
ககோமிகளப் ற்ின போதுயோ தகயல்கள் 

 ககோமிகளப் ற்ின போதுயோ யோர்த்ளதகள் 

இம் இம் யனது 
யனது பதிர்ந்த ககோமிகள் 

கேயல் பட்ளை 

க ளமழ க ளமழக்குஞ்சு கேயல்  பட்டைக்க ளமழ  

யளத்து ள்  யளத்துக்குஞ்சு டிகபக் யளத்து 

யளன்க ளமழ வுல்ட் ைளம்  யளன்க ளமழ 

 ளடை  ளடைக் குஞ்சு 
 ளடை 
கேயல் 

 ளடைக்க ளமழ 

 ழிக்க ளமழ  வட்  ழிகேயல்  ழிக்க ளமழ 

கூஸ் யளத்து கூஸ்ழங் க ன்ைர்  கூஸ் 

புள ஸ்குயளப் ஆண் புள பண் புள 

அன்ம்  ேழக்பட் 
ஆண் 
அன்ம்  

பண் அன்ம் 

 

ல்கயறு ககோமினிங்கின் அளை கோக்கும் கோம், குகபோகநோகேோம்கின் 
ண்ணிக்ளக, இப்பபேக்க பதிர்ச்ேினளைபம் கோம் 

ய.ண் இம் 

அடை  ளக்கும் 
 ளம் 
(ளட் ில்) 

குகபளகநளகேளம் ின் 
ண்ணிக்ட ( 
இபட்டைனில்) 

இப்பபேக்  
பதழர்ச்ேழனடைபம் 
யனது (யளபங் ில்) 

1. க ளமழ 21 39 18-20 

2. யளத்து 28 40 28-30 

3. நஸ்க ளயி 33-35 40 28-30 

4. கூஸ் 28-32 40 28-30 

5.  ழிக்க ளமழ 27-28 39 28-32 

6. யளன்க ளமழ 28 40 28-30 

7.  ளடை 17-18 39 6-7 

8. புள 18 39 10-12 

9. ஆஸ்ட்ரிச் 42 40 52 

10 ஈப 52-55 40 52 

 

ககோமிகின் இங்கள்  

க ளமழனிங் ள் பளதுயள  ளன்கு பக் ழனநள பரின இ யட  ள ப் 
ிரிக் ப்ட்டுள்.          

 அபநரிக்  க ளமழனிங் ள் 



 ஆேழன க ளமழ இங் ள்    

 ஆங் ழ க ளமழ இங் ள்   

 நத்தழன க ளமழ இங் ள்  

யட   அபநரிக் ன் 
ஆேழன 
இங் ள் 

ஆங் ழ 
இங் ள்  

நத்தழன க ளமழ 
இங் ள்  

தளடி இகு ள் அற்து 
இகு ள் 
உடைனது  

இகு ள் அற்து  இகு ள் அற்து 

கதளல் ழம் நஞ்ேள் நஞ்ேள் பயள்ட 
நஞ்ேள் அல்து 
பயள்ட  

 ளது நைல் ழம் ேழயப்பு ேழயப்பு ேழயப்பு பயள்ட 

இடச்ேழக் ள வும் 
பட்டைக் ள வும் 

இடச்ேழக் ள வும் 
பட்டைக் ள வும் 

இடச்ேழக் ள  
இடச்ேழக் ள வும் 
பட்டைக் ள வும் 

பட்டைக் ள  

Size டுத்தபம் பரினடய  டுத்தபம் ேழழனடய 

பட்டை ஏட்டின் 
ழம் 

லப்பு லப்பு லப்பு பயள்ட 

உதளபணங் ள் 

1) கபளட் கண்ட் 
பபட் 

2)ிட நவுத் 
பளக் 

3)ழபெ 
கலம்ப்டரனர் 

4)யினன்கைளட்  

1) )ிபம்நள 

2) ப ளச்ேழன் 

3) ளங்ரளன் 

1)  ளர்ிஷ் 

2) அஸ்ட்பள ளர்ப் 

3) ைளர்க் ழங் 

4) ஆர்ிங்ைன் 

5) ேபேக்ஸ்  

1) ப ளர்ன் 

2) டநளர்க் ள 

3) அன்க ளள 

4) ஆன்ைலூேழனன்  

 

ககோமிகள் அயற்ின் உகனோகத்திற்ககற் கீழ்க்கண்ையோறு யளகப்டுத்தப்டுகின். 

1) பட்டைக்க ளமழ இங் ள் - Eg.பயள்ட  ளர்ன், டநளர் ள, அன்க ளள 

2) இடச்ேழக் ள  யர்க் ப்டும் க ளமழ இங் ள் - Eg. ளர்ிஷ்,ிட நவுத் பளக், ிபம்நள 

3) இடச்ேழக் ள வும், பட்டைக் ள வும் யர்க் ப்டும் க ளமழ இங் ள் - Eg.கபளட் 
கண்ட் பபட்,ழபெ கலம்ப்டரனர் 

4) யிடனளட்டுக் ள  யர்க் ப்டும் க ளமழ இங் ள் - Eg.அேவல் 

 5) அமகுக் ள  யர்க் ப்டும் க ளமழ இங் ள் - Eg. ேழல்க் ழ, ஃிரிேழல்டு, கந்தம்ஸ் 

 6) உள்ளட்டி க ளமழனி இங் ள் - Eg.  ைக்ளத், கக்ட் பக், ேழட்ை ளங். 

இந்தின ககோமினிங்கள்  

        இந்தழனளயில் ளன்கு தூன க ளமழனிங் ள் உள். அடயனளய. அேவல், ேழட்ை ளங், 

ர்ேள நற்றும்  ைக்ளத் 

 

 

 



1. அேலீ்: 

  

 

1. அேவல் இம் அதன் உைற் ட்டு, யழடநனள உைல் தழன் நற்றும் ேண்டைனிடும் 
தழன் களன்யற்ழற் ள  பு ழ் பற்டய. 

2. அேவல் க ளமழ இத்தழன் ிபநள யட  ளய, ீள (தங்  ழபடைன 
ேழயப்பு), னள ப் ( பேப்பு நற்றும் ேழயப்பு), ழபெரி (பயள்ட),  ள ர் ( பேப்பு), ேழட்ைள 
( பேப்ில் பயள்ட ழப் பளட்டு ள்), ஜளயள ( பேப்பு), ேப்ஜள (பயள்ட நற்றும் 
தங்  ழம் அல்து  பேப்பு  ந்த நஞ்ேள் ழம் அல்து பயள்ி), டீ ளர் (லப்பு), 
கபேள (இஞ்ேழயப்பு),  ீக ளம்ப் னும் ப ளண்டை அடநப்பு, ல் ேழயப்பு 
ழபடைன தளடி நற்றும்  ளது நைல் ள், ீண்ை  லத்து, நள  ளல் ள். 

2. ேிட்ைகோங்: 

  

 

1. ேழட்ை ளங் க ளமழனிம் நளய் ன்றும் அழனப்டும். 
2. இந்த க ளமழனிம் இடச்ேழக் ள வும், பட்டைக் ள வும் யர்க் ப்டு ழது. 
3. ேழட்ை ளங் இத்தழன் ிப யட  ளய, ஃப், பயள்ட,  பேப்பு, அைர்ந்த லப்பு, 

ேளம்ல் ழம். 
4.  ீப ளண்டை, ேழயப்பு  ளது நைல் ள், ீண்டு பதளங்கும்  ண் இடந ள், இகு ள் 

அற் ப ளண்டை ள்.  

 

 



3. கைக்ோத்: 

  

1.  ைக்ளத் க ளமழனித்தழன் கதளல், அகு, தளடி,  ளல் யிபல் ள் நற்றும் ளதம், 

களன்டய ேளம்ல் ழத்தழல் இபேக்கும். 
2. இக்க ளமழனித்தழன் ப ளண்டை, தளடி, ளக்கு களன்டய இஞ்ேழயப்பு ழத்தழல் 

இபேக்கும். 
3. இந்த க ளமழனித்தழன் உட்பு உறுப்பு ள் அைர்  பேப்பு ழத்தழலும், அதன் தடே ள், 

தடே ளர் ள், பம்பு ள், பட  பேப்பு ழத்தழல் இபேக்கும்.  பேப்பு ழம் பநின் 
ழநழ  ந்தழபேப்தளல்  பேப்பு ழம் இபேக்கும். 

4. ர்ேோ: 

  

1. ர்ேள இம் டுத்தப உைல் யளகுடைன, இகுயள டைபடைன, ப்களதும் 
 யனுத்துைன் உரளபள  இபேக்கும். 

2. இயற்ழன் பட்டைனிடும் தழன் குடவு. 
3. இயற்ழன் கதளல் ழம் கயறுடும். 

குிப்பு : 

1. அர்க் ளள அபநரிக்  க ளமழ இநளகும். இக்க ளமழ இங் ள் ஊதள, அல்து ச்டே 
ழத்தழல் பட்டை ட இடு ழன். 

2. ஆேவல் ேண்டைனிடும் தழன் யளய்ந்த உள்ளட்டி க ளமழனிநளகும் 

3. ஆேழனன் இ க ளமழனித்தழல், இகு ள் தடனிட களக் ழ சுபேண்டிபேக்கும் 

4. ேழல்க் ழ ஆேழனளடயச் கேர்ந்த க ளமழனிநளகும். இவ்யித்தழன் அடை ளக்கும் தழன் 
அதழ ம். 



5. பயள்ட  ளர்ன் க ளமழனிம் பட்டைனிடுயதற்கு நழ வும் ற் நழ வும் 
ிபநள இநளகும். 

கப்ி ககோமினிங்கள்  

          இந்த க ளமழனிங் ள் ல்கயறு யிதநள தூன க ளமழங் ட இபண்டு, பன்று 
நற்றும் ளன்கு பட  ப்ிம் பேய்து உபேயளக் ப்டு ழன். இடய யணி  ரீதழனள  
பட்டை நற்றும் இடச்ேழ உற்த்தழக்கு யர்க் ப்டு ழன். இயற்ழன் பட்டைனிடும் 
நற்றும் யபேம் தழன் அதழ ம். இயற்ழன்  ப்ி யரீினம் அதழ ம். 
 

1) போதுயோக பட்ளைக்கோக யர்க்கப்டும் கப்ி ககோமினிங்கள் : 
ியி 300, ஸ் ளப் ளக், களயன்ஸ், பெரிிரீட், டலடன், பை ளல்ப், களகநன், 

 வஸ்கைளன், ச் & ன் ழக் ேழக் களன்டய. 
 

2) போதுயோக இளச்ேிக்கோக யர்க்கப்டும் கப்ி ககோமினிங்கள் : 
 ளப், பளஸ், லப்கபள, லப்ளர்ட், ஸ்ைளர்புகபள,யினன் 34, அளக் 2000, ஆர்ர் அக்ர்ஸ், லப் 
ேழக்ஸ், டீ்ைர்ேன் களன் இதப இங் ள்  

ககோமினிங்கின் பகோண்ளைகின் ல்கயறு யளககள்  

க ளமழ ின் தடனின் கநல் குதழனிலுள் ேடதப்குதழ அதன் ப ளண்டைனளகும். 
க ளமழ ின் இத்தழற்க ற்யளறு அயற்ழன் ப ளண்டை அடநப்பு தித்தன்டந 
யளய்ந்ததள  இபேக்கும். க ளமழ ின் ப ளண்டை அடநப்பு அயற்ழன் நபபுப்ண்பு டப் 
பளறுத்து இபேக்கும். ஆளல் ப ளண்டைனின் அவு அயற்ழன் இப்பபேக்  உறுப்பு ின் 
யர்ச்ேழடனப் பளறுத்தும், வ்யவு எினில் அடய யர்க் ப்டு ழன் ன்டதப் 
பளறுத்தும் இபேக்கும். ல்கயறு யட னள க ளமழ ின் ப ளண்டை அடநப்பு ள் 
ின்யபேநளறு.  
 

1) தினோ பகோண்ளை அளநப்பு: 
க ளமழ ின் ப ளண்டை அடநப்ளது, அடத பன்ளழபேந்து ளர்க்கும் களது 

குறு ழனதள வும், அதழழபேந்து ப ளம்பு ள் களன்று ீட்டின அடநப்பு லம் இபேக்கும். 
அதளயது எபே ிகடு களன் தட்டைனள அடநப்ில் யிிம்பு லைன் கூடின 
க ளமழ ின் தட நீது இபேக்கும் ேடதப்குதழ அதன் ப ளண்டைனளகும். க ளமழ ின் 
ப ளண்டைனிலுள்  த்தழ களன் பயட்டுப்ட்ை அடநப்பு ின் ண்ணிக்ட  

ப ளண்டை ின் யட க்க ற் நளறுடும். கநலும் க ளமழ ின் ப ளண்டைனிலுள் இந்த 

அடநப்பு ள் க ளமழ ின் இத்தழற்க ற் கயறுடும். பயள்ட  ளன் க ளமழ ின் 

ப ளண்டைனில் 5 பயட்டுப்ட்ை அடநப்பு லம், ஆர்ஆர் நற்றும் டநளர் ள இக் 

க ளமழ ின் ப ளண்டை ில் 6 பயட்டு அடநப்பு லம் இபேக்கும். கபளஸ் நற்றும் ீ 
ப ளண்டை அடநப்பு ின்  வழ்ப்ட்ை ப ளண்டை அடநப்பு திக் ப ளண்டை 
அடநப்ளகும். 
 

2) ீ னும் பகோண்ளை அளநப்பு 

இந்த ப ளண்டை அடநப்பு பன்று ப ளண்டை அடநப்ளகும். அதளயது பன்று 

திக்ப ளண்டை ள் அயற்ழன் அடிப்குதழனில் கேர்ந்தது களலும், கநற்குதழனில் பன்ள  
ிரிந்து இபேப்து  ீனும் ப ளண்டை அடநப்ளகும். இந்த பன்று ப ளண்டை ில் 
டுயிலுள் ப ளண்டை நற் இபண்டை யிைப் பரினதள  இபேக்கும். சுத்தநள ிபம்நள 
க ளமழ இங் ில் இந்த யட க் ப ளண்டை அடநப்பு இபேக்கும். 



 

3)கபோஸ் பகோண்ளை 

இக் ப ளண்டை அடநப்பு அ ன் ப ளண்டைனள , அதன் கநற்குதழனில் தட்டைனள வும் 
ேழழன பேவ்ய  யடிய அடநப்பு லம் இபேக்கும். இந்த பேவ்ய  யடிய  த்தழ களன் 
அடநப்பு ின் ீபம் அ பம் க ளமழ ின் இத்தழற்க ற் நளறுடும். 
Eg. யினன்கைளட் 

 

4) ஸ்ட்போபரி அல்து யோல்ோட் பகோண்ளை அளநப்பு 

இந்த யட க் ப ளண்டை அடநப்பு ஸ்ட்பளபரி மத்தழன் அடபப்குதழ களன்று இபேக்கும். 
ப ளண்டைனின் கநற்குதழ ஸ்ட்பளபரி மத்தழன் கநற்குதழ களன்று இபேக்கும். இது 
ேழழனதள வும் அயற்ழன் கநற்குதழனில் எலங் ற் க ளடு ள் களன் அடநப்பு ள் 
இபேக்கும். கபளஸ் நற்றும்  ீப ளண்டை உடைன க ளமழ ட  ப்ிம் பேய்பம்களது 
 ழடைக்கும்  ப்ிக் க ளமழ ள் அடத்தும் யளல்ட் ப ளண்டைனிடப் பற்ழபேக்கும். 
இதற்கு ஆர் நற்றும் ி ஜனீ் ின் கேர்ந்த பயிப்ளைளகும்.  
Eg. நளய்ஸ் க ளமழ இம் 

5) யி யடிய பகோண்ளை அல்து டிபெப்பக்ஸ் அல்து பகோம்பு யடிய பகோண்ளை 

இந்தக் ப ளண்டை ப ளம்பு களன்று இபேக்கும். ஆளல் பளதுயள  இந்த ப ளண்டை 

அடநப்பு ஆங் ழ லத்து 'யி' களன்று இபேக்கும். இந்த ப ளண்டைனளது க ளமழ ின் 
அ ழழபேந்து ஆபம்ித்து இபண்ைள  ிரிந்து, அதன் அடிப்குதழனில் தடிநள வும், கநல் 
குதழனில் கூர்டநனள , பநல்ழனதள வும் இபேக்கும். Eg. லூண்ைன்ஸ் க ளமழனிம். 
 

6) குரன் பகோண்ளை  

இந்த ப ளண்டை அடநப்பு உபேண்டைனள ேடத அடநப்புைன் அதன் நீது கூர்டநனள 
அடநப்பு ள் இபேக்கும். இக்ப ளண்டைனின் நத்தழனில் ீண்ை ள்ம்  ளணப்டும் Eg.ேழல்க் ழ 
க ளமழனிம். 
 

7) குயள கோன் பகோண்ளை 

இந்த ப ளண்டை அடநப்பு எபே கதீர் குயடடனப் களன்று அதன் யிிம்பு ில்  த்தழ 
களன் அடநப்பு ள் இபேக்கும் Eg. ேழழக் ன் ட்ைர் ப் இம். 
 

ககோமிகளக் ளகனோலயதற்கோ கதளய 

1. க ளமழ லக்கு களய் ற்ட்டிபேப்டத  ண்ைழன 

2. க ளமழ ட கதர்ந்பதடுப்தற்கும், ண்டணனிழபேந்து ீக்குயதற்கும், அயற்ழன் 
தழட அயிைவும் 

3. தடுப்பூேழ அிக்கும்களதும், ரிகேளதடனின் களதும், க ளமழ லக்கு 

அடைனளங் ட இடுயதற்கும், அ ழட பயட்டுயதற்கும், ப ளண்டைனிட 

பயட்டுதற்கும், பேனற்ட  பட  பேவூட்ைல் பேய்யதற்கும், தித்தினள  

க ளமழ லக்கு ேழ ழச்டே அிப்தற்கும் 

4. க ளமழ ின் பயிப்பு உைல் அடநப்டப் ற்ழ டிப்தற்கு 

5. க ளமழ ட யிற்கும்களது அயற்டப் ிடிப்தற்கு 

 



ககோமிகளக் ளகனோலதல்  

கநற்கூழன பேனல் பட லக் ள  க ளமழ ட அடய ஆழ்கூத்தடபனில் 

யர்க் ப்ட்ைளல் அயற்டப் ிடிக் வும், கூண்டு பட ில் யர்க் ப்ட்ைளல் அயற்ட 
கூண்டு ட யிட்டு பயிகன டுக் வும் கயண்டும். 

 

ஆழ்கூ படனில் க ளமழ டப் ிடிக்கும் களது அயற்டப் ிடிப்தற்குப் னன்டுத்தும் 
ப ளக் ழ ட அயற்ழன்  ளழல் களட்கைள அல்து அயற்ழன்  ளல் ட ம் ட  ளல் 
ிடித்கதள தூக் கயண்டும். க ளமழ ட ப்களதும் அயற்ழன்  லத்டதக் ப ளண்கைள 
அல்து இகு டப் ிடித்கதள தூக் க்கூைளது. அயற்றுக்கு நபேந்து அிப்து களன் 
இதப பேனல்பட ட ஆபம்ிப்தற்கு பன்ள  க ளமழ ட ிடித்து ம் ட  ில் 
ேழழது கபம் டயத்தழபேக்  கயண்டும். அப்களது க ளமழ ின் இகு டப் ிடித்தழபேப்தளல் 
அயற்ழன் இனக் ம் தடை பேய்னப்டு ழது. 

 

கூண்டு ிழபேந்து க ளமழ ட டுக்கும் களது, அயற்ழன் தடடன  லத்துைன் கேர்த்து 
பதழல் பயிகன யபேநளறு அயற்ழன் உைட இக்ட  லைன் கேர்த்து ம்படைன 
இபண்டு ட  ளல், க ளமழ லக்கு  ளனம் ற்ைளநல் டுக் கயண்டும். இகத 
பேனல்படனிட க ளமழ ட கூண்டுக்குள் களடும் களது ின்ற்கயண்டும். அதளயது 
தட பதழல் கூண்டுக்குள் களகுநளறு டயத்து ிகு அயற்ழன் உைல் உள்க 
களகுநளறு களை கயண்டும். 

 

க ளமழ ட ரிகேளதழப்தற் ள ப் ிடிக்கும்களது அயற்ழன் அடி யனிற்றுப்குதழ 
ம்படைன உள்ங்ட னில் இபேக்குநளறு டயத்து அயற்ழன் இபண்டு  ளல் டபம் 
ம்படைன யிபல் ளல் ன்ள ப் ிடித்துக்ப ளள்கயண்டும். இவ்யளறு டயக்கும்களது 
க ளமழ ின் தட ரிகேளதழப்யடப களக் ழ இபேக்குநளறு ம்படைன ட னில் டயக்  
கயண்டும். எபே ட னளல் க ளமழடனப் ிடித்துக்ப ளண்டு நற்பளபே ட னளல் ளம் 
அயற்டப் ரிகேளதழக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். இவ்யளறு க ளமழ டப் 
ரிகேளதழக்கும் களது க ளமழ லக்கு அனற்ேழ துவும் ற்ைளநல் பநன்டநனள க் 
ட னளலயதளல் அடய உதறுயடதத் தடுக் ளம். 

ககோமிகில் பட்ளை உபேயோதல்  

ககோமிகில் நஞ்ேள் கபே உபேயோதல் 

க ளமழ பட்டைனின் நஞ்ேள்  பேயளது உண்டநனில் க ளமழ ின் இப்பபேக்  அணு 
அல். ஆளல்  பேயிற்கு ஊட்ைச்ேத்து அிக் க்கூடின எபே குதழனளகும். பட்டைக் 
க ளமழ ள் இப்பபேக்  பதழர்ச்ேழ அடைந்தவுைன் அயற்ழன்  பே பட்டைப் டபம்,  பேக் 
குமளபம் ல்கயறு யிதநள யர்ச்ேழனிட அடைபம். பதல் பட்டை இடுயதற்கு 11 

ளலக்கு பன்ளல் க ளமழ ின் உைழல் ல்கயறு யிதநள லளர்கநளன் நளற்ங் ள் 
ற்டும். க ளமழ ின் ிட்பெட்ைரி சுபப்ினின் பன்குதழனிழபேந்து ப் ஸ் ச் னும் 
லளர்கநளன் சுபக்  ஆபம்ிக்கும். இந்த லளர்கநளின் யிடயள   பேபட்டைப் டனில் 
 பேபட்டை ில் யர்ச்ேழ ற்ட்டு அடய அயில் அதழ ரிக்கும். கநலும் பேனல்ைத் 
பதளைங் ழன  பேபட்டைப் டபம் ஈஸ்ட்கபளஜன், புகபளபஜஸ்டிகபளன், பைஸ்கைளஸ்டீகபளன் 



களன் லளர்கநளன் ட உற்த்தழ பேய்பம். இபத்தத்தழலுள் அதழ ப்டினள 
ஈஸ்ட்கபளஜன் லளர்கநளன் க ளமழ ின் லும்பு நஜ்டஜனில் புபத உற்த்தழ,  ல்லீபழல் 
ப ளலப்பு ள் உற்த்தழ,  பேபட்டைக் குமளனின் அவு அதழ ரித்து அதழல் அல்புநழன் 
புபதங் ின் உற்த்தழ, க ளமழ பட்டைனின் ஏட்டின் உட்குதழ ேவ்வு ள் களன்யற்ட 
உற்த்தழ பேய்னத்தூண்டும்.  பேயிடச் சுற்ழ நஞ்ேள்  பே டின ஆபம்ிக்கும். எபே நஞ்ேள் 
 பே பதழர்ச்ேழனடைன 10 ளட் ளகும். 
 பேயிடச் சுற்ழ நஞ்ேள்  பே டியது நழ  பநதுயள  இபேக்கும். கநலும் அதன் ழம் 
பயிழனதள வும்  ளணப்டும். பட்டைனின் நஞ்ேள்  பேயிலுள் ழநழ றளன்கதளஃில் 
க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் தீயத்தழழபேந்து பப்டு ழது. பதழல் இந்த ழநழ 
தீயத்தழழபேந்து இபத்தத்தழற்குச் பேன்று ிகு நஞ்ேள்  பேயிற்கு பேல்லு ழது. அதழ  
அயிள  கபளட்டிளய்டு ழநழ ள் நஞ்ேள்  பேயின் நத்தழனிழபேந்து அதன் 
பயிப்குதழனிழபேந்து டின ஆபம்ிக் ழது. ிகு பல நஞ்ேள்  பேவும் உபேயள ழ 
பட்டைனளது  பேபட்டைப் டனின்  டைேழப் குதழனில் பேன்று கேர் ழது. ேகேள 
புபதம் அயற்ழன் தழர்ப்புத்தழல் பறுக் ழ பட்டை இட்ைவுைன் நஞ்ேள்  பேயிட 
பட்டைனின் நத்தழனில் டயக் ழது. 
 

ககோமி பட்ளைனின் உட்ேவ்வு உபேயோதல் 

 பே பட்டைக் குமளனின் இஸ்துநஸ் குதழனில் பட்டைனின் உட்ேவ்வு ள் 

கேர்க் ப்டு ழன். இந்த ேவ்வு ள் ழடன ின்ப்ட்ை ளர் ளல் ஆடய. இடய 

தண்ணரீ் நற்றும்  ளற்று உட்பு  அனுநதழக்கும். பநளத்தத்தழல் பட்டைனின் உட்குதழனில் 
இபண்டு ேவ்வு ள் உபேயளகும். என்று உட்ேவ்வு நற்பளன்று பயிச்ேவ்வு. பதழல் இந்த 
இபண்டு ேவ்வு லம் ன்ள  இடணனளநல் இபேக்கும். ிகு பட்டைனில் தண்ணரீ் 
நற்றும் உப்பு லம் கேர்க் ப்ட்டு பட்டைனின் பல உபேயம் உபேயள ழது. ிகு பட்டை 
 ர்ப்ப்டனிட கேர்ந்தடை ழது. பயிப்பு ேவ்வு உட் பு ேவ்யிட யிை பன்று 
நைங்கு தடிநன் அதழ நளது. பயிப்பு ேவ்வு 0.05நழநீ தடிநனும், உட்பு ேவ்வு 0.015 நழநழ 
தடிநனும் ஆது. இந்த இபே ேவ்வு லம் என்ள  எட்டிக்ப ளண்டு இபேக்கும். ஆளல் 

பட்டைனில்  ளற்றுப் ட குதழனில் நட்டும் இடய இபண்டும் ிரிக் ப்ட்டிபேக்கும். 
க ளமழ ள் பட்டைனிட இடும் களது அதழலுள்  ளற்றுப்ட ள் ேழழதள  இபேக்கும், ிகு 
ளள  ளள   ளற்றுப்டனின் அவு அதழ ரிக்கும். 
 

பட்ளை ஓடு உபேயோதல் 

க ளமழனின்  ர்ப்ப்ட அல்து பட்டை ஏடு சுபக்கும் குதழனில் பட்டை ீண்ை கபம் 
இபேக்கும். அங்கு பட்டை ஏடு உபேயளகும். பட்டை ஏடு உபேயளயதற்கு 19 பதல் 20 நணி 
கபம் ஆகும். பட்டை ஏைளது  ளல்ேழனம்  ளர்கட், புபதம், நழபெக்  ளழ ேளக் டபட் 
 ந்த  டயனளல் ஆது. பட்டை ஏட்டின் உட்ேவ்வு பட்டை ஏட்டின் உட்குதழபைன் 
எட்டினிபேக்கும். பட்டை ஏைளது, பட்டைனின் உட்ேவ்வுைன் கேல் க ப் னும் 
குதழனளல் இடணக் ப்ட்டிபேக்கும். கேல் க ப் குதழ பட்டை ஏட்டின் உட்புப் 

குதழனளகும். பட்டை ஏட்டின் பபேம்ளள குதழ கழகேட் அல்து  ளம் னும் 
நழ ச்ேழழன ஏட்டை ள் ழடந்த அடநப்ளல் ஆது. பட்டை ஏட்டின்  டைேழப் குதழ 
 ழபெட்டி ழள் ப்டும். இது பட்டைனிட சுற்ழ இபேக்கும் எபே  ரிநப்பளபேளகும். 
 ழபெட்டிக் ழள் குதழ பட்டை ஏட்டில் இபேக்கும் நழ ச்ேழழன துட ட அடைத்து 
யிடுயதளல் பட்டைனிழபேந்து அதழ ப்டினள ஈபப்தம் பயிகனறுயது தடுக் ப்டு ழது. 



கநலும் ளக்டீரினளக் ள் பட்டைனினுள் உட்பேல்யதும் தடுக் ப்டு ழது. 
 

பட்ளை இடுதல் 

 பே பட்டைக் குமளனின் ேழழன குதழனில் பட்டை உபேயள ழ ிகு அக் குமளனின் 
 டைேழப் குதழக்கு  ர் ழது. க ளமழ ள் னப்ைளநல் இபேந்தளல் பட்டை க ளமழ ின் 
பட்டை இடும் குதழக்கு இடணனள  சுமன்று பேன்று  பே பட்டைக் குமளனின் பரின 
பயிப்குதழ யமழனள  பயிகனற்ப்டு ழது. ஆளல் பட்டை இவ்யளறு சுமன்று 
பேல்யது ளதழக் ப்ட்ைளல் பட்டை க ளமழ ின் பட்டை இடும் குதழ யமழனள  
உைடினள  பயிகனற்ப்டு ழன். 

ய.  
ண். 

கபே பட்ளைக் 
குமோனின் குதி 

கயளகள் 

பட்ளை 
உபேயோகும் 
கோம் 

ீம் (பேநீ) 

1 இன்ஃன்டிபும் 
பட்டை நஞ்ேள்  பேடயப் 
பற்று உள்க பேலுத்துதல் 

15 ழநழைங் ள் 9 

2 கநக்ம் 
அைர்த்தழனள நற்றும் அைர்த்தழ 
குடந்த ஆல்புநழன் புபதம்  

3 நணி கபம் 33 

3 இஸ்த்நஸ் பட்டை எட்டு ேவ்வு உபேயளதல்  
1 நணி கபம்& 15 

ழநழைங் ள் 
10 

4 பெட்பஸ் பட்டை ஏடு உபேயளதல் 

18 பதல் 21 நணி 
கபம் (ேபளேரினள  

20 நணி கபம்) 
10 

5 யடஜள பட்டைனிடும் இைம் 
2 பதல் 5 

ழநழைங் ள்  
6 

பநோத்தம் 
24 நணி கபம் & 

35 ிநிைங்கள் 
68 

 

பட்ளைனின் யடியம் 

பட்டைனில் பநளத்தம் ளன்கு ள ங் ள் உள். அடயனளய, 1. நஞ்ேள்  பே 2. 

ஆல்புநழன் (3)பட்டை ஏட்டு ேவ்வு (4) பட்டை ஏடு 

 

1)பட்ளை நஞ்ேள்: 
பட்டைனின் நஞ்ேள்  பேயளது ேகேள பம் பட்டைனின் டநனப்குதழனில் 

டயக் ப்ட்டுள்து. ேகேள, அைர்த்தழனள அல்புநழன் புபதத்துைன் எபே படனில் 

இடணக் ப்ட்டு நறு படனில் பட்டை நஞ்ேள்  பேவுைன் இடணக் ப்ட்டுள்து. 
பட்டை நஞ்ேள்  பேடயச் சுற்ழ எபே ழநற் டயட்ைழன் ேவ்வு உள்து. பட்டைனின் 
நஞ்ேள்  பேயில் கட்டிபபள னும் அடநப்பு உள்து. இது பட்டைனின் டநனப்குதழனில் 
உள் எபே உபேண்டை யடிய பயிழன ழபடைன தழபயநளகும். பட்டைனிட கய  
டயக்கும்களது இந்த தழபயம்  டிநளயதழல்ட. பட்டைனின் டைனில் 30-33% நஞ்ேள் 
 பே உள்து. பட்டைனின் நஞ்ேள்  பே உபேயளகும்களது நஞ்ேள்  பே யட்ை யடிய 
யடனங் ள   பேயிடச் சுற்ழ டி ழது.  
பட்டைனின் நஞ்ேள்  பேயின் டநனத்தழலுள் குதழ பட்டைனின் 

இப்பபேக் ப்குதழனளகும்.  பேபட்டை யிந்துயளல்  பேவுற்ழபேந்தளல் அதற்கு 



ிளஸ்கைளபைர்ம் ன்று பனர்,  பேவுளயிட்ைளல் அதற்கு ிளஸ்கைள டிஸ்க் ன்று 

பனர். 
 

2) அல்புநின் : 
அல்புநழன் அல்து பட்டை பயள்டக் பே நஞ்ேள்  பேயிடச் சுற்ழனிபேக் ழது. 
அல்புநழில் ளன்கு அடுக்கு ள் உள். 

1. உட்குதழ அல்து ேளேழபபஸ் அடுக்கு  

2. கபன்ஸ்  

பட்டைனின் நஞ்ேள்  பேயின் நத்தழனிலுள்  பேவுற்  பேபட்டை அல்து 

ிளஸ்கைளபைர்டந ஆல்புநழன் ளது ளக் ழது. ிளஸ்கைளபைர்ம் பட்டை ஏட்டிற்கு 

அபே ழல் களய் அடிடுயடத அல்புநழன் தடுக் ழது. கநலும் ளக்டீரினளக் ள் நஞ்ேள் 
 பேயிகள அல்து பஜர்ம் பேல்டகனள அணுகுயடதபம் அல்புநழன் தடுக் ழது.  
 

3) பட்ளை ஓட்டுச் ேவ்வு: 
பட்டை ஏட்டின் உட்குதழனில் இபண்டு ேவ்வு ள் உள். என்று உட் ேவ்வு நற்பளன்று 
பயிச்ேவ்யளகும். பயிச்ேவ்வு பட்டை ஏட்டுைனும், உட்ேவ்வு அல்புநழனுைனும் 
இடணந்து பட்டைனின் உட்குதழனிடச் சுற்ழ உள்து. பட்டைனின் அங் ங் ிழபேந்து 
யளபக் ள் பயிகன பேல்வும், உள்க யபவும் பட்டை ஏட்டுச் ேவ்வு துடண புரி ழது.   
 

4) பட்ளை ஓடு : 
பட்டை ஏட்டில் ின்யபேம் குதழ ள் உள்: 

1. கநநழல்ரி அடுக்கு 

2. ஸ்ளன்ஜழ அல்து  ளல்க ரினஸ் கனர்  

3. க்பெட்டிக் ழள் அல்து புலம்  

4. களர் ேழஸ்ைம் 

க ளமழ ின் இங் டப் பளறுத்து பட்டை எட்டின் ழம் லப்ள கயள அல்து, 

பயள்டனள கயள அல்து ச்டேனள கயள இபேக்கும். லப்பு ழம் ஊகளர்டரின் னும் 

ழநழனளலும், ச்டே ழம் ிழயர்டின் னும் ழநழனளலும், ற்டு ழது. ச்டே ழ 
பட்டை ள் ஆப ளள இ க ளமழ ள் இடு ழன். 

பட்ளைனின் ல்கயறு இனற்போபேட்கள்  

  

ககோமினிம் 

ககோமிகள் 
ஜப்ோினக் 
கோளைகள்  

யோன்ககோமிகள்  யோத்து 

பட்டைனின் டை 
(g) 

57 12 85 80 

நஞ்ேள்  பே (%) 30 32 32 35 

ஆல்புநழன் (%) 60 48 56 53 

பட்டை ஏடு (%) 10 20 12 12 



 

பட்ளைனின் கயதினினல் உட்போபேட்கள் 

உள்ைக்கம்  
பழு பட்ளை 

பட்ளை 
பயள்ளக்கபே  

பட்ளை 
நஞ்ேள் கபே  

பட்ளை ஓடு 
நற்றும் 
பட்ளை 
ஓட்டுச் ேவ்வு  

100% 56-61% 27-32% 8-11% 

தண்ணரீ் 65.0 87.0 48.0 2.0 

புபதம் 12.0 11.0 17.5 4.5 

ப ளலப்பு 11.0 0.2 32.5 - 

நளவுச்ேத்து 1.0 1.0 1.0 - 

ேளம்ல் 11.0 0.8 1.0 93.5 

பநோத்தம் 100.0 100.0 100.0 100.0 

பட்ளைப் புபதங்கள் 

அல்புநின் புபதங்கள்  

புபதம் % 
பேனல்ோடுகள் அல்து 
குணன்கள்  

1. ஏயளல்புநழன் 54.00 புகபளட்டிகனஸ் இன்லழிட்ைளர் 

2. ஏகயள டிபளன்ஸ்பரின்  12.00 
உகள ங் ைன் இடணதல் 
(இபேம்பு) 

3. ஏகயளநழபெக் ளய்ட் 11.00 
டிரிப்ேழன் கயடனிடத் 
தடுத்தல் 

4. ஏகயள குகளபுழன்ஸ் 8.00 தடப ற்டுத்தும் பளபேள் 

5. ஏகயளநழபெேழன் 3.50 
ப ளமப ளமப்புத் தன்டநனிட 
ற்டுத்தும் பளபேள் 

6. டகேளடேம் 3.40 ளக்டீரினளக் டக் ப ளல் ழது 

7. ஏகயள இன்லழிட்ைர் 1.50 
ேவரின் புகபளட்டிகனஸ் 
இன்லழிட்ைளர் 

8. ஏகயளிககயளபுகபளட்டின் 0.80 
ரிகளிகயின் உைன் 
இடண ழது 

9. ஏகயளகநக்கபளகுகளபுழன் 0.50 
ேழந்த ஆன்டிபஜிக் 
பளபேள  பேனல்டு ழது 

10. அயிடின் 0.05 கனளடின் உைன் இடண ழது 

11. ேழஸ்ைளடின் 0.05 புகபளட்டிகனஸ் இன்லழிட்ைளர் 

   

நஞ்ேள் கபேயிலுள் புபதங்கள் 

புபதம் % 
பேனல்ோடுகள் அல்து 
குணன்கள் 



1. ஏகயளயிட்ைளழன் 75.00 Phosphorus containing protein 

2. ஏகயளழயிட்டின் 25.00 Sulphur containing protein 

 

பட்ளைனிலுள் பகோழுப்புச்ேத்து  

பகோழுப்பு % 

1. டிடப ழிேடபட்ஸ் 72.00 

2. ளஸ்களழப்ிட்ஸ் 23.00 

3. ப ளஸ்டிபளல் நற்றும் இதப 
ஸ்டீபளல் ள் 

5.00 

 

பட்ளைனிலுள் நோவுச்ேத்துகள்  

பட்டைனிலுள் நளவுச்ேத்து நழ வும் குடயளகும். அதளயது பட்டைனின் டைனில் 
நளவுச்ேத்து பயறும் 1 ேதயி ழதநளகும். இதழல் 75% அல்புநழிலும், 25% நஞ்ேள்  பேயிலும் 
உள்து. ஆல்புநழில் உள் ளதழ நளவுச்ேத்து குலக்க ளறள வும், நீதம் 
 ழடக்க ளபுபதநள வும் உள்து. உர்ந்த பட்டைப் பளபேட கேநழத்து டயக்கும்களது 
குலக்க ளஸ் பட்டைனிலுள் நற் பளபேட் லைன் யிட புரிந்து கதடயனற் 
ழங் டபம், யிபேம்த்த ளத யளேடடனபம் ற்டுத்து ழது. இதடத் தயிர்க்  
பட்டைனிட உர்த்துயதற்கு பன்பு ன்டேம் ள் பநள  குலக்க ளடற ீக் ழ யிை 
கயண்டும்.  

ககோமி பட்ளைனிலுள் ளயட்ைநின் ேத்துகள்  

  

ஓைற் ககோமி பட்ளை (ஓடுைன் கூடின ககோமி பட்ளை - 60.9 கிபோம்) 

ளயட்ைநின்கள் அவுகள் 
பழுக் 
பகோழுப்பு 

பட்ளை 
பயள்ளக்கபே 

நஞ்ேள் 
கபே 

1. A IU 260.00 0 260.00 

2. D IU 27.00 0 27.00 

3. E mg 0.88 0 0.88 

4. B12 mg 0.48 0 0.48 

5. கனளடின் mg 11.00 2.62 8.38 

6. க ளலீன் mg 237.00 0.50 236.50 

7. ஃகளழக் அநழம் mg 0.03 0.01 0.03 

8. இகளேழட்ைளல் mg 5.90 1.54 4.36 

9. ழனளேழன் mg 0.05 0.04 0.01 

10. கன்கைளபதிக் அநழம் mg 0.81 0.09 0.72 

11. டரிைளக்ேழன் mg 0.07 0.01 0.06 

12. டபகளிகயின் mg 0.18 0.11 0.07 

13. தனநழன் mg 0.05 0.01 0.05 

* • பட்ளைனில் ளயட்ைநின் ேி இல்ள 

   



ககோமி பட்ளைனிலுள் தோது உப்புகள் 

ஓைற் ககோமி பட்ளை (ஓடுைன் கூடின ககோமி பட்ளைனின் ளை 60.9 

கிபோம்) 

தோது உப்புகள் (நில்ி 
கிபோநில்) 

பழுக்பகோழுப்பு 
பட்ளை 
பயள்ளக்கபே 

பட்ளைனின் 
நஞ்ேள் கபே 

1.  ளல்ேழனம் 29.00 3.80 25.20 

2. குகளரின் 96.00 66.10 29.90 

3. தளநழபம் 0.03 0.01 0.02 

4. கனளடின் 0.03 0.01 0.03 

5. இபேம்புச்ேத்து 1.08 0.01 1.05 

6. பநக்ேீழனம் 6.30 4.15 2.15 

7. நளங் ஸீ் 0.021 0.01 0.02 

8. ளஸ்பஸ் 110.00 8.00 102.00 

9. பளட்ைளேழனம் 74.00 57.00 17.00 

10. கேளடினம் 72.00 63.00 9.00 

11. ேல்ஃர் 90.00 62.00 28.00 

12. துத்தள ம் 0.71 0.05 0.66 

 

பட்ளைனிலுள் ிநிகள் 

பட்டைனிலுள் ழநழ ள் பட்டைனின் ல்ளப்குதழ ிலும் யிபயிபள். பட்டை 
நஞ்ேள்  பேயில் அதழ த்தபம் யளய்ந்த ழநழ ள் உள். பட்டை நஞ்ேள்  பேயிலுள் 
ழநழ ள் அடய ப ளலப்ில்  டப ழன் தழடப் பளறுத்தும், தண்ணரீில்  டப ழன் 
தழடப் பளபேத்தும் யட ப்டுத்தப்ட்டுள். ழப்களகுகபளம் ள்  கபளட்டிளய்டு 
குலயிடச் கேர்ந்தடய ( கபளட்டின் நற்றும் ஜளன்கதளில்ஸ்). பட்டைனிலுள் 
அல்புநழில் ஏகயளிகயின் னும் ழநழ உள்து. ஊகளர்டரின் அல்து ஊடேனளன் 
களன் ழநழ ள் பட்டை ஏட்டின் ழத்தழற்கு  ளபணநள  இபேக் ழன்.  
 

ககோமி இளச்ேினிலுள் கயதினினல் போபேட்கள் (100g உண்ணக்கூடின இளச்ேினில் 
உள் போபேட்கள்)) 

ேத்துகள் ககோமி யோன்ககோமி 
கூஸ் 
யோத்து 

யோத்து  
ஜப்ோினக் 
கோளை 

தண்ணரீ் (%) 66 70 50 49 73 

புபதம்(%) 18 20 16 11 20 

ப ளலப்பு (%) 15 8 34 34 5 

நளவுச்ேத்து(%) Traces Traces Traces Traces Traces 

ேளம்ல் (தளது 
உப்பு ள்) (%) 

0.79 0.88 0.87 0.68 1.40 

ரிேக்தழ ( ழகள 
 களரி ில் / 100g) 

215 160 371 404 190 



ப ளஸ்டீபளல் (mg / 

100g) 
75 68 76 80 62 

 

ககோமி இளச்ேினிலுள் ளயட்ைநின்கள் (உண்ணக்கூடின இளச்ேினில் உள்து) 

ளயட்ைநின் அகுகள் 
நில்ி கிபோம்/100 கிபோம் 
உண்ணக்கூடின இளச்ேி  

 IU 41 

ேழ mg 1.6 

தனநழன் mg 0.06 

டபகளிகயின் mg 0.12 

ழனளேழன் mg 6.8 

கன்கைளதிக் அநழம் mg 0.91 

டரிைளக்ேழன் (டயட்ைநழன் B6) mg 0.35 

ஃகளழக் அநழம் mg 0.31 

 

ககோமிப்ண்ளணனிள கட்டுதல் 

ககோமிப்ண்ளணக்கோ கதளயகள்  

 ல்கயறு யிதநள தட்பயப் சூழ்ழட ிழபேந்து க ளமழ டப் ளது ளக்  

 ிதள வும், பளபேளதளப ரீதழனள  குடந்த பேயிலும் க ளமழப்ண்டணடன 
ைத்த 

 அழயினல் பூர்யநள வும்,  ட்டுப்ளைள படனிலும் க ளமழ லக்குத் தீயநிக்  

 க ளமழ டச் சுற்ழபள் சுற்றுப்புத்தழல் படனள ப் கணுதல் 

 களனிடக்  ட்டுப்டுத்த 

 க ளமழப்ண்டணனிட படனள  கநளண்டந பேய்ன 

ககோமிப்ண்ளண அளநக்க இைத்ளதத் கதர்வு பேய்தல்  

 யேழப்ிைங் ிழபேந்தும், பதளமழற்ேளட ிழபேந்தும் க ளமழப்ண்டண ள் 
பதளடயில் இபேக் கயண்டும்.  

 க ளமழப்ண்டணக்கு ன்ள  ேளட யேதழ ள் இபேக் கயண்டும்.  
 அடிப்டைத் கதடய ள தண்ணரீ், நழன்ேளப யேதழ களன்டய இபேக் கயண்டும்.  
 குடந்த கூழக்கு ண்டணனளட் ள்  ழடைக்கும் இைத்தழல் ண்டண 

அடநக் கயண்டும்.  
 க ளமழப்ண்டண ல் கநைள இைத்தழல் இபேக் கயண்டும். தண்ணரீ் கதங்கும் 

இைத்தழல் இபேக் க்கூைளது.  
 க ளமழப்ண்டண அடநக்கும் இைத்தழல் ல்  ளற்களட்ைம் இபேக் கயண்டும்.  

 

 

 

 

 



ககோமிப்ண்ளணனின் யடியளநப்பு 

                                          

எகப ப ளட்ைட  நட்டுகந இபேப்தளல் எபே ேழழன க ளமழப்ண்டணக்ப  தினள 
யடியடநப்பு ள் கதடயப்ைளது. டுத்தப நற்றும் பரின ண்டண லக்கு ண்டண 
யடீு ட அடநப்தழல் ேரினள யடியடநப்பு கதடய. இதழல்  டைிடிக் ப்ைகயண்டின 
அடிப்டை அம்ேங் ளய.  

 ளர்டயனளர் டபம், பயினிழபேந்து யபேம் யள ங் டபம் க ளமழ லக்கு 
அபே ழல் அனுநதழக் ளதயளறு ண்டண ள் யடியடநக் ப்ைகயண்டும்.  

 தூன  ளற்று குஞ்சுக்ப ளட்ைட னில் பதழல் தடமந்து, ிகு யபேம் 
க ளமழக்ப ளட்ைட னில் பேன்று  டைேழனள  பட்டைக்க ளமழ ப ளட்ைட க்குள் 
பேல்லுநளறு க ளமழப்ண்டணக் ப ளட்ைட  ள் யடியடநக் ப்ைகயண்டும். 
இதளல் பட்டைக்க ளமழ ிைநழபேந்து குஞ்சுக்க ளமழ லக்கு களய்க் ழபேநழ ள் 

பவுயது தடுக் ப்டும்.  
 குஞ்சுக்க ளமழக் ப ளட்ைட க்கும், யபேம் க ளமழக்ப ளட்ைட க்கும் இடைனில் 

குடந்தது 50-100 அடி இடைபயிபம், யபேம் க ளமழக் ப ளட்ைட க்கும் பட்டைக் 
க ளமழக் ப ளட்ைட க்கும் இடைனில் 100 நீட்ைர் இடைபயிபம் இபேக் கயண்டும்.  

 பட்டை கேநழக்கும் அட, அலுய ம், தீயம் கேநழக்கும் அட களன்டய 
ண்டணனில் தடமவு யளனிழககன அடநக் ப்டுயதளல், க ளமழப்ண்டண டச் 
சுற்ழ ஆட் ள் ைநளடுயடதத் தயிர்க் ளம்.  

 இந்த க ளமழ டப் புடதக்கும்குமழ, நற்றும் களய் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ டப் 
பளநரிக்கும் அட களன்டய ண்டணனின் எபே படனில் 
அடநக் ப்ைகயண்டும். 

ககோமிப்ண்ளணனிலுள் ல்கயறு யிதநோ ககோமிக்பகோட்ைளககள்  

 குஞ்சுக் பகோட்ைளக-இக்ப ளட்ைட  பட்டைக் க ளமழக்குஞ்சு ின் 0 பதல் 8 யளப 
யனது யடப பளநரிக்  உகனள ழக் ப்டு ழது. 

 யபேம் ககோமிக் பகோட்ைளக-இக்ப ளட்ைட  பட்டைக் க ளமழ ின் 9-18 யளப 
யனதழல் பளநரிக் ப் னன்டு ழது. 

 குஞ்சுக் ககோமி நற்றும் யபேம் ககோமிக்பகோட்ைளக இக்ப ளட்ைட னில் 
க ளமழ ட 0-18 யளப யனதழல் யர்க் ப் னன்டு ழன்து. 

 பட்ளைக்ககோமிக் பகோட்ைளக-18 யளப யனதழழபேந்து 72 யளப யனது யடப 
பட்டைக் க ளமழ ட யர்க்  இக்ப ளட்ைட  னன்டு ழது. 



 கிக்ககோமிக் பகோட்ைளக-இக்ப ளட்ைட னில்  ழக்க ளமழ ட 6 யளப யனது யடப 
யர்க் ப் னன்டு ழது. 

 இப்பபேக்கக் ககோமிக் பகோட்ைளக-இக்ப ளட்ைட  ில் பட்டைக்க ளமழ லம், 

கேயல் லம் குழப்ிட்ை ண்ணிக்ட னில் யர்க் ப் னன்டு ழது. 
 சுற்றுப்பு சூழ்ிளகள் கட்டுப்டுத்தப்ட்ை பகோட்ைளக-இக்ப ளட்ைட  ில் 

க ளமழ ள் யர்யதற்க ற்யளறு ப ளட்ைட னின் சுற்றுப்பு சூழ்ழட 
 ட்டுப்டுத்தப்டு ழது. 

  

கிக்ககோமிகள யர்ப்தற்ககற் சுற்றுப்பு சூழ்ிளகள்  

பயப்ழட             - 22-300C (70-850F) 

ஈபப்தம்        - 30-60 % 

அகநளினள அவு - 25 ppm யிைக் குடவு 

ஆழ்கூத்தழன் ஈபப்தம் - 15-25% 

உட்பேல்லும்  ளற்ழன் அவு - 10-30 நீட்ைர்/ழநழைம் 

 

ககோமிப்ண்ளணகள அளநக்கும் திளே 

க ளமழப்ண்டண ின் ீயளக்குப் குதழ  ழமக்கு கநற் ள  இபேக்குநளறு அடநப்தளல் 
க ளமழ ின் நீது சூரின எி கபடினள  யிலயடதத் தடுக் ளம்.  
 

அவு  

ஆழ்கூ படனில் யர்க்கும் களது எவ்பயளபே  ழக்க ளமழக்கும் எபே ேதுப அடி இை 

யேதழபம், எபே பட்டைக் க ளமழக்கும் 2 ேதுப அடி இை அவு கதடயப்டும். கய எபே 
ப ளட்ைட னில் யர்க் ப்டும் க ளமழ ின் ண்ணிக்ட க்க ற்யளறு ப ளட்ைட னின் 
அவு கயறுடும். 
 

ீம்  

க ளமழப்ண்டணக் ப ளட்ைட னின் ீம் வ்யவு கயண்டுபநன்ளலும் இபேக் ளம். 
க ளமழப்ண்டணனில் யர்க் ப்டும் க ளமழ ின் ண்ணிக்ட டனப் பளறுத்து 

க ளமழக்ப ளட்ைட னின் ீம் கயறுடும். 
 

அகம் 

பயப் நண்ைப் குதழ ில் இபண்டு க் பம் தழந்தயளறு அடநக் ப்டும் 

க ளமழப்ண்டண ின் அ ம் 22-25 அடிக்கு கநல் இல்ளதயளறு ளர்த்துக்ப ளள் 

கயண்டும். கநற்கூழன அ த்துைன் ப ளட்ைட  ட அடநத்தளல் தளன் க ளமழக் 

ப ளட்ைட  ின் நத்தழனப் குதழனில் களதுநள அவு  ளற்களட்ைம் இபேக்கும். 
கநற்கூழன அடய யிை அதழ  அ படைன ப ளட்ைட  ள் அடநத்தளல் அயற்ழல் 
பயப்ம் அதழ பள் கபத்தழல்  ளற்களட்ைம் இபேக் ளது. க ளமழக் ப ளட்ைட  ின் 
அ ம் 25 அடிக்கு கநல் இபேந்தளல் கூடபனின் டுப்குதழனில்  ளற்களட்ைம் இபேக்குநளறு 

அடநக் கயண்டும். பயப்நள, உைல் த்தழற்கு ஊறு யிடயிக் க்கூடின யளபக் ள் 

கூடபனிலுள் ஜன்ல் ள் யமழனள  பயிகனழயிடும். சுற்றுப்பு சூழ்ழட ள் 

 ட்டுப்டுத்தப்ட்ை க ளமழப்ண்டண ின் அ ம் 40 அடி அதற்கு கநலும் 

அடநக் ப்டு ழது. பில் இக்ப ளட்ைட  ில்  ளற்களட்ைம் க்றளஸ்ைர் 

 ளற்ளடி ள் பம் அிக் ப்டு ழது. 
 

உனபம் 

ப ளட்ைட னின் க் யளட்டுப் குதழ, ப ளட்ைட னின் அஸ்தழயளபத்தழழபேந்து கூடப யடப 6-7 

அடிபம், நத்தழனப் குதழனில் 10-12 அடிபம் இபேக் கயண்டும். கூண்டு படனில் 
அடநக் ப்டும் க ளமழப்ண்டண ில், கூண்டு ின் அடநப்புக்க ற்யளறு 

ப ளட்ைட னின் உனபம் அடநக் ப்ைகயண்டும். 
 



அஸ்தியோபம் 

        க ளமழப்ண்டண ின் உள்க தண்ணரீ் பு ளதயளறு ளது ளப்தற்கு ல் தபநள 
அஸ்தழயளபம் நழ வும் அயேழனநளகும். ப ளட்ைட னின் அஸ்தழயளபத்டத  ளங் ழரீட் 
உதயினளல் 1-1.5 அடி உனபத்தழற்கு ழத்தழற்கு அடினிலும், ழ நட்ைத்தழற்கு கநல் 1-1.5 அடி 
உனபபம் இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும்.  
 

பகோட்ைளகனின் தளப  

        ப ளட்ைட னின் தடப  ளங் ழரீட்ைளல் அடநக் ப்ட்டு, ழ ள் பு ளதயளறும், 

ஈபநற்தள வும் இபேக்குநளறு அடநக் ப்ைகயண்டும். ப ளட்ைட னின் தடப அதன் 
சுயற்ழழபேந்து 1.5 அடி ீண்டிபேக்குநளறும் அடநப்தளல் ழ நற்றும் ளம்புத் 
பதளல்டனிழபேந்து க ளமழ டக்  ளப்ளற்ளம். 
கதவுகள் 

ஆழ்கூ படனில் அடநக் ப்டும் க ளமழப்ண்டண ில்  தவு ள் பயிகன 

தழக்குநளறு அடநக் ப்ை கயண்டும்.  தயின் அவு 6 x .5அடி அயில் 

அடநக் ப்ைகயண்டும். க ளமழப்ண்டணக் ப ளட்ைட னின்  தவுக்கு பயினில் எபே ேழழன 
ள்ம் அடநத்து  ழபேநழ ளேழிக்  டபேல் ஊற்ழ டயக் கயண்டும். 
 

பகோட்ைளகனின் க்கயோட்டுச் சுயர்கள்  

ப ளட்ைட னின் க் யளட்டுச்சுயர் 1-1.5 அடி உனபபம், அதளயது க ளமழ ின் 

பதுகுப்குதழக்கு இடணனள  இபேக்குநளறு அடநக் ப்ைகயண்டும். இந்த க் யளட்டுச் 
சுயர் க ளமழ ட பயனில், குிர், நடமனின்களதும் ளது ளக் ழது. இது நட்டுநன்ழ 
க் யளட்டுச் சுயர் க ளமழக்ப ளட்ைட னில் களதுநள அவு  ளற்களட்ைம் இபேக் வும் 
யமழயட  பேய் ழது. ஆளல் கூண்டு பட அடநக் ப்டும் ப ளட்ைட  ில் 
க் யளட்டுச்சுயர் கதடயனில்ட. 
 

 கூளப  

க ளமழப்ண்டணக் ப ளட்ைட னின் கூடப ஏடு, தளயப ளர் ள், ஆஸ்பஸ்ைளஸ் அட்டை ள், 

 ளங் ழரீட் களன்யற்ளல் பேயிற்க ற்யளறு அடநக் ளம். ல்கயறு யிதநள 

கூடப ள க ிள், ளதழ நளிட்ைர், பல நளிட்ைர், தட்டைனள  ளங் ழரீட், க ம்ப்பல், 

க ளத்தழக் களன்யற்ட அடநக் ளம். க ிள் யடியக் கூடப பயப்நண்ைப் 
குதழ ள இந்தழனள களன் ளட் லக்கு ற்து. 
 

கூளபனின் ீட்டிபள் குதி  
ண்டணக் ப ளட்ைட னின் சுயடப எட்டி ீட்டினிபேக்கும் கூடபப் குதழ 3.5 அடிக்கு 
குடனளநல் இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். இவ்யளறு அடநப்தளல் நடம ீர் 
ப ளட்ைட க்குள் பேல்யடதபம் தடுக் ளம். 
 

பயிச்ேம்  

க ளமழப்ண்டண ில் தடபனிழபேந்து 7-8 அடி உனபத்தழல் பயிச்ேம் இபேக்குநளறு 

ளர்த்துக்ப ளள்கயண்டும். இன்க ன்ைேன்ட் யிக்கு ட உகனள ழக்கும்களது இபண்டு 
யிக்கு லக்கும் இடைனிலுள் இடைபயி 10 அடினள  இபேக் கயண்டும். ஃபுலபபேன்ட் 
யிக்கு ட அடநக்கும்களது அயற்றுக்கு இடைனிலுள் இடைபயி 15 அடினள  
இபேக் கயண்டும். 

