കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

അക്വാപ�ോണിക്സ്
വലുപ്പമുള്ള മെറ്റല�ോ, സിലിക്കോൺ സാന്റോ ആണ്. കിഴങ്ങു
വർഗങ്ങള�ൊഴിച്ച് ഏതു പച്ചക്കറികളും ഔഷധസസ്യലതാദിക
ളും അക്വാപ�ോണിക്സ് ഗ്രോബെഡുകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം.
കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടർത്തിക്കൊണ്ട് പ�ോകാവുന്ന
പയർ, പടവലം, കുമ്പളം, മത്തൻ, വെള്ളരി തുടങ്ങിയവയും കൃഷി
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇലച്ചെടിയായ പുതിന, മല്ലിയില, ഔഷധ
സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും കൃഷിചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. വർഷം മുഴുവൻ
ഗ്രോബെഡുകളിൽ ചെടികളും പച്ചക്കറികളും വളർത്തുന്നുവെങ്കിൽ
വർഷം മുഴുവൻ മത്സ്യവും അക്വാപ�ോണിക്സിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്.

വിളവെടുപ്പും പുനർകൃഷിയും
ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 100-120 മത്സ്യം എന്നതാണ്
അക്വാപ�ോണിക്സിലെ അനുപാതം. 3-4 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള മത്സ്യ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ വിളവെടുപ്പും നേരത്തെ ചെയ്യാവുന്ന
താണ്. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മത്സ്യകൃഷികളാണെങ്കിൽ ആവശ്യാ
നുസരണം വലുപ്പമായവയെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
വിന�ോദത്തിനും ആര�ോഗ്യത്തിനും വരുമാനത്തിനും ഒരുപ�ോലെ
ല�ോകമ�ൊട്ടുക്കും ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു മത്സ്യകൃഷികൂടിയാണ് അക്വാ
പ�ോണിക്സ
 ്. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കും സ്ഥലലഭ്യത ഉള്ള
വർക്കും ഈ കൃഷിരീതി ലാഭകരമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അൽപം ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും അറിവും നേടിയിരിക്കമെന്നു
മാത്രം.
തയ്യാറാക്കിയത് - സുരേഷ് തമ്പി സി.
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മത്സ്യകൃഷി രീതികളിൽനിന്ന് ല�ോകമ�ൊട്ടുക്കും തന്നെയും വേറിട്ടു
നിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് അക്വാപ�ോണിക്സ്.
ഗ്രാമ-നഗര ഭേദമന്യേ ആയിരം ലിറ്റർ സംഭരണി ശേഷിയുള്ള
ടാങ്കുകൾ മുതൽ ലക്ഷകണക്കിന് സംഭരണി ശേഷിയുള്ള കൃത്രിമ
ജലാശയങ്ങളിൽ വരെ ഈ കൃഷിരീതി അവലംബിച്ചുവരുന്നു.

എന്താണ് അക്വാപ�ോണിക്സ്?
അക്വാപ�ോണിക്സ് എന്ന പദമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അക്വാ
കൾച്ചർ എന്ന പദത്തിലെ 'അക്വ'യും മണ്ണ് രഹിത കൃഷിരീ
തിയായ ഹൈഡ്രോപ�ോണിക്സിലെ 'പ�ോണിക്സ
 'ും ചേർ
ന്നാണ്. ഈ കൃഷി രീതിയിൽ മത്സ്യം വളർത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ടാങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മത്സ്യ വിസർജ്യം, തീറ്റാവശിഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റു
ജലസൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്നിവ സസ്യലതാദികൾക്ക് ഒന്നാന്തരം
ജൈവവളമാണ്. ഈ കൂട്ടിനെ, ചെറുപമ്പുകളുപയ�ോഗിച്ച് മത്സ്യ
ടാങ്കിന�ോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രോബെഡുകളിലേക്ക് പമ്പു ചെയ്യുകയും
അതിൽനിന്ന് പലവിധ ഫിൽട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു
പരിധി വരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജലം അതേ ടാങ്കിൽതന്നെ
തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അക്വാപ�ോണിക്സി
ന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തന രീതി. ജലസംഭരണശേഷി
യുടെ മൂന്നിരട്ടിയ�ോളം അളവ് ചെടി-പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുന്ന
തിനുള്ള ഗ്രോബെഡുകൾ വേണമെന്നതാണ് ഒരു ഇസ്രായേൽ
മത്സ്യ കൃഷിരീതിയായ അക്വാപ�ോണിക്സിന്റെ ഒരു പ്രധാന
മാനദണ്ഡം. ഒരേ സമയം മത്സ്യവും പച്ചക്കറികളും മറ്റു വിളകളും
കർഷകർക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നതാണ് ഈ കൃഷിരീതിയു
ടെ സർവ്വസ്വീകാര്യത.

പ്രവർത്തന രീതി
ഒരു കൃത്രിമ ജലസംഭരണി, വാട്ടർ പമ്പ്, ഗ്രോബെഡുകൾ,
എയ്റേറ്റർ, മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ, വിളകൾ തുടങ്ങിയവയാണ്
അക്വാപ�ോണിക്സ് മത്സ്യകൃഷി രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഘട
കങ്ങൾ. ജലസംഭരണിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് മേൽപറഞ്ഞ
ഘടകങ്ങളുടേയും എണ്ണത്തിലും അളവിലും വ്യത്യാസം വരു
ന്നതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാം. ആയിരം ലിറ്റർ
സംഭരണശേഷിയുളള ഒരു ടാങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൂടെ 100-120,
3-4 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള തിലാപ്പിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച്,
4-5 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രോബെഡ്

ചുരുങ്ങിയത് ഒരടിപ�ൊക്കം x 3 അടിവീതി x 3 അടിനീളം,
എന്ന ത�ോതിൽ ആവശ്യമാണ്. കൃത്രിമ വായുസഞ്ചാരത്തിന്
24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 വാട്സ
 ിന്റെ ഒരു എയ്റേറ്റ
റും മതിയാവും. സംഭരണിയിൽനിന്ന് മത്സ്യകുളത്തിലെ ജലം
പമ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രോബെഡിലെത്തിക്കുന്നതിന് 20 വാട്സ
 ിന്റെ
വാട്ടർപമ്പും ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സൈഫണിന്റെ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗ്രോബെഡിലെത്തുന്ന ജലം മത്സ്യടാങ്കി
ലേക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ നിശ്ചിത ഇടവേള വിട്ട് അരിച്ച്
ഇറങ്ങുകയും വേണം. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിന്
ശേഷമ�ോ, അതുള്ളവരേ ക�ൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത�ോ ആയിരി
ക്കും ഉചിതം. മത്സ്യകൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യമറിവ്,
പുസ്തകങ്ങൾ, ക്ലാസുകൾ, സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫാമുകൾ സന്ദർ
ശിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നേടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും.

ഏതെല്ലാം മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താം?
ഏതു സാഹചര്യവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന, നല്ല
രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്താൽ തിലാപിയ തന്നെയാണ്
അക്വാപ�ോണിക്സിലെ താരം. വാള, നട്ടർ തുടങ്ങിയ മത്സ്യയി
നങ്ങളും വളർത്താമെങ്കിലും പല സാങ്കേതിക തടസങ്ങളും അതി
നുണ്ട്. നാടൻ മത്സ്യയിനങ്ങൾ കാർപ്പിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചെറു
ജലാശയങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

മത്സ്യത്തിന്റെ തീറ്റക്രമം
വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ബിഎംഎസ് സ്കെൽ അനുസരിച്ച്
സമ്പൂർണ മത്സ്യാഹാരത്തോട�ൊപ്പം അസ�ോള, ചേമ്പ്, ചേന,
മൾബെറി, പപ്പായ, കപ്പ, ചീര എന്നിവയുടെ ഇലകളും നിശ്ചിത
അളവിൽ സപ്ലിമെന്ററി ഫിഷ് ഫീഡായി നൽകാവുന്നതാണ്.
മത്സ്യപരിപാലനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അവയ്ക്കു
ണ്ടാവുന്ന ചില ഫംഗൽ ബാക്റ്റീരിയൽ ര�ോഗങ്ങളാണ്. കല്ലുപ്പ്,
പ�ൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായിനി തുടങ്ങിയവയുടെ നിശ്ചിത
അളവിലുള്ള പ്രയ�ോഗത്തിലൂടെ ചെറുമത്സ്യകുളങ്ങളിലെ മത്സ്യ
ര�ോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. അനി
യന്ത്രിതമായ രീതിയിലുള്ള അണുബാധയ�ോ മറ്റ് അസുഖങ്ങള�ോ
ബാധിച്ചാൽ ടാങ്കിലെ ജലം ഭാഗികമായ�ോ വേണ്ടിവന്നാൽ പൂർ
ണമായ�ോ മാറ്റാവുന്നതാണ്.
ഗ്രോബെഡുകളിൽ മീഡിയമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് 74 ഇഞ്ച്
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B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
3 In-tem
10 {Kmw
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

120 {Kmw

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷിക വികസന
കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

ജൈവകൃഷിക്ക്

വളക്കൂട്ടുകളും

കീട-കുമിള്നാശിനികളും

Poh-Pew
B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
20 en-äÀ
100 {Kmw
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 sImSp-¡p-I. kkyhfÀ¨ XzcnXs¸Sp¯pw.

tamcv þ tKmaq{X an{inXw
B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
sh-Åw				þ
]p-fn-¨ tam-cv/ssX-cv		
þ
tKm-aq-{Xw			þ

100 en-äÀ
3 en-äÀ
2.5 en-äÀ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w
1 en-äÀ
60 {Kmw
30 {Kmw

tkm-¸v 1/2 en-äÀ sh-Å¯
- nÂ e-bn-¸n-¨X
- n-te-¡v In-- cn-bm-¯v C-Sn-¨p
]n-gn-ª \o-cpw sh-fp-¯p-Ån A-c¨
- X
- pw tNÀ-¯ em-b\
- n 15 en-äÀ
sh-Åw tNÀ-¯v X-fn-¡mw. CXp Xfn¨v apfInse IpcpSn¸v amämw.

തയ്യാറാക്കിയത് - സുരേഷ് തമ്പി സി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്, കേരളകര്ഷകന്, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

- 	മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

1969
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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-Sbn-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.

FAR

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
In-cn-bm-¯v
C-Sn-¨p ]n-gn-ª \o-cv 			
þ
tkm-¸v					þ
sh-fp-¯p-Ån A-c-¨-Xv			
þ

H-¶-c-In-tem

]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.

D-¸p-sh-Åw (I-SÂ sh-Åw)		
þ
Nm-W-Iw				þ
bo-Ì-v					þ

th¸n³Ipcp k¯v
th-¸n³ Ip-cp s]m-Sn-¨-Xv			
þ
_mÀtkm-¸v				þ
sh-Åw					þ

]p-I-bn-e				þ
A-cn-ª-Xv
_mÀ-tkm-¸v				þ

D-ïm-¡p-¶ hn-[w

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
th-¸n³ ]n-®m-¡v			
þ
I-S-e ]n-®m-¡v				
þ
bo-kv-äv					þ
tKm-aq-{Xw				þ

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä

ary
A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

_oPm-arXw

]mÂ				þ
s\-¿v				þ
ssX-cv				þ

Pohm-arXw

100 Intem hn¯v k¼p-jvSo-I-cn-¡m³

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
B-h-iy-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä
sh-Åw 				
]p-Xn-b Nm-W-Iw 		
tKm-aq-{Xw			
Np-®m-¼v			
I-¶n-a-®v 			

þ
þ
þ
þ
þ

20 en-äÀ
5 In-tem
5 en-äÀ
50 {Kmw
1 ]n-Sn		

ip-²-P-ew			
þ
tKm-aq-{Xw			
þ
Nm-W-Iw			
þ
I-dp-¯ iÀ-¡-c			
þ
]-b-dp-s]m-Sn			
þ
a-®v				þ

200 en-äÀ
5 þ 10 en-äÀ
10 In-tem
1 In-tem
2 In-tem
H-cp-]n-Sn

D-ïm-¡p-¶ hn-[w

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-Pmar-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-WenÂ ]-c-¯n-bn-Sp-I.

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. Znh-kw aq-¶p-t\-cw 2 an-\n-«v h-e-t¯m-«v C-f-¡p-I. 48 a-Wn-¡qdn-\p-ti-jw D-]-tbm-Kn-¡mw. 7 Zn-h-kw h-sc \-\-sh-Å-¯n-eqsS \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.

ഖ\-Po-hm-arXw
B-h-iy-ap-Å h-kv-Xp-¡Ä
\m-S³ ]-ip-hn-sâ Nm-W-Iw
I-dp-¯ iÀ-¡-c			
]-b-dp-s]m-Sn			
tX-§ sh-Åw			
a-®v (I-¶n-a-®v)			

þ
þ
þ
þ
þ

100 In-tem
1 In-tem
2 In-tem
1 en-äÀ
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-Xd
- n-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-hsb-Ãmw ssI-sIm-ïv C-f-¡n tbm-Pn-¸n-¡p-I. C-Xv sN-dn-b D-cp-fI-fm-bn D-cp-«n X-W-enÂ D-W-¡n-sb-Sp-¡p-I. 6 am-kw h-sc tI-SpIq-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-Xb
- v¡
- p-I. Htc¡dnÂ {]tbmKn¡m³ 100 Intem thïnhcpw.

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
ao³ th-Ìv 			
þ
iÀ-¡-c				þ

1 In-tem
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

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-hbv-¡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
200 {Kmw
2 en-äÀ
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-¡nsh-¨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			
Im-´m-cn			

þ
þ

1 en-äÀ
10 {Kmw

D-ïm-¡p-¶ hn-[w

B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä
Nm-W-Iw			
tKm-aq-{Xw			

D-ïm-¡p-¶ hn-[w

Np-¡p-s]m-Sn			
þ
]mÂ				þ
sh-Åw 				
þ

ao³ an{inXw

100 an-Ãn
100 an-Ãn
100 an-Ãn

þ
þ

500 {Kmw
200 an-Ãn

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 അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളപ്രയ�ോഗം നടത്തേ
ണ്ടതാണ്. പ്രതിവർഷം തെങ്ങൊന്നിന് 1-2 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം
രണ്ടു മൂന്നു മാസങ്ങളിലായി മഴസമയത്ത് മണ്ണിൽ ഇളക്കിച്ചേർത്തു
ക�ൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ജൈവവളം ധാരാളമായി മണ്ണിൽ ചേർത്തു
ക�ൊടുക്കണം. ആദ്യ ക�ൊല്ലം 2 കി.ഗ്രാം, രണ്ടാംവർഷം 5 കി.ഗ്രാം,
പിന്നീടുളള വർഷങ്ങളിൽ 10 കി.ഗ്രാം എന്ന നിരക്കിൽ ജൈവവളം
നൽകാം. തെങ്ങിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുതന്നെ തയ്യാറാക്കിയ
കമ്പോസ്റ്റ് ഉത്തമ ജൈവവളമാണ്. ആദ്യ വർഷം മുതൽ തന്നെ
മണ്ണുപരിശ�ോധന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള രാസവളം നൽകിയാൽ
കൃത്യസമയത്ത് വിളവ് ലഭിക്കും.

സസ്യപരിപാലന മാർഗങ്ങൾ
തൈകളിലെ കീടര�ോഗബാധ ചെറുക്കുന്നതിന് ഇടവിട്ടുള്ള നിരീക്ഷ
ണമാണ് ഏകമാർഗം. കുറിയ ഇനം തൈകളിൽ ക�ൊമ്പൻചില്ലി,
ചെമ്പൻചില്ലി എന്നിവയുടെ ആക്രമണം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു
ണ്ട്. ത�ോട്ടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. മുൻകരുതലായി വേപ്പിൻ
പിണ്ണാക്കും മണലും തുല്യ അളവിൽ കലർത്തി നാമ്പോലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള
2-3 ഓലക്കവിളുകൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 45 ദി
വസത്തില�ൊരിക്കൽ പാറ്റാഗുളികകൾ ഓലക്കവിളുകൾക്കിടിയിൽ
വെച്ച് മണൽക�ൊണ്ട് മൂടാവുന്നതാണ്. കൂമ്പുചീയൽ ബാധയേറ്റ ഭാ
ഗങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കി കേടായ ഭാഗങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും മുറിവിൽ
ബ�ോർഡ�ോകുഴമ്പു തേക്കുകയും വേണം. കുറിയ ഇനം തെങ്ങുകൾ
ക്ക് ചെമ്പു കലർന്ന കുമിൾനാശിനികൾ യ�ോജിച്ചതല്ലാത്തതിനാൽ
പകരം ഡൈത്തേൻ എം-45 എന്ന കുമിൾനാശിനി ടിഷ്യൂപേപ്പറിൽ
പ�ൊതിഞ്ഞ് മുകളിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഓലക്കവിളുകളിൽ വച്ചു കെ
ട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കാറ്റുവീഴ്ച ര�ോഗം വ്യാപകമായി കാണുന്നതി
നാൽ പ്രാദേശികമായിത്തന്നെ പ്രതിര�ോധശേഷിയുളള മാതൃവൃക്ഷ
ങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിത്തുതേങ്ങ സംഭരിച്ച് തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പി
ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കാറ്റുവീഴ്ച പ്രതിര�ോധശേഷിയുളള ഇനങ്ങൾ
ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുളള നടീൽവസ്തുക്കളുടെ അഭാവം പരിഹ
രിക്കുന്നതിനുളള ഏകമാർക്ഷം വികേന്ദ്രീകൃത നഴ്സ
 റികളാണ്. ശാ
സ്ത്രീയ പരിപാലനമുറകളിലൂടെ കുറഞ്ഞത് 80 തേങ്ങ പ്രതിവർഷം
ഉറപ്പിക്കാനാകും.
തയ്യാറാക്കിയത് - വിഷ്ണു എസ്.പി.

അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		
		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

- 	ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

മായ സന്തോഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷിക വികസന
കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

നാടൻ
മാവുകൾ

നാടിന്റെ
നൻമ

തെങ്ങിൻതൈകൾക്കു
മെച്ചപ്പെട്ട പരിചരണം
ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

ക

ല്പവൃക്ഷമായ തെങ്ങ് എന്നും ഒരു ആദായവിളയാണ്. ആദായം
കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന വർഷം വരെയുളള അദ്ധ്വാനവും മുതൽമുടക്കും
ചെറുതല്ലതാനും. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ തൈകളുടെ തെരഞ്ഞെ
ടുക്കലും പരിചരണവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യ
മാണ്. ശാസ്ത്രീയ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും തെങ്ങിന് വർഷങ്ങള�ോളം
മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് നൽകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്തെല്ലാമാണ്
തെങ്ങിൻതൈകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

'വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം'
ഗുണമേന്മയുളള നടീൽവസ്തുക്കളാണ് ഏത�ൊരു വിളയുടെയും
ആദായം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ര�ോഗപ്രതിര�ോധശേഷിയുളളതും അത്യു
ത്പാദനശേഷിയുളളതുമായ മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടു
ത്ത വിത്തുതേങ്ങകൾ മെയ്-ജൂൺ മാസത്തിലാണ് പാകേണ്ടത്.
ഇതിൽ നിന്നും ഉത്തമ ലക്ഷണങ്ങളടങ്ങിയ നടീൽവസ്തുക്കൾ തെര
ഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

ഗുണമേന്മയുളള തൈകളുടെ സവിശേഷതകൾ
വേഗത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്ന തൈകൾ (4-5 മാസത്തിനകം)
ഒരു വർഷമെങ്കിലും പ്രായമായതും 6 മുതൽ 8 ഓലകൾ വരെയുളള
തുമായ കരുത്തുറ്റ തൈകൾ.
 കുറഞ്ഞത് 10-12 സെ.മീറ്റർ കണ്ണാടിക്കനമുളള (കഴുത്തളവ് ) തൈകൾ.
നേരത്തേ ഓലക്കാലുകൾ വിരിയുന്നതും ധാരാളം വേരുകളുളളതു
മായ തൈകൾ.

ഇനങ്ങൾ
ഇനങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരം.

നെടിയ ഇനങ്ങൾ(ഉയരം കൂടിയവ)
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനം. നല്ല ക�ൊപ്രാ തൂക്കം. നല്ല
പരിചരണത്തിൽ 7-8 വർഷത്തിനുളളിൽ കായ്ക്കും. പശ്ചിമതീര
നെടിയ ഇനം (WCT), ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി, ആൻഡമാൻ ഓർഡി
നറി, ചന്ദ്രകല്പ, കേരചന്ദ്ര, മലബാർ പ്രദേശത്തെ കപ്പാടം, തെക്കൻ
കേരളത്തിലെ ക�ോമാടൻ എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.

കുറിയ ഇനങ്ങൾ ( ഉയരം കുറഞ്ഞവ )

3-4 വർഷത്തിനുളളിൽ കായ്ക്കുന്ന കുറിയ ഇനങ്ങൾ ഇളനീർ ഉപയ�ോഗ
ത്തിന് യ�ോജിച്ചവയാണ്. മലയൻ കുറിയ മഞ്ഞ, മലയൻ കുറിയ ഓറഞ്ച്,
ചാവക്കാട് കുറിയ ഓറഞ്ച്, കാറ്റുവീഴ്ച പ്രതിര�ോധശേഷിയുളള ചാവക്കാട്
കുറിയ പച്ച, മലയൻ കുറിയ പച്ച എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.

സങ്കര ഇനങ്ങൾ

നെടിയ ഇനങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകള�ോട് സാമ്യം. പ്രധാന
മായും ഡിxടി, ടിxഡി എന്നീ ഇനങ്ങളാണുളളത്. ആദ്യത്തേതിൽ

കുറിയ ഇനം മാതൃവൃക്ഷമായും രണ്ടമത്തേതിൽ നെടിയ ഇനം മാതൃ
വൃക്ഷമായും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.

നടീൽ രീതി
വേനൽമഴ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻതൈകളുടെ നടീൽ ആരം
ഭിക്കാവുന്നതാണ്. മഴ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടീൽ പൂർത്തീ
കരിക്കുകയും വേണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ കഴിഞ്ഞ് നവംബർ
മാസം നടുന്നതാണ് ഉചിതം.
നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടു
ന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. തൈകൾ തമ്മിൽ നിശ്ചിത
അകലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉയരം കൂടിയ ഇനങ്ങൾ 7.5 മീറ്റർ
അകലം പാലിച്ചാണ് നടേണ്ടത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂനകൾ
ഉണ്ടാക്കി വേണം തൈകൾ നടേണ്ടത്.
1.2 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉളള കുഴികളാണ് നടുന്ന
തിനായി എടുക്കേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം കമ്പോസ്റ്റും മേൽമണ്ണും
ക�ൊണ്ട് കുഴിയുടെ പകുതി ഭാഗം നിറയ്ക്കണം. കുഴികളുടെ അടിഭാഗ
ത്ത് രണ്ടു നിര ത�ൊണ്ട് മലർത്തി അടുക്കിവയ്ക്കുന്നത് ജലസംരക്ഷണ
ത്തിന് സഹായിക്കും. ചെങ്കൽ പ്രദേശത്ത് 2 കില�ോഗ്രാം ഉപ്പ് കുഴി
എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിവശത്തിടുന്നത് മണ്ണിന്റെ ഘടന മെച്ച
പ്പെടുത്തുന്നതിന് നല്ലതാണ്.
ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ കുഴികളിൽ തൈകൾ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ചെറുകുഴി എടുത്ത് തൈകൾ നടാം. നടുന്നതിനുള്ള തൈകൾ വളരെ
ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണം നഴ്സ
 റികളിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടത്.
ഇളക്കിയെടുത്ത തൈകൾ ഉടനെ തന്നെ നടണം. പരമാവധി 4 മുതൽ
5 ദിവസം വരെ തണലിൽ സൂക്ഷിക്കാം. നടുന്നതിന് മുമ്പായി 200
ഗ്രാം സ്യൂഡ�ോമ�ോണസ് അര കില�ോ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടിക്ക
ലർത്തി കുഴികളിൽ ഇടുന്നത് ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്തിന് നല്ലതാണ്.

തൈകളുടെ പരിചരണം
തെങ്ങ് ഒരു ദീർഘകാല വിളയായതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യവർഷങ്ങ
ളിലെ പരിചരണം ഭാവിയിലെ വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുമന്ന കാര്യം
ശ്രദ്ധിക്കണം. തൈകൾക്ക് താങ്ങുനൽകി കാറ്റത്ത് ഉലയാതെ
ന�ോക്കണം. ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ തണൽ ക്രമീകരണം അത്യാവ
ശ്യമാണ്. വേനൽസമയത്ത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ വെയിലേൽക്കാ
തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഴവെള്ളത്തോട�ൊപ്പം ചെളിയും മണ്ണും കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങി കടഭാഗം മൂടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴ ഇല്ലാത്ത അവ
സരങ്ങളിൽ ജലസേചനം നൽകണം. നാലുദിവസത്തില�ൊരിക്കൽ
45 ലിറ്റർ വെളളം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ജലസേചനം നൽകുന്ന
ത�ോട്ടങ്ങളിൽ ഇരട്ടിവിളവെന്നാണ് അനുഭവസാക്ഷ്യം. തുള്ളിനന
സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ത�ോട്ടങ്ങളിൽ വളത്തിന്റെയും
ജലത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമമായ ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പുവരുത്താനാകും.

തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയ്ക്ക് പശുവെന്നിന് ശരാശരി 10 സെന്റ് നീക്കി
വയ്ക്കാമെങ്കിൽ പശുവളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാം. അതിനായി പു
ല്ലിനങ്ങളായ സിഒ3, സിഒ4, ഗിനിപ്പുല്ല്, ക�ോംഗ�ോ സിഗ്നൽ, നേ
പ്പിയർ എന്നിവയും മുരിങ്ങ, ശീമക്കൊന്ന, സുബാബുൾ, അഗത്തി
ച്ചീര തുടങ്ങിയ വൃക്ഷ വിളകളും ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പുല്ല്
മുറിച്ചു നൽകുവാനായി ചാഫ് കട്ടർ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിലൂടെ
ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിനും, തീറ്റ പാഴാകുന്നത്
കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
ശാസ്ത്രീയ പരിചരണത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം
കറവയാണ്. വൃത്തിയുള്ള ത�ൊഴുത്തും, ശാസ്ത്രീയമായ കറവയും
അകിടു ര�ോഗത്തെ അകറ്റി നിറുത്തും. കറവയന്ത്രത്തിന്റെ
ഉപയ�ോഗം ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഫാമുകളിൽ കറ
വയന്ത്രം അനിവാര്യമാണ്. അകിടുര�ോഗനിയന്ത്രണകിറ്റുകളുടെ
ഉപയ�ോഗം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അകിടുര�ോഗം ആരംഭത്തിൽ
തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു. കറവശേഷം മുലകാ
മ്പുകൾ പ�ോവിഡ�ോൺ അയഡിൻ ലായനിയിൽ മുക്കേണ്ടതും
അകിടുര�ോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്.

