
ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

അക്വാപ�വാണിക്സ്
വലുപ്പമുള്ള മെറ്റല�ോ, സി�ില്ോൺ സോല്ോ ആണ്. കിഴങ്ങു 
വർഗങ്ങമ�ോഴിച്് ഏതു പച്്റികളും ഔഷധസസ്യ�തോദിക
ളും അക്ോലപോണിക് സ് ലരേോമെഡുക�ിൽ വ�ർത്ിമെടു്ോും. 
കൂടുതൽ പ്രലദശങ്ങ�ില�്് പടർത്ിമ്ോണ്് ലപോകോവുന്ന 
പെർ, പടവ�ും, കുമ്പ�ും, െത്ൻ, മവള്ളരി തുടങ്ങിെവയും കൃഷി 
മെയ്ോവുന്നതോണ്. ഇ�മച്ടിെോെ പുതിന, െല്ിെി�, ഔഷധ
സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും കൃഷിമെയ്തു വരുന്നുണ്്. വർഷും മുഴുവൻ 
ലരേോമെഡുക�ിൽ മെടികളും പച്്റികളും വ�ർത്തുന്നുമവങ്ിൽ 
വർഷും മുഴുവൻ െത്്യവുും അക്ോലപോണിക് സിൽ നമു്് �ഭ്യെോണ.്

വിളവവടുപ്പും പുനർകൃഷിയപും
ആെിരും �ിറ്റർ മവള്ളത്ിൽ 100-120 െത്്യും എന്നതോണ് 
അക്ോലപോണിക് സിമ� അനുപോതും. 3-4 ഇഞ്് വലുപ്പമുള്ള െത്്യ
കുഞ്ഞുങ്ങമ� നിലഷേപിച്ോൽ വി�മവടുപ്ും ലനരമത് മെയ്ോവുന്ന
തോണ്. വീട്ോവശ്യത്ിനുള്ള െത്്യകൃഷിക�ോമണങ്ിൽ ആവശ്യോ
നുസരണും വലുപ്പെോെവമെ പിടിമച്ടുക്കുകയും മെയ്ോും. 

വിലനോദത്ിനുും ആലരോഗ്യത്ിനുും വരുെോനത്ിനുും ഒരുലപോമ� 
ല�ോകമെോട്ടുക്കുും മെയ്തുവരുന്ന ഒരു െത്്യകൃഷികൂടിെോണ് അക്ോ
ലപോണിക് സ്. സ്ഥ�പരിെിതി ഉള്ളവർക്കുും സ്ഥ��ഭ്യത ഉള്ള
വർക്കുും ഈ കൃഷിരീതി �ോഭകരെോെി മെയ്ോവുന്നതോണ്. 
അൽപും ശ്രദ്ധയും പരിെരണവുും അറിവുും ലനടിെിരി്മെന്നു 
െോത്ും.

െീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നോെർ
  പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർലെഷൻ ഓഫീസർ
  ഫോും ഇൻഫർലെഷൻ െയൂലറോ

എഡിറ്റർ  -  ജെശ്രീ െി.
  പബ്ില്ഷൻ ഓഫീസർ

ല�ോ-ഔട്് ഡിസസനിുംഗ്  -  െോെ സല്ോഷ്

ഫോും ഇൻഫർലെഷൻ െയൂലറോ പ്രസിദ്ധീകരണും

തയ്യാറയാക്ിയത്  -  സുരേഷ് തമ്ി സി.
അസിസ്റ്റ്് എഡിറ്റർ, ലകര�കർഷകൻ, ഫോും ഇൻഫർലെഷൻ െയൂലറോ
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െത്്യകൃഷി രീതിക�ിൽനിന്ന് ല�ോകമെോട്ടുക്കുും തമന്നയും ലവറിട്ടു 
നിൽക്കുന്ന ഒരു െത്്യകൃഷി രീതിെോണ് അക്ോലപോണിക് സ്. 
രേോെ-നഗര ലഭദെലന്യ ആെിരും �ിറ്റർ സുംഭരണി ലശഷിയള്ള 
ടോങ്കുകൾ മുതൽ �ഷേകണ്ിന് സുംഭരണി ലശഷിയള്ള കൃത്ിെ 
ജ�ോശെങ്ങ�ിൽ വമര ഈ കൃഷിരീതി അവ�ുംെിച്ചുവരുന്നു. 

എന്യാണ് അക്യാര�യാണിക് സ്?
അക്ോലപോണിക് സ് എന്ന പദമുണ്ോ്ിെിരിക്കുന്നത് അക്ോ
കൾച്ർ എന്ന പദത്ിമ� 'അക്'യും െണ്് രഹിത കൃഷിരീ
തിെോെ സഹലരേോലപോണിക് സിമ� 'ലപോണിക് സ'ുും ലെർ
ന്നോണ്. ഈ കൃഷി രീതിെിൽ െത്്യും വ�ർത്തുന്നലതോമടോപ്പും 
ടോങ്ിൽ രൂപമപ്പടുന്ന െത്്യ വിസർജ്യും, തീറ്റോവശിഷ്ടങ്ങൾ, െറ്റു 
ജ�സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്നിവ സസ്യ�തോദികൾ്് ഒന്നോ്രും 
സജവവ�െോണ്. ഈ കൂട്ിമന, മെറുപമ്പുകളപലെോഗിച്് െത്്യ
ടോങ്ിലനോട് ലെർന്നുള്ള ലരേോമെഡുക�ില�്് പമ്പു മെയ്യുകയും 
അതിൽനിന്ന് പ�വിധ ഫിൽട്ർ സുംവിധോനങ്ങ�ിലൂമട ഒരു 
പരിധി വമര ശുദ്ധീകരി്മപ്പടുന്ന ജ�ും അലത ടോങ്ിൽതമന്ന 
തിരിമച്ത്തുകയും മെയ്യുന്നു എന്നതോണ് അക്ോലപോണിക് സി
മ് െർമ്മ പ്രധോനെോെ പ്രവർത്ന രീതി. ജ�സുംഭരണലശഷി
യമട മൂന്നിരട്ിലെോ�ും അ�വ് മെടി-പച്്റികൾ വ�ർത്തുന്ന
തിനുള്ള ലരേോമെഡുകൾ ലവണമെന്നതോണ് ഒരു ഇസ്ോലെൽ 
െത്്യ കൃഷിരീതിെോെ അക്ോലപോണിക് സിമ് ഒരു പ്രധോന 
െോനദണ്ും. ഒലര സെെും െത്്യവുും പച്്റികളും െറ്റു വി�കളും 
കർഷകർ്് വ�ർത്ിമെടു്ോമെന്നതോണ് ഈ കൃഷിരീതിയ
മട സർവ്വസ്ീകോര്യത.

പ്രവർത്തന േീതി
ഒരു കൃത്ിെ ജ�സുംഭരണി, വോട്ർ പമ്പ്, ലരേോമെഡുകൾ, 
എെ് ലററ്റർ, െത്്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ, വി�കൾ തുടങ്ങിെവെോണ് 
അക്ോലപോണിക് സ് െത്്യകൃഷി രീതിെിൽ ആവശ്യമുള്ള ഘട
കങ്ങൾ. ജ�സുംഭരണിയമട അ�വിനനുസരിച്് ലെൽപറഞ്ഞ 
ഘടകങ്ങളലടയും എണ്ത്ിലുും അ�വിലുും വ്യത്യോസും വരു
ന്നതോണ്. ഒരു ഉദോഹരണും ഇവിമട പറെോും. ആെിരും �ിറ്റർ 
സുംഭരണലശഷിയ�� ഒരു ടോങ്ിൽ ഈ രീതിെിലൂമട 100-120, 
3-4 ഇഞ്് വലുപ്പമുള്ള തി�ോപ്പിെ കുഞ്ഞുങ്ങമ� നിലഷേപിച്്, 
4-5 െോസത്ിനുള്ളിൽ വി�മവടു്ോവുന്നതോണ്. ലരേോമെഡ് 

ചുരുങ്ങിെത് ഒരടിമപോ്ും x 3 അടിവീതി x 3 അടിനീ�ും, 
എന്ന ലതോതിൽ ആവശ്യെോണ്. കൃത്ിെ വോയസഞ്ോരത്ിന് 
24 െണിക്കൂറുും പ്രവർത്ിക്കുന്ന 10 വോട് സിമ് ഒരു എെ് ലററ്റ
റുും െതിെോവുും. സുംഭരണിെിൽനിന്ന് െത്്യകു�ത്ിമ� ജ�ും 
പമ്പ് മെയ്് ലരേോമെഡിമ�ത്ിക്കുന്നതിന് 20 വോട് സിമ് 
വോട്ർപമ്പുും ആവശ്യെോണ്. ഒരു ഓലട്ോെോറ്റിക് സസഫണിമ് 
പ്രവർത്നത്ിലൂമട ലരേോമെഡിമ�ത്തുന്ന ജ�ും െത്്യടോങ്ി
ല�്് സെെോസെെങ്ങ�ിൽ നിശ്ിത ഇടലവ� വിട്് അരിച്് 
ഇറങ്ങുകയും ലവണും. സോലങ്തിക പരിജ്ോനും �ഭിച്തിന് 
ലശഷലെോ, അതുള്ളവലര മകോണ്് മെയ്ിപ്പിക്കുന്നലതോ ആെിരി
ക്കുും ഉെിതും. െത്്യകൃഷി രീതിമെക്കുറിച്് അത്യോവശ്യെറിവ്, 
പുസ്തകങ്ങൾ, ക്ോസുകൾ, ലസോഷ്യൽ െീഡിെ, ഫോമുകൾ സന്ദർ
ശിക്കുക എന്നിവെിലൂമട ലനടിെോൽ നല്തോെിരിക്കുും.

ഏവതലയാപും മത്സ്യങ്ങവള വളർത്തയാപും?
ഏതു സോഹെര്യവുെോെി മപോരുത്മപ്പടോൻ കഴിയന്ന, നല് 
രീതിെിൽ വ�ർത്ിമെടുത്ോൽ തി�ോപിെ തമന്നെോണ് 
അക്ോലപോണിക് സിമ� തോരും. വോ�, നട്ർ തുടങ്ങിെ െത്്യെി
നങ്ങളും വ�ർത്ോമെങ്ിലുും പ� സോലങ്തിക തടസങ്ങളും അതി
നുണ്്. നോടൻ െത്്യെിനങ്ങൾ കോർപ്പിനങ്ങൾ തുടങ്ങിെവ മെറു
ജ�ോശെങ്ങ�ിൽ സ്ീകോര്യെല്.

മത്സ്യത്തിവറെ തീറ്റക്രമപും
വ�ർത്തു െത്്യങ്ങൾ്് െിഎുംഎസ് സ് മകൽ അനുസരിച്് 
സമ്പൂർണ െത്്യോഹോരലത്ോമടോപ്പും അലസോ�, ലെമ്പ്, ലെന, 
െൾമെറി, പപ്പോെ, കപ്പ, െീര എന്നിവയമട ഇ�കളും നിശ്ിത 
അ�വിൽ സപ്ിമെ്റി ഫിഷ് ഫീഡോെി നൽകോവുന്നതോണ്. 
െത്്യപരിപോ�നത്ിൽ ശ്രദ്ധില്ണ് െമറ്റോരു കോര്യും അവയ്ക്കു
ണ്ോവുന്ന െി� ഫുംഗൽ െോക്റീരിെൽ ലരോഗങ്ങ�ോണ്. കല്ലുപ്പ്, 
മപോട്ോസ്യും മപർെോുംഗലനറ്റ് �ോെിനി തുടങ്ങിെവയമട നിശ്ിത 
അ�വിലുള്ള പ്രലെോഗത്ിലൂമട മെറുെത്്യകു�ങ്ങ�ിമ� െത്്യ
ലരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വമര നിെന്തി്ോവുന്നതോണ്. അനി
െന്തിതെോെ രീതിെിലുള്ള അണുെോധലെോ െറ്റ് അസുഖങ്ങല�ോ 
െോധിച്ോൽ ടോങ്ിമ� ജ�ും ഭോഗികെോലെോ ലവണ്ിവന്നോൽ പൂർ
ണെോലെോ െോറ്റോവുന്നതോണ്.

ലരേോമെഡുക�ിൽ െീഡിെെോെി ഉപലെോഗിക്കുന്നത് 74 ഇഞ്് 



കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേ വഷിേസന 

േര്്േ കഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ജൈവകൃഷിക്ക് 
വളക്കൂട്ടുകളും 

കീട-കുമിള്നാശി്ികളും

aoen-ap-«- \m-in\n

C-©n, ]-̈ -ap-f-Iv, sh-fp-̄ p-Ån k-aw tNÀ-̄ v N-X-̈ v A-ev-]w _mÀ-

tkm-¸p-sh-Å-¯nÂ I-e-¡n X-fn-¡p-I. 

]n®m¡v þ tKmaq{Xw an{inXw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
th-¸n³ ]n-®m-¡v   þ  1 In-tem

I-S-e ]n-®m-¡v    þ  10 {Kmw

bo-kv-äv     þ  10 {Kmw

tKm-aq-{Xw    þ  10 en-äÀ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
C-h 100 en-äÀ sh-Å-¯nÂ I-e-¡n h-bv-¡p-I. 3 t\-cw 3 an-\n-äv 

C-f-¡p-I. H-cm-gv-N I-gn-ªv 10 C-c-«n sh-Åw tNÀ-¯v sN-Sn-IÄ-

¡v H-gn-¨p-sIm-Sp-¡mw. 

th¸n³Ipcp k¯v

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
th-¸n³ Ip-cp s]m-Sn-¨-Xv   þ 3 In-tem

_mÀtkm-¸v    þ 10 {Kmw

sh-Åw     þ 10 en-äÀ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
3 In-tem th-¸n³Ip-cp s]m-Sn-¨v In-gn-sI-«n 10 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 

12 a-Wn-¡qÀ C-«v  A-cn-s¨-Sp-¡p-I. 10 {Kmw _mÀtkm-¸v 1 en-äÀ 

sh-Å-¯nÂ e-bn-¸n-¨-Xpw 10 C-c-«n sh-Åw tNÀ-¯v X-fn-¡mw. 

CXp Xfn¨v ]¨¡dnIfnse IpcpSn¸v AIämw. 

Incn-bm¯v FaÂj³

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
In-cn-bm-¯v  

C-Sn-¨p ]n-gn-ª \o-cv    þ  1 en-äÀ

tkm-¸v     þ  60 {Kmw

sh-fp-¯p-Ån A-c-¨-Xv   þ  30 {Kmw

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
tkm-̧ v 1/2 en-äÀ sh-Å-̄ nÂ e-bn-̧ n-̈ -Xn-te-¡v In-- cn-bm-̄ v C-Sn-̈ p 

]n-gn-ª \o-cpw sh-fp-̄ p-Ån A-c-̈ -Xpw tNÀ-̄  em-b-\n 15 en-äÀ 

sh-Åw tNÀ-̄ v X-fn-¡mw. CXp Xfn v̈ apfInse IpcpSn v̧ amämw.

]pI-bne Ijmbw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
]p-I-bn-e    þ H-¶-c-In-tem 

A-cn-ª-Xv

_mÀ-tkm-¸v    þ 120 {Kmw

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
]p-I-bn-e H-¶-c In-tem A-cn-ªv 4.5 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 24 

a-Wn-¡qÀ C-«p-h-bv-¡p-I. 120 {Kmw _mÀ-tkm-¸v Nq-Sp-sh-Å-

¯nÂ e-bn-¸n-s¨-Sp-¡p-I. C-cp em-b-\-n-I-fpw tNÀ-¯n-f-¡n 

A-cn-s¨-Sp-¡p-I. 7 C-c-«n sh-Åw tNÀ-¯v D-]-tbm-Kn-¡mw. 

aoenap«, iÂ¡IoS§Ä, apª F¶nhsb \in¸n¡m³ D]

tbmKn¡mw.

Poh-Pew

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
D-¸p-sh-Åw (I-SÂ sh-Åw)  þ 20 en-äÀ

Nm-W-Iw    þ 100 {Kmw

bo-Ì-v     þ 10 {Kmw

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
an-{in-Xw I-e-¡n 3 Zn-h-kw a¬-]m-{X-¯nÂ A-S-¨p-sh-bv-¡p-I. 

1 en-äÀ 10 en-äÀ sh-Å-¯nÂ t\À-¸n-¨v sN-Sn-IÄ-¡v H-gn-¨p sIm-

Sp-¡p-I. kkyhfÀ¨ XzcnXs¸Sp¯pw.

tamcv þ tKmaq{X an{inXw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
sh-Åw    þ 100 en-äÀ

]p-fn-¨ tam-cv/ssX-cv  þ 3 en-äÀ

tKm-aq-{Xw   þ 2.5 en-äÀ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
tN-cp-h-I-sf-Ãmw tNÀ-¯v 100 an-Ãn ho-Xw Hm-tcm sN-Sn-bp-sS I-S-

bn-epw H-gn-¨p-sIm-Sp-¡p-I aq-t¶m \m-tem X-h-W sN-bv-XmÂ 

hm-«-tcm-Kw X-S-bmw.

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

തയ്യാറയാക്കിയത് - സുരേഷ് തമ്കി സകി.
അസിസ്റ്റന്് എഡിറ്റർ, മകരളകർഷകൻ, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ
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_oPm-arXw
100 Intem hn¯v k¼p-jvSo-I-cn-¡m³

B-h-iy-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä

sh-Åw     þ  20 en-äÀ

]p-Xn-b Nm-W-Iw   þ  5 In-tem

tKm-aq-{Xw   þ  5 en-äÀ

Np-®m-¼v   þ  50 {Kmw

I-¶n-a-®v    þ  1 ]n-Sn  

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
20 en-äÀ sh-Å-¯nÂ Hm-tcm-¶m-bn tNÀ-¯v \-¶m-bn tbm-Pn-¸n-

¡p-I. 24 a-Wn-¡qÀ A-S-¨v kq-£n-¡p-I. aq-¶v X-h-W-bm-bn 2 

an-\n-äv t\-cw h-e-t¯m-«v C-f-¡p-I. 

100 In-tem-{Kmw hn-¯v ]-c-¯n C-Sp-I. C-Xn-\p ap-I-fnÂ _o-Pm-

ar-Xw X-fn-¡p-I. ti-jw hn-¯v ssI-sIm-ïv \-Ãh-®w Xn-cp-an 

_n-Pm-ar-Xw hn-¯n-\p ]p-d-¯v ]n-Sn-¸n-¡p-I. H-cp Zn-h-kw X-W-

enÂ ]-c-¯n-bn-Sp-I. 

ഖ\-Po-hm-arXw

B-h-iy-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä
\m-S³ ]-ip-hn-sâ Nm-W-Iw þ  100 In-tem

I-dp-¯ iÀ-¡-c   þ  1 In-tem

]-b-dp-s]m-Sn   þ  2 In-tem

tX-§ sh-Åw   þ  1 en-äÀ

a-®v (I-¶n-a-®v)   þ  1 ]n-Sn

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
H-cp ¹m-Ìn-¡v jo-änÂ Nm-W-Iw ]-c-¯n-bn-Sp-I. C-Xn-\p ao-sX  

s]m-Sn-̈  iÀ-¡-c hn-X-dn-bn-Sp-I. ]n-¶o-Sv tX-§ sh-Åw X-fn-¡p-I. 

C-Xn-\p ao-sX ]-bÀ-s]m-Sn hn-X-dp-I. H-cp ]n-Sn a-®v hn-X-dn C-h-

sb-Ãmw ssI-sIm-ïv C-f-¡n tbm-Pn-¸n-¡p-I. C-Xv sN-dn-b D-cp-f-

I-fm-bn D-cp-«n X-W-enÂ D-W-¡n-sb-Sp-¡p-I. 6 am-kw h-sc tI-Sp-

Iq-Sm-sX-bn-cn-¡pw. C-Xv s]m-Sn-̈ v D-]-tbm-Kn-¡mw. 100 In-tem-{Kmw 

ഖ\-Po-hm-ar-X-hpw 10 In-tem Im-en h-f-hpw tNÀ-¯v H-tc-¡-dnÂ 

hn-X-dp-I. a-®v \-Ã-h-®w D-gp-Xv ]-cp-h-s -̧Sp-̄ p-I. sh-Åw sI-«n- 

\nÀ-̄ n 200 en-äÀ Po-hm-ar-Xw H-gn-̈ p-sIm-Sp-̄ v \n-c-̄ n-b-ti-jw 

hn-X-bv-¡p-I. Htc¡dnÂ {]tbmKn¡m³ 100 Intem thïnhcpw.

Pohm-arXw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
ip-²-P-ew   þ  200 en-äÀ

tKm-aq-{Xw   þ  5 þ 10 en-äÀ

Nm-W-Iw   þ  10 In-tem

I-dp-¯ iÀ-¡-c   þ  1 In-tem

]-b-dp-s]m-Sn   þ  2 In-tem

a-®v    þ  H-cp-]n-Sn

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
H-cp hen-b ]m-{X¯nÂ sh-Å-sa-Sp-¯v Hm-tcm- h-kv-Xp-¡-fpw 

D-S-¨v tbm-Pn-¸n-¡p-I. hm-bv N-W-¨m-¡p-sIm-ïv A-S-bv-¡p-I. Zn-

h-kw aq-¶p-t\-cw 2 an-\n-«v h-e-t¯m-«v C-f-¡p-I. 48 a-Wn-¡q-

dn-\p-ti-jw D-]-tbm-Kn-¡mw. 7 Zn-h-kw h-sc \-\-sh-Å-¯n-eq-

sS \Â-Imw. C-Xn-\p ]p-d-sa hn-X-¨v H-cp am-k-¯n-\p-ti-jw 

100 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 5 en-äÀ Po-hm-ar-Xw Xfn-¡mw. (]p-fn-¨ 

tam-cv Ip-anÄ-\m-in-\n-bpw tlmÀ-tam-Wp-am-Wv). 7 Znhkwhsc 

kq£n¨psh¨v D]tbmKn¡mw. 

ao³ an{inXw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
ao³ th-Ìv    þ 1 In-tem

iÀ-¡-c    þ  1 In-tem

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
iÀ-¡-c-bpw ao-\pw Xp-ey A-\p-]m-X-¯nÂ F-Sp-¡p-I. iÀ-¡-c 

s]m-Sn-s¨-Sp-¡p-I. C-Xv 1 In-tem ao-\p-am-bn tNÀ-¯v C-f-¡p-I. 

¹m-Ìn-Iv ]m-{X-¯n-tem a¬-]m-{X-¯n-tem C-«v hm-bp-I-S-¡m-¯-

hn-[w X-W-enÂ h-bv-¡p-I. 25 Zn-h-kw I-gn-ªv A-cn-s¨-Sp-¯v 

D-]-tbm-Kn-¡mw. 1 G-¡-dn-\v 300 an-Ãn-en-äÀ 10 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 

t\À-¸n-¨v D-]-tbm-Kn-¡mw. 3 amkw hsc kq£n¨psh¡mw. 

tcmK{]Xntcm[tijn¡v D¯aw.

]©-K-hyw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
Nm-W-Iw   þ  500 {Kmw

tKm-aq-{Xw   þ  200 an-Ãn

]mÂ    þ  100 an-Ãn

s\-¿v    þ  100 an-Ãn

ssX-cv    þ  100 an-Ãn

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
H-cp a¬-]m-{X-¯nÂ Nm-W-Iw, s\-¿v C-h tNÀ-¯v \-¶m-bn 

C-f-¡p-I. hm-bv-`m-Kw tIm-«¬ Xp-Wn-sIm-ïv sI-«n h-bv-¡p-I. 

24 a-Wn-¡q-dn-\p-ti-jw C-Xn-te-¡v 200 an-Ãn tKm-aq-{Xw H-gn-¨v 

\-¶m-bn C-f-¡n ho-ïpw sI-«n-h-bv-¡p-I. Zn-h-k-hpw 2 {]m-h-iyw 

2 an-\n-äv C-f-¡p-I. 16þmw Zn-h-kw C-Xn-te-¡v 100 an-Ãn ]m-epw 100 

an-Ãn ssX-cpw tNÀ-¯v \-¶m-bn C-f-¡n 5 Zn-h-kw Iq-Sn sI-«n-h-

bv-¡p-I. 21þmw Zn-h-kw C-f-¡n D-]-tbm-Kn-¡mw. 

s\-Ãn-\v 30 en-äÀ H-tc-¡-dn-\v, sX-§v H-¶n-\v 1 en-äÀ, hm-g-bv-¡v 

100 an-Ãn ]-¨-¡-dn-IÄ-¡v 20 a-S-§v sh-Åw tNÀ-¯v C-e-I-fnÂ 

X-fn-¨p-sIm-Sp-¡p-I-tbm Np-h-«nÂ H-gn-¨p sIm-Sp-¡p-I-tbm sN-

¿mw. 3 amkw hsc kq£n¨psh¨v D]tbmKn¡mw.

IpanÄtcmK-\m-in\n

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
Np-¡p-s]m-Sn   þ  200 {Kmw

]mÂ    þ  2 en-äÀ

sh-Åw     þ  2 en-äÀ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
2 en-äÀ sh-Å-¯nÂ Np-¡p-s]m-Sn \-¶m-bn tbm-Pn-¸n-¨v Xn-f-¸n-

¡p-I. \-¶m-bn C-f-¡-Ww. {Zm-h-Iw ]-Ip-Xn-bm-Ip-t¼mÄ C-f-¡n-

sh-̈ v X-Wp-̧ n-¡p-I. 22 en-äÀ sh-Åw tNÀ-¡p-I. A-Xn-\p-ti-jw 

]m-epw tNÀ-¯v 24  a-Wn-¡qÀ A-S-¨v h-bv-¡p-I. A-cn-s¨-Sp-¯v 

48 a-Wn-¡q-dn-\-Iw Ip-anÄ-tcm-K-§Ä-s¡-Xn-sc D-]-tbm-Kn-¡mw. 

Im´mcn þ tKmaq-{X-an-{inXw

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
tKm-aq-{Xw   þ  1 en-äÀ

Im-´m-cn   þ  10 {Kmw

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
1 en-äÀ tKm-aq-{X-¯nÂ 50 {Kmw Im-´m-cn A-c-¨v C-f-¡n-tbm-Pn-

¸n-¡p-I. C-XnÂ 7 en-äÀ sh-Åw tNÀ-¯v X-fn-¨p-sIm-Sp-¡mw. 

CeXo\n¸pgp¡sf CXp Xfn¨p \nb{´n¡mw. 



കരുത്തുറ്റ വളർച്ചയ്ക്ക് സംയ�ോജിത വളപ്രയ�ോഗം
മണ്ണുപരിശ�ോധനയുടെ അെിസ്ോനത്ിൽ വളപ്രശ�ോഗം നെശത്
ണ്ടതോണ്.  പ്രതിവർഷം ടതട്ോന്ിന് 1-2 കി.ഗോം വടര കുമ്ോ�ം 
രണ്ടു മൂന്നു മോസ്ളിലോ�ി മഴസമ�ത്് മണ്ിൽ ഇളക്ിശചേർത്തു 
ടകോടുശക്ണ്ടതോണ്.  ജൈവവളം ധോരോളമോ�ി മണ്ിൽ ശേർത്തു 
ടകോടുക്ണം. ആദ്യ ടകോല്ം 2 കി.ഗോം, രണ്ടോംവർഷം 5 കി.ഗോം, 
പിന്നീടുളള വർഷ്ളിൽ 10 കി.ഗോം എന് നിരക്ിൽ ജൈവവളം 
നൽകോം.  ടത്ിടറെ അവ�ിഷ്ട്ൾ ടകോണ്ടുതടന് തയ്ോറോക്ി� 
കശ്ോസ്റ് ഉത്മ ജൈവവളമോണ്.  ആദ്യ വർഷം മുതൽ തടന് 
മണ്ണുപരിശ�ോധന അെിസ്ോനമോക്ിയുളള രോസവളം നൽകി�ോൽ 
കൃത്യസമ�ത്് വിളവ് ലഭിക്ം.

സസ്യപരിപോലന മോർഗങ്ങൾ 
ജതകളിടല കനീെശരോഗബോധ ടേറുക്ന്തിന് ഇെവിട്ടുള്ള നിരനീക്ഷ
ണമോണ് ഏകമോർഗം.  കുറി� ഇനം ജതകളിൽ ടകോ്ൻേില്ി, 
ടേ്ൻേില്ി എന്ിവയുടെ ആക്രമണം കൂടുതലോ�ി കോണടപെടുന്നു
ണ്ട്.  ശതോട്ട്ളിൽ ശുേിത്ം പോലിക്ക.  മുൻകരുതലോ�ി ശവപെിൻ 
പിണ്ോക്ം മണലം തുല്യ അളവിൽ കലർത്ി നോശ്ോലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള 
2-3 ഓലക്വിളുകൾക്ിെ�ിൽ നിശക്ഷപിക്ക.  അടല്ങ്ിൽ 45 ദി
വസത്ിടലോരിക്ൽ പോറ്ോഗുളികകൾ ഓലക്വിളുകൾക്ിെി�ിൽ 
ടവചേ് മണൽടകോണ്ട് മൂെോവുന്തോണ്.  കൂമ്പുേനീ�ൽ ബോധശ�റ് ഭോ
ഗ്ൾ മുറിച്ചു നനീക്ി ശകെോ� ഭോഗ്ൾ കത്ിക്കയും മുറിവിൽ 
ശബോർശ�ോകുഴമ്പു ശതക്കയും ശവണം. കുറി� ഇനം ടതങ്ങുകൾ
ക്് ടേമ്പു കലർന് കുമിൾനോ�ിനികൾ ശ�ോൈിചേതല്ോത്തിനോൽ 
പകരം ജ�ശത്ൻ എം-45 എന് കുമിൾനോ�ിനി െിഷയൂശപപെറിൽ 
ടപോതിഞ്് മുകളിലള്ള രശണ്ടോ മൂശന്ോ ഓലക്വിളുകളിൽ വച്ചു ടക
ട്ടിടക്ോടുക്ോവുന്തോണ്. 
ടതക്ൻ ശകരളത്ിൽ കോറ്റുവനീഴ്ച ശരോഗം വ്യോപകമോ�ി കോണുന്തി
നോൽ പ്രോശദ�ികമോ�ിത്ടന് പ്രതിശരോധശ�ഷിയുളള മോതൃവൃക്ഷ
്ൾ കടണ്ടത്ി വിത്തുശത് സംഭരിചേ് ജതകൾ ഉത്പോദിപെി
ക്ന്തോണ് ഉത്മം.  കോറ്റുവനീഴ്ച പ്രതിശരോധശ�ഷിയുളള ഇന്ൾ 
ഉടണ്ടങ്ിലം ആവ�്യത്ിനുളള നെനീൽവസ്തുക്ളുടെ അഭോവം പരിഹ
രിക്ന്തിനുളള ഏകമോർക്ഷം വിശകന്ദനീകൃത നഴ് സറികളോണ്. �ോ
സ്തനീ� പരിപോലനമുറകളിലൂടെ കുറഞ്ത് 80 ശത് പ്രതിവർഷം 
ഉറപെിക്ോനോകും. 

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

നാടൻ 
മാവുകൾ 
നാടിന്റെ 
നൻമ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേ വഷിേസന 

േര്്േ കഷേമ വകുപ്പ്

ന്െങ്ിൻതെകൾക്കു 
ന്മച്ചന്പെട്ട പരിചരണം

േനീഫ് എ�ിറ്ർ  -  ൈി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നോ�ർ
  പ്രിൻസിപെൽ ഇൻഫർശമഷൻ ഓഫനീസർ
  ഫോം ഇൻഫർശമഷൻ ബയൂശറോ

എ�ിറ്ർ  -  ൈ�ശ്നീ ബി.
  പബ്ിശക്ഷൻ ഓഫനീസർ

ശലോ-ഔട്ട് �ിജസനിംഗ്  -  മോ� സശ്ോഷ്

ഫോം ഇൻഫർശമഷൻ ബയൂശറോ പ്രസിദ്നീകരണം

തയ്ോറോക്ി�ത്ക് - വിഷ്ണു എസ്ക്.പി.
അഗികൾചേർ ഓഫനീസർ, ഫോം ഇൻഫർശമഷൻ ബയൂശറോ



കുറി� ഇനം മോതൃവൃക്ഷമോയും രണ്ടമശത്തിൽ ടനെി� ഇനം മോതൃ
വൃക്ഷമോയും ഉപശ�ോഗിക്ന്നു. 

നടീൽ രീതി
ശവനൽമഴ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ോൽ ടത്ിൻജതകളുടെ നെനീൽ ആരം
ഭിക്ോവുന്തോണ്. മഴ �ക്ിപ്രോപിക്ന്തിന് മു്് നെനീൽ പൂർത്നീ
കരിക്കയും ശവണം.  തോഴ്ന്ന പ്രശദ�്ളിൽ മഴ കഴിഞ്് നവംബർ 
മോസം നടുന്തോണ് ഉേിതം.
നല് സൂര്യപ്രകോ�ം ലഭിക്ന് സ്ലമോണ് ടത്ിൻ ജതകൾ നടു
ന്തിനോ�ി ടതരടഞ്ടുശക്ണ്ടത്.  ജതകൾ തമ്ിൽ നിശ്ിത 
അകലവും ഉണ്ടോ�ിരിക്ണം. ഉ�രം കൂെി� ഇന്ൾ 7.5 മനീറ്ർ 
അകലം പോലിചേോണ് നശെണ്ടത്. തോഴ്ന്ന പ്രശദ�്ളിൽ കൂനകൾ 
ഉണ്ടോക്ി ശവണം ജതകൾ നശെണ്ടത്. 
1.2 മനീറ്ർ വനീതം നനീളവും വനീതിയും ആഴവും ഉളള കുഴികളോണ് നടുന്
തിനോ�ി എടുശക്ണ്ടത്.  അതിനു ശ�ഷം കശ്ോസ്റം ശമൽമണ്ണും 
ടകോണ്ട് കുഴിയുടെ പകുതി ഭോഗം നിറയ്ക്കണം. കുഴികളുടെ അെിഭോഗ
ത്് രണ്ടു നിര ടതോണ്ട് മലർത്ി അടുക്ിവയ്ക്കുന്ത് ൈലസംരക്ഷണ
ത്ിന് സഹോ�ിക്ം. ടേങ്ൽ പ്രശദ�ത്് 2 കിശലോഗോം ഉപെ് കുഴി 
എടുക്ശ്ോൾ തടന് അെിവ�ത്ിടുന്ത് മണ്ിടറെ ഘെന ടമചേ
ടപെടുത്തുന്തിന് നല്തോണ്.   
ഇ്ടന തയ്ോറോക്ി� കുഴികളിൽ ജതകൾ വയ്ക്കുന്തിനുള്ള 
ടേറുകുഴി എടുത്് ജതകൾ നെോം. നടുന്തിനുള്ള ജതകൾ വളടര 
ശ്ദ്ോപൂർവ്ം ശവണം നഴ് സറികളിൽ നിന്നും ഇളക്ിട�ടുശക്ണ്ടത്.  
ഇളക്ിട�ടുത് ജതകൾ ഉെടന തടന് നെണം.  പരമോവധി 4 മുതൽ 
5 ദിവസം വടര തണലിൽ സൂക്ഷിക്ോം.  നടുന്തിന് മു്ോ�ി 200 
ഗോം സയൂശ�ോശമോണസ് അര കിശലോ ശവപെിൻപിണ്ോക്മോ�ി കൂട്ടിക്
ലർത്ി കുഴികളിൽ ഇടുന്ത് ശരോഗപ്രതിശരോധത്ിന് നല്തോണ്.  

തതകളുടട പരിചരണം
ടത്് ഒരു ദനീർഘകോല വിള�ോ�തുടകോണ്ടുതടന് ആദ്യവർഷ്
ളിടല പരിേരണം ഭോവി�ിടല വിളവിടന സ്ോധനീനിക്മന് കോര്യം 
ശ്ദ്ിക്ണം. ജതകൾക്് തോങ്ങുനൽകി കോറ്ത്് ഉല�ോടത 
ശനോക്ണം. ആദ്യവർഷ്ളിൽ തണൽ ക്രമനീകരണം അത്യോവ
�്യമോണ്. ശവനൽസമ�ത്് ടതക്പെിഞ്ോറൻ ടവ�ിശലൽക്ോ
ടത ശ്ദ്ിക്ക. മഴടവള്ളശത്ോടെോപെം ടേളിയും മണ്ണും കുഴി�ിൽ 
ഇറ്ി കെഭോഗം മൂെിശപെോകോടത ശ്ദ്ിക്ണം.  മഴ ഇല്ോത് അവ
സര്ളിൽ ൈലശസേനം നൽകണം.  നോലദിവസത്ിടലോരിക്ൽ 
45 ലിറ്ർ ടവളളം ഉറപ്പുവരുശത്ണ്ടതോണ്. ൈലശസേനം നൽകുന് 
ശതോട്ട്ളിൽ ഇരട്ടിവിളടവന്ോണ് അനുഭവസോക്ഷ്യം. തുള്ളിനന 
സംവിധോനം ഏർടപെടുത്ി�ിട്ടുള്ള ശതോട്ട്ളിൽ വളത്ിടറെയും 
ൈലത്ിടറെയും കോര്യക്ഷമമോ� ഉപശ�ോഗം ഉറപ്പുവരുത്ോനോകും.  

ക ല്പവൃക്ഷമോ� ടത്് എന്നും ഒരു ആദോ�വിള�ോണ്.  ആദോ�ം 
കിട്ടിത്തുെങ്ങുന് വർഷം വടരയുളള അദ്്ോനവും മുതൽമുെക്ം 
ടേറുതല്തോനും. അതുടകോണ്ടുതടന് ജതകളുടെ ടതരടഞ്

ടുക്ലം പരിേരണവും വളടര ശ്ദ്ോപൂർവം ടേശയ്ണ്ട ഒരു കോര്യ
മോണ്. �ോസ്തനീ� പരിേരണവും ശ്ദ്യും ടത്ിന് വർഷ്ശളോളം 
ടമചേടപെട്ട വിളവ് നൽകുടമന്തിൽ സം��മില്. എട്ല്ോമോണ് 
ടത്ിൻജതകളുടെ കോര്യത്ിൽ ശ്ദ്ിശക്ണ്ടത്. 

'വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം'
ഗുണശമന്മയുളള നെനീൽവസ്തുക്ളോണ് ഏടതോരു വിളയുടെയും 
ആദോ�ം നിശ്�ിക്ന്ത്. ശരോഗപ്രതിശരോധശ�ഷിയുളളതും അതയു
ത്പോദനശ�ഷിയുളളതുമോ� മോതൃവൃക്ഷത്ിൽ നിന്നും ടതരടഞ്ടു
ത് വിത്തുശത്കൾ ടമ�്-ജൂൺ മോസത്ിലോണ് പോശകണ്ടത്. 
ഇതിൽ നിന്നും ഉത്മ ലക്ഷണ്ളെ്ി� നെനീൽവസ്തുക്ൾ ടതര
ടഞ്ടുക്ക�ോണ് ആദ്യം ടേശയ്ണ്ടത്.

ഗുണയമന്മയുളള തതകളുടട സവിയേഷതകൾ
 � ശവഗത്ിൽ മുളച്ചു വരുന് ജതകൾ (4-5 മോസത്ിനകം) 
 � ഒരു വർഷടമങ്ിലം പ്രോ�മോ�തും 6 മുതൽ 8 ഓലകൾ വടരയുളള
തുമോ� കരുത്തുറ് ജതകൾ.

 � കുറഞ്ത് 10-12 ടസ.മനീറ്ർ കണ്ോെിക്നമുളള (കഴുത്ളവ് ) ജതകൾ.
 � ശനരശത് ഓലക്ോലകൾ വിരിയുന്തും ധോരോളം ശവരുകളുളളതു
മോ� ജതകൾ.

ഇനങ്ങൾ
ഇന്ൾ പ്രധോനമോയും മൂന്നു തരം.
ടനടി� ഇനങ്ങൾ(ഉ�രം കൂടി�വ)
ഏറ്വും കൂടുതൽ കൃഷി ടേയ്യുന് ഇനം.  നല് ടകോപ്രോ തൂക്ം.  നല് 
പരിേരണത്ിൽ 7-8 വർഷത്ിനുളളിൽ കോയ്ക്കും. പശ്ിമതനീര 
ടനെി� ഇനം (WCT), ലക്ഷദ്നീപ് ഓർ�ിനറി, ആൻ�മോൻ ഓർ�ി
നറി, േന്ദകല്പ, ശകരേന്ദ, മലബോർ പ്രശദ�ടത് കപെോെം, ടതക്ൻ 
ശകരളത്ിടല ശകോമോെൻ എന്ിവ പ്രധോന ഇന്ൾ.
കുറി� ഇനങ്ങൾ ( ഉ�രം കുറഞ്ഞവ )
3-4 വർഷത്ിനുളളിൽ കോയ്ക്കുന് കുറി� ഇന്ൾ ഇളനനീർ ഉപശ�ോഗ
ത്ിന ്ശ�ോൈിചേവ�ോണ.് മല�ൻ കുറി� മഞ്, മല�ൻ കുറി� ഓറഞ്,് 
േോവക്ോെ ്കുറി� ഓറഞ്,് കോറ്റുവനീഴ്ച പ്രതിശരോധശ�ഷിയുളള േോവക്ോെ് 
കുറി� പചേ, മല�ൻ കുറി� പചേ  എന്ിവ പ്രധോന ഇന്ൾ.
സങ്കര ഇനങ്ങൾ
ടനെി� ഇന്ളുടെ സ്ഭോവസവിശ�ഷതകശളോെ് സോമ്യം. പ്രധോന
മോയും �ിxെി, െിx�ി എന്നീ ഇന്ളോണുളളത്.  ആദ്യശത്തിൽ 



ക്ഷീരമേഖലയിലല 
പുത്തൻ പ്രവണതകൾ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

വാഴയ്കാമ�ാട് എന്ിവയം ഉപമയാഗത്ിലുണ്്. സമ്പൂർണ �ീറ്റ
യായ റ്റിഎംആർ (മടാട്ൽ േിക് സഡ് മ�ഷൻ) ഉപമയാഗിക്കുന് 
കർഷകരം മകരളത്ിലുണ്്. റ്റിഎംആർ �ീറ്റയിൽ ആവശ്യ
ോയ മ�ാ�ിൽ നാരകൾ അടങ്ിയിട്ടുള്ള�ിനാൽ ശരിയായ 
രീ�ിയിൽ ദഹനപ്ക്ിയ നടക്കുന്�ിനം ദഹനസംബ്ന്ധോയ 
മരാഗങ്ൾ �ടയന്�ിനം ഉപകരിക്കുന്നു.

�ീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയ്ക് പശുവവന്ിന് ശരാശരി 10 വസന്് നീകേി 
വയ്കാവേങ്ിൽ പശുവളർത്ൽ �ാഭകരോകോം. അ�ിനായി പു
ല്ിനങ്ളായ സിഒ3, സിഒ4, ഗിനിപ്പുല്്, മകാംമഗാ സിഗ്നൽ, മന
പ്പിയർ എന്ിവയം മുരിങ്, ശീേവകോന്, സുബ്ാബുൾ, അഗത്ി
ച്ീര തുടങ്ിയ വൃക്ഷ വിളകളം ഉപമയാഗികോവുന്�ാണ്. പുല്് 
മു�ിച്ചു നൽകുവാനായി ചാഫ് കട്ർ ഉപമയാഗിക്കുന്�ിലൂവട 
ദഹന പ്ക്ിയ സുഗേോക്കുന്�ിനം, �ീറ്റ പാഴാകുന്�് 
കു�യ്ക്കുന്�ിനം സഹായിക്കും.