ககோமிப்ண்ளணக் பகோட்ைளககள அளநக்கும் பளகள்  

க ளமழ ள் ல்கயறு பட ில் ப ளட்ைட  ட அடநத்து யர்க் ளம். ஆளல் 

ல்கயறு பட ில் ப ளட்ைட  ள் அடநப்தற்கு  வழ்க் ண்ை  ளபணி ட 

அடிப்டைனள க் ப ளள்கயண்டும். 

 



1.  ழடைக்கும் ழத்தழன் அவு 

2. ழத்தழன் யிட 

3. ண்டண பேனல்ளடு ின் யட   

4. தட்பயப்ழட 

5. கயடனளட் ள்  ழடைக்கும் ழட 

போதுயோக ககோமிகலக்கு பகோட்ைளககள அளநப்தற்கு கீழ்க்கண்ை பன்று 
பளகள் ின்ற்ப்டுகின்: 

1. தழந்த பயி யைீடநப்பு 

2. குதழனவு தீயிப பட யைீடநப்பு 

3. தீயிப பட யர்ப்பு 

1. ஆழ்கூ பட  

2. ேளய்யள தடப அடநப்பு 

3. ேளய்யள தடபபைன் கூடின ஆழ்கூ யைீடநப்பு 

4. கூண்டு பட யர்ப்பு  

1) திந்த பயி யைீளநப்பு 

இந்த யட  யைீடநப்ிடப் களதுநள அவு இையேதழ இபேந்தளல் நட்டுகந 

அடநக் படிபம். கநலும் களதுநள ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ட அதழ  

அைர்த்தழனின்ழபம் யர்ப்தற்கு அதழ  இைம் கதடயப்டும். எபே பலக்கைர் ழத்தழல் 250 

க ளமழ ட யர்க் ளம். கநலும் இந்ழத்தழல் ழமல், சுந்தீயம், அைர் தீயம் 
களன்டய இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள்கயண்டும். இந்ழத்தழலுள் சுந்தீயம் 
க ளமழ லக்கு ற் தீய ஆதளபநள  அடந ழது. க ளமழ ட நடம, பயனிழல் இபேந்து 
ளது ளக்  எபே ப ளட்ைட னிட தற் ளழ நள கூடப டக் ப ளண்டும், ேளதளபண 
நபக் ம்பு டக் ப ளண்டும் அடநக் கயண்டும். ழத்தழலுள் யனல் ில் னிர் ட 
அறுயடை பேய்த ின்பு னிறுக்க ற்யளறு சுமற்ேழ படனில் க ளமழ ட யர்க்  
உகனள ப்டுத்தளம். ல்ள யிதநள க ளமழனிங் டபம் இந்த படனில் 
யர்க் படிபம். இம்பட ஆர் ளிக் பட்டை உற்த்தழக்கு பளதுயள  
உகனள ப்டுத்தப்டு ழது. 
 

இம்பளனில் ககோமி யர்ப்தன் ன்ளநகள் 

 குடந்த பதலீடு 

 அடநக் த் கதடயப்டும் பேவு குடவு. 
 க ளமழ ள் புல்தடபனிழபேந்கத களதுநள அவு தீயத்டத உட்ப ளண்டு 

யிடுயதளல் அயற்றுக்குத் கதடயப்டும் தீயத்தழன் அவு குடவு. 
 நண்ணின் யபம் ளது ளக் ப்டு ழது. 

தளீநகள் 

 அழயினல் ரீதழனள கநளண்டந பட டப் ின்ற் படினளது. 
 க ளமழ ள் பட்டை ட அைர்த்தழனள புல்பயி ில் இட்டுயிடுயதளல் 

க ளமழ லக் ள  தினள கூடு ள் அடநக் ளத யடபனில் பட்டை ட 
கே ரிப்து  டிம். 

 நற் யிங்கு ள் க ளமழ டத் தளக்குயதளல் ற்டும் இமப்பு அதழ ம். 
 படனள   யிக் ளயிடில் யப்டய ள் பம் களய் ள் பவுயது ிது. 

 



2) குதினவு தயீிப பள யர்ப்பு 

கநக கூழனது கள க ளமழ ள் ளதழ கபம் ப ளட்ைட  ிலும், ளதழ கபம் கநய்ச்ேல் 
தடப ிலும் யர்க் ப்டு ழன். அதளயது இபவு கபங் லம், கதடயக்க ற்வும், 

ப ளட்ைட  ில் அடைத்து யிட்டு நீதழ கபம் பலயதும் தழந்த பயி ில் க ளமழ ள் 
கநன அனுநதழக் ப்டு ழன். ப ளட்ைட  ின் தடப  டிநள தடபனள வும், கநய்ச்ேல் 
ழங் ள் தழந்த பயி ள வும் னன்டுத்தப்டு ழன். இம்படனின் பம் 
பயற்ழ பநள  க ளமழ யர்ப்து தழந்த பயி ட களய்க் ழபேநழ ளல் 
அசுத்தநடைனளநல் பளநரிப்டதப் பளறுத்தது. தழந்த பயி ழங் ள் சுமற்ேழ படனில் 
உகனள ப்டுத்தளம். எபே பலக்கைர் ழத்தழல் இம்படனில் 750 க ளமழ ட 
யர்க் ளம். இம்பட பளதுயள  யளத்து ள் யர்ப்தற்குப் னன்டுத்தப்டு ழது. 
க ளமழ லக்குத் தீயபம், தண்ணபீேம் ப ளட்ைட  ில் அிக் ப்டு ழது.  
ன்ளநகள் 

 தழந்த பயி யைீடநப்புைன் எப்ிடும்களது இம்படனில் ழங் ட ன்ள  
உகனள ப்டுத்தளம். 

 ல்கயறு யிதநள சுற்றுப்பு சூழ்ழட ிழபேந்து க ளமழ டப் ளது ளக் ளம். 
 அழயினல் படனில் க ளமழ ட யர்ப்து எபவுக்கு இம்படனில் ேளத்தழனம். 

தளீநகள் 

 கயழ களடுயதற்கு அதழ  பேயளகும் 

 குழப்ிட்ை  ள இடைபயி ில் ப ளட்ைட னிட சுத்தம் பேய்து ஆழ்கூத்டத 
அ ற் கயண்டும். 

3) தயீிப பள யர்ப்பு  

இம்படனில் க ளமழ ள் ப ளட்ைட  ில் பலயதும் அடைத்து யர்க் ப்டு ழன். 
ப ளட்ைட  ில் தடபனிகள அல்து  ம்ி யட ின் நீகதள அல்து கூண்டு ிகள 
க ளமழ ட யர்க் ளம். இம்பட எபே ேழந்த, யேதழனள, பேவு குடந்த, அதழ  
ண்ணிக்ட னில் க ளமழ ட யர்க்கும் யீ படனளகும்.  
ன்ளநகள்  

 ண்டண அடநக்  குடந்த இைகந கதடயப்டும் 

 ேந்டதக்கு அபே ழககன ண்டண ட அடநக் ளம். 
 தழந்கதளறும் ண்டணடன கநளண்டந பேய்யது ிது. 
 க ளமழ ின் ைநளட்ைம் தீயிப பட யர்ப்ில் குடயள  இபேப்தளல் 

க ளமழ ின் உற்த்தழத் தழனும் அதழ ரித்து, அதழ  அவு ேக்தழபம் 

கேநழக் ப்டு ழது. 
 அழயினல் படனில் க ளமழ ட யர்க் ளம். அதளயது இப்பபேக் ம், 

தீயநித்தல், நபேந்து ட அித்தல், க ளமழ டப் ண்டணனிழபேந்து ீக்குதல் 

களன் கநளண்டந பட ட சுநள வும், துல்ழனநள வும் பேய்னளம். 
 களபற் க ளமழ ட ிதழல்  ண்ைழந்து தினள ப் ிரித்து ேழ ழச்டே 

அிக் ளம். 

தளீநகள் 

 க ளமழ ின் இனற்ட னள குணன் ள இக்ட  ட யிரித்தல், தடபடன 
 ளல் ளல் ிபண்டுதல் களன்டய ளதழக் ப்டு ழது. 

 பயிப்பு சூரின எி, தீய ஆதளபங் ள் களன்டய க ளமழ லக்குக் 

 ழடைக் ளததளல் அயற்றுக்கு ேரியி ழத தீயத்டத அிப்தளல் நட்டுகந 
அயற்றுக்கு ேத்துப் ற்ளக்குட களய் டத் தடுக் ளம். 



 களய் பவுயதற் ள யளய்ப்பு அதழ ம். 

  

ஆழ்கூ பள யர்ப்பு 

 

இம்படனில் க ளமழ ள் ப்களதும் ப ளட்ைட னிககன டயத்து பளநரிக் ப்டு ழன். 
தீயம், தண்ணரீ் நற்றும் கூடு ள் களன்டய ப ளட்ைட னிககன அிக் ப்டு ழன். 
ப ளட்ைட னின் தடபனில் க ளமழ லக்குத் கதடயனள ஆழ்கூத்டத 3 பதல் 5 இஞ்ச் 
உனபத்தழற்கு இைகயண்டும். பளதுயள  பல் உநழ, நபத்தூள்,  ைடப்பளட்டு, றுக் ப்ட்ை 
டயக்க ளல், களன்டய ஆழ்கூப்பளபேட் ள ப் னன்டு ழது. இதளல் ண்டணனில் 
கயடனளட் ள் க ளமழ ின் ச்ேத்டத சுத்தம் பேய்பம் கபம் குடவு. தழடந்து 
ளட் லக்கு எபே பட ஆழ்கூப்பளபேட் ட இபண்டு இஞ்ச் உனபத்தழற்கு 
களைகயண்டும். 

 

ன்ளநகள்  

 டயட்ைநழன் ி2 நற்றும் டயட்ைநழன் ி 12 களன்டய ஆழ்கூத்தழல் 

ளக்டீரினளக் ின் பேனல்ளடு  ளபணநள  இனற்ட னள  க ளமழ லக்கு 
 ழடைக் ழது. 

 க ளமழ ின் ன் ஏபவு ளது ளக் ப்டு ழது. 
 க ளமழக்ப ளட்ைட னில் னன்டுத்தப்ட்ை ஆழ்கூம் எபே ேழந்த உபநள ப் 

னன்டு ழது. 
 கூண்டு யர்ப்பு படனிட யிை இம்படனில் ஈக் ின் பம் ற்டும் 

பதளல்ட குடவு. 

தளீநகள்  

 க ளமழ லக்கும் ஆழ்கூத்தழற்கும் கபடினள த் பதளைர்பு இபேப்தளல் க ளமழ லக்கு 
ளக்டீரினள நற்றும் எட்டுண்ணி ளல் ற்டும் களய் ின் தளக்குதல் அதழ ம். 

 ஆழ்கூத்தழழபேந்து தூசு ள் யபேயதளல் க ளமழ லக்கு சுயளே நண்ைம் ேளர்ந்த 
க ளளறு ள் ற்டும். 

 ஆழ்கூத்தழற் ள  பேய்னப்டும் பேவு எபே அதழ ப்டினள பேயிநளகும். 
  ளற்களட்ைம் குடயள  இபேந்தளல் க ளமழ லக்கு கூண்டு படனில் ற்டும் 

ளதழப்பு ட யிை ஆழ்கூ படனில் ற்டும் ளதழப்பு நழ வும் அதழ ம். 



கேர்ந்த ஆழ்கூம் 

க ளமழ ின் ச்ேபம், ஆழ்கூபம் கேர்ந்து நக் ழ உபநள  நளறு ழது. இதன் அவு 
க ளமழக்ப ளட்ைட னில் 8-12 இஞ்ச் உனபத்டத அதன் உண்டநனள அயள 3-5 

இஞ்ேழழபேந்து அதழ ரிக்கும். ஆழ்கூத்தழன் நீது ளக்டீரினளக் ின் பேனல்ளடு  ளபணநள  
அடய நக் ழ, பயப்ம் உற்த்தழனள ழ ஆழ்கூத்டத பயதுபயதுப்ள வும், உர்யள வும் 
டயக் ழது. க ளமழ ின் ச்ேம் ப ளட்ைட னில் இைப்ட்ை ஆழ்கூத்தழன் அடய யிை 
அதழ ரிக்கும்களது புதழதள  ஆழ்கூத்டத கேர்ப்தளல் அதழலுள் ச்ேத்தழன் அடயக் 
குடக்  படிபம். க ளமழக்ப ளட்ைட னிலுள் ஆழ்கூத்டத அடிக் டி  ழழ யிடுயதளல் 

ளக்டீரினளக் ின் பேனல்ளடு அதழ ரித்து, ஆழ்கூம் ன்ள  நக்கும். எபே யபேைம்  மழத்து 
ஆழ்கூத்டத நளற்ழ, நக் ழன ஆழ்கூத்டத ல் உபநள  உகனள ழக் ளம். ன்ள  
உபேயள ஆழ்கூம் நற்றும் க ளமழ ச்ேம்  ந்த உர்யள வும்,உடைனக்கூடினதள வும், 

யிபேம்த்த ளத யளேட ள் அற்தளவும் இபேக்கும். 

ேோய்யோ தளப  

 

இந்த யட  தடப அடநப்ில் இபேம்பு உபேட ள், அல்து நப ரீப்ர் ள் தடபனிட 
அடநக் ப் னன்டுத்தப்டு ழன். இடய தடபனிழபேந்து 2-3 அடி உனபத்தழல் 
அடநக் ப்ட்டு, அயற்றுக் ழடைனிலுள் ஏட்டை ின் யமழனள  க ளமழ ின் ச்ேம்  வகம 
யிலந்துயிடும். நப ரீப்ர் லம், இபேம்பு உபேட லம் 2 இஞ்ச் அவு யிட்ைம் உடைனதள  
எவ்பயளபே உபேட லக்கும் இடைனில் எபே இஞ்ச் இடைபயிபம் இபேக் கயண்டும்.   
ன்ளநகள்  

  டிநள தடப அடநப்ிட யிை இதற்கு குடயள இை யேதழகன 
கதடயப்டும். 

 க ளமழ லக்கு ஆழ்கூநள ப் னன்டுத்தப்டும் டுக்ட ப் பளபேட் ள் குடந்த 
அகய கதடயப்டும். 

 க ளமழ ின் ச்ேத்டத ட னளல் டுத்துக் ட னளள்யது தடுக் ப்டு ழது. 
 சு ளதளபநளது 

 கயடனளட் ின் அடயக் குடக் ழது. 
 நண் பம் ற்டும் களய் ின் தளக் ம் குடவு 

தளீநகள் 

 ப்களதும் அடநக் ப்டும்  டிநள தடப அடநப்பு ட யிை அதழ  பதலீடு 
கதடய. 

 எபே பட யடியடநத்த ிகு நீண்டும் நளற்ழ அடநக்கும் யளய்ப்பு குடவு 

 ேழந்தப்ட்ை தீயம், உபேட லக்கு இடைனிலுள் ஏட்டை ள் யமழனள   வகம 
யிலந்துயிடும். 

 ஈக் ின் பதளல்ட அதழ ம். 

ேோய்யோ நற்றும் ஆழ்கூத் தளப அளநப்பு 

 

இம்படனில் அடை டயக்  பட்டை ட உற்த்தழ பேய்னப் னன்டும் க ளமழ ள், 

குழப்ள  இடச்ேழக்க ளமழ ட உற்த்தழ பேய்னப் னன்டும் இப்பபேக் க் க ளமழ ள் 
யர்க் ப்டு ழன். இந்த ப ளட்ைட  அடநப்ில் தடபனின் எபே குதழ ேளய்யள  
அடநக் ப்டு ழது. பளதுயள  60% தடப ேளய்யள வும், நீதம் உள் தடபனில் ஆழ்கூம் 
இைப்டு ழது. தீயத்பதளட்டி ள் நற்றும் தண்ணரீ்த் பதளட்டி ள் ேளய்யள தடப உள் 
குதழ ிலும், ஆழ்கூம் உள் குதழ ிலும் அடநக் ப்டு ழது. இப்பபேக் த்தழற்கு 
னன்டும் க ளமழ ட யர்க்கும்களது அடய ள் பட்டைனிை பட்டி லம் 



டயக் ப்டு ழன்.  
ன்ளநகள்  

  டிநள தடப அடநப்ில் உற்த்தழ பேய்யடத யிை இந்த எபே குழப்ிட்ை தடப 
அயில் அதழ ப்டினள பட்டை ள் உற்த்தழ பேய்னப்டு ழன்து. 

 ேளய்யள தடப நட்டும் இபேக்கும் ப ளட்ைட  ில் இபேந்து  ழடைக்கும் 
பட்டை ட யிை இந்த தடப அடநப்ில் யர்க் ப்டும் க ளமழ ிழபேந்து 
 ழடைக்கும் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிப்புத் தழன் அதழ ம். 

தளீநகள் 

 இந்த பட தடப அடநப்ட அடநக்  நற் தடப அடநப்பு ட அடநப்டத 
யிை அதழ ப்டினள  பேயளகும். 

 ஈக் ின் தளக்குதளல் ற்டும் பதளல்ட ள் நழ வும் அதழ ம். 

கூண்டு பள யர்ப்பு 

 

இந்த படனில் க ளமழ ள்  ம்ி ளல் அடநக் ப்ட்ை ேழழன கூண்டு ில் 

யர்க் ப்டு ழன். இந்த கூண்டு ள் ப ளட்ைட னின் தடபனிழபேந்து  ம்ி ள் களன் 
தளங் ழ ள் அடநக் ப்ட்டு அயற்ழன் நீகதள அல்து கூடபனிழபேந்து கபடினள  
பதளங்குநளகள அடநக் ப்டு ழன். இந்த பட க ளமழ ட குஞ்சுப்பேயத்தழழபேந்து 
அயற்ட ண்டணனிழபேந்து ீக்கும் யடப யர்க்  எபே ேழந்த படனளகும். 
உ ழலுள் யணி  ரீதழனள  யர்க் ப்டும் 75% பட்டைக்க ளமழ ள் இம்பட பகந 
யர்க் ப்டு ழன். தீய நற்றும் தண்ணரீ் உள் பதளட்டி ள் களன் அடநப்பு ள் 
கூண்டு ின் பயிப்குதழனில் இடணக் ப்ட்டுள். ஆளல் ழப்ிள் ப்டும் தண்ணரீ் 
அிக்கும் உ பணம் நட்டும் க ளமழ ள் அயற்ழழபேந்து கபடினள த் தண்ணரீ் குடிக்கும் 
யட னில் அடநக் ப்டு ழன். தளினங் ழ தீயத்பதளட்டி லம், பட்டை கே ரிக்கும் 

உ பணங் லம் கூை கூண்டு லைன் இடணக் ப்ட்டு ேழ கபங் ில் 

அடநக் ப்டு ழன். 

 

ன்ளநகள்  

 க ளமழ லக்கு குடயள இையேதழகன கதடயப்டும். 
 எபே க ளமழனிழபேந்து அதழ ப்டினள பட்டை ள் பளம். 
 குடந்த தீய கேதளபம் 

 தீய நளற்றுத்தழன் ேழப்ள  இபேத்தல் 

 அ  எட்டுண்ணி ள் நற்றும் நண் பம் பவும் களய் ிழபேந்து ளது ளப்பு 



 சுத்தநள பட்டை உற்த்தழ 
 பட்டை டக் குடித்தல், க ளமழ ள் என்றுைன் என்று ப ளத்தழக்ப ளள்லதல் 

களன் மக் ங் ள் குடவு 

 களபற் நற்றும் உற்த்தழ பேய்னளத க ளமழ ட  ண்ைழந்து உைக 
ண்டணனிழபேந்து ீக் ழயிடுயது ிது. 

 க ளமழ ின் அடை ளக்கும் குணன் குடதல் 

 ஆழ்கூம் கதடயப்ைளடந 

 பேனற்ட  பட  பேவூட்ைல் பேய்யதும் சும் அல்து பேனற்ட  பட 
 பேவூட்ைடப் ின்ற்ளம். 

தளீநகள் 

 அதழ  பதலீடு கதடய 

 க ளமழ ின் ச்ேத்டத ட னளலயது ேழபநம். பளதுயள  இம்பட யைீடநப்ில் 
ஈக் ின் பதளல்ட அதழ ம். 

 பட்டை ிழல் இபத்தத் தழட்டு ள்  ளணப்டுயது அதழ ம். 
 பட்டைக்க ளமழ ட ீண்ை கபம் கூண்டு ில் டயத்தழபேப்தளல் அயற்ழன் 

 ளல் ில் யழ ற்ட்டு பளண்டும். க ளமழ லக்கு  ளல்ேழனம் நற்றும் ளஸ்பஸ் 
குடளைளல் இந்ழட ற்டு ழது ன்று  பேதப்ட்ைளலும் இதற்கு  
 ளபணங் ள் உள். கூண்டு பட யர்ப்ில் க ளமழ ள் இந்த ளதழப்ிற்கு 
அதழ ம் உள்ள ழன். 

  ழக்க ளமழ ள் கூண்டு ில் யர்க் ப்டும் களது அயற்ழன் பஞ்சுப்குதழனில் 
 ட்டி ள் ற்டும். குழப்ள   ழக்க ளமழ ின் உைல் டை 1.5  ழகளயிற்கு கநல் 
அதழ ரிக்கும் களது இந்ழட ற்டு ழது. 

கூண்டுகின் யளககள் 

கூண்டு ில் அடைக் ப்டும் க ளமழ ின் ண்ணிக்ட க்க ற் கூண்டு டக் 
 வழ்க் ண்ையளறு யட ப்டுத்தளம். 

 எபே க ளமழ நட்டும் யர்க் ப்டும் கூண்டு 

 ழடன க ளமழ ள் யர்க் ப்டும் கூண்டு (2-10 க ளமழ ள் யடப, பளதுயள  எபே 
கூண்டில் 3-4 க ளமழ ட யர்க் ளம்). 

  ளி கூண்டு ள் (எபே கூண்டில் 11க்கும் கநற்ட்ை க ளமழ ள்). 

யரிடே ின் ண்ணிக்ட டனப் பளறுத்து  வழ்க் ளணுநளறு கூண்டு ட 
யட ப்டுத்தளம்.  

 எபே அடுக்கு  

 இபே அடுக்கு  

 பன்று அடுக்கு 

 ளன்கு அடுக்கு 

 தட்டை அடுக்கு  



 

கூண்டு ின் யரிடே அடநப்புக்க ற் 

1) டி களன் கூண்டு அடநப்பு  

  

a) ம் யடிய கூண்டு ள் 

b) ல் யடியக் கூண்டு ள் 

2) கட்ைரி கூண்டு ள்  

                          

யர்க் ப்டும் க ளமழ ின் யட னிடப் பளறுத்து 

1. குஞ்சுக்க ளமழ லக் ள கூண்டு ள்  



2. யபேம் க ளமழ லக் ள கூண்டு ள் 

3. இப்பபேக் த்தழற்கு யர்க் ப்டும் க ளமழ லக் ள கூண்டு ள்  

4.  ழக்க ளமழ லக் ள கூண்டு ள் 

 

1) ககோமிக்குஞ்சுகலக்கோ கூண்டுகள் 

பன்ளல் உள் தீயநிக்கும் குதழ ீம்    : 60 inch 

பன் நற்றும் ின் உனபம் 12 இஞ்ச்  

ஆமம் – 36 இஞ்ச் 

க ளமழக்குஞ்சு லக் ள கூண்டு ள் எகப யரிடேனில் தட்டைனள  எற்ட அடுக்கு அல்து 
இபண்டு அடுக்கு ள  அடநக் ப்ைகயண்டும். தீயநிக்கும் நற்றும் தண்ணரீ் அிக்கும் 
குதழ ள் கூண்டு லக்கு பயிகன அடநக் ப்ை கயண்டும். தற்களது எபே ளள் 
யனதடைந்த குஞ்சு லக்குக் கூை ழப்ிள் பட பம் தண்ணரீ் அிப்து 
ின்ற்ப்டு ழது. கூண்டு ின் தடபனில் பதல் 1-10 ளட் லக்கு டமன 
பேய்தழத்தளள் ட பப்ி டயக்  கயண்டும். பதல் யளப யனதழல் நட்டும் 
க ளமழக்குஞ்சு லக்கு தீயத்டத கூண்டு ின் உள்ககன அிக் கயண்டும். 
 

2) யபேம் பேயம் 

பன்ளல் உள் தீயநிக்கும் குதழனின் ீம் – 30இஞ்ச் ள் 

Front & Back height     : 15 inch 

ஆமம் – 18 இஞ்ச் 

எபே கூண்டில் யர்க் ப்ைகயண்டின 8-10 யளப யனதழள க ளமழ ின் ண்ணிக்ட  – 10 

 

3) பட்ளைனிடும் ககோமிகலக்கோ கூண்டுகள் 

இபண்டு யிதநள பட்டைனிடும் க ளமழ லக் ள கூண்டு ள் தழந்த பயி 
க ளமழப்ண்டண ில் அடநக் ப்டு ழன். 

1. ப்பளலதும் அடநக் க்கூடின கூண்டு ள் 

2. ரியர்ஸ் கூண்டு ள் 

a).ப்கோதும் அளநக்கக்கூடின கூண்டுகள் 

                         

பன்புபள் தீயநிக்கும் குதழனின் ீம் – 15 இஞ்ச் 

பன்பு உனபம் – 18 இஞ்ச் 

ின்பு உனபம் – 15 இஞ்ச் 

ஆமம் – 18 இஞ்ச் 

 

b).ரியர்ஸ் கூண்டுகள்  

பன்புபள் தீயநிக்கும் குதழனின் ீம் – 18 இஞ்ச் 

பன்பு உனபம் – 18 இஞ்ச் 



ின்பு உனபம் – 15 இஞ்ச் 

ஆமம் – 15 இஞ்ச் 

இந்தக் கூண்டு ில் 3 பதல் ளன்கு க ளமழ ட யர்க் ளம். இக்கூண்டு ள் இபண்டு 
அல்து பன்று அடுக்கு ள  யர்க் ளம். இவ்யளறு அடுக்கு ள  அடநக்கும்களது 
அடய 1/6 இஞ்ச் ேரியள  ப்களது அடநக் ப்டும் கூண்டு ிலும், ரியர்ஸ் கூண்டு ில் 
1/5 ேரியள வும் இபேக்குநளறு அடநக் ப்ைகயண்டும். 
 

ப்கோதும் அளநக்கப்டும் கூண்டுகள யிை ரியர்ஸ் கூண்டுகின் ன்ளநகள்:  

1. ரியர்ஸ் கூண்டு ில் அதழ நள தீயநிக்கும் இைம்  ழடைக்கும். கய 
கூண்டிலுள் அடத்து ளன்கு க ளமழ லம் எகப ேநனத்தழல் தீயம் 

டுக் படிபம். ஆளல் ப்களதும் அடநக் ப்டும் கூண்டு ில் எகப ேநனத்தழல் 
3 க ளமழ ள் நட்டுகந தீயம் டுக்  படிபம். நற்பளபே க ளமழ ின்ளல் 

 ளத்தழபேக்  கரிடும். 
2. பட்டை ள் உடைபம் அவு குடவு 

3. ரியர்ஸ் யட  கூண்டு ில், ப்களதும் அடநக் ப்டும் கூண்டு ட யிை 
 ளற்களட்ைம் அதழ நள  இபேக்கும். 

உனபத்தில் அளநக்கப்டும் கூண்டு பள பகோட்ைளககள்  

ப ளட்ைட னின் உனபம்  ளங் ழரீட் தூண் ளல் 6-7 அடி யடப உனர்த்தப்டு ழது. இபண்டு 
 ளங் ழரீட் தூண் லக்கும் இடைனிலுள் இடைபயி 10 அடி ளகும்.பன்று ம் 
யடியத்தழல் கூண்டு ள் அடநக் ப்ட்ைளல் ளன்கு ிளட்ளர்ம் ள் கதடய. இபண்டு ம் , 

நற்றும் இபண்டு ல் யடிய கூண்டு ள் அடநக்  கயண்டுபநில் பன்று ிளட்ளர்ம் ள் 
கதடய. ிளட்ளர்ம் ட  ட்டும்களது இபேம்பு உபேட ள் அல்து பளட் ள் பம் 
கூண்டு ள் பளபேத்தப்டும். இபண்டு ிளட்ளர்ம் லக்கு டுயில் உகனள ப்டுத்தப்டும் 

கூண்டு டப் பளபேத்து 6-7 அடி யடப இடைபயி இபேக்கும். ப ளட்ைட னின் பநளத்த 

உனபம் 20-25 அடினள வும், அ ம் 30-33 அடினள வும் இபேக்கும். பயப்நண்ை ளடு ில் 
இந்த யட க் ப ளட்ைட  ட அடநப்தளல் களதுநள அவு  ளற்களட்ைம் 

 ழடைக் ழது. 

 

ல்கயறு யிதநோ ககோமிகலக்குத் கதளயப்டும் இை அவு  

 

ககோமிகின் யளக  

 

யனது 
(யோபங்கில்) 

ஆழ்கூம் (ேதுப 
அடிகில்) 

கூண்டுகள் (ேதுப 
அடிகில்) 

பட்ளைக்ககோமிகள்  

0-8  0.60 0.20 

9-18  1.25 0.30 

>18  1.50 0.50 

இளச்ேிக் ககோமிகள்  
0-4 0.30 - 

4-8 0.75 - 



 

அளை கோத்தலும் குஞ்சு போரித்தலும் 

க ளமழ பட்டை ட அடை  ளக்கும் இனந்தழபங் ட இபண்டு யட  ள ப் ிரிக் ளம்.  
சூைோக்கும் ஆதோபத்ளதப் போபேத்து: 

 சூைள  ளற்று உள் பட்டை அடை ளப்ளன் 

 சூைள தண்ணரீ் உள் பட்டை அடை ளப்ளன்  

உகனோகிக்கப்டும் ரிபோபேளப் போபேத்து 

 யளபயளல் இனங்கும் பட்டை அடை ளப்ளன் 

 ண்பணனளல் இனங்கும் பட்டை அடை ளப்ளன் 

 நழன்ேளபத்தளல் இனங்கும் பட்டை அடை ளப்ளன் 

குஞ்சு போரிப்கங்கள் உள் இைம் 

யீ படனில் யடியடநக் ப்டும் குஞ்சு பளரிப் ங் ள், குஞ்சு பளரிப் த்தழல் 
கநற்ப ளள்ப்டும் ல்கயறு யிதநள பேனல்ளடு லக்கு ற்யளறு  அட லைன் 
 ட்ைப்டு ழன். குஞ்சு பளரிப் ம் உள் இைம் அதற்ப  தினள  அடநக் ப்ட்ை 
உள்க நற்றும் பயிகன பேல்யதற் ள யளனில் லைன் க ளமழப்ண்டணனிழபேந்து 
தினள  இபேக் கயண்டும். க ளமழக்ப ளட்ைட  ிழபேந்து குஞ்சு பளரிப் ம் குடந்தது 
ஆனிபம் அடி பதளடவு தூபத்தழல் இபேந்தளல் தளன் க ளமழக் ப ளட்ைட  ிழபேந்து குஞ்சு 
பளரிப் த்தழற்கு களய்க் ழபேநழ ள் பவுயது தடுக் ப்டும். 
 

குஞ்சு போரிப்கத்தின் அவு 

பட்டை அடை ளப்ளன் நற்றும் குஞ்சு பளரிக்கும் இனந்தழபங் ின் ப ளள்வுக்கு 

ற்யளறு குஞ்சு பளரிப் த்தழன் அவு இபேக்கும். தயிபவும், எபே யளபத்தழல் அடைக் ள  
டயக் ப்டும் பட்டை ின் ண்ணிக்ட  நற்றும் எபே யளபத்தழல் பப்டும் குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட  களன்யற்டப் பளபேத்தும் குஞ்சு பளரிப் த்தழன் அவு நளறுடும். 
கநலும் ிற் ளத் கதடயக்க ற் குஞ்சு பளரிப் த்டத யிரிவு டுத்துயதற்குத் 
கதடயனள இைபம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள்கயண்டும். 
 

குஞ்சு போரிப்கத்தின் யடியளநப்பு  

குஞ்சுப் பளரிப் த்தழல் எபே படனில் பட்டை ள் டுத்துச் பேல்ப்ட்டு நற்பளபே 
படனில் குஞ்சு ள் பயிகன டுத்துச் பேல்லும் யண்ணம் அடநக் ப்ைகயண்டும். 
அதளயது ந்த எபே பட்டைபம் அல்து க ளமழக்குஞ்சும் எகப யமழனில் கபள  பயிகன 
அல்து உள் பேல்லுநளறு அடநக் ப்ைகயண்டும். ஆளல் இடய ின்களக் ழ 
யபக்கூைளது. இதளல் குஞ்சு பளரிப் த்தழல் உள் அட ள் தித்தினள  ிரிக் ப்ட்டு 
இபேப்துைன், நிதர் ின் ைநளட்ைபம் குடக் ப்டு ழது. 
 

குஞ்சு போரிப்கத்ளதக் கட்டுதல் 

குஞ்சு பளரிப் த்டத  யநள  யடியடநத்து, படனள   ட்டி, களதுநள  ளற்களட்ைம் 
இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். இதழல்  யிக்  கயண்டின பக் ழன 
அம்ேங் ளய: 

 குஞ்சு பளரிப் த்தழன் அ ம்:அடை ளப்ளன் நற்றும் குஞ்சு பளரிப்ளன் இபேக்கும் 
அட ின் அ ம் குஞ்சு பளரிப்ளின் யட னிடப் பளறுத்து 
தீர்நளிக் ப்டு ழது. குஞ்சு பளரிப்ளின் அ த்டதக்  ணக் ழட்டு ிகு 
அதனுைன் அபே ழல் கயட பேய்ன இைம், இனந்தழபங் லக்கும் சுயற்றுக்கும் 



இடைனில் இடைபயி, களன்யற்றுக் ள  இைத்டத எதுக் ழ குஞ்சு பளரிப் த்தழன் 
அ த்டத படிவு பேய்னகயண்டும். 

 கூடபனின் உனபம்: கூடப 10 அடி உனபத்தழல் அடநக் ப்ைகயண்டும்.  
 சுயர் ள்: குஞ்சு பளரிப் த்தழன் சுயர் ள் தீப்ிடிக் ளத பளபேட் ளல் 

அடநக் ப்ைகயண்டும். கநலும் இச்சுயர் ள் பூஞ்ேளன் ின் யர்ச்ேழடன 
ஊக்குயிக் ளத யண்ணபம் இபேக் கயண்டும். 

 கூடப அடநக் ப் னன்டும் பளபேட் ள்: பபேம்ளள குஞ்சுப் பளரிப் ங் ில் 
அதழ ப்டினள ஈபப்தம் இபேக்கும். குிபள தட்பயப் ழடனில் கூடபனில் 
தண்ணரீ்  ேழயது பளதுயள  இபேக்கும். கய கூடப அடநக் ப் னன்டும் 
பளபேள் தண்ணடீப உழஞ்ேளதயளறு இபேக் கயண்டும். 

  தவு ள்: குஞ்சு பளரிப் த்தழன்  தவு ள் அ நள  இபேந்தளல் தள்ல யண்டி ள், 

குஞ்சு ட டுத்துச் பேல்லும் பட்டி ள் களன்யற்ட டுத்துச் பேல் 
யேதழனள  இபேக்கும்.  தவு ளன்கு அடி உனபபம், ளன்கு அடி அ பம்,இபண்டு 
புபம் தழக் க்கூடினதள வும் இபேக் கயண்டும்.  

 தடப: குஞ்சுப் பளரிப் த்தழலுள் அடத்து தடபப்குதழ லம்  ளங் ழரீட்டிளல் 
ஆதள  இபேக் கயண்டும். ேழபநண்ட்  ளங் ழரீட்டுக்கு இடைனில் இபேம்பு  ம்ி ள் 
டயத்து தடபனிட அடநக்  கயண்டும். இவ்யளறு அடநப்தளல் தடப யிரிேல் 
யிைளநல் இபேக்கும். ல்ள  ளங் ழரீட் தடப லம் யமயமப்ள  இபேக்குநளறு 
அடநக் ப்ை கயண்டும்.  ளங் ழரீட் தடபனின் ேளய்வு 10 அடிக்கு 0.5 இஞ்ச்க்கு கநல் 
இபேக் க்கூைளது. 

குஞ்சு போரிப்கத்தில் உள் அளகள் நற்றும் இதப அளநப்புகள்  

 

குஞ்சு பளரிப் த்தழல் உள் அட ள் களதுநள அவு இபேக் கயண்டும். டுத்தப 

அயிலுள் குஞ்சு பளரிப் ங் ில் யளபத்தழற்கு இபே பட குஞ்சு ள் பளரிக் ப்டும். 
ஆளல் பரின குஞ்சு பளரிப் ங் ில் எபே யளபத்தழற்கு இபண்டு படக்கு கநல் 
குஞ்சு ள் பளரிக் ப்டும். கய இதற்க ற்யளறு குஞ்சு பளரிப் ங் ில் உள் 
அட ின் அவும் கயறுடும். 
 

குிக்கும் அள  

உனிர்ப் ளது ளப்பு பட டப் ின்ற்றுயதற்கு குஞ்சு பளரிப் த்துள் தடமபம் 
அடயபேம் குித்துயிட்டு சுத்தநள ஆடை ட அணிந்து ப ளண்கை உள்க 

பேல்கயண்டும். இந்த அட நிதர் ள் குஞ்சு பளரிப் த்தழன் உள்க தடமயதற்கும், 

பயிகன யபேயதற்கும் உள் இைநளகும். நற் அட டப் பளபேத்தயடப நிதர் ின் 
ைநளட்ைத்தழழபேந்து பபேம்ளலும் ிரிக் ப்ட்கை இபேக்கும். 
 

குஞ்சு போரிப்தற்கோக கபேவுற் பட்ளைகள பறும் இைம்  

பட்டை ட குஞ்சு பளரிப் த்தழற்கு டுத்து யபேம் நிதர் ள் குஞ்சு 



பளரிப் த்தழற்குள்க பேல்க்கூைளது. இவ்யளறு டுத்து யபேம் பட்டை ட 

யளங்குயதற்ப ன்று தினள  எபே இைம் குஞ்சு பளரிப் த்தழல் இபேக் கயண்டும். 
 

புளக பட்டும் அள  

புட  பட்டும் அட வ்யவு ேழழனதள  இபேக்  படிபகநள அவ்யவு ேழழனதள  

இபேக் கயண்டும். இவ்யளறு இபேப்தளல் புட  பட்ைப் னன்டுத்தப்டும் 

கயதழப்பளபேட் ள் குடந்த அகய உகனள ப்டுத்தப்டும். குஞ்சு பளரிப் த்தழற்குள் 
 ளற்ட சும டயப்தற்கும், புட னிட பயிகனற்றுயதற்கும் எபே  ளற்ளடி புட  
பட்டும் அடனில் டயக் ப்ட்டிபேக்  கயண்டும். 
 

பட்ளைனிள ளயத்திபேக்கும் அல்து குிர்வூட்டும் அள 

                                  

பட்டைடன டயத்தழபேக்கும் அட 8 அடி உனபநள வும்,  த தப்ள வும், பநதுயள  

 ளற்களட்ைம் இபேக்குநளறும், குிர்ச்ேழனள வும், இபேக் கயண்டும். இந்த அட 

குிர்வூட்ைப்ட்டு அதன் பயப்ழட 65 டி ழரி ளபன்லடீ்ைள  இபேக்குநளறு ளர்த்துக் 
ப ளள் கயண்டும்.  ளற்ழட பயிகன தள்க்கூடின குிர்வூட்டும் இனந்தழபம் அட 
பலயதும் எகப பயப்ழடனிட பளநரிப்தற்கு ற்து. 
 

அளைகோக்கும் அள  

 

இந்த அடனில் அடை ளப்ளன் ள் டயக் ப்ட்டிபேக்கும். இதழல் டயத்தழபேக்கும் 

அடை ளப்ளன் ின் அயிற்க ற் இந்த அடனின் அவும் இபேக் கயண்டும். 
அடை ளப்ளனுக்கு குடந்த இை யேதழ இபேந்தளக களதுநளது. இந்த அடனில்  ளற்று 

பயிகனறுயதற்கும் உள்க யபேயதற்குநள ேன்ல், பட்டை ட  ர்த்துயதற்கும், 

குஞ்சு ட பயிகன டுப்தற்கு யேதழனள  இை யேதழ இபேக் கயண்டும். எவ்பயளபே 



குஞ்சு பளரிப்ளனுக்கும் இடைனில் குடந்தது பன்று அடி இடைபயிபம், குஞ்சு 

பளரிப்ளின் ின்குதழக்கும், சுயற்றும் இடைனில் பன்று அடி இடைபயிபம் 

இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள்கயண்டும். என்டபனளன்று ளர்த்தளல் களல் 

அடநக் ப்ட்டிபேக்கும் குஞ்சு பளரிப்ளன் லக்கு இடைனில் 10 அடி இடைபயி குடந்தது 
இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள்கயண்டும். 
 

குஞ்சுகள ளயத்திபேக்கும் அள  

அடை ளக்கும் அடக்கு அடுத்த அடனில் குஞ்சு ட டயத்தழபேக்கும் அட 

இபேக் கயண்டும். இதழல் 65% ஈபப்தம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள்கயண்டும். இதளல் 
குஞ்சு ின் உைழழபேந்து தண்ணரீ் பயிகனறுயது தடுக் ப்டும். இந்த அடனில் 
குஞ்சு ின் ளழம்  ண்ைழனப்ட்டு, தபம் ிரிக் ப்ட்டு, தடுப்பூேழ அிக் ப்ட்டு 
பட்டி ில் டயக் ப்ட்டு கதடயப்டும் குதழ லக்கு அனுப்ப்டு ழன். 
 

கழுவும் அள  

குஞ்சு டப் பட்டி லக்குள் டயத்த ிகு, குஞ்சு ள் டயக் ப்ட்டிபேந்த தட்டு ட 
 லவுயதற்கு  லவும் அட னன்டு ழது. இந்த அடனில் அதழ  அலத்தத்துைன் 
தண்ணரீ் பயிகனறுயதற்கு ற் யட னில் குமளய் ள் டயக் ப்ட்டிபேக்கும். 
 

சுத்தநோ அள  

குஞ்சு ள் டயத்தழபேந்த தட்டு ட  லயின ிகு, அயற்ட  பேம் யண்டி ில் டயத்து, 

சுத்தநள அடக்கு டுத்துச் பேல்கயண்டும். 

 அளைகோப்தின் பக்கின கோக்கம் 

பட்டை ட அடை  ளத்து குஞ்சு பளரிப்தழல் ந்து பக் ழன பேனல் ள் உள். 
அடயனளய: 

 பயப்ழட 

 ஈபப்தம் 

  ளற்களட்ைம் 

 பட்டை ின் அடநவு 

 பட்டை டத் தழபேப்புதல் 

பயப்ிள 

பட்டை ட அடை ளக்கும்களது பயப்ழட எபே பக் ழனநள அம்ேநளகும். பில் 
பட்டைனினுள் யபேம்  பேயளது ேழழன பயப்ழட நளற்ங் ட நட்டுகந 

தளங் ழக்ப ளள்லம். உைற்பேனழனல் பயப்ழட பூச்ேழனத்தழற்கு கநல் பேன்ளல் நட்டுகந 
பட்டைனினுள் இபேக்கும்  பேயளது யர்ச்ேழனடைனத் பதளைங்கும். உைற்பேனழனல் 
பயப்ழட பூச்ேழனம் ப்டுயது, இந்த பயப்ழடக்குக்  வழ்  பேயின் யர்ச்ேழ 
ழறுத்தப்ட்டும், இதற்கு கநல்  பேயின் யர்ச்ேழ ஆபம்ிக் ப்டும் ன்தளகும். க ளமழ 
பட்டை ின் உைற்பேனழனல் பூச்ேழன பயப்ழட ன்து 75 டி ழரி ளபன்லடீ்ைளகும் (24 

oC).   

அடை ளப்ளில் க ளமழ பட்டை ள் அடை ளக்கும்  ளத்தழல் பதல் 18 ளட் ள் 
பயப்ழட 99.50 to 99.75 o Fஆ வும், குஞ்சு பளரிப்ளில் அடை ளக்கும்  டைேழ பன்று 
ளட் ள் இபேக்  கயண்டின பயப்ழட 98.5 o Fஆகும்.  

ஈபப்தம் 

அடை ளக் ப்டும் களது பட்டை ிழபேந்து பயிகனறும் ஈபப்தத்டதப் பளபேத்து 
அடை ளப்ளில் ஈபப்தத்தழன் அவு பளநரிக் ப்டும். பளதுயள  அடை  ளப்ளில் 
பளபேத்தப்ட்டிபேக்கும் ஈபக்குமழழ் நற்றும் உர்ந்த குநழழ் பயப்ழடநளி ின் 
அவு லக்கு இடைகன உள் யித்தழனளேத்டத டயத்து ஈபப்தம் அயிைப்டு ழது. 



அடை ளக்கும்  ளத்தழன் பதல் 18 ளட் லக்கு 55-60% ஈபப்தபம்,  டைேழ பன்று ளில் 

65-75% ஈபப்தபம் இபேக் கயண்டும். அதழ ப்டினள ஈபப்தம் குஞ்சு பளரிப் த்தழல் 
இபேந்தளல், க ளமழக்குஞ்சு ின் உைழழபேந்து தண்ணரீ் பயிகனழ அயற்ழன் உைழல் 

தண்ணரீ்ப் ற்ளக்குட ற்டும்.  
 

கோற்கோட்ைம் 

பட்டை அடை ளப்ளன் ிலும், குஞ்சு பளரிப்ளன் ிலும்  ளற்களட்ைம் ன்ள  
இபேப்து நழ வும் அயேழனநளகும். பில் யபேம்  பேயின் பதல் ளள் யனதழழபேந்து 
அடய குஞ்சு ள  யர்ச்ேழனடைபம் யடப களதுநள அவு தூன ஆக்ேழஜன் அதழ பள் 
 ளற்று நழ வும் அயேழனநளகும்.  
 

 பேயின் பதல் யர்ச்ேழ  ளத்டத யிை  டைேழ யர்ச்ேழ  ளத்தழல் ஆக்ேழஜன் கதடய 
நழ வும் அதழ நள  இபேக்கும்.  ைல் நட்ைத்தழல் ஆக்ேழஜின் அவு 21%. பளதுயள  
அடை ளப்ளில் உள்  ளற்ழலுள் ஆக்ேழஜின் அவு 21%. இதழல் எவ்பயளபே 1% 

ஆக்ேழஜன் குடந்தளலும் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழில் 5% குடபம்.   
 பே யர்ச்ேழனடைபம் களது ைக்கும் யர்ேழடத நளற்த்தழல் உபேயளகும் பளபேட் ில் 
 ளர்ன் டை ஆக்டேடும் என்ளகும். பட்டைனினுள் உபேயளகும்  ளர்ன் டை ஆக்டேடு 
பட்டை ஏட்டின் யமழனள  பயிகன யபே ழது. ளன்கு ளட் லக்கு அடை ளப்ளில் 
யபேம்  பே தளக்குப்ிடிக்கும்  ளர்ன் டை ஆக்டேடின் அவு 0.3% ஆகும். 0.5%க்கும் கநல் 
 ளர்ன்டை ஆக்டேடு அதழ நள  இபேந்தளல் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் 
குடபம். கநலும்  ளர்ன் டை ஆக்டேடின் அவு 5%க்கும் கநல் இபேந்தளல் யபேம்  பே 
பற்ழலும் இந்து யிடும். 
 

பட்ளைகின் அளநவு 

பேனற்ட னள  அடை  ளக் ப்டும் பட்டை ள் அயற்ழன் அ நள பட கநக 

இபேக்குநளறு டயக் ப்ைகயண்டும். இனற்ட னள கய யபேம் க ளமழக்குஞ்சு ின் தட 

பட்டைனின் அ நள கநற்குதழனில்  ளற்றுப்டக்கு அபே ழல் இபேக்கும். பட்டை ட 
அடைக்கு டயக்கும் களது அயற்ழன் குறு ள பட கநக இபேக்குநளறு டயத்தளல் 
60% க ளமழக்குஞ்சு ின் தட குறு ழன படனில் யர்ச்ேழனடைபம். கய 
பட்டைனிழபேந்து குஞ்சு பளரிக்கும் தபேணத்தழல் க ளமழக்குஞ்ேளல் தன் அட ப் 
னன்டுத்தழ பட்டை ஏட்டிட உடைத்து தன்னுடைன சுயளேத்டதத் துயக்  படினளது. 
 ழடை நட்ைநள  டயக் ப்ட்ை பட்டை ள் அடய டக் குழத்த இடைபயினில் 
அடிக் டி தழபேப்ி யிடுயதளல் ேளதளபணநள  யர்ச்ேழ அடைபம். ேளதளபண சூழ்ழட ில் 
பட்டை ட அயற்ழன் அ ன் கநல்குதழ கநக இபேக்குநளறு பதல் 18 ளட் லக்கும், 

 ழடை நட்ைநள   டைேழ பன்று ளட் லக்கும் டயக்  கயண்டும். 
 

பட்ளைகளத் திபேப்ி யிடுதல் 

டய ள், பளதுயள  க ளமழ லம், ஜப்ளினக் ளடை லம் அடை ளக்கும்களது 
தங் லடைன கூட்டில் பட்டை டத் தழபேப்ியிட்டுக் ப ளள்லம். இகத களன்க 
பேனற்ட  படனில் அடை ளக்கும் களது பட்டை ட எபே ளடக்கு 8 பட தழபேப்ி 
யிை கயண்டும். அடை ளக்கும்களது பட்டை ட தழபேப்ி யிடுயதளல் யபேம்  பே 
பட்டை ஏட்டில் எபே க் நள  எட்டிக்ப ளள்யது தயிர்க் ப்ட்டு  பே இப்தும் 
தடுக் ப்டும். பரின யணி  ரீதழனள குஞ்சு பளரிப் ங் ில் உள் குஞ்சு பளரிப்ளில் 
பட்டை டத் தளள கய எபே நணி கபத்தழற்கு எபே பட தழபேப்ி யிைப்டும் யேதழ 
இபேக்கும். பளதுயள  ல்ள பட்டை லம் பேங்குத்தள  45oக ளணத்தழலும், ிகு தழர் 

தழடேனில் 45o க ளணத்தழலும் தழபேப்ி யிை கயண்டும். 45oக்கு குடயள  பட்டை டத் 
தழபேப்ி யிட்ைளல் அதழ ப்டினள குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் இபேக் ளது. குஞ்சு பளரிப்ளில் 
பட்டை டத் தழபேப் கயண்டின அயேழனநழல்ட.  

கோபணிகள்  அளைகோப்ோன்  குஞ்சுபோரிப்ோன்  

பயப்ழட 99.50 to 99.75 o F 98.5 o F 



ஈபப்தம் 55-60 % 65-70 % 

அடநவு அ ன் குதழ கநல் 
களக் ழ இபேக்குநளறு  

 ழடை நட்ைநள  

தழபேப்புதல் ட னளல் தழபேப்புதல்- 8 

பட ள் தளினங் ழ 
பட பம் - 24 

பட ள் 

தழபேப் 
கயண்டினதழல்ட 

 

அளை கோக்கும் பட்ளைகளக் ளகனோலதல் நற்றும் கேநித்தல் 

அடை டயக்கும் பட்டை டக் க ளமழ ள் இட்ை ிகு அயற்ழன் தபத்டத கநம்டுத்த 

படினளது. ஆளல் அயற்ழன் குஞ்சு பளரிக்கும் தழட ேழ பட டப் னன்டுத்தழ 
குடக் ளநல் ளர்த்துக்ப ளள்ளம்.   
 

இப்பபேக்கக் ககோமிக் பகோட்ைளகனில் பட்ளைகின் தபத்திளப் போநரித்தல் 

        க ளமழ ள் தங் லடைன பட்டை ட கூட்டிலுள் பளபேட் ின் கநல் இடும். 
சுத்தநள, உர்யள, பூஞ்ேளன் தளக்குதற் பளபேட் டக் கூட்டுக்குள் டயப்தளல் 
பட்டை ள் அலக் ளயடதபம், உடையடதபம் தடுக் ளம். அகத கள க ளமழ டத் 
தடபனில் பட்டைனிடுயதற்குப் தழள  கூட்டுக்குள் பட்டைனிடுயதற்குப் மக்குயதற்கு 
அதழ ப்டினள கூடு டக் க ளமழ ள் பட்டைனிடுயதற்கு ஆபம்ிப்தற்கு பன்க 
ப ளட்ைட னில் டயக் ளம்.              
        க ளமழ ள் இட்ை பட்டை ட அடிக் டி கே ரிப்து அயற்ழன் தபத்டத தக்  

டயப்தழல் எபே பக் ழனநள அம்ேநளகும். ப ளட்ைட னில் க ளமழ ள் இட்ை பட்டை ட 

எபே ளடக்கு குடந்தட்ேம் ளன்கு பட கே ரிக் கயண்டும்.  பேவுற் பட்டை ள் 
ிதழல் தண் ழபேநழ ளல் அசுத்தநடைந்து யிடும். கய இடதத் தயிர்க்  அடத்து 
ையடிக்ட  டபம் கநற்ப ளள் கயண்டும். கய பட்டை டக் 

ப ளட்ைட னிழபேந்து டுப்தற்கு பன்ளல் பட்டை ட டுப்யர் தங் லடைன 

ட  ட  ழபேநழ ளேழி ப ளண்டு ன்ள  சுத்தம் பேய்த ிக  பட்டை ட 

கே ரிக் கயண்டும்.பட்டை ட அடுக் ப் னன்டும் அட்டை லம்  ழபேநழ ீக் ம் 

பேய்னப்ட்டு,  ரிநப் பளபேட் ள் இல்ளநல் ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும்.  

அளை ளயப்தற்கோ பட்ளைகளத் கதர்வு பேய்தல் 

          இப்பபேக் க் க ளமழ ள் இட்ை அடத்து பட்டை லம் அடைக்கு டயக்  படினளது. 
உடைந்த, அலக் ள, எலங் ற் யடியபடைன பட்டை ட அடை ளப்தற்கு பளதுயள  
டயக் ப்டுயதழல்ட. நழ வும் ேழழன அல்ப நழ வும் பரின பட்டை லம் டுத்தப 
அவுடைன பட்டை லைன் எப்ிடும் களது ன்ள க் குஞ்சு பளரிப்தழல்ட. பநல்ழன 
ஏடுடைன, அதழ  ஏட்டை ள் உடைன பட்டை லம், அயற்ழழபேந்து ற்ட்ை 
அதழ ப்டினள ீர் இமப்பு  ளபணநள  ேரினள க் குஞ்சு பளரிப்தழல்ட. 
 

அளைகோக்கும் பட்ளைகள் அசுத்தநளையளதத் தயிர்த்தல் 

          சு ளதளபநற் அடை டயக் ப்டும் பட்டை ள் குடந்த குஞ்சு பளரிக்கும் 
யதீத்தழற்கும், தபம் குடந்த குஞ்சு லக்கும்  ளபணநளகும். தண் ழபேநழ ற் பட்டை ஏடு 
ன்து இல்கய இல்ட. பட்டை டக் க ளமழ ள் ஆே யளய் யமழனள  இடும்களகத 
ச்ேத்தழழபேந்தும், ேழறுீரிழபேந்தும் பட்டை ஏட்டில் ளக்டீரினளக் ள் எட்டிக்ப ளண்டு 
யிடும். பட்டை இைப்டும் களது அதன் ஏட்டிழபேக்கும் தண் ழபேநழ ின் ண்ணிக்ட  300-

500 ஆ  இபேக்கும். பட்டை இட்ைவுைன் ந்தப் குதழ ிபல்ளம் பட்டை 

டயக் ப்டு ழகதள அங் ழபேந்த தண்  ழபேநழ ளல் அதன் ஏட்டுப்குதழ 
அசுத்தநடைபம்.பட்டை இைப்ட்ைவுைன் அது குிச்ேழனள  ஆபம்ிக்கும். இவ்யளறு 



குிர்ச்ேழனளகும் களது பட்டைனிலுள் உட்பளபேட் ள் சுபேங்  ஆபம்ித்து பட்டைனின் 
உள்க தழர்நட அலத்தம் ற்டும். இந்த ழடனில் தளன் பட்டை ஏட்டிலுள் 
ளக்டீரினளக் ள் பட்டைனின் உள்க பேல் ஆபம்ிக்கும். 
 

பட்டைனில் இனற்ட னள கய ளக்டிரினளக் ின் ஊடுபேயடத் தயிர்ப்தற்ப  ேழ 
பேனல்பட ள் இபேக்கும். இது தயிப பட்டை ஏடும் ளக்டீரினளக் ின் தளக்குதலுக்கு 
தழபள  ளது ளத்துக் ப ளள்லம் தழனுடைனது. பட்டை ஏட்டின் பயிப்புத்தழல் இபேக்கும் 
க்பெட்டி ழள் குதழ ளக்டீரினளக் ின் தளக்குதலுக்கு ேழப்ள தழர்ப்பு ேக்தழனிடப் 

பற்றுள்து. பட்டை ஏட்டின் உள்க இபேக்கும் உட்பு நற்றும் பயிப்பு ேவ்வு லம் 
ளக்டீரினளக் ள் உள்க யபேயடதத் தடுப்தற் ள தடுப்புச் சுயர் ள ச் பேனல்டு ழன். 
பட்டைனின் பயள்டக்  பே அல்து அல்புநழன் ேழழதவு அசுத்தநடையடதத் தடுக்கும் 
ேக்தழபடைனது. அல்புநழின் அநழ ளபத்தன்டந அதழ நள  இபேப்தளல், அந்த அநழக் 
 ளபத்தன்டநனில் ளக்டீரினளக் ள் உனிகபளடு இபேக்  படினளது. பட்டைனின் 
உட்குதழனிலுள் ேகேளயில் டகேளடேம் னும் பளதழ உள்து. இந்த பளதழனிலும் 

ளக்டீரினளக் லக் ள தழர்ப்புத் தழன் இபேக் ழது.  
 