ര�ോഗപ്രതിര�ോധ കുത്തിവയ്പുകൾ, ര�ോഗ നിർണയ മാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ എന്നിവ പശുവളർത്തലിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത മേഖല
യാണ്. കുളമ്പുര�ോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിര�ോധകുത്തി
വയ്പാണ് ഇതിൽ മുഖ്യം. ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ
മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദനത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
കന്നുകുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിചരണവും അനിവാര്യമായ
ഒന്നാണ്. യഥാസമയത്തുള്ള വിരമരുന്ന്, ശാസ്ത്രീയ തീറ്റക്രമം
എന്നിവ ഇതിൽപെടുന്നു. 15 മാസത്തിനുള്ളില് പ്രായപൂർത്തി
യെത്താൻ പാകത്തിൽ കിടാരികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ
ലക്ഷ്യമിടണം. മൂന്ന് മാസം ക�ൊണ്ട് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ശരീര
തൂക്കം ജനിച്ചപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയിലെത്തണമെന്നതാവണം
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത�ോട�ൊപ്പം കാളക്കുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെ
ലവിലുള്ള തീറ്റ നൽകി വളർത്തി ഇറച്ചിയ്ക്കായി വിൽക്കുന്ന
രീതിയും ഇന്ന് പ്രചരിച്ചു വരുന്നു.
സ്വന്തമായ പാൽവിപണന രീതികൾ അവലംബിക്കുന്ന
നിരവധി കർഷകരും കേരളത്തിലുണ്ട്. തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ
കറന്നെടുത്ത പാൽ പായ്ക്ക്ചെയ്തു ഉയർന്നവിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്ന രീ
തിയാണിത്. ഫാം ഫ്രഷ് പാലിന് കേരളത്തില് ഒരു പ്രത്യേക
വിപണി ഇന്നുണ്ട്. പാലിനെ കൂടാതെ പാലുല്പന്നങ്ങളായ തൈര്,
സംഭാരം, നെയ്യ്, പനീർ എന്നീ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂ
ടെ ലാഭം നേടുന്നവരും ഈ രംഗത്തുണ്ട്.
കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

ക്ഷീരമേഖലയിലെ

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ.ആർ.വേണുഗ�ോപാൽ

പുത്തൻ പ്രവണതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
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-

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

ജയശ്രീ ബി.

		
ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

ORMATION BU
INF
R

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

-

M

U
EA

ക്ഷീരകർഷകർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി സങ്ക
രയിനം പശുക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വന്ധ്യതയാണ്. പ�ോഷകാ
ഹാരക്കുറവു മൂലമുള്ള വന്ധ്യതയാണ് കിടാരികളിൽ പ്രധാനമാ
യും
കാണുന്നത്.
അത�ോട�ൊപ്പം
ഹ�ോർമ�ോണുകളുടെ
ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അണുബാധ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയുമു
ണ്ട്. ഇത് യഥാസമയത്തുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെ
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് കിടാരികളിൽ ആദ്യ പ്രസവം 30 മാ
സത്തിനുള്ളിലാക്കുകയും കറവപ്പശുക്കളിൽ രണ്ടു പ്രസവങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 15 മാസമായി കുറയ്ക്കുകയുമാണ് പശുവളർ
ത്തൽ ലാഭകരമാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത�ോട�ൊപ്പം ഡയറി
ഫാമിലെ പ്രഥമ ഉല്പന്നം പാലല്ല മറിച്ച് അവിടെ ജനിക്കുന്ന
പശുക്കുട്ടിയാണ് എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് ഇന്ന് പരക്കെ

അംഗീകാരം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

FAR

വാഴയ്ക്കാത�ോട് എന്നിവയും ഉപയ�ോഗത്തിലുണ്ട്. സമ്പൂർണ തീറ്റ
യായ റ്റിഎംആർ (ട�ോട്ടൽ മിക്സഡ് റേഷൻ) ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
കർഷകരും കേരളത്തിലുണ്ട്. റ്റിഎംആർ തീറ്റയിൽ ആവശ്യ
മായ ത�ോതിൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരിയായ
രീതിയിൽ ദഹനപ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനും ദഹനസംബന്ധമായ
ര�ോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നു.

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

- 	മായ സന്തോഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

1969
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A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

കേ

ദ്ധനവിനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ചൂട് കാലത്ത് ഇതിന്റെ
പ്രയ�ോജനം വളരെയേറെയാണ്. പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ കട്ടിയായി
നൽകി വെള്ളം വേറെ നൽകുന്ന രീതിയും ഉത�ോട�ൊപ്പം പ്രചരി
ച്ചു വരുന്നു. ഉമനീർ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രീതി
പശുക്കളിൽ ദഹനത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു.

രളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പാലിന്റെ ആവശ്യകതയും
ഈ മേഖലയിലുള്ള സഹായ പദ്ധതികളും ഒട്ടനവധി
പേരെ ഈ രംഗത്തേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായിട്ടു
ണ്ട്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തീറ്റചെലവ്, ജ�ോലിക്കാരുടെ അഭാവം,
കുറഞ്ഞു വരുന്ന കൃഷിഭൂമി, വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന
ങ്ങൾ എന്നീ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഒട്ടനവധി ക്ഷീരകർഷ
കർ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി ക�ൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇവരെല്ലാംതന്നെ നൂതനശാസ്ത്രീയപരിപാലന രീതികളി
ലൂടെ പരമാവധി ഉല്പാദനം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാ
ണുതാനും.

ത�ൊഴുത്തിന�ോട് ചേർന്ന ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കു
ന്നത് ക�ൊണ്ട് പരിസരശുചീകരണത്തോട�ൊപ്പം വീട്ടാവശ്യ
ത്തിനുള്ള പാചകവാതകവും ലഭ്യമാകുന്നു. ബയ�ോഗ്യാസിൽ
നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന സ്ലറി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി മണ്ണിര കമ്പോ
സ്റ്റുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന കർഷകരുമുണ്ട്. ബയ�ോഗ്യാസിൽ
നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന സ്ലറിയ�ോട�ൊപ്പം ത�ൊഴുത്തു കഴുകുന്ന
വെള്ളവും ഗ�ോമൂത്രവും ചേർത്ത് സ്ലറി പമ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് കൃഷി
യിടത്തിലെത്തിക്കാം. കൂടാതെ ചാണകം ഉണക്കി ചാക്കുകളി
ലാക്കി വിൽക്കുന്ന രീതിയും സാധാരണമാണ്. വേനൽക്കാല
ത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജലക്ഷാമം പരിഗണിച്ച് ത�ൊഴുത്തിന�ോട്
ചേർന്ന് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കു
ന്ന കർഷകരും ഇന്ന് ധാരാളമാണ്.

ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പശു എന്ന സങ്കൽപത്തിൽ നിന്നു മാറി
അഞ്ചോ, പത്തോ അതിലധികമ�ോ പശുക്കളെ വാണിജ്യാടി
സ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു സമീപനം പ�ൊതുവിൽ കേരള
ത്തിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവി
ദ്യകളുടെയും യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെയും സഹായത്താൽ
ജ�ോലിഭാരം കുറച്ചുക�ൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പശുക്കൾക്ക് നല്ല പരി
ചരണം നൽകി പരമാവധി ഉല്പാദനം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാ
ണ് ഈ ഡയറി ഫാമുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ത�ൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, തീറ്റ
ക്രമം, ശാസ്ത്രീയപരിപാലനം, പാൽവിപണനം, മൂല്യവർദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്നീ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഒട്ടനവധി
പുത്തൻ പ്രവണതകളാണ് ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്നത്. ഈ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ പലതും അനിവാര്യവും അനുകരണീയവുമാണ്.
ഏറ്റവുമധികം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു രംഗമാണ്
ത�ൊഴുത്തുനിർമ്മാണം. സൂര്യപ്രകാശവും, വായു സഞ്ചാരവും
യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള, ഭിത്തികളില്ലാത്ത
തുറന്ന ത�ൊഴുത്തുകൾ ആണ് സങ്കരയിനം പശുക്കൾക്ക് നല്ലത്.
അകിടുവീക്കം പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ഇത് വളരെ
യധികം സഹായിക്കുന്നു. ത�ൊഴുത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ
അടിക്കൂര, ഫാൻ, തുള്ളി നന (മിസ്റ്റ് ) എന്നിവയും കർഷകർ
ആവശ്യാനുസരണം ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്നു.
ത�ൊഴുത്തിനുള്ളിൽ പശുക്കൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തി
ന്റെ അളവിലും വ്യത്യസ്തത കണ്ടുവരുന്നു. 6 അടി നീളവും, 4 അടി
വീതിയുമുള്ള ഇടമാണ് ഒരു പശുവിനായി ഇപ്പോൾ നീക്കി വയ്ക്കു
ന്നത്. പശുവിന്റെ ദേഹത്ത് ചാണകം പുരളാതെ പിന്നിലുള്ള

ഒരടിയ�ോളം വീതി വരുന്ന ചാണകച്ചാലിൽ വീഴാൻ വേണ്ടിയാ
ണ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത്.
പശുക്കൾക്ക് കിടക്കാനായി റബർ മെത്തകൾ നൽകുന്ന
തും ഇന്ന് സാധാരണമാണ്. 6 അടി നീളവും 4 അടി വീതിയുമു
ള്ള ഇവ സങ്കരയിനം പശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികളുടേയും
കുളമ്പിന്റേയും
തകരാറുകൾക്ക്
ഒരു
പരിധിവരെ
പ്രതിവിധിയാണ്. മൂന്ന് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു റബർ കിടക്ക
യുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം അത് മാറി മാറി ഉപയ�ോഗി
ക്കാവുന്നതാണ്. റബർ മെത്തകളുണ്ടെങ്കിലും പശുക്കളെ കുറച്ചു
സമയമെങ്കിലും വ്യായാമത്തിനായി പുറത്ത് അഴിച്ചുകെട്ടുന്നതാ
ണ് അവയുടെ ആര�ോഗ്യത്തിനുത്തമം, അതിനായി തുറസായ
സ്ഥലം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പശു
ക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് പല ത�ൊഴുത്തിലു
മുണ്ട്. ഇത് ജ�ോലിഭാരത്തെ കുറയ്ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഉൽപാദന വർ

നല്ല പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ക്ഷീര�ോ
ത്പാദന മേഖലയിലെ മുഖ്യ കടമ്പ. ഉത്പാദനശേഷി കൂടിയ
ഹ�ോൾസ്റ്റയിൻ ഇനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനു വേണ്ട പ്ര
ത്യേക പരിചരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നൽകി മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദ
നം നേടിയെടുക്കുന്ന അനവധി കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്.
ജേഴ്സ
 ിയുടെ ക�ൊഴുപ്പ് കൂടിയ പാലും അവയുടെ ലളിതമായ
പരിപാലന രീതികളും ക�ൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കുന്ന
വരും കുറവല്ല. എന്നാൽ ഫാമുകളിൽ കൂടുതൽ പാൽ തരുന്ന
ഹ�ോൾസ്റ്റയിൻ ഇനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം.
തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ വിലകൂടിയ പിണ്ണാക്കുകളുടെ സ്ഥാ
നത്ത് ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ തീറ്റ
ഇന്ന് മിക്ക കർഷകരും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം അന്ന
ജത്തിന്റെ സ്രോസ്സായി ച�ോളം, കൂവരക്, മരച്ചീനി, പുളിങ്കുരു,
ഗ�ോതമ്പുതവിട് എന്നിവയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. പാരമ്പര്യേതര
തീറ്റ വസ്തുക്കളായ ബിയർവേസ്റ്റ്, മരച്ചീനി വേസ്റ്റ്, ച�ോളത്തിന്റെ
വേസ്റ്റ്, ഉഴുന്നിന്റെ ത�ോട്, സ�ോയ തവിട് എന്നിവയും ലഭ്യമായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത�ോട�ൊപ്പം ഇതര
തീറ്റ വസ്തുക്കളായ തെങ്ങോല, ചക്ക, വാഴ, ശീമക്കൊന്നയില,

 ടിൻ ഷീറ്റിട്ട ത�ൊഴുത്തുകളിൽ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ഷീറ്റിനു മുകളിൽ
ഓല വിരിക്കുകയ�ോ, ചാക്ക്, നെറ്റ് എന്നിവ ഉപയ�ോഗിച്ച്
അടിക്കൂര നിർമ്മിക്കുകയ�ോ വേണം. ത�ൊഴുത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാ
ഗത്ത് 12 അടിയും വശങ്ങളിൽ 10 അടിയും ഉയരം ആവശ്യ
മാണ്.
 ത�ൊഴുത്തിന്റെ പരിസരം ക�ോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ഇത് തറയിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള സൂര്യാഘാത
ത്തെ ചെറുക്കും. കൂടാതെ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാനും
ഉപകരിക്കും.
 വൈക്കോലിൽ ജലാംശം കുറവായതിനാൽ വൈക്കോൽ
നൽകുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. വൈക്കോൽ നൽകുന്നത്
രാത്രിയിലും, രാവിലേയും ആക്കുക. വേനൽക്കാലത്ത് തീറ്റ
പ്പുല്ലിന് ക്ഷാമമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ച�ോളം മുൻ
കൂട്ടി കൃഷിചെയ്തു സൈലജാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ബാഗുകളിൽ സൈലേജുണ്ടാക്കുന്ന രീതി ചെറിയ ഫാമുക
ളിൽ അനുവർത്തിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
 പകൽസമയത്ത് ജലാംശം കൂടിയ പച്ചപ്പുൽ/പാരമ്പര്യേതര
തീറ്റവസ്തുക്കളായ വാഴയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചക്ക, ഓല
എന്നിവ നൽകുക. കാലിത്തീറ്റ രാവിലേയും സന്ധ്യയ്ക്കുമായി
നൽകുക.

യം ആശുപത്രിയിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം.
 ത�ൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങള�ൊന്നും മുറിയ്ക്കാതിരി
ക്കുക. അത�ോട�ൊപ്പം ത�ൊഴുത്തിന�ോട് ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന്
വളരുന്ന തണൽമരങ്ങളായ ബദാം പ�ോലുള്ളവ വെച്ചുപിടി
പ്പിക്കുക എന്നതും ആവശ്യമാണ്.
 കൂടുതൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഡയറിഫാമുകളിൽ മഴവെള്ള
സംഭരണികൾ നിർമ്മിയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുക
യാണ്. ഫാമുകളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച്
വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള റീസൈക്ലിങ് പ്ലാന്റുകളും വലിയ
ഡയറി ഫാമുകളിൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ മഴവെള്ള സംഭ
രണത്തിന് വേണ്ടി കിണർ റീചാർജ്ജിങ്, പുല്ല് ത�ോട്ടത്തിൽ
മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം എന്നിവയും അത്യാവശ്യമാണ്.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷിക വികസന
കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. ആർ.വേണുഗ�ോപാൽ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

വായു സഞ്ചാരമുള്ള ത�ൊഴുത്ത്

 അന്നജത്തിന്റെയും മാംസ്യത്തിന്റെയും അളവ് കൂടുതലട
ങ്ങിയ ഒരു തീറ്റ മിശ്രിതമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് പശുക്കൾ
ക്ക് നൽകേണ്ടത്. ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ തീറ്റ, പരുത്തി
പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. തീറ്റയിൽ ധാ
തുലവണമിശ്രിതങ്ങൾ, പ്രോബയ�ോട്ടിക്കുകൾ, ബഫറുകൾ
(സ�ോഡാപ്പൊടി) എന്നിവ ചേർത്തു നൽകണം.
 പശുക്കളെ രാവിലെ മാത്രം കുളിപ്പിക്കുക. കുളിപ്പിയ്ക്കാൻ പ്ര
ഷർവാഷര് ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയ�ോഗം കുറ
യ്ക്കാൻ കഴിയും.
 ചെള്ള്, ഉണ്ണി എന്നീ ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ നടപടി
സ്വീകരിക്കുക.
 പശുക്കളിൽ സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ
അടുത്ത മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നും ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾ യഥാസമ

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

വേനലിൽ

കരുതല�ോടെ

കേ

രളം കടുത്ത വേനല് അനുഭവപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമായി
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിണറുകളും, കുളങ്ങളും,
ത�ോടുകളുമെല്ലാം വറ്റിവരളുന്ന അവസ്ഥ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മഴ ലഭിയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ പെയ്തുനിറയുന്ന മഴ
ദിനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ചുട്ടുപ�ൊള്ളുന്ന വേനലിന്റെ ദിനങ്ങളാ
ണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമ
മുള്ള കാലം. കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ക്ഷീരകർഷകർ ഈ അവ
സ്ഥയിൽനേരിടുന്നത്. പശുക്കളെ കുളപ്പിക്കാന�ോ, ത�ൊഴുത്ത്
കഴുകാന�ോ, അവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ നൽകാന�ോ വെള്ളം തികയാ
ത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ. വേനൽക്കാലത്ത് 10 ലിറ്റർ
പാൽ തരുന്ന ഒരു പശുവിന് ശരാശരി 150 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടി
ക്കാനായി ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരും. കൂടാതെ അവയെ കുളിപ്പി
ക്കുവാനും ത�ൊഴുത്ത് കഴുകുവാനുമായി ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വേറെയും.
അതായത് ഒരു പശുവിന് ശരാശരി 250 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു
ദിവസം വേണ്ടി വരും. പശുക്കൾ ഏറെയുള്ള ഡയറി ഫാമുകളി
ലാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറെയും ഉണ്ടാവുക.
ശുദ്ധജലം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാതെ വരുന്നത് പശുക്കളുടെ പാ
ലുത്പാദനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഉൽ
പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ നാലു ലിറ്റർ വെള്ളം പശുവിന് കുടിക്കാൻ
കിട്ടണം. കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ ദഹനപ്രക്രിയയുൾപ്പെടെ
എല്ലാ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളേയും നിർജ്ജലീകരണം കാര്യമാ
യി ബാധിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് പശുക്കൾ
മരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സാധാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
സങ്കരയിനം പശുക്കൾക്ക് ഉയർന്ന ചൂടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ
ജലാംശം അഥവാ ഉയർന്ന ആർദ്രതയും തികച്ചും അസഹനീ
യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സങ്കരയിനത്തിൽപ്പെട്ട ഉത്പാ
ദനശേഷി കൂടിയ ഹ�ോൾസ്റ്റെയിൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളി
ലാണ് വേനൽക്കാല പരിചരണം കൂടുതൽ വേണ്ടത്. വേനൽ
അസഹനീയമാകുമ്പോൾ ഇവ തീറ്റ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും
അന്നജത്തിന്റെ തീറ്റയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവുമൂലം പാലുൽപ്പാദനവും
പ്രത്യുത്പാദനവും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
പശുക്കളെ വെയിലത്ത് കെട്ടുക, വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ടിൻ
ഷീറ്റിട്ട ത�ൊഴുത്തുകളിൽ കെട്ടുക എന്നിവയ�ൊക്കെ സൂര്യാഘാത
ത്തിന് വഴിയ�ൊരുക്കും. ശ്വാസം മുട്ടൽ, പെട്ടന്നുള്ള കിതപ്പ്, തളർ
ച്ച, വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുക, വൈക്കോലും പുല്ലും
കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവ സൂര്യാഘാതത്തിന്റേയും നിർജ്ജ
ലീകരണത്തിന്റേയും പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സാ

തുറന്ന ത�ൊഴുത്ത്

ഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത്
പുല്ലും വൈക്കോലും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നാരുകളുടെ ലഭ്യത
കുറയ്ക്കുകയും, അസിസ�ോസിസിനും, പാലിലെ ക�ൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കു
ന്നതിനും വഴിയ�ൊരുക്കും. കൂടാതെ വേനൽക്കാലത്ത് ബാഹ്യ
പരാദങ്ങൾ (ചെള്ള്, ഉണ്ണി) എന്നിവ കൂടാനും അവ പരത്തുന്ന
ര�ോഗങ്ങൾ പടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഉപകരിക്കും. ജലസേചനം വളരെ കുറച്ച് വേണ്ടിവരുന്ന മരച്ചീ
നി കൃഷി തീറ്റപ്പുൽ വളരാത്ത പ്രദേശത്ത് അനുയ�ോജ്യമാണെ
ങ്കിലും ചരിവ് ഭൂമികളിൽ മരച്ചീനി നടുന്നത് മണ്ണൊലിപ്പിന്
ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മണ്ണിലെ ജൈവാംശവും ജലാഗീര
ണശേഷിയും കുറയ്ക്കും.

അത�ോട�ൊപ്പം വേനൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴും പശുക്കളുടെ പുറത്ത്
വെള്ളമ�ൊഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. കാരണം പാലുല്പാദനത്തിന് ഉപ
യ�ോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഊർജ്ജം ശരീര താപനില നിയന്ത്രണ
ത്തിന് വേണ്ടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഇത് ഉത്പാദന
വർദ്ധനവിന് സഹായിക്കുന്നില്ല.

 പശുക്കൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാ
ക്കണം. ഇതിനായി ത�ൊഴുത്തിൽ ആട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറുകൾ
ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം.

തെങ്ങിൻ ത�ോപ്പിലും മറ്റും ഇടവിളയായി പുൽക്കൃഷി ചെയ്യുന്നത്
മണ്ണിനു കൂടുതൽ ആവരണം നല്കുമെന്നതിനാൽ മണ്ണും വെള്ളവും
കൂടുതൽ സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ മഴ വെള്ളം മണ്ണിലേയ്ക്ക്
ഇറങ്ങുവാനും ഉപകരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശത്തിനുവേണ്ടി പരസ്പരം
മത്സരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പല ഉയരത്തിലുള്ള വിളകൾ കൃഷി
ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയിൽ മഴ വെള്ളം പല തട്ടുകളായി പതിച്ച
ശേഷമേ ഭൂമിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. ഇത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടാനും

വേനലിലെ മുൻകരുതലുകൾ

 പകൽ വെയിലുള്ള സമയത്ത് പശുക്കളെ തുറസ്സായ സ്ഥല
ത്ത് കെട്ടാതിരിക്കുക. തണലത്ത് മാത്രം കെട്ടുക. തണൽ ഇല്ലെ
ങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ത�ൊഴുത്തിന് പുറത്ത് അഴിച്ചുകെട്ടുക.
 ത�ൊഴുത്തിലെ വായുസഞ്ചാരം കൂട്ടാൻ ചുറ്റുമതിലുകളിലാത്ത,
ഉയർന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള ത�ൊഴുത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുക. ത�ൊ
ഴുത്തുകളിലെ വായു സഞ്ചാരം കൂട്ടാൻ ഫാനുകൾ ക്രമീകരി
ക്കുക. എക്സ്സോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ചൂട് വായു
പുറത്ത് പ�ോകാൻ ഉപകരിക്കും.

താറാവ് പ്ലേഗ് അഥവാ താറാവ് വസന്ത എന്ന ര�ോഗത്തിന്റെ
ഹേതു ഹെർപ്പിസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസാണ്. ര�ോഗം
പ്രധാനമായും പകരുന്നത് ര�ോഗമുള്ള താറാവുകളുടെ വിസർ
ജ്ജന വസ്തുക്കൾ തീറ്റയിലും വെള്ളത്തിലും കലരുന്നതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ പാതിയണഞ്ഞ
കണ്ണുകൾ, കാലുകൾക്ക് തളർച്ച, ചിറകുകൾക്ക് സ്വാധീനക്കുറവ്,
വെളിച്ചത്തിൽ വരാതെ പ�ൊന്തക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക, തല കു
നിക്കുമ്പോൾ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ ദ്രാവകം ഒഴുകിവരുക എന്നി
വയാണ്. ഡക്ക് പ്ലേഗ് ര�ോഗത്തിന് ചികിത്സയില്ല. പ്രതിര�ോധ
മാണ് അഭികാമ്യം.

താറാവ് ക�ോളറ
പാസ്ച്ചുറെല്ല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്
ര�ോഗഹേതു. നല്ല ആര�ോഗ്യമുള്ള താറാവുകൾ പ�ൊടുന്നെനെ ചാ
കുന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. ര�ോഗം ബാധിച്ചവയുടെ വായിൽ
നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും.
അതിനാൽ ഈ അസുഖത്തിന് പരമ്പരാഗത താറാവു കർഷകർ
''അറ്റാക്ക് '' എന്നും പറയാറുണ്ട്. പ്രതിര�ോധ കുത്തിവെപ്പ് വഴി
ര�ോഗബാധ ഒഴിവാക്കാം. ര�ോഗം ബാധിച്ചവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ആന്റി
ബയ�ോട്ടിക് ആവശ്യമായ അളവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തി
യാക്കിയാൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം.

പൂപ്പൽ വിഷബാധ
താറാവുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സാധാരണ പൂപ്പൽ ര�ോഗങ്ങൾ
അസ്പർജില്ലോസിസ്, അഫ്ള
 ാട�ോക്സിക്കോസിസ് എന്നിവയാ
ണ്. പൂപ്പലുകൾ (കുമിളുകൾ) പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ
മൂലമുണ്ടാകുന്ന ര�ോഗമാണ് പൂപ്പൽ വിഷബാധ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാ
നത്തെ ചൂടും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞ കാലാസ്ഥ പൂപ്പലുകളുടെ വളർ
ച്ചയ്ക്ക് അത്യന്തം അനുയ�ോജ്യമാണ്.

പ്രതിര�ോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് ക്രമം
താറാവ് വസന്ത (ഡക്ക് പ്ലേഗ് )

കൾ മുഖേന ഈ ര�ോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
അഫ്ള
 ാട�ോക്സിക്കോസിസ്
അസ്പർജില്ലസ് ഫ്ളേവസ് എന്ന പൂപ്പൽ ര�ോഗാണു ഉത്പാദി
പ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുവാണ് അഫ്ള
 ാട�ോക്സിൻ. ഈ വിഷവ
സ്തുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ര�ോഗമാണ് അഫ്ള
 ാട�ോക്സിക്കോസിസ്.
അതിനാൽ പൂപ്പൽ ബാധിച്ച തീറ്റ, ചെമ്മീൻ ത�ോക്ക എന്നിവ
യാത�ൊരു കാരണവശാലും താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ
താറാവിന�ോ ക�ൊടുക്കരുത്.

പ�ോഷകക്കമ്മി ര�ോഗങ്ങൾ
നിയാസിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി-3) എന്ന ജീവകത്തിന്റെ അഭാവം
ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ര�ോഗമാണ് പെറ�ോസിസ്. മറ്റ് പക്ഷികളെ
അപേക്ഷിച്ച് താറാവുകൾക്ക് ഏകദേശം 20 ഇരട്ടിയ�ോളം
നിയാസിൻ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
കാലിന് തളർച്ച, കാൽമുട്ടിന്റെ സന്ധി വീർത്തിരിക്കുക എന്നി
വയാണ്. കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവം ക�ൊണ്ടും കാലിന് തളർച്ച
കാണാം.
സത്വരശ്രദ്ധയും, ശാസ്ത്രീയ പരിചരണവും വഴി നമുക്ക് താറാവു
വളർത്തലിൽ വിജയം നേടാം.