ശാസ്തീയ പരിചരണത്ിൽ ഏറ്റവും ശ്ദ്ിമകേണ് കാര്യം 
ക�വയാണ്. വൃത്ിയള്ള വ�ാഴുത്ം, ശാസ്തീയോയ ക�വയം 
അകിടു മരാഗവത് അകറ്റി നിറുത്ം. ക�വയന്ത്രത്ിവന് 
ഉപമയാഗം ഇന്് പ്ചാരത്ി�ായികേഴിഞ്ഞു. ഫാമുകളിൽ ക�
വയന്ത്രം അനിവാര്യോണ്. അകിടുമരാഗനിയന്ത്രണകിറ്റുകളവട 
ഉപമയാഗം പ്ധാനവപ്പട് ഒന്ാണ്. അകിടുമരാഗം ആരംഭത്ിൽ 
�വന് കവണ്ത്ാൻ ഇ�ിലൂവട കഴിയന്നു. ക�വമശഷം മു�കാ
മ്പുകൾ മപാവിമഡാൺ അയഡിൻ �ായനിയിൽ മുമകേണ്തും 
അകിടുമരാഗം നിയന്ത്രികോൻ അനിവാര്യോണ്.

ക്ഷീരകർഷകർ മനരിടുന് േവറ്റാര പ്ധാന വവല്ലുവിളി സങ്
രയിനം പശുകേളിൽ കണ്ടുവരന് വന്ധ്യ�യാണ്. മപാഷകാ
ഹാരക്കു�വു മൂ�മുള്ള വന്ധ്യ�യാണ് കിടാരികളിൽ പ്ധാനോ
യം കാണുന്�്. അമ�ാവടാപ്പം മഹാർമോണുകളവട 
ഏറ്റക്കു�ച്ിൽ അണുബ്ാധ എന്ിവ മൂ�മുണ്ാകുന് വന്ധ്യ�യമു
ണ്്. ഇ�് യഥാസേയത്ള്ള ചികിത്സയിലൂവട ഒര പരിധി വവര 
പരിഹരികോവുന്�ാണ് കിടാരികളിൽ ആദ്യ പ്സവം 30 ോ
സത്ിനള്ളി�ാക്കുകയം ക�വപ്പശുകേളിൽ രണ്ടു പ്സവങ്ൾ 
�മ്ിലുള്ള ഇടമവള 15 ോസോയി കു�യ്ക്കുകയോണ് പശുവളർ
ത്ൽ �ാഭകരോകോൻ വചമയേണ്�്. അമ�ാവടാപ്പം ഡയ�ി 
ഫാേിവ� പ്ഥേ ഉല്പന്ം പാ�ല് േ�ിച്് അവിവട ജനിക്കുന് 
പശുക്കുട്ിയാണ് എന് സങ്ൽപ്പത്ിന് ഇന്് പരവകേ 

അംഗീകാരം സകവന്ിട്ടുണ്്.

മരാഗപ്�ിമരാധ കുത്ിവയ്പുകൾ, മരാഗ നിർണയ ോർഗ്ഗ
ങ്ൾ എന്ിവ പശുവളർത്�ിൽ ഒഴിവാകോനാകാത് മേഖ�
യാണ്. കുളമ്പുമരാഗത്ിവന�ിവരയള്ള പ്�ിമരാധകുത്ി 
വയ്ാണ് ഇ�ിൽ മുഖ്യം. ആമരാഗ്യപരിപാ�നത്ിലുള്ള ശ്ദ് 
വേച്വപ്പട് ഉൽപാദനത്ിലൂവട പ്�ിഫ�ിക്കുന്നു.

കന്നുകുട്ികളവട ശാസ്തീയ പരിചരണവും അനിവാര്യോയ 
ഒന്ാണ്. യഥാസേയത്ള്ള വിരേരന്്, ശാസ്തീയ �ീറ്റക്േം 
എന്ിവ ഇ�ിൽവപടുന്നു. 15 ോസത്ിനള്ളിൽ പ്ായപൂർത്ി 
വയത്ാൻ പാകത്ിൽ കിടാരികവള വളർത്ിവയടുകോൻ 
�ക്ഷ്യേിടണം. മൂന്് ോസം വകാണ്് ഒര പശുക്കുട്ിയവട ശരീര 
തൂകേം ജനിച്മപ്പാഴുള്ള�ിവന് ഇരട്ിയിവ�ത്ണവേന്�ാവണം 
നമ്മുവട �ക്ഷ്യം. അമ�ാവടാപ്പം കാളക്കുട്ികൾകേ് കു�ഞ്ഞ വച
�വിലുള്ള �ീറ്റ നൽകി വളർത്ി ഇ�ച്ിയ്കായി വിൽക്കുന് 
രീ�ിയം ഇന്് പ്ചരിച്ചു വരന്നു.

സ്വ്ോയ പാൽവിപണന രീ�ികൾ അവ�ംബ്ിക്കുന് 
നിരവധി കർഷകരം മകരളത്ിലുണ്്. �നിേ നഷ്ടവപ്പടാവ� 
ക�വന്ടുത് പാൽ പായ്ക്വചയ്തു ഉയർന്വി�യ്ക് വിറ്റഴിക്കുന് രീ
�ിയാണി�്. ഫാം ഫ്രഷ് പാ�ിന് മകരളത്ിൽ ഒര പ്മ�്യക 
വിപണി ഇന്നുണ്്. പാ�ിവന കൂടാവ� പാലുല്പന്ങ്ളായ സ�ര്, 
സംഭാരം, വനയേ്, പനീർ എന്ീ മൂ�്യവർദ്ി� ഉൽപ്പന്ങ്ളിലൂ
വട �ാഭം മനടുന്വരം ഈ രംഗത്ണ്്. 

തയ്യാറയാക്കിയത്  - ഡ�യാ.ആർ.ഡേണുഡ�യാപയാൽ
അസിസ്റ്റന്് ഡയ�ക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
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രളത്ിൽ വർദ്ിച്ചു വരന് പാ�ിവന് ആവശ്യക�യം 
ഈ മേഖ�യിലുള്ള സഹായ പദ്�ികളം ഒട്നവധി 
മപവര ഈ രംഗമത്യ്ക് ആകർഷികോൻ കാരണോയിട്ടു

ണ്്. വർദ്ിച്ചു വരന് �ീറ്റവച�വ്, മജാ�ികോരവട അഭാവം, 
കു�ഞ്ഞു വരന് കൃഷിഭൂേി, വിപണനവുോയി ബ്ന്ധവപ്പട് പ്ശ് ന
ങ്ൾ എന്ീ വവല്ലുവിളികൾകേിടയിലും ഒട്നവധി ക്ഷീരകർഷ
കർ സ്വ്ം ഇച്ാശക്ി വകാണ്് ഈ രംഗത്് നി�യ�പ്പിച്ിട്ടു
ണ്്. ഇവവരല്ാം�വന് നൂ�നശാസ്തീയപരിപാ�ന രീ�ികളി 
ലൂവട പരോവധി ഉല്പാദനം മനടിവയടുകോനള്ള പരിശ്േത്ി�ാ
ണു�ാനം.

ഒര വീട്ിൽ ഒര പശു എന് സങ്ൽപത്ിൽ നിന്നു ോ�ി 
അമ്ാ, പമത്ാ അ�ി�ധികമോ പശുകേവള വാണിജ്യാടി
സ്ാനത്ിൽ വളർത്ന് ഒര സേീപനം വപാതുവിൽ മകരള
ത്ിൽ കണ്ടു വരന് ഒര ോറ്റോണ്. വേച്വപ്പട് സാമങ്�ികവി
ദ്യകളവടയം യന്ത്രവൽകേരണത്ിവന്യം സഹായത്ാൽ 
മജാ�ിഭാരം കു�ച്ചുവകാണ്് ഏറ്റവും നല് പശുകേൾകേ് നല് പരി
ചരണം നൽകി പരോവധി ഉല്പാദനം മനടിവയടുക്കുക എന്�ാ
ണ് ഈ ഡയ�ി ഫാമുകൾ �ക്ഷ്യേിടുന്�്.

വ�ാഴുത്് നിർമ്ാണം, പശുകേവള �ിരവഞ്ഞടുകേൽ, �ീറ്റ
ക്േം, ശാസ്തീയപരിപാ�നം, പാൽവിപണനം, മൂ�്യവർദ്ി� 
ഉല്പന്ങ്ളവട ഉൽപാദനം എന്ീ രംഗങ്ളിവ�ല്ാം ഒട്നവധി 
പുത്ൻ പ്വണ�കളാണ് ഇന്് കണ്ടു വരന്�്. ഈ പ്വർത്
നങ്ളിൽ പ�തും അനിവാര്യവും അനകരണീയവുോണ്.

ഏറ്റവുേധികം ോറ്റങ്ൾകേ് വിമധയോയ ഒര രംഗോണ് 
വ�ാഴുത്നിർമ്ാണം. സൂര്യപ്കാശവും, വായ സ്ാരവും 
യമഥഷ്ടം �ഭിക്കുന് ഉയർന് മേൽക്കൂരയള്ള, ഭിത്ികളില്ാത് 
തു�ന് വ�ാഴുത്കൾ ആണ് സങ്രയിനം പശുകേൾകേ് നല്�്. 
അകിടുവീകേം മപാലുള്ള മരാഗങ്ൾ �ടയന്�ിന് ഇ�് വളവര
യധികം സഹായിക്കുന്നു. വ�ാഴുത്ിനള്ളിവ� ചൂട് കു�യ്കാൻ 
അടിക്കൂര, ഫാൻ, തുള്ളി നന (േിസ്റ്റ് ) എന്ിവയം കർഷകർ 
ആവശ്യാനസരണം ഉപമയാഗിച്ചു വരന്നു.

വ�ാഴുത്ിനള്ളിൽ പശുകേൾകേ് നിൽകോനള്ള സ്�ത്ി
വന് അളവിലും വ്യ�്യസ്ത� കണ്ടുവരന്നു. 6 അടി നീളവും, 4 അടി 
വീ�ിയമുള്ള ഇടോണ് ഒര പശുവിനായി ഇമപ്പാൾ നീകേി വയ്ക്കു
ന്�്. പശുവിവന് മദഹത്് ചാണകം പുരളാവ� പിന്ിലുള്ള 

ഒരടിമയാളം വീ�ി വരന് ചാണകച്ാ�ിൽ വീഴാൻ മവണ്ിയാ
ണ് ഈ ക്േീകരണങ്ൾ വചയ്തു വരന്�്.

പശുകേൾകേ് കിടകോനായി �ബ്ർ വേത്കൾ നൽകുന്
തും ഇന്് സാധാരണോണ്. 6 അടി നീളവും 4 അടി വീ�ിയമു
ള്ള ഇവ സങ്രയിനം പശുകേൾകേ് ഉണ്ാകുന് സന്ധികളമടയം 
കുളമ്ിമന്യം �കരാറുകൾകേ് ഒര പരിധിവവര 
പ്�ിവിധിയാണ്. മൂന്് പശുകേൾകേ് മവണ്ി ഒര �ബ്ർ കിടകേ
യവണ്ങ്ിൽ ആവശ്യാനസരണം അ�് ോ�ി ോ�ി ഉപമയാഗി
കോവുന്�ാണ്. �ബ്ർ വേത്കളവണ്ങ്ിലും പശുകേവള കു�ച്ചു 
സേയവേങ്ിലും വ്യായാേത്ിനായി പു�ത്് അഴിച്ചുവകട്ടുന്�ാ
ണ് അവയവട ആമരാഗ്യത്ിനത്േം, അ�ിനായി തു�സായ 
സ്�ം നീകേി വയ് മകേണ്�ാണ്.

ശുദ്ോയ കുടിവവള്ളം ഇരപത്ിനാ�് േണിക്കൂറും പശു
കേൾകേ് നൽകാനള്ള സംവിധാനങ്ൾ ഇന്് പ� വ�ാഴുത്ിലു
മുണ്്. ഇ�് മജാ�ിഭാരവത് കു�യ്ക്കുന്മ�ാവടാപ്പം ഉൽപാദന വർ

ദ്നവിനം സഹായിക്കുന്നു. പ്മ�്യകിച്ചും ചൂട് കാ�ത്് ഇ�ിവന് 
പ്മയാജനം വളവരമയവ�യാണ്. പശുകേൾകേ് �ീറ്റ കട്ിയായി 
നൽകി വവള്ളം മവവ� നൽകുന് രീ�ിയം ഉമ�ാവടാപ്പം പ്ചരി
ച്ചു വരന്നു. ഉേനീർ കൂടു�ൽ ഉ�്പാദിപ്പികേവപ്പടുന് ഈ രീ�ി 
പശുകേളിൽ ദഹനവത് വളവരയധികം സഹായിക്കുന്നു.

വ�ാഴുത്ിമനാട് മചർന് ബ്മയാഗ്യാസ് പ്ാന്് നിർമ്ിക്കു
ന്�് വകാണ്് പരിസരശുചീകരണമത്ാവടാപ്പം വീട്ാവശ്യ
ത്ിനള്ള പാചകവാ�കവും �ഭ്യോകുന്നു. ബ്മയാഗ്യാസിൽ 
നിന്നും പു�ത് വരന് സ്ല�ി പ്മയാജനവപ്പടുത്ി േണ്ിര കമമ്ാ
സ്റ്റുണ്ാകേി വിൽക്കുന് കർഷകരമുണ്്. ബ്മയാഗ്യാസിൽ 
നിന്നും പു�ത് വരന് സ്ല�ിമയാവടാപ്പം വ�ാഴുത് കഴുകുന് 
വവള്ളവും മഗാമൂത്രവും മചർത്് സ്ല�ി പമ്് ഉപമയാഗിച്് കൃഷി
യിടത്ിവ�ത്ികോം. കൂടാവ� ചാണകം ഉണകേി ചാക്കുകളി
�ാകേി വിൽക്കുന് രീ�ിയം സാധാരണോണ്. മവനൽകോ�
വത് വർദ്ിച്ചു വരന് ജ�ക്ഷാേം പരിഗണിച്് വ�ാഴുത്ിമനാട് 
മചർന്് േഴവവള്ള സംഭരണികൾ, കുളങ്ൾ എന്ിവ നിർമ്ിക്കു
ന് കർഷകരം ഇന്് ധാരാളോണ്.

നല് പശുകേവള �ിരവഞ്ഞടുക്കുക എന്�ാണ് ക്ഷീമരാ
�്പാദന മേഖ�യിവ� മുഖ്യ കടമ്. ഉ�്പാദനമശഷി കൂടിയ 
മഹാൾസ്റ്റയിൻ ഇനവത് വ�രവഞ്ഞടുത്് അ�ിന മവണ് പ്
മ�്യക പരിചരണങ്ൾ അ�ിഞ്ഞു നൽകി വേച്വപ്പട് ഉ�്പാദ
നം മനടിവയടുക്കുന് അനവധി കർഷകർ നമ്മുവട നാട്ിലുണ്്. 
മജഴ് സിയവട  വകാഴുപ്പ് കൂടിയ പാലും അവയവട �ളി�ോയ 
പരിപാ�ന രീ�ികളം വകാണ്് അവയ്ക് പ്ാധാന്യം വകാടുക്കുന്
വരം കു�വല്. എന്ാൽ ഫാമുകളിൽ കൂടു�ൽ പാൽ �രന് 
മഹാൾസ്റ്റയിൻ ഇനത്ിനാണ് മുൻതൂകേം.

�ീറ്റയവട കാര്യത്ിൽ വി�കൂടിയ പിണ്ാക്കുകളവട സ്ാ
നത്് ഉയർന് മപ്ാട്ീൻ അടങ്ിയ സബ്പാസ് മപ്ാട്ീൻ �ീറ്റ 
ഇന്് േികേ കർഷകരം ഉപമയാഗിക്കുന്നു. അമ�ാവടാപ്പം അന്
ജത്ിവന് മരോസ്ായി മചാളം, കൂവരക്, േരച്ീനി, പുളിങ്കുര, 
മഗാ�മ്പു�വിട് എന്ിവയം പ്ചാരത്ിലുണ്്. പാരമ്മര്യ�ര 
�ീറ്റ വസ്തുകേളായ ബ്ിയർമവസ്റ്റ്, േരച്ീനി മവസ്റ്റ്, മചാളത്ിവന് 
മവസ്റ്റ്, ഉഴുന്ിവന് മ�ാട്, മസായ �വിട് എന്ിവയം �ഭ്യോയ 
സ്�ങ്ളിൽ ഉപമയാഗികോവുന്�ാണ്. ഇമ�ാവടാപ്പം ഇ�ര 
�ീറ്റ വസ്തുകേളായ വ�മങ്ാ�, ചകേ, വാഴ, ശീേവകോന്യി�, 

മക 



വേനലിൽ 
കരുതവലോടെ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേ വഷിേസന 

േര്്േ കഷേമ വകുപ്പ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

 � ടിൻ ഷീറ്റിട് ത�ാഴുത്തുകളിൽ ചൂട് കു�യ്കാൻ ഷീറ്റിനു മുകളിൽ 
ഓ� വിരിക്കുകമയാ, ചാകേ്, തനറ്റ് എന്ിവ ഉപമയാഗിച്് 
അടിക്കൂര നിർമ്ിക്കുകമയാ മവണം. ത�ാഴുത്ിതറെ േദ്ധ്യഭാ
ഗത്് 12 അടിയം വശങ്ങളിൽ 10 അടിയം ഉയരം ആവശധ്യ
ോണ്.

 � ത�ാഴുത്ിതറെ പരിസരം മകാൺക്ീറ്റ് തചയ്ാ�ിരിക്കുക. 
ഇ�് ��യിൽ നിന്് മ�ഡിമയഷൻ വഴിയള്ള സൂരധ്യാഘാ�
തത് തചറുക്കും. കൂടാത� േഴതവള്ളം േണ്ിമ�യ്ക് ഇ�ങ്ങാനും 
ഉപകരിക്കും.

 � സവമകോ�ിൽ ജ�ാംശം കു�വായ�ിനാൽ സവമകോൽ 
നൽകുന്�് പരോവധി കു�യ്ക്കുക. സവമകോൽ നൽകുന്�് 
രാത്ിയിലം, രാവിമ�യം ആക്കുക. മവനൽകോ�ത്് �ീറ്റ
പ്പുല്ിന് ക്ാേമുണ്ാവാൻ സാധധ്യ�യള്ള�ിനാൽ മചാളം മുൻ
കൂട്ി കൃഷിതചയ്തു സസ�ജാകേി സൂക്ിക്കുന്�് നല്�ാണ്. 
ബ്ാഗുകളിൽ സസമ�ജുണ്ാക്കുന് രീ�ി തച�ിയ ഫാമുക
ളിൽ അനുവർത്ിയ്കാവുന്�ാണ്.

 � പകൽസേയത്് ജ�ാംശം കൂടിയ പച്പ്പുൽ/പാരമ്പമരധ്യ�ര 
�ീറ്റവസ്തുകേളായ വാഴയതട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചകേ, ഓ� 
എന്ിവ നൽകുക. കാ�ിത്ീറ്റ രാവിമ�യം സന്ധ്യയ്ക്കുോയി 
നൽകുക.

 � അന്ജത്ിതറെയം ോംസധ്യത്ിതറെയം അളവ് കൂടു��ട
ങ്ങിയ ഒരു �ീറ്റ േിശ്ി�ോണ് മവനൽകോ�ത്് പശുകേൾ
കേ് നൽമകണ്�്. സബ്പാസ് മപ്ാട്ീൻ �ീറ്റ, പരുത്ി 
പിണ്ാകേ് എന്ിവ �ീറ്റയിൽ ഉൾതപ്പടുത്ാം. �ീറ്റയിൽ ധാ
തു�വണേിശ്ി�ങ്ങൾ, മപ്ാബ്മയാട്ിക്കുകൾ, ബ്ഫറുകൾ 
(മസാഡാതപ്പാടി) എന്ിവ മചർത്തു നൽകണം.

 � പശുകേതള രാവിത� ോത്ം കുളിപ്പിക്കുക. കുളിപ്പിയ്കാൻ പ്
ഷർവാഷർ ഉപമയാഗിച്ാൽ തവള്ളത്ിതറെ ഉപമയാഗം കു�
യ്കാൻ കഴിയം.

 � തചള്ള്, ഉണ്ി എന്ീ ബ്ാഹധ്യപരാദങ്ങൾ തചറുകോൻ നടപടി 
സ്ീകരിക്കുക.

 � പശുകേളിൽ സൂരധ്യാഘാ�ത്ിതറെ �ക്ണങ്ങൾ കണ്ാലടൻ 
അടുത് മൃഗാശുപത്ിയിൽ നിന്ം ചികിത്സ മ�മടണ്�ാണ്. 
ഇതുോയി ബ്ന്തപ്പട്ടുണ്ാകുന് അ�ധ്യാഹി�ങ്ങൾ യഥാസേ

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

യം ആശുപത്ിയിൽ അ�ിയിക്കുകയം മവണം.

 � ത�ാഴുത്് നിർമ്ിക്കുമമ്പാൾ േരങ്ങതളാന്ം മു�ിയ്കാ�ിരി
ക്കുക. അമ�ാതടാപ്പം ത�ാഴുത്ിമനാട് മചർന്് തപതട്ന്് 
വളരുന് �ണൽേരങ്ങളായ ബ്ദാം മപാലള്ളവ തവച്ചുപിടി
പ്പിക്കുക എന്തും ആവശധ്യോണ്.

 � കൂടു�ൽ പശുകേതള വളർത്തുന് ഡയ�ിഫാമുകളിൽ േഴതവള്ള 
സംഭരണികൾ നിർമ്ിയ് മകേണ്�് അനിവാരധ്യോയിരിക്കുക
യാണ്. ഫാമുകളിൽ ഉപമയാഗിക്കുന് തവള്ളം ശുദ്ീകരിച്് 
വീണ്ം ഉപമയാഗികോനുള്ള �ീസസക്ിങ് പ്ാന്റുകളം വ�ിയ 
ഡയ�ി ഫാമുകളിൽ ആവശധ്യോണ്. കൂടാത� േഴതവള്ള സംഭ
രണത്ിന് മവണ്ി കിണർ �ീചാർജ്ിങ്, പുല്് മ�ാട്ത്ിൽ 
േഴക്കുഴി നിർമ്ാണം എന്ിവയം അ�ധ്യാവശധ്യോണ്.

വായ സഞ്ാരമുള്ള ത�ാഴുത്് 

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. ആർ.ഡേണുഡ�യാപയാൽ
അസിസ്റ്ററെ് ഡയ�ക്ടർ, മൃഗസംരക്ണ വകുപ്പ് 



രളം കടുത് മവനൽ അനുഭവതപ്പടുന് സംസ്ാനോയി 
ോ�ിതകോണ്ിരിക്കുകയാണ്. കിണറുകളം, കുളങ്ങളം, 
മ�ാടുകളതേല്ാം വറ്റിവരളന് അവസ്. ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 

േഴ �ഭിയ്ക്കുന് സംസ്ാനോയ മകരളത്ിൽ തപയ്തുനി�യന് േഴ 
ദിനങ്ങമളകോൾ കൂടു�ൽ ചുട്ടുതപാള്ളുന് മവന�ിതറെ ദിനങ്ങളാ
ണ് കൂടിതകോണ്ിരിക്കുന്�്. േനുഷധ്യന് കുടിതവള്ളത്ിന് ക്ാേ
മുള്ള കാ�ം. കടുത് തവല്ലുവിളിയാണ് ക്ീരകർഷകർ ഈ അവ
സ്യിൽമനരിടുന്�്. പശുകേതള കുളപ്പികോമനാ, ത�ാഴുത്് 
കഴുകാമനാ, അവയ്ക് കുടികോൻ നൽകാമനാ തവള്ളം �ികയാ
ത് ഒരവസ്യാണ് നമുകേ് മുന്ിൽ. മവനൽകോ�ത്് 10 �ിറ്റർ 
പാൽ �രുന് ഒരു പശുവിന് ശരാശരി 150 �ിറ്റർ തവള്ളം കുടി
കോനായി ഒരു ദിവസം മവണ്ി വരും. കൂടാത� അവതയ കുളിപ്പി
ക്കുവാനും ത�ാഴുത്് കഴുകുവാനുോയി ഒരു നൂ�് �ിറ്റർ മവത�യം. 
അ�ായ�് ഒരു പശുവിന് ശരാശരി 250 �ിറ്റർ തവള്ളം ഒരു 
ദിവസം മവണ്ി വരും. പശുകേൾ ഏത�യള്ള ഡയ�ി ഫാമുകളി
�ാണ് ഈ അവസ്യിൽ ബുദ്ിമുട്് ഏത�യം ഉണ്ാവുക.

ശുദ്ജ�ം ആവശധ്യത്ിന് കിട്ാത� വരുന്�് പശുകേളതട പാ
ല�്പാദനതത് കാരധ്യോയി ബ്ാധിക്കും. ഒരു �ിറ്റർ പാൽ ഉൽ
പാദിപ്പികേതപ്പടാൻ നാല �ിറ്റർ തവള്ളം പശുവിന് കുടികോൻ 
കിട്ണം. കൂടാത� ശരീരത്ിത� ദഹനപ്ക്ിയയൾതപ്പതട 
എല്ാ ശരീരപ്വർത്നങ്ങമളയം നിർജ്�ീകരണം കാരധ്യോ
യി ബ്ാധിക്കും. മവനൽകോ�ത്് സൂരധ്യാഘാ�മേറ്റ് പശുകേൾ 
േരിക്കുന്�് മകരളത്ിൽ സാധാരണോയിരിക്കുകയാണ്. 
സങ്കരയിനം പശുകേൾകേ് ഉയർന് ചൂടും അ്രീക്ത്ിത� 
ജ�ാംശം അഥവാ ഉയർന് ആർദ്ര�യം �ികച്ചും അസഹനീ
യോയി ോ�ിയിരിക്കുകയാണ്. സങ്കരയിനത്ിൽതപ്പട് ഉ�്പാ
ദനമശഷി കൂടിയ മഹാൾതസ്റ്റയിൻ ഇനത്ിൽതപ്പട് പശുകേളി
�ാണ് മവനൽകോ� പരിചരണം കൂടു�ൽ മവണ്�്. മവനൽ 
അസഹനീയോകുമമ്പാൾ ഇവ �ീറ്റ കഴിക്കുന്�് കു�യ്ക്കുകയം 
അന്ജത്ിതറെ �ീറ്റയിലണ്ാകുന് കു�വുമൂ�ം പാലൽപ്പാദനവും 
പ്�യു�്പാദനവും �ടസ്സതപ്പടുകയം തചയ്യുന്.

പശുകേതള തവയി�ത്് തകട്ടുക, വായ സഞ്ാരേില്ാത് ടിൻ 
ഷീറ്റിട് ത�ാഴുത്തുകളിൽ തകട്ടുക എന്ിവതയാതകേ സൂരധ്യാഘാ�
ത്ിന് വഴിതയാരുക്കും. ശ്ാസം മുട്ൽ, തപട്ന്ള്ള കി�പ്പ്, �ളർ
ച്, വായിൽ നിന്് നുരയം പ�യം വരുക, സവമകോലം പുല്ലും 
കഴികോ�ിരിക്കുക എന്ിവ സൂരധ്യാഘാ�ത്ിമറെയം നിർജ്
�ീകരണത്ിമറെയം പ്ാരംഭ �ക്ണങ്ങളാണ്. ഇത്രം സാ

ഹചരധ്യത്ിൽ ഉടൻ ചികിത്സ ആവശധ്യോണ്. മവനൽകോ�ത്് 
പുല്ലും സവമകോലം കഴികോ�ിരിക്കുന്�് നാരുകളതട �ഭധ്യ� 
കു�യ്ക്കുകയം, അസിമസാസിസിനും, പാ�ിത� തകാഴുപ്പ് കു�യ്ക്കു
ന്�ിനും വഴിതയാരുക്കും. കൂടാത� മവനൽകോ�ത്് ബ്ാഹധ്യ 
പരാദങ്ങൾ (തചള്ള്, ഉണ്ി) എന്ിവ കൂടാനും അവ പരത്തുന് 
മരാഗങ്ങൾ പടരാനും സാധധ്യ�യണ്്.

അമ�ാതടാപ്പം മവനൽകോ�ത്് എമപ്പാഴും പശുകേളതട പു�ത്് 
തവള്ളതോഴിക്കുന്തും നല്�ല്. കാരണം പാലല്ാദനത്ിന് ഉപ
മയാഗിമകേണ്ി വരുന് ഊർജ്ം ശരീര �ാപനി� നിയന്ത്രണ
ത്ിന് മവണ്ി ഉപമയാഗതപ്പടുത്തുന്�ിനാൽ ഇ�് ഉ�്പാദന 
വർദ്നവിന് സഹായിക്കുന്ില്.

ത�ങ്ങിൻ മ�ാപ്പിലം േറ്ം ഇടവിളയായി പുൽക്കൃഷി തചയ്യുന്�് 
േണ്ിനു കൂടു�ൽ ആവരണം നല്കുതേന്�ിനാൽ േണ്ം തവള്ളവും 
കൂടു�ൽ സംരക്ിയ്കതപ്പടുന്. കൂടാത� േഴ തവള്ളം േണ്ിമ�യ്ക് 
ഇ�ങ്ങുവാനും ഉപകരിക്കും. സൂരധ്യപ്കാശത്ിനുമവണ്ി പരസ്പരം 
േത്സരികോത് വിധത്ിൽ പ� ഉയരത്ിലള്ള വിളകൾ കൃഷി 
തചയ്യുന് ഈ രീ�ിയിൽ േഴ തവള്ളം പ� �ട്ടുകളായി പ�ിച് 
മശഷമേ ഭൂേിയിൽ എത്തുകയള്ളൂ. ഇ�് േതണ്ാ�ിപ്പ് �ടാനും 

ഉപകരിക്കും. ജ�മസചനം വളതര കു�ച്് മവണ്ിവരുന് േരച്ീ
നി കൃഷി �ീറ്റപ്പുൽ വളരാത് പ്മദശത്് അനുമയാജധ്യോതണ
ങ്കിലം ചരിവ് ഭൂേികളിൽ േരച്ീനി നടുന്�് േതണ്ാ�ിപ്പിന് 
ഇടയാക്കുകയം തചയ്യും. ഇ�് േണ്ിത� സജവാംശവും ജ�ാഗീര
ണമശഷിയം കു�യ്ക്കും.

ഡേനലകിലല മുൻകരുതലുകൾ
 � പശുകേൾകേ് 24 േണിക്കൂറും ശുദ്ോയ കുടിതവള്ളം �ഭധ്യോ

കേണം. ഇ�ിനായി ത�ാഴുത്ിൽ ആമട്ാോറ്റിക് ഡ്ിങ്കറുകൾ 
ക്േീകരിക്കുകയാണ് ഉത്േം.

 � പകൽ തവയിലള്ള സേയത്് പശുകേതള തു�സ്സായ സ്�
ത്് തകട്ാ�ിരിക്കുക. �ണ�ത്് ോത്ം തകട്ടുക. �ണൽ ഇതല്
ങ്കിൽ സവകുമന്രം ത�ാഴുത്ിന് പു�ത്് അഴിച്ചുതകട്ടുക.

 � ത�ാഴുത്ിത� വായസഞ്ാരം കൂട്ാൻ ചുറ്േ�ിലകളി�ാത്, 
ഉയർന് മേൽക്കൂരയള്ള ത�ാഴുത്തുകൾ നിർമ്ിക്കുക. ത�ാ
ഴുത്തുകളിത� വായ സഞ്ാരം കൂട്ാൻ ഫാനുകൾ ക്േീകരി
ക്കുക. എക് മസ്സാസ്റ്റ് ഫാനുകൾ ക്േീകരിക്കുന്�് ചൂട് വായ 
പു�ത്് മപാകാൻ ഉപകരിക്കും.

മക തു�ന് ത�ാഴുത്് 



താറാവ് 
വളർത്തലിന് 
ഒരു ആമുഖം

താറാവ് പ്ലേഗ്
താറാവ് പ്ലേഗ് അഥവാ താറാവ് വസന്ത എന്ന പ്�ാഗത്തിന്റെ 
പ്േതു ന്േർപ്തിസ് ഇനത്തിൽന്പ്ട്ട ഒരു വവറസാണ്. പ്�ാഗം 
പ്രധാനമായം പകരുന്നത് പ്�ാഗമുള്ള താറാവുകളുന്െ വതിസർ
ജ്ജന വസ്തുക്കൾ തീറ്റയതിലം ന്വള്ളത്തിലം കലരുന്നതുന്കാ
ണ്ാണ്. പ്രധാനന്പ്ട്ട പ്�ാഗലക്ഷണങ്ങൾ പാതതിയണഞ്ഞ 
കണ്ണുകൾ, കാലകൾക്ക് തളർച്ച, ചതിറകുകൾക്ക് സ്ാധീനക്കുറവ്, 
ന്വളതിച്ചത്തിൽ വ�ാന്ത ന്പാന്തക്കാട്ടതിൽ ഒളതിച്ചതി�തിക്കുക, തല കു
നതിക്കുപ്്ാൾ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ ദ്ാവകം ഒഴുകതിവരുക എന്നതി
വയാണ്. ഡക്ക്  പ്ലേഗ് പ്�ാഗത്തിന് ചതികതിത്സയതില്ല. പ്രതതിപ്�ാധ
മാണ് അഭതികാമ്ം. 

താറാവ് പ്�ാളറ
പാസ്ചുന്റല്ല വതിഭാഗത്തിൽന്പ്ട്ട ഒരു ബാക്ീ�തിയയാണ് 
പ്�ാഗപ്േതു. നല്ല ആപ്�ാഗ്മുള്ള താറാവുകൾ ന്പാടുന്ന്നന്ന ചാ
കുന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. പ്�ാഗം ബാധതിച്ചവയന്െ വായതിൽ 
നതിന്ം മൂക്കതിൽ നതിന്ം ചതിലപ്പ്ാൾ �ക്ം പുറപ്ത്ക്ക് ഒഴുകും. 
അതതിനാൽ ഈ അസുഖത്തിന് പ�്�ാഗത താറാവു കർഷകർ 
''അറ്റാക്ക് '' എന്ം പറയാറുണ്്. പ്രതതിപ്�ാധ കുത്തിന്വപ്് വഴതി 
പ്�ാഗബാധ ഒഴതിവാക്കാം. പ്�ാഗം ബാധതിച്ചവയ്ക് കൃത്മായ ആറെതി
ബപ്യാട്ടതിക് ആവശ്മായ അളവതിൽ നതിർദ്തിഷ്ട പ്കാഴ് സ് പൂർത്തി
യാക്കതിയാൽ ചതികതിത്സതിച്ച് പ്ഭദമാക്കാം.

പൂപ്പൽ വിഷബാധ
താറാവുകളതിൽ കണ്ടുവരുന്ന സാധാ�ണ പൂപ്ൽ പ്�ാഗങ്ങൾ 
അസ്പർജതിപ്ല്ലാസതിസ്, അഫ് ളാപ്ൊക് സതിപ്ക്കാസതിസ് എന്നതിവയാ
ണ്. പൂപ്ലകൾ (കുമതിളുകൾ) പുറന്പ്ടുവതിക്കുന്ന വതിഷവസ്തുക്കൾ 
മൂലമുണ്ാകുന്ന പ്�ാഗമാണ് പൂപ്ൽ വതിഷബാധ. നമ്മുന്െ സംസ്ാ
നന്ത് ചൂടും ഈർപ്വും നതിറഞ്ഞ കാലാസ് പൂപ്ലകളുന്െ വളർ
ച്ചയ്ക് അത്ന്തം അനുപ്യാജ്മാണ്.

ബ്രൂഡർ ന്യുപ്�ാണിയ
അസ് ന്പർജലസ് ഫൂമതിപ്ഗറ്റസ് എന്ന ഫംഗസാണ് പ്�ാഗപ്േതു. 
ശ്ാസപ്കാശ സംബന്ധമായ പ്�ാഗമാണ് ഇതുമൂലം സംഭവതിക്കു
ന്നത്. കൃത്മായ പ്�ാഗനതിർണ്ണയത്തിലൂന്െ ഫലപ്രദമായ മരുന്

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ചീഫ് എഡതിറ്റർ  -  ജതി.എസ്. ഉണ്ണതിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്രതിൻസതിപ്ൽ ഇൻഫർപ്മഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർപ്മഷൻ ബയൂപ്റാ

എഡതിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബതി.
  പബ്തിപ്ക്കഷൻ ഓഫീസർ

പ്ലാ-ഔട്ട് ഡതിവസനതിംഗ്  -  മായ സപ്ന്താഷ്

ഫാം ഇൻഫർപ്മഷൻ ബയൂപ്റാ പ്രസതിദ്ീക�ണം

കൾ മുപ്ഖന ഈ പ്�ാഗം ചതികതിത്സതിച്ച് പ്ഭദന്പ്ടുത്ാവുന്നതാണ്.

അഫ് ളാപ്ൊക് സതിപ്ക്കാസതിസ്

അസ്പർജതില്ലസ് ഫ് പ്ളവസ് എന്ന പൂപ്ൽ പ്�ാഗാണു ഉത്പാദതി
പ്തിക്കുന്ന വതിഷവസ്തുവാണ് അഫ് ളാപ്ൊക് സതിൻ. ഈ വതിഷവ
സ്തുമൂലം ഉണ്ാകുന്ന പ്�ാഗമാണ് അഫ് ളാപ്ൊക് സതിപ്ക്കാസതിസ്. 
അതതിനാൽ പൂപ്ൽ ബാധതിച്ച തീറ്റ, ന്ചമ്ീൻ പ്താക്ക എന്നതിവ 
യാന്താരു കാ�ണവശാലം താറാവതിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾപ്ക്കാ 
താറാവതിപ്നാ ന്കാടുക്കരുത്.

പ്�ാഷ�ക്കമ്ി പ്�ാഗങ്ങൾ
നതിയാസതിൻ (വതിറ്റാമതിൻ ബതി-3) എന്ന ജീവകത്തിന്റെ അഭാവം 
ന്കാണ്ടുണ്ാകുന്ന പ്�ാഗമാണ് ന്പപ്റാസതിസ്. മറ്റ് പക്ഷതികന്ള 
അപ്പക്ഷതിച്ച് താറാവുകൾക്ക് ഏകപ്ദശം 20 ഇ�ട്ടതിപ്യാളം 
നതിയാസതിൻ ആവശ്മുണ്്. പ്രധാനന്പ്ട്ട പ്�ാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാലതിന് തളർച്ച, കാൽമുട്ടതിന്റെ സന്ധതി വീർത്തി�തിക്കുക എന്നതി
വയാണ്. കാൽസ്ത്തിന്റെ അഭാവം ന്കാണ്ടും കാലതിന് തളർച്ച 
കാണാം. 

സത്�ശ്ദ്യം, ശാസ്തീയ പ�തിച�ണവും വഴതി നമുക്ക് താറാവു 
വളർത്ലതിൽ വതിജയം പ്നൊം.

പ്രതിപ്�ാധ കുത്ിവവയ്പ്പ് ക്ര�ം
താറാവ് വസന്ത (ഡക്ക് പ്ലേഗ് )

പ്രായം പ്ഡാസ് ഡയലവറെ്
പ്രതതിപ്�ാ
ധപ്ശഷതി

ആദ്ന്ത് 
കുത്തിന്വയ്പ്്

6 ആഴ്ച 0.5 മതില്ലതി
പ്ഫാസ് പ്ഫറ്റ് സഫർ

ന്സാലയൂഷൻ 100 
മതില്ലതി

ബൂസ്റ്റർ 12 ആഴ്ച 0.5 മതില്ലതി - 1 വർഷം
ആവർത്ന 
കുത്തിന്വയ്പ്്
എല്ലാ വർഷവും 0.5 മതില്ലതി - 1 വർഷം

ഡക്ക് �ാസ്ച്വറപ്്ാസിസ് 

പ്രായം പ്ഡാസ് ഡയലവറെ്
പ്രതതിപ്�ാധ

പ്ശഷതി
ആദ്ന്ത്  
കുത്തിന്വയ്പ്്

4 ആഴ്ച 0.3 മതില്ലതി ആവശ്മതില്ല
6 മാസം 
കൂടുതൽ

ആവർത്ന 
കുത്തിന്വയ്പ്്

0.5 മതില്ലതി - 6 മാസം താറാവുവളർത്ലിൽ ��ിശീലന്ം 
�ണ്ടു ദതിവസം വദർഘ്മുള്ള സൗജന് പ�തിശീലനം മൃഗസം�
ക്ഷണ വകുപ്തിന്റെ        താന്ഴപ്റയന്ന 7 പ�തിശീലന പ്കന്ദ്രങ്ങ
ളതിലം ലഭതിക്കും.

ക്രമ
ന്ർ

പ�തിശീലനപ്കന്ദ്രം ജതില്ല പ്ഫാൺ ന്ർ 

1 കുെപ്നക്കുന്ന് തതിരുവനന്തപു�ം 0471-2732918

2 ന്കാട്ടതിയം ന്കാല്ലം 0474-2537300

3 ന്ചങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ 0479-24577.8

4 തലപ്യാലപ്റ്് പ്കാട്ടയം 04829-234323

5 ആലവ എറണാകുളം 0484-2624441

6 മലമ്പുഴ പാലക്കാെ് 0491-2815454

7 മുണ്യാെ് കണ്ണൂർ 0497-2721168

തയ്ാറാക്കിയത് - പ്ഡാ. സിസി ഫിലിപ്പ്
ന്ഡപയൂട്ടതി ഡയറക്ർ, പക്ഷതിപ്�ാഗ നതിർണയ പ്കന്ദ്രം, മഞ്ഞാെതി, തതിരുവല്ല
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വിവിധയിന്ം താറാവു�ൾ
ഉപപ്യാഗമനുസ�തിച്ച് താറാവുകന്ള മൂന്നായതി ത�ം തതി�തിക്കാം.

 � മുട്ടയ്ക്കുപ്വണ്തി വളർത്തുന്നവ
 � ഇറച്ചതിക്കുപ്വണ്തി വളർത്തുന്നവ
 � അലങ്ാ�ത്തിനുപ്വണ്തി വളർത്തുന്നവ

മുട്ടയ്ക്കുപ്വണ്ി വളർത്തുന്നവ
വതിപ്ദശ ജനുസ്സുകൾ

�ാക്കി �്ാംവബൽ
ക്ാംന്ബൽ താറാവുകളതിൽ ന്വള്ള, കറുപ്്, കാക്കതി എന്നീ മൂന്നതി
നങ്ങളുണ്്. പ്രചാ�ം  ലഭതിച്ചത് കാക്കതി ഇനത്തിനാണ്. പ്രതതിവർ
ഷം മുട്ടയത്പാദനം 340-350 വന്�യണ്്.എന്നാൽ മുട്ടയന്െ ഭാ�ം 
50-55 ഗാം മാത്രമാണ്. വീട്ടുവളപ്തിൽ വളർത്ാൻ അനുപ്യാജ്
മായ ഇനം.

ഇന്ത്ൻ റണ്ണർ
നീളമുള്ള ന്മലതിഞ്ഞ ശ�ീ�മാണ് ഇവയ്ക്കുളളത്. മുട്ടയല്ാദനത്തിൽ 
�ണ്ാം സ്ാനമാണ്. വർഷത്തിൽ 314-335 വന്� മുട്ട ഇടുന്. 
കുറഞ്ഞ മ�ണനതി�ക്ക് ഇവയന്െ പ്രപ്ത്കതയാണ്.

