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प्रारम्भिक

　जापानको कृषि फार्मिरूरा श्रमरकको अत्यन्तै अभाव भइरिकेो छ। तसर्म िाम्ो देिको कृषि फार्मिरूरा सहरिय भूमरका खेलन सके् 

षवदेिी रानव संसाधन (षवदेिी कृषि सियोग रानव संसाधन) लाई श्रर िक्तिको रूपरा जापानरा शभत्राउने नया ँकाय्म ढाचँाको रूपरा 

षनर्दष्ट सीप प्रणालीको स्ापना गररएको छ। जापानको कृषिलाई कायर राख्े र कृषि क्ते्रको षवकासलाई धान् ेप्रणालीको रूपरा षवदेिी 

प्राषवधधक प्रशिक्ारथी प्रणालीका सारसारतै यस प्रणालीप्रषतको आिा पषन बहढरिकेो छ।

　यस प्रणाली राफ्म त षवदेिी नागररकले जापानको कृषि फार्मिरूरा कार गन्मको लामग, सरकारले तोकेको कृषि सम्बन्ी ज्ान, सीप जस्ा 

आवश्यकतािरू पूरा गनरु्मपनने हुनछ।

　त्यसको लामग कृषि, वन र रत्स्यपालन रन्तालयको सियोगरा राषष्टरिय कृषि पररिदले् आर्रक वि्म 2019 देखख, जापान प्रवेि अधि नतै 

षवदेिी नागररकको कृषि आहदसँग सम्बन्न्त ज्ान तरा सीपको जाचँ तरा रूल्ाङ्कन गनने परीक्ा (कृषि सीप रूल्ाङ्कन परीक्ा) सञ्ालन गनने 

षनण्मय भएको छ। यी रध्,े ①सरग्र कृषि खेती, र ②सरग्र पिरुपालन कृषि नारक दईु प्रकारका परीक्ािरू सञ्ालन गररनेछ।

　यो पाठ्यपरुस्करा तस्बिर र चचत्रको प्रयोग गरी, सरग्र पिरुपालन कृषिको परीक्ा हदने व्यक्तिले रािा पाउनरुपनने ज्ान र सीपबारे 

सजजलोसँग बरुझ्न सके् व्यवस्ा गररएको छ। परीक्ारथीको अध्यनरा यो पाठ्यपरुस्कले सियोग परुर् याउँछ र उपयोगी हुनछ भन् ेिारीले 

आिा गरेका छौ।ं

　सारतै सरग्र पिरुपालन कृषिको परीक्ारा जापानरा कृषिको कार गन्मको लामग आवश्यक जापानी भािाको ज्ान छ वा छतैन जाचँ तरा 

रूल्ाङ्कन गनने उदे्श्यका परीक्ा प्रश्निरू पषन सरावेि गररएको छ। परीक्ाको लामग, राषष्टरिय कृषि पररिदले् अलग्तै तयार गरेको जापानी 

भािा अध्यन गनने पाठ्यपरुस्कको पषन उपयोग गनरु्मिोस।्

　अन्त्यरा, पाठ्यपरुस्क तयार गदा्म ठूलो सियोग परुर् याउनरुहुने मरयाओ योधसदा ज्ू (दूधको लामग पाललने गाई), कोउजी मरसरुरी ज्ू 

(बङ्रुर पालन), आहकहिरो हकनोधसता ज्ू (षबफ क्ाटल) र कान  सातोउ ज्ू (करु खरुरा पालन) लगायतका प्रते्यक कृषि सीप रूल्ाङ्कन 

परीक्ा षनरा्मण समरषत, पिरुपालन उपसमरषतका सदस्यिरूप्रषत िारी िार्दक कृतज्ता व्यति गद्मछौ।ं

　　2019 साल सेप्मे्बर

राषष्टरिय कृषि पररिद　्
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सरुरुरा

जापान प्रिेश गदा्स ध्ान ददनपुनने कुिाहरू

　जापान प्रवेि गरी कृषिको कार गदा्म, िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोग र रोग तरा िाषनकारक कीरािरूलाई जापानरा 
पस्न नहदनको लामग अषनवाय्म रूपरा षनम्न षनयरिरूको पालना गनरु्मिोस।्

　◦जापानरा आउनरुभन्ा अगाहिको 1 िप्ा शभत्र िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई नछरु नरुिोस।्

　◦�सारान्यतया जापान प्रवेि (यसरा परुनः प्रवेि पषन पद्मछ) गरेको 1 िप्ा नषबतसेम्म िरपालरुवा 
पिरुपनछछी राखखने भवन र त्यस वरपर नपस्नरुिोस।्

　◦�षवदेिरा प्रयोग गरेको कार गदा्म लगाउने फोिोर पोसाक, जरुत्ा, बरुट आहद जापानरा ललएर 
नआउनरुिोस।्

　◦�षनरीक्ण प्रराणपत्र नभएको रासरु, ह्ार, ससेज, बकेन जस्ा रासरुका उत्ादनिरू जापानरा 
ललएर आउनरु हँुदतैन।

　◦�पररवार र चचनेको रानछेिरूलाई सानो प्ाकेज र सानो हुलाक सारग्री (अन्रा्मषष्टरिय हुलाक) रा 
रासरुका उत्ादन आहद जापानरा नपठाउनरुिोस ्भनेर भन्रुिोस।्

　◦�अन्य, कृषि फार्मको जजम्मवेार व्यक्तिको षनदनेिनको पालना गरी, सरुरशक्त ढंगरा कार गनरु्मिोस।्



Ⅰ  पशुपालनको विशेषता
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 दूधालु गाई

　अधधकािं जापानको दूधालरु गाई िोललस्टिन जात (उत्चत् भएको राष्टरि नेदरल्ाण्स िो) का हुन ्र 1 वि्मको अवधधरा औसत 8,000kg 

भन्ा बढी दूधको उत्ादन हुनछ।

　षवगतरा एक पटक वा सो भन्ा बढी षबयाइसकेको दूधालरु गाईलाई "गाई" भषननछ र पहिलो पटक षबयाएको गाईलाई "पहिलो बतेे 

गाई" भषननछ।

 डेिी फाम्स सञ्ालन ढाचँा तथा साइज

（１）जापानको प्रायः िेरी फार्मिरू पररवारको सदस्यिरूद्ारा सञ्ालन गररनछ।

（２�）तर केिी वि्म यता, दईु वा सोभन्ा बढी िेरी फार्मिरू मरलेर संयरुति रूपरा सञ्ालन गनने कपपोररेट व्यवस्ापन र कम्पनी 

व्यवस्ापनको वमृधि भइरिकेो छ।

（３）अत्यन्तै धरेतै गाईिरू भएको िेरी फार्मलाई रेगा फार्म भन् ेगररनछ।

　　�　जापानको िेरी फार्म सञ्ालन गनने कृिकको सङ््ा िरेक वि्म िटद्तै आइरिकेो छ तर एक जना िेरी फार्म सञ्ालन गनने कृिकले 

पालने गाईको सङ््ा भने वमृधि भइरिकेो छ।

 जापानको गाईले ददने दूधको परिमाण

　जापानरा गाईको 1 वि्मको अवधधको दूध उत्ादन पररराणको औसत रान वमृधि भइरिकेो छ। 2014 सालको दूध उत्ादन 

पररराण 8,316kg धरयो तर 10 वि्म अगाहिको 2004 सालको 7,619kg को तरुलनारा ठूलो रात्रारा वृमधि भइरिकेो छ।

व्ाउन स्ीस जातिोललस्टिन जात

तस्बिर प्रदायक: राषष्टरिय िरपालरुवा पिरुपनछछी प्रजनन केन्द्र

जसथी जात

तस्बिर प्रदायक: राषष्टरिय िरपालरुवा पिरुपनछछी प्रजनन केन्द्र

एक जना डेिी फाम्स सञ्ालन गनने कृषकले पालने गाईको सङ्ख्ामा परिित्सन

2005 (हेइसेइ 17) साल 2010 (हेइसेइ 22) साल 2014 (हेइसेइ 26) साल

38.1 वटा गाई 44.0 वटा गाई 48.0 वटा गाई

डेिी फाम्स (दूधको लामग पाललने गाई)１
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 दूधालु गाईको जीिन चक्र

・ जन्देेखख 6 रहिना जषतसम्मको दूधालरु गाईलाई बाछछी भषननछ। त्यसपलछ 2 वि्म जषतसम्मको दूधालरु गाईलाई तरुनो गाई भषननछ भने, 

पहिलो पटक षबयाए पलछको दूधालरु गाईलाई वयस्क गाई भषननछ।

・ सारान्यतया गाई जन्केो 14~15 रहिनारा कृमत्रर गभा्मधानद्ारा गभ्मधारण गराइनछ।

・ दूधालरु गाई षबयाउने सरयको अन्राल 365 हदन िो। 1 वि्मरा 1 पटक षबयाएरा राम्ो हुनछ तर जापानको दूधालरु गाईको षबयाउने 

सरयको अन्राल लन्म्बरिेको छ। यो अन्राल 1989 सालरा 405 हदन धरयो तर 2015 सालरा 433 हदन धरयो।

・ दूधालरु गाईको गभ्मधारण अवधध 280 हदन (9.3 रहिना) िो।

・ गाईले बाछा/बाछछी जन्ाएपलछ, लगभग 1 वि्म दूध दहुुने गररनछ तर यो अवधधरा अकपो गभ्मधारणदेखख षबयाउने बनाउनको लामग, दूध 

दहुिरिकेो गाईलाई कृमत्रर गभा्मधान गररनछ।

・ अकपो पटक षबयाउन 2~3 रहिना बाकँी भएपलछ दूध दहुुन छोिी, पोिक तत्त्व आराको िरीर र भ्ूण (गभ्मको बच्ा) को लामग 

छोहिहदनरुपछ्म।

・ दूधालरु गाईले यो चरि 400~430 हदनरा दोिोया्मई, धरेतै पटक षबयाउने गाईिरू 7~8 पटक पषन षबयाउँछन ्तर औसत रूपरा गाईिरू 

4 पटक जषत षबयाउँछन।्。

　दूधको लामग पाललने गाईको जीवनको जीवन चरि　

 दूधालु गाईको दूध उत्ादन अिधध

（１�）सारान्यतया दूधालरु गाईको उरेर 14~15 रहिना हँुदा, पहिलो पटक षबयाउने (पहिलो बते) बनाउनको लामग गभा्मधान गररनछ।

（２�）षबयाए पलछ, गभ्मधारण नगरेको (अणा षनिेचन नभएको) अवधधलाई "गभ्म खाली रिकेो हदन" भनेर भषननछ। "गभ्म खाली 

रिकेो हदन" रा गभ्मधारण अवधध जोहिएको अवधध "षबयाउने सरयको अन्राल" िो।

（３�）उदािरणको लामग, 120 हदन (4 रहिना) गभ्म खाली रिकेो खणरा, षबयाउने सरयको अन्राल 13.3 रहिना (399 हदन) 

हुनछ।

（４�）पहिलो बते पलछ षबयाउने गाईलाई दोस्ो बते, तसे्ो बते, चौरो बते... भन् ेगररनछ र यसलाई "षबयाएको सङ््ा" भषननछ।

＊दोहोिर�छ (औसत 3 पटक)

ज 6 मिहना 15 मिहना 26 मिहना2 वष� 3 वष� 4 वष�

�नपान 1~2 मिहना
गभ�धारण

(280 िदन)
पिहलो बतेको गभा�धान

(कृि�म गभा�धान)

पिहलो बते िबयाउने दूध द�ुने अविध
(11.9 मिहना: 361 िदन)

िबयाउने समयको अ�राल
(14.2 मिहना: 432 िदन)

दो�ो बते

औसत दूध उ�ादन अविध
6~7 वष� (4 बते)
सबभै�ा बढी दूध िदने समय
3~4 बतेको बलेादूध निदने अविध

(2.3 मिहना)
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（５�）जापानको दूधालरु गाईको दूध उत्ादन अवधध िेदा्म, 2002 सालरा (गाई) 4.2 बते, 2007 सालरा 4.0 बते र 2015 सालरा 

3.5 बते गरी छोहटने रिररा छ।

（６�）दूधालरु गाईको दूध उत्ादन अवधध छोहटनरुका कारणिरू, ररुन र कलचौिँोरा सरस्या (ररुनेलो आहद ), प्रजननरा सरस्या, 

खरुट्ाको खरुररा सरस्या (खरुरको रोग), पाचन प्रणालीको सरस्या, उठ्न नसके् (धसताङ् रोग) आहदको कारण उत्ादनिीन हुनरु िो।

 आहाि

・ दूधालरु गाईलाई हदइने आिार कन्सन्रिेटेि दाना र रफेज गरी दईु प्रकारका हुनछन।्

・ ・कन्सन्रिेटेि दाना ररु्तया सन्रुललत दानाको रूपरा हदने गररनछ।

・ रफेजको िकरा, जापानरा उत्ादन गररने साइलेज र षवदेिबाट आयाषतत तरा जापानरा उत्ाहदत सरुकाएको िासँ आहद हुनछन।्

・ सन्रुललत दानाको ररु् अन् आयाषतत रकतै  िो।

 दूधको गुणस्ति जाचँ

・ प्रते्यक दूधालरु गाईको दूधको गरुणस्र फरक हुनछ।

・ िेरी फार्म सञ्ालन गनने कृिकले षबरिीको लामग पठाउने दूधको गरुणस्र जाचँ गररनछ।

・ दूधको गरुणस्र जाचँरा, दूधको तत्त्विरूको गरुणस्रको लामग दूधको फ्ाटको अनरुपात, दूधको प्रोहटनको अनरुपात र नन ्फ्ाट सोललि 

तत्त्वको अनरुपात जाचँ गररनछ भने स्च्छता गरुणस्रको लामग सोराहटक सेलको सङ््ा र ब्ाकटेररयाको सङ््ाको जाचँ गररनछ।

 ग्ीष्मको ताप ि दूधालु गाई

・ िोललस्टिन जातको दूधालरु गाईको लामग आनन्दायी तापरिरको दायरा 13~18℃ िो र ययनीिरू गरथीप्रषत करजोर जातका िरपालरुवा 

पिरुपनछछीरा पद्मछन।्

・ उच् आर््मता भई, 30℃ जषतको तापरिर भयो भने, दूधालरु गाईले खाने सरुक्ा पदार्मको रात्रा कर भई, दूधको पररराण र तत्त्विरूको 

गरुणस्र िटन्े गछ्म।

・ दूधालरु गाईको रुरेन नारक हकण्वित ट्ाङ्क हुने हुनाले, ययनीिरूको िरीरको तापरिर रानछेको भन्ा बढी हुनछ। सारान्य अवस्ारा 

ययनीिरूको िरीरको तापरिर 38.5℃ हुनछ।

・ षवश्वव्यापी तापरान वृमधिको असरले गदा्म, जापानको ग्रीष्मरा रध्गरथीको हदन (अधधकतर तापरिर 30℃ वा सोभन्ा बढी भएको 

हदन) र उग्र गरथीको हदन (अधधकतर तापरिर 35℃ वा सोभन्ा बढी भएको हदन) बहढरिकेो छ।

・ ग्रीष्मको गरथीको कारण दूधालरु गाई उत्ादनिीन वा गाईको रृत्यरु पषन हुन सकछ। 2010 सालको ग्रीष्मरा गरथीको कारण रृत्यरु र 

उत्ादनिीन भएको दूधालरु गाईको सङ््ा 959 धरयो।

・ तलको ताललकारा 18℃, 26℃ र 30℃ को वातावरणरा दूधालरु गाईको म्स्षत देखाइएको छ। गाईले खाने आिारको पररराण कर 
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भई, तौल पषन िटछ् र दूधको पररराण पषन िटछ्।

・ वातावरणीय तापरिरको वमृधि सँगतै िरीरको तापरिर र श्वासप्रश्वास सङ््ा बढ्छ।

　दूधालरु गाईको गरथी प्रषतको सरस्या कसरी सराधान गनने भन् ेकरु रा िेरी फार्मको ठूला सरस्यािरू रध्केो एक सरस्या िो। त्यसको लामग 

गोठको बनावट, पङ्ा र पानी छक्म ने जस्ा करु ललङ सरुषवधाको व्यवस्ा र व्यवस्ापन, गोठ वररपरर रूख रोप्े, पोिण व्यवस्ापन आहद 

रित्त्वपूण्म हुनछ।

　सारतै दूधालरु गाई ठूलो पररराणरा पानी षपउने िरपालरुवा जनावर िो र ययनीिरू पानीको गरुणस्रप्रषत संवेदनिील हुनछन।् त्यसतैले षविेि 

गरी ग्रीष्मको गरथी सरयरा, गाईले सफा र चचसो पानी जरुनसरुकतै  सरयरा पषन षपउन सके् व्यवस्ा गनरु्मपछ्म।

 गोिि तथा गहँतको व्यिस्ापन

・ गन्को सरस्या आहद हुने हुनाले, सिी ढंगरा गोबर तरा गहँुतको व्यवस्ापन गनरु्मपनने भनेर कानरुनरा तोहकएको छ।

・ उच् गरुणस्रको कम्पोटि बनाई, िासँ रतैदानरा प्रयोग गनने, खेतबारीको कार गनने कृिक वा धान खेती गनने कृिकलाई आपूर्त गनरु्म 

रित्वपूण्म हुनछ।

　िेरी फार्म सञ्ालन गनने कृिकले पालने दूधालरु गाईको सङ््ा बहढरिकेो हुनाले कृषि फार्मबाट षनस्कने िरपालरुवा पिरुपनछछीको 

रलरूत्रको पररराण पषन बहढरिकेो छ। तर िासँ तरा आिार बालीको क्ते्रफल, िरपालरुवा पिरुपनछछीको सङ््ाको अनरुपातरा वमृधि भएको 

उदािरणिरू करतै रात्र छन।् आफनो िासँ तरा आिार बाली लगाउने खेतबारीरा प्रयोग गनने भन्ा बढी पररराणको गोबर तरा गहँुत र 

अत्यन्तै बढी पररराणको गोबर तरा गहँुत सरस्या हुने म्स्षत धरेतै छन।्

िाताििणीय तापक्रमको िृद्धि ि दूधालु गाईको स्स्वत (उदाहिण)

18℃ 26℃ 30℃

सन्खतुलित दाना खाने पििमाण� kg/प्खिति दिन 12.0 10.3 8.4

सुकाएको घाँस आदि खाने पििमाण� kg/प्खिति दिन 6.1 4.5 3.7

तौल (पिीक्खषा समाप्खत भएको िेला)� kg 561 543 528

शिीिको तापक्खिम� ℃ 38.3 39.2 40.2

श्खिासप्खिश्खिास सङ्खख्खया� पटक/प्खिति मिनेट 33.7 58.3 73.1

दूधको पििमाण� kg 27.5 23.3 19.3
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कम्पोटि हिपो
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 विफ क्ाटल

　जापानको षबफ क्ाटल रध् ेधरेतै पररराणरा उत्ादन गररने 3 जातका क्ाटलिरूरा जापाषनज ब्लाक क्ाटल (वाग्रु), दूधको 

लामग पाललने जातको गोरु (िोललस्टिन) र जापाषनज ब्लाक क्ाटल र दूधको लामग पाललने जातको वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) (F1) पद्मछन।् 

प्रते्यकलाई रोटो बनाउने अवधध फरक हुनछ।

 विफ क्ाटल पालनका प्रकािहरू

　जापानरा षबफ क्ाटल उत्ादनको व्यवस्ापनलाई षनम्न 3 प्रकाररा षवभाजन गररनछ।

（１�）प्रजनन व्यिस्ापन

　�　प्रजननको लामग वाग्रु गाई पाली, जन्केा बाछा/बाछछीलाई लगभग 10 रहिनाको उरेरसम्म हुका्मए पलछ, षतनीिरूलाई िरपालरुवा पिरु बजाररा 

रोटो बनाउन उपयरुति उरेरको गाईको रूपरा षबरिी गररनछ।

　�　यस प्रकारको फार्म चलाउने कृिकिरूले 1 वि्मरा 1 बते बाछा/बाछछी जन्ाउने लक्ष्य ललएका हुनछन।् प्रजननको लामग पाललने 

गाईिरू औसत 7 बते जषत षबयाउँछन।् करु नतैकरु नतै फार्मरा 10 बते भन्ा बढी षबयाउने गाई पषन हुनछन।्

（２ ）मासु उत्ादन व्यिस्ापन

　रोटो बनाउन उपयरुति उरेरको वाग्रु (लगभग 10 रहिनाको उरेर), दूधको लामग पाललने जातको गोरु (बाछा), वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) 

(बाछा/बाछछी अरवा लगभग 8 रहिनाको उरेर) फार्मरा ल्ाई, वाग्रुको खणरा लगभग 30 रहिनाको उरेर, दूधको लामग पाललने जातको 

गोरुको खणरा 19~20 रहिना र वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) को खणरा, लगभग 25 रहिनाको उरेरसम्म रोटो बनाउने षवधधद्ारा पालेर, 

षबरिी गररनछ।

（３ ）एकीकृत व्यिस्ापन

　प्रजनन तरा षवकास र रोटो बनाउने काय्म, दबुतै कार षनरन्र एकतै  व्यवस्ापन प्रणालीरा गररने ढाचँाको व्यवस्ापनलाई एकीकृत 

चराउने गाई

विफ उत्ादन (विफ क्ाटल)2
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व्यवस्ापन भन् ेगररनछ तर वाग्रुको िकरा, यो ढाचँाको व्यवस्ापन अझतै त्यषत छतैन।

（４ ）अन्य

　यो ढाचँाको व्यवस्ापनरा, िेरी फार्म सञ्ालन गनने कृिकले कृमत्रर गभा्मधानद्ारा दूधालरु गाईको प्रजनन अङ्रा वाग्रुको वीय्म राखी, सो 

गाईले जन्ाएको वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) बाछा/बाछछीलाई रोटो बनाउने कार गनने कृिकलाई षबरिी गररनछ। वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) को बाछा/

बाछछीको जन्केो बलेाको तौल लगभग 40kg हुनछ जरुन दूधको लामग पाललने जातको बाछा/बाछछी (लगभग 45kg) को तौल भन्ा रोरतै 

हुनछ। त्यसकारण वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) गरेरा, पहिलो बतेको दूधालरु गाईलाई षबयाउँदा गाह्ो हुने सरस्याको रोकरार गन्म सहकने फाइदा 

हुनछ।

■ बिफ क्याटल (बाछा/बाछी उत्पादन गाईको खण्डमा)

(270~300kg)

■ बिफ क्याटल (बिफ उत्पादन क्याटलको खण्डमा)

(285 िदन)

सुमन दूध छुटाउने बाछाबाछी कारोबार सुमरेको वा� ुिब�ीको लािग पठाउने

〈तौल〉

(30kg) (650~700kg)

(450~500kg)(350kg) (440kg)(180kg)(28kg)

3 वष� 4 वष�25 मिहना2 वष�

पिहलो बतेको गभा�धान गराउने
गभ�धारण

दूध छुटाउने पिहलो बते िबयाउने दो�ो बते िबयाउने

औसत दूध उत्पादन अवधि
9 वर्ष (7 बेत)

जन्म 6 महिना 10महिना

जन्म 6 महिना 16~18 मिहना

27मिहना ~ 30 मिहना

〈तौल〉

िबयाउने समयको अ�राल
(13 मिहना जित)

■ बिफ क्याटल (बाछा/बाछी उत्पादन गाईको खण्डमा)

(270~300kg)

■ बिफ क्याटल (बिफ उत्पादन क्याटलको खण्डमा)

(285 िदन)

सुमन दूध छुटाउने बाछाबाछी कारोबार सुमरेको वा� ुिब�ीको लािग पठाउने

〈तौल〉

(30kg) (650~700kg)

(450~500kg)(350kg) (440kg)(180kg)(28kg)

3 वष� 4 वष�25 मिहना2 वष�

पिहलो बतेको गभा�धान गराउने
गभ�धारण

दूध छुटाउने पिहलो बते िबयाउने दो�ो बते िबयाउने

औसत दूध उत्पादन अवधि
9 वर्ष (7 बेत)

जन्म 6 महिना 10महिना

जन्म 6 महिना 16~18 मिहना

27मिहना ~ 30 मिहना

〈तौल〉

िबयाउने समयको अ�राल
(13 मिहना जित)

■ बिफ क्याटल (बाछा/बाछी उत्पादन गाईको खण्डमा)

(270~300kg)

■ बिफ क्याटल (बिफ उत्पादन क्याटलको खण्डमा)

(285 िदन)

सुमन दूध छुटाउने बाछाबाछी कारोबार सुमरेको वा� ुिब�ीको लािग पठाउने

〈तौल〉

(30kg) (650~700kg)

(450~500kg)(350kg) (440kg)(180kg)(28kg)

3 वष� 4 वष�25 मिहना2 वष�

पिहलो बतेको गभा�धान गराउने
गभ�धारण

दूध छुटाउने पिहलो बते िबयाउने दो�ो बते िबयाउने

औसत दूध उत्पादन अवधि
9 वर्ष (7 बेत)

जन्म 6 महिना 10महिना

जन्म 6 महिना 16~18 मिहना

27मिहना ~ 30 मिहना

〈तौल〉

िबयाउने समयको अ�राल
(13 मिहना जित)
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 आहाि ि आहाि ददने ढाचँा

（１�）िा्ा/िा्छी ि तरुनो गाई/गोरु

　�　बाछा/बाछछीको बलेादेखख षवकास अवधधसम्मको आिार, वाग्रु, दूधको लामग पाललने जातको गोरु र वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) सबतैलाई 

आराको दूध→मरल्क ररप्सेर→कृमत्रर दूध→सरुकाएको िासँ आहद र सन्रुललत दानाको रिररा पररवत्मन हँुदतै जानछ।

（２�）विफ उत्ादन क्ाटल

　 　रोटो बनाउने अवधधको आिारको सन्भ्मरा, वाग्रुलाई ररु् रूपरा सन्रुललत दाना र पराल हदइनछ। दूधको लामग पाललने जातको 

गोरुलाई साइलेज (पराल साइलेज, िासँ साइलेज र रकतै  साइलेज), सरुकाएको िासँ आहद र सन्रुललत दाना हदइनछ र वण्मसङ्कर 

(रिसब्ीि) लाई साइलेज, सरुकाएको िासँ आहद, पराल, सन्रुललत दाना हदइनछ। रफेज र कन्सन्रिेटेि दाना हदइने पररराणको अनरुपातको 

िकरा, षबफ उत्ादन क्ाटललाई सन्रुललत दानाको अनरुपात बढी हदइनछ।

 पालनपोषण व्यिस्ापनमा ध्ान ददनपुनने िुँ दाहरू

　षबफ क्ाटल पालनरा, षनम्न करु रािरू पालनपोिण व्यवस्ापनका चरुनौतीिरू हुन।् यी चरुनौतीिरूबारे सदतैव षवचार गददै, दतैषनक रूपरा 

पालनपोिण व्यवस्ापन गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

बाछा/बाछछी

षबफ उत्ादन क्ाटल (षबफको लामग)
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（１ ）एउटा िथानको गाई ि गोरुहरू सिैको एकनास रूपमा तौल िढाउनपु ््स।

　 　उपयरुति पोिण व्यवस्ापन र आिार खरुवाउने पररराणको म्स्रीकरणको बारेरा षवचार गनने, गाईिरू बीच झगिा हुन नहदई, धरेतै 

तौल र उच् गरुणस्रको रासरु भएको गाई हुका्मउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ। षविेि गरी वाग्रुको खणरा, राब्मल्ड षबफको उत्ादनलाई रित्त्व 

हदइनछ।

（２ ）िा्ा/िा्छीको स्वास्थ्य व्यिस्ापन

　 　बाछा/बाछछीलाई सजजलतै षनरोषनया, पखाला आहद हुने हुनाले, राम्ोसँग अवलोकन, नर्सङ र उपचार गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

（３�）भाइिस पस्निाट िोकथाम

　फार्मरा भाइरस पस्न ेकरु राबारे पया्मप् ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ।

（４�）गोिि तथा गहँतको व्यिस्ापन

　1 को  को िेरी फार्मको ठाउँरा लेखखएका करु रािरू गन्म कोधसस गनरु्म आवश्यक हुनछ।

बाछा/बाछछीलाई न्यानो राख्े (न्यानो कपिा)
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 िङु्िको जात

　 　बङ्रुर भनेको रानछेले बँदेललाई पालेर, रासरु उत्ादन क्रता वमृधि हुने गरी नस्लसरुधार गररएको जनावर िो। जापानरा पाललने ररु् 

बङ्रुरका जातिरू ल्ान्डरेस, लाज्म ह्ाइट र िरुरोक हुन।्

िङु्िको जात

जात (छोटो नार) बाहिरी रूप षविेिता

　ल्यान्िरेस
　　(L)

सेतो रङ्, लारो िरीर हुनछ। लारो 
अनरुिार र लत्रकेा कानिरू हुनछन।्

धरेतै पाठापाठीिरू हुनछन।् पाठोिरूको 
हुक्म ने दर उच् हुनछ।

　लार्ज ि्वाइट
　　(W)

सेतो रङ्, ठािो परेका कानिरू हुनछन।् उतृ्ष्ट प्रजनन क्रता हुनछ।

　िरुरोक
　　(D)

खतैरोदेखख कालो रङ्, लत्रकेा कानिरू 
हुनछन।्

रासरुको गरुणस्र राम्ो, रोगप्रषत बललयो 
र लछटो बढ्ने हुनछन।्

　बर्किायर
　　(B)

कालो बङ्रुर, खरुट्ाको तलको भाग, 
अनरुिारको चरुच्ो र परुच्छरको टरुप्ो सेतो 
हुनछ। "रोप्ाकरु " भषननछ।

पाठापाठीको सङ््ा र बढ्ने गषत दबुतै 
राधरका जातिरू भन्ा न्यून तर रासरु 
उतृ्ष्ट गरुणस्रको हुनछ।

　ि्यार्पिायर
　　(H)

कालो रङ्रा सेतो बले्ट बाधँकेो हुनछ।
तीन जातको रिस गररएको िरुरोकको 
सट्ारा भालेको रूपरा प्रयोग गररनछ।

　 रहिल ि्वाइट
　　(Y)

लारो अनरुिार र च्ापरु भई, ठािो परेका 
कानिरू हुनछन।्

हढला बढ्छ। रासरुको गरुणस्र राम्ो 
हुनछ।

　�　यी 3 जातको रिस गरी (रिधसङ गरी) वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) बनायो भने, हुक्म ने दर उच् भई, लछटो बढ्ने र रासरुको गरुणस्र पषन 

