
தமிழ்நாடு கால்நடை� மருத்துவ அறிவியல் பல்கடை�க்கழகம்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்

மாதவரம் பால்பண்டை�, செ ன்டை" - 600051

தமிழ்  நாட்டில்  க�ாடை�ப்  பருவத்தில்   �ால்நடை�  மற்றும்  நாட்டுக்க�ாழிப்
பராமரிப்பிற்�ான பண்டை� ஆக!ாசடைன�ள்

�றடைவப் பசுக்�ள் / எருடைம�ள்

 மாடு�டை'க்  க�ாடை�  வெவப்பத்தில்  இருந்து  �ாக்�,  நல்!  �ாற்கறாட்�ம்  உள்'

வெ�ாட்�டை��ள் மற்றும் மர நிழல்�'ில் அவற்டைறப் பராமரிக்� கவண்டும்.

 வெவப்பம் மிகுந்த நாட்�'ில் விடியற்�ாடை! கவடை'�'ில் மற்றும் சூரியன் மடைறயும்

மாடை! கவடை'�'ில் மாடு�டை' கமய்ச்சலுக்கு வி� கவண்டும்.

 வெவப்பத்தினால்  ஏற்படும்  அயர்ச்சிடையப்  கபாக்கும்  வடை�யில்  �ால்நடை��ளுக்குக்
குறிப்பா�க்  �றடைவப்  பசுக்�ளுக்கு  எல்!ா  கநரங்�'ிலும்  குடிநீர்   �ிடை�ப்படைத

உறுதி வெசய்ய கவண்டும். 

 �றடைவ மாடு�ள்  /  எருடைம�ளுக்குப்  ப�ல் வெபாழுதில்  11.00  மற்றும்  3.00  ம�ிக்கு
இடை�ப்பட்�  கநரத்தில்  மூன்று  கவடை'  அவற்றின்மீது  தண்ணீர்  கநரடியா�த்

வெத'ிக்�கவா வெத'ிப்பான்மூ!ம் படும்படிகயா  வெசய்ய கவண்டும்.

 க�ாடை�  வெவப்பம்  உச்சத்தில்  இருக்கும்  சமயத்தில்  �றடைவப்  பசுக்�'ில்  வெவப்பத்

தாக்�ம் வெதன்படு�ிறதா என்படைதத் வெதா�ர்ச்சியா�க் �ண்�ா�ிக்� கவண்டும். 

 பசுந்தீவனப்  புற்�ள்  ந�வு  வெசய்வதற்�ான  பசுந்தீவனப்  பண்டை��டை'த்  தயார்

வெசய்யவும்  (10  வெசன்ட் மாதிரிப் பண்டை�: 4  வெசன்ட்டில் புற்�ள்(க�ா4), 3  வெசன்ட்டில்

தானிய வடை�ப் பசுந்தீவனம்  (க�ாஎப்எஸ்  29 /  க�ாஎப்எஸ்  31),  3  வெசன்ட்டில் பயறு

வடை�ப்  பசுந்தீவனம்  (கவலிமசால்,  �ாராம�ி),  பசுந்தீவனப்  பண்டை�டையச்

சுற்றிலும் தீவன மரங்�ள் (அ�த்தி, சுபாபுல் கபான்றடைவ).

 க�ாவிட்-19  �றடைவ  மாட்டுப்  பண்டை�யா'ர்�'ின்  வாழ்விலும்  பாதிப்பு
ஏற்படுத்திருப்பதால்  மாநி!த்தின் பல்கவறு பகுதி�'ில் ஒரு லிட்�ர் பாலின் விடை!

ரூபாய்  3 –  5  என்ற அ'வில்  சரிந்திருக்�ிறது.   இந்த   விடை!ச்  சரிடைவயும்  அதி�

உற்பத்திச் வெச!டைவயும்  கபாக்�,  �றடைவ மாடு�ளுக்கு அ'ிக்கும் தீவனத்திற்�ான

உற்பத்திச் வெச!வு 60-70 விழுக்�ாடு  என்ற அ'வில் அவற்றிற்�ான தீவன அ'டைவப்

பின்பற்ற  கவண்டும்.  இதற்குத்  தங்�ள்  பகுதியில்  �ிடை�க்கும்  தீவனப்
வெபாருள்�டை'ப்  பயனுள்'  வடை�யில்  தீவனமா�  அ'ிக்�!ாம்   மற்றும்  அடைதகய

பிரப!ப்படுத்தவும் வெசய்ய!ாம்.

