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கால்டைகள் :: நாடு யர்ப்பு ::நாய் நநாண்டந
ித்தப்ட நாய்
இந்நாய் அப்ிாஸ் நார்ஜிநல், அாிிாஸ்நா சென்டிநபல் ன் ஏபணு
உனிரினால் நாடு நற்றும் ருடநகில் ாதிப்ட ற்டுத்துகிது. இது இபத்தம்

உிஞ்சும் உண்ணிகள், நன்கள் பம் பவுகிது. நநறம் ஊெிகள், சகாம்பு ீக்கும்
கருயிகள், ஆண்டந ீக்கம் செய்பம் கருயிகள், அடைனாக் குினிடும் கருயிகள்
பபம் பவுகிது. இந்த தண்ணுனிரினாது இபத்தச் செல்கட அமிப்தால்
இபத்தநொடக, டை குடவு, பச்சுத் திணல் நான்டய ற்டும். அநதாடு

ாதிக்கப்ட்ை கால்டைனில் காய்ச்ெல் அதிகநாகி ின்பு குடபம். ெினின்டந, பக்கு
காய்தல் நற்றும் நருத்துயம் செய்னாநல் அதிக ாட்காால் நஞ்ெள் காநாட
ற்டும். யனது பதிர்ந்த நாடுகளுக்கு ாதிப்பு அதிகநாக இருக்கும்.

ண்டணனில் நதனும் நாடு இந்நானிால் ாதிக்கப்ட்ைால் உைந தடுப்பு

ையடிக்டகனாக உண்ணிகள், நன்கடக் கட்டுப்டுத்த நயண்டும். படிந்தயடப
நானின் ஆபம்க் காத்திநநன ெிகிச்டெனித்தல் ெிந்தது.
தடுப்பு பட
ெிடிெி ப்டும் ‘குநார்சைட்பாடெக்ின்’ அாப்ிாஸ்நாெிடைக்

கட்டுப்டுத்துகிது. இடத 0.5 நிகி / 16 உைல் டைக்கு அவு உட்சகாள்ச் செய்னாம்.
கிருநி ாெிி நற்றும் ி நருந்துகள் பம் உண்ணி,நன் நான்யற்டக்
கட்டுப்டுத்த நயண்டும்.

ாக்டீரினா கிருநினால் யரும் நாய்கள்
1. அடைப்ான் நாய்
இந்நாய் ாக்டீரினா கிருநினால் ற்டும் நானாகும். நாடுகட நட்டுநல்ாநல்,
நிதர்கடபம் தாக்கும் தன்டநபடைனது. ம் ாட்டில் ல்ா இைங்கிறம்

குிப்ாக சயப்ம் நிகுந்த, ஈபக்கெிவுள், காற்நாட்ை யெதிபள் இைங்கிறம்
இந்நாய் அதிகம் காணப்டுகிது.

இந்நாய்க் கிருநிகள் உைிிருந்து சயிநனினவுைன் காற்றுைன் நெர்ந்து யிடபயில்
அமிக்க படினாத ஸ்நார்காக நாி யிடுகின். கிருநிகள் தன் சயிப்புநாகக்
சகட்டினா கயெத்டத ற்டுத்திக் சகாள்கின். கிருநி ாெிிகள் ிதில்

இக்கயெத்தினுள் சென்று தண்கிருநிகட அமிக்க படினாது. இத்தடகன ஸ்நார்கள்

ித்தில் தங்கி அவ்யப்நாது நாடுகடத் தாக்கி, சருத்த நெதத்டத ற்டுத்துகின்.
இத்துைன் தண்ண ீரில் கந்து ீண்ை தூபம் டுத்துச் செல்ப்ட்டு ி நாடுகளுக்கு
நாடனபம் ற்டுத்துகின்.
நாய் அிகுிகள்
இந்நானால் நாடுகில், திடீசபன்று யிப்பு ற்ட்டு இந்து யிடும். இந்தவுைன் பக்கு,
யாய், ஆெம் நான்யற்ிிருந்து கருடந ிநா இபத்தம் சயிநனறும்.
காய்ச்ெல் அதிக அவு, 41 டிகிரி செல்ெினஸ் யடப இருக்கும்.

ஏரிரு ாட்கில் நானின் நயகம் தணிபம் நாது காய்ச்ெல் இருக்கும். நாடுகில்
உணர்வு இமப்பு ற்ட்டு ிகு இந்து யிடும்.
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தடுப்பும் ாதுகாப்பும்
நாபள் குதிகில் நாய் ற்டும் காத்திற்கு எரு நாதத்திற்கு பன்ாக

அடைப்ான் தடுப்பூெி நாைநயண்டும். நானில்ாப் குதிகில் தடுப்பூெி நதடய
இல்ட.

இந்நானால் இக்கும் பன்பு, இபத்தப் ரிநொதட செய்து நாய் இருப்டத உறுதி

செய்த ின்பு சுகாதாப படப்டி அப்புப்டுத்த நயண்டும். இதற்குப் ின்பு நாட்டின்
நதாட உரிக்கநயா அல்து இப்ரிநொதடநனா செய்னநயா கூைாது. காபணம்

இக்கிருநிகட சயினில் காற்றுைன் கட்டுப்டுத்துயதும் கடிம். நய நாட்டை
ஆமநா குமினில் புடதத்நதா அல்து ரித்நதா அப்புப்டுத்தநயண்டும்.

இபத்தக்கெிவுைன் உள் சாருட்கள் அடத்டதபம் ரித்துயிைநயண்டும். அந்த
இைத்டத 3 ெதம் ீ ால் கடபெடக் சகாண்டு சுத்தம் செய்ன நயண்டும்.

2.சதாண்டை அடைப்ான்
இந்நாய் சரும்ாறம் நடமக்காத்தில் குிப்ாக ீர்ப்ாெம், சயள்ப்சருக்கு
நிகுதினாக உள் குதிகில் காணப்டுகிது. கடய நாடுகள் குிப்ாக ருடந

நாடுகள், இந்நானால் அதிகம் ாதிக்கப்டுகின். தூபப்னணத்திற்குப் ின்பும் அதிக
நபம் குிர் நற்றும் நடமனின் ாதிப்ிற்கு ின்பும் இந்நாய் ற்டுகிது. கப்ிப்
சுக்கள் அதிகம் ாதிக்கப்டுகின்.
நாய் அிகுிகள்
கடுடநனா காய்ச்ெல் ற்டும்.

கண்கள் ெியந்து யங்கிக்
ீ
காணப்டும்.

தட, கழுத்து, சதாண்டை, நார்பு நான் குதிகில் யக்கம்
ீ
ற்டும். யக்கம்
ீ
சூைாகவும், யிநனாடு கூடினதாகவும் இருக்கும்.

குைற்குதி ாதிக்கப்ட்ைால் யனிற்றுப் நாக்கு காணப்டும். ொணம் இகி இபத்தம்
கந்திருக்கும்.

தடபனீபல் ாதிக்கப்ட்டு பச்சுத் திணல் ற்டும்.

யானிிருந்து நிகுதினா உநிழ்ீரும் யமிந்து சகாண்டிருக்கும். ாக்கு தடித்துக்
கறுப்ாகி யிடும்.

நாடுகள் டதபம் யிழுங்கவும், பச்சு யிைவும் படினாநல் திணறும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்
ல்ா நாடுகளுக்கும் நடமக்காத்திற்கு எரு நாதத்திற்கு பன்ந தடுப்பூெி
நாைநயண்டும்.

நாபற் நாடுகட உைடினாக நற் நாடுகிைநிருந்து ிரித்து, தகுந்த நருத்துயம்
செய்து ாதுகாக்கநயண்டும்.

சாதுச் சுகாதாபம் ன்கு பாநரிக்கப்ைநயண்டும். சதாைக்க ிடனில் ற் நருத்துயம்
செய்யதால், ாதிக்கப்ட்ை நாடுகடக் காப்ாற்ி யிைாம்.

3.ெப்ட நாய்
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இந்நாய் சயப்ம் அதிகநாகவும் காற்ின் ஈபப்தம் கூடுதாகவும் உள்

குதிகிறள் நாடுகடப் சரும்ாறம் ாதிக்கிது. இதுவும் ஏர் நடமக்கா

நானாகும். ல் ஆநபாக்கினநா திைநா இம் நாடுகட 6 நாத யனது பதல் 3

ஆண்டு யனது யடப அதிகம் ாதிக்கிது. இந்நாய் ாக்டீரினா கிருநினால் ற்டுகிது.
நாய் அிகுிகள்
திடீசபன்று கடுடநனா காய்ச்ெல் ற்டும்.

சதாடை அல்து பன்கால் ெப்டனிநா அல்து கழுத்து நான் ெடதப்ிடிப்புள்

குதிகிநா சயப்ம் நிகுதினாகவும் யிநனாடு கூடினதும், கடிநா தன்டநபள்

சருத்த யக்கம்
ீ
காணப்டும். இதன் காபணநாக நாடுகள் ைக்க படினாநல் சாண்டும்.
இதன் ிகு யக்கம்
ீ
குடந்து, யினற்று, யக்கத்திற்குள்
ீ
காற்று இருப்தாறம், யிபல்
சகாண்டு அழுத்தும் நாது சயன் ெத்தம் யரும். யக்கம்
ீ
ற்ட்டுள்
இைத்திறள் நதாின் ிம் கருப்ாக இருக்கும்.

நாய்க் கண்ை 48 நணி நபத்தில் உைடினாக நருத்துயம் செய்னாநல் நாால்,
நாடுகள் இந்து யிடும்.

தடுப்பும் ாதுகாப்பும்
நடமக்காத்திற்கு சுநார் 1 நாத்திற்கு பன்ந எவ்சயாரு ஆண்டும் நாடுகளுக்குத்
தடுப்பூெி நாைநயண்டும்.

நாய் அிகுிகள் சதன்ட்ைவுைன் நாட்டைப்ிரித்துத் தினாக எதுக்குப்புநாக

டயத்துக் கண்காணிக்கநயண்டும். கால்டை நருத்துயரின் உதயிபைன் உைடினாக
நருத்துயம் செய்னநயண்டும். அவ்யாறு செய்தால் நாட்டை உறுதினாகக்
காப்ாற்ியிைாம்.