राम्ो हुनछ। यसलाई "तीन जातको रिस" भषननछ र जापानभरर व्यापक रूपरा गररनछ। सरुरुरा ल्ान्डरेस (L) र लाज्म ह्ाइट (W) को 

रिस गररनछ। षतनीिरूबाट जन्केो पोरी हुका्मएर त्यसलाई प्रजनन बङ्रुर बनाइनछ। सारान्यतया त्यो पोरीलाई िरुरोक (D) को भालेसँग 

रिस गरी, षतनीिरूबाट जन्केो बङ्रुर (LWD) लाई रासरु उत्ादन बङ्रुरको रूपरा रोटो बनाइनछ। यसको अर्म धरेतै जस्ो जापानको 

िङु्ि पालन (िङु्ि)3
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रासरु उत्ादन बङ्रुरिरू वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) हुन।् यसरी जात रिस गरी, षतनीिरूको बच्ाको क्रता (उत्ादन क्रता) बढ्ने करु रालाई 

िटेेरोधसस भषननछ। अन्य जातिरूरा, बक्म िायर (कालो बङ्रुर), ह्ाम्पिायर र मरिल ह्ाइट छन।्

ररु् तीन जातको रिसको संयोजन

　�　अन्य िाइब्ीि बङ्रुर भषनने केिी प्रकारको जातिरू रिस गरी जन्ाइएका पोरी तरा भाले प्रजनन बङ्रुर र रासरु उत्ादन बङ्रुर छन।् 

यसको लक्ष्य सरय र श्रर खच्म हुने तीन जातको रिसको करजोरी सराधान गरी, उतृ्ष्ट एकरूपता भएको धरेतै प्रजनन बङ्रुर आपूर्त 

गनरु्म िो।

लाज्म ह्ाइट ♂
(W)

ल्ान्डरेस ♀
(L)

×

िरुरोक ♂
(D)

पहिलो परुस्ाको वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) आरा बङ्रुर　♀ ×

तीन जातको वण्मसङ्कर (LWD)
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 िङु्िको जीिन चक्र

　बङ्रुरको प्रयोग षवधध अनरुसार रासरु उत्ादन बङ्रुर र प्रजनन बङ्रुररा षवभाजन गररनछ। रासरु उत्ादन बङ्रुर भनेको िारीिरूले रासरुको 

रूपरा खाने बङ्रुर िो। रासरु बङ्रुर पषन भषननछ। आरा बङ्रुर भनेको त्यस रासरु उत्ादन बङ्रुरको अशभभावक बङ्रुर िो। आरा बङ्रुरसँग रिस 

गररने भाले बङ्रुरलाई बीउ बङ्रुर भषननछ। "तानेबरुता" पषन भषननछ। आरा बङ्रुरले रिस गरेपलछ, गभ्मधारण, षबयाउने र दूध षपलाएर बच्ा 

हुका्मउने कार दोिोया्मई रिहनछन।्

　बङ्रुर सवा्मिारी हुनाले षवशभन् आिार खानछ। बङ्रुरको पाचन प्रणालीको आधारभूत बनावट र बङ्रुर जस्तै सव्मिारी रानछेको पाचन 

प्रणालीको आधारभूत बनावट एकतै  हुनछ। सरुरुरा आिार भरुँिीरा पाचन भई, सानो आन्द्रारा फेरर पाचन भई िरीरले सोसछ। त्यसपलछ ठूलो 

आन्द्रारा पषन नपचेको करु रािरूको केिी अिं हकण्वित भई िरीरले सोसछ।

（１�）मासु उत्ादन िङु्ि (मासु िङु्ि)

　�　रासरु उत्ादन बङ्रुरिरू जन्पेलछ केिी सरय, आफनो आरा बङ्रुर (प्रजनन बङ्रुर) को पोरीको दूध षपएर हुर्कनछन।् जन्केो 

लगभग 6 रहिना पलछ (लगभग 180 हदन पलछ) षतनीिरूको तौल लगभग 115kg हुनछ र वध गरी रासरु बनाइनछ। लगभग 30kg 

को तौल भएको बलेादेखख षबरिीको लामग पठाउने बलेासम्मको अवधधलाई "रोटो बनाउने अवधध" भषननछ।

（２�）आमा िङु्ि (प्रजनन िङु्िको पोथीलाई "हाहािुता" पवन भवनन्।)

　 　जन्केो 8 रहिना पलछ आरा बङ्रुरको तौल 120kg जषत भएको बलेा पहिलो पटक रिस गररनछ। गभ्मधारण अवधध 114 हदन िो। 

पाठापाठीको सङ््ा 10~15 वटा, षबयाए पलछ 3~4 िप्ाको दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने कार सहकनछ र फेरर कस्म गररनछ। स्ास्थ्य 

23

22

21

20

19

18

17
16

1514 13

12

11

109

8

76

5

4

3

2

1

बङ्रुरको िरीरको अङ्िरूको नार

1.नाक   2.कान   3.गाला   4.िाटँी   5.काधँ   6.ढाि   7.कम्मर   8.कोखो   9.काखी   

10.पछाहिको काखी   11.चाक   12.षतघ्ा   13.तल्ो पेट   14.अगाहिको खरुट्ा   15.पछाहिको खरुट्ा

16.परुच्छर   17.कम्मरको िड्ी   18.पछाहिको िरुँ िो   19. गोलीगाठँोको जोनथी (िक)

20.पाटिन���21.छाती (यसरा पेट पषन पछ्म)   22.छाती अगाहि   23.पछाहिको (लात्ी िान्)े खरुर
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व्यवस्ापन गररएको आरा बङ्रुरिरूले 2 वि्मको अवधधरा 4~5 पटक गभ्मधारण र पाठापाठी जन्ाउन सकछन।् आरा बङ्रुरिरूले यो 

चरि दोिोया्मई रिनछन ्र सारान्यतया 6 बते~10 बते षबयाउँछन।् बङ्रुरको उत्जेजत हुने चरि 21 हदनको हुनछ।

（３�）िीउ िङु्ि (प्रजनन िङु्िको भाले, िीउ भाले िङु्ि, "तानेिुता" पवन भवनन्।)

　 　बीउ बङ्रुर 7 रहिना जषतरा यौन पररपक्व हुनछ। प्राकृषतक गभा्मधान र कृमत्रर गभा्मधान (AI) गरी दईु षवधधद्ारा गभा्मधान गराउन 

सहकनछ तर िाल कृमत्रर गभा्मधान बढ्दो रिररा छ।

प्रजनन बङ्रुर (आरा बङ्रुर: बीउ बङ्रुर)/रासरु उत्ादन बङ्रुरको जीवन चरि

 िङु्ि पालनको व्यिस्ापन प्रणाली

　बङ्रुर फार्मको व्यवस्ापन प्रणालीलाई, "एकीकृत व्यवस्ापन", "प्रजनन व्यवस्ापन", "रासरु उत्ादन व्यवस्ापन" गरी 3 हकधसररा 

षवभाजन गररनछ।

　प्रजनन व्यवस्ापन भनेको आरा बङ्रुर र बीउ बङ्रुर पाली, जन्केा पाठापाठीलाई रासरु उत्ादन बङ्रुरको रूपरा षबरिी गनने व्यवस्ापन 

प्रणाली िो।

　रासरु उत्ादन व्यवस्ापन भनेको प्रजनन व्यवस्ापनबाट पाठापाठी खररद गरी, षतनीिरूलाई रोटो बनाई षबरिी गनने व्यवस्ापन 

प्रणाली िो।

　एकीकृत व्यवस्ापन भनेको प्रजनन आरा बङ्रुर तरा बीउ बङ्रुरसँगतै रासरु उत्ादन बङ्रुर पषन पाली, प्रजननदेखख रोटो बनाउने काय्मसम्म 

एकीकृत रूपरा गररने व्यवस्ापन प्रणाली िो। िाल अधधकािं फार्मिरूरा एकीकृत व्यवस्ापन गररनछ। यसको ररु् कारणिरू, बाहिरबाट 

रोग पस्नबाट रोक्को लामग र व्यवस्ापन साइजको षवस्ार भएको हुनाले िो।

　िालको प्रजनन व्यवस्ापनरा ररु्तया, आरा बङ्रुर र बीउ बङ्रुरको उत्ादन तरा नस्लसरुधार गरी, एकीकृत व्यवस्ापनलाई षबरिी 

गररनछ।

पिहलो बते
िबयाउने

पिहलो बते
िबयाउनेगभा�धान गराउनेगभा�धान गराउने

�जनन

मोटो बनाउने
(तौल)

(तौल) (8㎏) (120㎏) (180㎏) (230㎏)(210㎏)(1.4㎏)

(37㎏) (115㎏)

त�नो ब�ुर वय� ब�ुरपाठापाठी

मासु उ�ादन ब�ुरपाठापाठी

ज� 1 मिहना 3 मिहना 7 मिहना 8 मिहना 1 वष� 18 मिहना 2 वष� मासु उ�ादन अविध
3 वष� (6 बते)

दूध छुटाउने
गभ�धारण

(114 िदन)
िबयाउने समयको अ�राल

(6 मिहना)
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　10 जनादेखख 100 जना वा सोभन्ा बढी टिाफिरू भएका ठूलो साइजका व्यवस्ापनदेखख सानो साइजका पररवारको सदस्यिरूद्ारा 

सञ्ालन व्यवस्ापनसम्म गरी, व्यवस्ापनका साइज षवशभन् छन।् ठूलो साइजको व्यवस्ापनलाई कम्पनी बङ्रुर पालन भषननछ।

　बङ्रुर फार्मरा बङ्रुरको उत्ादन रात्र नभईकन, रासरुका उत्ादनिरू बनाउने कार, रासरुको रोक षबरिीको कार, रासरुको खरुर्ा षबरिीको 

कार आहद पषन, सरुरुदेखख अन्त्यसम्म एकतै  ग्ररुपले गनने अवस्ािरू पषन हुनछन ्र यसलाई इंटेग्रेिन भषननछ।

　स्च्छता व्यवस्ापनको दृषष्टकोणबाट बङ्रुर फार्म वगथीकरणको रूपरा, सारान्य बङ्रुर फार्म भन्ा शभन्तै "SPF (षनर्दष्ट रोगाणरु नभएको) 

बङ्रुर फार्म" पषन हुनछ र यस्ा फार्मिरूको स्च्छता व्यवस्ापन सारान्य फार्मिरूको भन्ा किा हुनछ। SPF धसत तरुलना गरेको खणरा, 

सारान्य फार्मलाई कन्ेन्सनल भषननछ।

 आहाि ि त्यसको उत्ादन, खरिदी तथा आपूर्त प्रणाली

　बङ्रुरको आिारको अधधकािं कच्ा पदार्म षवदेिबाट आयात भइरिकेो छ।

　बन्रगािरा आइपरुगेको रकतै  जस्ा कच्ा पदार्मलाई, सजजलतै पचाउन सके् बनाउनको लामग आिार कारखानारा टरुरिाटरुरिा पारी सानो बनाइनछ र 

बङ्रुरको षवकास रिरसँग मरलने गरी पोिण सन्रुलनरा ध्ान हदई मरश्रण गरी, सन्रुललत दानाको रूपरा षबरिी गररनछ। कच्ा पदार्मको रूपरा धरेतै जस्ो 

रकतै  र सोयाषबन मरल (फ्ाट षनकाललएको सोयाबीन) प्रयोग गररनछ।

　आकारिरूरा, टरुरिाटरुरिा पारी सानो पाररएको म्ास, त्यसलाई कम्पधेसङ रोम्ल्डङ गररएको पेलेट र पेलेटलाई टरुरिा पाररएको रिम्बल हुनछन।् सारतै तरल 

म्स्षतरा हदइने आिार, ललकरु इि आिार पषन प्रयोग गररनछ।

　"षनरन्र आिार आपूर्त" र "सीमरत आिार आपूर्त" गरी आिार हदने षवधध दईु प्रकारका छन।्

　षनरन्र आिार आपूर्तलाई "फ्ी हफहिङ" पषन भषननछ। यो षवधधरा आिार हदने ठाउँरा सधतै ँआिार हुनछ र बङ्रुरिरूले जरुनसरुकतै  बलेा पषन आिार खान 

सकछन।्

　सीमरत आिार आपूर्त भनेको तोहकएको रात्राको आिार हदइने षवधध िो।

　प्रायः रासरु उत्ादन बङ्रुरिरूलाई षनरन्र आिार आपूर्त षवधध र प्रजनन बङ्रुरिरूलाई सीमरत आिार आपूर्त षवधधरा आिार खरुवाइनछ।

� �र्यास� पेलेट� लहकरुइि

� � 　आिारको आकार　
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 हागँो मासु ि शिीिको भाग अनसुाि कादटएको मासु (अङ् मासु)

　षबरिी गररएको रासरु उत्ादन बङ्रुर (रासरु बङ्रुर) लाई वध गरी, "िागँो रासरु" को रूपरा कारोबार गररनछ।

　िागँो रासरु भनेको बङ्रुरको िरीरबाट टाउकोको भाग, खरुट्ािरू र आन्ररक अङ्िरू िटाइएको म्स्षत िो। 115kg तौल भएको बङ्रुरबाट लगभग 

75kg िागँो रासरु षनकालन सहकनछ। बङ्रुरको िरीररा िागँो रासरु लगभग 65% हुनछ। िागँो रासरुलाई परुनः दाया ँर बाया ँषवभाजन गररएको रासरुलाई 

आधा सक्म ल भषननछ। िागँो रासरुलाई, बङ्रुर िागँो रासरुको कारोबार रापदण बरोजजर रासरुको शे्रणी षनधा्मरण गररनछ र राम्ो रासरुको रिररा उतृ्ष्ट, िीि्म, 

रध्र र औसत शे्रणीरा वगथीकृत गररनछ। सरुरुरा िागँो रासरु (आधा सक्म ल) को तौल र ढािको बोसोको रोटाइको आधाररा षनण्मय गरेपलछ, बाहिरी रूप 

र रासरुको गरुणस्र षनधा्मरण गररनछ।

　त्यसपलछ िागँो रासरुलाई फेरर अङ् रासरुरा षवभाजन गररनछ। त्यसपलछ अङ् रासरुलाई फेरर स्लाइस गरेपलछ ताजा रासरुको रूपरा षबरिी 

गररनछ अरवा ह्ार, ससेज आहदरा प्रिोधन गरेपलछ षबरिी गररनछ।

　रासरुको रङ् र बोसोको रङ्को रापदण भएको हुनाले, रासरुको रङ् धरेतै गाढा वा धरेतै हफक्ा भयो भने राम्ो नहुने हुनाले, बीचको अलल 

हफक्ा रङ्को रासरु उत्र हुनछ। पोक्म  कलर सट्ाणि्मद्ारा षनधा्मरण गररनछ। सेतो बोसोको रङ् रुचाइनछ भने पिेलँो रङ्को बोसो रुचाइँदतैन। 

बोसो नरर भएको खणरा, नरर बोसो भएको बङ्रुर भनी, कर रूल्ाङ्कन गररनछ।

 पालनपोषण व्यिस्ापनमा ध्ान ददनपुनने िुँ दाहरू

（１�）पाठापाठीको व्यिस्ापन

　�　पाठापाठीको तौल लगभग 1.4kg हुनछ। जन्ने षबचत्कतै को पाठापाठीको छाला र रासरु बीचको बोसो पातलो हुने हुनाले, िरीरको 

तापरिर संयोजन क्रता अपररपक्व हुनछ। दिु्मटनात्मक रृत्यरु वा षवकास रोहकने अवस्ा आउन नहदनको लामग, उचचत ढंगरा पालने 

िागँो रासरुको आधा सक्म ल

करङ विरपिरको मासु

ित�ाको मासु

लोइन

करङ

जापानरा बङ्रुरको िागँो रासरुको षवभाजन भागिरू
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वातावरणको तापरिर व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म। षविेि गरी, जन् ेपलछको 1 िप्ा 30℃ वा सोभन्ा बढीको वातावरण कायर राख्रु उत्र 

हुनछ।

（２�）तौल िृद्धि नवतजा

　 　बङ्रुरको षवकास सँगतै बङ्रुरले खाने आिारको पररराण पषन बढ्छ। 1 हदनरा बढ्ने तौलको पररराणलाई "दतैषनक तौल वमृधि पररराण 

(DG, िेली वेट गेन)" भषननछ। दूध छरु टाए पलछ, आिार खाने पररराण बढ्नरुका सारतै दतैषनक तौल वमृधि पररराण पषन वमृधि हँुदतै गई, 

तौल 30kg~50kg को बलेा 0.78kg र 50kg~115kg को बलेा 0.85kg रानक दतैषनक तौल वमृधि पररराण िो।

　 　1kg तौल बढ्नको लामग आवश्यक आिारको पररराणलाई "आिार राग दर" भषननछ। यो सारान्यतया 3.2~3.6 को दायरारा 

पछ्म। यो भन्ा बढीको खणरा, आिारको षववरण परुनः सरीक्ा गनरु्मपछ्म।

पाठापाठीलाई न्यानो राख्े

32

28

24

20

○चिन्ह भएको बिन्दु सर्वोत्तम मानिने तापक्रम हो।
0

ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡ

A सव��ण अनुसार उ�म ताप�मको दायरा
B सव��ण अनुसार उ�म ताप�मको दायरा

3～4 6～7 10～11 17～18 24～25 31～32

वातावरणीय ताप�म (℃
)

िदनको उमेर

प्रते्यक उरेर (हदन सङ््ा) को पाठापाठीलाई उत्र अनरुराषनत तापरिरको दायरा
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स्कोर कन्न्डसन जीउको आकार

1 धरेतै दबु्ो नाङ्ो आखँाले पषन कम्मरको िड्ी र रेरुदण देखखनछ।

2 दबु्ो िते्लाले धरच्ो भने सजजलतै कम्मरको िड्ी र रेरुदण रिसरुस गन्म सहकनछ।

3 उत्र िते्लाले जोि लगाएर धरच्ो भने कम्मरको िड्ी र रेरुदण रिसरुस गन्म सहकनछ।

4 रोटो कम्मरको िड्ी र रेरुदण रिसरुस गन्म सहकँदतैन।

5 धरेतै रोटो कम्मरको िड्ी र रेरुदणलाई रोटो बोसोले छोपेको हुनछ।

आरा बङ्रुरको बिी कन्न्डसन स्कोर

（３�）संक्रामक िोगहरू

　�　बङ्रुरको धरेतै रोगिरू हुनछन।् ती रध् ेपषन कानरुनी संरिारक रोगिरूरा तोहकएका खोरेतँ, क्ाधसकल स्ाईन हफभर र एषपिेमरक 

एन्सफेलाइहटस भएको खणरा, तरुरुन्तै िरपालरुवा पिरुपनछछी स्च्छता सेवा केन्द्रलाई सूचचत गराई, षनदनेिन अनरुसार आवश्यक करु रािरू 

नगरीकन हँुदतैन।

　�　रानछे, आिार र सारग्रीिरू ओसारपसार गदा्म किा रिारारी रोकरार प्रणाली अपनाउनरु आवश्यक हुनछ।

　�　बङ्रुर फार्मरा देखखने बङ्रुरको रोगिरू धरेतै हकधसरका हुनछन।् प्रभावकारी भ्ाक्सिन भएको रोगको लामग भ्ाक्सिन लगाउनरुपछ्म। 

िाल गभिीर लक्ण देखखई तरुरुन्तै रृत्यरु हुने प्रकारका रोगिरू कर छन ्र दीि्मकालीन लक्ण भएका रोगिरू धरेतै छन।् रोगाणरु रध् े

भाइरसको कारण हुने रोगिरूको रूपरा बङ्रुरको संरिारक ग्टिरिोयाएने्राइहटस (TGE) र पोसा्मइन ररप्रोिक्टिभ एण रेस्पिरेटरी धसन्डरिोर 

(PRRS) , ब्ाटेिररयलको रूपरा राइकोप्ाज्ा, इ-कोली र टिरिेप्ोकोकस र परजीवीको रूपरा एसे्कररस सरुरलाई ररु् रूपरा ललन 

सहकनछ।

（４�）िङु्ि गोठको गधि ि मलमतू्रको व्यिस्ापन

　�　प्रजनन बङ्रुरले 1 हदनरा 2~3kg रल र 5.5kg रूत्र र रासरु उत्ादन बङ्रुरले 1.9kg रल र 3.5kg रूत्र षनकालछ। पिरुपालनबाट 

हुने प्रदूिणिरू रध् ेरलरूत्रबाट षनस्कने दगु्मन्बारे सबतैभन्ा बढी गरुनासो गररने गररनछ। यसले अरूरा बङ्रुर पालन उद्ोगको खराब 

छाप पानरु्मका सारतै व्यवस्ापन नतै बन् गनरु्मपनने अवस्ाको सृजना गनने कारणको रूपरा पषन ललन सकछ। त्यषत रात्र नभईकन, बङ्रुर र 

� １� 2� 3� 4� 5�
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रानछेको स्ास्थ्यरा नराम्ो असर पनने, जझगँा जस्ा कीरालाई आकर्ित गन्म वा वृमधि हुने जस्ा वातावरण प्रदूिण हुन सके् हुनाले, यसको 

षनयन्तण गनरु्म आवश्यक हुनछ।

　�　ररु्तया बङ्रुर गोठको गन् रल र रूत्रबाट उत्न् भएको अरोषनया र सल्फर कम्पाउन्ड र ब्रुटेररक एधसि, प्रोषपयोषनक एधसि र 

एधसहटक एधसि जस्ा भोलटाइल फ्ाट्ी एधसििरू हुन।् यी तत्त्विरूले बङ्रुर तरा व्यवस्ापन गनने व्यक्ति दबुतैको लामग िाषनकारक हुने 

हुनाले, कर उत्न् हुने गरी व्यवस्ा मरलाउनरु आवश्यक हुनछ। त्यसको लामग सकेसम्म रल र रूत्रले एकअका्मलाई नछरु ने गरी छरु ट्ाई, 

रलरा हुने इनजाइर र रूत्रको ररयासिन षनयन्तण गररनछ।

　�　रल र रूत्र दबुतै उपयरुति प्रहरिया अनरुसार व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म। सारान्यतया रललाई कम्पोटि बनाउने सरुषवधारा र रूत्रलाई िरुमधिकरण 

सरुषवधारा आवश्यक प्रहरिया गरी व्यवस्ापन गररनछ। यी बािके, रलरूत्र मरधसएको म्स्षतरा व्यवस्ापन गनने षवधध पषन छ। यो रल 

र रूत्रको मरश्रणलाई स्लरी भषननछ।

　�　कम्पोटिको ठूलो रात्रा सूक्ष्म जीवाणरु िो र रल शभत्र एरोषबक सूक्ष्म जीवाणरुले ररु्तया करु हिने प्राङ्ाररक पदार्मलाई षवभाजन 

गरी वमृधि भएको चीजलाई कम्पोटि भषननछ। कम्पोटि बनाउनको लामग, अक्सिजन आवश्यक एरोषबक सूक्ष्म जीवाणरुलाई उपयरुति 

वातावरणको व्यवस्ा गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

（５�）ताप ि लचसोपन

　�　बङ्रुरको स्टेग्रन्डको अधोगषत भएको हुने हुनाले, छालाबाट िरीरको ताप बाहिर षनकालन गाह्ो हुनछ। षविेि गरी, जापानको 

ग्रीष्मरा उच् तापरिर र आर््मता हुने हुनाले, िरीरको ताप बाहिर षनन्सँ्कदतैन। त्यसतैले, ग्रीष्मरा बङ्रुर गोठबाट पङ्ा आहदले ओस 

(आर््मता) िटाइहदनरुपछ्म।

　�　ग्रीष्मको तापको कारण उच् तापरिर भएको वातावरणले षविेि गरी प्रजनन बङ्रुरलाई नराम्ो असर पाछ्म। भालेको वीय्मकोि कर 

हुने, वीय्मकोिको सहरियता कर हुने, प्रजनन काय्मप्रषतको इच्छा िटन्े हुनछ र पोरीरा ऋतरुचरिरा हढलाइ, तरुहिने, जन्केो बलेाको तौलरा 

करी, खानाप्रषतको रुचच िटन्ाले दूधको पररराणरा करी जस्ा सरग्र प्रजनन काय्मक्रतारा ह्ास आउँछ।

　�　रासरु उत्ादन बङ्रुरको अवस्ारा पषन खानाप्रषतको रुचच िटी, तौल वृमधि क्रतारा असर गछ्म। तीव् गषतरा तापरिर बढेको 

खणरा, हिटटिरिोकको कारण रृत्यरु पषन हुन सकछ।

　�　अकपो षतर, हिउँद ऋतरुरा तापरिर र आर््मता दबुतै कर हुनाले ग्रीष्म भन्ा षवपरीत, अत्याधधक रात्रारा िरीरको ताप बाहिर षनन्स्कनछ। 

त्यसतैले, हिउँद ऋतरुरा बङ्रुर गोठको तापरिर व्यवस्ापन, षविेि गरी जािोप्रषत करजोर पाठापाठीको तापरिर व्यवस्ापनरा ध्ान 

हदनरुपछ्म।
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① लेयस्स कुखिुा

 लेयस्स कुखिुाको जात

　जापानरा अणाको लामग पाललने सबतैभन्ा सारान्य र प्रषतषनधध जात (करु खरुराको जात) को करु खरुरा, धसङ्ल रिाउन ह्ाइट लेगिन्म जात 

(उत्चत् इटाली) िो। सेतो रङ्को अणा पानने लेयस्म करु खरुराको रूपरा यो ह्ाइट लेगिन्म अरवा यसको रिसब्ीि व्यापक रूपरा पाललनछ। 

यी बािके, कतै लो रङ्को अणा पानने लेयस्म करु खरुराको रूपरा रोि आइल्ाण रेि जात (उत्चत् अरेररका), अरवा यसको रिसब्ीि, अरवा, 

सेतो रङ् र कतै लो रङ्को बीचको रङ्को अणा पानने जात(करु खरुराको जात) पषन पाललनछ।

 लेयस्स कुखिुाको पालन साइज तथा व्यिस्ापन प्रकािहरू

　िाल, िइेसेइ 30 साल फेब्रुअरी 1 ताररखको मरषतरा, जापानरा करु ल 13 करोि 90 लाख 30 िजार वटा वयस्क पोरी करु खरुरािरू 

पाललएका छन ्र यो सङ््ारा गत 20 सालको अवधधरा ठूलो पररवत्मन आएको छतैन। लेयस्म करु खरुरा 2,200 िरधरुरीरा पाललएका छन ्र 

ररु्तया सानो साइजका करु खरुरा पालकिरू िरेक वि्म िहटरिकेा छन।्

　75% लेयस्म करु खरुराको व्यवस्ापन कृिकिरूले गछ्मन ्भने 25% व्यवस्ापन कम्पनीिरूले गछ्मन।् कम्पनी व्यवस्ापनरा करु खरुरा पालने 

ठाउँको सङ््ा कर भए तापषन, कम्पनी व्यवस्ापनले करु ल करु खरुरा पालनको लगभग 70% करु खरुरा पाललरिकेो छ। अधधकािं कम्पनी 

व्यवस्ापनिरू व्यक्तिगत वा पाररवाररक कम्पनीिरू हुन।्

　करु खरुराको व्यवस्ापनरा, चल्ा कोरलने कार, चल्ा कोरलने कम्पनीलाई जजम्मा हदई, रध्र चल्ा (नाकाषबना) अरवा ठूलो चल्ा 

(ओषबना) आफनो फार्मरा ल्ाई, ररु् रूपरा वयस्क करु खरुराको व्यवस्ापन गनने प्रकार र चल्ा कोरलनेदेखख वयस्क करु खरुरासम्म एकीकृत 

रूपरा आफनतै फार्मरा व्यवस्ापन गनने हकधसर गरी, दईु प्रकारका व्यवस्ापन ढाचँािरू छन।्

धसङ्ल रिाउन ह्ाइट लेगिन्म जात रोि आइल्ाण रेि जात

कुखिुा पालन4
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 लेयस्स कुखिुाको जीिन चक्र

　पालेको करु खरुरािरू लगभग 5 वि्मदेखख 15 वि्म बाचँ्छन।् आर्रक दृषष्टकोणबाट िरेी अणा उत्ादनको खणरा, लेयस्म करु खरुराको जीवन 

चरि चचत्ररा देखाइएको छ। करु खरुराको बीउ अणा (वीय्म भएको अणा) लाई उपयरुति तापरिर र आर््मताको सत्म अनरुसार तताएर रा्ो 

भने 21 औ ँहदनरा अणाबाट चल्ाको जन् हुनछ। यो पोरी चल्ा लगभग 150 हदनरा वयस्क करु खरुरा (वयस्क) भई, अणा पान्म रालछ 

(अणा पान्म सरुरु)। त्यसपलछ जन्केो 210 हदन षतर सबतैभन्ा धरेतै अणा पानने हुनछ (सवा्मधधक अणा पानने सरय)। त्यसको 1 वि्मदेखख 1 

वि्म आधा जषत अणा पाछ्म  तर षबस्ारतै नपानने हँुदतै जाने हुनाले लगभग 2 वि्म जषतरा प्रिोधन रासरुको रूपरा षबरिी (पिेन् िने) गररनछ।

लेयस्म करु खरुराको जीवन चरि

 आहाि ि त्यसको उत्ादन, खरिदी तथा आपूर्त प्रणाली

　करु खरुरा पालन गन्मको लामग, धरेतै जस्ो करु खरुरा फार्मरा षवकास चरण र प्रयोग अनरुसार षवशभन् कच्ा पदार्म मरश्रण गरी षबरिी गररने 

सन्रुललत दानाको प्रयोग गररनछ।

　कच्ा पदार्मको रकतै , जरुनेलो र सोयाषबन मरल, धरेतै जस्ो षवदेिबाट आयात गररनछ।

　आिार उत्ादकले षवशभन् मरश्रण तरा संयरुति उत्ादनिरू षबरिी गरररिेका छन ्तर िाल, जापानरा उत्ादन गररने करु खरुरा पालनको 

सन्रुललत दानाले करु ल सन्रुललत दानाको 42% ओगटछ् र यो सबतैभन्ा बढी रिकेो छ।

　करु खरुरा पालनको सन्रुललत दाना रध् ेपषन, लेयस्म करु खरुराको वयस्क करु खरुरा आिार 58.2% र चल्ाको आिार 7.8% छ। करु खरुरा 