 மாடு�ள்  வெசரிமானம் வெசய்யத் தக்� வடை�யில் டைவக்க�ால், கசா'த் தட்டை� கபான்ற
உ!ர் தீவனத்டைத யூரியா அல்!து �ரும்புச் சக்டை�ப் பாகு மற்றும் உப்பு வெ�ாண்டு

ஊட்�கமற்றிப் பயன்படுத்த!ாம்.
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 மண்�ில்!ாப்  பசுந்தீவன  (டைJட்கராகபானிக்ஸ்)  உற்பத்திக்கு  வாய்ப்பான

இ�ங்�'ில் அடைதச் வெசயல்படுத்த!ாம். 

 மடைழ  வெபய்யத்  துவங்கும்  �ா!ங்�'ில்  கு�ற்புழு  உண்�ாதல்  அதி�மா�

இருக்�க்கூடும்.    ஆடை�யால்  ஏகதனும்  மருத்துவ  ஆய்வ�த்தில்  அல்!து
பல்�டை!க்�ழ�ப்  பயிற்சி  டைமயத்தில்  சா�த்தில்  உள்'  கு�ற்புழு  அ'டைவ

ஆய்வுவெசய்து  முடைறயான �ா! இடை�வெவ'ியில் கு�ற்புழு நீக்�ம் வெசய்ய கவண்டும்.

 மருந்துக்  கு'ியல்  அல்!து  மருந்துப்  பூச்சு  அல்!து  தடுப்பூசி  முடைறடையப்

பயன்படுத்திப் புற ஒட்டுண்�ித் தடுப்புப் பராமரிப்டைபச் வெசய்ய!ாம்.  

 3-6  மாத  வயதுடை�ய  �ன்று�'ில்  தாதுப்புக்  குடைறபாட்டை�த்  தடுக்கும்  வடை�யில்

அவற்றின் வெ�ாட்�டை��'ில் தாதுப்புக் �ட்டி�டை'த் வெதாங்� வி�வும்.  

 �றடைவப் பசுக்�'ில் ஒரு பசுவுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு  30 – 50  �ிராம் என்ற அ'வில்

அ�ர் தீவனத்து�ன் தானுவாஸ் தாதுப்புக் �ட்டி அ'ிக்�வும். 

 �றடைவ வற்றிய பசுக்�'ில் ஒரு பசுவுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு  15 �ிராம் என்ற அ'வில்

அ�ர் தீவனத்து�ன் தானுவாஸ் தாதுப்புக் �ட்டி வழங்�வும்.

 சிறந்த  பால்  உற்பத்திக்கு  ஒரு  பசுவுக்கு  நாள்  ஒன்றுக்கு   30  –  50  �ிராம்  என்ற

அ'வில் உப்புக் �ட்டி (NaCl) அ'ிக்�வும். 

 சிறந்த  பால்  உற்பத்திக்கும்  மற்றும்  தீவிர  அடைச  வயிற்று  அமி!  கநாடையத்

தவிர்க்�வும் ஒரு பசுவுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு  30 – 50 �ிராம் என்ற அ'வில் கசாடியம்

டைப �ார்பகனட் �!டைவ (கபக்�ிங் கசா�ா) வெ�ாடுக்�வும். 

 ஒரு �றடைவப் பசுவுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு  1 – 2  �ிக!ா என்ற அ'வில் அகசா!ாக்

�!டைவ அ'ிக்�!ாம்.

 தீவனத்தில் வெநாதிக்�ப்பட்� ஈஸ்ட் அல்!து  ஏகதனும்  புதிய வடை� கசர்க்�ப்பட்�ால்,

அதன் அ'வு 10 விழுக்�ாட்டிற்கு கமற்ப�ாமல் இருக்� கவண்டும்.