க ளமழ ட இப்பபேக் ம் பேய்து பட்டைனிட யணி  ரீதழனள  உற்த்தழ பேய்யர் ள் 
பட்டைனின் கநற்புத்தழல் ளக்டீரினளக் ின் அயிடக் குடப்தற்கு ேழ 
பட டக் ட னளல ழன்ர்.  பேவுற் பட்டை ட நணல் ப ளண்டு படி டயப்து, 

துடைப்து களன்டய  பேவுற் பட்டை ட சுத்தப்டுத்தும் ேரினள பட ள் அல். 
நணல் ப ளண்டு படி டயப்தளல் பட்டை ஏட்டின் பயிப்குதழனிலுள் க்பெட்டி ழள் 
குதழனிட கேதப்டுத்தழ யிடும். ளர்நளல்டிடலடு யளப பம் புட  பட்டுயது 
 பேவுற் பட்டை ட சுத்தப்டுத்தும் ேழந்த படனளகும். குயளர்ட்ைரி அகநளினம் 
பளபேட் ள், ஃளர்நழன், டலட்பஜன் பபளக்டேடு களன் பேளனங் ள்  ந்த 
 டபேல் லம் பட்டை ின் நீதுள் ளக்டீரினளக் ின் அயிடக் குடப்தற்கு உதயி 
புரி ழன். கதடயனில்ளநல்  பேவுற் பட்டை டக்  லயக்கூைளது.  பேவுற் 

பட்டை டக்  லய கயண்டின அயேழனம் இபேந்தளல் பட்டைனின் பயப்ழடனிட 
யிை அதழ  பயப்ழடனிலுள் தண்ணரீில் சுத்தநள துணினிட டத்து அடத 
டயத்து பட்டைனிடத் துடைக்  கயண்டும். இதளல் பட்டைனின் ஏட்டிலுள் 
ஏட்டை ின் யமழனள  அலக்கு ள் கயர்த்து பயிகன யந்து யிடும். ப்களதும் 
பட்டை ின் பயப்ழடனிட யிை குடயள பயப்ழடனிட உடைன தண்ணரீில் 
துணினிட டத்து பட்டை டத் துடைக் க்கூைளது. கநலும் பட்டை ட 
தண்ணரீில் டக் க்கூைளது.  
 

கபேவுற் அளைகோக்கும் பட்ளைகள கேநித்து ளயத்தல் 

          பளதுயள  குஞ்சு பளரிப் ங் ில் பட்டை ட க ளமழ ள் இட்ைவுைககன அடை 
டயப்தழல்ட. பபேம்ளள குஞ்சு பளரிப் ங் ள் பட்டை ட யபளத்தழற்கு இபண்டு 
பட நட்டுகந அடை டயக் ழன்.  பேவுற் பட்டை ட எபே யளபத்தழற்கு கேநழத்து 
டயக்  கயண்டுபநன்ளல் அயற்ட பட்டை ள் கேநழத்து டயத்தழபேக்கும் அடனில் 65 

டி ழரி ளபன்லடீ் பயப்ழடனிலும் 75 ேதயி ழதம் ஈபப்தத்தழல் டயத்தழபேக்  கயண்டும். 
த்து ளட் லக்குக் குடயள  பட்டை ட கேநழத்து டயக்கும் களது அயற்ழன் 
அ நள பட கநக இபேக்குநளறு டயத்தழபேக்  கயண்டும். த்து ளட் லக்கு 
கநள  பட்டை ட கேநழத்து டயக்கும் களது அயற்ழன் குறு ழன பட கநள  
இபேக்குநளறு டயத்தழபேந்தளல் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிப்புத் தழன் அதழ நளகும். 

குஞ்சு போரிப்கத்தின் பேனல்ோடுகள் 

 

அதழ  ண்ணிக்ட னிள க ளமழக்குஞ்சு ள்  பேவுற் பட்டை ிழபேந்து உபேயளக்குயது 



குஞ்சு பளரிப் த்தழன் பேனல்ளைளகும். இது தயிப க ளமழக்குஞ்சு டக் குடயள 
பேயில் உற்த்தழ பேய்யதும் இதன் நற்பளபே பக் ழனநள களக் நளகும்.  

யணி  ரீதழனள  பேனல்டும் குஞ்சு பளரிப் த்தழன் பேனல்ளடு ள் ின்யபேநளறு. 

  பேவுற் பட்டை டப்பறுதல் 

  பேவுற் பட்டை ட அட்டை ில் அடுக்குதல் 

 புட  பட்ைம் பேய்தல் 

 பட்டை டக் குிர் தம் பேய்தல்  

 பட்டை ட அடை டயப்தற்கு பன்ள  அயற்ழன் பயப்ழடனிட 
அதழ ரித்தல்  

 பட்டை ட ற்றுதல் 

 பட்டை ில்  பே உனிகபளடு இபேக் ழதள ன்டத  ண்டுிடித்தல் 

 பட்டை ட நளற்றுதல் 

 பளரித்த குஞ்சு ட பயிகன டுத்தல் 

  டிப்டுத்துதல் 

 க ளமழக்குஞ்சு டத் தபம் யளரினள ப் ிரித்தல் 

 ளழத்டதக்  ண்ைழதல் 

 தடுப்பூேழ களடுதல் 

 குஞ்சு ட ண்டண லக்கு அனுப்புதல் 

  லவுதல் நற்றும் சுத்தப்டுத்துதல் 

  மழவு ட அப்புப்டுத்துதல் 

கபேவுற் பட்ளைகளப் பறுதல்  

           பேவுற் பட்டை டக் குஞ்சு பளரிப் ங் ள்  வழ்க் ண்ையர் ிைநழபேந்து 
பறு ழன்: 

 தங் லடைன பேளந்த இப்பபேக் ம் பேய்பம் க ளமழ ிழபேந்து 

 நற் இப்பபேக் க் க ளமழப் ண்டண ிழபேந்து 

 நற் குஞ்சு பளரிப் ங் ிழபேந்து  

கபேவுற் பட்ளைகள அளைகோப்ோில் உள் அட்ளைகில் அடுக்குதல் 

          பட்டை ட இப்பபேக் க் க ளமழ ிைநழபேந்து பற் உைக, அட்டை ில் 
அடுக்  கயண்டும். 
 

கபேவுற் பட்ளைகளப் புளகபட்ைம் பேய்தல் 

          பட்டை ட அட்டை ில் அடுக் ழன ின்பு, புட  பட்டுயதற் ள  புட  பட்டும் 
அடனில் டயக்  கயண்டும். பன்று நைங்கு தழனுடைன ஃளர்நளல்டிடலடு  டபேழன் 
பம் 20 ழநழைத்தழற்கு புட  பட்டுயதளல் பட்டைனின் ஏட்டிலுள் 97.5 பதல் 99.5% 

 ழபேநழ ள் ப ளல்ப்ட்டு யிடும். எபே நைங்கு தழன் ப்டுயது எபே   அடிக்கு 20 

 ழபளம் பளட்ைளேழனம் ர்நளங் கட் தூட 40 நழழ ஃளர்நளல்டிலடு  டபேழல்  ந்து 
உகனள ப்டுத்துயதளகும் (பன்று நைங்கு ன்து 60  ழபளம் பளட்ைளேழனம் 

ர்நளங் கட்டுைன் 120 நழழ ஃளர்நளல்டிலடு  டபேலுைன்  ந்து 100   அடிக்கு 
உகனள ப்டுத்துயதளகும். 
 

பட்ளைகளக் குிர் தம் பேய்து கேநித்தல்  

          பட்டை டப் பற்வுைன் உைடினள  அடை டயக் யில்ட ில் அயற்ட 65 

டி ழரி ளபன்லடீ் பயப்ழடபம், 75% ஈபப்தபம் உள் குிர் த அடனில் டயத்து 
கேநழக் ளம். 
 



 

பட்ளைகள அளை ளயப்தற்கு பன்ோக பயதுபயதுப்ோக்குதல்  

          பட்டை ட அடை ளப்ளில் அடை டயப்தற்கு பன்ள , அயற்ட குிர் த 
அடனிழபேந்து டுத்து அட பயப்ழடக்கு ப ளண்டு யப கயண்டும். இப்களது யி 
நண்ைத்தழலுள்  ளற்று பட்டை ஏட்டின் நீது ட்டு குிர்ந்து ீர்த்தழயட ள  நளறும். 
இதற்கு கயர்த்தல் ன்று பனர். பட்டை ட அடை ளப்ளில் டயப்தற்கு பன்ள  

பட்டை ட அட பயப்ழடனிட அடைபநளறு டயப்தளல் குிர்ந்த 
பட்டை ளல் அடை  ளப்ளின் பயப்ழட குடந்து யிடுயது தடுக் ப்டு ழது. 
 

பட்ளைகளற்றுதல் 

          பட்டை ட அடை ளப்ளில் டயப்து பட்டை ட ற்றுதல் ன்று 
அடமக் ப்டு ழது. பட்டை ட பநளத்தநள கயள அல்து தித்திக் குலக் ள கயள 
அடை ளப்ளில் டயக் ளம். பபேம்ளள யணி ரீதழனள  பேனல்டும் குஞ்சு 
பளரிப் ங் ில் பட்டை டக் குலக் ள  அடை டயக் ழன்ர். இதளல் 
அடை ளப்ளில் அடை ளக்கும் பயப்ழட ேவக் ழபம் அடைந்து யிடு ழது. இவ்யளறு 
குலக் ள  பட்டை ள் அடை டயக் ப்டும் களது குஞ்சு பளரிப் த்தழலுள் எவ்பயளபே 
அடை  ளப்ளிலும் பட்டை ள் ல்கயறு யிதநள  பே யர் ழடனிழபேக்கும்.  
 

பட்ளைகில் கபே உனிகபோடு இபேக்கிதோ ன்ளத கண்டுிடித்தல்  

 

பட்டைனினுள் உள்ிபேக்கும்  பேயின் யர்ச்ேழ ழடனிட ளர்ப்தற்கும், பட்டை 
ஏட்டில் கதனும் குடளடு ள் இபேக் ழதள ன்டதக்  ண்ைழன பட்டை ட எபே 
எி ஆதளபத்தழன் நீது டயத்து  ண்ைழனளம். பட்டை ட அடை டயத்த 5ம் ளள் 
பதல் அயற்ட எி ஆதளபத்தழன் அபே ழல் டயத்துப் ளர்க் ளம். ஆளல் இந்ழடனில் 
 பேயில் ற்ட்டிபேக்கும் குடளடு டக்  ண்ைழயது  டிம். யணி ரீதழனள ச் 
பேனல்டும் குஞ்சு பளரிப் ங் ில் பட்டை ள் அடை ளப்ளிழபேந்து குஞ்சு 
பளரிப்ளனுக்கு நளற்ப்டும் ளன்று (அடை டயத்து 19ம் ளள்) எி ஆதளபத்தழற்கு 
அபே ழல் டயத்துப் ளர்க் ப்டு ழன். இபண்டு படனில் க ண்டிழங் ப்டும் எி 
ஆதளபத்தழற்கு அபே ழல் டயத்து  பேயின் யர்ச்ேழனிடக்  ண்ைழயது பேய்னப்டு ழது. 
யிடபயள ச் பேனல்டும் படனில் பட்டை ட எபே கநடே அல்து பரின 
 பேயினின் நீது பட்டை அட்டைனிலுள் அடத்து பட்டை டபம் அட்டைகனளடு 
டயத்து குடளடு ள்  ண்ைழனப்டு ழன். தித்தினள  பட்டை ட க ண்ைழரில் 
டயத்துப் ளர்ப்து கபம் அதழ நள த் கதடயப்டும் ன்ளலும் அதுகய நழ வும் தண்ணின 
படனளகும். 
 

பட்ளைகள நோற்றுதல் 

          யீ படனில் யடியடநக் ப்ட்ை குஞ்சு பளரிப்ளன் ில் பட்டை ள் 
அடை ளப்ளிழபேந்து அடை டயத்த 19ம் ளள் (க ளமழ பட்டை ள்) அல்து அடை 



டயத்த பட்டை ில் 1% பட்டை ில் குஞ்சு ள் பட்டை ஏடு ட ஏட்டைனிட்ை 
ிக ள குஞ்சு பளரிப்ளன் லக்கு நளற் கயண்டும்.  
 

போரித்த குஞ்சுகள பயிகன டுத்தல் 

          குஞ்சு ள் பளரித்து அயற்ழன் உைல் 95% உர்ந்த ிகு அயற்ட குஞ்சு 
பளரிப் ங் ிழபேந்து பயிகன டுத்து யிை கயண்டும். குஞ்சு பளரிப் ங் ில் 
குஞ்சு ள் பற்ழலுநள  உபேயடதத் தடுக்  கயண்டும். 
 

கடிப்டுத்துதல் 

          பளரித்த குஞ்சு ட ண்டண லக்கு டுத்துச் பேல்யதற் ள  அட்டைப் பட்டி ில் 
டயக்கும் களது, அயற்ழன் அடி யனிற்றுப் குதழ பநன்டநனள  இபேப்தளலும், அயற்ழன் 
உைல் பற்ழலும் உபளததளலும் அடய ளல் ழற்  படினளது. கய பட்டி ில் 
குஞ்சு ட அடைப்தற்கு 4 பதல் 5 நணி கபத்தழற்கு பன்ள  அயற்டக்  டிப்டுத்த 
கயண்டும். இவ்யளறு  டிப்டுத்துயதளல் குஞ்சு டத் தபம் யளரினள ப் ிரிப்து 
ிதளயதுைன், குஞ்சு ின் ளழத்டத ிதள க்  ண்ைழனளம். 
 

குஞ்சுகளத் தபம் யோரினோகப் ிரித்தல் 

          குடந்தட்ே தபம் இல்ளநல் ந்த எபே க ளமழக் குஞ்சும் த ர்கயளடபச் 
பேன்டைனக் கூைளது. க ளமழக்குஞ்சு ின் தபத்தழட நதழப்ிடும் யடபபட ளய 1. 

உைடநப்ில் குடளடு ள் இல்ளநல் இபேத்தல் 2. பதளப்புள் குதழ ன்ள  படி 
ஆழனிபேக்  கயண்டும் 3. குடந்த ட்ே டை இபேத்தல் 4. ன்ள  ழற்து. 
 

ோித்ளதக் கண்ைிதல் 

          பட்டைக்க ளமழக் குஞ்சு ட ண்டண லக்கு அனுப்புயதற்கு பன்ள  அயற்ழன் 
ஆே யளய்ப்குதழனில் ரிகேளதழத்கதள அல்து அயற்ழன் இகு ின் அடநப்ட 
டயத்கதள ளழம் யளரினள ப் ிரிப்து நழ வும் அயேழனநள பேனல் படனளகும். 
 

தடுப்பூேி கோடுதல்  

          குஞ்சு பளரிப் ங் ில் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பபேம்ளள க ளமழக்குஞ்சு லக்கு 
ண்டணனளர் லக்கு அனுப்புயதற்கு பன்ள கய அயற்றுக்கு கநபக்ஸ் களய்க்ப தழபள 
தடுப்பூேழ அிக் ப்டு ழது. பபேம்ளள க ளமழக்குஞ்சு லக்கு அயற்ழன்  லத்துப் 

குதழனில் கதளலுக் டினில் தடுப்பூேழ களைப்டு ழது.   

 

குஞ்சுகளப் ண்ளணகலக்கு அனுப்புதல் 

          குஞ்சு பளரிப் ங் ிழபேந்து க ளமழக்குஞ்சு டப் ண்டண லக்கு அனுப்பும் களது 
அடய ண்டண ட அதழ ளடனில் பேல்லுநளறு தழட்ைநழட்டு அனுப்ி டயக்  
கயண்டும். அதழ ளடனில் தட் பயப்ழட குிர்ச்ேழனள  இபேப்துைன், குஞ்சு ள் 
 ளடனில் யந்தளல் ளள் பலயதும் அயற்ட  யிப்யர் ள் தணுக் நள  
 யிப்தற்கு உதயினள  இபேக்கும். 
 

கழுவுதல் நற்றும் சுத்தப்டுத்துதல் 

          எவ்பயளபே குல குஞ்சு பளரித்ததற்குப் ின்னும் குஞ்சு பளரிப் த்டத சுத்தம் 
பேய்யது நழ வும் பக் ழனநள பேனல் படனளகும். இந்த சுத்தம் பேய்பம் பேனல்பட 
பலடநனள  இபேக் கயண்டும்.  
 

கமிவுகள அப்புப்டுத்துதல் 

           பேவுளத பட்டை ள், குஞ்சு பளரிக் ளத பட்டை ள், இந்த க ளமழக்குஞ்சு ள்,  மழத்த 
குஞ்சு ள் களன்யற்ட குஞ்சு பளரிப் த்தழற்கு அபே ழல் உள்யர் லக்கு இடைஞ்ேல் 
ற்ைளத யண்ணம் படனள  அப்புப்டுத்த கயண்டும். கநலும் இக்  மழவுப் பளபேட் ள் 
குஞ்சு பளரிப் த்டத அசுத்தப் டுத்தளநலும் ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும்.  

 



ககோமிக்குஞ்சுகளப் போநரித்தல் 

க ளமழக்குஞ்சு ட யர்க்கும்  டக்கு புபைடிங் ன்று ஆங் ழத்தழல் பனபளகும். புதழதள  
பளரிக் ப்ட்ை க ளமழக் குஞ்சு லக்கு அயற்ழன் உைல் பயப்ழடனிட ேவபள  
டயத்தழபேக்  படினளது. சுற்றுப்பு சூழ்ழட லக்கு ற்யளறு க ளமழக்குஞ்சு ள் 
தனளபயதற்கு இபண்டு யளபங் ளகும். கய அயற்ழன் பதல் ேழ யளப  ள யனதழல் 
அயற்ளல் தங் லடைன உைல் பயப்ழடனிட ேவபள  டயத்தழபேக்  படினளது. இந்த 
சூழ்ழடனில் க ளமழக்குஞ்சு ட குிபள சூழ்ழடக்கு உட்டுத்தழளகள அல்து 
 யிப்பு குடயள  இபேந்தளகள அயற்ழன் உைல் ம் ளதழக் ப்ட்டு இந்து யிடும். 
க ளமழக்குஞ்சு பளநரிப்ில் இபே பட ள் உள் 

1. இனற்ட னள படனில் பளநரித்தல் 

2. பேனற்ட  படனில் பளநரித்தல் 

இனற்ளகனோ பளனில் போநரித்தல்  

          இம்படனில் தளய்க்க ளமழகன அயற்ழன் குஞ்சு ட 3-4 யளப யனது யடப 
ளது ளக்கும். 
 

பேனற்ளக பளனில் போநரித்தல்  

          இம்படனில் அதழ  ண்ணிக்ட னிள க ளமழக் குஞ்சு ள் தளய்க்க ளமழனின் 
உதயினின்ழ யர்க் ப்டு ழன். க ளமழக் குஞ்சு ட யர்க்கும் ப ளட்ைட னில் 
 வழ்க் ண்ை பளபேட் ள் இபேக்கும். 

1. ப ளட்ைட னிட சூைளக்கும்ஆதளபம் 

2. பயப்த்டத தழபபளழக்கும் பளபேட் ள் 

3. குஞ்சு டப் ளது ளக்கும் அடநப்பு  

க ளமழக் ப ளட்ைட னிட சூைளக்கும் ஆதளபம் நழன்ேளபம் அல்து, இனற்ட  ரியளப 

அல்து ல்ிஜழ நற்றும் நீத்கதன், நண்பணண்பணய் களன் தழபய ரிபளபேள் ள் 

அல்து தழை ரி பளபேட் ள  ரி, யிகு களன்யற்ழல் தளயது என்ள  இபேக் ளம். 
 

கரி அடுப்பு அல்து நண்பணண்பணய் அடுப்பு: 
நழன்ேளபம் இல்ளத குதழ ில் ேளதளபண  ரி அல்து நண்பணண்பணய் களன்யற்ட 

உகனள ழத்து குஞ்சு லக்கு பேனற்ட னள  பயப்த்டத அிக் ளம். இந்த அடுப்பு ின் 
நீது தட்டு அல்து ளத்தழபங் ட டயத்து படி அயற்ழழபேந்து பயப்ம் ப ளட்ைட னில் 
பயிகனறுநளறு பேய்னளம். 
 

யோப பம் இனங்கும் பயப் ஆதோபம் : 
இனற்ட  ரி யளப அல்து ல்ிஜழ அல்து நீத்கதன் யளப பம் இடணக் ப்ட்ை 

சூைளக்கும்  ம்ினிட தடபனிழபேந்து 3-5 அடி உனபத்தழல் ப ளட்ைட னில் பதளங்  யிட்டு 
குஞ்சு லக்கு பயப்த்டத அிக்கும் யட னில் பேய்னளம். 
 

நின்ேோபம் பம் இனங்கும் பயப் ஆதோபம்: 
இது எபே  ட்டுப்டுத்தப்ட்ை சூைளக்கும் ஆதளபநளகும். இந்த இனந்தழபம் கதடயப்டும் 
அவு பயப்த்டத எபே பரின இைத்தழல் ேவபள ப் பப்பும் தன்டநபடைனது. இவ்யளறு 
பயப்த்டத ேவபள ப் பப்புயதளல் க ளமழக்குஞ்சு ள் பயப் ஆதளபத்தழற்கு அபே ழல் கூட்ைநள  
இபேப்து தடுக் ப்டு ழது. நழன்ேளபத்தழல் இனங்கும் பயப் ஆதளபம் என்ழன் பம் 
ேளதளபணநள  300-400 குஞ்சு டப் பளநரிக் ளம். 
 

அகச்ேியப்பு கதிர் பயினிடும் ல்புகள்: 
இது எபே தளள  பயப்த்டத தழபபளிக்கும் அடநப்ளகும். 250 யளட்ஸ் ள் உள் 



அ ச்ேழயப்பு  தழர் ல்பு பம் 150-250 க ளமழக் குஞ்சு லக்கு பயப்த்டத அிக் ளம். 
 

திபபோிப்ோன்கள்: 
இந்த தழபபளிப்ளன் ள் கலளயர் ள் ன்று அடமக் ப்டு ழன். தட்டைனள  இபேக்கும் 
கலளயர் ில் சூைளக்கும் குதழ, சூைள ல்பு, பயப்நளி களன் அம்ேங் ள் இபேக்கும். 
க களப்ி கலளயர் ள் குமழ களன் அடநப்புைன், ேளதளபண நழன்ேளப ல்பு லைன், 

பயப்ழடனிடக்  ட்டுப்டுத்தும் அடநப்பு லைன் இபேக்கும். 
 

குஞ்சுகளப் ோதுகோக்கும் அளநப்பு 

க ளமழக் குஞ்சு ள் பயப் ஆதளபத்டத யிட்டு தூபநள ச் பேல்யடத இந்தப் ளது ளப்பு 
அடநப்பு ள் தடுக் ழன். இந்த அடநப்ளது 5 அடி அ த்துைன், 1.5 அடி உனபத்தழற்கு 
கநல் இபேக் க்கூைளது. இதற் ள   ள ழடக்க ற்யளறு  ள ழதத்தளள அட்டை ள் 
அல்து துபேப்ிடிக் ளத இபேம்பு அட்டை ள்,  ம்ி யட ள் அல்து ளய் ள் 
உகனள ப்டுத்தப்டு ழன். குிர் ளத்தழல் 5-6 ளட் லம், பயனில்  ளத்தழல் 2-3 

யளபங் லம் குஞ்சு ள் இவ்யளறு பளநரிக் ப்டு ழன். 
 

ககோமிக் குஞ்சுகளப் பறுதல் 

 யனதள க ளமழ ட யிற் ிகு ண்டணனிட ன்ள  சுத்தம் பேய்து  ழபேநழ 
ீக் ம் பேய்ன கயண்டும். 

 இபண்டு குல க ளமழ லக்கு இடைகன 3-4 யளப இடைபயி இபேக்  கயண்டும். 
 க ளமழக்குஞ்சு டப் ளது ளக்  5 அடி அ த்துைன் ளது ளக்கும் அடநப்ிடக் 

ப ளட்ைட னில் அடநக்  கயண்டும். 5 அடி அ பள் ளது ளப்பு அடநப்ில் 200-

250 க ளமழக்குஞ்சு டப் பளநரிக் ளம். 
 க ளமழக்குஞ்சு ளது ளப்பு அடநப்ின் நத்தழனில் சூைளக்கும் ஆதளபநள அ ச்ேழயப்பு 

ல்பு ள், அல்து ேளதளபண ல்பு ள் அல்து யளப பம் சூைளக்கும் 
அடநப்பு ட அடநக்  கயண்டும். 

 இந்த ளது ளப்பு அடநப்புக்குள் ஆழ்கூத்டத 2 இஞ்ச் உனபத்தழற்குப் பப்ி அதன் 
நீது டமன பேய்தழத்தளட டயக்  கயண்டும். 

 யண்டிச் ேக் பத்டதப் கள தீயம் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ட க ளமழக்குஞ்சு 
ளது ளப்பு அடநப்ின் நத்தழனில் டயக்  கயண்டும். 

 க ளமழக் குஞ்சு ள் யபேயதற்கு 24 நணி கபம் அல்து எபே ளடக்கு பன்ள  
க ளமழக்குஞ்சு ப ளட்ைட னின் பயப்ழடனிட ேரிளர்க்  கயண்டும். 

 க ளமழக் குஞ்சு ள் யபேயதற்கு ேழ நணி கபங் லக்கு பன்ள  க ளமழக்குஞ்சுக் 
ப ளட்ைட னில் அடநக் ப்ட்டிபேக்கும் சூைளக்கும் ஆதளபத்டத அடிக் டி 
ரிகேளதழத்து அது ேரினள பயப்ழடனிட பளநரிக் ழதள ன்டத உறுதழ 
பேய்து ப ளள் கயண்டும். 

 படய அல்து அடபக் ப்ட்ை நக் ளச்கேளம் அல்து ன்ள  அடபக் ப்ட்ை 

க ளமழக்குஞ்சுத் தீயம் களன் கதனும் என்ட க ளமழக்குஞ்சு ளது ளப்பு 

அடநப்ினுள் பப்ப்ட்டிபேக்கும் பேய்தழத்தளள் நீது என்று அல்து இபண்டு 

ளடக்குப் களை கயண்டும். இதற்குப் ிகு க ளமழக்குஞ்சு ள் தளள கய 

தீயத்தட்டிழபேந்து தீயம் உண்ணக்  ற்றுக்ப ளள்லம். 
 க ளமழக்குஞ்சு லக்கு அடய குடிக்கும் தண்ணரீில் அத்தழனளயேழன தளது உப்பு ள், 

குலக்க ளஸ், டயட்ைநழன் ள் களன்யற்டக்  ந்து பதல் 2-3 ளடக்கு 
அிப்தளல் அயற்ழற்கு ற்ட்டிபேக்கும் அனற்ேழனிடக் குடக் ளம். 
க ளமழக்குஞ்சு ள் யந்தவுைன் அயற்ழன் அ ழட ஈபப்டுத்தழ ிகு ளது ளப்பு 
அடநப்ினுள் சூைளக்கும் ஆதளபத்தழற்கு அடினில் யிை கயண்டும். 

 பதல் யளபத்தழல் க ளமழக்குஞ்சுக் ப ளட்ைட னினுள் 90-95 டி ழரி ஃளபன்லடீ் 
பயப்ழடபம், ிகு எவ்பயளபே யளபத்தழற்கும் 5 டி ழரி பயப்ழடனிடக் 
குடத்துக் ப ளண்கை யப கயண்டும். 



 க ளமழக்குஞ்சுக் ப ளட்ைட னில் பயப்ழட ேரினள ப் பளநரிக் ப்டு ழதள 

ன்டத உறுதழ பேய்யதற் ள  க ளமழக்குஞ்சு ின் மக் யமக் ங் ட  யிக்  

கயண்டும். ப ளட்ைட னில் அதழ  பயப்ழட இபேந்தளல் ல்ின் தழடக் 
குடத்து ப ளட்ைட னின் பயப்ழடனிடக் குடக் ளம். நழ வும் குடயள 
பயப்ழட ப ளட்ைட னில் இபேந்தளல் சூைளக்கும் ஆதளபத்டத இன்னும்  வகம 
இக் ழ பயப்ழடனிட அதழ ப்டுத்தளம். குிர்ந்த  ளற்று அடிக்கும் களது 

க ளமழக்குஞ்சு ப ளட்ைட னில் தழடப ட  ளற்று யசீும் தழடேனில் அடநத்து 

குிர்ந்த  ளற்று க ளமழக்குஞ்சு ப ளட்ைட க்குள் தடமனளதயளறு தடுக் ளம். 
 குஞ்சு ள் யந்து 3 ளட் லக்குப் ிகு க ளமழக்குஞ்சு ளது ளப்பு அடநப்ிற்குள் 

களைப்ட்டிபேக்கும் பேய்தழத்தளட நளற்ழ யிை கயண்டும். டமன 

உகனள ப்டுத்தப்ட்ை பேய்தழத்தளட ரித்து யிை கயண்டும். 
 ளது ளப்பு அடநப்ிட குஞ்சு ள் யந்த 7-10ம் ளள் பேய ழடக்க ற்யளறு 

டுத்து யிை கயண்டும். இவ்யளறு ளது ளப்பு அடநப்ிட டுக்கும் களது 
க ளமழக்குஞ்சுக் ப ளட்ைட னின் பட ள் யட்ைநள  யடந்து இபேக்குநளறு 
ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். இல்டபனில் க ளமழக்ப ளட்ைட  ின் பட ில் 
குஞ்சு ள் அடைந்து அடய இக்  கரிடும். 

 குஞ்சு ின் யனதழற்க ற்யளறு தீயம் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ட நளற் 
கயண்டும்.  

 க ளமழக்குஞ்சு ின் பதல் 0-8 யளப யனதழல் அயற்ழற்கு 24 நணி கபபம் 

பயிச்ேம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். நழன்ேளபம் இல்ளத களது 

இபேட்டுக்கு க ளமழக்குஞ்சு ள் மகுயதற்க ற்யளறு எபே நணி கபம் நட்டும் 

ப ளட்ைட னில் யிக்கு ட அடணத்து யிை கயண்டும்.  
 நபேந்து அித்தல்; பதல் நற்றும் இபண்ைளம் ளள் – தளது உப்புக்  டபேல், 

டயட்ைநழன் ள், 3-7ம் ளள் தழர் உனிரி நபேந்து ள் (கதடயப்டும் நபேந்து ட 
கதடயக்க ற்யளறு அிக் ளம்). 

ககோமிகின் யர் பேய கநோண்ளந 

 யபேம் க ளமழ ின் ப ளட்ைட னில் க ளமழ ட யிடுயதற்கு பன்ளல் 
அக்ப ளட்ைட னிட ன்ள  சுத்தம் பேய்து  ழபேநழ ீக் ம் பேய்ன கயண்டும். 

 க ளமழ ின் ண்ணிக்ட க்கு ற்யளறு அயற்ழற்கு இை யேதழ, தீயம் நற்றும் 
தண்ணரீ்த் தட்டு லம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

 ஆழ்கூக் ப ளட்ைட  ில் ஆழ்கூத்டத 4 இஞ்ச் உனபத்தழற்குப் பப்ி யிை 
கயண்டும். 

 தீய நற்றும் தண்ணரீ்த் பதளட்டி ட ப ளட்ைட னில் அடநக்  கயண்டும்.  
 க ளமழ ின் கதடயக்க ற்யளறு தண்ணரீ் நற்றும் தீயத்தட்டு ட நளற் 

கயண்டும். 
 க ளமழ ின் யபேம் பேயத்தழல் யடபனறுக் ப்ை தீய கநளண்டந 

படனிடப் ின்ற்றுயதளல் க ளமழ ின் யபேம் பேயத்தழல் அடய அயிற்கு 
அதழ நள உைல் டைனிட அடையடதபம், யிடபயில் இப்பபேக்  
பதழர்ச்ேழடனபம் தடுத்து அதழ  பட்டை உற்த்தழடனப் பளம். 

 ஆழ்கூத்டத படனள  கநளண்டந பேய்யதளல் இபத்தக் மழச்ேல் களன் 
களய் ள் க ளமழ லக்கு ற்டுயது தடுக் ப்டு ழது. 

 தழந்த படனில் அடநக் ப்ட்டிபேக்கும் ப ளட்ைட  ில் எபே ளடக்கு 12 நணி 
கபம் பயிச்ேம் இபேந்தளக களதுநளது. பேனற்ட  பயிச்ேம் கதடயனில்ட. 

 ப ளட்ைட னில் எகப நளதழரினள  க ளமழ ள் இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் 
கயண்டும். எபே யளபத்தழற்கு எபே பட க ளமழ ின் டைனிடப் ரிகேளதழத்து 
க ளமழக்குஞ்சு உற்த்தழனளர் ின் ஆகளேடப் டி உைல் டை அதழ ரிக் ழதள 
ன்டதக்  ண் ளணிக்  கயண்டும். 



 ரிந்துடபக் ப்ட்ை தடுப்பூேழ, நபேந்து ள் அித்தல் நற்றும் இதப கநளண்டந 
பட ள குைற்புல ீக் ம் பேய்தல், அகு பயட்டுதல் களன்யற்ட 
படனள ப் ின்ற் கயண்டும். 

 யளபனறுக்கப்ட்ை அல்து குிப்ிட்ை அவு நட்டுகந தயீம் அித்தல்  

இப்பபேக் த்தழற் ள  யர்க் ப்டும் க ளமழ ள் நற்றும் யபேம் 

பேயத்தழழபேக்கும் பட்டைக் க ளமழ லக்கு இந்தத் தீய கநளண்டந பட 

ின்ற்ப்டு ழது. இதழல் இபண்டு பட ள் உள். 
 

தயீத்தின் அயிளக் குளத்தல்  

இம்படனில் க ளமழ லக்குத் கதடயப்டும் தீயத்தழல் குடந்த அடயகன 
அடய லக்குக் ப ளடுக் ப்டும். தழந்கதளறும் தீயத்தழன் அயிடக் 

குடக் ளம் அல்து எபே ளள் யிட்டு எபே ளகள அல்து இபண்டு 
ளட் லக்கு எபே படகனள தீயம் அிக் ளம். ஆளல் இவ்யளறு 
தீயநிப்டதக் குடப்து ண்டணனிலுள் பநளத்தக் க ளமழ ின் உைல் டை 
நற்றும் உற்த்தழனளர் ரிந்துடபக் ப்ட்ை உைல் டை களன்யற்டப் பளறுத்து 
 ணக் ழைப்ை கயண்டும்.  
 

ககோமிகலக்கு அிக்கப்டும் தயீத்தின் தபத்ளதக் குளத்தல்  

இம்படனில் க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் தீயத்தழன் தபம் குடக் ப்டு ழது. 
நபபு ேளபளத தீயங் டகனள அல்து ேத்து குடயள வுள் தீய 

பப்பளபேட் டகனள, புபதச்ேத்து நற்றும் ரிேக்தழ அதழ பள் தீய 

பப்பளபேட் லக்குப் தழள  உகனள ப்டுத்த கயண்டும். ஆளல் 
க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் தீயத்தழன் அவு குடக் ப்டுயதழல்ட.    

யடபனறுக் ப்ட்ை தீயநிக்கும் அதழ  ண்ணிக்ட னிள தீயத் தட்டு ட 
க ளமழக் ப ளட்ைட னில் டயத்து அடத்து க ளமழ லம் தீயத்டத எகப 

ேநனத்தழல் டுக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும், இல்டபனில் 
அதழ ளபபடைன க ளமழ ள் தீயத்டத அதழ ம் டுத்துக் ப ளள்லம், ஆளல் ம் 
குடந்த க ளமழ ள் குடயள தீயத்டத டுத்துக் ப ளள்யதளல், 

க ளமழக்ப ளட்ைட னில் உள் அடத்து க ளமழ லம் எகப நளதழரி இபேப்து 
தடுக் ப்டு ழது. 
 

ககோமிகின் யபேம் பேயத்தில் தயீத்ளத யளபனறுக்கப்ட்ை அவு 
பகோடுப்தோல் ற்டும் ன்ளநகள் 

 க ளமழ லக்குத் கதடயப்டும் தீயச்பேவு குட ழது. பில் க ளமழ லக்குத் 
கதடயப்டும் தீயத்தழல் 80 ேதயி ழதம் நட்டுகந அிக் ப்டு ழது. 

 இவ்யளறு யடபனறுக் ப்ட்ை தீயநிக் ப்ட்டு யர்க் ப்டும் க ளமழ ள் எபே 
ைஜன் பட்டை ட உற்த்தழ பேய்னத் கதடயப்டும் தீயத்தழன் அவு 

குடயள ழது. 
 யபேம் பேயத்தழல் குடயள தீயம் அிக் ப்டுயதளல் இக்க ளமழ ின் 

உைழல் ப ளலப்பு  ட்டும் அவு குடந்து அதழ  பட்டை ட பட்டைனிடும் 
பேயத்தழல் உற்த்தழ பேய் ழன். 

 தீயத்டதக் குடத்துக் ப ளடுக்கும் களது ம் குடந்த க ளமழ ட அயற்ழன் 
குடயள யனதழககன  ண்டுிடிக் ளம். இந்தக் க ளமழ ட ண்டணனிழபேந்து 
ீக் ழ யிடுயதளல், தீயம் நழச்ேநளயதுைன், பட்டைக் க ளமழக் ப ளட்ைட னில் 
உனிகபளடிபேக்கும் க ளமழ ின் ண்ணிக்ட பம் உனர்யதளல், ஆகபளக் ழனநள 
க ளமழ ட நட்டும் பட்டைக்க ளமழக் ப ளட்ைட க்கு நளற்ழைளம். 

 கதடயக்க ற்யளறு தீயம் அித்து யர்க் ப்டும் க ளமழ ட யிை தீயம் 
யடபனறுக் ப்ட்ை அவு அல்து கதடயடன யிைக் குடயள  ப ளடுக் ப்ட்ை 

க ளமழ ள் பரின பட்டை ட இடும். 



ஒகப நோதிரினோக ககோமிகின் ளை இபேத்தல் 

          குழப்ிட்ை யனதழல், யபேம் க ளமழ ின் டை அயற்ட க ளமழப்ண்டண லக்கு 
உற்த்தழ பேய்து ப ளடுத்த உற்த்தழனளர் ள் ரிந்துடபத்த உைல் டைனிட 
ண்டணனிலுள் 70% க ளமழ ள் அடைந்தழபேக்  கயண்டும். யபேம் க ளமழ ள் இந்த உைல் 
டைனிட அடையதற்குக்  வழ்க் ண்ை பேனல்பட டப் ின்ற் கயண்டும். 

 எகப உைல் டைபள் க ளமழக்குஞ்சு டப் பறுதல் 

 க ளமழக்குஞ்சு லக்கு படனள  தீயம், தண்ணரீ் நற்றும் இை யேதழ அித்தல்/li>  

 யனதழற்க ற்யளறு தீயம், தண்ணரீ்த் தட்டு ட நளற்றுதல் 

 தீயம் நற்றும் தண்ணரீ்த் பதளட்டி ின் உனபங் டக் க ளமழ ின் பதுகு 
உனபத்தழற்க ற்யளறு நளற்ழனடநத்தல் 

 தீயத்தழல் களதுநள அவு ரிேக்தழ இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள்லதல் 

 குழப்ிட்ை  ள இடைபயி ில் க ளமழக் குஞ்சு ின் உைல் டைனிட 
ரிகேளதழத்து அதற்க ற்யளறு தீயத்டத அித்தல் 

 அடத்து க ளமழ லம் எகப ேநனத்தழல் ன்ள த் தீயம் டுக்குநளறு அயற்ழற்கு 
களதுநள அவு தீயத் தட்டு ள் டயத்தல் 

பட்ளைக்ககோமிகள் கநோண்ளந 

பட்டைக்க ளமழ ள் கநளண்டநனில்  வழ்க் ண்ையற்ட ழடயில் ப ளள்யது ல்து. 

 பட்டைக் க ளமழக் ப ளட்ைட னிட சுத்தம் பேய்து  ழபேநழ ீக் ம் பேய்தல் 

 க ளமழ லக்க ற் இையேதழ, தீய யேதழ நற்றும் தண்ணரீ் யேதழ களன்யற்ட 
ஆழ்கூ நற்றும் கூண்டு பட யர்ப்ில் அித்தல் 

 ஆழ்கூக் ப ளட்ைட னில் எபே க ளமழக்கு 2 ேதுப அடி இையேதழபம், தீய இை 
அவு 5 அடி அிக்  கயண்டும். 

 கூண்டு பட யர்ப்ில் ளன்கு க ளமழ லக்கு 18" x 15"அவு கூண்டு இபேக்  
கயண்டும் (எபே க ளமழக்கு 0.46 ேதுப அடி) 

 எவ்பயளபே 30 பட்டைக் க ளமழ லக்கும் ஆறு அடி ீண்ை தீயத்தட்டும், 18 இஞ்ச் 
யட்ை யடிய தீயத்தட்டு எவ்பயளபே 100 க ளமழ லக்கும் 4-5 ண்ணிக்ட னில் 
இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

 18 இஞ்ச் அ படைன ிளஸ்டிக் தண்ணரீ்த் தட்டு ட எவ்பயளபே 100 

க ளமழ லக்கும் இபண்டு ன் யதீம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். 
 ஆழ்கூ படனில் யர்க் ப்டும் ப ளட்ைட  ில் 6 இஞ்ச் உனபத்தழற்கு 

ஆழ்கூத்டதப் பப் கயண்டும். 
 க ளமழ ின் பதுகு உனபத்தழற்கு தீயம் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு டத் பதளங்  

யிை கயண்டும். 
 தீயத்தட்டு ள் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ில் உள்  ம்ி டக் க ளமழ ின் 

உனபத்தழற்கு ற்யளறு ேரி பேய்ன கயண்டும். 
 எவ்பயளபே 5 பட்டைக்க ளமழ லக்கு எபே பட்டைனிடும் கூண்டு என்ட 

க ளமழ ள் பதல் பட்டை இடுயதற்கு பன்க டயக்  கயண்டும். 
 க ளமழ ள் பட்டைனிடுயதற்கு பன்று யிதநள பட்டைனிடும் பட்டி ள் உள். 

1. தி பட்டைனிடும் பட்டி- இது 4-5 க ளமழ லக்கு களதுநளது 2.ேபதளன 
பட்டைனிடும் பட்டி – இது 50-60 க ளமழ லக்குப் களதுநளது 3. டிபளப் 
பட்டைனிடும் பட்டி – இதழல் எபே ேநனத்தழல் எபே க ளமழ நட்டுகந பட்டைனிடும். 
இது இப்பபேக்  நற்றும்  ற்தற்கு உகனள ப்டுத்தப்டு ழது. 

 பட்டைனிடும் பட்டினில் ஆழ்கூத்தழடப் களைகயண்டும். இந்த ஆழ்கூத்டத 
யளபம் எபே பட நளற்ழ யிை கயண்டும். இவ்யளறு நளற்றுயதளல் பட்டை ள் 
அசுத்தநடையது தடுக் ப்டு ழது. இபவு கபங் ில் பட்டைனிடும் பட்டினிட 



படி யிை கயண்டும். இவ்யளறு படுயதளல் க ளமழ ள் பட்டைனிடும் பட்டிக்குள் 
இபவு கபங் ில் உட் ளர்ந்து ப ளள்யது தடுக் ப்டு ழது. 

 ஆழ்கூ பட யர்ப்ில், எவ்பயளபே ளலம் பட்டை ட டுத்த ிகு, 

ஆழ்கூத்டத ன்ள க்  ழழ யிை கயண்டும். நளதம் எபே பட ஆழ்கூத்டத 
இபேளனங் ள் பதிக்  கயண்டும் அல்து ஈபநள ஆழ்கூத்தழன் களது 
அகநளினள யளப உற்த்தழடனத் தடுக் வும் இபேளனங் டத் பதிக் ளம். 

 பட்டைனிடும்  ளத்தழல் 16 நணி கபம் பயிச்ேம் க ளமழ லக்கு இபேக்குநளறு 
ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

 க ளமழ லக்கு ேரி யி ழத தீயம் அிக்  கயண்டும். க ளமழ ின் யனது, 

உற்த்தழத்தழன், தட் பயப் ழட களன்யற்ழற்கு ற்யளறு அயற்ழற்கு 
தீயநிப்டத யமக் நளக் ழக் ப ளள் கயண்டும். பட்டைனிடும்  ளத்தழல் 
ேபளேரினள  எபே க ளமழக்கு 100-110  ழபளம் தீயநிக்  கயண்டும். 

 குிர் ளத்தழல் க ளமழ ின் தீயம் டுக்கும் அவு அதழ ரித்தும், பயனில் 
 ளத்தழல் தீயம் டுக்கும் அவு குடந்தும்  ளணப்டும். குிர் ள நற்றும் 
பயனில்  ள கநளண்டந பட ட படனள ப் ின்ற்ழ க ளமழ ின் 
பட்டை உற்த்தழ ன்ள  இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

 எவ்பயளபே 6-8 யளப இடைபயினில் க ளமழ லக்கு குைற்புல ீக்  நபேந்து டக் 
க ளமழ ின் குைற்புலத் தளக் த்தழற்க ற்யளறு அிக்  கயண்டும். குழப்ள  
ஆழ்கூ படனில் க ளமழ ட யர்க்கும் களது அயற்ழற்கு குைற்புல ீக் ம் 
பேய்யடத படனள ப் ின்ற்றுயது அயேழனநளகும். 

 ஆழ்கூ படனில் க ளமழ ட யர்க்கும் களது பட்டை ட எபே ளடக்கு 5 

படபம், கூண்டு படனில் யர்க்கும் களது எபே ளடக்கு 2 படபம் 
பட்டை ட கே ரிக்  கயண்டும். 

 பட்டைனிைளத க ளமழ ட குழப்ிட்ை  ள இடைபயி ில் ரிகேளதழத்து 
ண்டணனிழபேந்து ீக் ழ யிை கயண்டும். 

 அடை ளக்கும் க ளமழ ட ண்டணனிழபேந்து ீக் ழ யிை கயண்டும். கநலும் 
அடைக் ளக்கும் மக் த்டதக்  வழ்க் ண்ை பேனல் பட ளல் ீக் ழ யிைளம். 

1. அதழ  அவு புபதம், டயட்ைநழன் ள், தளது உப்பு ள்  ந்த தீயத்டதக் 
க ளமழ லக்கு அித்தல் 

2. இபவு பலயதும் பயிச்ேம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள்லதல் 

3. கூண்டு ில் க ளமழ டப் களடுதல் 

4. அனற்ேழக்குக் க ளமழ ட உட்டுத்துதல் 

5.  ல்லீபல் பேனல்டுயடத ஊக்குயிக்  நபேந்து டக் ப ளடுத்தல் 

ககோமிகின் 
யளக 

யனது 
(யோபங்கில்) 

ஆழ்கூத் தளப 
(ேதுப அடிகில்) 

கூண்டு பள 
(ேதுப அடிகில்) 

பட்டைக்க ளமழ 

0-8  0.60 0.20 

9-18  1.25 0.30 

>18  1.50 0.50 

இடச்ேழக் க ளமழ 
0-4 0.30 - 

4-8 0.75 - 

 

 



பட்ளைக் ககோமிகலக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண நற்றும் இதப  கநோண்ளந 
பளகள்  

யனது  தடுப்பூேி  அிக்கும் பள  

பதல் 
ளள் 

கநபக்ஸ் களய் கதளலுக் டினில் 

5ம் ளள் இபளணிக்ப ட் களய் 
 ண் அல்து பக்கு 
யமழனள  

7ம் ளள் 
கநபக்ஸ் களய்க் ள பூஸ்ைர் 
தடுப்பூேழ கதளலுக் டினில் 

10ம் 
ளள் 

அகு பயட்டுதல் - 

12-14ம் 
ளள் 

கநபக்ஸ் களய் - இன்ைர்நீடிகனட்  ண் யமழனள  

20-22ம் 
ளள் 

ிடி ிஸ் 
 ண் அல்து 
தண்ணரீ் பம் 

27ம் 
ளள் 

கேளட்ைள தண்ணரீ் பம் 

30ம் 
ளள்  

இன்ஃபக்ேழனஸ் ிபளங்ட ட்டிஸ் 
களய் 

தண்ணரீ் யமழனள  

42ம் 
ளள்  

க ளமழ அம்டந இக்ட னில் 

47ம் 
ளள் 

குைற்புல ீக் ம் தண்ணரீில் 

52ம் 
ளள் 

கேளட்ைள தண்ணரீில் 

64ம் 
ளள் 

ஆர் 2 ி ேடத யமழனள  

86ம் 
ளள் 

ப ளடபேள அல்து க ளமழ 
 ளபள 

கதளலுக் டினில் 

93ம் 
ளள் 

ி தண்ணரீில் 

100ம் 
ளள் 

பக்கு அல்து அகு 
பயட்டுதல் (இபண்ைளம் பட) 

- 

110ம் 
ளள் 

குைற்புல ீக் ம் தண்ணரீில் 

112ம் 
ளள் 

கேளட்ைள தண்ணரீில் 

126ம் 
ளள் 

ஆர்டி – பேனழமக் ப்ட்ை 
அல்து ப ளல்ப்ட்ை  

கதளலுக் டினில் 

280ம் 
ளள் 

குைற்புல ீக் ம்/ கேளட்ைள தண்ணரீில் 

  



கைக்ஸ்:  
க ளமழ அம்டந தடுப்பூேழ களட்டு எபே யளபம்  மழத்து தடுப்பூேழ களட்ை இைம் ேழயந்து 
 ளணப்டும். இதற்கு கைக்ஸ் ன்று பனர். 

கோய்த் தடுப்பு நற்றும் கநோண்ளந 

ிபெ ககேில் கோய் அல்து போணிக்பகட் கோய்  

கோனின் தன்ளந 

   

Depression Diarrhoea Mortality 

 ழபெக ேழல் களய் க ளமழ டத் தளக் க்கூடின டயபறளல் ற்டும் பதளற்று 
களனளகும். இந்களய் யிடபயில் பயக்கூடினதும், சுயளே நற்றும் பம்பு 
நண்ைத்தழல் ளதழப்பு ற்டுத்தக்கூடின களனளகும்.  

 பதழல் சுயளே நண்ை களனள  பயிப்ட்டு,ிகு க ளமழ ில் பம்பு நண்ைக் 
க ளளறு ள்,  மழச்ேல் ற்டுத்தும் களனளகும்.  மழச்ேல் இந்களனின் ிபதள 
அழகுழனளகும்.  

 க ளமழ ள் இந்களனிளல் அதழ நள ப் ளதழக் ப்டு ழன். ஆளல் தண்ணரீில் 
யபேம் க ளமழனிங் ள் குடயள  ளதழக் ப்டு ழன். 

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Contamination of water Infected chicken Paramyxovirus 

 

 ளபளநழக்கேள டயபஸ் 1  

 க ளமழ ில் ற்டும் களய்த் தளக்குதடப் பளறுத்து ழபெக ேழல் களனிட 

யிேகபளடிபளப்ிக் யகீளபஜிக் (அதழ  யரீினம்), ழபெகபளடிபளப்ின் யகீளபஜிக், 

நீகேளபஜிக் (டுத்தப யரீினம்), பன்கைளபஜிக் (குடயள யரீினம்) நற்றும் 

களய் அழகுழ ள் பயிப்டுத்தளத ழட.  
 ல்கயறு இனற்ினல் (பயப்ழட, எி, அநழ  ளபத்தன்டந ) நற்றும் இபேளனப் 

பளபேட் ள் (பளட்ைளேழனம் ர்நளங் கட், ஃளர்நழன், த்தளல் களன்டய) இந்த 
டயபடற ப ளல்க்கூடின தழன் டைத்தடய.  



 புட  பட்டுயதன் பம்  ட்டிைங் ள் நற்றும் குஞ்சு பளரிப் ங் ில் இந்த 
டயபடறக் ப ளல்யதற்கு உகனள ப்டுத்தளம்.  

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் இந்களய்க் ழபேநழடனப் பப்புயதல் 
பதன்டநனள  இபேக் ழன்.  

 களய் அழகுழ ள் பயிப்டுயதற்கு பன்ள வும், களய் அழகுழ ட 

பயிப்டும் களதும், இந்த டயபஸ் க ளமழ ின் ச்ேம், ேி களன்யற்ழல் 

பயிகனறும். ஆளல் களனிளல் குணநடைபம் களது குடயள அவு 
டயபடற நட்டுகந க ளமழ ள் பயிகனற்றும்.  

 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பச்சுக்  ளற்று, பக் ழழபேந்து பயிகனறும் 
ேி, ச்ேம் களன்யற்ழன் யமழனள  இந்த டயபடற பயிகனற்றுயதளல் தீயம் 
நற்றும் தண்ணரீ் களன்டய இந்களய்க் ழபேநழனளல் நளேடைபம்.  

 பச்சுக்  ளற்று யமழனள வும், யளய் யமழனள வும் இந் களய்க் ழபேநழ க ளமழ ின் 
உைலுக்குள் பேல்லும்.  

 களய் அழகுழ டக் க ளமழ ள் பயிப்டுத்தும் களது பட்டைனிலும், இந்த 

க ளமழ ின் உைழலும் இந் களய்க் ழபேநழ அதழ  அவு இபேக்கும்.  
 யப் டய ள், பேல்ப் ிபளணி ள  யர்க் ப்டும் டய ள், நிதர் ின் 

ைநளட்ைம், க ளமழப்ண்டண உ பணங் ள், க ளமழ ளல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் 
பட்டை, இடச்ேழ களன் பளபேட் லம் களய்க் ழபேநழனிடப் பப்புயதழல் 
பபேம்ங்கு ய ழக் ழன்.  

 நிதர் ின் சுயளே நண்ைத்தழன் பயிச்ேவ்யில் இந்த டயபஸ் ீண்ை 
ளட் லக்கு யளலம் தன்டநபடைனது.  

கோய் அிகுிகள் 

   

Cyanosis of comb 
Proventriculus petechial 

haemorrhages 

Twisting and paralysis of neck 

and legs 

 

  லத்து சுமற்ழக்ப ளள்லதல், இக்ட  ள் நற்றும்  ளல் ள் பேனழமத்தல் 

 ப ளண்டை ீ ழநள  நளறுதல் 

 ப  யகீ் ம்  

  மழச்ேல்  

 பட்டை உற்த்தழ குடதல் 

 தழடீபப ற்டும் இப்பு 

இந்த ககோமிகில் கோணப்டும் கோய் ோதிப்புகள் 

 குைழல் இபத்தக் ேழவு  

 இடபப்டனில் இபத்தத்தழட்டு ள் 

 சுயளே நண்ைத்தழல் பக் ழனநள  பச்சுக்குமல் ேழயந்து ேி  ட்டிக்  ளணப்டுதல் 

 



கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

  

    

 

 தடுப்பூேழ களடுயது, படனள கநளண்டந, உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ள் பம் 
களய் யபேயடதத் தடுக் ளம்.  

 கேளட்ைள, ஃப், ி 1 களன் பன்கைளபஜிக் டயபஸ் தடுப்பூேழ ள், நீகேளபஜிக் 
தடுப்பூேழ ள ச், ஆர் 2 ி, பக்கதஷ்யர் களன்யற்ட னன்டுத்தழ க ளமழ ில் 
பளணிக்ப ட் களய்க்ப தழபள  தழர்ப்பு ேக்தழடன அதழ ரிக் ளம். 

 ஆகபளக் ழனநள க ளமழக்குஞ்சு ட அயற்ழன் பதல் 1-4 ளள் யனதழல் 
இந்களய்க்கு தழபள த் தடுப்பூேழ அித்து களய் யபளநல் தடுக் ளம்.  

 பன்கைளபஜிக் தடுப்பூேழனிட  ண் யமழனள கயள அல்து பக்கு யமழனள கயள 
பதல் தடுப்பூேழனள  அிக் ளம். 

 நீகேளபஜிக் தடுப்பூேழ ள் கதளலுக் டினிகள அல்து ேடத யமழனள கயள 6-8 யளப 
யனதழல் இபண்ைளம் தடுப்பூேழனள க் ப ளடுப்தளல் க ளமழ ள் ீண்ை  ளத்தழற்கு 
இந்களய்க்ப தழபள தழர்ப்பு ேக்தழடனப் பறு ழன். 

 பேனழமக் ப்ட்ை பளணிக்ப ட் களய் ற்டுத்தும் டயபஸ் உைன் ண்பணய் 
 ந்த பேளனத்டதச் கேர்த்து களய்த்தளக்குதல் அதழ பள் குதழ ில் 
க ளமழ லக்கு கதளலுக் டினிகள அல்து ேடத யமழனள கயள ப ளடுக்கும் களது 

ீண்ை ளட் லக்கு இந்களய்க்ப தழபள தழர்ப்பு ேக்தழ அயற்ழன் உைழல் இபேக்கும். 
 பட்ளைக் ககோமிகலக்கோ ரிந்துளபக்கப்ட்ை தடுப்பூேி அட்ையளண : 

யனது  தடுப்பூேினின் 
பனர் 

அிக்கப்டும் 
யமி 

5 ஃப் அல்து ி 
 ண் அல்து 
பக்கு 
யமழனள  

27 கேளட்ைள தண்ணரீில் 

52 கேளட்ைள தண்ணரீில் 

64 ஆர்2ி ேடத 
யமழனள  

112 கேளட்ைள தண்ணரீில் 

280 கேளட்ைள தண்ணரீில் 

 ண்டண உ பணங் டபம், ண்டணக் ப ளட்ைட  நற்றும் ண்டணனிடச் 
சுற்ழபள் குதழ ில் பளட்ைளேழனம் ர்நளங் கட் (1;1000) அல்து கேளடினம் 
டலட்பளக்டேடு (2%) அல்து டேளல் (1;5000) களன்யற்டப் னன்டுத்தழ  ழபேநழ 
ீக் ம் பேய்து இந்களய் யபளநல் தடுக் ளம்.  

 



கநபக்ஸ் கோய்  

கோனின் தன்ளந  

   

12-24 weeks of age chicken 

susceptible to Marek's disease 

Contagious viral disease of 

poultry 
Gallid herpes virus 

 

 இந்களய் க ளமழ டத் தளக் க்கூடின டயபஸ் பம் ற்டும் எபே ப ளடின 

பதளற்று களனளகும். இந்களனிளல் தளக் ப்ட்ை க ளமழ ில் பம்பு யகீ் பம், உள் 

உறுப்பு ள் யகீ் பம் ற்டும். 
 இந்களய் எபே பளபேளதளப பக் ழனத்துயம் யளய்ந்த களனளகும். 