ெிகிச்டெ அிக்காயிட்ைால் நாய்க்கண்ை நாடுகள் 5-7 ாட்கில் இந்துயிடும். இந்த
நாடுகடச் சுகாதாப படப்டி அப்புப்டுத்தநயண்டும். இந்த இைத்டத, கிருநி
ாெிி சகாண்டு சுத்தம் செய்னநயண்டும்.
கருச்ெிடதவு நாய்

இந்நாய், ாக்டீரினா தண்கிருநினால் ற்டுகிது. இந்நாய், அதிக ால் தரும்

கப்ிப் சுக்கில் அதிகம் சாருட் நெதத்டத ற்டுத்துகிது. இந்நானால் கன்று
யச்சு,
ீ
ஞ்சுக்சகாடி தங்குதல், நீ ண்டும் ிதில் ெிட ிடிக்காடந, ால் உற்த்திக்

குடவு நான் ல் காபணங்கால் இமப்பு ற்டுகிது. இந்நாய் நாபற் நாட்டின்
ஞ்சுக் சகாடி, இபத்தப் நாக்கு நான்யற்ட சதாட்டு சுத்தம் செய்யத பநாகவும்
நிதர்களுக்குப் பவுகிது. ாட ன்கு சகாதிக்க டயத்தின் ருகநயண்டும்.
நாய் அிகுிகள்
இந்நாய் காபணநாகச் ெிட நாடுகில் கருப்டனில் நாய் ற்ட்டு, கருத்தரித்த 5
பதல் 8 நாத காம் யடபனிறம் கன் யச்சு
ீ
ற்டும்.

கன்று யச்சு
ீ
ற்ட்ைின் ஞ்சுக் சகாடி கருப்டனில் இருந்து சயி யபாநல் தங்கி யிடும்.
சுயின் அட அல்து சண் ிப்புறுப்ிிருந்து ெீழ் நான் திபயம் யடிபம்.
கருச்ெிடதவுற் நாடுகள் ெிடக்கு யப கா தாநதம் ஆகும். ெிட ிடிக்காது.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்

ஆறு நாதத்திற்கு எரு பட நாடுகட இபத்தப் ரிநொதட செய்து இந்நாய்
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இருப்ின், ண்டணனிிருந்து அப்புப்டுத்தநயண்டும்.

நாடுகடப் புதிதாக யாங்கும் சாது இபத்தப் ரிநொதட செய்த ிநக
யாங்கநயண்டும்.

நாபற் நாடுகடக் சகாட்ைடகனில் இருந்து அகற்ியிைநயண்டும்.
இந்த கன்று, ஞ்சு, இபத்தம் நான்யற்ட நிகயம் சுகாதாபபைன்

அப்புப்டுத்தநயண்டும். னன்டுத்தப்ட்ை டயக்நகால் நான் சாருட்கட
ரித்துயிைநயண்டும்.

ஞ்சுக் சகாடிடன அகற்றும் நாது டகக்கு உட அணினநயண்டும். நதடயனா
சுகாதாப படகடப் ின்ற்நயண்டும்.

கன்று யெினவுைன்
ீ
யாின் திப்குதினில் கர்ப்ப் டனிிருந்து சயிநனம் இபத்தம்
தங்கி நாடு யாட யசும்
ீ
நாது, க்கத்திறள் தண்ணிர், தீயத் சதாட்டி நற்றும்

நாட்டின் கண், யாய், பக்கில் ட்டு நாய் பய நரும். கன்று யெின
ீ
நாட்டை உைந
தினாக டயத்துப் பாநரிக்கநயண்டும்.

நாபற் சுக்டக இயிருத்திக்கு அனுநதிக்கக்கூைாது.

ல்ாக் கிநைரிக் கன்றுகளுக்கும் 6-9 நாத யனதில் இந்நாய் யபாநல் தைக்க தடுப்பூெி
நாைநயண்டும்.

யனிறு உப்புெம்:
கடய நாடுகின் பன்யனிற்ில் உணவு நெநித்து டயக்குநிைத்தில் நீ த்நதன்,

கார்ன்டை ஆக்டெடு நான் யாபக்கள் அடைத்துக் சகாள்ளும். இதால் யிங்குகள்
நான் திரும் உணடய யாய்க்கு டுத்து அடபக்க படினாநல் அயதிப்டும். இது எரு
தடபநால் பன்யனிற்ில் கட்டிக்சகாள்யதால் உணடயச் செரிக்க இனாது. னறு

யடக நான் ெி கால்டைகளுக்கு எவ்யாத னிர்கட நநய்ச்ெின் நாது உண்டு

யிடுகின். இந்தப் னிர்கில் உள் ெி யடகப் புபதங்கள் நநற்கண்ை யாபக்கட
உற்த்தி செய்கின். ஆல்·ால்ா, ெியப்பு குநாயர் நான்டய தீயங்கில் அதிகம்
கக்கநால் ார்த்துக் சகாள்நயண்டும். இந்நாய் ாதித்த கால்டைகள் காட
அடிக்கடித் தடபனில் உடதக்கும். குமப்த்துைன் காணப்டும்.
கன்று யச்சுநாய்
ீ
இந்நாய் .ி.ஆர் ன் ச்சுனிரி (டயபஸ்) தண்கிருநினால் ற்டும் நானாகும்.

இந்நாய்க் கிருநி கருவுற் கடய நாட்டின் கர்ப்டடனத் தாக்கி கருச்ெிடதடய
ற்டுத்துகிது. சாதுயாக 4-7 நாத யனதுள் கருடயத் தாக்கி கருச்ெிடதடய
ற்டுத்தும் தன்டநபடைனது. கருச்ெிடதயிற்குப் ின் கருத்தரினாடநடன

ற்டுத்துகிது. இதால் அதிக சாருாதாபச் நெதம் ற்டுகிது. இந்நாய்க் கிருநி
யிந்து பநாக கடய நாட்டிற்கு பவுகிது. காடனில் இந்நானிருப்ின் கடய
நாட்டிற்கு பவுகிது. இது நட்டுநல்ாநல், நாடு என்நாடு என்று சருங்கி

இருப்தாறம் இந்நாய் பவுகிது. தண்ண ீர், தீயம், காற்று பநாகவும் பவுகிது.
உட யிந்து பநாக அதிக அவு பவுயதற்கு யாய்ப்புள்து.
நாய் அிகுிகள்
திடீசபன்று 3-7 நாத ெிடக் காத்தில் கருச்ெிடதவு ற்டும்.
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கண் நற்றும் ாெித்துயாபம் யமினாக ீர் நான் திபயம் யமிபம். அதில்
இந்நாய்க்கிருநிகள் அதிக அவு இருக்கும்.

கன்று இந்து ிக்கும். ஞ்சுக் சகாடி தங்கியிடும்.

இத்துைன் பச்சுத் திணல், நடிநாய், பட ாதிக்கப்ட்டு யிப்பு, உணவுக் குமல்
ாதிக்கப்ட்டு யனிற்றுப் நாக்கு நான் நாய் அிகுிகளும் சதன்டும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்
நாய் யபாநல் இருக்க கடயநாடுகளுக்கு தடுப்பூெி நாைநயண்டும்.

இபத்தப் ரிநொதட செய்து, நாபள் சாிகாடகடபம், கடய நாடுகடபம்
ண்டணனில் இருந்து அப்புப்டுத்த நயண்டும்.

ாதிக்கப்ட்ை நாடுகில் நாய்க் கிருநி தங்கி, அவ்யப்நாது சயிநனி நாடனப்

பப்புயதால் இத்தடகன நாடுகடப் ண்டணனில் இருந்து சயிநனற் நயண்டும்.

சுற்றுப்புச் சுகாதாபம் பாநரிப்பு நநம்ாடு நான்யற்ில் அதிகக் கயம் செறத்த
நயண்டும்.

4.ிஸ்ெி (அ) நாட்டு ித்த நாய்
இது ‘சாடயன் ஸ்ாஞ்ெிநனாஸ்சர்ம் ன்செப்நா தி’ (ிஸ்இ) அல்து ‘நாட்டு

ித்த நாய்’ ப்டும். இது படடனப் ாதித்து பம்பு நண்ைத்டதபம் ாதிக்கிது.
இது நிதின் பம்ினநாடு சதாைர்புடைன ெிநஜடி னும் நாடனப் நான்தாகும்.

இந்த உனிர்க்சகால்ி நாய்க்கு, இதுயடப தும் நருந்து அினப்ையில்ட. இந்நாய்
ாதித்த ின்பு அதன் அிகுிகள் சதரியதற்கு 2-8 யருைங்கள் ஆகாம். டுக்கம்,

அொதாபணத் நதாற்ம், மக்கம் நற்றும் யர்ச்ெினற் ிட நான்டய இதன்

அிகுிகள். இது பதில் நபீ ஸ் நாய் நான் நதான்ாம். இந்நாய் ாதித்த
கால்டைகட அமிப்நத ல்து.

இந்த கால்டைகின் பட செல்கட டநக்நபாஸ்நகாப் பம் ார்த்து நட்டுநந
இந்நாடன உறுதிப்டுத்திக் சகாள் படிபம். உனிருைன் உள் கால்டைனில்
ரிநொதட செய்ன இனாது.
ியிடி
இது சாடயன் டயபஸ் ‘டைநனரினா நாய்’ ப்டுகிது. இந்நாய்

செரிநாத்டதபம், நாய் திர்ப்புப் குதி, ிநநாினா கருச்ெிடதவு, கன்றுக் நகாாறு
நான் ாதிப்புக்கட ற்டுத்துகிது. ிந்த கன்றுகில் இந்த நானின் தாக்கநாது
பக்குச் ெீபம் சயியருதல், யனிற்றுப் நாக்கு நற்றும் ெரினாக ைக்க படினாத தன்டந
நான் அிகுிகால் அினப்டுகிது.

ெரினா டயபஸ் தடுப்பூெி இமப்டத் தயிர்க்க உதவுகிது. ம்ல்யி - ியிடி
தடுப்பூெிடன கால்டை நருத்துயர் ஆநாெடப்டி சகாடுத்தல் ம்.
கன்றுக் கமிச்ெல் நாய்
இந்நாய், இங்கன்றுகடத் தாக்கி அதிக அவு உனிர்ச்நெதத்டத ற்டுத்துகிது.
இந்நாய் நகாிார்ம் ன் கிருநினால் ற்டுகிது. குைற்குதினிறள் நற்

ாக்டீரினா தண்கிருநிக் இயற்றுைன் நெர்ந்த ாதிப்ட ற்டுத்துகின். கன்று ஈன்

ஏரிரு யாபங்கில் இந்நானின் ாதிப்பு அதிகநாகக் காணப்டும். ெீம்ால் சகாடுக்கப்ை

ntw;wp ngw thoj;Jf;fSld;...