पालनको सन्रुललत दाना को 66% लेयस्म करु खरुराको लामग िो।

　आिार उत्ादकको उत्ादनरा भर नपरीकन, आफतै ले आफनो करु खरुरा फार्मको लामग षवकास गरेको सन्रुललत दानालाई "आफतै ले 

बनाएको सन्रुललत दाना" भषननछ।

　वयस्क करु खरुराको सन्रुललत दानारा, िक्ति स्ोतको रूपरा रकतै  वा जरुनेलो जस्ा अन् 60%, प्रोहटन स्ोतको रूपरा सोयाषबन मरल 

जस्ा भेजजटेबल ओइल रेजजड्रु 15%, जनावरको तत्त्व भएको राछाको पाउिर आहद 10% हुनछ र चारलको चोकरको कोन्म ग्रुटन 

हफि आहद 5% र अजतैषवक पदार्म र शभटामरन 10% हुनछ। मरश्रण अनरुपात, कच्ा पदार्म, तत्त्व आहद करु खरुराको जात, उरेर र पालने 

वातावरण अनरुसार फरक हुनछ।

अ�ा पान� कोरिलने

ओथारो ब� ेअविध (21 िदन) अ�ा पान� सु� सवा�िधक अ�ा पान� समय

2 िदन 30 िदन 60 िदन 150 िदन 210 िदन (6~7 मिहना जित) 550 िदन

कोर�ने िबि�कैको च�ा सानो च�ा
 (िबना)

ठूलो च�ा
 (िबना) वय� कुखुराम�म च�ा

 (िबना)

1,700g
48g

50%

1,750g
58g

90%

790g310g40g 2,000g
66g

65%
(वा�षक औसत 75~80%)

〈तौल〉
〈अ�ाको वजन〉
〈अ�ा पान� दर〉
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 पालनपोषण व्यिस्ापनमा ध्ान ददनपुनने िुँ दाहरू

（１�）स्वच्छता व्यिस्ापन

　�　पूण्म रूपरा रोकरार स्च्छता गनरु्मपछ्म। सरुरुरा पिरुपनछछी पालन व्यवस्ापन क्ते्ररा रोगाणरु पस्नबाट रोक्रु  िो र त्यसपलछ पिरुपनछछी 

पालन क्ते्रको खराब वातावरणलाई सरुधार गनरु्म िो। िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोगको रोकरार तरा षनयन्तण ऐनको पिरुपनछछी 

पालन स्च्छता व्यवस्ापन रापदण अनरुसार, स्च्छता व्यवस्ापन क्ते्र षनधा्मरण गरी, रोगाणरुलाई एक ठाउँबाट अकपो ठाउँरा परुया्मउने 

करु रालाई नरोकीकन हँुदतैन।

　�　धरेतै करु खरुरा पालनको लामग ठूलो करु खरुराको खोर बनाएरा, करु खरुराको स्ास्थ्य व्यवस्ापन तरा करु खरुराको खोरको वातावरणीय 

सरायोजन, करु खरुराको सरुली िटाउने र सरसफाइ जस्ा स्च्छता व्यवस्ापन सजजलतै अपया्मप् हुने हुनाले, रोग तरा क्षतको कारक तत्त्व 

बन् सके् करु रालाई पूण्म रूपरा िटाउनरुपछ्म।

　①　करु खरुराको खोर तरा अन्य सरुषवधािरूको स्च्छता व्यवस्ापन

　　　पूण्म रूपरा सरुली िटाउने, सरसफाइ, धरुने पखालने र कीटाणरुिोधन

　②　करु खरुराको स्ास्थ्य व्यवस्ापन

　　�　वातावरण पररवत्मनको कारण हुने श्वासप्रश्वास प्रणालीको रोगरा ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ।

　　　करु खरुराको िकरा, अत्यन्तै संरिारक रोगको भ्ाकधसनेसन प्रोग्रार बनाई, नछरु टाईकन भ्ाक्सिन लगाउनरुपछ्म।

（２ ）िड्स फ्ू

　�　िरपालरुवा पिरुपनछछीको रिारारी रोकरार सम्बन्ी नया ँ जानकारी षनश्चय गनरु्म जरुरी हुनछ। षविेि गरी, िरपालरुवा पिरुपनछछी 

स्च्छता सेवा केन्द्रबाट प्रदान गररने अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्सँूग सम्बन्न्त जानकारी अषनवाय्म रूपरा षनश्चय गरी, 

िरपालरुवा पिरुपनछछी स्च्छता सेवा केन्द्रको षनदनेिनको पालना गनरु्मपछ्म। फार्म एररयारा करु खरुराको खोरलाई चरा आहद पस्न नसके् गरी 

जाली आहदको व्यवस्ा गरी पूण्म रूपरा जङ्ली चरालाई पस्नबाट रोकी, करु खरुराको स्ास्थ्य अवलोकन गरी असारान्यता वा षनर्दष्ट 

लक्ण फेला परेरा तरुरुन्तै ररपोट्म गनरु्मपछ्म। सारतै, करु खरुराको खोर नजजक जङ्ली चरा आहदको लास फेला परेरा, तरुरुन्तै व्यवस्ापकलाई 

सो बारे जानकारी गराउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।
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②�मासु उत्ादन कुखिुा

 मासु उत्ादन कुखिुाको जात

　रासरु उत्ादन करु खरुराको रूपरा लछटो र छोटो अवधधरा षवकास गन्म र राम्ोसँग रासरु लाग्े बनाउनको लामग उच् स्ररा नस्लसरुधार 

गररएको रासरुको लामग पाललने तरुनो करु खरुरा (ब्ोइलर) 85% भन्ा बढी पाललनछ। यो, सेतो रङ् प्ायराउर रक जातको पोरी र सेतो 

रङ् कोर्नस जातको भाले रिस गररएको F1 िाइब्ीिको व्याविाररक करु खरुरा िो। लोकल करु खरुराले करु ल रासरु उत्ादन करु खरुराको 1% रात्र 

ओगटछ् तर रासरुको गरुणस्र सरुधार गन्मको लामग स्यारो, नागोया जात, रोि आइल्ाण रेि जात जस्ा लोकल जात प्रयोग गरी वण्मसङ्कर 

(रिसब्ीि) गरी बनाइएको करु खरुरा हुनाले लोकल करु खरुरा उच् स्रको रासरु भएको करु खरुरा िो।

 मासुको लामग पाललने तरुनो कुखिुा (ब्ोइलि) को पालन साइज तथा व्यिस्ापन प्रकािहरू

　िाल, िइेसेइ 30 साल फेब्रुअरी 1 ताररखको मरषतरा 2,260 िरधरुरीरा 13 करोि 87 लाख 70 िजार वटा करु खरुरा पाललएको धरयो 

र प्रषत िरधरुरीरा पाललएको करु खरुराको सङ््ा 61 िजार 4 सय वटा धरयो। प्रषत िरधरुरीरा पाललने करु खरुराको सङ््ा विदै षपचे्छ वमृधि 

भइरिेको छ र प्रभावकारी व्यवस्ापनलाई लशक्त गरी फार्मको साइज ठूलो हँुदतै आइरिेको छ।

　धरेतै जस्ो ब्ोइलर पालन ररु्तया सरग्र व्यापार कम्पनी, कृषि सिकारी र व्यक्तिगत रूपरा गररनछ। पालनेदेखख प्रिोधन, षवतरणसम्मका 

समू्पण्म चरणिरू एकीकृत (इंटेग्रेिन) गरी, कृिकसँग पालन हदने समझौता गनने ढाचँारा व्यवस्ापन भइरिकेो छ। सारतै सरुपरराकने ट जस्ा 

रास ररटेलरको र्तु षवकासले गदा्म, षवतरकले ब्ोइलरको उत्ादन गरी, सबतै चरणिरू एकीकृत गररएको ढाचँा पषन देखखनछ।

 मासुको लामग पाललने तरुनो कुखिुा (ब्ोइलि) को जीिन चक्र

　रासरु बनाइने, रासरुको लामग पाललने तरुनो करु खरुरा (ब्ोइलर) को जीवन चरि चचत्ररा देखाइएको छ। सानोरा नतै षबरिी गररने करु खरुरा 

कोरललएको लगभग 7 िप्ा पाललनछन ्र लगभग 2.3kg को तौल भएको बलेा षबरिी गररनछ। ठूलो भएपलछ षबरिी गररने करु खरुरा, लगभग 

8 िप्ा पाललनछ र लगभग 3.0kg को तौल भएको बलेा षबरिी गररनछ। लोकल करु खरुराको खणरा, 80 हदन वा सोभन्ा बढी पालनरुपछ्म  र 

स्ाहदलो (उरारी) र रासरुलाई अलल चाम्ो बनाउनको लामग प्रायः 4~5 रहिना पालेर षबरिी गररनछ।

सेतो रङ् कोर्नस सेतो रङ् प्ायराउर रक
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रासरुको लामग पाललने तरुनो करु खरुराको जीवन चरि

 आहाि ि त्यसको उत्ादन, खरिदी तथा आपूर्त प्रणाली

　ब्ोइलर पालनरा धरेतै जस्ो षवकास चरण अनरुसार षवशभन् कच्ा पदार्म मरसाएर बनाइ षबरिी गररने सन्रुललत दाना प्रयोग गररनछ। 

आिार उत्ादकिरूले षवशभन् मरश्रण उत्ादनिरू षबरिी गरररिेका छन।् िाल, जापानरा उत्ादन गररने ब्ोइलरको सन्रुललत दानाले 

करु ल सन्रुललत दाना उत्ादनको 14% ओगटछ् र करु खरुरा पालनको सन्रुललत दाना (करु ल सन्रुललत दानाको 42% ओगटछ्) को 34% 

ओगटछ्।

　ब्ोइलरको सन्रुललत दानारा, िक्ति स्ोतको रूपरा रकतै  वा जरुनेलो आहद सबतैभन्ा बढी हुनछ। त्यसपलछ प्रोहटन स्ोतको रूपरा सोयाषबन 

मरल जस्ा भेजजटेबल ओइल रेजजड्रु आहद र जनावरको तत्त्व भएको राछाको पाउिर आहद हुनछ। यी बािके चारलको चोकरको कोन्म 

ग्रुटन हफि र अजतैषवक पदार्म र शभटामरन हुनछ। मरश्रण अनरुपात, कच्ा पदार्म, तत्त्व आहद करु खरुराको जात, उरेर र पालने वातावरण 

अनरुसार फरक हुनछ।

अ�ा पान� कोरिलने

(21 िदन)

2 िदन 30 िदन 49 िदन 56~59 िदन

िवकासको �ारि�क चरण िवकासको पिछ�ो चरण

सानोमा नै िब�ी
8 ह�ा (लगभग 2 मिहना) मा ठूलो पारेर िब�ी

〈तौल〉

उ�ादन चरण (तौल)

1,100g40g 2,200~2,300g 2,700~3,000g

कोर�ने िबि�कैको च�ा

सानो च�ा (िबना)म�म च�ा (िबना)ठूलो च�ा (िबना)
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 पालनपोषण व्यिस्ापनमा ध्ान ददनपुनने िुँ दाहरू

（１�）स्वच्छता व्यिस्ापन

　�　पूण्म रूपरा रोकरार स्च्छता गनरु्मपछ्म। सरुरुरा पिरुपनछछी पालन व्यवस्ापन क्ते्ररा रोगाणरु पस्नबाट रोक्रु  िो र त्यसपलछ पिरुपनछछी 

पालन क्ते्रको खराब वातावरणलाई सरुधार गनरु्म िो। िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोगको रोकरार तरा षनयन्तण ऐनको पिरुपनछछी 

पालन स्च्छता व्यवस्ापन रापदण अनरुसार, स्च्छता व्यवस्ापन क्ते्र षनधा्मरण गरी, रोगाणरुलाई एक ठाउँबाट अकपो ठाउँरा परुया्मउने 

करु रालाई नरोकीकन हँुदतैन।

　�　उले्खनीय रूपरा ब्ोइलरको जात नस्लसरुधार भएको छ। षविेि गरी तौल वृमधि क्रतारा उच् सरुधार भएको छ। ठूलो सङ््ारा 

पालने करु रा सारान्य भई, हुका्मउने अवधध पषन छोटो हुनाले, पालनपोिण व्यवस्ापनरा आवश्यक करु रािरू गन्म हढला हुने प्रवचृत् 

देखखएको छ। यस्ो अवस्ा हुनाले, दतैषनक रूपरा पालनपोिण व्यवस्ापन गदा्म, क्षत अरवा खराब असरको कारक तत्त्व बन् सके् 

करु रा िटाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　①　सरुषवधािरूको स्च्छता व्यवस्ापन

　　�　करु खरुराको खोररा पूण्म रूपरा रोग भएको सूक्ष्म जीवाणरु, िानीकारक कीरा, एन्ीब्ाटेिररयल तत्त्व आहद बाकँी नरिने गरी सरुली 

िटाउने, सरसफाइ, धरुने पखालने र कीटाणरुिोधन गनरु्मपछ्म।

　②　करु खरुराको स्ास्थ्य व्यवस्ापन

　　�　लछटो षवकास हुने ब्ोइलर पालनरा नछरु टाईकन िावाको आवतजावत गराई, श्वासप्रश्वास प्रणालीको रोगरा ध्ान हदनरुपछ्म।

　　�　करु खरुराको िकरा, अत्यन्तै संरिारक रोगको भ्ाकधसनेसन प्रोग्रार बनाई, नछरु टाईकन भ्ाक्सिन लगाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

（２�）िड्स फ् ूवनयन्त्रणका उपायहरू

　　यसरा पषन लेयस्म करु खरुरारा गनरु्मपनने उपायिरू अपनाउनरु (21 पृष्ठ) आवश्यक हुनछ।
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① लाइट ब्ीड घोडा

 लाइट ब्ीड घोडा (थिोबे्ड)

・�लाइट ब्ीि िोिािरू ररोब्िे, ररोब्िे जातको ब्ीि, अरषबयन जात, एंग्ो अरब जात, अरषबयन जातको ब्ीि गरी 5 प्रकारका हुनछन ्

तर जापानरा उत्ादन गररने धरेतै जस्ो लाइट ब्ीि िोिा ररोब्िे िो।

・�ररोब्िेको वार्िक उत्ादन सङ््ा लगभग 7,000 िोिा (2018 साल) िो र ररु् उत्ादन क्ते्र िोक्ाइदो, तोउिोकरु  र क्रुस्यरु िो। 

यी रध् ेपषन, 98% वा सोभन्ा बढी िोक्ाइदोरा उत्दान गररनछ।

・�・धरेतै जस्ो ररोब्िे िोिािरू िोिादौिको लामग ताललर ललएपलछ, िोिादौिरा दगरुनने िोिाको रूपरा प्रयोग गररनछ।

・�िोिादौिरा प्रयोग गनने ररोब्िेको उत्ादन, प्राकृषतक गभा्मधानरा रात्र सीमरत हुनछ।

　कृमत्रर गभा्मधानद्ारा उत्ादन गररने िोिा, िोिादौिरा प्रयोग गन्म सहकँदतैन।

・�ररोब्िे भनेको वंिावली दता्मद्ारा, त्यो वंिलाई किा व्यवस्ापन गररने जातको िोिा िो। दता्म गररएको बरुबा िोिा (भाले बीउ िोिा) 

र आरा िोिा (प्रजनन पोरी िोिा) बाट जन्न्एको िोिा बािके अन्यको वंिावली दता्म गन्म सहकँदतैन। सारतै, वंिावली दता्म नभएको 

िोिा, िोिादौिरा दगरुनने िोिा बन् सक्तैन। वंिावली दता्म गररएको िोिालाई दता्म षनकायबाट वंिावली दता्म प्रराणपत्र जारी गररनछ।

 जीिन चक्र

・�िोिाको उरेर भन् ेतररका पृरक हुनछ। जन्केो वि्म 0 वि्म र जन्केो दोस्ो वि्म पलछ 1 वि्म, 2 वि्म भनेर भषननछ।

・�ररोब्िेको गभ्मधारण अवधध लगभग 11 रहिना हुनछ। जापानरा अधधकािं िोिािरू फेब्रुअरीदेखख रे रहिनाको बीच जन्न्नछन।्

・�जन्पेलछको ग्रीष्मसम्म आरा िोिासँगतै पाललनछ तर िरद ्(जन्पेलछ लगभग 6 रहिना जषत) रा दूध छरु टाई, त्यसपलछ बच्ालाई रात्र 

छरु ट्तै पाललनछ।

・�1 वि्मको िरद ्षतरदेखख काठी र षबट जस्ा िोिाका उपकरणिरू लगाउने, ढािरा रानछे चढ्ने आहदद्ारा बानी लगाउने ताललर (चढ्ने 

अभ्ास) सरुरु हुनछ।

・�चढ्ने अभ्ास पलछ, बललयो बनाउनको लामग रानछे चढाएर दगरुनने ताललर (प्रशिक्ण) हदइनछ।

・�2 वि्मको भएर प्रशिक्ण हदइएको िोिालाई, िोिादौि रतैदान वा ताललर केन्द्ररा सारी, िोिादौिरा दगरुनने िोिाको रूपरा दता्म गरी, 

दौिको लामग अझ बढी प्रशिक्ण हदइनछ।

・�िोिादौिरा दगरुनने िोिाबाट अवकाि ललएका िोिािरू रध्,े ररु्तया राम्ो नषतजा िाधसल गन्म गरेका िोिािरू र राम्ो वंिावलीका 

िोिािरूलाई प्रजनन िोिाको रूपरा उत्ादन स्लरा फका्मइनछ।

अन्य５
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①गभा्मधान गराउने (राच्म~रे)
(गभ्मधारण अवधध: 11 रहिना)

②षबयाउने (अकपो वि्मको फेब्रुअरी~रे) ③स्नपान (~6 रहिनाको उरेर)

⑥1 वि्म िरद　्　चढ्ने अभ्ास ⑦1 वि्म हिउँद~2 वि्म　　प्रशिक्ण

④िरद्
दूध छरु टाउने (लगभग 5~6 रहिनाको उरेर)

⑤हिउँद~ग्रीष्म　　बछेिा-बछेिीिरूलाई रात्र चराउने (भाले र पोरी छरु ट्ा छरु ट्तै)
(6 रहिनाको उरेर~1 वि्मको ग्रीष्म)

⑧2 वि्म अषप्रल~　　रेस िेब्रु ⑨अवकाि　　केिीलाई प्रजननरा प्रयोग
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 फाम्सको व्यिस्ापन प्रणाली

　लाइट ब्ीि िोिा फार्मरा ररु्तया 2 वटा व्यवस्ापन प्रणाली हुनछ।

・उत्ादन फार्म

　आरा िोिा पालेर, बछेिा-बछेिीको उत्ादन गरी, असिन बजार आहदरा षबरिी गररनछ।

・षवकास फार्म

　तरुनो िोिालाई चढ्ने अभ्ास र प्रशिक्ण हदइनछ।

　तर, उत्ादन फार्म र षवकास फार्मको कार एकीकृत रूपरा गनने फार्मिरू पषन छन।्

उत्ादन फार्म षवकास फार्म
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②�मौिी पालन

 महमौिीको िकधसम ि विशेषता

（１�）िकधसमहरू

　जापानरा पि ्चचरी रिरौरी र जापाषनज रिरौरी गरी 2 हकधसरका रौरीिरू छन।् रौरी पालनको रूपरा पाललएका धरेतै जस्ो रौरीिरू 

पि ्चचरी रिरौरी (षनम्न रिरौरी) हुन।्

（２�）विशेषता

　रिरौरीिरू सरूिरा जीवनयापन गछ्मन ्र सरूिरा िरेक रिरौरीको आ-आफनो भूमरका हुनछ।

　・　कामदाि मौिी (पोथी)

　　�　कारदार रौरीिरूलाई सारान्य रिचाका (रिरौरीको िार बनाउने िटक्ोण आकारको साना कोठािरू) रा हुका्मइनछ। लाभा्मको 

बलेा, पहिलो चरणरा रोयल जलेी हदइनछ तर पलछल्ो चरणरा फूलको पराग र रि हदई, लगभग 21 हदनरा वयस्क रौरी हुनछ। 

ययनीिरूको आयरु (बाचँ् ेअवधध) लगभग 1 रहिना िो तर, हिउँदको जािो सरयरा, लगभग 6 रहिना बाचँ् ेअवस्ािरू पषन हुनछन।् 

वयस्क रौरी भएपलछ, सरुरुरा रिचाकाको सरसफाइ आहद गछ्मन ्र त्यसपलछ लाभा्मलाई हुका्मउने आहद गरी, अन्त्यरा िारबाट 

बाहिर षनसे्कर आिार खोज् े (परुष्परस वा पराग सङ्कलन काय्म) आहद गछ्मन।्

　・　िानी मौिी (पोथी)

　　�　रानी रौरीलाई रोयल सेल भषनने षविेि रिचाका शभत्र, लाभा्मको बीचरा रोयल जलेी रात्र खरुवाएर हुका्मइनछ। सारान्यतया रानी 

रौरी 1 सरूिरा एउटा रात्र हुनछ र रानी राौरीले अणा रात्र पाछ्म। रानी रौरीको तौल कारदार रौरी भन्ा बढी हुनछ र आयरु पषन 

2~3 वि्म हुनछ।

　・　भाले मौिी

　　�　रानी रौरीको सिवास अवधध (जापानरा अषप्रल~जरुन षतर उत्र सरय) रा भाले रौरीिरू जन्नछन ्र त्यो सरय भएपलछ 

कारदार रौरीले िार शभत्र भाले रौरीको लामग रिचाका बनाउँछन।् भाले रौरीिरूले िार शभत्र कार नगरीकन, िावारा रानी 

रौरीसँग सिवास गछ्मन।्
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रानी मौरी
लगभग 16 िदन

मृ�ु

अ�ोबर ितर
भाले मौरी

अ�ा पान� रोिकने

केही पिन गद�न

अ�ा वय� मौरी (सहवास)

अ�ा वय� मौरी (सहवास)

अ�ा पान� सु�
(1 िदनमा 2 हजार वटा)

अ�ा पान� सु�
(1 िदनमा 2 हजार वटा) नया ँरानी मौरी�ारा 

�ित�ापन

(बािहरी ताप�म घटछ्)
अ�ोबर~नोभे�र

(बािहरी ताप�म बढ्छ)
फे�अुरी~माच�

(बािहरी ताप�म घटछ्)
अ�ोबर~नोभे�र

(बािहरी ताप�म बढ्छ)
फे�अुरी~माच�

रानी रौरी र भाले रौरीको जीवन

कारदार रौरीको रिचाका 
(िटक्ोण आकारको साना कोठािरू)

0दिन

3दिन

7दिन

10दिन

15दिन

20दिन

सफा गद�

चाइ�केयर

नेि	ंग

गेटकीपर

फोरेिजगंभ�ारण �क�

कारदार रौरीको जीवन
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 महमौिीको 1 िष्सको अिधधको गवतविधध विििण

ऋतरु गषतषवधध षववरण

वसन् 
(षनरा्मण)

　वसन्देखख ग्रीष्मको सरय भनेको धरेतै फूलिरू फरु लने सरय हुनाले, रिरौरीले आिार सङ्कलन र प्रजनन 

गषतषवधधिरू गछ्मन।् 1 सरूिरा षनजश्चत साइजको भयो भने, प्रजननको लामग भाले रौरीको उत्ादन र रोयल 

सेल बनाउन सरुरु हुनछ। रोयल सेलबाट नया ँरानी रौरी जन्नरु केिी हदन अगाहि, परुरानो रानी रौरीसँग लगभग 

आधा कारदार रौरीिरू िारबाट षनसे्कर गई, षतनीिरूले फरक ठाउँरा नया ँिार बनाउँछन।् यसलाई "रौरीको 

सरूि छरु ट्ट्ने" भषननछ।

ग्रीष्म 
(ग्रीष्म काटने्)

　धरेतै फूल भएको उच् रतैदान आहद बािके अन्य ठाउँरा कर फूल हुने हुनाले, यो रिरौरीको लामग कहठन सरय 

िो। त्यसकारण रिरौरीिरू नया ँठाउँको खोजीरा िारबाट षनसे्कर भागी, फकने र नआउने सभिावना पषन हुनछ। 

यसलाई "िारबाट भाग्रु" भषननछ।

िरद्
　हिउँद अगाहि पया्मप् रि भणारण (रिचाकारा रि भणारण गनने काय्म) नगरीकन हँुदतैन। रानछेले रन 

नपराउने गन् आउने फूलबाट पषन रेिनत गरेर रस सङ्कलन गछ्मन।्

हिउँद
(हिउँद काटन्े)

　रिरौरीिरू िार शभत्र एकअका्मसँग िरीर जोिेर बसी जािो सिनछन।् हिउँदको सरयरा अणा पानने र लाभा्म 

हुका्मउने कार रोहकनछ तर वसन् नजजक हँुदतै आएपलछ अणा पान्म सरुरु हुनछ। सारतै, यो सरयरा भणारण गरेको 

रिले नपरुगेर, रिरौरीिरू भोकले रनने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

1 वि्मको अवधधरा रिमरक रूपरा हुने करु रािरू र िार शभत्रको रिरौरीको सङ््ा

छुि�ने
िहउँद काटन्े�ी� काटन्ेिनमा�णिहउँद काटन्े

पुरानो रानी मौरी

नया ँरानी मौरी

�जनन समय

भाले मौरी

कामदार मौरी

भाले मौरी

कामदार मौरी
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जाचँ प्रश्नहरू６
　षनम्न प्रश्निरू सिी भएरा ○ र गलत भएरा × लगाउनरुिोस।्

　<गाई>

1. जापानको दूधालरु गाईले 1 वि्मको अवधधरा औसत 5,000kg जषत दूध उत्ादन गछ्म। (　　)
2. िोललस्टिन जातको गभ्मधारण अवधध 280 हदन िो। (　　)
3. सबतै दूधालरु गाईको दूधको गरुणस्र एकतै  हुनछ। (　　)
4. ग्रीष्मको गरथी सरयरा दूधालरु गाईले खाने आिारको पररराण कर भई, दूधको पररराण िटछ्। (　　)
5. गोठबाट षनस्कने गोबर र गहँुत चउररा लगेर त्यषतकतै  छोिे पषन हुनछ। (　　)
6. जापानरा पाललने समू्पण्म षबफ क्ाटल जापाषनज ब्लाक क्ाटल हुन।् (　　)
7. जापाषनज ब्लाक क्ाटलको रासरु उत्ादन व्यवस्ापनरा लगभग 10 रहिनाको उरेरको गाई (क्ाटल) 

　बजारबाट खररद गरी लगभग 30 रहिनाको उरेरसम्म पालेर रोटो बनाइनछ। (　　)
8. षबफ उत्ादन क्ाटलको िकरा, कन्सन्रिेटेि (सन्रुललत) दाना भन्ा पषन रफेज खरुवाउने अनरुपात बढी हुनछ। (　　)

　<िङु्ि>

1. जापानको रासरु उत्ादन बङ्रुरको बढ्ने गषत लछटो हुनाले, 5~6 रहिनारा 100~110kg को तौल हुनछ। (　　)
2. जापानको आरा बङ्रुरले 1 पटकरा जन्ाउने पाठापाठीको औसत सङ््ा 5 िो। (　　)
3. षबयाए पलछ जन्न्एको पाठापाठीलाई 2 रहिना आरा बङ्रुरसँगतै राखखनछ। (　　)
4. जापानको आरा बङ्रुरलाई 2 वि्मको अवधधरा 4~5 पटक गभ्मधारण र षबयाउने बनाउन सहकनछ। (　　)
5. जापानको बङ्रुर फार्मरा रोग कर हुनाले भ्ाक्सिन लगाउनरु पददैन। (　　)

　<कुखिुा>

1. चल्ाको बढ्ने चरणलाई सानो चल्ा (षबना), रध्र चल्ा (षबना), ठूलो चल्ा (षबना) र वयस्क करु खरुरा गरी 

　4 चरणरा षवभाजन गन्म सहकनछ। (　　)
2. अणा पानने करु खरुराको आिारको रूपरा सबतैभन्ा बढी सन्रुललत दाना प्रयोग गररनछ। (　　)
3. बि्म फ्कूो संरिरण भएपषन करु खरुरा रददैन। (　　)
4. रासरु उत्ादन करु खरुरा (ब्ोइलर) को षवकास लेयस्म करु खरुराको भन्ा हढला हुनछ। (　　)
5. भाले ब्ोइलरको तौल 7 िप्ाको उरेररा लगभग 5kg हुनछ। (　　)
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जिाफ

　<गाई>

1. ×(कारण: जापानको दूधालरु गाई र िोललस्टिन जातबाट औसत 8,000kg भन्ा बढी दूधको उत्ादन हुनछ।)

2. ○

3. ×(कारण: िरेक गाईको दूधको गरुणस्र फरक हुनछ।)

4. ○

5. ×(कारण: सिी ढंगरा कम्पोटिको व्यवस्ापन आहद गनरु्मपनने करु रा कानरुनरा तोहकएको छ।)

6. ×(कारण: वाग्रु बािके पषन दूधको लामग पाललने जातको गोरु र वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) (F1) गरी 3 जात छन।्)

7. ○

8. ×(कारण: रोटो बनाउने अवधधको आिाररा सन्रुललत दानाको अनरुपात बढी हुनछ।)

　<िङु्ि>

1. ○

2. ×(कारण: जापानको आरा बङ्रुरले जन्ाउने पाठापाठीको सङ््ा 10~15 वटा िो।)

3. ×(कारण: पाठापाठीको स्नपान अवधध 3~4 िप्ा िो।)

4. ○

5. ×(कारण: बङ्रुर फार्मरा षवशभन् प्रकारका रोगिरू हुनाले उपयरुति भ्ाक्सिन आवश्यक हुनछ।)

　<कुखिुा>

1. ○

2. ○

3. ×(कारण: अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुको भाइरसबाट संरिमरत भयो भने 1 िप्ा शभत्र रृत्यरु हुनछ।)

4. ×(कारण: ब्ोइलरको षविेिता भनेको लेयस्म करु खरुरा भन्ा पषन तीव् गषतरा षवकास हुने करु रा िो।)