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Beetles Droppings Herpes virus 

 

 இந்களய் பலர்ப்ஸீ் டயபஸ் னும் டயபறளல் ற்டுத்தப்டு ழது. 
 இந்த டயபஸ் க ளமழக் ப ளட்ைட  ில் 370C பயப்ழடனில் 24 நணி கபம் 

உனிபேைன் இபேக்கும். கநலும் க ளமழ ின் ச்ேத்தழலும், ஆழ்கூத்தழலும், 

க ளமழப்ண்டணனிலுள் தூசு ள், இகு ின் கயர்ப்குதழ ிலும், க ளமழ ின் 
கதளழலுள் பளடு ழலும் ீண்ை ளட் ள் உனிபேைன் இபேக்கும். 

 இகு ில் கயர்ப்குதழனில் இந்த டயபஸ் பதழர்ச்ேழனடைந்து அயற்ழழபேந்து 
சுற்றுப்புத்தழல் பயிகனறும். 

 பளதுயள  ழபேநழ ளேழி ள் இந்த டயபடற 10 ழநழைத்தழல் பேனழமக் ச் பேய்து 
யிடும்.  

 இந்த டயபஸ் க ளமழப்ண்டணனிலுள் ஆழ்கூம் நற்றும் தூசுக் ில்  
நளதங் ள் யடப உனிகபளடு இபேக்கும். பளடுகு நற்றும் க ளமழப்ண்டணனிலுள் 
தூசு ள் யமழனள  இந்த டயபஸ் ன்ள ப் பவும்.  

 க ளமழ லக் ழடைகன ற்டும் கபடி நற்றும் நடப த் பதளைர்பு ளலும்,  ளற்று 
யமழனள வும், இந்களய்க் ழபேநழ ிதழல் பவும். 



 க ளமழப்ண்டண ிலுள் க ளமழ ள் இபேக்கும் இைத்தழல் இந்த டயபஸ் புதழதள  
தடமந்தளல், க ளமழ ள் இந்களய்க்ப தழபள  தழர்ப்பு ேக்தழ பற்ழபேந்தளலும் ிதழல் 
அடய லக் ழடைகன பயியிடும்.  

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் ீண்ை ளட் லக்கு இந்த டயபடற 
பயிகனற்றும் களய் தளங் ழ ள ச் பேனல்டும். தடுப்பூேழ ற்ப கய 
அிக் ப்ட்டிபேந்தளலும், ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் பயிகனற்றும் டயபறழன் அவு 
குடபகந தயிப டயபடற பயிகனற்றுயது ழற் ளது.  

 உனிபற் ண்டண உகனள ப் பளபேட் ள், ண்டணனளட் ள், பூச்ேழ ள் யமழனள வும் 
இந்த டயபஸ் பவும். 

 பட்டை ின் யமழனள  இந்த டயபஸ் பவுயதழல்ட. 
 யணி  ரீதழனள  யர்க் ப்டும் க ளமழப்ண்டண ில் கநபக்ஸ் களனின் தளக் ம் 

கயறுடும். இது டயபறழன் யட , க ளமழ ின் உைல் உள்க தடமபம் 
டயபறழன் அவு, க ளமழ ின் யனது, க ளமழ ள் தளய்க்க ளமழனிைநழபேந்து பற் 
கநபக்ஸ் களய்க்ப தழபள தழர்ப்பு ேக்தழ, ளழம், நபினல் குணன் ள், நற் 
களய் ின் தளக் ம், சுற்றுப்பு சூழ்ழட ள், அனற்ேழ களன்யற்ளல் களனின் 
தளக் ம் கயறுடும். 

கோனின் அிகுிகள்  

   

Enlarged feather folliclees Leg paralysis 
Lymphoid tumours in internal 

organs 

 

 இந்களனளது இபண்டு யிதங் ில் பயிப்டு ழது. என்று தீயிப ழட, 

நற்பளன்று  ழளேழக் ல் ழட 

 க ளமழ ின் 12 யளப யனதழல் க ளமழ லக்கு  ளல் யழப்பு ற்டுயது இந்களனின் 
அழகுழனளகும். 

 தீயிப களய் ழடனில் க ளமழ ின் உள் உறுப்பு ில் புற்று களய்க்  ட்டி ள் 
ற்டும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் கேளர்ந்து, இபத்த கேளட , ேழனின்டந, டை குடதல், 

 மழச்ேல் களன் அழகுழ ட பயிப்டுத்தும். 
 ளன்கு யளப யனதழழபேந்து இங்க ளமழ ள் (பபேம்ளன்டநனள க ளமழ ள் 6-10 

யளபம்) இந்களனிளல் பளதுயள  ளதழக் ப்டுயதுைன், இப்பு யி ழதம் 60% கநல் 
இபேக்கும். 

  ழளேழக் ல் ழடனில் 12 யளப யனதுக்கு கநல் உள் க ளமழ ின் பம்பு ில் 
களய் அழகுழ ள் ற்ட்டு இப்பு யி ழதம் இயற்ழல் 10-30% யடப ற்டும். 

 இந்களனளல் க ளமழ ள் ைக்  படினளடந, பளண்டுதல், இக்ட  ள் ளதழ அல்து 
பல யழப்பு ழட ற்டுயதளல் அயற்ளல் ழற்  படினளது. 

 கநபக்ஸ் களனின் தற் ளழ  யழப்பு ழடனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் எபே 
 ளல் பன்களக் ழபம் நற்களபே  ளல் ின்களக் ழபம் இபேக்கும்.  

 யழப்ின்  ளபணநள க் க ளமழ ின்  ளல் லம் இக்ட  லம் ீட்டிக்ப ளண்டு 
இபேக்கும். 



 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில்  லத்து பம்பு ளதழக் ப்ட்டு  லத்து 
தழபேப்ிக் ப ளண்டு இபேப்துைன், கய ஸ் பம்பு ளதழக் ப்ட்டு இடபப்ட 
ளதழக் ப்டும். 

 எபே  ண் அல்து இபண்டு  ண் ள் ளதழக் ப்டுயதளல் க ளமழ ில் எபே  ண் 
ளர்டய அல்து இபண்டு  ண் ின் ளர்டயபம் ழகளய் யிடும். 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் கோணப்டும் அிகுிகள்  

 க ளமழ ின் உைல் உறுப்பு ில் புற்று களய்க்  ட்டி ள்  ளணப்டும், குழப்ள  
 ல்லீபல், நண்ணபீல், இப்பபேக்  உறுப்பு ள், தடபனபீல், ேழறுீப ம், தடே ள், நற்றும் 
இடபப்டனின் பன் உறுப்பு களன்யற்ழல் புற்றுகளய்க்  ட்டி ள்  ளணப்டும்.  

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் பம்பு ள் பரிதள  யஙீ் ழக்  ளணப்டும்.  
 இகு ின் கயர்ப்குதழ யகீ் ழக்  ளணப்ட்டு, கதளழல் புற்றுகளய்க்  ட்டி லம் 

 ளணப்டும். 

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

   

Biosecurity Sanitation Vaccination 

 

 தடுப்பூேழ அிப்து கநபக்ஸ் களனிடக்  ட்டுப்டுத்துயதற் ள எபே ேழக் நள 
யமழபடனளகும். தடுப்பூேழ அித்து 7 ளட் ள்  மழத்து களய்க் ள தழர்ப்பு ேக்தழ 
க ளமழ ில் உபேயளகும். 

 பட்ளைக்ககோமிகலக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண: 

யனது 
(யோபங்கில்) 

தடுப்பூேினின் 
பனர் 

அிக்கும் 
யமி 

0 
ம்டி 
(டகயண்ட்) கதளலுக் டினில் 

7-10 
ம்டி 
(டகயண்ட்) கதளலுக் டினில் 

 தற்களது க ளமழ பட்டை ில் யபேம்  பேயின் 18 ளள் யனதழககன தளினங் ழ 
பதளமழல்தட்ம் பம் யபேம் ளடு ில் கநபக்ஸ் களனக்ப தழபள த் தடுப்பூேழ 
அிக் ப்டு ழது. 

 கநபக்ஸ் களய்க்ப தழபள  தழர்ப்பு ேக்தழ பற்றுள் தளய்க்க ளமழ ிைநழபேந்து 
க ளமழக்குஞ்சு ட யளங்குதல் 

 எகப ேநனத்தழல் க ளமழ ட ண்டணனிழபேந்து யிற்று யிட்டு எகப ேநனத்தழல் 
க ளமழ ட யிட்டு யபத்தல் 



 இதளல் தடுப்பூேழ அிக் ப்ட்ை க ளமழ ில் களய்த்தளக்குதல் குடந்து, 

டயபறழன் களய் உபேயளக்கும் பேனல்பட தடுக் ப்ட்டு, ண்டணனில்  ழபேநழ 
ீக் ம் பேய்யதும் ிதள ழது. 

 சு ளதளபநள பேனல் பட ள்,  ண்டிப்ள உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ட, தடுப்பூேழ 
அித்தலுைன் கேர்த்து ின்ற்றுயது களனிடத் தடுப்தற் ள பக் ழனநள 
பேனல்பட ளகும். 

 களய்க் ழர்ச்ேழக்குப் ிகு களய் தளக் ழன ண்டணனில் 5% ஃளர்நழடப் 
னன்டுத்தழ  ழபேநழ ீக் ம் பேய்து ிகு குடந்தது எபே நளதத்தழற்குப் 
ண்டணனில் க ளமழ ட யிைக்கூைளது. 

கம்கோகபோ கோய் 

கோனின் தன்ளந  

  

80-90% of mortality 
Young chicks upto 0-6 weeks are 

more susceptible 

 

 இந்களய் க ளமழ டத் தளக் க்கூடின எபே ப ளடின பதளற்று களனளகும். 
 இந்களய்  ம்ளகபள களய் அல்து இன்ஃபக்ேழனஸ் ர்டேட்டிஸ் அல்து யினன் 

பஃப்கபளேழஸ் ன்றும் அடமக் ப்டு ழது. 
 0-6 யளப யனதள க ளமழக்குஞ்சு ள் இந்களனிளல் அதழ ம் ளதழக் ப்டு ழன். 
 இந்களனிளல் ளதழக் ப்டும் யி ழதம் 100%, ஆளல் களனளல் ளதழக் ப்ட்டு 

இக்கும் க ளமழ ின் யி ழதம் – 80-90%. 

 ி ழம்களடேட் ள் இந்களய் ற்டுத்தும் டயபறளல் பதன்டநனள ப் 
ளதழக் ப்டு ழன். இந்களய் ற்டுத்தும் டயபஸ் க ளமழக்குஞ்சு ிலுள் ர்ேள 
னும் களய் தழர்ப்பு ேக்தழனிட உற்த்தழ பேய்பம் உறுப்ட ளதழக் ழது. 

 இந்களய் ற்டுத்தும் டயபஸ் க ளமழ ின் உைழல் தடமந்த ிகு களய் 
அழகுழ ட பயிப்டுத்த டுத்துக்ப ளள்லம் ளட் ள் 2-3 ளட் ளகும். 

 இது எபே பளபேளதளப பக் ழனத்துயம் யளய்ந்த, 3-6 யளபக் க ளமழக்குஞ்சு ில் 
அதழ  இப்டபம் , யனதள க ளமழ ில் களய் தழர்ப்பு ேக்தழடன குடக்கும் எபே 
களனளகும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் களய் தழர்ப்புத் தழன் குடந்து, நற் 
களய் ின் தளக்குதலும் அயற்ழற்கு ற்டும்.  

 களய் தழர்ப்பு ேக்தழ குடயதளல் க ளமழ லக்கு தடுப்பூேழ அித்தவுைனும் தழர்ப்பு 
ேக்தழ உபேயளநல் இபேத்தல், ஈ.க ளட ளக்டிரினளயளல் ற்டும் களய், கதளல் 
அனற்ேழ,  ல்லீபல் ளதழப்பு நற்றும் இபத்தகேளட  அழகுழ ள் ற்டு ழன். 

 

 



கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Birna virus 
Egg trays, vehicles used in the 

transport of birds and eggs 
Mosquito 

 

 ிர்ள யிரிகை குடும்த்டதச் கேர்ந்த, யி ிர்ள டயபஸ் ஜீஸ் யட னிடச் 
கேர்ந்த ிர்ள டயபஸ் இந்களனிட ற்டுத்து ழது. 

 இந்த டயபஸ் க ளமழப்ண்டண சுற்றுப்புத்தழல் ீண்ை ளட் ள் உனிகபளடு 
இபேக்கும். கநலும் இந்த டயபஸ் எபே ப ளடின களய் பதளற்ளகும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் இந்த டயபடற அயற்ழன் ச்ேத்தழல் 10-14 

ளட் லக்கு டயபடற பயிகனற்றும்.  
 களய் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் உள் க ளமழக்ப ளட்ைட  ில் இந்த டயபஸ் 120 

ளட் லக்கு உனிகபளடு இபேக்கும். 
 Water, feed, droppings from infected birds are viable for 52 days in the poultry houses. 

 இந்த டயபஸ் எபே  டித்தன்டந யளய்ந்த டயபறளகும். பயப்ம், சுத்தம் பேய்தல் 
நற்றும்  ழபேநழ ீக் ம் பேய்தல் களன் பட ின் பம் இந்த டயபஸ் 
ப ளல்ப்ைளது.  

 இபண்டு களய்க்  ழர்ச்ேழ லக் ழடைகன இந்த டயபஸ் சுற்றுப்புத்தழல் உனிகபளடு 
இபேக்கும். 

 ப ளசு ள், ேழழன பூச்ேழ ள் களன்டய இந்களனிட பப்புயதழல் ங்கு 
ய ழக் ழன். கநலும் இந்த பூச்ேழ ில் டயபஸ் 8 ளட் லக்கு உனிகபளடு 
இபேக்கும்.  

 பட்டை அட்டை ள், க ளமழ ட டுத்துச் பேல்லும் யள ங் ள், பட்டை ள் 
நற்றும் க ளமழ டக் ட னளலம் ணினளட் ள், களன்டய இந்களனிடப் பப்பும் 
தழனுடைனடய. 

 நிதர் ள், யப்டய ள், பூச்ேழ ள் களன்டய டயபடற எரிைத்தழழபேந்து 
நற்களபே இைத்தழற்கு டுத்துச்பேல்லும்.  

 எபே தடபடனிழபேந்து அடுத்த தடபடக்கு இந்களய் ற்டுத்தும் 
டயபஸ் பயளது (அதளயது பட்டை ின் பம் இந்த டயபஸ் பவுயதழல்ட). 

 யனதள க ளமழ ள் (ர்ேள உறுப்பு அயில் குடந்து யிடுயதளல்) 
இந்களய்க்ப தழபள அதழ  தழர்ப்புத்தழடப் பற்றுள்.  

 

 

 

 

 

 



 

கோய் அிகுிகள் 

   

Bursal haemorrhages and 

enlargement 

Haemorrhages in proventriculus 

& Gizzard junction 
Musle haemorrhages 

 

   

Closed eyes and death Ruffled feathers Watery and whitish diarrhoea 

 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் தங் து ஆே யளனிட ப ளத்தழக் ப ளண்டிபேக்கும். 
 தீயம் டுக் ளடந 

 Depression and trembling 

 க ளமழக்குஞ்சு ள் கேளர்ந்து பயள்ட ழக்  மழச்ேல் ற்டுதல் 

 ஆே யளய் ஈபநள க்  ளணப்டுதல் 

 இகு ள் பேளபபேளபபயன்று தூக் ழக்ப ளண்டு இபேத்தல் 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ள் ைப்தற்கு நழ வும் ேழபநப்டுதல் 

  ண் ள் படி, இப்பு ற்டுதல் 

கோனோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் கோணப்டும் அிகுிகள்  

 இந்த க ளமழ ின் உைழல் ீர்ச்ேத்து குடந்து  ளணப்டுதல் 

  ளல் ள், பதளடை நற்றும் பஞ்சுப் குதழனில் இபத்தம் உடந்து இபத்தத்தழட்டு ள் 
 ளணப்டுதல் 

 இடபப்ட நற்றும் இடபப்டக்கு பன்ளல் உள் டக்கும் இடைபள் 
இடைபயினில் பத்தத் தழட்டு ள்  ளணப்டுதல் 

 ர்ேள உறுப்பு அதன் ேளதளபண அயிட யிை இபண்டு நைங்கு அதழ நள  யஙீ் ழக் 
 ளணப்டுதல் 

 ர்ேள உறுப்ின் பயிச்ேவ்வு நற்றும் உட்புப்குதழனில் இபத்தத்தழட்டு ள் 
 ளணப்டுதல்  

 குைழன் உட்குதழனில் அதழ ப்டினள  க ளடம  ளணப்டுதல்  

 



கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

  

Disposables - Deep burial with 

slaked lime 
Toxin free feed 

 

 க ளமழக்குஞ்சு ின் இபண்டு யளப யனதழல் அடய லக்கு யரீினம் குடயள 

அல்து இன்ைர்நீடிகனட் ிடி தடுப்பூேழ களடுதல் 

 இன்ைர்நீடிகனட் டயபஸ் தடுப்பூேழனிட பன்று யளப யனதழல் நீண்டும் அித்தல் 

 பட்ளைக் ககோமிகலக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண : 

யனது 
ோட்கில் 

தடுப்பூேினின் பனர்  அிக்கும் 
யமி 

12-14  ிடி டவ் (பதல் 
தடுப்பூேழ)  

I/O  

22-24  ிடி டவ் (பூஸ்ைர் 
தடுப்பூேழ)  

I/O  

 இப்பபேக் க் க ளமழ லக்கு தடுப்பூேழ அிப்தளலும், க ளமழக்குஞ்சு 
பளரிப் ங் ில் ஊீர் ரிகேளதடனளலும் தளய் யமழனள  இந்களய்க் ள களய் 
தழர்ப்பு புபதங் ள் இபேப்டத உறுதழ பேய்யதளல் இந்களய் தளக்குதல் 
குடக் ப்டு ழது. 

 க ளமழக்குஞ்சு லக்கு அதழ  அயிள களய் தழர்ப்பு புபதங் ள்  ழடைப்தற் ள  
தளய்க் க ளமழ லக்கு 4-10 யளப யனதழலும், 16ம் யளப யனதழலும்  ம்ளகபள களய்க்கு 
தடுப்பூேழ அிக் ப்ை கயண்டும்.  

 டயட்ைநழன் ஈ களன் களய் தழர்ப்பு ேக்தழனிடத் தூண்டும் பளபேட் ட 
உணயில் அித்தல் 

 ச்சுப் பளபேட் ள் தீயத்தழல் இல்ளநல் ளர்த்துக்ப ளள்லதல்  

 இந்த க ளமழ டபம், ஆழ்கூத்டதபம் படனள  அப்புப்டுத்துதல், 

உகனள ப்டுத்தழன க ளணிப்ட ள், தழடபச்ேவட ள் களன்யற்ட ரித்து 
யிடுதல், அல்து அயற்ட சுண்ணளம்பு பதித்த ிகு ஆமநள  நண்ணில் 
புடதத்து யிடுதல் 

 ளதழக் ப்ட்ை ப ளட்ைட  ிலுள் தீய நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ட 5% 

ஃளர்நழன் பம்  ழபேநழ ீக் ம் பேய்தல் 

 புதழன க ளமழக் ப ளட்ைட  ட ஃளர்நழன் புட  பட்ைம் பேய்தல் 

 எபே ப ளட்ைட னில் கயட பேய்பம் ணினளடப நற் ப ளட்ைட க்குள் 
அனுநதழக் ளநல் இபேத்தல் 

 

 



இன்ஃபக்ேினஸ் பகோளபேோ 

கோனின் தன்ளந 

   

Discharge from the eyes Discharge from the nostrils Swelling of the face 

 

 இது க ளமழ ின் கநற்குதழ சுயளே நண்ைத்டதத் தளக்கும் ளக்டீரினளயளல் 
ற்ைக்கூடின எபே தீயிபநள பதளற்று களனளகும்.  

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ட ீண்ை ளட் ள  சுயளே நண்ைத்தழல் 
ளதழப்ிட ற்டுத்தும் களபம் தளக்கும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் ப ம் யஙீ் ழ, பக் ழலும்  ண்ணிலும் 
ேி யடிதலும்  ளணப்டும்.  

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Drinking water contaminated by 

discharge 
Homophiles paragallinarum Older bird suffers more 

 

 இந்களய் லகீநளஃடஸ் ளபளக ழகபம் னும் ளக்டீரினளயளல் ற்டு ழது. 
 யனது அதழ நள க ளமழ ள் இந்களனிளல் அதழ ம் ளதழக் ப்டு ழன். 
 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் களய் தளங் ழ ள ச் பேனல்ட்டு 

இந்களனிடப் பப்புயதழல் அதழ ப் ங்கு ய ழக் ழன். 
 இந்களய்க்  ழபேநழனளல் நளேடைந்த தண்ணரீ், களய் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் 

ேினளல் நளேடைந்த தண்ணரீ் களன்யற்ளலும்,  ளற்று யமழனள  குடந்த 
பதளடவுக்கு இந்களய்க் ழபேநழ பவும்.  

 கபடித் பதளைர்பு பநள வும் இந்களய் ிதழல் பவும். 
 ீண்ை ளட் ள க் க ளமழ டத் தளக்கும் களய் ள், ேழறு பச்சுக்குமல் களய், 

கரிங்க ள டிடபக் ழடனட்டிஸ் டயபஸ் தளக் ம், டநக்க ளிளஸ்நள 
க ழபேப்டி ம், ஈ.க ளட, ளஸ்சுபபல்ள ளக்டீரினளக் ின் தளக் ம் 
களன்டயபம் இந்களனின் தளக் த்டத அதழ ரிக்கும்  ளபணி ளகும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பட்டை உற்த்தழ 10% -40% யடப 
குடந்து யிடுயதளல் அதழ ப்டினள பளபேளதளப இமப்பு ற்டு ழது. 



கோய் அிகுிகள் 

   

01 Swelling and cyanosis of 

eyelids and face 

02 Swelling and cyanosis of 

eyelids and face 

03 Swelling and cyanosis of 

eyelids and face 

 

 ஆழ்கூத் தடபனில் யர்க் ப்டும் க ளமழப்ண்டண ில் இந்களய் 
க ளமழ ிடைகன கய நள ப் பயி அதழ  ண்ணிக்ட னில் ளதழப்ட 
ற்டுத்துயதுைன், குடந்த அவு இப்டபம் ற்டுத்து ழது.   

 இந்களய் ளதழப்புக்குள்ள க ளமழ ில் தும்நல், பக்கு,  ண் ள் 
களன்யற்ழழபேந்து ேி யடிதல், கநலும் ப ம் யஙீ் ழக்  ளணப்டுதல்  

 அதழ ப்டினள   ண் ேவ்வு அனற்ேழ ற்ட்டு தளடி யஙீ் ழ, பச்சு யிடுயதழல் ேழபநம் 
ற்டுதல் 

 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் தீயம் நற்றும் தண்ணரீ் டுப்து 
குடந்து, பட்டை உற்த்தழபம் குடபம். 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் கோணப்டும் கோய் அிகுிகள்  

 

Infraorbital sinus showing 

consolidated caseous exudate 

 

 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பச்சுக்குமல் நற்றும் அயற்ழன்  ண் டச் 
சுற்ழபள் டேஸ் ிலும்  ண் ேவ்யிலும் ேி களன் அல்து ளர் களன் 
 டிநள தழைப்பளபேள்  ளணப்டும்.  

 நற் களய் ற்டுத்தும்  ழபேநழ லம் இந்களபைன் கேர்ந்து ளதழப்ட ற்டுத்தழ 
இபேந்தளல், க ளமழ ின் டேஸ் உள்க நஞ்ேள் ழ ப ட்டினள பளபேள் 
 ளணப்டும்.  

 க ளமழ ின் தட நற்றும் தளடி ில் கதளலுக் டினில் ீர் கதங் ழ யஙீ் ழக் 
 ளணப்டுதல் 

 பச்சுக்குமழன் கநல் குதழபம் ேழ ேநனங் ில் ளதழக் ப்டும். கநலும் ேழ 
கபங் ில் தடபனபீல்,  ளற்றுப்ட ள் களன் உறுப்பு லம் ீண்ை ளட் ள  
களனிளல் க ளமழ ள் ளதழக் ப்ட்டிபேந்தளல் ளதழக் ப்டும். 



கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

 க ளமழப்ண்டணனில் களய்க் ழபேநழ ின் தளக்குதழன்ழ  ட்டுப்டுத்துயது 
களனிடப் ண்டணனில்  ட்டுப்டுத்துயதற் ள ேழந்த யமழபடனளகும். 
இதற்கு ண்டண சு ளதளபம் கணுதல்,  ண்டிப்ள உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டப் 
ின்ற்றுதல், களனற் ஆதளபங் ிழபேந்து க ளமழக்குஞ்சு ட யளங்குதல் 
களன்யற்டப் ின்ற் கயண்டும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்டு குணநடைந்த க ளமழ ள் களய் தளங் ழ ள ச் 
பேனல்டுயதளல் அயற்ட ண்டணனிழபேந்து ீக் ழ யிை கயண்டும். 

 எகப ேநனத்தழல் க ளமழ ட ண்டணக்குள் யிட்டு அடய யனதள ிகு எகப 
ேநனத்தழல் அயற்ட ண்டணனிட யிட்டு ீக் ழ யிை கயண்டும். இதளல் களய் 
தளக்குதட ண்டணனிழபேந்து பற்ழலும் ீக் ழ யிைளம். 

 களய் ற்டுத்தும் ளக்டீரினளக் ட பேனழமக் ச் பேய்து, அயற்றுைன் 
ளக்டீரினளக் ட ேழழது ேழழதள  உைழல் பயியிடும் பளபேட் லைன் கேர்த்து 
தடுப்பூேழ தனளரித்து க ளமழ லக்கு அிப்தளல் களடனக்  ட்டுப்டுத்தளம். 

 களய் தளக்குதலுக்குள்ள குதழ ில் இபண்டு தயடண ள  தடுப்பூேழனிட 
அிக் ளம். எபே தடுப்பூேழனில் 108ண்ணிக்ட னிள ளக்டிரினளக் ள் இபேக்  
கயண்டும். இந்தத் தடுப்பூேழனிட க ளமழ ின் 16ம் நற்றும் 20ம் யளப யனதழல் 
க ளமழ லக்கு அயற்ழன் கதளலுக் டினில் ப ளடுக்  கயண்டும். 

 க ளமழப்ண்டணக் ப ளட்ைட  ட சுத்தம் பேய்து  ழபேநழீக் ம் பேய்த எபே யளபம் 
 மழத்து புதழதள  க ளமழ ட ண்டணக்குள் யிை கயண்டும். 

 இந்களய் உண்ைளக்கும்  ழபேநழ ின் தளக்குதற் எபே ளள் யனதடைந்த க ளமழக் 
குஞ்சு ள் அல்து யனதள க ளமழ ட ண்டணனில் யர்ப்தற்கு 
உகனள ப்டுத்த கயண்டும்.  

ேிறு பச்சுக்குமல் கோய் 

கோனின் தன்ளந 

   

E.coli increases the severity of 

disease 

Mycoplasma - increases the 

severity of disease 

Under 6 weeks age of chicks are 

more susceptible 

 

 க ளமழ டத் தளக்கும் பக் ழனநள பதளற்று களய் ேழறு பச்சுக்குமல் 
களனளகும்.இந்களய் பட்டை உற்த்தழனளகும் குமளனிடபம், ேழ டயபஸ் ள் 
க ளமழ ின் ேழறுீப த்டதபம் ளதழக்கும். 

 இந்களய் க ளமழக்குஞ்சு ின் ந்த யனதழலும் ற்டும். ஆளல் ஆறு யளப 
யனதழற்கு குடயள  உள் க ளமழக்குஞ்சு ள் இந்களனிளல் அதழ ம் 
ளதழக் ப்டு ழன். 



 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் பட்டை உற்த்தழபம், பட்டைனின் 
தபபம் பட்டைக்க ளமழ ில் ளதழக் ப்டுயதுைன், இடச்ேழக்க ளமழ ில் 
உற்த்தழத்தழனும் ளதழக் ப்டு ழது. 

 டநக்க ளிளஸ்நள நற்றும் ஈ.க ளட களன் தண் ழபேநழ லம் ேழறு பச்சுக்குமல் 
களபைன் கேர்ந்து களனின் தளக்குதட அதழ ரித்து களய் தளக்கும்  ளத்டத 
ீட்டிக்கும்.  

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Contaminated feed Egg shells of infected birds Infectious bronchitis virus 

 

 

  கபளள டயபஸ் இந்களனிட ற்டுத்தும் எபே பக் ழனநள  ளபணினளகும். 
  கபளள டயபஸ் பளதுயள பேளனங் ள் நற்றும் இனற்ினல்  ளபணி ளல் 

ிதழல் ப ளல்ப்ட்டு யிடும். 
  ளற்று பம், களய்க் ழபேநழனிளல் அசுத்தநடைந்த தீயம், தண்ணரீ், ளதழக் ப்ட்ை 

க ளமழ லைன் ற்டும் கபடித் பதளைர்பு, களய்க் ழபேநழனளல் அசுத்தநடைந்த 
உ பணங் ள், துணி ள் நற்றும் நிதர் ளல் இந்களய் ிதள ப் பவு ழது. 

 களய்க் ழபேநழ ளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ேி, ச்ேம், பட்டை ஏடு ில் 
டயபஸ் இபேக்கும். 

 குிர் ளத்தழல் இந்த டயபஸ் சுற்றுப்புத்தழல் ேழ ளட் லக்கு உனிகபளடு 
இபேக்கும். இதளல் குிர் ளத்தழல் களனின் தளக்குதல் அதழ நள  இபேக்கும். 
ஆளலும் ந்த எபே பேய  ளத்தழலும் இந்களய் க ளமழ டத் தளக்கும். 

 க ளமழப்ண்டணனில் க ளமழ லக் ழடைகன ிதழல் இந்களய் பவும். 
 க ளமழ லக் ழடைகன கபடித் பதளைர்ளல் இந்களய் ிதழல் பவும். 
 பட்டை ள் யமழனள  இந்களய் ிதழல் பவும். 
 களய்க் ழபேநழனளல் அசுத்தநடைந்த உனிபற் பளபேட் ள் பபம் இந்களய் 

பவும்.  

கோய் அிகுிகள் 

   

Misshapen egg with ridges Watery albumin of egg Gasping 

 



 ஆறு யளப யனதழற்குக் குடயள  உள் க ளமழக்குஞ்சு ில் தும்நல், இபேநல், பச்சு 
யிை ேழபநப்டுதல்,  ண் ள் நற்றும் பக் ழழபேந்து ீர் யடிதல் களன் அழகுழ ள் 
 ளணப்டும். 

 ப ளட்ைட னிடச் சூைளக்கும் பயப் ஆதளபத்தழன்  வழ் க ளமழக்குஞ்சு ள் அடைந்து 
 ளணப்டும். 

 ப ம் யஙீ் ழ, ப த்தழலுள் டேஸ் லம் யஙீ் ழக்  ளணப்டுதல் 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ில் 25-60% இப்பு 
ற்டுயதுைன்,களய் 1-2 யளபம் யடப ீடிக்கும். 

 க ளமழக்ப ளட்ைட னிழபேந்து பதளடயிககன இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை 
க ளமழ ள் பச்சுயிடும் களது ற்டும் ேத்தம் க ட்கும். 

 யபேம் நற்றும் யனது பதழர்ந்த க ளமழ ில், இந்களய் அழகுழ ின் தளக் ம் 
குடயள க்  ளணப்டும். இக்க ளமழ ில் சுயளே நண்ை அழகுழ ள் குடந்தும், 

இப்பும் குடயள வும்  ளணப்டும். 
 பட்டைனிடும் க ளமழ ள் இந்களனிளல் ளதழக் ப்டும் களது அயற்ழன் பட்டை 

உற்த்தழ 5-50% யடப தழடீபபக் குடந்து யிடும். 
 பட்டைனிடும் க ளமழ ில் பட்டை உபேயளகும் குமளய் இந்களனிளல் 

ளதழக் ப்டுயது பளதுயள  ைக்கும்.  
 பட்டைனில் நளறுளடு ள்  ளணப்டுதல் (எலங் ற் யடியபடைன பட்டை ள், 

பட்டை ஏடு பநல்ழனதள க்  ளணப்டுதல், பட்டை ஏடு பேளபபேளபப்ள க் 
 ளணப்டுதல், கதளல் பட்டை ள் கதளன்றுதல்).  

 பட்டைனின் தபம் குடந்து, அதழலுள் அல்புநழன் தண்ணரீ் களள  நளழயிடும். 
 ேழறுீப ம் ளதழக் ப்டுயதளல், க ளமழ ள் கேளர்ந்து, இகு ள் துபேத்தழக்ப ளண்டு, 

ச்ேம் தண்ணரீ் களன்று  ளணப்டுதல். கநலும் க ளமழ ள் தண்ணரீ் அதழ நள க் 
குடிக்கும். கநலும் இப்பு யி ழதம் 0.5-1% (எபே யளபத்தழற்கு) ேழறுீப க் க ளளறு ள் 
ற்டும். 

கோபற் ககோமிகின் உைில் ற்டும் அிகுிகள் 

 க ளமழ ின் பச்சுக்குமழல் ேி களன், அல்து ீர் களன் தழபயம்  ளணப்டும். 
பளதுயள  இபத்தத்தழட்டு ள்  ளணப்ைளது.  

 நஞ்ேள் ழக்  ட்டி களன் ேி பச்சுக்குமழன் அடிப்ள த்தழலும், பச்சுக்குமல் 
ிரிந்து களகும் இைத்தழலும்  ளணப்டும். இதளல் க ளமழக்குஞ்சு ள் இக்  
கரிடும்.  

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை பட்டைக்க ளமழ ின் யனிற்ழல் பட்டைனின் 
நஞ்ேள்  பே  ளணப்டும்.  

  பேபட்டைப் ட ளதழக் ப்ட்டு,  பே பட்டை ள் படனற் யடியத்துைன் 
 ளணப்டும். 

 பட்டைக் குமளனின் டுப்குதழ ளதழக் ப்ட்டு,  ழமழந்து அதழலுள் பட்டை 
க ளமழ ின் யனிற்ழல்  ளணப்டும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ேழறுீப ங் ள் நற்றும் ேழறுீர்க்குமளனிலும், உைல் 
பலயதும் அயற்ழல் பெகபட் உப்பு டிந்து  ளணப்டும். 

 

 

 

 

 



கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

 

  

 படனள சு ளதளப கநளண்டந பட ள் நற்றும் தடுப்பூேழ அிப்தளல் 
இந்களனிட  ட்டுப்டுத்தளம். 

 பட்ளைக்ககோமிகலக்கு அிக்கப்டும் தடுப்பூேி அட்ையளண  

யனது 
(ோட்கில்) 

தடுப்பூேினின் 
பனர் 

அிக்கப்டும் 
யமி 

5-7 ி டவ் I/O 

28-30 ி டவ் I/O 

80 ி டவ் D/W 

112-114 
ி 

பேனழமக் ப்ட்ைது 
S/C 

280 
ி 

பேனழமக் ப்ட்ைது 
S/C 

கவுட் 

கோனின் தன்ளந  

   

Death - due to kidney failure Deposition of urates on joints 
Laying hens fed high level of 

calcium 

 

  வுட் ன்து எபே களய் அல், ஆளல் இந்த ழடனளல் ளதழக் ப்ட்ை 
க ளமழ ில் ேழறுீப ம் நழ வும் அதழ நள ப் ளதழக் ப்டும். 

 இந்ழடனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் இபத்தத்தழல் அயிற்கு அதழ நள  
பெரிக் அநழம் இபேக்கும்.  

 இந்ழடனிளல் ளதழக் ப்ட்ை பட்டு ிலும், உள் உறுப்பு ிலும் பெகபட் உப்பு ள் 
டிந்தழபேக்கும். 

 இந்ழடனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் ேழறுீப  ளதழப்ளல் இந்து யிடும். 



 பட்டைக் க ளமழ லக்கு அயிற்கு அதழ நள   ளல்ேழனம் தீயத்தழல் அிப்தளல் 
இந்ழட ற்டு ழது.  

 இந்ழடனில் இபண்டு யிதநள அழகுழ ள் ற்டும். 
 உள் உறுப்பு  வுட் நற்றும் பட்டு டப் ளதழக்கும்  வுட். 

இந்ிளக்கோ கோபணங்கள் 

   

Dehydration Infectious bronchitis virus 
Treatment with sodium 

bicarbonate 

 

 ேழறுீப  ளதழப்பு ற்டுயதளல் பெரிக் அநழம் இபத்தத்தழல் அதழ  அவு இபேக்கும். 
 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் தண்ணரீ் அவு குடந்து  ளணப்டும். 
 தீயத்தழல் அதழ  அவு  ளல்ேழனம் ேத்து  ளணப்டுதல்  

  ளல்ேழனம் நற்றும் ளஸ்பஸ் ேத்தழன் அவு படனற்றுக்  ளணப்டுதல் 

 டயட்ைநழன்  குடளடு 

 அதழ ப்டினள  உப்பு உணயில் கேர்த்துக் ப ளள்லதல். 
 பெகபளழத்தழனளேழஸ் நற்றும் டநக்க ளைளக்ேழன் ள்  

 பக்ட்கபளடட் ள் அதழ நள வும் அல்து குடயள வும் இபேத்தல் 

 கேளடினம்  ளர்கட் ீண்ை ளட் லக்கு ப ளடுப்தளல் 

கோய் அிகுிகள் 

   

01 Deposition of urate salts as a 

white chalky coating on organs 

02 Deposition of urate salts as a 

white chalky coating on organs 

03 Deposition of urate salts as a 

white chalky coating on organs 

 



  

Affected bird - die of starvation Affected leg joints 

 

 பட்டு ில் யகீ் ம், ேளக்ஸீ் களன் பயள்டனள பளபேட் ள் பட்டு ில் 
டிந்தும்  ளணப்டுதல் 

 பளதுயள  இக்ட  நற்றும்  ளல் பட்டு ில் ளதழப்பு ற்டும். 
 கேயல் ில் பட்டு ள் பளதுயள  ளதழக் ப்டும். ஆளல் உள்உறுப்பு ில் 

ளதழப்பு கேயல் ிலும் பட்டைக் க ளமழ ிலும்  ளணப்டும். 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் ற்டும் நோற்ங்கள் 

 பட்டு ில் ளதழப்பு ற்ட்டு, அயற்ழல் பயள்டனள  பெகபட் உப்பு ள் 
டிந்துக் ளணப்டும். 

 உள்உறுப்பு ள் ளதழக் ப்டும்  வுட் ழடனில் ேழறுீப ங் ள் யஙீ் ழ, ேளம்ல்  ந்த 
பயள்ட ழத்துைன்  ளணப்டும். இது தயிப குைல் ேவ்வு, இதனம், இடபப்ட பன் 
ட நற்றும் தடபனபீல் ிலும் பயள்டனள ேளக்ஸீ் களன் பளபேள் டிந்து 
 ளணப்டும். 

 இது தயிப உறுப்பு டச் சுற்ழ பெகபட் உப்பு டிந்து எபே உட களன்று 
 ளணப்டும். 

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

 

 

Increase maize Water containing electrolytes 

 

 க ளமழ ள் இப்பபேக்  பதழர்ச்ேழனிட அடையதற் ள  அயற்ழற்கு 
அதழ ப்டினள  ளல்ேழனம் ேத்டத தீயத்தழல் ப ளடுப்டதத் தயிர்க்  கயண்டும். 

 அவுக்கு அதழ நள  புபதம் தீயத்தழல் கேர்க் க்கூைளது.   
 தீயத்தழல் நக் ளச்கேளத்தழன் அயிட அதழ ரித்து, தீயத்தழன் 

உட்பளபேட் ட கேர்த்து தீயம் தனளரிக்  கயண்டும். 
 தளது உப்பு ள் ழடந்த தண்ணடீப அதழ நள க் க ளமழ லக்கு அிக்  கயண்டும். 

 



ககோமி அம்ளந  

கோனின் தன்ளந  

  

Disease affects birds of all ages poor weight gain 

 க ளமழ அம்டநனளது பநதுயள ப் பயக்கூடின, அதழ நள க்  ளணப்டும், 

பநதுயள ப் பவும், டயபறளல் ற்ைக்கூடின பதளற்று களனளகும். 
 க ளமழ ின் உைழல் இகு ள் இல்ளத இைங் ிலும், சுயளே நண்ைத்தழன் 

கநற்குதழனிலும், ேவபண நண்ைத்தழன் கநற்குதழனிலும் உள் உட்ேவ்வு ில் 
ப ளப்புங் ள் கதளன்றும். 

 இந் களய் ல்ள யனதள க ளமழ டபம் ளதழக்கும். 
 இந்களய் தளக் ழன க ளமழ ில் டை அதழ ரிப்து குடதல், பட்டை உற்த்தழ 

குடதல், இப்பு களன்டய ற்டுயதளல் இது எபே பளபேளதளப பக் ழனத்துயம் 
யளய்ந்த களனளகும். 

 இந்களய் நிதர் லக்கு பவுயதழல்ட. 

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Avipoxvirus Overcrowding 
Through vaccination virus 

transfer from one to another 

 

 பளதுயள  ழபேநழ ீக்  பேனல்ளடு லக்கு தழர்ப்புத் தழன் யளய்ந்த யி ளக்ஸ் 
னும் டயபறளல் க ளமழ அம்டந களய் ற்டு ழது. இந்த டயபஸ் க ளமழ 
அம்டந ற்ட்ை க ளமழ ின் புண் ில் இபேந்து உதழபேம் கதளழல் ீண்ை ளட் ள் 
உனிபேைன் இபேக்கும். 

 புண் ள் அல்து ேழபளய்ப்பு ள் இல்ளத கதளட இந்த டயபஸ் ஊடுபேயளது. 
கய இந்த டயபஸ் க ளமழ ின் உைழனுள் பேல்யதற்கு கதளழல் ேழபளய்ப்பு ள் 
கதடய. இந்த ேழபளய்ப்பு ள் அல்து புண் ள் யமழனள  இடய உட்பேன்று களனிட 
ற்டுத்து ழன். 

 கபடித் பதளைர்பு பநள வும், களய்க் ழபேநழ ளல் அசுத்தநடைந்த நண், ப ளசுக் ள் 
நற்றும் பூச்ேழ ள் யமழனள  இந்களய் ற்டுத்தும் டயபஸ் பவு ழது. 



 அசுத்தநடைந்த சுற்றுப்பு சூழ்ழட ில் இந்த டயபஸ்  ளற்று யமழனள  ிதழல் 
பவும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் சுயளே நண்ைத்தழழபேந்து டயபஸ் பயிகனழ  ளற்று 
யமழனள  பவும்.  

 க ளமழ லக்குத் தடுப்பூேழ களடும் களது, தடுப்பூேழ அிப்யர் ள் பம் களய் 
ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ிழபேந்து களனற் க ளமழ லக்கு இந்களய் பவு ழது. 

  ண் ில் இந்த டயபஸ் தடமந்தளல், கக்ரிநல் குமளய் யமழனள  
பச்சுக்குமலுக்குள் பேன்று ளதழப்ட ற்டுத்தும். 

 நடம நற்றுந குிர் ளங் ில் சு ளதளபநற் சூழ்ழட, நற்றும் அதழ  
ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ட எபே இைத்தழல் பளநரித்தல் களன் 
 ளபணங் ளல் இந் களய் அதழ நள க்  ளணப்டு ழது. 

 ீண்ை ளட் லக்கு இந்களய் ீடிப்தளல், ல்கயறு யனது ில் க ளமழ ள் எபே 
ண்டணனில் யர்க் ப்டும் களது தடுப்பூேழ அித்தழபேந்தளலும் அந்தப் 
ண்டண ில் களனின் தளக்குதல் இபேந்து ப ளண்கை இபேக்கும். 

கோய் அிகுிகள் 

   

01 Wart like gowth in the non-

feathered parts of the body 

02 Wart like gowth in the non-

feathered parts of the body 

03 Wart like gowth in the non-

feathered parts of the body 

 

 இந்களய் இபண்டு யிதநள  பயிப்டும். எபே ழடனில் கதளல் ளதழக் ப்டும். 
நற்பளபே ழடனில் சுயளே நற்றும் ேவபண நண்ைத்தழன் உட்ேவ்வு ள் 
ளதழக் ப்டும். 

 பட்டைனிடும் க ளமழ ள் இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ைளல் அயற்ழல் டை 
அதழ ரிப்து குடதல், பட்டை உற்த்தழ குடதல் களன் அழகுழ ள் 
 ளணப்டும். 

 கதளல் ளதழக் ப்டும் களது, க ளமழ ின் ப ளண்டை, தளடி,  ண் இடந, 

ளேழத்துயளபம், அகு ள் இபண்டும் இடணபம் குதழ, நற்றும் இதப இகு ற் 
குதழ ில் அம்டநக் ப ளப்புங் ள் கதளன்ழ அடய புண் ள  நளறும். 

  ண் ில் அம்டநக் ப ளப்புங் ள் கதளன்றுயதளல்  ண் ளர்டய ளதழக் ப்டும். 
கநலும் இதளல் க ளமழ ள் தீயம் நற்றும் தண்ணரீ் டுப்தும் ளதழக் ப்டும். 

 கப்பெல், பயேழக் ழல், ஸ்டிபெல், க்கு உபேயளதல், தலம்பு உபேயளதல் ன் 
யரிடேனில் களய் அழகுழ ள் கதளன்றும். 

 கதளல் நற்றும் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் இப்பு யி ழதம் 2% நட்டுகந இபேக்கும். 
 யளய், பச்சுக்குமல், உணவுக்குமளய் களன் குதழ ில் அம்டநக் ப ளப்புங் ள் 

கதளன்றும். 
 ிகு இந்தக் ப ளப்புங் ள் நஞ்ேள் ழத்தழல் நளழ, கநற்கூழன உறுப்பு ில் 

அடைப்ிட ற்டுத்தும். இதளல் க ளமழ ள் தீயம் டுப்து குடதல், பச்சு 
யிை ேழபநம், 50% க ளமழ ில் இப்பு களன்டய ற்டும். 



கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகில் உைில் கோணப்டும் அிகுிகள் 

  

fowl pox gross fowl pox gross02 

   

 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் ப ளப்புங் ள் கதளன்றும்.  
 பதழல் ப ளப்பும் பரினதள ழ, நஞ்ேள் ழ ேவழ் களன் க்கு ள் கதளன்றும். 

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

  

Disinfection of premises Sanitation 

 இபண்டு யிதநள தடுப்பூேழ ள் க ளமழ அம்டந களனிடத் தடுப்தற்கு 
உகனள ப்டுத்தப்டு ழன். என்று புள அம்டந நற்றும் க ளமழ அம்டநத் 
தடுப்பூேழ. 

 புள அம்டந தடுப்பூேழ, க ளமழ லக்குத் தடுப்பூேழ களடுயதற்கு 
உகனள ப்டுத்தப்டு ழது. இது இக்ட னில் ப ளடுக் ப்டு ழது. இந்த 
தடுப்பூேழனின் பம் க ளமழ லக்கு 6 நளதம் யடப க ளமழ அம்டந களய்க் ள 

தழர்ப்பு ேக்தழ க ளமழ லக்கு  ழடைக் ழது. இதளல் க ளமழ லக்கு ஆறு நளதத்தழற்கு 
எபே பட க ளமழ அம்டநக் ள தடுப்பூேழனிட அிக்  கயண்டும். 

 க ளமழ அம்டநத் தடுப்பூேழனிட க ளமழ ில் 6-8 யளப யனதழல் ப ளடுக்கும் களது 
ேடதப்குதழனிகள அல்து இக்ட ப் குதழனிகள ப ளடுக்  கயண்டும். 

 தடுப்பூேழ படனள  அிக் ப்ட்டிபேப்டத ரிகேளதழக் க் க ளமழ லக்கு தடுப்பூேழ 
அித்து 7-10 ளட் ள்  மழத்து தடுப்பூேழ அித்த இைத்தழல் யகீ் ம் ற்ட்டு ிகு 
அதன் நீது கதளல் உழந்து  ளணப்டும். 

 கநற்கூழனயளறு தடுப்பூேழ களட்ை இைத்தழல் இல்ளயிடில், தடுப்பூேழ படனள  
பேனல்ையில்ட அல்து படனள  தடுப்பூேழ அிக் ப்ையில்ட அல்து 
தளனிைநழபேந்து அம்டந களய்க் ள தழர்புபதங் ள் குஞ்சு ள் பற்ழபேக் ழன் 
ன்று அர்த்தம். 

 இவ்யளறு இபேக்கும் களது நீண்டும் எபே பட க ளமழ லக்கு அம்டந 
களய்க் ள தடுப்பூேழ களை கயண்டும். 



 களய்க் ழர்ச்ேழனின் களது 30%க்கும் குடயள க ளமழ ள் ண்டணனில் களனளல் 
ளதழக் ப்ட்டிபேந்தளல் அடய டத் தினள ப் ிரித்து யிட்டு, நீதழனிபேக்கும் 
களனற் க ளமழ லக்கு அம்டந களய்க் ள தடுப்பூேழனிடப் களை கயண்டும். 

 அம்டந களனிடக்  ட்டுப்டுத்த ண்டணனில் படனள சு ளதளப 
பட டபம்,  ண்டிப்ள உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டபம் ின்ற் கயண்டும். 

 க ளமழப்ண்டணனிலும் அதடச் சுற்ழபள் குதழ ிலும் கேளடினம் 
டலட்பளக்டேடு (1:500),  ழபபேளல் (1;400) நற்றும் ீளல் (3%) ன் அயில்  ழபேநழ 
ளேழி ட உகனள ப்டுத்தழ  ழபேநழ ீக் ம் பேய்னகயண்டும். 

ககோிகேில்கோேிஸ் 

கோனின் தன்ளந 

   

Avian pathogenic escherichia coli. Coligranuloma Mushy chick disease 

 

 க ளழகேழல்களேழஸ் களய் க ளமழ ின் எபே உைற்குதழனில் அல்து உைல் 
பலயதும் ளதழப்ிட ற்டுத்தும் ஸ்ப ரிக் ழனள க ளட னும் 
ளக்டீரினளயளல் ற்டு ழது. இந்களனிளல் க ளமழ ில் உற்த்தழக் குடவு 
நற்றும் இப்பும் ற்டு ழது. 

 க ளழ பேப்டிேவநழனள, க ளமழ ின் உைழன் உள்ககன பட்டை உடைந்து அதளல் 
ற்டும் குைற்ேவ்வு அமற்ேழ, இங்குஞ்சு ில் குைழலுள் ேழ ளட் ள் இபேக்கும் 
பட்டை நஞ்ேள்  பேயில் களய்க் ழபேநழ ள் பதளற்று, ஈ.க ளட ளக்டீரினளயளல் 
க ளமழ ின் உைழல்  ட்டி ள் கதளன்றுதல் களன்டய ஈ.க ளட ளக்டீரினளயளல் 
க ளமழ லக்கு ற்டும் களய் ளகும். இந்த களய் ழட ள் அடத்தும் கேர்ந்தது 
க ளழ கேழல்களேழஸ் ன்று அடமக் ப்டு ழது.  

கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Birds consuming beetles 
Birds in poor environmental 

condition 
Contaminated eggs 

 



 ஈ.க ளட ளக்டீரினள ேளதளபணநள க் யப்டய ின் குைழல் இபேக்கும். 
கய இப்டய ின் பம் இந்களய் க ளமழ லக்கு கபடினள வும், 

நடப நள வும் பவு ழது. 
 ஈ.க ளக ளக்டீரினள பளதுயள  னன்டுத்தப்டும் இனற்ினல் நற்றும் கயதழனினல் 

 ழபேநழ ீக்  பட ளல் ப ளல்ப்ட்டுயிடும். ஆளல் உடபம் 
பயப்ழடனிட இந்த ளக்டீரினள தளங் ழக்ப ளண்டு ீண்ை ளட் ள் குடந்த 
பயப்ழடனில் உனிகபளடு இபேக்கும். 

 ஆழ்கூத்தழல் இபேக்கும் அகநளினள யளப இந்த ளக்டீரினளயிட பேனழமக் ச் 
பேய்து யிடும். கநலும் இந்த ளக்டீரினள 37 0 C பயப்ழடனில் 1-2 ளட் ள் யடப 
உனிகபளடு இபேக்கும். 

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்டு குணநடைந்த க ளமழ ின் பச்சுக்குமல், பபேங்குைல் 
குதழ, பட்டைக்குமளய் களன்யற்ழல் ஈ.க ளட ளக்டீரினள ீண்ை ளட் லக்கு 
இபேக்கும். 

 பட்டை ின் யமழனள  இந்த ளக்டீரினள பவுயதழல்ட 

 பூச்ேழ ள் இந்களனிடப் பப்பு ழன். இந்களனிடப் பப்பும் பூச்ேழ டப் 
டய ள் அல்து க ளமழ ள் உட்ப ளள்லம் களது இந்களனிளல் க ளமழ ள் 
ளதழக் ப்டு ழன். 

 அதழ  ண்ணிக்ட னிள ஈ.க ளட ளக்டீரினள க ளமழப்ண்டணனின் சுற்றுப்புச் 
சூழ்ழடனில் ச்ேம் பம் பயி ீண்ை ளட் லக்கு உனிகபளடு இபேக்கும். 

 குஞ்சு பளரிப் ங் ில்ஈபப்தம் குடயள  இபேக்கும் சூழ்ழட ில் 
அதழ ப்டினள  ஈ.க ளடதளக்குதல் குஞ்சு லக்கு ற்டும். ஆளல் உைல் 
பலயதும் ஈ.க ளட களய்த்பதளற்று ற்டுயதற்கு சுற்றுப்பு சூழ்ழட லம் 
நற் களய்க் ழபேநழத் பதளற்று லம்  ளபணநள  இபேக் ழன்.  

 டநக்க ளிளஸ்கநளேழஸ், ேழறு பச்சுக்குமல் களய், ழபெக ேழல் களய் னும் 
இபளணிக்ப ட் களய், இபத்தக் மழச்ேல், யளன்க ளமழ லக்கு ற்டும் 
ளர்பைளபைல்களேழஸ் களன் களய் ள் க ளமழ லக்கு க ளழகேழல்களறழஸ் 

களய் ற்டுயதற்குக்  ளபணநள  இபேக் ழன்.  
  ளற்று நளசுளடு, சுற்றுப்பு சூழ்ழட ளல் ற்டும் அனற்ேழ களன்டயபம் 

ஈ.க ளட களய்த்பதளற்று ற்ைக்  ளபணநள  இபேக் ழன்.  
 குஞ்சுப் பளரிப் ங் ில் குடயள ஈபப்தம் இபேப்து குஞ்சு லக்கு 

அதழ ப்டினள ஈ.க ளட களய்த்பதளற்று ற்டுயதற்கு யமழயகுக் ழது. புதழதள ப் 
பளரிக் ப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ில் ஈ.க ளட ளக்டீரினள கய நள க் 
குஞ்சுபளரிப் த்தழல் உள் க ளமழக்குஞ்சு லக் ழடைகன பவு ழன்.  

கோய் அிகுிகள் 

   

01 Cassiated egg mass inside the 

oviduct 
02 Egg peritonitis 

03 Inflammed unabsorbed yolk 

sac with abnormal colour  

 



   

Depression and disinclination to 

move 

Mortality in a batch of chicks - 

first week after hatching 
Swollen Head Syndrome 

 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் சுயளே நண்ைம் ேளர்ந்த களய் அழகுழ ள், கேளர்ந்து 
 ளணப்டுதல், ேழனின்ழக்  ளணப்டுதல், ப படினளநல் இபேத்தல்  

 க ளமழ ின் ஆே யளய் ஈபநள க்  ளணப்டுதல் நற்றும்  மழச்ேல் ற்டுதல் 

 க ளமழக்குஞ்சு ில் பதளப்புள் குதழனில் ஈ.க ளக களய்த்பதளற்று ற்டுயதளல் 
க ளமழக்குஞ்சு ில் அயற்ழன் எபே யளப யனதழல் இப்பு ற்டு ழது. ளதழக் ப்ட்ை 
க ளமழக்குஞ்சு ள் கேளர்ந்து, யனிறு உப்ி, பதளப்புள் குதழ யஙீ் ழக்  ளணப்டுயதுைன், 

பயப் ஆதளபத்தழற்கு அபே ழல் கூட்ைநள  அடைந்து  ளணப்டும்.  
 தட யஙீ் ழக்  ளணப்டும் களய் ழடனில் தட யஙீ் ழக்  ளணப்டும். 

கோய் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் கோணப்டும் கோய் அிகுிகள் 

 க ளழ பேப்டிேவநழனள களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ லடைன அயற்றுடைன 
 ளற்றுப்ட ின் உட்ேவ்யில் அமற்ேழ,  ல்லீபல் சுற்ழ எபே பயள்ட ேவ்வு 
களன்று டிதல், இபேதனத்டதச் சுற்ழ பயள்ட ேவ்வு டிதல், கநலும் ளர் 
ழடந்த ீர் களன்று யடிதல் 

 க ளமழக்குஞ்சு ின் பதளப்புள் ப ளடி ளதழக் ப்டும் களது, அயற்ழன் யனிற்ழல் 
நஞ்ேள் பே ளதழப்புக்குள்ள ழ, அயற்ழல் நஞ்ேள்  பே உழஞ்ேப்ைளநல் இபேத்தல், 

ழம், யளேட, தன்டந களன்டய நளழனிபேத்தல் 

 பட்டைக் குமளய் அமற்ேழ ற்ட்டு அயற்ழன் குைல் ேவ்வு அமற்ேழ, அயற்ழன் 
யனிற்ழல் நஞ்ேள்  பே அப்டிகன இபேத்தல், பட்டைக் குமளய் அடைப்பு ற்டுதல், 

 பேபட்டைப் ட உடைந்து களதல், யிபேம்த்த ளத யளேட ற்டுதல் 

 க ளழ ழகபளனுகளநள னும் உறுப்பு ில்  ட்டி ற்டும் ழடனில் ேழழன தளின 
அயிள  ட்டி ள்  ல்லீபல், குைல் நற்றும் குைடச் சுற்ழன ேவ்யில்  ட்டி ள் 
ற்டு ழது.  

