நற்றும் ளய்
ஆகழனகயகக தடுப்புகளக னன்டுத்தளம்.

பயனிற்களங்கில் அகடக்களக்கும் களம் 5-6 ளட்கலம் குிர்களங்கில் 2-3 யளபங்கலம்
இபேக்ககயண்டும்.

2.நழன் ளப சூடளக்கழகள்





இதழல் சூடளக்கும் கம்ிகள் நற்றும் யிக்கு ஆகழனகய உள். சழயற்ழல் பயப்நளி
உள்.

சூடளக்கும் கம்ிகள் நற்றும் சுபேள் கம்ிகள் கநக தழபபளழப்ளன்கள் கயக்கப்ட்டிபேக்கழது.\
இதழல் கதகயக்கு ற் பயப்ழககன நளற்ழபகளள்ளம்.

கருயிகள் : ி உகபணங்கள்
1.அகு கயட்டி




நழன்சளபத்தளல் இனங்கும் இகதக்பகளண்டு ககளமழனின் அகக பயட்டி ககளமழகள்
பகளத்தழபகளள்லயகத கட்டுப்டுத்தளம்.

இது 2 அல்து 2.5 அடி உனபபள் தூண் நீ து படல் களன் அகநப்புடன்

அகநக்கப்ட்டிபேக்கும்.படக களல் பம் அலத்தழளல் சூடளக்கப்ட்ட தகடு ககளமழனின்



அகக பயட்டுநளறு அகநக்கட்டிபேக்கும்.

தகட்டின் சூட்கட கட்டுடுத்த எபே அகநப்பும் இந்த கபேயினில் உள்.

2. பட்வட கட்டிகள்




இகய தகபயமழ ககளமழயர்ப்ில் சுத்தநள பட்கட உற்த்தழக்கு உகனளகப்டுத்தடுகழது.
இகய தினளகவும் கூட்டளகவும் படிக்பகளள்லம் தன்கநபடனும் கழகடக்கழன்.

3. வட தபளசுகள்



பயவ்கயறு யககனள கட தபளசுகள் ககளமழகள் நற்றும் தீயங்கக கடப்களட
னன்டுத்தடுகழன்.

4. உட்களரும் குச் ழகள்



தகபனிழபேந்து 3 – 5 அடி உனபத்தழல் நபத்தழள இவ்யகநப்புகள் பம் ககளமழகள் ழற்க
னன்டுகழது.

5. அநளரிகள்




இபேம்பு நற்றும் நபத்தளல் ஆது.
ஆழ்கூ பகனில் ஆழ்கூம் இதன் கநல் கயக்கப்டுகழது.

6. தண்ண ீர் கதிப்ளன்




பயப்நள குதழகில் னன்டுத்தடுகழது.
சந்கதனில் கழகடக்கும் பதிப்ளன் பம் ண்கண சுற்றுபும் நட்டுநல்ளநல் பகளட்டககனின்



கூகப கநல் தண்ணர்ீ பதிக்க னன்டுத்தடுகழது.

பயப் நற்றும் ஈபப்தம் அதழகநள குதழனில் நதழனகயகனில் கூகபகன குிர்யிக்க
னன்டுத்தடுகழது.

7. கதிப்ளன்




 யககனள பதிப்ளன்கள் சந்கதனில் கழகடக்கழன்.



இதழல் உள் கடங்கழல் கதகயப்டும் கழபேநழளசழி ழபப்ி பதிக்கப்டுகழது.

ககனளல் இனக்ககூடின யகக ககளமழப்ண்கணகில் உகனளகப்டுத்த நழக சரினளது.

8. தீ துப்ளக்கழ




நண்பணன்பணய் பகநள அல்து ரியளப பகநள இனங்கும் இந்தத் துப்ளக்கழனிகப்
னன்டுத்தழ கழபேநழ ீக்கம் பசய்னளம்

உகளகத்தளள கம்ிகக தீத்துப்ளக்கழ பகளண்டு சூடளக்குயதளல் அதழழபேக்கும் அக
எட்டுண்ணிகள், அயற்ழன் பட்கடகள் நற்றும் இங்கூட்டுப்புலக்கள் பகளல்ப்டுகழன்

கருயிகள் : இதப உகபணங்கள்
1.

கரளயல்

2.

தண்ண ீர் கதிப்ளன்

3.

அட்வடகள்

4.

தீயம் அவபக்கும் கருயி

5.

தீயத்வதக் கக்கும்
கருயி

6.

பட்வடகவ அடுக்கும்
அட்வட

7.

க்ஸ் நீ ட்டர்

8.

களக்கடிகளபம்

9.

கயப்ழவநளி