5. ×(कारण: ब्ोइलरको भाले 7 िप्ाको उरेररा लगभग 3.3kg को हुनछ।)
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Ⅱ  
घिपालुिा पशुपन्छी ि आहािसँग 
सम्बन्धित आधािभतू ज्ान
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 दूधालु गाईको प्रकृव त

　दूधालरु गाईिरू खतराप्रषत अत्यन्तै सचेत रिने जनावर हुन ्र ययनीिरू संवेदनिील पषन हुने हुनाले िारीले ययनीिरूसँग रतैत्रीपूण्म व्यविार 

गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

　दूधालरु गाईले रफेज भन्ा पषन कन्सन्रिेटेि दाना रन पराएर खाने अवस्ािरू हुनछन।् यसलाई "रोजरे खाने" भषननछ।

　ग्रीष्मको गरथी बलेा, दूधालरु गाईिरूले धरेतै पटक सास फेरेर पानीलाई बाफको रूपरा िरीरबाट षनकाली, िरीरको तापरिर बढ्नबाट 

रोकछन।्

　सारान्यतया दूधालरु गाईको रलद्ाररा ररपोमरटर लछराएर दूधालरु गाईको िरीरको तापरिर नाप्े गररनछ।

　षबयाएपलछ दूधालरु गाईले हदने दूधको पररराण षबस्ारतै वमृधि हुनछ र दतैषनक दूधको पररराण 5～7 िप्ाको अवधधरा अधधकतर हुनछ। 

प्रायः दूधालरु गाईिरूले एक हदनरा 50kg जषत दूध हदने गछ्मन।्

　षबयाउनरु 60 हदन जषत अगाहि दूध दहुुन छोिी (रोकी), सरुक्ा अवधध सरुरु हुनछ।

 गोठको िनािट

　िासँ रतैदानरा चराएर पालने षवधध "ग्रेजजङ" र गोठरा पालने षवधध "िाउजजङ" गरी दूधालरु गाईिरू पालने दईु षवधधिरू छन।् जापानरा 

प्रायः िाउजजङ षवधधरा दूधालरु गाईिरू पालने गररनछ।

　िाउजजङरा "बाधँरे पालने षवधध", "हफ्-बान्म" र "हफ्-टिल" गरी तीन षवधधिरू छन।्

　प्रते्यक दूधालरु गाईलाई सट्ान्सन, िोरी, साङ्लो आहदले खम्बारा बाधँरे उति ठाउँबाट अन् जान नसके् गरी दूधालरु गाई पालने 

षवधधलाई "बाधँरे पालने षवधध" भषननछ।

　वाटर पटको रूपरा प्रायः वाटर कपको प्रयोग गररनछ। दूधालरु गाई बाधँरे राखेको ठाउँरा नतै दूध दहुुने गररनछ र दहुुइएको दूध, दूधालरु 

गाईको टाउको राधरको दूध प्रवाि पाइप भएर हफ्ज (बल्क करु लर) रा जानछ।

सट्ान्सन गोठ न्यरु योक्म  ितैलीको टाइ-टिल बाधँरे राख्े गोठरा दूध दहुुने तररका

दूधको लामग पाललने गाई１



35

　हफ्-बान्म भनेको ठूलो छत भई बार लगाइएको िेरारा दूधालरु गाईलाई नबाधँीकन स्तन्ततापूव्मक हििँिरुल गन्म हदइने षवधध िो। आिार 

हदइने ठाउँ बािकेका अन्य सबतै ठाउँरा स्पेहिङ रेटेररयल ओछ्ाइएको हुनछ। स्पेहिङ रेटेररयलको रूपरा प्रायः सोिटि (काठको धरुलो) र 

परुनः प्रयोग कम्पोटि (हकण्वित वा पकाएर सरुकाइएको कम्पोटि) प्रयोग गररनछ। वाटर पटको रूपरा प्रायः वाटर ट्ाङ्कको प्रयोग गररनछ। 

मरल्ल्कङ पाल्मर नारक फरक कोठारा दूध दहुुने गररनछ।

दूध दहुुने प्रणाली

�ाकुम रेगुलेटर

�ाकुम गेज

ब� कुलर

िम� �ो

थनु कप

दूध क�ेनर
(िम� िरिसभर जार)

ट�य्ाप�ाकुम �ा�

�ाकुम प�

�ाकुम पाइप

दूध  वाह पाइप प�टेर

हफ्-बान्म गोठ

दूध दहुुने रोबटमरल्ल्कङ पाल्मर
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　हफ्-टिलरा तस्बिररा देखाइएको जसरी, प्रते्यक गाईको बिे (काउबिे) षवभाजन गररएको हुनछ। यसको र हफ्-बान्मको शभन्ता यिी िो।

　हफ्-बान्म र हफ्-टिलको गोठरा बललयो गाईले करजोर गाईलाई फरु ि कने्नरबाट भगाई, करजोर गाईले खाने आिारको पररराण कर 

हुने अवस्ािरू हुनछन।्

 दूधालु गाईको पाचन प्रणाल ी

・�दूधालरु गाईको 4 वटा भरुँिीिरू हुनछन।्

・�सबतैभन्ा ठूलो भरुँिी, पहिलो भरुँिी िो र यसलाई रुरेन भषननछ।

・�रुरेनरा धरेतै सरुक्ष्म जीवाणरुिरू हुनछन ् र यी सरुक्ष्म जीवाणरुिरूले आिारलाई षवभाजन गरी, दूधालरु गाईको िरीरलाई पोिक तत्त्व 

(भोलटाइल फ्ाट्ी एधसि) आपूर्त गद्मछन।्

・ दूधालरु गाईिरूले एक पटक खाइसकेको (षनललसकेको) आिारलाई फेरर ररुखरा फका्मई, दातँले चपाएर टरुरिाटरुरिा पारी, फेरर षनलछन।् 

यसलाई "उग्राउने र रधसनो हुने गरी चपाउने" भषननछ।

・उग्राउने र रधसनो हुने गरी चपाउनाले, रुरेनरा सरुक्ष्म जीवाणरुले गनने रधसनो भएको आिारको षवभाजन र पाचन काय्मको गषत बढ्छ।

・ दूधालरु गाईको पहिलो भरुँिी (रुरेन) रा अन्को टिाच्म र रफेजको फाइबरबाट भोलटाइल फ्ाट्ी एधसि (एधसहटक एधसि, प्रोषपयोषनक 

एधसि, ब्रुटेररक एधसि) बनाइनछ र यसलाई दूधालरु गाईको िरीरले सोसेर दूधको उत्ादन तरा िरीरलाई कायर राख्को लामग प्रयोग 

गररनछ।

・दूधालरु गाईको दूध उत्ादन र िरीरलाई कायर राख्को लामग आवश्यक प्रोहटन सानो आन्द्राबाट सोधसने अमरनो एधसिबाट बनाइनछ।

 आहाि

・ प्रायः रफेजको रूपरा िासँ साइलेज, रकतै  साइलेज, जरुनेलो साइलेज, सरुकाएको िासँ आहद, धान हकण्वित (फरनेने्ि) रफेज (राइस 

िोल रिप साइलेज), पराल आहद प्रयोग गररनछ।

・ प्रायः कन्सन्रिेटेि दानाको रूपरा, सन्रुललत दाना, रकतै , सोयाषबन मरल, रेपधसि मरल, ढरुटो, खाद् उत्ादनिरू बनाउँदा षनस्कने करु रािरू 

(तोउफरु को छोरिा, षबयर ललज), षबट पल्प आहद प्रयोग गररनछ।

हफ्-टिल गोठको फरु ि कने्नर हफ्-टिल गोठको बिे (काउबिे)
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・ सन्रुललत दाना भनेको सन्रुललत दाना कारखानारा षवशभन् आिारको कच्ा पदार्म मरसाई बनाइने आिार िो र यसरा धरेतै जस्ो अन्को 

रूपरा रकतै  र ओइल मरलको रूपरा सोयाषबन मरल प्रयोग गररनछ।

・ साइलेज भनेको रधसनो गरी काटेको िासँ र धान अरवा रकतै  (िाठँ, पात र अन्को मरश्रण) लाई अक्सिजन (िावा) नभएको म्स्षतरा 

बन् गरी भणारण गररने आिार िो।

・ हढलो काहटएको िासँको भन्ा पषन चािँो काहटएको िासँको प्रोहटन तत्त्विरू र फाइबरको पाचन दर उच् हुनछ र पौषष्टक रूल् पषन 

बढी हुनछ।

टावर साइलो बन्कर साइलो सन्रुललत दाना ट्ाङ्क

आहाि भण्ािण सुविधाहरू

सरुकाएको िासँ आहद कन्सन्रिेटेि दानासाइलेज

आहािको िकधसमहरू
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 आहािको प ौव टिक मूल्य

（1�）आिारको तत्त्विरू रूिि प्रोहटन, रूिि फ्ाट, काबपोिाइिरिेट, मरनरल र शभटामरनको पररणारद्ारा देखाइएको हुनछ।

（2�）जापानरा दूधालरु गाईको आिारको पौषष्टक रूल् (एनजथी), TDN (पचाउन सहकने पोिक तत्विरूको करु ल पररराण) रा 

देखाइएको हुनछ।

（3�）अन्िरूरा उच् पाचन दर भएको टिाच्म धरेतै हुने हुनाले, TDN को पररराण धरेतै हुनछ र सरुक्ा पदार्मिरू रध् ेरकतै को TDN 

पररराण अत्यन्तै उच्, 93.6% हुनछ।

（4�）िासँरा धरेतै फाइबर हुनछ तर यसको पाचन दर अन्को टिाच्म भन्ा पषन कर हुने हुनाले, यसरा TDN को पररराण पषन रकतै को 

भन्ा कर हुनछ।

（5�）िासँ (धान) सरूि िासँको सन्भ्मरा, काटन्े सरय अनरुसार त्यसरा भएको रूिि प्रोहटनको पररराण र फाइबरको पाचन दर 

ताललकारा देखाइएको जसरी फरक हुनछ। हढला काटन्े िासँको भन्ा चािँो काटन्े िासँको पौषष्टक रूल् बढी हुनछ।

घासँ काट्खने समय ि पौवटिक मलू्य (इटाललयन िाइग्ास, दटमोथी)

बाला लाग्रु अगाहि बाला लाग्े अवधध फूल फरु लने अवधध

इटाललयन राइग्रास

　रूिि प्रोहटनको पररराण सरुक्ा पदार्मको % 18.4 13.7 8.3

　करु ल फाइबरको पाचन दर % 75 60 50

हटरोरी

　रूिि प्रोहटनको पररराण सरुक्ा पदार्मको % 17.5 10.0 8.8

　करु ल फाइबरको पाचन दर % 70 60 47
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 आहाि उत्ादन

（1�）साइलेज भनेको िासँ र धान अरवा रकतै  (िाठँ, पात र अन्को मरश्रण) लाई अक्सिजन ब्क गररएको वातावरणरा भणारण 

गरी, ल्ाक्टिक फरनेने्सन गराई बनाइने भणारण आिार िो।

（2�）राम्ो साइलेज बनाउनको लामग, कच्ा पदार्मिरूलाई रधसनो गरी काटेर, पया्मप् धरच्रु र खादँ् रु रित्त्वपूण्म हुनछ।

सट्ाक साइलोसट्ाक साइलो बनाउने

िासँबाली सङ्कलन काय्मरोअर कन्न्डसनरद्ारा काटन्े

रोलबले साइलेजर् याषपङ रेधसनले र् याषपङ

रोलबलेरले बनने काररोअर कन्न्डसनरद्ारा काटन्े

घासँ साइलेज िनाउने तयािी
स्ट्ाक साइलो

घासँ साइलेजको िोलिेल 
प्रणाली
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 आहािको आपूर् त

・ गाईलाई छरु ट्ाछरु ट्तै रफेज र कन्सन्रिेटेि दाना हदने षवधधलाई सेपरेट हफहिङ भषननछ भने पहिले नतै दबुतैलाई मरसिररा िालेर मरसाई सँगतै 

हदने षवधधलाई मरशश्रत आिार (TMR) षवधध भषननछ।

・ षबयाएपलछ दूध हदने गाई (दूध दहुुने गाई) ले हदने दूधको पररराण वृमधि भएसँगतै गाईले खाने आिारको पररराण पषन वमृधि हुनछ।

・ दहुुने दूधको पररराणको वृमधिसँगतै कन्सन्रिेटेि दाना खाने आिारको पररराण वमृधि हुनछ र सेपरेट हफहिङरा रफेज र कन्सन्रिेटेि दानाको 

अनरुपात (सन्रुलन) षवचार गरी, धरेतै कन्सन्रिेटेि दाना नखरुवाउने गरी ध्ान हदनरुपछ्म। यस करु राको िकरा, मरशश्रत आिार (TMR) 

षवधधरा सन्रुललत ढंगरा दबुतैको खाने पररराण वमृधि गन्म सहकनछ।

・ सेपरेट हफहिङ षवधध अपनाउँदा, सरुरुरा सरुकाएको िासँ आहद र साइलेज जस्ा रफेज हदई, त्यसपलछ कन्सन्रिेटेि दाना हदनरु राम्ो हुनछ।

　तलको ताललकारा दूध दहुुने गाईलाई हदने आिारको उदािरण देखाइएको छ।

िोक्ाइदो    दतैषनक दूधको पररराण 40kg

　　　 िासँ साइलेज 10kg, रकतै  साइलेज 14kg, सन्रुललत दाना 10kg, सरुकाएको अल्फाल्फा 2kg, षबट पल्प 

3kg

इबाराकी जजल्ा    दतैषनक दूधको पररराण 28kg

　　　 सरुकाएको हटरोरी 4kg, सरुकाएको अल्फाल्फा 2.9kg, सरुकाएको बरररुिा ग्रास 3.4kg, सन्रुललत दाना 

6.3kg, षबट पल्प 3kg

 दूधको गुणस्ति ि थुनेलो

（1�）दूधको गरुणस्र जाचँ गदा्म, षबरिीको लामग पठाइने गाईको मरशश्रत दूध (धरेतै गाईिरूको दूधको मरश्रण) द्ारा जाचँ गररनछ।

（2�）मरशश्रत दूधको जाचँ नषतजा अनरुसार दूधको षबरिी रूल् फरक हुनछ।

（3�）गाईको बरानको जाचँ गरररिकेो अवस्ारा, एक रहिनारा एक पटक प्रते्यक गाईको दूधको गरुणस्र जाचँ गररनछ।
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・ षबयाउने षबचत्कतै को गाईको दूधलाई षबगौती दूध भषननछ।

・ सारान्य दूध (औसत दूध) को तरुलनारा षबगौती दूधरा हुने तत्त्विरू फरक हुने हुनाले, षबयाएपलछ 5 हदनसम्मको दूध षबरिीको लामग 

पठाउन सहकँदतैन।

・ ररुनेलो भनेको दूधालरु गाईको कलचौिँो शभत्र तीव् रूपरा रोगाणरुको वमृधि हुने रोग िो। ररुनेलो भयो भने कलचौिँोरा सरुजन भई, ज्वरो 

आउने र कलचौिँो सरुषन्ने, दखु्े जस्ा नतैदाषनक लक्णिरू देखखनछ। कलचौिँोरा रोगाणरुले संरिरण गर् यो भने, सेतो रतिकोिको सङ््ा 

वमृधि हुनछ। त्यसपलछ ती सेतो रतिकोिले ब्ाटेिररया जस्ा बाहिरी करु रािरू खानछन ्ती दूधरा मरधसएर बाहिर षनस्कने हुनाले दूधरा 

सोराहटक सेलको सङ््ा बढ्छ। दूधको सोराहटक सेल, यो सेतो रतिकोि र स्न ग्रन्थिको उषक्एको ऐषपधरललएल सेलको टरुरिाबाट 

बनेको हुनछ। सारान्यतया स्स् दूधालरु गाईको सोराहटक सेलको सङ््ा 2 लाख/ml वा सोभन्ा कर हुनछ। सारतै गाईको दूधको 

स्च्छता गरुणस्र रूल्ाङ्कनरा दूधरा भएको सोराहटक सेलको सङ््ा प्रयोग गररनछ।

 पाचन प्रणाल ी ि खुिको िोग

（1�）खासरा दूधालरु गाई िासँ खाने िाकािारी जनावर िो तर िाल धरेतै दूध उत्ादन गन्मको लामग गाईलाई खरुवाइने अन्को टिाच्मको 

पररराण वमृधि भइरिकेो छ।

（2�）पहिलो भरुँिी (रुरेन) रा अन्को टिाच्मको पाचन िासँको फाइबरको तरुलनारा अत्यन्तै चािँो हुनछ र धरेतै अन्को टिाच्मको खरुवाएरा 

भोलटाइल फ्ाट्ी एधसि र ल्ाक्टिक एधसिको उत्ादन बढी हुनछ।

（3�）त्यसतैले, धरेतै अन् खरुवायो भने रुरेनको pH (िाइिरिोजन आयनको एकाग्रता) कर भई, सबक्क्षनकल रुरेन एधसिोधसस वा खरुरको 

रोग हुने खतरा हुनछ।

（4�）खरुट्ा र खरुररा हुने सरस्या (लामरनाइहटस, खरुरको रोग) को कारण जापानरा धरेतै गाईिरू उत्ादनिीन हुने गद्मछन।्

（5�）दूधालरु गाईले कन्सन्रिेटेि दाना चयन गरी खानाले (रोजरे खाने गना्मले) पषन खरुट्ा र खरुररा हुने सरस्या देखखन सकछ।

（6�）षनम्न ताललकारा एबोरेज् हिसप्सेरेन्, रुरेन एधसिोधसस र लामरनाइहटस भएको गाईको म्स्षत देखाइएको छ।

दूधको गुणस्तिको मापदण् (उदाहिण)

उतृ्ष्ट दूधको गरुणस्र सारान्य दूधको गरुणस्र सरुधार आवश्यक दूधको गरुणस्र

दूध फ्ाटको अनरुपात % 3.9 वा सोभन्ा बढी 3.5～3.89 3.0～3.49

दूध प्रोहटनको अनरुपात % 3.4 वा सोभन्ा बढी 3.1～3.39 2.8～3.09

नन ्फ्ाट सोललि तत्त्वको अनरुपात % 8.8 वा सोभन्ा बढी 8.5～8.79 8.0～8.49

सोराहटक सेलको सङ््ा दििजार/ml 10 भन्ा कर 10～29 30～99 अरवा सोभन्ा बढी
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दूधालरु गाईको पाचन प्रणालीको सरस्या र लामरनाइहटस

रोग रोग लाग्रुको कारण दूधालरु गाईको लक्ण

एबोरेज् 
हिसप्सेरेन्

प्रायः षबयाए लगत्तै रफेजको करी र ठूलो रात्रारा 
कन्सन्रिेटेि दाना हदनाले हुने गद्मछ

खानारा रुचच हँुदतैन, िक्ति कर हुनछ, दूधको 
पररराण िटछ्

रुरेन एधसिोधसस
ठूलो रात्रारा अन्को टिाच्म खानाले पहिलो भरुँिी (रुरेन) 
रा ल्ाक्टिक एधसि जम्मा भई, अस्ाभाषवक ढंगरा 
pH िटछ्

खानारा रुचच हँुदतैन, पहिलो भरुँिीको ररुभरेन् 
िटछ्, दूधको पररराण िटछ्, कलेजोको क्रता 
िटछ्

लामरनाइहटस
रुरेन एधसिोधससको बलेा बनेको ल्ाक्टिक एधसि र 
हिटिामरन खरुरको िर्रसको स-साना रक् तनलीिरूरा 
असर गरी सरुजन हुनछ

हिि्ँन कहठनाइ हुने हुनाले फरु ि कने्नर र वाटर 
पटरा जान सक्तैन, गाईले खाने आिारको 
पररराण िटछ्, दूधको पररराण िटछ्

(गाई तरा गोरुका रोगिरू, हकन्ाइ प्रकािन कम्पनी ललमरटेि, 1980)

 दूधालु गाईको प्रजनन

・ औसत रूपरा षबयाएपलछको दूधालरु गाई प्रते्यक 21 हदनरा उत्जेजत हुने गद्मछ।

・ उत्जेजत भएको सरय नछरु टाईकन कृमत्रर गभा्मधान गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। हिजोआज कृमत्रर गभा्मधान रात्र नभईकन, जापाषनज 

ब्लाक क्ाटलको षनिेचचत कोि प्रत्यारोपण गनने, षनिेचचत कोि प्रत्यारोपण पषन लोकषप्रय भइरिकेो छ।

・ प्रायः फ्ोजन वीय्म प्रयोग गररनछ।

・ दूधालरु गाई उत्जेजत भयो भने बाहिरी प्रजनन अङ्रा रगत जम्मा हुनछ र बाक्ो तरल पदार्म षनन्स्कनछ।

・ उत्जेनाको चरर अवस्ारा अरू गाई वा गोरु ढािँरा चढे पषन स्ीकार गनने म्स्षत (सट्ान्न्डङ इटिरिस) हुनछ र त्यस म्स्षतको 

अवलोकन रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ गभ्मधारण परीक्णद्ारा अणा षनिेचन भए नभको षनश्चय गररनछ।

・ दूधालरु गाईको आदि्म षबयाउने सरयको अन्राल, िरेक वि्म 1 बते िो।
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 व ियाउने

・ दूधालरु गाई षबयाएको बलेाको बाछा/बाछछीको तौल लगभग 45kg हुनछ।

・ रानछेले केिी पषन गनरु्म नपनने प्राकृषतक िेललभरी उत्र हुनछ तर षबयाउन गाह्ो भएको बलेा बच्ा जन्ाउन सियोग गनरु्म आवश्यक हुनछ।

・ बच्ा जन्ाउन सियोग गनने बलेा आरा गाईको बर्म क्ानलरा चोट नपरुग्े र ब्ाटेिररयाको संरिरण नहुने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

・ बाछा/बाछछी जन्केो लगभग 6 िण्ा शभत्र गभा्मनाल (जन्पेलछ) षनन्स्कनछ।

・ आफूले जन्ाएको बाछा/बाछछीलाई चाटेर आराले िरीरको सति सरुकाउँलछन ्तर बाछा/बाछछीलाई सरुकेको स्पेहिङ रेटेररयलरा सानरु्म 

रित्त्वपूण्म हुनछ।

 व िग ौत ी दूध व पयाउने

・ रोग प्रषतरोधात्मक क्रता बढाउनको लामग जन्केो बाछा/बाछछीलाई प्रिस् रात्रारा इम्ूनोग्ोबरुललन भएको षबगौती दूध खरुवाउनरु 

रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ करसेकर जन्पेलछ 3 हदनको अवधध बाछा/बाछछीलाई षबगौती दूध खरुवाउनरु राम्ो हुनछ।

 िा्ा/िा् छीलाई दूध व पलाएि हका्सउने ि व तन ीहरूको व िकास

（1�）6 िप्ाको उरेररा दूध छरु टाइने, "चािँो दूध छरु टाउने षवधध" धसफाररस गररनछ। यस्ो अवस्ाको आिार खरुवाउने षवधध तलको 

ताललकारा देखाइएको छ।

कृमत्रर गभा्मधान
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चाडँो दूध ्ुटाउने विधधमा आहाि खिुाउने (उदाहिण)

षबगौती दूध जन्केो 4 िण्ा शभत्र 1～2 ललटर, 4～6 िण्ाको अवधधरा 2 ललटर

मरल्क ररप्सेर र आराको दूध ललकरु इि मरल्क ररप्सेर रात्र खरुवाउने खणरा, 1 हदनरा 600ｇ, (रनतातो पानीरा 
िोलेर खरुवाउने), दूध रात्र प्रयोग गनने खणरा 1 हदनरा 4.5kg, यो 6 िप्ा सम्म 
खरुवाउने

काफ टिाट्मर दूध छरु टाउने कन्सन्रिेटेि दाना (कृमत्रर दूध)　जन्केो 1 िप्ाको उरेर जषतबाट 
खरुवाउने।
1～2 िप्ाको उरेर 0.1kg/हदन 2～3 िप्ाको उरेर 0.2kg/हदन
3～4 िप्ाको उरेर 0.5kg/हदन 4～5 िप्ाको उरेर 0.8kg/हदन
5～6 िप्ाको उरेर 1.2kg/हदन
(त्यसपलछ, 3 रहिनाको उरेरसम्म रिरबधि रूपरा बढाई, प्रषत हदन अधधकतर 2.5kg)

सरुकाएको िासँ आहद राम्ो गरुणस्रको सरुकाएको िासँ आहदको फ्ी हफहिङ

(जापान रानक हफहिङ, दूधालरु गाई, उत्ादन पिरु चचहकत्ा प्रणाली, दूधालरु गाई संग्रि 1)

（2�）दूधालरु गाईको षवकास अवधधरा षनम्न दईु करु रािरूलाई लशक्त गररनछ।

　　①　राम्ो गरुणस्रको रन पराउने रफेज खरुवाई पहिलो भरुँिी (रुरेन) को पया्मप् षवकास गराइनछ।

　　②　उचचत रात्रारा व्यायार गराई, रासंपेिी र िड्ीिरूको पया्मप् षवकास गराइनछ।

 िा्ा/िा् छीको स्वास्थ्य व्यिस्ापन

・ बाछा/बाछछीलाई पखाला, सेप्ीसीमरया, षनरोषनया आहद हुने खतरा हुनछ।

・ बाछा/बाछछीलाई राम्ोसँग िावाको आवतजावत हुने र िार लाग्े सफा वातावरणरा हुका्मउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ बाछा/बाछछीलाई हुका्मउनको लामग प्रायः काफ ह्ाच वा काफ केजको प्रयोग गनने गररनछ।

・ काफ ह्ाच र काफ केजरा धरेतै स्पेहिङ रेटेररयल प्रयोग गरी, त्यसलाई सफा राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ।
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 िड ी कन् डिसन स्कोि

（1�）दूधालरु गाईको छाला र रासरु बीचरा भएको बोसोको स्रलाई बिी कन्न्डसन भषननछ।

（2�）सं्ात्मक रानरा पररवत्मन गररएको बिी कन्न्डसनलाई "बिी कन्न्डसन स्कोर" भषननछ र BCS द्ारा जनाइनछ।

（3�）BCS 2.0～5.0 को दायरारा जनाइनछ।

（4�）BCS रापन गदा्म कोसिा, कम्मरको िड्ी, इन्स्कएर, टरिान्सभस्म प्रोसेस, ललगारेन्र स्यारिोपिाइनल र स्यारिोइललयाक ललगारेन्को 

अवलोकनद्ारा षनधा्मरण गररनछ।

（5�）BCS को दूध उत्ादन र प्रजनन नषतजासँग गहिरो सम्बन् हुने हुनाले, दूधालरु गाईको उत्ादन अवधध अनरुसार षनम्न लशक्त रान 

षनधा्मरण गररएको छ।

　　①　षबयाउने बलेा 3.50 जषत, 3.25～3.75 को दायरा शभत्र हुनरुपननेछ

　　②　दूध दहुुन सरुरु पलछको अधधकतर िटाइको दायरा 0.75 देखख 1.0 सम्म हुनरुपननेछ।

　　③　जषत नतै हढला भए तापषन, षबयाएको 100 हदन जषतसम्मरा सरुधार सरुरु हुने गरी व्यवस्ा गनरु्मपननेछ।

　　④　सरुक्ा अवधधरा 3.25～3.75 को दायरारा हुनरुपननेछ।

काफ ह्ाच
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सिल BCS=3 साधािण

 पूरा िरीर: तस्बिरको गाईको िरीररा रोरतै बोसो लागेको छ तर यो साधारण  चाक: V आकार
 राषनने दायरा शभत्रतै पछ्म।  िरीरको िरेक अङ्को आकार  कम्मरको िड्ी र इन्स्कएर गोलाकार छ।
 प्रटि हुनाले, पया्मप् क्रता प्रदि्मन गन्म सके् जस्ो देखखनछ।

सिल BCS=4 आिश्खयकता भन्खदा मोटो

 पूरा िरीर: तस्बिरको गाईलाई आवश्यकता भन्ा रोटो रोटो राषननछ। चाक: U आकार
 छाला र रासरु बीच अनावश्यक बोसो लागेको छ र अङ्िरू अत्यन्तै  कम्मरको िड्ी र इन्स्कएरलाई बोसोले 
 अपिष्ट छन।्���षबयाएपलछ सरस्या हुने खतरा हुनछ।    ढाकेको छ।

तस्बिर प्रदायक (पूरा िरीरको 3 तस्बिरिरू): राषष्टरिय कृषि तरा खाद् अनरुसन्ान षनयोग, अहकको षनधसउरा प्रररुख अनरुसन्ानकता्म
तस्बिर प्रदायक (चाकको 6 तस्बिरिरू): तोचचगी जजल्ा पिरुपालन तरा िेरी फार्म अनरुसन्ान केन्द्र

सिल BCS=2 दुि्खलो

 पूरा िरीर: तस्बिरको गाई अत्यन्तै दबु्ो राषननछ। चाक: V आकार
 सू्र्त छतैन र पेट खोरिो हुनाले क्रता प्रदि्मनको आिा गन्म सहकँदतैन। कम्मरको िड्ी र इन्स्कएर कोणीय छ।

〈सिल िडी कन्डिसन स्कोि वनधा्सिण नमनुा〉

िडीिडी कन्डिसनकन्डिसन
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 गोिि तथा गहँतको ि कध सम

・ दूधालरु गाईको रलरूत्ररा, ठोस पदार्म, स्लरी र तरल पदार्म गरी तीन हकधसरका चीजिरू हुनछन।्

・ गँहुत िटाईएको गोबर र स्पेहिङ रेटेररयल मरशश्रत चीजलाई ठोस पदार्म भषननछ र यसबाट कम्पोटि बनाइनछ।

・ गोबर िटाइएको गँहुतलाई तरल पदार्म भषननछ।

・ स्लरी भनेको गोबर र गँहुत मरशश्रत चीज िो। यो ट्ाङ्करा भणारण गरी, रल र मररेन ग्ासँको उत्ादनरा प्रयोग गररनछ।

 कम्ोस्ट व नमा्सण तथा प्रयोग

・ कम्पोटि भनेको दूधालरु गाईको गोबर र गोबर तरा स्पेहिङ रेटेररयल मरशश्रत चीजलाई एरोषबक सूक्ष्म जीविरूले (अक्सिजन भएको 

वातावरण) षवभाजन गरी, पानीको रात्रा िटाइएको उत्ादन िो।

・ राम्ो गरुणस्रको कम्पोटि बनाउनको लामग, पया्मप् रात्रारा िावाको आपूर्त गनरु्म आवश्यक हुनछ र त्यसको लामग फका्मउने (चलाउने 