Page 6

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh; -Gspaq;Fb-jpUney;Ntyp khtl;lk;
cyfj;juk; tha;;e;j TET-TNPSC-TRB nkl;Bhpay;fs; nry;: 86789 13626

www.Padasalai.Net

ntw;wp!

ntw;wp!!
fhy;eil Ma;thsh; epiy-2 gapw;rp ifNaL

ntw;wp!!!

யில்டசனில் கன் கமிச்ெல் அதிகநாக ற்டும். அசுத்தநா தண்ண ீர், நநாெநா

சுற்றுப்புச் சுகாதாபம், அதிக அவு ால் சகாடுத்தல் நான் காபணங்கால் இந்நாய்
ற்டுகிது.

நாய் அிகுிகள்
சயள்ட ித்தில் யனிற்றுப் நாக்கு சதாைர்ந்து இருக்கும்.
கன்றுகள் சநிந்து காணப்டும்.

நாய்க் கண்ை எரு யாபத்தில் கன்று இந்துயிடும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்

கன்று ிந்தவுைன் நடிடன ன்கு கழுயி சுத்தம் செய்த ிகு ெீம்ால் அருந்த

யிைநயண்டும். அடிக்கடி சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெநாக அருந்த அனுநதிக்கநயண்டும்.

உைல் டைனில் 10 ெதம் சும்ால் சகாடுக்கநயண்டும். இதில் 10 யிழுக்காடு ெீம்ாாகத்
தபாம்.

தண்ண ீர் நற்றும் தியத் சதாட்டி நிகவும் சுத்தநாக இருக்கநயண்டும்.
தடப ப்நாதும் உர்ந்த ிடனில் இருக்கநயண்டும்.

பதல் இபண்டு யாபத்தில் தண்ண ீடபக் சகாதிக்க டயத்து, ஆ டயத்துக் சகாடுப்து
ல்து. இல்டநனல் குநாரின் கந்த தண்ண ீடபக் சகாடுக்க நயண்டும்.
நாபற் கன்றுகளுக்கு உைந ெிகிச்டெ அிக்கநயண்டும்.

கண் புற்றுநாய்
இது கண் புருயம், கருநணி ஆகினயற்ில் கட்டி நான்று ற்டுகிது. உைின் நற்

ாகங்களுக்கு இந்நாய் பவுயதில்ட. ினும், கண்டணச் சுற்ிறம் புடப நால்
யரும்.

இது ிநிகற் நதாில் நட்டுநந ாதிப்பு ற்டுத்தும். நய தான் கண்டணச்

சுற்ிறம் கட்டி உருயாகிது. அதால் இங்கடத் சதரிவு செய்து யாங்கும் நாநத
கண் ன்கு கருப்ாக உள் கால்டைகடத் நதர்ந்து யாங்குதல் ம். நநறம்

நந்டதனிிருந்து இந்நானால் ாதிக்கப்ட்ை நாடுகடபம் அதன் கன்றுகடபம்

அகற்றுதல் ன்று. கண் புற்று நாய் 7-8 யருை யனதுடைன கால்டைகடத் தாக்குகிது.
3 யனதுக்கும் குடயா கால்டைகட இது அவ்யயாகத் தாக்குயதில்ட.

கால்டைகின் கண்கட அவ்யப்நாது நொதித்துக் சகாள்நயண்டும். அறுடய
ெிகிச்டெ, நான் ெிகிச்டெகள் பம் ஆபம்த்திநநன குணப்டுத்த படிபம்.
கால்டைகின் ாதிப்பு ற்ட்டிருந்தால் ெிகிச்டெ நநற்சகாள்யடத யிை

நந்டதனிிருந்து ீக்குயநத ல்து.நாய் அதிகநா நாடுகட ெந்டதக்கு டுத்துச்
செல்க்கூைாது. சரிதா கட்டிக்கல் நற் ாகங்களுக்கும் பயக்கூடும். நய
கயநாகக் டகனாளுதல் ன்று.
இபத்தக் கமிச்ெல் நாய்
இந்நாய் நிகச்ெிின எரு செல் உனிரிகால் தாக்கப்டுகிது. இது எரு கன்ிிருந்து 2

யருை யனது யடப உள் கன்ட அதிகம் தாக்குகிது. நற் நாடுகளும் சரின நநய்ச்ெல்
ிங்கில் நநபம் நாது ாதிக்கப்ைாம்.

யனிற்றுப் நாக்கு, யண்ை இருநல், ெினின்டந, டை குடதல் நான்டய

ntw;wp ngw thoj;Jf;fSld;...

Page 7

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh; -Gspaq;Fb-jpUney;Ntyp khtl;lk;
cyfj;juk; tha;;e;j TET-TNPSC-TRB nkl;Bhpay;fs; nry;: 86789 13626

www.Padasalai.Net

ntw;wp!

ntw;wp!!
fhy;eil Ma;thsh; epiy-2 gapw;rp ifNaL

ntw;wp!!!

இந்நானின் அிகுிகள். நாடு தன் யால் பம் ின்புத்டத அடிக்கடி

அடித்துக்சகாள்ளும். இது உைின் ிதீினல் செல்கட அமித்துயிடுகிது.

 உனிரிகள் யனிற்ில் சருகியிடுகின். ிநநாினாக் காய்ச்ெல் ற்ட்டு
ாதிக்கப்ட்ை கால்டை இந்து யிைாம்.

நநய்ச்ெல் ிங்கில் ஈபம் அதிகநாக இருந்தால் இந்சாய் ிதில் பவும். நய

நநய்ச்ெல் ிங்கட ப்நாதும் உர்ந்த ிடனில் டயத்துக் சகாள் நயண்டும்.

தண்ண ீர்த் சதாட்டி தடபனிிருந்து ெற்று உனபத்தில் இருக்கநயண்டும். ெடதப்ற்றுள்
னிர்கட ஏபங்கில் யர்க்காம்.

காக்ெிடிநனாஸ்நைட் ன் நருந்டதத் தீயத்தில் கந்து சகாடுக்காம். ல் தீயம்
உண்ணும் கால்டைகட இந்நாய் அதிகம் தாக்குயதில்ட.
நகாநாரி நாய்
‘கால்காட யாய்க்காட’ ன்றும், ‘கால் ெப்ட யாய்ச் ெப்ட’ ன்றும் இந்நாய்க்கு
நயறு சனர்களும் உண்டு. இவ்டயபஸ், தட்சயப் ிடடனத் தாங்கி அதிக ாள்
உனிருைன் யாழும் தன்டந உடைனது. இந்நாய்க் கிருநினில் 7 யடககள் உள்.

அயற்றுள் 4 யடககள் ம் ாட்டில் உள். எவ்சயான்றும் நாய் ற்டுத்தும் யிதத்தில்
நயறுட்ைடய. இதால் இந்நாடனத் தடுக்க, தகுந்த தடுப்பூெி நருந்து இல்ட.

தற்நாதுள் தடுப்பூெி நருந்து பழு நாய் திர்ப்புத் திட அிப்தில்ட. நாய்

திர்ப்புத் தின் காபம் ான்கு நாதம் தான். நய, ான்கு நாதத்திற்கு எரு பட
தடுப்பூெி நாைநயண்டும்.

உனிர் இமப்பு இல்டசனன்ாறம் இந்நானிால் ாதிப்பு அதிகம். ாதிக்கப்ட்ை
நாடுகின் சாருாதாபக் குணங்கள் ாதிக்கப்டுயதால் நாடுகள் னற்றுப்

நாகின். இந்நாய், தீயம், ீர், காற்று, சருங்கிப் மகுயதாறம் பவுகிது. காற்று

யசும்
ீ
திடெனில் காற்றுத் துகள்கள் பம் சுநார் 300 கிநா நீ ட்ைர் யடப இந்நாய் பவும்.
நாய் அிகுிகள்
சாதுயாகக் நகாடைக்காத்தில் இந்நாய் அதிகம் பவுகிது. ஆபம்த்தில் காய்ச்ெல் 41
டிகிரி செல்ெினஸ் யடப இருக்கும்.

யானிிருந்து ெி நான் தடபபைன் சகட்டினா உநிழ்ீர், கனிறு நான்று சதாங்கிக்
சகாண்டிருக்கும். நாய் கண்ை நாடுகள், சதாைர்ந்து யாடனச் ெப்ின யண்ணம்
காணப்டும்.

யாடனத் திந்து ார்த்தால் ாக்கின் நநல்பும், நநண்ணம், யானின் உட்குதி

பதினயற்ில் சநல்ின, ீர் நகார்த்த சகாப்ங்கள் காணப்டும். ஏரிரு ாட்கில்
ஆங்காங்நக சகாப்ங்கள் சதாங்கின யண்ணம் இருக்கும். இதால் தீயம்
உட்சகாள் படினாது.

கால்கில் கும்புகளுக்கிடைநன உள் நதாிறம், கும்புகளுக்குச் ெற்று

நநற்புபள் நதாிறம் புண்கள் உண்ைாகும். யி காபணநாக நாடுகள் அடிசனடுத்து
டயக்க அஞ்சும். கும்புகள் ாடையில் கமன்று யிம நரிைாம்.
நாய் கண்ை சுக்கில் ால் அருந்தும் கன்றுகள் இந்துநாகும்.

நடி, காம்பு நான்யற்ில் சகாப்ம் நதான்ி ின்பு புண் ற்ட்டு, ால் கக்க
இனாது. நடிநாய் ற்ை யாய்ப்புள்து.
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தடுப்பும் ாதுகாப்பும்
கன்றுகளுக்கு 8 யாப யனதில் பதல் நகாநாரி நாய்த் தடுப்பூெிபம், 12 யாப யனதில்

இபண்ைாயது தடுப்பூெிபம், 16 யாப யனதில் பன்ாயது தடுப்பூெிபம் ின்பு 4 நாதத்திற்கு

எரு பட நகாநாரி நாய்த்தடுப்பூெிடனபம் தயாநல் நாை நயண்டும். நாய் ற்டும்
காத்திற்கு சுநார் எரு நாதத்திற்கு பன்பு தடுப்பூெி நாைநயண்டும்.

ால் கப்யர், சயினிிருந்து யருயபாக இருந்தால் அயர் பம் இந்நாய்
ண்டணக்குள் யப யாய்ப்புள்து.