താറാവുവളർത്തലിൽ പരിശീലനം

പ്രായം
ആദ്യത്തെ
കുത്തിവെയ്പ്പ്
6 ആഴ്ച

ജില്ല

ഫ�ോൺ നമ്പർ

തിരുവനന്തപുരം

0471-2732918

കുടപ്പനക്കുന്ന്

2

ക�ൊട്ടിയം

ക�ൊല്ലം

0474-2537300

3

ചെങ്ങന്നൂർ

ആലപ്പുഴ

0479-24577.8

ബ്രൂഡർ ന്യുമ�ോണിയ

4

തലയ�ോലപ്പറമ്പ്

ക�ോട്ടയം

04829-234323

അസ്പെർജലസ് ഫൂമിഗേറ്റസ് എന്ന ഫംഗസാണ് ര�ോഗഹേതു.
ശ്വാസക�ോശ സംബന്ധമായ ര�ോഗമാണ് ഇതുമൂലം സംഭവിക്കു
ന്നത്. കൃത്യമായ ര�ോഗനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നു

5

ആലുവ

എറണാകുളം

0484-2624441

6

മലമ്പുഴ

പാലക്കാട്

0491-2815454

7

മുണ്ടയാട്

കണ്ണൂർ

0497-2721168

പ്രതിര�ോ
ധശേഷി

ഫ�ോസ്ഫേറ്റ് സഫർ
സ�ൊല്യൂഷൻ 100
മില്ലി
0.5 മില്ലി
1 വർഷം
0.5 മില്ലി

-

1 വർഷം

ഡക്ക് പാസ്ച്വറല്ലോസിസ്
ഡ�ോസ്

ഡയലുവന്റ്

പ്രതിര�ോധ
ശേഷി

4 ആഴ്ച

0.3 മില്ലി

ആവശ്യമില്ല

ആവർത്തന
കുത്തിവെയ്പ്പ്

6 മാസം
കൂടുതൽ

0.5 മില്ലി

-

6 മാസം

പ്രായം
ആദ്യത്തെ
കുത്തിവെയ്പ്പ്

താറാവ്
വളർത്തലിന്
ഒരു ആമുഖം

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. സിസി ഫിലിപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്, പക്ഷിര�ോഗ നിര്ണയ കേന്ദ്രം, മഞ്ഞാടി, തിരുവല്ല

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		
		

എഡിറ്റർ

-

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

ജയശ്രീ ബി.

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

മായ സന്തോഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

1969

M

ORMATION BU
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R

U
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1

ഡയലുവന്റ്

ബൂസ്റ്റർ 12 ആഴ്ച
ആവർത്തന
കുത്തിവെയ്പ്പ്
എല്ലാ വർഷവും 0.5 മില്ലി

രണ്ടു ദിവസം ദൈർഘ്യമുള്ള സൗജന്യ പരിശീലനം മൃഗസംര
ക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ
താഴെപ്പറയുന്ന 7 പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങ
ളിലും ലഭിക്കും.
ക്രമ
പരിശീലനകേന്ദ്രം
നമ്പർ

ഡ�ോസ്

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

FAR

താറാവ് പ്ലേഗ്

ary
A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

ജലാശയങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ട
നാടൻ പ്രദേശങ്ങിൽ താറാവ് വളർത്തലിന് ഏറെ സാധ്യതയാ
ണുള്ളത്. ക�ൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്തും വെള്ളത്തിലും താറാവുകൾ
ആവശ്യമുള്ളത്ര തീറ്റ കണ്ടെത്തും. ക�ൊഴിഞ്ഞുവീണ നെന്മണി
കൾ, ജലജീവികൾ, ഞണ്ട്, പ്രാണികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം
അവയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ്. കൂടാതെ കേരളത്തിന് 580 കി
ല�ോമീറ്ററിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള കടൽതീരമുണ്ട്. കുട്ടനാടൻ
പ്രദേശം ജലസ്രോതസ്സുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം
ജില്ലകളിലെ ക�ോൾപാടങ്ങളിലെ ജലസമൃദ്ധിയും താറാവു കർ
ഷകർക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താം. കടൽതീരത്തെ ചെറുമത്സ്യങ്ങ
ളെയും മറ്റും തിരഞ്ഞു തിന്ന് ഇവ പ�ോഷകസമൃദ്ധമായ മുട്ടയും
മാംസവും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

താറാവ് വളർത്തൽ - നേട്ടങ്ങൾ
 ക�ോഴികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താറാവുകളിൽ
നിന്ന് കൂടുതൽ മുട്ട ലഭിക്കും.
 താറാവുകളെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വരെ മുട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി ലാഭ
കരമായി വളർത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ക�ോഴികളെ മുട്ടയിട്ടു
തുടങ്ങിയാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കു മാത്രമേ ലാഭകരമായി വളർ
ത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
 വലിപ്പമേറിയ മുട്ടകൾ. ശരാശരി 65 മുതൽ 75 ഗ്രാം വരെ ഭാ
രമുണ്ട് താറാവിൻ മുട്ടകൾക്ക്. ക�ോഴിമുട്ടയ്ക്കാട്ടെ 45-50 ഗ്രാം
തൂക്കവും.
 ദ്രുതഗതിയിലാണ് താറാവുകളുടെ വളർച്ച. ക�ോഴികളെക്കാൾ
ഇവയ്ക്ക് ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്.
 ലളിതമായ പാർപ്പിടം മതി. ക�ോഴി വളർത്തലിനുവേണ്ട
ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങള�ൊന്നും താറാവ് വളർ
ത്തലിനു ആവശ്യമില്ല.
 ക�ൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ വിട്ട് വളർത്തുന്നതുവഴി
തീറ്റചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാം
 ഒച്ചിനെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കന്നുകാലികൾക്ക്
വരാവുന്ന പല അസുഖങ്ങളും ഇതുമൂലം തടയപ്പെടുന്നു.
 താറാവിൻപറ്റത്തെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാം.
 പുലർച്ചെ 3-4 മണിയ�ോടു കൂടെ താറാവുകൾ മുട്ടയിടാൻ
തുടങ്ങും. രാവിലെ 5.30-6.00 മണിയ�ോടുകൂടെ മുട്ടയിടീൽ
അവസാനിക്കും.

വിവിധയിനം താറാവുകൾ
ഉപയ�ോഗമനുസരിച്ച് താറാവുകളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം.
 മുട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി വളർത്തുന്നവ
 ഇറച്ചിക്കുവേണ്ടി വളർത്തുന്നവ
 അലങ്കാരത്തിനുവേണ്ടി വളർത്തുന്നവ

ഏറ്റവും യ�ോജിച്ച ഇനം. 8 ആഴ്ചക�ൊണ്ട് 2.5 കില�ോഗ്രാം തൂക്കം
വയ്ക്കും. ചൈനീസ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഇഷ്ടഭ�ോജ്യമായതിനാൽ
ഇത് ''ചക്രവർത്തി താറാവ് '' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

മസ്ക്കോവി

ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ

തെക്കെ അമേരിക്കയാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം. തലഭാഗത്ത്
അരിമ്പാറ പ�ോലെ ത�ോന്നുന്ന ത�ൊലിയുണ്ട്. മസ്ക്കോവി ഒഴിച്ച്
മറ്റ് എല്ലാ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട താറാവുകളുടേയും മുട്ട വിരിയുന്നതി
ന് 28 ദിവസം മതി. എന്നാൽ മസ്ക്കോവിയുടെ മുട്ട വിരിയാൻ
32 മുതൽ 35 ദിവസം വേണ്ടി വരും. ഇവ വാത്തയെപ്പോലെ
പുല്ല് തിന്നാറുണ്ട്. സാധാരണ ആൺ താറാവുകളിൽ കാണാറുളള
മുന്നോട്ടു വളഞ്ഞ രണ്ട് തൂവലുകൾ മസ്ക്കോവി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട
ആൺ താറാവുകളിൽ കാണാറില്ല. ഈ താറാവുകളെ മറ്റിനം
താറാവുകളുമായി ഇണ ചേർത്താൻ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഉല്പാദനശേഷിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും. മറ്റ് താറാവുകളെ അപേ
ക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് ആറടിയ�ോളം ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയും.
അതിനാൽ ഇവ ''പറക്കും താറാവ് '' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നീളമുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുളളത്. മുട്ടയുല്പാദനത്തിൽ
രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ്. വർഷത്തിൽ 314-335 വരെ മുട്ട ഇടുന്നു.
കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇവയുടെ ഉത്ഭവം. കാഴ്ചയ്ക്ക് അരയന്നത്തെപ്പോ
ലെ ഇരിക്കും. ഇറച്ചിക്ക് ഉത്തമം.

മുട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി വളർത്തുന്നവ
വിദേശ ജനുസ്സുകൾ

കാക്കി ക്യാംബെൽ
ക്യാംബെൽ താറാവുകളിൽ വെള്ള, കറുപ്പ്, കാക്കി എന്നീ മൂന്നി
നങ്ങളുണ്ട്. പ്രചാരം ലഭിച്ചത് കാക്കി ഇനത്തിനാണ്. പ്രതിവർ
ഷം മുട്ടയുത്പാദനം 340-350 വരെയുണ്ട്.എന്നാൽ മുട്ടയുടെ ഭാരം
50-55 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്താൻ അനുയ�ോജ്യ
മായ ഇനം.

ഐൽസ്ബെറി

അടവച്ച് താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാം. ക�ോഴിമുട്ടയ്ക്കും
താറാവിൻമുട്ടയ്ക്കും ഇൻകുബേറ്ററിൽ വിരിയുന്നതിനുവേണ്ട സാ
ങ്കേതിക ചുറ്റുപാട് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ രണ്ടുതരം മുട്ടകളും ഒരേ
സമയം വിരിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട് ഏതെങ്കിലും അണു
നാശിനി കലക്കിയ വെള്ളം ഉപയ�ോഗിച്ച് കഴുകണം. തറ
നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം വിരിനിരത്തണം. ലിറ്റർ അഥവാ
വിരിയായി അറക്കപ്പൊടി, ഉമി, ചിന്തേരുപ�ൊടി എന്നിവ ഉപ
യ�ോഗിക്കാം. രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ ഇത് വിരിച്ചിരിക്കണം.
തീറ്റയും വെള്ളവും പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങളിൽ വെക്കണം. ഒരു
താറാവിൻ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച ഒരു ചതുരശ്ര അടി
സ്ഥലം മതി. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൂവൽ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നതുവ
രെ അവയ്ക്ക് കൃത്രിമമായി ചൂട് നൽകണം. സാധാരണ ബൾബ�ോ,
ഇൻഫ്രാറെഡ് ബൾബ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞിന് 2
വാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ബൾബുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

തീറ്റ

കേരളത്തിലെ നാടൻ താറാവുകളെ പ�ൊതുവേ കുട്ടനാടൻ
ജനുസ്സ് എന്നാണ് പറുയന്നത്.കുട്ടനാടൻ താറാവുകൾ പ്രധാന
മായും രണ്ടിനങ്ങളാണ്. ചാരയും ചെമ്പല്ലിയും. തൂവലുകളുടെ നി
റവ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പേരുകൾ നിലവിൽ
വന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ തവിട്ടുനിറമുള്ള കറുത്ത തൂവലുകള�ോടു കൂടിയ
വയാണ് ചാരതാറാവ്. കറുപ്പിന്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ലാതെ മങ്ങിയ
തവിട്ടുനിറമുള്ള താറാവുകളാണ് ചെമ്പല്ലി താറാവ്. പിട താ
റാവുകൾ നേരത്തെ പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും 20-ാമത്തെ
ആഴ്ചയിൽത്തന്നെ മുട്ടയിട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. കുട്ടനാടൻ താ
റാവുകൾ നന്നായി മുട്ടയിടുന്നവയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കാക്കി
ക്യാംബലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നവയാണ് കുട്ടനാടൻ
ജനുസ്സിൽപ്പെട്ട ചെമ്പല്ലി താറാവുകൾ.

ചില സങ്കരയിനം താറാവുകളേയും ഇറച്ചിയ്ക്കുവേണ്ടി വളർത്താറു
ണ്ട്. ഐൽസ്ബെറി- വെറ്റ് പെക്കിൻ താറാവുകളുടെ സങ്കരയി
നമാണ് വിഗ�ോവ. ഇറച്ചിതാറാവുകളിലെ ല�ോകപ്രശസ്തയിന
മാണ് വിഗ�ോവ. ആറാഴ്ച പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം 2.5 കി.ഗ്രാം
തൂക്കം വെക്കും. ഇറച്ചിക�ോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അതേ
പരിപാലനം ഇറച്ചിത്താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകാം.

താറാവുകൾക്കും ക�ോഴികൾക്ക് നൽകുന്നതുപ�ോലെ സമീകൃതാ
ഹാരമാണ് നൽകേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടർ, ഗ്രോവർ, ലെയർ എന്നീ
മൂന്നുതരം തീറ്റകളാണ് ക�ോഴികളെപ്പോലെ താറാവിനും നൽ
കേണ്ടത്. ഇവയിൽ യഥാക്രമം 20,16,18 ശതമാനം മാംസ്യമാ
ണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച സ്റ്റാർട്ടറും 16 ആഴ്ചവരെ ഗ്രോവറും
പിന്നീട് ലെയർ തീറ്റയുമാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒരു മുട്ടത്താറാവിന്
ഒരു ദിവസം 170 ഗ്രാം-180 ഗ്രാം തീറ്റ വേണ്ടിവരും. ധാരാളം പച്ച
പ്പുല്ലും ആവശ്യമാണ്. മുട്ടത്തോടിന്റെ ഘടനയ്ക്കും, മുട്ടയുൽപാദന
ത്തിനും കാത്സ്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ കക്കത്തുണ്ടുകൾ അഥവാ
''ഷെൽഗ്രിറ്റ് '' നൽകണം.

അലങ്കാരത്തിനായി വളർത്തുന്നവ

ര�ോഗങ്ങളും പ്രതിര�ോധമാർഗങ്ങളും

ഇറച്ചിക്കുവേണ്ടി വളർത്തുന്നവ

താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാലനം

ചൈനയാണ് ഉറവിടം. മാംസത്തിനു വേണ്ടി വളർത്താൻ

താറാവുകൾ അടയിരിക്കുകയില്ല. കുറച്ച് താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
യാണ് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ�ൊരുന്ന ക�ോഴിക്ക്

കുട്ടനാടൻ താറാവുകൾ

വൈറ്റ് പെക്കിൻ

വിഗ�ോവ

കേയുഗ
ഡെക്കോയി
ടീൽ
മാൻഡാരിൻ

താറാവുകൾ കൂടുതൽ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ശേഷിയുള്ളവയാണെ
ങ്കിലും സാംക്രമികര�ോഗങ്ങളായ താറാവ് പ്ലേഗ്, ഡക്ക് ക�ോളറ,
പൂപ്പൽ ര�ോഗങ്ങൾ എന്നീ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ര�ോ
ഗങ്ങൾ ഇവയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. തീറ്റയിൽ അവശ്യം വേണ്ട ജീ
വകങ്ങൾ, ധാതുലവണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അഭാവ ര�ോഗങ്ങളും
ഉണ്ടാകും. തീറ്റ തിന്നുന്നതിന്റെ അളവിൽ കുറവ് കാണുകയാ
ണെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യസ്ഥിതി മ�ോശമാകുന്നു എന്ന് വിലയിരു
ത്താം.

IpanÄ\min\n IS`mK¯v- - Hgn¨psImSp¡Ww. amWw Agp
IÂ ImWs]Sp¶ Øe§fnÂ 5 {Kmw »o¨nwKv]uUÀ
Hcp enäÀ shÅ¯nÂ Aenbn¨p Hgn¨psImSp¡pI.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

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{UmIv s skUv Xfn¨p
sImSp¡pIbpw IS`mK¯v Hgn¨psImSp¡pIbpw
sN¿Ww.

]¨¡dn

തയ്യാറാക്കിയത് - tI-c-f ImÀjnI kÀÆIemime
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-
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ജയശ്രീ ബി.
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 H¨v- - hÀ¤¯nÂs]« IoS§Ä CuÀ¸w IqSp¶ apd¡v A]
ISImcnIfmbn amdm³ km[yXbpïv. Chsb \\ª
NWNm¡v D]tbmKn¨v 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

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

1969

ary
A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

s]mXp- amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä

IpcpapfIv

 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-Itbm, sIm¯n¡nf¨p sImSp-¡p-Itbm thWw.
 hfsc IqSnbAf- h nÂ 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{]-Imc-ap-ff ]cn-]m-e\apd-IÄ Ah-ew-_n-t¡-ï-Xm-Wv.
 XpSÀ¨- b m- b p- f f agaqew hnf- I - f nÂ 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- g v ¨ bpw hmbpk©m- c hpw Dd- ¸ p- h - c p- ¯ pIbpw
sN¿- W w. tcmK- _ m[ C\nbpw Dïm- I m¯ hnfIfnÂ
{]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.

 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¯nÂ sNSnIfnÂ kvt{] sN¿Ww.
IqSmsX tIm¸À HmI-vknt¢mssdUv sNSnIfpsS IS`mK¯v- Hgn¨v sImSp¡Ww (0.4%).

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-Spt¼mgpw 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.

PmXn
 CeIfnÂ sNfn ASnªpIqSnbn«psï¦nÂ shÅw kvt{]
sNbvXv sNfn Ifbm³ km[n¡psa¦nÂ \¶mbncn¡pw.
 sNSnIfpsS IS`mK¯v- - 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¯v 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¯vXfn¨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

{Kmw h-sc s]m-«m-jv F-{X-bpw th-Kw \Â-Ip-Ib
- pw sN-¿W
- w.
{]- f - b - t i- j w a- ® n- s â A- S n- Ø m- \ - k z- ` m- h - ¯ nÂ
h-en-b-am-äw kw-`-hn-¨n-«p-ïv. sh-Åw ]n-Sn-¨p- \nÀ-¯m\p- Å a- ® n- s â ti- j n Ip- d - ª p- h - c p- ¶ p. an- ¡ aq- e I- § - f pw \- ã - s ¸- « n- c n- ¡ p- ¶ p. a- ® n- s â k- ¼ - ¶ - X - b v ¡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-\pXp-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-´nc-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 sNbv-XmÂ \-¶m-bn-cn-¡pw. {]-f-b-¯nÂ D-]-tbm-Kiq-\y-amb
`-£W
- t- bm-Ky-aÃ
- m-¯ ]-bÀ hÀ-¤§
- Ä Du-jc
- a
- m-b Ø-e¯
- v
hn- X - ¨ v Ip- d - ª sN- e hnÂ 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- I w Nq- S v Xm- g m- s X kw- c - £ n- ¡ m³ I- g n- b pw.
{I-taW Cu a-®v Ir-jn-tbm-Ky-am-¡n a-äv Ir-jn-¡mbn {]- t bm- P - \ - s ¸- S p- ¯ mw. {]- f - b - t i- j w A- S n- ª p
Iq-Sn-b ssP-hamen\y-§fpw \-in-¨p-t]m-b ImÀ-jn-Ihn-fI-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 XpS-§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.
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. ശൈലജാകുമാരി എം.എസ്.

മണ്ണുശാസ്ത്ര വിഭാഗം, {]m-tZ-in-I ImÀ-jn-I, K-th-j-W tI-{µw, Ip-a-c-Iw
-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

ജയശ്രീ ബി.

-

		
ലേ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മണ്ണിനെ വീണ്ടും
പച്ചപുതപ്പിക്കാം

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

മായ സന്തോഷ്

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

FAR

ചീഫ് എഡിറ്റർ

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

1969

M

ORMATION BU
INF
R

U
EA

®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-hnf-I-sf-bpw Im-cy-am-bn _m-[n-¨n-cp-¶p. Pm-Xn, Ip-cp-ap-fIv Xp-S-§n-b kp-K-Ô-hn-f-IÄ h³-tXm-XnÂ \-in-¨p-t]mbn-«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-«psï-¦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]mSn-ª Nm-W-Iw, B-«n³-Im-jvTw, I-t¼m-kv-äv Xp-S-§nb-h ss{S-t¡m-UÀ-a, th-¸n³ ]n-®m-¡v an-{in-X-t¯msSm-¸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-cpIÄ 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 sNdp-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]mj-Ww h-gn h-f§
- Ä \Â-Im³ I-gn-bpw. 15 hÀ-j¯
- n-\p- ap-If
- nÂ
{]m-b-ap-Å Pm-Xn-¡v 500 {Kmw ap-XÂ 1 In. {Kmw h-sc s]m-«mjv 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-hiym-\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-ïpt]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-Yh
- m Ip-½m-bhpw H¸w [m-cm-fw
ssP-hh
- f
- w \Â-Ip-Ib
- pw £m-c¯
- n-sâ e-`y-Xb
- ¡
v- m-bn 50þ100

ary
A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

ഉ

രുൾപ�ൊട്ടലിന്റെയും പ്രളയത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മണ്ണിടി
ച്ചിൽ, മേൽമണ്ണ് നഷ്ടം, കളിമണ്ണ്, എക്കൽ അടിയൽ എന്നീ
പ്രക്രിയകൾ കേരളത്തിലുടനീളം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു
പരിധിവരെയെങ്കിലും പഴയ ഘടന മണ്ണിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ
മാത്രമെ കാർഷികമേഖലയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകൂ.
-{]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 ]-cnN-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-®nSn-¨nÂ, taÂa-®v \-ãw, F-¡Â A-Sn-bÂ F-¶o {]-{Inb-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-hØ-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 amä-§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-bXph-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-WnPy B-h-iy-§Ä-¡p-am-bn am-änh-bv-t¡-ïn h-cp-¶p. A-Xpt]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-bnsÃ-¦nÂ \mw I-\-¯ hn-e sIm-Sp-t¡-ïn-h-cpw.
an-¡ Ø-e-§-fn-epw F-¡Â a-®pw I-fna-®pw A-Snªp 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 sNbv-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]mIp-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-aÃ
- Nn-eb
- n-S§
- f
- nÂ sh-Åw sI-«n-¡n-S¡
- p-Ib
- pw
th-cp-IÄ A-gp-In-t¸m-IpIbpw sN¿p¶Xv "ss^-täm-^vt- Xm-d'
t]m- e p- Å IpanÄtcmK§Ä Iq- S m- \ p- Å kmlNcyapïm-Ip-¶-XmWv. C-Xpw, cm-kkz-`m-h-§-fnÂ h-cp-¶ am-ähpw 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-Xbp-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-kvXp-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 k¼pão-Ic
- n-¨ Nm-WI
- w Iq-Sp-Xe
- m-bn sIm-Sp-¡p-I. C-Xv H-cp ]-cn[n-hs
- c Io-St- cm-K§
- s
- f {]-[n-tcm-[n-¡p-Ib
- pw 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-«pïv. 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-Ihp-am-bn tNÀ-¯ an-{in-X-¯nÂ ap-¡n h-¨n-«pw \-Smw. ]-bÀhÀ-¤-¯nÂ s]-Sp-¶ hn-¯p-IÄ ]m-In 45 Zn-h-k-¯n-\p-tijw 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-hmwiw, 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-eI
- §
- s
- f a-®nÂ \n-e\
- nÀ-¯m³ B-hiy-am-b \-S]
- S- n-If
- p-ïm-IW
- w. ]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-hi
- yw th-ï s]m-«m-ky-¯n-sâ \-ãw \n-I¯
- n-bmÂ am{X-ta hn-fI
- f
- p-sS B-tcm-Kyw hÀ-²n-¡p-Ib
- p-Åq. A-Xn-\mÂ s]m

«- m-ky-¯n-sâ e-`y-Xb
- ¡
v m-bn h-en-b- A-fh
- nÂ 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-imebpsS 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- X n- P o- h n- ¨ s\Â- I r- j nbnÂ Nn- \ - ¸ v s ]m- « n- b - h - b nÂ 10 Zn- h - k - ¯ n- \ p- Å nÂ
ss\- { S- P ³, s]m- « m- j v h- f - § Ä \- e v - I mw. th- c nÂIqSn Im-cy-£-a-am-b co-Xn-bnÂ h-en-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\v k-ab- s a- S p- ¡ p- ¶ p- s h- ¦ nÂ aq- e - I - a n- { in- X - § Ä ]- { X- t ]m
j
- W
- w h-gn \Â-Imw. th-cp-IÄ Im-cy-am-bn h-cp-¶ k-ab
- a
- \
- p-kcn-¨v a-®n-eq-sS-bpw \Â-Imw. h-f{- ]-tbm-K¯
- n-\n-Sb
- nÂ H-cp {]mh-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-cnse 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-hØIÄ Im-Wmw. sh-Åw hmÀ-¯v D-W-§p-hm-\p-Å ku-Icyw 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 hÀ²n-¸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 \ÂIn 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^mkv \Â-Ip-I-bpw sN-¿-Ww. hm-g-bp-sS C-e-bnÂ a-ªfn-¸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-aaq-e-I-§-fpw Iq-sS tNÀ-¯v C-§-s\ sN-¿mw. Nm-W-I-hpw ]n-

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

 J-c-am-en-\y-§-fpw ssP-h-am-en-\y-§-fpw (P-´p-¡-fp-sS arXm-h-in-jv-S-§-fpw k-kym-h-in-jv-S-§-fpw DÄ-s¸-sS) imkv-{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-½mbw+250 {Kmw _v-fo-¨nw-Kv ]u-UÀ) tNÀ-¯v B-h-iy-ap-Åbn-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-Sbm-Ipw.
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ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

F-en-¸-\n-¡p-Å {]-Xn-tcm-[ Nn-In-Õ
c-£m-{]-hÀ-¯-\-§-fnÂ GÀ-s¸-Sp-¶-hÀ-¡pw, shÅ-s¸m-¡w _m-[n-¨-hÀ-¡pw F-en-¸-\n-s¡-Xn-scbp-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-vkn ssk-¢n³ ho-Xw
8 þ -12 h-b-Êv
B-gv-N-bnÂ H-cn-¡Â 100 an.{Kmw
tUm-I-vkn ssk-¢n³ ho-Xw
2 þ -8 h-b-Êv
tUm-I-vkn ssk-¢n³ 4 an.{Kmw /
In.{Kmw i-co-c-`m-cw
c-ïv h-b-ÊnÂ Xm-sg- A-kn-t{Xm-ssa-kn³ þ 10 an.{Kmw
bp-Å-hÀ
/ 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-bq500 an.{Kmw A-tam-I-vkn-kn-Ãn³ 8
«p-¶- kv-{Xo-IÄ
a-Wn-¡qÀ C-S-hn-«v A-©p Zn-h-kw
\Â-I-Ww.
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. കെ.ജെ. റീന
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, തൃശൂർ

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ലേ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

]m-ev, ]mÂ A-S-§n-b A-S-¨p kq-£n¡p-¶ ]m-\o-b-§Ä Hgnhm¡pI

 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-ambm-epw) G-ä-hpw \-Ã amÀ-¤w A-Xv Xn-f-¸n-¡p-I F-¶pÅ-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\-jsâ ^-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 anÃn-{Kmw) A-sÃ-¦nÂ 500 en-äÀ sh-Å-¯nÂ 12.5 {Kman-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-tijw am-{Xw Ip-Sn-bv-¡p-¶-Xm-Wv A-`n-Im-ayw.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

എലിപ്പജാഗ്രത
നിക്കെതിരെ

എ

ലി, പട്ടി, പൂച്ച, കന്നുകാലികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മൂത്ര
ത്താൽ മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെ
യുമാണ് എലിപ്പനി പകരുന്നത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശ
ങ്ങളില് കെട്ടിനിൽക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ
എലിപ്പനി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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-ÅhÀ, 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-vkn-ssk-Iv-fn³ Kp-fn-IIÄ (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-enI-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-sSbpw 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 hnkÀ-Öy h-kv-Xp-¡Äho-Wv a- e n- \ - a m- I m- X n- c n- ¡ m³
F-t¸m-gpw aq-Sn h-¡p-I.

ip-No-Ic
- W
- {]-hÀ-¯\
- ¯
- n-teÀ-s¸-Sp-t¼mÄ
{i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä
 ho- « n- e p- Å - h À ip- N o- I - c - W - { ]- h À- ¯ - \ - § - f nÂ GÀs¸-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-®-SIÄ (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 - f o- \ nw- K v skm- e q- j ³) Xp- S - § n- b - h s]m- X p- h m- b
ip-No-I-c-W-¯n-\pw A-Wp-hn-ap-à-am-¡p-¶-Xn-\pw þ IqSm-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-kvC³-^-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-hmsW-¦n-epw) D-S³ X-s¶ I-gp-In hr-¯n-bm-¡n Bân-sk-]ä-v n-Iv
Hm-bnâ s
-v aâ v D-]t- bm-Kn-¡p-I. apdn-hp-W§
- m-Xn-cn-¡p-¶ km-lN-cy-¯nÂ (ap-dn-hnÂ Np-h¸
- p-\n-dw/th-Z\
- /\o-c/v ]-gp-¸)v tUm-I-v
S-sd-tbm \-gk
-v n-s\-tbm B-tcm-Ky-{]-hÀ-¯I
- s
- c-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-vkn³ (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 shÅw 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 Ipg-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-{Xta 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-{XP-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-tcï-Xm-Wv.