र मरसाउने) गररनछ।

・ कम्पोटिलाई रलको रूपरा प्रयोग गररनछ। सरुकाइएको कम्पोटिलाई स्पेहिङ रेटेररयलको रूपरा परुनः गोठरा प्रयोग गररने अवस्ािरू 

हुनछन।् यसलाई "परुनः प्रयोग कम्पोटि" भषननछ।

・ 60～65% जषत पानीको रात्रा भएको कम्पोटिलाई सबतैभन्ा राम्ो राषननछ र त्यसको लामग सिायक सारग्री आहद मरसाएर कम्पोटि 

बनाउने गररनछ।

・ राम्ोसँग कम्पोस्टिङ भइरिकेो म्स्षतरा तापरिर वमृधि हुनछ। त्यस्ो अवस्ाको तापरिर 70～80℃ हुनछ र त्यो तापरिरले रोगाणरु, 

परजीवी, झारपातको बीउ आहद रछ्म।

बान्म क्क्नरद्ारा गोठबाट ओसाररएको गोबर र स्पेहिङ रेटेररयल स्लरी ट्ाङ्क
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कम्पोटि हिपो
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 िाग् ु(जापाव नज ब्लाक क्ाटल)

　वाग्रु भनेको जापानी उत्ादकिरूद्ारा लारो सरय लगाई नस्लसरुधार गररएको, जापानरा उत्चत् भएको गाई िो र यसलाई 

सावधानीपूव्मक सरुरशक्त राखखएको छ। जापाषनज ब्लाक क्ाटल (कालो रङ्), जापाषनज ब्ाउन क्ाटल (पिेलँो र कतै लो रङ् मरशश्रत), 

जापाषनज सट्मिोन्म क्ाटल र जापाषनज पोल्ड क्ाटल गरी चार हकधसरका वाग्रु छन,् तर सबतैभन्ा बढी पाललने वाग्रु जापाषनज ब्लाक 

क्ाटल िो। जापाषनज ब्लाक क्ाटलिरू नम् स्भावका हुनछन।्

（１�）प्रजनन गाईको पोषण व्यिस्ापन

　①　प्राकृषतक�स्नपानरा�प्रजनन�गाईको�पोिण�व्यवस्ापन

　　〇गभ्मधारणको�अन्त्य�षतर

　　　・षबयाउनरु�2�रहिना�अगाहि～षबयाउने�बलेासम्म�पेटको�बच्ाको�तीव्�गषतरा�षवकास�हुनछ।

　　　・आरा�गाईको�िरीरलाई�कायर�राख्�चाहिने�पोिण�र�पेटको�बच्ाको�षवकासरा�चाहिने�पोिण�आवश्यक�हुनछ।

　　〇स्नपान�अवधध

　　　・दहुुने�दूधको�पररराण�अनरुसार�आिार�खरुवाउनरु�आवश्यक�हुनछ।

　　　・आरा�गाईको�पोिण�म्स्षत�अनरुसार�खरुवाउने�पररराण�बढाउने�र�िटाउने�गनरु्मपछ्म।

　②�　कृमत्रर�स्नपानरा�प्रजनन�गाईको�पोिण�व्यवस्ापन

　　　प्राकृषतक स्नपानको आरा गाईको तरुलनारा स्नपान अवधध एकदर छोटो हुनछ।

　　〇गभ्मधारण�अवधध

　　　・यो�र�प्राकृषतक�स्नपानको�आरा�गाई�एकतै �िो।

　　〇स्नपान�अवधध

　　　・गभ्मधारणको�अन्त्य�षतर�खरुवाउने�आिारको�पररराणलाई�षनरन्रता�हदइनछ।

　　　・आरा�गाईको�पोिण�म्स्षत�अनरुसार�आवश्यक�पररराणको�आिार�खरुवाउनरुपछ्म।

（２）विफ गाईको प्रजनन

・औसत रूपरा षबयाएपलछको षबफ गाई प्रते्यक 21 हदनरा उत्जेजत हुने गद्मछ।

・उत्जेजत भएको सरय नछरु टाईकन कृमत्रर गभा्मधान गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ जापानी उत्ादकिरूको लामग वाग्रुको वीय्म र षनिेचचत कोि अत्यन्तै रित्त्वपूण्म करु रा हुनाले, निराउने गरी तालचा लगाउन सहकने 

ठाउँरा भणारण गनने आहद गरी, उचचत ढंगरा व्यवस्ापन गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

विफ क्ाटल２
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・ षबफ गाई उत्जेजत भयो भने बाहिरी प्रजनन अङ्रा रगत जम्मा हुनछ र बाक्ो तरल पदार्म षनन्स्कनछ।

・ उत्जेनाको चरर अवस्ारा अरू गाई वा गोरु ढािँरा चढे पषन स्ीकार गनने म्स्षत (सट्ान्न्डङ इटिरिस) हुनछ र त्यस म्स्षतको 

अवलोकन रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ गभ्मधारण परीक्ण (जाचँ) द्ारा अणा षनिेचन भए नभको षनश्चय गररनछ।

・ षबफ गाईको आदि्म षबयाउने सरयको अन्राल, िरेक वि्म 1 बते िो।

（３）वियाउने

・ आरा षबफ क्ाटल षबयाउने बलेाको बाछा/बाछछीको तौल लगभग 30kg हुनछ।

・ रानछेले केिी पषन गनरु्म नपनने प्राकृषतक िेललभरी उत्र हुनछ तर षबयाउन गाह्ो भएको बलेा बच्ा जन्ाउन सियोग गनरु्म आवश्यक हुनछ।

・ बच्ा जन्ाउन सियोग गनने बलेा आरा गाईको बर्म क्ानलरा चोट नपरुग्े र ब्ाटेिररयाको संरिरण नहुने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

・ बाछा/बाछछी जन्केो लगभग 6 िण्ा शभत्र गभा्मनाल (जन्पेलछ) षनन्स्कनछ।

・ आफूले जन्ाएको बाछा/बाछछीलाई चाटेर आराले िरीरको सति सरुकाउँलछन ्तर बाछा/बाछछीलाई सरुकेको स्पेहिङ रेटेररयलरा सानरु्म 

रित्त्वपूण्म हुनछ।

（４）जापावनज ब्लाक क्ाटलको िा्ा/िा्छीको व्यिस्ापन

　①　जन्केो बलेाको तौल

　　　जापाषनज ब्लाक क्ाटलको जन्केो बलेाको तौल लगभग 28kg जषत हुनछ।

उत्जेजत व्यविार

प्राकृषतक स्नपान कृमत्रर स्नपानषबयाउने षबचत्कतै
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　②　षबगौती दूध षपयाउने

　　�　जन्केो 2～3 हदन षबगौती दूध षपलाइनछ। षबगौती दूधरा बाछा/बाछछीको संरिारक रोगप्रषतको प्रषतरोधात्मक क्रता बढाउने 

इम्ूनोग्ोबरुललन हुने हुनाले,अषनवाय्म रूपरा षबगौती दूध षपलाइनछ।

　③　जन्पेलछ आिार खरुवाउने प्रोग्रार

　　�　षनम्न ताललकारा जापान रानक हफहिङ, षबफ क्ाटल (2008 साल संस्करण) को चािँो दूध छरु टाउने षवधधरा आिार खरुवाउने 

प्रोग्रार (षबगौती दूध षपलाएपलछ) देखाइएको छ।

　　�　मरल्क ररप्सेररा पाउिर न्स्कर मरल्क, सरुक्ा मरल्क वेए, पाउिर अन् आहद हुनछ। कृमत्रर दूध भनेको स्नपान अवधधको 

ठोस आिार िो र यसरा गहँु, जौ, रकतै , सोयाषबन पाउिर आहद हुनछ।

जन्पेलछको हदनको उरेर
मरल्क ररप्सेर खरुवाउने पररराण
(एयर-िरिाइि रेटेररयल ｇ/हदन)

कृमत्रर दूध षपयाउने पररराण
(एयर-िरिाइि रेटेररयल ｇ/हदन)

सरुकाएको िासँ आहद

8－13 हदन
14－17 हदन
18－21 हदन
22－28 हदन
29－35 हदन
36－42 हदन
43－49 हदन
7－8 िप्ा
8－9 िप्ा

9－10 िप्ा
10－11 िप्ा
11－12 िप्ा
12－13 िप्ा
13－14 िप्ा

400

500

500

500

500

500

250

（250）
（250）
（250）

100 

200

300

500

800

1200

（1000）
1400

（1200）
1500

（1300）
1600

1700

1800

1900

　फ्री फहिहङ　

( ) शभत्र: 7 िप्ाको उरेर पलछ पषन स्नपानलाई षनरन्रता हदइएको खणरा खरुवाउने पररराण
मरल्क ररप्सेर:  मरल्क ररप्सेर िोलने तातो पानीको तापरिर, बाछा/बाछछीले षपउने बलेा, आराको दूधको तापरिर जषत नतै, लगभग 38

～40℃ हुने गरी बनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ। यसको लामग 45～50℃ को तातो पानीरा िोलनरु राम्ो हुनछ। मरल्क ररप्सेर 
िोलने बलेा, तातो पानी तयार गरी, त्यसरा मरल्क ररप्सेर िालेर िोलने र पगालने(राष्टरिीय षबफ क्ाटल षवकास कोि संि, 
केन्द्रीय पिरुपालन संि, "दूधको लामग पाललने जात र षबफ क्ाटलको पालनपोिण व्यवस्ापन प्रषवधध", िइेसेइ 18 साल)
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　④　बाछा/बाछछीको व्यवस्ापन सम्बन्ी रित्त्वपूण्म करु रािरू

　　�　जन्ने षबचत्कतै को बाछा/बाछछीको रोगाणरुप्रषतको प्रषतरक्ा क्रता करजोर हुने हुनाले, आरा गाईबाट ब्ाटेिररयाको संरिरण 

हुन नहदनको लामग काफ ह्ाच जस्ा बाछा/बाछछीलाई रात्र राखखने सरुषवधारा सारेर व्यवस्ापन गररनछ (दूधालरु गाईको अनरुचे्छद, 

पृष्ठ 44 को "� बाछा/बाछछीको स्ास्थ्य व्यवस्ापन" िेनरु्मिोस)्

　　�　िरेक हदन ताजा कृमत्रर दूध र सरुकाएको िासँ आहद खान हदने। राम्ो गरुणस्रको सरुकाएको िासँ आहद खान हदने।

　　�　ध्ानपूव्मक पखाला र नरर हदसाको अवलोकन गनरु्मपछ्म।

　　�　षनरोषनया भनेको "तनाव र पोिक तत्त्वको करीको कारण रोगप्रषतरोधात्मक क्रता करजोर", "ठन्डी वा सरुक्ापनको कारण 

ब्ोन्न्कयल म्ूकोजारा क्षत" र "अरोषनया ग्ासँको कारण शे्ष्मा जझल्ीरा क्षत" जस्ा म्स्षतरा रोगाणरुले संरिरण गरेरा लाग्े 

रोग िो। त्यसको रोकरारको लामग, "गोठको अरोषनया िटाउने", " गोठको सरसफाइ", "बाछा/बाछछीको िरीरको तापरिर कायर 

राख्े", "तनाव कर गन्मको लामग पया्मप् आिार खान हदने" र "षबगौती दूध षपयाउने" गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

（５）विकास अिधधको व्यिस्ापन सम्बधिी महत्त्वपूण्स कुिाहरू

　�　षवकास अवधध भनेको रोटो बनाउने षबफ क्ाटलको खणरा, दूध छरु टाएको सरयदेखख रोटो बनाउन सरुरु गनने सरयसम्मको अवधध 

िो। यो अवधधरा पया्मप् रात्रारा राम्ो गरुणस्रको रफेज खान हदई, शभत्री अङ्को षवकासका सारतै रासंपेिी र िड्ीिरूलाई बललयो 

बनाउने उपायिरू अपनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　�　जषत नतै हढला भए तापषन, 4～5 रहिनासम्मरा बाछालाई सरुरनने गररनछ।

（６）मोटो िनाउने

　�　जापाषनज ब्लाक क्ाटललाई 10 रहिनाको उरेर, लगभग 300kg भएको बलेादेखख रोटो बनाउन सरुरु गररनछ र बहुसङ्् 

क्ाटलिरूको सरूिलाई (बार लगाइएको िेरा) पाललनछ। लगभग 20 रहिनाको अवधध ररु्तया कन्सन्रिेटेि दानाले रोटो बनाउने 

गररनछ।

　①　जापाषनज ब्लाक क्ाटललाई रोटो बनाउने अवधध र आिार खरुवाउने

　　�　रोटो बनाउने अवधधको ररु् आिार अन् (रकतै  र जौ) बाट बनाइएको कन्सन्रिेटेि दाना िो र रफेजको सन्भ्मरा, रोटो बनाउने 

प्रारम्भिक चरण (10～16 रहिनाको उरेर) रा सरुकाएको िासँ आहद र पराल मरसाएर खरुवाइनछ तर त्यसपलछ रफेजको रूपरा 

पराल रात्र खरुवाइनछ। रोटो बनाउने प्रारम्भिक चरण～रध् चरणरा खरुवाइने परालको पररराण लगभग 2kg िो भने पलछल्ो 

चरणरा 1kg जषत पराल खरुवाउने गररनछ।
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　②　रोटो बनाउने अवधधको खाने आिार पररराण र रोटाइ नषतजा (अध्यनको एउटा उदािरण)

खाने आिार पररराण
(सरुक्ा सारग्री kg/हदन)

दतैषनक तौल वमृधि पररराण
kg/हदन

षबरिी गनने बलेाको तौल
kg

कन्सन्रिेटेि दाना पराल

प्रारम्भिक चरण 6.2 1.8 0.97

पलछल्ो चरण 7.2 0.9 0.67 725

प्रारम्भिक चरण 10 रहिनाको उरेर～18 रहिनाको उरेर पलछल्ो चरण 18 रहिनाको उरेर～27 रहिनाको उरेर

　③　रोटो बनाउने अवधधको व्यवस्ापन सम्बन्ी रित्त्वपूण्म करु रािरू

　　�　रोटो बनाउने अवधधको पलछल्ो चरणरा, "खान छोि्ने" भषनने, खाने आिार पररराण अषनयमरत भई, करु नतै एक सरयरा 

अचानक कर हुने सभिावना हुनछ। दतैषनक रूपरा आिार खाने पररराणको पररवत्मनको ध्ानपूव्मक अवलोकन गरी, "खान छोि्ने" 

भनेर षनण्मय गरेको बलेा पिरुचचहकत्ासँग परारि्म ललई, खान छोि्नरुको कारण पत्ा लगाएर आिार खरुवाउने षवधधरा आवश्यक 

उपायिरू अपनाउनरुपछ्म। ययनीिरूले प्रायः रुरेन एधसिोधससको कारण खान छोि्ने गछ्मन।् यो धरेतै अन् खान हदएको कारण हुने 

रोग िो।

　　�　गोरुिरूलाई धरेतै यरूोललधरयाधसस नारक एक यरूोलोजजकल रोग लाग्े गछ्म। प्रारम्भिक चरणरा योषनरा खतैरो प्रकारको रङ्को 

रधसनो ढरुङ्ा टाधँसएको जस्ो देखखनछ। गभिीर अवस्ारा, कम्मरको भाग दखु्े र रूत्रािय बन् हुने आहद भई, खान रन नलाग्े, 

रूत्रािय फरु टन्े र यरुरेमरयाको कारण रृत्यरु हुन पषन सकछ। सकेसम्म प्रारम्भिक चरणरा पत्ा लगाई, पिरुचचहकत्ालाई जाचँ गन्म 

लगाउनरुपछ्म।

　　�　रोटो बनाउने अवधधका अन्य रोगिरूरा, यरूोललधरयाधसस र रुरेन एधसिोधसस बािके पषन, षबफ उत्ादन क्ाटललाई ब्ोहटङ 

पषन पद्मछ। पहिलो भरुँिीरा उत्न् भएको ग्ासँ राम्ोसँग बाहिर नषनसे्कको बलेा यो लक्ण देखखने गछ्म।

　　�　गाई र गोरुको ठूलो तौललाई 4 वटाले खरुट्ाले रारेको हुनछ। त्यसतैले खरुरलाई सारान्य आकाररा राख्रु षबफ उत्ादन क्ाटलको 

स्ास्थ्य व्यवस्ापनरा अपररिाय्म हुनछ। त्यसको लामग षनयमरत रूपरा खरुर काटन्े गनरु्मपछ्म।
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　④　वाग्रुको िागँो रासरुको रूल्ाङ्कन

　　�　षबफको कारोबार िागँो रासरुको रूल्ाङ्कन नषतजाको आधाररा गररनछ। िागँो रासरु भनेको षबफ क्ाटलको शभत्री अङ्िरू, 

छाला आहद षनकाललएको भाग िो। रूल्ाङ्कन गदा्म िागँो रासरुको छतैटौ ं र सातौ ंकरङको बीचरा काटी, यो भाग पट्ट्को फ्ाट 

राब्मललङ, रासरुको रङ् र चरक, रासरुको कसाइ तरा टेकसचर, बोसोको रङ् र चरक र गरुणस्र अनरुसार शे्रणी षनधा्मरण गररनछ। 

जापाषनज ब्लाक क्ाटलको षविेिता भनेको यसको फ्ाट राब्मललङको शे्रणी अन्य षबफ क्ाटलिरू (वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) र 

िोललस्टिन गोरु) को भन्ा पषन उच् हुनरु िो।

　　�　जापानको जापाषनज ब्लाक क्ाटललाई रोटो बनाउने अवधध लारो हुनरुको एउटा कारण, अझ उच् शे्रणी फ्ाट राब्मललङ 

बनाउन चािनरु िो। फ्ाट राब्मललङको अकपो नार (जापानी भािारा) "धसरोफरु री" िो।

　　�　फ्ाट राब्मललङ बढाउनको लामग सरायोजन गरी शभटामरन A खरुवाउने पषन गररनछ।

 होल लस् स्टन गोरु

　दूधालरु गाई िोललस्टिनको बाछा सरुररेपलछ, त्यसलाई षबफ क्ाटलको रूपरा हुका्मइनछ। यसलाई सारान्यतया िोललस्टिन गोरुलाई रोटो 

बनाउने भनेर भषननछ।

（１�）होललस्स्टनको िा्ा/िा्छीको व्यिस्ापन

　①　िोललस्टिनको बाछा/बाछछी जन्केो बलेाको तौल

　　�　औसत रूपरा िोललस्टिनको बाछा/बाछछीको जन्केो बलेाको तौल लगभग 45kg हुनछ।

　②　षबगौती दूध षपयाउने

　　�　यो र अधिल्ो अनरुचे्छद (पृष्ठ 51) को जापाषनज ब्लाक क्ाटल एकतै  िो। स्स् गाई हुका्मउनको लामग षबगौती दूध षपलाउनरु 

पहिलो कदर िो।

　③　जन्पेलछ आिार खरुवाउने प्रोग्रार

　　�　जापाषनज ब्लाक क्ाटललाई जसरी नतै यसको दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने अवधधको आिार खरुवाउने प्रोग्रार पषन एकतै  

प्रहरियारा गररनछ। अरा्मत,् पया्मप् षबगौती दूध षपलाएपलछ मरल्क ररप्सेर र कृमत्रर दूध अषन सरुकाएको िासँ आहद खरुवाउनरुपछ्म  

धरेतै लारो भएको खरुरसारान्य लम्बाइ भएको खरुर
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(अधिल्ो अनरुचे्छद िेनरु्मिोस)्। षबगौती दूधबाट मरल्क ररप्सेररा फेनने बलेा बाछा/बाछछीलाई पखाला लाग्े खतरा हुने हुनाले, एकतै  

पटकरा पूण्म रूपरा नफेरीकन, मरल्क ररप्सेररा षबगौती दूध मरसाउने आहद गरी, बाछा/बाछछीको अवस्ा िरेेर अललअलल गरी 

फेददै जानरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　　 　षनम्न ताललकारा नवजात बाछा/बाछछीको सारान्य गोबरको म्स्षत देखाइएको छ।

िा्ा/िा्छीको सामान्य गोिि

गोबरको वगथीकरण गोबरको प्रकृषत तरा म्स्षत

जन्केो पहिलो िप्ा
गोबरको रङ् पिेलँो～िल्का खतैरो, जाउलो जस्ो～जनावरको बोसो जचत्को 
किापन हुनछ र च्ापच्ाप गछ्म। ठोस पदार्म भने पटक्तै  हँुदतैन। षनसे्कको 
बलेाको आकार कायर हुनछ।

मरल्क ररप्सेररा फेरेपलछ
गोबरको रङ्, पिेलँोदेखख खरानी रङ्को हुनछ। सरुकाएको िासँ आहद अरवा 
पराल खान रालेपलछ, ठोस पदार्म भएको जनावरको बोसो जस्ो च्ापच्ाप 
गनने पाउिर जचत्को किा हुनछ।

（２�）िा्ा/िा्छीको व्यिस्ापन सम्बधिी महत्त्वपूण्स कुिाहरू

　�　यो र अधिल्ो अनरुचे्छदको जापाषनज ब्लाक क्ाटलको "बाछा/बाछछीको व्यवस्ापन सम्बन्ी रित्त्वपूण्म करु रािरू" (50 पृष्ठ (4)) 

एकतै  िो। तलको तस्बिर काफ ह्ाचरा हुका्मइरिकेो दृश्य िो।

िोललस्टिनको बाछा/बाछछी र काफ ह्ाच
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　①　हििर्नङ

　　�　गाईलाई सरूिरा व्यवस्ापन गनने बलेा, धसङ भएकतै  म्स्षतरा रा्ो भने, "व्यवस्ापकप्रषतको खतरा" र "गाईिरू जरुधरे लाग्े 

चोट" बढ्ने हुनाले, िोललस्टिनको सन्भ्मरा, जन्केो 3 रहिनासम्म षतनीिरूलाई हििर्नङ गररनछ।

　②　सरुरनने

　　�　गोरुिरू बीचको प्रषतपिधा्म िटाउनरुका सारतै रासरुको गरुणस्र राम्ो गन्मको लामग, 3 रहिनाको उरेर नािेपलछ सरुरनने काय्म गनरु्म 

आवश्यक हुनछ।

（３�）विकास अिधधको व्यिस्ापन सम्बधिी महत्त्वपूण्स कुिाहरू

　�　4～10 रहिनाको उरेरको षवकास अवधधरा व्यवस्ापन सम्बन्ी रित्त्वपूण्म करु रािरू, "उग्राउने भरुँिीको षवकास र पहिलो भरुँिीको 

शभलस षवकास प्रवध्मन" र " रासंपेिी र िड्ीिरूलाई बललयो बनाउनरु" िो। त्यसको लामग राम्ो गरुणस्रको सरुकाएको िासँ आहद षनरन्र 

आपूर्त गददै, उचचत रात्रारा सन्रुललत दाना खरुवाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ। 5 रहिनाको उरेररा खान हदने सन्रुललत दानाको पररराण लगभग 

5kg िो र 6 रहिनाको उरेररा खान हदने पररराण लगभग 6kg िो।

（４�）होललस्स्टन गोरुलाई मोटो िनाउने

　�　िोललस्टिन गोरुलाई 7～8 रहिनाको उरेर, लगभग 280kg तौल भएको बलेादेखख रोटो बनाउन सरुरु गररनछ र 20 रहिना जषतको 

उरेररा वध गररनछ।

　�　क्रुस्यरु क्ते्रको िोललस्टिन गोरुलाई रोटो बनाउने अवधधरा खान हदने आिारको उदािरण षनम्न अनरुसार रिकेो छ।

क्सु् ुके्त्रको मोटो िनाउने फाम्समा खान ददने आहािको उदाहिण

रोटो बनाउने उरेर (रहिनारा) 7～11 11～18 18～22

अवधधरा बढेको तौल kg/हदन 1.3 0.7 0.8

पराल kg/हदन 3 1 0.6

सरुकाएको िासँ आहद kg/हदन 1 0 0

सन्रुललत दाना kg/हदन 4 10～11 12

（５�）मोटो िनाउने अिधधको व्यिस्ापन सम्बधिी महत्त्वपूण्स कुिाहरू

　�　जापाषनज ब्लाक क्ाटल षबफ उत्ादन क्ाटलको अनरुचे्छदरा लेखखए जसरी नतै, रुरेन एधसिोधसस र यरूोललधरयाधसस रोगसँग 

सम्बन्न्त करु राको दतैषनक अवलोकन र पिरुचचहकत्ासँगको परारि्म र जाचँ आवश्यक हुनछ।
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 िण्ससङ्कि (क्रसब् ीड) (F1)

　दूधालरु िोललस्टिन गाईलाई जापाषनज ब्लाक क्ाटलको वीय्मद्ारा कृमत्रर गभा्मधान गराई, जन्केो बाछा/बाछछीलाई वण्मसङ्कर 

(रिसब्ीि)(F1) भषननछ। वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) को जन्केो बलेाको तौल जापाषनज ब्लाक क्ाटल र िोललस्टिन जातको बीचरा पनने, 

लगभग 40kg हुनछ। फाइदाको रूपरा, िोललस्टिन जात भन्ा पषन सानो हुने हुनाले पहिलो बतेको िोललस्टिन जातलाई षबयाउन सजजलो 

हुने करु रालाई ललन सहकनछ।

（１�）F1 गाई/गोरुको उदे्श्य

　�　वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) गाई प्रयोग गनरु्मको उदे्श्य, िागँो रासरुरा उतृ्ष्ट फ्ाट राब्मललङ भएको जापाषनज ब्लाक क्ाटल र तौल 

वमृधिरा उतृ्ष्ट िोललस्टिन जात, दबुतैको षविेितािरू भएको षबफ क्ाटल बनाउनरु िो।

（２�）िा्ा/िा्छीको व्यिस्ापन, विकास अिधधको व्यिस्ापन ि मोटो िनाउने काय्सको व्यिस्ापन

　�　यो र राधर लेखखएको जापाषनज ब्लाक क्ाटल र िोललस्टिन गोरुको व्या्ा सारान्यतया एकतै  हुनाले, वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) गाईको 

कार सरुरु गरेको खणरा, उति भाग िेनरु्मिोस।्

（３�）िण्ससङ्कि (क्रसब्ीड) गाईलाई मोटो िनाउने

　�　वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) गाईको सन्भ्मरा, 7 रहिनाको उरेर, 250kg जषतको तौल भएको बलेा रोटो बनाउन सरुरु गररनछ र 

सारान्यतया 25 रहिनाको उरेर, लगभग 730kg तौल भएको बलेा षबरिीको लामग पठाइनछ।

　　तल वण्मसङ्कर (रिसब्ीि) गाईको रोटो बनाउने अवधधको हफहिङ प्रणालीको उदािरण देखाइएको छ।

िण्ससङ्कि (क्रसब्ीड) को मोटो िनाउने प्रणाली (उदाहिण)

प्रारम्भिक चरण रध् चरण पलछल्ो चरण

7～11.5 रहिनाको उरेर 11.5～18.5 रहिनाको उरेर 11.5～25 रहिनाको उरेर

दतैषनक तौल वमृधि पररराण kg 1.0－1.17 1.17－0.83 0.67－0.33

सन्रुललत दाना kg/हदन 5.0－8.5 9.0－11.0 8.5－7.5

अल्फाल्फा क्ूब 1.2－0.7 0.5 (～13.5 रहिना) 0

पराल 0.6－1.0 1.0 0.8－0.6

＊सन्रुललत दाना: पलछल्ो चरण 22～25 रहिनारा जौ पषन मरसाइनछ।
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 प्रजनन िङु्िको प्रजनन सम्बधि ी शि ीि व िज्ान तथा व्यिस्ापन

　पोरीको उत्जेजत हुने चरि 21 हदनको हुनछ र उत्जेनाको प्रारम्भिक चरण, उत्जेजत चरण, उत्जेनाको पलछल्ो चरण र उत्जेनाको 

संकेत नदेखखने उत्जेजत नहुने अवधध दोिोरररिनछ। प्रजनन बङ्रुरको पोरीको उचचत गभा्मधान अवधध पहिचान गरी गभा्मधान गराइनछ। 

प्राकृषतक गभा्मधान वा कृमत्रर गभा्मधान (AI) गराइने अवस्ा, अरवा दबुतै गराइने अवस्ािरू पषन हुन सकछन।् गभा्मधानको 21 हदन 

पलछ, परुनः उत्जेजत नभएरा गभ्मधारण भएको षनण्मय गन्म सहकनछ।

　गभ्मधारण अवधधरा बङ्रुरलाई एक्तै टिलरा राखखनछ र षबयाउने हदन नजजक भएपलछ िेललभरी बर भएको षनधा्मररत प्रसूषत खोररा 

साररनछ।

　बङ्रुरको िेललभरीरा करतै रात्र षबयाउन गाह्ो हुने गद्मछ र लगभग 10 मरनेटको अन्रालरा एउटा एउटा गरी बच्ा जन्ाउँछ। 

पाठापाठी जन्पेलछ साल षनन्स्कन सरुरु हुनछ र 2～3 िण्ारा धसमधिनछ। षबयाएपलछ, पाठापाठीलाई स्नपान गराइरिकेो अवधधरा 

बङ्रुरिरू उत्जेजत हँुदतैनन ्पाठापाठीलाई दूध षपलाउन छरु टाएको 4～5 हदनरा परुनः उते्जजत हुनछन।्

　गभ्मधारण गरेको बङ्रुरको रोटोपनले भ्ूण (गभ्मको बच्ा) को राम्ोसँग षवकास नहुने, षबयाउन गाह्ो हुने जस्ा सरस्यािरू षनमत्याउने 

हुनाले, िारीररक म्स्षत राम्ो छ वा नराम्ो छ अवलोकन गददै सीमरत आिार षवधध अपनाउनरुपछ्म। गभ्मधारणको पलछल्ो चरणरा, भ्ूण 

(गभ्मको बच्ा) को राम्ोसँग षवकास हुने गरी आिार रोरतै बढाउने गररनछ।

　दूध षपलाउनाले दूध षपलाएर बच्ा हुका्मइरिकेो प्रजनन बङ्रुरको तौल िटन्े सभिावना हुनाले आिार पररराण बढाउनरुपछ्म।

　षबयाएपलछ अललअलल गददै आिारको पररराण बढाउँदतै गई, खाने पररराण नपरुगेको खणरा, खान हदने सङ््ा बढाउने जस्ा उपायिरू 