കുട്ടന്ാടൻ താറാവു�ൾ
പ്ക�ളത്തിന്ല നാെൻ താറാവുകന്ള ന്പാതുപ്വ കുട്ടനാെൻ 
ജനുസ്് എന്നാണ് പറുയന്നത്.കുട്ടനാെൻ താറാവുകൾ പ്രധാന
മായം �ണ്തിനങ്ങളാണ്. ചാ�യം ന്ച്ല്ലതിയം. തൂവലകളുന്െ നതി
റവ്ത്ാസന്ത് ആസ്പദമാക്കതിയാണ് ഈ പ്പരുകൾ നതിലവതിൽ 
വന്നത്. ഇെയ്കതിന്െ തവതിട്ടുനതിറമുള്ള കറുത് തൂവലകപ്ളാടു കൂെതിയ
വയാണ് ചാ�താറാവ്. കറുപ്തിന്റെ അംശം ഒട്ടുമതില്ലാന്ത മങ്ങതിയ 
തവതിട്ടുനതിറമുള്ള താറാവുകളാണ് ന്ച്ല്ലതി താറാവ്. പതിെ താ
റാവുകൾ പ്ന�ന്ത് പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയം 20-ാമന്ത് 
ആഴ്ചയതിൽത്ന്ന്ന മുട്ടയതിട്ടു തുെങ്ങുകയം ന്ചയ്ം. കുട്ടനാെൻ താ
റാവുകൾ നന്നായതി മുട്ടയതിടുന്നവയാണ്. ഇക്കാ�്ത്തിൽ കാക്കതി 
ക്ാംബലയമായതി താ�തമ്ം ന്ചയ്ാവുന്നവയാണ് കുട്ടനാെൻ 
ജനുസ്തിൽന്പ്ട്ട ന്ച്ല്ലതി താറാവുകൾ.

ഇറച്ിക്കുപ്വണ്ി വളർത്തുന്നവ
വവറ്് വ�ക്കിൻ
വചനയാണ് ഉറവതിെം. മാംസത്തിനു പ്വണ്തി വളർത്ാൻ 

ജലാശയങ്ങളാൽ സ്ന്നമായ പ്ക�ളത്തിൽ പ്രപ്ത്കതിച്ച് കുട്ട
നാെൻ പ്രപ്ദശങ്ങതിൽ താറാവ്  വളർത്ലതിന് ഏന്റ സാധ്തയാ
ണുള്ളത്. ന്കായ്ത് കഴതിഞ്ഞ പാെത്തും ന്വള്ളത്തിലം താറാവുകൾ 
ആവശ്മുള്ളത്ര തീറ്റ കന്ണ്ത്തും. ന്കാഴതിഞ്ഞുവീണ ന്നന്മണതി
കൾ, ജലജീവതികൾ, ഞണ്്, പ്രാണതികൾ തുെങ്ങതിയവന്യല്ലാം 
അവയന്െ ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ്. കൂൊന്ത പ്ക�ളത്തിന് 580 കതി
പ്ലാമീറ്ററതിലധതികം വദർഘ്മുള്ള കെൽതീ�മുണ്്. കുട്ടനാെൻ 
പ്രപ്ദശം ജലപ്രോതസ്സുകളാൽ സ്ന്നമാണ്. തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം 
ജതില്ലകളതിന്ല പ്കാൾപാെങ്ങളതിന്ല ജലസമൃദ്തിയം താറാവു കർ
ഷകർക്ക് ഉപപ്യാഗന്പ്ടുത്ാം. കെൽതീ�ന്ത് ന്ചറുമത്സ്ങ്ങ
ന്ളയം മറ്ം തതി�ഞ്ഞു തതിന്ന് ഇവ പ്പാഷകസമൃദ്മായ മുട്ടയം 
മാംസവും ലഭ്മാക്കുന്. 

താറാവ് വളർത്ൽ - പ്ന്ട്ടങ്ങൾ
 � പ്കാഴതികളുമായതി താ�തമ്ന്പ്ടുത്തുപ്്ാൾ താറാവുകളതിൽ 
നതിന്ന് കൂടുതൽ മുട്ട ലഭതിക്കും.

 � താറാവുകന്ള �പ്ണ്ാ മൂപ്ന്നാ വർഷം വന്� മുട്ടയ്ക്കുപ്വണ്തി ലാഭ
ക�മായതി വളർത്ാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്കാഴതികന്ള മുട്ടയതിട്ടു 
തുെങ്ങതിയാൽ ഒരു വർഷപ്ത്ക്കു മാത്രപ്മ ലാഭക�മായതി വളർ
ത്ാൻ സാധതിക്കുകയള്ളൂ.

 � വലതിപ്പ്മറതിയ മുട്ടകൾ. ശ�ാശ�തി 65 മുതൽ 75 ഗാം വന്� ഭാ
�മുണ്് താറാവതിൻ മുട്ടകൾക്ക്. പ്കാഴതിമുട്ടയ്കാന്ട്ട 45-50 ഗാം 
തൂക്കവും.

 � ദ്രുതഗതതിയതിലാണ് താറാവുകളുന്െ വളർച്ച. പ്കാഴതികന്ളക്കാൾ 
ഇവയ്ക് പ്�ാഗപ്രതതിപ്�ാധ പ്ശഷതി കൂടുതലാണ്.

 � ലളതിതമായ പാർപ്തിെം മതതി. പ്കാഴതി വളർത്ലതിനുപ്വണ് 
ആധുനതിക സൗക�്മുള്ള ന്കട്ടതിെങ്ങന്ളാന്ം താറാവ് വളർ
ത്ലതിനു ആവശ്മതില്ല.

 � ന്കായ്ത്തു കഴതിഞ്ഞ ന്നൽപ്ാെങ്ങളതിൽ വതിട്ട് വളർത്തുന്നതുവഴതി 
തീറ്റന്ചലവ് ഗണ്മായതി കുറയ്കാം

 � ഒച്ചതിന്ന തതിന് നശതിപ്തിക്കുന്നതതിനാൽ കന്കാലതികൾക്ക് 
വ�ാവുന്ന പല അസുഖങ്ങളും ഇതുമൂലം തെയന്പ്ടുന്.

 � താറാവതിൻപറ്റന്ത് എളുപ്ത്തിൽ നതിയന്തതിക്കാം.
 � പുലർന്ച്ച 3-4 മണതിപ്യാടു കൂന്െ താറാവുകൾ മുട്ടയതിൊൻ 
തുെങ്ങും. �ാവതിന്ല 5.30-6.00 മണതിപ്യാടുകൂന്െ മുട്ടയതിെീൽ 
അവസാനതിക്കും. 

ഏറ്റവും പ്യാജതിച്ച ഇനം. 8 ആഴ്ചന്കാണ്് 2.5 കതിപ്ലാഗാം തൂക്കം 
വയ്ക്കും. വചനീസ് ചക്രവർത്തിമാരുന്െ ഇഷ്ടപ്ഭാജ്മായതതിനാൽ 
ഇത് ''ചക്രവർത്തി താറാവ് '' എന്ന പ്പ�തിൽ അറതിയന്പ്ടുന്.

�സ് പ്ക്കാവി
ന്തന്ക്ക അപ്മ�തിക്കയാണ് ഇവയന്െ ജന്മപ്ദശം. തലഭാഗത്് 
അ�തി്ാറ പ്പാന്ല പ്താന്ന്ന ന്താലതിയണ്്. മസ് പ്ക്കാവതി ഒഴതിച്ച് 
മറ്റ് എല്ലാ വർഗ്ഗത്തിൽന്പ്ട്ട താറാവുകളുപ്െയം മുട്ട വതി�തിയന്നതതി
ന് 28 ദതിവസം മതതി. എന്നാൽ മസ് പ്ക്കാവതിയന്െ മുട്ട വതി�തിയാൻ 
32 മുതൽ 35  ദതിവസം പ്വണ്തി വരും. ഇവ വാത്ന്യപ്പ്ാന്ല 
പുല്ല് തതിന്നാറുണ്്. സാധാ�ണ ആൺ താറാവുകളതിൽ കാണാറുളള 
മുപ്ന്നാട്ടു വളഞ്ഞ �ണ്് തൂവലകൾ മസ് പ്ക്കാവതി ഇനത്തിൽന്പ്ട്ട 
ആൺ താറാവുകളതിൽ കാണാറതില്ല. ഈ താറാവുകന്ള മറ്റതിനം 
താറാവുകളുമായതി ഇണ പ്ചർത്ാൻ ഉണ്ാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
ഉല്ാദനപ്ശഷതിയതില്ലാത്വ�ായതി�തിക്കും. മറ്റ് താറാവുകന്ള അപ്പ
ക്ഷതിച്ച് ഇവയ്ക് ആറെതിപ്യാളം ഉയ�ത്തിൽ പറക്കാൻ കഴതിയം. 
അതതിനാൽ ഇവ ''പറക്കും താറാവ് '' എന്ം അറതിയന്പ്ടുന്.

ഐൽസ് വബറി
ഇംഗ്ലണ്തിലാണ് ഇവയന്െ ഉത്ഭവം. കാഴ്ചയ്ക് അ�യന്നന്ത്പ്പ്ാ
ന്ല ഇ�തിക്കും. ഇറച്ചതിക്ക് ഉത്മം.

വിപ്ഗാവ
ചതില സങ്�യതിനം താറാവുകപ്ളയം ഇറച്ചതിയ്ക്കുപ്വണ്തി വളർത്ാറു
ണ്്. ഐൽസ് ന്ബറതി- ന്വറ്റ് ന്പക്കതിൻ താറാവുകളുന്െ സങ്�യതി
നമാണ് വതിപ്ഗാവ. ഇറച്ചതിതാറാവുകളതിന്ല പ്ലാകപ്രശസ്തയതിന
മാണ് വതിപ്ഗാവ. ആറാഴ്ച പ്രായത്തിൽ ഏകപ്ദശം 2.5 കതി.ഗാം 
തൂക്കം ന്വക്കും. ഇറച്ചതിപ്കാഴതിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അപ്ത 
പ�തിപാലനം ഇറച്ചതിത്ാറാവതിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകാം.

അലങ്ാ�ത്ിന്ായി വളർത്തുന്നവ
പ്കയഗ
ന്ഡപ്ക്കായതി
െീൽ
മാൻഡാ�തിൻ

താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുവട ��ി�ാലന്ം
താറാവുകൾ അെയതി�തിക്കുകയതില്ല. കുറച്ച് താറാവതിൻ കുഞ്ഞുങ്ങന്ള
യാണ് വളർത്ാൻ ഉപ്ദ്ശതിക്കുന്നന്തങ്തിൽ ന്പാരുന്ന പ്കാഴതിക്ക് 

അെവച്ച് താറാവതിൻ കുഞ്ഞുങ്ങന്ള വതി�തിയതിക്കാം. പ്കാഴതിമുട്ടയ്ക്കും 
താറാവതിൻമുട്ടയ്ക്കും ഇൻകുപ്ബറ്ററതിൽ വതി�തിയന്നതതിനുപ്വണ് സാ
പ്ങ്തതിക ചുറ്പാെ് വ്ത്സ്തമായതതിനാൽ �ണ്ടുത�ം മുട്ടകളും ഒപ്�
സമയം വതി�തിയതിക്കുവാൻ സാധതിക്കുകയതില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങന്ള വളർത്ാൻ ഉപ്ദ്ശതിക്കുന്ന കൂെ് ഏന്തങ്തിലം അണു
നാശതിനതി കലക്കതിയ ന്വള്ളം ഉപപ്യാഗതിച്ച് കഴുകണം. തറ 
നന്നായതി ഉണങ്ങതിയ പ്ശഷം വതി�തിനതി�ത്ണം. ലതിറ്റർ അഥവാ 
വതി�തിയായതി അറക്കന്പ്ാെതി, ഉമതി, ചതിപ്ന്തരുന്പാെതി എന്നതിവ ഉപ
പ്യാഗതിക്കാം. �ണ്തിഞ്് കനത്തിൽ ഇത് വതി�തിച്ചതി�തിക്കണം. 
തീറ്റയം ന്വള്ളവും പ്രപ്ത്കം പാത്രങ്ങളതിൽ ന്വക്കണം. ഒരു 
താറാവതിൻ കുഞ്ഞതിന് ആദ്ന്ത് നാലാഴ്ച ഒരു ചതു�ശ് അെതി 
സ്ലം മതതി. കുഞ്ഞുങ്ങളുന്െ തൂവൽ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നതുവ
ന്� അവയ്ക് കൃത്രതിമമായതി ചൂെ് നൽകണം. സാധാ�ണ ബൾപ്ബാ, 
ഇൻഫ്ാന്റഡ് ബൾപ്ബാ ഉപപ്യാഗതിക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞതിന് 2 
വാട്ട് എന്ന �ീതതിയതിൽ ബൾബുകൾ തതി�ന്ഞ്ഞടുക്കുക. 

തീറ്
താറാവുകൾക്കും പ്കാഴതികൾക്ക് നൽകുന്നതുപ്പാന്ല സമീകൃതാ
ോ�മാണ് നൽപ്കണ്ത്. സ്റ്റാർട്ടർ, പ്ഗാവർ, ന്ലയർ എന്നീ 
മൂന്ത�ം തീറ്റകളാണ് പ്കാഴതികന്ളപ്പ്ാന്ല താറാവതിനും നൽ
പ്കണ്ത്. ഇവയതിൽ യഥാക്രമം 20,16,18 ശതമാനം മാംസ്മാ
ണുള്ളത്. ആദ്ന്ത് നാലാഴ്ച സ്റ്റാർട്ടറും 16 ആഴ്ചവന്� പ്ഗാവറും 
പതിന്നീെ് ന്ലയർ തീറ്റയമാണ് നൽപ്കണ്ത്. ഒരു മുട്ടത്ാറാവതിന് 
ഒരു ദതിവസം 170 ഗാം-180 ഗാം തീറ്റ പ്വണ്തിവരും. ധാ�ാളം പച്ച
പ്പുല്ം ആവശ്മാണ്. മുട്ടപ്ത്ാെതിന്റെ ഘെനയ്ക്കും, മുട്ടയൽപാദന
ത്തിനും കാത്സ്ത്തിന്റെ പ്രോതസ്ായ കക്കത്തുണ്ടുകൾ അഥവാ 
''ന്ഷൽഗതിറ്റ് '' നൽകണം.

പ്�ാഗങ്ങളും പ്രതിപ്�ാധ�ാർഗങ്ങളും
താറാവുകൾ കൂടുതൽ പ്�ാഗപ്രതതിപ്�ാധ പ്ശഷതിയള്ളവയാന്ണ
ങ്തിലം സാംക്രമതികപ്�ാഗങ്ങളായ താറാവ് പ്ലേഗ്, ഡക്ക് പ്കാളറ, 
പൂപ്ൽ പ്�ാഗങ്ങൾ എന്നീ സാ്ത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ാക്കുന്ന പ്�ാ
ഗങ്ങൾ ഇവന്യ ബാധതിക്കാറുണ്്. തീറ്റയതിൽ അവശ്ം പ്വണ് ജീ
വകങ്ങൾ, ധാതുലവണങ്ങൾ എന്നതിവയന്െ അഭാവ പ്�ാഗങ്ങളും 
ഉണ്ാകും. തീറ്റ തതിന്ന്നതതിന്റെ അളവതിൽ കുറവ് കാണുകയാ
ന്ണങ്തിൽ ആപ്�ാഗ്സ്തിതതി പ്മാശമാകുന് എന്ന് വതിലയതിരു
ത്ാം.
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തയ്യാറയാക്കിയത് - tI-c-f ImÀjnI kÀÆIemime

IpanÄ\min\n IS`mK v̄-- Hgn¨psImSp¡Ww. amWw Agp 

IÂ ImWs]Sp¶ Øe§fnÂ 5 {Kmw »o¨nwKv]uUÀ 

Hcp enäÀ shÅ¯nÂ Aenbn¨p Hgn¨psImSp¡pI.

IapIv
 � {][m\ambpw almfn tcmKamWv ImWm³ km[yX. 

t_mÀtUman{inXw 1 iXam\w hocy¯nÂ Xfn¨v 

sImSp¡p¶Xv tcmKs¯ \nb{´n¡m³ ^e{]ZamWv.

Gew
 � Bhiy¯nÂIqSpXÂ XWÂ Dsï¦nÂ  AXv \n 

b{´n¨p sImSp¡p¶Xv AgpIÂtcmKs¯ XSbm³ 

^e{]ZamWv. tcmKw _m[n¨ sNSnIfnÂ 0.2 iXam\w 

hocy¯nÂ tIm¸Àsslt{UmIvsskUv Xfn¨p 

sImSp¡pIbpw IS`mK¯v Hgn¨psImSp¡pIbpw 

sN¿Ww.

]¨¡dn
 � H v̈-- hÀ¤¯nÂs]« IoS§Ä CuÀ¸w IqSp¶ apd¡v A]

ISImcnIfmbn amdm³ km[yXbpïv. Chsb \\ª 

NWNm¡v  D]tbmKn v̈ cm{XnIme§fnÂ  BIÀjn¨p ]n 

Sns¨Sp¯p D¸pemb\nbnÂ  C«p \in¸n¨p Ifbmw.

 � shÅcnhÀK ]¨¡dnIfnÂ Ce¸pÅnbpw XpSÀ¶v 

CeIcn¨nepw DïmIm³ km[yXbpïv. CXv \n 

b{´n¡m³ ssktamI-vknÂ  + amt¦msk_v (0.3%) 

Xfn¨v sImSp¡Ww. 

 � 0.3% iXam\w hocy¯nÂ amt¦mtk_v F¶ 

IpanÄ\min\n Xfn¨psImSp¯mÂ hgpX\bpsS  

ImbvNobÂ, shïbpsS Ce¸pÅntcmKw apXembhsb 

\nb{´n¡mw.

 � ]bdnsâ ISNobÂ, Ce¸pÅntcmKw apXemb 

hbpw \nb{´n¡p¶Xn\mbn amt¦msk_v 

+ ImÀs_³Umknw (0.2% hocy¯nÂ) Xfn¨psImSp¡Ww

FA
RM
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s]mXp- amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä
 � shffw C\nbpw Hgnªpt]mImsX hr£-¯-S-§-fnÂ 

sI«nInS-¡p-¶p-sh-¦nÂ sNdpNmep-IsfSp¯p shffw 

HgpInt¸mIm³ A\p-h-Zn-¡p-I.

 � sI«n-¡n-S-¡p¶ sNfn I«-]n-Sn-¨p  a®nse hmbpk©mcw 

]qÀW-ambn XS-Ê-s¸-Sm\nS-bm-¡m-sX AXv Cf¡n amäp-I-

tbm, sIm¯n¡nf¨p sImSp-¡p-Itbm thWw. 

 � hfsc IqSnbAf-hnÂ sNfn sI«n¡nS -¡p¶ 

Irjn`qan-bnÂ skân\v Hcp Intem{Kmw F¶ tXm 

XnÂ Ip½mbw AsÃ-¦nÂ tUmtfm-ssaäv hnXdns¡mSp-t¡-

ï-Xm-Wv. 

 � an¡-hmdpw Irjn-`q-an-I-fnÂ \n¶p s]m«mjv Hen¨p  

t]mbn-cn-¡m³ km[y-X-bp-ïv.  AXp-sImïv hnf-IÄ¡v  

s]m«mjv hf-§Ä CSp-I. 

 � ASp¯ hnfbv¡pap³]m-tbm, Gähpw ASp¯ kµÀ -̄̀ nÂ 

Xs¶tbm a®p-]-cn-tim-[\ \S-t -̄ï-Xm-Wv.  AXn³{]-Im-

c-ap-ff ]cn-]m-e\apd-IÄ Ah-ew-_n-t¡-ï-Xm-Wv.  

 � XpSÀ¨-bm-bp-ff agaqew hnf-I-fnÂ IpanÄtcmK-

§Ä DïmIm-\p-ff km[yX IqSp-X-em-Wv.  CXnÂ 

ss^täm^vtXmd Ipan-fnsâ B{I-aWw {]tX-yIw {i²n-

¡p-I. Kpcp-X-c-ambn tcmKw _m[n¨ sNSn-IÄ ]ngpXpamän 

\in-̧ n-¡p-Ibpw aäp-f-f-h-bnÂ tcmKw ]S-cp-¶Xv XS-bm-\mbn  

\oÀhm-gv¨bpw hmbpk©m-chpw Dd-¸p-h-cp-¯pIbpw 

sN¿-Ww. tcmK-_m[ C\nbpw Dïm-Im¯ hnfI-

fnÂ {]Xn -tcm -[¯n\mbn kyq -tUm -tam -W-kv , 

ss{St¡m-sUÀa F¶o ssPh-k-k-y-kw-c-£W D]m- 

[n-IÄ kzo-I-cn-t¡-ï-XmWv.

s\Ãv 

 � sN\¸v s]m«ns¡mïncn¡p¶ {]mbsa¦nÂ, G¡sd¶n\v-- 

20 Intem bqdnb, 10 Intem s]m«mjv F¶nh hnXdns¡m 

Sp¡Ww.

 � Sot^mfn-bmÀ 5 {Kmw /enäÀþNn\¸v s]m«p-t¼mgpw IXn-cn-Sp-

t¼mgpw kvt{] sN¿p¶Xv D¯-aw.

 � t]mfIcn¨nÂ, _mÎocnbaqeapÅ CeIcn¨nÂ apXemb 

tcmK§fpw  DïmIm-³ km[yXbpïv. {]Xnhn[nbmbn  

t]mftmK¯n\p ss{S^vtem¡v knkvt{Sm_n\pw (trifloxistrobin) 
sS_p sIm\tkmfpw (tebuconazole) (0.4 anÃn/10 enäÀ) F¶ 

tXmXnÂ Xfnt¡ïXmWv.

 � _mIväocnbaqeapÅ CeIcn¨nen\p NmWIshÅ¯nsâ 

sXfn 2 iXam\w (20 {Kmw Hcp enäÀ  shÅ¯nÂ Ie¡n 

AXnsâ sXfn) kvt{] sN¿pI.

IpcpapfIv
 � sImSnbpsS IS`mKs¯ shÅw \Ãh®w hmÀ¯p 

Ifªv, sNSnsbm¶n\v AcIntem hoXw Ip½mbw 

hnXdns¡mSpt¡ïXmWv.

 � Ip½mbw C«v cïmgvN¡ptijw sNSn H¶n\v ]¯p 

Intem F¶ tXmXnÂ ssPhhfw \ÂtIïXmWv.  

ip]mÀi sNbvXn«pÅ F³.]n.sI hf§Ä sNSn H¶n\v 

50:50:200  {Kmw F¶ tXmXnÂ \ÂtIïXmWv.

 � taev]dª hf§Ä Hcp hÀjw {]mbamb hÅnIÄ¡v 

aq¶nÂ Hcp `mKhpw, cïphÀjw {]mbambhbv¡p  

aq¶nÂ cïp `mKhpw, aq¶phÀjhpw AXn\p apIfnepw  

{]mbambhbv¡v  apgph³ Afhnepw \ÂtIïXmWv.

 � t_mÀtUman{inXw 1% hocy n̄Â sNSnIfnÂ kvt{] sN¿Ww. 

IqSmsX tIm¸À  HmI-vknt¢mssdUv sNSnIfpsS IS`mK v̄-- 

Hgn¨v sImSp¡Ww (0.4%).

PmXn
 � CeIfnÂ sNfn ASnªpIqSnbn«psï¦nÂ shÅw kvt{] 

sNbvXv sNfn Ifbm³ km[n¡psa¦nÂ \¶mbncn¡pw.

 � sNSnIfpsS IS`mK v̄-- Ip½mbw 250 þ 500 {Kmw sNSnsbm¶n\v 

F¶ tXmXnÂ hnXdns¡mSp¡Ww. 

 � Ces]mgn¨nÂ / Ce¸pÅn tcmKw Dsï¦nÂ 0.2 iXam\w 

hocy¯nÂ tIm¸ÀHmIvkot¢mssdUv Xfn¡pI.

hmg
 � sNSnIfpsS IS`mK¯v h¶Snª sNfn Cf¡n amän a®v 

\Ãh®w Cf¡ns¡mSpt¡ïXmWv. 

 � CXn\p tijw hmgbv¡v Npäpw a®v Ibäns¡mSp¡mhp 

¶XmWv.

 � tISp h¶ CeIÄ  apdn¨pamtäïXmWv. 13:0:45 F¶ hfw 5 

{Kmw Hcp enäÀ F¶ tXmXnÂ ]i tNÀ v̄ CeIfnÂ kvt{] 

sNbvXp sImSp¡Ww. cïmgvN¡ptijw ssPhhf§Ä \

ÂIWw.

 � Ce¸pÅn tcmKw, ]\ma hm«w,  amWwAgpIÂ  apXembh 

DïmIm³  km[yXbpïv.

 � Ce¸pÅn tcmK¯n\v 0.4  iXam\w hocy¯nÂ amt¦msk_v 

F¶ IpanÄ\min\n ]i tNÀ v̄Xfn¨p sImSp¡mhp¶XmWv. 

0.1 iXam\w hocy¯nÂ s{]m¸nsIm\mtkmÄ  F¶ IpanÄ\m 

in\n, tcmKw hÀ[n¨phcp¶ kmlNcyw Dsï¦nÂ Xfn¨p 

sImSp¡Ww. 

 � ]\ma hm«w h¶ hmgIÄ¡v 0.2%  hocy¯nÂ ImÀs_³Umknw 

AsÃ¦nÂ 0.1 iXam\w hocy¯nÂ s{]m¸nsIm\mtkmÄ 
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®m-¡pw ]p-fn-¸n-¨v hm-g-bv-¡p- \Â-Ip-¶-Xv kq-£v-am-Wp-
¡-fp-sS h-fÀ-¨ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯p-¶p. hn-f-I-fp-sS Np-h-«nÂ 
]-bÀhÀ-¤-hn-f-IÄ h-fÀ-¯n ]q-hn-Sp-¶-k-a-b-¯v ]n-gp-Xv 
a-®nÂ tNÀ-¯p-sIm-Sp-¡p-¶-Xpw G-sd Kp-Ww sN-¿pw.

{]-f-b-hpw A-\p-_-Ô -sh-Å-s¡-«pw kp-K-Ô-hn-
f-I-sf-bpw Im-cy-am-bn _m-[n-¨n-cp-¶p. Pm-Xn, Ip-cp-ap-f-
Iv Xp-S-§n-b kp-K-Ô-hn-f-IÄ h³-tXm-XnÂ \-in-¨p-t]m- 
bn-«p-ïv. Pm-XnIr-jn Im-cy-am-b ]-cn-N-c-W-¯n-eq-sS an-I-
¨ hn-P-b-¯n-te-¡v sIm-ïp-h-cm³ h-gn-bpw. \m-S³ C-\-
§Ä G-sd-¡p-sd sh-Å-s¸m-¡-s¯ A-Xn-Pn-hn-¨n-«p-
sï-¦n-epw _-Uv C-\-§Ä Xm-bv-sN-Sn(am-Xr-k-kyw) 
bp-sS kz-`m-h-a-\p-k-cn-¨v hy-Xy-kv-X-co-Xn-bn-em-Wv \n-e-\n 
Â-¸v {]-I-Sn-¸n-¨n-«p-Å-Xv. sh-Å-s¡-«v \n-e-\n-¶n-cp-¶n-Sp-s¯ 
Pm-Xn-a-c-§Ä C-e-s]m-gn-¨v D-W-§n \-in-¨n-«p-ïv. ]p-g-tbm-c-
§-fnÂ \n-¶v A-Sn-ªn-«p-Å ssP-h-k-¼-¶-am-b F-¡Â-a-
®v Pm-Xn-Ir-jn-¡v A-\p-Iq-e-am-¡n-am-äm³ I-gn-bpw. F-¡Â 
a-®v Pm-XnIr-jn-¡v G-sd Kp-W-I-c-am-Wv. Pm-Xn H-¶n-\v 
250þ500 {Kmw Ip-½m-bw A-sÃ-¦nÂ tUm-tfm-ssa-äv A-Sn-b-
´n-c-am-bn \Â-Ww. 10þ15 Zn-h-k-¯n-\p-ti-jw \-¶m-bn s]m- 
Sn-ª Nm-W-Iw, B-«n³-Im-jvTw, I-t¼m-kv-äv Xp-S-§n-
b-h ss{S-t¡m-UÀ-a, th-¸n³ ]n-®m-¡v an-{in-X-t¯m-
sSm-¸w \Â-I-Ww. 5þ15 hÀ-jw {]m-b-am-b a-c-§Ä-¡v 50 
In.{Kmw h-sc ssP-h-h-fw sIm-Sp-¡mw. Pm-Xn-bp-sS th-cp-
IÄ B-g-¯n-te-bv-¡v h-f-cp-¶n-Ã. A-c-b-Sn-bnÂ hym-]n- 
¨p-In-S-¡p-¶ th-cp-I-fm-Wv Pm-Xn-¡p-Å-Xv. A-Xn-\mÂ 
B-g-¯nÂ In-f-bv-¡-cp-Xv. hm-bp-k-©m-c-¯n-\p-th-ïn sN-
dp-Xm-bn C-f-¡n-s¡m-Sp-¡-Ww. th-cn-sâ A-gp-IÂ h-fÀ-¨-
sb _m-[n-¡p-¶p-sï-¦nÂ XmÂ-Im-en-I-am-bn ]-{X-t]m- 
j-Ww h-gn h-f-§Ä \Â-Im³ I-gn-bpw. 15 hÀ-j-̄ n-\p- ap-I-fnÂ  
{]m-b-ap-Å Pm-Xn-¡v 500 {Kmw ap-XÂ 1 In. {Kmw h-sc s]m-«m-
jv h-f-§Ä sIm-Sp-¡p-I. sN-dn-b -sN-Sn-IÄ-¡v 200 {Kmw-þ500 
{Kmw h-sc s]m-«m-jv sIm-Sp-¡p-I. I-S-e]n-®m-¡v, th-¸n³-]n 
-®m-¡v F¶nh Nm-W-I¯nÂ ]p-fn-¸n-¨v sN-Sn-IÄ-¡v B-h-
iym-\p-k-c-Ww \Â-In h-fÀ-¨ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯mw. ]n.Pn.]n. 
BÀ an-{in-Xw Nm-W-I-hp-am-bn tNÀ-¯psIm-Sp-¡p-¶-Xpw 
a-®n-se kq-£v-am-Wp-¡-fp-sS {]-hÀ-¯-\w Xz-cn-X-s¸-Sp-¯p-
¶-Xn-\v k-lm-bn-¡pw. 

Ip-cp-ap-f-In-sâ th-cp-IÄ-¡v sN-dn-b C-f-¡w sIm-ïp- 
t]m-epw £-Xw kw-`-hn-¡mw. C-Xv s]-s«-¶v A-kp-J-§Ä 
_m-[n-¡m³ Im-c-W-am-Ip-¶p. Ip-cp-ap-f-In-\v X-Sw H-¶n-\v 
250þ500 {Kmw tUm-tfm-ssa-äv A-Y-hm Ip-½m-bhpw H¸w [m-cm-fw 
ssP-h-h-fw \Â-Ip-I-bpw £m-c-̄ n-sâ e-̀ y-X-bv-¡m-bn 50þ100 

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മേ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

{Kmw h-sc s]m-«m-jv F-{X-bpw th-Kw \Â-Ip-I-bpw sN-¿-Ww.
{]-f-b-ti-jw a-®n-sâ A-Sn-Øm-\-kz-`m-h-¯nÂ 

h-en-b-am-äw kw-`-hn-¨n-«p-ïv. sh-Åw ]n-Sn-¨p- \nÀ-¯m-
\p-Å a-®n-sâ ti-jn Ip-d-ªp-h-cp-¶p. an-¡ aq-e-
I-§-fpw \-ã-s¸-«n-cn-¡p-¶p. a-®n-sâ k-¼-¶-X-bv-
¡p-Im-c-Ww tIm-Sn-¡-W-¡n-\p- kq-£v-am-Wp--¡-fm-Wv. 
A-h-bp-sS \-ãw a-®n-sâ Po-h³ X-s¶ \-ã-s¸-Sp-¶-Xn-\p-
Xp-ey-am-Wv. {]-f-b-ti-jw A-\p-`-h-s¸-Sp-¶ A-Xn-ITn-\-am-b 
Nq-Sp-Iq-Sn-bm-b-t¸mÄ a-®n-se ssP-h-km-¶n-²yw \n-e-¨p 
-t]m-Ip-sa-¶v B-i-¦-s¸-Sp-¶p. A-Xp-sIm-ïv A-Sn-b-´n-
c-am-bn taÂ-a-®v kw-c-£n-¡p-I-bpw ssP-hmw-iw \n-e- 
\nÀ-¯p-I-bpw th-Ww. C-sÃ-¦nÂ ssP-h-Ir-jn F-¶-Xv 
H-cp a-co-Nn-I-bm-bn am-dpw. a-®n-\v \-¶m-bn ]p-X-bn-Sp-I,  
I-cn-bn-e-bpw I-¨n-bpw a-äv ssP-hm-h-in-ã-§fpw sIm-ïv D-]-
cn-X-ew aq-Sp-I. ]-¨n-e-h-f-s¨-Sn-IÄ [m-cm-fw h-fÀ-¯p-I-bpw 
X-cn-ip-In-S-¡p-¶ a-®nÂ- h-f-cp-¶ I-f-IÄ \o-¡w sN-¿m-sX 
a-®n-sâ kw-c-£-W I-h-N-am-bn \n-e-\nÀ-¯p-I-IqSn sN-
bv-XmÂ \-¶m-bn-cn-¡pw. {]-f-b-¯nÂ D-]-tbm-Kiq-\y-amb 
-̀£-W-tbm-Ky-a-Ãm-̄  ]-bÀ hÀ-¤-§Ä Du-j-c-am-b Ø-e-̄ v  

hn-X-¨v Ip-d-ª sN-ehnÂ a-®n-s\ ]-¨-]p-X-¸n-¨v  
\nÀ-¯mw. s]-s«-¶v Ir-jn-tbm-Ky-am-¡m³ I-gn-bm-¯  
Ir-jn-bn-S-§-fnÂ t{Km-_m-KnÂ \-Ã taÂ-a-®v \n-d-¨v ]-bÀ,  
]m-hÂ, ]-S-h-ew Xp-S-§n ]-´-enÂ Ir-jn sN¿p¶ 
F-s´-¦n-epw hn-f-IÄ Ir-jn sN-bv-XmÂ a-®n-te¡v 
A-[n-Iw Nq-Sv Xm-gm-sX kw-c-£n-¡m³ I-gn-bpw. 
{I-taW Cu a-®v Ir-jn-tbm-Ky-am-¡n a-äv Ir-jn-¡m-
bn {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw. {]-f-b-ti-jw A-Sn-ªp  
Iq-Sn-b ssP-hamen\y-§fpw  \-in-¨p-t]m-b ImÀ-jn-Ihn-f-
I-fp-sS A-h-in-ã-§-fpw \n-ew]-Xn-¨ sN-Sn-I-fpw hm-g-I-fpw 
a-äpw Nm-W-Iw, I-t¼m-kv-änw-Kv C-t\m-¡p-ew, a-®n-c-IÄ Xp-
S-§n-b-h D-]-tbm-Kn-¨v ssP-h-h-f-am-¡n am-än `q-an-¡v \-ev-In 
I-cp-̄ p-ä-Xm-¡p-I-bpw ImÀ-jn-I {]-Xm-]w ho-sï-Sp-¡p-I-bpw 
sN-¿mw. a-®m-Wv Po-h³. a-\p-jy-sâ B-tcm-Kyw a-®n-sâ  
a-\-Ên-eq-sS {]-Xn-̂ -en-¡p-sa-¶v Cu {]-f-b-s¡-Sp-Xn-I-fn-eq-sS  
\mw Xn-cn-¨-dn-bW-w.

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. ശൈലജയാകുമയാരകി എം.എസ്.
േണ്ണുശാസ്ത്ര വിഭാഗം,  {]m-tZ-in-I ImÀ-jn-I, K-th-j-W tI-{µw, Ip-a-c-Iw
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രുൾപപാട്േിപറെയം പ്ളയത്ിപറെയം ഭാഗോയി േണ്ിടി
ച്ിൽ, മേൽേണ്് നഷ്ം, കളിേണ്്, എകേൽ അടിയൽ എന്ീ 
പ്ക്ിയകൾ മകരളത്ിലുടനീളം സംഭവിച്ിരിക്കുന്നു. ഒരു 

പരിധിവപരപയങ്ിലും പഴയ ഘടന േണ്ിൽ പുനഃസ്ാപിച്ാൽ 
ോത്രപേ കാർഷികമേഖേയിൽ ഒരു മുമന്റ്റം സാധ്യോകൂ.

-{]f-b-^-e-am-bn a-®n-sâ L-S-\-bn-ep-ïm-b ap-dn-¸m-Sv 
IÀ-j-I-sâ lr-Z-b-¯n-se s\m-¼-c-§-fm-Wv. kq-£v-a-hpw 
\n-c-´-c-hpw A-£o-W]-cn-{i-a-¯n-epw -Du-¶n-bp-Å ]-cn-
N-c-W-¯n-eq-sS am-{X-ta a-®n-sâ k-ar-²n-ho-sï-Sp-¡m³  
I-gn-bq.

D-cpÄ-s]m-«-en-sâ-bpw {]-f-b-¯n-sâ-bpw `m-K-am-bn a-®n-
Sn-¨nÂ, taÂa-®v \-ãw, F-¡Â A-Sn-bÂ F-¶o {]-{In-
b-IÄ tI-c-f-¯n-ep-S\o-fw kw-`-hn-¨n-cn-¡p-¶p. C-X-sâ 
Xo-{h-X-bv-¡-\p-k-cn-¨v a-®n-\p-ïm-bn-«p-Å hy-Xn-bm-\-§Ä 
]-e-X-c-¯n-em-Wv. Iq-Sm-sX Øm-bn-bm-b B-hm-k hy-h-
Ø-bv-¡pw Im-cy-am-b am-äw kw-`-hn-¨n-cn-¡p-¶p. H-cp ]-cn-
[n-h-sc-sb-¦n-epw ]-g-b L-S-\ a-®nÂ ]p-\x-Øm-]n-¨mte 
ImÀ-jn-I ta-J-e-bnÂ ap-t¶-äw km-[y-am-Iq. A-Xp-sIm-ïv 
]-g-b km-l-N-cy-§-fn-epw co-Xn-bn-epw Im-X-em-b Nn-e am-
ä-§Ä Ir-jnco-Xn-bnÂ \-S-¸n-em-¡-Ww. Ir-jn-¡v G-ä-hpw 
A-\p-tbm-Py-am-b-Xv ap-XÂ A-ev-]-am-{Xw A-\p-tbm-Py-am-b-
Xph-sc-bp-Å a-®n-hn-sS-bp-ïv. Ir-jn-tbm-Py-am-b a-®v hym- 
]m-c hy-h-km-b B-h-iy-§Ä-¡pw tdm-Un\pw a-äv hm-Wn-
Py B-h-iy-§Ä-¡p-am-bn am-änh-bv-t¡-ïn h-cp-¶p. A-Xp- 
t]m-se Ip-̄ -s\ sN-cn-hp-Å {]-tZ-i-§-fnÂ a-s®m-en-̧ p Iq-
«p-¶ a-c-̈ o-\n t]m-ep-Å Ir-jn H-gn-hm-¡n sN-cn-hn³ Ip-dp-sI 
a-s®m-en-¸v X-S-bp-¶ hn-f-IÄ sN-¿p-I-bpw th-Ww. C-¯-cw 
cw-K-s¯-Ãmw D-d-¨ Xo-cp-am-\-§Ä C-\n-sb-¦n-epw D-ïm-bn-
sÃ-¦nÂ \mw I-\-¯ hn-e sIm-Sp-t¡-ïn-h-cpw.

an-¡ Ø-e-§-fn-epw F-¡Â a-®pw I-fna-®pw A-Sn-
ªp Iq-Sn-bn-«p-ïm-Ipw. C-¯-c-¯n-ep-ïm-Ip-¶ a-®-nS-n 
¨-nepIÄ sN-dn-b A-f-hn-em-sW-¦nÂ taÂa-®p-am-bn Iq-
«n-t¨À-¯v a-®n-f-¡n hm-bp k-©m-cw D-d-¸m-¡p-I. -hen-b 
I-\-¯n-Â I-fn-a-®-Sn-ªn-«p-sï-¦nÂ A-Xv \o-¡w sN-
bv-X-Xn-\p-ti-jw Xm-sg-bp-Å a-®v \-¶m-bn In-f-s¨m-cp-
¡-Ww. sh-Åw \-¶m-bn hmÀ-¶vt]m-Im-\p-Å ku-I-cyw 
sN-¿-Ww. D-W-§n I-«-]n-Sn-¨mÂ th-tcm-«w km-[n-¡m-sX 
h-cp-I-bpw sN-Sn-bp-sS h-fÀ-¨-sb AXp km-c-am-bn _m-[n-
¡p-I-bpw sN-¿pw. A-Xn-\mÂ a®v \-¶m-bn In-f-¨v hm-bpk-
©m-ctbm-Ky-am-¡-Ww. a-®v A-Sn-bp-t¼m-gpw H-en-¨pt]m- 
Ip-t¼m-gpw A-Xn-sâ `u-Xn-Ikz-`m-h-¯nÂ h-en-b A-´-cw 
D-ïm-Imw. a-®n-sâ A-Sn-¯-«n-te-¡p-Å kq-£v-a kp-jn-c-

§Ä A-S-ªp t]m-Ip-I-bpw A-Xp-aq-ew a-®v I-«n-bm-Ip-I-bpw 
hm-bp, P-e t]m-j-W hn-\n-a-b-¯n-\v X-S-Êw D -ïm-Ip-I-bpw 
sN-¿pw. am-{X-a-Ã Nn-e-bn-S-§-fnÂ sh-Åw sI-«n-¡n-S-¡p-I-bpw 
th-cp-IÄ A-gp-In-t¸m-IpIbpw sN¿p¶Xv "ss -̂täm-̂ v-tXm-d'  
t]m-ep-Å IpanÄtcmK§Ä Iq-Sm-\p-Å kmlNcy -
apïm-Ip-¶-XmWv. C-Xpw, cm-kkz-`m-h-§-fnÂ h-cp-¶ am-ä-
hpw hn-f-bp-sS B-tcm-Ky-]-c-am-b h-fÀ-̈ -bv¡v X-S-Êw \n-ev-¡p-
¶p. Ip-½m-bh-kv-Xp-¡Ä a-®nÂ tNÀ-¯p-sIm-Sp-¡p¶Xpw 
\-¶m-bn-cn-¡pw. a-®n-Sn-¨nÂ \-S-¶ Ø-e-§-fn-se taÂa-®v 
ti-J-cn-¨v kw-c-£n-s¨-Sp-¡p¶Xv DNn-X-ambn-cn-¡pw. sh-Åw 
sI-«n-\n-¶ Ø-e-§-fn-Â ]pfn-̧ pckw Ip-d-bm-\p-Å km-[y-X-
bp-sï-¦n-epw A-Xv Xm-ev-¡m-en-I-am-bn am-{Xw B-bn-cn-¡pw. 
C-¯-cw Ø-e-§-fnÂ A-Sn-b-´n-c-am-bn sN-t¿-ï Nn-e h-kv-
Xp-X-IÄ kq-Nn-¸n-¡mw.
 � a-®n-f-¡n hm-bp-k-©m-cw D-d-¸m-¡p-I.
 � A-Sn-ªp Iq-Sn-b a-®n-sâ B-g-a-\p-k-cn-¨v a-®v \o-¡w 
sN-¿p-I-bpw taÂ-a-®v ]-c-am-h-[n \n-e-\nÀ-¯p-I-bpw sN-
¿p-I.

 � Ip-½m-b-h-kv-Xp-¡Ä skâ v H-¶n-\v 1þ2 In.{Kmw h-̈ v F-¶ 
I-W-¡nÂ tNÀ-¯p-\Â-Ip-I.

