കാലവർഷൄെടുതി

ൄതാഴുത്തിലെ് തിരിച്ചു 

ാകുപാൾ

ശദ്ധിൊാം

തയ്യാറാെിയത്:


ാ. രതീഷ് ആർ. എൽ.



ാ. ൄക. വി ാദ്കുമാർ


ാ. ബി




ാ. 

ിൻ ൄക. സി.
ദീപ് എാം.

ാ. ജി ഷ് കുമാർ

കരളാ ൄവറ്ററി റി ആൻഡ് അ ിമൽ സയൻസസ്
സർവ്വകലാശാല,

ൂൊട്

ൄതാഴുത്തിലെ് 


വശിെുപാൾ

ീ ഺഴഽത്ത഻ന് സംഭവ഻ച്ച ുേടഽപഺടഽേൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഽേ. ഇവ഻ീട ഉരഽക്കീള
ഽടർന്ഽം പഺർപ്പ഻ക്കഽുപഺൾ ീ ഺഴഽത്ത്
എന്് പര഻ുശഺധ്഻ക്കഽേ.

േർന്ഽ വ഼ഴഺൻ സഺധ്ൿ യഽുടഺ

ൂവദ്ൿഽ ബന്ധം ഉീടങ്ക഻ൽ ീ ഺഴഽത്ത഻ുലക്കഽള്ള

ഫ്ൿാസ് മഺറ്റ഻യ ഻നഽ ുശഷം മഺ ം പുവശ഻ക്കഽേ


ീ ഺഴഽത്ത഻നഽള്ള഻ൽ പഽറുത്തക്ക്

ള്ള഻ ന഻ൽക്കഽന് ഽം , മാർച്ചയഽള്ള ഽമഺയ ഭഺഗ

ങ്ങൾ ഒഴ഻വഺക്കഽേ


ീ ഺഴഽത്ത഻ീല ചഺണേവഽം, ീചള഻യഽം ആദ്ൿുമ ഒഴ഻വഺക്കഽേ



ീ ഺഴഽത്ത഻ൻീറ

റയഽീട വഴഽക്കൽ മഺറ്റ഻യ ഻നഽ ുശഷം മഺ ം മിഗങ്ങീള

ീ ഺഴഽത്ത഻ുലക്ക് േടത്തഽേ. ബ്ല഼ച്ച഻ങ് ീപൌഡർ അീലെങ്ക഻ൽ േഽമ്മഺയം വ഻ റ഻
മണ഻ക്കാറ഻നഽ ുശഷം േഴഽേ഻ക്കളയഽന്ത് വഴഽക്കൽ േഽറക്കഺൻ സഹഺ
റബ്ബർ മഺറ്റുേൾ ലഭൿമഺീണങ്ക഻ൽ അവ


12

യ഻ക്കഽം.

റയ഻ൽ ഇട്ടു ീേഺടഽക്കഽന്ത് നലെ ഺണ്

ീ ഺഴഽത്ത഻ന് ചഽറ്റും ീവള്ളം ീേട്ട഻ ന഻ൽക്കഽന്ഽീടങ്ക഻ൽ അത് ഒഴഽക്ക഻ക്ക

-

ളയഺനഽള്ള മഺർഗ്ഗങ്ങൾ സവ഼േര഻ക്കഽേ
ൄതാഴുത്ത് വൃത്തിയാെുപാൾ


ീ ഺഴഽത്ത് വിത്ത഻യഺക്കഽുപഺൾ റബ്ബർ

േയ്യുറേളും

, ഗം ബാട്ടുേളും , മഽഖത്ത-

ണ഻യഽന് മഺസ്േഽേളും ധ്ര഻ുക്കട ഺണ്. മഽഖഺവരണം ലഭൿമഺ
ു ഺർത്ത് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് മാക്കഽം, വഺയഽം അടച്ച് ീേട്ടഺവഽന്