  ளற்றுப்ட ளதழக் ப்டும் களய் ழடனில்,  ளற்றுப்ட ள் யஙீ் ழ, பயள்டனள 
ீர் கதங்குதல்  

 பலடநனள  உபேயள பட்டை அல்து அடபகுடனள  உபேயள பட்டை 
ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் யனிற்ழல் கதங் ழ, பட்டைக் குமளனில் கதங் ழ, குைற் 
ேவ்யில் எட்டிபம், உள்உறுப்பு ிலும் எட்டிக் ப ளண்டு இபேத்தல்  

 

 

 

 

 



கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

   

Chlorination of drinking water Diet with protein containing feed Biosecurity  

 

 களனிட ற்டுத்துயதற்குக்  ளபணநள இதப  ளபணி ள், சுற்றுப்பு 
சூழ்ழட ில் ற்டும் நளறுளடு ள், நழ  ேவக் ழபநள  க ளமழ ின் இம் 
யனதழககன தழர் உனிரி நபேந்து ட உகனள ழக்  ஆபம்ிப்து களன்யற்டக் 
 ட்டுப்டுத்துதல் 

 சு ளதளபம் நற்றும் உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டப் ின்ற்றுயதளல் பட்டை ள் 
ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ச்ேத்தளல் அசுத்தநடையடதத் தடுத்தல்  

 களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ிழபேந்து பயிகனறும் ச்ேம், நற்றும் 
ஆழ்கூம் களன்யற்ட படனள  அப்புப்டுத்துயதளல், தண்ணரீ் நளசுடுதல், 

ண்டண சுற்றுப்பும் நளசுடுயது களன்யற்டத் தயிர்க் ளம்.  
 களய்க் ழர்ச்ேழ ற்டுயதற்குக்  ளபணநள அனற்ேழ, குடந்த இைத்தழல் அயிற்கு 

அதழ நள  க ளமழ ட யர்த்தல் களன்யற்டத் தயிர்த்தல்  

 புபதச் ேத்து, பேழனீம், டயட்ைநழன் ஈ களன்யற்டதீயத்தழல் கதடயப்டும் 
அவு கேர்ப்தளல் க ளழகேழல்களேழஸ் களனிடக்  ட்டுப்டுத்துளம்.  

 தண்ணரீில் குகளரின்  ப்தளல் ளக்டீரினள ப ளல்ப்டு ழது.  

இபத்தக்கமிச்ேல் 

கோனின் தன்ளந  

 

Heavy mortality in broilers 

 

 க ளமழ டப் ளதழக் க்கூடின புகபளட்கைளகேளயளல் ற்டும் எபே பக் ழனநள 
களய் இபத்தக் மழச்ேல் ஆகும்.  

 க ளமழ ின் 3-6 யளப யனதழல் இந்களனின் தளக் ம் அதழ நள க்  ளணப்டும்.  
 இடச்ேழக் க ளமழ ிலும், ஆழ்கூத்தழல் யர்க் ப்டும் க ளமழ ிலும் அதழ  

அவு இப்ட இபத்தக் மழச்ேல் ற்டுத்து ழது.  
 இந்களய் க ளமழ யர்ப்களபேக்கு அதழ  அவு பளபேளதளப இமப்ட ற்டுத்தும் 

எபே பரின  ளபணநளகும். 



கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Cockroach rodent Seven species of genus Eimeria 

 

 இந்களய் நீரினள னும் புகபளட்கைளகேளயளயின் ல யட  ளல் ற்டு ழது. 
 இந்த ல யட  லக்கும் இடைனில் தழர்ப்பு ேக்தழ எற்றுடந இல்ட. அதளயது 

எபே யட னிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் நற்பளபே யட னிளல் ளதழக் ப்டும். 
எபே யட க்கு தழபள  உபேயள களய் தழர்ப்புத் தழன் நற்பளபே யட  நீரினள 
புகபளட்கைளகேளயளயின் தளக்குதலுக்கு தழபள  பேனல்ைளது. 

 நீரினள பைல்ள, . பக் ளட்ரிக்ஸ், .புபேபட்டை களன் நீரின யட  ள் 
க ளமழ ில் அதழ  ண்ணிக்ட னில் ளதழப்டபம், இப்டபம் ற்டுத்து ழன். 

 .பைல்ள க ளமழ ின் பபேங்குைடபம், .பக் ளட்ரிக்ஸ் ேழறுகுைழன் 
டுப்குதழனிடபம், .புபேபட்டை ேழறு குைழன்  டைேழப் குதழடனபம் 
ளதழக் ழது.  

 .கநக்ேழநள, .அேபேழள களன்டய நழதநள களனிட ற்டுத்தும். 
.கநக்ேழநள ேழறு குைழன் டுப்குதழனிட ளதழக் ழது. .அேபேழள ேழறு குைழன் 
கநற்குதழனிடப் ளதழக்கும்.  

 நீரினளயின் பட்டை டக் க ளமழ ள் யளய் யமழனள ச் பேன்று களனிட 
ற்டுத்து ழது.  

 நீரினள பட்டை ளல் அசுத்தநடைந்த தீயம், தண்ணரீ் பம் பவு ழது. 
 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ச்ேம் பம் நீரினளயின் பட்டை ள் 

ேழ யளபங் ள் நற்றும் ேழ ளட் லக்கு பயிகனற்ப்டு ழன். 
 நிதர் ின் ைநளட்ைம், உ பணங் ள், பேபேப்பு ள் நற்றும் இதப நீரினள 

பட்டை ளல் அசுத்தநடைந்த உனிபற் பளபேட் ின் பபம் இந்களய் 
பவு ழது. 

  பப்ளன் பூச்ேழ ள், ழனிடத்டதத் ேளர்ந்த யிங்கு ள், யப்டய ள் 
களன்யற்ளல் நீரினள புகபளட்கைளகேளயள பப்ப்டு ழது. 

கோய் அிகுிகள்  

   

01 Distended small intestine filled 

with fluids & clotted blood 

02 Distended small intestine filled 

with fluids & clotted blood 

03 Distended small intestine filled 

with fluids & clotted blood 



  

   

Bloody diarrhoea Dehydration Drooping wings 

 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் உைழல் தண்ணரீ் யற்ழ, இக்ட  ள் பதளங் ழக் 
ப ளண்டு, இகு ள் துபேத்தழக் ப ளண்டு இபேக்கும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் கூட்ைநள  எபே இைத்தழல் அடைந்து  ளணப்டுதல். கநலும் 
ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் தண்ணரீ் களன் அல்து இபத்தம்  ந்த  மழச்ேல் 
 ளணப்டுதல் 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ச்ேத்தழல் இபத்தம், ேி களன் க ளடம  ந்து 
 ளணப்டுதல் 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் உைல் பநழந்து, இபத்த கேளட பைன்  ளணப்டுதல் 

 க ளமழ ள் நீரினளயளல் ளதழக் ப்ட்ை 5 பதல் 6 ளட் ள்  மழத்து அதழ  அயில் 
இப்பு ற்டுதல் 

 உைல் டை அதழ ரிப்து குடதல்  

 பட்டைனிடும் க ளமழ ில் பட்டை உற்த்தழக் குடதல் 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் ற்டும் கோய் அிகுிகள்  

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பபேங்குைழல் இபத்தம் உடந்து  ளணப்டுதல் 

 ேழறுகுைழல் டுப்குதழ அதன் ேளதளபண அயிட யிை இபண்டு நைங்கு யஙீ் ழக் 
 ளணப்டுதல் 

 குைல் குதழ பலயதும் இபத்தம் கதங் ழக்  ளணப்டுதல் 

 ேழறு குைழன் உட்ேவ்வு பலயதும் இபத்தத்தழட்டு ள்  ளணப்டுதல் 

 குைழன் உட்ேவ்வுப் குதழ யஙீ் ழ தடித்துக்  ளணப்டுதல் 

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

   

Coccidiosis Vaccine Use lime powder to dry the litters Use slphonamide as feed additive 

 இபத்தக் மழச்ேல் களய்க்கு ேழ ழச்டே அிப்டத யிை அதடத் தடுப்து நழ வும் 
ிதளது.  



 இந்களனிட நபேந்து ள், ல் பேனல்தழன் யளய்ந்த தடுப்பூேழனிட 
இப்பபேக் க் க ளமழ ள் அல்து பட்டைக் க ளமழ லக்கு அிப்து 

களன்யற்ட உகனள ழப்தன் பம் இபத்தக் மழச்ேடத் தடுக் ளம். 
 இபண்டு யட னள தடுப்பூேழ ள் இபத்தக் மழச்ேல் களனிடக்  ட்டுப்டுத்துயதற்கு 

இபேக் ழன்.  
 குடிதண்ணரீ் பம் க ளமழ ள் 5-9 யளப யனதழல் தடுப்பூேழ ட தண்ணரீ் யமழனள  

அித்தல் 

 குஞ்சு ள் அயற்ழன் இம் யனதழலும், யபேம் பேயத்தழலும் அயற்ழன் தீயத்தழல் 
இபத்தக் மழச்ேல் களனிடத் தடுப்தற் ள நபேந்தழட தீயத்தழல் கேர்த்தல். 
இதற்கு ரட்டில் புகபள ழபளம் ன்று பனர். 

 கநற்கூழன படனில் இபத்தக் மழச்ேல்களய்க் ள நபேந்து லக்கு தழபள 
தழர்ப்பு ேக்தழ கதளன்ளது. 

 சு ளதளபம் நற்றும் உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டப் ின்ற்றுயதளலும், தீயம் 
நற்றும் தண்ணரீ் களன்டய க ளமழ ின் ச்ேங் ளல் அசுத்தநடையடதத் 
தடுப்தளல் களய் யபேயடதத் தடுக் ளம். 

 உர்ந்த ஆழ்கூம், ஆழ்கூத்டத அடிக் டி  ழழ யிடுதல் களன் 
பேனல்பட ளல் நீரினள பட்டை ள் ஸ்களபேகட் ஆயடதத் 

தடுப்தளல்,இபத்தக் மழச்ேல் களய் ற்டுயடதத் தடுக் ழது. 
 நடமக்  ளங் ில் சுண்ணளம்புத்தூட ஆழ்கூத்தழல் பதிப்தளல் ஆழ்கூம் 

உர்ந்து யிடுயதுைன்,அதழலுள் நீரினளயின் பட்டை லம் அமழந்து யிடும். 
 தீயத்தழல் நீரினள களய்க் ழபேநழ லக்ப தழபள நபேந்து ட கேர்ப்தளல், 

க ளமழ ள் தீயிப இபத்தக் மழச்ேல் களனிளல் ளதழக் ப்டுயடதத் தடுக் ளம். 
 தீயத்தழல் உகனள ப்டுத்தப்டும் நீரினள களய்க் ழபேநழ லக்ப தழபள 

நபேந்து ட எவ்பயளபே 4-6 நளதங் லக்கு எபே பட நளற் கயண்டும். இதளல் 
அயற்ழன் பேனல்தழன் பளநரிக் ப்டுயதுைன், இந்த நபேந்து லக்ப தழபள  நீரினள 
களய்க் ழபேநழ ள் தழர்ப்பு ேக்தழனிடப் பறுயடதபம் தடுக் ளம். 

 களய் ளதழப்பு ள்ள ேநனங் ில் தகுதழ யளய்ந்த  ளல்டை நபேத்துயரின் 
ஆகளேடனின் கரில் ேழ ழச்டே அிக்  கயண்டும். 

ளயக் கோய்ச்ேல் 

கோனின் தன்ளந  

  

Drop in egg production Mortality 

 இது க ளமழனிங் ின் சுயளே நண்ைத்டதத் தளக் ழ, பட்டை உற்த்தழடனக் 

குடத்து, 100% யடப இப்ிட ற்டுத்தக்கூடின டயபறளல் ற்டும் களனளகும். 
 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ிழபேந்து, நிதர் லக்கு இந்த களய் பவும்.  

 

 



கோய்க்கோ கோபணங்கள்  

   

Disease is not transmitted through 

eggs 
Influenza virus type A. 

Wild birds transmit disease from 

one place to another 

 

 இந்களய் இன்புலனன்ேள  டயபறளல் ற்டு ழது. 
 டயக்  ளய்ச்ேல் களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ச்ேம், நற்றும் இதப 

உைழழபேந்து பயிகனறும் தழபயங் ில் இந்த டயபஸ் இபேக்கும். கநலும் 
பயப்ம், சூரின எி,  ளய்ந்து யிடுதல் களன்  ளபணங் ளல் இந்த டயபஸ் 
ப ளல்ப்ைளது. இபேளன  ழபேநழ ளேழி ள ஃளர்நளல்டிலடு, கேளடினம் 
டலப்கள குகளடபட் களன்யற்ளலும் ப ளல்ப்ைளது. குடந்த சுற்றுப்பு 
பயப்ழடனில் இந்த டயபஸ் ீண்ை ளட் லக்கு உனிகபளடு இபேக்கும். 

  ளற்ழன் பநள வும், க ளமழ லக்கு இடைகன கபடினள வும், உனிபற் பளபேட் ள் 
(உ பணங் ள், பேபேப்பு ள், துணி ள், யள ங் ள்) பநள வும் இந்களய் 
பவு ழது. 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் உைழழபேந்து பயிகனறும் ல்ள தழபயங் ள், ச்ேம் 
களன்டய க ளமழப்ண்டணனிலுள் உ பணங் ட அசுத்தநடைனச் பேய்து 
யிடு ழன். 

 பட்டை ின் யமழனள  இந்களய் பவுயதழல்ட. 

கோய் அிகுிகள்  

   

01 haemorrhages in thigh muscles 
02 Swollen and cyanotic face, 

wattle and comb 

03 Swollen and subcutaneous 

haemorrhages in feet and shank 

 

 



Very high mortality 

 

 குடயள ளதழப்ிட ற்டுத்தும் டயக்  ளய்ச்ேல் டயபஸ் க ளமழ ின் 
சுயளே நண்ைம், ேவபண நண்ைம், ேழறுீப  நண்ைம், இப்பபேக்  நண்ைம் 
களன்யற்ழன் உறுப்பு டப் ளதழத்து, அடய பதளைர்ள களய் அழகுழ ட 
ற்டுத்து ழன்.  

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் இபேநல், தும்நல், பச்சு யிடும் களது ேத்தம் ற்டுதல், 

தீயம் டுக்  ளடந, கேளர்ந்து  ளணப்டுதல், பட்டை உற்த்தழ குடதல், பட்டை 
ஏடு பநல்ழனதள  நளறுதல்,  மழச்ேல் களன் களய் அழகுழ ள் ற்டும்.  

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் தளடி நற்றும் ப ளண்டை யஙீ் ழக்  ளணப்டுதல்  

 ளேழத்துயளபங் ிழபேந்து ேி யடிதல், கநலும் அதழ ப்டினள  உநழழ்ீர் சுபத்தல்  

 தீயிப டயக் ளய்ச்ேல் களனிட ற்டுத்தும் டயக் ளய்ச்ேல் டயபஸ், 

களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் ல்ள உறுப்பு டபம் பபேம்ளலும் 
ளதழத்து, ந்த யிதநள அழகுழ டபம் பயிப்டுத்தளநல் இப்ிட 
ற்டுத்தும்.  

 இந்களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பேனல்ளடு லம், ேத்தம் லப்தலும் 
குடந்து, க ளமழப்ண்டண ள் அடநதழனள க்  ளணப்டும்.  

 க ளமழ ின் பம்பு நண்ைம் இந்த களனளல் ளதழக் ப்ட்டு  லத்து நற்றும் 
தடனில் யழப்பு, ழற்  படினளடந,  லத்துத் தழபேப்ிக்ப ளண்டு இபேத்தல், உைல் 
யிடபத்துக்  ளணப்டுதல், அேளதளபணநள  தடனிட டயத்துக் ப ளண்டு 
இபேத்தல் களன் அழகுழ ள்  ளணப்டும். 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் கோணப்டும் கோய் அிகுிகள்  

 க ளமழ ின் ளதத்தழல் பளட்டுப் பளட்ைள  இபத்தத் தழட்டு ள்  ளணப்டும்.  
 க ளமழ ின் பதளடை நற்றும் பஞ்சுப் குதழனில் இபத்தத் தழட்டு ள்  ளணப்டும்.  
 பச்சுக்குமழன் உட்குதழ ேவ்யில் இபத்தம்  ேழந்து  ளணப்டுதல்  

 ளதழக் ப்ட்ைக் க ளமழ ின் உட்பு உறுப்பு ில் இபத்தத்தழட்டு ள்  ளணப்டுதல்  

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல்  

 

  

                                                      

  ண்டிப்ள உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டப் ின்ற்றுயதளல், டயக் ளய்ச்ேல் 
களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள் ண்டணக்குள் தடமயடதத் தடுத்து 
டயக் ளய்ச்ேல் ண்டணனிலுள் க ளமழ ள் களனிளல் ளதழக் ப்டுயடதத் 
தடுக் ளம். 

 தடுப்பூேழ ள் அிப்தளல் களய் அழகுழ ள் ற்டுயடதபம், ளதழக் ப்ட்ை 
க ளமழ ில் இப்பு ற்டுயடதபம் தடுக்  படிபம். கநலும் க ளமழ ிழபேந்து 
டயக் ளய்ச்ேல் டயபஸ் பயிகனறுயடதபம் தடுக் ளம்.  



 களனிளல் ளதழக் ப்ட்டு இந்த க ளமழ ள் நற்றும் அயற்ழன் உைழழபேந்து 
பயிகனற்ப்டும் தழபயங் ள் நற்றும் ச்ேத்டத படனள  அப்புப்டுத்தழ, களய் 
ளதழத்த க ளமழப்ண்டண ள் நற்றும் அயற்ழலுள் உ பணங் ட கேளடினம் 
டலப்களகுகளடபட் (5.25%), கேளடினம் டலட்பளக்டேடு (2%), கேளடினம் 
 ளர்களகட் (4%) நற்றும் ீளழக் பளபேட் டப் னன்டுத்தழ  ழபேநழ ீக் ம் 
பேய்ன கயண்டும். 

 களய்க் ழபேநழ ளல் அசுத்தநடைந்த பட்டை ள், தீயம், ஆழ்கூம் நற்றும் 
களனிளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ட குமழனில் களட்டு, சுண்ணளம்பு தூள் களட்டு 
புடதத்து யிை கயண்டும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழப்ண்டண ிழபேந்து உ பணங் ட நளற்றுதல் நற்றும் 
நிதர் ின் ைநளட்ைத்டதத் தடுக்  கயண்டும். 

 ஆழ்கூம் நற்றும் க ளமழக்குப்ட ட ரித்தல், புடதத்தல் நற்றும் நக் ச் 
பேய்தல் களன் பேனல்பட ளல் அயற்ழலுள் டயபடற அமழக் ளம்.  

 பேனழமக் ப்ட்ை இன்புலனன்ேள டயபஸ் தடுப்பூேழ டப் னன்டுத்தழ 
டயக் ளய்ச்ேல் களனளல் க ளமழ லக்கு ற்டும் ளதழப்ிடக் குடப்துைன், 

க ளமழ ில் இப்பு ற்டுயடதபம் தடுத்து, ண்டணனளர் லக்கு ட்ைம் 
ற்டுயடதத் தடுக் ளம். 

 கநலும், தடுப்பூேழ அிப்தளல்  ழடைக்கும் தழர்ப்பு ேக்தழ, தடுப்பூேழனிலுள் டயபறழன் 
யட க்கு நட்டுகந  ழடைக்கும். கய இன்புலனன்ேள டயபறழன் ல்ள 
யட  லக்கும் தடுப்பூேழ அிப்து ன்து டைபடனில் ேளத்தழனநற்தளகும். 
எபே குதழனில் களய் ற்டுத்தும் டயபடறக்  ண்ைழந்த ிகு அதற்கு தடுப்பூேழ 
தனளரித்து, களனின் தளக்குதடக் குடக் ளம். 

 டயக் ளய்ச்ேல் களய்க் ழர்ச்ேழ ற்ட்டிபேந்தளல், அடத  யிப்பதற்ப  உள் 
அலுயர் லக்கு உைடினள  களய்க் ழர்ச்ேழ ற்ட்டிபேப்டதத் பதரியிக்  
கயண்டும். 

அஸ்கோரினோேிஸ் 

கோனின் தன்ளந  

  

Anaemia and weight loss 
Young birds up to 3 months of 

age are more susceptible 

 This is a worm infestation of chickens. 

 Young birds up to 3 months of age are more susceptible. 

 It has significant effect on the production of birds. 

 இந்களனில் க ளமழ லக்கு  மழச்ேல், இபத்த கேளட , டை குடதல், இப்பு யி ழதம் 
அதழ ரித்தல், பட்டை உற்த்தழக் குடதல் களன் அழகுழ ள்  ளணப்டும். 

 

 



கோய்க்கோ கோபணங்கள் 

   

Ascaridia galli Malnourished bird Reusing of litter materials 

 

 அஸ்கோபடினோ கோி னும் உபேடப்புல க ளமழ ின் குைழல் எட்டுண்ணினள  
இபேந்து ளதழப்ிட ற்டுத்து ழது. 

 அஸ் ளர்டினள யட னிடச் ேளர்ந்த புலக் ள் டய டத் தளக்கும் பரின 
உபேடப்புலக் ளகும். 

 ேத்துக்குடளடுடைன க ளமழ ட இந்தப் புலக் ள் பளதுயள  ளதழக் ழன். 
 ஆழ்கூத்டதத் தழபேம்த்தழபேம்  ழக்க ளமழ ள் யர்ப்தற்கு உகனள ப்டுத்தும் 

களது இந்த புலக் ின் தளக் ம் க ளமழ ில் தீயிபநள  ற்டு ழது. 
 டயட்ைநழன் , ி நற்றும் ி12, ல்கயறு தளது உப்பு ள், புபதம் களன்யற்ழன் 

குடளட்ைளல் இந்தப் புலக் ின் தளக் ம் க ளமழ ில் தீயிபநள  ற்டு ழது. 
 அஸ் ளர்டினள  ளழ புலக் ின் பட்டை ட உட்ப ளண்ை பயட்டுக் ழி ள், 

நண்புலக் ள், களன்யற்டக் க ளமழ ள் உட்ப ளண்ைளல் அயற்றுக்கு இந்தப் 
புலக் ின் பதளற்று ற்டு ழது.  

 களதுநள பயப்ழட, ஈபப்தம், இபேக்கும் களது பட்டை ள் சுற்றுப்புத்தழல் 10-

12 ளட் ள் உனிகபளடு இபேக்கும்.  
 இந்தப் புலக் ின் பட்டை ள் குடந்த பயப்ழடக்கு தழர்ப்புத் தழன் 

பற்டய.  
 பன்று நளத யனதழற்கு கநல் உள் க ளமழ ள் இந்தப் புலக் ின் தளக்குதலுக்கு 

தழர்ப்பு ேக்தழனிடப் பற்ழபேக் ழன். 

கோய் அிகுிகள்  

   

Occlusion of thread like worms in 

intestine 
Anaemic Decreased egg production 

 

 இப்புலக் ின் தளக்குதளல் உைல் யர்ச்ேழக் குன்ழ, டை குடயள வும் 
இபேக்கும். 

 இப்புலக் ளல் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ில் இபத்தகேளட ,  மழச்ேல் களன் 
அழகுழ ள் ற்டும். 



 அதழ ப்டினள  க ளமழ ில் புலக் ின் தளக் ம் ற்டும் களது இபத்தக் மழச்ேல் 
க ளமழ லக்கு ற்டும். 

 அதழ ப்டினள  க ளமழ ில் புலக் ின் தளக் ம் ற்டும் களது இபத்தக் மழச்ேல் 
க ளமழ லக்கு ற்டும். 

 ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ள், உைல் பநழந்து, பட்டை உற்த்தழ ளதழக் ப்டு ழது. 

கோனிோல் ோதிக்கப்ட்ை ககோமிகின் உைில் ற்டும் கோய் அிகுிகள்  

 தல் களன் புலக் ள் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் குைழல் அடைத்துக் 
ப ளண்டிபேக்கும். 

  அஸ் ளர்டினள புலக் ள் ேழ ேநனங் ில் ளதழக் ப்ட்ை க ளமழ ின் பட்டை ில் 
கூை ேழ ேநனம் இபேக்கும். க ண்டிழங் பட பம் புலக் ள் உள் 
பட்டை டக்  ண்ைழனளம்.   

கோய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

   

Changing litter material Clean feeding troughs Clean feeding 

 

 

Clean water 

 

 க ளமழ லக்கு குழப்ிட்ை  ள இடைபயினில் டப்பேழன் னும் குைற்புல ீக்  
நபேந்தழடப் னன்டுத்தழ குைற்புலக் ட ீக்  கயண்டும்.  

 யனது குடயள க ளமழ ட, யனதள க ளமழ ிைநழபேந்து ிரித்து யர்க்  
கயண்டும். 

 ஆழ்கூத்டதத் தழபேம்த் தழபேம் உகனள ழப்டதத் தடுக் கயண்டும். 
 ஆழ்கூத்டதஅடிக் டி நளற்றுயதளல் க ளமழ ில் இப்புலக் ின் தளக்குதல் 

ற்டுயடதத் தடுக் ளம். 
 நண், ஆழ்கூம் களன்யற்ட படனள க் ட னளலயதளல்புலக் ின் 

இடைழடத் தளங் ழ ட அயற்ழழபேந்து ீக் ம் பேய்யதற்கு நழ வும் 
உகனள நள  இபேக்கும். 

 தகுந்த பூச்ேழக்ப ளல்ழ டப் னன்டுத்தழ ஆழ்கூத்தழலுள் புலக் ட 
அமழக் ளம். 

 ஆழ்கூத்டத ப்களதும் உர்யள  டயத்தழபேக்  கயண்டும். 



 தீயம் நற்றும் தண்ணரீ் இந்த புலக் ின் பட்டை ளல் அசுத்தநடைனளநல் 
ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும்.  

 சுத்தநள தீயத் தட்டு ள், நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு டகன ப்களதும் 
உகனள ழக்  கயண்டும். 

 க ளமழக்ப ளட்ைட  டச் சுற்ழபள் குதழ ில் தண்ணரீ் கதங் ளநல் ளர்த்துக் 
ப ளள் கயண்டும். 

இளச்ேிக் ககோமிகலக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண 

யனது 
(ோட்கில்) 

தடுப்பூேி அிக்கப்டும் 
யமி 

0 ளள் கநபக்ஸ் களய்க் ள 
தடுப்பூேழ  
             (ச் யி டி)  

0.2 நழழ, 
கதளலுக் டினில்  

5-7 ம் ளள்  இபளணிக்ப ட் களய்க் ள 
தடுப்பூேழ -ஆர் டி யி ஃப் 

பக்கு அல்து 
 ண் யமழனள   

10ம் ளள்  இன்ஃபக்ேழனஸ் 
ிபளங்ட ட்டிஸ் களய்க் ள 
தடுப்பூேழ 

பக்கு அல்து 
 ண் யமழனள   

12-14 ளட் ள் ிடி- இன்ைர்நீடிகனட்  பக்கு அல்து 
 ண் யமழனள   

28ம் ளள் இபளணிக்ப ட் களய்க் ள 
தடுப்பூேழ– பூஸ்ைர் (கேளட்ைள)  

தண்ணரீ் 
யமழனள   

பட்ளைக் ககோமிகலக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண 

யனது 
(ோட்கில்) 

தடுப்பூேி அிக்கப்டும் யமி 

0 ளள் கநபக்ஸ் களய்க் ள தடுப்பூேழ (ச் யி 
டி)  

கதளலுக் டினில் 0.2 

நழழ  
5-7 யது 
ளள்  

இபளணிக்ப ட் களய்க் ள தடுப்பூேழ -ஆர் 
டி யி ஃப் 

 ண் அல்து பக்கு 
யமழனள   

10ம் ளள்  லீச்ேழ களய்க் ள தடுப்பூேழ 
(கதடயப்ட்ைளல்) 

தண்ணரீில் 

12-14 ம் ளள்  ிடி – இன்ைர்நீடிகனட்   ண் அல்து பக்கு 
யமழனள  அல்து 
தண்ணரீில்  

18-22 

ளட் ள்  

இன்ஃபக்ேழனஸ் ிபளங்ட ட்டிஸ்   ண் அல்து பக்கு 
யமழனள  அல்து 
தண்ணரீில்  

24-27 

ளட் ள்  

இன்ஃபக்ேழனஸ் ிபளங்ட ட்டிஸ்பூஸ்ைர் 
தடுப்பூேழ  

தண்ணரீில் 

28-30 

ளட் ள்  

இபளணிக்ப ட் களய்க் ள தடுப்பூேழ– 

பூஸ்ைர் (கேளட்ைள)  
தண்ணரீில்  

6ம் யளபம்  க ளமழ அம்டந அல்து இன்ஃபக்ேழனஸ் 
ப ளடபேள (களய்த் தளக்குதல் 
பளதுயள க்  ளணப்ட்ைளல் நட்டும்)  

கதளலுக் டினில்  

8ம்யளபம்  இபளணிக்ப ட் களய் – ஆர்2ி அல்து கதளலுக் டினில் 



ஆர்டியி க  அல்து ேடதனில் 

9ம் யளபம்  க ளமழ அம்டந தடுப்பூேழ  இக்ட ப் 
குதழனில்  

12-13யளபம்  ி பூஸ்ைர்  தண்ணரீில்  

18ம் யளபம்  இபளணிக்ப ட் களய் – ஆர்2ி அல்து 
ஆர்டியி க   

கதளலுக் டினில் 
அல்து ேடதனில் 

45-50யளபம்  இபளணிக்ப ட் அல்து கேளட்ைள 
இபண்டு நளதங் லக்கு எபே பட  

தண்ணரீில்  

இப்பபேக்க கநோண்ளந 

இப்பபேக்கக் ககோமிகள் கநோண்ளந 

 இப்பபேக் த்தழற் ள  யர்க் ப்டும் பட்டைக்க ளமழ லக் ள கநளண்டந 
பட யணி ரீதழனள  பட்டைக் க ளமழ யர்ப்பு கநளண்டநனிடப் களன்து.  

 இப்பபேக் த்தழற் ள  யர்க் ப்டும் க ளமழ ின் யிட அதழ ம், கநலும் அடய 
இடும்  பேவுற் பட்டை நற்றும் பளரிக்கும் குஞ்சு ள் பம் அதழ  யபேநளம் 
 ழடைக் ழது. கய இப்பபேக் க் க ளமழ டப் பளநரிக்கும் களது நழகுந்த 
 யத்துைன் பளநரித்தளல் நட்டுகந இளம் அடைன படிபம். 

 கநலும், இப்பபேக் க் க ளமழ டப் பளநரிக்கும் களது, கேயல் ள் பளநரிப்பு, 

நற்றும் குஞ்சு பளரிப் ப் பளநரிப்பு களன்டய கூடுதள கயட ள் 
ன்தளல் நழகுந்த  யத்துைன் இயற்ட கநற்ப ளள்யது அயேழனநளகும்.  

இப்பபேக்கத்திற்கு யர்க்கப்டும் பட்ளைக்ககோமிகள யர்க்கும் பளகலம் 
கதளயப்டும் இையேதிபம்  

 இப்பபேக் த்தழற்குப் னன்டுத்தப்டும் பட்டைக்க ளமழ ட ஆழ்கூத்தழலும், 

ேளய்யள தடப ிலும், ேளய்யள தடப லம், ஆழ்கூம் இடணந்த தடப 
அடநப்ிகள அல்து இப்பபேக் க் க ளமழ லக் ள கூண்டு ிலும் 
யர்க் ளம். 

 இப்பபேக் த்தழற்குப் னன்டும் பட்டைக் க ளமழ லக்கு ஆழ்கூத்தழல் 
யர்க்கும் களது 1860 ேதுப பேநீ, ேளய்யள அல்து  ம்ி யட தடபனில் 450 

ேதுப பேநீ இை அவும், கூண்டு பட யர்ப்ில் கேயல் லக்கு 700 ேதுப பேநீ 
இை அவும் கதடயப்டும்.  

கேயல்கலம், பேனற்ளக பள கபேவூட்ைலும்  

 எபே ளள் யனதள கேயல் க ளமழக்குஞ்சு லக்கு  ளல் யிபல் டபம், 

தளடி டபம் பயட்டி யிை கயண்டும். கேயல் ட அயற்ழன் 0-21 யளப யனது 
யடப தினள  யர்க் கயண்டும்.  

 இனற்ட னள படனில் இயிபேத்தழ பேய்பம் களது, பட்டைக் க ளமழ ின் 
ண்ணிக்ட னில் 12%பம், பேனற்ட  பட  பேவூட்ைல் படனில் க ளமழ ட 
இப்பபேக் ம் பேய்பம் களது க ளமழ ின் ண்ணிக்ட னில் 8% ம் கேயல் ட 
யர்க்  கயண்டும்.  

 இப்பபேக்  யனது ஆபம்ிக்கும் களது (22 யளபங் ள்), 100 பட்டைக் க ளமழ லக்கு 
8 கேயல் ட யர்க்  கயண்டும்.  

 பநழந்த, பளண்டும் ழடனிலுள், உைல் நழற் கேயல் ட 
ண்டணனிழபேந்து  மழத்து யிை கயண்டும். பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் 



பேய்பம் களது 60%  பேம் யிந்தணுக் ட உடைன 0.5 நழழ யிந்து உற்த்தழ 
பேய்னக்கூடின 5% கேயல் ட யர்க்  கயண்டும்.  

 கேயல் ிழபேந்து யிந்துடய கே ரித்தவுைன் 0.03 – 0.05 நழழ யிந்துடயப் 
னன்டுத்தழ பட்டைக் க ளமழ ட 5 ளட் லக்கு எபே பட பேனற்ட  படக் 
 பேவூட்ைல் பேய்ன கயண்டும். 

அகு பயட்டுதல்  

 பட்டை நற்றும் கேயல் க ளமழ லக்கு அயற்ழன் 10-14 ளட் ள் யனதழலும், ிகு 
12-14 யளப யனதழலும் அகு ட பயட்ை கயண்டும். 

 பட்டைக் க ளமழ லக்கு அயற்ழன் அ ழன் அடிப்குதழனிழபேந்து 2 நழநீ அவு 
யிட்டு அ ழட பயட்ை கயண்டும். ஆளல் கேயல் லக்கு அயற்ழன் அ ழன் 
அடபப்குதழனிட பயட்டி யிை கயண்டும். 

 அ ழன் கநல் நற்றும்  வழ்ப்குதழனிட கபள க் பயட்ை கயண்டும். டயட்ைநழன் 
க   அகு பயட்டுயதற்கு எபே ளள் பன்ள வும், அகு பயட்டி 2-3 ளட் லக்கு 
தளது உப்பு ள்  ந்த தண்ணடீப அிக்  கயண்டும். 

தடுப்பூேி அிப்தும், உைல்  கநோண்ளந பளகலம் ின்யபேநோறு  

 இப்பபேக் த்தழற்கு யர்க் ப்டும் க ளமழ லக்குயணி ரீதழனள  யர்க் ப்டும் 
க ளமழ லக்கு அிப்டதப் களன்க கநற்கூழன கநளண்டந பட ள் 
அிக் ப்டு ழது.  

 க ளமழ லக்கு தடுப்பூேழ அிப்து இைத்தழற்கு இைம், கபத்தழற்கு கபம், நற்றும் 
அந்தப் குதழ ில் உள் களய் ின் தளக்குதலுக்க ற்யளறு கயறுடும்.  

 எபே யித்தழனளேம் ன்பயன்ளல், இப்பபேக் த்தழற் ள  யர்க் ப்டும் 
க ளமழ லக்கு அடய பட்டை உற்த்தழ பேய்யதற்கு பன்ள  இபளணிக்ப ட் களய், 

ிடி, ி, ஆர்இஏ, டநக்க ளிளஸ்நள களய் லக்கு ப ளல்ப்ட்ை 
களய்க் ழபேநழ டப் னன்டுத்தழத் தனளரித்த தடுப்பூேழ ள் அிக் ப்ை கயண்டும்  

 ேழ கபங் ில் இபளணிக்ப ட் களய், ிடி, ி, களய் லக்கு ப ளல்ப்ட்ை 
டயபஸ் ள் ப ளண்ை தடுப்பூேழ ட இப்பபேக் க் க ளமழ ின் 45ம் யளப யனதழல், 

குழப்ள  களய்த்தளக்குதல் அதழ பள் குதழ ில் அிப்தளல் 
க ளமழக்குஞ்சு லக்கு களய் தழர்ப்பு ேக்தழ  ழடைக் ழது. க ளமழ  ளபள களய்க் ள 
தடுப்பூேழனிட நட்டும் களய்த்தளக்குதல் உள் குதழ ில் இப்பபேக் க் 
க ளமழ ின் 10 யளப யனதழல் அிக்  கயண்டும்  

 கநலும் டநக்க ளிளஸ்நள நற்றும் ேளல்பநளபல்ள களய்க் ழபேநழ ின் 
தளக்குதல் இப்பபேக் க் க ளமழ லக்கு இபேக் ழதள ன்டதப் ரிகேளதழக்  
அயற்ழன் 16 யளப யனதழல் கேளதட பேய்து கநற்கூழன களய்க் ழபேநழ ின் 
தளக்குதல் இபேக்கும்ட்ேத்தழல் அயற்டப் ண்டணனிழபேந்து ீக் ழ யிை கயண்டும்.  

 ஆழ்கூ படனில் யர்க் ப்டும் க ளமழ லக்கு ஆறு யளபத்தழற்கு எபே படக் 
குைற்புல ீக் ம் பேய்ன கயண்டும். ஆளல் கூண்டு படனிலும், ேளய்யள தடப 
அடநப்ிலும் யர்க் ப்டும் க ளமழ லக்கு இபண்டு நளதத்தழற்கு எபே பட 
குைற்புல ீக் பம் பேய்னகயண்டும்.  

 குைற்புல ீக் ம் பேய்த ிகு இப்பபேக் க் க ளமழ லக்கு கேளட்ைள 
தடுப்பூேழனிட அிக் கயண்டும்.  

தயீநித்தல் 

 இப்பபேக் த்தழற்குப் னன்டும் பட்டைக்க ளமழ லக்கு, யணி ரீதழனள  
யர்க் ப்டும் க ளமழ டப் களன்க தீயத்தழழபேக்கும் பப்பளபேட் ள் 
இபேக்குநளறு தீயம் அிக்  கயண்டும். 



 இப்பபேக் த்தழற்கு யர்க் ப்டும் க ளமழ லக் ள தீயம், பட்டைக் 
க ளமழ லக் ள தீயத்தழல்குடந்த அயில் கதடயப்டும் தளது உப்பு ள், 

டயட்ைநழன் ள், களன்யற்ட  பேவுறும் தன்டந அதழ படைன, குஞ்சு பளரிக்கும் 
தழனுடைன பட்டை ட அதழ ம் உற்த்தழ பேய்ன அிக்  கயண்டும். 

 கநலும் இப்பபேக் த்தழற் ள  உகனள ழக் ப்டும் க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் 
தீயத்தழல் பூஞ்டே ச்சு ள் இல்ளதயளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். பில் 
பூஞ்டே ச்சு ள் பட்டை உற்த்தழனிட ளதழப்துைன், க ளமழ ின் உைல் 
த்டத ளதழப்ிட ற்டுத்தழ, அடய உற்த்தழ பேய்பம் பட்டை ின் 
 பேவுறும் தழன் நற்றும் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் ளதழக் ப்டும்.  

கேயல் நற்றும் பட்ளைக் ககோமிகலக்ககற்யோறு தயீநித்தல்  

 இப்பபேக் த்தழற் ள  யர்க் ப்டும் கேயல் லக்கு குடந்த அவு புபதம் 
அதளயது 13-14% இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். அயிற்கு அதழ நள 
புபதம் தீயத்தழல் இபேந்தளல் கேயல் ள் உற்த்தழ பேய்பம் யிந்தழன் தபம் நற்றும் 
யிந்தழன் அவும் ளதழக் ப்டும். 

 கய இப்பபேக் ம் பேய்பம் பட்டைக்க ளமழ லக்கு தினள தீயத்டத 
அிக்  கயண்டும். 

 இப்பபேக் த்தழற்குப் னன்டும் பட்டைக் க ளமழ லக்கு 18% புபதபம், 3-3.5 

ேதயி ழதம்  ளல்ேழனபம் இபேக்  கயண்டும். கேயல் லக்கு 13-14% புபதபம், 1-1.5% 

 ளல்ேழனம், டயட்ைநழன் ஈ – 40நழ ழ/ ழகள அயில் தீயத்தழல் இபேக்குநளறு 
ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். நற்டி கேயல் லக்கும், பட்டைக் க ளமழ லக்கும் 
அிக் ப்டும் தீயத்தழல் ந்த கயறுளடு லம் இபேக் த் கதடயனில்ட.  

 கேயல் ள் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ ட ஆழ்கூத் தடப நற்றும் ேளய்யள தடப 
அடநப்ில் யர்க்கும் களது தித்தினள  தீயத்தட்டு ட டயக்  கயண்டும். 
கூண்டு படனில் யர்க்கும் களது கேயல் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ டத் 
தித்தி கூண்டு ில் யர்ப்தளல் அடய லக்கு100% துல்ழனநள  தீயத்டத 
தித்தினள  அிக்  கயண்டும்.  

இப்பபேக்கக் ககோமிகள ஒகப நோதிரினோகப் போநரித்து யர்த்தல்  

 இப்பபேக் க்க ளமழ ிழபேந்து அதழ  ண்ணிக்ட னிள பட்டை டப் ப 
அயற்ழற்கு படனள கநளண்டந பேனல்ளடு ட அித்து, குடந்த 
ண்ணிக்ட னிள க ளமழ டப் ண்டணனிழபேந்து  மழக்  கயண்டும்.  

 க ளமழக்குஞ்சு ின் ளன்கு யளப யனதழழபேந்து உைல் டைக்க ற்யளறு 
தித்தினள ப் ிரித்துப் பளநரிக்  கயண்டும். 

 பநழந்த, களஞ்ேளள  இபேக் க்கூடின க ளமழக்குஞ்சு லக்கு அதழ   யம் அித்து, 

ப ளட்ைட னிலுள் அடத்து க ளமழ லம் எகப நளதழரினள  யபேநளறு 
ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும். 

 ந்த எபே ழடனிலும் ண்டணனிலுள் 80% க ளமழ ள் எகப நளதழரினள  
இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும்.  

கபேவுற் பட்ளைகள கேகரித்தல் நற்றும் போநரித்தல் 

 ேளய்யள தடப அல்து ஆழ்கூ தடப அடநப்ில் க ளமழ ள் பட்டைனிடுயதற்கு 
ற்யளறு பட்டைனிடும் பட்டி ட 4-5 க ளமழ லக்கு என்று ன் யி ழதத்தழல் 
க ளமழ ின் 18-20 யளப யனதழழபேந்து ப ளட்ைட னில் டயக்  கயண்டும். இபவு 
கபங் ில் பட்டைனிடும் பட்டினிட படி டயத்து யிை கயண்டும். இவ்யளறு 
பேய்யதளல் இபவு கபங் ில் க ளமழ ள் பட்டைனிடும் பட்டிக்குள் பேன்று 



அைங் ழக்ப ளள்யது தடுக் ப்டுயதளல், பட்டைனிடும் பட்டி அலக் ளயதும் 
தடுக் ப்டு ழது. 

 பட்டைக்க ளமழ ின் 22 யளப யனதழல் அயற்ழன் ப ளட்டைனில் தறு 
க ளமழ லக்கு 8 கேயல் ள் ன் யி ழதத்தழல் கேயல் ட யிை கயண்டும்.  

  பேவுற் பட்டை ட அடய 48-50  ழபளம் டைனில் இபேக்கும் களது அல்து 
க ளமழ ள் அயற்ழன் 25 யளப யனதழட அடைபம் களது இடும் பட்டை டகனள 
அல்து இயற்ழல் து அதழ நள  ள அகயள, அயற்ட அடை டயப்தற் ள  
கே ரிக்  கயண்டும். 

  ளடனில் எபே படகனள அல்து இபண்டு நணி கபத்தழற்கு எபே படகனள 
ஆழ்கூத் தடபனில் அல்து  ம்ி யடத் தடப ில் யர்க் ப்டும் க ளமழக் 
ப ளட்ைட னில் பட்டை ட கே ரிக்  கயண்டும். கூண்டு படனில் 
யர்க் ப்டும் க ளமழப்ண்டண ில் 2-3 பட பட்டை ட கே ரிக்  கயண்டும்.  

 சுத்தநள பட்டை ட, உடைந்த, அலக் ள, படனற் யடியபடைன, 

அேளதளபநளண பட்டை ிைநழபேந்து தினள ப் ிரித்து தினள  டயக்  
கயண்டும். 

 ேரினள யடியம்,ேரினள அவு, தபநள பட்டை ஏடு ட உடைன பட்டை ட 
அடை டயப்தற் ள ப் ளது ளத்து டயக்  கயண்டும். ஆளல் இயற்ட சுத்தம் 
பேய்னக்கூைளது. 

 அசுத்தநடைந்த பட்டை ட உப்புத் தளள் அல்து உர்ந்த துணி அல்து ஞ்சு 
ப ளண்டு சுத்தம் பேய்து அடை டயப்தற்குப் னன்டுத்தளம். 

 பட்டை ட தண்ணரீ் டயத்து சுத்தம் பேய்னக்கூைளது. இதப கேதளபபற் 
பட்டை ட உணவுக்குப் னன்டுத்தழக்ப ளள்ளம்.  

 பன்று நைங்கு ளர்நழன்  டபேல் நற்றும் பளட்ைளேழனம் ர்நளங் கட் ப ளண்டு 
பட்டை ட கே ரிக்கும் அடனில் அடை டயப்தற்கு 6 நணி கபத்தழற்கு 
பன்ளல் புட  பட்ைம் பேய்ன கயண்டும். 

 எபே யளபத்தழற்கு கநல்  பேவுற் பட்டை ட கேநழத்து டயக் க்கூைளது. கூண்டு 
படனில் க ளமழ ட யர்க்கும் களது, கூண்டின் பட்டை கே ரிக்கும் குதழனின் 
கநல் டளன் அல்து பப்ர் ளனிட யிரித்து யிடுயதளல் பட்டை ில் 
தண்ணின யிரிேல் ள் யிலயது தடுக் ப்டும். இல்டகனல் கூண்டு ின் 
தடபனின் நீது ிளஸ்டிக் அடநக் ப்ட்ை கூண்டு ட உகனள ழக் ளம்.  

Hatchery operation and sanitation  

 க ளமழக்குஞ்சு ின் கதடயக்க ற் பட்டை ட அடை டயக்  கயண்டும். 
 குஞ்சு பளரிப் த்தழன் அயிற்க ற் பட்டை ட எபே யளபத்தழல் 1-6 பட 

அடை டயக் ளம். 100 க ளமழக்குஞ்சு ள் கதடயப்ட்ைளல் 250 பட்டை ட அடை 
டயக்  கயண்டும். 

 நீதழனிபேக்கும்  பேவுற் பட்டை ட கயறு குஞ்சு பளரிப் ங் லக்க ள அல்து 
உணயிற் ள கயள யிற்று யிைளம்.  

 கேயல் க ளமழக் குஞ்சு ட கேயல் ேந்டதனில் யிற்று யிைளம் அல்து 
அயற்ட ப ளன்று அயற்ழழபேந்து கேயல்  ழத்தூள் தனளரித்து தீயத்தழல் நீன் 
தூலக்கு நளற்ள ப் னன்டுத்தளம்.  

 களஞ்ேளள  32  ழபளம் டைக்குக்  வழ் இபேக்கும் பட்டைக் க ளமழக்குஞ்சு டபம் 
 மழத்து யிைளம்.  

 டமன குஞ்சு பளரிப் ங் டப் களல் அல்ளநல், புதழதள  யடியடநக் ப்டும் 
குஞ்சு பளரிப் ங் ில் பட்டை அட்டை ட சுத்தம் பேய்யதற்ப  தினள 
எபே அட, குஞ்சு பளரிப் ங் ிழபேந்து 30 நீட்ைர் தள்ி இபேக்குநளறு ளர்த்துக் 
ப ளள் கயண்டும்.  

 



உற்த்தி கோக்கங்கள் நற்றும் தபம்  

 ரிந்துடபக் ப்ட்ை உைல் டை, தீயம் டுக்கும் அவு, பட்டை உற்த்தழ, இப்பு 
யி ழதம் களன்டய  வழ்க் ண்ை அட்ையடணனில் ப ளடுக் ப்ட்டுள். 

 எவ்பயளபே க ளமழ ின் உள் இத்தழற்க ற்யளறு கநற்கூழன அம்ேங் ின் நதழப்பு 
கயறுடும். இப்பபேக் க் க ளமழ ட யர்ப்யர் கநற்கூழன தபத்தழல் 
க ளமழ ட உற்த்தழ பேய்தளல் நட்டுகந ளம் அடைன படிபம். 

ல்கயறு யனதோ இப்பபேக்க பட்ளைக்ககோமிகின் தயீம் டுக்கும் அவு  

 

யனது 
(யோபங்கில்) 

குஞ்சு
ப் 
பேய
ம்  

(0-8) 

யபே
ம் 
பேயம்  

(9-15) 

பட்ளைனிடுயதற்
கு பந்ளதன 
பேயம்  

(16-18) 

பதல் 
பட்ளைனிடு
ம் பேயம்  

(19-34) 

இபண்ைோம் 
பட்ளைனிடும் பேயம் 

(35-72) 

புபதம் (%)  20.00  17.00  17.00  19.00  17.50  

உணவு 
பேரிப்தளல் 
 ழடைக்கும் ரி 
ேக்தழ (Kcal/kg)  

2750  2550  2550  2550  2500  

ழகளழனின் 
அநழம் (%)  

1.40  0.10  1.20  1.40  1.20  

டேவன் (%)  1.10  0.80  0.80  0.88  0.75  

பநத்தழகனளின் 
(%)  

0.50  0.40  0.45  0.50  0.40  

பநத்தழகனளின்
+ ேழஸ்டைன் (%)  

0.75  0.60  0.65  0.73  0.62  

 ளல்ேழனம் (%)  1.10  1.10  2.50  3.80  4.00  

 ழடைக்கும் 
ளஸ்பஸ்  

0.45  0.45  0.45  0.45  0.42  

கேளடினம் (%)  0.20  0.18  0.20  0.20  0.20  

டயட்ைநழன் A 

(IU/kg)  

20,000  16,000  20,000  20,000  20,000  

டயட்ைநழன் D 

(IU/kg)  

4,000  3,200  4,000  4,000  4,000  

டயட்ைநழன் E 

(mg/kg)  

60  40  60  60  60  

டயட்ைநழன் K 

(mg/kg)  

4.00  3.20  4.00  4.00  4.00  

டபகளிகயி
ன் (mg/kg)  

20  50  20  20  o   

 

இப்பபேக்கக் ககோமிகின் உற்த்திக் குணன்கின் தபம்  

குணன்  தபம் 

ஆழ்கூ படனில் அல்து ேளய்யள 
தடப அடநப்ில் யர்க் ப்டும் தறு 
க ளமழ லக்கு  ழடைக்கும் குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட   

10 



கூண்டு படனில் யர்க் ப்டும் 100 

க ளமழ லக்குக்  ழடைக்கும் குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட   

3 

பட்டை உற்த்தழ பேய்பம் யடப க ளமழ ள் 
டுக்கும் பநளத்த தீயத்தழன் அவு 
( ழகள ழபளம் ில்)  

6.0 

எபே ளடக்கு எபே பட்டைனிடும் க ளமழ 
உண்ணுன் தீயத்தழன் அவு ( ழகளக் ில்)  

110 

இப்பபேக்   ளத்தழன் களது எபே கேயல் 
எபே ளடக்கு உட்ப ளள்லம் தீயத்தழன் 
அவு ( ழபளம் ில்)  

100-105 

பட்டை உற்த்தழனின்  ளம் (யளபங் ில்)  24-72 

எபே க ளமழ உற்த்தழ பேய்பம்  பேவுற் 
பட்டை ின் ண்ணிக்ட   

260 

எபே ளள் பளரித்த பநளத்த குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட  

230 

எபே தளய்க்க ளமழனிைநழபேந்து உற்த்தழ 
பேய்த குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட  

110 

எபே தளய்க்க ளமழனில் உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை 
யிற்கும் தபபடைன க ளமழக்குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட  

105 (female) 

எபே ளள் யனதழல் க ளமழக்குஞ்சு ின் டை 35 

கேயல் இப்பபேக் த்தழற்குத் தனளபளகும் 
களது அதன் உைல் டை  

1.6 

பட்டைக் க ளமழ இப்பபேக் த்தழற்கு 
தனளபளகும் களது அதன் உைல் டை 

1.25 

ண்டணனிழபேந்து  மழக்கும் களது 
கேயல் ின் ேபளேரி உைல் டை 

2.0 

ண்டணனிழபேந்து  மழக்கும் களது 
பட்டைக் க ளமழ ின் ேபளேரி உைல் டை 

1.5 

யபேம் பேயத்தழல் ற்டும் இப்பு யி ழதம் 5% 

பட்டைனிடும் பேயத்தழல் ற்டும் இப்பு 
யி ழதம் 

8% 

 

Parent stock performance potential 

குணன்கள்  கேயல் பட்ளைக்ககோமி 
ளன்கு யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  300  250  

ட்டு யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  725  580  

12 யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  1100  850  

16 யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  1350  1100  

20 யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்) 1550  1300  

40 யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  2000  1600  

72 யளப யனதழல் உைல் டை ( ழபளம் ில்)  2300  1700  

எகப நளதழரினள  க ளமழ ள் இபேப்து >80%  >80%  

0-8 யளபங் ில் டுத்த பநளத்த தீயத்தழன் 
அவு( ழகளக் ில்)  

3.0  2.5  



0-8 யளபங் ில் டுத்த பநளத்த தீயத்தழன் அவு 
( ழகளக் ில்) 

4.5  4.0  

0- 20 யளபங் ில் டுத்த பநளத்த தீயத்தழன் அவு 
( ழகளக் ில்) 

7.5  6.5  

21 - 72 யளபங் ில் டுத்த பநளத்த தீயத்தழன் அவு 
( ழகளக் ில்) 

38.0  40.0  

எபே  பேவுற் பட்டை உற்த்தழக்கு க ளமழ 
டுத்துக்ப ளண்ை தீய அவு ( ழபளம் ில்)  

145  

எபே குஞ்சு பளரிக்கும் பட்டை உற்த்தழக்கு க ளமழ 
டுத்துக்ப ளண்ை தீய அவு ( ழபளம் ில்)  

188  

0-20 யளப யனதழல் ேபளேரி உனிர் யளலம் யி ழதம் (%) 94  

21-72 யளப யனதழல் ேபளேரி உனிர் யளலம் யி ழதம் (%)  92  

0-72 யளப யனதழல் இப்பு யி ழதம்(%)  14%  

ப ளட்ைட னில் யிைப்ட்ை க ளமழ லக்க ற் உற்த்தழ 
பேய்னப்ட்ை பட்டை ின் ண்ணிக்ட   

(20-72 யளப யனதழல்)  

280  

% குஞ்சு பளரிக்கும் ேதயி ழதம்  90  

எபே ப ளட்ைட னில் அடைக் ப்ட்ை க ளமழ லக்கு 
உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை யிற்கும் தகுதழபள் 
குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட   

110  

                                                                                                                                                                 

இப்பபேக்கக் ககோமிகில் ற்டும் குளோடுகள் 

 இப்பபேக் க் க ளமழ ில் இச்கேர்க்ட னின் களது கேயல் ள் நற்றும் 
பட்டைக் க ளமழ ின் ண்ணிக்ட னில் குடளடு ள், கேயல் ின் உைல் 
டைனிடக்  ட்டுப்டுத்துயதழல் குடளடு ள் களன்டய ற்டும்.  

 இப்பபேக் க் குடளடு ட ளன்கு பட்டைனிடும் பேயங் ள ப் ிரிக் ளம் – 

நழ  ேழழன யனதழல் ற்டுதல், உனர்ந்த பட்டைனிடும் பேயத்தழல் ற்டுதல், 

டுத்தப பட்டைனிடும் பேயத்தழல் ற்டுதல், பட்டைனிடும்  டைேழப் பேயத்தழல் 
ற்டுதல்.  

I. நிகக் குளந்த யனதில் பட்ளைனிடுதல் (26-28 யோபங்கள்)  

 ல் இப்பபேக்  பேனல்ளடு ட உடைன கேயல் ள் குடந்த 
ண்ணிக்ட னில் அல்து களதுநள ண்ணிக்ட னில் இல்ளதழபேத்தல். கய 
இப்பபேக்   ளத்தழன் ஆபம்ப் குதழனில் 100 பட்டைக் க ளமழ லக்கு 4 பதல் 5 

கேயல் ள் இபேத்தல்  

 நழ  அதழ நள அனற்ேழனின்  ளபணநள  ேழ கபங் ிகள அல்து 
ழபந்தபநள கயள ேளதளபணநள  இபேக்கும் ேழ கேயல் ில் யிந்து உற்த்தழ 
இபேக் ளது.  

 ளர்ப்தற்கு ன்ள  இல்ளத அல்து எகப நளதழரி இல்ளத கேயல் ட 
இப்பபேக் க் ப ளட்ைட னில் டயத்தழபேத்தல். கநலும் இப்பபேக் க் 
ப ளட்ைட னில்  மழக் த் தகுதழனள க ளமழ ட அதழ  ண்ணிக்ட னில் 

டயத்தழபேத்தல். அதளயது ேழழன கேயல் ள்,  ள ம் களன் தடனிட உடைன 
கேயல் ள் களன்யற்ட அதழ  ண்ணிக்ட னில் டயத்தழபேத்தல். பற்ழலும் 
இயிபேத்தழ பேய்ன படினளத கேயல் ட அதழ  ண்ணிக்ட னில்இப்பபேக் க் 
ப ளட்ைட னில் டயத்தழபேத்தல்  



 அதழ  கய ம் உள் கேயல் லக்கு னந்து பட்டைக் க ளமழ ள் பட்டைனிடும் 
பட்டி லக்குள்கள அல்து னந்து களய் ப ளட்ைட னின் தடபனில் இபேக்கும். 
கய இயற்ழன் இச்கேர்க்ட  பேனல்ளடு குடந்து யிடும். கய ஆபம் 
இப்பபேக்   ளத்தழல் 100 பட்டைக் க ளமழ லக்கு 4-5 கேயல் லக்கு கநல் 
டயத்தழபேக் க் கூைளது.  

 இப்பபேக் க் க ளமழ ின் 25-251/2 யளப யனதழற்கு பன்ளல் பட்டை ட 
அடைக்கு டயக்  கயண்டும். க ளமழ ின் 24-25 யளப யனதழல் இடும் பட்டை ின் 
குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் 65-73 %,  பேவுறும் ேதயி ழதம் 83-88%. இந்த கநற்கூழன 
உற்த்தழத்தழன் ள் க ளமழ லக்கு தும் ளதழப்பு ள் இல்ளநல் இபேந்தளல் 
இபேக்கும். 