 � Ir-Xy-am-b C-S-th-f-I-fn-«v ssP-h-h-fw \Â-Ip-I.
 � th-̧ n³]n-®m-¡v ss{S-t¡m-sUÀ-½ F-¶n-h tNÀ-̄ v k¼p-
ão-I-cn-̈  Nm-W-Iw Iq-Sp-X-em-bn sIm-Sp-¡p-I. C-Xv H-cp ]-cn-
[n-h-sc Io-S-tcm-K-§-sf {]-[n-tcm-[n-¡p-I-bpw sN-¿pw. ]n Pn  
]n BÀ 1 e-̀ y-X-b-\p-k-cn-̈ v 25 In.{Kmw Nm-W-I-̄ n-\v Hcp 
In-tem F-¶ A-\p-]m-X-̄ nÂ \Â-In a-®v k-Ö-am-¡mw.

th-cp-Ip-an-fn-sâ h-en-b-\-ãw {]-f-b-Im-e-¯p-ïm-bn-«p-
ïv. A-Xp-sIm-ïp-X-s¶ \-Sp-¶ k-a-b-¯v th-cp-Ip-an-fn-sâ 
D-]-tbm-Kw D-d-¸m-¡-Ww. hm-g, ]-¨-¡-dn, In-g-§p-hÀ-¤-§Ä 
ap-X-em-b-h-bp-sS \-SoÂh-kv-Xp-¡Ä th-cp-Ip-anÄ Nm-W-I-
hp-am-bn tNÀ-¯ an-{in-X-¯nÂ ap-¡n h-¨n-«pw \-Smw. ]-bÀ-
hÀ-¤-¯nÂ s]-Sp-¶ hn-¯p-IÄ ]m-In 45 Zn-h-k-¯n-\p-ti-
jw C-Xv a-®nÂ tNÀ-¯p-sIm-Sp-¡p-I. a-®n-sâ `u-Xn-I, 
cm-k, ssP-h- kz-`m-hw D-bÀ-¯p-I-h-gn a-®n-sâ ssP-hmw-
iw, kq-£v-am-Wp, kq-£v-a-kp-jn-c-§Ä, P-e-kw-`-c-W 
ti-jn Xp-S-§n-b-h hÀ-²n-¸n-¡m³ I-gn-bpw. sh-Å-s¸m-¡-
¯nÂ a-®nÂ \n-¶pw \-ã-s¸-Sp-¶ Im-Õyw,s]m-«m-kyw,  
a-áo-jyw Xp-S-§n-b aq-e-I-§-sf a-®nÂ \n-e-\nÀ-̄ m³ B-h-
iy-am-b \-S-]-Sn-I-fp-ïm-I-Ww. ]q-hn-Sn-en-\pw Im-bv]nSn-̄ -̄ n- 
\pw Io-S-tcm-K-{]-Xn-tcm-[-i-àn¡pw P-e-hn-\n-a-b-¯n-\pw 
A-Xym-h-iyw th-ï s]m-«m-ky-̄ n-sâ \-ãw \n-I-̄ n-bmÂ am-
{X-ta hn-f-I-fp-sS B-tcm-Kyw hÀ-²n-¡p-I-bp-Åq. A-Xn-\mÂ s]m 

-«m-ky-̄ n-sâ e-̀ y-X-bv¡m-bn h-en-b- A-f-hnÂ Nm-cw A-sÃ-¦nÂ  
s]m-«m-kyw t¢m-ssd-Uv A-sÃ-¦nÂ s]m-«m-kyw kÄ-t^-äv 
\Â-I-Ww. Zzn-Xo-b-aq-e-I-am-b Im-Õy-¯n-sâ e-`y-X-bv-¡v 
Ip-½m-b-h-kv-Xp-¡-fpw a-áo-jy-¯n-\m-bn a-áo-jyw kÄ-t^-
äpw \Â-Im-hp-¶-Xm-Wv. a-®nÂ-Iq-Sn Im-cy-£-a-am-bn h-fw 
h-en-s -̈Sp-¡m³ Xm-a-kw t\-cn-Sp-¶ km-l-N-cy-̄ nÂ sN-dn-b 
A-f-hnÂ ]-{X-t]m-j-Ww \Â-In hn-f-I-sf kw-c-£n-¡mw. 
C-S-hn-«p-Å ]-{X-t]m-j-Ww F-Ãm hn-f-IÄ-¡pw Kp-Ww sN-
¿p-¶p-ïv.

{]-f-b-hpw a-®n-\p-ïm-b am-ä-hpw a-®n-sâ X-\n-a 
\-ã-s -̧Sp-̄ n-bn-«p-ïv. A-Xp-sIm-ïv F-Ãm IÀ-j-I-cpw a-®v]-
cn-tim-[-\ \-S¯-Ww. Ir-jn-`-h³ h-gn-bpw Ir-jnh-Ip-¸n-sâ 
a-®p-]-cn-tim-[-\ em-_p-h-gn-bpw, ImÀ-jn-I-kÀ-Æ-I-em-im-
ebpsS K-th-j-W tI-{µ-§-fn-epw, Ir-jnhn-Úm-\-tI-{µw, 
a®p-]-crth£W-h-Ip¸v F¶nh h-gn-bpw a-®p-]-cn-tim-[-
\m ku-I-cyw e-`y-am-Wv. 

sh-Å-s¸m-¡-s¯ A-Xn-Po -hn -¨ s\Â-Ir-jn-
bnÂ Nn-\-¸vs]m-«n-b-h-bnÂ 10 Zn-h-k-¯n-\p-ÅnÂ 
ss\-{S-P³, s]m-«m-jv h-f-§Ä \-ev-Imw. th-cnÂIq-
Sn Im-cy-£-a-am-b co-Xn-bnÂ h-en-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\v k-a-
b-sa-Sp-¡p-¶p-sh-¦nÂ aq-e-I-an-{in-X-§Ä ]-{X-t]m 
-j-Ww h-gn \Â-Imw. th-cp-IÄ Im-cy-am-bn h-cp-¶ k-a-b-a-\p-k-
cn-̈ v a-®n-eq-sS-bpw \Â-Imw. h-f-{]-tbm-K-̄ n-\n-S-bnÂ H-cp {]m- 
h-iyw  Ip-½m-b-w H-tc-¡-dn-\v 100þ150 In.{Kmw F-¶ tXm-XnÂ 
\Â-I-Ww. sX-§n³tXm-¸nÂ sh-Åw sI-«n-\n-¶mÂ th-cn-
se ar-Zp-tIm-i-§Ä A-gp-In-t¸m-Ip-¶-Xp-sIm-ïv a-ï-bv-¡v 
hm-«w, Hm-e-a-ªn-fn-¡Â, a-¨n-§ s]m-gn-¨nÂ F-¶o A-h-
ØIÄ Im-Wmw. sh-Åw hmÀ-¯v D-W-§p-hm-\p-Å ku-I-
cyw hÀ-²n-¸n-¡-Ww.

aq-¶p hÀ-jw {]m-b-am-b sX-§p-IÄ-¡v Ip-½m-bw 
1 In.{Kmw F-¶ I-W-¡n-\v Hm-tcm-¶n-\pw \Â-Ip-I. 10þ12 
Zn-h-k-¯n-\p-ti-jw bq-dn-b, s]m-«m-jv, ^m-Îw t^m-kv  
t]m-ep-Å h-f-§-fpw a-áo-jy-hpw \Â-Ip-I. sX-§n³ X-S-
¯n-Â ]-¨-¸-bÀ h-fÀ-¯n P-emw-i-hpw aq-e-I-§-fpw hÀ-
²n-¸n-¡m³ I-gn-bpw. hm-g-Ir-jn-¡v {]-f-b-¯nÂ A-Sn-ª 
a-®v Np-c-ïn \o-¡n-b ti-jw 100þ250 {Kmw Ip-½m-bw \Â-
In 7þ10 Zn-h-k-s¯ C-S-th-f-bv-¡p-ti-jw bq-dn-b, s]m- 
«m-jv F-¶n-h \Â-Ip-I-bpw B-h-iym-\p-k-c-Ww ̂ m-Îwt^m-
kv \Â-Ip-I-bpw sN-¿-Ww. hm-g-bp-sS C-e-bnÂ a-ª-
fn-¸v D-sï-¦nÂ ss\-{S-P³ þ s]m-«m-kyw an-{in-Xw 
C-e-IfnÂ X-fn-¨p-sIm-Sp-¡mw. \nÀ-t±-im-\p-k-c-Ww kq-£v-a-
aq-e-I-§-fpw Iq-sS tNÀ-̄ v C-§-s\ sN-¿mw. Nm-W-I-hpw ]n- 

ഉ
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Ip-Sn-sh-Å-hpw, ]-¨-¡-dn-I-fpw  
]m-{X-§-fpw I-gp-Ip-hm-\p-Å  
P-e-hpw Iv-tfm-dn-t\-äv sN-¿p-¶ hn-[w

 � Ip-Sn-sh-Åw kp-c-£n-X-am-¡m³ (Ip-¸n-sh-Å-am-bm-epw, 

ss]-¸vsse³ P-e-am-bm-epw Iv-tfm-dn-t\-ävsN-bv-XP-e-am-

bm-epw) G-ä-hpw \-Ã amÀ-¤w A-Xv Xn-f-¸n-¡p-I F-¶p-

Å-Xm-Wv.

 � Iv-tfm-dn-t\-j³ sN-¿p-¶-Xn-\p-ap³-]v \n-e-hn-ep-Å G-sX-

¦n-epw amÀ-¤-§-fn-eq-sS P-ew A-cn-¡p-¶-Xv Iv-tfm-dn-t\-j-

sâ ^-e-{]m-]v-Xn hÀ-²n-¸n-¡p-¶p.

 � 20 en-äÀ sh-Å-¯nÂ H-cp Iv-tfm-dn³ Sm-_v-e-äv (500 an-

Ãn-{Kmw) A-sÃ-¦nÂ 500 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 12.5 {Km-

an-sâ H-cp Iv-tfm-dn³ Sm-_v-e-äv A-sÃ-¦nÂ 1000 en-äÀ 

sh-Å-¯nÂ 25 {Km-an-sâ H-cp Iv-tfm-dn³ Sm-_v-e-äv C-«v  

A-c-a-Wn-¡q-dn-\v ti-jw D-]-tbm-Kn-¡p-I A-sÃ-¦nÂ 

1000 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 20 an-Ãn Iv-tfm-dn³ em-b-\n 

(en-Izn-Uv Iv-tfm-dn³) H-gn-¨v A-c-a-Wn-¡q-dn-\v ti-jw 

D-]-tbm-Kn-¡p-I. ]-cn-io-e-\w kn-²n-¨ B-tcm-Ky-{]-hÀ-

¯-I-cp-sS taÂ-t\m-«-¯nÂ am-{X-ta Iv-tfm-dn³ em-b-

\n D-]-tbm-Kn-¡m-hq.  Iv-tfm-dn³ em-b-\n D-]-tbm-Kn-¨v  

Iv-tfm-dn-t\-äv sN-bv-X sh-Åw t]m-epw Xn-f-¸n-¨-Xn-\p-ti-

jw am-{Xw Ip-Sn-bv-¡p-¶-Xm-Wv A-`n-Im-ayw.

ho-Sp-I-fp-sS ]-cn-k-c-hpw a-äpw  
hr-¯n-bm-¡p-¶ hn-[w

 � J-c-am-en-\y-§-fpw ssP-h-am-en-\y-§-fpw (P-´p-¡-fp-sS ar-

Xm-h-in-jv-S-§-fpw k-kym-h-in-jv-S-§-fpw DÄ-s¸-sS)  im-

kv-{Xo-b-am-b co-Xn-bnÂ kw-kv-¡-cn-¡p-I.

 � Cu-̈ -i-eyw Ip-d-bv-¡p-¶-Xn-\m-bn Ip-½m-bhpw _v-fo-̈ nwKv 

]u-U-dpw 4:1 F-¶ A-\p-]m-X-¯nÂ (1 In-tem Ip-½m-

bw+250 {Kmw _v-fo-¨nw-Kv ]u-UÀ) tNÀ-¯v B-h-iy-ap-Å-

bn-S-§-fnÂ hn-X-dp-I.

 � D-]-tbm-K-iq-\y-am-b [m-\y-§Ä, ]-b-dp-hÀ-¤-§Ä, a-äv 

B-lm-c]-ZmÀ-°-§Ä Xp-S-§n-b-h \o-¡w sN-¿p-t¼mÄ 

A-Xv F-en-IÄ-¡v e-`y-a-Ãm-¯ co-Xn-bnÂ {i-²n-¡p-I.  

C-sÃ-¦nÂ F-en-IÄ {I-am-Xo-X-am-bn hÀ-²n-¡m³ C-S- 

bm-Ipw.

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മേ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. കെ.കെ. റീന 
ജില്ാ മേഡികേൽ ഓഫീസർ, തൃശൂർ
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F-en-¸-\n-¡p-Å {]-Xn-tcm-[ Nn-In-Õ

c-£m-{]-hÀ-¯-\-§-fnÂ GÀ-s¸-Sp-¶-hÀ-¡pw, sh-
Å-s¸m-¡w _m-[n-¨-hÀ-¡pw F-en-¸-\n-s¡-Xn-sc-
bp-Å {]-Xn-tcm-[ Nn-In-Õ \Â-tI-ï-Xm-Wv.

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-b-hÀ B-gv-N-bnÂ H-cn-¡Â 200 an.{Kmw 
tUm-I-v-kn ssk-¢n³ ho-Xw 
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8 þ -12 h-b-Êv B-gv-N-bnÂ H-cn-¡Â 100 an.{Kmw 
tUm-I-v-kn ssk-¢n³ ho-Xw 

2 þ -8 h-b-Êv tUm-I-v-kn ssk-¢n³ 4 an.{Kmw / 
In.{Kmw i-co-c-`m-cw

c-ïv h-b-ÊnÂ Xm-sg-
bp-Å-hÀ 

A-kn-t{Xm-ssa-kn³ þ 10 an.{Kmw 
/ In.{Kmw i-co-c`m-cw B-h-iy-sa-
¦nÂ 5 Zn-h-kw Xp-S-cp-I

KÀ-`n-Wn-IÄ ap-e-bq-
«p-¶- kv-{Xo-IÄ

500 an.{Kmw A-tam-I-v-kn-kn-Ãn³ 8 
a-Wn-¡qÀ C-S-hn-«v A-©p Zn-h-kw 
\Â-I-Ww.



േി, പട്ി, പൂച്ച, കന്നുകാേികൾ തുടങ്ിയവയുമട മൂത്ര
ത്ാൽ േേിനോയ ഭക്ഷണത്ിലൂമടയും മവള്ളത്ിലൂമട
യുോണ് എേിപ്പനി പകരുന്നത്. ദുര്ബ്ാധിത പ്മേശ

ങ്ളിൽ മകട്ിനിൽക്കുന്ന േേിനജേത്ിൽ ഇ�ങ്ിയാൽ 
എേിപ്പനി ബ്ാധികോൻ സാധ്യതയുണ്്.

F-en-¸-\n 
 � £o-W-t¯m-sS-bp-Å ]-\n-bpw X-e-th-Z-\-bpw- t]-in-th-Z-

\-bp-am-Wv F-en-¸-\n-bp-sS e-£-W-§Ä.

 � I-®nÂ Np-h-¸v, aq-{X-¡p-d-hv, a-ª-¸n-¯-e-£-W-§Ä 

Xp-S-§n-b-h-bpw I-tï-¡mw. 

 � h-b-enÂ ]-Wn-sb-Sp-¡p-¶-hÀ, Hm-S, tXm-Sv, I-\mÂ, Ip-f-

§Ä, sh-Å-s¡-«p-IÄ F-¶n-h hr-¯n-bm-¡p-¶-hÀ Xp-S-

§n-b-h-cnÂ tcm-Kw Iq-Sp-XÂ Im-W-s¸-Sp-¶p.

 � ssI-Im-ep-I-fnÂ (a-äp -i-co-c-`m-K-§-fn-epw) ap-dn-hp-I-fp-Å-

hÀ, ap-dn-hp-W-§p-¶-Xp-h-sc Cu ]-Wn-IÄ-¡n-d-§-cp-Xv. 

 � B-gv-N-bn-sem-cn-¡Â c-ïv tUm-I-v-kn-ssk-Iv-fn³ Kp-fn-I-

IÄ (200 an-{Kmw) `-£-W-¯n-\p-ti-jw I-gn-¡p-I.

 � `-£-W-km-[-\-§Ä A-e-£y-am-bn h-en-s¨-dn-ªv, -F-en-

I-sf B-IÀ-jn-¡m-Xn-cn-¡p-I.

 � ]-«n,- ]q-¨ Xp-S-§n-b Po-hn-I-fp-sS-bpw, I-¶p-Im-en-I-fp-sS-

bpw a-e-aq-{Xm-Zn-IÄ hy-àn-kp-c-£-tbm-sS ssI-Im-cyw 

sN-¿p-I.

 � ar-K-]-cn-]m-e-\tPm-en-IÄ sN-¿p-¶-hÀ ssI-bp-d-I-fpw 

I-«n-bp-Å d-_À _q-«p-I-fpw D-]-tbm-Kn-¡p-I.

 � B-lm-c-km-[-\-§-fpw Ip-Sn-sh-Å-hpw F-en-I-fp-sS hn-

kÀ-Öy h-kv-Xp-¡Äho-Wv  a-en -\-am -Im-Xn -cn -¡m³ 

F-t¸m-gpw aq-Sn h-¡p-I.

ip-No-I-c-W {]-hÀ-̄ -\-̄ n-teÀ-s -̧Sp-t¼mÄ 
{i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä
 � ho-«n-ep-Å-hÀ ip-No-I-c-W-{]-hÀ-¯-\-§-fnÂ GÀ-

s¸-Sp-t¼mÄ ({]-tXy-In-¨pw a-en-\-am-b km-l-N-cy-§-

fnÂ) D-Nn-X-am-b ssI-bp-d-IÄ, Im-ep-d-IÄ F-¶n-h  

D-]-tbm-Kn-t¡-ï-Xm-Wv.

 � ip-No-I-c-W {]-hÀ-¯-\-§-fn-teÀ-s¸-Sp-¶-hÀ sh-Åw 

I-b-dm-¯ Kw-_q-«p-IÄ, I-«nIq-Sn-b sXm-¸n-IÄ, I-®-S-

IÄ (tKm-KnÄ-kv), ssI-bp-d-IÄ Xp-S-§n-b kp-c-£mamÀ-

¤-§Ä kzo-I-cn-t¡-ï-Xm-Wv.

 � _v-fo-¨v skm-eq-j³/Un.kn.F-kv (Un-kn³-^-Iv-äâ v 

Iv-fo-\nw-Kv skm-eq-j³) Xp-S-§n-b-h s]m-Xp-hm-b  

ip-No-I-c-W-¯n-\pw A-Wp-hn-ap-à-am-¡p-¶-Xn-\pw þ Iq-

Sm-sX X-d, `n-¯n, ko-enw-Kv, X-Sn, ]v-fm-Ìn-Iv, ^À-Wn-¨À, 

ho-«p-]-I-c-W-§Ä (ssh-Zyp-Xn D-]-I-c-W-§Ä H-gn-sI) 

F-¶n-hbnÂ  A-Sn-ªp-Iq-Sn-b sN-fn-bpw a-äv h-kv-Xp-¡-

fpw am-än-b-Xn-\v ti-jw A-Wp hn-ap-à-am-¡p-¶-Xn-\pw 

D-]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. (_v-fo-¨v skm-eq-j³, Un-kv-

C³-^-Iv-äâ v Iv-fo-\nw-Kvskm-eq-j³ F-¶n-h X-¿m-dm-

¡p-¶ hn-[w A\yX hn-i-Zo-I-cn-¨n-«p-ïv) 

 � ap-dn-hp-IÄ, s]m-Å-ep-IÄ Xp-S-§n-b-h (sN-dn-b apdn-hm-

sW-¦n-epw) D-S³ X-s¶ I-gp-In hr-̄ n-bm-¡n Bân-sk-]v-än-Iv 

Hm-bnâ v-saâ v D-]-tbm-Kn-¡p-I. apdn-hp-W-§m-Xn-cn-¡p-¶ km-l-

N-cy-̄ nÂ (ap-dn-hnÂ Np-h-̧ p-\n-dw/th-Z-\/\o-cv/]-gp-̧ v) tUm-Iv-

S-sd-tbm \-gv-kn-s\-tbm B-tcm-Ky-{]-hÀ-̄ -I-sc-tbm k-ao-]n- 

¡p-I.

 � ip-No-I-c-W-{]-hÀ-¯-IÀ Ir-Xy-am-bn hm-I-v-kn-t\-j³ 

F-Sp-¯n-«n-Ãm-¯-h-cm-sW-¦nÂ Sn-Sn hm-I-v-kn³ (sS-ä-\-kv) 

F-Sp-¡m³ \nÀ-t±-in-¡p-I. 

 � a-s®-®, Uo-kÂ F-¶n-h tcm-Km-Wp-¡-sf \-in-¸n-¡m³ 

]-cym-]v-X-a-Ã F-¶ A-h-t_m-[-hpw \Â-I-Ww.

Un.kn.F-kv _v-fo-¨v em-b-\n   
(Un-kn³-s^-Iv-äâ v Iv-fo-\nwKv skm-eq-j³)  
X-¿m-dm-¡p-¶ hn-[w

 � H-cp _-¡-änÂ 150 {Kmw _v-fo-¨nw-Kv ]u-U-dpw 2-þ3 So  

kv-]q¬ A-e-¡p-Im-cw/km-[m-c-W tkm-¸v s]m-Sn-bpw 

F-Sp-¯v A-ev-]w sh-Åw tNÀ-¯v Ip-g-¼v ]-cp-h-¯n-em-

¡n-b-ti-jw Cu an-{in-X-¯nÂ B-h-iym-\p-k-c-Ww sh-

Åw  tNÀ-¯v \-¶m-bn C-f-¡n 10 en-ä-dm-¡p-I. A-h-£n- 

]v-X-§Ä A-Sn-bp-¶-Xn-\m-bn 5 þ 10 an-\n-«v h-¨ ti-jw 

ap-I-fn-e-s¯ sX-fn-ª em-b-\n a-säm-cp _-¡-än-te-bv-¡v 

H-gn-¡p-I.  Cu em-b-\n ho-Sp-I-fp-sS X-d, ̀ n-̄ n, a-äv {]-X-e-

§Ä, ^À-Wn-¨À ap-X-em-b-h A-Wp-hn-ap-à-am-¡p-hm³ 

D-]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

 � C-¯-cw cm-k-h-kv-Xp-¡Ä ssI-Im-cyw sN-¿p-¶-Xn-\v  

]v-fm-Ìn-Iva-t¤m ]v-fm-Ìn-Ivkv-]q-tWm B-Wp-]-tbm-Kn-t¡-

ï-Xv. ssI-I-fnÂ Kv-fu-kv [-cn-¨n-cn-¡-Ww. C-sÃ-¦nÂ 

I-«n-bp-Å I-¼v D-]-tbm-Kn-¡-Ww.   

In-W-dp-I-fpw P-e-kw-`-c-Wn-I-fpw  
(`q-an-¡-Sn-bnÂ D-Å-h DÄ-s¸-sS)  
kq-¸À Iv-tfm-dn-t\-äv sN-¿p-¶ hn-[w

 � In-W-dn-se/P-e-kw-`-c-Wn-bn-se P-e-¯n-sâ A-f-hv Xn-

«-s¸-Sp-¯p-I. B-bn-cw en-ä-dn-\v 5 {Kmw _v-fo-¨nw-Kv  

]u-UÀ F-¶ tXm-XnÂ B-sI B-h-iy-am-b _v-fo-¨nw-Kv 

]u-UÀ H-cp _-¡-än-se-Sp-¯v Ip-d-¨v sh-Å-sam-gn-¨v Ip-

g-¼p ]-cp-h-¯n-em-¡p-I. Xp-SÀ-¶v _-¡-än-sâ 3/4 `m-Kw 

sh-f-f-sam-gn-¨v i-cn-bm-bn I-e-¡n-b-Xn-\p-ti-jw sX-fn-bp-

¶-Xn-\m-bn 10 an-\n-«v h-bv-¡p-I.  Cu sX-fn-ª em-b-\n 

a-säm-cp _-¡-än-tem sXm-«n-bn-tem H-gn-¨v In-W-än-te-bv-¡v 

\-¶m-bn C-Sn-¨p Xm-gv-¯-Ww.  Ip-d-ª-Xv H-cp a-Wn-¡q-dn-

\v ti-jw Cu sh-Åw D-]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  kq-¸À 

Iv-tfm-dn-t\-äv sN-bv-Xm-epw 20 an-\n-«v Xn-f-¸n-¨-ti-jw am-{X-

ta  sh-Åw  Ip-Sn-bv-¡m³ D-]-tbm-Kn-¡m-hq.  

 � Xm-sg-¸-d-bp-¶ t^mÀ-ap-e D-]-tbm-Kn-¨v In-W-änÂ F-{X- 

P-ew D-sï-¶v I-W-¡m-¡mw.

 � 3.14 x d x h x 1000  en-äÀ (d = In-W-dn-sâ hym-kw ao-ä-dnÂ 

h = P-e-¯n-sâ B-gw ao-ä-dnÂ)

 � taÂ-¸-d-ª co-Xn-bnÂ In-W-dp-I-fpw P-e-kw-`-c-Wn-I-fpw 

kq-¸À Iv-tfm-dn-t\-äv sN-¿p-¶-Xv B-gv-N-bnÂ c-ïv Zn-h-kw 

(_p-[³, i-\n) F-¶ \n-c-¡nÂ c-ïp-am-kw h-sc Xp-S-tc-

ï-Xm-Wv.

എ



പ്രളയജലമിറങ്ങുമ്പോൾ 
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും 

കരുതൽ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മേ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. മുഹമ്മദ് ആസകിഫ് എം.
മകാളജ് ഓഫ് വെറ്റ�ിന�ി ആന്് ആനിേൽ സയൻസസ്, േണ്ണുത്ി
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ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക്ഷ േഭ്യോൊൻ േരണവപ്പട് മൃഗങ്ങളുവെ 
മപാസ്റ് മോർട്ം പരിമ�ാധന നിർബ്ന്ധോവണങ്ിലം പ്കൃതി
ദുര്ങ്ങളിൽ  േരണേെഞ്ഞ മൃഗങ്ങവള സാധാരണഗതിയിൽ 
മപാസ്റ്റുമോർട്ം പരിമ�ാധനയിൽ നിന്് ഒഴിൊകോറുണ്്. സാ
ധ്യവേങ്ിൽ  ഉരുകേളുവെ വചെിയിൽ  അെിച്ച തിരിച്ച�ിയൽ 
അെയാളോയ ഇയർ ൊഗ് ഊരിവയടുത്് കരുതണം. േരണവപ്പട് 
ഉരുകേളുവെ മഫാമട്ാകൾ എടുത്് സൂക്ഷികേണം. മഫാമട്ാകൾ 
എടുക്കുമ്ാൾ ഉെേയായ കർഷകവനവയാപ്പം നിർത്ി മചർ
വത്ടുകോൻ ശ്ദ്ികേണം

ഉരുകേളുവെ മൃത�രീരം െീവണ്ടുകോൻ  കഴിയാത് സാഹ
ചര്യേവണങ്ിൽ െിെരങ്ങൾ കൃത്യോയി ബ്ന്ധവപ്പട് മകന്ദ്രങ്ങവള 
കൃത്യോയി അ�ിയിച്ചാൽ േതിയാവം. പ്ളയദുര്ത്ിൽ െളർ
ത്തുമൃഗങ്ങളുവെ ഇൻഷൂ�ൻസ് തുക േഭിയ്കാൻ ഇയർ ൊഗ് ഹാജ
�ാമകേണ്തിവലെന്ം തമദേ� സ്ാപനങ്ങളിൽ നിമന്ാ െിമലെജ് 
ഓഫീസിൽ നിമന്ാ േഭിയ്ക്കുന് സർട്ിഫികേറ്റ് േതിയാകുവേന്ം 
കഴിഞ്ഞ െർഷം നിർമദേ�ം പു�വപ്പടുെിച്ചിരുന്.

തുെർന്് പൂരിപ്പിച്ച വലെയിം മഫാം, വെറ്റ�ിന�ി മഡാക്ട�ിൽ 
നിന്ള്ള  വഡത്് സർട്ിഫികേറ്റ്, അത്യാഹിതം സംഭെിച്ച സേ
യത്്  കന്കാേിയുവെ െിപണിെിേ മഡാക്ടറുവെ സർട്ിഫി
കേറ്റ് സഹിതം, േഭ്യവേങ്ിൽ ഇയർ ൊഗം മചർത്് ബ്ന്ധവപ്പട് 
ഇൻഷൂ�ൻസ് ക്നികളിൽ അമപക്ഷ സേർപ്പികേണം. ഉത്പാ
ദന, പ്തയുൽപ്പാദന മ�ഷി നഷ്ടവപ്പട്മതാ, സ്ിരോയ പൂർണ് 
അംഗസെകേ്യം സംഭെിച്ചമതാ ആയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചി
കിത്ിച്ച മഡാക്ടറുവെ  സർട്ിഫികേറ്റ്, ചികിത്യുവെ പൂർണ്െി
െരങ്ങൾ, സെകേ്യം സംഭെിച്ചതിവന് മതാത് എന്ിെ െ്യക്ത
ോക്കുന്  സർട്ിഫികേറ്റ് എന്ിെ സഹിതം മെണം അമപക്ഷ 
സേർപ്പിമകേണ്ത്.

ഉരുകേൾ േരണേെഞ്ഞ് പതിനഞ്് ദിെസത്ിനുള്ളിൽ 
അമപക്ഷ സേർപ്പികേണവേന്ാണ് നിയേം. പ്മത്യക സാ
ഹചര്യത്ിൽ ഇളവകൾ പ്തീക്ഷികോം. അമപക്ഷ തൃപ്ിക
രോവണങ്ിൽ  അടുത് 15 ദിെസത്ിനകം അർഹോയ തുക 
കർഷകവന് ബ്ാങ്് അകേകൗണ്ിൽ േഭ്യോവം. മപാളിസികൾ 
സംബ്ന്ധോയ പരാതികൾ ഉവണ്ങ്ിൽ ക്നി നിയേിക്കുന് 
പരാതി പരിഹാര ഓഫീസവ�മയാ, ഇൻഷു�ൻസ് ഓംബുഡ്സ് 
ോവനമയാ സേീപികോം. മപാളിസി ഉെേകളുവെ താത്പര്യ സം
രക്ഷണ നിയേം - 2002 പ്കാരം ഇതിനായി െ്യക്തോയ നിർമദ

അനുഭവങ്ങൾ വഴകികയാട്കിയയായകി
പ്സ്തുതസാഹചര്യത്ിൽ കർഷകർകേിെയിൽ േതിയായ 

അെമബ്ാധം സൃഷ്ടിച്ച് െളർത്തുമൃഗങ്ങൾകേ്  ഇൻഷൂ�ൻസ്  
ഉ�പ്പാകോൻ സർകോർതേത്ിൽ  െേിയ ജാഗ്രതയാണ് മപാ
യെർഷം പുേർത്ിയത്. മൃഗസംരക്ഷണെകുപ്ം, ക്ഷീരെിക
സനെകുപ്ം പ്മത്യകോയി മഗാസമൃദ്ി, മഗാസമൃദ്ി പ്ലസ്, 
ക്ഷീരസാ്ത്വനം തുെങ്ങിയ പദ്തികൾ െിപുേോയി നെപ്പി
ോക്കുകയുണ്ായി.മഗാസമൃദ്ി പ്ലസ്്, ക്ഷീരസാ്ത്വനം തുെ
ങ്ങിയ പദ്തികൾ ഉരുകേൾവകോപ്പം കർഷകർകേ് െ്യക്തിഗത 
ആമരാഗ്യ ഇൻഷൂ�ൻസ് കൂെി ഉ�പ്പ് െരുത്തുന് െയാണ്. സസം
സ്ാന സർകോർ  നെപ്പിോക്കുന് പ്മത്യക കന്കുട്ി പരിപാ
േന പദ്തിയിൽ ഉൾവപ്പടുത്ിയ കന്കുട്ികൾകേ്  പ്മത്യക 
ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക്ഷയുമുണ്്.

ഇന്് കർഷകരിമേവ�യും ഇത്രം പദ്തികളുവെ ഭാഗൊ
കോണ്. സത്വ്ം നിേയിൽ വപാതുമേഖോ-സത്വകാര്യ ഇൻഷൂ
�ൻസ് സ്ാപനങ്ങളിൽ ഇൻഷൂ�ൻസ് മപാളിസികൾ എടുത്് 
തങ്ങളുവെ കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ സംരംഭങ്ങൾ സുരക്ഷിതോ
കേിയെരും ഏവ�. 

കാേെർഷവകേടുതിയിൽ ഏവതങ്ിലം തരത്ിലള്ള നാ�
നഷ്ടങ്ങളുണ്ായ സാഹചര്യോവണങ്ിൽഇൻഷൂ�ൻസിവന് ഗണ
ഫേങ്ങൾപ്മയാജനവപ്പടുത്ാൻ കർഷകർ ശ്ദ് പുേർത്ണം. 
ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള മൃഗങ്ങൾ പ്കൃതിദുര്ങ്ങളിൽ 
േരണേെഞ്ഞാൽ മപാളിസി പ്കാരമുള്ള  പൂർണ്ോയ തുകയും, 
അെയുവെ ഉൽപ്പാദന-പ്തയുത്പാദന മ�ഷികൾ നഷ്ടോവന് 
രീതിയിലള്ള അപകെങ്ങൾ സംഭെിച്ചാൽ മപാളിസി തുകയുവെ 
75% തുകയും ധനസഹായോയി കർഷകന് േഭ്യോവം. സാ്
ത്ിക നഷ്ടം നികത്ാൻ ോത്രേലെ ോനസിക സമ്മർദേം  േഘൂക
രികോനും ഇൻഷൂ�ൻസ്  പരിരക്ഷ തുണയ്ക്കും. 

ഇൻഷൂറൻസ് നഷ്ടപരകിഹയാരം - നടപടകിക്രമങ്ങൾ
സർകോരിവന് െിെിധ പദ്തികൾകേ് കീഴിലം, സത്വ്ം 

നിേയിലം െളർത്തുമൃഗങ്ങവള  ഇൻഷൂർ വചയ്തെർ നാ�നഷ്ടങ്ങ
ളുവെ  െിെരങ്ങൾ സ്േവത് അംഗീകൃത വെറ്റ�ിന�ി മഡാക്ട
വ�യും ബ്ന്ധവപ്പട് ഇൻഷൂ�ൻസ് സ്ാപനങ്ങവളയും സേയബ്
ന്ധിതോയി അ�ിയികേണം. മരഖാമൂേം  അ�ിയിക്കുന്താണ് 
ഏറ്റവം ഉചിതം. 

�ങ്ങൾ പു�വപ്പടുെിച്ചിട്ടുണ്്.

കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുെങ്ങിയ െിെിധ സംരംഭങ്ങൾ
കോയി കർഷകർകേ് ൊയ്പകൾ േഭ്യോക്കുന് ബ്ാങ്കുകൾ മനരിട്് 
ൊയ്പയുവെ മേൽ ഇൻഷൂ�ൻസ് എടുകേണവേന് �ിസർവ്് ബ്ാങ്ി
വന് നിർമദേ�ം ഉണ്്. ഇത്രത്ിൽ ബ്ാങ്കുകളിൽ നിന്് ൊയ്പ
വയടുത്് മൃഗസംരക്ഷണസംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങിയെർ ബ്ാങ്കുകവള 
സേീപിച്ച്  െി�ദാം�ങ്ങൾ മ�ഖരിച്ചമ�ഷം വലെയിം േഭിയ്ക്കുന്
തിനായുള്ള  നെപെികൾ സത്വീകരികേണം.

ഒരുപമക്ഷ,കുത്ിവയാേിവച്ചത്ിയ  പ്ളയജേത്ിലം 
ഉരുൾവപ്പാട്േിലം മപാളിസി മരഖകൾ നഷ്ടവപ്പട്െർ ഉണ്ാകും. 
മുൻ െർഷത്ിൽ ഇൻഷൂ�ൻസ് നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ 
ഐ.ആർ.ഡി.എ. യും, യുസണറ്റഡ് ഇ്്യ, നാഷണൽ ഇൻഷൂ
�ൻസ്  അെകേമുള്ള ക്നികളും മരഖകൾ  നഷ്ടവപ്പട് കർഷ
കമരാെ്  ഉദാരോയ സേീപനം  സത്വീകരിച്ചിരുന്. വലെയിമുകൾ 
അതിമെഗത്ിൽ തീർപ്പാക്കുകയും വചയ്തിരുന്. ഇത്രത്ില
ള്ള  സഹായ നെപെികൾ ഈ െർഷവം പ്തീക്ഷികോം.

ഇൻഷൂറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരകിഹയാരം
കാേെർഷവകേടുതിയിൽ േരണേെഞ്ഞ െളർത്തുമൃഗങ്ങൾ

കേ് ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക്ഷകൾ ഏതും ഇലൊത് സാഹച
ര്യത്ിൽ സർകോരിവന്  ദുര്നിൊരണനിധിയിൽ നിന്് 
സഹായ ധനം േഭ്യോവം. ഇതിനായുള്ള നിർമദേ�ങ്ങളും നെപ
െിക്രേങ്ങളും  െരുംദിെസങ്ങളിൽ  പ്തീക്ഷികോം. േരണവപ്പട് 
െളർത്തുമൃഗങ്ങളുവെയും, പക്ഷികളുവെയും തകർന് വതാഴുത്ി
വന്യുവേലൊം  െിെരങ്ങൾ യഥാസേയം ബ്ന്ധവപ്പട് ക്ഷീരെിക
സന െകുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണ െകുപ്പ് ഉമദ്യാഗസ്വര അ�ിയിക്കു
കയും ഒപ്പം മഫാമട്ാകൾ എടുത്് സൂക്ഷിക്കുകയും വചയ്യണം.
ഇതുോയി ബ്ന്ധവപ്പട് അ�ിയിപ്കൾ ശ്ദ്ികോനും കർഷകർ 
ശ്േികേണം. 



േതിയായ പ്തിമരാധമ�ഷിയിലൊത് െളർത്തുനായ്കളിൽ 
എേിപ്പനി, പാർമൊ മരാഗം മപാലള്ള മരാഗങ്ങൾ പെർന് 
പിെികോം. പാമ്പുകെിമയൽകേൽ മപാലള്ള അപകെങ്ങൾ
ക്കും ഇെയുണ്്. 

 � മരാഗങ്ങൾ തെയാൻ അതീെ കരുതൽ മെണം. പാേിവന് 
രൂപത്ിലം നി�ത്ിലം െരുന് ോറ്റങ്ങളും, അകിെിവേ 
തെിപ്ം, കലെിപ്ം അകിടുെീകേത്ിവന് തുെകേോവണമന്ാർ
കേണം. അകിെിൽ  പാൽ വകട്ിനിൽകോനിെെരാത് െിധ
ത്ിൽ കൃത്യോയ ഇെമെളകളിൽ പൂർണ് ക�െ നെത്ണം. 
ക�െമെളയിൽ പരോെധി ശുചിതത്വം പുേർത്ാനും ക�െ
മ�ഷം മുേകോമ്പുകൾ മനർപ്പിച്ച വപാട്ാസ്യം വപർോംഗമന
റ്റ് ോയനി ഉപമയാഗിച്ച് കഴുകി, മപാെിമഡാൺ അയഡിൻ 
ോയനിയിൽ 20 വസകേന്് മനരം മുകേി 'െീറ്റ് ഡിപ്പിംഗ് ' 
നൽകാനും ശ്േികേണം. 

 � തുെർച്ചയായി വെള്ളത്ിലം വചളിയിലം നിന്തിനാൽ 
കുള്ിന് ക്ഷതമേൽകോനും അണുബ്ാധ കാരണം കുളമ്പു
ചീയൽ മരാഗത്ിനും സാധ്യതയുണ്്.കുള്ിവേ മു�ിവകൾ  
മനർപ്പിച്ച വപാട്ാസ്യം വപർോംഗമനറ്റ് ോയനി ഉപമയാഗി
ച്ച് കഴുകി ആന്ിബ്മയാട്ിക് ഓയിൻവേന്റുകൾ പുരട്ണം. കു
ളമ്പുകൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്് തെണവയങ്ിലം  5% തുരി�് ോയ
നിയിമോ 2% മഫാർേേിൻ ോയനിയിമോ 20 േിനിട്് മനരം 
മുകേിവെക്കുന്ത് കുളമ്പു ചീയൽ തെയാൻ ഫേപ്ദോണ്.മു�ി
വകളിൽ  ഈച്ചവയ അകറ്റാൻ കുളമ്പുകമളാെ് മചർന്് ബ്ാ
ഹ്യപരാദങ്ങവള അകറ്റുന് മേപനങ്ങൾ ഉപമയാഗികേണം.

 � പനി, െി�യൽ, �ത്വാസതെസ്വം മൂവകോേിപ്ം, തീറ്റേടുപ്പ്, 
െയ�ിളകേം, മൂത്രത്ിവന് നി�ം െ്യത്യാസവപ്പെൽ തുെങ്ങി 
വപാതുൊയ മരാഗേക്ഷണങ്ങളിമേവതങ്ിലം ശ്ദ്യിൽവപ്പ
ടുന് പക്ഷം അെിയ്ിര വെറ്റ�ിന�ി വേഡികേൽ മസെനം 
മതെണം. ഗർഭിണികളായ മൃഗങ്ങവളയും കുട്ികവളയും പ്
മത്യകം ശ്ദ്ികേണം.

 � മരാഗപ്തിമരാധമ�ഷി െർദ്ിപ്പികോൻ ധാതുേെണേി
ശ്ിതങ്ങളും, കരൾസംരക്ഷണ േരുന്കളും, മപ്ാബ്മയാട്ിക് 
േിത്രാണുേിശ്ിതങ്ങളും നിത്യവം തീറ്റയിൽ ഉൾവപ്പടുത്ണം. 
മഡാക്ടറുവെ നിർമദേ�ാനുസരണം െിരേരുന്കളും ബ്ാഹ്യപരാ
ദമേപനങ്ങളും പ്തിമരാധ കുത്ിവെയ്പ്കളും നൽകണം.

 � ബ്ാഹ്യപരാദങ്ങവള നിയന്ത്രികോൻ െളക്കുഴിയിൽ, ഒരു 

പ്ളയമുഖത്തുനിന്ം രക്ഷവപ്പടുത്ി ദുരിതാ�ത്വാസക്യാമ്പുകൾകേ് 
സേീപവം, താൽകോേിക വഷൽറ്ററുകളിലം പാർപ്പിച്ച െളർത്തു
മൃഗങ്ങളും ഏവ�യുണ്്. അെയുവെ ആമരാഗ്യവോയി ബ്ന്ധവപ്പട്് 
ഈ കാര്യങ്ങൾ േനസ്ിൽ സൂക്ഷികോം.

ല്തയാഴുത്കിഡേക്് തകിരകില്കല്യത്തുഡ്യാൾ
 � ദുര്വത് അതിജീെിച്ച മൃഗങ്ങളുവെ സംരക്ഷണത്ിനും 
ചികിത്യ്ക്കുോയി മൃഗസംരക്ഷണെകുപ്പിവന് മനതൃതത്വത്ിൽ 
ക്യാമ്പുകൾ പ്െർത്ിക്കുന്ണ്്. വതാഴുത്് ൊസമയാഗ്യോ
ക്കുന്തുെവര കർഷകർ െളർത്തുമൃഗങ്ങവള ഈ മകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
പാർപ്പികേണം. തീറ്റെിതരണത്ിനായുള്ള െിപുേസംെിധാ
നങ്ങളും മൃഗസംരക്ഷണെകുപ്ം ക്ഷീരെികസനെകുപ്ംഏർ
വപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.