 மடிவீக்� கநாடையக் �ட்டுப்படுத்தவும் தூய பால் உற்பத்திக்கும் தானுவாஸ்  மஸ்தி-

�ார்ட் பயன்படுத்தவும்.  

 பரிந்துடைரக்�ப்பட்� மரபுசார் �ால்நடை� மருத்துவ முடைற�டை'ப் பண்டை�யா'ர்�ள்

பயன்படுத்திக் வெ�ாள்'வும்.  

வெசம்மறி மற்றும் வெவள்'ாடு�ள்

 ஆடு�டை'க்  �ாற்கறாட்�ம்  உள்'  வெ�ாட்�டை�ள்  மற்றும்  மர  நிழல்�'ில்

பராமரிக்�வும்.
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 ஆடு�ளுக்குத்  தங்�ள்  பகுதியில்  �ிடை�க்கும்  தீவனப்  வெபாருள்�டை'ப்  பயனுள்'
வடை�யில்  தீவனமா�  அ'ிக்�!ாம்   மற்றும்  அடைதகய  பிரப!ப்படுத்தவும்

வெசய்ய!ாம்.

 மண்�ில்!ாப்  பசுந்தீவன  (டைJட்கராகபானிக்ஸ்)  உற்பத்திக்கு  வாய்ப்பான

இ�ங்�'ில் அடைதச் வெசயல்படுத்த!ாம். 

 மடைழ  வெபய்யத்  துவங்குவதற்கு  முன்  சா�த்தில்  உள்'  கு�ற்புழு  அ'டைவ

ஆய்வுவெசய்து,  அதன்  அடிப்படை�யில்  தகுந்த  முடைறயில்  கு�ற்புழு  நீக்�ம்  வெசய்ய

கவண்டும்.

 கு�ற்பகுதியில்  உள்'   நச்சு  கநாய்க்கு  (இடி)   எதிரா�,  கம  மாதத்தில்  தடுப்பூசி

அ'ிக்� கவண்டும். 

 ஜுடை! மற்றும் ஆ�ஸ்ட்டிற்கு இடை�ப்பட்� மாதங்�'ில் நீ! நாக்கு கநாய்த் தடுப்பூசி

கபா� கவண்டும்.

 மந்டைதயில் கசர்க்�ப்பட்� புதிய ஆடு�'ில் வெவக்டை� கநாய் அல்!து பிற வெதாற்று

நி�ழ்டைவ ஆய்வு வெசய்ய அவற்டைற 25 நாட்�ள் தனிடைமப்படுத்த கவண்டும். 

 கமய்ச்சல்  பற்றாக்குடைறயால்  ஜுன்,  ஜுடை!   மாதங்�'ில்  நி�ழும்  வெபாதுவான

குடைறப்பிரசவம்  அல்!து   குடைறபாடுள்'  குட்டி  பிறப்டைபத்  தவிர்க்�,  �ருத்தரித்த

வெபட்டை�  வெவள்'ாடு�ள்  /  வெசம்மறியாடு�ளுக்கு  250  –  300  �ிராம்  அ�ர்  தீவனம்

அ'ிக்� கவண்டும்.

 மடைழநீடைரப்  பயன்படுத்தித்  பசுந்தீவன  மரக்  �ன்று�டை'  உற்பத்தி  வெசய்ய!ாம்

மற்றும் தீவன மர இடை!�டை' ஆடு�ளுக்குத் தீவனமா� அ'ிக்�!ாம்.  

 கமய்ச்சல்  நி!ங்�'ில்  ஏற்படும்  கமய்ச்சல்  பற்றாக்குடைற  �ார�மா�ப்  பயிர்க்

�ழிவு�ள்,  மரவள்'ித்  தடைழ�ள்,  வெவங்�ாயப் பயிர்க் �ழிவு�ள்,  வாடைழ இடை!�ள்

மற்றும் தண்டு�ள் கபான்றவற்டைறத் தீவனமா� அ'ிக்�!ாம்.   

 ஒரு ஆட்டிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு  250 – 500 �ிராம் என்ற அ'வில் அகசா!ாக் �!டைவ

அ'ிக்�!ாம்.