நற் நாடுகள், ண்டணக்கு உள்ந ந்தக் காபணம் சகாண்டும் யபக்கூைாது. அநத
நால், ண்டண நாடுகள் சயினில் செல்க்கூைாது. ார்டயனார்கள் நற்றும்
யாகங்கள் உள்ந யபக்கூைாது. இடத ன்கு கண்காணிக்க நயண்டும்.

நொடினம் டைட்பாக்டெடு நற்றும் சாட்ைாெினம் டைக்ட்பாக்டெடு கிருநி ாெிி
நருந்டத 3-4 ெதம் கடபொக்கி தடபனில் சதிக்கநயண்டும். நொடினம் கார்நட்
வுைடப தடபனில் தூயாம். ீ  ீச்ெிங் வுைடப தடபனில் தூயி கிருநினின்
ண்ணிக்டகடனக் குடக்காம்.

நாய் ற்ட்ைால் நாபற் நாடுகட எதுக்குப்புநாக டயத்து

ெிகிச்டகனிக்கநயண்டும். ாதிக்காத நாடுகநாடு சதாைர்பு இருக்கக்கூைாது.
நாபற் நாட்டின் ாட, கன்றுகள் அருந்த அனுநதிக்கூைாது.

இந்நானின் அிகுிகள் சதன்ட்ைால் கால்டை நருத்துயடப அணுகி ெிகிச்டெ
சநயண்டும்.

நாய்க்கிருநி சதாழுயத்தில் அதிக ாள் உனிருைன் இருக்கும் தின் சகாண்ைடநனால்,
கிருநி ாெிி நருந்து சகாண்டு சுத்தம் செய்யதில் அதிகக் கயம் செறத்த நயண்டும்.

நாய்ப்பயிபள் ெநனத்தில், நாடுகட ெந்டதனில் யாங்கநயா, யிற்கநயா சகாண்டு
செல்க்கூைாது.

கும்பு ெிடதவு நாய்
ஃபுளுநொாக்டீரினம் சக்நபாநாபம், ாக்டீரினாய்ைஸ் சநிநாசஜிகாய் ன்
ாக்டீரினாக்கள் பநந இந்நாய் பவுகிது. இது ல்ா யனது கால்டைகடபம்

ாதித்தாறம், யனது பதிர்ந்த நாடுகில் ாதிப்பு அதிகம். குிர் நகாடை காங்கில்
இது அதிகம் பவுகிது.

காில் உள் நதனும் புடப / புண்கள் பம் ாக்டீரினாக்கள் தடமந்து யிடுகின்து.
ஆநபாக்கினநா நானில் இது உட்புகுயதில்ட. நய கும்புகட அவ்யப்நாது
கயித்து சயட்டியிைநயண்டும். இது ஈபநா ொணம், நெற்ில் ன்கு தங்கி யரும்
இனல்புடைனது.

திடீசப கால் பைங்கியிடும். எரு கால் நட்டுநந ாதிக்கப்டுகிது. நநறம்

ாதிக்கப்ட்ை கால் ெிிது டை அதிகரிக்கும். 103-105 டிகிரி ாபன்ைீட் சகாண்ை

ntw;wp ngw thoj;Jf;fSld;...

Page 9

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh; -Gspaq;Fb-jpUney;Ntyp khtl;lk;
cyfj;juk; tha;;e;j TET-TNPSC-TRB nkl;Bhpay;fs; nry;: 86789 13626

www.Padasalai.Net

ntw;wp!

ntw;wp!!
fhy;eil Ma;thsh; epiy-2 gapw;rp ifNaL

ntw;wp!!!

ொதாபணக் காய்ச்ெல் ற்டுகிது. ெரினாக பைப்ைாத கால் இடுக்குகள், கும்புப்
ள்ங்கள் யமிநன ாக்டீரினா உட்புகுகிது.

ெரினா ெிகிச்டெ அிக்காயிடில் கால் பைக்கம்  யாபங்கள் யடப ீடிக்கும்.

சன்ெிின், சைட்பாடெக்ின், நொடினம் ெல்ஃநாடிநிடின் நான் கிருநி ீக்கிகள்
னன்டுத்தாம். ஜிங்க் ஊட்ைம் ல் டத் தரும். ெிகிச்டெனித்த கால்டைகள்
பற்ிறம் குணநாகும் யடப உர்ந்த தடபனிநநன இருக்கநயண்டும். 0.5 நிநி

/16உைல்டை அவு குநாநபா சைட்பாடெக்ின் ாத அழுகல் நாடனப் நாக்கும்.
புல் யிப்பு நாய்
கால்டைனின் இபத்தத்தில் உள் சநக் ீெினம் குடயதால் இந்நாய் ற்டுகிது. இது
ஏர் உனிர்க்சகால்ி நானாகும். இது ‘நகாதுடநப் புற்கள்’ நாய் வும்

அடமக்கப்டுகிது. இது இங்கன்றுகின் ால் ஊட்ைத்டதக் குடக்கிது. ல்ா

யனது நாடுகடபம் இது தாக்குகிது. ெடதப்ற்றுள். யர்ச்ெினடைனாத புற்கட
நநய்யதால் இந்நாய் ற்டுகிது.

சாட்ைாெினம் நற்றும் அறநிினம் அதிகம் உள் நண்ணில் ிடன டட்பஜன்

உபங்கள் இடுயதால் சநக் ீெினத்தின் நதடயடனக் குடக்காம். யெந்த நற்றும்
குிர்க்காங்கில் இது அதிகம் பவுகிது. இது கயிக்காநல் யிட்ைால் நகாநா, இப்பு
நான் ிடக்கு இட்டுச் செல்கிது. திர்ப்புச் ெக்தி யாய்ந்த நாடுகட இது நான்
புல்யர்ந்த இைங்கில் நநன யிைாம். 4 நாதத்திற்கும் குடயா யனதுடைனடய
நாடனத் தாங்கும் ெக்தினற்டய. நநய்ச்ெல் ிங்கில் நைாடநட், அதிக

சநக் ீெினம், சுண்ணாம்புச் ெத்து ிடந்த உபங்கட இைநயண்டும். கால்டைத்
தீயத்திறம் ல்ாச் ெத்துக்களும் ெரியிகிதநாக இருக்குநாறு தபநயண்டும்.
ெியப்பு பக்கு (IBR)
சாடயன் ரிநடிநபச்செய்புஸ் சதாற்று ன்று அடமக்கப்டும் இந்நாய் டயபைால்
நதாற்றுயிக்கப்டுகிது. இது தடனில் யாபக்கட உருயாக்குகிது. நநறம் சு

நாடுகின் யனிற்ில் ரிச்ெட ற்டுத்தி கருச்ெிடதவுக்கு யமியகுக்கும். தடுப்பூெி

சகாடுக்கப்ைாயிட்ைால், இந்நாய் தாக்கின கால்டைகடக் காப்ாற்றுயது கடிம்.
ாெி யமிநன செறத்தும் தடுப்பூெிடனச் ெிட நாடுகளுக்குக் சகாடுத்தல் அயெினம்.
கப்ிற்கு 30-60 ாட்கள் பன்பு இம்சுக்களுக்குத் தடுப்பூெி அித்தல் அயெினம்.
ிஆர், ி3, ியிடி நான்  கடய தடுப்பூெிகள் உள்.
சயிப்பு எட்டுண்ணினால் ற்டும் நாய்கள்
உண்ணி, நன், சதள்ளுப்பூச்ெி, சொிப்பூச்ெி, ஈக்கள், சகாசு பதினயற்ால் நாடுகள்
சரிதும் சதால்டக்கு உட்டுயநதாடு, இபத்த இமப்ால் ியடைகின். உற்த்தி

சரிதும் ாதிக்கப்டுகிது. இத்தடகன உண்ணிகள் ெி சகாள்ி நாய்கடப் பப்வும்
உதவுகின்.
ெிறு ஈக்கள்
இடய யட்டு
ீ
ஈக்கடயிை நிகச்ெிினடய. ொம்ல் ிம் சகாண்ைடய. இவ்யடக ஈக்கள்
நதாள் நற்றும் ின் குதினில் எட்டிக் சகாண்டு ாள் பழுயதும் இபத்தத்டத உிஞ்ெிக்
சகாண்டிருக்கும். நதனும் சதாந்தபவு ற்ட்ைால் நாட்டை யிட்டு ெிிது ந்து, ின்
நீ ண்டும் நாட்டிைநந யந்து எட்டிக் சகாள்ளும். இடய பட்டைனிடுயதற்கு நட்டுநந

ஈபநா ொணங்டத் நதடி செல்றம். நற் நபங்கில் நாட்டின் நநல் அநர்ந்து அதன்
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தண்ணின ீண்ை யாய்ப்குதினி 20-30 இைங்கில் துடனிட்டு இபத்தத்டத உிஞ்ெிக்

சகாண்டிருப்தால் யிங்குகள் அடிக்கடி நதய்த்துக் சகாண்டிருப்நதாடு நிகுந்த இபத்த
இமப்பு ற்டும்.
பக ஈக்கள்
யட்டு
ீ
ஈக்கள் நாநய இருக்கும் . இடய கூட்ைநாக நாட்டின் பகத்தின் நநல் அநர்ந்து
சகாண்டு கண், யாய், உதடுகில் சுபக்கும் திபயங்கட உிஞ்ெிக் சகாண்டிருக்கும்.
இடய இபத்தத்டத உிஞ்சுயதில்ட. ஆால் சயிர் ெியப்புக் கண் நாடனப்

ற்டுத்தும் ாக்டீரினாக்கடப் பப்புகிது. இந்த ஈக்கடக் கட்டுப்டுத்துயது கடிம்.
நாட்டு ஈக்கள்
இடய அயில் யட்டு
ீ
ஈக்கட யிைப் சரினடய. கடிக்கும் யட்டு
ீ
ஈக்கள் வும்

இடயகள் அடமக்கப்டுகின். இது கால் நற்றும் அடியனிற்றுப் குதினில் அதிகம்
காணப்டுகிது. கூர்டநனா யாய்ப்குதி சகாண்டு இதன் யனிற்ில் இபத்தத்டத

ிபப்ிக் சகாண்டு, ிமா இைங்கில் சென்று இபத்தத்டத செரிக்கச் செய்பம். இதில்
இபத்தக் குமம்பு அதிகநாக இருக்கும்.
உண்ணிகள்

இடய இபத்தத்டத அதிக அவு உிஞ்சும் நய நாடுகள் ஏய்யின்ி இருக்கும்.