യ഻ീലെങ്ക഻ൽ

ഺണ്

ന഻ലവഽം, ചഽമരഽം േഴഽേ഻ വിത്ത഻യഺക്ക഻യ ുശഷം ബ്ല഼ച്ച഻ങ് ീപൌഡർ ലഺയന഻
ള഻ുക്കട ഺണ്



വിത്ത഻യഺക്ക഻യ ുശഷം ചഽമരഽേൾ ീവള്ള പാശഽന്ത് നലെ ഺണ്



ീ ഺഴഽത്ത഻ുലക്ക് േയറഽന് ഻ന് മഽൻപഽം ുശഷവഽം

1 : 1000 ീപഺട്ടഺസ഻യം ീപർ

മഺൻഗുനറ്റ് ലഺയന഻യ഻ൽ േഺലഽേൾ മഽക്കഽേ (ീവള്ളം ഇളം പ഻ങ്ക് ന഻റം വരഽ - ന്
രത്ത഻ൽ ഒരഽ നഽള്ള് ീപഺട്ടഺസ഻യം ീപർ മഺൻഗുനറ്റ് ുചർത്തഺൽ മ ഻ യഺേഽം)
ചാണകെുഴി


ചഺണേക്കഽഴ഻യ഻ൽ ീവള്ളം ീേട്ട഻ന഻ൽക്കഽന്ഽീടങ്ക഻ൽ അത് ഒഴഽക്ക഻ക്കളയഺനഽ
ള്ള മഺർഗ്ഗങ്ങൾ സവ഼േര഻ക്കഽേ



ചഺണേക്കഽഴ഻യ഻ീല ഈർപ്പം േഽറയ്ക്ക്കഽന് ഻നഺയ഻ േഽഴ഻യ഻ൽ

8 ഇഞ്ച് േന

ത്ത഻ൽ ഇലേൾ ന഻രത്ത഻ അ ഻നഽ മഽേള഻ൽ ബ്ല഼ച്ച഻ങ് ീപൌഡർ വ഻ റഽന്ത്
സഹഺയേരമഺേഽം


ഈച്ച, ീേഺ ഽക്

ഽടങ്ങ഻യവയഽീട ശലൿം േഽറക്കഺൻ മീെെുയഺ

ീവള്ളം ീേട്ട഻ ന഻ൽക്കഽന്യ഻ടങ്ങള഻ൽ

, ഡ഼സുലഺ

ള഻ക്കഽേ

ഭക്ഷണാം, ൄവള്ളാം


ഉരഽക്കൾക്ക് ശഽദ്ധജലം



േ഻ണറഽേളും,

ീന് നൽേണം

ീേട്ട഻ക്ക഻ടക്കഽന് ീവള്ളമഽള്ള ജലുസഺ സ്സുേളും ബ്ല഼ച്ച഻ങ്

ീപൌഡർ ഉപുയഺഗ഻ുച്ചഺ , വ഻ദ്ഗ്ധ് ന഻ർുേശപേഺരമഽള്ള മറ്റ് അണഽനഺശ഻ന഻

േളുപുയഺഗ഻ുച്ചഺ ശഽദ്ധ഼േര഻ക്കഽേ. ഇ ഻നഺയ഻ ഒരഽ ല഻റ്റർ ീവള്ളത്ത഻ന്

2.5 ഗഺം

ബ്ല഼ച്ച഻ങ് ീപൌഡർ എന് ന഻രക്ക഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽേ


ഒച്ചുേൾ ഉള്ള ജലുസഺ സ്സഺീണങ്ക഻ൽ ീവള്ളം ഒരഽ ടഺങ്ക഻ുലക്ക് ുശഖര഻ച്ച
ുശഷം ഒരഽ ദ്഻വസം േഴ഻ഞ്ഞ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഺം



വ഻ശന്഻ര഻ക്കഽന് മിഗങ്ങൾക്ക് പഽുലെഺ , ൂവുക്കഺുലഺ ഒുന്ഺ രുടഺ ദ്഻വസം
നൽേ഻യ ഻ന് ുശഷം മഺ ുമ േഺല഻ത്ത഼റ്റ ുപഺലഽള്ള സഺര ആഹഺരങ്ങൾ
നൽേഺവാ