 ஆடு�'ில்  புற  ஒட்டுண்�ி�டை'  இல்!ாமல்  வெசய்யும்  வடை�யில்  கதால்  பூச்சிக்

வெ�ால்லி / வெமன்னுண்�ிக் வெ�ால்லி�டை'ச் வெசயல்படுத்த!ாம்.  

 பரிந்துடைரக்�ப்பட்� மரபுசார் �ால்நடை� மருத்துவ முடைற�டை'ப் பண்டை�யா'ர்�ள்

பயன்படுத்திக் வெ�ாள்'வும்.  

நாட்டுக்க�ாழி

 பண்டை�  மற்றும்  குஞ்சுப்  வெபாரிப்ப�ங்�'ில்  சமூ�  இடை�வெவ'ிடையக்
�டை�ப்பிடித்தல்  மற்றும்  மு�க்  �வசம்  அ�ிதல்  ஆ�ிய  தகுந்த  முன்வெனச்சரிக்டை�
ந�வடிக்டை��டை'  கமற்வெ�ாண்டு  �ால்நடை�  மருத்துவப்  பல்�டை!க்�ழ�த்தின்
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அங்கீரிக்�ப்பட்�  குஞ்சுப்  வெபாரிப்ப�ங்�ள்  மற்றும்  தனியார்  குஞ்சுப்

வெபாரிப்ப�ங்�'ில் இருந்து க�ாழிக் குஞ்சு�டை' விடை!க்கு வாங்�!ாம்.

 வெவள்டை'க்  �ழிச்சல்  கநாய்க்கு  எதிரா�க்  க�ாழி�ளுக்குத்  தடுப்பூசி  அ'ிக்�

கவண்டும்  (7 ஆவது  நாள்  எப்1  வடை�  (�ண்  வெசாட்டு  மருந்து).  28 ஆவது  நாள்

!கசாட்�ா (�ண் வெசாட்டு மருந்து), 56 ஆவது நாள் ஆர்டிவிக� தடுப்பூசி).

 க�ாழி�ளுக்கு நாள் முழுவதும் தரமான குடிநீர் �ிடை�க்�ச் வெசய்ய கவண்டும்.

 க�ாழி�'ில்  வெவப்ப  அயர்ச்சிடையப்  கபாக்�த்  தரமான  குடிநீரில்  வெநல்லி  /  கமார்

அல்!து எலும்பிச்டைசப் பழச்சாறு (0.1 – 0.3 விழுக்�ாடு வடைர) கசர்க்�!ாம். 

 வ'ர்ச்சி  வி�ிதத்டைத  அதி�ரிக்�,  1  விழுக்�ாடு  புரத  அ'வு  (கசாயா  வெமாச்டைச)

தீவனத்தில் கசர்க்�வும்.

 இரத்தக்�ழிச்சல்  கநாடையத்  தடுக்�  உங்�ள்  பகுதியில்  உள்'  �ால்நடை�
மருத்துவரின் ஆக!ாசடைனயின் கபரில் இரத்தக்�ழிச்சல் தடுப்பு மருந்டைதத் தகுந்த

அ'வு  வெதா�ர்ச்சியா�த் தீவனத்தில் கசர்க்�வும்.   

 ஒழுகும்  முட்டை�  இடுவடைதப்  வெபட்டை�க்  க�ாழி�ள்  தவிர்க்கும்  வடை�யில்  நாள்

ஒன்றுக்கு  ஒரு  க�ாழிக்கு  3  –  5  �ிராம்  ��ற்சிப்பி  /  சுண்�ாம்புக்�ல்  /  குருடை�

அ'ிக்�வும். 

 க�ாழி�டை' இ� மாற்றுதல்,  கவறி�த்திற்குக் வெ�ாண்டு வெசல்!ல்,  அ!கு வெவட்டுதல்
மற்றும் தடுப்பூசி அ'ித்தல்  ஆ�ியவற்டைற இரவு கநரத்தில் அல்!து ப�ற்வெபாழுதின்

கு'ிர்ந்த கநரத்தில் வெசயல்படுத்தவும்.  

 நாள்  ஒன்றுக்கு  ஒரு  க�ாழிக்கு  50  �ிராம்  என்ற  அ'வில்  அகசா!ாக்  �!டைவ

அ'ிக்�வும். 