II. ககோமிகின் அதிகட்ே உற்த்தித் திில் குஞ்சு போரிக்கும் தின்(29-39 யோபங்கள்)  

 இந்த யனதழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பட்டை ின்  பேவுறும் தழன்  வழ்க் ண்ை 
 ளபணங் ளல் குடந்து யிடும் 

o இப்பபேக் த்தழன் ன்ள  உள் கேயல் ள் குடயள  இபேத்தல் 
அல்து கேயல் ள் அதழ  பேனல்ளட்டுைன் இபேத்தல் – கநற்கூழன இபண்டு 
 ளபணங் ள் இச்கேர்க்ட   ளத்தழன் ஆபம்த்தழல் இபேந்தளல் அதழ  ட்ே 
உற்த்தழ  ளம் பலயதும் பட்டை ின்  பேவுறும் தழன் குடபம் 

o கேயல் ள் குடந்த அவு தீயத்டத டுத்தல்; குடந்த தீயம் டுக்கும் 
தழளல் ல் உைற்தழகளடு இபேக்கும் கேயல் ள் ண்டணனிழபேந்து 
 மழக் ப்ட்டு யிடுயதுைன், ன்ள  இபேக்கும் கேயல் ின் உைல் டை 
குடந்து யிடுதயளல் யிந்து உற்த்தழபம் பலயதும் ழன்று யிடும். 
கேயல் லக்ப ன்று தினள  தீயம் அிக் ளத களதும், கேயல் ள் 

பட்டைக் க ளமழ ின் தீயத்டத டுக்  படினளத களதும் 
கநற்கூழனயளறு யிந்து உற்த்தழ கேயல் ில் ளதழக் ப்டும். உற்த்தழத் 
தழன் இல்ளத கேயல் ின் ேபளேரி உைல் டை அதழ ரிக்கும்.  

o இப்பபேக் த்தழற்கு னன்டுத்தப்டும் க ளமழ ள் நற்றும் கேயல் ள் 
குடந்த அவு தண்ணரீ் குடித்தல்  

o களய் ள் அல்து  ளல் ள் ளதழக் ப்டுதல்  

o அதழ  ண்ணிக்ட னிள க ளமழ டக் குடயள இைத்தழல் 
டயத்தழபேத்தல் – இவ்யளறு டயத்தழபேப்தளல் கேயல் ின் இயிபேத்தழ 
பேனல்ளடு ளதழக் ப்ட்டு, பட்டை உற்த்தழபம் குடந்து யிடு ழது. 
கய எபே பட்டைக் க ளமழக்கு 1.8 ேதுப அடி இைம் (எபே ேதுப நீட்ைரில் 6 

க ளமழ லக்கு கநல்) ேளய்யள தடப அடநப்ில் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் 
ப ளள் கயண்டும். 

o இப்பபேக் க் க ளமழ ின் எபே ப ளட்ைட னில் 9-10 கேயல் லக்கு 
தழள  12-13 கேயல் ள் இபேந்தளல் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் 
குடந்து யிடும். ேழ கேயல் ள் களதுநள அவு தீயத்டத உண்ணளத 
களது பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் ளதழக் ப்ட்டு யிடும்.  

III. நத்தின உற்த்தி கோத்தில் பட்ளைகின் கபேவுறும் தின் (40-50 யோபங்கள்)  

 கேயல் ள் குடயள  தீயம் உட்ப ளள்லதல்  

 குடயள அவு தண்ணடீப கேயல் ள் நற்றும் க ளமழ ள் குடிக் ளநல் இபேத்தல்  

 களய் ள் நற்றும்  ளல் ில் ற்டும் ளதழப்பு ள் 

 அதழ நள ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ட குடந்த இைத்தழல் டயத்தழபேத்தல்  

 கேயல் லக் ள தீய இைத்தழன் அவு குடயள  இபேத்தல்  

 ல் இப்பபேக்  பேனல்ளடு லைன் இபேக்கும் கேயல் ள் களதுநள 
ண்ணிக்ட னில் இல்ளநல் இபேத்தல் – பளதுயள  100 க ளமழ லக்கு 



பளநரிக் ப்டும் 81/2 – 91/2 % கேயல் ில் 2-3% இம் கேயல் ள் இபேக்கும். டுத்தப 
உற்த்தழ  ளத்தழல் களதுநள அவு இப்பபேக்  பேனல்ளட்டில் இபேக்கும் 
கேயல் ள் இல்ளநல் இபேப்தற் ள  ளபணங் ளய: 

o அதழ  டைபடைன கேயல் ள் – இப்பபேக்  பேனல்ளடு குடயள  
இபேத்தல் 

o கேயல் ின் ளதங் ள் நற்றும்  ளல் ள் ளதழக் ப்டுதல் – இது உைல் டை 
ேளர்ந்தது  

o Ratio reduction - due to male mortality and normal culling.  

 கேயல் ள் அதழ  பேனல்ளட்டுைன் இபேத்தல்- பன்க கூழன  ளபணங் ளல் 
கேயல் ள் அதழ  பேனல்ளட்டுைன் இபேக்கும்.ஆபம் இப்பபேக்   ளத்தழல் 
கேயல் ள் அதழ  பேனல்ளட்டுைன் இபேக்  ம ழ யிடும். இவ்யளறு கேயல் ள் 
இபேக்கும் களது, ப ளட்ைட னில் பட்டைக் க ளமழ ள் னந்து  ளணப்டுயடதபம், 

அயற்ழன் பது ழல்  ளனங் லம்  ளணப்டும். கநலும் பட்டைக் க ளமழ ள் னந்து 
ப ளட்ைட னில் இபேக்கும் அல்து பட்டைனிடும் பட்டிக்குள் எிந்தழபேப்டதபம் 
 ளணளம்.  

 அதழ நள இகு ள் உதழர்தல் – பநன்டநனள பது ழட உடைன பட்டைக் 
க ளமழ ள் கேயல் லைன் இயிபேத்தழனிடத் தடுப்தற் ள  ப ளட்ைட னிககன 
இபேக்கும் அல்து பட்டைனிடும் பட்டி லக்குள் எிந்தழபேக்கும். குடந்த 
தீயம் டுத்தல், குடந்த அவு ேக்தழ அல்து புபதம் (அநழகள அநழங் ள்) 
தீயத்தழல் இபேத்தல், குிர்ந்த தட் பயப்ழட களன்  ளபணங் ளல் ற்டும்.  

 அதழ  பயப்நள தட்பயப்ம் – பட்டை உற்த்தழபம், பட்டை ின்  பேவுறும் 
தழனும் ளதழக் ப்டும்.  

IV. பட்ளைனிடும் கோத்தின் ின்குதினில் பட்ளைகின் குஞ்சு போரிக்கும் தின் (50-

65 யோபங்கள்)  

 யனதள  ளத்தழல் பளதுயள  ற்டும் இயிபேத்தழ பேனல்ளடு குடதல், 

யிந்தழன் உற்த்தழபம், யிந்துயில் யிந்தணுயின் ண்ணிக்ட  குடளடு களன் 
 ளபணங் ளல் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் ளதழக் ப்டு ழது. கய 
ப்களதும் பளநரிக் ப்டும் 9-91/2% கேயல் ள் ப ளட்ைட னில் பளநரிக் ப்ை 
கயண்டும். இயற்ழல் 7-8% கேயல் ள் ல் இயிபேத்தழ பேனல்ளட்டுைன் இபேக்  
கயண்டும். இந்த  ள  ட்ைத்தழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பட்டை ின்  பேவுறும் 
தழன்  வழ்க் ண்ை  ளபணங் ளல் ளதழக் ப்டு ழது.  

o 40-50 யளப யனதழல் பட்டை ின் குஞ்சு பளரிக்கும் தழன் குடயதற் ள 
 ளபணங் க இந்த யனதழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பட்டை ின் குடந்த 
குஞ்சு பளரிக்கும் தழனுக் ள  ளபணங் ள  இபேக் ழன். 

o அதழ  டைபள் பட்டைக் க ளமழ ள் – பற்குதழனில் கூழனடி, இதட 
அதழ ப்டினள  யிநர்ேழக்  படினளது.  

o கேயல் ின் ேபளேரி உைல் டை 10 வுண்டு ள் பதல் (4.54  ழகள) 9.71-9.81 

வுண்டு லக்கு கநல் இபேப்து ல்து. 5.2  ழகளயிற்கு கநல் உைல் டை 
இபேக்கும் கேயல் ில் இந்த யனதழல் இச்கேர்க்ட  பேனல்ளடு குடயள  
இபேக்கும்.  

 

இப்பபேக்கத்திற்குப் னன்டும் ககோமிகள் நற்றும் 
கேயல்களத்     கதர்ந்பதடுத்தலும் கமித்தலும்  

 பட்டைனிைளத, குடந்த பட்டை உற்த்தழத் தழன் ப ளண்ை பட்டைக் 
க ளமழ டபம், நட்டுத் தன்டந நற்றும் குடந்த  பேவுறும் தழனுடைன 



யிந்துயிட உற்த்தழ பேய்பம் கேயல் ட ண்டணனிழபேந்து ீக்குயது 
 மழத்தல் ப்டும்.  

 களய் இல்ளநல் இபேந்தளல்,  மழக்கும் க ளமழ ள் யிற்ட பேய்யதற்கும், 

உண்ணுயதற்கும் ற்டய.  
 பளதுயள  இப்பபேக் த்தழற்கு கேயல் ள் அயற்ழன் உைற் ட்டு, நற்றும் 

அயற்ழன் யிந்துயிலுள் யிந்தணுக் ின் ண்ணிக்ட  களன்  ளபணங் ட 
டயத்து இப்பபேக் த்தழற் ள  கதர்ந்பதடுக் ப்டு ழன். 

 இனற்ட னள இச்கேர்க்ட  படனில் கேயல் ின் யிந்தணுக் ின் 
உற்த்தழபைன், அயற்ழன் இச்கேர்க்ட  பேனல்ளடும் நழ வும் பக் ழனநளகும்.  

 பட்டைக் க ளமழ ில் தபநள பட்டை உற்த்தழ பேய்பம் குணன் லம் 
 ணக் ழல் டுத்துக் ப ளள்ப்டும்.  

 குடந்த உற்த்தழத்தழன் ப ளண்ை க ளமழ ட ண்டணனிழபேந்து  மழப்து 
பட்டை உற்த்தழக்கு ஆகும் பேவு டக் குடப்துைன், களய் ின் 
தளக்குதடபம் குடத்து, அதழ  உற்த்தழ பேய்பம் பட்டைக் க ளமழ லக் ள இை 
அடயபம் அதழ ரிக்கும்.  

 பட்டைக் க ளமழ ள் பட்டை உற்த்தழ பேய்னளயிட்ைளலும் தீயம் உட்ப ளள்லம். 
இந்த க ளமழ ட ண்டணனிழபேந்து ீக்குயதளல் ல் உற்த்தழத்தழன் ப ளண்ை 
க ளமழ லக்கு அதழ  இையேதழபம், அதழ  தீயபம்  ழடைக்கும்.  

 இப்பபேக் க் க ளமழ ள் இபண்டு படனில் ண்டணனிழபேந்து 
 மழக் ப்டு ழன்.  

o இப்பபேக் க் க ளமழ ட ப ளட்ைட னில் யிடும் களது  மழத்தல் 

o தித்தினள  க ளமழ டப் ரிகேளதழத்து, அடய பட்டைனிடு ழதள 

அல்து அயற்ழன் பந்டதன உற்த்தழத்தழட ஆபளய்ந்து அதன்டி 
அயற்டப் ண்டணனிழபேந்து  மழத்தல் 

பேனற்ளக பள கபேவூட்ைல்  

 க ளமழ ின் உற்த்தழத்தழட அதழ ரிக்  பேனற்ட  பட  பேவூட்ைல் எபே 
பக் ழனநள பேனல்ளைளகும். குழப்ள  அதழ  டைபள் இப்பபேக் க் 
 ழக்க ளமழ ள் நற்றும் இப்பபேக்  யளன்க ளமழ ள் களன்யற்ழல் 
பட்டை ின்  பேவுறும் தழன் குடயள அவு இபேப்தளல் பேனற்ட  பட 
 பேவூட்ைல் நழ வும் உகனள நளதள  இபேக் ழது.  

 நளடு ில் பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் ன்ள  பேனல்டுத்தப்டு ழது 
ன்ளலும் க ளமழனிங் ில் பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் ன்ள  
பேனல்டுத்தப்டுயதழல்ட. பில் கேயல் ின் யிந்தணுக் ட ீண்ை 
ளட் லக்கு கேநழக்கும் பதளமழல்தட்ங் ள் இன்னும் யர்ச்ேழ அடைனயில்ட. 

 தற்களது இபேக்கும் பதளமழல் தட் பட ள் பம்,கேயல் ிைநழபேந்து யிந்து 
கே ரிக் ப்ட்டு அயற்ட அப்டிகன அல்து யிந்துயிலுள் யிந்தணுக் ின் 
அயிடக் குடக்  டைலுயன்ட் ப்டும் தழபயத்துைன் 1;2 ன் யி ழதத்தழல் 
 ந்து உைக பேனற்ட  பட  பேவூட்ைலுக்கு னன்டுத்தப்டு ழன். எபே 
கேயழல் இபேந்து எபே பட கே ரிக் ப்டும் யிந்து, அதன் அவு நற்றும் 
அதழலுள் யிந்தணுக் ின் ண்ணிக்ட னிடப் பளறுத்து 5-10 க ளமழ லக்கு 
பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் பேய்ன ற்து.  

 பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் ின்ற்ப்டும் ண்டண ில், கேயல் ள் அடய 
ைநளடும் அயிற்கு இை யேதழ ப ளண்ை திக் கூண்டு ில் அடைத்து 
பளநரிக் ப்டு ழன். 

 கேயல் ிைநழபேந்து யிந்துடய கே ரிக் வும், அதடப் னன்டுத்தழ பேனற்ட  
படக்  பேவூட்ைல் பேய்னவும் எபே குலயள  ணினளர் ள் இபேக்  கயண்டும். 

 இந்தக் குலயிலுள் ணினளர் ட அடிக் டி நளற்றுயதளல் கேயல் ின் 
ேளதளபண மக் யமக் ங் ள் ளதழக் ப்டும் 



 யிந்துடய கேயல் ில் கே ரிக்கும் களது அயற்டக்  டிநள க் ட னளலயடதத் 
தயிர்க்  கயண்டும். பில்  டிநள க் ட னளலம் களது கேயல் லக்கு 
ற்டும் னம்  ளபணநள  அயற்ழன் யிந்து பயிகனற்ப்டும் அவு 

குடந்துயிடும்.  

ககோமி யிந்துயின் குணன்கள்  

 பளதுயள  கேயல் ள் அயற்ழன் 16ம் யளப யனதழல் யிந்துடய உற்த்தழ பேய்ன 
ஆபம்ிக்கும். ஆளல் இந்த யனதழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் யிந்தணுக் ின்,  பே 
பட்டை டக்  பேவூட்டும் தழன் குடயள  இபேக்கும். 

 கய கேயல் ள் அயற்ழன் 22-24 யளப யனதழல் யிந்துடய கே ரிக் ப் 
னன்டுத்தப்ை கயண்டும். 

 கேயல் ின் யிந்துயின் ழம் பயள்டனள  அல்து பத்து பயள்ட ழத்தழல் 
இபேக்கும். 

 அதழ  டைபள் இத்டத ேளர்ந்த கேயல் ள் 0.75 – 1 நழழ யிந்துவும், குடயள 
டைபள் இத்டதச் ேளர்ந்த கேயல் ள் 0.4-0.6 நழழ யிந்துடய உற்த்தழ பேய்பம். 

 எவ்பயளபே ளள் இடைபயி யிட்டு எபே யளபத்தழல் பன்று பட கேயல் ில் 
யிந்து கே ரிக்  கயண்டும். 

 தழம் கதளறும் யிந்துடய கே ரித்தளலும் அதன்  பேவூட்டும் தழன் குடனளது, 

ினும் அதழல் யிந்தணுக் ின் ண்ணிக்ட  குடயள  இபேக்கும். 
 யிந்துயில் யிந்தணுக் லம், யிந்து தழபயம் அல்து யிந்து ிளஸ்நளவும் 

இபேக்கும். 
 க ளமழ ின் யிந்துயில் அதழ  ண்ணிக்ட னிள யிந்தணுக் ள் இபேக்கும் 

(அதளயது 3-8 நழல்ழனம் யிந்தணுக் ள் எபே நழழ  ழக்க ளமழ கேயல் ின் 
யிந்துயில் இபேக்கும்). 

 க ளமழ ின் யிந்துயில் அதழ  ண்ணிக்ட னிள யிந்தணுக் ள் இபேக்கும் 
(அதளயது 3-8 நழல்ழனம் யிந்தணுக் ள் எபே நழழ  ழக்க ளமழ கேயல் ின் 
யிந்துயில் இபேக்கும்). 

 யிந்து தழபயம், யிடதப்டனிழபேந்தும், பயிகனறும் குமளய் ிழபேந்தும் உற்த்தழ 
பேய்னப்டு ழது. 

 யிந்து பயிகனறும் களது, கேயல் ின் ஆேயளனில் சுபக் ப்டும் தழபயபம் 
அதனுைன் கேர்ந்து பயிகனறும். 

 ஆே யளனில் உற்த்தழ பேய்னப்டும் தழபயம், யிந்துவுைன் கேபேம் களது  பேம் 
தழற் யிந்தணுக் ட  பச் பேய் ழது. இதளல்  பேபட்டை டக் 
 பேவூட்டும் தழன் யிந்தணுக் ில் அதழ ரிக் ழது. 

பேனற்ளக பளக் கபேவூட்ைலுக்குத் கதளயனோ உகபணங்கள்  

 தண்டில் பநலகு அடைக் ப்ட்ை ேழழன  ண்ணளடி புல் 

 பேனற்ட  பட  பேவூட்ைல் பேய்பம் ஊேழ  
 அ ன் யளபடைன  ண்ணளடி ளட்டில்  

 யிந்துடய கே ரிக்  எபே ேழழன  ப்  

 18 C பதல் 20 C பயப்ழடனில் தண்ணடீப டயத்தழபேக்  எபே குடுடய. இந்தக் 
குடுடயனில் ேழழது கபம் யிந்துடய டயத்தழபேக் ளம். 

பேனற்ளக பளக் கபேவூட்ைல் பேய்பம் கோது ின்ற் கயண்டின பேனல்ோடுகள்  

 யிந்து கே ரித்தல், யிந்துடய டைலுயண்டுைன்  த்தல், பேனற்ட  பட 
 பேவூட்ைல் பேய்தல் களன் பன்று பேனல்ளடு ள்.  



 யிந்துடய ீர்க் ச் பேய்னளநல், யிந்து கே ரித்து 30 ழநழைத்தழல் பேனற்ட  பட 
 பேவூட்ைல் பேய்பம் களது இபண்ைளம் பேனல்பட கதடயனில்ட.  

யிந்துளய கேகரித்தல்  

 யிந்துடய கே ரிக்கும் பேனல்ளடு பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைழன் பதல் 
பேனல்படனளகும்.  

 யிந்துடய கே ரிக் , இபண்டு ணினளர் ள் கதடய. எபேயர் கேயடக் 
 ட்டுப்டுத்தழ ிடித்துக்ப ளள், நற்பளபேயர் யிந்துடய கே ரிக்   

 யிந்துடய கே ரிப்யபேக்கு யேதழனள உனபத்தழல் கேயடக்  ழடைநட்ைநள  
எபேயர் ிடித்துக்ப ளள் கயண்டும்.  

 யிந்துடய கே ரிக் , யிந்து கே ரிப்யர் அயபேடைன இைது ட  பபேயிபல் நற்றும் 
ஆள் ளட்டி யிபட ஆே யளனின் இபே புபம் டயத்து பநதுயள  நேளஜ் பேய்ன 
கயண்டும்.  

 யிந்துடய கே ரிப்யர், அயபது யது ட னில் யிந்து கே ரிக்கும் புடப் 
ிடித்துக் ப ளண்டு, இைது ட  ஆள் ளட்டி யிபட இடுப்பலும்ின்  வழ் டயத்து 
நேளஜ் பேய்ன கயண்டும்.  

 யிடபயள வும், பதளைர்ந்தும் இவ்யளறு நேளஜ் பேய்பம் களது கேயல் தன்னுடைன 
கப்ிளடய, ஆேயளனில் பயிப்டுத்தும்.  

 இவ்யளறு கப்ிள பலயதும் பயிப்டும் களது, யிந்துடய கே ரிப்யர் 
தன்னுடைன இைதுட  ஆள் ளட்டி யிபல் நற்றும் பபேயிபடப் னன்டுத்தழ 
கப்ிளடய அலத்தழ யிந்துடய கே ரிக்  கயண்டும்.  

 யிந்து ச்ேம் நற்றும் இகு ளல் நளேடைனளநல் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

யிந்துளய கேகரிக்கும் கோது அதன் தபத்திள அயிடுதல்  

 பளதுயள  க ளமழனிங் ின் யிந்து பத்து பயள்ட ழத்தழகள அல்து 
பயிர் நஞ்ேள் ழத்தழல் இபேக்கும். 

 நஞ்ேள் ழம் அல்து இபத்தம்  ந்த யிந்து, பெகபட் உப்பு ள், ச்ேம் நற்றும் இதப 
அலக்கு ள்  ந்த யிந்துடய உகனள ழக் க் கூைளது. 

 ப்களதும் யிந்துயில் தண்ணரீ் கேபளதயளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 
 கே ரித்த யிந்துயில் கதனும் நளசு இபேந்தளல், நளசுக் ட பநதுயள  ிப்பட் 

உதயினளல் உழஞ்ேழ டுத்து யிட்டு ிகு டைலுயன்ட்ஸ் னும் ீர்க் ச் பேய்பம் 
தழபயத்டத யிந்துவுைன் கேர்க்  கயண்டும்.  

 டைலுயன்ட் கேர்க் ப்ட்ை யிந்துடய குிர்ேளதப்பட்டினில் டயத்து அதன் 
பயப்ழடனிடக் குடக்  கயண்டும். 

யிந்துளய ககோமிகலக்கு பேலுத்துதல்  

 யிந்துடயக் க ளமழ லக்குள் பேலுத்தப் னன்டும் அடத்து உ பணங் டபம் 
உகனள ழப்தற்கு பன்ள  ன்ள  சுத்தம் பேய்து உப டயக்  கயண்டும். 

 ப ளட்ைட னிலுள் அடத்து க ளமழ லம் பட்டை ட இடும் கபத்தழற்குப் 
ிகு க ளமழ லக்கு பேனற்ட  படனில்  பேவூட்ைல் பேய்ன கயண்டும். 
பில் க ளமழ ள் பட்டை இைளநல் இபேந்தளல்  பேவூட்ைல் பேய்பம் களது 
யிந்து  பேப்டனினுள் பேல்யடத, அதனுள் இபேக்கும்பட்டை தடுத்து யிடும். 

 கய க ளமழ டப் பளதுயள  நதழனம் பன்று நணிக்கு கநல் பேனற்ட  பட 
 பேவூட்ைல் பேய்தளல் தளன் ல் தபநள  பேவுற் பட்டை டப் ப படிபம் 

 யளன்க ளமழப் ண்டண ில் ல் தபநள  பேவுற் பட்டை டப் ப நளட 
5 நணிக்குப் ிக  அயற்றுக்கு பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் பேய்ன கயண்டும் 

 பட்டைனிைளத க ளமழ லக்கு பேனற்ட  படனில்  பேவூட்ைல் பேய்யது  டிம் 



 பளதுயள  ப ளட்ைட னிலுள் க ளமழ ள் 25% உற்த்தழத்தழட அடைந்த உைக 
தளன் பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் பேய்னப்டு ழது 

 பதல் யளபத்தழல் க ளமழ லக்கு பேனற்ட  படக்  பேவூட்ைல் பேய்பம் களது 
யளபத்தழற்கு இபண்டு படபம், ிகு யளபத்தழற்கு எபே படபம் பேய்ன 
கயண்டும். 

பேனற்ளக பளக் கபேவூட்ைல் பேய்பம் பள  

 க ளமழ ின்  ளல் டக் ப ட்டினள  பதழல் ிடித்துக் ப ளண்டு, ிகு அதன் 
ஆேயளய்ப் குதழனிலுள் இகு ட உனர்த்தழ க ளமழ டக் ட னளலயபேக்கு 
கபள ப் ிடித்துக்ப ளள் கயண்டும். 

 ஆேயளய்க்கு கநல்ப்குதழனில்,  பேவூட்ைல் பேய்யர் தது யது பபேயிபட 
டயத்து யட்ை யடியில் க ளமழனின் யனிற்றுப் குதழடன நேளஜ் பேய்ன கயண்டும்.  

 க ளமழ ின்  பே பட்டைக் குமளய் பயி யபேம் களது, யிந்து இபேக்கும் 
ஊேழனிட டயத்து,  பே பட்டைனின் உட்குதழனில் பேலுத்தழ யிை கயண்டும். 

 யிந்து இபேக்கும் ஊேழனிட க ளமழ ின் இப்பபேக்  உறுப்ில் 1 இஞ்ச் 
அயிற்கு உள்க பேலுத்தழ, இப்பபேக்  உறுப்பும்,  ர்ப்ப்டபம் கேபேம் இைத்தழல் 
யிந்துடய பேலுத்த கயண்டும். 

பேனற்ளக பள கபேவூட்ைல் பேய்பம் இளைபயிபம், பேலுத்தப்டும் யிந்துயின் 
அவும்  

 க ளமழ ள் – 0.05 நழழ, யளபத்தழற்கு எபே பட  

 யளன்க ளமழ ள் – 0.025 நழழ, இபண்டு யளபத்தழற்கு எபே பட 

 யளத்து ள் – 0.03 நழழ, 5 ளட் லக்கு எபே பட  

 கூஸ் யளத்து ள் – 0.05 நழழ, ல ளட் லக்கு எபே பட  

 It has been observed that the males produce more semen of good quality during morning and females produce 
more fertile eggs when inseminated around 9 p.m.  

யிந்துயின் அவும், ல்கயறு ககோமினிங்கின் யிந்துயில் உள் யிந்தணுக்கின் 
ண்ணிக்ளகபம்  

 

ககோமினிம் 

யிந்துயின் 
அவு (நிி)  

யிந்துயிலுள் 
யிந்தணுக்கின் அவு 
(நில்ினன்/நிி)  

ஒபே பள பேனற்ளக 
பள கபேவூட்ைல் 
(நில்ினன்)  

இடச்ேழக் க ளமழ ள் 0.7  3500  150 to 200  

பட்டைக் க ளமழ ள்  0.5  4000  150 to 200  

யளன்க ளமழ கேயல் 0.25  9000  300  

கூஸ் யளத்து கேயல்  0.6  2500  250  

யளத்து கேயல்  0.3  4000  300  

  

ஆழ் கூ கநோண்ளந 

 நண் தடபனிட யிை ஆழ்கூத் தடப க ளமழ டப் பளநரிப்தற்கு ற்து. 
எவ்பயளபே படபம் க ளமழ ட யிடுயதற்கு பன்ள   ழபேநழ ீக் ம் பேய்யதற்கு 
நழ  ற்து  

 க ளமழ டக் ப ளட்ைட னில் யிடுயதற்கு பன்ள க் க ளமழ ின் ப ளட்ைட த் 
தடபனில் 3-5 இஞ்ச் உனபத்தழற்குப் களை கயண்டும். ிகு க ளமழ ட யிட்ை 



ிகும் ஆழ்கூத்தழடக் ப ளட்ைட னில் களைளம். ஆழ்கூம் 8-12 இஞ்ச் உனபம் 
யபேம் யடப ஆழ்கூத்தழடத் தடபனில் களைளம். 

 ஆழ்கூத்தழடப் புதழதள  கேர்ப்தற்கு பன்ள  டமனதள  இபேக்கும் 
ஆழ்கூத்தழலுள்  ட்டி ட உடைத்து யிை கயண்டும்.  

 ஆழ்கூத்தழல்  ட்டி ள் ற்டுயடதத் தடுக்  அடிக் டி ஆழ்கூத்டதக்  ழழ யிை 
கயண்டும்.  

 ஆழ் கூத்டதக்  ழறும் களது அகநளினள யளப பயிகனறுயடதத் தடுக்  
நபத்தூள் நற்றும், சூப்ர் ளஸ்கட் உபத்தழட 4;1 ன் யி ழதத்தழல்  ந்து 10 ேதுப 
நீட்ைர் இைத்தழல் 5  ழகள ன் அயிற்குப் களை கயண்டும்.  

 ஆழ்கூத்துைன் சுண்ணளம்ிடச் கேர்ப்தளல், அதழழபேந்து அதழ ப்டினள 
அகநளினள யளப பயிகனறும். இதளல் ஆழ் கூத்தழல் அதழ ப்டினள  
க ளமழ டப் ளதழக்கும் ஈ. க ளட னும் ளக்டிரினள  ழபேநழ யர்ந்து யிடும். 
கய ஆழ்கூத்தழல் சுண்ணளம்பு கேர்ப்டதத் தடுக் கயண்டும். 

 ஆபம்த்தழல் ஆழ்கூத்தழல் 12% ஈபப்தம் நட்டுகந இபேக்கும். க ளமழக் 
ப ளட்ைட னில் குடந்த  ளற்களட்ைம், அதழ  ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ட 
ஏரிைத்தழல் டயத்தழபேத்தல், ஈபப்தம் அதழ நள  இபேத்தல் களன்  ளபணங் ளல் 

ஆழ்கூத்தழல் 30 ேதயி ழதத்தழற்கு கநல் இபேக்கும். ஆளல் ச்ேத்டத உபநளக்கும் 
ளக்டீரினளக் ள், ஆழ்கூத்தழன் ஈபப்தம் 30%க்கும் குடயள  இபேந்தளல் நட்டுகந 
கயட பேய்பம். 

 க ளமழ ின் ச்ேம் நற்றும் ஆழ்கூம் கேர்ந்து க ளமழ லக்கு பயதுபயதுப்ள 
சூழ்ழடனிட ப ளட்ைட னில் அிக்கும் 

 குிர் ளத்தழல் ஆழ்கூத்தழன் உனபம் 10-12 இஞ்ச் அவும், பயனில்  ளத்தழல் 2.5 

பதல் 4 இஞ்ச் உனபம் யடபபம் பளநரிக் ளம். 

ஆழ்கூ பள யர்ப்ில் ேத்துகளம் நறுசுமற்ேி பளனில் உகனோகப்டுத்துதல்  

 க ளமழ ின் ச்ேம் ஆழ்கூத்துைன்  க்கும் களது, அதழல் பேளன நற்றும் 
ளக்டீரின பேனல்ளடு ள்  ளபணநள  டபகளிகயின் (டயட்ைநழன் ி2) உற்த்தழ 
பேய்னப்டு ழது.  

 இதளல் ஆழ்கூத்தழல் ழனளேழன், ளஸ்பஸ், பளட்ைளேழனம், பநக்ேீழனம், கேளடினம், 

 ளல்ேழனம் களன் ேத்து லம் இபேக்கும். 
 இவ்யளறு உபேயள ஆழ்கூத்தழட க ளமழ ள் ப ளத்தும் களது, ேழழதவு 

ஆழ்கூத்தழட உண்டு யிடும். இதளல் ஆழ்கூத்தழலுள் ேத்து ள் 
க ளமழ லக்குக்  ழடைத்து யிடும். இதற்கு ேத்து ட நறுசுமற்ேழ படனில் 
உகனள ப்டுத்துதல்.  

 ஆழ்கூத்தழல் பளநரிக் ப்டும் க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் தீயத்தழல் 
கநற்கூழன ேத்து ள் குடயள  இபேந்தளலும், ஆழ்கூத்தழழபேந்து ேத்து ள் 
 ழடைத்து யிடுயதளல், அடய ந்த யிதநள ேத்துப் ற்ளக்குட அழகுழ டபம் 
பயிப்டுத்துயதழல்ட.  

 ஆளல் கூண்டு பட யர்ப்ில் இவ்யளறு ேத்து ட நறு சுமற்ேழ பேய்ன 
யளய்ப்ில்ட.  

 கய கூண்டு படனில் க ளமழ ட யர்க்கும் களது அடய ின் தீயத்தழல் 
 ளல்ேழனம், ளஸ்பஸ், கேளடினம் களன் அடத்து ேத்து லம் தீயத்தழல் 
களதுநள அவு இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும்.  

ல் ஆழ்கூப் போபேட்கின் குணன்கள்  

 க ளமழ ின் ச்ேத்தழலுள் ஈபப்தத்டத ன்ள  உழஞ்ேழக் ப ளள் கயண்டும்  

 அகத ேநனத்தழல் ஈபப்தத்டத ிதழல் பயிகனற்ழ, உர்ந்து யிை கயண்டும்  

  ட்டி ள  நளறும் தழன் குடயள  இபேக்  கயண்டும்.  



 பூஞ்டே ின் யர்ச்ேழ இல்ளநல் இபேக்  கயண்டும்.  
 கூர்டநனள பளபேட் ள் நற்றும் இதப கதடயனற் பளபேட் ள் இபேக் க்கூைளது.  
 ச்சுத்தன்டநனற்தள வும், அபங்கும் தன்டந உடைனதள வும், ந்த யிடடயபம் 

ற்டுத்தளததள வும் இபேக்  கயண்டும்  

 யிட குடயள வும், அந்தந்தப் குதழ ில்  ழடைக் க்கூடினதள வும் இபேக்  
கயண்டும்  

 இனற்ட னள  நக்கும் தழனுடைனதள வும், க ளமழ லக்கு ேழ ேத்து ட 
அிக் க்கூடினதள வும், ல் உபநளகும் தன்டந உடைனதள வும் இபேக் கயண்டும்  

 டுத்தபநள அவுடைன தூள வும், பநன்டநனள வும், குடயள டை 
உடைனதள வும் இபேக் கயண்டும்  

 ஆழ்கூத்தழன் தபத்டத எபே ட னவு டுத்து ன்ள  இறுக் ழ பை கயண்டும். 
ிகு ட னிட யிரிக்கும் களது அது ந்து களல் ஆ ளநல் இபேக்  கயண்டும். 

 ஆளல் ஆழ்கூம் நழ வும் உர்யள வும் இபேக் க்கூைளது. நழ வும் உர்யள  
இபேந்தளல் ப ளட்ைட னில் தூசு அதழ நள  இபேக்கும்  

 

உனிர்ப்ோதுகோப்பு பளகள் நற்றும் கோய் தோக்குதின் கோது கநற்பகோள்ப்ை 

கயண்டின கநோண்ளந பளகள்  

 உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ள் ன்து க ளமழ ட களய் ற்டுத்தும்  ழபேநழ ிைம் 
பதளைர்பு ற்டுயடதத் தடுத்தல் நற்றும் க ளமழப் ண்டண லக் ழடைகன களய் 
ற்டுத்தும்  ழபேநழ ள் பவுயடதபம் தடுத்தளகும்.  

 திடநப்டுத்துதல், ைநளட்ைத்டதக் குடத்தல், சு ளதளபநள பட டப் 
ின்ற்றுதல், தடுப்பூேழ அித்தல், க ளமழ ில் ஊீர் ரிகேளதட பம் களய் 
தளக்குதடக்  ண்ைழதல்,  ளற்ழன் தபத்டத ரிகேளதழத்தல் களன் பட ின் 
பம் களய்க் ழபேநழ ள் ண்டணனிடச் சுற்ழபம், ண்டணனில் தடமயடதபம் 
தடுப்தற் ள யமழ பட க உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ளகும். 

 களய் ின் தளக் த்டதத் தடுப்தற்கும்,  ட்டுப்டுத்துயதற்கும் உனிர்ப்ளது ளப்பு 
பட ள் எபே பேவு குடந்த, ேழந்த பட ளகும். உனிர்ப்ளது ளப்பு 
பட ள் இல்ளநல் ந்த எபே களய்க்  ட்டுப்டுத்தும் பட லம் ன்ள  
கயட பேய்னளது.  

 களய் தழர்ப்பு ேக்தழ உண்ைளக்கும் உைல் பம், சு ளதளப பட டபம் 
உள்ைக் ழன உனிர்ப்ளது ளப்பு பட டப் ின்ற்றுயதளல் உங் ள் 
க ளமழப்ண்டண ில் களனின்ழப் பளநரிக் ளம்.  

 உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ள் ண்டண பேனல்ளடு ின் எபேங் ழடணந்த 
குதழனளகும்.  

 க ளமழப்ண்டண பேனல்ளடு ள் ன்ள  பேனல்ை ஆபம்ிக் , ஆபம்ிக் , அதழ  
ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ள் எபே குழப்ிட்ை இைத்தழல் யர்க் ப்டும் களது, 

க ளமழப்ண்டண ள் தங் லக்கும், அபே ழலுள்யர் லக்கும் களய் ற்டுத்துயதற்கு 
ஆதளபநள த் தழ ழ் ழன். கய க ளமழப் ண்டணனளர் ள் களய் ற்டுத்தும் 
 ழபேநழ ட ண்டணனிழபேந்து ீக்குயதற்கு கபம் எதுக் ழ பேனல்ை கயண்டும்.  

 கய புதழனதள க் க ளமழ டப் ண்டணனில் யிடும் களது அயேபப்ைளநல், 

தகுந்த சு ளதளப ையடிக்ட  டப் ண்டணனில் கநற்ப ளண்ை ின்க அயற்ட 
ண்டணனில் யிை கயண்டும்.  

 யீ பட க ளமழ ள் யர்ப்ில் களய் லக்ப தழபள ளது ளப்ட க ளமழ லக்கு 
அிப்து உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ளகும். அதளயது ண்டணனின் 
சுற்றுப்புத்தழழபேந்து களய் ற்டுத்தும்  ழபேநழ ட பற்ழனிலும் ீக் ழ, 
பயற்ழ பநள, இள பநள ண்டணனிட ைத்துயதற்கு உனிர்ப்ளது ளப்பு 
பட ள் உதவு ழன்.  



 உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ள், நபேந்து ள் அித்தல், தடுப்பூேழ அித்தல், ல் 
ண்டண கநளண்டந பட ள் களன்டய களய்க் ட்டுப்ளட்டு பட 
பக்க ளணத்தழல் பன்று க் ங் ளகும்.  

 க ளமழ லக்கு களய் நற்றும் களய்க் ழபேநழ ின் தளக்குதல்  ட்டுப்டுத்தப்ட்ை 
சூழ்ழடனிட அித்து, அந்த சூழ்ழடனில் நபேந்திப்து நற்றும் தடுப்பூேழ 
பட ட படனள  கயட பேய்ன டயப்து ேழந்த னன் ட அிக் ழது.  

 களய்க் ட்டுப்ளட்டு பக்க ளணத்தழல் உனிர்ப்ளது ளப்பு பட ள் எபே பக் ழன 
அங் நளகும்.  

உனிர்ப்ோதுகோப்பு பளகள பேனல்டுத்தத் திட்ைநிைல்  

 க ளமழப்ண்டணனிட நற் க ளமழப்ண்டண ிழபேந்து குடந்தது பன்று 
 ழகளநீட்ைர் பதளடயிழ இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். இப்பபேக் க் 
க ளமழப்ண்டண, யணி  ரீதழனள  யர்க் ப்டும் பட்டை நற்றும்  ழக்க ளமழப் 
ண்டண ிழபேந்து 1.6  ழகள நீட்ைர் பதளடயில் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் ப ளள் 
கயண்டும். 

 இப்பபேக் க் க ளமழப்ண்டண ட, யணி ரீதழனள  யர்க் ப்டும் பட்டை 
நற்றும்  ழக்க ளமழ டக் ப ளண்டு பேல்ப் னன்டுத்தப்டும் பக் ழனநள 
ேளட லக்கு அபே ழல் இல்ளநல் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும்.  

 குஞ்சு பளரிப் ங் ள், தீய ஆட ள் நற்றும் இதப ண்டணனின் 
குதழ ிழபேந்து இப்பபேக் க் க ளமழப்ண்டண பதளடயில் இபேக்குநளறு 
ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

உனிர்ப்ோதுகோப்பு பளகள் யடியளநப்பு  

 க ளமழப்ண்டணனிடச் சுற்ழ  ம்ி கயழ அடநத்து, ளர்டயனளர் ள் 
ண்டணக்குள் தடமயடதத் தடுத்தல்  

 ண்டண லக்கு னன்டுத்தப்டும் தண்ணரீ் ஆதளபநள  ழணறு ள், ஆழ்துடக் 
 ழணறு ள் களன்யற்ழல் தண்ணரீ் டுத்து அதழல் தளது உப்பு ள், ளக்டீரினளக் ள், 

இபேளன நளசுக் ள், களய்க் ழபேநழ ள் இபேப்டதப் ரிகேளதழத்தல் 

 தீயப்ட ட கேநழப்தற்கு ற் இைத்டதத் கதர்ந்பதடுத்தல்  

 ண்டணனிலுள் அடத்து ேளட லம் சுத்தப்டுத்துயதற்கு ற்யளறு 
அடநத்தல். இதளல் தண்ணுனிரி ள் பவுயது தடுக் ப்டும்.  

 இந்த க ளமழ ட யிஞ்ஞள ரீதழனள வும், ளது ளப்ள வும் அப்புப்டுத்துதல்  

 ளது ளப்ள ப ளட்ைட  அடநப்பு, க ளமழக்ப ளட்ைட க்குள் இதப டய ள் 
நற்றும் ழ ள் தடமனளதயளறு கயழ அடநத்தல் 

 தீயம், ஆழ்கூம், ண்டண உ பணங் ள் கேநழத்து டயக் , 

க ளமழக்ப ளட்ைட  ிழபேந்து பதளடயிலுள் எபே இைத்டதத் கதர்ந்பதடுப்தளல் 
கநற்கூழன பளபேட் ள் அசுத்தநடைடயடதத் தடுத்தல்  

 ண்டணக்  ட்டிைங் டச் சுற்ழ பன்று நீட்ைர் சுற்யிற்கு ந்தத் தளயபங் ள் 
இல்ளநல் ளர்த்துக் ப ளள்யதளல் யயிஙகு ள், இதப டய ள் நற்றும் 
ழ ின் ைநளட்ைத்டதக்  ட்டுப்டுத்துதல்  

உனிர்ப்ோதுகோப்பு பளகள பேனல்டுத்துதல்  

 ண்டணனில் உள் ல்கயறு குதழ ள தீய ஆட, குஞ்சுபளரிப் ம், 

இப்பபேக் க் க ளமழக் ப ளட்ைட , அயேப  ள கநளண்டந களன்யற்ழல் 
தழேரி கநற்ப ளள்ப்ைகயண்டின ையடிக்ட  லக் ள  எபே புத்த  யடியிள 
பேனல் பட ட யடியடநத்தல்  



 அசுத்தநடைந்த பளபேட் ட படனள  அப்புப்டுத்துதல், ண்டண 
உ பணங் ட  ழபேநழ ீக் ம் பேய்தல், ண்டணக்ப ளட்ைட  ட  ழபேநழ ீக் ம் 
பேய்தல் களன்யற்ட க ளமழ டப் ண்டணனிழபேந்து  மழத்த ிகு 
படனள  ின்ற் கயண்டும்.  

 ண்டணனினுள் தடமபம் ளர்டயனளர் ள் யியபப் தழகயடு, ண்டணனிடப் 
ளர்டயனிடுயதற் ள  ளபணம் ற்ழன யியபங் ள் ப ளண்ை தழகயடு ட 
பளநரித்தல்  

 இப்பபேக் க் க ளமழப் ண்டண ில், ண்டணக்குள் யள ங் கள அல்து 
உ பணங் டகனள அனுநதழக் க்கூைளது.  

 யணி ரீதழனள  யர்க் ப்டும்  ழக்க ளமழப் ண்டண ில் இபண்டு கட்ச் 
க ளமழ லக்கு இடைனில் உள் இடைபயி 2 யளபங் ள் இபேக் கயண்டும்  

 க ளமழப்ண்டணனில் பூச்ேழ ின் தளக்குதடக்  ட்டுப்டுத்தவும், ழ ின் 
தளக் த்டதக்  ட்டுப்டுத்தவும் உனிரினல்,கயதழனினல் நற்றும் இனந்தழபயினல் 
பட டப் ின்ற்றுதல்  

 படனள களய்  ண்டுிடிப்பு பட ள், படனள தடுப்பூேழ 
அட்ையடணனிடப் ின்ற்றுதல்  

 ேழழன பட்டைக் க ளமழப் ண்டண ில், எகப ேநனத்தழல் க ளமழ டப் 
ண்டணனில் யிட்டு, எகப ேநனத்தழல் ண்டணனிழபேந்து  மழத்து யிடுதல். 
இவ்யளறு பேய்னபடினயில்ட ன்ளல், யபேம் ழடனில் இபேக்கும் க ளமழ ட 
களய்த்தளக்குதல் இல்ளத ண்டண ிழபேந்து யளங்குதல்  

 பட்டை ட எரிைத்தழழபேந்து நற்களபே இைத்தழற்கு ப ளண்டு பேல்லும் 
அட்டை ட தழபேம் உகனள ழக்கும் களது அயற்ட  ழபேநழ ீக் ம் பேய்து 
உகனள ழக்  கயண்டும்.  

 க ளமழ லக்கு களய் ின் தளக்குதல் இபேக் ழதள ன்டதக்  ண்ைழன க ளமழ ட 
படனள இடைபயி ில் களய்  ண்ைழபம் ரிகேளதட லக்கு 
உட்டுத்துதல், ிணப்ரிகேளதட, ஊீரில் களய் தழர்ப்புப் புபதப் ரிகேளதட 
களன்யற்ட படனள  ின்ற்றுதல் 

 உைல் நற், உற்த்தழத் தழன்ற், களபற் க ளமழ டப் ண்டணனிழபேந்து 
 மழத்தல் 

கோனிளத் தடுப்தற்கோ கநோண்ளந பளகள் 

 

   வழ்க் ண்ை கநளண்டந பட ள் க ளமழ லக் ழடைகன களய் ள் பவுயடதக் 
குடத்து, க ளமழ ில் ற்டும் அனற்ேழடனபம் குடக் ழன் 

1) திளநப்டுத்துதல் 

 ல்கயறு யனதுடைன க ளமழ ட எகப ப ளட்ைட னில் யர்க் க்கூைளது. 
ப்பளலபதல்ளம் படி ழகதள அப்களது ல்ளம் எகப ேநனத்தழல் க ளமழ டக் 
ப ளட்ைட னில் புதழதள  யிட்டு, அயற்ட எகப ேநனத்தழல் ப ளட்ைட னிழபேந்து 
 மழத்து யிை கயண்டும். 

 படனள யைீடநப்பு, ழ ள் ண்டணக்குள் தடமயதற் ள தடுப்பு அடநப்பு ள், 

படனள  ளற்களட்ைம், தீயம் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ட படனள  
யடியடநத்து அயற்ழழபேந்து தீயம் நற்றும் தண்ணரீ் ேழந்தளநல் 
ளர்த்துக்ப ளள்லதல் களன் ையடிக்ட  ள் களய் ற்டுயடதத் தடுக்கும் 
அயேழனநள யமழபட ளகும்.  

 

 



2) ஆழ்கூ கநோண்ளந  

 ஈப ஆழ்கூம் களய் டப் பப்புயதற் ள பக் ழனநள ஆதளபநளகும். பன்க 
கூழனடி ஆழ்கூத்டத படனள ப் பளநரிக்  கயண்டும்.  

3) தபநோ ககோமிக்குஞ்சுகள்  

 டநக்க ளிளஸ்கநளேழஸ், ேளல்பநளபல்களேழஸ், ிடி களய்த் தளக்குதற் 
இப்பபேக் க் க ளமழ ிைநழபேந்து பப்ட்ை பட்டை ிழபேந்து பளரித்த 
குஞ்சு ட யிற்கும் குஞ்சு பளரிப் ங் ிழபேந்து க ளமழக்குஞ்சு ட யளங்  
கயண்டும். 

 க ளமழக்குஞ்சு லக்கு கநபக்ஸ் களய்க் ள தடுப்பூேழ அிக் ப்ட்டிபேக் ழதள 
ன்டத உறுதழ பேய்து ப ளள்கயண்டும். க ளமழ ின் உைழல் ீர் ற்ளக்குட 
இபேக் ழதள ன்டதபம் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 

 பப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ள் ஆகபளக் ழனநள வும், அயற்ழன் உைல் டை அயற்ழன் 
யனதுக்க ற்யளறு ேரினள  இபேக் ழதள ன்டதபம் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும்.  

4) ேத்துகள அித்தல்  

 க ளமழ ின் யனதுக்க ற்யளறு ேரியி ழத தீயத்டதத் தனளரித்து அிப்தளல் 
க ளமழ ள் ல் ஆகபளக் ழனத்துைன், ல் தழர்ப்பு ேக்தழபைன் இபேப்டத உறுதழ 
பேய்னளம். 

 இபத்தக் மழச்ேல் களய்த் தடுப்பு நபேந்து லைன், டயட்ைநழன் ள் நற்றும் தளது 
உப்பு டபம் க ளமழ ின் தீயத்தழல்  ப்து அயேழனம்.  

5) தண்ணரீின் தபம்  

 க ளமழப்ண்டணனளர் ள் க ளமழ லக்கு ல் தபநள தண்ணடீபக் அிக் த் 
தயழ யிடு ழன்ர். 

 எபே இைத்தழல் க ளமழப்ண்டணனிட அடநப்தற்கு பன்பு, அந்த இைத்தழல் 
தண்ணரீின் பேளனப் ண்பு ள் நற்றும் அதழலுள் தண் ழபேநழ ள் 
களன்யற்ழற் ள ரிகேளதடனிட கநற்ப ளள் கயண்டும்.  

 தண் ழபேநழ ளல் தண்ணரீ் அசுத்தநடையது, தண்ணரீின் ஆதளபத்தழழபேந்கத 
பதளைங்கும். ிகு தண்ணடீப எரிைத்தழழபேந்து நற்களபே இைத்தழற்கு ப ளண்டு 
பேல்லும் களதும், தண்ணரீ்த் பதளட்டி ில் கேநழத்து டயக்கும் களதும் தண்ணரீ் 
நளேடையதற் ள யளய்ப்பு அதழ ம். கநலும் சு ளதளபநள பேனல்ளடு டப் 
ண்டண ில் ின்ற்ளயிட்ைளலும் தண்ணரீ் பம் களய் ள் க ளமழ லக்குப் 
பவும். 

 நடம பயள்த்தழன் களது தண்ணரீில் தண் ழபேநழ ின் அவு அதழ நளகும்  

 தண்ணரீ் நத்தழளல் அசுத்தநடைந்தழபேந்தளல் அதழல் க ளழஃளர்ம் னும் 
ளக்டீரினளக் ள் இபேக்கும்  

 தண்ணரீில் உள் தளது உப்பு ின் அந்தந்த இைத்தழல் உள் நண்ணின் 
தன்டநனிடப் பளறுத்தது. ஆளல்  ளழடனிடப் பளறுத்தும், ழத்தடி ீரின் 
அயிடப் பளறுத்தும் தண்ணரீில் உள் தளது உப்பு ின் அவு நளறுடும்.  

 தளது உப்பு ள் அதழ நளயதளல் தண்ணரீின்  டித்தன்டந அதழ ரித்து, அதன் சுடய 
நளறுடும்.  

 

 



ககோமிப்ண்ளணனில் உகனோகிக்கப்டும் குடிீபேக்கோ தப ிர்ணனங்கள்  

 

க ளமழ லக்கு குடிப்தற்கு அிக் ப்டும் தண்ணரீின் ேளத நள குணன் ள் 
ின்யபேநளறு:  

 பநளத்த  டித்தன்டந : 60-180  

 அநழ  ளபத்தன்டந : 6.8-7.5  

 டட்கபட் : 10நழல்ழ  ழபளம்/ழட்ைர்  

 டட்டபட் : 0.4 நழல்ழ  ழபளம்/ழட்ைர் 

 பநளத்த ளக்டீரினளக் ின் ண்ணிக்ட  : 0/நழல்ழ ழட்ைர்  

 க ளழஃளர்ம் ளக்டீரினளக் ின் ண்ணிக்ட  : 0/நழழ  
  ளல்ேழனம் குகளடபடு : 60 நழ ழ/ழட்ைர்  

 கேளடினம் : 50 நழ ழ/ழட்ைர்  

 ேல்ஃகட் : 125 நழ ழ/ழட்ைர்  

 அதழ  அயிள தளது உப்பு ள் தண்ணரீில்  டபந்தழபேந்தளல் அயற்ட 
ீக்குயதற் ள ின, நழயள பேனல்பட ள் இல்ட. கய அதழ ப்டினள 
தளது உப்பு ள் இபேக்கும் தண்ணடீபக் க ளமழ லக்கு அிப்தற்கு தழள  கயறு 
தண்ணரீ் ஆதளபத்தழழபேந்து தண்ணடீபக் க ளமழ லக்கு அிக் ளம். 

 குகளரிகேன் பட தண்ணரீிலுள் ளக்டீரினளக் ட ீக்குயதற் ள நழயள 
பேனல்படனளகும். 

 35%  ழடைக் க்கூடின குகளரின் உள் ிசீ்ேழங் தூட 5-8  ழபளம் ள் டுத்துக் 
ப ளண்டு அடத 1000 ழட்ைர் தண்ணரீில்  ப்தளல், அந்தத் தண்ணரீில் குகளரிின் 
அவு 1-2 ிிம் இபேக்கும். 

 தண்ணடீபக் கேநழத்து டயக்கும் யேதழ இல்ளத க ளமழப்ண்டண ில் குகளரின் 
டை ஆக்டேடு, 5% கேளடினம் டலப்களகுகளடபட் களன் தழபய குகளரின் ட 
10 ழட்ைர் தண்ணரீில் 1 நழழ ன் அவு  ந்து உகனள ழக் ளம். 

 1.6%  ழடைக்கும் அகனளடின் உடைன கனளகைளகளர் ட தண்ணடீப சுத்தம் பேய்ன 
தழபய குகளரின் ள் உகனள ழக்கும் அயிககன உகனள ழக் ளம். 

 குயளர்ட்ைரி அகநளினம் பளபேட் ட உடைன குயளட், குயளட்கைளபயட், 

ன்ேழபயட், கேளக்பபள களன்யற்டபம் அயற்ழன் தனளரிப்ளர் ின் 
ஆகளேடப்டி தண்ணடீப சுத்தழ ரிக்  உகனள ழக் ளம்.  

 இவ்யளறு சுத்தழ ரிக் ப்ட்ை தண்ணடீபக் க ளமழ லக்கு ப ளடுப்தளல், தண்ணரீ் 
பம் பவும் களய் ள் தடுக் ப்டுயதுைன், அந்த களய் டத் தடுக்  
உகனள ழக்கும் நபேந்து லக் ள பேவும் குட ழது 

 The life of pipelines and storage tanks is also increased, and the overall growth of the birds and egg production 
efficiency will be improved.  

 

இந்த ககோமிகள அப்புப்டுத்துதல்  

 புதழதள  க ளமழ டத் தளக்கும் களய் டபம், தற்பளலது க ளமழ டத் தளக்கும் 
களய் டபம் தடுப்தற்கு இந்த க ளமழ ட படனள  அப்புப்டுத்துயது எபே 
பக் ழனநள குழக்க ளளகும். 

 க ளமழப்ண்டண ில் க ளமழ ள் இப்டத பற்ழலும் தடுக் படினளது ினும், 

களய் ின் தளக்குதடப் பளறுத்தும், ண்டணனில் ின்ற்ப்டும் சு ளதளபநள 
ையடிக்ட  டப் பளறுத்தும் க ளமழ ில் ற்டும் இப்பு யி ழதம் நளறுடும். 

 இந்த க ளமழ ின் உைல் ள், ண்டணனிலுள் நற் க ளமழ லக்கும், அபே ழலுள் 
நற் க ளமழப்ண்டணனிலுள் க ளமழ லக்கும் களய்க் ழபேநழ ின் ஆதளபநள  
இபேக் ழன். 



 இந்த க ளமழ ின் உைல் டக் ப ளட்ைட னிழபேந்து வ்யவு ேவக் ழபம் 
அப்புப்டுத்த படிபகநள அவ்யவு ேவக் ழபம் அப்புப்டுத்தழ யிை கயண்டும். 

 களபற் க ளமழ ள் தங் து உைழழபேந்து பயிகனறும் ேி, ச்ேம்,  ண்ணரீ் 
நற்றும் இதப பளபேட் ின் யமழனள  களய்க் ழபேநழ ட சுற்றுப்புத்தழல் 
பயிகனற்று ழன். இதளல் நற் க ளமழ லக்கு களய்க் ழபேநழ டப் 
பப்புயதற் ள ஆதளபநள  களபற் க ளமழ ள் தழ ழ் ழன். 

 கய க ளமழக் ப ளட்ைட னில் ஆகபளக் ழனநள  இபேக்கும் க ளமழ ின் உைல் 
த்டதப் ளதழக் ளநல் இபேக் , களபற்று இபேக்கும் க ளமழ ட உைடினள க் 
ப ளட்ைட னிழபேந்து ீக் ழ யிை கயண்டும்.  

 இந்த க ளமழ ட அபே ழலுள் குப்டக் குமழ, அல்து தழந்த பயி ில் யசீும் 
மக் ம்  வழ்க் ண்ை  ளபணங் ளல் அளன பநளதும், அழயினல் படபம் 
அற்தளகும். 

o இந்த க ளமழ ின் உைழல் இபேந்து யபேம் யளேட பதபே ளய் ள் நற்றும் 
பூட ட ஈர்ப்தளல், அடய இந்த க ளமழ ின் உைட உண்டு 

யிடுயதளல், க ளமழ டத் தளக்கும் களய்க் ழபேநழ லக் ள ஆதளபநள  
இபேக் ழன். கநலும் இந்த யிங்கு ள் சுற்றுப்புத்தழல் தன்ிடேனள ச் 
சுற்ழத் தழரியதளல், அபே ழலுள் ண்டண லக்கு களய்க் ழபேநழ டபம், 

களய்க் ழபேநழ ளல் நளேடைந்த பளபேட் டபம் ப ளண்டு பேன்று 
களனிடப் பப்புயதழல் பக் ழ ங்கு ய ழக் ழன்.  

o  லகு லம்,இதப சுதந்தழபநள  யளலம் டய லம், களபற் க ளமழ ின் 
உைல் ட உண்தளலும், ப ளத்துயதளலும், அடயபம் களய்க் ழபேநழ ட 
எபே ண்டணனிழபேந்து நற்களபே ண்டணக்கு டுத்துச் பேல்யதழல் 
பக் ழனநள ங்கு ய ழக் ழன். கநலும் ேழ ேநனங் ில் 

களய்க் ழபேநழ ட எபே ளட்டிழபேந்து நற்களபே ளட்டிற்குப் பப்புயதழலும் 

இப்டய ள் பக் ழன ங்கு ய ழக் ழன்  

o இந்த க ளமழ ின் உைல் ள் பூச்ேழ ள் நற்றும் ஈக் டக்  யபேம். கய 
இயற்ட பநளய்க்கும் ஈக் லம், களனிடப் பப்புயதழல் ங்கு 
ய ழக் ழன். 

o களனிட ற்டுத்தும் தண் ழபேநழ ள் நடம பய்பம் களது இந்த 
க ளமழ ின் உைழழபேந்து நடம ீர் பநள  டுத்துச் பேல்ப்ட்டு 
தண்ணரீ் ஆதளபங் டபம் அசுத்தநடைனச் பேய் ழன்.  

o The surrounding area of the farm is contaminated with feathers and bones, causing soil pollution;  

o களனிட ற்டுத்தும் தண் ழபேநழ ள் நடம பய்பம் களது இந்த 
க ளமழ ின் உைழழபேந்து நடம ீர் பநள  டுத்துச் பேல்ப்ட்டு 
தண்ணரீ் ஆதளபங் டபம் அசுத்தநடைனச் பேய் ழன். 