പ്രസ്തുതസാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്കിടയിൽ മതിയായ
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ച് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക്
ഇൻഷൂറൻസ്
ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർതലത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് പ�ോ
യവർഷം പുലർത്തിയത്. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പും, ക്ഷീരവിക
സനവകുപ്പും പ്രത്യേകമായി ഗ�ോസമൃദ്ധി, ഗ�ോസമൃദ്ധി പ്ലസ്,
ക്ഷീരസാന്ത്വനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ വിപുലമായി നടപ്പി
ലാക്കുകയുണ്ടായി.ഗ�ോസമൃദ്ധി പ്ലസ്സ്, ക്ഷീരസാന്ത്വനം തുട
ങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഉരുക്കൾക്കൊപ്പം കർഷകർക്ക് വ്യക്തിഗത
ആര�ോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന വയാണ്. സസം
സ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാ
ലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കന്നുകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷയുമുണ്ട്.
ഇന്ന് കർഷകരിലേറെയും ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗവാ
ക്കാണ്. സ്വന്തം നിലയിൽ പ�ൊതുമേഖലാ-സ്വകാര്യ ഇൻഷൂ
റൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻഷൂറൻസ് പ�ോളിസികൾ എടുത്ത്
തങ്ങളുടെ കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ സംരംഭങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാ
ക്കിയവരും ഏറെ.
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശ
നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽഇൻഷൂറൻസിന്റെ ഗുണ
ഫലങ്ങൾപ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ കർഷകർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള മൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ
മരണമടഞ്ഞാൽ പ�ോളിസി പ്രകാരമുള്ള പൂർണ്ണമായ തുകയും,
അവയുടെ ഉൽപ്പാദന-പ്രത്യുത്പാദന ശേഷികൾ നഷ്ടമാവുന്ന
രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പ�ോളിസി തുകയുടെ
75% തുകയും ധനസഹായമായി കർഷകന് ലഭ്യമാവും. സാമ്പ
ത്തിക നഷ്ടം നികത്താൻ മാത്രമല്ല മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂക
രിക്കാനും ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ തുണയ്ക്കും.

ഇൻഷൂറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം - നടപടിക്രമങ്ങൾ
സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലും, സ്വന്തം
നിലയിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഇൻഷൂർ ചെയ്തവർ നാശനഷ്ടങ്ങ
ളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ അംഗീകൃത വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ട
റെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷൂറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും സമയബ
ന്ധിതമായി അറിയിക്കണം. രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നതാണ്
ഏറ്റവും ഉചിതം.

ഉരുക്കളുടെ മൃതശരീരം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹ
ചര്യമണെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ
കൃത്യമായി അറിയിച്ചാൽ മതിയാവും. പ്രളയദുരന്തത്തിൽ വളർ
ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഷൂറൻസ് തുക ലഭിയ്ക്കാൻ ഇയർ ടാഗ് ഹാജ
റാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ വില്ലേജ്
ഓഫീസിൽ നിന്നോ ലഭിയ്ക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയാകുമെന്നും
കഴിഞ്ഞ വർഷം നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ഫ�ോം, വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടറിൽ
നിന്നുള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അത്യാഹിതം സംഭവിച്ച സമ
യത്ത് കന്നുകാലിയുടെ വിപണിവില ഡ�ോക്ടറുടെ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് സഹിതം, ലഭ്യമെങ്കിൽ ഇയർ ടാഗും ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട
ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനികളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ഉത്പാ
ദന, പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത�ോ, സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ
അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചത�ോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചി
കിത്സിച്ച ഡ�ോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണവി
വരങ്ങൾ, വൈകല്യം സംഭവിച്ചതിന്റെ ത�ോത് എന്നിവ വ്യക്ത
മാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം വേണം അപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
ഉരുക്കൾ മരണമടഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. പ്രത്യേക സാ
ഹചര്യത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ തൃപ്തിക
രമാണെങ്കിൽ അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനകം അർഹമായ തുക
കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാവും. പ�ോളിസികൾ
സംബന്ധമായ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി നിയമിക്കുന്ന
പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറെയ�ോ, ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്സ്
മാനെയ�ോ സമീപിക്കാം. പ�ോളിസി ഉടമകളുടെ താത്പര്യ സം
രക്ഷണ നിയമം - 2002 പ്രകാരം ഇതിനായി വ്യക്തമായ നിർദേ

ശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ
ക്കായി കർഷകർക്ക് വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ നേരിട്ട്
വായ്പയുടെ മേൽ ഇൻഷൂറൻസ് എടുക്കണമെന്ന റിസർവ്വ് ബാങ്കി
ന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ
യെടുത്ത് മൃഗസംരക്ഷണസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ബാങ്കുകളെ
സമീപിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചശേഷം ക്ലെയിം ലഭിയ്ക്കുന്ന
തിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.
ഒരുപക്ഷേ,കുത്തിയ�ൊലിച്ചെത്തിയ
പ്രളയജലത്തിലും
ഉരുൾപ്പൊട്ടലിലും പ�ോളിസി രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകും.
മുൻ വർഷത്തിൽ ഇൻഷൂറൻസ് നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ
ഐ.ആർ.ഡി.എ. യും, യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ ഇൻഷൂ
റൻസ് അടക്കമുള്ള കമ്പനികളും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷ
കര�ോട് ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ക്ലെയിമുകൾ
അതിവേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലു
ള്ള സഹായ നടപടികൾ ഈ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇൻഷൂറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മരണമടഞ്ഞ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
ക്ക് ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷകൾ ഏതും ഇല്ലാത്ത സാഹച
ര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ദുരന്തനിവാരണനിധിയിൽ നിന്ന്
സഹായ ധനം ലഭ്യമാവും. ഇതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ
ടിക്രമങ്ങളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മരണപ്പെട്ട
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും, പക്ഷികളുടെയും തകർന്ന ത�ൊഴുത്തി
ന്റെയുമെല്ലാം വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീരവിക
സന വകുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കു
കയും ഒപ്പം ഫ�ോട്ടോകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും കർഷകർ
ശ്രമിക്കണം.
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് എം.
ക�ോളജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആന്റ് ആനിമല് സയന്സസ്, മണ്ണുത്തി

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ലേ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

FAR

ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാവാൻ മരണപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ
പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം പരിശ�ോധന നിർബന്ധമാണെങ്കിലും പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെ സാധാരണഗതിയിൽ
പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടം പരിശ�ോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. സാ
ധ്യമെങ്കിൽ ഉരുക്കളുടെ ചെവിയിൽ അടിച്ച തിരിച്ചറിയൽ
അടയാളമായ ഇയർ ടാഗ് ഊരിയെടുത്ത് കരുതണം. മരണപ്പെട്ട
ഉരുക്കളുടെ ഫ�ോട്ടോകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഫ�ോട്ടോകൾ
എടുക്കുമ്പോൾ ഉടമയായ കർഷകനെയ�ൊപ്പം നിർത്തി ചേർ
ത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
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പ്രളയജലമിറങ്ങുമ്പോൾ
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും
കരുതൽ

പ്രളയമുഖത്തുനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകൾക്ക്
സമീപവും, താൽക്കാലിക ഷെൽറ്ററുകളിലും പാർപ്പിച്ച വളർത്തു
മൃഗങ്ങളും ഏറെയുണ്ട്. അവയുടെ ആര�ോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

ത�ൊഴുത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തുമ്പോൾ
 ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും
ചികിത്സയ്ക്കുമായി മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ത�ൊഴുത്ത് വാസയ�ോഗ്യമാ
ക്കുന്നതുവരെ കർഷകർ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
പാർപ്പിക്കണം. തീറ്റവിതരണത്തിനായുള്ള വിപുലസംവിധാ
നങ്ങളും മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പും ക്ഷീരവികസനവകുപ്പുംഏർ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 അപകടകരാവസ്ഥയിലല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനും, വൈ
ദ്യുതിബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ഛേദിച്ചതിനും ശേഷം മാത്രമേ വൃ
ത്തിയാക്കാൻ ത�ൊഴുത്തിൽ കയറാവൂ. ഇഴജന്തുക്കളുടെ സാനി
ധ്യവും സൂക്ഷിക്കണം. മുഖാവരണം, കട്ടികൂടിയ കൈയ്യുറകൾ,
വെള്ളം കയറാത്ത ഗംബൂട്ടുകൾ എന്നിവ ധരിക്കണം. പ്രത്യേ
കിച്ച് ത�ൊഴുത്തും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ
എലിപ്പനി പ്രതിര�ോധത്തിനായുള്ള മുൻകരുതലായി ഡ�ോ
ക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളിക കഴിക്കാൻ മറക്കരുത്.
 ത�ൊഴുത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും, മാലിന്യങ്ങളും നീ
ക്കിയശേഷം അണുനാശിനികൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് കഴുകി വൃ
ത്തിയാക്കണം.150 ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ
അലക്ക്കാരവും/സ�ോപ്പ്പ�ൊടി കുഴമ്പുരൂപത്തിലാക്കി പത്ത്
ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വീതം ചേർത്ത് തറ വൃത്തിയാക്കാം.
അര കില�ോഗ്രാം വീതം കുമ്മായം നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ
ചേർത്തും ത�ൊഴുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം. വിപണിയിൽ
ലഭ്യമായ ക�ൊർസ�ോലിൻ, ബയ�ോക്ലിൻ തുടങ്ങിയ അണുനാ
ശിനികളും ത�ൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയ�ോഗിക്കാം.
 ഒപ്പം തറയിൽ ബ്ലീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം
വിതറി 12 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കഴുകി കളയാം. ഇത്
തറയിലെ വഴുക്കൽ കുറയ്ക്കും. ഉണങ്ങിയ റബ്ബർ മാറ്റുകൾ
തറയിൽ വിരിയ്ക്കാം. തറയും, ചുമരും, തീറ്റത്തൊട്ടിയുമെല്ലാം വൃ
ത്തിയാക്കി കുമ്മായം പൂശണം.
 ചാണകക്കുഴിയിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന

വെള്ളം ഒഴുക്കി

കളയണം. അരയടി കനത്തിൽ ഇലകൾ നിരത്തി മുകളിൽ
ബ്ലീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ വിതറിയാൽ കുഴിയിലെ ഈർപ്പം ഒരു
പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാം.

ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
 കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ക്ലോറിൻ ചേർത്ത്
ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം കുടിയ്ക്കാനായി നൽകാം. ഫാമുകളിൽ ജല
ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള മറ്റ് അണുനാശിനികളും വിപണി
യിൽ ലഭ്യമാണ്.
 വിശന്നിരിക്കുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം
പുല്ലടക്കമുള്ള പരുഷാഹാരങ്ങൾ നൽകി ക്രമേണ മാത്രമേ
കാലിത്തീറ്റയടക്കമുള്ള സാന്ദ്രീകൃതാഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ
പാടുള്ളൂ. റുമൻ ബഫറുകളും, പ്രോബയ�ോട്ടിക്കുകളും സാന്ദ്രീ
കൃത തീറ്റയ�ോട�ൊപ്പം നൽകാം.
 നനഞ്ഞു കുതിർന്ന പുല്ലോ വൈക്കോല�ോ കാലിത്തീറ്റകള�ോ
യാത�ൊരു കാരണവശാലും ഉരുക്കൾക്ക് തീറ്റയായി നൽ
കരുത്. ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ തീറ്റവസ്തുക്ക
ളിൽ പൂപ്പലുകൾ വളർന്ന് വിഷാംശം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത
ഏറെയാണ്. തീറ്റകൾ കഴുകിയ�ോ, ഉണക്കിയ�ോ, തിളപ്പി
ച്ചോ നൽകിയാൽപ�ോലും പൂപ്പൽ വിഷാംശം നശിക്കില്ലെന്ന
ത�ോർക്കണം.
 ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും ബാക്കി വരുന്ന ച�ോറും കഞ്ഞിയുമ�ൊന്നും
അമിതമായി പശുക്കൾക്കും ആടുകൾക്കും നൽകരുത്. ഇത്
ദഹനപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും ധാരാളമായി
ലാക്ടിക് അമ്ലം വയറ്റിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അസിഡ�ോസി
സ് അടക്കമുള്ള ഉപാപചയര�ോഗങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും.

അരുമകളുടെ ആര�ോഗ്യരക്ഷ
 പശുക്കളിലും ആടുകളിലും ന്യുമ�ോണിയ അടക്കമുള്ള ശ്വാ
സക�ോശര�ോഗങ്ങൾ, അകിടുവീക്കം, എലിപ്പനി, ബാഹ്യ
ആന്തരിക പരാദബാധകൾ തുടങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങൾ വരും ദിവ
സങ്ങളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ശരീരസമ്മർദ്ദം
കാരണം സ്വാഭാവിക പ്രതിര�ോധശേഷി കുറയുന്നതിനാൽ കു
രലടപ്പൻ ര�ോഗം, കുളമ്പുര�ോഗം, ആടുവസന്ത, ബബീസിയ�ോ
സിസ്, തൈലേറിയ�ോസിസ് പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങൾക്കും ഇട
യുണ്ട്. ആടുകളിൽ ടെറ്റനസ് ര�ോഗസാധ്യത ഉയർന്നതാണ്.

മതിയായ പ്രതിര�ോധശേഷിയില്ലാത്ത വളർത്തുനായ്ക്കളിൽ
എലിപ്പനി, പാർവ�ോ ര�ോഗം പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങൾ പടർന്നു
പിടിക്കാം. പാമ്പുകടിയേൽക്കൽ പ�ോലുള്ള അപകടങ്ങൾ
ക്കും ഇടയുണ്ട്.
 ര�ോഗങ്ങൾ തടയാൻ അതീവ കരുതൽ വേണം. പാലിന്റെ
രൂപത്തിലും നിറത്തിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും, അകിടിലെ
തടിപ്പും, കല്ലിപ്പും അകിടുവീക്കത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നോർ
ക്കണം. അകിടിൽ പാൽ കെട്ടിനിൽക്കാനിടവരാത്ത വിധ
ത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പൂർണ്ണ കറവ നടത്തണം.
കറവവേളയിൽ പരമാവധി ശുചിത്വം പുലർത്താനും കറവ
ശേഷം മുലക്കാമ്പുകൾ നേർപ്പിച്ച പ�ൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേ
റ്റ് ലായനി ഉപയ�ോഗിച്ച് കഴുകി, പ�ോവിഡ�ോൺ അയഡിൻ
ലായനിയിൽ 20 സെക്കന്റ് നേരം മുക്കി 'ടീറ്റ് ഡിപ്പിംഗ് '
നൽകാനും ശ്രമിക്കണം.
 തുടർച്ചയായി വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും നിന്നതിനാൽ
കുളമ്പിന് ക്ഷതമേൽക്കാനും അണുബാധ കാരണം കുളമ്പു
ചീയൽ ര�ോഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.കുളമ്പിലെ മുറിവുകൾ
നേർപ്പിച്ച പ�ൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി ഉപയ�ോഗി
ച്ച് കഴുകി ആന്റിബയ�ോട്ടിക് ഓയിൻമെന്റുകൾ പുരട്ടണം. കു
ളമ്പുകൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും 5% തുരിശ് ലായ
നിയില�ോ 2% ഫ�ോർമലിൻ ലായനിയില�ോ 20 മിനിട്ട് നേരം
മുക്കിവെക്കുന്നത് കുളമ്പു ചീയൽ തടയാൻ ഫലപ്രദമാണ്.മുറി
വുകളിൽ ഈച്ചയെ അകറ്റാൻ കുളമ്പുകള�ോട് ചേർന്ന് ബാ
ഹ്യപരാദങ്ങളെ അകറ്റുന്ന ലേപനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കണം.
 പനി, വിറയൽ, ശ്വാസതടസ്സവും മൂക്കൊലിപ്പും, തീറ്റമടുപ്പ്,
വയറിളക്കം, മൂത്രത്തിന്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടൽ തുടങ്ങി
പ�ൊതുവായ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങളിലേതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ
ടുന്ന പക്ഷം അടിയന്തിര വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ സേവനം
തേടണം. ഗർഭിണികളായ മൃഗങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും പ്ര
ത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
 ര�ോഗപ്രതിര�ോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ധാതുലവണമി
ശ്രിതങ്ങളും, കരൾസംരക്ഷണ മരുന്നുകളും, പ്രോബയ�ോട്ടിക്
മിത്രാണുമിശ്രിതങ്ങളും നിത്യവും തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഡ�ോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വിരമരുന്നുകളും ബാഹ്യപരാ
ദലേപനങ്ങളും പ്രതിര�ോധ കുത്തിവെയ്പ്പുകളും നൽകണം.
 ബാഹ്യപരാദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളക്കുഴിയിൽ, ഒരു

കില�ോ കുമ്മായത്തിൽ 250 ഗ്രാം വീതം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ
ചേർത്ത് പ്രയ�ോഗിക്കാം.

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം
 ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ
യുള്ളവയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഇൻഷൂറൻസ് തുക നഷ്ടപ
രിഹാരമായി ലഭിക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലും
സ്വന്തം നിലയിലും മൃഗങ്ങളെ ഇൻഷൂർ ചെയ്തവർ നാശനഷ്ട
ങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടറെയും,
ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷൂറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൃത്യമായി
അറിയിക്കണം. ഉരുക്കളുടെ ചെവിയിൽ അടിച്ച തിരിച്ചറി
യൽ അടയാളമായ ഇയർ ടാഗ് കളയാതെ കരുതണം, സാധ്യ
മെങ്കിൽ ഫ�ോട്ടോകൾ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കണം.

കാലവർഷക്കെടുതി
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഷൂറൻസ്
പരിരക്ഷനേടാൻ
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ തങ്ങളുടെ നിത്യജീവന�ോപാധിയായ
പശുക്കൾ, ആടുകൾ തുടങ്ങിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നഷ്ടമായ കർ
ഷകർ ഏറെയുണ്ട്. നിനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ വന്നെത്തിയ
ദുരന്തം കാരണമുണ്ടായ സാമ്പത്തികനഷ്ടങ്ങൾക്ക് തെല്ലെങ്കി
ലും പരിഹാരമേകാനും, വരുമാനമാർഗ്ഗത്തെ തിരിച്ച്പിടിക്കാ
നും, പ്രതീക്ഷയ�ോടെ മുന്നോട്ട് നടക്കാനും ഇൻഷൂറൻസ് തുക
തുണയാകും.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

കാലവർഷക്കെടുതി
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ
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ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് എം
**************

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

കാ

ലവർഷക്കെടുതിയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ച വളർത്തുമൃഗ
ങ്ങളും പക്ഷികളുമെല്ലാം ഏറെയുണ്ട്. വെള്ളമിറങ്ങുമ്പോൾ
കരയിലടിയുന്നതും ചളിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നതുമായി
കണ്ടെത്തുന്ന ഇവയുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി
സംസ്ക
 രിക്കുന്നതിന് മുഖ്യപരിഗണന നൽകണം. അതല്ലാത്ത
പക്ഷം സാംക്രമികര�ോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കാനും, കുടിവെള്ള
സ്രോതസ്സുകളടക്കം മലിനമാവാനുമുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളില�ൊ
ന്നായി അത് മാറും.

ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സില�ോർക്കാം
ജീവികളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്താൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ
സംസ്ക
 രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങണം. ദിവസങ്ങള�ോളം
മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും ആഴ്ന്ന് കിടന്ന മൃതശരീരങ്ങൾ ര�ോഗാണുക്ക
ളുടെ സജീവസ്രോതസ്സായതിനാൽ അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യു
മ്പോൾ വ്യക്തിസുരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മുഖാവരണം, കട്ടികൂടിയ കൈയ്യുറകൾ (ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കൈയ്യുറ), കട്ടി
കൂടിയ മുഖാവരണം, വെള്ളവും ചളിയും കയറാത്ത പാദരക്ഷകൾ/
ഗംബൂട്ടുകൾ എന്നിവ ധരിച്ച് മാത്രമേ മൃതശരീരങ്ങൾ കൈകാര്യം
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.മുൻകൂറായി എലിപ്പനി പ്രതിര�ോധത്തിനായുള്ള
ഡ�ോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളിക 200 മി.ഗ്രാം നിർബന്ധമായും കഴിക്ക
ണം.
ജീവികളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ തറയിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കരുത്. വലിയ
പ്ലാസ്റ്റിക് ഷിറ്റില�ോ, ചാക്കില�ോ ഒരുമിച്ച് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം
സംസ്ക
 രിക്കുന്നതിനായി ക�ൊണ്ടുപ�ോവാം. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കു
ന്നവയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം. സാധ്യമെ
ങ്കിൽ ഉരുക്കളുടെ ഉടമയാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇൻഷൂറൻസ്
പരിരക്ഷയുള്ള ഉരുക്കളാണെങ്കിൽ,പറ്റുമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ അട
യാളമായ ഇയർടാഗ് വേർപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം. ഫ�ോട്ടോകൾ
എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നീട് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായ് അപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും.
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാവാൻ പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം നടപടികളും
തിരിച്ചറിയൽ അടയാളമായ ഇയർ ടാഗ് വീണ്ടെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേ
ണ്ടതും പ്രാധാനമാണെങ്കിലും, പ്രത്യേകസാഹചര്യമായതിനാൽ,
പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഇത്തരം നട
പടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാ
രികളെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കണം.
അതത് പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ രീതിവേണം
സംസ്ക
 രണത്തിനായ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ കു
ഴിയെടുത്ത് സംസ്ക
 രിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും പ്രായ�ോഗിക
വുമായ മാർഗ്ഗം. അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരുമിച്ച്

കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാം. കുടിവെള്ളസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങി
യത് 50 മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ളതും, നീർവാർച്ച കുറഞ്ഞതും, വെള്ള
ക്കെട്ടില്ലാത്തതുമായ സ്ഥലം വേണം. കുഴിവെട്ടുന്നതിനായി തിര
ഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
ആവശ്യമായ നീളത്തിലും വീതിയിലും ആറടി താഴ്ചയിലും അല്ലെ
ങ്കിൽ 2-2.5 മീറ്റർ കുഴിവെട്ടാം. കുഴിക്കുമ്പോൾ ജലം ഊറി വരുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ അധികം താഴ്ചയിൽ കുഴിക്കരുത്. കുഴി ഭൂഗർഭജലനിര
പ്പിൽ നിന്നും 4 അടിയെങ്കിലും മുകളിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കൂട്ടസംസ്ക്കരണമാണെങ്കിൽ മൃതശരീരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനു
സരിച്ച് നീളവും വീതിയും നിശ്ചയിക്കാം, ആഴം ആറടി തന്നെ
മതിയാവും.
കുഴിയിൽ കട്ടിയിൽ ഒരു പാളി കുമ്മായമ�ോ ബ്ലീച്ചിംങ് പൗഡറ�ോ
വിതറി അടുത്ത പാളിയിൽ മണ്ണിട്ടശേഷം അതിനുമുകളിൽ മൃതശ
രീരം ഇറക്കിവെക്കാം. മൃതശരീരത്തിന് മുകളിൽ വീണ്ടും കുമ്മായ
മ�ോ ബ്ലീച്ചിംങ് പൗഡറ�ോ കട്ടിയിൽ വിതറണം. അതിന് മുകളിൽ
വീണ്ടും മണ്ണിടണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപാളി കുമ്മായവും മണ്ണും മേൽക്കു
മേൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുഴി മണ്ണിട്ട് മൂടാം.
കുഴിക്ക് മുകളിൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ മണ്ണ് കൂന
കൂടിയിടണം.നായ, കുറുക്കൻ പ�ോലുള്ള ജീവികൾ കുഴി മാന്തുന്നത്
തടയാൻ മൺകൂനയ്ക്ക്മുകളിൽ മണ്ണെണ്ണയ�ോ, ഫിന�ോൾ ലായനിയ�ോ
തളിയ്ക്കാം. കല്ലുകൾ പാകുകയും ചെയ്യാം.മലിനജലം കുഴിയിലേക്ക്
ഇറങ്ങാത്ത തരത്തിൽ ഒഴുകി പ�ോവാനുള്ള തടങ്ങൾ കുഴിമാടത്തിനു
ചുറ്റും ഒരുക്കണം.
സംസ്ക
 രണത്തിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ചെറുചൂടുവെ
ള്ളത്തിൽ സ�ോപ്പും അണുനാശിനികളും ഉപയ�ോഗിച്ച് ശരീരം ശുദ്ധി
വരുത്താൻ മറക്കരുത്.

വയ്ക ്കോൽ സമ്പുഷ്ടീകരണം

യൂറിയ ചേർക്കേണ്ടവിധം
100 കില�ോഗ്രാം ഉണങ്ങിയ വയ്ക്കോലിന് പരമാവധി 4
കില�ോഗ്രാം യൂറിയ എന്ന ത�ോതിൽ ചേർക്കാം. 100 ലിറ്റർ വെള്ള
ത്തിൽ 4 കില�ോഗ്രാം യൂറിയ ചേർത്ത് ലായനി തയ്യാറാക്കണം.
ഉണങ്ങിയ വയ്ക്കോലിന്റെയും യൂറിയലായനിയുടെയും ത�ോത് 1:1
എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കണം. യൂറിയ ചേർത്ത വയ്ക്കോൽ
ഒരാഴ്ച അതേപടി മഴവെള്ളം കടക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീ
റ്റുക�ൊണ്ടു മൂടിയും, പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈനിംഗുള്ള ചാക്കുകളിൽ നിറച്ചും
സൂക്ഷിക്കാം. വയ്ക്കോൽ നല്ല വണ്ണം അമർത്തിവയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്ക
ണം. യൂറിയ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വയ്ക്കോൽ കന്നുകാലികൾ
ക്ക് നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് അതിലുള്ള അമ�ോണിയ ഗന്ധം പൂർണ്ണമായി
മാറാൻ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തുറന്നു വച്ചിരിക്കണം. വായുകടക്കാ
തെ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച യൂറിയ ചേർത്ത വയ്ക്കോൽ 40
ദിവസം വരെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം. യൂറിയ ചേർത്ത് പാക
പ്പെടുത്തിയ വയ്ക്കോലിന് അമ�ോണിയയുടെ ഗന്ധവും ഇരുണ്ട നി
റവുമായിരിക്കും.