உண்ணிடனக் கட்டுப்டுத்துதல் நிகவும் கடிம். அதிக அவு உண்ணிகள் சருகியிடின்
தடுப்பு படகள் ன் தபாது. இது அதிகநாக நநய்ச்ெல் குதிகில் காணப்டும்.
நாட்டின் நநல் நற்றும் சதாழுயத்தில் உள் உண்ணிகட இபாென நருந்துகள்
சதித்துச் ெரி செய்னாம் அல்து கால்டைகட நருந்தில் டத்தும், காது
அடைனாக்குிகட சுத்தம் செய்தும் தூெிகடச் சுத்தம் செய்தும் பயடத்
தயிர்க்காம்.
நன்கள்
நதால் அரிப்பு நற்றும் ரிச்ெட ற்டுத்துகிது. நதாடக் கடித்து இபத்தத்டத

உிஞ்சுகிது. காதுகடச் சுற்ி அதிகநாகக் காணப்டும். இதால் நாடுகள் ெினின்ி
டைக் குடந்து யர்ச்ெினற்று இருக்கும். இது குிர் காங்கில் யமக்கத்டத யிை
அதிகநாகப் சருகும். நய குிர் காம் சதாைங்குபன் நன் பயடத் தடுக்க,
நருந்து ையடிக்டககடச் செய்னநயண்டும். 3 யாபங்கள் சதாைர்ந்து நருந்து
அிக்கப்ையில்டசனில் ெி பட்டைகள் ொகாது. சதிப்பு பட (அ)
யிங்குகின் பதுகில் ஊற்றுயதன் பம் நருந்து சகாடுக்காம்.
சதள்ளுப்பூச்ெி
இது நதால் நாடனத் நதாற்றுயிக்கிது. இதன் சதாைர்ச்ெி நதால் பழுயதும் பவுகிது.
இத்சதாழு நாய் ொர்நகாப்டிக், பூச்ெிகால் ற்டுகிது. நகாரிநனாப்ைஸ்,

சைநநாசைக்ஸ் நற்றும் ொபா நகட்ைப் பூச்ெிகள் நொ ாதிப்டநன ற்டுத்துகின்.
இது சதாைர்பு பம் பவுகிது. இதால் ாதிக்கப்ட்ை நாடுகின் நதால் கடிநாகி

படி உதிர்ந்து யிடும். இப்பூச்ெி அதிக அவு சருகிால் கால்டை ியடைந்து யிடும்.

இடய குமினில் நடந்து சகாள்ளுயதால், கட்டுப்டுத்துயது கடிம். நய ஊெி பம்
உட்செறத்தும் நருந்துகட உநனாகித்து ீக்காம். நன் கட்டுப்ாட்டு பட நா
இதிறம் 2 (அ) 3 பட னன்டுத்தநயண்டும்.
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உட்பு எட்டுண்ணி நாய்கள்
சப்நைாநாய்
இந்நாய் சப்நைாஸ்டபா சாநநாா ன்னும் ாக்டீரினாயால் ற்டுகிது. ெிட
நாடுகில் இந்நானால் அடிக்கடி கருச்ெிடதவு ற்டுகிது. நஞ்ெள் ித் திபயபம்,
இபத்தம் கந்த ெிறுீரும் இதன் அிகுிகள் ஆால் இது அவ்யப்நாது நட்டுநந

சயிப்டும். இந்நாய் ாதித்த நாட்டின் ால் சகட்டினாகவும், இபத்தத் துி கந்தது

நால் இருக்கும். ாதிக்கப்ட்ை 2 யாபங்கில் 7 நாத யனதில் கருச்ெிடதவு ற்டுகிது.
இபத்தப் ரிநொதட பம் இந்நாய் இருப்டத அினாம்.

ெிடப் ருயத்திற்கு 30-60 ாட்கள் பன்பு தடுப்பூெி நாடுதல் நயண்டும்.
்யிப்ரிநனாெிஸ்் தடுப்பூெிகள் இந்நாய்க்கு ெிந்த தடுப்ான்.
கமல் நாய்
இந்நாய் கண்ை நாடுகில் காய்ச்ெல் அதிகநாக இருக்கும். கருச்ெிடதவு 7-9 நாதத்தில்
ிகழும். ஞ்சுக் சகாடி ிதில் யிமாது. இது ிஸ்டிரினா நநாநாடெட்நைாஜீன்ஸ்

ன்னும் ாக்டீரினத்திால் ற்டுகிது. இந்த உனிரி நண், ொணம், புல் நான் ல்ா
இைங்கிறம் இருக்கும். இந்த உனிரி நத்தின பம்பு நண்ைத்டதப் ாதிக்கிது.

கால்டை நட்டுநின்ி ஆடுகள், ன்ி, ாய், பூட நான் யர்ப்புப் ிபாணிகிறம்

ற்டுகிது. அடநதினின்டந ெினின்டந, நிகுந்த காய்ச்ெல் நான்டய சுற்ிச்சுற்ி

யருயதால் இது ‘சுற்று நாய்் ப்டுகிது. அிகுிகள் சதரிந்த 2-3 ாட்களுக்குப்ின்
ாதிக்கப்ட்ை யிங்கு இந்து யிடும். கால்டைனானின் 2 யாபங்கள் யடப உனிர்
யாழும்.

சகாட்ைடககில் நாடுகட சுத்தநாகப் பாநரிக்க நயண்டும். செநஜ்

(தப்டுத்தப்ட்ை) தீயம் அிப்டதத் தயிர்க்கநயண்டும். ல் திர்ப்புச் ெக்தி உள்
ஆநபாக்கினநா நாடுகள் இந்நானிால் ாதிக்கப்டுயதில்ட. ஆபம்
அிகுிகடக் கயித்துக் குணப்டுத்தநயண்டும்.
சதாடை யக்க
ீ
நாய் (Lumpy Jaw)
இந்நாய் க்டிநாடநெில் நாயிஸ் ன் உனிரினால் பவுகிது. இது சரின கர்த்த
படினாத அவு கட்டிடன நாடுகின் சதாடைனில் உருயாக்குகிது. செம்புல் நான்

புற்கள் உண்ணும் நாது, அடய நாடுகின் யாய் ஏபங்கில் ெிிது கிமித்துயிடுகிது.

இந்த இடுக்கு யமிநன இவ்வுனிரி புகுந்து யிடுகிது. இந்தக் கட்டி சரிதாகி சதரிபநவு

யப ெி நாதங்காகும். இதற்குள் இது ெற்று பதிர்ந்து யிடும். இந்தக் கட்டினில் நஞ்ெள்

ி ெீழ் நான் திபயம் றம்பு இடுக்குகில் நதங்கும். கயிக்காயிடில் கட்டி சரிதாகி
உடைந்து அதிிருந்து நஞ்ெள் ி ெீழ் சயியப ஆபம்ித்துயிடும்.

ாெி றம்புகட ாதிப்தால் பச்சுயிடுயது ெிபநநாக இருக்கும். சநல்யதற்குக்
கடிநாக இருப்தால் நாடு உணவு உட்சகாள்ாது.

இதற்குப் னன்டுத்தப்டுயது அநனாடின் பட «øÄÐ சைட்பாடெக்ின். கட்டி

ற்ட்ைால் உைந கால்டை ல் ிடனிிருந்தாறம் உைந நந்டதனிிருந்து
அகற்ி, திநன டயத்து ெிகிச்டெ அிக்கநயண்டும். இல்டசனில், கட்டி உைின் ி
ாகங்களுக்குப் பய ஆபம்ித்து யிடும்.
சயிர் ெியப்புக் கண்
சனருக்நகற்ார் நால் இந்நாய் ாதித்த நாடுகின் கண்கள் சயிர் ெியப்பு ித்தில்
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நாியிடும். இது உனிர்க்சகால்ி நாய் இல்ாயிடிறம் ாதிப்பு சாருாதாப ரீதினில்
அதிகம்.

கண் யிமினின் கார்ினா திடப பைப்டுயதாறம், ிடன ீர் கண்கிிருந்து

யடியதாறம் கண்டணத் திக்க படினாநல் படிக்சகாள்ளும். எரு கண்நணா «øÄÐ
இபண்டுநநா ாதிக்கப்ைாம். கார்ினாயின் டுநய யட்ையடியநா அரிக்கப்ப்ைட்

குதி உருயாயதால் ரிச்ெல் இருக்கும். கண் படிக்சகாள்யதால் ெரினா தீயநன்ி
டை குடபம். 4-8 யாபங்கள் அல்து அதற்கு நநறம் இந்ிட ீடிக்கும் ெரினா

ெிகிச்டெனித்துக் குணநடைன ஆபம்ித்தால் இதில் உருயா சயிின குதி நடந்து
யிடும். ாதிப்பு அதிகநாால் இவ்சயிர்ிம் ெரினாகக் குணநடைனாநல் அடிக்கடி
ார்டயடனத் சதாந்தபவு செய்பம். நநறம் ாதிப்பு அதிகரித்து நாய் ல்ா

கார்ினாயின் ல்ா அடுக்குகடபம் ாதித்தால் கருயிமிடச் சுற்ிபள் திபயம்
யற்ியிடும். இது ிபந்தப ார்டய இமப்புக்குக் காபணநாகும்.

இந்நாய்  யடககில் பவுயதால் ல் தடுப்பு பட அயெினம். ஈக்கள் நற்றும்

சகாசுக்கடக் கட்டுப்டுத்துதல் நயண்டும். காடதச் சூழ்ந்த உடகள் ிாஸ்டிக் உட
நான்டய அணியிக்காம். சாடித்தூவுதல், நருந்து சதித்தல் பநாகவும்
இடயகடக் கட்டுப்டுத்தாம்.

நநய்ச்ெின் நாது உனப யர்ந்த புற்கள், யிடதகள் நாடுகின் கண்கில் ட்டு ரிச்ெல்
அடைனச் செய்பம். நய புற்கட அவ்யப்நாது சயட்டியிைநயண்டும்.

சூரின எினின் புஊதாக்கதிர்கள் காடைக்கன்றுகட ாதிக்காம். நய
ப்நாதும் ிமில் யர்ப்நத ெிந்தது.