 பதரிந்த  ளபணங் ளகள நற்றும் பதரினளத  ளபணங் ளகள க ளமழ ள் 
இந்தளல் அயற்ழன் உைல் ட படனள  அப்புப்டுத்துதல் கயண்டும். 

 பதரிந்த  ளபணங் ளகள நற்றும் பதரினளத  ளபணங் ளகள க ளமழ ள் 
இந்தளல் அயற்ழன் உைல் ட படனள  அப்புப்டுத்துதல் கயண்டும் . 

 பளதுயள  க ளமழ ின் உைட அப்புப்டுத்தும் களது  வழ்க் ண்ையற்ட 
ழடயில் ப ளள் கயண்டும்.  

o க ளமழக்ப ளட்ைட னிழபேந்து இந்த க ளமழ ட வ்யவு ேவக் ழபம் 
படிபகநள அவ்யவு ேவக் ழபம் அப்புப்டுத்த கயண்டும்.  

o தண்ணரீ் பேல்லும் ஏடைக்கு அபே ழல் இந்த க ளமழ டப் 
புடதக் க்கூைளது.  

o இந்த க ளமழ ின் உைழழபேந்து பயிகனறும் தழபயங் ள், அயற்ட 
ரிகேளதடக்கு டுத்துச்பேல்லும் களதும், புடதக்கும் அல்து ரிக்கும் 
இைத்தழற்கு டுத்துச் பேல்லும் களதும்  வகம ேழந்தளநல் ளர்த்துக் ப ளள் 
கயண்டும்.  



o இந்த க ளமழ ின் உைழழபேந்து பயிகனறும் தழபயங் ள், அயற்ட 
ரிகேளதடக்கு டுத்துச்பேல்லும் களதும், புடதக்கும் அல்து ரிக்கும் 
இைத்தழற்கு டுத்துச் பேல்லும் களதும்  வகம ேழந்தளநல் ளர்த்துக் ப ளள் 
கயண்டும்.  

 கநலும் க ளமழப்ண்டணத் பதளமழழல் ஈடுட்டுள்களர் சுற்றுப்புத்டதப் 
ளது ளப்தற் ள ையடிக்ட  டபம்  பேத்தழல் ப ளள் கயண்டும்.  

 கய க ளமழப்ண்டண ில் இந்த க ளமழ டப் அப்புப்டுத்தும் பட டப் 
ின்ற்றும் களது அடய சுற்றுப்புத்தழற்கு க டு யிடயிக் ளநல் இபேப்டத 
உறுதழ பேய்து ப ளள்கயண்டும்.  

ஆழ்கூத்ளத அகற்றுதல்  

 க ளமழக்ப ளட்ைட னில் உள் க ளமழ ட யிற் ிகு, ஆழ்கூத்டதபம், கூண்டு 
பட ப ளட்ைட  ில் கதங் ழபள் க ளமழ ின் ச்ேத்டதபம் அள்ி, கபடினள  
பயனில் டுநளறு  ளன டயக்  கயண்டும்.  

 இதட உபத்தழற் ள  உைடினள  யிற்று யிை கயண்டும். க ளமழ ட யிற் ிகு 
க ளமழக்ப ளட்ைட னில் ஆழ்கூகநள, அல்து க ளமழ ின் ச்ேேகநள ீண்ை 
ளட் லக்கு டயத்தழபேக் க்கூைளது. 

 இயற்ட நக் ழ உபநளக்கும் பட நழ வும் ேழந்தது. பில் நக்கும் களது 
உண்ைளகும் பயப்ம் ச்ேம் நற்றும் ஆழ்கூத்தழல் உள் தண் ழபேநழ டக் 
ப ளன்று யிடும்.  

கிபேநி ீக்கம் பேய்தல்  

 களய் உண்ைளக்கும்  ழபேநழ ட அமழப்து  ழபேநழ ீக் ம் பேய்தளகும். 
  ழபேநழ ளேழி ன்து களய் உண்ைளக்கும்  ழபேநழ டக் ப ளல்க்கூடின 

பளபேளகும். கய இயற்ட உனிபற் பளபேட் ின் நீதும் பதித்து அயற்ழன் 
நீது இபேக்கும் களய்க் ழபேநழ டக் ப ளல்வும் னன்டுத்தளம்.  

 பட்டை கேநழப்பு அட, தீயத்தட்டு ள், தண்ணரீ்த் தட்டு ள்,  ட்டிைங் ள், 

பேபேப்பு ள், களன்யற்டக்  ழபேநழ ீக் ம் பேய்ன ீளல்,  ழபேளல், குகளரின் 
பளபேட் ள், கனளகைளகளர் ள் களன்  ழபேநழ ளேழி ள் னன்டு ழன். 
ளர்நழன் தழபயம் 5% அயிலும், ளர்நளல்டிலட் யளப புட  பட்ைபம் ல் 
 ழபேநழ ளேழி ள  பேனல்டு ழன். 

  லயின ண்டண உ பணங் ட பயனிழல்  ளன டயக் ளம். ேழபநண்ட் 
தடப ட  ழபேநழ ீக் ம் பேய்ன தீப்ிமம்பு ட உகனள ழக் ளம். 

 தளநழப ேல்கட் 0.5% பூஞ்ேளன் லக்கு தழபள ச் பேனல்டும் தழன் யளய்ந்தது. 
 குயளர்ைரி அகநளினம் பளபேட் லம் குழப்ிட்ை அயில் உகனள ழக்கும் களது 

ல்  ழபேநழ ளேழி ள ச் பேனல்டு ழன். ஆளல் இடய  டித்தன்டந 
யளய்ந்த தண்ணரீில் ன்ள ச் பேனல்டுயதழல்ட. 

 இப்பளபேட் ள் பயறும் பப்பு ட  ழபேநழ ீக் ம் பேய்னவும், பட்டை கேநழக்கும் 
அட டக்  லயவும், தீயத்தட்டு ள் நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு டக் 
 லவுயதற்கும் னன்டுத்தப்டு ழன்.  

ககோமிப்ண்ளணகில் ிகளக் கட்டுப்டுத்துதல்  

 பதன் பதழல் க ளமழப்ண்டணனிட அடநக்கும் களகத அங்கு ழத்பதளல்ட 
இல்ளநல் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். எபே பட ழ ள் ண்டணக்குள் யந்து 
யிட்ைளல் அயற்ட அமழப்து  டிம். 



 உகனள ப்டுத்தளத ண்டண உ பணங் ள்,  ளழ க ளணிப்ட ள் களன் 
ழ ின் இப்பபேக் க் கூைளபங் ட உைடினள  ண்டணனிழபேந்து 
அப்புப்டுத்த கயண்டும். 

 தழேரி ேழந்தும் தீயத்டத சுத்தம் பேய்து யிை கயண்டும். தீயத்டத ல் 
 ளற்களட்ைநள இைத்தழல், ழத்பதளல்ட இல்ளத இைத்தழல் கேநழத்து டயக்  
கயண்டும். 

 ழ ின் பதளல்ட ஆபம்ிக்கும் களது பதழல் ழக்கூண்டு டபம், ிகு 
ழக் ப ளல்ழ நபேந்து டபம் னன்டுத்தழ ழ டக்  ட்டுப்டுத்த கயண்டும். 
ழக்ப ளல்ழ நபேந்து ட தனளரிப்ளர் ின் ஆகளேடனின் கரிககன 
உகனள ழக்  கயண்டும்.  

ககோமிப்ண்ளணனில் பூச்ேிகள் நற்றும் ஈக்களக் கட்டுப்டுத்துதல்  

 க ளமழ ில் பூச்ேழ ள் நற்றும் ஈக் ின் தளக் த்தழடக்  ட்டுப்டுத்துயதற்கு, 

சு ளதளபநள  சுற்றுப்புத்டதப் பளநரிக்  கயண்டும். பில் ஈக் ள் களய் டப் 
பப்புயதழல் பக் ழன ங்கு ய ழக் ழன். 

 ஈக் ள் க ளமழ ின் நீது அநர்ந்து, க ளமழ லக்கு பதளந்தபவு ற்டுத்தும். 
க ளமழ டத் தீயம் நற்றும் தண்ணடீப டுக்  யிைளநல் பதளந்தபவு ட 
ற்டுத்தும். கூண்டு படனில் க ளமழ ள் யர்க் ப்டும் களது, 

ஈக் ள்க ளமழ லக்கு அனற்ேழ ற்டுத்தழ, பட்டை உற்த்தழடனபம் குடக்கும். 
 வழ்க் ளணும் பட ில் ஈக் டக்  ட்டுப்டுத்தளம். 

o ண்டணனிலும், ண்டணனிடச் சுற்ழபள் குதழ ிழலும் தண்ணரீ் 
கதங் ளநல் ளர்த்துக்ப ளள்லதல்  

o படனள  மழவு ீர் யடி ளல் ட அடநத்து, தண்ணரீ் எலகும் 
குமளய் ட ேரி பேய்தல் 

o பூச்ேழக்ப ளல்ழ நபேந்து ட ேரினள அயில் உகனள ழத்தல்  

o தீயம் நற்றும் தண்ணடீப படனள ப் ரிகேளதழத்து, அயற்ளல் 
க ளமழ லக்குக்  மழச்ேல் ற்ைளநல் ளர்த்துக்ப ளள்லதல்  

o  மழச்ேல் ற்ட்ை க ளமழ லக்கு படனள  ேழ ழச்டே அித்தல் 

ண்டணடனச் சுற்ழலும் புல் தடப ட யர்ப்தளல், பேடி லம், புதர் லம் யர்யடதத் 
தடுத்து சுற்றுப்புத்டத சுத்தநள ப் பளநரித்து ஈக் டப் ண்டணனில்  ட்டுப்டுத்தளம். 

ககோமிப்ண்ளணனில் பயிச்ேத்தின் உகனோகம்  

பட்ளை உற்த்தினில் ஒினின் ங்கு  

க ளமழ ின் பட்டை உற்த்தழனளது அடய லக்குக்  ழடைக்கும் எினின் அவு, நற்றும் 
எி  ழடைக்கும் கபம் ஆ ழனயற்டப் பளறுத்தது. க ளமழ ின் ிட்பெட்ைரி சுபப்ினின் 
பன்குதழனிட எி தூண்டுயதளல், ஃப் ஸ் ச் நற்றும் ல் ச் னும் லளர்கநளன் ள் 
சுபக் ழன். எினளது க ளமழ ின் நண்டைஏடு, கதளல், இகு ட ஊடுபேவு ழது. ஃப் 
ஸ் ச் லளர்கநளன் க ளமழ ின்  பேபட்டைப் டனில்  பேபட்டை ின் யர்ச்ேழடனத் 
தூண்டு ழது. ிகு பதழர்ச்ேழனடைந்த  பேபட்டை ல் ச் லளர்கநளின் 

பேனல்ளட்ைளல் பேபட்டைனிழபேந்து பயிகனற்ப்டு ழது.  
 

ஒினிளப் ற்ின தகயல்கள்  

 எினின் அட ீம் 400 – 700 ககள நீட்ைர் இபேந்தளல் நட்டுகந  ண்ணுக்குத் 
பதரிபம். 

 குடந்த அட ீபடைன எிடன யிை அதழ  அட ீபடைன எி (ேழயப்பு) 
படனிட யிடபயில் அடைபம்.  



 சூரின எினின் அைர்த்தழ  வழ்க் ண்ை  ளபணங் ளல் நளறுடு ழது: 
 சூரினிின் அடநப்பு 

 கந பட்ைம் 

  ளற்ழலுள் ஈபப்தம் நற்றும் தூேழன் அவு 

  ழலுள் பயிச்ேம், சூரினனுக்கு கபள  உள் பூநழனின் அடநப்ிடப் 
பளறுத்தது 

 பூநழனின் யைக்குப்குதழனில்  

 ஜூன் நளதம் 21 – யபேைத்தழன் ீண்ை ளள் 

 டிேம்ர் 21 – யபேைத்தழன் குடயள ளள் 

 (In southern hemisphere it is reversed) 

 சூரினன் உதழப்தற்கு 15-30 ழநழைத்தழற்கு பன்ளல் பயிச்ேம் யபேம். அகத களல் 
சூரின அஸ்தநத்தழற்கு 15-30 ழநழைங் லக்கு பன்ளல் இபேட்ைத் பதளைங் ழ யிடும். 
கய சூரின உதனத்தழற்கும், சூரின அஸ்தநத்தழற்கும் இடைனில் உள்  ளம் 
எபே எி ளள் ப்டும். 

ஒிபைன் ேம்ந்தப்ட்ை யோர்த்ளதகள்  

ககண்பைோ (Candle) 

க ண்ைள ப்டுயது, எபே குழப்ிட்ை அவு எினிட எபே தழடேனில் பேலுத்தும் 
களது  ழடைக்கும் எினளகும். 

லூநன் 

எபே ேதுப அடி இைத்தழல், எபே அடி தூபத்தழழபேந்து எினளது யிலம் களது  ழடைக்கும் 
எினின் அவு  

ஃபுட் ககண்டில்  

        எபே இைத்தழல் யிலம் எினின் அயிட புட் க ண்டில் னும் அ ளல் 
அக் ளம்.  
க்ஸ் 

எபே க்ஸ் எி அவு ன்து எபே அடினில் யிலம் எபே லூநன் எினின் அயிடப் 
பளபேத்தது. 
1 foot candle = 10.76 lux 

ஒினின் யளககள்  

க ளமழப்ண்டணனில் உகனள ழக் ப்டும் ளன்கு எி யட  ளய: 

 இன்க ண்ைேன்ட் – யிட நழயளடய, எி தழபபளிப்ளன் ள் கதடயப்டும், 

இந்த யட  ல்பு ள் குடயள ளட் க உடமக்கும் (750-1000 நணி கபம்). 
 ஃபுகளபேன்ட் – இன்க ண்ைேன்ட் ல்ிட யிை ஃபுகளபேண்ட் ல்பு ள் ீண்ை 

ளட் லக்கு உடமக்கும். இது இண்க ண்ைேன்ட் ல்ட யிை 10 நைங்கு உடமக்கும் 
தன்டநபடைனடய 

 பநர்குரி ஆயி ல்பு ள் – இடய ீண்ை ளட் லக்கு உடமக் க்கூடினடய (24000 நணி 
கபம்), சூைளயதற்கு ேழ ழநழைங் ள் டுத்துக்ப ளள்லம். தளழ்யள கூடப ட 
உடைன ப ளட்ைட  லக்கு இந்த யட க் கூடப ள் ற்டய அல். 

  ளம்கக்ட் ஃபுகளபேன்ட் ல்பு ள் – இடய குடயள அவு ேக்தழனிட 
உகனள ழத்து அதழ  எினிட அிக் யல்டய. 5 புகளபேண்ட் ல்பு ட 
உகனள ழப்தளல்  ழடைக்கும் எி எபே  ளம்கக்ட் புகளபேண்ட் ல்ட 
உகனள ழப்தளல்  ழடைக்கும். 



ஒி கநோண்ளந  

க ளமழப்ண்டணனில் யிக்கு ள் அடநக் ப்டுயடதப் பளறுத்து அயற்ழன் பேனல்தழன் 
இபேக்கும். க ளமழக்ப ளட்ைட  ில் யிக்கு டப் பளறுத்தும் களது  வழ்க் ண்ை 
பக் ழனநள யிேனங் ட ழடயில் ப ளள் கயண்டும். 

 க ளமழ ிைநழபேந்து யிக்கு லக்கு இபேக்கும் தூபத்தழல் 1.5 நைங்கு தூபம் இபண்டு 
யிக்கு லக்கு இடைனில் இபேக்  கயண்டும். 

 க ளமழக்ப ளட்ைட னின் பயிப்பு யிிம்புக்கும் யிக்கு லக்கும் இடைனிலுள் 
இடைபயி, இபண்டு யிக்கு லக்கு இபேக்கும் இடைபயினில் ளதழனவு 
இபேக் கயண்டும். 

 கூண்டு படனில் க ளமழ யர்க்கும் ப ளட்ைட னில், யிக்கு ிழபேந்து யபேம் 
பயிச்ேம் தீயத்தட்டு ின் நீது டுநளறு யிக்கு டப் பளபேத்த கயண்டும். 

 சுத்தநள எி தழபபளழப்ளன் ள் க ளமழ ின் அயில் 50% யடப 
தழபபளிக் ழன். 

 கூம்பு யடிய எி தழபபளிப்ளன் ட உகனள ழப்டதக் குடக்  கயண்டும். 
தட்டைனள யட்ை யிிம்புைன் கூடின எி தழபபளிப்ளன் ட 
உகனள ழக் ளம். 

 ஆழ்கூ பட க ளமழக்ப ளட்ைட  ில், யிக்கு ட 7-8 அடி உனபத்தழல் 
பளபேத்த கயண்டும். ஆளல் கூண்டு பட க ளமழக் ப ளட்ைட  ில் 
டைளடதக்கு கநல் பளபேத்த கயண்டும். 

 எனர் ள் ப ளண்டு ல்பு டக் க ளமழக்ப ளட்ைட  ில் பதளங்  யிடுயடதத் 

தடுக்  கயண்டும். 
 அலக் ள யிக்கு ள், சுத்தநள யிக்கு ட யிை 1/3 ங்கு எிடன நட்டுகந 

பயியிடும். 
 கய எி யிக்கு ட இபண்டு யளபத்தழற்கு எபே பட ன்ள த் துடைக்  

கயண்டும். 

ககோமிகின் யபேம் பேயத்தில் பயிச்ேத்திோல் ற்டும் யிளவுகள்  

 

யபேம் பேயத்தழல் க ளமழ லக்கு அிக் ப்டும் பயிச்ேத்தழடக் குடப்தளல் 
 வழ்க் ண்ை யிடவு ள் ற்டும். 

 இப்பபேக்  பதழர்ச்ேழ அடைபம் யனது அதழ ரிக்கும் 

 பதல் ளதழ பட்டை உற்த்தழ  ளத்தழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பட்டை ின் 
ண்ணிக்ட  அதழ ரிக்கும் 

 பதழல் உற்த்தழ பேய்னப்டும் பட்டை ின் டை அதழ நள  இபேக்கும் 

எபே ளில் பயிச்ேத்டதக் குடப்தளல் க ளமழ ின் இப்பபேக்  பதழர்ச்ேழ அடையது 
பன்று யளபங் ள் தள்ிப்களகும். பயிச்ேத்டதக் குடத்து, அகத ேநனத்தழல் 
தீயத்டதபம் குடத்தளல் 4 யளபம் யடப க ளமழ ின் இப்பபேக்  பதழர்ச்ேழனிடத் 
தள்ிப் களைளம்.    

 

பட்ளை உற்த்தி பேய்பம் பேயத்தில் பயிச்ேத்திோல் ற்டும் னன்ோடுகள்  

க ளமழக்ப ளட்ைட னில்  ழல் அதழ  கபம் பயிச்ேம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக்ப ளண்ைளல், 

க ளமழ ின் உைழல் ஃப் ஸ் ச் நற்றும் ல் ச் லளர்கநளன் ள் ிட்பெட்ைரி 
சுபப்ினிழபேந்து சுபந்து பட்டை ின் உற்த்தழ அதழ ரிக்கும். எினின் பயிச்ேத்தழன் 
அவு அதழ நள  இபேந்தளலும் பட்டை உற்த்தழ அதழ ரிக்கும். டைபடனில், எபே புட் 
க ண்டில் எி அைர்த்தழ பட்டைக்க ளமழக் ப ளட்ைட னில் கதடயப்டும். அடுக்கு 
கூண்டு படக் க ளமழ யர்ப்ில்  வழ் அடுக் ழல் உள் க ளமழ லக்கு 0.5 புட் க ண்டில் 



அவு பயிச்ேம் கதடயப்டும். அதழ  ட்ே பட்டை உற்த்தழக்கு, க ளமழ ின் அதழ ட்ே 

பட்டை உற்த்தழ பேய்பம் யனதழல் தழபம் 16 நணி கபம் பயிச்ேம் 

கதடயப்டும். ளடனிலும், நளடனிலும், அல்து இபண்டு கயட ிலும் பேனற்ட  

பயிச்ேம் க ளமழ லக்கு அிக் ளம். 

 

யபேம் நற்றும் பட்ளைனிடும் பேயத்திற்கு கேர்ந்து பயிச்ேம் அித்தல்  

க ளமழ லக்கு பயிச்ேம் அிக்கும் களது ழடயில் ப ளள்ப்ை கயண்டின இபண்டு 
பக் ழன யிேனங் ள் ின்யபேநளறு: 

 யபேம் க ளமழ லக்கு பயிச்ே ளள் அவு ீட்டிக் ப்ைக்கூைளது. 
 பட்டைனிடும் க ளமழ லக்கு பயிச்ே ளள் அயிடக் குடக் க்கூைளது. 

இன் ேேீன் ஃப்ோக்ஸ்  

இனற்ட னள பயிச்ேம் குடயள  உள்  ள ழட ில் க ளமழ ள் யர்க் ப்டும் 
களது, அயற்ழன்  டைேழ யர்ச்ேழ சுமற்ேழ ழட இன்ேவேன் ஃப்ளக்ஸ் ப்டு ழது. 
பளதுயள  பூநழனின் யைக்கு அடப யட்ைத்தழல் நளர்ச் 1 பதல் ஆ ஸ்ட் 31 யடப 
பளரிக்கும் க ளமழக்குஞ்சு ள் இவ்யளறு அடமக் ப்டு ழன். 
அவுட் ேேீன் ஃப்ோக்ஸ்  

க ளமழக் குஞ்சு ள் பேப்ைம்ர் 1 பதல் 28 ிப்பயரி யடப பளரிப்டய இவ்யளறு 
அடமக் ப்டு ழது. இந்த  ளங் ில் சூரின பயிச்ேம்  ளஅவு அதழ நள ழ ப ளண்கை 
களகும். 
திந்த க்கங்கள் பகோண்ை யர்ககோமி நற்றும் பட்ளைக் ககோமிண்ளணகில் ஒி 
கநோண்ளந  

a) இன் ேேீன் ஃப்ோக்ஸ்  

பேனற்ட  பயிச்ேம் 20 யளபங் ள் யடப க ளமழக் லக்கு கதடயப்ைளது. ( 
 ழக்க ளமழ லக்கு 22 யளபங் ள் யடப ). 20 யளப  ளத்தழல் பயிச்ேம் 13 நணி கபம் 
இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். ிகு யளபம் எபே நணி கபம்  தழம் 16 நணி கபம் 
அடைபம் யடப அதழ ரிக் கயண்டும். 
b) அவுட் ேேீன் ஃப்ோக்ஸ்  

இபண்டு யட னள படனில் பளநரிக் ப்டு ழது. 
i) ிளனோ ஒி ோள் அளநப்பு  

யர்க்க ளமழ ள் 20 யளபத்டத அடைபம் களது அதன் இனற்ட  எினின் அடய 
 ண்ைழனகயண்டும். எவ்பயளபே யளபபம் எபே நணி கபம் எினின் அடய அதழ ரித்து 
எபே ளடக்கு 16 நணி கபம் பநளத்த எி கபம் இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். 
 

ii) குளக்கும் ஒி ோள் அளநப்பு 

யர்க்க ளமழ ள் 20 யளபத்டத அடைபம் களது அதன் இனற்ட  எினின் அடய 

 ண்ைழனகயண்டும்.ிகு 7 நணி கபம் கேர்க் கயண்டும். யளபம் 20 ழநழைங் ள் எி ளள் 
குடக் கயண்டும். யளபம் எபே நணிகபம் எி அடய அதழ ரித்து தழம் 16 நணி கபம் 
அடைனகயண்டும். 
 

ஒி தூண்ைப்ைோதது  

          எி தூண்ைப்ைளதது ன்து ீண்ை எி அவு லக்கு க ளமழ ள் தூண்ைப்ைளதது. 
எி தூண்ைப்ைளதது அதழ நள எிளள் க ளமழ ில் குடந்த பட்டை உற்த்தழ 
ற்டுத்து ழது. 
 

நோறுட்ை ஒி அளநப்புகள்  

          இந்த அடநப்ில் பநளத்த எி கபம் 24 நணிகபநள  இபேக் ளது.இதழல் இபண்டு 
யட  ள் உள். ீண்ை ளள் ( 14 நணி கபம் பயிச்ேம் + 14 நணி கபம் இபேட்டு ) 
குறு ழன ளள் ( 11 நணி கபம் பயிச்ேம் + 11 நணி கபம் இபேட்டு ). ீண்ை ளள் 



அடநப்ில் பட்டை ஏட்டின் தபம் அதழ நள ழது. அகதகளல் குறு ழன ளள் அடநப்ில் 
பட்டை உற்த்தழ 2 ேதயதீம் அதழ ரிக் ழது. ஆளல் இந்த அடநப்பு தழேரி கயட 
பட ில் பளபேந்தளது. இதற்கு எி பு ளத க ளமழக்ப ளட்ைட ள் கதடயப்டும். 

                                                         

ககோமிப்ண்ளண உகபணங்கள் 

குஞ்சுப் போரிப்ோன் உகபணங்கள்  

 

1. அளை கோப்ோன்  

 

அளை கோப்ோன்  

 இதழல் அடை பட்டை ள் பதல் 19 ளட் ள் டயத்து அடை ளக்  டும். இந்த 
இனந்தழபத்தழல் பயப்ழட, ஈபப்தம் நற்றும் பட்டை ட தழபேப்புதல் ஆ ழனடய 
 ட்டுடுத்துயதற் ள யேதழ ள் உள்.  

2. குஞ்சு போரிப்ோன்  

 இது அடை ளப்ளட கள இபேந்தளலும் அடை பட்டை ட தழபேப்புயதற் ள 
யேதழ இல்ட. கநலும் இதழல் தட்டு ள் பளரிக்கும் குஞ்சு லக்கு ற்யளறு 
அடநக் ட்டிபேக்கும்.  

 இதழல் அடைபட்டை ள் அடை ளத்தல்  ளத்தழன்  டைேழ 3 ளட் ள் இபேக்கும்.  
 உ ழல்  ளணப்டும் ல்கயறு யட னள அடை ளப்ளன் நற்றும் 

குஞ்சுப்பளரிப்ளன் ள்: 
o  ளரிைளர் யட  பளரிப்ளன் ள்  

o குட  யட  பளரிப்ளன் ள் 

o பேங்குத்தள  ளற்ளட பளரிப்ளன் ள்  

3. அழுத்த கோற்று அளநப்பு  

 ேழ அடை ளக்கும்  பேயினில் அலத்த  ளற்று பட்டை ள் அைங் ழன தட்டு ட 
தழபேப்ி யிை னன்டுத்தப்டு ழது. 

 நத்தழன பரின அலத்த ளற்று அடநப்பு என்று தூேழ தட்ைவும் குஞ்சுப் 
பளரிப் த்தழட சுத்தம் பேய்னவும் கதடயப்டு ழது.  

 

 



4. அயேபகோ தனோப நின் அளநப்புகள் 

 உள்லர் நழன் யமங் ல் அடநப்ிழபேந்து நழன்ேளபம்  ழடைக் ளத ட்ேத்தழல் குஞ்சுப் 
பளரிப் த்தழற்கு நளற்று நழன்ேளப அடநப்பு இபேக் கயண்டும். 

 எபே ழடனள நழன்ேளப பஜபபட்ைர் குஞ்சுப்பளரிப் த்தழற்கு அபே ழல் அல்து 
அடுத்த  ட்டிைத்தழல் இபேக் கயண்டும்.  

 ழடனள நழன்ேளப பஜபபட்ைர் குஞ்சுப் பளரிப் த்தழன் அடத்து நழன்ேளப 
கதடய ட பூர்த்தழ பேய்பம் அவு இபேக் கயண்டும். 

5. குஞ்சுப் போரிப்கத்தில் உள் உகபணங்கள் 

 குஞ்சுப் பளரிப்ளின் தட்டு  லயி ள் 

 குப்ட ட ீக்கும் அடநப்பு ள் 

 பட்டை ட நளற்றும் இனந்தழபங் ள் 

 பட்டைக்குள் தடுப்பூேழ களடும் இனந்தழபங் ள்  

 குஞ்சுப் பட்டி ள்  லயி ள் 

 அநளரி  லயி ள் 

 தடுப்பூேழ களடுதல் / இம் ிரித்தல் / தபம் ிரித்தல் அடநப்பு ள் 

 அதழ  அலத்த  ளற்டிப்ளன் ள் 

பட்ளைகள ளகனோலம் உகபணங்கள்  

 

1. குஞ்சுப் போரிக்கும் தட்டுகள் 

 பளதுயள  குஞ்சுப் பளரிக்கும் தட்டு ள் தட்டைனள கயள குமழனள கயள இபேக்கும். 
 எவ்பயளபே தட்டிலும் 90 அல்து 180 பட்டை ள் டயக் ளம். 

2. அளை பட்ளைகள நோற்றும் ந்திபங்கள்  

 இதன் பம் ண்டண பட்டை அட்டைனிழபேந்து பட்டை ட குஞ்சுப் 
பளரிக்கும் தட்டிற்கு நளற்ப்டு ழது. 

 அதழ நள  பட்டை ட நளற்றும் குஞ்சுப்பளரிப் ங் ில் பயற்ழை பட்டை 
தூக் ழ ள் உகனள ப்டுத்தடு ழது 

பட்ளை கண்ைியோன்  

 எிடன ப ளண்டு பட்டைனின் உள் அடநப்பு ட  ளணும்  பேயினளகும்.  
 எவ்பயளபே பட்டை நற்றும்  பட்டை ட  ளணுநளறு இபண்டு யட னள 

பட்டை  ண்ைழயளன் ள் உள்.  

அளைகோப்ோன் உகபணங்கள்  

 இடய இங்குஞ்சு லக்கு பதல் ேழ யளபங் ள்  த தப்பும் நற்றும் பயிச்ேபம் 
ப ளடுக் கூடினடய. 

 இதழல்  த தப்புக்கு ன்று எபே உ பணம், பயப்ம் நற்றும் பயிச்ேத்டத 
தழபபளழப்ளன் ள் நற்றும் உனபங் ட நளற்ழ அடநக்  கதடயனள யேதழ ள் 
ஆ ழனடய உள். 

 அடை  ளக்  உகனள ப்டுத்தப்டும் ேழ உ பணங் ள்: 

 



1. கரி அடுப்பு / நண்பணய் அடுப்பு  

 

கரி அடுப்பு 

 

 இவ்யட னள அடுப்பு ள் நழன்ேளபம் இல்ளத இைங் ள் அல்து நழன்ேளபம் யிட 
அதழ நள  இபேக்கும் இைங் ிலும், நழன்ேளபம் தட்டுளடு உள் இைங் ிலும் 
னன்டுத்தடு ழன். 

 இவ்யட னள அடுப்பு ில் தட்டு ள் நற்றும் குமழ களன் அடநப்பு ள் 
உள்தளல், அது பயப்த்டத பபளம் கபம் இபேக்குநளறு பேய் ழது.  

2. ரியோப அளைக்கோப்ோன்  

 

ரியோப அளைக்கோப்ோன்  

 இனற்ட  ரியளப அல்து தழபய பட்கபளழன யளப அல்து நீத்கதன் 
ஆ ழனயற்ழன் பம் சூைளக்கும்  ம்ி பயப்டுத்தட்டு சுநளர் 3 – 5 அடி 
குஞ்சு லக்கு கநக அடநக் ப்டு ழது.  

 இவ்யட  அடுப்பு ில் ிபதழழப்ளன் ள் அடநக் ப்ட்டு பயப்த்டத குஞ்சு ட 
களக் ழ தழபபளழக் ப்டு ழது.  

 

 

 

 

 



3. நின்ேோப அளைக்கோப்ோன்கள்  

 

நின்ேோப அளைக்கோப்ோன்கள்  

 இந்த அடநப்ில் ேவபள எகப அவு பயப்ம் பரின அவு இைத்தழற்கு 
இபேக்குநளறு அடநக் ப்டு ழது. இதளல் குஞ்சு ள் அடைக் ளப்ளில் எகப 
இைத்தழல் அடையது தடுக் ப்டு ழது. 

 எபே நழன்ேளப அடைக் ளப்ளட ப ளண்டு 300 பதல் 400 இங்குஞ்சு ட 
யர்த்தளம். 

4. அகச்ேியப்பு யிக்குகள்  

 

அகச்ேியப்பு யிக்குகள் 

 இது அகத தழபபளழக்கும் தன்டந ப ளண்டுள்தளல் தினள  தழபபளழப்ளன் ள் 
கதடயப்ைளது.  

 150 யளட் ல்பு ள் 250 குஞ்சு லக்கும் 250 யளட் ல்பு ள் 250 குஞ்சு லக்கும் 
கதடயனள பயப்த்டத அிக் கூடினது. 

5. திபபோிப்ோன்கள் அல்து ப ோயர்கள்  

 இவ்யட  தழபபளழப்ளன் ள் பலளயர் ள்  அடமக் ப்டு ழது. 
 இடய பயப்த்டதபம் எிடனபம் தழபபளழக் கூடினது. 

i).தட்ளைனோ ப ோயர்கள்  

 இவ்யட  தட்டைனளது .இதழல் சூைளகும்  ம்ி ள், சூகைற்றும் அடநப்பு ள் நற்றும் 
தடடந யிக்கு ஆ ழனடய உள்.ேழயற்ழல் பயப்த்டத அயிை 
பயப்நளி ள் அடநக் ப்ட்டிபேக்கும்.  



 இடய கூடபனிழபேந்து பதளங் யிைநளல், ளன்கு பட ில் அடநக் ப்ட்ை 
தூண் ள் பம் ழற்  டயக் ப்டு ழது. 

ii).குமி யடியோ ப ோயர்    

 இதழல் குமழயடியள அடநப்ில் ேதளபண நழன்ேளப யிக்கும், பயப் 
ழடப்டுத்தழபம் , ேழ இைங்ில் பயப்நளிபம் அடநக் ப்ட்டிபேக்கும். 

6. இங்குஞ்சு தடுப்பு அல்து அளைக்கோப்ோன் தடுப்பு  

 

இங்குஞ்சு தடுப்பு அல்து 
அளைக்கோப்ோன் தடுப்பு  

  

 இடய ள் 1 – 1.5 அடி உனபம் நற்றும் பயவ்கயறு ீம் ப ளண்ை பநல்ழன இபேம்பு 
த டு ள் , அட்டை தட்டி ள் நற்றும் பங் ழல் ளய் ளகும். 

 இந்த தடுப்பு களன் அடநப்ளல் க ளமழக்குஞ்சு ள் புபைைடப யிட்டு தள்ி பேன்று 
குிபளல் ளதழக் ைளநல் தயிர்க் ப்டு ழது. 

 இதளல் க ளமழக்குஞ்சு ள் சூைள குதழக்கு அபேக  பேல் ம   ற்றுப ளள் ழது. 
 அடைக் ளப்ளின் தடுப்ின் யிட்ைம் 5 அடி நற்றும் உனபம் 1.5 நழ ளநல் 

இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். 
 பேய ளங் ட பளறுத்து அட்டை தட்டு, இபேம்பு த டு,  ம்ி யட நற்றும் ளய் 

ஆ ழனடய ட தடுப்பு ள  னன்டுத்தளம். 
 பயனிற் ளங் ில் அடைக் ளக்கும்  ளம் 5-6 ளட் லம் குிர் ளங் ில் 2-3 

யளபங் லம் இபேக் கயண்டும்.  

7. நின்ேோப சூைோக்கிகள் (heating rods or coils)  

 



நின்ேோப சூைோக்கிகள் 

 இதழல் சூைளக்கும்  ம்ி ள் நற்றும் யிக்கு ஆ ழனடய உள். ேழயற்ழல் 
பயப்நளி உள். 

 சூைளக்கும்  ம்ி ள் நற்றும் சுபேள்  ம்ி ள் கநக தழபபளழப்ளன் ள் 
டயக் ப்ட்டிபேக் ழது. 

 இதழல் கதடயக்கு ற் பயப்ழடடன நளற்ழப ளள்ளம். 

தயீ உகபணங்கள்  

 இது க ளமழ லக்கு தீயம் அிக்  னன்டுத்தடு ழது. 
 இது பயவ்கயறு அவு ில் நற்றும் நளைல் ில் டமன யட னில் அல்து ளதழ 

தளினங் ழ யட னில் இபேம்பு அல்து ிளஸ்டிக் ஆ ழனயற்ளல் 
பேய்னப்ட்டிபேக்கும். 

 தீயத் பதளட்டி ின் யட  ள்:  

1. தோினங்கி தயீ பதோட்டிகள்  

 

தோினங்கி தயீ 
பதோட்டிகள்  

 இடய ள் க ளமழக்ப ளட்ைட னின் பநளத்த ீத்தழற்கு தள்ி பேல்லும் யட னில் 
அடநக் ப்ட்டிபேக்கும். 

 நழன்ேளபத்தழல் இடய இனங் கூடினது. இதன் உனபம் க ளமழ ின் யனதுக்க ற் 
நளற்ழ ப ளள்ளம்.  

2.ீநோ தயீத்பதோட்டி  

 

ீநோ தயீத்பதோட்டி  



 பயவ்பயறு ீங் ில் தடுப்பு ள் ப ளண்ைடயனள   ழடைக் ழது. 
 உனபத்டத நளற்ழக்ப ளள் யேதழ ள் உள். 
 இடய ள் பளதுயள  துபேிடிக் ளத இபேம்ிளல் தனளரிக் ப்ட்டிபேக்கும். ேழ 

ேநனங் ில் நபம் நற்றும் பங் ழளல் பேய்னப்ட்டிபேக்கும். 
 தீயத்பதளட்டி ள் ஆைளநல் இபேக் வும் உனபத்டத நளற்ழக்ப ளள்வும் 

கதடயனள யேதழ ள் உள்.  
 க ளமழ ள் தீயத்பதளட்டினின் இபேபுங் ிலும் இபேந்து தீய டுக்கும்.  
 பநளத்த தீய இைம் = 2 X தீயத்பதளட்டினின் ீம்.  
 ீநள தீயத்பதளட்டி ள் = (2 X தீயத்பதளட்டினின் ீம்) ÷ தீயத்பதளட்டினின் 

அவு ( பே.நீ.)  

3. யட்ை தயீத்பதோட்டி 

 

யட்ை தயீத்பதோட்டி 

 இடய ளதழ தளினங் ழ தீயத்பதளட்டி ள் ஆகும். இதழலுள் உபேட களன் 
அடநப்ில் 5 -7  ழகள யடப களட்டு டயக் ளம்.  

 தீயம் பநதுயள  புயிஈர்ப்பு யிடேனளல் தீயத்பதளட்டிக்கு  வகம பேல்லும். 
 இதழல் தடுப்பு ட அடநத்து தீய யிபனத்டத தடுக் ளம். 
 இடய ள் ிளஸ்டி ழளல் தனளரிக் ப்டு ழது.கநலும் இடய ள் கூடபனிழபேந்து 

அல்து தினள  குமளய் அடநத்து அதழல் இபேந்து பதளங் யிைப்டு ழது.  
 இடய ள் பதளங்கும் தீயத்பதளட்டி ள் வும் அடமக் ப்டு ழது. 
 இடய ள் பயவ்கயறு அவு ில்  ழடைக் ழன். இந்த தீயத்பதளட்டி ள் 

ழடன தீயம் எபே பட இட்ைளல் க்குடன 4- 7 ளட் ள் யடப க ளமழ ின் 
யனது நற்றும் தீயம் ேளப்ிடும் ண்ணிக்ட  பளறுத்து களதுநள இபேக்கும். 

 இதன் உனபத்டத ேழன் யேதழ பம் சுநள  நளற்ழ ப ளள்ளம். 
 இடய ள் பயவ்கயறு யண்ணங்ில் ிச்பேன்று ( ீம் நற்றும் ேழயப்பு ) 

இபேப்தளல் பட்டைக ளமழ ள் நற்றும் இங்குஞ்சு ள் ஈர்க் ப்ட்டு தீயம் 
உட்ப ளள்லயது ிதள  டைபறு ழது.  

 பதளங்கும் தீயத்பதளட்டி ின் ண்ணிக்ட  = 1.3* ( சுற்வு ÷தீய உண்ணும் 
இைவு ) பே.நீ.ல்  

 ீயளக்கு தீயத்பதளட்டி ட யிை பதளங்கும் தீயத்பதளட்டி ில் 30 ேதயதீம் 
அதழ ம் க ளமழ ள் தீயம் உண்ணும்.  

 

 

 



4. கிிஞ்ேல் பட்டி  

 

கிிஞ்ேல் பட்டி  

 பட்டைக ளமழ லக்கு கதடயனள சுண்ணளம்பு ேத்துக் ள   ழிஞ்ேல் டயப்தற்கு 
இடய ள் உகனள ப்டுத்தடு ழது.  

ககோமிகலக்குத்தண்ணரீ் அிக்கும் உகபணங்கள் 

 

1. தண்ணரீ் பநன்ளநனோக்கிகள் நற்றும் யடிப்ோன்கள்  

 தண்ணரீில்  ந்துள் அதழ நள  தழைப்பளபேள் ளல் ஈபப்த  ட்டுளட்டு  பேயி ள், 

பதிப்ளன் துட ள், பஜட் ள், நற்றும் யளல்வு ள் களன்யற்ழல் டியங் ள் 
ற்ட்டு அதன் பேனல்ளடு ட குடக் ழன். 

 தண்ணரீ் பநன்டநனளக் ழ ள் நற்றும் யடிப்ளன் ள் ஆ ழனயற்ட னன்டுத்தழ 
தண்ணரீில் உள் பநளத்த  டபந்துள் தழைப்பளபேள் ின் அடய குடக் ளம். 
இந்த தண்ணரீ் ிகு குஞ்சு பளரிப் த்தழற்கு உகனள ப்டுத்தடு ழது.  

2. தண்ணரீ் சூைோக்கிகள்  

 

தண்ணரீ் சூைோக்கிகள்  

 பயந்ீர் குஞ்சுப்பளரிப்  தட்டு  லயி ள் நற்றும் பளதுயள சுத்தம் 
ண்ணுயதற்கு கதடயப்டு ழது. 

 பரின அவு ளய்ர் தண்ணடீப சூைளக்  னன்டுத்தடு ழது.  

 

 



தண்ணரீ் பதோட்டிகள்  

 தண்ணரீ் பதளட்டி ள் நற்றும் தண்ணரீ் குடிப்ளன் ள் க ளமழ லக்கு தண்ணரீ் டயக்  
னன்டுத்தடு ழது. 

 இடய ள் பயவ்கயறு அவு நற்றும் அடநப்பு ில்  ழடைக் ழன்.  

1. தட்டு நற்றும் குடுளய அளநப்பு  

 

தட்டு நற்றும் குடுளய 
அளநப்பு  

 குடுடய களன் அடநப்ில் தண்ணரீ் ழபப்ி யட்ைநள தட்டு களன் 
அடநப்ில் டயத்து க ளமழ லக்கு அிக் ப்டு ழது.  

2. ீநோ நற்றும் கோல்யோய் தண்ணரீ் பதோட்டிகள்  

 இடய ள் பளதுயள  கூண்டு ில் பளறுத்தட்டு இடையிைளத தண்ணரீ் யேதழ 
பேய்னப்டு ழது. 

 எபே படனில் புல் களன் அடநப்ின் பம் தண்ணரீ் ழபப்வும் நற்களபே 
படனில் ீடப பயிகனற் கதடயனள யேதழபம் இபேக் ழது.  

3. தண்ணரீ் கேின்கள் (ிோஸ்டிக் அல்து நபம் அல்து இபேம்பு தடுப்புகலைன்)  

 

தண்ணரீ் கேின்கள்  

 கேழன் ள் பயவ்கயறு யிட்ைவு ில்  ழடைக் ழன். ( 10, 12,14 நற்றும் 16 

அங்கும்) 
 தினள  தடுப்பு ள் இபேப்தளல் க ளமழ ள் தண்ணபீேக்குள் பேல்லுயது 

தடுக் ப்டு ழது.  



4. பல் யளக தோினங்கி தண்ணரீ் அிப்ோன்கள்  

 

பல் யளக தோினங்கி 
தண்ணரீ் அிப்ோன்கள்  

  டிநள ிளஸ்டிக் ழளல் ஆ இடய ள் இதற்ப  அடநக் ப்ட்ை 
குமளய் ள் பம் பதளங் யிைப்டு ழது.  

 இதழல் தண்ணரீ் பேல்லும் அடய  ட்டுடுத்துயதற்கு  தினள  அடநப்பு 
உள்தளல் அதன் பம் ப்களதும் தண்ணரீ் இபேக்குநளறு ளர்த்து ப ளள்படிபம்.  

 இதழல் பதளைர்ச்ேழனள  தண்ணரீ் பேல்லும் யேதழ இபேப்தளல் ளள்பலயதும் 
க ளமழ லக்கு தண்ணரீ்  ழடைக் ழது.  

 இந்த தண்ணரீ் அிப்ளன் ின் உனபத்டதபம் தண்ணரீ் பேல்லும் அடயபம் 
நளற்றுயதற் ள அடநப்பு ள் இதழல் உள்.இந்த ிளஸ்டிக் தண்ணரீ் 
அிப்ளன் ள் க்கும் யண்ணங் ில் (ேழயப்பு நற்றும் ீம்) இபேப்தளல் 
க ளமழ நற்றும் குஞ்சு ள் இயற்ளல்  யபப்டு ழது. 

 பல் யட  தண்ணரீ் அிப்ளன் ின் ண்ணிக்ட  =1.3*(சுற்வு ÷ தண்ணரீ் 
குடிக்கும் இைஅவு) 

5. ிப்ிள் தண்ணரீ் அிப்ோன்  

 

ிப்ிள் தண்ணரீ் அிப்ோன்  

 இது ஆழ்கூபட நற்றும் கூண்டு பட யர்ப்ில் னன்டுத்தடு ழது. 
 ஆழ்கூ படனில் ழப்ிலக்கு  வகம  ழண்ணம் அடநத்து அதன் பம் 

ஆழ்கூம் ஈபநளயது தடுக் ப்டு ழது.  
 ழப்ிட அலத்தும் களது அதழல் இபேந்து தண்ணரீ் பயிகன யபேம்.  
 They can be used for all types and classes of birds, but most commonly used in laying cages. 

 எவ்பயளபே கூண்டுக்கும் எபே ழப்ிள் அடநத்தளல் அது 3 பட்டைக்க ளமழ லக்கு 
களதுநளது. 



6. ளகனோல் ிபப்ப்டும் தண்ணரீ் அிப்ோன்கள் 

 

ளகனோல் ிபப்ப்டும் 
தண்ணரீ் அிப்ோன்கள் 

 இங்குஞ்சு லக்கு பதல் யளபத்தழல் இது அதழ நள  உகனள ப்டுத்தடு ழது.  
 இதழல் துடனிழபேந்து ஊற்றுப்கள ீர் யபேயதளல் இடத ஊற்று தண்ணரீ் 

அிப்ளன் ள் வும் அடமக் ப்டு ழது. 
 இதழல் நபேந்து ள் நற்றும் ைளிக் ள் ஆ ழனயற்ட சுநள  க ளமழக்குஞ்சு லக்கு 

அிக் ளம். 
 இடய ள் ேழயப்பு நற்றும் ீம் யண்ணங் ில்  ழடைக் ழன்.  
 தண்ணரீ் பதளட்டி ள் நற்றும் தீயத் பதளட்டி லக்கு இடைகன உள் இைபயி 0.6 

நீ இபேக்குநளறு அடநக் கயண்டும். 

VIII. தடுப்பூேி அிக்கும் உகபணங்கள்  

 

1. நபேந்தூேி ஊேிபைன் அல்து தடுப்பூேி பேோட்டு அிப்ோன்  

 இடதக்ப ளண்டு ளேழத்தூயபங் ிலும்  ண் ிலும் தடுப்பூேழ நபேந்து ட 
அிக் ளம்.  

2. தோினங்கி தடுப்பூேி அிப்ோன்  

 

தோினங்கி தடுப்பூேி 
அிப்ோன்  

 இதன் பம் குடந்த கபத்தழல் அதழ  க ளமழ லக்கு  ண் ள் நற்றும் பக் ழன் 
யமழகன தடுப்பூேழ நபேந்து ட இைபடிபம்.  



3. ககோமி அம்ளந தடுப்பூேி அிப்ோன்  

 இக்ட னில் கதளலுக் டினில் தடுப்பூேழ நபேந்து ட இை இது உகனள நள  
இபேக் ழது.  

IX. ி உகபணங்கள்  

 

1. அகு பயட்டி  

 

அகு பயட்டி  

 நழன்ேளபத்தளல் இனங்கும் இடதக்ப ளண்டு க ளமழனின் அட  பயட்டி க ளமழ ள் 
ப ளத்தழப ளள்லயடத  ட்டுப்டுத்தளம்.  

 இது 2 அல்து 2.5 அடி உனபபள் தூண் நீது பைல் களன் அடநப்புைன் 
அடநக் ப்ட்டிபேக்கும்.பைட  ளல் பம் அலத்தழளல் சூைளக் ப்ட்ை த டு 
க ளமழனின் அட  பயட்டுநளறு அடநக் ட்டிபேக்கும். 

 த ட்டின் சூட்டை  ட்டுடுத்த எபே அடநப்பும் இந்த  பேயினில் உள். 

2. பட்ளை பட்டிகள்  

 

பட்ளை பட்டிகள்  

 இடய தடபயமழ க ளமழயர்ப்ில் சுத்தநள பட்டை உற்த்தழக்கு 
உகனள ப்டுத்தடு ழது. 

 இடய தினள வும் கூட்ைள வும் படிக்ப ளள்லம் தன்டநபைனும்  ழடைக் ழன். 

 

 



3. ளை தபோசுகள்  

 

ளை தபோசுகள்  

 பயவ்கயறு யட னள டை தபளசு ள் க ளமழ ள் நற்றும் தீயங் ட 
டைப்களை னன்டுத்தடு ழன்.  

4. உட்கோபேம் குச்ேிகள் 

 

உட்கோபேம் குச்ேிகள் 

 தடபனிழபேந்து 3 – 5 அடி உனபத்தழல் நபத்தழள இவ்யடநப்பு ள் பம் க ளமழ ள் 
ழற்  னன்டு ழது.  

5. அநோரிகள்  

 

அநோரிகள்  



 இபேம்பு நற்றும் நபத்தளல் ஆது. 
 ஆழ்கூ படனில் ஆழ்கூம் இதன் கநல் டயக் ப்டு ழது. 

6. தண்ணரீ் பதிப்ோன் 

 

தண்ணரீ் பதிப்ோன்  

 பயப்நள குதழ ில் னன்டுத்தடு ழது.  
 ேந்டதனில்  ழடைக்கும் பதிப்ளன் பம் ண்டண சுற்றுபும் நட்டுநல்ளநல் 

ப ளட்ைட னின் கூடப கநல் தண்ணரீ் பதிக்  னன்டுத்தடு ழது.  
 பயப் நற்றும் ஈபப்தம் அதழ நள குதழனில் நதழனகயடனில் கூடபடன 

குிர்யிக்  னன்டுத்தடு ழது. 

7. பதிப்ோன் 

 

பதிப்ளன் 

  யட னள பதிப்ளன் ள் ேந்டதனில்  ழடைக் ழன். 
 ட னளல் இனக் கூடின யட  க ளமழப்ண்டண ில் உகனள ப்டுத்த நழ  

ேரினளது. 
 இதழல் உள் கைங் ழல் கதடயப்டும்  ழபேநழளேழி ழபப்ி பதிக் ப்டு ழது. 

 

 

 

 



8. த ீதுப்ோக்கி  

 

த ீதுப்ோக்கி  

 நண்பணன்பணய் பகநள அல்து ரியளப பகநள இனங்கும் இந்தத் 
துப்ளக் ழனிடப் னன்டுத்தழ  ழபேநழ ீக் ம் பேய்னளம்.  

 உகள த்தளள  ம்ி ட தீத்துப்ளக் ழ ப ளண்டு சூைளக்குயதளல் அதழழபேக்கும் 
அ  எட்டுண்ணி ள், அயற்ழன் பட்டை ள் நற்றும் இங்கூட்டுப்புலக் ள் 
ப ளல்ப்டு ழன்.  

ககோமிப்ண்ளணனில் திகயடுகள் போநரிப்பு 

 ந்தபயளபே பதளமழள  இபேந்தளலும், தழகயடு ள் பளநரிப்பு ன்து எபே 
பக் ழனநள கயடனளகும். ண்டணனில் தழகயடு ள் ண்டணனின் 
பேனல்ளடு ள்,  ணக்கு ள் களன்டயற்ட படனள   ண் ளணித்து,  ணக் ழைப் 
னன்டுத்தப்டு ழன். 

 படனள ப் தழகயடு டப் பளநரித்தளல் நட்டுகந எபே பதளமழட ன்ள  
ைத்தபடிபம். 

 தழகயடு ட ண்டணனிட கநளண்டந பேய்யதற்கும், யபவு பேவு 
 ணக்கு டப் தழவு பேய்யதற்கும் னன்டுத்தப்டு ழன். 

 ண்டணனில் பளநரிக் ப்டும் தழகயடு ள் ிதள வும், ிதழல் புரிந்து 
ப ளள்யதற்கு ற்தள வும், கதடயனள யியபங் ட அிப்தள வும், யியபங் ள் 
படனள  எபே பட நட்டுகந தழவு பேய்னப்ட்டிபேப்தள வும் இபேக்  
கயண்டும். 

 தழகயடு ள்,ண்டண ந்த ழடனில் உள்து ன்டதத் பதியள  டுத்து 
பேளல்டயனள  இபேக் கயண்டும். 

 தழகயடு ட ளர்ப்தளல், அயர்  ைந்த  ளத்தழன் ன் தயறு ள் பேய்தளர் 
ன்டத சுட்டிக் ளட்டி, ிற் ளத்தழல் அந்த தயறு ட தழபேத்தழக் ப ளள்யதற்கு 
யமழ ளட்டி ள  இபேக்  கயண்டும். 

 ண்டணனின் உற்த்தழ, தப அவுக ளல் ின்டி உற்த்தழ இபேக் ழதள 
ன்டதபம் தழகயடு ள்  ளண்ிக்  கயண்டும். 

 ண்டணனின் தழர் ள தழட்ைநழடுதலுக்கும், நளற்ங் லக்கும், யிரியளக் த்தழற்கும் 
துயள த யல் ட அிக் யல்தள  இபேக்  கயண்டும். 

 ண்டணனின் அயிடப் பளறுத்தும், ண்டணனின் யட னிடப் பளபேத்தும் 
தழகயடு ின் தன்டந நளறுடும். 

 ண்டணனின் அயிடபம், தன்டநனிடபம் பளறுத்து  வழ்க் ண்ை அடிப்டை 
தழகயடு ள் பளநரிக் ப்ை கயண்டும்.  



யபேளகப் திகயடு நற்றும் திக்கூி ணினோர்கள் திகயடு  

இந்த தழகயட்டில் ண்டணனில் கயட பேய்பம் கயடனளட் ள் ற்ழன யபேட ப் 
தழகயட்டுைன், அயர் லக்கு அிக் ப்டும் ேம்ம் ற்ழன யியபங் ள் அைங் ழனிபேக்  
கயண்டும். கநலும் கயடனளட் ள் ேம்ம் பற்தற் ள ஆதளபபம் இபேக்  கயண்டும்.  
 

கட்டிைங்கள் ற்ின திகயடு 

 இப்தழகயட்டில் ண்டணனிலுள் ல்கயறு  ட்டிைங் ள்,  ழணறு ள், கயழ ள், 

ேளட ள் களன்யற்டப் ற்ழன யியபங் ள் அைங் ழனிபேக்கும். 
 கநலும் ண்டணனில் கநற்ப ளள்ப்ட்ை ேழழன ரிப்கர் ள், நற்றும் 

ண்டணனிட பளநரிக்  பேய்னப்ட்ை பேயிங் ள் ற்ழன யியபங் ள் 
அைங் ழனிபேக்  கயண்டும். 

 எவ்பயளபே யபேைபம் ண்டணக்  ட்டிைங் லக் ள யிட நதழப்புக் குடவும் 
குழப்ிை கயண்டும். 

 எவ்பயளபே யபேைபம் யிட நதழப்புக் குடயிட  ணக் ழட்ை ிகு அந்தந்த 
யபேைத்தழன்  ட்டிை நதழப்ிட குழத்து டயத்து ப ளள் கயண்டும். 

ண்ளண உகபணங்கள் திகயடு  

 ண்டண உ பணங் ள தீய ஆட, யள ங் ள், கூண்டு ள், குஞ்சு 
பளரிப்ளன் ள், தீயத்தட்டு ள், தண்ணரீ்த் தட்டு ள் களன்டய ற்ழன யியபங் ள் 
இந்தப் தழகயட்டில் அைங் ழனிபேக்  கயண்டும். 

 ண்டண உ பணங் ள் யளங் ழன கததழ,யளங் ழன இைம், ண்ணிக்ட , யிட 
களன் யியபங் ள் இந்தப் தழகயட்டில் குழப்ிட்டிபேக்  கயண்டும். 

 உ பணங் ள் லதுட்டிபேந்தளல், அயற்டப் லது ீக் ப்ட்ை யியபங் லம் 
இந்தப் தழகயட்டில் குழப்ிட்டிபேக்  கயண்டும். 

 யபேைளயபேைம் ண்டண உ பணங் லக் ள யிட நதழப்புக் குடடயபம் 
இந்தப் தழகயட்டில் குழப்ிைப்ை கயண்டும். கநலும் அந்தந்த யபேைத்தழற் ள 
யிடனிடபம் தழகயட்டில் குழப்ிை கயண்டும்.  