FAR

തിന്നുന്ന വയ്ക്കോലിന്റെ ത�ോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

1969

ary
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വയ്ക്കോലിൽ നാരിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കന്നുകാലിക
ളുടെ ആമാശയത്തിൽ മറ്റ് ആഹാരവസ്തുക്കളെപ്പോലെ അത് എളുപ്പം
ദഹിക്കുന്നില്ല. ഈ കുറവ് നികത്താനും പ്രോട്ടീൻ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കു
വാനും ഒരളവുവരെ ക്ഷീര�ോല്പാദനം ലാഭകരമാക്കാനും വയ്ക്കോൽ
സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്ന സാങ്കേതിക രീതിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
യൂറിയ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വയ്ക്കോൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കുശേഷം ഒന്നുരണ്ടു ദിവസങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാകുന്നു. കന്നു
കാലികളുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഈ അമ�ോണിയ
യെ പ്രോട്ടീൻ (മാംസ്യം) നിർമ്മാണത്തിന് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
നിശ്ചിത അളവിൽ യൂറിയ വയ്ക്കോലിൽ ചേർത്ത് അതിന്റെ ദഹനം
എളുപ്പത്തിലാക്കാനും, വയ്ക്കോൽ മയപ്പെടുന്നതിനാൽ കന്നുകാലി

ശ്രദ്ധിക്കുക:- യൂറിയ അധികമായാൽ ഒരു വിഷവസ്തു ആകും. അതു
ക�ൊണ്ട് യൂറിയലായനി കന്നുകാലികൾ കുടിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇട
നൽകരുത്. ചേർക്കുന്ന അളവ് യാത�ൊരു കാരണവശാലും അധിക
രിയ്ക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

തയ്യാറാക്കിയത്  -  ജയശ്രീ ബി.,

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്, ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

കാലിത്തീറ്റയായി യൂറിയ ചേർത്ത വയ്ക്കോൽ ആവശ്യാനുസരണ
നം, 2-6 കില�ോഗ്രാം വരെ ഫ�ോഡർ വിളയും 500 ഗ്രാം-1 കില�ോഗ്രാം
വരെ പിണ്ണാക്കും ചേർത്തു നൽകിയാൽ പശുക്കൾക്ക് പാലുല്പാദന
ത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
കന്നുകുട്ടികൾക്ക് യൂറിയ ചേർത്ത വയ്ക്കോൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു
നൽകണം. ഇങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ ആമാശയത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണു
ക്കളുടെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാവുകയും ആഗീരണം മെച്ചപ്പെടുക
യും ചെയ്യും.
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തെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉണക്കുമ്പോൾ
ഇതിനായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ച് ക�ൊടുക്കണം. മഞ്ഞും മഴയും ഏൽക്കാ
തെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓര�ോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കൂന കൂട്ടണം.
നന്നായി ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം പുല്ല് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാവുന്ന
താണ്. നന്നായി ഉണങ്ങിയ�ോ എന്നറിയുന്നതിന് ഒരു കില�ോ പുല്ല്
പ്രത്യേകമായി ഉണക്കാനിടുകയും ആയതിന്റെ ഭാരം 200 ഗ്രാമിൽ
താഴെയാകുകയും ചെയ്താൽ പുല്ല് ശരിയായി ഉണങ്ങിയെന്ന് അനുമാ
നിക്കാം. കഠിനമായ വെയിൽ തട്ടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണക്കിയെ
ടുത്ത ഹെയ്ക്ക് നല്ല ചാണകപ്പച്ച നിറമുണ്ടായിരിക്കും. 5 കില�ോഗ്രാം
പച്ചപ്പുല്ലിനു പകരമായി 1/4 കില�ോഗ്രാം ഹേയും ഒപ്പം 200 ഗ്രാം ഗു
ണനിലവാരമുള്ള കാലിത്തീറ്റയും നൽകിയാൽ മതിയാകും.

M

തീറ്റപ്പുൽ

സംസ്കരണം

ആ

ദായകരമായ ക്ഷീര�ോല്പാദനത്തിന് പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ പ്രാധാ
ന്യം ഏത�ൊരു ക്ഷീരകർഷകനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ കാലിസമ്പത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗത്തിനും വർഷം
മുഴുവനായും ആവശ്യത്തിനുള്ള തീറ്റപ്പുല്ല് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യ
മാണ് നിലവിലുള്ളത്. ല�ോകത്ത് എവിടെയും വർഷം മുഴുവനും
ഒരുപ�ോലെ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് തീറ്റപ്പുൽ ഉല്പാദനം നടത്തുവാൻ
കഴിയാത്തതിന് പ്രധാന കാരണം കാലാവസ്ഥയാണ്. കാലാവസ്ഥ
അനുകൂലമാകുന്ന അവസരത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷിചെ
യ്ത് ആവശ്യത്തിൽ അധികമായി തീറ്റപ്പുൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ച് സംസ്കരി
ച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   സൈലേജ്

അധികമുള്ള പച്ചപ്പുല്ല് പ�ോഷകമൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ മുറിച്ച് വായു
കടക്കാത്ത രീതിയിൽ കുഴികളില�ോ അറകളില�ോ മൂന്നു മാസക്കാ
ലം വരെ സൂക്ഷിച്ച് പച്ചപ്പുല്ലിന് ദൗർലഭ്യമുള്ള കാലത്ത് കന്നുകാലി
ത്തീറ്റയായി നൽകാവുന്ന ഒരു ഉല്പന്നമാണ് സൈലേജ്. സൈലേജ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴികളെ (അറകളെ) സൈല�ോ എന്നു പറയുന്നു.
സൈല�ോകൾ പല ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലുമുണ്ട്. അതായത്
പിറ്റ്സൈല�ോ, ടവർസൈല�ോ, ബങ്കർ സൈല�ോ തുടങ്ങിയവ. പ്ര
ത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബാഗുകളിലും നിർമ്മിക്കാം.
ഒരുചെറുകിട ക്ഷീരകർഷകന് പിറ്റ്സൈല�ോ ആണ് ഏറ്റവും അനു
യ�ോജ്യം ഇത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാം. മഴക്കാ
ലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്തതും അധികം ഉറവയില്ലാത്തതും
ഉറച്ച മണ്ണുള്ളതുമായ ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
എത്രമാത്രം പുല്ല് സൈലേജാക്കുന്നുവ�ോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സൈല�ോയുടെ നീളവും, വീതിയും താഴ്ചയും കണക്കാക്കി കുഴി

തയ്യാറാക്കണം. 5 ടൺ സൈലേജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സൈല�ോ
പിറ്റിന് 3 മീറ്റർ നീളം, 1 1/2 മീറ്റർ വീതി, 2 1/2 മീറ്റർ താഴ്ച (ഉയരം)
ഉണ്ടായിരിക്കണം സൈല�ോയുടെ നാലു ചുവരും സിമന്റ് പൂശിയതാ
യിരിക്കണം അടിവശം സിമന്റിട്ടതും ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിവുള്ളതും
ആയിരിക്കണം. ഊറിവരുന്ന വെള്ളം ഒലിച്ചുപ�ോകാൻ വെളിയിലേ
ക്ക് ഓവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും സൈലേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതല്ല. ഹൈബ്രിഡ്
നേപ്പിയർ, മക്കള�ോളം, മണിച്ചോളം, ബജ്റ എന്നിവ സൈലേജിന്
പറ്റിയ പുല്ലിനങ്ങളാണ്. നിറയ്ക്കുന്ന പുല്ലിലെ ശുഷ്ക പദാർത്ഥം 30%
ൽ കുറയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ജലാംശം കൂടുതൽ ഉള്ള പുല്ലിന
ങ്ങൾ ചെറിയ വെയിലില് വാട്ടി ഉപയ�ോഗിക്കണം. ഉത്തമഗുണനി
ലവാരമുള്ള സൈലേജ് ലഭിക്കുന്നതിനും ചീഞ്ഞുപ�ോകാതെ സൂക്ഷി
ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പുല്ല് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി
അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞെടുത്ത പുല്ല് സൈലേജ്
കുഴിയിൽ അധികം കനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിറയ്ക്കുക. ഒരു ടൺ
പുല്ലിന് 30-35 കി.ഗ്രാം എന്ന നിരക്കിൽ മ�ൊളാസസ് (ശർക്കര) 1 കി
ല�ോയ്ക്ക് 3 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന ത�ോതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ലായനി
തയ്യാറാക്കുക. ശർക്കര ലായനി പുല്ലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നനയും
വിധം തളിക്കുക. ഗാർഡൻ സ്പ്രെയർ ഇതിനായി ഉപയ�ോഗിക്കാം.
ജലാംശം അധികമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത പാളി നി
രത്തുക. നന്നായി ചവിട്ടി അമർത്തി വായു വെളിയിൽ കളയുക. ഇട
യ്ക്ക് അല്പം ഉപ്പ് വിതറുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓര�ോ പാളി പുല്ലു നിരത്തി
പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക. സൈല�ോപിറ്റിന്റെ അടിയിൽ കുറവും മു
കളില�ോട്ടു വരും ത�ോറും കൂടുതലും ശർക്കര ലായനി തളിച്ചുക�ൊടുക്ക
ണം. ഇപ്രകാരം സൈല�ോപിറ്റ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾഭാഗം തറ
നിരപ്പിനും ഒരടി ഉയരത്തിൽ വരെ പുല്ല് നിരത്തിയശേഷം മുകളിൽ
വായുവും വെള്ളവും ഒട്ടും കടക്കാത്ത വിധം പ�ോളിത്തീൻ ഷീറ്റുക�ൊ
ണ്ട് മൂടണം. അതിനു മുകളിൽ 12-15 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ മണ്ണ്
കുഴച്ച് ചാണകം മെഴുകി ഉറപ്പിക്കണം. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ
പുല്ല് താഴുന്നത�ോടുകൂടി മുകൾഭാഗത്ത് പ�ൊട്ടലുണ്ടായാൽ വീണ്ടും
മണ്ണ് കുഴച്ച് തേച്ചു ക�ൊടുക്കണം.
വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ സസ്യധാന്യങ്ങ
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന 'ലാക്ടിക് ആസിഡ് ' പുല്ല് ദീർഘകാലം
കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ സൈലേജ് 3 മാസം ക�ൊണ്ട് ഉപയ�ോഗി
ക്കാൻ പാകമായിരിക്കും. ഇത് ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂ
ക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
സൈല�ോപിറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഗത്ത് കുറച്ചുസ്ഥ
ലം തുറന്ന് ആവശ്യമുള്ള സൈലേജ് എടുത്തുമാറ്റി വീണ്ടും പ�ോളി
ത്തീൻ ഷീറ്റുക�ൊണ്ട് മൂടിവയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സൈലേജ് വായുസ
മ്പർക്കമേറ്റ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതിന�ോ കേടാകുന്നതിന�ോ ഇടയാകും.
നല്ല സൈലേജിന് പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞനിറമായിരിക്കും. അതിന്
നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഗന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് പശുക്കൾ
വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതുമാണ്.
ഒരു പശുവിന് ഒരു ദിവസം ശരാശരി 15 മുതൽ 20 കി.ഗ്രാം വരെ
സൈലേജ് നൽകാം.

ഹേ (Hay)

ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള തീറ്റപ്പുൽ, പയർവർഗ്ഗ ചെടികൾ, ധാ
ന്യവർഗ്ഗ ചെടികൾ എന്നിവയെ ഭാവിയിലെ ഉപയ�ോഗത്തിന്, പ്ര
ത്യേകിച്ചും ദൗർലഭ്യം നേരിടുമ്പോൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും
യ�ോജിച്ചതും ചെലവു കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയാണ് ഹേ നിർമ്മാണം.
തണ്ടിന് കട്ടികുറഞ്ഞവയാണ് ഹേ നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്ത
മായത്. ഹേ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പുൽവർഗ്ഗ ചെടികൾ
പൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും, ധാന്യവർഗ്ഗ ചെടികൾ അരിമണികളിൽ
പാലുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും, പയർവർഗ്ഗച്ചെടികൾ പൂവ് നിരന്നുവരു
ന്ന സമയത്തുമാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. പുല്ല് ഉണക്കുന്ന സമ
യത്ത് അധികം വെയിൽ ക�ൊണ്ട് പച്ചപ്പ് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടാ

yy ടണൽ വെന്റിലേഷന്റെ ഭാഗമായി എക്സ�ോസ്റ്റ് ഫാൻ/കൂളർ
എന്നിവ ഉപയ�ോഗിച്ച് കൂടിനുള്ളിൽ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
yy കൂട്ടിനുള്ളിൽ വിരിയുടെ കനം 6 സെ.മീ. ൽ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
ഈർപ്പമുള്ള വിരി യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
yy കൂടിന് പുറത്തുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ പുറത്ത് വെള്ള നിറത്തി
ലുള്ള പെയിന്റ് പൂശുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ ടി സംഭരണി പന്തൽ
ഉപയ�ോഗിച്ച് മറയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
yy ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും കൂടിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പ്
ലൈനുകൾ ചാക്ക് ഉപയ�ോഗിച്ച് മൂടേണ്ടതാണ്.
yy ക�ോഴികൾക്ക് രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുമ്പേയും വൈകുന്നേരം 5
മണിക്ക് ശേഷവും മാത്രമേ തീറ്റ നൽകുവാൻ പാടുള്ളൂ.
yy ഊർജ്ജം കുറഞ്ഞ തീറ്റ, അമിന�ോ അമ്ലങ്ങൾ, സ�ോഡിയം, ബൈ
കാർബണേറ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത നൽകാവുന്നതാണ്.
yy ക�ോഴികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിദിന വെള്ളത്തിന്റെ ത�ോതിൽ
രണ്ടിരട്ടി വർദ്ധനവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 1000 ഇറച്ചിക്കോഴികൾ
ക്ക് 600 ലിറ്റർ എന്ന ത�ോതിൽ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം
നൽകേണ്ടതാണ്.
yy തീറ്റ/വെള്ളം എന്നിവയിൽ കൂടി ജീവകം സി (ഒരു ക�ോഴിക്ക്
40 മില്ലിഗ്രാം എന്ന ത�ോതിൽ) എ, ഡി, ബി2 മിശ്രിതം നൽകാ
വുന്നതാണ്.
yy ഊഷ്മാവിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായി അസ്പ്രിൻ വെള്ളത്തിൽ
ചേർത്ത് നൽകാവുന്നതാണ്.
yy പകൽ സമയങ്ങളിൽ ക�ോഴിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇടക്കിടെ പ്രവേശി
ക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പുറത്ത് നിന്ന് അവയെ നിരീക്ഷിക്കാ
വുന്നതാണ്.
വേനൽക്കാലത്ത് മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയരീതികൾ അവലംബിക്കു
ന്നതുവഴി ക�ോഴി വളർത്തലിൽ വേനൽക്കാലത്ത് കർഷകർക്കുണ്ടാ
കുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുവാന�ോ കുറയ്ക്കുവാ
ന�ോ സാധിക്കും.

ക�ോഴികളിലെ

വേനൽക്കാല പരിരക്ഷ

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ.പി.സെൽവ കുമാർ

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		
പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
		

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ
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-

ജയശ്രീ ബി.

-

മായ സന്തോഷ്

		
പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ
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ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

ക�ോ

ഴികളുടെ ആര�ോഗ്യം, വളർച്ച, ഉത്പാദന ക്ഷമത, ര�ോഗ
പ്രതിര�ോധശേഷി എന്നിവയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില
നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷതാപ
ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങള�ോടുപ�ോലും പെട്ടെന്ന്
പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളാണ് ക�ോഴികൾ. ക�ോഴികളു
ടെ ശാരീരിക താപനിലയായ 410 സെൽഷ്യസിനെ സ്ഥായിയായി
നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവാണ് അവയ്ക്ക്
തികച്ചും യുക്തമായ അന്തരീക്ഷ താപനില. ക�ോഴികളെ സംബ
ന്ധിച്ച് അവയ്ക്ക് തികച്ചും യുക്തമായ അന്തരീക്ഷ താപനില പരിധി
210C-240C ആണ്. ഇത് പ്രധാനമായും ക�ോഴിക്കൂടുകളുടെ അവസ്ഥ
യെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 240C ന് മുകളിൽ
വരുമ്പോൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുട്ടകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാ
വുകയും അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും പ�ോഷകമൂല്യത്തിലും വ്യതിയാ
നം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇറച്ചിക്കോഴികളിൽ അവയുടെ ശരീ
രഭാരത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു.

ലക്ഷണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 240C ൽ കൂടുമ്പോൾ
yy ക�ോഴികൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു.
yy ക�ോഴികൾ തമ്മിൽ അകന്ന് പ�ോകുന്നതായി കാണുന്നു.
yy ക�ോഴിക്കൂടിനുള്ളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില 300C ൽ കൂടുമ്പോൾ
കഴിക്കുന്ന തീറ്റയുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു. അന്തരീക്ഷ
ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓര�ോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധനവി
നും 3.6% എന്ന ത�ോതിൽ തീറ്റ കഴിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുന്നതാ
യി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
yy കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ത�ോതിൽ രണ്ട് ഇരട്ടിയിലധികം വർ
ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു.
yy മാംസ്യം, ഊർജ്ജം എന്നീ പ�ോഷക ഘടകങ്ങൾ കാൽസ്യം,
പ�ൊട്ടാസ്യം, ഫ�ോസ്ഫറസ് മുതലായ ധാതുക്കൾ, A, B2, C, D
മുതലായ ജീവകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ത�ോത് ശരീരത്തിൽ കുറയു
മ്പോൾ പ്രതിര�ോധശേഷി കുറയുന്നു.
yy ക�ോഴിവസന്ത, രക്താതിസാരം മറ്റ് കരൾസംബന്ധമായ അസുഖ
ങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടയാകുന്നു.
yy ക�ോഴിക്കൂടിനുള്ളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില 350Cല് കൂടുമ്പോൾ
ക�ോഴികൾ മരണപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
yy ക�ോഴിക്കൂടിന്റെ ഘടന, ക�ോഴികളുടെ പരിചരണം എന്നിവയിലൂ
ടെ ശാസ്ത്രീയമായ വേനൽക്കാല സംരക്ഷണം ഫലപ്രദമായി നട
പ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
yy ക�ോഴിക്കൂടുകൾ, കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട
താണ്.
yy 6 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഓലമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയാണ് ഏറ്റവും
ഉചിതം. ഓട്, അലുമിനിയം ഷീറ്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമാണ്
മേൽക്കൂരയ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ മുകളിൽ
ഓല മേയേണ്ടതാണ്.
yy ഓട്, അലുമിനിയം ഷീറ്റ് കൂരകളുടെ മേൽഭാഗത്ത് വെള്ളനിറ
ത്തിലുള്ള പെയിന്റും, കൂടിനുള്ളിൽ (അടിഭാഗം) കറുത്ത നിറത്തി
ലുള്ള പെയിന്റും പൂശേണ്ടതാണ്.
yy മേൽക്കൂര തറയിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 4 മീറ്റർ പ�ൊക്കത്തിലാ
യിരിക്കണം. പ�ൊക്കം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിനുള്ളിൽ വായു
സഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുകയും ഊഷ്മാവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
yy കൂടിന്റെ 4 വശങ്ങളിലും വാരി ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുറത്തേക്ക്
തള്ളി നിൽക്കേണ്ടതാണ്.
yy കൂടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ 20 സെമീ പ�ൊക്കത്തിൽ പണിയുക
യും മേൽക്കൂരയ്ക്കും പാർശ്വഭിത്തികൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം 18 ഗേജ്
12 മി.മി വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പിവല ഉപയ�ോഗിച്ച് മറയ്ക്കുകയും
ചെയ്യണം.
yy പ്രസ്തുത കമ്പിവല ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും
വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
yy പാർശ്വഭിത്തിയിൽ വെള്ളം തളിച്ച ചാക്കിട്ട് കൂട്ടിനുള്ളിൽ
തണുത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്.
yy വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ കൂടിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 10% കൂട്ടേണ്ടതാണ്
(100 ഇറച്ചിക്കോഴികൾക്ക് 110 ചതുരശ്ര അടി എന്ന ത�ോതിൽ)
yy കൂടിന്റെ വീതി 20 അടിയിൽ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
yy കൂടിന്റെ മ�ോന്തായത്തിലൂടെ ഉഷ്ണവായു കടന്നുപ�ോകുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
yy മേൽക്കൂര സ്പ്രിംഗ്ളർ സംവിധാനം ഉപയ�ോഗിച്ച് നനയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

C. ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്
സ്വാഭാവിക മരണം
 സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്ത ഡെത്ത് ക്ലെയിം ഫ�ോം
പൂരിപ്പിച്ചത് (പാർട്ട് എ ന�ോമിനി ഒപ്പ് വെച്ചത്, ഇംഗ്ലീഷ് അറി
യാവുന്ന സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്, പാർട്ട് സി ന�ോമിനി സ്റ്റാമ്പിൽ ഒപ്പ്
വെച്ചത് )
 ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് – ക�ോപ്പി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.
 ന�ോമിനിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഫ�ോൺ നമ്പർ.
 ന�ോമിനിയുടെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെ
ടുത്തിയ പേജ് )/ആധാർ ക�ോപ്പി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.
 മേൽ വിവരിച്ച രേഖകൾ 15 ദിവസത്തിനകം ക്ഷീരവികസന
ആഫീസർക്ക്/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

അപകട മരണം
മേൽപറഞ്ഞവ കൂടാതെ
 ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്(എഫ്.ഐ.ആർ)/പ്രോബ്ലം
ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ
റിപ്പോർട്ട്(പി.ഐ.ആർ)/ഫൈനൽ
പ�ോലീസ് റിപ്പോർട്ട്(എഫ്.പി.ആർ)/പ�ോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർ
ട്ട്(പി.എം.ആർ)ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എസ്.ഐ റാങ്കിൽ
കുറയാത്ത പ�ോലീസ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി	 : Ms.ദർശന
ഫ�ോൺ നമ്പർ		
: 8606176555
Email id 			
: ebclaimskoc1@am-exinsure.com

D. ഗ�ോസുരക്ഷ (കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് )
 എൻറ�ോൾമെന്റ് ഫ�ോം പൂരിപ്പിച്ച് വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടറുടെ സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റും, കറവപശുവിന്റെ ഇയർ ടാഗ് നമ്പറും വ്യക്തമാക്കുന്ന
രണ്ട് ഫ�ോട്ടോ മ�ൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അപ്ല�ോഡ്
ചെയ്യണം.
 പ�ോളിസി ആരംഭിച്ച് ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം കറവമാടുകൾക്ക്
ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ/മരണം എന്നിവയ്ക്ക് പരിരക്ഷ ഇല്ല.

FAR

 ടാഗ് കളഞ്ഞു പ�ോയാൽ പുതിയ ടാഗ് ചെയ്തു ഇൻഷ്വററെ അറി
യിക്കുകയും ഫ�ോട്ടോ അപ്ല�ോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. ക്ലെയിം
ലഭിക്കുവാൻ ഇത് നിർബന്ധമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :
ബ്ലോക്കിലെ ക്ഷീരവികസന ആഫീസ്
ജില്ലാ ക്ഷീരവികസന ആഫീസ്

മരണപ്പെട്ടാൽ
 9036332644 നമ്പറിൽ ക്ലെയിം 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറിയി
ക്കുക.
 മ�ൊബൈലിൽ കറവമാടിന്റെയും ഇയർ ടാഗ് നമ്പറും വ്യക്ത
മാക്കുന്ന രണ്ട് ഫ�ോട്ടോ എടുത്ത് സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടി അപ്
ല�ോഡ് ചെയ്യണം.
 പ�ോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന�ോട�ൊപ്പം പ�ോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന
ഫ�ോട്ടോ, മരണപ്പെട്ട കറവ പശുവിന്റെ ഇയർ ടാഗിന്റെ ഫ�ോട്ടോ
എന്നിവയുംനിശ്ചിത ഫ�ോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷയ�ോട�ൊപ്പം 15
ദിവസത്തിനകം അയയ്ക്കണം.
 രജിസ്റ്റേർഡ് വെറ്ററിനറി സർജൻ നൽകുന്ന മരണ സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ്.
 ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പകർപ്പ്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടു
ത്തിയ പേജ് ) അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ചെക്ക് ലീഫ്.
 പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച നിശ്ചിത ഫ�ോറം.

പിറ്റിഡി ക്ലെയിമുകൾ
 ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയുടെ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ പരിശ�ോധന
യും റിപ്പോർട്ടും.
 രജിസ്റ്റേർഡ് വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അനുബന്ധ
ചികിത്സാ രേഖകളും.
 ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങളും അസ്സൽ
ബില്ലുകളും.
 ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കറവമാടിന്റെ ടാഗ് വ്യക്തമാകുന്ന വിധ
ത്തിലുള്ള ഫ�ോട്ടോ.
 ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പകർപ്പ്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടു
ത്തിയ പേജ് ) അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ചെക്ക് ലീഫ്.
 ഇയർ ടാഗ് നിർബന്ധമാണ്.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി	 : Ms. ദർശന
ഫ�ോൺ നമ്പർ		
: 8606176555
Email id 			
: ebclaimskoc1@am-exinsure.com
വെബ്സൈറ്റ് : www.ksheerasanthwanam.in:90 ൽ നിന്നും ഫ�ോറ
ങ്ങൾ ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്യാം.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്
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 ന�ോമിനിയുടെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെ
ടുത്തിയ പേജ് )/ആധാർ (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ).
 ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ).
 മേൽ വിവരിച്ച രേഖകൾ 15 ദിവസത്തിനകം ക്ഷീരവികസന
ആഫീസർ/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് ന�ോമിനി സമർപ്പിക്കുക.
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2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട�ോൾ ഫ്രീ നമ്പർ
18602334446
18602334448
0484-2401337

ജില്ലാതലത്തില് ബന്ധപ്പെടേണ്ട
ന�ോഡൽ ആഫീസർമാർ
1. തിരുവനന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ക�ോട്ടയം
a) ശ്രീ.സൂരജ്, മ�ൊബൈൽ നം.8606175444,
ഇ-മെയിൽtrivandrumddd@mdindia.com
b) ശ്രീ.വിശ്വകുമാർ.കെ, മ�ൊബൈൽ നം.9495381892,
ഇ-മെയിൽviswakumark@mdindia.com
2. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്
a) ശ്രീ.അരുൺ, മ�ൊബൈൽ നം.8606175333,
ഇ-മെയിൽernakulamddd@mdindia.com
b) ശ്രീ.വിശ്വകുമാർ.കെ, മ�ൊബൈൽ നം.9495381892,
ഇ-മെയിൽviswakumark@mdindia.com
3.	മലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർഗ�ോഡ്
a) ശ്രീ.രാജേഷ്, മ�ൊബൈൽ നം.8606175666,
ഇ-മെയിൽcalicutddd@mdindia.com
b) ശ്രീ.വിശ്വകുമാർ.കെ, മ�ൊബൈൽ നം.9495381892,
ഇ-മെയിൽviswakumark@mdindia.com
തയ്യാറാക്കിയത് - എസ്. ശ്രീകുമാര്
ഡയറക്ടര്, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ക്ഷീരസാന്ത്വനം
സമഗ്ര ക്ഷീരകർഷക
ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്,
കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി,
മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീര�ോല്പാദക യൂണിയനുകൾ,
ക്ഷീര കർഷകർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭം

ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതികൾ
 ആര�ോഗ്യസുരക്ഷ
 അപകടസുരക്ഷ
 ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്
 ഗ�ോസുരക്ഷ

ഉപഭ�ോക്താക്കൾ
 കേരള ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമിനിധിയിൽ അംശാദായം നൽകുന്ന
തും പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ നൽകി വരുന്നതുമായ
കർഷകർ, ജീവിത പങ്കാളി, 25 വയസ്സ് വരെ പ്രായമായ രണ്ട്
കുട്ടികൾ.
 ക്ഷീരസംഘം ജീവനക്കാർ, ജീവിത പങ്കാളി, 25 വയസ്സ് വരെയു
ള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ.
 25 വയസ്സിൽ താഴെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മക്കൾ ഉള്ളവർ അധിക
പ്രീമിയം തുക നൽകിയാൽ ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പദ്ധതിയിൽ
പരിരക്ഷ.

പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
 ക്ഷീരമേഖലയിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്കും, കറവമാടുകൾക്കും
സമഗ്ര പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ പദ്ധതി.
 നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് 50,000/- രൂപ വരെ
പരിരക്ഷ.
 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ നട
ത്തേണ്ട അസുഖങ്ങൾക്ക് (ന�ോൺ മെഡിക്കൽ ഒഴികെ) പരിര
ക്ഷ.
 ആര�ോഗ്യസുരക്ഷ പദ്ധതിയിൽ 80 വയസ്സുള്ളവർക്ക് വരെ
അംഗമാകാം.
 ഡയാലിസിസ്, കീമ�ോതെറാപ്പി, റേഡിയ�ോ തെറാപ്പി, കണ്ണ്
ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്ക് 24 മണിക്കൂർ പരിധിയില്ല.
 ആശുപത്രിയിലെ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് 30 ദിവസം മുമ്പും ചി
കിത്സക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് 60 ദിവസം വരെയും
ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ.
 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ക്യാഷ് ലെസ്
ചികിത്സാ സൗകര്യം.
 സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ സുഖ ചികിത്സ ഒഴി
കെയുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് റീഇമ്പേഴ്സ്മെ ന്റ്.

 അപകടംമൂലം മരണപ്പെടുന്ന കർഷകന്റെ ന�ോമിനിക്ക് 100%
പരിരക്ഷ തുക.
 അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിര അംഗവൈകല്യത്തിനു 100%
പരിരക്ഷ.
 അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗിക അംഗവൈകല്യത്തിനു ആനു
പാതിക സഹായം.
 അപകടംമൂലം മരണപ്പെടുകയ�ോ സ്ഥിര അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാ
കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന അംഗത്തിന്റെ 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമു
ള്ള രണ്ട് മക്കൾക്ക് 25,000/- രൂപ വീതം പഠന സഹായം.
 സ്വാഭാവിക മരണമ�ോ/അപകട മരണമ�ോ ഉണ്ടാകുന്ന 60 വയ
സ്സുവരെയുള്ള അംഗത്തിന് എൽ.ഐ.സി യിൽ നിന്നും 1 ലക്ഷം
രൂപയും അപകട മരണം സംഭവിക്കുന്ന അംഗത്തിന് (80 വയസ്സ്
വരെയുള്ളവർക്ക് ) അപകട ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും
5 ലക്ഷം രൂപയും പരിരക്ഷാ തുകയായി ന�ോമിനിക്ക് ലഭിക്കും.
 സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പ�ോളിസി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ 45 ദി
വസത്തിന് ശേഷവും അപകട മരണത്തിന് പദ്ധതി ആരംഭം
മുതലും പരിരക്ഷ.
 കറവമാടുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാഗ് നമ്പർ വ്യക്തമാക്കു
ന്ന വിധത്തിൽ ഫ�ോട്ടോ മ�ൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അയ
ക്കണം. ഇത�ോട�ൊപ്പം രജിസ്റ്റേർഡ് വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനിവാര്യം.
 കറവമാട് മരണപ്പെട്ടാൽ 100% പരിരക്ഷ.
 ര�ോഗത്താൽ കറവ വറ്റുക/വന്ധ്യത എന്നിവയ്ക്ക് 75% പരിരക്ഷ.

ക്ലെയിം ലഭിക്കുന്നതിന്
A. ആര�ോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ്
a. ക്യാഷ് ലെസ് സൗകര്യം

 MD India Ltd കമ്പനിയുടെ (TPA) പരിധിയിലുള്ള സംസ്ഥാന
ത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിക
ളിലും ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
 ഇൻഷ്വറൻസ് കാർഡ്, ഫ�ോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
എന്നിവ ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകുന്ന സമയത്ത് കൈവശം ഉണ്ടാ
കേണ്ടതാണ്.
 ചികിത്സാ സൗകര്യം സുഗമമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഇൻഷ്വറൻസ്
കാർഡിൽ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
 ഇൻഷ്വറൻസ് കാർഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഇൻഷ്വറൻസ്











ഡെസ്കിൽ കാണിക്കേണ്ടതും അത�ോട�ൊപ്പം നൽകുന്ന ഫ�ോറ
ത്തിൽ ര�ോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു ഒപ്പുവെച്ച് നൽകേണ്ട
തുമാണ്.
ര�ോഗവിവരങ്ങളും ചികിത്സാ വിവരങ്ങളും ഡ�ോക്ടർ രേഖപ്പെടു
ത്തിയ ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് MD India Ltd കമ്പനിക്ക്
(TPA) നൽകുന്നതാണ്.
ഇൻഷ്വറൻസ് പ�ോളിസി വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ
യിൽ അനിവാര്യമായ അംഗീകാരം പ�ോളിസി പരിധിയിൽ വരു
ന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ TPA അറിയിക്കും.
ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യു
മ്പോൾ ചികിത്സയുടെ വിവരവും ബില്ലുകളും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം
TPA ആശുപത്രിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതാണ്.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബില്ലുകളും ഫ�ോറങ്ങളും
ബ�ോദ്ധ്യപ്പെട്ടു ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സയു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സംശയങ്ങൾക്കും (ഫ�ോണ് നമ്പര്
അവസാനത്തെ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു) മേഖല തിരിച്ചുള്ള
ന�ോഡൽ ഓഫീസർമാരെ വിളിക്കേണ്ടതുമാണ്.
ന�ോൺ മെഡിക്കൽ ഇനങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരാ
ത്തതാണ്.
ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന മരു
ന്നുകളുടെ തുക റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സാ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ
ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ആവശ്യമുണ്ട്.
ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സാ അംഗീകാരം/തിരസ്കരണം മുതലായവ
യുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയ
ത്ത് തന്നെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള ന�ോഡൽ ഓഫീസർമാരെ വിളി
ക്കാവുന്നതാണ് (അവസാനത്തെ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു).

b. റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സൗകര്യം
 ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ (മുറിവാടക, ഡ�ോക്ടർ/നഴ്സിം്ഗ് ചാർജു
കൾ, അനസ്തേഷ്യ, രക്തം, ഓക്സിജൻ, ലബ�ോറട്ടറി, എക്സ്റേ, സ്കാ
നിങ്ങ് മുതലായവ),ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എന്നിവ ഡ�ോക്ടറുടെ
സാക്ഷ്യപത്രത്തോടുകൂടി.
 സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്ത ഫ�ോറം പൂരിപ്പിച്ചത്.
 ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ് )/
ആധാർ ക�ോപ്പി.
 ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരവികസന ആഫീസർക്ക്/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക്

ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണം.
 ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സയ്ക്ക് മേൽപറഞ്ഞ രേഖകൾ ആവശ്യമി
ല്ല. എന്നാൽ ഇൻഷ്വറൻസ് കാർഡിന�ോട�ൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ
കാർഡ് നിർബന്ധം.
അംഗം മരണപ്പെട്ടാൽ
 ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 ന�ോമിനിയുടെ തിരിച്ചറിയല്രേഖ.
 ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ് )/
ആധാർ ന�ോമിനിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 വിവരം ഉടൻ ജില്ലാ ന�ോഡൽആഫീസറെ/ക്ഷീരവികസന
ആഫീസറെ/ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറെ അറിയിക്കണം.
 ഫ�ോറം ക്ഷീരസാന്ത്വനം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺല�ോഡ്
ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച് മേൽ വിവരിച്ച രേഖകള�ോടെ
ക്ഷീരവികസന ആഫീസർക്ക്/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പി
ക്കണം.

B. അപകടസുരക്ഷ പ�ോളിസി
സ്ഥിര അംഗവൈകല്യം/ഭാഗിക അംഗവൈകല്യം
 ആശുപത്രി ഡിസ്ചാർജ് റിപ്പോർട്ട് (അപകടം ക�ൊണ്ടുണ്ടായ
വൈകല്യം എത്രയെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം).
 ഡ�ോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്ത ഫ�ോറം പൂർണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചത്.
 ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ് ),
ആധാർ ക�ോപ്പി (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ).
 അപകടം നടന്ന് 5 ദിവസങ്ങൾക്കകം ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരവികസന
ആഫീസർക്ക്/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് മേൽവിവരിച്ച രേഖകൾ
സമർപ്പിക്കണം.

മരണം നടന്നാൽ
മേൽപറഞ്ഞത് കൂടാതെ
 സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്ത ഡെത്ത് ക്ലെയിം ഫ�ോം
പൂരിപ്പിച്ചത് (പാർട്ട് എ ന�ോമിനി ഒപ്പ് വെച്ചത്, ഇംഗ്ലീഷ് അറി
യാവുന്ന സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്, പാർട്ട് സി ന�ോമിനി സ്റ്റാമ്പിൽ ഒപ്പ്
വെച്ചത് )
 ന�ോമിനിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഫ�ോൺ നമ്പർ.

ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേവിച്ചത്	
കടുക്, വറ്റൽമുളക്, അരി
		
പച്ചമുളക് /കാന്താരി
-

ആവശ്യമെങ്കിൽ
കടുക് വറുക്കാൻ
ആവശ്യത്തിന്
ആവശ്യത്തിന്

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്നവിധം
ചുവടു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക്,
മുളക്, അരി ഇവ വറുക്കുക. അതിനുശേഷം തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളി
യും മുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അത് കടുകിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇള
ക്കുക (പയർ വേവിച്ചത് ചേർക്കുന്നുവെങ്കിൽ). അതിലേക്ക് പ്ലാവില
ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇവ ചേർത്ത് അട
ച്ചുവച്ച് വേവിക്കുക.

തയ്യാറാക്കുന്നവിധം
ചക്കച്ചുളകൾ വേവിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം ചൗവ്വരി വെള്ളത്തിലുതിർ
ത്ത് തീയിൽവെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ചുളകൾ മിക്സിയിൽ അടി
ച്ചെടുക്കുക.
ചക്കക്കുരു പ�ൊടി, ചൗവ്വരി വേവിച്ചത്, കായപ്പൊടി, മുളകു പ�ൊടി,
ചക്ക അരച്ചത്, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി
അരിച്ചെടുത്ത ഈ മിശ്രിതം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എണ്ണ പുരട്ടിയ
ഇലയിൽ വച്ച് പരത്തി വെയിലത്തു വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം.
ഇത് സാധാരണ പപ്പടം പ�ോലെ എണ്ണയിൽ വറുത്തുക�ോരി ഉപ
യ�ോഗിക്കാം.

തയ്യാറാക്കിയത് - രാജശ്രീ ആര്.

-

500 ഗ്രാം
100 ഗ്രാം
25 ഗ്രാം
15 ഗ്രാം
5 ഗ്രാം
ആവശ്യത്തിന്

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

-

മായ സന്തോഷ്

		
ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം
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പച്ച ചക്കച്ചുളകൾ
ചക്കക്കുരുപ�ൊടി
ചൗവ്വരി
മുളകുപ�ൊടി (കുരുമുളക് ചതച്ചത് )
കായപ്പൊടി
ഉപ്പ്

FAR

നാവൂറും
ചക്കവിഭവങ്ങള്

ചക്ക പപ്പടം

ary
A n n ivers

2019

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

ഒ

ചക്കക്കുരു ച�ോക്ളേറ്റ്

ചക്കകൂഞ്ഞു ബർഗർ
രുകാലത്ത് മലയാളിയുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയിരുന്ന പ�ോഷകമൂല്യമു
ള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു ചക്ക. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴ�ോ നാം എല്ലാം
കളഞ്ഞ് അതിവേഗ ഭക്ഷണക്കൂട്ടിൽ അഭയം തേടി,

ആര�ോഗ്യഭക്ഷണം പുഴുവെടുത്തു നശിച്ചുപ�ോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നാം വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന
ഫലത്തെ ആര�ോഗ്യഭക്ഷണമാക്കുന്നു.
പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ
ബർഗർ, പാസ്ത, പിസ്സ അങ്ങനെ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ചക്കയിൽ
നിന്നും തയ്യാറാക്കാം. ആഹാരമായും ഔഷധമായും, വാദ്യോപക
രണ നിർമ്മാണത്തിലും, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം
നമുക്ക് പ്ലാവിനേയും ചക്കയേയും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താം.
പ്ലാവില (ത�ോരൻ), മുള്ള് (ദാഹശമനി), ചകിണി (വിവിധതരം
കറികൾ, മിക്സചർ), മടല്, ചുള എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയ�ോ
ഗിക്കാം. പഴുത്താൽ സ്വീകാര്യത കുറഞ്ഞ കൂഴച്ചക്ക ഉണക്കി സൂക്ഷി
ക്കാം, ചക്കക്കുരുവും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്നും
നിരവധി മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെ സം
സ്ഥാനഫലമായ ചക്ക പാഴാക്കാതെ അതാതു കാലങ്ങളിൽ സം
സ്കരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അതിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഭക്ഷ്യസംസ്കാര
ത്തിനായി നമുക്കു കൈക�ോർക്കാം.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

കൂഞ്ഞ് വേവിച്ചുടച്ചത്
സവ�ോള (ചെറുതായിഅരിഞ്ഞത് )
ഗരംമസാല പ�ൊടി
മഞ്ഞൾ പൊടി
ഇഞ്ചിവെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്
കുരുമുളക് പ�ൊടി
ഉപ്പ്
എണ്ണ
തക്കാളിമുറിച്ചത്	
ചീസ്	
ബർഗർബൺസ്	
മയ�ോണൈസ്	
റ�ൊട്ടിപ്പൊടി
കാബേജ്	

- 1 Cup
1/2 Cup
- 1/2 tsp
- 1/4 tsp
- 1/2 tsp
- 1/2 tsp
- ആവശ്യത്തിന്
-	വറുക്കാനാവശ്യമായത്
ആവശ്യത്തിന്	
- 1 Cup
- 1 Cup

}

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ
ചക്കക്കുരു
പാൽപ്പൊടി
ക�ൊക്കോപൗഡർ
ബട്ടർ

-

10 എണ്ണം
4
2 ടീസ്പൂൺ
8 ടീസ്പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്നവിധം
ചക്കക്കുരു ചുവന്നത�ൊലിയ�ോടുകൂടി നുറുക്കി ചെറുതീയിൽ വറുത്തെടു
ക്കുക. പഞ്ചസാരയും പാൽപ്പൊടിയും ക�ോക്കോപൗഡറും ചേർത്ത്
പ�ൊടിക്കുക.
ബട്ടർ ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് പ�ൊടി കുറേശ്ശേ ചേർത്ത്
യ�ോജിപ്പിച്ച് chocolate mould ൽ ഒഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ
വയ്ക്കുക. ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷം എടുക്കാം.

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഒരു പാനിൽ ചുടാകു
ബ�ോൾ 2 tsp എണ്ണ
ഒഴിച്ചു
അതിലേക്ക്
ചെറുതായി അരിഞ്ഞ
സവ�ോള ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും
ചേർത്തു വഴറ്റുക.ഇഞ്ചി
വെളുത്തുള്ളി
പേസ്റ്റ്
ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അതി
ലേക്കു ഗരംമസാല, ഉപ്പ്,
മഞ്ഞൾപൊടി, കുരുമുള
ക�്പൊ ടി എല്ലാം കുടി ഇട്ട് ഇളക്കുക. അതിലേക്കു വേവിച്ചുടച്ച കൂഞ്ഞും
ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യ�ോജിപ്പിക്കുക. തണുത്ത ശേഷം വൃത്താകൃ
തിയിൽ പാറ്റി തയ്യാറാക്കുക. ഒരു പാനിൽ പാറ്റി വറുക്കുവാൻ ആവശ്യ
മുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചുടാകുബ�ോൾ ഓര�ോന്നായി റ�ൊട്ടി
പ�ൊടിയില് മുക്കി വറുത്തു ക�ോരുക. ബണ് നടുവേ മുറിച്ച് അതിലേക്ക്
കാബേജ്, മയ�ോണിസ്, കുരുമുളക�്പൊടി ഇവ യ�ോജിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുക.
ഒരുകഷ്ണം ചീസ്, വറുത്ത പാറ്റി, തക്കാളി എന്നിവ അടുത്ത കഷ്ണം
ബണ്ണിനു ഇടക്ക് വെച്ച് സെറ്റുചെയ്യുക.

പ്ലാവില ത�ോരൻ
കിളിർന്നു പ്ലാവില	
തേങ്ങ ചിരകിയത്
വെളുത്തുള്ളി
മഞ്ഞൾപ്പൊടി

-

20 എണ്ണം
1/2 കപ്പ്
2 അല്ലി
ആവശ്യത്തിന്

മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ്
ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ക്ഷീര�ോൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന
ക്ഷീരകർഷകന് മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ് അനുവദിച്ചു
വരുന്നു. ഓര�ോ വർഷവും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
ജില്ലാ ക്ഷീരകർഷക സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവാർഡ്
വിതരണം നടത്തുന്നത്.

ക്ഷീരസുരക്ഷ പദ്ധതി
ക്ഷീരസുരക്ഷ പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ
യ്ക്കായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു. മാരകര�ോഗങ്ങൾ, പകർച്ച
വ്യാധികൾ, പശുപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പരി
ക്കുകൾ
തുടങ്ങി
വിവിധ
ഇനങ്ങളിൽ
ധനസഹായം
അനുവദിച്ചുവരുന്നു.
അപകടമരണം
സംഭവിക്കുന്ന
ക്ഷീരകർഷകരുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസ
ഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു.

ക്ഷേമനിധി
ഒരു വഴികാട്ടി

1969

ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയു
ന്നതിനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും
www.kdfwf.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താവുന്ന
താണ്.

നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്:

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
കേരള ക്ഷീരകർഷക
ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ്
റ്റി സി 26/1135, തുമ്പുങ്കൽ മന�ോജ് മന്ദിർ,
പി.എം.ജി.റ�ോഡ്,
പട്ടം പാലസ് പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം- 695004,
ഫ�ോൺ: -0471-2723671
keraladairyfarmerswfb@yahoo.in

ക്ഷേമനിധി പദ്ധതികളുടെ ധനകാര്യ വിവരം
പെൻഷൻ - 1200/- രൂപ
കുടുംബപെൻഷൻ - 150/- രൂപ
വിവാഹധനസഹായം - 5000/- രൂപ
മരണാനന്തരധനസഹായം - 3000/-രൂപ
വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം* എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം - 1000/-രൂപ
* പ്ലസ്സ് 2 തലം - 1500/-രൂപ
* ഡിഗ്രി തലം - 2000/-രൂപ
* 	പ്രൊഫഷണൽ തലം - 2500/-രൂപ

കേരള ക്ഷീര കർഷക

ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം കരസ്ഥമാക്കൂ...
ജീവിത ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കൂ....
തയ്യാറാക്കിയത് - ജ�ോഷി ജ�ോസഫ്

സി.ഇ.ഒ., ക്ഷീരകര്ഷകക്ഷേമനിധി ബ�ോര്ഡ്
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

M
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ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി അംഗം മരണപ്പെടുന്നവേളയിൽ കുടുംബ
ത്തിന് മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു. മരണാനന്ത
രകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നരീതിയിൽ മരണ
ദിവസം തന്നെ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നു.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

FAR

മരണാനന്തര ധനസഹായം

മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ്
(സംസ്ഥാനം) - 10,000/-രൂപ
(ജില്ല) - 5000/- രൂപ
ക്ഷീരസുരക്ഷ പദ്ധതി
* അപകടമരണം സംഭവിച്ചവർക്ക് - 50,000/- രൂപ
* മാരകര�ോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് - 15,000/- രൂപ
* അപകടം, സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥായിയായ
അവശതയ്ക്ക് - 10,000/-രൂപ
* പകർച്ചവ്യാധി, പശുപരിപാലനത്തിനിടെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക
ണ്ടാകുന്ന അപകടം, ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്ക്, പാമ്പുകടി,
	പേവിഷബാധ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായം 2000/- രൂപ

ary
A n n ivers

2019

ക്ഷേമനിധി ഒരാമുഖം
കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ വിപണനം
നടത്തുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പെൻഷനും മറ്റ് ധനസഹായങ്ങളും
അനുവദിയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കായാണ് കേരള ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി
ബ�ോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി ആനു
കൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം നേടേണ്ടതുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലാണ് ക്ഷേമനിധിയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത്. ക്ഷീരകർഷകൻ അപേക്ഷ സമർ
പ്പിക്കുന്നതു മുതൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ
പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമനിധിയുടെ സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമായ
ക്ഷീരജാലകത്തിലൂടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷീരകർഷ
കർക്ക് നേരിട്ടോ, അക്ഷയ സെന്ററുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകൾ
എന്നിവ മുഖേനയ�ോ, ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്
ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയ�ോ അപേക്ഷകൾ
സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ക്ഷീരകർഷക
പെൻഷണർമാർ വർഷാവർഷം സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ലൈഫ് സർട്ടി
ഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം മുഖേന നൽകുവാൻ
സാധിക്കും. ആധാർ ഡേറ്റാബെയ്സ
 ിലെ ബയ�ോമെട്രിക് വിവര
ങ്ങൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയാണ് "ക്ഷീരസചേതന" എന്ന പ്രസ്തുത
സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ
പുര�ോഗതി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്ന രീതി
യിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ വേഗത, സുതാര്യത, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതി
ന�ോട�ൊപ്പം അപേക്ഷകളുടെ തൽസ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക്
നേരിട്ട് തന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

ക്ഷേമനിധിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

അവശത പെൻഷൻ

 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് വാർദ്ധക്യത്തില�ൊരു കൈത്താങ്ങ്.
 ക്ഷീരകർഷകരുടെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വവും സാമ്പത്തിക ഭദ്ര
തയും ഉറപ്പാക്കുക.
 പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീരകർഷകരെ
ആകർഷിക്കുക.
 പാലുൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

ക്ഷീരകർഷക പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അതേ യ�ോഗ്യത
തന്നെയാണ് അവശത പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും. എന്നാൽ ക്ഷീര
വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടം സംഭവിച്ച് 40% ൽ അധികം
വൈകല്യമുള്ള
ക്ഷീരകർഷകർക്ക്
അറുപത്
വയസ്സ്
പൂർത്തിയാകാതെ തന്നെ പെൻഷൻ നൽകുന്നു.

ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം
കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാഥമിക ക്ഷീരസഹകരണസംഘ
ത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്റർ പാൽ
വിപണനം നടത്തിയിട്ടുള്ള 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ക്ഷീരകർഷകർ
ക്ക് ക്ഷേനിധി അംഗത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. യ�ോഗ്യരായ ക്ഷീര
കർഷകർ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ചെലാൻ ഉപയ�ോഗിച്ച്
അംഗത്വ ഫീസായ 100/- രൂപ ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഏതെ
ങ്കിലും ഒരു ശാഖയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും
നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പെൻഷൻ
കുടുംബപെൻഷൻ
വിവാഹധനസഹായം
വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം
മരണാനന്തരധനസഹായം
മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനുള്ള അവാർഡ്
ക്ഷീരസുരക്ഷ പദ്ധതി

ക്ഷീരകർഷക പെൻഷൻ
അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ക്ഷീരകർഷകർക്കാണ് ക്ഷീരകർ
ഷക ക്ഷേമനിധി പെൻഷന് അർഹത. ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം ലഭി
ച്ചതിന് ശേഷം പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്റർ പാൽ വീതം
ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷം പ്രാഥമിക ക്ഷീരസംഘത്തിൽ
വിപണനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം.

കുടുംബ പെൻഷൻ
പെൻഷണർ മരണപ്പെടുന്ന വേളയിൽ അനന്തരാവകാശിയ്ക്ക് കുടുംബ
പെൻഷൻ നൽകുന്നു. കുടുംബപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി അന
ന്തരവാകാശി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പെൻഷണറുടെ മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടാകണം.

വിവാഹ ധനസഹായം
ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ
ത്തിന് ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും വിവാഹധനസഹായം അനുവദിച്ചു
വരുന്നു. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന വിവാ
ഹസർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ധനസഹായം
അനുവദിക്കുന്നത്. വിവാഹം നടന്ന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.

വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം
പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾ
ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം
നൽകി വരുന്നു. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് 2, ഡിഗ്രി, പ്രൊഫഷ
ണൽ എന്നീ തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ധനസ
ഹായത്തിന് അർഹത. ത�ൊട്ടുമുൻവർഷത്തെ പാലളവിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളെ വർഗ്ഗീകരിച്ച് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് ഓര�ോ ബ്ലോക്കിലും അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ധനസ
ഹായത്തിന്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓര�ോ വർഷത്തെയും
സ്ക
 ീം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നമുറയ്ക്ക് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഓൺലൈ
നായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാ
ണ് ഓര�ോ വർഷവും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്.

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,
centralhatchery1961@gmail.com
2457778

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
0493-6220390 lmtcsby@kerala.gov.in

1969

 ദൃശ്യശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് എല്ലാത്തരം ക്ലാസ്സുക
ളും നടത്തുന്നു.
 അതാതു മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച കർഷകരുമായി
അഭിമുഖം, അവരുടെ അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവ പരിശീല
നത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു.