േഺല഻ത്ത഼റ്റ



സഺര ആഹഺരം നൽേ഻ത്തഽടങ്ങഽുപഺൾ

ഽടങ്ങ഻യ ആഹഺരങ്ങൾ ഇളം ചാട഻ൽ നൽേഽേ

അപ്പക്കഺരം (ുസഺഡഺൂബേഺർബ്)

ദ്഻വസം

2 ുടബ഻ൾ സ്പാൺ വ഼ ം

഼റ്റയ഻ൽ ുചർത്ത് നൽേഽന്ത് അഭ഻േഺ

-

മൿമഺണ്


ഉത്പഺദ്നക്ഷമ യഽം,

ുരഺഗപ ഻ുരഺധ് ശക്ത഻യഽം ഉറപ്പുവരഽത്തഽന് ഻നഺയ഻

ഗഽണന഻ലവഺരമഽള്ള ധ്ഺ ഽ ലവണ മ഻ശ഻ ങ്ങൾ നൽുേട ഺണ്
മൃഗങ്ങളുൄട ആരാഗൿാം


ീചറ഻യ പശഽക്ക഻ടഺങ്ങീള ഒരഽ

60 W ഫ്഻ലീമൻറ് ബൾബ഻നഽ േ഼ീഴ രഺ ഻യ഻ൽ

ന഻ർത്തഽന്ത് നലെ ഺണ്


േഴ഻വ ഽം മിഗങ്ങീള ഈർപ്പമ഻ലെഺത്ത഻ടത്ത് ന഻ർത്തഽേയഽം

, ഉണങ്ങ഻യ

ഽണ഻

ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ു ഺർത്ത഻ ീേഺടഽക്കഽേയഽം ീചയ്യുേ . നനഞ്ഞഽ േഽ ഻ർന് ആടഽേീള
ഉണങ്ങ഻യ

ഽണ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് നന്ഺയ഻

മഴച്ചഺറൽ അട഻ക്കഺീ


ഽവർത്ത഻ീയടഽക്കണം. ോട്ട഻ുലക്ക്

ശദ്ധ഻ക്കഽേ

ഉരഽക്കളുീട പഽറത്ത് ചണച്ചഺക്ക് ീേട്ട഻ ീേഺടഽക്കഽന്ത് േപ഻ള഻ പഽ പ്പ഻ൻീറ
ഗഽണം ീചയ്യും



ീ ഺഴഽത്ത഻നേത്ത് പഽേ പഽേക്കഽന്ത് ീേഺ ഽേഽം

, മറ്റു േ഼ടങ്ങളും മാലമഽള്ള

ശലൿം േഽറക്കഽന് ഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം


ഽടർച്ചയഺയ഻ ീവള്ളത്ത഻ൽ ന഻ന് ഉരഽക്കീള ഉണങ്ങ഻യ സ്ഥലുത്തക്ക് മഺറ്റ഻
ന഻ർത്ത഻ േഽള഻പ്പ഻ക്കഽേ. േഺലഽേള഻ുലഺ

, േഽളപഽേള഻ുലഺ മഽറ഻ുവഺ , പഴഽുപ്പഺ,

പഽഴഽബഺധ്ുയഺ ഉുടഺ എന്് ശദ്ധ഻ക്കണം


േഽളപ് സംബന്ധമഺയ ുരഺഗങ്ങൾ ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഻ന് ഉരഽക്കളുീട േഺലഽേൾ
ആഴ്ചയ഻ൽ രടഽ

വണീയങ്ക഻ലഽം

5%

ഽര഻ശ് ലഺയന഻യ഻ൽ 20 മ഻ന഻റ്റ് ുനരം

മഽക്ക഻ ീവുക്കട ഺണ്


ഈച്ച മഽറ഻വഽേള഻ൽ വന്഻രഽന്് ഉടഺേഽന് പഽഴഽ ബഺധ് ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഻ന്
േഺലഽേള഻ൽ,