தயீ நற்றும் தயீ பப்போபேட்கள் ற்ின திகயடு  

 க ளமழப்ண்டணத் பதளமழழல் அதழ  பேயிம் ிடிப்து தீயத்தழற் ளகும். 
கய இந்தப் தழகயட்டிடப் பளநரிக்கும் களது நழகுந்த  யம் கதடய. 

 எவ்பயளபே தீய பப்பளபேலக்கும் ேழ க் ங் ள் எதுக்  கயண்டும். 
 எவ்பயளபே பப்பளபேலக்கும் யளங் ழன அவு ற்ழன யியபம், கேநழப்ில் உள் 

தீய பப்பளபேின் அவு, தீயம் அடபக் ப்ை எதுக் ப்ட்ை யியபம், 

கேநழப்ின் களது ற்ட்ை இமப்பு, உற்த்தழ பேவு, நீதழ இபேப்ிலுள் தீய 
பப்பளபேின் அவு களன்டய ற்ழன யியபங் ள் தழகயட்டில் 
குழப்ிைப்ட்டிபேக்  கயண்டும். 

 எவ்பயளபே தீய பப்பளபேின் யிட, எவ்பயளபே பட தீயம் தனளரிக்கும் 
களது அதற் ள யிட களன்யற்டபம்  ணக் ழல் டுத்துக் ப ளள் 
கயண்டும். 

 குழப்பு ள் ற்ழன குதழனில் தீய பப்பளபேட் ள் யளங் ழனதன் பேவதழன் ண், 

கததழ, பநளத்த யிட, ங் ழபேந்து யளங் ப்ட்ைது ன்து ற்ழன யியபங் ட 
குழத்து டயக்  கயண்டும்.  

 

 



ேிின அல்து இதப போபேட்கள் யோங்கினதற்கோ அல்து பேயித்திற்கோ 
திகயடு  

 இந்த தழகயட்டில் ேழ  பேயி ள், லது பளபேட் ள், ல்பு ள், ஆணி ள் களன் 
இதப பளபேட் ட யளங் ழனதற் ள  ணக்கு ள், நற்றும் இதப அன்ளை 
பேயிங் ள் ற்ழன யியபங் ள், நளதளந்தழப நற்றும் யபேைளந்தழப பேயிங் ள் 
ற்ழன யியபங் ட இந்தப் தழகயட்டில்  ணக் ழட்டு தழவு பேய்ன கயண்டும். 

 கநற்கூழன பளதுயள தழகயடு டத் தயிப  வழ்க் ண்ை திப்ட்ை 
தழகயடு டபம், ண்டணனின் யட  நற்றும் அதன் தன்டநக்க ற்யளறு 
பளநரிக்  கயண்டும்.  

பட்ளைக் ககோமிகள் ற்ின திகயடு  

 எவ்பயளபே கட்ச் க ளமழ லக்கும் அயற்ழன் உற்த்தழத் தழன் ற்ழன 
தழகயடு ட அயற்ழன் பதல் ளள் உற்த்தழனிழபேந்து, ண்டணனிழபேந்து 
 மழக்கும் யடப  வழ்க் ண்ையளறு தழவு பேய்ன கயண்டும். 

 ளள், யனது (ளட் ில்), ண்டணனில் யிட்ை க ளமழ ின் ண்ணிக்ட , இந்த 
க ளமழ ின் ண்ணிக்ட  நற்றும் அதன் யியபம், தீயம் அித்தது, எபே ளடக்கு 
எபே க ளமழ உண்ணும் தீயத்தழன் அவு, பட்டை உற்த்தழ, எபே ளள்  ணக் ழல் 
க ளமழ ள் உற்த்தழ பேய்த பட்டை ின் ண்ணிக்ட , தீயம் உண்ை அயிற்கு 
உற்த்தழ பேய்த பட்டை ின் ண்ணிக்ட  களன்யற்டக் குழத்து டயக்  
கயண்டும். 

Egg out turn register  

 ண்டணனில் பளநரிக் ப்டும் அடத்து க ளமழ ின் பட்டை உற்த்தழ பேய்த 
யியபங் ள் அைங் ழனிபேக்கும். 

 இந்த தழகயட்டில் கததழ, இபேப்ிலுள் பட்டை ின் ண்ணிக்ட , உற்த்தழனள 
பட்டை ின் ண்ணிக்ட , யிற் பட்டை ின் ண்ணிக்ட , நீதபள் 
பட்டை ின் ண்ணிக்ட , நற்றும் இதப யியபங் லம் குழப்ிைப்ை கயண்டும். 

 தயிபவும், தழேரி பட்டை ள் ன் யிடக்கு யிற் ப்ட்ைது ன்து ற்ழன 
யியபங் லம் இந்தப் தழகயட்டில் குழக் ப்ை கயண்டும் 

 நளதளந்தழப பட்டை உற்த்தழ நற்றும் இதப யியபங் ட எவ்பயளபே நளதம் நற்றும் 
ஆண்டு படியில் பதளகுத்து, பநளத்தநள  உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை பட்டை ள், 

யிற்து ற்ழன யியபங் ள் களன்டய குழப்ிைப் ை கயண்டும்.  

இளச்ேிக் ககோமிப்ண்ளண திகயடுகள்  

 இடச்ேழக் க ளமழப் ண்டணனின் உற்த்தழ ற்ழன யியபங் லம் எபே தழகயட்டில் 
 வழ்க் ளணும் யியபங் களடு குழத்து டயக் ப்ை கயண்டும். 

 ப்களதும் இபேக் க்கூடின யியபங் களடு, க ளமழ ின் கட்ச் ண், 

க ளமழக்குஞ்சு ள் ங் ழபேந்து யளங் ப்ட்ைது, க ளமழக்குஞ்சு ள் யளங் ழன யிட, 

இளநள ப் பப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட , குஞ்சு பளரித்த ளள், எபே 
க ளமழக்குஞ்ேழன் யிட, இடச்ேழக் க ளமழனின் இத்தழன் யட  களன்டய ற்ழன 
யியபங் லம் குழப்ிைப்ை கயண்டும். 

 இது தயிப நற் பளதுயள யியபங் ள கததழ, க ளமழ ின் யனது ளட் ில், 

இந்த க ளமழ ின் ண்ணிக்ட , தீயம் அிக் ப்ட்ைது ற்ழன யியபம், நற் 
யியபங் லம் குழப்ிைப்ை கயண்டும். 



 நற் யியபங் ள் ற்ழன இைத்தழல் க ளமழ லக்கு அிக் ப்ட்ை நபேந்து ள், 

தடுப்பூேழ ள், க ளமழ ள் இந்ததற் ள  ளபணம் களன்டய குழப்ிைப்ை 
கயண்டும். 

 இடச்ேழக் க ளமழ ள் ற்ழன பளதுயள யியபங் ள் அயற்ழன் 56 ளள் யனது 
யடப தழகயட்டில் பளதுயள  குழப்ிைப்ை கயண்டும். ஆளல் 
இடச்ேழக்க ளமழ ட யிற்கும் யடப இந்த யியபங் டபம் குழப்ிை கயண்டும். 

 நற் யியபங் களடு யிற் க ளமழ ின் உனிர் டை, யிற் க ளமழ ின் 
ண்ணிக்ட , இப்பு யி ழதம், க ளமழ ள் உட்ப ளண்ை பநளத்தத் தீய அவு, தீய 
நளற்றுத் தழன், தீயத்தழன் யிட,  ழக்க ளமழ ள் யிற் யிட, 

க ளமழக்குஞ்சு ின் யிட, நற் பேவு ள் (நழன்ேளப பேவு, கயடனளட் ின் 
ேம்ம், நபேந்து பேவு, தடுப்பூேழக் ள பேவு, ரிபளபேள் பேவு) 
களன்யற்டபம் தழவு பேய்தழை கயண்டும். 

 கநற்கூழன யியபங் ட டயத்து எபே  ழகள உனிர் டை  ழக்க ளமழனிட 
உற்த்தழ பேய்ன ஆகும் பேயிட எவ்பயளபே கட்ச் க ளமழ லக்கும்  ணக் ழை 
கயண்டும்.  

இப்பபேக்கக் ககோமிப்ண்ளணப் திகயடுகள்  

 இப்பபேக் க் க ளமழப்ண்டணனில் உள் தழகயடு ள் பட்டைக் 
க ளமழப்ண்டணனில் பளநரிக் ப்டும் தழகயடு ள் களன்க இபேக்கும். இந்த 
தழகயடு ில் எவ்பயளபே கட்ச் க ளமழ ள் இட்ை  பேவுற் பட்டை ின் 
ண்ணிக்ட , ண்டணனில் எபே ளள் உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை  பேவுற் 

பட்ைடை ின் ண்ணிக்ட , பட்டை ள் யிற் யியபம் களன்யற்டபம் 
குழப்ிை கயண்டும்.  

குஞ்சு போரிப்க திகயடுகள்  

 இந்தப் தழகயடு ள், பட்டைக் க ளமழப்ண்டணனிலுள் பட்டை ள் உற்த்தழ, 
நற்றும் யிற்டப் தழகயடு களன்க பளநரிக் ப்ை கயண்டும். ஆளல் இந்தப் 
தழகயடு ில்  வழ்க் ண்ை யியபங் டபம் கேர்த்துக் ப ளள் கயண்டும்:  

கததழ, இபேப்பு யியபம், யளங் ழன யியபம், பட்டை அடைடயத்த யியபம்,  மழக் ப்ட்ை 
பட்டை ின் யியபம், யிற் பட்டை ின் யியபம், உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை 
க ளமழக்குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட , யிற் க ளமழக்குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட ,  மழக் ப்ட்ை 
க ளமழக்குஞ்சு ள், இயேநள  க ளமழக்குஞ்சு ள், நற் யியபங் ள் களன்டய.  
 

ஒவ்பயோபே கட்ச் குஞ்சு போரிப்ிற்கோ யியப அட்ளை  

 இந்தப் யியப அட்டைனில்  வழ்க் ண்ை யியபங் டப் தழவு பேய்னகயண்டும். 
 அடைடயத்த யரிடே ண், அடை டயத்த பட்டை ின் ண்ணிக்ட , 

பட்டை ின் யட , பட்டை ள் யளங் ழன இைம்,  மழக் ப்ட்ை பட்டை ின் 
ண்ணிக்ட , அடை  ளப்ளிழபேந்து குஞ்சு பளரிப்ளனுக்கு நளற்ப்ட்ை 
பட்டை ின் ண்ணிக்ட , பளரிக் ப்ட்ை தபநள க ளமழக்குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட , களஞ்ேள குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட , பளரிக் ப்ட்ை பட்டைக் 
க ளமழக்குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட , பளரிக் ப்ட்ை கேயல் குஞ்சு ின் ண்ணிக்ட , 

அடை டயக் ப்ட்ை பட்டை ின் பநளத்த குஞ்சு பளரித்த ேதயி ழதம்,  பேவுற் 
யி ழதம் களன் யியபங் ள் குழக் ப்ை கயண்டும்.  

 

 



ககோமிக்குஞ்சுகள் யிற் நற்றும் கமித்த யியபப் திகயடு 

 இந்தப் தழகயட்டில் க ளமழக்குஞ்சு ள் யிற் யியபம்,  மழத்த யியபம், கததழ, 
இபேப்ிலுள் க ளமழக்குஞ்சு ள், பளரித்த குஞ்சு ள், க ளமழக்குஞ்சு ள் யிற் யியபம், 

பேளந்த உகனள த்தழற்கு டுத்துக் ப ளள்ப்ட்ை குஞ்சு ள் ற்ழன யியபம், 

 மழக் ப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ள், இயேநள க் ப ளடுக் ப்ட்ை க ளமழக்குஞ்சு ள், 

 டைேழனள  இபேப்ிலுள் குஞ்சு ள், க ளமழக்குஞ்சு ள் யிற் யிட, நற்றும் இதப 

யியபங் ள் குழப்ிைப்ை கயண்டும். 
 இதப யியபங் ள் குழக்கும் இைத்தழல் கநபக்ஸ் களய்க் ள தடுப்பூேழ அிக் ப்ட்ை 

யியபம், நற்றும் யியபங் ள் குழப்ிை கயண்டும்.  

தயீ ஆளப் ற்ின திகயடு  

 கநற்கூழன பளதுயள யியபப் தழகயடு டப் களகய இந்தப் தழகயடும் 
பளநரிக் ப்ை கயண்டும். ஆளல் தீய பப்பளபேட் ட ற்ழ தித்தினள 
யியபம் கூடுதள  குழப்ிைப்ை கயண்டும். 

 எவ்பயளபே தீய பப்பளபேலக்கும் ேழ க் ங் ள் எதுக்குயதுற்கு தழள , 

எவ்பயளபே தீய பப்பளபேலக்கும் தித்திப் தழகயடு டப் பளநரிக்  
கயண்டும். 

 தீய பப்பளபேட் ள் தழகயட்டில் தீய பப்பளபேட் ள் ற்ளக்குட ற்ழன 
யியபபம் குழப்ிட்டிபேக்  கயண்டும். பப்பளபேட் ள் அடபத்த யியபம், தீயம் 
 க்கும் களது ற்டும் இமப்பு, தீய பப்பளபேட் ட அடபத்துக்  ந்த ிகு 
அயற்ட வ்யவு ளள் உகனள ப்டுத்தளம், களன்டய ற்ழன 
யியபங் டக் குழத்து டயக்  கயண்டும். 

 தீய பப்பளபேட் ள் யளங் ப்ட்ை இைம், பேவது ண், எபே அகு தீய 
பப்பளபேின் யிட, தீய பப்பளபேள் லக் ள யிடனிடக் ப ளடுத்த 
யியபம் களன் யியபங் ள் இதப குழப்பு ள் குதழனில் குழப்ிை கயண்டும். 

பயவ்கயறு யிதநள தீயங் டத் தனளரிக்கும் களது, அடய னளபேக்கு யிற்ட 
பேய்னப்ட்ைது, எபே அகு தீயத்தழன் யிட,யிற்ட பேவது ண், ணம் யளங் ப்ட்ை 
யியபம் களன் யியபங் ள் தழகயட்டில் குழப்ிை கயண்டும் 

பட்ளை உற்த்தி தின் குினீடு 

1) பட்ளை உற்த்தி  
பட்டை உற்த்தழபதளமழழல் இபண்டு பட ள் பம் தழம், யளபம் , நற்றும் பநளத்த 
பட்டை உற்த்தழ ஆ ழனயற்ட அயிைப்டு ழது. அடய ள் க ளமழ ளள் பட்டை 
உற்த்தழ நற்றும் க ளமழ ண்டண பட்டை உற்த்தழ ஆகும். 
ககோமி ோள் பட்ளை உற்த்தி (HDEP) 

ஒபே குிப்ிட்ை ோலக்கு  

க ளமழ ளள் 
பட்டை உற்த்தழ  

= 

குழப்ிட்ை ளில் பநளத்த பட்டை 
உற்த்தழ 

  

 

x 100 

அன்டன ளில் ண்டணனில் உள் 
க ளமழ ள்  

  



ீண்ை ோள்கலக்கு  

க ளமழ ளள் 
பட்டை 
உற்த்தழ  

= 

அந்த குழப்ிட்ை  ளத்தழல் க ளமழ ள் இட்ை 

பட்டை ள் 

  

  

 

x 100 

அந்த குழப்ிட்ை  ளத்தழல் உள் பநளத்த க ளமழ 
ளட் ள்  

  

பளதுயள  க ளமழ ளள் பட்டை உற்த்தழ ேதயதீதழல் குழப்ிைப்டு ழது. இது அழயினல் 
ஆபளய்ச்ேழக்கு பளதுயள  னன்டுத்தப்டு ழது. இது ண்டணனில் உள் க ளமழ ின் 
உற்த்தழ தழட அயளகும். ண்டணனின் ேபளேரி 85 ேதயதீ்தழற்கு கநல் இபேப்து 
ல்து. 

ககோமி யடீ்டு பட்ளை உற்த்தி (HHEP) 

ஒபே குிப்ிட்ை ோளக்கு 

க ளமழ யடீ்டு 
பட்டை 
உற்த்தழ  

= 

குழப்ிட்ை ளில் இைப்ட்ை பட்டை ின் 
ண்ணிக்ட   

  

  

 

x 100 

பட்டை பேயத்தழன் பதளைக் த்தழல் ண்டணனில் 
யிைப்ட்ை க ளமழ ின் ண்ணிக்ட  

  

ஒபே குிப்ிட்ை கோத்திற்கு 

க ளமழ யடீ்டு 
பட்டை உற்த்தழ  

= 

குழப்ிட்ை  ளத்தழல் இட்ை பநளத்த பட்டை ள்  

 

பட்டை பேயத்தழன் பதளைக் த்தழல் ண்டணனில் 
யிைப்ட்ை க ளமழ ின் ண்ணிக்ட   

        பளதுயள  இந்த அவு ள் ண்ணிக்ட னில் குழப்ிைடு ழது.க ளமழ யடீ்டு பட்டை 
உற்த்தழ 80 ேதயதீம் அல்து 295 அதழ நளது ல்து.  
க ளமழ யடீ்டு பட்டை உற்த்தழ உனிபேள் க ளமழ ின் உற்த்தழ தழட அயிை எபே 
ல் படனளகும். ஆளல் இதழல் பட்டைனின் அவு நற்றும் பட்டைனின் தபம் 
ஆ ழனயற்ட ற்ழ  ணக் ழல் ப ளள்யதழல்ட. இடதக்ப ளண்டு பட்டை 
உற்த்தழனிழபேந்து  ழடைக்கும் யபேநளத்டத அயிைளம். ஆளல் இது பட்டை 
உற்த்தழனிழபேந்து  ழடைக்கும் ளத்டத ேரினள  அயிைளது. இது பன்கப இந்த 
க ளமழ ின் இப்ட  ணக் ழல் டுத்தக் ப ளள்யதழல்ட. இபேந்தகளதழலும் இதுதளன் எபே 
ல் பட்டை உற்த்தழ தழன் குழனடீு ஆகும். பட்டை உற்த்தழ பதளமழழல் இது நழ வும் 
னன்டுத்தடு ழது.  

 

 



2) பட்ளை ிள 

ேபளேரி பட்டை ழட  

(எபே க ளமழனிளல் எபே ளில் உற்த்தழ 
பேய்னப்ட்ை பட்டைனின் ழட 

 ழபளம் ில்) 

= பட்டைனின் ேபளேரி டை 
( ழபளம் ில்) 

  

3) தயீ நோற்றுத்தின் (Feed conversion ratio – FCR) 

ஒபே கிகோ பட்ளை ிளனிள உற்த்தி பேய்னத் கதளயப்டும் தயீ அவு  

தீய நளற்றுத் தழன் (எபே  ழகள 
பட்டை ழடக்கு)  

= 

தீயம் உட்ப ளண்ை அவு 
( ழகளக் ில்) 

 

பட்டை உற்த்தழ ( ழகளக் ில்) 

               இந்த அவு 2.2 அல்து அதற்குக் குடயள  இபேந்தளல் ண்டணக்கு ல்தல். 
ஒபே ைஜன் பட்ளைனிள உற்த்தி பேய்னயதற்கோ தயீ நோற்றுத் தின்  

கநற்கூழன அயிடக்  ணக் ழைக் க ளமழ ள் தீயம் உட்ப ளண்ை அவு, பட்டை 
உற்த்தழ களன்யற்டக்  ணக் ழல் டுத்துக் ப ளள் கயண்டும். க ளமழ ள் உட்ப ளண்ை 
தீய அயிற்கும், உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை பட்டை ின் ண்ணிக்ட க்கும் இடைனிலுள் 
யி ழதம் எபே ைஜன் பட்டை உற்த்தழக் ள தீய நளற்றுத்தழளகும்.  

தீய நளற்றுத் தழன் (எபே 
ைஜன் பட்டை லக்கு)  = 

தீயம் உட்ப ளண்ை அவு ( ழகளக் ில்) x 12 

 

உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை பட்டை ின் 
ண்ணிக்ட  

       இந்த அவு 1.5 அல்து அதற்குக் குடயள  இபேந்தளல் ண்டணக்கு ல்தல். 

 

4) பநோத்த தயீ நோற்றுத்தின் அவுககோல் (NFEI) 

NFEI  
= 

(EM + BW) x 100 

 

FC s 

        இங்கு, 

EM = எபே குழப்ிட்ை  ளத்தழல் உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை பட்டை ின் ழட 

BW = எபே குழப்ிட்ை  ளத்தழல் ற்ட்ை உைல் டை அதழ ரிப்பு அல்து உைல் டை 
குடவு 

FC  = எபே குழப்ிட்ை  ளத்தழல் க ளமழ ள் உட்ப ளண்ை தீயத்தழன் அவு ( ழபளம் ில்) 
NFEIநதழப்பு 45 அல்து அதற்கு கநலும் இபேப்து ண்டணக்கு உ ந்தது.  

 

 



5) பட்ளை;தயீ யிள யிகிதம் (EFPR) 

          பட்டைனிட யிற்தளல்  ழடைக்கும் பதளட னிட, பேயித்பதளட னளல் 
யகுப்தளல்  ழடைக்கும் யி ழதம் பட்டை தீய யிட யி ழதநளகும். 

EFPR  = 

உற்த்தழ பேய்னப்ட்ை பநளத்த பட்டை ின் யிட 

 

உட்ப ளண்ை தீயத்தழன் யிட  

                 

EFPRயி ழதம் 1.4க்கும் கநல் இபேப்து ண்டணக்கு உ ந்தது. 

ககோமிகின் பக்கினநோ தனீ மக்கங்கள் 

 க ளமழ ள் ேழ தீன மக் ங் ளல் நழ வும் ளதழக் ப்டு ழன். க ளமழ லக்கு தீன 
மக் ங் ள் அயற்ழன் இம் யனதழககன இபேந்தளல், அயற்ட ீக்குயது நழ வும் 
 டிம்.  

 கநலும் க ளமழ ின் தீன மக் ங் ளல் ண்டணனளர் லக்கு அதழ  அயில் 
இமப்பு ற்டும். க ளமழ ின் ேழ தீன மக் ங் ள் ின்யபேநளறு.  

o க ளமழ ள் தங் லக்குள்ககன ப ளத்தழக் ப ளள்லதல்  

o பட்டை ட உண்ணுதல்  

o பட்டை ட எித்து டயத்துக் ப ளள்லதல்  

o உண்ணத்த ளத பளபேட் ட ேளப்ிடுதல்  

ககோமிகள் தங்கலக்குள்ககன பகோத்திக் பகோள்லதல்  

 இந்த மக் ம் இபேக்கும் க ளமழ ள் தங் லைன் இபேக்கும் நற் க ளமழ டக் 
ப ளத்தவும், தளக் வும் ஆபம்ித்து அயற்ழன் ேடதடன உண்ணும். இதளல் 
க ளமழ லக்கு அதழ ப்டினள  ளனங் ள் ற்ட்டு இப்பும் ற்டும்.  

 எபே க ளமழ நற்பளபே க ளமழனின் ஆேயளனிடக் ப ளத்துயது எபே தீன 
மக் நளகும். க ளமழ ில் இந்த தீன மக் ம் யந்துயிட்ைளல் ிதழல் 
ண்டணனிலுள் நற் க ளமழ லக்கும் பயியிடும்.  

 இந்த மக் த்தழற்கு ேழ ழச்டே ள் தும் இல்ளததளல், க ளமழப்ண்டணனளர், 

க ளமழ ில் இந்தப் மக் ம் ற்ைளநல் ளர்த்துக்ப ளள் கயண்டும்.  
 இந்த க ளமழ ின் உைழல்  ளணப்டும் புண் ள், நற்றும் க ளமழ ின் உைழல் 

 ளனம்  ளணப்டுதல் களன்டய இந்த தீன மக் ம் க ளமழ ில் இபேப்தழன் 
அழகுழ ளகும்.  

இப்மக்கத்திற்கோ கோபணங்கள்  

 ண்டணனில் குடந்த இைத்தழல் அதழ நள ண்ணிக்ட னிள க ளமழ ட 
யர்ப்தளல், அயற்ழற்குக்  ழடைக்கும் உைற்னிற்ேழ குடக் ப்ட்டு, சுறுசுறுப்ள  
இபேக்கும் க ளமழ ள் இந்த மக் த்தழற்கு உள்ள ழன். 

 ேழ க ளமழ இங் ில் நபபு ரீதழனள கய இந்தப் மக் ம் இபேக் ழது.  
 புதழதள  பட்டைனிடும் க ளமழ ள், பரின பட்டை ட இடும் களது அயற்ழன் 

ஆே யளய்ப் குதழனில் இபத்தக் ேழவு ற்டும். இது ண்டணனிலுள் நற் 
க ளமழ ட ஈர்த்து, அதடக் ப ளத்த ஆபம்ிக்கும். ிகு க ளமழ ள் இபத்தம் 
நற்றும் இடச்ேழனின் சுடயனிட உணர்ந்து அதற் ள  நற் க ளமழ டக் ப ளத்த 
ஆபம்ிக்கும்.  



 தீயத்தழல் புபதச் ேத்து குடளடு, கதடயப்டும் அயிட யிை குடயள த் 
தீயம் அித்தல், அதழ ப்டினள நக் ளச்கேளம் தீயத்தழல் இபேத்தல் 
களன்டயபம் இப்மக் த்தழற் ள பக் ழனநள  ளபணி ளகும்.  

 அர்ஜழின், பநத்தழகனளின் களன் அநழகளஅநழங் ின் குடளட்டிளலும் 
இந்த தீன மக் ம் ற்டு ழது. 

 உப்புச் ேத்து நற்றும் தளது உப்பு ின் ற்ளக்குடனளலும் இப்மக் ம் க ளமழ ில் 
ற்டு ழது. 

 அ  எட்டுண்ணி ின் தளக்குதளல் க ளமழ ின் உைழல் இகு ள் ப ளட்டுதல், 

இபத்தக்  ேழவு களன்டயபம் இப்மக் ம் க ளமழ ில் ற்ைக்  ளபணநள  
இபேக் ழது.  

 க ளமழ லக் ழடைகன ற்டும் ேண்டை இப்மக் ம் ற்ை தூண்டுக ளள  
இபேக் ழது.  

இப்மக்கத்திளத் தடுத்தல்  

களய் யபேயதற்கு பன்க தடுத்தல் ன் மபநளமழ இந்த தீன மக் த்டதக் 
 ட்டுப்டுத்துயதற்கு ேரினள மபநளமழனளகும். 

 நழ வும் நழயளதும், ேநீ  ளநள  ின்ற்ப்டும் இப்மக் த்டதத் தடுக்கும் 
கநளண்டந பட அகு பயட்டுதல் ஆகும். க ளமழக்குஞ்சு ின் எபே ளள் 
யனதழழபேந்து ந்த யனது யடப கயண்டுநளளலும் அயற்ழற்கு அகு பயட்ைளம்.  

 ட  ளல் அல்து இனந்தழபங் ளல் க ளமழ ின் அ ழட பயட்ைளம். 
இனந்தழபங் ின் உதயினளல் க ளமழ ின் அ ழட பயட்டும்களது இபண்ைளம் 
பட நீண்டும் அ ழட பயட்ைத் கதடயனில்ட. ஆளல் ட  ளல் 
அகு ட பயட்டும் களது இபண்ைளம் பட நீண்டும் பயட்ை கயண்டினிபேக்கும். 
கநல் அ ழன் பன்ழல் எபே ங்கும்,  வழ் அ ழன் படனிடபம் பயட்ை 
கயண்டும்.  

 அகு யபேம் களது இபத்தம் யபேயடதத் தடுக்  அ ழட பயட்டின இைத்தழட 
சூைள இபேம்பு த ட்டில் கதய்த்து யிை கயண்டும். அகு பயட்டுயதழல் னிற்ேழ 
பற்யகப அகு பயட்ை கயண்டும். படனள  அ ழட பயட்ைளயிட்ைளல் 
அதழ ப்டினள இபத்த இமப்பு ற்ட்டு, க ளமழ ள் தீயம் உண்ணளநல் இந்து 
யிடும். தற்களது அகு பயட்டுதல் ல்ளப் ண்டண ிலும்  ட்ைனநள ப் 
ின்ற் கயண்டின பேனல்படனளகும்.  

 இப்மக் ம் உள் க ளமழ ட நற் க ளமழ ிைநழபேந்து தினள ப் ிரித்து டயக்  
கயண்டும். 

  ளனபற் க ளமழ டத் தினள ப் ிரித்து டயத்து ேழ ழச்டே அிக்  கயண்டும்  

 நளர்க ளேள ண்பணனிட தைவுயதளல் க ளமழ ின் நீது ற்ட்டுள் புண் ள் 
ிதழல் ேரினள ழ யிடும்.  

 உைக க ளமழ லக்கு அகு பயட்டுதல் 

 அதழ  அைர்த்தழனள  இபேக்கும் க ளமழ ட உைடினள  குடக்  கயண்டும். 
 ப்களதும் க ளமழ லக்குப் களதுநள அவு தீயம் இபேக்குநளறு ளர்த்துக் 

ப ளள்கயண்டும். 
 பட்டைப் பட்டி ள் தினள , அடநதழனள  இபேக்கும் இைங் ில் டயத்து யிை 

கயண்டும். இதளல் பட்டைனிட்ை க ளமழ ின் ேழயந்த ஆேயளனிட நற் 
க ளமழ ள் ப ளத்துயடதத் தடுக் ளம். 

 பட்டைப் பட்டி லக்கு அபே ழல் ேழயப்பு யிக்கு ரினச் பேய்யதளல் இப்மக் ம் 
குடபம். 

 ேடநக் ளத இடச்ேழனிடக் க ளமழ ின் தீயத்தட்டில் களடுயதளல் 
இப்மக் த்டதக் குடக் ளம். இடச்ேழ  ழடைக் ளத களது, தீயத்தழல் 
 பேயளட்டுத்தூின் அயிட அதழ ரிக் ளம்.  



 தீயத்தழல் டயட்ைநழன் ள், உப்பு, தளது உப்பு ின் அயிட அதழ ரிக்  
கயண்டும்.  

 தீயத்தழல் பநத்தழகனளின் அயிட அதழ ரித்தல்  

பட்ளைனிள உண்ணுதல்  

 ேழ க ளமழ லக்குஅயற்ழன் பட்டை ட உண்ணும் மக் ம் இபேக்கும்.  
 இந்த தீன மக் த்தழட தடுப்து நழ வும்  டிம்.  
 பட்டை ள் உடைந்தழபேந்தளகள, அல்து தழர்ளபளத யிதநள  உடைந்தழபேந்தளகள, 

க ளமழ ள் பட்டை ின் பேேழனிட அழந்து ப ளண்டு, அயற்ழன் பட்டை டகன 
உடைத்து குடித்து யிடும்.  

 பட்டை ள் உடையதற்கும், யபீல் யிடுயதற் ள  ளபணங் ள் ின்யபேநளறு.ஏடு 
பநல்ழனதள வும், கதளல் பட்டை ள வும்,களதுநள அவு டுக்ட ப் 
பளபேட் ள் பட்டைனிடும் இைத்தழல் இல்ளதது.  

 க ளமழக்ப ளட்ைட னிககன பட்டை ட படுகபம் டயத்தழபேப்தளல் 
பட்டை ட க ளமழ ள் உடைத்து குடிக்கும் மக் த்டதத் தூண்டும். 

தடுப்பு  

 தீன மக் ம் இபேக்கும் க ளமழ டத் தினள  நற் க ளமழ ிைநழபேந்து ிரித்து 
டயத்தல்  

 பதளமழல் தட் யல்லுரிைம்  ந்தளகளேழத்து, தீயத்தழல் புபதத்தழன் அடயபம், 

 ழிஞ்ேழன் அடயபம் அதழ ரிக்  கயண்டும்.  
 பட்டை டக் குடிக்கும் க ளமழ ட கூண்டு ில் டயத்து பளநரிப்தளல், 

பட்டை ள் கூண்டு ிழபேந்து பயிகன உபேண்டு யபேநளறு பேய்து யிடுயதளல், 

க ளமழ ள் இட்ை பட்டை ள் க ளமழ லக்கு ட்ைளது.  
 பட்டை லக்கு அகு பயட்டுயதளல் பட்டை உண்ணும் மக் ம் 

 ட்டுப்டுத்தப்டும்.  
 பட்டைனிடும் இைத்தழட இபேட்ைள  டயத்தழபேப்தளல் பட்டை ட உடைக்கும் 

மக் ம் தடுக் ப்டும்.  
 பட்டை ட கே ரிக்கும் இடைபயினிட குடத்துக் ப ளள் கயண்டும். 

பட்ளைகள ஒித்து ளயத்துக் பகோள்லதல்  

 பட்டை ட எித்து டயத்துக் ப ளள்யது  ளட்டுக்க ளமழ ின் தளய்டநப் 
ண்ளகும். ஆளல் இந்தப் மக் ம் யணி ரீதழனள  யர்க் ப்டும் க ளமழ லக்கு 
இபேக் ளது. ஆளல் ேழ ேநனங் ில் யணி ரீதழனள  யர்க் ப்டும் க ளமழ லம் 
ேழ ேநனங் ில் தன்ிச்டேனள  சுற்ழத் தழரிபநளறு யர்க் ப்டும் களது இந்தப் 
மக் ம் பதளற்ழக் ப ளள்லம்.  

 இப்மக் ம் உள் க ளமழ ள் பட்டை ட யனல் ள் நற்றும் புதர் ள் களன் 
இைங் ில் எித்து டயக்கும்.  

தடுப்பு 

 க ளமழ ின் தன்ிச்டேனள ைநளட்ைத்டதக் குடத்தல்  

 பட்டைக் க ளமழ ின் ப ளட்ைட னின் உள்ககன பட்டைனிடுயதற்கு தினள 
இைத்டத எதுக் ழ அதழல் நபத்தூள் அல்து டயக்க ளடப் களட்டு அடய 
பட்டைனிடுயதற்கு யேதழனள இைத்டத ற்டுத்த கயண்டும்.  

 



உண்ணத்தகோத போபேட்கள ேோப்ிடுதல்  

 உண்தற்கு ற்தள  இல்ளத பளபேட் ள இகு ள், ஆழ்கூம். தல் 
களன்டயற்ட க ளமழ ள் உண்ணுதல்  

 ஆளல் இந்தப் மக் ம் யீ படனில் யடியடநக் ப்ட்ை 
க ளமழப்ண்டண ில் உள் க ளமழ ில்  ளணப்டுயதழல்ட. 

 ளஸ்பஸ் ற்ளக்குட, எட்டுண்ணி ின் ளதழப்பு, புதழதள  களைப்ட்ை ஆழ்கூம் 
களன்டய க ளமழ ட இந்தப் மக் த்தழற்குத் தூண்டும்.  

 படனள கநளண்டந பட ள், ேரியி ழத தீயம் அிப்தளல் இந்தப் மக் ம் 
க ளமழ லக்கு யபேயடதத் தடுத்துயிைளம்.  

இளச்ேிக் ககோமி கநோண்ளந 

கிக்ககோமி 
 ழக்க ளமழ ள் ன்து 8 யளப யனதழல் 1.5 -2.0  ழகள உைல் டைனிட அடைனக்கூடின 
கேயல் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ ளகும். இக் க ளமழ ின் பஞ்சு லும்பு யடபம் 
தன்டநபடைனதள  இபேக்கும். இக்க ளமழ ின் இடச்ேழ பநன்டநனள  இபேக்கும். 
 

யைீளநக்கும் பளகள்  

 ழக்க ளமழ ட ஆழ்கூ படனிலும், ேளய்ந்த யடத் தங் ிலும், கூண்டு ிலும் 
யர்க் ளம். ஆழ்கூ பட  ழக்க ளமழ யர்ப்ில், நற் பட யர்ப்ில் ற்டும் 
 ளல் ள் ளதழப்பு, பஞ்சுப்குதழனில்  ட்டி ள் கதளன்றுதல், அதழ  பதலீட்டு பேவு களன் 
குட ள் இல்ளததளல், ஆழ்கூ யர்ப்பு படகன நழ வும் ிபநளது.  
 

ககோமிகள யர்க்கும் பளகள்  

 ழக்க ளமழ ட எகப ேநனத்தழல் ண்டணனில் யர்த்து, ிகு எகப ேநனத்தழல் யிற்று 
யிைளம் அல்து எகப ண்டணனில் பயவ்கயறு ப ளட்ைட னில் ல்கயறு யனதுடைன 
க ளமழ ட யர்ப்து களன் இபண்டு பட டப் ின்ற்ளம். 
 

ண்ளணனில் ஒகப ேநனத்தில் ககோமிகள யர்த்து யிற்று யிடுதல் 

இம்பட யர்ப்ில் க ளமழ ட யர்க்கும் களது எகப ேநனத்தழல் பளரித்த 
க ளமழக்குஞ்சு ட யளங் ழ, அயற்ட யர்த்து எகப ேநனத்தழல் யிற்று யிை 
கயண்டும்.க ளமழப்ண்டணனின் பலக் ப ளள்யிற்கும் க ளமழக்குஞ்சு ட யளங் ழ 
யர்த்து அயற்ட எகப ேநனத்தழல் யிற்று யிை கயண்டும்.  
 

இம்படக் க ளமழ யர்ப்பு சு ளதளபநளது. குடயள களய்க் ழபேநழ ின் தளக் ம், 

குடயள களய் பவுதல், குடயள இப்பு யி ழதம், ல் யர்ச்ேழ யி ழதம், ல் 
தீயம் நளற்றுத் தழன் களன் ன்டந ள் இம்பட யர்ப்ின் பக் ழன 
அம்ேங் ளகும். ஆளல் பரின அயிள இடச்ேழக்க ளமழ யர்ப்ிற்கு இம்பட 
ற்தல்.பில் இம்படனில் அதழ  ழடனள பதலீட்டு பேவும், ப ளட்ைட  
அடநப்தற்கும் அதழ நள பேவு ஆகும். 
 

 கட்ச்கில் ககோமிகள யர்த்தல்  

இம்படக் க ளமழ யர்ப்ில் எபே கட்ச்க்கு கநல் க ளமழ ட ண்டணனில் 1-4 யளப 
இடைபயினில் க ளமழ ட யர்ப்தளகும். இங்கு ண்டணனளர் எபே ளள் யனதுடைன 
க ளமழக்குஞ்சு ட யர்த்து எபே யளபத்தழற்கு எபே பட அல்து 15 ளட் லக்கு எபே 
பட அல்து பன்று யளபங் லக்கு எபே பட அல்து எபே நளதத்தழற்கு எபே பட 
க ளமழ ட யிற்று யிடுயதளகும். க ளமழக்குஞ்சு ட 5-6 யளப யனது யடப, அல்து 
குழப்ிட்ை உைல் டைனிட அடைபம் யடப யர்த்து இடச்ேழக் ள  யிற்று 
யிடுயதளகும். 
இந்தழனளயில் இம்படனில் 5-6 கட்ச் க ளமழ ட எகப ேநனத்தழல் யர்த்து, எபே 



யளபத்தழற்கு எபே பட பநளத்தநள  யிற்று யிடுயது அல்து ேழல்ட யிற்ட 
பேய்பம் படபம் ின்ற்ப்டு ழது.  
 

இைம், தயீத் தட்டுகள் நற்றும் தண்ணரீ் தட்டுகின் அவு 

 ழக்க ளமழ ின் உைல் டை, ப ளட்ைட  யைீடநப்பு, யிற்ட யனது, அயற்ழன் 
உைலுக்கு ற் பயப்ழட களன்யற்ளல் அடய லக்குத் கதடயப்டும் இை அவு 
நளறுடும். தீய நற்றும் தண்ணரீ்த் தட்டு ின் அவும் சுற்றுப்பு பயப்ழட, 

க ளமழ ின் உைல் ம் ஆ ழனயற்டப் பளபேத்து நளறுடும்.  வழ்க் ளணும் 
அட்ையடணனில் க ளமழ லக்குத் கதடயனள தீயத் தட்டு ள், தண்ணரீ்த் தட்டு ள் 
நற்றும் இை அவு ப ளடுக் ப்ட்டுள்து. 

யனது 

ஒபே ககோமிக்குத் 
கதளயப்டும் 
இை அவு 

ஒபே ககோமிக்குத் 
கதளயப்டும் 
தயீம் 
அிக்கும் இைம் 
அல்து தட்டு 

ஒபே ககோமிக்குத் 
கதளயப்டும் 
தண்ணரீ் 
அிக்கும் இைம் 
அல்து தட்டு 

18 ளட் ள் யடப 

450 ேதுப பேநீ 
அல்து  

(0.5 ேதுப அடி) 
3 பேநீ 1.5 பேநீ 

19 ளட் ிழபேந்து 42 

ளட் ள் யடப 

1000 ே.பேநீ (1.1 

ேதுப அடி) 6-7 பேநீ 3 பேநீ 

கிக்ககோமிக் குஞ்சுகள் போநரிப்பு நற்றும் யர்ப்பு 

பட்டைக் க ளமழ டப் களன்க  ழக்க ளமழக் குஞ்சு ின் பளநரிப்பு கநற்ப ளள்ப்ை 
கயண்டும். 
 

கூண்டு பளனில் கிக்ககோமிகள யர்த்தல் 

 ழக்க ளமழ ட கூண்டு படனிலும் யர்க் ளம். யபேம் பட்டைக்க ளமழ ின் 
கூண்டு டப் களகய  ழக்க ளமழ ள் யர்க்கும் கூண்டு ள் இபேக்கும். கூண்டு பட 
யர்ப்ின் களது  ழக்க ளமழ ின் பஞ்சுப்குதழனில்  ட்டி ள் ற்டுயடதத் தயிர்க் , 

கூண்டிலுள்  ம்ி ட ிளஸ்டிக் பளபேட் ளல் க ளட்டிங் பேய்ன கயண்டும். கூண்டு 
படனில்  ழக்க ளமழ லக்குத் கதடயப்டும் இை அவு, ஆழ்கூ படனில் 
கதடயப்டுயதழல் ளதழனகய கதடயப்டும். கூண்டு படனில்  ழக்க ளமழ ட 
யர்ப்தழல் உள் ன்டந லம், தீடந லம் ின்யபேநளறு. 
 

ன்ளநகள்  

 அதழ  ண்ணிக்ட னிள க ளமழ டக் குடந்த இைத்தழல் யர்க் ளம். 
 யிற்கும் களது க ளமழ ட ிதள ப் ிடிக்கும் யேதழ உள்தளல், க ளமழ லக்கு 

அடிடுயது தயிர்க் ப்டு ழது. 
 ஆழ்கூத்தழற் ள பேவு கதடயனில்ட. 
 இபத்தக் மழச்ேல் களனின் தளக் பம் குடவு 

 க ளமழ ள் என்டபனளன்று ப ளத்தழக்ப ளள்லயதும் குட ழது.  
 சுத்தம் பேய்யதும்,  ழபேநழ ீக் ம் பேய்யதும் ிது. 
 க ளமழ ின் யர்ச்ேழ யி ழதம் நற்றும் தீய நளற்றுத்தழன் அதழ ம். 

 

 

 



தளீநகள் 

 க ளமழ ின் பஞ்சுப்குதழனில் அதழ  அயில்  ட்டி ள் ற்டுயதளல், 

அக்க ளமழ ின் இடச்ேழனிடக் உகனள த்தழற்கு னன்டுத்தளநல்  மழத்து யிடும் 
யளய்ப்பு அதழ ம். 

 க ளமழ ின்  ளல் ள் ளதழக் ப்டுதல் 

 க ளமழ ின் இக்ட  லும்பு ள் ிதழல் உடைந்து யிடுதல்.  
 ஆழ்கூ படனில் யர்க்கும் களது  ண்ைழன படினளத யர்ச்ேழ ஊக் ழ ள் 

க ளமழ லக்குக்  ழடைக் ழன். 
 க ளமழ ின் ச்ேம் இபேக்கும் குதழனிட சுத்தம் பேய்யது, கயடனளட் லக்கு 

ிதள  இபளது. 
 கூண்டு லக்கு ஆகும் அதழ  ழடனள பதலீட்டு பேவு 

 பயனில்  ளங் ில் கூண்டு படனில் யர்க் ப்டும் க ளமழ லக்கு ற் 
சூழ்ழட இபளது. 

தயீநித்தல் 

பளதுயள க்  ழக்க ளமழ லக்கு அயற்ழன் பதல் ளள் யனதழழபேந்து, யிற்கும் யனது 
யடப பன்று யட த் தீயங் ள் அிக் ப்டு ழன். 
0-2 யளப யனது –  ழக்க ளமழ லக் ள பந்டதன ஆபம்  ளத் தீயம் அல்து குபேடண 

3-4 யளப யனது –  ழக்க ளமழ லக்கு ஆபம்  ள தீயத்டத அித்தல் 

5-6 யளப யனது –  ழக்க ளமழ லக்கு படிவு  ள தீயத்டத அித்தல் 

 

ககோமிகலக்கு பயிச்ேம் அித்தல்  

தழந்த பயி  ழக்க ளமழக் ப ளட்ைட னில், பளதுயள ப் ின்ற்க்கூடின பயிச்ேம் 
அிக்கும் பட டப் ின்ற் கயண்டும். குஞ்சு பேயத்தழல் 24 நணி கபம் 
பயிச்ேபம், ிகு 23 நணி கபம் பயிச்ேபம், 1 நணி கபம் இபேட்டும் க ளமழ ட 
யிற்கும் யடப ின்ற் கயண்டும். 1 நணி கபம் இபேட்டிட அித்து அடய ட 
இபேட்டிற்குப் மக்  கயண்டும். இதளல் நழன்ேளபம் இல்ளத களது இபேட்டில் க ளமழ ள் 
னப்ைளநலும், அடைந்து யிைளநலும் ளர்த்துக் ப ளள் கயண்டும். 
 

இளச்ேிக் ககோமிக்கோ தடுப்பூேி அட்ையளண  

 

ய. 
ண். 

யனது தடுப்பூேி 
தடுப்பூேி அிக்கும் 
பள 

1 
பதல் 
ளள்  

கநபக்ஸ் களய்க் ள 
தடுப்பூேழ  

 லத்தழல் கதளலுக் டினில் 

2 
5-7ம் 
ளள் 

ஆர்டியி ஃப் 1 
 ண் யமழனள வும், பக்கு 
யமழனள வும் பேலுத்துதல் 

3 14ம் ளள் ிடி தடுப்பூேழ  ண் யமழனள வும், பக்கு 
யமழனள வும் பேலுத்துதல் 

4 21ம் ளள் ஆர் டி யி கேளட்ைள தண்ணரீ் யமழனள  

5 28ம் ளள் ிடி தடுப்பூேழ தண்ணரீ் யமழனள  

 

கிக்ககோமிகள ோி ரீதினோகத் தினோகப் ிரித்து யர்த்தல்  

கேயல் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ லக் ள இைத் கதடயபம், ேத்துப் பளபேட் லம் 
 ட்ைளனநள  கயறு கயள  இபேக்கும். கேயல் ள் க ளமழ ட யிை கய நள  யபேம் 
ன்தளல், கேயல் லக்கு அதழ  அவு இை யேதழபம், அதழ  ேத்து லம் கதடயப்டும். 
இந்தக்  ளபணங் லக் ள ேழ ளடு ில் கேயல் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ டத் 



தித்தினள ப் ிரித்து யர்க் ப்டு ழன். அங்கு எபே ளள் யனதடைந்த  ழக்க ளமழக் 
குஞ்சு ட, பட்டைக்க ளமழ டப் களன்க இகு ட டயத்கதள அல்து ஆேயளய் 
ரிகேளதட பம் ளழத்டத  ண்ைழந்து தித்தினள  யிற்கும் யடப 
யர்க் கயண்டும். கேயல் ள் நற்றும் பட்டைக் க ளமழ லக்ப  தித்தினள  தீயம் 
அித்து பளநரிக்  கயண்டும். கேயல் லக்கு அதழ  அயிள புபதபம், 

பட்டைக்க ளமழ லக்குக் குடயள அவு புபதபம் கதடயப்டும்.  
 

ன்ளநகள்: 

 ளழரீதழனள  தித்தினள க்  ழக்க ளமழ டப் ிரித்து டயப்தளல் 
 ழக்க ளமழ ள் எகப நளதழரி உைல் டைனிட அடைபம். 

 தித்தினள க் க ளமழ டப் ிரித்து ேழப்ள க்  ழக்க ளமழ ட யிற் ளம். 
பட்டைக் க ளமழ ட தினள  யர்த்து,  ழக் ள  தினள  டயக் ளம். 
கேயல் ில் இடச்ேழனிட லும்ிழபேந்து தினள ப் ிரித்து யிற் ளம். 
கநலும் கேயல்  ழனிட தித்தினள  பயட்டி ல்கயறு ள ங் ள வும் 
யர்க் ளம். 

 எவ்பயளபே ளழத்தழற்கும் துல்ழனநளத் தீயநித்து அயற்ட யர்க் ளம். 
இதளல்க ளமழ ின் உைல் யர்ச்ேழ அதழ ரித்து, அயற்ழன் தீய நளற்றுத் தழனும் 
அதழ ரிக்கும். 

 எகப நளதழரினள க் க ளமழ ள் யர்யதளல், அயற்ழன் இடச்ேழனிட சுத்தம் 
பேய்பம் தளினங் ழ இனந்தழபங் ட ேழப்ள  பேனல்ைச் பேய்னளம்.  

 எகப நளதழரிக் க ளமழ ள் இபேப்தளல் அடய ப ளத்தழக் ப ளள்யது தடுக் ப்டும். 

தளீநகள் 

 க ளமழக் குஞ்சு ட ளழ ரீதழனள  ிரிப்தற் ள  ஆகும் பேவு குடவு. 
 பரின அயிள இப்பபேக் க் க ளமழப்ண்டண ில் கேயல், பட்டைக் 

க ளமழக் குஞ்சு லக்குத் கதடய அதழ நள  இபேக்கும். கய குஞ்சு பளரிப் ங் ள் 
தங் லடைன யளடிக்ட னளர் ின் கதடயக்க ற் க ளமழக்குஞ்சு ட அிக் த் 
தனளபள  இபேக்  கயண்டும். 

இளச்ேிக் ககோமிகின் உற்த்தித் திள நதிப்ீடு பேய்தல்  

 1. உனிர் யோழும் தின்  

உனிர் 
யளலம் 
தழன் % 

= 

யிற் பநளத்த க ளமழ ின் 
ண்ணிக்ட  x 100 

பதழல் யிட்ை க ளமழக்குஞ்சு ின் 
ண்ணிக்ட  

ேளதளபணநள  இபேக்  கயண்டின க ளமழ ின் உனிர் யளலம் தழன் 97-98% 

 

2. தயீ நோற்றுத் தின் அல்து தயீ நோற்று யிகிதம் 

தீய 
நளற்றுத் 
தழன்  

= 

எபே க ளமழ உட்ப ளண்ை பநளத்தத் தீய 
அவு ( ழகளக் ில்) 
ேபளேரினள  ழன உைல் டை  ழகளக் ில் 

தீய நளற்றுத்தழின் அவு க ளமழ ின் ஆறு யளப யனதழல் 1.87 அல்து அதற்கு 
குடயள  இபேப்து நழ வும் உ ந்தது.  



 

3. கிக்ககோமிகின் உற்த்தித்தின் ற்ின நதிப்ீடு 

 ழக்க ளமழ ின் 
உற்த்தழத் தழன் 
நதழப்டீு (BPEF) 

= 

க ளமழ ின் உனிர் டை x 100 

தீய நளற்றுத் தழன் 

இந்த நதழப்டீு அதழ நள  இபேந்தளல் ல்து. இந்த நதழப்டீு 100 அல்து அதற்கு கநல் 
இபேப்து நழ வும் ல்து. 

4. கிக்ககோமிப் ண்ளணனின் போபேோதோப அயடீு (BFEI) 

 ழக்க ளமழப் 
ண்டணனின் 
பளபேளதளப 

அயடீு  

= 

ேபளேரி உைல் டை ( ழகளக் ில்) x உனிகபளடு 
க ளமழ ள் இபேப்தன் ேதயி ழதம் 

தீய நளற்றுத் தழன் x யபேம் பேயம் (ளட் ில்) 

கநற்கூழன BFEI நதழப்பு 2.0 அல்து அதற்கு கநல் இபேந்தளல் க ளமழப்ண்டண ன்ள  
ழர்ய ழக் ப்டு ழது ன்றும், க ளமழ ின் உற்த்தழத்தழன் ன்ள  இபேக் ழது ன்று 
அர்த்தம். ஆளல் இதன் நதழப்பு 1.3 அல்து குடயள  இபேந்தளல் க ளமழ ின் 
உற்த்தழத்தழன் குடயள  இபேக் ழது ன்று அர்த்தம். 
 

ஸ்குயோப் ிபோய்ர்ஸ்  

இடய 0.9  ழகள டைபடைன, 28 ளட் ள் யனது உடைன க ளமழ ள் ஸ்குயளப் ிபளய்ர் ள் 
ப்டும். இடய கபடினள  யர்க் ப்ட்டு, குைல் ீக் ப்ட்டு, சுத்தம் பேய்னப்ட்டு 
கபடினள கயள அல்து உடயிக் ப்ட்கைள யிற் ப்டு ழன். 

கண்கோட்ேிக்கு ககோமிகலக்கு தனோர் பேய்தல் 

ககோமிகள கதர்ந்பதடுத்தல் 

 ல் உைல்ழடனில் உள் க ளமழ ட கதர்பதடுக் வும். இக்க ளமழ ள் ல் 
உைல் ழடபைனும் ல் கதளற்த்ததுைனும் இபேப்தளல் களட்டினில் பயல்லும் 
யளய்ப்பு அதழ நள  யளய்ப்புள்து.  

 ல் உைல்ழடனில் உள் க ளமழ ட கதர்பதடுப்தளல் ி க ளமழ லக்கு 
களய் பவும் யளய்ப்பு நழ வும் குட ழது. 

ககோமிகலக்கு னிற்ேி அித்தல் 

          க ளமழ ின் இத்தழற் ள யடபபட ள் ற்ழ பதரிந்து ப ளள்லதல் கயண்டும். 
க ளமழ ட பன்கப கதர்பதடுக் கயண்டும். எபே யளபத்தழற்கு பன்கப க ளமழ 
 ண் ளட்ேழக்கு டயக் ப்டும் கூண்டு களன் எபே கூண்டில் க ளமழ ட 

டயக் கயண்டும். ண் ளட்ேழனில் க ளமழ ட ட னளலம்யிதம் கள தழபம் இபண்டு 

அல்து பன்று பட க ளமழ ட ட னளகயண்டும், இதளல் க ளமழ ள் 
 ண் ளட்ேழனில் னப்ைளது.ேழயப்பு யண்ணக்க ளமழ ட சூரின எினில் ைளநல் 
டயத்தழபேக் கயண்டும் அப்களதுதளன் கதளட னின் யண்ணம் நங் ளநல் இபேக்கும். 
 

ககோமிகள குிப்ோட்டுதல்  

          க ளமழ ின் இகு ள் நண் நற்றும் அலக்குைன் இபேந்தளல்  ண் ளட்ேழக்கு ேழப்ள  
இபேக் ளது. க ளமழ ட டிைர்பஜண்ட் ப ளண்டு  லயகயண்டும்.( இகு லக்கு ளதழப்பு 
ற்டுத்தும் டிைர்பஜண்ட் ட உகனள ப்டுத்தகூைளது.). க ளமழ ில் புஎட்டுண்ணி ள் 

இபேந்தளல் 0.25- 0.50 ேதயதீம் பேயின்  டபேழல் பக் ழ டுக் கயண்டும். 



க ளமழ ட 15 – 20 யிளடி ள் குிப்ளட்ைகயண்டும் .ிகு உபேம் கூண்டில் 20 – 30 

ழநழைங் ள் உப டயக் கயண்டும். க ளமழ ட பநதுயள  உபடயத்தளல் ல் ன் 
 ழடைக்கும். 
 

குிப்ோட்டின ிகு கநற்பகோள்கயண்டின பேனல்பளகள்  

 குமந்டத லக்குப் னன்டுத்தப்டும் ண்பணய் அல்து டயட்ைநழன் ஈ 
ண்பணடன எபே ேழன் துணினில் டுத்து அடத க ளமழனின் ப ளண்டை , தளடி , 

அகு நற்ம்  ளல் கநற்குதழ ஆ ழன இைங் ில் கதய்த்துயிைகயண்டும். 
 ேந ங்கு ஆல் லளல்,  ழிபேரின் நற்றும் ஆழவ் ண்பணய் ஆ ழனயற்ட  ந்து 

டுத்த  டய எபே ல் சுத்தடுத்தும்  டயனளகும். இடதக் ப ளண்டு  ளல் 
கநல்குதழ,  ளல், ப ளண்டை நற்றும் தளடி ஆ ழன குதழ ட ளழஸ் 
ண்ணகயண்டும். 

  ம் நற்றும் அகு ஆ ழனயற்ட பயட்டியிை கயண்டும். 
 ல் குத்தும் குச்ேழடன ப ளண்டு க ளமழ ின் ளேழத்தூயபங் ட சுத்தம் 

பேய்னகயண்டும். 

ககோமிகள டுத்து பேல்லுதல் 

          Tக ளமழ ட ல் சுத்தநள கூண்டு ில் தட்டை அல்து நபத்தூள் ள் 
களன்யற்ட களட்டு டுத்து பேல்கயண்டும். க ளமழ ட டுத்து பேல்லும் களது 
தண்ணரீ் அிக்  கூைளது பன்ளல் தண்ணரீ் ேழந்தழ ஆழ்கூம் ளேநள ழயிடும். 
க ளமழ ட பபளம் தூபங் லக்கு டுத்து பேன்ளல் அவ்யப்களது தண்ணரீ் 
அிக் கயண்டும். 
 

கண்கோட்ேினின் கோது ககோமிகள கயித்தல் 

           ண் ளட்ேழனின் களது க ளமழ லக்கு களதுநள அவு தீயம் நற்றும் தண்ணரீ் 
ஆ ழனயற்ட அிக் கயண்டும். 
 

கண்கோட்ேினின் ிகு ககோமிகள் போநரிப்பு  

           ண் ளட்ேழக்கு ிகு க ளமழ ட தினள  ிரித்து டயக் கயண்டும். நற் 
க ளமழ லைன் உைக  க் க் கூைளது. பன்ளல் க ளமழக் ண் ளட்ேழனின் களது ி 
க ளமழ ிழபேந்து களய் ள் யப யளய்ப்ிபேக் ழது. க ளமழ ட 14 ளட் ள் தினள  ிரித்து 
டயத்தழபேந்த ிகு தளன் நற்க் க ளமழ லைன் கேர்க் கயண்டும். 

 