 � അപകെകരാെസ്യിേവലെന്്  ഉ�പ്െരുത്ിയതിനും, സെ
ദയുതിബ്ന്ധമുവണ്ങ്ിൽ െിമഛേദിച്ചതിനും മ�ഷം ോത്രമേ വൃ
ത്ിയാകോൻ വതാഴുത്ിൽ കയ�ാവൂ. ഇഴജന്തുകേളുവെ സാനി
ധ്യവം സൂക്ഷികേണം. മുഖാെരണം, കട്ികൂെിയ സകയ്യു�കൾ, 
വെള്ളം കയ�ാത് ഗംബൂട്ടുകൾ എന്ിെ ധരികേണം. പ്മത്യ
കിച്ച് വതാഴുത്തും പരിസരവം വൃത്ിയാകോനി�ങ്ങുമ്ാൾ 
എേിപ്പനി പ്തിമരാധത്ിനായുള്ള മുൻകരുതോയി  മഡാ
ക് സിസസലെിൻ ഗളിക കഴികോൻ േ�കേരുത്. 

 � വതാഴുത്ിൽ  അെിഞ്ഞുകൂെിയ വചളിയും, ോേിന്യങ്ങളും നീ
കേിയമ�ഷം അണുനാ�ിനികൾ ഉപമയാഗിച്ച് കഴുകി വൃ
ത്ിയാകേണം.150 ഗ്രാം ബ്ീച്ചിംഗ് പകൗഡറും മൂന്് െീസ്പൂൺ 
അേകേ്കാരവം/മസാപ്പ് വപാെി കുഴമ്പുരൂപത്ിോകേി പത്് 
േിറ്റർ വെള്ളത്ിൽ െീതം മചർത്് ത� വൃത്ിയാകോം. 
അര കിമോഗ്രാം െീതം കുമ്മായം നാേ് േിറ്റർ വെള്ളത്ിൽ 
മചർത്തും വതാഴുത്് കഴുകി വൃത്ിയാകോം. െിപണിയിൽ 
േഭ്യോയ  വകാർമസാേിൻ, ബ്മയാലെിൻ തുെങ്ങിയ അണുനാ
�ിനികളും വതാഴുത്് വൃത്ിയാകോൻ ഉപമയാഗികോം.

 � ഒപ്പം ത�യിൽ ബ്ീച്ചിങ്ങ് പകൗഡർ അവലെങ്ിൽ കുമ്മായം 
െിത�ി 12 േണിക്കൂറുകൾകേ്  മ�ഷം കഴുകി കളയാം. ഇത് 
ത�യിവേ  െഴുകേൽ കു�യ്ക്കും. ഉണങ്ങിയ �ബ്ബർ ോറ്റുകൾ 
ത�യിൽ െിരിയ്കാം. ത�യും, ചുേരും,  തീറ്റവത്ാട്ിയുവേലൊം വൃ
ത്ിയാകേി കുമ്മായം  പൂ�ണം.

 � ചാണകക്കുഴിയിൽ വകട്ിനിൽക്കുന്  വെള്ളം ഒഴുകേി 

കളയണം. അരയെി കനത്ിൽ ഇേകൾ നിരത്ി മുകളിൽ 
ബ്ീച്ചിങ്ങ് പകൗഡർ െിത�ിയാൽ കുഴിയിവേ ഈർപ്പം ഒരു 
പരിധിെവര കു�യ്കാം. 

ആഹയാരത്കിൽ ശ്രദ്കിക്യാൻ
 � കുെികോൻ ശുദ്ജേം ഉ�പ്െരുത്ണം. മലൊ�ിൻ മചർത്് 
ശുദ്ീകരിച്ച ജേം കുെിയ്കാനായി നൽകാം. ഫാമുകളിൽ ജേ
ശുദ്ീകരണത്ിനായുള്ള  േറ്റ് അണുനാ�ിനികളും െിപണി
യിൽ േഭ്യോണ്. 

 � െി�ന്ിരിക്കുന് കന്കാേികൾകേ് ഒമന്ാ രമണ്ാ ദിെസം 
പുലെെകേമുള്ള പരുഷാഹാരങ്ങൾ നൽകി ക്രമേണ ോത്രമേ 
കാേിത്ീറ്റയെകേമുള്ള സാന്ദ്രീകൃതാഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ 
പാടുള്ളൂ. റുേൻ ബ്ഫറുകളും, മപ്ാബ്മയാട്ിക്കുകളും  സാന്ദ്രീ
കൃത തീറ്റമയാവൊപ്പം നൽകാം.

 � നനഞ്ഞു കുതിർന് പുമലൊ സെമകോമോ കാേിത്ീറ്റകമളാ 
യാവതാരു കാരണെ�ാലം  ഉരുകേൾകേ് തീറ്റയായി നൽ
കരുത്. ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ തീറ്റെസ്തുകേ
ളിൽ പൂപ്പലകൾ െളർന്്  െിഷാം�ം ഉണ്ാൊൻ സാധ്യത 
ഏവ�യാണ്. തീറ്റകൾ കഴുകിമയാ, ഉണകേിമയാ, തിളപ്പി
മച്ചാ നൽകിയാൽമപാലം പൂപ്പൽ െിഷാം�ം ന�ികേിവലെന്
മതാർകേണം. 

 � ക്യാമ്പുകളിലം േറ്റും ബ്ാകേി െരുന് മചാറും കഞ്ഞിയുവോന്ം 
അേിതോയി  പശുകേൾക്കും ആടുകൾക്കും നൽകരുത്. ഇത് 
ദഹനപ്െർത്നങ്ങൾ തെസ്വപ്പടുന്തിനും ധാരാളോയി 
ോക്ടിക് അമ്ം െയറ്റിൽ ഉത്പാദിപ്പികേവപ്പട്് അസിമഡാസി
സ് അെകേമുള്ള  ഉപാപചയമരാഗങ്ങൾക്കും ഇെയാക്കും. 

അരുമകളുല്ട ആഡരയാഗ്യരക്ഷ
 � പശുകേളിലം ആടുകളിലം നയുമോണിയ അെകേമുള്ള �ത്വാ

സമകാ�മരാഗങ്ങൾ, അകിടുെീകേം, എേിപ്പനി, ബ്ാഹ്യ 
ആ്രിക പരാദബ്ാധകൾ തുെങ്ങിയ മരാഗങ്ങൾ െരും ദിെ
സങ്ങളിൽ െരാനുള്ള സാധ്യത ഏവ�യാണ്. �രീരസമ്മർദേം 
കാരണം സത്വാഭാെിക പ്തിമരാധമ�ഷി കു�യുന്തിനാൽ കു
രേെപ്പൻ മരാഗം, കുളമ്പുമരാഗം, ആടുെസ്, ബ്ബ്ീസിമയാ
സിസ്, സതമേ�ിമയാസിസ് മപാലള്ള മരാഗങ്ങൾക്കും ഇെ
യുണ്്. ആടുകളിൽ വെറ്റനസ്  മരാഗസാധ്യത ഉയർന്താണ്. 

കിമോ കുമ്മായത്ിൽ 250 ഗ്രാം െീതം ബ്ീച്ചിംഗ് പകൗഡർ 
മചർത്് പ്മയാഗികോം.

വളർത്തുമൃഗങ്ങല്ള നഷ്ടല്പെട്വർക് ്നഷ്ടപരകിഹയാരം

 � ദുര്ത്ിൽ േരണവപ്പട് മൃഗങ്ങൾ ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക്ഷ
യുള്ളെയാവണങ്ിൽ പൂർണ്ോയ ഇൻഷൂ�ൻസ് തുക നഷ്ടപ
രിഹാരോയി  േഭിക്കും. സർകോർ പദ്തികൾകേ് കീഴിലം 
സത്വ്ം നിേയിലം മൃഗങ്ങവള ഇൻഷൂർ വചയ്തെർ നാ�നഷ്ട
ങ്ങളുവെ െിെരങ്ങൾ സ്േവത് വെറ്റ�ിന�ി മഡാക്ടവ�യും, 
ബ്ന്ധവപ്പട് ഇൻഷൂ�ൻസ് സ്ാപനങ്ങവളയും കൃത്യോയി 
അ�ിയികേണം.  ഉരുകേളുവെ വചെിയിൽ അെിച്ച തിരിച്ച�ി
യൽ അെയാളോയ ഇയർ ൊഗ് കളയാവത കരുതണം, സാധ്യ
വേങ്ിൽ മഫാമട്ാകൾ എടുത്തു സൂക്ഷികേണം.  

കയാേവർഷല്ക്ടുതകി 
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുല്ട ഇൻഷൂറൻസ്  

പരകിരക്ഷഡനടയാൻ

കാേെർഷവകേടുതിയിൽ തങ്ങളുവെ നിത്യജീെമനാപാധിയായ 
പശുകേൾ, ആടുകൾ തുെങ്ങിയ െളർത്തുമൃഗങ്ങവള നഷ്ടോയ കർ
ഷകർ ഏവ�യുണ്്. നിനച്ചിരികോത് മെളയിൽ െവന്ത്ിയ 
ദുര്ം കാരണമുണ്ായ  സാ്ത്ികനഷ്ടങ്ങൾകേ് വതവലെങ്ി
ലം പരിഹാരമേകാനും, െരുോനോർഗ്ഗവത് തിരിച്ച്പിെികോ
നും, പ്തീക്ഷമയാവെ മുമന്ാട്് നെകോനും ഇൻഷൂ�ൻസ് തുക 
തുണയാകും. 



ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

കാലവർഷക്കെടുതി
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുക്െ

മൃതശരീരങ്ങൾ മറവുക്െയ്യുമ്ാൾ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. മുഹമ്മദ് ആസകിഫ് എം
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കൂട്ിയിട്് കത്ികോം.  കുടിവെള്ളമരോതസ്സുകളിൽ നിന്് ചുരുങ്ി
യത് 50 േീറ്റർ അക�ത്ിലുള്ളതം, നീർൊർച്ച കു�ഞ്ഞതം, വെള്ള
വകേട്ില്ാത്തോയ സ്ഥ�ം മെണം. കുഴിവെട്ടുന്തിനായി  തിര
വഞ്ഞടുമകേണ്ടത്.
ആെശ്യോയ നീളത്ിലും െീതിയിലും ആ�ടി താഴ്ചയിലും  അവല്
ങ്ിൽ  2-2.5 േീറ്റർ കുഴിവെട്ാം. കുഴിക്കുമ്ാൾ ജ�ം ഊ�ി െരുന്നു
വണ്ടങ്ിൽ അധികം താഴ്ചയിൽ കുഴികേരുത്. കുഴി ഭൂഗർഭജ�നിര
പ്പിൽ  നിന്നും 4 അടിവയങ്ിലും മുകളി�ായിരികോൻ ശ്ദ്ികേണം. 
കൂട്സംസ് കേരണോവണങ്ിൽ  മൃതശരീരങ്ളുവട എണ്ത്ിനനു
സരിച്ച്  നീളവം െീതിയം നിശ്ചയികോം, ആഴം ആ�ടി തവന് 
േതിയാവം.
കുഴിയിൽ കട്ിയിൽ ഒരു പാളി കുമ്ായമോ ബ്ീച്ചിംങ് പൗഡമ�ാ 
െിത�ി അടുത് പാളിയിൽ േണ്ിട്മശഷം അതിനുമുകളിൽ മൃതശ
രീരം  ഇ�കേിവെകോം. മൃതശരീരത്ിന് മുകളിൽ െീണ്ം കുമ്ായ
മോ ബ്ീച്ചിംങ് പൗഡമ�ാ കട്ിയിൽ െിത�ണം. അതിന് മുകളിൽ 
െീണ്ം  േണ്ിടണം. ഇങ്വന രണ്പാളി കുമ്ായവം േണ്ം മേൽക്കു
മേൽ ഇട്തിന് മശഷം കുഴി േണ്ിട്് മൂടാം. 
കുഴികേ് മുകളിൽ ത�നിരപ്പിൽ നിന്് രണ്ടടി ഉയരത്ിൽ േണ്് കൂന 
കൂടിയിടണം.നായ, കുറുകേൻ മപാലുള്ള ജീെികൾ കുഴി ോന്തുന്ത് 
തടയാൻ േൺകൂനയ്്മുകളിൽ േവണ്ണ്മയാ, ഫിമനാൾ �ായനിമയാ 
തളിയ്ാം. കല്ലുകൾ പാകുകയം വചയാം.േ�ിനജ�ം കുഴിയിമ�കേ് 
ഇ�ങ്ാത് തരത്ിൽ ഒഴുകി മപാൊനുള്ള തടങ്ൾ കുഴിോടത്ിനു 
ചുറ്ം ഒരുകേണം.
സംസ് കരണത്ിന്  മശഷം ബ്ന്ധവപ്പട് െ്യക്ികൾ വചറുചൂടുവെ
ള്ളത്ിൽ മസാപ്ം അണുനാശിനികളും ഉപമയാഗിച്ച് ശരീരം ശുദ്ി
െരുത്ാൻ േ�കേരുത്. 

കാ�െർഷവകേടുതിയിൽ ജീെഹാനി സംഭെിച്ച െളർത്തുമൃഗ
ങ്ളും പക്ികളുവേല്ാം  ഏവ�യണ്ട്. വെള്ളേി�ങ്ങുമ്ാൾ  
കരയി�ടിയന്തം ചളിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്തോയി 

കവണ്ടത്തുന് ഇെയവട  മൃതശരീരങ്ൾ ഏറ്റവം സുരക്ിതോയി  
സംസ് കരിക്കുന്തിന് മുഖ്യപരിഗണന നൽകണം. അതല്ാത്
പക്ം സാംക്രേികമരാഗങ്ൾ പടർന്്  പിടികോനും, കുടിവെള്ള  
മരോതസ്സുകളടകേം  േ�ിനോൊനുമുള്ള പ്ധാന കാരണങ്ളിവ�ാ
ന്ായി  അത് ോറും.

ഈ കയാര്യങ്ങൾ മനസ്കിഡ�യാർക്യാം
ജീെികളുവട മൃതശരീരങ്ൾ കവണ്ടടുത്ാൽ ഏറ്റവം മെഗത്ിൽ  
സംസ് കരിക്കുന്തിനുള്ള നടപടികൾ തടങ്ണം. ദിെസങ്മളാളം 
േണ്ിലും വെള്ളത്ിലും ആഴ്ന് കിടന് മൃതശരീരങ്ൾ മരാഗാണുകേ
ളുവട സജീെമരോതസ്ായതിനാൽ അെവയ സകകാര്യം വചയ്യു
മ്ാൾ െ്യക്ിസുരക്ാോർഗ്ഗങ്ൾ പാ�ിമകേണ്ടത് പ്ധാനോണ്. 
മുഖാെരണം, കട്ികൂടിയ സകയ്യു�കൾ (വഹെി ഡയൂട്ി സകയ്യു�), കട്ി
കൂടിയ മുഖാെരണം, വെള്ളവം ചളിയം കയ�ാത് പാദരക്കൾ/
ഗംബൂട്ടുകൾ എന്ിെ ധരിച്ച് ോത്രമേ മൃതശരീരങ്ൾ സകകാര്യം 
വചയാൻ പാടുള്ളൂ.മുൻകൂ�ായി എ�ിപ്പനി പ്തിമരാധത്ിനായള്ള 
മഡാക് സിസസക്ിൻ ഗുളിക 200 േി.ഗാം നിർബ്ന്ധോയം കഴികേ
ണം. 
ജീെികളുവട മൃതശരീരങ്ൾ ത�യിലൂവട െ�ിച്ചിഴകേരുത്. െ�ിയ 
പ്ാസ്റിക് ഷിറ്റിമ�ാ, ചാകേിമ�ാ ഒരുേിച്ച് മശഖരിച്ചതിന് മശഷം 
സംസ് കരിക്കുന്തിനായി  വകാണ്മപാൊം. ഇങ്വന മശഖരിക്കു
ന്െയവട  െിെരങ്ൾ മരഖവപ്പടുത്ി സൂക്ികേണം. സാധ്യവേ
ങ്ിൽ  ഉരുകേളുവട ഉടേയാരാവണന്് തിരിച്ച�ിയണം. ഇൻഷൂ�ൻസ്  
പരിരക്യള്ള ഉരുകേളാവണങ്ിൽ,പറ്വേങ്ിൽ തിരിച്ച�ിയൽ  അട
യാളോയ ഇയർടാഗ് മെർവപ്പടുത്ി സൂക്ികേണം. മഫാമട്ാകൾ 
എടുത്് സൂക്ിക്കുന്ത് പിന്ീട് നഷ്ടപരിഹാരത്ിനായ് അമപക് 
സേർപ്പിക്കുമ്ാൾ ഉപകാരവപ്പടും. 
ഇൻഷൂ�ൻസ് പരിരക് �ഭ്യോൊൻ മപാസ്റ് മോർട്ം നടപടികളും 
തിരിച്ച�ിയൽ അടയാളോയ ഇയർ ടാഗ് െീവണ്ടടുത്് സൂക്ിമകേ
ണ്ടതം പ്ാധാനോവണങ്ിലും,  പ്മത്യകസാഹചര്യോയതിനാൽ, 
പ്കൃതിദുര്ത്ിൽ ജീെഹാനി സംഭെിച്ച മൃഗങ്വള ഇത്രം നട
പടികളിൽ നിന്് ഒഴിൊകോറുണ്ട്. എങ്ിലും ബ്ന്ധവപ്പട് അധികാ
രികവള െിെരങ്ൾ കൃത്യോയി അ�ിയികേണം. 
അതത് പ്മദശങ്ളുവട ഭൂപ്കൃതികേ് അനുമയാജ്യോയ രീതിമെണം  
സംസ് കരണത്ിനായ്  തിരവഞ്ഞടുകോൻ. േണ്ിൽ ആഴത്ിൽ കു
ഴിവയടുത്് സംസ് കരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവം ഉത്േവം പ്ാമയാഗിക
വോയ ോർഗ്ഗം. അതിനുള്ള സാഹചര്യേിവല്ങ്ിൽ ോത്രം ഒരുേിച്ച് 



തീറ്റപ്പുൽ
സംസ്കരണം

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

തെ ഉണക്കിതെടുക്കാൻ പ്രതെയേകം ശ്രദ്കിക്ണം. ഉണക്കുത്കാൾ 
ഇെകിനകാെകി ഇടയ്കകിടയ്ക്ക് മറകിച്്ക് തകകാടുക്ണം. മഞ്ം മഴയം ഏൽക്കാ
തെയം ശ്രദ്കിക്ണം. ഓത�കാ ദകിവസവം വവകുതനേ�ം കൂന കൂട്ടണം. 
നനേകാെകി ഉണങ്കിെെകിനുതേഷം പുല്്ക് ഭദ്രമകാെകി സൂക്കിച്ചുവയ്കകാവനേ
െകാണ്ക്. നനേകാെകി ഉണങ്കിതെകാ എനേറകിയനേെകിന്ക് ഒരു കകിത�കാ പുല്്ക് 
പ്രതെയേകമകാെകി ഉണക്കാനകിടുകയം ആെെകിതറെ ഭകാ�ം 200 ഗ്കാമകിൽ 
െകാതഴെകാകുകയം തെയ്കാൽ പുല്്ക് േ�കിെകാെകി ഉണങ്കിതെനേ്ക് അനുമകാ
നകിക്കാം. കഠകിനമകാെ തവെകിൽ െട്ടകാതെ നല് �ീെകിെകിൽ ഉണക്കിതെ
ടുത്ത തെയ്ക്ക് നല് െകാണകപ്പച് നകിറമുണ്കാെകി�കിക്കും. 5 കകിത�കാഗ്കാം 
പച്പ്പുല്കിനു പക�മകാെകി 1/4 കകിത�കാഗ്കാം തെയം ഒപ്പം 200 ഗ്കാം ഗു
ണനകി�വകാ�മുള്ള കകാ�കിത്തീറ്റയം നൽകകിെകാൽ മെകിെകാകും.

   വയ്ക്കോൽസമ്പുഷ്ടീകരണം

വെ്ക് തക്കാ�കിൽ നകാ�കിതറെ അളവ്ക് കൂടുെ�കാതണങ്കിലം കന്നുകകാ�കിക
ളുതട ആമകാേെത്തകിൽ മറ്റ്ക് ആെകാ�വസ്തുക്തളതപ്പകാത� അെ്ക് എളുപ്പം 
ദെകിക്കുനേകില്. ഈ കുറവ്ക് നകികത്തകാനും തപ്രകാട്ടീൻ അളവ്ക് വർദ്കിപ്പകിക്കു
വകാനും ഒ�ളവവത� ക്ീത�കാല്കാദനം �കാഭക�മകാക്കാനും വെ്ക് തക്കാൽ 
സമ്പുഷ്ീക�ണം എനേ സകാതങ്െകിക �ീെകിെകിലൂതട സകാധകിക്കുന്നു.

യൂറകിെ തെർത്ത്ക് െയ്കാറകാക്കിെ വെ്ക് തക്കാൽ �കാസപ്രവർത്തനങ്ൾ
ക്കുതേഷം ഒന്നു�ണ്ടു ദകിവസങ്ൾ തകകാണ്്ക് സമ്പുഷ്മകാകുന്നു. കന്നു
കകാ�കികളുതട ആമകാേെത്തകിലള്ള സൂക്ഷകാണുക്ൾ ഈ അതമകാണകിെ
തെ തപ്രകാട്ടീൻ (മകാംസയേം) നകിർമ്കാണത്തകിന്ക് പ്രതെകാജനതപ്പടുത്തുന്നു. 
നകിശ്കിെ അളവകിൽ യൂറകിെ വെ്ക് തക്കാ�കിൽ തെർത്ത്ക് അെകിതറെ ദെനം 
എളുപ്പത്തകി�കാക്കാനും, വെ്ക് തക്കാൽ മെതപ്പടുനേെകിനകാൽ കന്നുകകാ�കി 

െീഫ്ക് എഡകിറ്റർ  -  ജകി.എസ്ക്. ഉണ്കിക്കൃഷ്ണൻ നകാെർ
  പ്രകിൻസകിപ്പൽ ഇൻഫർതമഷൻ ഓഫീസർ
  ഫകാം ഇൻഫർതമഷൻ ബ്യൂതറകാ

എഡകിറ്റർ  -  ജെശ്രീ ബ്കി.
  പബ്കിതക്ഷൻ ഓഫീസർ

ത�കാ-ഔട്ട്ക് ഡകിവസനകിംഗ്ക്  -  മകാെ സത്കാഷ്ക്

ഫകാം ഇൻഫർതമഷൻ ബ്യൂതറകാ പ്രസകിദ്ീക�ണം

െകിന്നുനേ വെ്ക് തക്കാ�കിതറെ തെകാെ്ക് വർദ്കിപ്പകിക്കാനും കഴകിയം.

യൂറിയകേർക്ണ്ടവിധം
100 കകിത�കാഗ്കാം ഉണങ്കിെ വെ്ക് തക്കാ�കിന്ക് പ�മകാവധകി 4 
കകിത�കാഗ്കാം യൂറകിെ എനേ തെകാെകിൽ തെർക്കാം. 100 �കിറ്റർ തവള്ള
ത്തകിൽ 4 കകിത�കാഗ്കാം യൂറകിെ തെർത്ത്ക് �കാെനകി െയ്കാറകാക്ണം. 
ഉണങ്കിെ വെ്ക് തക്കാ�കിതറെയം യൂറകിെ�കാെനകിയതടയം തെകാെ്ക് 1:1 
എനേ അനുപകാെത്തകി�കാെകി�കിക്ണം. യൂറകിെ തെർത്ത വെ്ക് തക്കാൽ 
ഒ�കാഴ്ച അതെപടകി മഴതവള്ളം കടക്കാത്ത �ീെകിെകിൽ പ്കാസ്റകിക്ക് ഷീ
റ്റുതകകാണ്ടു മൂടകിയം, പ്കാസ്റകിക്ക് വ�നകിംഗുള്ള െകാക്കുകളകിൽ നകിറച്ചും 
സൂക്കിക്കാം. വെ്ക് തക്കാൽ നല് വണ്ം അമർത്തകിവയ്കകാൻ ശ്രദ്കിക്
ണം. യൂറകിെ തെർത്ത്ക് െയ്കാറകാക്കിെ വെ്ക് തക്കാൽ കന്നുകകാ�കികൾ
ക്്ക് നൽകുനേെകിനുമു്്ക് അെകിലള്ള അതമകാണകിെ ഗന്ം പൂർണ്മകാെകി 
മകാറകാൻ ഒരു മണകിക്കൂതറങ്കിലം തുറന്നു വച്കി�കിക്ണം. വകായകടക്കാ
തെ േ�കിെകാെ �ീെകിെകിൽ സൂക്കിച് യൂറകിെ തെർത്ത വെ്ക് തക്കാൽ 40 
ദകിവസം വത� സു�ക്കിെമകാെകി സൂക്കിക്കാം. യൂറകിെ തെർത്ത്ക് പകാക
തപ്പടുത്തകിെ വെ്ക് തക്കാ�കിന്ക് അതമകാണകിെയതട ഗന്വം ഇരുണ് നകി
റവമകാെകി�കിക്കും.

കകാ�കിത്തീറ്റെകാെകി യൂറകിെ തെർത്ത വെ്ക് തക്കാൽ ആവേയേകാനുസ�ണ
നം, 2-6 കകിത�കാഗ്കാം വത� തഫകാഡർ വകിളയം 500 ഗ്കാം-1 കകിത�കാഗ്കാം 
വത� പകിണ്കാക്കും തെർത്തു നൽകകിെകാൽ പശുക്ൾക്്ക് പകാലല്കാദന
ത്തകിൽ കകാ�യേമകാെ വർദ്നവ്ക് ഉണ്കാകുനേെകാെകി കണ്കിട്ടുണ്്ക്.

കന്നുകുട്ടകികൾക്്ക് യൂറകിെ തെർത്ത വെ്ക് തക്കാൽ തെറുെകാെകി അ�കിഞ് 
നൽകണം. ഇങ്തന നൽകുത്കാൾ ആമകാേെത്തകിത� സൂക്ഷകാണു
ക്ളുതട പ്രവർത്തനം തവഗത്തകി�കാവകയം ആഗീ�ണം തമച്തപ്പടുക
യം തെയ്ം.

ശ്രദ്കിക്കുക:- യൂറകിെ അധകികമകാെകാൽ ഒരു വകിഷവസ്തു ആകും. അതു
തകകാണ്്ക് യൂറകിെ�കാെനകി കന്നുകകാ�കികൾ കുടകിക്കാൻ ഒ�കിക്ലം ഇട 
നൽകരുെ്ക്. തെർക്കുനേ അളവ്ക് െകാതെകാരു കകാ�ണവേകാലം അധകിക
�കിയ്കകാെകി�കിക്കാനും ശ്രദ്കിക്ണം.

തയ്കോറകോ്ിയത്-ജയശ്ടീബി., 
അസകിസ്ററെ്ക് ഡെറക്ടർ, ക്ീ�വകികസനവകുപ്പ്ക്
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െയ്കാറകാക്ണം. 5 ടൺ വസത�ജ്ക് നകിർമ്കിക്കാനുള്ള ഒരു വസത�കാ 
പകിറ്റകിന്ക് 3 മീറ്റർ നീളം, 1 1/2 മീറ്റർ വീെകി, 2 1/2 മീറ്റർ െകാഴ്ച (ഉെ�ം) 
ഉണ്കാെകി�കിക്ണം വസത�കായതട നകാല ചുവരും സകിമറെ്ക് പൂേകിെെകാ
െകി�കിക്ണം അടകിവേം സകിമറെകിട്ടതും ഒരു വേതത്തക്്ക് െ�കിവള്ളതും 
ആെകി�കിക്ണം. ഊറകിവരുനേ തവള്ളം ഒ�കിച്ചുതപകാകകാൻ തവളകിെകിത�
ക്്ക് ഓവ്ക് ഉണ്കാെകി�കിക്ണം.

എല്കാ പച്പ്പുല്ം വസത�ജ്ക് ഉണ്കാക്കാൻ പറ്റകിെെല്. വെബ്കിഡ്ക് 
തനപ്പകിെർ, മക്തളകാളം, മണകിതച്കാളം, ബ്ജ്ക് റ എനേകിവ വസത�ജകിന്ക് 
പറ്റകിെ പുല്കിനങ്ളകാണ്ക്. നകിറയ്ക്കുനേ പുല്കിത� ശുഷ്ക് ക പദകാർത്ം 30% 
ൽ കുറെകിതല്നേ്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക ജ�കാംേം കൂടുെൽ ഉള്ള പുല്കിന
ങ്ൾ തെറകിെ തവെകി�കിൽ വകാട്ടകി ഉപതെകാഗകിക്ണം. ഉത്തമഗുണനകി
�വകാ�മുള്ള വസത�ജ്ക് �ഭകിക്കുനേെകിനും െീഞ്തപകാകകാതെ സൂക്കി
ക്കുനേെകിനും ഇെ്ക് സെകാെകിക്കുന്നു.  പുല്്ക് തെറകിെ കഷണങ്ളകാെകി 
അ�കിതഞെടുക്കുക. അെകിനുതേഷം അ�കിതഞെടുത്ത പുല്്ക് വസത�ജ്ക് 
കുഴകിെകിൽ അധകികം കനമകില്കാത്ത �ീെകിെകിൽ നകിറയ്ക്കുക. ഒരു ടൺ 
പുല്കിന്ക് 30-35 കകി.ഗ്കാം എനേ നകി�ക്കിൽ തമകാളകാസസ്ക് (േർക്�) 1 കകി
ത�കായ്ക്ക് 3 �കിറ്റർ തവള്ളം എനേ തെകാെകിൽ തവള്ളം തെർത്ത്ക് �കാെനകി 
െയ്കാറകാക്കുക. േർക്� �കാെനകി പുല്കിതറെ എല്കാ ഭകാഗവം നനയം 
വകിധം െളകിക്കുക. ഗകാർഡൻ സ്ക് തപ്രെർ ഇെകിനകാെകി ഉപതെകാഗകിക്കാം. 
ജ�കാംേം അധകികമകാകകാതെ സൂക്കിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത പകാളകി നകി
�ത്തുക. നനേകാെകി െവകിട്ടകി അമർത്തകി വകായ തവളകിെകിൽ കളയക. ഇട
യ്ക്ക് അല്ം ഉപ്പ്ക് വകിെറുനേെ്ക് നല്െകാണ്ക്. ഓത�കാ പകാളകി പുല് നകി�ത്തകി 
പ്രക്കിെ ആവർത്തകിക്കുക. വസത�കാപകിറ്റകിതറെ അടകിെകിൽ കുറവം മു
കളകിത�കാട്ടു വരും തെകാറും കൂടുെലം േർക്� �കാെനകി െളകിച്ചുതകകാടുക്
ണം. ഇപ്രകകാ�ം വസത�കാപകിറ്റ്ക് നകിറച്ചു കഴകിഞെകാൽ മുകൾഭകാഗം െറ
നകി�പ്പകിനും ഒ�ടകി ഉെ�ത്തകിൽ വത� പുല്്ക് നകി�ത്തകിെതേഷം മുകളകിൽ 
വകായവം തവള്ളവം ഒട്ടും കടക്കാത്ത വകിധം തപകാളകിത്തീൻ ഷീറ്റുതകകാ
ണ്്ക് മൂടണം. അെകിനു മുകളകിൽ 12-15 തസറെകിമീറ്റർ കനത്തകിൽ മണ്്ക് 
കുഴച്്ക് െകാണകം തമഴുകകി ഉറപ്പകിക്ണം. കുറച്ചു ദകിവസം കഴകിയത്കാൾ 
പുല്്ക് െകാഴുനേതെകാടുകൂടകി മുകൾഭകാഗത്ത്ക് തപകാട്ടലണ്കാെകാൽ വീണ്ടും 
മണ്്ക് കുഴച്്ക് തെച്ചു തകകാടുക്ണം.

വകായവകിതറെ അഭകാവത്തകിൽ വളരുനേ ബ്കാക്ടീ�കിെ സസയേധകാനയേങ്
ളകിൽ പ്രവർത്തകിച്ചുണ്കാകുനേ '�കാക്ടകിക്ക് ആസകിഡ്ക് ' പുല്്ക് ദീർഘകകാ�ം 
തകടുകൂടകാതെ ഇ�കിക്കുനേെകിന്ക് സെകാെകിക്കുന്നു.

ആ ദകാെക�മകാെ ക്ീത�കാല്കാദനത്തകിന്ക് പച്പ്പുല്കിതറെ പ്രകാധകാ
നയേം ഏതെകാരു ക്ീ�കർഷകനും അറകിെകാവനേ കകാ�യേമകാണ്ക്. 
നമ്മുതട കകാ�കിസ്ത്തകിതറെ ബ്ഹുഭൂ�കിഭകാഗത്തകിനും വർഷം 

മുഴുവനകായം ആവേയേത്തകിനുള്ള െീറ്റപ്പുല്്ക് �ഭകിക്കാത്ത സകാെെ�യേ
മകാണ്ക് നകി�വകിലള്ളെ്ക്. ത�കാകത്ത്ക് എവകിതടയം വർഷം മുഴുവനും 
ഒരുതപകാത� െീറ്റപ്പുല്്ക് കൃഷകി തെയ്്ക് െീറ്റപ്പുൽ ഉല്കാദനം നടത്തുവകാൻ 
കഴകിെകാത്തെകിന്ക് പ്രധകാന കകാ�ണം കകാ�കാവസ്ഥെകാണ്ക്. കകാ�കാവസ്ഥ 
അനുകൂ�മകാകുനേ അവസ�ത്തകിൽ െീറ്റപ്പുൽ േകാസ്തീെമകാെകി കൃഷകിതെ
യ്്ക് ആവേയേത്തകിൽ അധകികമകാെകി െീറ്റപ്പുൽ ഉല്കാദകിപ്പകിച്്ക് സംസ്ക് ക�കി
ച്്ക് സൂക്കിക്കാവനേെകാണ്ക്. 

സസകേജ്

അധകികമുള്ള പച്പ്പുല്്ക് തപകാഷകമൂ�യേം നഷ്തപ്പടകാതെ മുറകിച്്ക് വകായ 
കടക്കാത്ത �ീെകിെകിൽ കുഴകികളകിത�കാ അറകളകിത�കാ മൂന്നു മകാസക്കാ
�ം വത� സൂക്കിച്്ക് പച്പ്പുല്കിന്ക് ദൗർ�ഭയേമുള്ള കകാ�ത്ത്ക് കന്നുകകാ�കി
ത്തീറ്റെകാെകി നൽകകാവനേ ഒരു ഉല്നേമകാണ്ക് വസത�ജ്ക്. വസത�ജ്ക് 
ഉണ്കാക്കുനേ കുഴകികതള (അറകതള) വസത�കാ എന്നു പറയന്നു. 
വസത�കാകൾ പ� ആകൃെകിെകിലം വലപ്പത്തകിലമുണ്്ക്. അെകാെെ്ക് 
പകിറ്റ്ക് വസത�കാ, ടവർവസത�കാ, ബ്ങ്ർ വസത�കാ തുടങ്കിെവ. പ്ര
തെയേകം െയ്കാറകാക്കിെ ബ്കാഗുകളകിലം നകിർമ്കിക്കാം.

ഒരുതെറുകകിട ക്ീ�കർഷകന്ക് പകിറ്റ്ക് വസത�കാ ആണ്ക് ഏറ്റവം അനു
തെകാജയേം ഇെ്ക് വളത� �ളകിെമകാെ �ീെകിെകിൽ നകിർമ്കിക്കാം. മഴക്കാ
�ത്ത്ക് തവള്ളം തകട്ടകി നകിൽക്കാത്തതും അധകികം ഉറവെകില്കാത്തതും 
ഉറച് മണ്ണുള്ളതുമകാെ ഉെർനേ സ്ഥ�മകാണ്ക് തെ�തഞെടുതക്ണ്െ്ക്. 
എത്രമകാത്രം പുല്്ക് വസത�ജകാക്കുന്നുതവകാ അെകിതറെ അടകിസ്ഥകാന
ത്തകിൽ വസത�കായതട നീളവം, വീെകിയം െകാഴ്ചയം കണക്കാക്കി കുഴകി 

ഇപ്രകകാ�ം െയ്കാറകാക്കിെ വസത�ജ്ക് 3 മകാസം തകകാണ്്ക് ഉപതെകാഗകി
ക്കാൻ പകാകമകാെകി�കിക്കും. ഇെ്ക് ഒരു വർഷം വത� തകടുകൂടകാതെ സൂ
ക്കിക്കാവനേെകാണ്ക്.

വസത�കാപകിറ്റ്ക് തുറക്കുത്കാൾ ഏതെങ്കിലം ഒരുഭകാഗത്ത്ക് കുറച്ചുസ്ഥ
�ം തുറനേ്ക് ആവേയേമുള്ള വസത�ജ്ക് എടുത്തുമകാറ്റകി വീണ്ടും തപകാളകി
ത്തീൻ ഷീറ്റുതകകാണ്്ക് മൂടകിവയ്ക്കുക. അതല്ങ്കിൽ വസത�ജ്ക് വകായസ
്ർക്തമറ്റ്ക് ഉണങ്കിതപ്പകാകുനേെകിതനകാ തകടകാകുനേെകിതനകാ ഇടെകാകും.

നല് വസത�ജകിന്ക് പച് ക�ർനേ മഞെനകിറമകാെകി�കിക്കും. അെകിന്ക് 
നല് സ്കാദകിഷ്മകാെ ഒരു ഗന്വമുണ്കാെകി�കിക്കും. ഇെ്ക് പശുക്ൾ 
വളത�െധകികം ഇഷ്തപ്പടുനേതും എളുപ്പത്തകിൽ ദെകിക്കുനേതുമകാണ്ക്. 
ഒരു പശുവകിന്ക് ഒരു ദകിവസം േ�കാേ�കി 15 മുെൽ 20 കകി.ഗ്കാം വത� 
വസത�ജ്ക് നൽകകാം.

   കേ(Hay)

ആവേയേത്തകിൽ കവകിഞ്ള്ള െീറ്റപ്പുൽ, പെർവർഗ്ഗ തെടകികൾ, ധകാ
നയേവർഗ്ഗ തെടകികൾ എനേകിവതെ ഭകാവകിെകിത� ഉപതെകാഗത്തകിന്ക്, പ്ര
തെയേകകിച്ചും ദൗർ�ഭയേം തന�കിടുത്കാൾ ഉപതെകാഗകിക്കുനേെകിന്ക് ഏറ്റവം 
തെകാജകിച്തും തെ�വ കുറഞെതുമകാെ �ീെകിെകാണ്ക് തെ നകിർമ്കാണം. 
െണ്കിന്ക് കട്ടകികുറഞെവെകാണ്ക് തെ നകിർമ്കിക്കാൻ ഏറ്റവം ഉപയക്ത
മകാെെ്ക്. തെ നകിർമ്കാണത്തകിന്ക് ആവേയേമകാെ പുൽവർഗ്ഗ തെടകികൾ 
പൂക്കുനേെകിന്ക് മുത്യം, ധകാനയേവർഗ്ഗ തെടകികൾ അ�കിമണകികളകിൽ 
പകാലറയ്ക്കുനേെകിന്ക് മുത്യം, പെർവർഗ്ഗതച്ടകികൾ പൂവ്ക് നകി�ന്നുവരു
നേ സമെത്തുമകാണ്ക് അ�കിതഞെടുതക്ണ്െ്ക്. പുല്്ക് ഉണക്കുനേ സമ
െത്ത്ക് അധകികം തവെകിൽ തകകാണ്്ക് പച്പ്പ്ക് പൂർണ്മകാെകി നഷ്തപ്പടകാ



മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
പരിശീലന 
കേന്ദ്രങ്ങൾ

 y ടണൽ വെന്റിലേഷവന് ഭാഗമായറി എക് ല�ാസ്റ് ഫാൻ/കൂളർ 
എന്റിെ ഉപലയാഗറിച്് കൂടറിനുള്റിൽ ഊഷ്ാെ് കുറയ്കാവുന്താണ്.

 y കൂട്റിനുള്റിൽ െറിരറിയുവട കനം 6 വ�.മീ. ൽ കൂടുൊൻ പാടുള്തല്ല. 
ഈർപ്പമുള് െറിരറി യഥാ�മയം നീക്ം വെലയേണ്ടതാണ്.

 y കൂടറിന് പുറത്തുള് ജേ�ംഭരണറിയുവട പുറത്് വെള് നറിറത്റി
ലുള് വപയറിന്് പൂശുകലയാ അവല്ലങ്റിൽ ടറി �ംഭരണറി പന്തൽ 
ഉപലയാഗറിച്് മറയ്ക്കുകലയാ വെലയേണ്ടതാണ്.

 y ജേ�ംഭരണറിയറിൽ നറിന്ം കൂടറിലേക്് െരുന് പപപ്പ് 
പേനുകൾ ൊക്് ഉപലയാഗറിച്് മൂലടണ്ടതാണ്.

 y ലകാഴറികൾക്് രാെറിവേ 8 മണറിക്് മുലപേയും പെകുലന്രം 5 
മണറിക്് ലേഷവും മാത്രലമ തീറ്റ നൽകുൊൻ പാടുള്ളൂ.

 y ഊർജ്ം കുറഞ്ഞ തീറ്റ, അമറിലനാ അമ്ലങ്ങൾ, ല�ാഡറിയം, പൈ 
കാർൈലണറ്റ് എന്റിെ ലെർത് നൽകാവുന്താണ്.

 y ലകാഴറികൾക്് നൽകുന് പ്രതറിദറിന വെള്ത്റിവന് ലതാതറിൽ 
രണ്ടറിരട്റി െർദ്ധനെ് െരുലത്ണ്ടതാണ്. 1000 ഇറച്റിലക്ാഴറികൾ
ക്് 600 േറിറ്റർ എന് ലതാതറിൽ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളറിലൂവട വെള്ം 
നൽലകണ്ടതാണ്.

 y തീറ്റ/വെള്ം എന്റിെയറിൽ കൂടറി ജീെകം �റി (ഒരു ലകാഴറിക്് 
40 മറില്ലറിഗാം എന് ലതാതറിൽ) എ, ഡറി, ൈറി2 മറിശ്റിതം നൽകാ
വുന്താണ്.

 y ഊഷ്ാെറിവന് ആഘാതം കുറയ്കാനായറി അസ്പറിൻ വെള്ത്റിൽ 
ലെർത്് നൽകാവുന്താണ്.

 y പകൽ �മയങ്ങളറിൽ ലകാഴറിക്കൂടറിനുള്റിൽ ഇടക്റിവട പ്രലെേറി
ക്ാൻ പാടറില്ല. എന്ാൽ പുറത്് നറിന്് അെവയ നറിരീക്റിക്ാ
വുന്താണ്.

ലെനൽക്ാേത്് ലമൽപറഞ്ഞ ോസ്തീയരീതറികൾ അെേംൈറിക്കു
ന്തുെഴറി ലകാഴറി െളർത്േറിൽ ലെനൽക്ാേത്് കർഷകർക്കുണ്ടാ
കുന് �ാപേത്റിക നഷ്ം പൂർണ്ണമായറി ഒഴറിൊക്കുൊലനാ കുറയ്ക്കുൊ
ലനാ �ാധറിക്കും.