अपनाइनछ। पाठापाठीलाई दूध षपलाउन छरु टाई दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने अवधध धसमधिएपलछ, आरा बङ्रुरको िारीररक म्स्षतलाई ध्ान 

हददँतै आिार सरायोजन गररनछ।

　प्रजनन बङ्रुरको भाले (भाले बीउ बङ्रुर) को वीय्म जाचँद्ारा िरुरिकीटको सङ््ा र सहरिय छ वा छतैन जाचँ गरी प्रयोग गररनछ। प्राकृषतक 

गभा्मधानको लामग हुका्मउने खणरा, पोरीको िरीर भन्ा ज्ादतै ठूलो नहुने गरी, ठूलो हुन नहदने गरी पालनपोिण व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म।

 पाठापाठ ीको दूध व पलाएि िच्ा हका्सउने ि व तन ीहरूको व िकास

　पाठापाठीको दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने अवधध र दूध छरु टाउने षबचत्कतै को अवधधको दिु्मटना दर सबतैभन्ा बढी हुनछ। जन्केो बलेाको 

िरीर कचचलो हुनछ तर तीव् गषतरा िरीरको रोगप्रषतरोधात्मक क्रता, पाचन क्रता तयार गरी, ययनीिरूको दूध छरु टाउने बलेाको तौल 

जन्केो बलेाको 6 गरुणा भन्ा बढी हुने गरी तीव् गषतरा बढ्छ। त्यसकारण िरीरको सन्रुलन गरुराउने खतरा हुनछ पषन भन् सहकनछ। 

पाठापाठीको परुच्छर तल षतर फकने को भएरा, ययनीिरूलाई सन्ो हँुदतैन। स्स् बङ्रुरको आखँारा तरल पदार्म लागेको हँुदतैन, उचचत रूपरा 

नाक ओधसलो हुनछ, परुच्छर बरेरएको हुनछ र रौ ंचरकदार भई, बङ्रुर राम्ो म्स्षतरा हुनछ।

　जन्ने षबचत्कतै  पाठापाठीलाई पया्मप् आरा बङ्रुरको दूध (षबगौती दूध) षपलाउनरुपछ्म। षबगौती दूध भनेको षबयाउने षबचत्कतै को बलेादेखख 

िङु्ि３
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दोस्ो हदनसम्मको आराको दूध िो। षबगौती दूधरा षवशभन् रोगिरूको सारना गन्म सके् क्रता (इम्नूोग्ोबरुललन) हुने हुनाले, यो षपलाउनाले 

पहिलो पटक बाहिरी रोगिरूप्रषतको प्रषतरोधात्मक क्रता प्राप् हुनछ।

　सारतै रगतरा हुने रातो रतिकोिको सारग्री, आइरनको करी हुने हुनाले आवश्यकता अनरुसार आइरन चक्ी हदनरुपछ्म।

　जन्केो केिी हदन भएपलछ, स्नपान पषन एकतै सार छोटो सरयरा नतै गन्म सके् हुनछन।् सारान्यतया ययनीिरूले 1 हदनरा 24 पटक जषत 

स्नपान गछ्मन।् आरा बङ्रुरको स्ास्थ्य म्स्षत तरा षनस्कने दूधको पररराण र पाठापाठीको षवकासको गहिरो सम्बन् हुनछ। जन्केो 1 

िप्ा जषतदेखख पहिलो हफहिङ आिार (कृमत्रर दूध) पषन हदई, आराको दूध बािेक अन्य ठोस आिारको पषन बानी बसाललनछ।

　सारान्यतया षबयाएको 3～4 िप्ारा आरा बङ्रुरको दूध छरु टाउने गररनछ। त्यो भन्ा पषन चािँो, SEW नारक "चािँो दूध छरु टाउने 

षवधध" अपनाउने अवस्ािरू पषन हुनछन ्तर 2 िप्ा परुग्रु भन्ा पहिले नतै दूध छरु टाएरा आरा बङ्रुरको परुनः उत्जेना र अणा षनिेचन हुने 

दररा खराब असर पछ्म।

　दूध छरु टाए पलछको आिारको रूपरा कृमत्रर दूध A हदइनछ तर केिी हदनको अवधध चािी ँत्यो बलेासम्म खरुवाइरिकेो पहिलो हफहिङ 

आिार पषन मरसाएर हदइनछ।

 3㎏　　 5㎏　　　　　  10㎏　　　　　　　 20㎏
　　　　　  　

30㎏
　　　　　　　　　　　　　  50㎏

 3㎏　　 5㎏　　　　　  10㎏　　　　　　　 20㎏
　　　　　  　

30㎏
　　　　　　　　　　　　　  50㎏
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15～20 िदन

तौल
7～8㎏ 15㎏ 40㎏

परजीवी 
आ

िदको न�

परजीवी 
आ

िदको न�

दूध छुटाउने

आ
माको दूध िपउने

पाठापाठी िवकासको आहारकृि�म दूध Bकृि�म दूध
A त�नो ब�ुर िवकासको आहार

पाठापाठीको अपेि�त िवकास
िफिडङ

पाठापाठीको विकास तथा पालनपोषण व्यिस्ापनको उदाहिण



60

 मासु उत्ादन िङु्ि पालने तर िका ि संिचना तथा उपकिणहरू

　सारान्यतया रासरु उत्ादन बङ्रुरलाई 10 वा सोभन्ा बढीको सरूि (ग्ररुप हफहिङ) रा व्यवस्ापन गररनछ। सारान्यतया रासरु उत्ादन 

बङ्रुर गोठ (पोक्म  गोठ) िरिेनबोि्म (बीचबीचरा खाली ठाउँ भएको भरुईँरा राख्े काठ) फ्ोर ितैलीको हुनछ। पालने िनत्व उच् भयो भने ठक्र 

लाग्े झगिा गनने जस्ा गषतषवधधले गदा्म बङ्रुरलाई तनाव हुने हुनाले प्रषत बङ्रुर, 50kg तौल भएकोलाई 0.7㎡ र 100kg तौल भएकोलाई 

1.0㎡ को भरुईँको क्ते्रफल कायर हुने व्यवस्ा गनरु्मपछ्म। भरुईँको क्ते्रफल यो भन्ा पषन सािँरुरो भयो भने उत्ादनरा खराब असर पछ्म।

　सारान्यतया रासरु उत्ादन बङ्रुरलाई षनरन्र आिार षवधधरा आिार हदइनछ। हफिरको रूपरा षनरन्र हफिर (सेल्फ हफिर) प्रयोग 

गरी, सधतै ँआिार खान सके् म्स्षत कायर गररनछ। बङ्रुर गोठ शभत्रको हफिर (फरु ि कने्नर) सम्म, स्चाललत हफहिङ उपकरण प्रयोग 

गररनछ। हफिरको बनावट षनरन्र आिार षवधधको लामग उपयरुति हुनछ र वेट हफिरको बनावट, बङ्रुर खाने बलेा आिार र पानी मरधसने 

गरी बनाइएको हुनछ।

 िङु्िको स्वभाि तथा िङु्िलाई गनने व्यिहाि

　बङ्रुरिरू बरानरा बस्न ेजनावर हुन ्र ययनीिरूको सरूि बनाउने प्रवचृत्का हुनछन।् ग्ररुप हफहिङ गदा्म, ती रध् ेबललयो र करजोर बङ्रुर 

हुने हुनाले, करजोर बङ्रुरले पषन पया्मप् आिार खान सके् गरी व्यवस्ा मरलाउनरुपछ्म। ययनीिरू नम् स्भावका हुनछन ्र रानछेसँग राम्ोसँग 

िरुलमरल हुनरुका सारतै ययनीिरूरा रानछे छरु ट्ाउन सके् क्रता पषन हुनछ। षविेि गरी ययनीिरूको नाकको सरुँघ्े र कानको सरुन् ेक्रताको 

षवकास भएको हुनछ। ययनीिरू िराउने स्भावका हुने हुनाले चाल र ध्वषनप्रषत अषत संवेदनिील प्रषतहरिया देखाउँछन।् त्यसकारण 

बङ्रुरसँग नम् व्यविार गरी, बङ्रुर नतस्मने गरी ध्ान हदनरुपछ्म। षबरिीको लामग पठाउने बलेा पषन बङ्रुरलाई तनाव नहुने गरी ह्ाणललङ 

गनरु्मपछ्म। तनावले रासरुको गरुणस्ररा पषन असर पाछ्म।

　बङ्रुरले सधतै ँएकतै  ठाउँरा हदसा/षपसाब गछ्मन ्र त्यो भन्ा फरक ठाउँरा सरुत् ेगछ्मन।् प्रायः िोचो तरा सजल ठाउँलाई हदसा/षपसाब गनने 

ठाउँ बनाउँछन।् सारतै फरक खोरिरूरा बस्ने बङ्रुरिरू बीच प्रषतपिधा्मत्मक सम्बन् सृजना भएरा, ययनीिरूको एकअका्मको सीरारेखा अरा्मत ्

खोरको बार नजजक हदसा/षपसाब गनने प्रवचृत्का हुनछन।्

 िङु्िको आहाि

　रोटारोटी रूपरा आिारलाई, पाठापाठीको कृमत्रर दूध, षवकासको आिार र रोटो बनाउने आिाररा षवभाजन गन्म सहकनछ। बङ्रुरको 

षवकास चरण अनरुसार पोिक तत्त्वको आवश्यक पररराण फरक हुने हुनाले, प्रते्यक चरणको लामग उपयरुति पोिण हिजाइन गररएको हुनछ। 

आवश्यक पररराणको ठोस रानको लामग रानक हफहिङ िेनरु्मिोस।् पोिक तत्त्वको रूपरा षनश्चय गनने षवियिरूरा एनजथी (ररु् रूपरा 

काबपोिाइिरिेट र ललषपि), प्रोहटन, मरनरल र शभटामरन पद्मछन।्
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　कृमत्रर दूध भनेको पाठापाठीको पाउिर आिार िो र यसरा धरेतै न्स्कर मरल्क मरश्रण गररएको हुनछ। यसलाई अझतै, पहिलो हफहिङको 

कृमत्रर दूध, कृमत्रर दूध A, कृमत्रर दूध B आहद रा षवभाजन गरी, 15kg तौल नभएसम्म रिर अनरुसार खरुवाइनछ। कृमत्रर दूध A 

दूध छरु टाउने प्रारम्भिक चरणको लामग र कृमत्रर दूध B दूध छरु टाउने पलछल्ो चरणको लामग िो। त्यसपलछ धरेतै रकतै  सरावेि गररएको 

पाठापाठीको षवकासको आिार, रासरु उत्ादन बङ्रुरको प्रारम्भिक चरणको आिार र पलछल्ो चरणको आिार खरुवाइनछ। रासरु उत्ादन 

बङ्रुरको पलछल्ो चरणको आिाररा, एन्न्ब्ाटेिररयल खाद् योगिील हुनरु हँुदतैन।

 आहाि खच्स घटाउने उपायहरू

　बङ्रुर पालन व्यवस्ापनरा आिार खररद खच्म धरेतै लाग्छ र यसले उत्ादन खच्मको 60～70% ओगटेको हुनछ। त्यसकारण नजजकतै  

सस्ोरा पाइने आिारको कच्ा पदार्म पषन प्रयोग गरी, आिार खच्म िटाउनरु राम्ो हुनछ। प्रररुख चीजिरूको रूपरा खाद् उत्ादन तरा 

खानेकरु रा षबरिीको रिररा षनस्कने बाकँी खाद् पदार्मलाई ललन सहकनछ। त्यस्ो बलेा, पोिण हिजाइनरा ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ। षविेि 

गरी, आिाररा उच् बोसोको रात्रा भयो भने त्यसले रासरुको गरुणस्ररा खराब असर पाछ्म। जापान रानक हफहिङ िरेेर बङ्रुरको षवकास 

चरण अनरुसारको पोिक तत्त्वको आवश्यक पररराणसँग मरलने गरी मरसाएर खान हदनरुिोस।् षविेि गरी, बङ्रुरलाई खान हदने आिारको 

एनजथी (TDN अरवा DE) र प्रोहटनको सन्रुलनका सारतै क्ाल्सियर, फस्ोरस जस्ा मरनरलको करीरा पषन ध्ान हदनरुिोस।्

 मोटो िनाउने अिध ध, त ौल िृद् धि तथा सन्ुल लत दाना आपूर् तको पर िमाण

　30kg को तौलदेखख षबरिी गन्म पठाउने बलेाको 110～120kg सम्मको रोटो बनाउने अवधधरा, बङ्रुरले खाने आिार पररराणको 

वमृधिसँगतै तौल पषन तजे गषतरा बढ्छ। 50kg नािेपलछ, 1 हदनरा 2kg वा सोभन्ा बढी आिार खाने हुनछ र अन्त्यरा 3kg वा सोभन्ा 

बढी खानछ। यो अवधधरा दतैषनक 0.85kg को दरले तौल वमृधि हुनछ।

　िड्ी, रासंपेिी (रातो रासरु), बोसोको रिररा िरीरको षवकास हँुदतै जानछ। त्यसकारण रोटो बनाउने प्रारम्भिक चरणरा, रासंपेिीलाई 

आवश्यक प्रोहटनको करी नहुने गरी खान हदनरुपछ्म। पलछल्ो चरणरा परुगेपलछ, िरीररा ठूलो पररराणको बोसो लाग्े हुनाले, प्रोहटनको 

पररराण कर गरी, रीठो रीठो स्ाद भई उचचत किापन भएको बोसो बनाउनको लामग धरेतै टिाच्म तत्त्व भएको आिार खान हदइनछ।

रोटो बनाउने आिारकृमत्रर दूध
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 िङु्िको िोग तथा त्यसको िोकथाम

　�　बङ्रुरको रोग षवरुधि तीन दृषष्टकोणबाट षनयन्तणका उपायिरू अपनाउनरुिोस।्

　①　संरिरण स्ोत बन् सके् बङ्रुर र संरिमरत बङ्रुरलाई छरु ट्तै राख्े

　　�　उपचार अरवा षतनीिरूलाई िटाउने आहद गरी रोगाणरु नफतै ललने उपायिरू अपनाउनरुिोस।्

　②　संरिरण राग्म ब्क गनने

　　�　रानछे, ररुसा, जङ्ली चरा, सवारी साधन, आिार, पानी, उपकरण आहदरा टाधँसएर पस्न ेरोगाणरुलाई रोक्रु िोस।् कीटाणरुिोधन 

यसरा पद्मछ र संरिरण राग्म ब्क गन्मको लामग एसि-शभभो (अजीव वस्रु) रा कीटनािक प्रयोग गरी रोगाणरु राररनछ। भौषतक 

ब्क षवधधको रूपरा, बङ्रुर गोठ शभत्रको कार गदा्म रात्र लगाउने पोसाक र बरुट प्रयोग गरी, ती करु रािरू गोठ बाहिर प्रयोग 

नगनरु्मिोस।् बाहिरी व्यक्तिलाई बङ्रुर गोठरा पस्न प्रषतबन् लगाउनरुिोस।् पसाउनतै पनने अवस्ा सृजना भएरा, तोहकएको रिारारी 

रोकरार पोसाक र बरुट प्रयोग गन्म लगाउनरुिोस।् उदे्श्य अनरुसारको उचचत कीटाणरुनािक चयन गरी प्रयोग गनरु्मिोस।् खरुट्ाले िरुबाएर 

कीटाणरुिोधन गनने भािँोको प्रयोग गरी पूण्म रूपरा कीटाणरुिोधन गनरु्मिोस।् ररुसालाई नष्ट गनने गरी, चरा तरा अन्य जनावरिरू पस्न 

नहदनरुिोस।्

　③　संरिरण नभएका बङ्रुरिरूको रोगाणरुसँग लि्न सके् क्रता बढाउने

　　�　भ्ाक्सिन लगाउने आहद गरी रोगाणरुबाट संरिमरत नभएका स्स् बङ्रुरको रोगप्रषतरोधात्मक क्रता र रोगाणरुसँग लि्न सके् 

क्रता बढाउनरुपछ्म। सम्बन्न्त बङ्रुर फार्मको रोग म्स्षत अनरुसारको भ्ाकधसन प्रोग्रारको पालना गरी सरुषनयोजजत ढंगरा रोकरारका 

सरुईिरू लगाउनरुिोस।्

　　�　SPF कृषि फार्मको SPF बङ्रुरिरू भनेको राईकोप्ाज्ा षनरोषनया, बङ्रुरको आउँ, AR (एटरिोहफक राइनाइहटस), अजेन्स्कज 

रोग र टोसिोप्ाज्ोधसस रोग नभएका जनावर िो। यी रोगिरूको रोगाणरु नभएको आरा बङ्रुरबाट धसजरेरयन सेसिन वा यरुटेररन 

याम्परुटेसनद्ारा षनकाललएको रोगाणरु नभएको जनावरलाई SPF बङ्रुरको अशभभावकको रूपरा प्रयोग गररनछ। रोगको कारण 

उत्ादनरा सरस्या नहुने हुनाले, अत्यन्तै उच् उत्ादन हुनछ। यो स्च्छता म्स्षत कायर राख्को लामग, सारान्य स्रको बङ्रुर फार्म 

भन्ा पषन बढी बाहिरी भागबाट छरु ट्ाउनरु र किाइका सार कीटाणरुिोधन गनरु्म आवश्यक हुनछ।

िङु्िको शिीिको उचाइ नापे् तरिका

यिा ँनाप्े
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 मलमूत्र व्यिस्ापन व िध ध

　�　रललाई रल िटाउने रेधसन (से्कपर) द्ारा जम्मा गरी कम्पोटि बनाइनछ। अषनवाय्म रूपरा छत भएको ठाउँरा व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म। 

त्यचत्कतै  बाहिर छोि्नरु हँुदतैन।

　�　कम्पोटि बनाउनको लामग आवश्यक रित्त्वपूण्म करु रािरू षनम्न अनरुसारका छन।्

　①　अक्सिजनको आपूर्त

　　�　एरोषबक सूक्ष्म जीविरू सजजलतै सहरिय हुन सके् गरी पया्मप् अक्सिजनको आपूर्त आवश्यक हुनछ।

　②　पानीको रात्रा सरायोजन

　　�　पानीको रात्रा धरेतै भयो भने िावाको आवतजावत खराब हुने हुनाले, सिायक सारग्री मरसाएर पानीको रात्रा िटाई, पानीको 

रात्रालाई 60% जषतरा सरायोजन गनरु्मपछ्म।

　③　कम्पोटिको तापरिर वमृधि

　　�　सरुक्ष्म जीवाणरुको सहरिय गषतषवधधको कारण लछटतै कम्पोटिको तापरिर वृमधि हुनछ। यसले परजीवीको अणा, रोगाणरु, झारपातको 

बीउ आहद रानने हुनाले, यस्ो कम्पोटिलाई सरुरशक्त कम्पोटिको रूपरा प्रयोग गन्म सहकनछ।

　　�　बङ्रुर गोठबाट षनस्कने रूत्र भएको फोिोर पानीलाई िरुमधिकरण प्रहरिया गरेपलछ रात्र बगाउनरुपछ्म। रूत्र र रललाई ठोस पदार्म 

र तरल पदार्मरा छरु ट्ाएपलछ, सहरिय हिलो फोिोर षवधध जस्ा जतैषवक प्रहरिया गरी, हिलो फोिोर फेदरा बसेपलछ राधरको सङ्लो 

पानी बगाइनछ।
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① लेयस्स कुखिुा

 लेयस्स कुखुिा पालने तर िका ि संिचना तथा उपकिणहरू

（１�）पालने तरिका

　�　लेयस्म करु खरुरा पालने तररकािरूलाई, खोररा िालेर पालने खोर पालन र वररपरर जाली आहदले बारेर छोिेर पालने र करु खरुराको खोर 

शभत्र भरुईँरा पालने फ्ोर हफहिङ षवधधरा षवभाजन गन्म सहकनछ तर धरेतै जस्ो खोररा पालने षवधध अपनाइनछ।

　①　खोररा पालने षवधध

　　�　एउटा खोररा एउटा करु खरुरा िालेर पालने एकल खोर र 2 वा सोभन्ा बढी िालेर बहुसङ्् पालने खोरिरू हुनछन।् यो षवधधरा 

करु खरुरािरू राटो र भरुईँको सतिको सरुलीबाट टाढा हुने हुनाले सरुलीबाट संरिरण हुने रोगिरूबाट करतै रात्र संरिमरत हुनछन।् 

सारान्यतया, खोरको धरेतै तल्ा हुने हुनाले यसरा पालन िनत्व बढाई आर्रक फाइदा ललन सहकनछ तर करु खरुराको स्ास्थ्यरा पनने 

खराब असरलाई ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ।

　②　फ्ोर हफहिङ षवधध

　　�　राटो र भरुईँको सतिरा केिी िदसम्म स्तन्त रूपरा हििँिरुल गन्म सके् हुनाले, यो करु खरुराको प्राकृषतक व्यविारसँग मरलने करु खरुरा 

पालन षवधध िो। तर सरूि बनाएको करु खरुरािरूले ररुखको चरुच्ोले अरू करु खरुरािरूलाई ठरुङ्ने, राधर षतर उिेर नङले अरूलाई आरिरण 

गनने जस्ा हरियाकलाप गछ्मन।् यो करु खरुरािरू बीचको शे्रणी षनधा्मरण गनने स्ाभाषवक हरियाकलाप िो र यसद्ारा सरूिको साराजजक 

जीवन कायर राखछ। यसलाई "पेक अि्मर" भषननछ। सारतै सािँरुरो ठाउँ वा उच् तापरिर, उच् आर््मता आहद भएको वातावरण भयो 

भने वा पोिक तत्त्वको करी भयो भने करु खरुरािरूले एकअका्मलाई ठरुङ्ने वा अरू करु खरुराको चाकरा ठरुङ्ने (बट पेहकङ) हरियाकलाप 

गछ्मन।् गभिीर अवस्ारा अरूलाई रानने अवस्ािरू पषन हुन सके् हुनाले, त्यचत्कतै  छोड्ो भने सरूिभरर नतै फतै ललन पषन सकछ। 

यसलाई "काषनषबललजर" भषननछ। स्च्छताको सन्भ्मरा, सरुलीरा प्रत्यक् सम्पक्म  हुने हुनाले, धसधतै सरुलीबाट संरिरण हुने रोगबाट 

खोररा पालने षवधध

कुखिुा पालन４
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संरिमरत हुने अवस्ािरू पषन धरेतै हुनछन।् त्यसकारण ठूलो सङ््ाको करु खरुरा पालनरा यो षवधध उपयरुति हँुदतैन।

（２�）कुखिुाको खोिको ढाचँा

　�　करु खरुराको खोररा धसधतै प्रकाि पस्न ेओपन टाइप करु खरुराको खोर र प्रकाि ब्क गररएको षवइन्डोलेस (झ्ाल नभएको ढाचँा) 

करु खरुराको खोरिरू हुनछन।्

　①　ओपन टाइप करु खरुराको खोर

　　�　यो करु खरुराको खोरलाई बाहिरी भागबाट झ्ाल वा पदा्मले षवभाजन गररएको हुनछ र तापरिर, िावा वा विा्म, सूय्मको हकरण जस्ा 

बाहिरी वातावरणको पररवत्मनले करु खरुराको खोरलाई सजजलतै प्रत्यक् असर पाछ्म।

　②　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोर

　　�　यो करु खरुराको खोरलाई सूय्मको हकरण नपनने गरी झ्ाल नभएको शभत्ाले िेररएको हुनछ र शभत्ा र धसललङ (छत) रा इन्सरुलेट 

सारग्री प्रयोग गररएको हुनछ। बत्ीद्ारा प्रकाि व्यवस्ापन गररनछ भने पङ्ाको प्रयोगद्ारा िावाको आवतजावत गराइनछ। ओपन 

टाइप करु खरुराको खोररा भन्ा उच् िनत्वरा करु खरुरा पालन सहकने हुनाले यन्तीकरण गन्म सजजलो हुनछ र यो ठूला करु खरुरा फार्मको 

लामग उपयरुति षवधध िो।

（３�）कुखिुाको खोिको उपकिण तथा यन्त्रहरू

　�　ठूलो सङ््ाको करु खरुरा पालन गनने ठूलो करु खरुरा फार्मरा, आिार आपूर्त, पानी आपूर्त, अणा सङ्कलन र सरुली िटाउने काय्मको 

यन्तीकरण गरी, षवशभन् ठाउँिरूरा स्चाललत गनने काय्मिरू अधि बहढरिकेा छन।् तर करु खरुराको स्ास्थ्यरा िाषन नहुने गरी र कार गदा्म 

दिु्मटना नहुने गरी साइज अनरुसारको उचचत प्रयोग रित्त्वपूण्म हुनछ।

फ्ोर हफहिङ षवधध
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　①　हफिर

　　�　खोररा पालने षवधधरा गटर टाइप हफिर राखखएको हुनछ। यसका सारतै स्चाललत हफिर कार, आिारको पररराण र सरय 

षनधा्मरण गन्म सहकने स्चाललत हफिर जस्ा अन्य हफहिङ यन्तिरू पषन हुनछन।्

　�　सारान्यतया फ्ोर हफहिङ षवधधरा गोलाकार हफिर प्रयोग गरी िातले आिार हदने (म्ानरुअल हफहिङ) र िोपरद्ारा स्चाललत 

आिार आपूर्त गररनछ।

　②　वाटर पट

　　�　खोररा पालने षवधधरा प्रायः गटर टाइप वाटर पट अरवा नललप हिरिन्कर नारक सानो वाटर पट प्रयोग गररनछ।

　　�　यी बािके फ्ोर हफहिङ षवधधरा झनुड्ाइने प्रकारको बले टाइप वाटर पट पषन हुनछन।्

　③　स्चाललत रूपरा अणा सङ्कलन गनने रेधसन

　　�　फ्ोर हफहिङ षवधधरा प्रायः जस्ो अणा पानने बसिको भरुईँलाई शभरालो बनाई, अणा गरुिेर बले्टरा जाने बनाइएको हुनछ भने 

खोररा पालने षवधधरा अणा पानने भागरा जालीको बले्ट करु दाई, त्यसरा परेको अणालाई कन्येरद्ारा स्चाललत रूपरा अणा 

सङ्कलन स्ानसम्म परुर् याइनछ।

　④　स्चाललत सरुली िटाउने रेधसन

　　�　सरुली सङ्कलन पातालाई वायर िोरीले तानेर सरुलीलाई एकपट्ट् जम्मा गनने स्स्कपर ितैली, बले्ट कन्येर आकाररा िरुम्ने जालीलाई 

खोरररुषन राखखने, खोररा पालने षवधधरा उपयरुति षवधध आहद हुनछन।्

 पाचन प्रणाल ीको संिचना तथा आहािको पाचन तथा सोसण

（１�）आिश्यक पोषक तत्त्व

　�　करु खरुरािरूले आिारबाट, प्रोहटन, फ्ाट, काबपोिाइिरिेट, शभटामरन, मरनरल जस्ा पोिक तत्त्विरू ललई, िरीरको षवकास, िरीरलाई 

कायर राख्े र अणाको उत्ादनरा प्रयोग गनने गछ्मन।् यी पोिक तत्त्वको करी नहुने गरी आपूर्त गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। जापान रानक 

हफहिङरा करु खरुरा हुका्मउनको लामग आवश्यक पोिक तत्त्वको पररराण देखाइएको छ।
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（２�）पाचन प्रणालीको संिचना

　�　पाचन प्रणालीको संरचना तलको चचत्र अनरुसार रिकेो छ।

（３�）पाचन प्रणालीको विशेषता

　①　ररुखको चरुच्ो

　　�　करु खरुराको ररुखरा दातँ हँुदतैन तर यो चरुच्ो केराहटन भई किा हुनछ र अन्को दाना वा जमरनरा र जमरनररुषनको कीरालाई ठरुङ्ने, 

खाने, िटाउने आहद गन्मको लामग उचचत आकारको हुनछ।

　②　गािँ

　　�　यो खाद्नलीको बीचरा हुनछ र यसले अस्ायी रूपरा आिार भणारण गनने कार गनरु्मका सारतै पानी तरा ओरोफ्ाररङ्स र 

खाद्नलीको बाक्ो तरल पदार्मले आिारलाई नरर बनाउँछ।

　③　भरुँिी

　　�　ग्ल्ािरुलर भरुँिी र रस्करु लर भरुँिी हुनछ। ग्ल्ािरुलर भरुँिीरा ग्ास्टिरिक एधसि र िाइजसे्टिभ फ्इूि षनन्स्कनछ। रस्करु लर भरुँिीरा 

बललयो रासंपेिीको कनट्ाकसन ररुभरेन्ले आिारलाई षपधँ् ेर िोलने गछ्म। खरुला छोिेर पाललने करु खरुरािरूले सानो ढरुङ्ा (मग्रट) 

ठरुङेर खाई, त्यसलाई रस्करु लर भरुँिीरा भणारण गछ्मन ्र अन्को दाना जस्ा किा आिारलाई षपधँ्को लामग प्रयोग गछ्मन।् िालको 

ररु् रूपरा रकतै को पाउिर आिार भएरा करु खरुरालाई सानो ढरुङ्ा हदनरुपददैन तर बोरिा नषनकाललएको अन् आहद हदने खणरा सानो 

ढरुङ्ा हदनरु आवश्यक हुनछ।

कलेजो िप�थलैी

खा�नली

मुखको चुो

एपे�ी
्

�ािरङ्
 (मुख)
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�ासनली

�प (गाडँ)
��ाडुलर भँुडी

म ुलर भँुडी
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जजेनुुम र ईिलयम

कोलोन र रे�म
डुओिडनम

कोलेका
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कुखिुाको पाचन प्रणाली
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　④　आन्द्रा

　　�　करु खरुराले खाएको आिार पाचन नली (ररु्तया सानो आन्द्रा) रा पाचन गरी सोधसनछ। सानो आन्द्रा अन्य िरपालरुवा पिरुपनछछीको 

तरुलनारा लम्बाइ र भोल्रू दबुतै छोटो हुनछ। त्यसकारण छोटो सरयरा नतै आिारलाई आन्द्रा राफ्म त बाहिर षनकाललनछ। सन्रुललत 

दानाको खणरा, खाएपलछ 2.5 िण्ारा बाहिर षनस्कन सरुरु हुनछ र 7 िण्ारा सबतै बाहिर षनन्स्कनछ। तसर्म फाइबर जस्ा पचाउन 