 பரிந்துடைரக்�ப்பட்� மரபுசார் �ால்நடை� மருத்துவ முடைற�டை'ப் பண்டை�யா'ர்�ள்

பயன்படுத்திக் வெ�ாள்'வும்.  

வெபாதுவான முடைற�ள்

 பார்டைவயா'ர் வருடை�டையத் தடை� வெசய்யவும். 

 பண்டை�யில்  கவடை!  வெசய்யும்  அடைனத்துப்  பண்டை�ப்  ப�ியா'ர்�ளும்  மு�க்

�வசம் அ�ிந்து 1 மீட்�ர்  சமூ� இடை�வெவ'ிடையக் �டை�ப்பிடிக்�வும்.

 ஏகதனும்  பண்டை�க்  �ால்நடை��ள்  /   க�ாழி�ள்  /  உற்பத்திப்  வெபாருட்�ள்  /

கதடைவயானவற்டைற  விற்றல்  மற்றும்  வாங்கும்கபாது  1  மீட்�ர்   சமூ�
இடை�வெவ'ிடையக்  �டை�ப்பிடிக்�வும்  மற்றும்  ப�ியா'ர்�ள்  மு�க்  �வசம்

அ�ியவும். 

 பண்டை�க்  �ழிவு�டை'  முடைறயா�  நீக்�ம்  வெசய்யவும்  மற்றும்  பண்டை�

வ'ா�த்டைத  1  விழுக்�ாடு  கசாடியம்  டைJட்கராகுக'ாடைரடு  �டைரச!ால்

தூய்டைமப்படுத்தி, கநாய்த்வெதாற்று இல்!ாமல் பராமரிக்�வும்.
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 பண்டை�  வ'ா�த்திற்குள்  வா�னங்�ள்  நுடைழவதற்கு  முன்  அவற்றின்

சக்�ரங்�டை'  (�யர்ஸ்)  1  விழுக்�ாடு  டை!சால்  �டைரசல்  வெ�ாண்டு  கநாய்  நீக்�ம்

வெசய்யவும்.  

 வெ�ாசு  உற்பத்திடையத்  தவிர்க்�,  வெ�ாட்�டை�டையச்  சுற்றிலும்  நீர்  கதங்�ாதவாறு

பார்த்துக் வெ�ாள்'வும்.

 பண்டை�யா'ர்�ள்  முடைறயான  பயிற்சி  வெபற்றபின்,   மதிப்புக்  கூட்டிய  பால்

வெபாருட்�ள் தயாரித்து,  அவற்டைறத் தங்�ள் பகுதியில் உள்' �டை��ள்,  பள்'ி�ள்,

�ல்லூரி�'ின்  அலுவ!�  உ�வ�ங்�ள்  மற்றும்  பிற  நிறுவனங்�'ில்

சந்டைதப்படுத்த!ாம்.  

 புதிதா�  மாடு�ள்  மற்றும்  க�ாழி�ள்  வாங்கும்கபாது  தகுந்த  தனிடைமப்படுத்தல்

ந�வடிக்டை��டை'க் �டை�ப்பிடிக்�வும்.  

 தாதுப்புக்  �!டைவ,  தாதுப்புக்  �ட்டி,  ரா�ிக்வெ�ட்  தடுப்பூசி,  பசுந்தீவனக்  �ரடை�

மற்றும்  பிற  கசடைவ�ளுக்கு  பயிற்சி  மற்றும்  ஆராய்ச்சி  டைமயம்/உழவர் பயிற்சி

டைமய்யம் / கவ'ாண் அறிவியல் நிடை!யங்�டை'த் வெதா�ர்பு வெ�ாள்'வும்.

மேமலும்  விவரங்களுக்கு  தங்�ள்  பகுதியில்  அடைமந்துள்'  தமிழ்நாடு  �ால்நடை�

மருத்துவ அறிவியல் பல்�டை!க்�ழ�த்தின் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி  டைமயம்/உழவர்

பயிற்சி டைமய்யம்/ கவ'ாண் அறிவியல் நிடை!யத்டைதத் வெதா�ர்பு  வெ�ாள்'வும்.
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