ക�ോഴി�ളിലെ 
കേനൽക്ോെ പരിരക്ഷ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫരകമേഷന് ബ്യൂക�ാ

െീഫ് എഡറിറ്റർ  -  ജറി.എ�്. ഉണ്ണറിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്രറിൻ�റിപ്പൽ ഇൻഫർലമഷൻ ഓഫീ�ർ
  ഫാം ഇൻഫർലമഷൻ ൈയൂലറാ

എഡറിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ൈറി.
  പബ്റിലക്ഷൻ ഓഫീ�ർ

ലോ-ഔട്് ഡറിപ�നറിംഗ്  -  മായ �ലന്താഷ്

ഫാം ഇൻഫർലമഷൻ ൈയൂലറാ പ്ര�റിദ്ധീകരണം

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ.പകി.സെൽവ കുമയാർ
ക്ാപേയറിൻ ഓഫീ�ർ, ഫാം ഇൻഫർലമഷൻ ൈയൂലറാ
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ഴറികളുവട ആലരാഗ്ം, െളർച്, ഉത്പാദന ക്മത, ലരാഗ
പ്രതറിലരാധലേഷറി എന്റിെയറിൽ അന്തരീക് താപനറിേ 
നറിർണ്ണായകമായ പങ്് െഹറിക്കുന്. അന്തരീക്താപ

ത്റിൽ ഉണ്ടാകുന് വെററിയ െ്തറിയാനങ്ങലളാടുലപാലും വപവട്ന്് 
പ്രതറികരറിക്കുന് �്വഭാെമുള് ജീെറികളാണ് ലകാഴറികൾ. ലകാഴറികളു
വട ോരീരറിക താപനറിേയായ 410 വ�ൽഷ്�റിവന സ്ായറിയായറി 
നറിേനറിർത്തുന്തറിന് ഉതകുന് അന്തരീക് ഊഷ്ാൊണ് അെയ്ക് 
തറികച്ം യുക്തമായ അന്തരീക് താപനറിേ. ലകാഴറികവള �ംൈ
ന്റിച്് അെയ്ക് തറികച്ം യുക്തമായ അന്തരീക് താപനറിേ പരറിധറി 
210C-240C ആണ്. ഇത് പ്രധാനമായും ലകാഴറിക്കൂടുകളുവട അെസ്
വയ ആശ്യറിച്റിരറിക്കുന്. അന്തരീക് ഊഷ്ാെ് 240C ന് മുകളറിൽ 
െരുലപോൾ ഉല്ാദറിപ്പറിക്വപ്പടുന് മുട്കളുവട എണ്ണത്റിൽ കുറവുണ്ടാ
വുകയും അെയുവട െേറിപ്പത്റിലും ലപാഷകമൂേ്ത്റിലും െ്തറിയാ
നം �ംഭെറിക്കുകയും വെയ്യുന്. ഇറച്റിലക്ാഴറികളറിൽ അെയുവട േരീ
രഭാരത്റിൽ കുറെ് �ംഭെറിക്കുന്.

ലക്ഷണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്യാവ് 240C ൽ കൂടുഡ്യാൾ
 y ലകാഴറികൾ അ�്വസ്രാകുന്.

 y ലകാഴറികൾ തമ്റിൽ അകന്് ലപാകുന്തായറി കാണുന്.

 y ലകാഴറിക്കൂടറിനുള്റിൽ അന്തരീക് താപനറിേ 300C ൽ കൂടുലപോൾ 
കഴറിക്കുന് തീറ്റയുവട അളെറിൽ കുറവുണ്ടാകുന്. അന്തരീക് 
ഊഷ്ാെറിൽ ഉണ്ടാകുന് ഓലരാ ഡറിഗറി വ�ൽഷ്�് െർദ്ധനെറി
നും 3.6% എന് ലതാതറിൽ തീറ്റ കഴറിക്കുന്തറിൽ കുറെ് െരുന്താ
യറി കണക്ാക്വപ്പട്റിട്ടുണ്ട്.

 y കുടറിക്കുന് വെള്ത്റിവന് ലതാതറിൽ രണ്ട് ഇരട്റിയറിേധറികം െർ
ദ്ധനെ് ഉണ്ടാകുന്.

 y മാം�്ം, ഊർജ്ം എന്ീ ലപാഷക ഘടകങ്ങൾ കാൽ�്ം, 
വപാട്ാ�്ം, ലഫാസ്ഫറ�് മുതോയ ധാതുക്ൾ, A, B2, C, D 
മുതോയ ജീെകങ്ങൾ എന്റിെയുവട ലതാത് േരീരത്റിൽ കുറയു
ലപോൾ പ്രതറിലരാധലേഷറി കുറയുന്.

 y ലകാഴറിെ�ന്ത, രക്താതറി�ാരം മറ്റ് കരൾ�ംൈന്മായ അസുഖ
ങ്ങൾ എന്റിെ ഉണ്ടാകുലപോൾ ഇടയാകുന്.

 y ലകാഴറിക്കൂടറിനുള്റിൽ അന്തരീക് താപനറിേ 350Cൽ കൂടുലപോൾ 
ലകാഴറികൾ മരണവപ്പടാനുള് �ാദ്ധ്ത െർദ്ധറിക്കുന്.

നകിയന്ത്രണ മയാർഗ്ഗങ്ങൾ
 y ലകാഴറിക്കൂടറിവന് ഘടന, ലകാഴറികളുവട പരറിെരണം എന്റിെയറിലൂ

വട ോസ്തീയമായ ലെനൽക്ാേ �ംരക്ണം ഫേപ്രദമായറി നട
പ്പാക്ാൻ �ാധറിക്കുന്താണ്.

 y ലകാഴറിക്കൂടുകൾ, കറിഴക്്-പടറിഞ്ഞാറ് ദറിേയറിൽ നറിർമ്റിലക്ണ്ട
താണ്.

 y 6 ഇഞ്് കനത്റിൽ ഓേലമഞ്ഞ ലമൽക്കൂരയാണ് ഏറ്റവും 
ഉെറിതം. ഓട്, അലുമറിനറിയം ഷീറ്റ് എന്റിെയറിലേവതങ്റിലുമാണ് 
ലമൽക്കൂരയ്കായറി ഉപലയാഗറിക്കുന്വതങ്റിൽ അെയുവട മുകളറിൽ 
ഓേ ലമലയണ്ടതാണ്.

 y ഓട്, അലുമറിനറിയം ഷീറ്റ് കൂരകളുവട ലമൽഭാഗത്് വെള്നറിറ
ത്റിലുള് വപയറിന്ം, കൂടറിനുള്റിൽ (അടറിഭാഗം) കറുത് നറിറത്റി
ലുള് വപയറിന്ം പൂലേണ്ടതാണ്.

 y ലമൽക്കൂര തറയറിൽ നറിന്ം ചുരുങ്ങറിയത് 4 മീറ്റർ വപാക്ത്റിോ
യറിരറിക്ണം. വപാക്ം കൂടുന്തറിനനു�രറിച്് കൂട്റിനുള്റിൽ ൊയു 
�ഞ്ാരം വമച്വപ്പടുകയും ഊഷ്ാെ് കുറയുകയും വെയ്യുന്.

 y കൂടറിവന് 4 െേങ്ങളറിലും ൊരറി ഒരു മീറ്റർ നീളത്റിൽ പുറലത്ക്് 
തള്റി നറിൽലക്ണ്ടതാണ്.

 y കൂടറിവന് പാർേ്വഭറിത്റികൾ 20 വ�മീ വപാക്ത്റിൽ പണറിയുക
യും ലമൽക്കൂരയ്ക്കും പാർേ്വഭറിത്റികൾക്കും ഇടയ്ക്കുള് ഭാഗം 18 ലഗജ് 
12 മറി.മറി െേറിപ്പത്റിലുള് കപേറിെേ ഉപലയാഗറിച്് മറയ്ക്കുകയും 
വെയേണം.

 y പ്രസ്തുത കപേറിെേ ആഴ്ചയറിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്് പ്രാെേ്വമങ്റിലും 
വൃത്റിയാലക്ണ്ടതാണ്.

 y പാർേ്വഭറിത്റിയറിൽ വെള്ം തളറിച് ൊക്റിട്് കൂട്റിനുള്റിൽ 
തണുത് അന്തരീക്ം സൃഷ്റിക്ാവുന്താണ്.

 y ലെനൽക്ാേങ്ങളറിൽ കൂടറിവന് െറിസ്ീർണ്ണം 10% കൂലട്ണ്ടതാണ് 
(100 ഇറച്റിലക്ാഴറികൾക്് 110 െതുരശ് അടറി എന് ലതാതറിൽ)

 y കൂടറിവന് െീതറി 20 അടറിയറിൽ കൂടുൊൻ പാടുള്തല്ല.

 y കൂടറിവന് ലമാന്തായത്റിലൂവട ഉഷ്ണൊയു കടന്ലപാകുന്തറിനുള് 
�ംെറിധാനം ഉറപ്പുെരുലത്ണ്ടതാണ്.

 y ലമൽക്കൂര സ്പറിംഗ് ളർ �ംെറിധാനം ഉപലയാഗറിച്് നനയ്കാവുന്താണ.്

ലകാ



ക്ഷീരസാന്ത്വനം 
സമഗ്ര ക്ഷീരകർഷക 
ഇൻഷത്വറൻസ് പദ്ധതി

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  ോയ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

 � മനാേിനിയുടെ ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പ
ടുത്ിയ മപജ് )/ആധാർ (സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത് ).

 � ടഡത്് സർട്ിഫികേറ്റിടറെ പകർപ്പ് (സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത് ).
 � മേൽ വിവരിച്ച മരഖകൾ 15 ദിവസത്ിനകം ക്ീരവികസന 

ആഫീസർ/ടഡപയൂട്ി ഡയ�ക്ടർകേ് മനാേിനി സേർപ്പിക്കുക.

C. ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്
സ്വവാഭവാവിക മരണം

 � സസറ്റിൽ നിന്ം ഡകൗൺമ�ാഡ് ടചയ്ത ടഡത്് ടലെയിം മഫാം 
പൂരിപ്പിച്ചത് (പാർട്് എ മനാേിനി ഒപ്പ് ടവച്ചത്, ഇംഗ്ീഷ് അ�ി
യാവുന്ന സാക്ിയുടെ ഒപ്പ്, പാർട്് സി മനാേിനി സ്റാമ്പിൽ ഒപ്പ് 
ടവച്ചത് )

 � ടഡത്് സർട്ിഫികേറ്റ് – മകാപ്പി സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത്.
 � മനാേിനിയുടെ തിരിച്ച�ിയൽ മരഖ, മഫാൺ നമ്പർ.
 � മനാേിനിയുടെ ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പ

ടുത്ിയ മപജ് )/ആധാർ മകാപ്പി സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത്.
 � മേൽ വിവരിച്ച മരഖകൾ 15 ദിവസത്ിനകം ക്ീരവികസന 

ആഫീസർകേ്/ടഡപയൂട്ി ഡയ�ക്ടർകേ് സേർപ്പികേണം.

അപകട മരണം

   മേൽപ�ഞ്ഞവ കൂൊടത
 � ഫസ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ �ിമപ്പാർട്് (എഫ്.ഐ.ആർ)/മപ്ാബ്ം 

ഐഡറെിഫിമകേഷൻ �ിമപ്പാർട്് (പി.ഐ.ആർ)/സഫനൽ 
മപാ�ീസ് �ിമപ്പാർട്് (എഫ്.പി.ആർ)/മപാസ്റ്മോർട്ം �ിമപ്പാർ
ട്് (പി.എം.ആർ)ഇവയിൽ ഏടതങ്ിലം ഒന്ന് എസ്.ഐ �ാങ്ിൽ 
കു�യാത് മപാ�ീസ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത്.

ബ്ന്ധടപ്പമെണ് വഷ്യക്ി :  Ms.ദർശന
മഫാൺ നമ്പർ  :  8606176555
Email id    :  ebclaimskoc1@am-exinsure.com

D. ഗ�വാസുരക്ഷ (കന്നുകവാൈി ഇൻഷ്വറൻസ് )
 � എൻമ�ാൾടേറെ് മഫാം പൂരിപ്പിച്ച് ടവറ്റ�ിന�ി മഡാക്ടറുടെ സർ

ട്ിഫികേറ്ം, ക�വപശുവിടറെ ഇയർ ൊഗ് നമ്പറും വഷ്യക്ോക്കുന്ന 
രണ്് മഫാമട്ാ ടോസബ്ൽ ആപ്ിമകേഷൻ വഴി അപ് മ�ാഡ് 
ടചയ്യണം.

 � മപാളിസി ആരംഭിച്ച് ആദഷ്യടത് 15 ദിവസം ക�വോടുകൾകേ് 
ഉണ്ാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ/േരണം എന്നിവയ്ക് പരിരക് ഇല്ല.

 � ൊഗ് കളഞ്ഞു മപായാൽ പുതിയ ൊഗ് ടചയ്തു ഇൻഷ്വ�ട� അ�ി
യിക്കുകയും മഫാമട്ാ അപ് മ�ാഡ്  ടചയ്യുകയും മവണം. ടലെയിം 
�ഭിക്കുവാൻ ഇത് നിർബ്ന്ധോണ്.

മരണപ്പെട്വാൽ

 � 9036332644 നമ്പ�ിൽ ടലെയിം 6 േണിക്കൂ�ിനുള്ിൽ അ�ിയി
ക്കുക.

 � ടോസബ്�ിൽ ക�വോെിടറെയും ഇയർ ൊഗ് നമ്പറും വഷ്യക്
ോക്കുന്ന രണ്് മഫാമട്ാ എടുത്് മസാഫ്റ് ടവയ�ിൽ കൂെി അപ് 
മ�ാഡ്  ടചയ്യണം.

 � മപാസ്റ്മോർട്ം �ിമപ്പാർട്ിമനാടൊപ്പം മപാസ്റ്മോർട്ം നെക്കുന്ന 
മഫാമട്ാ, േരണടപ്പട് ക�വ പശുവിടറെ ഇയർ ൊഗിടറെ മഫാമട്ാ 
എന്നിവയുംനിശ്ിത മഫാ�ത്ിലള് അമപക്മയാടൊപ്പം 15 
ദിവസത്ിനകം അയയ്കണം.

 � രജിമസ്റർഡ് ടവറ്റ�ിന�ി സർജൻ നൽകുന്ന േരണ സർട്ിഫികേ
റ്റ്.

 � ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ് പകർപ്പ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പടു
ത്ിയ മപജ് ) അടല്ലങ്ിൽ കഷ്യാൻസൽ ടചയ്ത ഒരു ടചകേ് �ീഫ്.

 � പൂർണ്ോയി പൂരിപ്പിച്ച നിശ്ിത മഫാ�ം.

പിറ്ിഡി പ്ലെയിമുകൾ
 � ഇൻഷ്വ�ൻസ് കമ്പനിയുടെ ടവറ്റ�ിന�ി സർജടറെ പരിമശാധന

യും �ിമപ്പാർട്ം.
 � രജിമസ്റർഡ് ടവറ്റ�ിന�ി സർജടറെ സർട്ിഫികേറ്ം അനുബ്ന്ധ 

ചികിത്ാ മരഖകളം.
 � ചികിത്യ്കായി ഉപമയാഗിച്ച േരുന്കളടെ വിവരങ്ങളം അസ്സൽ 

ബ്ില്ലുകളം.
 � ചികിത്യിൽ കഴിയുന്ന ക�വോെിടറെ ൊഗ് വഷ്യക്ോകുന്ന വിധ

ത്ിലള് മഫാമട്ാ.
 � ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ് പകർപ്പ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പടു

ത്ിയ മപജ് ) അടല്ലങ്ിൽ കഷ്യാൻസൽ ടചയ്ത ഒരു ടചകേ് �ീഫ്.
 � ഇയർ ൊഗ് നിർബ്ന്ധോണ്.

ബ്ന്ധടപ്പമെണ് വഷ്യക്ി :  Ms. ദർശന
മഫാൺ നമ്പർ  :  8606176555
Email id    :  ebclaimskoc1@am-exinsure.com
ടവബ്്സസറ്റ് : www.ksheerasanthwanam.in:90 ൽ നിന്ം മഫാ�
ങ്ങൾ ഡകൗൺമ�ാഡ് ടചയ്യാം. ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, 

്കരള ക്ഷീര കരഷക ്ക്മേനിധി,
്മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീ്രാല്ാദക യൂണിയനുകൾ,
ക്ഷീര കരഷകര എന്ിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്് : 
മബ്ാകേിട� ക്ീരവികസന ആഫീസ്

ജില്ലാ ക്ീരവികസന ആഫീസ്

24 മണിക്കൂറം പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഗടവാൾ ഫ്രീ നമ്പർ 
18602334446
18602334448
0484-2401337

ജില്വാതൈത്ിൽ ബന്ധപ്പെഗടണ്ട  
ഗനവാഡൽ ആഫരീസർമവാർ

1. തിരുവന്പുരം, ടകാല്ലം, പത്നംതിട്, ആ�പ്പുഴ, മകാട്യം
a) ശ്ീ.സൂരജ്, ടോസബ്ൽ നം.8606175444, 

ഇ-ടേയിൽtrivandrumddd@mdindia.com
b) ശ്ീ.വിശ്വകുോർ.ടക, ടോസബ്ൽ നം.9495381892, 

ഇ-ടേയിൽviswakumark@mdindia.com

2. എ�ണാകുളം, ഇടുകേി, തൃശൂർ, പാ�കോെ്
a) ശ്ീ.അരുൺ, ടോസബ്ൽ നം.8606175333, 

ഇ-ടേയിൽernakulamddd@mdindia.com
b) ശ്ീ.വിശ്വകുോർ.ടക, ടോസബ്ൽ നം.9495381892, 

ഇ-ടേയിൽviswakumark@mdindia.com

3. േ�പ്പു�ം, മകാഴിമകോെ്, കണ്ണൂർ, വയനാെ്, കാസർമഗാഡ്
a) ശ്ീ.രാമജഷ്, ടോസബ്ൽ നം.8606175666, 

ഇ-ടേയിൽcalicutddd@mdindia.com
b) ശ്ീ.വിശ്വകുോർ.ടക, ടോസബ്ൽ നം.9495381892, 

ഇ-ടേയിൽviswakumark@mdindia.com
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തയ്വാറവാക്ിയത് - എസ്. ശ്രീകുമവാർ
ഡയ�ക്ടർ, ക്ീരവികസന വകുപ്പ്



ടഡസ്ിൽ കാണിമകേണ്തം അമതാടൊപ്പം നൽകുന്ന മഫാ�
ത്ിൽ മരാഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു ഒപ്പുടവച്ച് നൽമകണ്
തോണ്.

 � മരാഗവിവരങ്ങളം ചികിത്ാ വിവരങ്ങളം മഡാക്ടർ മരഖടപ്പടു
ത്ിയ മശഷം ആശുപത്ിയിൽ നിന്ന് MD India Ltd കമ്പനികേ് 
(TPA) നൽകുന്നതാണ്.

 � ഇൻഷ്വ�ൻസ് മപാളിസി വഷ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അമപക്
യിൽ അനിവാരഷ്യോയ അംഗീകാരം മപാളിസി പരിധിയിൽ വരു
ന്നതാടണങ്ിൽ ആദഷ്യഘട്ത്ിൽ തടന്ന TPA അ�ിയിക്കും.

 � ചികിത് മതെി ആശുപത്ിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ടചയ്യു
മമ്പാൾ ചികിത്യുടെ വിവരവും ബ്ില്ലുകളം �ഭിച്ചതിനു മശഷം 
TPA ആശുപത്ികേ് അനുേതി നൽകുന്നതാണ്.

 � ആശുപത്ിയിൽ നിന്ം �ഭിക്കുന്ന ബ്ില്ലുകളം മഫാ�ങ്ങളം 
മബ്ാദ്ഷ്യടപ്പട് ഒപ്പിട്് നൽമകണ്തം കഷ്യാഷ് ട�സ് ചികിത്യു
ോയി ബ്ന്ധടപ്പട് വിവിധ സംശയങ്ങൾക്കും (മഫാൺ നമ്പർ 
അവസാനടത് മപജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്) മേഖ� തിരിച്ചുള് 
മനാഡൽ ഓഫീസർോടര വിളിമകേണ്തോണ്.

 � മനാൺ ടേഡികേൽ ഇനങ്ങൾ  പദ്തിയുടെ പരിധിയിൽ വരാ
ത്താണ്.

 � ഡിസ്ചാർജിന് മശഷം ആവശഷ്യമുള് ചികിത്യ്ക് വാങ്ങുന്ന േരു
ന്കളടെ തക �ീഇമമ്പഴ്സ്ടേറെ് വഴി �ഭിക്കുന്നതാണ്.

 � കഷ്യാഷ് ട�സ് ചികിത്ാ അംഗീകാരം �ഭിക്കുന്നതിന് കു�ഞ്ഞ
ത് രണ്് േണിക്കൂർ സേയം ആവശഷ്യമുണ്്.

 � കഷ്യാഷ് ട�സ് ചികിത്ാ അംഗീകാരം/തിരസ്രണം മുത�ായവ
യുടെ സംശയങ്ങൾകേ് ആശുപത്ിയിൽ പ്മവശിക്കുന്ന സേയ
ത്് തടന്ന മേഖ� തിരിച്ചുള് മനാഡൽ ഓഫീസർോടര വിളി
കോവുന്നതാണ് (അവസാനടത് മപജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്).

b. റരീഇഗമ്പഴ്സ്പ്മന്് സൗകര്ം

 � ആശുപത്ി ബ്ില്ലുകൾ (മു�ിവാെക, മഡാക്ടർ/നഴിം്ഗ് ചാർജു
കൾ, അനമതേഷഷ്യ, രക്ം, ഓക്ിജൻ, �മബ്ാ�ട്�ി, എക്്മ�, സ്ാ
നിങ്ങ് മുത�ായവ),ഡിസ്ചാർജ് സമ്മ�ി എന്നിവ മഡാക്ടറുടെ 
സാക്ഷ്യപത്മത്ാടുകൂെി. 

 � സസറ്റിൽ നിന്ം ഡകൗൺമ�ാഡ് ടചയ്ത മഫാ�ം പൂരിപ്പിച്ചത്.
 � ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പടുത്ിയ മപജ് )/

ആധാർ മകാപ്പി.
 � മബ്ാകേ് ക്ീരവികസന ആഫീസർകേ്/ടഡപയൂട്ി ഡയ�ക്ടർകേ് 

ഡിസ്ചാർജ് ടചയ്ത് 15 ദിവസത്ിനകം സേർപ്പികേണം.
 � കഷ്യാഷ് ട�സ് ചികിത്യ്ക് മേൽപ�ഞ്ഞ മരഖകൾ ആവശഷ്യേി

ല്ല. എന്നാൽ ഇൻഷ്വ�ൻസ് കാർഡിമനാടൊപ്പം തിരിച്ച�ിയൽ 
കാർഡ് നിർബ്ന്ധം.

അം�ം  മരണപ്പെട്വാൽ

 � ടഡത്് സർട്ിഫികേറ്റിടറെ സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയ പകർപ്പ്.
 � മനാേിനിയുടെ തിരിച്ച�ിയൽമരഖ.
 � ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പടുത്ിയ മപജ് )/

ആധാർ മനാേിനിയുടെ സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയ പകർപ്പ്.
 � വിവരം ഉെൻ ജില്ലാ മനാഡൽആഫീസട�/ക്ീരവികസന 

ആഫീസട�/ടഡപയൂട്ിഡയ�ക്ടട� അ�ിയികേണം.
 � മഫാ�ം ക്ീരസാ്്വനം ടവബ്്സസറ്റിൽ നിന്ം ഡകൗൺമ�ാഡ് 

ടചയ്തത് പൂർണ്ോയി പൂരിപ്പിച്ച് മേൽ വിവരിച്ച മരഖകമളാടെ 
ക്ീരവികസന ആഫീസർകേ്/ടഡപയൂട്ി ഡയ�ക്ടർകേ് സേർപ്പി
കേണം.

B. അപകെസുരക് മപാളിസി
സ്ിര അം�ലവകൈ്ം/ഭവാ�ിക അം�ലവകൈ്ം

 � ആശുപത്ി ഡിസ്ചാർജ് �ിമപ്പാർട്് (അപകെം ടകാണ്ടുണ്ായ 
സവക�ഷ്യം എത്ടയന്ന് വഷ്യക്ോയിരികേണം).

 � മഡാക്ടറുടെ സർട്ിഫികേറ്റ്.
 � സസറ്റിൽ നിന്ം ഡകൗൺമ�ാഡ് ടചയ്ത മഫാ�ം പൂർണ്ോയി 

പൂരിപ്പിച്ചത്.
 � ബ്ാങ്് പാസ് ബുകേ്(അകേകൗണ്് നമ്പർ മരഖടപ്പടുത്ിയ മപജ് ), 

ആധാർ മകാപ്പി (സാക്ഷ്യടപ്പടുത്ിയത് ).
 � അപകെം നെന്ന് 5 ദിവസങ്ങൾകേകം മബ്ാകേ് ക്ീരവികസന 

ആഫീസർകേ്/ടഡപയൂട്ി ഡയ�ക്ടർകേ് മേൽവിവരിച്ച മരഖകൾ 
സേർപ്പികേണം.

മരണം നടന്നവാൽ

മേൽപ�ഞ്ഞത് കൂൊടത
 � സസറ്റിൽ നിന്ം ഡകൗൺമ�ാഡ് ടചയ്ത ടഡത്് ടലെയിം മഫാം 

പൂരിപ്പിച്ചത് (പാർട്് എ മനാേിനി ഒപ്പ് ടവച്ചത്, ഇംഗ്ീഷ് അ�ി
യാവുന്ന സാക്ിയുടെ ഒപ്പ്, പാർട്് സി മനാേിനി സ്റാമ്പിൽ ഒപ്പ് 
ടവച്ചത് )

 � മനാേിനിയുടെ തിരിച്ച�ിയൽ മരഖ, മഫാൺ നമ്പർ.

ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതികൾ
 � ആഗരവാ�്സുരക്ഷ
 � അപകടസുരക്ഷ 
 � ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് 
 � ഗ�വാസുരക്ഷ 

ഉപഗഭവാക്വാക്ൾ
 � മകരള ക്ീരകർഷക മക്േിനിധിയിൽ അംശാദായം നൽകുന്ന

തം പ്ാഥേിക ക്ീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ നൽകി വരുന്നതോയ 
കർഷകർ, ജീവിത പങ്ാളി, 25 വയസ്സ് വടര പ്ായോയ രണ്് 
കുട്ികൾ.

 � ക്ീരസംഘം ജീവനകോർ, ജീവിത പങ്ാളി, 25 വയസ്സ് വടരയു
ള് രണ്് കുട്ികൾ.

 � 25 വയസ്സിൽ താടഴ രണ്ിൽ കൂടുതൽ േകേൾ ഉള്വർ അധിക 
പ്ീേിയം തക നൽകിയാൽ ഗ്രൂപ്പ് ടേഡിടലെയിം പദ്തിയിൽ 
പരിരക്.

പദ്ധതിയുപ്ട പ്രഗത്കതകൾ
 � ക്ീരമേഖ�യിൽ ക്ീരകർഷകർക്കും, ക�വോടുകൾക്കും 

സേഗ്ര പരിരക് നൽകുന്ന ആദഷ്യടത് പദ്തി.
 � നി�വിലള് അസുഖങ്ങളടെ ചികിത്യ്ക് 50,000/- രൂപ വടര 

പരിരക്.
 � 24 േണിക്കൂട�ങ്ിലം ആശുപത്ിയിൽ കിെത്ി ചികിത് നെ

മത്ണ് അസുഖങ്ങൾകേ് (മനാൺ ടേഡികേൽ ഒഴിടക) പരിര
ക്.

 � ആമരാഗഷ്യസുരക് പദ്തിയിൽ 80 വയസ്സുള്വർകേ് വടര 
അംഗോകാം.

 � ഡയാ�ിസിസ്, കീമോടത�ാപ്പി, മ�ഡിമയാ ടത�ാപ്പി, കണ്് 
ശസ്ത്രക്ിയ എന്നിവയ്ക് 24 േണിക്കൂർ പരിധിയില്ല.

 � ആശുപത്ിയിട� കിെത്ി ചികിത്യ്ക് 30 ദിവസം മുമ്ം ചി
കിത്കേ് മശഷം ഡിസ്ചാർജ് ടചയ്ത് 60 ദിവസം വടരയും 
ചികിത്ാ ടച�വുകൾകേ് പരിരക്.

 � ടതരടഞ്ഞടുകേടപ്പട്ിട്ള് ആശുപത്ികളിൽ കഷ്യാഷ് ട�സ് 
ചികിത്ാ സകൗകരഷ്യം.

 � സർകോർ ആയുർമവദ ആശുപത്ികളിൽ സുഖ ചികിത് ഒഴി
ടകയുള് ചികിത്കൾകേ് �ീഇമമ്പഴ്സ്ടേ റെ്.

 � അപകെംമൂ�ം േരണടപ്പടുന്ന കർഷകടറെ മനാേിനികേ് 100% 
പരിരക് തക.

 � അപകെംമൂ�ം ഉണ്ാകുന്ന സ്ഥിര അംഗസവക�ഷ്യത്ിനു 100% 
പരിരക്.

 � അപകെംമൂ�ം ഉണ്ാകുന്ന ഭാഗിക അംഗസവക�ഷ്യത്ിനു ആനു
പാതിക സഹായം.

 � അപകെംമൂ�ം േരണടപ്പടുകമയാ സ്ഥിര അംഗസവക�ഷ്യം ഉണ്ാ
കുകമയാ ടചയ്യുന്ന അംഗത്ിടറെ 25 വയസ്സിൽ താടഴ പ്ായമു
ള് രണ്് േകേൾകേ് 25,000/- രൂപ വീതം പഠന സഹായം.

 � സ്വാഭാവിക േരണമോ/അപകെ േരണമോ ഉണ്ാകുന്ന 60 വയ
സ്സുവടരയുള് അംഗത്ിന് എൽ.ഐ.സി യിൽ നിന്ം 1 �ക്ം 
രൂപയും അപകെ േരണം സംഭവിക്കുന്ന അംഗത്ിന് (80 വയസ്സ് 
വടരയുള്വർകേ് ) അപകെ ഇൻഷ്വ�ൻസ് പദ്തിയിൽ നിന്ം 
5 �ക്ം രൂപയും പരിരക്ാ തകയായി മനാേിനികേ് �ഭിക്കും.

 � സ്വാഭാവിക േരണത്ിന് മപാളിസി തെങ്ങി ആദഷ്യടത് 45 ദി
വസത്ിന് മശഷവും അപകെ േരണത്ിന് പദ്തി ആരംഭം 
മുതലം പരിരക്.

 � ക�വോടുകൾ ഇൻഷ്വർ ടചയ്യുമമ്പാൾ ൊഗ് നമ്പർ വഷ്യക്ോക്കു
ന്ന വിധത്ിൽ മഫാമട്ാ ടോസബ്ൽ ആപ്ിമകേഷൻ വഴി അയ
കേണം. ഇമതാടൊപ്പം രജിമസ്റർഡ് ടവറ്റ�ിന�ി സർജടറെ സർ
ട്ിഫികേറ്റ് അനിവാരഷ്യം.

 � ക�വോെ് േരണടപ്പട്ാൽ 100% പരിരക്.
 � മരാഗത്ാൽ ക�വ വറ്ക/വന്ധഷ്യത എന്നിവയ്ക് 75% പരിരക്.

പ്ലെയിം ൈഭിക്കുന്നതിന്

A. ആഗരവാ�് ഇൻഷ്വറൻസ്
a. ക്വാഷ് പ്ൈസ് സൗകര്ം

 � MD India Ltd കമ്പനിയുടെ (TPA) പരിധിയിലള് സംസ്ഥാന
ടത് ടതരടഞ്ഞടുത്ിട്ള് എല്ലാ ടപെഷഷ്യാ�ിറ്റി ആശുപത്ിക
ളിലം കഷ്യാഷ് ട�സ് ചികിത്ാ സകൗകരഷ്യം �ഭഷ്യോണ്.

 � ഇൻഷ്വ�ൻസ് കാർഡ്, മഫാമട്ാ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ച�ിയൽ മരഖ 
എന്നിവ ആശുപത്ിയിൽ മപാകുന്ന സേയത്് സകവശം ഉണ്ാ
മകണ്താണ്.

 � ചികിത്ാ സകൗകരഷ്യം സുഗേോയി �ഭിക്കുന്നതിന് ഇൻഷ്വ�ൻസ് 
കാർഡിൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്ന നമ്പ�ിൽ ബ്ന്ധടപ്പമെണ്താണ്.

 � ഇൻഷ്വ�ൻസ് കാർഡ് ആശുപത്ിയിട� ഇൻഷ്വ�ൻസ് 



കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേേിച്ചതപ് -  ആേശ്യചെങ്ിൽ
കടുകപ്, േറ്റൽമുളകപ്, അരി -  കടുകപ് േറുക്കാൻ  
  ആേശ്യത്ിനപ്
പച്ചമുളകപ് /കകാന്കാരി  -  ആേശ്യത്ിനപ്

തയ്യാറയാക്കുന്നവിധം
ചുേടു കട്ിയുള്ള ഒരു പകാത്രത്ിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചപ് കടുകപ്, 
മുളകപ്, അരി ഇേ േറുക്കുക. അതിനുവശഷം വതങ്ങയും ചേളുത്തുള്ളി
യും മുളകം ഒന്പ് െതചച്ചടുക്കുക. അതപ് കടുകിവേക്പ് വെർത്പ് ഇള
ക്കുക  (പയർ വേേിച്ചതപ് വെർക്കുന്നുചേങ്ിൽ). അതിവേക്പ് പ്കാേിേ 
ചെറുതകായി അരിഞ്ഞതപ്, ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ ചേള്ളം ഇേ വെർത്പ് അട
ച്ചുേച്ചപ് വേേിക്കുക.

െക് പപ്ടം
പച്ച െക്ച്ചുളകൾ  -  500 ഗകാം
െക്ക്കുരുചപകാടി  -  100 ഗകാം
ൌവ്വരി  -  25 ഗകാം
മുളകചപകാടി (കരുമുളകപ് െതച്ചതപ് )  -  15 ഗകാം
കകായചപ്കാടി  -  5 ഗകാം
ഉപ്പ്  -  ആേശ്യത്ിനപ്

െീഫപ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസപ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നകായർ
  പ്ിൻസിപ്ൽ ഇൻഫർവെഷൻ ഓഫീസർ
  ഫകാം ഇൻഫർവെഷൻ ബ്യൂവ�കാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിവക്ഷൻ ഓഫീസർ

വേകാ-ഔട്പ് ഡിസസനിംഗപ്  -  െകായ സവന്കാഷപ്

ഫകാം ഇൻഫർവെഷൻ ബ്യൂവ�കാ പ്സിദ്ീകരണം

തയ്യാറയാക്കുന്നവിധം
െക്ച്ചുളകൾ വേേിചച്ചടുത്തിനുവശഷം ൌവ്വരി ചേള്ളത്ിലുതിർ
ത്പ് തീയിൽചേച്ചപ് കറുക്ിചയടുക്കുക. ചുളകൾ െികപ് സിയിൽ അടി
ചച്ചടുക്കുക.
െക്ക്കുരു ചപകാടി, ൌവ്വരി വേേിച്ചതപ്, കകായചപ്കാടി, മുളക ചപകാടി, 
െക് അരച്ചതപ്, എലകാം കൂടി കൂട്ിവയകാജിപ്ിചച്ചടുക്കുക. നന്കായി 
അരിചച്ചടുത് ഈ െിശ്ിതം ചെ�ിയ ഉരുളകളകാക്ി എണ്ണ പുരട്ിയ 
ഇേയിൽ േച്ചപ് പരത്ി ചേയിേത്തു ചേച്ചപ് ഉണക്ിചയടുക്ണം. 
ഇതപ് സകാധകാരണ പപ്ടം വപകാചേ എണ്ണയിൽ േറുത്തുവകകാരി ഉപ
വയകാഗിക്കാം.

തയ്യാറയാക്ിയത്  -  രയാജശ്രീ ആര്.

നാവൂറും 

ചക്കവിഭവങ്ങള്
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രുകകാേത്പ് െേയകാളിയുചട പട്ിണി െകാറ്റിയിരുന് വപകാഷകമൂേ്യമു
ള്ള ഭക്ഷണെകായിരുന്നു െക്. ഇടയ്കപ് എവപ്കാവഴകാ നകാം എലകാം 
കളഞ്ഞപ് അതിവേഗ ഭക്ഷണക്കൂട്ിൽ അഭയം വതടി,

ആവരകാഗ്യഭക്ഷണം പുഴുചേടുത്തു നശിച്ചുവപകായിചക്കാണ്ിരുന്നു. 
ഇവപ്കാൾ ഒരു തിരിച്ച�ിേിൽ നകാം േീണ്ം നമ്മുചട സംസ്കാന 
ഫേചത് ആവരകാഗ്യഭക്ഷണെകാക്കുന്നു.

പുതിയ തേമു�യിചേ കട്ികൾക്ിഷ്ടചപ്ടുന് രീതിയിൽ 
ബ്ർഗർ, പകാസ്ത, പിസ്സ അങ്ങചന നിരേധി ഉതപ്പന്ങ്ങൾ െക്യിൽ 
നിന്നും തയ്കാ�കാക്കാം. ആഹകാരെകായും ഔഷധെകായും, േകാവ്്യകാപക
രണ നിർമ്കാണത്ിലും, േ്യകാേസകായിക ആേശ്യങ്ങൾക്കും എലകാം 
നമുക്പ് പ്കാേിവനയും െക്വയയും പ്വയകാജനചപ്ടുത്കാം.

പ്കാേിേ (വതകാരൻ), മുള്ളപ് (്കാഹശെനി), െകിണി (േിേിധതരം 
ക�ികൾ, െികപ് സെർ), െടേപ്, ചുള എന്ിേചയലകാം നമുക്പ് ഉപവയകാ
ഗിക്കാം. പഴുത്കാൽ സ്ീകകാര്യത ക�ഞ്ഞ കൂഴച്ചക് ഉണക്ി സൂക്ഷി
ക്കാം, െക്ക്കുരുവം ഉണക്ി സൂക്ഷിക്കാം. െക്ക്കുരുേിൽ നിന്നും 
നിരേധി മൂേ്യേർദ്ിത ഉതപ്പന്ങ്ങൾ തയ്കാ�കാക്കാം. നമ്മുചട സം
സ്കാനഫേെകായ െക് പകാഴകാക്കാചത അതകാതു കകാേങ്ങളിൽ സം
സപ് കരിച്ചപ് സൂക്ഷിക്ണം. അതിലൂചട ഒരു പുതിയ ഭക്ഷ്യസംസപ് കകാര
ത്ിനകായി നമുക്കു സകവകകാർക്കാം.

ഒ ആവശ്യമയായ സയാധനങ്ങൾ
കൂഞ്ഞപ് വേേിച്ചുടച്ചതപ്  -  1 Cup
സവേകാള (ചെറുതകായിഅരിഞ്ഞതപ് ) -   1/2 Cup
ഗരംെസകാേ ചപകാടി  - 1/2 tsp
െഞ്ഞൾ ചപകാടി - 1/4 tsp
ഇഞ്ിചേളുത്തുള്ളി വപസ്റപ്  - 1/2 tsp
കരുമുളകപ് ചപകാടി - 1/2 tsp
ഉപ്പ് - ആേശ്യത്ിനപ്
എണ്ണ - േറുക്കാനകാേശ്യെകായതപ്
തക്കാളിമു�ിച്ചതപ് -
െീസപ് -   ആേശ്യത്ിനപ് 
ബ്ർഗർബ്ൺസപ് -
െവയകാസണസപ് -
ച�കാട്ിചപ്കാടി  - 1 Cup 
കകാവബ്ജപ് - 1 Cup 

തയ്യാറയാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പകാനിൽ ചുടകാക
വബ്കാൾ  2 tsp എണ്ണ 
ഒഴിച്ചു അതിവേക്പ് 
ചെറുതകായി അരിഞ്ഞ 
സവേകാള ഒരു നുള്ളു ഉപ്ം 
വെർത്തു േഴറ്റുക.ഇഞ്ി 
ചേളുത്തുള്ളി വപസ്റപ് 
വെർത്പ് േഴറ്റുക. അതി
വേക്കു ഗരംെസകാേ, ഉപ്പ്, 
െഞ്ഞൾചപകാടി, കരുമുള
കപ്ചപകാ ടി എലകാം കടി ഇട്പ് ഇളക്കുക. അതിവേക്കു വേേിച്ചുടച്ച കൂഞ്ം 
വെർത്പ് നന്കായി ഇളക്ി വയകാജിപ്ിക്കുക. തണുത് വശഷം വൃത്കാകൃ
തിയിൽ പകാറ്റി തയ്കാ�കാക്കുക. ഒരു പകാനിൽ പകാറ്റി േറുക്കുേകാൻ ആേശ്യ
മുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചുടകാകവബ്കാൾ ഓവരകാന്കായി ച�കാട്ി 
ചപകാടിയിൽ മുക്ി േറുത്തു വകകാരുക. ബ്ൺ നടുവേ മു�ിച്ചപ് അതിവേക്പ്  
കകാവബ്ജപ്, െവയകാണിസപ്, കരുമുളകപ്ചപകാടി ഇേ വയകാജിപ്ിച്ചുേയ്ക്കുക. 
ഒരുകഷ്ണം െീസപ്, േറുത് പകാറ്റി, തക്കാളി എന്ിേ അടുത് കഷ്ണം 
ബ്ണ്ണിനു ഇടക്പ് ചേച്ചപ് ചസറ്റുചെയ്യുക.

െക്കൂഞ് ബ്ർഗർ െക്ക്കുരു വെകാകപ് വളറ്റപ്

പ്കാേിേ വതകാരൻ

ആവശ്യമയായ സയാധനങ്ങൾ
െക്ക്കുരു  -  10 എണ്ണം
പകാൽചപ്കാടി  -  4 
ചകകാവക്കാപൗഡർ  -  2 ടീസ്പൂൺ
ബ്ട്ർ  -  8 ടീസ്പൂൺ

തയ്യാറയാക്കുന്നവിധം
െക്ക്കുരു ചുേന്ചതകാേിവയകാടുകൂടി നുറുക്ി ചെറുതീയിൽ േറുചത്ടു
ക്കുക. പഞ്സകാരയും പകാൽചപ്കാടിയും വകകാവക്കാപൗഡറും വെർത്പ് 
ചപകാടിക്കുക.

ബ്ട്ർ ഉരുക്ിചയടുക്കുക. അതിവേക്പ് ചപകാടി കവ�വശേ വെർത്പ് 
വയകാജിപ്ിച്ചപ് chocolate mould ൽ ഒഴിച്ചപ് ഒരു െണിക്കൂർ ഫ്ീസ�ിൽ 
േയ്ക്കുക. ഒരു െണിക്കൂ�ിനുവശഷം എടുക്കാം.