ெரினா நருந்து கிருநி ாெிிடன அவ்யப்நாது அித்தல் ல் டக் சகாடுக்கும்.
யிப்ரிநனா கருச்ெிடதவு நாய்
கருடயக் கடக்கம் நற்சாரு நாய் யிப்ரிசனாெிஸ் ஆகும். இதுவும் காடனிைநிருந்து
கப்ின் நாது சுயிற்குப் பயி அடத நைாக்குகிது. இதற்குத் தடுப்பு நருந்து உள்
நாதிறம், அடத னாரும் னன்டுத்துயதில்ட. இந்நாபள் காடபைன் கப்பு
செய்னப்டும், தடுப்பூெி சகாடுக்கப்ைாத நாடுகள் நட்டுத்தன்டந அடைகின்.
இதில் சுயின் நனாிக் குமாய், கருப்ட ாதிக்கப்ைாம். ஆால் சயினில்

அிகுிகள் இருக்காது. ாதிக்கப்ட்ை சு கருத்தரித்தாறம் 5-6 நாதங்கில் கருயாது
ெிடதந்து ிந்து யிடும். இதன் ின்ந சு ாதிக்கப்ட்டுள்டத அின படிபம்.

ினும் 1 யருைத்தில் நீ ண்டும் சு குணநாகியிடும். 2 தடுப்பூெிகள் நாைப்ைநயண்டும்.
அதுவும் கப்ிற்கு 4 யாபங்கள் பன்பு சப்நைாஸ்டநபாெிைின் தடுப்பு நருந்துைன்

கந்து சகாடுக்காம். செனற்டகக் கருத்தரிப்பு படபம் இந்நாய்க்கு ற் நாற்று
ஆகும். ஆால் அதன் யிந்துக்கள் யிப்ரிநனாஸ் நற்றும் சப்நைாஸ்டநபாெிஸ்,
டிடபக்நகாநநாினாைிஸ் ரிநொதடக்கு உட்ட்டிருக்கநயண்டும்.
நருக்கள்
ாப்ிநாநாடயபஸ் ன்னும் டயபஸ் நாடன ற்டுத்துகின். இந்த டயபஸ்

காற்ின் பம் பவுகிது. இது இம் கன்றுகள் 1-2 யனதுள் கன்றுகட ாதிக்கிது.
நாய் நதான்ி 1-6 நாதங்கள் கமித்து அிகுிகள் சதரின ஆபம்ிக்கும்.

சாதுயாக இந்த நருக்கள் யிங்குகளுக்கு எரு அருயருப்ா நதாற்த்டதத் தரும்.
இது தாாகநய சுருங்கி ெி நாதங்கில் யிழுந்து யிடும். அல்து யடுகில்
ீ
மங்காத்திிருந்து செய்யது நால் நதனும் ண்சணய், ிபஷ் சகாண்டு

நதய்த்தாறம் நாய்யிடும். கத்தரிக்நகால், கத்தி நான்யற்ட டயத்தும் ீக்காம்.
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இந்த நரு அதிக அவு பயியிட்ைால் இந்தக் கானங்கில் இருந்து டுத்த நருந்தில்
தடுப்பூெி அிக்காம்.
நபாக்கு நாய்
இது உருண்டை யடிய ஆக்டிநாநெில்ஸ் ிக் ீரிெி ன்னும் ாக்டீரினாயிால்
பவுகிது. இந்த ாக்டீரினாயாது ாக்கின் நடிப்பு நற்றும் கானங்கள் யமிநன

திசுக்களுக்குள் உட்புகுகிது. நதனும் கடிநா தண்டு அல்து தீயம் சகாடுக்கும்

நாது அது ாக்கில் கானம் ற்டுத்தி இது நான் ாக்டீரினங்கள் தடமன துயாகிது.

இது ாக்கின் சநன்டநனா திசுக்கடப் ாதிக்கிது. இதன் ாதிப்பு உைடினாக ாக்கு
தடித்தல் பம் சயிப்டுகிது. தடித்த ாக்கில் யி இருக்கும். இது உள்ந ெற்று
யர்யதால் நாடுகால் இனல்ாக அடெ நாை படினாது. ாக்கில் புண்கள்

நதான்றுயதால் துவும் உண்ணநயா, அருந்தநயா இனாது. இது கயித்தால் ிதில்
குணப்டுத்தக்கூடினநத.

ெிகிச்டெனின் அிகுி சதரிந்த உைந ஆபம்ித்தால் ன்று. அநனாடின் நற்றும்

சைட்பாடெக்ின் நருந்துகள் அிக்க நயண்டும். நாய் பத்தியிட்ைால் அறுடய
ெிகிச்டெபம், திெரி அநனாடின் தைய நயண்டிபம் இருக்கும்.
நாட்ைம்டந
இந்நாய் கண்ை நாடுகில் பதில் நொ காய்ச்ெல் இருக்கும். ின்ர் நடினிறம்,
காம்புகிறம் சகாப்புங்கள் ஆபம்ித்து. கடைெினில் சுருங்கி, கருகி, உதிர்ந்து

யிடுகின். ால் கக்கும் நாது சகாப்புங்கள் இபணநாகி நாடுகளுக்கு நயதடடன
அிக்கும். இந்நாநனாடு தண்ணுனிர்க் கிருநிகளும் நெர்ந்து தாக்காநல் இருந்தால்,
நாட்ைம்டந நாய் இபண்டு அல்து பன்று ாட்கில் குடந்து யிடும்.
தடுப்பு பட
ால் கக்கும் சதாழுயத்டதச் சுத்தநாக டயத்திருக்கநயண்டும். ால் கக்கும் பன்

சாட்ைாெினம் ர்நாங்கநட் கந்த தண்ண ீரில் நடினிடக் கழுயின ின்ர் திபம்
ால் கக்கநயண்டும் சகாப்புங்களுக்குக் கிருநி ாெிி நருந்து தையி ெிகிச்டெ
அிக்கநயண்டும்.

உட்பு எட்டுண்ணி நாய்

ாைா, உருண்டை நற்றும் தட்டைப்புழுக்கால் ற்டும் நாய்கள்
கடய நாட்டின் உணவுப் ாடதனில் யாழும் ாைா, உருண்டை நற்றும்

தட்டைப்புழுக்கள்நான்டயகளும் காக்ெிடினா ப்டும் ஏபணு யடக எட்டுண்ணிபம்
நாட்டின் ஆநபாக்கினத்டத நிகவும் ாதித்து உற்த்திடனக் குடக்கின். இத்தடகன
எட்டுண்ணிகள், நாட்டின் இபத்தத்டத உிஞ்ெிநனா அல்து நாட்டிற்கு நெபநயண்டின
உணவுப் சாருட்கடத் தாம் உண்நைா அல்து உட்சகாள்ப்டும். உணவு ெரியப

குைில் உிஞ்ெப்டுயடதத் தடுத்நதா அல்து ெி ச்சுப் சாருட்கட உற்த்தி செய்து
குைற்குதிடனத் தாக்கிநனா நாட்டின் த்டதக் சகடுக்கின்.
நாய் அிகுிகள்
கன்றுகள், நாடுகள் ாடையில் சநிந்து நொடகபற்றுக் காணப்டும்.
ெரியப தீயம் உட்சகாள்ாது.
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ற்கட அடிக்கடி சயன்று கடித்தல், உைில் அதிக நபாநம் யர்தல், நபாநம்
ெிிர்த்துக் காணப்டுதல் நான் அிகுிகள் காணப்டும்.
யனிற்றுயி நற்றும் யனிற்றுப் நாக்கு ற்டும்.

ொணம், தண்ணிர் நா இருப்துைன் தடபபம் காணப்டும். ெிகிச்டெ செய்னாயிடில்
நாடுகள் இந்துயிடும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்

சுகாதாப யிதிபடகடக் கண்டிப்ாகக் கடைப்ிடிக்க நயண்டும். நாதின ஊட்ைச்ெத்து
அிக்கநயண்டும்.

தண்ண ீர், தீயம், புல் நாயற்ில் உள்ளுட எட்டுண்ணினின் பட்டைநனா அல்து
ார்யாநயா இருக்கக்கூைாது.

ொணத்டத அவ்யப்நாது அப்புப்டுத்தநயண்டும். கம்நாஸ்ட் செய்த ொணத்டத
ருயாகப் னன்டுத்தநயண்டும்.

இபண்டு நாதத்திற்கு எரு பட ொணத்டத, ரிநொதட செய்து உள்ளுட எட்டுண்ணி
இருப்ின் நருந்து சகாடுக்கநயண்டும்.

டதநரிநனாெிஸ்
இந்நாய் கப்ிப் சுக்கடத் தாக்கி அதிக நெதத்டத ற்டுத்துகிது. இந்நாய்,
டதநரினா ஆனுநட்ைா ன் ஏபணு எட்டுண்ணினால் ற்டுகிது.

இந்நாய், உண்ணி கடிப்தின் பம் எரு நாட்டில் இருந்து நற் நாடுகளுக்கப்

பவுகிது. உண்ணி அதிகநாக உள் இைங்கில் இந்நாய் அதிகநாகக் காணப்டுகிது.
நாபற் நாட்டை உண்ணிகள் கடித்து யிட்டு நானில்ா நாட்டை நீ ண்டும் இபத்தத்டத
உிஞ்ெ கடிக்கும் ெநனத்தில் இந்நாய் நற் நாடுகளுக்கும் பவுகிது.
நாய் அிகுிகள்
நாபற் நாடுகில் அதிகக் காய்ச்ெல் இருக்கும். சுநார் எரு யாபத்திற்கு காய்ச்ெல்
குடனாது.

நதாின் அடிப்குதினிறள் ிணீ ர்க் கட்டிகள் யங்கிக்
ீ
காணப்டும்.
காது, கழுத்துப் குதிகில் உண்ணிகள் அதிகம் காணப்டும்.

ொணம் பதில் சகட்டினாகவும், ின்பு இகாகவும், இபத்தம் கந்தும் இருக்கும்.
யனிற்றுப் நாக்கு இருக்கும்.

ெிறுீர் நஞ்ெள் ித்தில் இருக்கும். நஞ்ெள் காநாட அிகுிகள் சதன்டும்.
காய்ச்ெல் அதிகநிருந்தாறம் நாடு, தீயம் டுத்துக் சகாண்டிருக்கும்.
ெிடப் சுக்கில் கருச்ெிடதவு ற்டும்.