േഽളപഽേുളഺടഽ ുചർന്്

, ുവീപ്പെുയഺ

,

ഈച്ചീയ അേറ്റ഻

ന഻ർത്തഽന് ഻നഽള്ള ുലപനങ്ങുളഺ പഽരട്ടഺവഽന് ഺണ്


഼റ്റീയടഽത്തഽ

ഽടങ്ങ഻യ ഉരഽക്കൾക്ക് ുഡഺക്ടറഽീട ന഻ർുേശപേഺരമഽള്ള വ഻ര

മരഽന്ഽേൾ നൽേഽേ


ബഺഹൿപരഺദ്ങ്ങൾ മാലമഽള്ള ുരഺഗബഺധ്േൾ

ടയഽന് ഻ന് ുഡഺക്ടറഽീട

ന഻ർുേശപേഺരമഽള്ള ബഺഹൿപരഺദ് നഺശ഻ന഻േൾ ഉപുയഺഗ഻ുക്കട ഺണ്


േഽളപഽുരഺഗം ുരഺഗം പടരഺനഽള്ള സഺധ്ൿ യഽള്ള ഻നഺൽ ുഗഺരക്ഷഺ പദ്ധ ഻
പേഺരം േഽത്ത഻ീവയ്ക്് എടഽത്ത഻ട്ട഻ലെഺത്ത ഉരഽക്കൾക്ക് എ യഽം ീപീട്ടന്്

പ ഻ുരഺധ് േഽത്ത഻ീവയ്ക്് നൽേഽേ. വ഻വ഻ധ് മിഗങ്ങൾക്ക് േഽരലടപ്പൻ
(ീഹുമഺറഺജ഻ക് ീസ്റ്റ഻സ഼മ഻യ) , ീടറ്റനസ്, ആട് വസന്ത , എൻറുറഺുടഺക്സ഻മ഻യ
ഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങൾീക്ക ഻ീര ീവറ്ററ഻നറ഻ ുഡഺക്ടറഽീട ന഻ർുേശപേഺരം
േഺലഺേഺലങ്ങള഻ൽ പ ഻ുരഺധ് േഽത്ത഻ീവയ്ക്പഽേൾ നൽുേട ഺണ്


മഴീക്കടഽ ഻േൾക്ക് ുശഷം വളർത്തഽ മിഗങ്ങീള ബഺധ്഻ക്കഺൻ ഏറ്റവഽം
സഺദ്ധൿ യഽള്ള രട് ുരഺഗങ്ങളഺണ് അേ഻ടഽ
സംബന്ധമഺയ