കിളിർന്നു പ്കാേിേ -  20 എണ്ണം
വതങ്ങ െിരകിയതപ്  -  1/2 കപ്പ്
ചേളുത്തുള്ളി  -  2 അലി
െഞ്ഞൾചപ്കാടി  -  ആേശ്യത്ിനപ്

}



മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ്
 (സംസ്ാനം) - 10,000/-രൂപ
 (ജില്ല) - 5000/- രൂപ
ക്ഷീരസുരക് പദ്ധതി
 *  അപകടമരണം സംഭവിച്ചവർക്് - 50,000/- രൂപ
 *  മാരകരരാഗങ്ങളുടട ചികിത്സയ്ക് - 15,000/- രൂപ
 *  അപകടം, സ് രരോക്് എന്ിവ മൂലമുണ്ാകുന് സ്ായിയായ  

 അവശതയ്ക് - 10,000/-രൂപ
 *  പകർച്ചവ്ാധി, പശുപരിപാലനത്ിനിടട ക്ഷീരകർഷകർക് 

 ണ്ാകുന് അപകടം, ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്്, പാമ്പുകടി,  
 രപവിഷബാധ എന്ിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായം -  
 2000/- രൂപ

ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധിയുമായി ബന്ധടപെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയു
ന്തിനും ഓൺലലനായി അരപക്കൾ സമർപെിക്കുന്തിനും 
www.kdfwf.org എന് ടവബ് ലസറ്് പ്രരയാജനടപെടുത്ാവുന് 
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ക്ഷേമനിധി അംഗത്ം കരസ്ഥമാക്കൂ...
ജീവിത ഭദ്രത ഉറപ്ാക്കൂ....

കേരള ക്ഷീര േർഷേ
കക്മനിധി
ഒരു വഴികാട്ി

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

മേരണാനന്തര ധനസഹായം
ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധി അംഗം മരണടപെടുന്രവളയിൽ കുടുംബ
ത്ിന് മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു. മരണാനന്ത
രകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്തിന് സഹായകരമാകുന്രഷീതിയിൽ മരണ
ദിവസം തടന് ക്ഷീരസംഘത്ിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നു.

മേികച്ച ക്ഷീരകരഷകനുള്ള അവാരഡ്
ജില്ലയിൽ ഏറ്വും മികച്ച രഷീതിയിൽ ക്ഷീരരാൽപൊദനം നടത്തുന് 
ക്ഷീരകർഷകന് മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ് അനുവദിച്ചു
വരുന്നു. ഓരരാ വർഷവും ക്ഷീരവികസന വകുപെ് സംഘടിപെിക്കുന് 
ജില്ലാ ക്ഷീരകർഷക സംഗമവുമായി ബന്ധടപെട്ടാണ് അവാർഡ് 
വിതരണം നടത്തുന്ത്.

ക്ഷീരസുരക് പദ്ധതി
ക്ഷീരസുരക് പദ്ധതി പ്രകാരം രക്മനിധി അംഗങ്ങളുടട ചികിത്സ
യ്കായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു. മാരകരരാഗങ്ങൾ, പകർച്ച
വ്ാധികൾ, പശുപരിപാലനവുമായി ബന്ധടപെട്ട് ഉണ്ാകുന് പരി
ക്കുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ധനസഹായം 
അനുവദിച്ചുവരുന്നു. അപകടമരണം സംഭവിക്കുന് 
ക്ഷീരകർഷകരുടട കുടുംബത്ിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസ
ഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു.

്ക്മേനിധി പദ്ധതികളുടെ ധനകാര്യ വിവരം
ടപൻഷൻ - 1200/- രൂപ
കുടുംബടപൻഷൻ - 150/- രൂപ
വിവാഹധനസഹായം - 5000/- രൂപ
മരണാനന്തരധനസഹായം - 3000/-രൂപ
വിദ്ാഭ്ാസധനസഹായം-
 *  എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം - 1000/-രൂപ
 *  പ്ലസ്് 2 തലം - 1500/-രൂപ
 *  ഡിഗ്ി തലം - 2000/-രൂപ
 *  ടപ്രാഫഷണൽ തലം - 2500/-രൂപ ചഷീഫ് എഡിറ്ർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

  പ്രിൻസിപെൽ ഇൻഫർരമഷൻ ഓഫഷീസർ
  ഫാം ഇൻഫർരമഷൻ ബയൂരറാ

എഡിറ്ർ  -  ജയശ്ഷീ ബി.
  പബ്ിരക്ഷൻ ഓഫഷീസർ

രലാ-ഔട്ട് ഡിലസനിംഗ്  -  മായ സരന്താഷ്

ഫാം ഇൻഫർരമഷൻ ബയൂരറാ പ്രസിദ്ധഷീകരണം

തയ്യാറയാക്ിയതട് - ന�യാഷി ന�യാസഫട്
സി.ഇ.ഒ., ക്ഷീരകർഷകരക്മനിധി രബാർഡ്
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ക്ഷേമനിധി ഒരാമുഖം

രകരളത്ിടല പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ വിപണനം 
നടത്തുന് ക്ഷീരകർഷകർക്് ടപൻഷനും മറ്് ധനസഹായങ്ങളും 
അനുവദിയ്ക്കുന്തിരലയ്കായാണ് രകരള ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധി 
രബാർഡ് രൂപഷീകരിച്ചിരിക്കുന്ത്. ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധി ആനു
കൂല്ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്തിന് രക്മനിധി അംഗത്ം രനരടണ്തുണ്്. 
പൂർണ്മായും ഓൺലലൻ സംവിധാനത്ിലാണ് രക്മനിധിയുടട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്ത്. ക്ഷീരകർഷകൻ അരപക് സമർ
പെിക്കുന്തു മുതൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്തുവടരയുള്ള എല്ലാ 
പ്രവർത്നങ്ങളും രക്മനിധിയുടട രസാഫ്റ് ടവയർ സംവിധാനമായ 
ക്ഷീരജാലകത്ിലൂടടയാണ് ലകകാര്ം ടചയ്യുന്ത്. ക്ഷീരകർഷ
കർക്് രനരിരട്ടാ, അക്യ ടസന്ററുകൾ, ഇന്റർടനറ്് കരഫകൾ 
എന്ിവ മുരേനരയാ, ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്് 
ഓഫഷീസുകൾ എന്ിവയുടട സഹായരത്ാടുകൂടിരയാ അരപക്കൾ 
സമർപെിക്കുന്തിന് സാധിക്കുന്താണ്. കൂടാടത ക്ഷീരകർഷക 
ടപൻഷണർമാർ വർഷാവർഷം സമർപെിരക്ണ്ടുന് ലലഫ് സർട്ടി
ഫിക്റ്റുകൾ ഓൺലലൻ സംവിധാനം മുരേന നൽകുവാൻ 
സാധിക്കും. ആധാർ രഡറ്ാടബയ് സിടല ബരയാടമരേിക് വിവര
ങ്ങൾ പ്രരയാജനടപെടുത്ിയാണ് "ക്ഷീരസരചതന" എന് പ്രസ്തുത 
സംവിധാനം പ്രവർത്ിക്കുന്ത്. വിവരസാരങ്കതികവിദ്യുടട 
പുരരാഗതി ക്ഷീരകർഷകർക്് പരമാവധി പ്രരയാജനടപെടുന് രഷീതി
യിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർടപെടുത്ിയിരിക്കുന്തുടകാണ്് 
തടന് രവഗത, സുതാര്ത, കാര്ക്മത എന്ിവ ഉറപൊക്കുന്തി
രനാടടാപെം അരപക്കളുടട തൽസ്ിതി വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്് 
രനരിട്ട് തടന്റ വിരൽത്തുമ്ിൽ ലഭ്മാകുന് സൗകര്വും ലഭ്മാണ്.

അവശത ടപന്ഷന്
ക്ഷീരകർഷക ടപൻഷൻ ലഭിക്കുന്തിനുള്ള അരത രയാഗ്ത 
തടന്യാണ് അവശത ടപൻഷൻ ലഭിക്കുന്തിനും. എന്ാൽ ക്ഷീര
വൃത്ിയുമായി ബന്ധടപെട്ട് അപകടം സംഭവിച്ച് 40% ൽ അധികം 
ലവകല്മുള്ള ക്ഷീരകർഷകർക്് അറുപത് വയസ്് 
പൂർത്ിയാകാടത തടന് ടപൻഷൻ നൽകുന്നു.

കുടംബ് ടപന്ഷന്
ടപൻഷണർ മരണടപെടുന് രവളയിൽ അനന്തരാവകാശിയ്ക് കുടുംബ
ടപൻഷൻ നൽകുന്നു. കുടുംബടപൻഷൻ ലഭിക്കുന്തിനായി അന
ന്തരവാകാശി ഓൺലലനായി അരപക് സമർപെിരക്ണ്തുണ്്. 
ടപൻഷണറുടട മരണസർട്ടിഫിക്റ്് നിർബന്ധമായും സമർപെിച്ചിട്ടു
ണ്ാകണം.

വിവാഹ ധനസഹായം
ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധി അംഗങ്ങളുടട ടപൺമക്ളുടട വിവാഹ
ത്ിന് രക്മനിധിയിൽ നിന്നും വിവാഹധനസഹായം അനുവദിച്ചു
വരുന്നു. ത്ിതല പഞ്ായത്തുകളിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന് വിവാ
ഹസർട്ടിഫിക്റ്ിടന്റ അടിസ്ാനത്ിലാണ് ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്ത്. വിവാഹം നടന്് ആറ് മാസത്ിനുള്ളിൽ 
അരപക് സമർപെിച്ചിട്ടുണ്ാകണം.

വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം
പഠനത്ിൽ മികവ് പുലർത്തുന് രക്മനിധി അംഗങ്ങളുടട മക്ൾ
ക്് വിദ്ാഭ്ാസ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം 
നൽകി വരുന്നു. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് 2, ഡിഗ്ി, ടപ്രാഫഷ
ണൽ എന്ഷീ തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന് വിദ്ാർത്ികൾക്ാണ് ധനസ
ഹായത്ിന് അർഹത. ടതാട്ടുമുൻവർഷടത് പാലളവിടന്റ അടി
സ്ാനത്ിൽ രബ്ാക്കുകടള വർഗ്ഷീകരിച്ച് ആയതിടന്റ അടിസ്ാന 
ത്ിലാണ് ഓരരാ രബ്ാക്ിലും അനുവദിക്കുന് വിദ്ാഭ്ാസ ധനസ
ഹായത്ിടന്റ എണ്ം തഷീരുമാനിക്കുന്ത്. ഓരരാ വർഷടത്യും 
സ് കഷീം അംഗഷീകരിക്ടപെടുന്മുറയ്ക് ക്ഷീരകർഷകർക്് ഓൺലല
നായി അരപക് സമർപെിക്ാം. രബ്ാക്്തലത്ിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ 
മാർക്് കരസ്മാക്ിയിട്ടുള്ള നിശ്ിത എണ്ം വിദ്ാർത്ികൾക്ാ
ണ് ഓരരാ വർഷവും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ത്.

്ക്മേനിധിയുടെ ലക്്യങ്ങൾ
 � ക്ഷീരകർഷകർക്് വാർദ്ധക്ത്ിടലാരു ലകത്ാങ്ങ്.
 � ക്ഷീരകർഷകരുടട സാമൂഹ്സുരക്ിതത്വും സാമ്ത്ിക ഭദ്ര

തയും ഉറപൊക്കുക.
 � പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിരലയ്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീരകർഷകടര 

ആകർഷിക്കുക.
 � പാലുൽപൊദനം വർദ്ധിപെിക്കുക.

്ക്മേനിധി അംഗത്ം
രകരളത്ിടല ഏടതങ്കിലും ഒരു പ്രാഥമിക ക്ഷീരസഹകരണസംഘ 
ത്ിൽ ഒരു സാമ്ത്ിക വർഷം കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്ർ പാൽ 
വിപണനം നടത്ിയിട്ടുള്ള 18 വയസ്് പൂർത്ിയായ ക്ഷീരകർഷകർ
ക്് രക്നിധി അംഗത്ത്ിന് അർഹതയുണ്്. രയാഗ്രായ ക്ഷീര
കർഷകർ ക്ഷീരകർഷക രക്മനിധിയുടട ടവബ്ലസറ്ിലൂടട 
ഓൺലലനായി അരപക് സമർപെിരക്ണ്താണ്. അരതാടടാപെം 
അരപക് സമർപെിക്കുരമ്ാൾ ലഭിക്കുന് ടചലാൻ ഉപരയാഗിച്ച് 
അംഗത് ഫഷീസായ 100/- രൂപ ഭാരതഷീയ ര്റേറ്് ബാങ്കിടന്റ ഏടത
ങ്കിലും ഒരു ശാേയിൽ അടയ് രക്ണ്തുമാണ്.

്ക്മേനിധിയിൽ നിന്ം   
നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ടപൻഷൻ
കുടുംബടപൻഷൻ
വിവാഹധനസഹായം
വിദ്ാഭ്ാസധനസഹായം
മരണാനന്തരധനസഹായം
മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ്
ക്ഷീരസുരക് പദ്ധതി

ക്ഷീരകരഷക ടപന്ഷന്
അറുപത് വയസ്് പൂർത്ിയായ ക്ഷീരകർഷകർക്ാണ് ക്ഷീരകർ
ഷക രക്മനിധി ടപൻഷന് അർഹത. രക്മനിധി അംഗത്ം ലഭി
ച്ചതിന് രശഷം പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്ർ പാൽ വഷീതം 
ഏടതങ്കിലും അഞ്് വർഷം പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘത്ിൽ 
വിപണനം നടത്ിയിട്ടുണ്ാകണം.



കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

മൃഗസംരക്ഷണ
പരിശീലന 
കേന്ദ്രങ്ങൾ

പരിശീലന രീതികൾ
 � ദൃശ്യശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയ�ാഗിച്ച് എല്ാത്തരം ക്ാസ്സുക

ളം നടത്തുന്നു.

 � അതാതു യമഖല�ിൽ വിജ�ം കകവരിച് കർഷകരുമാ�ി 
അഭിമുഖം, അവരുടട അറിവച് പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്ിവ പരിശീല
നത്തിടറെ ഭാഗമാക്കുന്നു.

പരിശീലനകകന്ദ്രങ്ങളിലല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

 � ഭരണ നി�ന്ത്രണ വിഭാഗം

 � പരിശീലന ഹാൾ, മയൂസി�ം

 � പരിശീലനാർത്ികൾക്ച് താമസിക്കുന്തിനുള്ള ടകട്ിടം

 � ചികച് ടസകച് സിംഗച് സച് കൂൾ

 � ജീവനക്ാർക്കുള്ള താമസസ്ഥലം (ക്ാർയട്ഴച് സച് ) 

 � പരിശീലനാർത്ികൾക്കുള്ള യഹാസ്റ്റൽ

 � ബ്രൂഡർ, കറവ�ന്ത്രം, യകാഴി, മു�ൽ, കാട എന്ിവയുടട 
കൂടുകൾ, മാതൃക പശുടത്താഴുത്തച്, ആട്ിൻ കൂടച് എന്ിവ അട
ങ്ങി� പ്രദർശന ശാല.

 � അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങയ�ാടുകൂടി� പഠനമുറി

Livestock Management Training Centres
Contact details

Sl. 
No Name Number Email id

1 LMTC, Kudappanakunnu 0471-2732918 ptotvm.ahd@kerala.gov.in
2 LMTC, Kottiyam 0474-2537300 adlmtckottiyam.ahd@kerala.gov.in

3 LMTC, Chengannur 0479-2452277, 
2457778 centralhatchery1961@gmail.com

4 LMTC, Thalayolaparambu 0482-9234323 Imtc_tmp.ahd@kerala.gov. in
5 LMTC, Aluva 0484-2631355 aluvalmtc.ahd@kerala.gov.in
6 LMTC, Malampuzha 0491-2815454 malampuzhalmtc@gmail.com
7 LMTC, Mundayad 0497-2763473 jointdirectormundayad@gmail.com
8. LMTC, Wagaman lmtcvagamon@gmail.com
9. LMTC, Sultan Bethery 0493-6220390 lmtcsby@kerala.gov.in

ചീഫച് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസച്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നാ�ർ
  പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർയമഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർയമഷൻ ബ്യൂയറാ

എഡിറ്റർ  -  ജ�ശ്രീ ബ്ി.
  പബ്ിയക്ഷൻ ഓഫീസർ

യലാ-ഔട്ച് ഡികസനിംഗച്  -  മാ� സയ്ാഷച്

ഫാം ഇൻഫർയമഷൻ ബ്യൂയറാ പ്രസിദ്ീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ
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നമ്മുടട സംസ്ഥാനത്തിൽ കന്നുകാലികളടട എണ്ം ഗ്ാമപ്ര
യദശങ്ങ�ിലാണച് യകന്ദീകരിച്ിരിക്കുന്തച്. പ്രധാനമായും 
കർഷകരും, കർഷകടതാഴിലാ�ികളം കന്നുകാലി വ�ർത്ത

ലിലം അതുമാ�ി ബ്ന്ധടപ്പട്ിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങ�ിലമാണച് വ്യാപൃത
രാ�ിരിക്കുന്തച്. മൃഗസംരക്ഷണ യമഖല�ിടല ആധുനിക ശാ
സ്തീ� പരിശീലനങ്ങളം വിജ്ാനവ്യാപന അറിവം കർഷകർ 
അറിഞ്ിരിയക്ണ്ടതച് അനിവാര്യമാണച്. ഇതു സാക്ഷാതച്കരി
ക്കുന്തിനുയവണ്ടി�ാണച് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിടറെ കുടപ്പനക്കു
ന്ിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലനയകന്ദം 1984 
മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്തച്. കർഷകർക്ച് താമസസൗക
ര്യം ലഭ്യമാക്കുന്തിനു യവണ്ടി യഹാസ്റ്റലം ഇവയ�ാടച് അനുബ്
ന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിടറെ കീഴിൽ 
ഒൻപതച് പരിശീലന യകന്ദങ്ങൾ നിലവിലണ്ടച്.

ടവറ്ററിനറി യഡാക്ടർമാർക്കും മറ്റു ജീവനക്ാർക്കുമുള്ള പരിശീ
ലന പരിപാടികളം ഈ യകന്ദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

സച് കൂൾ കുട്ികൾക്കും സച് കൂ�ിടല പൗൾടിക്ബ്ിടല അംഗങ്ങൾ
ക്കും വീട്ടുവ�പ്പിടല യകാഴിവ�ർത്തലിനച് യവണ്ട പരിശീലനവം 
യപ്രാത്ാഹനവം നൽകുന്നു.

പ്രധഥാന ലക്്യങ്ങൾ: 

 � മൃഗസംരക്ഷണ യമഖല�ിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് കർഷകർക്ച് 
ശാസ്തീ� പരിപാലനത്തിൽ അറിവച് നൽകുക വഴി സാമ്പ
ത്തിക ഉല്ാദനം കകവരിക്ാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

 � ടതാഴിൽരഹിതരാ� യുവതീയുവാക്ൾക്ച് മൃഗസംരക്ഷണ 
യമഖല�ിടല സ്�ം ടതാഴിൽ പദ്തിട�ക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവച് നൽകുന്നു.

 � മൃഗസംരക്ഷണ യമഖലട�ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നു.

 � മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിടല വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങട�ക്കുറിച്ചു
ള്ള സായകേതിക അറിവം സ്ഥാപനങ്ങ�ിൽ നിന്നും ലഭിക്കു
ന് യസവന വിവരങ്ങളം കർഷകർക്ച് നൽകുന്യതാടടാപ്പം 
ഈ വകുപ്പിടല വിവിധ പദ്തിക�ിൽ നിന്നും കർഷകർക്ച് 
ലഭിക്കുന് സംരക്ഷണപരവം, യപ്രാത്ാഹനപരവമാ� പ്ര
വർത്തനങ്ങട�ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവം നൽകുന്നു.

 � സ്തീകൾക്ച് കുടുംബ്വരുമാനം ഉ�ർത്തുന്തിനു യവണ്ടി വീട്ടു
വ�പ്പിടല കന്നുകാലി വ�ർത്തലിനും യകാഴി വ�ർത്തലിനും 
യവണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്നു.

 � പി.എസച്.സി മുയഖന ടതരടഞ്ടുക്ടപ്പട് കലവച് യസ്റ്റാക്ച് 
ഇൻസച് ടപക്ടർമാർക്ച് നിശ്ിത പാഠഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച്  
യസവനകാലത്തുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു. കൂടാടത വിവിധ 
സായകേതിക ജീവനക്ാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു.

 � ടവറ്ററിനറി യഡാക്ടർമാർക്കും മറ്റു ജീവനക്ാർക്കുമുള്ള പരി
ശീലന പരിപാടികളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

 � സച് കൂൾ കുട്ികൾക്കും സച് കൂ�ിടല പൗടി ക്ബ്ിടല അംഗ
ങ്ങൾക്കും വീട്ടുവ�പ്പിടല യകാഴിവ�ർത്തലിനു യവണ്ട പരി
ശീലനവം യപ്രാത്ാഹനവം നൽകുന്നു.

 � കർഷകർക്കും ജീവനക്ാർക്കും ടപാതുജനങ്ങൾക്കും ഡി
പ്പാർട്ടുടമറെിടല പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് 
ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 � പത്താം ക്ാസച് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസവം, 25 വ�സ്ച് 
കവി�ാത്തവരുമാ�വർക്ാ�ി വ�ടരയ�ടറ ടതാഴിൽ 
സാധ്യതയുള്ള ചിക്ച് സച് ടസകച് സിംഗച് യകാഴച് സച് കുടപ്പനക്കു
ന്ിലം ടചങ്ങന്നൂർ ടസൻടൽ ഹാച്റി�ിലം ഫലപ്രദമാ�ി 
നടത്തി വരുന്നു.

വിജ്ാനവ്യാപനം മുഖാ്ിരം വിവിധ ഇനം പക്ഷികട�യും, മൃ
ഗങ്ങട�യും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവം അവയുടട ശാസ്തീ� 
പരിപാലനം പ്രജനനം, ടചലവ കുറഞ്തും സന്തുലിതവമാ� 

തീറ്റക്രമം, യരാഗനി�ന്ത്രണ നടപടികട�ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവച് 
മുതലാ�വ കർഷകർക്ച് നൽകുന്നു. ഈ യമഖല�ിൽ വിജ�ം 
കകവരിച് കർഷകരുടട ഫാമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്തും ഇവിട
ടത്ത പരിശീലനത്തിടറെ സവിയശഷത�ാണച്. അതിനുപുറയമ 
കർഷകർക്കുള്ള ക്ാസുകൾ കകകാര്യം ടചയ്യുന്തച് ഈ യമഖ
ലയുമാ�ി ബ്ന്ധടപ്പട് വിദഗച്ധരാടണന്തും പരിശീലനത്തിടറെ 
പ്രയത്യകത�ാണച്.

താടഴപ്പറയുന് വിഷ�ങ്ങ�ിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.

1 കറവപ്പശു പരിപാലനം 5 ദിവസം
2 ആടു വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
3 വ്യാവസാ�ിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ

കറവപ്പശു പരിപാലനം 3 ദിവസം
4 ഇറച്ിയക്ാഴി 3 ദിവസം
5 വ്യാവസാ�ിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മുട്യക്ാഴി വ�ർത്തൽ 3 ദിവസം
6 കാട വ�ർത്തൽ 1 ദിവസം
7 താറാവച് വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
8 മു�ൽ വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
9 പന്ി വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
10 വീട്ടുവ�പ്പിടല യകാഴി വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
11 എരുമ വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
12 ടർക്ി വ�ർത്തൽ 1 ദിവസം
13 വ�ർത്തു നായ്ക്കളടട പരിചരണം 2 ദിവസം
14 എമു വ�ർത്തൽ 2 ദിവസം
15 തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 2 ദിവസം
16 കാ�ക്കുട്ികളടട പരിപാലനം 2 ദിവസം
17 ഓമനപ്പക്ഷികളടട പരിപാലനം 3 ദിവസം
18 കലവച് യസ്റ്റാക്ച് ഇൻസച് ടപക്ടർമാരുടട

പരിശീലനം 11, 6, 1 1/2 മാസം

19 ചികച് ടസകച് സിംഗച് പരിശീലനം
5 മാസം 

(ടതരടഞ്ടുക്
ടപ്പടുന്വർക്ച് )

20 വകുപ്പുമാ�ി ബ്ന്ധടപ്പട് മറ്റു പരിശീലനങ്ങൾ



പ്പുറത്ത് ചാരനിറമുള്ള ആവരണമുണ്ത്.

പഞ്ചസാര വരിക്ക
ഏകദേശം 12.5 സസ.മീ നീളവം 325 ഗാം 
ഭാരവമുള്ള മാങ്ങയ്കത് നല്ല മധുരമാണത്. പച്ചമാ
ങ്ങയ്കത് പുളി നദനേ കുറവായിരിക്ം.

നാട്ടുമാവത്
നാട്ടുമാവകൾ വിവിധ ആകൃതിയിലം 
രുചിയിലം മണത്ിലമുള്ള സചറിയ മാങ്ങ
കൾ വിളയിക്ന്നു. ഈ മാവകൾക്കത് നല്ല 
ഉയരമുണ്ായിരിക്ം. ദരാഗകീടബാധ താരതദമയേന കൂടുതലാ
ണത്. കുലകളായി കാണുനേ മാങ്ങകൾ അച്ചാറിനം കറികൾക്ം 
ദയാജിച്ചവയാണത്. മാമ്പഴപ്പുളിദശേരിയുണ്ാക്കാൻ അഭികാമയേം. 
പഴുത്ാൽ പിഴിഞ്ത് ദചാറിൽ കൂട്ിക്കഴിക്കാം.

കൽക്കണ് സവള്ളരി
ഉപ്ിലിടാനം അച്ചാറിനം കറികൾക്ം മികച്ചയിനം. ഉറപ്പുള്ള 
േശ. ഉരുണ് മാങ്ങ നല്ല പാകമായി പഴുത്ാൽ കൽക്കണ്ം 
ദപാസല മധുരമുണ്ാകും.

പുളിച്ചി മാങ്ങ
പച്ചയ്കം പഴുത്ാലം പുളി മുനേിട്ടു
നിൽക്നേ രുചിയുള്ള പുളിച്ചിമാ
ങ്ങകളിൽ വളസരയധികം വവവി
ദ്യേമുണ്ത്. കുലകളായി കാണുനേ 
സചറിയ മാങ്ങകൾ മുതൽ നല്ല 
വലിപ്മുള്ള മാങ്ങകൾ വസര സുല
ഭമാണത്. അച്ചാറിനം പഞ്ചസാര 
ദചർത്ത് ജയൂസടിക്കാനം മികച്ചതത്. 
നാരിസറെ അളവത് കൂടുതലായിരി
ക്ം. ജീവകം 'സി'യാൽ സമൃദ്മാ
ണത്, ആകർഷണീയമായ സുഗന്ം, പച്ചമാങ്ങ കറികളിൽ പുളി
യ്ക പകരം ഉപദയാഗിക്കാം

ദകാലി മാങ്ങ
പഴുക്ദമ്പാൾ നിറസയ ചാറുള്ള ദകാലദപാസല നീണ് മാങ്ങ. 
സചറിയ പുളിയും  നല്ല മധുരവം മണവമുണ്ത്. സചറിയ േ്ാരമിട്ത് 
ചപ്ിക്ടിക്കാം. മാമ്പഴം മാത്രമല്ല പച്ചമാങ്ങയും ദകരളീയർ പല
രീതിയിൽ ഉപദയാഗിച്ചുവരുന്നുണ്ത്. 

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

നാടൻ 
മാവുകൾ 
നാടിന്റെ 
നൻമ

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ചീഫത് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസത്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്ൽ ഇൻഫർദമഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർദമഷൻ ബയൂദറാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബി.
  പബ്ിദക്കഷൻ ഓഫീസർ

ദലാ-ഔട്ത് ഡിവസനിംഗത്  -  മായ സദ്ാഷത്

ഫാം ഇൻഫർദമഷൻ ബയൂദറാ പ്സിദ്ീകരണം

പച്ചമാങ്ങ സകാത്ിയരിഞ്ത് പച്ചമുളകത്, ഉള്ളി, എണ്, ഉപ്ത് 
എനേിവ ദചർത്ത് കഴിക്നേതത് ദവനലവധിക്കാലസത്  
വിദനാേമായിരുന്നു. കണ്ിമാങ്ങ, അടമാങ്ങ, ഉപ്പുമാങ്ങ, കുഴിമാ
ങ്ങ എനേിങ്ങസന അച്ചാർ വിഭവങ്ങൾ ഒദട്സറയുണ്ായിരുന്നു. 
പച്ചമാങ്ങാചമ്മ്ി, മാങ്ങാചടത്ണി, പച്ചടി തുടങ്ങി കറികൾ 
അദനകം. മാങ്ങാസതരയാണത് മസറ്റാരു വിദശഷസപ്ട് വിഭവം. 
നാട്ടുമാവിനങ്ങളുസട ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാസണങ്ിലം നമ്മുസട 
നാട്ിൽ ഇനേത് ഇവയുസട നിലനിൽപ്ത് ഭീഷണി ദനരിടുകയാണത്. 
മാറിസക്കാണ്ിരിക്നേ സാമൂഹയേസാമ്പത്ിക പരിസ്ിതിയും 
ഭൂവിനിദയാഗവം മൂലം മാവകൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണത്. നഗര
വൽക്കരണവം വയേവസായവൽക്കരണവം നാടൻമാവകളുസട 
വൻദതാതിലള്ള നാശത്ിനത് വഴിസതളിക്ന്നു. 

തയ്യാറയാക്കിയത് - ഡ�യാ. സകിമകി എസ്.
അസിസ്റ്ററെത് സപ്ാഫസർ (ദഹാർട്ികൾച്ചർ), കൃഷിവിജ്ാനദകന്ദം, അമ്പലവയൽ, വയനാടത്
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ത്ിൽ രണ്ടു മൂന്നു തവണ കായ്കം. 
ഇവയിൽ സചറിയ കിളിച്ചുണ്നം 
വലിയ കിളിച്ചുണ്നം ഉണ്ത്. വലിയ 
കിളിച്ചുണ്ൻ അഥവാ തദമ്പാരു
വിനത് 250 ഗാം വസര തൂക്കമുണ്ത്. 
നല്ല മധുരവം സാമാനയേം നാരുള്ള
തുമാണത്. ഉേരദരാഗങ്ങൾസക്കതിസര 
ഫലപ്േം. ശരീരത്ിസല രക്തദയാ
ട്ം കൂട്ടുന്നു. പഴത്ിനം അച്ചാറിനം 
ദയാജിച്ച ഇനം.

ദതങ്ങാ മാങ്ങ
അരക്കിദലാദയാളം തൂക്കമുള്ള മാം
സളമായ ഉരുണ് മാങ്ങ. പഴുത്ാലം പച്ച നിറമുള്ള സതാലി. പഴു
പ്ിച്ചു കഴിക്കാൻ ഉപദയാഗിക്ന്നു.

കസ്തൂരി മാങ്ങ
പഴുത്ാലം ഇരുണ് പച്ചനിറം നിലനിൽക്ന്നു. കട്ിയുള്ള 
സതാലിയും കടും ഓറഞ്ചു നിറത്ിലള്ള േശയുമുള്ള ഉരുണ് മാങ്ങ. 
വംശനാശ ഭീഷണി ദനരിടുനേ ഇനം.

സനടുദങ്ങാലൻ (കർപ്പൂരം, ദപാളച്ചിറ മാങ്ങ)
നല്ല വീതിയുള്ള മാംസളമായ മാങ്ങകളുസട സതാലിപ്പുറത്ത് 
സചറിയ പുള്ളികൾ കാണാം. നാരു തീസര കുറവാണത്. പഴുത്ാൽ 
പുളി ദലശവമില്ലാത് വളസര സ്ാദുള്ള ഇനം. ജീവകം 'എ'യാൽ 
സമ്പുഷ്ം. ഉറപ്പുള്ള മാംസളമായ േശദയാടുകൂടിയ ഈ ഇനത്ി
നത് നല്ല വാണിജയേപ്ാധാനയേമുണ്ത്. അരക്കിദലായാണത് തൂക്കം.

ദകാട്ടൂദക്കാണം വരിക്ക 
(സചങ് വരിക്ക)
തിരുവന്പുരം ജില്ലയുസട 
തനതായ നാടൻ മാവിനം. ആകർ
ഷണീയമായ ചുവപ്ത് കലർനേ 
ഓറഞ്ചത് നിറമുളള സതാലിയും 
കടും ഓറഞ്ചു നിറവം േശയുമുള്ള 
ഇവയുസട പഴങ്ങൾ രുചികരമാണത്. 
ഈ ഇനം മാവകൾക്കത് ദരാഗപ്തി
ദരാധ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്ം.

ഭാരതത്ിസറെ ദേശീയഫലമായ മാമ്പഴം മധുരത്ിലം മൂലയേ
ത്ിലം മുൻപ്ിയിൽ നിൽക്ന്നു. അതുസകാണ്ടു തസനേ 
"പഴങ്ങളുസട രാജാവത് " എനേ സ്ാനം അന്ർത്ഥമാണത്. ദക

രളത്ിസല വീട്ടുപറമ്പുകളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത് ഒരംഗമാ
ണത് മാവത്. അതിപുരാതനകാലം മുതൽക് ദകരളത്ിൽ വിവിധ
യിനം മാവകൾ, പ്ദതയേകിച്ചത് നാടൻമാവകൾ കൃഷി സചയ്ിരുന്നു. 
കപ്മാങ്ങ, കൽക്കണ് സവള്ളരി, ദതങ്ങാ മാങ്ങ, കാരക്കാമാങ്ങ, 
നാരങ്ങാ മാങ്ങ, ചപ്ിക്ടിയൻ, കർപ്പൂര മാങ്ങ, കു്ിരിക്കം 
മാങ്ങ, കസ്തൂരി മാങ്ങ, ദപാളച്ചിറ മാങ്ങ എനേിവ അവയിൽ 
ചിലതു മാത്രം. നാടൻ മാവിനങ്ങൾക്കത്  വളരാനം പൂക്കാനം 
കായ്കാനം അനദയാജയേമാണത് ദകരളത്ിസല സവിദശഷമായ 
കാലാവസ്. നാടൻമാവകൾക്കത് താരതദമയേന ദരാഗകീടബാ
ധയത് സക്കതിസരയുള്ള പ്തിദരാധദശഷി കൂടുതലാണത്. ഇവയുസട 
ഫലത്ിൽ നാരിസറെ അളവത് കൂടുതലായിരിക്ം. വിത്തു മുളച്ചുണ്ാ
കുനേ വൃക്ഷങ്ങൾക്കത് ആഴത്ിൽ വളരുനേ തായത് ദവരുള്ളതിനാൽ 
സകാടുങ്ാറ്റുദപാലള്ള പ്കൃതിദക്ഷാഭങ്ങസള അതിജീവിക്കാനള്ള 
കഴിവണ്ായിരിക്ം. ഓദരാ നാട്ടുമാവിനത്ിനം സവിദശഷ
മായ ഗുണങ്ങളാണുള്ളതത്. നാടൻമാവകൾ, ഉയർന്നു പ്ലിച്ചത് 
തണൽ മരങ്ങളായി വളർനേത് എല്ലാ വർഷവം കായ്കന്നു. ഉതത്പാ
േനദശഷിയിലം മുനേിലാണത്. സതക്കൻദകരളത്ിൽ പ്ചാരത്ി
ലള്ള പ്ധാനസപ്ട് ചില നാടൻ മാവിനങ്ങളും അവയുസട പ്ദതയേ
കതകളും ചുവസട ദചർക്ന്നു.

കർപ്പൂര വരിക്ക
സാമാനയേം നാരുള്ളതും ഉറപ്പുള്ള 
േശയുള്ളതുമായ മാമ്പഴം. ഇവയുസട 
േശയ്കത് കടും ഓറഞ്ചത് നിറമാണത്. 
ജീവകം എ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഇനം. 
കർപ്പൂരത്ിസറെ മണവം നല്ല മധുരവ
മാണത്. ഇലയ്കം കർപ്പൂരത്ിസറെ മണ
മുണ്ത്. ജയൂസിന ദയാജിച്ച ഇനം.

താളി മാങ്ങ
വർഷത്ിൽ മൂന്നു തവണ കായ്കന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ഒരു കുല മാ
ങ്ങസയങ്ിലം കായ്കം. സചറിയ ഉരുണ് മാങ്ങകളുസട േശ മൃദുലവം 
കടും ഓറഞ്ചത് നിറമുള്ളതുമാണത്.

കിളിച്ചുണ്ൻ
ആകർഷണീയമായ ചുവപ്പു കലർനേ ഓറഞ്ചത് നിറമാണത്. വർഷ

സവള്ളരി മാങ്ങ
അച്ചാറിടാൻ പറ്റിയ ഇനം. ഇടത്രം വലിപ്മുള്ള മാങ്ങകൾ കു
ലകളായി കാണുന്നു.

മൂവാണ്ൻ
മൂവാണ്ൻ രണ്ടു തരമുണ്ത്, കറുത് മൂവാണ്നം സവളുത് മൂവാണ്
നം. കറുത് മൂവാണ്ൻ പഴുക്ദമ്പാൾ സതാലിക്കത് ഇരുണ് പച്ചനി
റമാണത്. നാരിസറെ അളവ കൂടുതലാണത്. സവളുത് മൂവാണ്ൻ നീണ് 
സെദട്ാടുകൂടിയ ഉരുണ് മാമ്പഴമാണത്. പഴുക്ദമ്പാൾ മഞ്നിറം. 
വാണിജയേപ്ാധാനയേമുള്ള ഇനം.

സകാളമ്പി മാങ്ങ
സ്ാദേറിയ മൃദുവായ േശയുള്ള ഇനമാണത്. 
സതാലിക്കത് കട്ി കുറവാണത്. നല്ല നീളമു
ള്ള മാമ്പഴം. 

ദപരയ്കാ മാങ്ങ
പ്ിദയാർ എന്നും അറിയസപ്ടുന്നു. പച്ച 
മാങ്ങയ്കം ഇലയ്കം ദപരയ്കയുസട മണമുണ്ത്. 
നല്ല മധുരവം ജീവകം 'എ'യാൽ സമൃദ്വമാണത്. നാരത് വളസര 
കുറവാണത്.

വാഴപ്ഴിത്ി
ഇടത്രം വലിപ്മുള്ള 20-ഓളം മാങ്ങകൾ ഓദരാ കുലയിലം 
ഉണ്ാകാറുണ്ത്. പഴങ്ങൾക്കത് സപാതുസവ സ്ാദു കുറവാണത്. ഉയർ
നേ ദരാഗപ്തിദരാധ ശക്തിയുള്ള ഈ ഇനം പഴുക്ദമ്പാൾ വാ
ഴക്ലയിദലതു ദപാസല ഒരു മാങ്ങ മാത്രം ആേയേം നിറം മാറുന്നു.

കപ് മാങ്ങ
വലിയ മാങ്ങയുണ്ാകുനേ ഇനം. 500 
ഗാം മുതൽ 750 ഗാം വസര തൂക്കമുണ്ത്. 
നല്ല മണമുള്ള ഇവയ്കത് നാരത് താരത
ദമയേന കുറവാണത്.

മുതലമൂക്കൻ
നീണ് ചുദണ്ാടു കൂടിയ ശരാശരി 900 
ഗാം തൂക്കവം സാധാരണയിൽ കവിഞ് വലിപ്വമുള്ള മാംസള
മായ മാങ്ങയാണിതത്. നാരും പുളിയും കുറവള്ളതും നല്ല സ്ാദുള്ള
തുമായ മാമ്പഴത്ിസറെ സതാലിപ്പുറം പരുപരുത്താണത്. സതാലി



പ�ോഷകധോന്യങ്ങൾ
ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ത്തിനായും പച്ചപ്പുല്തിന് ബദലായള്ള കാലതിത്തീറ്റയ്കായും കമ്ും വളർ
ത്ാവുന്നതാണ്. കതതിരതിടാൻ ആരുംഭതിക്കുന്നതതാടട അരതിടഞെടു
ത്് കാലതിത്തീറ്റയ്ക്കു ഉപത�ാഗതികാും.

വതിരതിപ്പൂ സമ�ത്് മഴട� മാത്ും ആശ്ര�തിച്ചുള്ള കൃഷതി�ാത�ാ 
ടനൽകൃഷതിയ്ക്കു തേഷും പാടങ്ങളതിൽ വതിതതച്ചാ കൃഷതി ടെയ്ാവുന്നതാ
ണ്. മൂന്നു മാസും ടകാണ്് വതിളടവടുകാവുന്നതാണ്.

പ്രോപ്�ാമില്ലറ്റ്/പ്�ാമൺ മില്ലറ്റ്/പനിവര�റ്
മഴ കുറഞെ പ്രതദേങ്ങളതിൽ 

കൃഷതി ടെയ്യുന്നതതിന് അനുത�ാജ്ും. 
അലങ്ാരപ്പക്തികൾക്കുള്ള ഒരു ധാന്
മാ�തി ഇവ ഉപത�ാഗതികാറുണ്്.

വതിരതിപ്പൂ സമ�ത്് മഴട� മാത്ും 
ആശ്ര�തിതച്ചാ അടല്ങ്തിൽ തവനൽസ
മ�ത്് ജലതസെനതത്ാടടത�ാ 
ഇവ കൃഷതി ടെയ്ാും. 25 ടസന്് സ്ഥലതത്ക് 1.25 കതിതലാ വതിത്് 
തവണും. തപ്രാട്തീൻ, നാരുകൾ, ഇരുമ്്, സതിങ്്, മതിനറലുകൾ എന്നതിവ 
ധാരാളമുള്ള പനതിവരക് തവഗത്തിൽ ദഹതിക്കുന്നതും ഗ്ലൂടടൺ മുക്തവു
മാണ്. വതിത്തു വതിതതച്ചാ പറതിച്ചു നതട്ാ ഇവ കൃഷതി ടെയ്ാും. പരമാവ
ധതി മൂന്നു മാസും ടകാണ്് വതിളടവടുക്കുകയും ടെയ്ാും.

പ്�ാ�റ് �റ് ടെയിൻ മില്ലറ്റ്/തിന
ഇറ്റാലതി�ൻ മതില്റ്റ് എന്നറതി�ടപ്പടു

ന്നതതിനു അലങ്ാരപക്തികളുടട ഇഷ്ട
ധാന്മാണ്. മഴ വളടര കുറഞെ പ്രതദ
േങ്ങൾക് അനുത�ാജ്മാ� തതിന�തിൽ 
വളടര ഉ�ർന്ന അളവതിൽ നാരുകൾ, 
തപ്രാട്തീൻ, കാത്്ും, വതിറ്റാമതിനുകൾ 
എന്നതിവ അടങ്ങതി�തിട്ടുണ്്. ഷുഗർ, ടകാള
സ് തരോൾ എന്നതിവ കുറയ്ക്കുന്നതതിനു 
സഹാ�കമാ� ധാന്മാണ് തതിന.

വതിരതിപ്പൂ കാലത്ാണ് സാധാരണ കൃഷതി. 25 ടസന്തിന് 1 കതിതലാ 
വതിത്് ആവേ്മാണ്. പരമാവധതി 3 മാസും ടകാണ്് വതിളടവടുകാവു
ന്നതാണ്. കുട്തികളുടടയും ഗർഭതിണതികളുടടയും ആതരാഗ്ത്തിന് ഇത് 
നടല്ാരു ഭക്ണമാണ്.

ബാർണ്ാർഡറ് മില്ലറ്റ്/കുതിരവാലി   
രക്തത്തിടല ഗ്ലൂതകാസ്, 

ടകാഴുപ്പ് എന്നതിവയടട അളവ് കുറ
ക്കുന്നതതിന് ഉത്മമാണ് കുതതിരവാ
ലതി. ധാരാളും ടപ്രാട്തീൻ ഇതതിൽ അട
ങ്ങതി�തിട്ടുണ്്. ദഹനവ്വസ്ഥയടട 
ഉതത്ജനും, ഹൃദ�ാതരാഗ്ും എന്നതി
വയ്ക് ഉത്മും. ജാപ്പനതീസ് മതില്റ്റ് 
എന്നറതി�ടപ്പടുന്ന കുതതിരവാലതി  
ധാന്ത്തിനായും കാലതിത്തീറ്റ�ായും കൃഷതിടെയ്ാറുണ്്.