இபத்தச் நொடக ற்ட்டு நாடு சநிந்து 10 ாட்கில் இந்து யிடும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்

இந்நாடனத் தடுக்க உண்ணிடனக் கட்டுப்டுத்த நயண்டும். உண்ணிடனக் சகால்
சுநத்தினான், நாத்தினான் நான் நருந்துக் கடபெட 0.5-1 ன் அயில்

சதிக்கநயண்டும். பூட்ைாக்ஸ் ன் நருந்டத 1 ிட்ைருக்கு 2 நில்ி ன் அயில்

கந்து சதிக்கநயண்டும். நாடுகட இம்நருந்து சகாண்டு குிப்ாட்ைாம். உண்ணி
தங்கும் செடி, புதர், சுயற்ின் கீ பல், ஏட்டை, ெந்து நான்யற்ில் நருந்டதத்
சதிக்கநயண்டும்.

கூடுதல் தீயம், ல் பாநரிப்பு நான்யற் யமங்கி நாட்டைக் காப்ாற்ி இாம்
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சாம். நானிிருந்து தப்ின நாடுகள், டமன ிடக்குத் திரும் ெி நாதங்கள்
ஆகாம். இபத்தச் நொடகக்கு நருந்து சகாடுக்கநயண்டும்.
சிெிநனாெிஸ்

இந்நாய், சிெினா டசெநிா ன் எரு எட்டுண்ணினால் ற்டும். இது, உண்ணிகள்
கடிப்தால் ற்டும் நானாகும். உண்ணிகள் அதிகநாக உள் இைங்கில் இந்நாய்
அதிகநாகக் காணப்டுகிது. கப்ிப் சுக்கில் இந்நாய்ப் ாதிப்பு அதிகநாக
உள்து.

நாய் அிகுிகள்
காய்ச்ெல் அதிகநாக இருக்கும்.

ெிறுீர், காப்ி ித்தில் சயியரும்

நாட்டின் கழுத்துப்குதினில் உண்ணிகள் அதிகநாக இருக்கும்.

இபத்தச்நொடக ற்ட்டு நாடு சநிந்து 7-10 ாட்கில் இந்து யிடும்.
தடுப்பும் ாதுகாப்பும்

உண்ணிடனக் கட்டுப்டுத்த நயண்டும். நநற்கூின உண்ணிக் சகால்ி நருந்துகடப்
னன்டுத்தாம்.

நாபற் நாடுகளுக்கு நருத்துயடப அணுகி நருத்துயம் செய்து சகாள்ாம்.
இபத்தச்நொடகக்கு நருந்து சகாடுக்கநயண்டும்.

உண்ணிக் கட்டுப்ாட்டு படகடப் ின்ற்நயண்டும்.
(ஆதாபம்: கடயநாடு யர்ப்பு, தநழ்ாடு கால்டை நருத்துய அியினல்
ல்கலைக்கழகம், சென்லை.)

2.fhy;eil tsh;g;G : MLfs;: தீயத் நதடய
சயள்ாடுகளுக்கு வ்யவு தீயம் நதடய
சயள்ாடுகள் உைல் டைனில் 4 பதல் 5% காய்வு ிடனில் தீயம் ற்கும் ன்று

குிப்ிட்நைன். நது குதி ஆடுகள் ெபாெரி 25 கிநா டைநன இருக்கின். (சாி
கிைாக்கள் நற்றும் ெபாாரி நான் இ ஆடுகின் டை கூடுதாக இருக்கும்.
ஆகநய, 25 கிநா ஆட்டிற்கு 1 பதல் 1.25 கிநா தீயம் காய்வு ிடனில்

நதடயப்டும். இதடப் சுந்தடம, உர்ந்த தீயம், கப்புத் தீயநாகக் கீ ழ் யருநாறு
யமங்காம்.

காய்வு ிடனில்
சுந்தடம / புல் 3 கிநா காய்வு ிடனில்

0.75 கிநா

உர் தீயம் 300 கிபாம் காய்வு ிடனில்

0.25 கிநா

கப்புத் தீயம் 250 கிபாம் காய்வு ிடனில்

0.24 கிநா

காய்வு ிடனில் சநாத்தம்

1.24 கிநா

சாதுயாகத் தீயம் அிப்து ற்ிக் குிப்ிட்நைாம். ெிற்றூர்கில், குதிக்கு

ற்ாற்நால், ொநாின ஆடு யர்ப்நார் ல்நயறு தீயங்கள் அிப்ார்கள். அது
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ற்ிபம் ெிிது குிப்ிைாயிட்ைால், செய்திகள் சரும் ண்டண டயத்திருப்நாருக்கு
நட்டுநந ன்ாகியிடும்.
புினங்சகாட்டை
இது ெிந்த ஆட்டுத் தீயம். நதால் ீ க்கி, அடபத்துத் தீயநாகக் சகாடுக்காம்.
யட்டில்
ீ
உள் புினங்சகாட்டைடன நியா யிடக்கு யிற்றுயிட்டு, அதிக
யிடனில் ஆட்டுத் தீயம் யாங்குயது ெரினில்.
நயிக் கருடய சற்றுகள்
இதுவும் தாினத்திற்கு ஈைா ெிந்த ஆட்டுத் தீயம். இதில் 15 / 25% ெர்க்கடபப்

சாருள் உள்தால், திம் 100 / 200 கிபாம் நட்டுநந சகாடுக்காம். ொநாினர்கள்
இந்சற்றுகட நெகரித்து டயத்து ெிிது ெிிதாகத் தீயநாக அிக்காம்.
ள்ளு ிண்ணாக்கு
இதுவும் ெிந்த ிண்ணாக்கு. கடய நாடுகளுக்குப் சருநயில்
னன்டுத்தப்டுகின்து. சயள்ாடுகளுக்கும் ற்து.
நதங்காய் ிண்ணாக்கு
இதில் புபதம் ெற்றுக் குடநய. நநறம் யிடபயில் சகட்டுயிடும் தன்டந சகாண்ைது.
இது சருநயில் கப்புத் தீயம் உற்த்தி செய்நயாருக்கு நபடினாக ண்சணய்

ஆடனிிருந்து அனுப்ப்ட்டு யிடுகின்து. ங்கும் தாபாநாகக் கிடைப்தில்ட.
நொனா ிண்ணாக்கு
தற்நாது நொனா சநாச்டெ ம் ாட்டில் னிரிைத் சதாைங்கிபள் ிடனில் நொனா
ிண்ணாக்கும், ஏபவு கால்டைத் தீயநாகக் கிடைக்கின்து. இது கைடப்

ிண்ணாக்டகப் நாச் ெத்துள்து. இதன் ெிப்பு ன்சயன்ால், ச்சுப் பூஞ்ெக்
காாால் இது ாதிக்கப்டுயதில்ட. ஆகநய இது உனர்ந்ததாகும்.
ருத்திக் சகாட்டைப் ிண்ணாக்கு
பன்பு ருத்திக் சகாட்டை சருநயில் கால்டைகளுக்குத் தீயநாகக் கிடைத்து
யந்தது. நிதத் நதடயக்கு ண்சணய் கிடைக்காத சூழ்ிடபம், யடக

ண்சணய்கட யாெடனற்றுச் சுத்திகரிக்கும் சூழ்ிடபம், ருத்திக் சகாட்டைடன
ண்சணய் யித்தாக நாற்ி யிட்ைது. இப்நாது ருத்திக் சகாட்டைப் ிண்ணாக்கு

கிடைக்கின்து. இதுவும் ெிந்த சயள்ாட்டுத் தீயநந. இதில் டாஸ் புபதம் (By Pass
Protein) அதிகம் உள்து.
அரிெித் தயிடு
இது ெிந்த சயள்ாட்டுத் தீயம் உநி கயாநல், ன்கு ெித்துத் தீயநாக அிக்க

நயண்டும். தற்நாது யடுகில்
ீ
கிடைக்கும் சல் தயிப ஆடகிிருந்து சல் தயிடு
சயள்ாட்டுத் தீயநாகக் கிடைப்தில்ட. அப்டிநன கிடைக்கும் சூழ்ிடனிறம்,

உநி கந்ததாகநய உள்து. இப்நாது சல் தயிட்டிிருந்து சருநயில் ண்சணய்
டுப்தால் ண்சணய் ீக்கின தயிடு, கப்ித் தீயம் தனாரிப்நாருக்குக்

கிடைக்கின்து. தயிட்டில் உள் உநி, சயள்ாட்டுக் குைில் அமற்ெிடன உண்டு
ண்ணும்.

நகாதுடந தயிடு
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இது ெிந்த தீயநாகும். இது அதிக யிடனில் யிற்ாறம் ங்கும் கிடைக்கின்து.
இதடப் ண்டணனார்கள் கப்புத் தீயம் தனாரிக்க ன்கு னன்டுத்தாம்.
தாின யடககள்
தநிழ்ாட்டின் ல்நயறு குதிகில் ல்நயறு ய தாினங்கள் உற்த்தி

செய்னப்டுகின். நியாக இருக்கும் தாினங்கடச் நெர்த்துக் சகாள்ாம். சல்
நட்டும் யிடபம் குதினில் அரிெி சாய் நெர்த்துக் சகாள்ாம். னாயருநந

அரிெிடனநன யிரும்ி உண்ணத் சதாைங்கின சூழ்ிடனில் ய தாினங்கடக்
கால்டைத் தீயத்தில் நெர்த்துக் சகாள்ாம். நொம், கம்பு, நக்காச்நொம்,
நகழ்யபகு நான்டய ெிந்தடய.

இது தயிபப் னறு யடககில் சகாள்ளு (காணம்) சாதுயாக நியா யிடனில்
கிடைப்தால், இதடபம் அடபத்துத் தீயத்தில் நெர்க்காம். இதன் காபணநாகப்
ிண்ணாக்கு அடயக் கப்து தீயத்தில் குடக்காம். ண்சணய்க்காக
ண்சணய் யித்துக்கள் செக்கில் ஆட்ைப்டும்நாது கிடைப்து ிண்ணாக்கு.

ல்ாயிதப் ிண்ணாக்கும் சயள்ாடுகளுக்கு ற் தீயநாகாது. ல்ாயித

ண்சணபம் நிதனுக்கு ஆகாததுநாச் ெத்து நிகுந்ததும், ச்சுத் தன்டந அற்தும்,
ம் குதினில் கிடைப்துநா ிண்ணாக்குகள் குித்துப் ார்க்காம். சாதுயாகத்
தடமனில் கிடைக்காத ாஸ்பஸ் இயற்ில் அதிகம் கிடைக்கும்.
கைட ிண்ணாக்கு
இடத ிண்ணாக்குகின் அபென் ாம். இதில் வ்யவு புபதம் உள்து.
அபெர்களுக்நக ஆத்தா காம் இது. இந்தப் ிண்ணாக்கு அபெனுக்கும் ஏர் ஆத்து.