ഭരണ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം
പരിശീലന ഹാൾ, മ്യൂസിയം
പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടം
ചിക്സെക്സിംഗ് സ്കൂൾ
ജീവനക്കാർക്കുള്ള താമസസ്ഥലം (ക്വാർട്ടേഴ്സ് )
പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹ�ോസ്റ്റൽ
ബ്രൂഡർ, കറവയന്ത്രം, ക�ോഴി, മുയൽ, കാട എന്നിവയുടെ
കൂടുകൾ, മാതൃക പശുത്തൊഴുത്ത്, ആട്ടിൻ കൂട് എന്നിവ അട
ങ്ങിയ പ്രദർശന ശാല.
 അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങള�ോടുകൂടിയ പഠനമുറി

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		
പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
		

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		
പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ
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9. LMTC, Sultan Bethery

2019

ന

മ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം ഗ്രാമപ്ര
ദേശങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും
കർഷകരും, കർഷകത�ൊഴിലാളികളും കന്നുകാലി വളർത്ത
ലിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുമാണ് വ്യാപൃത
രായിരിക്കുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആധുനിക ശാ
സ്ത്രീയ പരിശീലനങ്ങളും വിജ്ഞാനവ്യാപന അറിവും കർഷകർ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതു സാക്ഷാത്കരി
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കുടപ്പനക്കു
ന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലനകേന്ദ്രം 1984
മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കർഷകർക്ക് താമസസൗക
ര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഹ�ോസ്റ്റലും ഇവയ�ോട് അനുബ
ന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ
ഒൻപത് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടർമാർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള പരിശീ
ലന പരിപാടികളും ഈ കേന്ദ്രങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിലെ പൗള്ട്രിക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ
ക്കും വീട്ടുവളപ്പിലെ ക�ോഴിവളർത്തലിന് വേണ്ട പരിശീലനവും
പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
 മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷകർക്ക്
ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനത്തിൽ അറിവ് നൽകുക വഴി സാമ്പ
ത്തിക ഉല്പാദനം കൈവരിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
 ത�ൊഴിൽരഹിതരായ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ
മേഖലയിലെ സ്വയം ത�ൊഴിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള
അറിവ് നൽകുന്നു.
 മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദർശനങ്ങള് സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നു.
 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചു
ള്ള സാങ്കേതിക അറിവും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കു
ന്ന സേവന വിവരങ്ങളും കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ഈ വകുപ്പിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക്
ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണപരവും, പ്രോത്സാഹനപരവുമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും നൽകുന്നു.

തീറ്റക്രമം, ര�ോഗനിയന്ത്രണ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
മുതലായവ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ വിജയം
കൈവരിച്ച കർഷകരുടെ ഫാമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഇവിട
ത്തെ പരിശീലനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അതിനുപുറമേ
കർഷകർക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖ
ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരാണെന്നതും പരിശീലനത്തിന്റെ
പ്രത്യേകതയാണ്.
താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നല്കുന്നു.

 സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബവരുമാനം ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി വീട്ടു
വളപ്പിലെ കന്നുകാലി വളർത്തലിനും ക�ോഴി വളർത്തലിനും
വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്നു.
 പി.എസ്.സി മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലൈവ്സ്റ്റോക്ക്
ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് നിശ്ചിത പാഠഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
സേവനകാലത്തുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ
സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു.
 വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടർമാർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള പരി
ശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിലെ പൗട്രി ക്ലബ്ബിലെ അംഗ
ങ്ങൾക്കും വീട്ടുവളപ്പിലെ ക�ോഴിവളർത്തലിനു വേണ്ട പരി
ശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു.
 കർഷകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും ഡി
പ്പാർട്ടുമെന്റിലെ പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച്
ലഭ്യമാക്കുന്നു.
 പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസവും, 25 വയസ്സ്
കവിയാത്തവരുമായവർക്കായി വളരെയേറെ ത�ൊഴിൽ
സാധ്യതയുള്ള ചിക്ക്സ് സെക്സിംഗ് ക�ോഴ്സ് കുടപ്പനക്കു
ന്നിലും ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറിയിലും ഫലപ്രദമായി
നടത്തി വരുന്നു.
വിജ്ഞാനവ്യാപനം മുഖാന്തിരം വിവിധ ഇനം പക്ഷികളെയും, മൃ
ഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവും അവയുടെ ശാസ്ത്രീയ
പരിപാലനം പ്രജനനം, ചെലവു കുറഞ്ഞതും സന്തുലിതവുമായ

1 കറവപ്പശു പരിപാലനം
5 ദിവസം
2 ആടു വളർത്തൽ
2 ദിവസം
3 വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കറവപ്പശു പരിപാലനം
3 ദിവസം
4 ഇറച്ചിക്കോഴി
3 ദിവസം
5 വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ
3 ദിവസം
6 കാട വളർത്തൽ
1 ദിവസം
7 താറാവ് വളർത്തൽ
2 ദിവസം
8 മുയൽ വളർത്തൽ
2 ദിവസം
9 പന്നി വളർത്തൽ
2 ദിവസം
10 വീട്ടുവളപ്പിലെ ക�ോഴി വളർത്തൽ
2 ദിവസം
11 എരുമ വളർത്തൽ
2 ദിവസം
12 ടർക്കി വളർത്തൽ
1 ദിവസം
13 വളർത്തു നായ്ക്കളുടെ പരിചരണം
2 ദിവസം
14 എമു വളർത്തൽ
2 ദിവസം
15 തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി
2 ദിവസം
16 കാളക്കുട്ടികളുടെ പരിപാലനം
2 ദിവസം
17 ഓമനപ്പക്ഷികളുടെ പരിപാലനം
3 ദിവസം
18 ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ
പരിശീലനം
11, 6, 1 1/2 മാസം
5 മാസം
19 ചിക്സെക്സിംഗ് പരിശീലനം
(തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെടുന്നവർക്ക് )
20 വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പരിശീലനങ്ങൾ

പ്പുറത്ത് ചാരനിറമുള്ള ആവരണമുണ്ട്.

പഞ്ചസാര വരിക്ക

നാടൻ
മാവുകൾ

ഏകദേശം 12.5 സെ.മീ നീളവും 325 ഗ്രാം
ഭാരവുമുള്ള മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല മധുരമാണ്. പച്ചമാ
ങ്ങയ്ക്ക് പുളി നന്നേ കുറവായിരിക്കും.

നാട്ടുമാവ്

കൽക്കണ്ട വെള്ളരി

ഉപ്പിലിടാനും അച്ചാറിനും കറികൾക്കും മികച്ചയിനം. ഉറപ്പുള്ള
ദശ. ഉരുണ്ട മാങ്ങ നല്ല പാകമായി പഴുത്താൽ കൽക്കണ്ടം
പ�ോലെ മധുരമുണ്ടാകും.

പുളിച്ചി മാങ്ങ

ക�ോലി മാങ്ങ

പഴുക്കുമ്പോൾ നിറയെ ചാറുള്ള ക�ോലുപ�ോലെ നീണ്ട മാങ്ങ.
ചെറിയ പുളിയും നല്ല മധുരവും മണവുമുണ്ട്. ചെറിയ ദ്വാരമിട്ട്
ചപ്പിക്കുടിക്കാം. മാമ്പഴം മാത്രമല്ല പച്ചമാങ്ങയും കേരളീയർ പല
രീതിയിൽ ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

നാടിന്റെ
നൻമ

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

1969

തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. സിമി എസ്.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് (ഹ�ോര്ട്ടികള്ച്ചര്), കൃഷിവിജ്ഞാനകേന്ദ്രം, അമ്പലവയല്, വയനാട്
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ
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പച്ചയ്ക്കും പഴുത്താലും പുളി മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്ന രുചിയുള്ള പുളിച്ചിമാ
ങ്ങകളിൽ വളരെയധികം വൈവി
ദ്ധ്യമുണ്ട്. കുലകളായി കാണുന്ന
ചെറിയ മാങ്ങകൾ മുതൽ നല്ല
വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങകൾ വരെ സുല
ഭമാണ്. അച്ചാറിനും പഞ്ചസാര
ചേർത്ത് ജ്യൂസടിക്കാനും മികച്ചത്.
നാരിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരി
ക്കും. ജീവകം 'സി'യാൽ സമൃദ്ധമാ
ണ്, ആകർഷണീയമായ സുഗന്ധം, പച്ചമാങ്ങ കറികളിൽ പുളി
യ്ക്കു പകരം ഉപയ�ോഗിക്കാം

പച്ചമാങ്ങ ക�ൊത്തിയരിഞ്ഞ് പച്ചമുളക്, ഉള്ളി, എണ്ണ, ഉപ്പ്
എന്നിവ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വേനലവധിക്കാലത്തെ
വിന�ോദമായിരുന്നു. കണ്ണിമാങ്ങ, അടമാങ്ങ, ഉപ്പുമാങ്ങ, കുഴിമാ
ങ്ങ എന്നിങ്ങനെ അച്ചാർ വിഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ടായിരുന്നു.
പച്ചമാങ്ങാചമ്മന്തി, മാങ്ങാചട്ണി, പച്ചടി തുടങ്ങി കറികൾ
അനേകം. മാങ്ങാതെരയാണ് മറ്റൊരു വിശേഷപ്പെട്ട വിഭവം.
നാട്ടുമാവിനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയും
ഭൂവിനിയ�ോഗവും മൂലം മാവുകൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. നഗര
വൽക്കരണവും വ്യവസായവൽക്കരണവും നാടൻമാവുകളുടെ
വൻത�ോതിലുള്ള നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു.

FAR

നാട്ടുമാവുകൾ
വിവിധ
ആകൃതിയിലും
രുചിയിലും മണത്തിലുമുള്ള ചെറിയ മാങ്ങ
കൾ വിളയിക്കുന്നു. ഈ മാവുകൾക്ക് നല്ല
ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും. ര�ോഗകീടബാധ താരതമ്യേന കൂടുതലാ
ണ്. കുലകളായി കാണുന്ന മാങ്ങകൾ അച്ചാറിനും കറികൾക്കും
യ�ോജിച്ചവയാണ്. മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയുണ്ടാക്കാൻ അഭികാമ്യം.
പഴുത്താൽ പിഴിഞ്ഞ് ച�ോറിൽ കൂട്ടിക്കഴിക്കാം.

ary
A n n ivers

2019

ഭാ

രതത്തിന്റെ ദേശീയഫലമായ മാമ്പഴം മധുരത്തിലും മൂല്യ
ത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
"പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് " എന്ന സ്ഥാനം അന്വർത്ഥമാണ്. കേ
രളത്തിലെ വീട്ടുപറമ്പുകളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരംഗമാ
ണ് മാവ്. അതിപുരാതനകാലം മുതൽക്കു കേരളത്തിൽ വിവിധ
യിനം മാവുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻമാവുകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.
കപ്പമാങ്ങ, കൽക്കണ്ട വെള്ളരി, തേങ്ങാ മാങ്ങ, കാരക്കാമാങ്ങ,
നാരങ്ങാ മാങ്ങ, ചപ്പിക്കുടിയൻ, കർപ്പൂര മാങ്ങ, കുന്തിരിക്കം
മാങ്ങ, കസ്തൂരി മാങ്ങ, പ�ോളച്ചിറ മാങ്ങ എന്നിവ അവയിൽ
ചിലതു മാത്രം. നാടൻ മാവിനങ്ങൾക്ക് വളരാനും പൂക്കാനും
കായ്ക്കാനും അനുയ�ോജ്യമാണ് കേരളത്തിലെ സവിശേഷമായ
കാലാവസ്ഥ. നാടൻമാവുകൾക്ക് താരതമ്യേന ര�ോഗകീടബാ
ധയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിര�ോധശേഷി കൂടുതലാണ്. ഇവയുടെ
ഫലത്തിൽ നാരിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. വിത്തു മുളച്ചുണ്ടാ
കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ വളരുന്ന തായ്വേരുള്ളതിനാൽ
ക�ൊടുങ്കാറ്റുപ�ോലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള
കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഓര�ോ നാട്ടുമാവിനത്തിനും സവിശേഷ
മായ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. നാടൻമാവുകൾ, ഉയർന്നു പന്തലിച്ച്
തണൽ മരങ്ങളായി വളർന്ന് എല്ലാ വർഷവും കായ്ക്കുന്നു. ഉത്പാ
ദനശേഷിയിലും മുന്നിലാണ്. തെക്കൻകേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തി
ലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നാടൻ മാവിനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേ
കതകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കർപ്പൂര വരിക്ക

സാമാന്യം നാരുള്ളതും ഉറപ്പുള്ള
ദശയുള്ളതുമായ മാമ്പഴം. ഇവയുടെ
ദശയ്ക്ക് കടും ഓറഞ്ച് നിറമാണ്.
ജീവകം എ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഇനം.
കർപ്പൂരത്തിന്റെ മണവും നല്ല മധുരവു
മാണ്. ഇലയ്ക്കും കർപ്പൂരത്തിന്റെ മണ
മുണ്ട്. ജ്യൂസിനു യ�ോജിച്ച ഇനം.

താളി മാങ്ങ

വർഷത്തിൽ മൂന്നു തവണ കായ്ക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ഒരു കുല മാ
ങ്ങയെങ്കിലും കായ്ക്കും. ചെറിയ ഉരുണ്ട മാങ്ങകളുടെ ദശ മൃദുലവും
കടും ഓറഞ്ച് നിറമുള്ളതുമാണ്.

കിളിച്ചുണ്ടൻ

ആകർഷണീയമായ ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമാണ്. വർഷ

ത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു തവണ കായ്ക്കും.
ഇവയിൽ ചെറിയ കിളിച്ചുണ്ടനും
വലിയ കിളിച്ചുണ്ടനും ഉണ്ട്. വലിയ
കിളിച്ചുണ്ടൻ അഥവാ തമ്പോരു
വിന് 250 ഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ട്.
നല്ല മധുരവും സാമാന്യം നാരുള്ള
തുമാണ്. ഉദരര�ോഗങ്ങൾക്കെതിരെ
ഫലപ്രദം. ശരീരത്തിലെ രക്തയ�ോ
ട്ടം കൂട്ടുന്നു. പഴത്തിനും അച്ചാറിനും
യ�ോജിച്ച ഇനം.

വെള്ളരി മാങ്ങ

തേങ്ങാ മാങ്ങ

ക�ൊളമ്പി മാങ്ങ

അരക്കില�ോയ�ോളം തൂക്കമുള്ള മാം
സളമായ ഉരുണ്ട മാങ്ങ. പഴുത്താലും പച്ച നിറമുള്ള ത�ൊലി. പഴു
പ്പിച്ചു കഴിക്കാൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.

കസ്തൂരി മാങ്ങ

പഴുത്താലും ഇരുണ്ട പച്ചനിറം നിലനിൽക്കുന്നു. കട്ടിയുള്ള
ത�ൊലിയും കടും ഓറഞ്ചു നിറത്തിലുള്ള ദശയുമുള്ള ഉരുണ്ട മാങ്ങ.
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനം.

നെടുങ്ങോലൻ (കർപ്പൂരം, പ�ോളച്ചിറ മാങ്ങ)

അച്ചാറിടാൻ പറ്റിയ ഇനം. ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങകൾ കു
ലകളായി കാണുന്നു.

മൂവാണ്ടൻ

മൂവാണ്ടൻ രണ്ടു തരമുണ്ട്, കറുത്ത മൂവാണ്ടനും വെളുത്ത മൂവാണ്ട
നും. കറുത്ത മൂവാണ്ടൻ പഴുക്കുമ്പോൾ ത�ൊലിക്ക് ഇരുണ്ട പച്ചനി
റമാണ്. നാരിന്റെ അളവു കൂടുതലാണ്. വെളുത്ത മൂവാണ്ടൻ നീണ്ട
ഞെട്ടോടുകൂടിയ ഉരുണ്ട മാമ്പഴമാണ്. പഴുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞനിറം.
വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ള ഇനം.
സ്വാദേറിയ മൃദുവായ ദശയുള്ള ഇനമാണ്.
ത�ൊലിക്ക് കട്ടി കുറവാണ്. നല്ല നീളമു
ള്ള മാമ്പഴം.

പേരയ്ക്കാ മാങ്ങ

പ്രിയ�ോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പച്ച
മാങ്ങയ്ക്കും ഇലയ്ക്കും പേരയ്ക്കയുടെ മണമുണ്ട്.
നല്ല മധുരവും ജീവകം 'എ'യാൽ സമൃദ്ധവുമാണ്. നാര് വളരെ
കുറവാണ്.

നല്ല വീതിയുള്ള മാംസളമായ മാങ്ങകളുടെ ത�ൊലിപ്പുറത്ത്
ചെറിയ പുള്ളികൾ കാണാം. നാരു തീരെ കുറവാണ്. പഴുത്താൽ
പുളി ലേശവുമില്ലാത്ത വളരെ സ്വാദുള്ള ഇനം. ജീവകം 'എ'യാൽ
സമ്പുഷ്ടം. ഉറപ്പുള്ള മാംസളമായ ദശയ�ോടുകൂടിയ ഈ ഇനത്തി
ന് നല്ല വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുണ്ട്. അരക്കില�ോയാണ് തൂക്കം.

വാഴപ്പഴിത്തി

ക�ോട്ടൂക്കോണം വരിക്ക
(ചെങ്ക വരിക്ക)

കപ്പ മാങ്ങ

തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയുടെ
തനതായ നാടൻ മാവിനം. ആകർ
ഷണീയമായ ചുവപ്പ് കലർന്ന
ഓറഞ്ച് നിറമുളള ത�ൊലിയും
കടും ഓറഞ്ചു നിറവും ദശയുമുള്ള
ഇവയുടെ പഴങ്ങൾ രുചികരമാണ്.
ഈ ഇനം മാവുകൾക്ക് ര�ോഗപ്രതി
ര�ോധ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും.

ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള 20-ഓളം മാങ്ങകൾ ഓര�ോ കുലയിലും
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പഴങ്ങൾക്ക് പ�ൊതുവെ സ്വാദു കുറവാണ്. ഉയർ
ന്ന ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ശക്തിയുള്ള ഈ ഇനം പഴുക്കുമ്പോൾ വാ
ഴക്കുലയിലേതു പ�ോലെ ഒരു മാങ്ങ മാത്രം ആദ്യം നിറം മാറുന്നു.
വലിയ മാങ്ങയുണ്ടാകുന്ന ഇനം. 500
ഗ്രാം മുതൽ 750 ഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ട്.
നല്ല മണമുള്ള ഇവയ്ക്ക് നാര് താരത
മ്യേന കുറവാണ്.

മുതലമൂക്കൻ

നീണ്ട ചുണ്ടോടു കൂടിയ ശരാശരി 900
ഗ്രാം തൂക്കവും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ വലിപ്പവുമുള്ള മാംസള
മായ മാങ്ങയാണിത്. നാരും പുളിയും കുറവുള്ളതും നല്ല സ്വാദുള്ള
തുമായ മാമ്പഴത്തിന്റെ ത�ൊലിപ്പുറം പരുപരുത്തതാണ്. ത�ൊലി

വിരിപ്പൂ സമയത്ത് മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയായ�ോ
നെൽകൃഷിയ്ക്കു ശേഷം പാടങ്ങളിൽ വിതച്ചോ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാ
ണ്. മൂന്നു മാസം ക�ൊണ്ട് വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രോസ�ോമില്ലറ്റ്/ക�ോമൺ മില്ലറ്റ്/പനിവരക്
മഴ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ
കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അനുയ�ോജ്യം.
അലങ്കാരപ്പക്ഷികൾക്കുള്ള ഒരു ധാന്യ
മായി ഇവ ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഫ�ോക്സ്ടെയിൻ മില്ലറ്റ്/തിന
ഇറ്റാലിയൻ മില്ലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടു
ന്നതിനു അലങ്കാരപക്ഷികളുടെ ഇഷ്ട
ധാന്യമാണ്. മഴ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേ
ശങ്ങള്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ തിനയിൽ
വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ നാരുകൾ,
പ്രോട്ടീൻ, കാത്സ്യം, വിറ്റാമിനുകൾ
എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ, ക�ൊള
സ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനു
സഹായകമായ ധാന്യമാണ് തിന.

ബാർണ്യാർഡ് മില്ലറ്റ്/കുതിരവാലി
രക്തത്തിലെ
ഗ്ലൂക്കോസ്,
ക�ൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ അളവ് കുറ
ക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ് കുതിരവാ
ലി. ധാരാളം പ്രൊട്ടീൻ ഇതിൽ അട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ
ഉത്തേജനം, ഹൃദയാര�ോഗ്യം എന്നി
വയ്ക്ക് ഉത്തമം. ജാപ്പനീസ് മില്ലറ്റ്
എന്നറിയപ്പെടുന്ന
കുതിരവാലി
ധാന്യത്തിനായും കാലിത്തീറ്റയായും കൃഷിചെയ്യാറുണ്ട്.

ക�ോഡ�ോ മില്ലറ്റ്/വരക്
ഏറ്റവും മൂപ്പുകൂടിയ ചെറുധാന്യ
വിളയാണ്
വരക്.
പ്രോട്ടീൻ,
നാരുകൾ,
വിറ്റാമിൻ
ബി,
ഫ�ോളിക്ക് ആസിഡ്, കാത്സ്യം,
പ�ൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്
എന്നിവയാൽ സന്തുഷ്ടമാണ് വരക്.
ആറുമാസമാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടു
പ്പുകാലം വരൾച്ചയെ പ്രതിര�ോധി
ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വരക് ക�ൊള
സ്ട്രോൾ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്.
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വിരിപ്പൂ സമയത്ത് മഴയെ മാത്രം
ആശ്രയിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽസ
മയത്ത്
ജലസേചനത്തോടെയ�ോ
ഇവ കൃഷി ചെയ്യാം. 25 സെന്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് 1.25 കില�ോ വിത്ത്
വേണം. പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ, ഇരുമ്പ്, സിങ്ക്, മിനറലുകൾ എന്നിവ
ധാരാളമുള്ള പനിവരക് വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതും ഗ്ലൂടെൺ മുക്തവു
മാണ്. വിത്തു വിതച്ചോ പറിച്ചു നട്ടോ ഇവ കൃഷി ചെയ്യാം. പരമാവ
ധി മൂന്നു മാസം ക�ൊണ്ട് വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിരിപ്പൂ കാലത്താണ് സാധാരണ കൃഷി. 25 സെന്റിന് 1 കില�ോ
വിത്ത് ആവശ്യമാണ്. പരമാവധി 3 മാസം ക�ൊണ്ട് വിളവെടുക്കാവു
ന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികളുടെയും ആര�ോഗ്യത്തിന് ഇത്
നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ്.

FAR

ത്തിനായും പച്ചപ്പുല്ലിന് ബദലായുള്ള കാലിത്തീറ്റയ്ക്കായും കമ്പം വളർ
ത്താവുന്നതാണ്. കതിരിടാൻ ആരംഭിക്കുന്നത�ോടെ അരിഞ്ഞെടു
ത്ത് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കു ഉപയ�ോഗിക്കാം.

ary
A n n ivers

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്
2019

തയ്യാറാക്കിയത് - വിഷ്ണു എസ്.പി.

അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
		ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

		

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

പ�ോഷകധാന്യങ്ങൾ
ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

പേ

രു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കി
ലും ഗുണത്തില് മുൻപന്തിയിലാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. മാറി
വരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ജീവിതശൈലിയ്ക്കും എന്തുക�ൊണ്ടും
അനുയ�ോജ്യമായവയാണ് "നാളെയുടെ ഭക്ഷണം" (Super foods of
tomorrow) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുധാന്യങ്ങൾ. പ�ോഷകസമ്പുഷ്ട
മായ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായും കാലിത്തീറ്റയ്ക്കായും ല�ോ
കത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്തു വരുന്നു. ഇവയെ
Nutricereals എന്നാണ് ല�ോകമിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അധികം
പരിചരണമില്ലാതെ വളർത്തിയെടുക്കുമെന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേ
കത. വരള്ച്ചയെ നന്നായി ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും. പലതരം ജീവിത
ശൈലീര�ോഗങ്ങൾക്കും എതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ധാന്യവിഭാഗമാ
ണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. പ്രധാനമായും 8 തരം ചെറുധാന്യങ്ങളാണ്
കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നത്; റാഗി, മണിച്ചോളം, ചാമ, ബജ്റ,
പനിവരക്, തിന, കുതിരവാലി, വരക്. ഇതു കൂടാതെ ടെഫ്,
ഫ�ോനിയ�ോ, ബ്രൗൺ ട�ോപ്പ് മില്ലറ്റ് എന്നിവയും വിരളമായി കൃഷി
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുയ�ോജ്യമായ പ്രധാന
ചെറുധാന്യവിളകളെ പരിചയപ്പെടാം.

ഫിങ്കര് മില്ലറ്റ്/കൂവരക്/മുത്താറി)
റാഗി അഥവാ കൂവരക് എന്ന
പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെറുധാ
ന്യം ശിശുഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലും
ര�ോഗികൾക്കുള്ള ഉത്തമ ആഹാരമെ
ന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടു
മുതൽക്കേ പ്രസിദ്ധമാണ്. പെട്ടെന്നു
ദഹിക്കുമെന്നുള്ളതിനാലും പ�ോഷകമൂ
ല്യങ്ങളുടെ കലവറയായതിനാലും കുട്ടി
കൾക്ക് ഇത് അത്യുത്തമം തന്നെയാണ്. റാഗിപ്പൊടി ഉപയ�ോ
ഗിച്ചുള്ള പുട്ട്, ദ�ോശ എന്നിവ തെക്കേഇന്ത്യയിലെന്നപ�ോലെ കേരള
ത്തിലും ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

മഴയെ ആശ്രയിച്ച് വിതയ്ക്കാം. വിളയുമ്പോൾ വരണ്ട കാലാവ
സ്ഥയാണ് അനുയ�ോജ്യം. വര്ഷത്തില് രണ്ടു സീസണുകളിൽ കൃഷി
യിറക്കാം. സിഒ-2, സിഒ-1, സിഒ-8, സിഒ-9, കെ-2 എന്നിവ നമ്മുടെ
കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യ�ോജിച്ച ഇനങ്ങളാണ്. മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2-3 പ്രാവ
ശ്യം നിലം ഉഴുതിട്ട് പ�ൊടിപ്പരുവമാക്കണം. റാഗി കൃഷി ചെയ്യുന്നതി
ന് 25 സെന്റ് സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് അരക്കില�ോ വിത്ത് വേണം. 500 കില�ോ
കാലിവളം ഇത്രയും സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് അടിവളമായി ചേർക്കണം. വിത
യ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിൽ ഈർപ്പം വേണം. ജലസേചനം അധികം
ആവശ്യമില്ല. മഴയില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ നന നൽകുന്നത്
നല്ലതാണ്. 4 മാസത്തിനകം വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും. കതി
രുകൾ തവിട്ടുനിറമാകുന്നതാണ് മൂപ്പിന്റെ ലക്ഷണം.

ജ�ോവർ/സ�ൊർഗം/മണിച്ചോളം
ഭക്ഷ്യവിളയായും കാലിത്തീ
റ്റയായും പല രാജ്യങ്ങളിലും മണി
ച്ചോളം പ്രസിദ്ധമാണ്. പ്രോട്ടീൻ,
ഫൈബർ, കാത്സ്യം, ഫ�ോസ്ഫറ
സ്, അയൺ, സിങ്ക് എന്നിവ നല്ല
അളവിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടു
ണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല അരിയിൽ
ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ�ോഷകാംശം
വളരെ കൂടുതലാണ്.
മെയ്-ജൂൺ, ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി എന്നീ രണ്ടു സീസണുകളി
ലാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി. സിഒ-1, സിഒ-10, സിഒ-12, സി.ഒ 17,
കെ-1, കെ-2 എന്നിവ കേരളത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ ഇനങ്ങളാ
ണ്. 4 മാസമാണ് കാലാവധി. 25 സെന്റ് സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഒന്നരകില�ോ
വിത്ത് വേണം. കൃഷിരീതികൾ റാഗിയുടേതിന് സമാനമാണ്. കള
നിയിത്തതും ആദ്യ രണ്ടു മാസം കൃത്യമായി പാലിക്കണം. ശാസ്ത്രീയ
മണ്ണുപരിശ�ോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളപ്രയ�ോഗം നടത്തുന്ന
ത് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവിന് സഹായിക്കും.

ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റ്/ചാമ
ക്ഷാമകാല വിളയെന്ന
റിയപ്പെടുന്ന ചാമ അധികം
വളപ്രയ�ോഗമെന്നുമില്ലാതെ
തന്നെ കൃഷിചെയ്യാവുന്ന ഒരു
ധാന്യവിളയാണ്.
രണ്ടര
-മൂന്ന് മാസം ക�ൊണ്ടു വിള
വെടുപ്പു
നടത്തുകയും
ചെയ്യാം. ധാന്യവർഗ്ഗത്തിൽ
ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ
വിളയായ ചാമയ്ക്ക് ധാരാളം
ചിനപ്പുകൾ പ�ൊട്ടിവരാറുണ്ട്.
കടുത്ത വേനലിനെയും വെള്ളക്കെട്ടിനെയും പ്രതിര�ോധിക്കാനുള്ള
ശേഷി ഇതിനുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും കൃഷിയിറക്കാമെങ്കിലും വർഷ
കാല ആരംഭമാണ് പ്രധാന സീസൺ.
25 സെന്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് 1.25 കില�ോ വിത്ത് വേണം. നിലം
നന്നായി പൂട്ടി ഒരുക്കി വിത്തു വിതക്കാം. തമിഴ്നാട് സർവ്വകലാ
ശാല പുറത്തിറക്കിയ സിഒ-2, സിഒ-3 എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങളാ
ണ്. 500-1000 കില�ോ ആണ് ഹെക്ടറിലെ വിളവ്.

പേൾമില്ലറ്റ്/ബജ്റ/കമ്പം
വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ
ഊർജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറുധാ
ന്യവിളയാണ് ബജ്റ
 . വരൾച്ചയെ
പ്രതിര�ോധിക്കാ നുള്ള ശേഷി
ഇതിനുണ്ട്. ഉയർന്ന അളവിൽ
മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, വിറ്റാമിൻ ഇ,
ബി ക�ോംപ്ലക്സ് എന്നിവയും
ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ധാന്യ

FAR

 വൈറ്റാമിൻ സി യുടെ മുഖ്യസ്രോതസ്സായി നാം കരുതുന്ന ഓറ
ഞ്ചിലുള്ളതിനേക്കാൾ 7 ഇരട്ടി വൈറ്റാമിൻ സി പച്ചമുരിങ്ങയില
യിലുണ്ട്.
 കാൽസിയത്തിന്റെ മുഖ്യസ്രോതസ്സായി നാം കരുതുന്നത്
പാലാണ്. എന്നാൽ പാലിലുള്ളതിന്റെ 4 ഇരട്ടി കാത്സ്യം പച്ചമു
രിങ്ങയിലയിലും 17 ഇരട്ടി ഉണക്കമുരിങ്ങയിലയിലും ഉണ്ട്.
 പ�ൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടമായി നാം കരുതുന്നത് വാഴപ്പ
ഴമാണ്. എന്നാൽ വാഴപ്പഴത്തിലുള്ളതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പ�ൊട്ടാസ്യം
പച്ചമുരിങ്ങയിലയിലും 16 ഇരട്ടി ഉണങ്ങിയ ഇലയിലും ഉണ്ട്.
 ഇരുമ്പിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സായി നാം കരുതുന്ന പാലക്കിന്റെ
യത്രയും തന്നെ ഇരുമ്പ് പച്ചമുരിങ്ങയിലയിലുള്ളപ്പോൾ ഉണക്ക
യിലയിൽ അതിന്റെ 20 ഇരട്ടിയ�ോളമുണ്ട്.
 പ്രോട്ടിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സായി നാം കരുതുന്ന പാലിന്റേയും
യ�ോഗർട്ടിന്റേയും ഏകദേശം നാലിരട്ടി പ്രോട്ടീൻ പച്ചമുരിങ്ങ
യിലയിലും 9 ഇരട്ടി ഉണക്കമുരിങ്ങയിലയിലും ഉണ്ട്. കൂടാതെ
ഏകദേശം 46 ൽ പരം ആന്റീഓക്സിഡന്റുകളും 36 ലധികം
ആന്റിഇൻഫ്ളമേറ്ററി സംയുക്തങ്ങളും 9 അവശ്യ അമിന�ോ അമ്ല
ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 20 അമിന�ോ അമ്ലങ്ങളും, അവശ്യ ഫാറ്റി ആസി
ഡുകളായ ഒമേഗ 3, ഒമേഗ 6, ഒമേഗ 9 എന്നിവയും ഉള്പ്പെടെ
എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര പ�ോഷകഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് മുരിങ്ങ.

മുരിങ്ങയില, ഒരു ഉത്തമകാലിത്തീറ്റ
വീട്ടുവളപ്പില�ോ ത�ോട്ടാടിസ്ഥാനത്തില�ോ മറ്റു പ്രത്യേക പരിചരണം
കൂടാതെ വളർത്താവുന്ന പ�ോഷക ധാതുലവണ, പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റാ
മിൻ സ്രോതസ്സായ മുരിങ്ങയിലയും ഇലഞെട്ടുകളും ചാക്കുതീറ്റകളെ
വെല്ലുന്ന പ�ോഷകകൂട്ടാണ്. ഡ�ോ. കമലാസനന് പിള്ളയുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ നടന്ന പരീക്ഷണത്തില് മുരിങ്ങയിലയും അസ�ോളയും

ചേർത്തുള്ള തീറ്റക്രമം മൂലം വില കൂടിയ മിനറൽ മി
ക്സ്ച്ചറുകളും വൈറ്റാമിനുകളും ഭാഗികമായി ഒഴിവാ
ക്കി പാൽ, മുട്ട, മാംസ്യ ഉല്പാദനം മികച്ച രീതിയിൽ
കൂട്ടാമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലിപശുവിന് 2 കില�ോഗ്രാമും കറ
വയുള്ളവയ്ക്ക് 3-6 കില�ോവരെയും പാലുല്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ നല്കി തീറ്റയിനത്തിൽ കാര്യമായ ലാഭമുണ്ടാക്കാം.

1969

മുരിങ്ങയിൽനിന്നുള്ള മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
മുരിങ്ങയിലയെ കൂടാതെ മുരിങ്ങപ്പൂവ്, മുരിങ്ങതേൻ, മുരിങ്ങക്കായ്,
മുരിങ്ങപട്ട, മുരിങ്ങവേര്, മുരിങ്ങപ്പശ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
നൂറുകണക്കിനു ഉല്പന്നങ്ങൾ ഭാരതത്തിലും വിദേശത്തും ഉല്പാദിപ്പി
ച്ചുവരുന്നു.

മനുഷ്യാര�ോഗ്യത്തിനും പ�ോഷണത്തിനും മുരിങ്ങ
മേൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്രകാരം മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും, വൈ
റ്റമീനും, ധാതുലവണങ്ങളും, അവശ്യ അമിന�ോഅമ്ലങ്ങളും മാത്രമല്ല
മുരിങ്ങ തരുന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനേരിടുന്ന
ഫാറ്റി ലിവർ, ബി.പിയും ചീത്ത ക�ൊളസ്ട്രോളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ര�ോ
ഗങ്ങൾ, ഡയബറ്റിസ്, ഇൻഫ്ളമേഷൻമൂലമുണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദന.
മുട്ടുവേദന, വീക്കം, ലൈംഗിക അപാകതകൾ, അൾസർ, കാൻസർ
തുടങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനും കഴിയുന്നു. ഇതിലുള്ള ഫ്ളേവ
ന�ോയിഡ് സംയുക്തങ്ങൾ മറ്റു പ�ോഷകഘടകങ്ങളുമായി ചേർന്ന്
(Flavanoids) മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പി
ച്ച് ആയുരാര�ോഗ്യസൗഖ്യം എന്ന നിലയിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ ഉയർ
ത്താൻ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വരദാനമായ ഈ ഒറ്റ ചെടിയിക്ക് കഴിയു
മെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനവും ആവേശവും പകരുന്നതാണ്.
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. പി. കമലാസനന് പിള്ള

ചീഫ് എഡിറ്റർ

-

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

-

ജയശ്രീ ബി.

ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

മായ സന്തോഷ്

		

മുരിങ്ങ
ജീവന്റെ
വൃക്ഷം

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ
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 വൈറ്റാമിൻ എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ്സായി നാം കരുതു
ന്നത് കാരട്ടാണ്. എന്നാൽ പച്ചമുരിങ്ങയിലയിൽ കാരട്ടിലുള്ളതി
നേക്കാൾ 4 ഇരട്ടിയും ഉണക്കയിലയിൽ 10 ഇരട്ടിയും വൈറ്റമിൻ
എ ഉണ്ട്.

കേരള സര്ക്കാര്
കാര്ഷികവികസന
കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

M
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2019

ഭാ

രതത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് വികാസം പ്രാപിച്ച "മുരിങ്ങ" എന്ന
മലയാളം/തമിഴ് ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ ല�ോകമെമ്പാടും അറിയ
പ്പെടുന്ന ചെറുവൃക്ഷം ഇന്ന് ല�ോകത്തിന്റെ സൂപ്പർഫുഡിന്റെ
ഉറവിടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയർ, പ്രത്യേകിച്ച്
തെക്കേഇന്ത്യക്കാർ പണ്ടുകാലം മുതലേ ആഹാരമായും ഔഷധമാ
യും ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന മുരിങ്ങയുടെ ഔഷധഗുണത്തെക്കു
റിച്ച് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവൈദ്യത്തിലും സിദ്ധവൈദ്യത്തിലും ആയുർ
വ്വേദത്തിലും ഏറെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുരിങ്ങയുടെ ഇല, പട്ട, വേര്,
പൂവ്, കുരു, എണ്ണ എന്നിവ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഔഷ
ധക്കൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവൈദ്യത്തിലും സിദ്ധവൈദ്യത്തിലും
ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാലമായ ഇപ്പോഴും ഫലപ്രദമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്നു. മുരിങ്ങയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനങ്ങളും മുരിങ്ങ
യെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പാരമ്പര്യ ഔഷധപ്രയ�ോഗങ്ങളും ഏറ്റവും കൂ
ടുതലായുള്ളത് തിരുനെൽവേലി, കന്യാകുമാരി, തൂത്തുക്കുടി ജില്ലക
ളിലാണ്. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ജന്മം ക�ൊണ്ടു വികസിച്ചതെന്നു
കരുതപ്പെടുന്ന ദ്രാവിഢവൈദ്യശാഖയായ സിദ്ധവൈദ്യശാസ്ത്രപ്ര
കാരം മുരിങ്ങയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിലധികം ജൈവരാസസം
യുക്തങ്ങൾ (Phytochemicals) ഉണ്ടെന്നും അവയിൽ മുന്നൂറിലധികം
സംയുക്തങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിനും ആര�ോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും
ആവശ്യമുള്ളവയാണെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശ
ത്തും ആധുനിക അനലിറ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ
നടത്തിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ സിദ്ധവൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിലെ നിഗമനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ വിദേശികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒഴി
ച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ്ഡ് സപ്ലിമെന്റായി മുരിങ്ങ മാറി
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുതന്നെ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന
മുരിങ്ങയെ ജീവന്റെ വൃക്ഷം ('Tree of life') ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷിരീതി
മുരിങ്ങ അടുത്തകാലം വരെ ഒരു വാണിജ്യവിള ആയിരുന്നില്ല.
ഭാരതീയരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ''വീട്ടിലെ
ഡ�ോക്ടർ'' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുരിങ്ങ എല്ലാ വീട്ടുവളപ്പിലേയും ഒരു
അവിഭാജ്യഘടകമായിരുന്നു. പ്രധാനമായും മുരിങ്ങക്കായ്ക്കും ഇലയ്ക്കും

വേണ്ടിയാണ് മുരിങ്ങ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഒട്ട
നേകം നാടൻ ഔഷധപ്രയ�ോഗങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്നു. വീടുവയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുരിങ്ങയുടെ
മുറ്റിയ ശിഖരം വെട്ടിവച്ച് മുരിങ്ങ വളർത്താൻ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുരിങ്ങക്കായ്ക്കുള്ള വൻ ഡിമാന്റു കാരണം മു
രിങ്ങയും ത�ോട്ടവിളയായി തമിഴ്നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 6
അടി മുതൽ 10 അടി വരെ ഇടയിട്ട് ഏക്കറിൽ ഏകദേശം 400 മുതൽ
600 വരെ ചെടി നടുന്ന രീതിയാണ് മുരിങ്ങയ്ക്കുവേണ്ട കൃഷിരീതി. ഒരു
ചെടിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി 10 മുതൽ 15 കില�ോ വരെ കായ കിട്ടു
ന്നു. ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം ഏക്കറിൽ നിന്നും
വരുമാനം കിട്ടിയിരുന്ന കൃഷിയില് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ഡ്രിപ്പ് ഇറി
ഗേഷൻ, ഫെർട്ടിഗേഷൻ, പ്യൂണിംഗ് രീതികൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് വിളവ്
മൂന്ന് നാല് മടങ്ങാക്കി മാറ്റിയതിനാൽ മുരിങ്ങ ആധുനിക കാലഘട്ട
ത്തിലെ അധികം ലാഭം തരുന്ന ഒരു വാണിജ്യവിളയായി മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞു.

ഹൈഡെൻസിറ്റി അർട്രാഹൈഡെൻസിറ്റി പ്ലാന്റിംഗ്
മുൻപ�ൊക്കെ മുരിങ്ങകായ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ
വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമായും ഇലയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്
വളർത്തുന്നത്, കാരണം ഉണക്കിയ ഇലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും
കൂടുതലായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന മുരിങ്ങ ഉല്പന്നം.

ഹെഡെൻസിറ്റി മുരിങ്ങാകൃഷി
ഒന്നരമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള വരികൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മീറ്റർ ഇടവിട്ട്
അടുത്തടുത്തു രണ്ട് ചെടികൾ നടുന്ന രീതി കന്യാകുമാരി ആസ്ഥാ
നമായുള്ള (centre of excellence in moringa) മുരിങ്ങയുടെ മികവി
ന്റെ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഏക്കറിന് 5400
ചെടികൾ വയ്ക്കാവുന്നതും ഡ്രിപ്പ് സംവിധാനത്തോടുകൂടി നടുകയാ
ണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ശരാശരി 20 മുതൽ 30 ടൺ വരെ മുരിങ്ങ
യില ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

അർട്രാഹൈഡെൻസിറ്റി രീതി
ചെടികൾ തമ്മിൽ 20-40 സെന്റിമീറ്റർ വരെ മാത്രം ഇടവിട്ട് അടു

ത്തടുത്ത് നട്ട് പരമാവധി ഉല്പാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി.
ഇപ്രകാരം ഏക്കറിന് ഏകദേശം 30,000 മുതൽ 40,000 വരെ
മുരിങ്ങത്തൈ നടാവുന്നതും വർഷത്തിൽ 50 മുതൽ 70 ടൺ വരെ
ഇല വിളവെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ആധൂനിക ഡ്രിപ്പ്, ഫെർട്ടിഗേഷൻ
സംവിധാനമുപയ�ോഗിച്ചുള്ള ഈ രിതിയും വളരെ വിജയകരമായി
തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ആധുനിക
രീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ മുറ്റിയ തണ്ടിനുപകരം വിത്തുമുളപ്പിച്ച്
തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നടീൽവസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ
മുരിങ്ങയുടെ ഉപയ�ോഗങ്ങൾ
മുരിങ്ങയില
മുരിങ്ങയില ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ സൂപ്പർ ഫുഡ്ഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു (Global
super food). വിദേശികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറ�ോപ്യൻസ്, ജാപ്പനീസ്,
ക�ൊറിയൻസ്, അമേരിക്കൻ തുടങ്ങിയവർ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന
ത് മുരിങ്ങപ്പൊടി ക�ൊണ്ടുള്ള മുരിങ്ങചായ കഴിച്ചാണ്. അത് ഒരു
ശീലമായി, ദിനചര്യയായി വളരെ വേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് ഉണങ്ങിയ മുരിങ്ങയില പായ്ക്കറ്റിലാക്കിയതും
മുരിങ്ങപ്പൊടിയും സുലഭമായി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ മുരിങ്ങ
ത്തോരൻ വയ്ക്കുന്നതുപ�ോലെ അവർ ഉണക്ക ഇല ഉപയ�ോഗിച്ച് പല
വിഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. മുരിങ്ങയിലപ്പൊടി ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
മുരിങ്ങ ഫ�ോർട്ടിഫൈഡ് പാസ്ത, നൂഡിൽസ്, സൂപ്പ് പൗഡർ എന്നിവ
വിദേശ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ സുലഭവുമാണ്.

എന്തുക�ൊണ്ട് മുരിങ്ങയില
മുരിങ്ങയിലയ്ക്കുള്ള വൻ ഡിമാന്റിനു കാരണം അതിന്റെ ഗുണമേന്മ
തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനുവേണ്ട എല്ലാ ധാതുലവണങ്ങളും, എല്ലാ
വൈറ്റാമിനുകളും എല്ലാ അവശ്യാമിനാമ്ലങ്ങളും മറ്റ് അനേകം
പ�ോഷക ഔഷധഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ
ല�ോകത്ത് വേറെ ചെടിയില്ലതന്നെ. മുരിങ്ങയുടെ മറ്റ് ആഹാരവസ്തു
ക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യപഠനം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

മ

രച്ചീനി, ചേന, കാച്ചിൽ, ചേമ്പ്, പാൽച്ചേമ്പ്, മധുരക്കിഴങ്ങ്, കൂർക്ക,
കൂവ എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ഉഷ്ണമേഖലാ കിഴങ്ങുവർഗ വിളകൾ. സം
സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തു
വരുന്നു. അന്നജം, ധാതുക്കൾ, നിര�ോക്സീകാരികൾ, ഭക്ഷ്യനാര്
എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ
ഇതുവരെ അറുപത്തിയേഴ് ഇനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാ
ഹാരത്തിനു പുറമേ കാലിത്തീറ്റ, ക�ോഴിത്തീറ്റ എന്നിവയും സ്റ്റാർച്ച്,
ചൗവരി തുടങ്ങി അനവധി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളും ഇവയിൽ
നിന്നുണ്ടാക്കാം. മരച്ചീനി ഇലയിൽ നിന്നും നന്മ, മേന്മ, ശ്രേയ എന്നീ
ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉൽപാദിപ്പിക്കാം.

നടീൽവസ്തു ദ്രുതവിപുലീകരണം

മിക്ക കിഴങ്ങുവിളകളുടെയും നടീൽവസ്തു കിഴങ്ങായതിനാൽ
അതിന്റെ വിപുലീകരണത്തോത് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിനു പരി
ഹാരമായി മിനി സെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. വി
കസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പുതിയ ഇനങ്ങൾ
വളരെ വേഗം കർഷകരിലെത്തിക്കാം. സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐയിൽ
ഇതിനുള്ള പരിശീലനം ലഭ്യമാണ്.

ജൈവകൃഷി രീതികൾ

എല്ലാ കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളും, ജൈവകൃഷി രീതിയ�ോട് നന്നായി
പ്രതികരിക്കും. പച്ചിലവളങ്ങൾ, ചാണകം സമ്പുഷ്ഠീകരിച്ചത്, വേ
പ്പിൻപിണ്ണാക്ക്, ചാരം, ട്രൈക്കോഡർമ, അസ�ോസ്പൈറില്ലം, മൈ
ക്കോറൈസ, ഫ�ോസ്ഫ�ോബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ ജൈവവളങ്ങൾ
എന്നിവയെല്ലാമടങ്ങിയ ജൈവകൃഷി രീതികൾ എല്ലാ കിഴങ്ങു വർഗ
വിളകൾക്കും സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാനാധിഷ്ഠിത വളപ്രയ�ോഗം
വിളവ് ലക്ഷ്യമാക്കാതെ, എല്ലാ മണ്ണിലേക്കും ഒരേ ത�ോതിൽ നടത്തി
യിരുന്ന വളപ്രയ�ോഗം മണ്ണിന്റെ ആര�ോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു
പരിഹാരമായി വിളവു ലക്ഷ്യമാക്കി, ഓര�ോ തരം മണ്ണിനും കാലാവ
സ്ഥയ്ക്കും അനുയ�ോജ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ�ൊരു വളപ്രയ�ോഗരീതി (സൈറ്റ്
സ്പെസിഫിക്ക് നൂട്രിയന്റ് മാനേജ്മെന്റ് - എസ്സ്.എസ്സ്.എൻ.എം.) വി
കസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ വളത്തിന്റെ ത�ോത് കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന
തിനായി 'ശ്രീ പ�ോഷിണി' എന്നൊരു മ�ൊബൈൽ ആപ്പും, 'CASSNUM
Version 1.1' എന്നൊരു സി.ഡിയും സി.റ്റി.സി.ആർ.ഐ. പുറത്തിറക്കി.
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡ�ോ. ജി. ൈബജു

പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, കേന്ദ്ര കിഴങ്ങു വിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം, ശ്രീകാര്യം, തിരുവനന്തപുരം

		

ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ

		

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ

എഡിറ്റർ

ജയശ്രീ ബി.

-

		
ല�ോ-ഔട്ട് ഡിസൈനിംഗ്

-

ആര�ോഗ്യത്തിനും
പ�ോഷകസുരക്ഷയ്ക്കും

പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ

മായ സന്തോഷ്
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ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറ�ോ

കിഴങ്ങുവർഗവിളകൾ - ആര�ോഗ്യത്തിനും പ�ോഷകസുരക്ഷയ്ക്കും
കിഴങ്ങു
വിള
മരച്ചീനി

നടീൽകാലം

ഇനങ്ങൾ

എല്ലാക്കാലത്തും
ശ്രീ ജയ, ശ്രീ വിജയ,
ശ്രീ പവിത്ര, ശ്രീ രക്ഷ,
(നന സൗകര്യം
ഉണ്ടെങ്കിൽ); മഴയെ ശ്രീ ശക്തി, ശ്രീ സുവർണ്ണ,
ആശ്രയിച്ച്: ഏപ്രിൽ വെളളായണി ഹ്രസ്വ, കല്പക,
നിധി, ഉത്തമ
-മേയ് & സെപ്തംബർ
- ഒക്ട�ോബർ
ചേന
ഫെബ്രുവരി ശ്രീ പത്മ, ശ്രീ ആതിര,
ഏപ്രിൽ
ഗജേന്ദ്ര
കാച്ചിൽ
മാർച്ച്നാടൻകാച്ചിൽ:
ഏപ്രിൽ
ശ്രീ കീർത്തി, ശ്രീ രൂപ,
ശ്രീ ശില്പ, ശ്രീ കാർത്തിക,
ശ്രീ സ്വാതി, ശ്രീ നീലിമ,
ശ്രീ നിധി, ഇന്ദു
ചെറുകിഴങ്ങ്:
ശ്രീ ലത
ശ്രീ കല
ആഫ്രിക്കൻ:
ശ്രീ ശുഭ്ര, ശ്രീ പ്രിയ,
ശ്രീ ഹരിത,
ശ്രീ ശ്വേത (പടരാത്ത ഇനം)
ചേമ്പ്
ഏപ്രിൽശ്രീ രശ്മി, ശ്രീ പല്ലവി,
Pqൺ
മുക്തകേശി, ശ്രീ കിരൺ

നടീൽവസ്തു
കമ്പുകഷണം,
15-20 സെ.മീ
നീളം, 2-3
സെ.മീ വ്യാസം

ഒരു സെന്റിന്

നടീൽവസ്തു
അളവ്

അകലം

നടീൽ രീതി

50 കമ്പു
കഷണം

90 x 90സെ.മീ
(ശാഖവരുന്നവ)

കൂന, വാരം

70 കമ്പു
കഷണം

75 x 75 സെ.മീ
(ശാഖ ഇല്ലാ
ത്തവ)
ചേന,
50 ചേന/
90 x 90
ചേനക്കഷണം ചേനക്കഷണം
സെ.മീ
കിഴങ്ങു
ഒരുകഷണം
90 x 90
കഷണം
250-300 ഗ്രാം,
സെ.മീ
50 കഷണം

ചെടിയുടെ/
ചാണകം N
കുഴിയുടെ
കി.ഗ്രാം ഗ്രാം
എണ്ണം
50
50
400

P
ഗ്രാം

K
ഗ്രാം

വിളവ്
കി.ഗ്രാം

200

400

120

70
കുഴി 60 x 60 x
45 സെ.മീ
കുഴിയെടുത്ത
ശേഷം
കൂനയാക്കി

50

100

400

200

600

160

50

40

320

240

320

120

ഒരുകിഴങ്ങ്,
75 x 75
കുഴിയെടുത്ത
100-150 ഗ്രാം,
സെ.മീ
ശേഷം
70 എണ്ണം
കൂനയാക്കി
കിഴങ്ങു
ഒരു കഷണം
പടരുന്നത് കുഴിയെടുത്ത
കഷണം
250-300 ഗ്രാം, 90 x 90 സെ.മീ;
ശേഷം
50 കഷണം
പടരാത്തത്കൂനയാക്കി
60 x 60 സെ.മീ
വിത്തുചേമ്പ്
ഒരുവിത്തു
60 x 45
വാരം, കൂന, കുഴി
ചേമ്പ് 20-25
സെ.മീ
ഗ്രാം; 150 എണ്ണം
കൂർക്ക
Pqലൈശ്രീ ധര, നിധി, സുഫല
കിഴങ്ങ്/
300എണ്ണം
45 x 30
കൂന, വാരം
ഒക്ട�ോബർ
വളളികൾ
സെ.മീ
മധുരക്കി
Pqൺ-Pqലൈ
ശ്രീ നന്ദിനി, ശ്രീ വർദ്ധിനി, വളളികഷണം 333 എണ്ണം
60 x 20
വാരം
ഴങ്ങ്
(കരനിലം-മഴയെ
ശ്രീ രത്ന, ശ്രീ അരുൺ,
സെ.മീ
ആശ്രയിച്ച് ), ഒക്ട�ോ ശ്രീ വരുൺ, ശ്രീ കനക,
ബർ- നവംബർ (കര
കാഞ്ഞങ്ങാട്,
നിലം-ജലസേചനം),
സ�ോണ, `qകൃഷ്ണ
ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി
(വയൽ)
പാൽ
മാർച്ച്നാടൻ
തളളച്ചേമ്പു
തളളച്ചേമ്പു
90 x 90
വാരം, കൂന,
ചേമ്പ്
ഏപ്രിൽ
കഷണം,
കഷണം,
സെ.മീ
കുഴി
വിത്തുചേമ്പ് 100-150 ഗ്രാം /
വിത്തുചേമ്പ്,
50-75 ഗ്രാം ;
50 എണ്ണം
കിഴങ്ങു
മേയ്കിഴങ്ങുകഷ കഷണം 20-25
30 x 15
കൂവ
നാടൻ
വാരം
Pqൺ
ണം/സക്കർ ഗ്രാം/സക്കർ;
സെ.മീ
888 എണ്ണം

70

40

320

240

320

80

50

40

320

240

320

160

150

50

320

100

40

80

300

40

240

240

400

100

333

20

200

100

200

100

50

50

320

100

40

80

888

40

200

100

300

100

കിഴങ്ങ്

110