പ്�ാപ്ഡാ മില്ലറ്റ്/വര�റ്
ഏറ്റവുും മൂപ്പുകൂടതി� ടെറുധാന് 

വതിള�ാണ് വരക്. തപ്രാട്തീൻ, 
നാരുകൾ, വതിറ്റാമതിൻ ബതി, 
ത�ാളതിക് ആസതിഡ്, കാത്്ും, 
ടപാട്ാസ്ും, മഗ്തീഷ്ും, സതിങ്് 
എന്നതിവ�ാൽ സന്തുഷ്ടമാണ് വരക്. 
ആറുമാസമാണ് ഇതതിടന് വതിളടവടു
പ്പുകാലും വരൾച്ചട� പ്രതതിതരാധതി 
കാൻ തേഷതിയള്ള വരക് ടകാള
സ് തരോൾ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നതിവ�് ടകതതിടര �ലപ്രദമാണ്.

െതീ�് എഡതിറ്റർ  -  ജതി.എസ്. ഉണ്തിക്കൃഷ്ണൻ നാ�ർ
  പ്രതിൻസതിപ്പൽ ഇൻ�ർതമഷൻ ഓ�തീസർ
  �ാും ഇൻ�ർതമഷൻ ബയൂതറാ

എഡതിറ്റർ  -  ജ�ശ്രതീ ബതി.
  പബ്ലതിതകഷൻ ഓ�തീസർ

തലാ-ഔട്് ഡതിസസനതിുംഗ്  -  മാ� സത്ാഷ്

�ാും ഇൻ�ർതമഷൻ ബയൂതറാ പ്രസതിദ്തീകരണും

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

തയ്ാറാക്ിയതറ് - വിഷ്ണു എ�റ്.പി.
അഗ്തികൾച്ചർ ഓ�തീസർ, �ാും ഇൻ�ർതമഷൻ ബയൂതറാ
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രു സൂെതിപ്പതിക്കുന്നതതപാടല വലതിപ്പത്തിൽ ടെറുതാടണങ്തി
ലുും ഗുണത്തിൽ മുൻപ്തി�തിലാണ് ടെറുധാന്ങ്ങൾ. മാറതി 
വരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കുും ജതീവതിതസേലതിയ്ക്കുും എന്തുടകാണ്ും 

അനുത�ാജ്മാ�വ�ാണ് "നാടളയടട ഭക്ണും" (Super foods of 
tomorrow) എന്നറതി�ടപ്പടുന്ന ടെറുധാന്ങ്ങൾ. തപാഷകസമ്പുഷ്ട
മാ� ടെറുധാന്ങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായും കാലതിത്തീറ്റയ്കായും തലാ
കത്തിടന് പല ഭാഗങ്ങളതിൽ കൃഷതിടെയ്തു വരുന്നു. ഇവട� 
Nutricereals എന്നാണ് തലാകമതിന്ന് വതിതേഷതിപ്പതിക്കുന്നത്. അധതികും 
പരതിെരണമതില്ാടത വളർത്തിട�ടുക്കുടമന്നതാണ് ഇവയടട പ്രതത്
കത. വരൾച്ചട� നന്നാ�തി ടെറുക്കുകയും ടെയ്യുും. പലതരും ജതീവതിത
സേലതീതരാഗങ്ങൾക്കുും എതതിടര �ലപ്രദമാ� ഒരു ധാന്വതിഭാഗമാ
ണ് ടെറുധാന്ങ്ങൾ. പ്രധാനമായും 8 തരും ടെറുധാന്ങ്ങളാണ് 
കൂടുതലാ�തി കൃഷതി ടെയ്തുവരുന്നത്; റാഗതി, മണതിതച്ചാളും, ൊമ, ബജ് റ, 
പനതിവരക്, തതിന, കുതതിരവാലതി, വരക്. ഇത കൂടാടത ടട�്, 
ത�ാനതിത�ാ, ബ്രൗൺ തടാപ്പ് മതില്റ്റ് എന്നതിവയും വതിരളമാ�തി കൃഷതി
ടെയ്യുന്നുണ്്. തകരളത്തിടന് കാലാവസ്ഥയ്കനുത�ാജ്മാ� പ്രധാന 
ടെറുധാന്വതിളകടള പരതിെ�ടപ്പടാും.

�ിങ്കർ മില്ലറ്റ്/കൂവര�റ്/മുത്ാറി)
റാഗതി അഥവാ കൂവരക് എന്ന 

തപരതിൽ അറതി�ടപ്പടുന്ന ഈ ടെറുധാ
ന്ും േതിശുഭക്ണും എന്ന നതില�തിലുും 
തരാഗതികൾക്കുള്ള ഉത്മ ആഹാരടമ
ന്ന നതില�തിലുും നമ്മുടട നാട്തിൽ പണ് 
മുതൽതക പ്രസതിദ്മാണ്. ടപടട്ന്നു 
ദഹതിക്കുടമന്നുള്ളതതിനാലുും തപാഷകമൂ
ല്ങ്ങളുടട കലവറ�ാ�തതിനാലുും കുട്തി
കൾക് ഇത് അതയുത്മും തടന്ന�ാണ്. റാഗതിടപ്പാടതി ഉപത�ാ 
ഗതിച്ചുള്ള പുട്്, തദാേ എന്നതിവ ടതതകഇ്്�തിടലന്നതപാടല തകരള
ത്തിലുും ഉപത�ാഗതിച്ചുവരുന്നുണ്്.

മഴട� ആശ്ര�തിച്ച് വതിതയ്കാും. വതിളയതമ്ാൾ വരണ് കാലാവ
സ്ഥ�ാണ് അനുത�ാജ്ും. വർഷത്തിൽ രണ് സതീസണുകളതിൽ കൃഷതി
�തിറകാും. സതിഒ-2, സതിഒ-1, സതിഒ-8, സതിഒ-9, ടക-2 എന്നതിവ നമ്മുടട 
കാലാവസ്ഥയ്ക് ത�ാജതിച്ച ഇനങ്ങളാണ്. മഴ തടങ്ങുതമ്ാൾ 2-3 പ്രാവ
േ്ും നതിലും ഉഴുതതിട്് ടപാടതിപ്പരുവമാകണും. റാഗതി കൃഷതി ടെയ്യുന്നതതി
ന് 25 ടസന്് സ്ഥലതത്യ്ക് അരകതിതലാ വതിത്് തവണും. 500 കതിതലാ 
കാലതിവളും ഇത്യും സ്ഥലതത്യ്ക് അടതിവളമാ�തി തെർകണും. വതിത
യ്ക്കുന്ന സമ�ത്് മണ്തിൽ ഈർപ്പും തവണും. ജലതസെനും അധതികും 
ആവേ്മതില്. മഴ�തിടല്ങ്തിൽ ആഴ്ച�തിടലാരതികൽ നന നൽകുന്നത് 
നല്താണ്. 4 മാസത്തിനകും വതിളടവടുപ്പ് നടത്ാൻ കഴതിയും. കതതി
രുകൾ തവതിട്ടുനതിറമാകുന്നതാണ് മൂപ്പതിടന് ലക്ണും.

പ്�ാവർ/ട�ാർഗം/മണിപ്്ാളം
ഭക്്വതിള�ായും കാലതിത്തീ

റ്റ�ായും പല രാജ്ങ്ങളതിലുും മണതി
തച്ചാളും പ്രസതിദ്മാണ്. തപ്രാട്തീൻ, 
സ�ബർ, കാത്്ും, ത�ാസ്ഫറ
സ്, അ�ൺ, സതിങ്് എന്നതിവ നല് 
അളവതിൽ ഇതതിൽ അടങ്ങതി�തിട്ടു
ണ്് എന്നു മാത്മല് അരതി�തിൽ 
ഉള്ളതതിതനകാൾ തപാഷകാുംേും 
വളടര കൂടുതലാണ്.

ടമ�്-ജൂൺ, ജനുവരതി-ട�ബ്രുവരതി എന്നതീ രണ് സതീസണുകളതി
ലാണ് പ്രധാനമായും കൃഷതി. സതിഒ-1, സതിഒ-10, സതിഒ-12, സതി.ഒ 17, 
ടക-1, ടക-2 എന്നതിവ തകരളത്തിന് അനുത�ാജ്മാ� ഇനങ്ങളാ
ണ്. 4 മാസമാണ് കാലാവധതി. 25 ടസന്് സ്ഥലതത്യ്ക് ഒന്നരകതിതലാ 
വതിത്് തവണും. കൃഷതിരതീതതികൾ റാഗതിയതടതതിന് സമാനമാണ്. കള
നതി�തിത്തും ആദ് രണ് മാസും കൃത്മാ�തി പാലതികണും. ോസ്തതീ� 
മണ്ണുപരതിതോധനയടട അടതിസ്ഥാനത്തിൽ വളപ്രത�ാഗും നടത്തുന്ന
ത് ടമച്ചടപ്പട് വതിളവതിന് സഹാ�തിക്കുും.

ലിറ്ിൽ മില്ലറ്റ്/ചാമ
ക്ാമകാല വതിളട�ന്ന

റതി�ടപ്പടുന്ന ൊമ അധതികും 
വളപ്രത�ാഗടമന്നുമതില്ാടത 
തടന്ന കൃഷതിടെയ്ാവുന്ന ഒരു 
ധാന്വതിള�ാണ്. രണ്ര
-മൂന്ന് മാസും ടകാണ് വതിള
ടവടുപ്പു നടത്തുകയും 
ടെയ്ാും. ധാന്വർഗ്ഗത്തിൽ 
ഏറ്റവുും ഉ�രും കുറഞെ 
വതിള�ാ� ൊമയ്ക് ധാരാളും 
െതിനപ്പുകൾ ടപാട്തിവരാറുണ്്. 
കടുത് തവനലതിടനയും ടവള്ളടകട്തിടനയും പ്രതതിതരാധതികാനുള്ള 
തേഷതി ഇതതിനുണ്്. എല്ാ കാലത്തുും കൃഷതി�തിറകാടമങ്തിലുും വർഷ
കാല ആരുംഭമാണ് പ്രധാന സതീസൺ.

25 ടസന്് സ്ഥലതത്ക് 1.25 കതിതലാ വതിത്് തവണും. നതിലും 
നന്നാ�തി പൂട്തി ഒരുകതി വതിത്തു വതിതകാും. തമതിഴ് നാട് സർവ്വകലാ
ോല പുറത്തിറകതി� സതിഒ-2, സതിഒ-3 എന്നതിവ പ്രധാന ഇനങ്ങളാ
ണ്. 500-1000 കതിതലാ ആണ് ടഹക്ടറതിടല വതിളവ്.

പ്പൾമില്ലറ്റ്/ബ�റ് റ/�മ്ം
വളടര ഉ�ർന്ന അളവതിൽ 

ഊർജും അടങ്ങതി�തിട്ടുള്ള ടെറുധാ
ന്വതിള�ാണ് ബജ് റ. വരൾച്ചട� 
പ്രതതിതരാധതികാ നുള്ള തേഷതി 
ഇതതിനുണ്്. ഉ�ർന്ന അളവതിൽ 
മഗ്തീഷ്ും, സതിങ്്, വതിറ്റാമതിൻ ഇ, 
ബതി തകാുംപ്ലക് സ് എന്നതിവയും 
ഇതതിൽ അടങ്ങതി�തിട്ടുണ്്. ധാന്

തപ



മുരിങ്ങ
ജീവന്റെ 
വൃക്ഷം

കൂട്ടാമെന്ന് മെളിഞ്ിട്ടുണ്ന്. കടാലിപശുവിനന് 2 കിലലടാഗ്ടാമും കറ
വയുള്ളവയ്കന് 3-6 കിലലടാവമെയുും പടാലുല്ടാദനത്ിമറെ അടിസ്ടാന
ത്ിൽ നല്ി െീറ്റയിനത്ിൽ കടാെ്യെടായ ലടാഭമണ്ടാകടാും.

മെിങ്ങയിൽനിന്നുള്ള െറ്റു ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ
മെിങ്ങയിലമയ കൂടടാമെ മെിങ്ങപ്പൂവന്, മെിങ്ങലെൻ, മെിങ്ങകടായന്, 
മെിങ്ങപട്, മെിങ്ങലവെന്, മെിങ്ങപ്പശ എന്ിവമയ അടിസ്ടാനെടാകി 
നൂറുകണകിനു ഉല്ന്ങ്ങൾ ഭടാെെത്ിലുും വിലദശത്ും ഉല്ടാദിപ്പി
ച്ചുവരുന്നു.

െനുഷ്യടാലെടാഗ്യത്ിനുും ലപടാഷണത്ിനുും മെിങ്ങ
ലെൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്രകടാെും െനുഷ്യനന് ആവശ്യെടായ ലപ്രടാട്ീനുും, വവ
റ്റെീനുും, ധടാതുലവണങ്ങളും, അവശ്യ അെിലനടാഅമ്ലങ്ങളും െടാത്രെല്ല 
മെിങ്ങ െരുന്െന്. ആധുനിക കടാലഘട്ത്ിൽ െനുഷ്യലനെിടുന് 
ഫടാറ്റി ലിവർ, ബി.പിയുും ചീത് മകടാളസന് ലരേടാളും മൂലമണ്ടാകുന് ലെടാ
ഗങ്ങൾ, ഡയബറ്റിസന്, ഇൻഫന് ളലെഷൻമൂലമണ്ടാകുന് സന്ിലവദന. 
മട്ടുലവദന, വീകും, വലുംഗിക അപടാകെകൾ, അൾസർ, കടാൻസർ 
തുടങ്ങിയ ലെടാഗങ്ങമള മചറുകടാനുും കഴിയുന്നു. ഇെിലുള്ള ഫന് ലളവ
ലനടായിഡന് സുംയുക്തങ്ങൾ െറ്റു ലപടാഷകഘടകങ്ങളെടായി ലചർന്ന് 
(Flavanoids) െനുഷ്യശെീെത്ിമറെ പ്രവർത്നങ്ങമള ഏലകടാപിപ്പി
ച്ചന് ആയുെടാലെടാഗ്യസൗഖ്യും എന് നിലയിലലയ്കന് െനുഷ്യമന ഉയർ
ത്ടാൻ നമ്മുമട നടാട്ിമറെ വെദടാനെടായ ഈ ഒറ്റ മചടിയികന് കഴിയു
മെന്നുള്ളെന് നമകന് അഭിെടാനവും ആലവശവും പകരുന്െടാണന്.

കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

 � വവറ്റടാെിൻ എയുമട ഏറ്റവും വലിയ ലരേടാെസ്ടായി നടാും കരുതു
ന്െന് കടാെട്ടാണന്. എന്ടാൽ പച്ചമെിങ്ങയിലയിൽ കടാെട്ിലുള്ളെി
ലനകടാൾ 4 ഇെട്ിയുും ഉണകയിലയിൽ 10 ഇെട്ിയുും വവറ്റെിൻ 
എ ഉണ്ന്. 

 � വവറ്റടാെിൻ സി യുമട മഖ്യലരേടാെസ്ടായി നടാും കരുതുന് ഓറ
ഞ്ിലുള്ളെിലനകടാൾ 7 ഇെട്ി വവറ്റടാെിൻ സി പച്ചമെിങ്ങയില
യിലുണ്ന്. 

 � കടാൽസിയത്ിമറെ മഖ്യലരേടാെസ്ടായി നടാും കരുതുന്െന് 
പടാലടാണന്. എന്ടാൽ പടാലിലുള്ളെിമറെ 4 ഇെട്ി കടാത്്യും പച്ചമ
െിങ്ങയിലയിലുും 17 ഇെട്ി ഉണകമെിങ്ങയിലയിലുും ഉണ്ന്.

 � മപടാട്ടാസ്യത്ിമറെ പ്രധടാന ഉറവിടെടായി നടാും കരുതുന്െന് വടാഴപ്പ
ഴെടാണന്. എന്ടാൽ വടാഴപ്പഴത്ിലുള്ളെിമറെ മൂന്ിെട്ി മപടാട്ടാസ്യും 
പച്ചമെിങ്ങയിലയിലുും 16 ഇെട്ി ഉണങ്ങിയ ഇലയിലുും ഉണ്ന്. 

 � ഇരുമ്ിമറെ പ്രധടാന ലരേടാെസ്ടായി നടാും കരുതുന് പടാലകിമറെ
യത്രയുും െമന് ഇരുമ്ന് പച്ചമെിങ്ങയിലയിലുള്ളലപ്പടാൾ ഉണക
യിലയിൽ അെിമറെ 20 ഇെട്ിലയടാളമണ്ന്. 

 � ലപ്രടാട്ിമറെ പ്രധടാന ലരേടാെസ്ടായി നടാും കരുതുന് പടാലിലറെയുും 
ലയടാഗർട്ിലറെയുും ഏകലദശും നടാലിെട്ി ലപ്രടാട്ീൻ പച്ചമെിങ്ങ
യിലയിലുും 9 ഇെട്ി ഉണകമെിങ്ങയിലയിലുും ഉണ്ന്. കൂടടാമെ 
ഏകലദശും 46 ൽ പെും ആറെീഓകന് സിഡന്റുകളും 36 ലധികും 
ആറെിഇൻഫന്ളലെറ്ററി സുംയുക്തങ്ങളും 9 അവശ്യ അെിലനടാ അമ്ല
ങ്ങൾ ഉൾമപ്പമട 20 അെിലനടാ അമ്ലങ്ങളും, അവശ്യ ഫടാറ്റി ആസി
ഡുകളടായ ഒലെഗ 3, ഒലെഗ 6, ഒലെഗ 9 എന്ിവയുും ഉൾമപ്പമട 
എണ്ിയടാൽ ഒടുങ്ങടാത്ത്ര ലപടാഷകഗുണങ്ങളള്ളെടാണന് മെിങ്ങ.

മെിങ്ങയില, ഒരു ഉത്െകടാലിത്ീറ്റ
വീട്ടുവളപ്പിലലടാ ലെടാട്ടാടിസ്ടാനത്ിലലടാ െറ്റു പ്രലെ്യക പെിചെണും 
കൂടടാമെ വളർത്ടാവന് ലപടാഷക ധടാതുലവണ, ലപ്രടാട്ീൻ, വവറ്റടാ
െിൻ ലരേടാെസ്ടായ മെിങ്ങയിലയുും ഇലമെട്ടുകളും ചടാക്കുെീറ്റകമള 
മവല്ലുന് ലപടാഷകകൂട്ടാണന്. ലഡടാ. കെലടാസനൻ പിള്ളയുമട ലനതൃ
െ്വത്ിൽ നടന് പെീക്ഷണത്ിൽ മെിങ്ങയിലയുും അലസടാളയുും 

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

ചീഫന് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസന്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നടായർ
  പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർലെഷൻ ഓഫീസർ
  ഫടാും ഇൻഫർലെഷൻ ബയൂലറടാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബി.
  പബ്ിലകഷൻ ഓഫീസർ

ലലടാ-ഔട്ന് ഡിവസനിുംഗന്  -  െടായ സല്ടാഷന്

ഫടാും ഇൻഫർലെഷൻ ബയൂലറടാ പ്രസിദ്ീകെണും

ലചർത്ള്ള െീറ്റക്രെും മൂലും വില കൂടിയ െിനറൽ െി
കന് സന്ച്ചറുകളും വവറ്റടാെിനുകളും ഭടാഗികെടായി ഒഴിവടാ
കി പടാൽ, മട്, െടാുംസ്യ ഉല്ടാദനും െികച്ച െീെിയിൽ 

തയ്യാറയാക്കിയത്  - ഡ�യാ. പകി. കമലയാസനന് പകിള്ള
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മറ്റിയ ശിഖെും മവട്ിവച്ചന് മെിങ്ങ വളർത്ടാൻ നമ്മുമട പൂർവ്ികർ 
ശ്ദ്ിച്ചിരുന്നു. എന്ടാൽ മെിങ്ങകടായ്ക്കുള്ള വൻ ഡിെടാന്റു കടാെണും മ
െിങ്ങയുും ലെടാട്വിളയടായി െെിഴന് നടാട്ിൽ കൃഷി മചയ്ടാൻ തുടങ്ങി. 6 
അടി മെൽ 10 അടി വമെ ഇടയിട്ന് ഏകറിൽ ഏകലദശും 400 മെൽ 
600 വമെ മചടി നടുന് െീെിയടാണന് മെിങ്ങയ്ക്കുലവണ് കൃഷിെീെി. ഒരു 
മചടിയിൽ നിന്ന് ശെടാശെി 10 മെൽ 15 കിലലടാ വമെ കടായ കിട്ടു
ന്നു. ഏകലദശും ഒരു ലക്ഷും രൂപയിൽ അധികും ഏകറിൽ നിന്നുും 
വരുെടാനും കിട്ിയിരുന് കൃഷിയിൽ ഇലപ്പടാൾ ആധുനിക ഡ്ിപ്പന് ഇറി
ലഗഷൻ, മഫർട്ിലഗഷൻ, പയൂണിുംഗന് െീെികൾ ഉപലയടാഗിച്ചന് വിളവന് 
മൂന്ന് നടാലന് െടങ്ങടാകി െടാറ്റിയെിനടാൽ മെിങ്ങ ആധുനിക കടാലഘട്
ത്ിമല അധികും ലടാഭും െരുന് ഒരു വടാണിജ്യവിളയടായി െടാറിക
ഴിഞ്ഞു.

വൈമഡൻസിറ്റി അർരേടാവൈമഡൻസിറ്റി പ്ടാറെിുംഗന്
മൻമപടാമക മെിങ്ങകടായ്ക്കുലവണ്ിയടാണന് വടാണിജ്യടാടിസ്ടാനത്ിൽ 
വളർത്ിയിരുമന്ങ്ിൽ ഇന്ന് മഖ്യെടായുും ഇലയ്ക്കു ലവണ്ിയടാണന് 
വളർത്ന്െന്, കടാെണും ഉണകിയ ഇലയടാണന് ഇ്്യയിൽ നിന്നുും 
കൂടുെലടായി കയറ്റുെെി മചയ്യുന് മെിങ്ങ ഉല്ന്ും.

മൈമഡൻസിറ്റി മെിങ്ങടാകൃഷി
ഒന്െെീറ്റർ അകലത്ിലുള്ള വെികൾ ഉണ്ടാകി ഒരു െീറ്റർ ഇടവിട്ന് 
അടുത്ടുത് െണ്ന് മചടികൾ നടുന് െീെി കന്യടാകുെടാെി ആസ്ടാ
നെടായുള്ള (centre of excellence in moringa) മെിങ്ങയുമട െികവി
മറെ ലകന്ദും വികസിപ്പിമച്ചടുത്ിട്ടുണ്ന്. ഇപ്രകടാെും ഏകറിനന് 5400 
മചടികൾ വയ്കടാവന്തുും ഡ്ിപ്പന് സുംവിധടാനലത്ടാടുകൂടി നടുകയടാ
മണങ്ിൽ വർഷത്ിൽ ശെടാശെി 20 മെൽ 30 ടൺ വമെ മെിങ്ങ
യില ലഭിക്കുന്തുെടാണന്.

അർരേടാവൈമഡൻസിറ്റി െീെി
മചടികൾ െമ്ിൽ 20-40 മസറെിെീറ്റർ വമെ െടാത്രും ഇടവിട്ന് അടു

ഭടാെെത്ിൽ ഉത്ഭവിച്ചന് വികടാസും പ്രടാപിച്ച "മെിങ്ങ" എന് 
െലയടാളും/െെിഴന് ശടാസ്ത്രനടാെത്ിൽ ലലടാകമെമ്ടാടുും അറിയ
മപ്പടുന് മചറുവൃക്ഷും ഇന്ന് ലലടാകത്ിമറെ സൂപ്പർഫുഡിമറെ 

ഉറവിടെടായി െടാറിമകടാണ്ിെിക്കുകയടാണന്. ഭടാെെീയർ, പ്രലെ്യകിച്ചന് 
മെലകഇ്്യകടാർ പണ്ടുകടാലും മെലല ആൈടാെെടായുും ഔഷധെടാ
യുും ഉപലയടാഗിച്ചുമകടാണ്ിരുന് മെിങ്ങയുമട ഔഷധഗുണമത്ക്കു
റിച്ചന് നമ്മുമട പടാെമ്െ്യവവദ്യത്ിലുും സിദ്വവദ്യത്ിലുും ആയുർ
ലവ്ദത്ിലുും ഏമറ പ്രെിപടാദിച്ചിട്ടുണ്ന്. മെിങ്ങയുമട ഇല, പട്, ലവെന്, 
പൂവന്, കുരു, എണ് എന്ിവ ഉപലയടാഗിച്ചുള്ള നൂറുകണകിനന് ഔഷ
ധക്കൂട്ടുകൾ നമ്മുമട പടാെമ്െ്യവവദ്യത്ിലുും സിദ്വവദ്യത്ിലുും 
ആധുനികവവദ്യശടാസ്ത്രത്ിമറെ കടാലെടായ ഇലപ്പടാഴും ഫലപ്രദെടായി 
ഉപലയടാഗിച്ചുവരുന്നു. മെിങ്ങയുമട ഏറ്റവും കൂടുെൽ ഇനങ്ങളും മെിങ്ങ
മയക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുെൽ പടാെമ്െ്യ ഔഷധപ്രലയടാഗങ്ങളും ഏറ്റവും കൂ
ടുെലടായുള്ളെന് െിരുമനൽലവലി, കന്യടാകുെടാെി, തൂത്ക്കുടി ജില്ലക
ളിലടാണന്. കന്യടാകുെടാെി ജില്ലയിൽ ജന്ും മകടാണ്ടു വികസിച്ചമെന്നു 
കരുെമപ്പടുന് ദ്ടാവിഢവവദ്യശടാഖയടായ സിദ്വവദ്യശടാസ്ത്രപ്ര
കടാെും മെിങ്ങയിൽ ഏകലദശും അഞ്ഞൂറിലധികും വജവെടാസസും
യുക്തങ്ങൾ (Phytochemicals) ഉമണ്ന്നുും അവയിൽ മന്നൂറിലധികും 
സുംയുക്തങ്ങൾ െനുഷ്യശെീെത്ിനുും ആലെടാഗ്യസുംെക്ഷണത്ിനുും 
ആവശ്യമള്ളവയടാമണന്നുും പ്രെിപടാദിച്ചിട്ടുണ്ന്. ഇ്്യയിലുും വിലദശ
ത്ും ആധുനിക അനലിറ്റികൽ ഉപകെണങ്ങളമട സൈടായലത്ടാമട 
നടത്ിയ പെീക്ഷണ നിെീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുമട സിദ്വവദ്യശടാസ്ത്ര
ത്ിമല നിഗെനങ്ങമള പൂർണ്െടായുും ശെിവയ്ക്കുന് െെത്ിലുള്ളെടാണന്. 
അതുമകടാണ്ടുെമന് വിലദശികളമട വദനുംദിന ജീവിെത്ിമല ഒഴി
ച്ചുകൂടടാൻ കഴിയടാത് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ്ന് സപ്ിമെറെടായി മെിങ്ങ െടാറി
കഴിഞ്ഞു. ഇകടാെണങ്ങൾ മകടാണ്ടുെമന് ലലടാകടാലെടാഗ്യ സുംഘടന 
മെിങ്ങമയ ജീവമറെ വൃക്ഷും ('Tree of life') ആയി പ്രഖ്യടാപിച്ചിട്ടുണ്ന്.

കൃഷിെീെി
മെിങ്ങ അടുത്കടാലും വമെ ഒരു വടാണിജ്യവിള ആയിരുന്ില്ല. 
ഭടാെെീയരുമട, പ്രലെ്യകിച്ചന് മെലക ഇ്്യകടാരുമട ''വീട്ിമല 
ലഡടാക്ടർ'' എന്റിയമപ്പട്ിരുന് മെിങ്ങ എല്ലടാ വീട്ടുവളപ്പിലലയുും ഒരു 
അവിഭടാജ്യഘടകെടായിരുന്നു. പ്രധടാനെടായുും മെിങ്ങകടായ്ക്കുും ഇലയ്ക്കുും 

ലവണ്ിയടാണന് മെിങ്ങ വളർത്ിയിരുമന്ങ്ിലുും ഒട്
ലനകും നടാടൻ ഔഷധപ്രലയടാഗങ്ങൾക്കുും ഇെന് ഉപ
ലയടാഗിച്ചിരുന്നു. വീടുവയ്ക്കുലമ്ടാൾ െമന് മെിങ്ങയുമട 

ത്ടുത്ന് നട്ന് പെെടാവധി ഉല്ടാദനും ഉണ്ടാക്കുന്െടാണന് ഈ െീെി. 
ഇപ്രകടാെും ഏകറിനന് ഏകലദശും 30,000 മെൽ 40,000 വമെ 
മെിങ്ങവത് നടടാവന്തുും വർഷത്ിൽ 50 മെൽ 70 ടൺ വമെ 
ഇല വിളമവടുകടാവന്തുെടാണന്. ആധൂനിക ഡ്ിപ്പന്, മഫർട്ിലഗഷൻ 
സുംവിധടാനമപലയടാഗിച്ചുള്ള ഈ െിെിയുും വളമെ വിജയകെെടായി 
െിരുമനൽലവലി ജില്ലയിൽ അനുവർത്ിച്ചുവരുന്നു. ആധുനിക 
െീെിയിൽ കൃഷിമചയ്യുലമ്ടാൾ മറ്റിയ െണ്ിനുപകെും വിത്മളപ്പിച്ചന് 
വെകൾ ഉണ്ടാകിയടാണന് നടീൽവസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്െന്.

ആധുനിക കടാലഘട്ത്ിൽ  
മെിങ്ങയുമട ഉപലയടാഗങ്ങൾ

മെിങ്ങയില
മെിങ്ങയില ഇന്ന് ല്ടാബൽ സൂപ്പർ ഫുഡ്ടായി െടാറികഴിഞ്ഞു (Global 
super food). വിലദശികൾ, പ്രലെ്യകിച്ചന് യൂലറടാപ്യൻസന്, ജടാപ്പനീസന്, 
മകടാറിയൻസന്, അലെെികൻ തുടങ്ങിയവർ ദിവസും ആെുംഭിക്കുന്
െന് മെിങ്ങമപ്പടാടി മകടാണ്ടുള്ള മെിങ്ങചടായ കഴിച്ചടാണന്. അെന് ഒരു 
ശീലെടായി, ദിനചെ്യയടായി വളമെ ലവഗും െടാറിമകടാണ്ിെിക്കുകയടാ
ണന്. െടാത്രെല്ല വിലദശത്ന് ഉണങ്ങിയ മെിങ്ങയില പടായ്കറ്റിലടാകിയതുും 
മെിങ്ങമപ്പടാടിയുും സുലഭെടായി ഇലപ്പടാൾ ലഭിക്കുന്നു. നമ്ൾ മെിങ്ങ
ലത്ടാെൻ വയ്ക്കുന്തുലപടാമല അവർ ഉണക ഇല ഉപലയടാഗിച്ചന് പല 
വിഭവങ്ങളും െയ്ടാറടാക്കുന്നുണ്ന്. മെിങ്ങയിലമപ്പടാടി ഉപലയടാഗിച്ചുള്ള 
മെിങ്ങ ലഫടാർട്ിവഫഡന് പടാസ്ത, നൂഡിൽസന്, സൂപ്പന് പൗഡർ എന്ിവ 
വിലദശ സൂപ്പർെടാർകറ്റുകളിൽ സുലഭവെടാണന്.

എന്തുമകടാണ്ന് മെിങ്ങയില
മെിങ്ങയിലയ്ക്കുള്ള വൻ ഡിെടാറെിനു കടാെണും അെിമറെ ഗുണലെന് 
െമന്യടാണന്. െനുഷ്യനുലവണ് എല്ലടാ ധടാതുലവണങ്ങളും, എല്ലടാ 
വവറ്റടാെിനുകളും എല്ലടാ അവശ്യടാെിനടാമ്ലങ്ങളും െറ്റന് അലനകും 
ലപടാഷക ഔഷധഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ മെിങ്ങയ്കന് പകെും വയ്കടാൻ 
ലലടാകത്ന് ലവമറ മചടിയില്ലെമന്. മെിങ്ങയുമട െറ്റന് ആൈടാെവസ്തു
കളെടായിട്ടുള്ള ഒരു െടാെെെ്യപഠനും ഇെന് വ്യക്തെടാക്കുന്െടാണന്.



കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 
േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

കിഴങ്ങുവർഗ 
വിളകൾ
ആര�ോഗ്യത്ിനും 
ര�ോഷകസു�ക്ഷയ്കും

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂ്�ാ

മ

ചീഫ് എഡിറ്റർ  -  ജി.എസ്. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
  പ്ിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമമഷൻ ഓഫീസർ
  ഫാം ഇൻഫർമമഷൻ ബ്യൂമ�ാ

എഡിറ്റർ  -  ജയശ്ീ ബ്ി.
  പബ്ിമകേഷൻ ഓഫീസർ

മ�ാ-ഔട്് ഡിസസനിംഗ്  -  മായ സമ്ാഷ്

ഫാം ഇൻഫർമമഷൻ ബ്യൂമ�ാ പ്സിദ്ീകരണം

രച്ീനി, മചന, കാച്ിൽ,  മചമ്്, പാൽമച്മ്്, മധുരകേിഴങ്്, കൂർകേ, 
കൂവ എന്ിവയാണ് മുഖ്യ ഉഷ്ണമമഖ�ാ കിഴങ്ങുവർഗ വിളകൾ. സം
സ്ാനത്്  ഒരു �ക്ഷമത്ാളം ഹെക്ടർ സ്�ത്് കൃഷി ഹചയ്തു 

വരുന്നു. അന്ജം, ധാതുകേൾ, നിമരാക് സീകാരികൾ, ഭക്ഷ്യനാര് 
എന്ിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഇനങ്ൾ �ഭ്യമാണ്. സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ 
ഇതുവഹര അറുപത്ിമയഴ് ഇനങ്ൾ പു�ത്ി�കേിയിട്ടുണ്്. മനുഷ്യാ
ൊരത്ിനു പു�മമ കാ�ിത്ീറ്റ, മകാഴിത്ീറ്റ എന്ിവയം സ്റാർച്്, 
ചൗവരി തുടങ്ി അനവധി മൂ�്യവർദ്ിത ഉൽപന്ങ്ളം ഇവയിൽ 
നിന്നുണ്ാകോം. മരച്ീനി ഇ�യിൽ നിന്നും നന്മ, മമന്മ, മശ്യ എന്ീ 
സജവ കീടനാശിനികളം ഉൽപാദിപ്പികോം.

നടീൽവസ്തു ദ്രുതവിപുലീകരണം
മികേ കിഴങ്ങുവിളകളഹടയം നടീൽവസ്തു കിഴങ്ായതിനാൽ 
അതിഹറെ  വിപു�ീകരണമത്ാത് വളഹര കു�വാണ്. ഇതിനു പരി
ൊരമായി മിനി ഹസറ്റ് സാമകേതികവിദ്യ സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. വി
കസിപ്പിച്ിട്ടുണ്്.  ഈ സാമകേതികവിദ്യയിലൂഹട പുതിയ ഇനങ്ൾ 
വളഹര മവഗം കർഷകരിഹ�ത്ികോം. സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐയിൽ 
ഇതിനുള്ള പരിശീ�നം �ഭ്യമാണ്.

ജൈവകൃഷി രീതികൾ
എല്ാ കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളം, സജവകൃഷി  രീതിമയാട് നന്ായി  
പ്തികരിക്ം. പച്ി�വളങ്ൾ, ചാണകം സമ്പുഷ്ീകരിച്ത്, മവ
പ്പിൻപിണ്ാകേ്, ചാരം, സരൈമകോഡർമ, അമസാസ് സപ�ില്ം, സമ
മകോസ�സ, മഫാസ് മഫാബ്ാക്ടീരിയ തുടങ്ിയ സജവവളങ്ൾ 
എന്ിവഹയല്ാമടങ്ിയ സജവകൃഷി രീതികൾ എല്ാ കിഴങ്ങു വർഗ 
വിളകൾക്ം സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. വികസിപ്പിച്ിട്ടുണ്്. 

സ്ഥാനഥാധിഷ്ിത വളപ്രയ�ഥാഗം
വിളവ് �ക്ഷ്യമാകോഹത, എല്ാ മണ്ിമ�ക്ം ഒമര മതാതിൽ നടത്ി
യിരുന് വളപ്മയാഗം മണ്ിഹറെ ആമരാഗ്യം നശിപ്പിക്ന്നു. ഇതിനു 
പരിൊരമായി വിളവു �ക്ഷ്യമാകേി,  ഓമരാ തരം മണ്ിനും കാ�ാവ
സ്യ്കം അനുമയാജ്യമായിട്ടുള്ള പുതിഹയാരു വളപ്മയാഗരീതി (സസറ്റ് 
സ് ഹപസിഫികേ് നൂരൈിയറെ് മാമനജ് ഹമറെ് - എസ്്.എസ്്.എൻ.എം.) വി
കസിപ്പിച്ിട്ടുണ്്. ഈ രീതിയിൽ വളത്ിഹറെ മതാത് കൂട്ിഹയടുക്ന്
തിനായി 'ശ്ീ മപാഷിണി' എഹന്ാരു ഹമാസബ്ൽ ആപ്ം, 'CASSNUM 
Version 1.1' എഹന്ാരു സി.ഡിയം സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. പു�ത്ി�കേി.

തയ്ഥാറഥാക്ി�ത്  - യ�ഥാ. ൈി. ജബജു
പ്ിൻസിപ്പൽ സയറെിസ്റ്, മകന്ദ്ര കിഴങ്ങു വിള ഗമവഷണ സ്ാപനം, ശ്ീകാര്യം, തിരുവന്പുരം
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                                    കിഴങ്ങുവർഗവിളകൾ - ആയരഥാഗ്യത്ിനം യ�ഥാഷകസുരക്ഷയ്കം ഒരു സെന്ിന്

കിഴങ്ങു
വിള നടീൽകാ�ം ഇനങ്ൾ നടീൽവസ്തു നടീൽവസ്തു

അളവ് അക�ം നടീൽ രീതി
ഹചടിയഹട/ 
കുഴിയഹട 
എണ്ം

ചാണകം 
കി.ഗാം

N 
ഗാം

P 
ഗാം

K 
ഗാം

വിളവ് 
കി.ഗാം

മരച്ീനി എല്ാകോ�ത്ം  
(നന സൗകര്യം 

ഉഹണ്കേിൽ); മഴഹയ 
ആശ്യിച്്: ഏപ്ിൽ
-മമയ് & ഹസപ്ംബ്ർ 

- ഒക് മടാബ്ർ

ശ്ീ ജയ, ശ്ീ വിജയ,   
ശ്ീ പവിത്ര, ശ്ീ രക്ഷ,  

ശ്ീ ശക്ി, ശ്ീ സുവർണ്, 
ഹവളളായണി ഹ്രസ്വ, കല്പക, 

നിധി, ഉത്മ

കമ്പുകഷണം, 
15-20 ഹസ.മീ 
നീളം, 2-3  

ഹസ.മീ വ്യാസം

50 കമ്പു 
കഷണം   

70 കമ്പു 
കഷണം

90 x 90ഹസ.മീ 
(ശാഖവരുന്വ) 

75 x 75 ഹസ.മീ 
(ശാഖ ഇല്ാ

ത്വ)

കൂന, വാരം 50   

70

50 400 200 400 120

മചന ഹഫബ്രുവരി - 
ഏപ്ിൽ

ശ്ീ പത്മ, ശ്ീ ആതിര, 
ഗമജന്ദ്ര

മചന,  
മചനകേഷണം

50 മചന/ 
മചനകേഷണം

90 x 90  
ഹസ.മീ

കുഴി 60 x 60 x 
45 ഹസ.മീ

50 100 400 200 600 160

കാച്ിൽ മാർച്്- 
ഏപ്ിൽ

നഥാടൻകഥാച്ിൽ: 
ശ്ീ കീർത്ി, ശ്ീ രൂപ, 

ശ്ീ ശില്പ,  ശ്ീ കാർത്ിക, 
ശ്ീ സ്വാതി, ശ്ീ നീ�ിമ, 

ശ്ീ നിധി, ഇന്ദു

കിഴങ്ങു 
കഷണം

ഒരുകഷണം 
250-300 ഗാം, 
50 കഷണം

90 x 90  
ഹസ.മീ

കുഴിഹയടുത് 
മശഷം  

കൂനയാകേി

50 40 320 240 320 120

സെറുകിഴങ്:്  
ശ്ീ �ത  
ശ്ീ ക�

കിഴങ്് ഒരുകിഴങ്്, 
100-150 ഗാം,  

70 എണ്ം

75 x 75  
ഹസ.മീ

കുഴിഹയടുത് 
മശഷം 

കൂനയാകേി

70 40 320 240 320 80

ആഫ്ിക്ൻ: 
ശ്ീ ശുഭ്ര,  ശ്ീ പ്ിയ,  

ശ്ീ െരിത,   
ശ്ീ മശ്വത (പടരാത് ഇനം)

കിഴങ്ങു 
കഷണം

ഒരു കഷണം 
250-300 ഗാം,  
50 കഷണം

പടരുന്ത് -  
90 x 90 ഹസ.മീ; 

പടരാത്ത്- 
60 x 60 ഹസ.മീ

കുഴിഹയടുത് 
മശഷം  

കൂനയാകേി

50   

110

40 320 240 320 160

മചമ്് ഏപ്ിൽ- 
Pqൺ

ശ്ീ രശ്ി, ശ്ീ പല്വി,  
മുക്മകശി, ശ്ീ കിരൺ

വിത്മചമ്് ഒരുവിത് 
മചമ്് 20-25 

ഗാം;  150 എണ്ം

60 x 45  
ഹസ.മീ

വാരം, കൂന, കുഴി 150 50 320 100 40 80

കൂർകേ Pqസ�- 
ഒക് മടാബ്ർ

ശ്ീ ധര, നിധി, സുഫ� കിഴങ്്/ 
വളളികൾ

300എണ്ം 45 x 30  
ഹസ.മീ

കൂന, വാരം 300 40 240 240 400 100

മധുരകേി
ഴങ്്

Pqൺ-Pqസ� 
(കരനി�ം-മഴഹയ 

ആശ്യിച്് ), ഒക് മടാ
ബ്ർ- നവംബ്ർ (കര
നി�ം-ജ�മസചനം),  
ജനുവരി- ഹഫബ്രുവരി

(വയൽ)

ശ്ീ നന്ിനി, ശ്ീ വർദ്ിനി, 
ശ്ീ രത് ന, ശ്ീ അരുൺ, 
ശ്ീ വരുൺ, ശ്ീ കനക, 

കാഞ്ഞങ്ാട്,  
മസാണ, `qകൃഷ്ണ

വളളികഷണം 333 എണ്ം 60 x 20  
ഹസ.മീ

വാരം 333 20 200 100 200 100

പാൽ 
മചമ്്

മാർച്്- 
ഏപ്ിൽ

നാടൻ തളളമച്മ്പു
കഷണം, 

വിത്മചമ്്

തളളമച്മ്പു
കഷണം, 

100-150 ഗാം /
വിത്മചമ്്, 
50-75 ഗാം ;  
50 എണ്ം

90 x 90  
ഹസ.മീ

വാരം, കൂന,  
കുഴി

50 50 320 100 40 80

കൂവ മമയ്- 
Pqൺ നാടൻ കിഴങ്ങുകഷ

ണം/സകേർ

കിഴങ്ങു 
കഷണം 20-25 
ഗാം/സകേർ; 
888 എണ്ം

30 x 15  
ഹസ.മീ വാരം 888 40 200 100 300 100
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