ஈபம் நிகுந்த குதினில் நெநிக்கப்டும் அல்து தபம் குடந்த நயர்க்கைடனிிருந்து
தனாரிக்கப்டும் கைடப் ிண்ணாக்கில், அப்நைாைாக்ெின் ன்னும் ச்சுப் சாருள்
உள்து. இது எரு யடகப் பூஞ்டெக்காாால் (Aspergillus flavus) உற்த்தி

செய்னப்டுகின்து. ஆகநய தபநா ிண்ணாக்கு யாங்கி ஈபநற் இைங்கில் நெநித்து
டயக்க நயண்டும். ஆகநய நிக உனர்ந்த இக்கால்டைத் தீயம் அிக்கும்நாது

ச்ெரிக்டகனாக இருக்க நயண்டும் ன்தற்காகநய இதடச் சொல்கிநனன்ி

நயல். ிண்ணாக்கு ன்ாந கைடப் ிண்ணாக்நக னாயரும் னன்டுத்துயது,
ெிந்தது, புபதம் 44% சகாண்ைது.

நநறம் கைடப் ிண்ணாக்கு நாடுகள் ருடநகளுக்கு நிகச் ெிந்ததாகக் கருதப்டும்
அயிற்கு சயள்ாட்டிற்குச் ெிந்ததல் ன்று கூறும் ஆெிரினரும் உண்டு.
கப்புத் தீயம்
சயள்ாடுகளுக்கு நாடுகடப் நான்று அதிக அயில் கப்புத் தீயம்

ண்டணனார்களுக்கு அதிகச் செடய உண்டு ண்ணும். சரும் ாறம்

சயள்ாடுகளுக்கு கப்புத் தீயம் அிக்கப்டுயதில்ட. ஆடு யர்ப்யர்கள் ெிர்
யட்டில்
ீ
நீ தினாகும் ெிிதவு நொறு, தயிடு ஆகினயற்டக் சகாடுப்ார்கள்.

இச்சூழ்ிடனில் ஏர் ச்ெரிக்டக செய்ன யிரும்புகிநன். ர் யட்டில்
ீ
யிருந்தின்நாது
நீ தினாகும் நொறு, காபங்கள் ஆடு நாடுகளுக்குக் சகாடுத்து யிடுயார்கள். இதால்
 சயள்ாடுகள் இந்துள். சயள்ாடுகள் ம்டநப் நான்று நொறு ொப்ிடும்

இம் அல். சயள்ாடுகின் சருயனிற்ிறள் தண்ணுனிர்கள் ாக்டிக் அநித்டத
உற்த்தி செய்து அதன் காபணநாக இக்க நரிடும். ொதாபணநாக 100 – 150 கிபாம்

நொறு துவும் ாதிப்ட ற்டுத்தாது. சரு யனிற்றுறள் புநபாட்நைாநொயா ன்னும்
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எற்டச்செல் உனிரிங்கள் இயற்ட யிழுங்கிப் சருநயில் அநிம்
சயினாயடதத் தடுத்து ன்டந செய்துயிடும்.

சாதுயாக, ஆழ்கூ படனில், அதிக ண்ணிக்டகனில் சயள்ாடு யர்ப்யர்கள்
கப்புத் தீயங்கடத் தாங்கந தனாரித்துக் சகாள்ாம். தயிடு, ிண்ணாக்கு,

யதாினம் ஆகின பன்றும் கீ ழ்க்காணும் யிதத்தில் கந்து தீயம் தனாரிக்காம்.
இதில் 1% உப்பு, 2% தாது உப்புக் கடய நெர்க்கப்ை நயண்டும். ஆகநய



தாினம் 50%



ிண்ணாக்கு 20%



தயிடு 17%



தாதுஉப்பு 2%



உப்பு 1%

ன்னும் யதத்தில்
ீ
சயள்ாடுகளுக்குக் கப்புத் தீயம் தனாரிக்காம். கப்புத்

தீயத்தில் 12 – 15% செரிக்கும் புபதபம், 60 – 70 சநாத்தச் செரிக்கும் ெத்துக் கூறும்
இருக்க நயண்டும்.

நயர்க்கைடக் சகாடி
கைடக்சகாடி, கைட னிரிடும் தநிழ் ாட்டின் ல்ாப் குதிகிறம், ஆடு

நாடுகளுக்குத் தீயநாகக் சகாடுக்கப்டுகின்து. இதுவும் எரு ெிப்பு காய்ந்த
தீயநாகும். னிரில் ெியப்புக் கம்ிப் புழு தாக்குதல், கைட உற்த்திடனப்
ாதிப்துைன், ஆடுகளுக்குப் சருந் தீயப் ஞ்ெத்டத உண்ைாக்குகின்து.
துயடப இட
தற்நாது துயபம்ருப்புைன் ெத்துநிகு தடம யமங்கும் நாத்துயடப யடககள்

அிபகப்டுத்தப்ட்டு யருகின். தற்நாது டைபடனில் புன்செனில், துயடப 
குதிகில் னிரிைப்டுகின். னிர் யிடந்து துயடபடன சயட்டித் துயடபப்

ருப்டப் ிரிக்கும்நாது, உதிரும் இட, சற்றுக் கூடுகட ஆடுகளுக்குத் தீயநாக
நெர்த்து டயக்காம். இந்த தயிபப் ருத்திச் ொகுடிப் குதிகில் ருத்தி

இடகடபம், நெகரித்துத் தீயநாக அிக்காம். இது நான்ந சநாச்டெ, அயடபச்
செடிகில் உதிர்ந்த இடகட சயள்ாடுகளுக்குத் தீயநாக அிக்காம்.

உர் தீய அயெினம் ன்? சாதுயாக அடெநாடும் கால்டைகள், ெிப்ாக

சயள்ாடுகள் சுந்தீயத்டத நட்டும் உண்டு அயற்ின் பழுத் தீயத் நதடயடனபம்
ிடவு செய்துயிை படினாது நாகாம். பக்கினநாக அயற்ிற்குத் நதடயப்டும்

அவு காய்வு ிடத் தீயத் நதடய (Dry Matter) அடைன படினாது நாகும். ஆகநய,
அயற்ின் ெி அைங்காது. யனிறு ிடனத் தீயத்டதத் தின்றுயிட்டு, அதற்கு நநல்
தின் படினாது இருக்கும் சயள்ாடுகள் இபயில் ெினால் துன்புறும். காபணம்,

சுந்தீயம் சரு யனிற்ின் இைத்டத அடைத்துக் சகாள்ளும். ஆகநய நாடுகளுக்கு
இபயில் ெிிதவு காய்ந்த தீயம் அடபக்கிநா சகாடுக்காம் அல்து கல்
நயடனில் ாதிபம் இபயில் ாதிபநாகக் சகாடுக்காம்.
2.ஆடு யர்ப்பு
 சயள்ாடுகட அதிக ண்ணிக்டகனில் யர்க்க ெிந்த பட பண் நநல்
யர்க்கும் படனாகும்.
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 பண் நநல் ஆடு யர்ப்ில் ஆடுகள் நபத்திால் ஆ பண் நான் அடநப்ின் நநல்
யர்க்கப்டுகிது.

 பண் நநல் ஆடு யர்ப்பு சகாட்ைடக தடபனிிருந்து உனபநா இைத்தில் குடந்த்து 4
- 5 அடி உனபத்தில் இருப்தால் ஆட்டு ொணி நற்றும் ெிறுீ ர் நான்டய கீ நம

நெகபநாகிது. ஆதால் திபம் சுத்தம் செய்பம் ணி நிகவும் குடயாக இருக்கிது.
 பண் நநல் ஆடு யர்ப்பு படனில் யர்ப்தால் ஆடுகள் சுகாதபநாகவும் நாய்
பவும் தன்டந குடயாகவும் இருக்கும்.

 சயள்ாடுகட நநய்ச்ெறக்கு அனுப்ாநல் சகாட்ைடகனிந சுந்தீயம் நற்றும்
அைர்தீயம் அிக்கப்டுகிது.

 சயள்ாடுகளுக்கு ற் சுந்தீய னிர்கள்- நகா 3 , நகா 4, நகா ப் ஸ் 29 , அகத்தி,
கிிெீடினா, நயி நொல்.

 சயள்ாடுகளுக்கு அிக்க நயண்டின தடுப்பூெிகள் - ஆட்டுக்சகால்ி நாய் தடுப்பூெி

(PPR ), துள்ளுநாரி நாய் தடுப்பூெி (ET)நற்றும் நகாநாரி நாய் தடுப்பூெி (FMD). கால்டை
நருத்துயர்கட அணுகி தகுந்த நபத்தில் தடுப்பூெிகட நாட்டு சகாள்ாம்.
 சயள்ாடுகளுக்கு குைற்புழுீ க்கம் செய்பம் பட. --- புதிதாக யாங்கி யரும்

சயள்ாடுகட தினாக ிரித்து டயத்து குைற்புழு ீக்கம் செய்த 15 ாட்களுக்கு ிநக
ண்டண சயள்ாடுகளுைன் நெர்க்கநயண்டும். குைற் புழு ீக்க நருந்துகில் யடக

உண்டு. அடயகட கால்டை நருத்துயரின் ஆநாெடனின் நரில் சுமற்ெி படனில்
சகாடுக்கநயண்டும். அப்நாது தான் அடத்து யடகனா குைற்புழுக்கட ீக்கபடிபம்.
சயள்ாட்டு குட்டிகள் சுந்தீய உண்ண ஆபம்ித்த உைந குைற்புழுீக்க நருந்துகட
கால்டை நருத்துயரின் ஆநாெட டி ெரினா கா இடைசயினில்
சகாடுக்கநயண்டும்.

 பண் நநல் ஆடு யர்ப்பு ண்டண அடநக்கும் பன் என்றுக்கு நநற்ட்ை 3

ஆண்டுகளுக்கு நநல் பாநரிக்கப்ட்டு யரும் ண்டணகட ார்டயனிடுயதும்
சயள்ாட்டு ண்டணனார்கட கந்தநாெிப்தும் ல்து.

 பண் நநல் ஆடு யர்ப்பு ண்டணகில் ஆடுகட யிடுயதற்கு பன்ந சுந்தீய
னிர்கட னிரிட்டு தனார் ிடனில் டயத்துக்சகாள்நயண்டும்.
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