വ഼ക്കവഽം

,

ശവഺസുേഺശ

ുരഺഗങ്ങളും. ഇവയഽീട ലക്ഷണങ്ങൾ പേടമഺേഽന്ഽുടഺ

എന്റ഻യഽന് ഻നഺയ഻ അടഽത്ത രടഺഴ്ച ജഺഗരാേരഺയ഻ര഻ക്കഽേ


അടഽത്ത ഏ ഺനഽം ദ്഻വസങ്ങള഻ൽ മിഗങ്ങൾക്ക്

഼റ്റുയഺട് വ഻രക്ത഻യഽം

ഉത്പഺദ്നക്കഽറവഽം പ ഼ക്ഷ഻ക്കഺം. പന഻ , വ഻റയൽ,

,

഼റ്റുയഺട് വ഻രക്ത഻ എന്഼

ലക്ഷണങ്ങൾ സാക്ഷ഻ക്കഽേ. ഒരഽ ുഡഺക്ടറഽീട ുസവനം

഼ർച്ചയഺയഽം ഉറപ്പു

വരഽുത്തട ഺണ്


അേ഻ട഻നഽം,

പഺല഻നഽം വരഽന് ഏീ ഺരഽ മഺറ്റവഽം അേ഻ടഽവ഼ക്കത്ത഻ന്ീറ

സാചനയഺണ്. അേ഻ട഻ൽ
ീപീട്ടന്ഽള്ള േഽറവ്

ട഻പ്പ്

, േലെ഻പ്പ്, ചാട്, ന഻റം മഺറ്റം , ഉത്പഺദ്നത്ത഻ൽ

, പഺല഻ന്ീറ ന഻റത്ത഻ലഽം

േട്ട഻യ഻ലഽം ഉള്ള മഺറ്റം

,

,

഻ളപ്പ഻ക്കഽുപഺൾ പ഻ര഻ഞ്ഞഽ ുപഺേൽ എന്഻വ പേടമഺയ അേ഻ടഽവ഼ക്ക
ലക്ഷണങ്ങളഺണ്.

ഇത്തരം സഺഹചരൿങ്ങള഻ൽ ഒട്ടും

ഺമസ഻ക്കഺീ

ഒരഽ

ുഡഺക്ടറഽീട ുസവനം ു ുടട ഺണ്


പേടമഺയ ലക്ഷണങ്ങള഻ീലെങ്ക഻ൽ ുപഺലഽം ആഴ്ചയ഻ൽ ഒര഻ക്കീലങ്ക഻ലഽം എലെഺ
പശഽക്കളുീടയഽം പഺൽ േഺല഻ുഫ്ഺർണ഻യ അേ഻ടഽവ഼ക്ക ന഻ർെയ പര഻ുശഺ
ധ്നക്ക് ( CMT ീടസ്റ്റ്) വ഻ുധ്യമഺക്കണം. വളീര ലള഻ മഺയ ഈ പര഻ുശഺധ്ന
േർഷേർക്ക് ീ ഺഴഽത്ത഻ൽ ീവച്ചു

അകിടുവീെ

ീന്

ീചയ്യഺവഽന് ഺണ്

ിയരണാം



അേ഻ട഻ൽ പഺല് ീേട്ട഻ക്ക഻ടക്കഺൻ ഒരഽ േഺരണവശഺലഽം അനഽവദ്഻ക്കരഽത്



േറവക്കഺർ നലെ വൿക്ത഻ശഽച഻ വം

പഺല഻ുക്കട ഺണ്. േറവക്ക് മഽൻപഽം

ുശഷവഽം േയ്യുേൾ ുസഺപ്പ് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് വിത്ത഻യഺയ഻ േഴഽുേട ഺണ്


അേ഻ട് സദ്ഺ സമയവഽം വിത്ത഻യഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കണം



േറവക്ക് മഽൻപഽം , ുശഷവഽം അേ഻ടഽം , മഽലക്കഺപഽേളും

1:1000 ീപഺട്ടഺസ഻യം

ീപർമഺൻഗുനറ്റ് ലഺയന഻യ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് േഴഽുേട ഽം

,

േറവക്ക് ുശഷം

മഽലക്കഺപഽേൾ ുപഺവ഻ുഡഺൺ അയഡ഻ൻ ലഺയന഻യ഻ൽ മഽുക്കട ഽമഺണ്


ുസഺഡ഻യം സ഻ുടറ്റ്
നൽേഽന് ഽം,

2 ുടബ഻ൾ സ്പാൺ വ഼ ം ദ്഻വസവഽം

഼റ്റുയഺീടഺപ്പം

ഗഽണന഻ലവഺരമഽള്ള ധ്ഺ ഽ ലവണ മ഻ശ഻ ങ്ങൾ നൽേഽന് ഽം

അേ഻ടഽവ഼ക്കം ഉടഺേഽന് ഻നഽള്ള സഺധ്ൿ േൾ േഽറയ്ക്ക്കഽം

സംശയന഻വഺരണങ്ങൾക്ക് സമ഼പീത്ത മിഗഺശഽപ ഻േീളുയഺ
േ഼ഴ഻ലഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങീളുയഺ സമ഼പ഻ക്കഽേ

,

ീവറ്ററ഻നറ഻ സർവ്വേലഺശഺലയഽീട

,