लारो सरय लाग्े तत्त्वको पचाउने िक्ति अन्य िरपालरुवा पिरुपनछछीको तरुलनारा करजोर हुनछ। तर अन्य तत्त्वको सन्भ्मरा गाई, 

बङ्रुर आहदको तरुलनारा ठूलो शभन्ता हँुदतैन र अन्को खणरा अझ बढी उतृ्ष्ट हुनछ।

　⑤　एपेन्डीसि्

　　�　एपेन्डीसि ्एक जोिी हुनछ र एपेन्डीकसे्ल आिारको केिी अंिलाई तरुलनात्मक हिसाबरा लारो सरय त्यिा ँ राखी राम्ोसँग 

पचाउने र सोस्न ेकार गरेपलछ बाहिर षनकालछ। यो सरुली कतै लो रङ्, ज्ादतै च्ापच्ाप गनने हुनछ र 1 हदनरा 4～5 पटक बाहिर 

षनन्स्कनछ। यो साह्तै गनाउने गछ्म।

　⑥　कोलोन र रेटिर

　　�　कोलोन र रेटिर अत्यन्तै छोटो हुनछ र सरुलीलाई केिी सरय कोलेकारा भणारण गरी रूत्रसँगतै बाहिर षनकाललनछ।

（４�）आहािको िकधसम ि विशेषता

　�　करु खरुराको फाइबर पचाउने िक्ति करजोर हुने हुनाले, ररु्तया करु खरुराको आिारको रूपरा करु खरुरालाई धरेतै काबपोिाइिरिेट र प्रोहटन 

भएको, सजजलतै पचाउन सके् कन्सन्रिेटेि दाना हदइनछ। करु खरुराको कन्सन्रिेटेि दानाबाट अणा, रासरु जस्ा पिरुपालन उत्ादनिरू 

बनाउने क्रता गाई र बङ्रुरको तरुलनारा उच् हुनछ।

　①　अन्

　　�　करु खरुराको आिाररा सबतैभन्ा बढी रकतै , जरुनेलो आहद सरावेि गररएको 

हुनछ। ररु् रूपरा यी एनजथी स्ोतको रूपरा प्रयोग गररनछ। षविेि गरी, रकतै  

करु खरुराको आिारको कच्ा पदार्मको रूपरा पषन सबतैभन्ा रित्त्वपूण्म करु रा 

रध्केो एक िो।

रकतै
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　②　भेजजटेबल ओइल केक

　　�　यो ररु्तया एनजथी स्ोतको रूपरा प्रयोग गररनछ। धरेतै जस्ो सोयाषबन 

मरल प्रयोग गररनछ तर सोयाषबन मरलरा अपररिाय्म अमरनो एधसि, 

रेधरयोषननको करी हुने हुनाले राछाको पाउिरसँग मरसाएर प्रयोग गररनछ। 

यो बािके कपासको बीज, तोरीको तलेको षपना आहद प्रयोग गररनछ।

　③　ढरुटो

　　�　एनजथीको सरायोजन र राइरिो न्यहूटरिएन् आपूर्तको लामग अन् र भेजजटेबल ओइल केकका सारतै ढरुटो पषन पहिलेदेखख नतै प्रयोग 

गररँदतै आइरिेको छ। हिफ्ाटेि ढरुटो भनेको ढरुटोबाट तले षनकाललएको ढरुटो िो।

　④　जनावरको तत्त्व भएको प्रोहटन स्ोत

　　�　राछाको पाउिररा राम्ो अमरनो एधसिको मरश्रण हुनछ र षविेि गरी, पया्मप् लाइधसन र रेधरयोषनन हुने हुनाले प्रायः जस्ो 

आिारको कच्ा पदार्मको रूपरा प्रयोग गररनछ।

　⑤　अन्य आिारको कच्ा पदार्म

　　�　िररयो आिारको रूपरा अल्फाल्फा मरलरा षवशभन् शभटामरन र जाथिोहफल हुने हुनाले धरेतै प्रयोग गररनछ। िररयो सागपात, 

िासँ, जङ्ली िासँ आहद पषन नजजकतै  हुने आिारको कच्ा पदार्म िो। लेयस्म करु खरुरालाई ठूलो रात्रारा क्ाल्सियर र फस्ोरस 

चाहिने हुनाले कौिी, क्ाल्सियर काबपोनेट, क्ाल्सियर फोसे्ट मरनरल आिारको रूपरा प्रयोग गररनछ। सारतै अषनवाय्म रूपरा 

नरुन पषन हदइनछ।

  लेयस्स कुखुिाको आहाि (व िकास अिध धमा पोषक तत्त्वको आिश्यक पर िमाण तथा सनु्ल लत दानाको कन्सन्ट्ेसन ि 

खान द दने पर िमाण)

（１�）पोषक तत्त्वको आिश्यक परिमाण

　�　एनजथी, प्रोहटन, मरनरल र शभटामरन जस्ा समू्पण्म पोिक तत्त्विरू भएको जनावरको तत्त्व, षबरुवाको तत्त्व र मरनरल तत्त्वबाट 

करु खरुराको सन्रुललत दाना बनाइएको हुनछ।

　�　आिाररा भएको पोिक तत्त्वलाई पाचन भई सोधसने भाग र पाचन नहुने भागरा षवभाजन गन्म सहकनछ। पाचन भई सोधसने पोिक 

तत्त्वलाई परुनः करु खरुराको िरीररा प्रयोग हुने तत्त्व र प्रयोग नभई षवभाजन गरेपलछ िरीर बाहिर (रूत्र) षनकालीने तत्त्वरा षवभाजन गन्म 

सहकनछ। ती रध् ेकरु खरुराको िरीररा प्रयोग हुने तत्त्व, करु खरुराको िरीरलाई कायर राख्, षवकास र अणा उत्ादनरा प्रयोग हुनछ र 

बाकँी भएको तत्त्व बोसोको रूपरा जम्मा हुनछ।

　�　करु खरुराले पोिक तत्त्विरू रध्बेाट एनजथीलाई प्रारमरकता हदएर खाने हुनाले, करु खरुराले खाने आिारको पररराण, एनजथी खाने 

पररराण अनरुसार षनधा्मरण हुनछ। तसर्म अन्य पोिक तत्त्विरू, उति खाने पररराणको दायरारा अत्यन्तै बढी वा अत्यन्तै कर नहुने 

सोयाषबन मरल
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गरी सरावेि गररएको हुनरुपछ्म। यो करु रालाई ध्ानरा राखी, करु खरुरालाई आवश्यक पररराण पोिक तत्त्व पूर्त गन्म सके् आिाररा 

भएको पोिक तत्त्वको पररराण (दर) जापान रानक हफहिङरा जनाइएको छ। जापान रानक हफहिङरा जनाइएको रूिि प्रोहटन 

(CP) र रेटाबोलाइजेबल एनजथी (ME) को आवश्यक पररराण, सानो चल्ाको अवधधरा CP19%, ME2,900kcal, रध्र 

चल्ाको अवधधरा CP16%, ME2,800kcal, ठूलो चल्ाको अवधधरा CP13%, ME2,700kcal र अणा पानने अवधधरा 

CP15.5%, ME2,800kcal िो।

（２�）सन्ुललत दानाको कन्सन्ट्ेसन ि खान ददने परिमाण

　�　सारान्यतया लेयस्म करु खरुरालाई बजाररा पाइने सन्रुललत दाना खरुवाउने गररनछ। षवकास अवधधरा हुर्कने चरण अनरुसारको सन्रुललत 

दाना र वयस्क करु खरुराको अवधधरा अणा पानने अवधध अनरुसारको सन्रुललत दाना षबरिी गररनछ। बजाररा पाइने सन्रुललत दानारा CP 

र ME अलल बढी षनधा्मरण गररएको हुनछ। मरश्रण अनरुपात रात्र फरक हुने नभएर, आिारको आकार पषन कच्ा पदार्मलाई षपसेको 

म्ास, गोली आकार हदइएको पेलेट, पेलेटलाई टरुरिा पाररएको रिम्बल आहद फरक हुनछन ्र प्रायः करु खरुराले रन पराउने र पचाउन सके् 

हुनछन।्

　�　सारान्यतया षवकास अवधधको पहिलो हफहिङ आिार (CP22%, ME3,150kcal) फ्ी हफहिङ गराइनछ भने र सानो चल्ाको 

आिार (CP21%, ME2,950kcal) फ्ी हफहिङद्ारा प्रषत हदन 35g सम्म खरुवाउनरुपछ्म।

　�　त्यसपलछ तौल िरेेर, रध्र चल्ाको आिार (CP18%, ME2,800kcal) बाट ठूलो चल्ाको आिार(CP15%, 

ME2,800kcal) रा पररवत्मन गनरु्मपछ्म। सारतै सम्बन्न्त करु खरुराको जातको रानक तौल जषत हुने गरी सो जातको करु खरुराको म्ानरुअल 

अनरुसार आिार खरुवाउनरुपछ्म।

　�　वयस्क करु खरुराको अवधध (अणा पानने अवधध) रा वयस्क करु खरुरालाई खरुवाउने आिार (CP18%, ME2,850kcal) को 

पररराण, करु खरुराको जात अनरुसार पषन फरक हुनछ तर म्ानरुअलरा सारान्यतया प्रषत हदन 115g लशक्त गररएको हुनछ। सन्रुललत 

दाना अनरुसार, अणा पानने अवधधको प्रारम्भिक चरणको आिार (CP18.5%, ME2,870kcal) र अणा पानने अवधधको पलछल्ो 

चरणको आिार (CP17%, ME2,870kcal) रा षवभाजन गरी आिार खरुवाउने षवधध पषन छ। सारतै ऋतरु अनरुसार मरश्रण अनरुपात 

(ग्रीष्म CP18.5%, हिउँद CP17.5%) फेररएको आिार पषन हुनछ।

सानो चल्ाको लामग रध्र～ठूलो चल्ाको लामग

कुखिुाको आहाि

वयस्क करु खरुराको लामग
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 ि ीउ अण्ाको सङ्कलन तथा चल्ा कोिलने

（１�）िीउ अण्ाको सङ्कलन

　�　बीउ अणा (षनिेचचत कोि) भाले र पोरीको सिवासबाट प्राप् हुनछ। फ्ोर हफहिङरा प्राकृषतक सिवास गराइनछ, एउटा सरूिरा 

एउटा भाले र 10～15 पोरीिरू पालेर बीउ अणा प्राप् गररनछ। खोररा पालने षवधधरा कृमत्रर गभा्मधान गराइनछ। सिवासको 3 हदन 

जषत पलछ बीउ अणा पान्म सरुरु हुनछ र पोरीिरूले एक पटकको षनिेचनबाट लगभग 10 हदनको अवधध अणा पाछ्मन।्

　�　बीउ अणाको आकार सारान्य हुनछ र 54～65g साइजको राम्ो अणा चयन गररनछ। कीटाणरुिोधन गरेपलछ भरुत् ेभागलाई राधर 

फका्मई, 15～20℃ तापरिर, 40～70% आर््मता भएको ठाउँ अणालाई भणारण गररनछ। अणािरू प्रायः 1 िप्ा भन्ा कर 

सरय राखखनछ र त्यसपलछ षबस्ारतै चल्ा कोरलने दर िटछ्।

（２�）चल्ा कोिलने

　①　चल्ा कोरललने प्रहरिया

　　�　बीउ अणालाई तोहकएको तापरिर (37.8℃) र आर््मता (60%) रा राखेरा भ्ूणको षवकास हुनछ। सरुरुरा ब्ाटिोहिक ठूलो 

भई, स्नायरु र नसािरू बनछन।् त्यसपलछ िड्ी, रस्स्ष्क, श्वासप्रश्वास प्रणाली, रतिसञ्ार अङ् आहद बनी, एक्ाइसौ ंहदनरा अणाको 

बोरिालाई ररुखको चरुच्ो (बोरिा फरु टाउने दातँ) ले फरु टाई, टाउको र खरुट्ाले अणाको बोरिालाई धरचेर च्ातरे चल्ा कोरलछन।्

　②　इनक्ूबटेरको हकधसर

　　�　समू्पण्म व्याविाररक करु खरुरािरू इनक्ूबटेररा कृमत्रर षवधधद्ारा कोरललनछ। फल्ाट टाइप र क्ूषबक टाइप गरी इनक्ूबटेर दईु 

प्रकारका हुनछन।् फल्ाट टाइप धरेतै जस्ो सानो हुनछ र यी प्रयोगात्मक उदे्श्यको लामग प्रयोग गररनछ। क्ूषबक टाइप इनक्ूबटेर 

ठूलो हुनछ र दि िजार भन्ा बढी अणा अटन्े पषन हुनछ।

　③　चल्ा कोरलनरु अधिको कार

　　�　इनक्ूबटेर प्रयोग गनरु्म अगाहि सरसफाइ, पानीले धरुने र कीटाणरुिोधन गरी, तापरिर र आर््मता कन्रिोलरको षनरीक्ण गरेर 

इनक्ूबटेरको अणा टरिेरा राखखएका बीउ अणािरू
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राखखनछ। बीउ अणालाई इन्ट्म सोप, हफनेल कीटाणरुिोधन औिधध आहदले कीटाणरुिोधन गररनछ।

　④　चल्ा कोरलने बलेाको व्यवस्ापन

　　�　बीउ अणालाई अणा टरिे वा टरिेरा भरुत् ेभागलाई राधर फका्मई लिरतै राखी, जात र वंिावली रािा हुने गरी चचन्ह लगाई चल्ा 

कोरलन सरुरु गररनछ। यो अवधधरा िावाको आवतजावत गराई, अणारा ताजा िावा पठाइनछ। सारतै अणाको बोरिाको जझल्ीरा 

अणा शभत्रको भ्ूण नटाधँसने गरी, अणा राखखएको दोस्ो हदनदेखख अठारौ ंहदनसम्म, 1 हदनरा 10～20 पटक अणालाई िरुराउने 

गररनछ।

　⑤　अणा षनरीक्ण

　　�　षनिेचन नभएको अणा वा षवकास रोहकएको अणालाई िटाउने काय्मलाई अणा षनरीक्ण भषननछ र प्रायः यो काय्म अणा 

राखखएको सातौ ंहदनरा गररनछ। अणा षनरीक्ण गदा्म, अधँ्ारो कोठारा लाइटषनङ एग हिटेटिरद्ारा अणाको भरुत् ेभागरा प्रकाि 

पारेर, अणा शभत्रको म्स्षत जाचँ गररनछ।

　⑥　कोरललने षबचत्कतै को चल्ाको भालेपोरी छरु ट्ाउने र षबरिीको लामग पठाउने

　　�　केिी सरय अधि रात्र अणाबाट षनसे्कको चल्ालाई कोरललने षबचत्कतै को चल्ा भषननछ र ह्ाचरीबाट षनकाललएको चल्ालाई 

चल्ाको कोठारा लगी, भालेपोरी छरु ट्ाइनछ। चल्ाको कोलेकाको आकारद्ारा भालेपोरी छरु ट्ाउने भेन् सेक्सिङ षवधध र पाखँ 

र खरुट्ाको रङ् र ररु् पखेटाको षवकासको गषतको शभन्ताद्ारा भालेपोरी छरु ट्ाउने फेदर सेक्सिङ षवधध गरी चल्ाको भालेपोरी 

छरु ट्ाउने दईु षवधधिरू छन ्तर िाल फेदर सेक्सिङ षवधध व्यापक रूपरा प्रयोग गररनछ। छाषनएका पोरी चल्ािरूलाई भ्ाक्सिन 

लगाइनछ र करु खरुरा फार्मरा पठाइनछ। ररुखको चरुच्ो काटेर (हिषबक गरी) करु खरुरा फार्मरा पठाउने अवस्ािरू पषन हुन सकछन।्

 लेयस्स कुखुिाको चल्ाको व िकास

　भषवष्यरा लेयस्म करु खरुराको रूपरा प्रयोग गनने उदे्श्यले चल्ा हुका्मउने काय्म (षवकास गनने) लाई ब्रुहिङ भषननछ। पहिलो हफहिङदेखख 

अणा नपारेसम्मको अवधधलाई ब्रुहिङ अवधध भषननछ र यो अवधधलाई सानो चल्ा (योउषबना) को अवधध (0～4 िप्ाको उरेर 

जषतसम्म), रध्र चल्ा (नाकाषबना) को अवधध (4～10 िप्ाको उरेर), ठूलो चल्ा (ओषबना) को अवधध (10～20 िप्ाको उरेर, 

अणा नपारेसम्म) गरी तीन चरणरा षवभाजन गररएको छ। ब्रुहिङरा चल्ाको लामग उत्र वातावरण सत्मिरू बनाई, बललयो (स्स्) 

चल्ा हुका्मउनरु व्यवस्ापनको रित्त्वपूण्म करु रा िो। सारतै, रोग लाग्बाट बच्को लामग, भ्ाक्सिनेसन आहद स्च्छता व्यवस्ापन पषन 

सरुषनयोजजत ढंगरा गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।
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（１�）ब्डुडङ विधध

　①　बसि टाइप ब्रुिरद्ारा गररने षवधध

　　�　बसि टाइप ब्रुिर भनेको काठको बसिरा तापको स्ोत जिान गररएको सबतैभन्ा प्रारमरक उपकरण िो। यसरा लगभग 50

～100 चल्ािरू हुका्मउन उपयरुति हुनछ।

　②　ब्ाटरिी ब्रुहिङ षवधध

　　�　ब्ाटरिी ब्रुिरले ठाउँ ओगटद्तैन र यो तरुलनाात्मक हिसाबरा धरेतै चल्ािरूको ब्रुहिङको लामग उपयरुति हुनछ। यसरा ताप स्ोत र 

भरुईँ तारको जाली, रेस वा िरिेनबोि्मले बनाइएको हुनछ र करु खरुरा पालने बसिलाई एक राधर अकपो चाङ लगाइनछ। षवकाससँगतै रध्र 

चल्ाको खोर र ठूलो चल्ाको खोररा सारेर पाललनछ। खच्म लाग्तैन तर हिउँदरा खोरको तापरिरलाई एकनास राख् गाह्ो हुनछ।

　③　फ्ोर हफहिङ ब्रुहिङ षवधध

　　�　यो कोठा शभत्रको भरुईँरा ब्रुहिङ गनने षवधध िो। यो षवधधरा छाता टाइप ब्रुिर, भरुईँ वा खोरररुषन जिान गररएको पाइपरा तातो पानी 

बगाएर तातो (फ्ोर हिहटङ) बनाउने र तातो िावाले समू्पण्म ब्रुहिङ कोठालाई तातो बनाउने आहद गररनछ। ठूलो सङ््ाको करु खरुरा 

पालनरा उपयरुति हुनछ र यो खोररा ठूलो चल्ाको खोर वा धसधतै वयस्क करु खरुराको खोररा सानने बलेासम्म पाललनछ। एकनासको 

तापरिर हुनछ र कीटाणरुिोधन जस्ा काय्मको लामग धरेतै श्रर खच्म गनरु्म पददैन तर खच्म लाग्छ।

（２�）सानो चल्ाको अिधधको व्यिस्ापन

　①　चल्ा िालने (चल्ा शभत्राउने)

　　�　कोरललने षबचत्कतै को चल्ालाई कोरललएर करु खरुरा फार्मसम्म आइपरुग् लारो सरय लाग्े हुनाले, आइपरुग्े षबचत्कतै  पानी हदई, केिी 

सरय अधँ्ारो कोठा शभत्र आरार गराई, िरीरलाई पहिलेकतै  म्स्षतरा फका्मउनरुपछ्म। ब्ाटरिी टाइप ब्रुिर, फ्ोर हफहिङ ितैलीको 

छाता टाइप ब्रुिर (चचकगाि्मको प्रयोग ) अरवा फ्ोर हिहटङ (चचकगाि्मको प्रयोग) रध् ेजरुनसरुकतै  ब्रुिररा राखेपषन, पहिले नतै 32

～35℃ जषतको तापरिर बनाई राखी, लगभग 65% आर््मतारा सरायोजन गनरु्मपछ्म। राम्ोसँग चल्ाको म्स्षत अवलोकन गददै 

ब्रुिर शभत्र राखखनछ। यहद करजोर (अस्स्) चल्ा भएरा िटाउने। यसलाई चल्ा िालने भषननछ। चचकगाि्म भनेको 30cm जषत 

उचाइ भई गोलाकार बार लगाइएको भािँो िो र यस शभत्र सानो चल्ालाई न्यानो बनाएर राखी हुका्मइनछ।



74

　②　पहिलो हफहिङ

　　�　चल्ाको िरीर शभत्र बाकँी भएको अणाको पिेलँो भाग पूण्म रूपरा पचेपलछ पहिलो हफहिङ गनरु्म राम्ो हुनछ र यो सरय भनेको 

चल्ा कोरललएको लगभग 25～60 िण्ापलछको सरय िो। खासरा प्रायः जस्ो ह्ाचरीले नतै पहिलो हफहिङको सरय षनदनेिन 

गछ्म।

　　�　चल्ा िालेपलछ, सानो चल्ाको आिारलाई पानीले किा गरी ररुछेर ब्रुिरको तापको स्ोत भएको भरुईँरा कागज वा िोचो षबि 

भएको भािँो (चचकप्टे) रा राखी, त्यसरा आिार राखी खरुवाइनछ। यसलाई पहिलो हफहिङ भषननछ। पहिलो हफहिङ सङ््ाको 

सन्भ्मरा, पहिलो हफहिङ गरेको 3 हदनसम्मको अवधधरा 1 हदनरा 5～6 पटक र त्यसपलछ केिी पटक कर गरी 1 हदनरा 4 

पटक गनने। हफिर र वाटर पट अगाहि र पछाहि राखी, चल्ाले सजजलतै आिार खान सके् गरी तयारी गनरु्मपछ्म। पहिलो 1 िप्ा जषत 

चल्ाले आिार र पानीको ठाउँ रािा हुने गरी बत्ी बालेर राख्रु राम्ो हुनछ।

　③　ररुखको चरुच्ो काटन्े (हिषबक अरवा षबक हटरिमरङ)

　　�　रध्र चल्ाको अवधध पलछ चाक ठरुङ्ने वा पखेटा खाने जस्ा नराम्ो बानी बस्न नहदनको लामग षनयन्तणका उपायको रूपरा यो 

प्रभावकारी हुनछ। सारान्यतया 1～2 िप्ाको उरेरको अवधधरा तोहकएको पोलेर चरुच्ो काटन्े हिषबकरले तल र राधरको ररुखको 

चरुच्ोको 1/2 काटने् गररनछ।

　④　पालन िनत्व

　　�　ओपन टाइप करु खरुराको खोरको खणरा लगभग, ब्ाटरिी टाइप खोर ब्रुहिङ भएरा 6 िप्ाको उरेरसम्म 33～44 चल्ा/㎡ 

र फ्ोर हफहिङ ब्रुहिङ भएरा 6 िप्ाको उरेरसम्म 18～20 चल्ा/㎡ राखखनछ। सारतै, षवइन्डोलेस करु खरुराको खोरको खणरा, 

ओपन टाइप करु खरुराको खोररा भन्ा वातावरण सत्मिरू राम्ो हुने हुनाले पालन िनत्व बढी हुनछ।

（３�）मध्म चल्ाको अिधधको व्यिस्ापन

　�　रध्र चल्ाको अवधधरा सकेसम्म हििँिरुल गराई, बाहिरी िावाको पषन बानी बसाली बललयो िरीर बनाउने करु रारा ध्ान हदनरुपछ्म। 

ब्ाटरिी ब्रुिरको खणरा, 4 िप्ा जषतको उरेररा, रध्र चल्ाको ब्ाटरिी ब्रुिररा साररनछ। ब्ाटरिीको एउटा कम्पाट्मरेन्रा राख्े 

बललयो (स्स्) चल्ा करजोर (अस्स्) चल्ा
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चल्ाको सङ््ा, समू्पण्म चल्ािरू हफिररा सजजलतै एक लाइनरा बस्न मरलने जषत िो। पालन िनत्वले त्यसपलछको चल्ाको षवकास 

र स्ास्थ्य म्स्षतरा असर गछ्म। रध्र चल्ाको आिाररा पररवत्मन गनने अवधधरा पषन, सनरु्म भनेको चल्ाको लामग ठूलो तनाव हुनाले 

ध्ानपूव्मक ह्ाणललङ गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। तनावलाई कर गन्म र रोग रोकरारको लामग एन्न्बायोहटक, शभटामरन आहद पानीरा 

िोलेर 2～3 हदन खान हदनरु राम्ो हुनछ।

　①　चल्ाको षवकास

　　�　ब्रुहिङको पहिलो चरणको चल्ाको षवकास अत्यन्तै चािँो हुनछ। षविेि गरी, ब्रुहिङको प्रारम्भिक चरणको 1 िप्ाको उरेररा 

65g वा सोभन्ा बढी, 2 िप्ाको उरेररा 120g वा सोभन्ा बढी, 3 िप्ाको उरेररा 190g वा सोभन्ा बढी सम्म षवकास हुनछ। 

त्यसपलछ, तौल वमृधि दर षबस्ारतै कर हँुदतै जानछ तर प्रषत हदनको तौल वमृधि 10 िप्ाको उरेर (तौल 850g वा सोभन्ा बढी) 

जषतसम्म तीव् गषतरा वमृधि हँुदतै गई, ब्रुहिङ अवधधको पलछल्ो चरणरा यौन पररपक्वता सरुरु भएसँगतै तौल वृमधि दर िटेर षवकासको 

गषत कर हँुदतै जानछ।

　②　चल्ाको तौल रापन तरा औसत तौल

　　�　करु खरुराको जातको म्ानरुअलरा लेखखएको रानक तौललाई लशक्त गरी हुका्मइने हुनाले, तौल रापन गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। 

चल्ाको तौल अत्यन्तै कर हुनरु भनेको राम्ो करु रा िोइन तर तौल धरेतै वा रोरतै भन्ा पषन एकतै  सरूिको करु खरुरािरूको तौलरा कर 

शभन्ता हुने (एकरूपता) करु रा रित्त्वपूण्म हुनछ।

（４�）ठूलो चल्ाको अिधधको व्यिस्ापन

　�　ठूलो चल्ाको अवधधको पालन उदे्श्य भनेको लारो अवधध अणा पान्म सके् िरीर बनाउनरु र उचचत हदनको उरेररा अणा पान्म 

सरुरु गनने गरी हुका्मउनरु िो। ब्ाटरिी टाइप ब्रुहिङको खणरा, ठूलो चल्ाको ब्ाटरिीरा सादा्म, सरान रूपरा षवकास भएकािरूलाई एकतै  

कम्पाट्मरेन्रा राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ। रध्र चल्ाको अवधधरा जस्तै यसरा पषन, एउटा कम्पाट्मरेन्रा राख्े चल्ाको सङ््ा, समू्पण्म 

चल्ािरू हफिररा सजजलतै एक लाइनरा बस्न मरलने जषत िो।

　�　आिारलाई रध्र चल्ाको आिारबाट ठूलो चल्ाको आिाररा फेररनछ। तौलको वृमधि सँगतै आिार खाने पररराण पषन वमृधि भई, 

त्यसपलछ, सरुलीको पररराण पषन धरेतै हुनछ। त्यचत्कतै  छोड्ो भने अरोषनया जस्ा िाषनकारक ग्ासँ षनस्कने हुनाले, सरुली िटाउने जस्ा 

सरसफाइको कार गन्म छरु टाउनरु हँुदतैन, ठूलो चल्ािरू रध् ेचािँो बढेका करु खरुरािरूले 130 हदनको उरेर षतरदेखख अणा पान्म सरुरु गनने 

हुनाले, त्यो भन्ा अगाहि नतै वयस्क करु खरुराको खोररा सानरु्मपछ्म।
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　①　पालन िनत्व

　　�　ओपन टाइप करु खरुराको खोरको खणरा, ब्ाटरिी टाइप खोर ब्रुहिङ भएरा, 18 िप्ाको उरेरसम्म 22～25 करु खरुरा/㎡, फ्ोर 

हफहिङ टाइप ब्रुहिङ भएरा 18 िप्ाको उरेरसम्मरा 7～8 करु खरुरा/㎡ राखखनछ। सारतै, षवइन्डोलेस करु खरुराको खोरको खणरा, 

ओपन टाइप करु खरुराको खोररा भन्ा वातावरण सत्मिरू राम्ो हुने हुनाले पालन िनत्व बढी हुनछ।

　②　प्रकाि व्यवस्ापन

　　�　ठूलो चल्ाको अवधधरा, करु खरुराको खोररा बत्ी बालेर, हदनको लम्बाइ षनयन्तण (हदनको लम्बाइ＋बत्ी बालने सरय) गनने 

प्रकाि व्यवस्ापन गररनछ। यो, चल्ाको यौन पररपक्वता सरायोजन गन्मको लामग गररनछ। हदनको लम्बाइ छोटो हँुदतै जाने बलेा 

यौन पररपक्वता हढला र लारो हँुदतै जाने बलेा यौन पररपक्वता चािँो हुने हुनाले यस्ो गररनछ। सारान्यतया व्याविाररक करु खरुरािरूको 

चािँो यौन पररपक्व हुने प्रवचृत् हुनाले, ओपन टाइप करु खरुराको खोररा यौन पररपक्वता षनयन्तण गनने प्रकाि व्यवस्ापन गररनछ। 

ब्रुहिङ अवधधको बत्ी बालने काय्म, उचचत हदनको उरेररा यौन पररपक्व (अणा पान्म सरुरु) बनाउनको लामग गररनछ। यौन पररपक्व हुने 

उचचत हदनको उरेर करु खरुराको जात अनरुसार फरक हुने हुनाले सम्बन्न्त करु खरुराको जातको लामग धसफाररस गररएको यौन पररपक्व 

हदनको उरेरलाई लशक्त गनरु्म राम्ो हुनछ।

　　�　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोररा, हदनको लम्बाइले असर नपानने हुनाले, सरुषनयोजजत ढंगरा प्रकाि व्यवस्ापन गन्म सहकनछ। 

बत्ीको उज्ालो स्र, करु खरुराको ठाउँरा 5～10 लसि जषत र वयस्क करु खरुराको अवधधरा बत्ी बालने सरय छोटो नगनरु्म राम्ो 

हुनछ।

　③　तौल रापन तरा आिार आपूर्त सीरा

　　�　ठूलो चल्ाको तौल व्यवस्ापन रित्त्वपूण्म हुनछ। रानक तौल जषत नतै बनाउनाले, त्यसपलछ, प्रायः चल्ािरूले राम्ो पररराणको 

अणा उत्ादन गछ्मन।् िरेक िप्ा तौल रापन गरी, अकपो िप्ाको आिारको पररराण षनधा्मरण गररनछ। राम्ोसँग षवकास भई 

रानक तौल नािेको खणरा, आिार आपूर्त सीमरत गनने षवधध अपनाइनछ।

 लेयस्स कुखुिाको अण्ा पानने ि ियस्क कुखुिाको अिध धको व्यिस्ापन

（１�）अण्ा पान्स सुरु

　�　लेयस्म करु खरुराले लगभग 18 िप्ाको उरेर (130 हदन जषत) रा अणा पान्म सरुरु गरी, त्यसपलछ 2～4 रहिनाको अवधधरा 

सबतैभन्ा धरेतै अणा पाछ्म  र त्यसपलछ षबस्ारतै िटछ्। अणा पानने रिररा हुने पररवत्मनलाई अणा पानने प्ाटन्म भषननछ। करु खरुरा 

पालनरा, पहिलो अणा पारेको हदनलाई पहिलो िेललभरी उरेर भषननछ र यो यौन पररपक्वता भएको बलेा पषन िो। चािँो वा हढलो यौन 

पररपक्वताले त्यसपलछको अणा उत्ादनरा ठूलो असर पाछ्म। चािँो वा हढलो यौन पररपक्व हुने करु रालाई, आनरुवंशिक तत्त्वका सारतै 

हदनको लम्बाइ र पोिण आपूर्तले ज्ादतै असर गछ्म। त्यसकारण ब्रुहिङ अवधधरा प्रकाि व्यवस्ापन र आिार आपूर्त षनयन्तण गरी, 

उचचत हदनको उरेररा यौन पररपक्व बनाउने षवधध अपनाइनछ।
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　①　अणाको संरचना र हिम्ब षनष्कासन

　　�　अणा पान्म सरुरु गरेको करु खरुराको अणाियरा, 1～35mm जषतसम्मको व्यास भएको षवशभन् षवकास चरणका ओभररयन 

फोललकल हुनछ। ओभररयन फोललकलको षवकास भई, सबतैभन्ा ठूलो भएपलछ बाहिरपट्ट्को जझल्ी च्ाषतएर, हिम्ब (अणाको 

पिेलँो भाग) षनष्कासन भई, ईन्फन्न्डबरुलरबाट अणवाहिनी नलीरा पसछ। यो अणाको पिेलँो भागसँग आम्परुलारा अणाको सेतो 

भाग बनी, अणाको बोरिाको जझल्ी ईस्रसरा र अणाको बोरिा यरुटरसरा बनछ र कोलेकाबाट बाहिर षनस्कनछ। एउटा हिम्ब 

षनष्कासनदेखख अकपो हिम्ब षनष्कासनसम्मको सरय 25～26 िण्ा हुनछ भषननछ।

　②　अणा पानने चरि

　　�　करु खरुराले केिी हदन षनरन्र अणा पारेपलछ 1 हदन (अरवा 2～3 हदनको अवधध) अणा पाददैन र परुनः केिी हदनको अवधध 

षनरन्र अणा पानने चरि देखाउँछ। यस्ो चरिलाई अणा पानने चरि भषननछ र लगातार अणा पानने शृङ्लालाई क्च भषननछ।

　③　ऋतरु अनरुसार अणा उत्ादन दर पररवत्मन

　　�　करु खरुराले लारो हदन हुने ऋतरुरा धरेतै अणा पाछ्म  र प्राकृषतक रूपरा लारो हदन हुने अवस्ारा, वसन्रा धरेतै अणा पाछ्म  र 

िरदरा कर हुनछ। तसर्म, अणा पानने प्ाटन्म चल्ा कोरलने ऋत अनरुसार फरक हुनछ। वसन् र िरद ्अषन हिउँद र ग्रीष्मरा चल्ा 

कोरलेको चल्ाले षवपरीत अणा पानने प्ाटन्म देखाउँछन।् अणा पान्मको लामग उचचत तापरिर 12～25℃ िो भनेर भषननछ।

अपिरप� ओभिरयन 
फोिलकल

ओभिरयन फोिलकल

अ�ाशय

ई�ि
बलुम

आ�ुला
 (अ�ाको सेतो भागको 
साइि�टरी पोस न)

ई�मस

यटेुिरन पाट 
(अ�ा भएको)

अ� वािहनी नली

योिन

छाला

कोलेका

कोलोन र रे�म

कुखिुाको प्रजनन अङ्
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（２�）ियस्क कुखिुाको अिधधको व्यिस्ापन

　①　आिार तरा पानीको आपूर्त

　　�　वयस्क करु खरुराको अवधधको आिार, सारान्यतया 1 हदनको भाग, पूवा्मह्न र अपराह्नरा षवभाजन गरी, करु खरुराको म्स्षत र आिार 

खाएको म्स्षत अवलोकन गरी हदइनछ। स्चाललत हफिर प्रयोग गरेरा 1 हदनरा धरेतै पटक आिार आपूर्त गन्म सहकनछ र चयन गरी 

खाने र नखाईकन बाकँी छोि्ने करु रािरूलाई रोकी, खाने पररराण म्स्र हुनछ।

　　�　करु खरुराले अणा पानने प्रारम्भिक चरणरा षवकास हँुदतै अणा उत्ादन दर पषन तीव् गषतरा बढ्ने हुनाले, उच् प्रोहटन आिार 

खरुवाई, अणा पानने र षवकासको रिर अनरुसार अणा पानने रध् चरण (लगभग 40～60 िप्ाको उरेर) र पलछल्ो चरण (लगभग 

60 िप्ाको उरेरपलछ) रा रूिि प्रोहटन (CP) को स्र िटाउँदतै जाने षवधध अपनाइनछ।

　　�　जरुनसरुकतै  बलेा ताजा पानी षपउन सके् गरी, षविेि गरी, ग्रीष्मरा पानी नटरुटन्े र पानीको तापरिर नबढ्ने व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म  र 

हिउँदरा पानी जम्ने गरी व्यवस्ापन गनरु्म आवश्यक हुनछ।

　②　अणा सङ्कलन

　　�　लगभग सबतै करु खरुराले पूवा्मह्नरा नतै अणा पाररसकेका हुनछन।् स्चाललत रूपरा अणा सङ्कलन गनने रेधसनको व्यवस्ा भएको 

करु खरुरा फार्मरा, 1 हदनरा केिी पटक अणा सङ्कलन गरी षबरिीको लामग पठाइनछ। स्चाललत रूपरा अणा सङ्कलन गनने रेधसनको 

व्यवस्ा नभएको करु खरुरा फार्मरा, अणा सङ्कलन गदा्म बासे्कट अरवा एग टरिे र एग टरिे कने्नर प्रयोग गरी, ताजापन कायर राख्को 

लामग, 1 हदनरा सकेसम्म धरेतै पटक िातले अणा सङ्कलन गररनछ।

　③　सरुली िटाउने तरा सरसफाइ

　　�　करु खरुराको खोरको सफाइ कायर राख्को लामग, षनयमरत रूपरा सरुली िटाउने काय्म गनरु्मपछ्म। षविेि गरी, धरेतै जझगँा आउने 

वसन्देखख िरदरा, छोटो सरयको अन्रालरा सरुली िटाई, तरुरुन्तै करु खरुराको सरुली व्यवस्ापन सरुषवधारा लगी, आवश्यक करु रािरू 

गनरु्मिोस।् सारतै लेयस्म करु खरुराको वररपररको खोर, उपकरणिरू, धसललङ, शभत्ा आहदको फोिोर र धरुलोको कण आहद बाहिरी परजीवी 

आहदको बासस्ान हुने हुनाले सरसफाइ गरी िटाई, सफा गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

　④　वातावरण व्यवस्ापन

　　�　स्स् वयस्क करु खरुराको िरीरको तापरिर लगभग 41℃ हुनछ।

　　ⅰ　गरथी प्रषतको प्रषतहरिया र ग्रीष्मको व्यवस्ापन

　　　�　उच् तापरिर भयो भने करु खरुराले ररुख खोलेर सास फेनने, सास फेनने सङ््ा बढाउने (प्ान्न्ङ), पखेटा खोलेको अवस्ारा 

बस्न ेजस्ा िरीरको तापरिर बाहिर पठाउने काय्मिरू गरी, िरीरको तापरिर बढ्नबाट रोकछन।् सारतै षपउने पानीको पररराण 

वमृधि भई, सरुली पातलो हुनछ। तापरिर 30℃ नाघ्ो भने त्यसले अणा उत्ादन दर र अणाको गरुणस्ररा असर गछ्म  भनेर 

भषननछ। अरा्मत,् उच् तापरिर भयो भने आिार खाने पररराण कर हुनछ र यसले गदा्म अणाको तौल कर भई अणाको बोरिा 

पषन पातलो हुनछ।
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　　ⅱ　जािो प्रषतको प्रषतहरिया र हिउँदको व्यवस्ापन

　　　�　तापरिर िट्ो भने करु खरुराले िरीर गोलो पारेर, िरीरबाट ताप नभाग्े गरी पाखँ ठािो पाछ्म। खाने आिारको पररराण बढ्छ 

तर कर अणा पाछ्म।

　　ⅲ　प्रकाि व्यवस्ापन

　　　�　यो, करु खरुराको खोररा बत्ी बालेर उचचत प्रकाि सरय (हदनको लम्बाइ िण्ा ＋ बत्ी बालने सरय) प्रदान गरी, यौन 

पररपक्वताको षनयन्तण गनने, अणा पान्म प्रवध्मन गनने व्यवस्ापन प्रषवधध िो। ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, अणा उत्ादनको 

प्रारम्भिक चरणरा सबतै वयस्क करु खरुरालाई 14～15 िण्ाको षनजश्चत सरय प्रकाि (हदनको लम्बाइ ＋ बत्ी बालने सरय ) 

प्रदान गरी, अणा पानने कर भएको करु रा पिष्टसँग देखखन रालेपलछ अललअलल गददै बत्ी बालने सरय लारो पाददै गई (रिमरक 

वमृधि: 2 िप्ारा 30 मरनेट), 17 िण्ासम्म परुगेपलछ यो स्ररा प्रकाि प्रदान गरररिने गररनछ। यो भन्ा बढी बत्ी बालने सरय 

लम्बाए तापषन अणा पान्म प्रवध्मन हँुदतैन।

　　　�　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोररा, पहिलो हफहिङदेखख 2 िप्ाको अवधध 24 िण्ा बत्ी बालने, 2 िप्ाको उरेर भएपलछ 19 

िण्ा बत्ी बालने र त्यसपलछ प्रते्यक 2 िप्ा पलछ 30 मरनेट बत्ी बालने सरय छोटो गददै गई (षबस्ारतै िटाउने), 18 िप्ाको 

उरेररा 14.5 िण्ा बत्ी बाललनछ। त्यसपलछको वयस्क करु खरुराको अवधधरा, ओपन टाइप करु खरुराको खोररा जसरी नतै प्रकाि 

व्यवस्ापन गररनछ।

　　ⅳ　फोस्मि रोम्ल्टङ र त्यसको षवधध

　　　�　पहिलो पटक अणा पारेको 1 वि्म जषत भएपलछ करु खरुराले अणा पान्म कर गछ्म  र अणाको बोरिा पषन पातलो भई अणाको 

गरुणस्र िटछ्। हदन छोटो हुने िरददेखख हिउँदसम्मको 2～4 रहिना करु खरुराले अणा पाददैन र त्यो अवधधरा प्राकृषतक रूपरा 

परुराना पाखँिरू झरी नया ँपाखँ पलाउने प्राकृषतक रोम्ल्टङ हुनछ। प्राकृषतक रोम्ल्टङ हुनरु भन्ा अगाहि नतै कृमत्रर रूपरा 

रोम्ल्टङ गराएरा, अणाको बोरिाको गरुणस्ररा सरुधार गरी, अणा पानने अवधधलाई लम्बाउन सहकनछ। यो षवधधलाई फोस्मि 

रोम्ल्टङ भषननछ।

　　　�　सारान्य षवधधरा, लगभग 60 िप्ाको उरेर भएको बलेा, ग्रीष्मरा 10～14 हदनको अवधध र हिउँदरा 7～10 हदनको 

अवधध खान नहदनरुका सारतै बत्ी बालन पषन बन् गररनछ। खान नहदने अवधध धसमधिएपलछ, केिी हदन लगाएर षबस्ारतै खान हदने 

आिारको पररराण बढाइनछ।

　　ⅴ　अनरुत्ादक करु खरुरालाई िटाउने

　　　�　अणा पान्म कर गरेको वा स्ास्थ्य म्स्षत खराब करु खरुरालाई पाले तापषन अणा उत्ादन नबढ्ने हुनाले व्यापाररक दृषष्टकोणबाट 

िेदा्म पषन फाइदा हँुदतैन। दतैषनक व्यवस्ापनको रिररा यस्ा अनरुत्ादक करु खरुरािरू पत्ा लगाई, िटाउनरुपछ्म।
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 कुखुिाको अण्ाको गुणस्ति

　प्रायः जस्ो सबतै अणािरू बोरिा सहितको अणाको रूपरा करु खरुराले जस्ो पारेको छ त्यस्तै अवस्ारा कारोबार वगथीकरण अनरुसार 

षबरिीको लामग पठाइनछ। करु खरुराको अणाको गरुणस्र, अणाको बोरिा, अणाको पिेलँो भाग र अणाको सेतो भाग आहद म्स्षत अनरुसार 

षनधा्मरण हुनछ।

（１�）कुखिुाको अण्ाको िगगीकिण ि गुणस्ति

　�　वगथीकरणको हकधसर र रापदण यस प्रकार रिकेो छ; एउटा करु खरुराको अणाको तौल 70g वा सोभन्ा बढी तर 76g भन्ा कर 

भएरा LL, 64g वा सोभन्ा बढी तर 70g भन्ा कर भएरा L, 58g वा सोभन्ा बढी तर 64g भन्ा कर भएरा M, 52g वा 

सोभन्ा बढी तर 58g भन्ा कर भएरा MS, 46g वा सोभन्ा बढी तर 52g भन्ा कर भएरा S र 40g वा सोभन्ा बढी तर 46g 

भन्ा कर भएरा SS|

　 　सारान्य आकार भई फोिोर नलागेको, बोरिा उचचत रात्रारा चचल्ो र बललयो भई नचकने को करु खरुराको अणा राम्ो हुनछ। सारतै 

अणा फरु टाएको बलेा, बाक्ो अणाको सेतो भाग राधरसम्म उठेको भई, अखाद् वस्रु (रगत, मरट पिोट) नभएको खणरा राम्ो हुनछ।

（２�） गुणस्ति वनधा्सिण गनने तत्त्वहरू

　�　करु खरुराको अणाको गरुणस्ररा आनरुवंशिक तत्त्व, आिार, ऋतरु, करु खरुराको हदनको उरेर तरा पालन वातावरण आहदको असर पछ्म।

　①　अणाको बोरिा

　　�　यो ररु् रूपरा क्ाल्सियर काबपोनेटले बनेको हुनछ र यो जषत ठोस र बाक्ो हुनछ त्यषत नतै बललयो हुनछ। पातलो र करजोर 

भयो भने सजजलतै अणाको बोरिा फरु टन्े वा चोट लाग्े हुनछ र अणाको रूल् अत्यन्तै िटछ्।

　　�　अणाको बोरिाको रजबरुती, सारान्यतया पोिक तत्त्व, षविेि गरी क्ाल्सियर जस्ा अजतैषवक पदार्मको करी, ग्रीष्मको गरथी र 

करु खरुराको बरुढ्ौली आहदको कारण िटछ्।

　②　अणाको सेतो भाग

　　�　यो पारदिथी र हफक्ा पिेलँोदेखख िल्का पिेलँो प्रकारको िररयो रङ्को हुनछ र यसरा पानी जस्ो भाग (पातलो अणाको सेतो 

भाग) र बाक्ो भाग (बाक्ो अणाको सेतो भाग) हुनछ। बाक्ो अणाको सेतो भाग जषत राधरसम्म उठेको हुनछ त्यषत नतै राम्ो 

षबरिीको लामग पठाउन सहकने अणा षबरिीको लामग पठाउन नसहकने अणा
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हुनछ। जषत धरेतै हदन भणारण गर् यो त्यषत नतै, बाक्ो अणाको सेतो भागको उठेको उचाइ कर हुने हुनाले, यसबाट अणाको 

ताजापन रािा पाउन सहकनछ। सारतै करु खरुरा जषत जवान हुनछ त्यषत नतै उठेको भागको उचाइ अग्ो हुनछ।

　　�　यी कारणिरूले गदा्म, बाक्ो अणाको सेतो भागको उचाइ र अणाको तौलरा आधाररत "िाउ यरुषनट" नारक रान बनाई, 

ताजापन सूचकको रूपरा प्रयोग गररनछ। अणाको सेतो भागरा मरधसएको सानो रात्राको रगत (ब्ि पिोट) र रासरु जस्ो देखखने 

िल्ो चीज (मरट पिोट) ले षविेि करु नतै क्षत गददैन तर यी नभएको राम्ो हुनछ।

　③　अणाको पिेलँो भाग

　　�　रकतै  र िररयो आिाररा हुने रङ्को तत्त्व यसरा सनने हुनाले यसरा पिेलँो रङ्को तत्त्व हुनछ। अणाको पिेलँो भाग जषत धरेतै 

इलास्टिक प्रकृषतको (ितपत नफरु टन्े) हुनछ र गोलो आकाररा उठेको हुनछ, त्यषत नतै राम्ो हुनछ। अणा पारेपलछ जषत धरेतै हदन 

षबतछ त्यषत नतै यो उठेको भागको उचाइ कर हँुदतै जानछ र अन्त्यरा यसको बाहिरको जझल्ी च्ाषतनछ।

 कुखुिाको िोग

（１�）कुखिुाको अिलोकन ि िोगी कुखिुा पत्ा लगाउने

　�　ठूलो करु खरुराको खोर बनाई, ठूलो सङ््ारा करु खरुरा पालन गनने भएपलछ, राम्ोसँग िावाको आवतजावत नहुने म्स्षतिरू भई, 

िाषनकारक ग्ासँ र आर््मता बढेर श्वासप्रश्वासको रोग लाग्े खतरा हुनछ। सारतै व्यवस्ापन गनने रानछे कर भयो भने दतैषनक व्यवस्ापन, 

सरुली िटाउने, स्ास्थ्य म्स्षतको अवलोकन र स्च्छता व्यवस्ापन पषन अपया्मप् हुने खतरा हुने हुनाले ध्ान हदनरुपछ्म।

　�　रोगिरूबारे षविेि रित्त्वपूण्म करु रा भनेको, "कानरुनी संरिारक रोगिरू" को रूपरा िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोगको रोकरार 

तरा षनयन्तण ऐन लागरु गरी ती षनयरिरूको पालना नगरीकन हँुदतैन। कानरुनी संरिारक रोगिरूरा, करु खरुराको ितैजा, अत्यन्तै संरिारक 

रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्,ू न्यरुक्ासल रोग र करु खरुराको साल्ोनेला संरिरण (परुलोरर रोग) पद्मछन।्

　①　रोगी करु खरुराको गषतषवधध

　　・सू्र्त नहुने, हढलो चलने हुने र आिार नखाने हुनछ।

　　・सरुलीको पररराण कर भई, रङ् फेररने, पखाला लाग्े हुनछ।

　　・वयस्क करु खरुराको खणरा, अणा पान्म छोि्ने र नरर अणा वा असारान्य आकारको अणा पाछ्म।

आिारको रूपरा ररु्तया चारलको पीठो खरुवाएको करु खरुराको अणाआिारको रूपरा ररु्तया रकतै  खरुवाएको करु खरुराको अणा
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　　・कहिलेकािी ँअनौठो स्र षनकालछ।

　②　रोगी करु खरुराको बाहिरी स्रूप

　　・पाखँ ठािो हुनछ र पखेटा लत्रकेो हुनछ।

　　・धसउर को रङ् हफक्ा हुनछ। अरवा गाढा प्ाजी हुनछ।

　　・आखँा आसँरुले र नाक धसगँानले फोिोर भएको हुनछ। प्रायः आखँा चचम्लिरिेको हुनछ।

　　・ररुख खोलेर सास फेछ्म।

（２�）कुखिुाको िोग वनयन्त्रणका उपायहरू

　①　रोगाणरुलाई पस्न र फतै ललनबाट रोके्

　　�　संरिरण रोगिरूरा, राम्ो वातावरणरा पालेरा नलाग्े संरिरण रोगिरू पषन हुनछन ्तर त्यषतले रात्र किा संरिरण िक्ति भएको 

रोगिरूबाट बच् सहकँदतैन। सरुरुरा करु खरुराको खोर सरुषवधाको रोगाणरु नष्ट गरी, बाहिरबाट रोगाणरुलाई पस्नबाट रोकी (जङ्ली जनावर 

षनयन्तणका उपायिरू), त्यसपलछ अन्य ठाउँबाट ललएर नजाने गरी ध्ान हदनरुपछ्म  (रानछे, सवारी साधन, आिार, सारग्री आहद)। 

सारतै, सँगतैको करु खरुराको खोररा रोगाणरु नसनने गरी, व्यवस्ापकले िरेक करु खरुराको खोररा िात र खरुट्ा कीटाणरुिोधन गरी, तोहकएको 

काय्म पोसाक र जरुत्ा आहदको तयारी गनरु्मपछ्म।

　　�　िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोगको रोकरार तरा षनयन्तण ऐनरा करु खरुराको हफहिङ तरा स्च्छता व्यवस्ापनको रापदण 

जनाइएको हुनाले, षनजश्चत रूपरा उति रापदणको पालना गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

　②　भ्ाक्सिन तरा रोकरार औिधधद्ारा रोगको षनयन्तण

　　�　भ्ाक्सिन प्रभावकारी रोगिरू (न्यरुक्ासल रोग, करु खरुराको संरिारक ब्ोन्काइहटस, फाउल पसि, रारेसि रोग) को लामग, 

भ्ाक्सिन लगाउने प्रोग्रार बनाई, षनजश्चत रूपरा वफादारीताका सार भ्ाक्सिन लगाउनरुपछ्म  (भ्ाक्सिनेसन)। भ्ाक्सिन लगाउने 

षवधधिरूरा षपउने पानी, नोज िरिप, आइ िरिप, स्पे, सरुई, षनिललङ आहद छन ्तर भ्ाक्सिनको हकधसर र करु खरुराको हदनको उरेर अरवा 

स्ास्थ्य म्स्षत अनरुसार सबतैभन्ा उपयरुति षवधध रोज् रुपछ्म।

　　�　क्रुलोकोइहिस आराकावाएद्ारा साररने करु खरुराको लरुकसाइटोजोनोधससको उपचार गदा्म, आिार वा षपउने पानीरा सल्फा औिधध 

िालेर गररनछ तर राषत सहरिय हुने क्रुलोकोइहिस आराकावाएको उत्चत्लाई षनयन्तण गरी, षविादीले नष्ट गनने षनयन्तणका उपायिरू 

आवश्यक हुनछ। श्वासप्रश्वास प्रणालीको राइकोप्ाज्ा संरिरणको सन्भ्मरा, टायलोधसन र पिाइराराइधसनरा रोकरार फाइदा 

हुनछ। सारतै खोर र ब्ाटरिी टाइप ब्रुहिङरा कर हुनछ तर फ्ोर हफहिङ ब्रुहिङरा, प्रायः प्रोटोजोवाद्ारा आन्द्रालाई आरिरण गररने 

करु खरुराको कक्सिहिओधसस हुने गछ्म। प्रायः सानो चल्ा र रध्र चल्ारा गभिीर हुनछ भने ठूलो चल्ारा दीि्मकाललन हुनछ। यसको 

उपचाररा सल्फा औिधध प्रभावकारी हुनछ तर रोकरारको औिधध ब्रुहिङको आिार िाल्ा अझ प्रभावकारी हुनछ।
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（３�）हावनकािक कीिाको वनयन्त्रण

　�　अचेल बाहिरी परजीवी, रातो हकना्म धरेतै देखखने गरेको छ र यसले पानने क्षतिरूरा, 

रातो हकना्मको िरीरबाट षनस्कने चीजिरू र रगत अणारा लागेर अणा फोिोर 

हुनरु, करु खरुराको रृत्यरु हुनरु, रतिअल्पता हुनरु, अणा उत्ादनरा करी हुनरु, असिज 

रिसरुस भई व्यवस्ापकले कार छोि्नरु, जरुनोहटक संरिरणको रोगाणरु सानरु्म आहद 

हुन।् यसको षनयन्तणका उपायिरू भनेको रातो हकना्मलाई प्रारम्भिक चरणरा पत्ा 

लगाउने, प्रारम्भिक चरणरा नतै नष्ट गनने, पस्न नहदने, पूण्मरूपरा दतैषनक सरसफाइ, धरुने, 

पखालने गनने, कीरा रानने षविादी छनने आहद हुन।् यी बािके अर्नरोषनसस धसण्भिएरर 

र क्रुलोकोइहिस आराकावाए (यसले लरुकसाइटोजोनोधसस साछ्म) पषन यसरी नतै 

षनयन्तण गनरु्मपछ्म।

（４�）जङ्ली जनाििको वनयन्त्रण

　�　करु खरुराको खोरको हफिर, वाटर पट तरा आिार भणारण स्ानरा ररुसा, जङ्ली चरा जस्ा जङ्ली जनावरको िरीरबाट षनस्कने 

चीजिरू नमरधसने गन्मको लामग, करु खरुराको खोररा बि्म नेटको व्यवस्ा गरी, शभत्र पस्नबाट रोक्रु पछ्म। ररुसाले आिारको क्षत, भवनको 

क्षत, जरुनोहटक संरिरणको रोगाणरु सानने जस्ा धरेतै क्षत परुर् याउँछ। यसको षनयन्तणका उपायिरू भनेको, पस्ने राग्म ब्क गनरु्मका सारतै, 

पासो, ररुसा रानने षविादीको प्रयोग आहद हुन।् षविेि गरी, जङ्ली चरा पसेको करु रा, बि्म फ्कूो उत्षतसँग अत्यन्तै सम्बन् हुनछ र यो 

खतरा हुनाले पूण्म रूपरा षनयन्तणका उपायिरू आवश्यक हुनछ।

 िड्स फ् ूि त्यसिाट िक्ा

（１�）िड्स फ्ू

　�　बि्म फ् ूभनेको इनफ् रुएनजा भाइरस (AI भाइरस) को संरिरणद्ारा चरािरूका सारतै करु खरुराको रोग िो। करु खरुरारा, भाइरसले रोग 

लगाउने प्रकृषत अरवा त्यसको स्रबाट "अत्यन्तै संरिारक", "कर संरिारक" गरी दईु वटारा वगथीकरण गरी, षविातिताको शभन्ताबाट 

"अत्यन्तै षविालरु टाइप" र "कर षविालरु टाइप" रा षवभाजन गररनछ। "अत्यन्तै संरिारक" र "अत्यन्तै षविालरु टाइप" को AI भाइरस 

पत्ा लागेको 4～5 हदनको अवधधरा 100% रृत्यरु दर देखखनछ।

（２�）िड्स फ्िूाट िक्ा गनने उपायहरू

　�　बि्म फ्लूाई िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोगको रोकरार तरा षनयन्तण ऐनद्ारा कानरुनी संरिारक रोगको रूपरा तोहकएको छ र 

यो रोग लाग्बाट रोक् र फतै ललन नहदनको लामग, हफहिङ तरा स्च्छता व्यवस्ापनको रापदण षनधा्मरण गररएको हुनाले, यसको पालना 

नगरीकन हँुदतैन।

रातो हकना्म षवनाि गनने रेधसन



84

　①　करु खरुराको खोर भएको एररयारा जङ्ली चरा पस्नबाट रोके्

　②　स्स्कषनङ गनने आहद गरी प्रारम्भिक चरणरा पत्ा लगाउने

　③　भाइरस आइसोलोसन बलेाको प्रारम्भिक चरणरा नतै िटाउने (अत्यन्तै षविालरु हुन नहदनको लामग)

　④　रोषनटररङ गनने

　⑤　करु खरुराको खोरको स्च्छता म्स्षत कायर राख्े

　⑥　करु खरुराको स्ास्थ्य अवलोकन गनने

　⑦　अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्कूो षनर्दष्ट लक्ण षनश्चय गनने

　　　लक्ण:  सम्बन्न्त अवधध शभत्र एकतै  करु खरुराको खोररा 1 हदनको करु खरुराको रृत्यरु दर औसत रृत्यरु दरको दईु गरुणा वा सोभन्ा 

बढी भएरा|

 कुखुिाको सुल ी व्यिस्ापन व िध ध

　िाल, प्रायः सबतै जस्ो करु खरुराको सरुली हकण्वित षवधधद्ारा प्रहरिया गरी, कम्पोटिको रूपरा प्रयोग भइरिकेो छ। हकण्वित षवधधिरूरा 

ररुप्रो पानने षवधध, ओपन टाइप िोलने षवधध, ब्क टाइप िोलने षवधध आहद छन।् तर, करु खरुराको सरुली सरुकाउने सरुषवधा बनाउन सके् वातावरण 

भएरा, गरथी तरा न्यानो क्ते्ररा सरुक्ा सरुली बनाउँदा फाइदा हुनछ। करु खरुराको सरुलीको कम्पोटि बनाउने खणरा, 10,000 वा सोभन्ा कर 

करु खरुरा पालने साइज भएरा, रोइसचर कन्न्डसनर प्रयोग गरी कम्पोटि हिपो अरवा बसि टाइप हकण्वित सरुषवधा फाइदाजनक हुनछ। तर 

30,000 वा सोभन्ा बढी करु खरुरा भयो भने िोलने उपकरण भएको ओपन टाइप वा ब्क टाइप हकण्वित सरुषवधा आवश्यक हुनछ। सारतै 

ओपन टाइपरा रोइसचर कन्न्डसनर र ब्क टाइपरा हिहटङ उपकरण भएरा सरुरशक्त हुनछ।

 पालन योजना ि क्मता मूल्याङ्कन

（１�）पालन योजना

　�　चल्ा िाल्ा, करु खरुरा फार्मको समू्पण्म अणा उत्ादनलाई ध्ानरा राखी, कषत पटक चल्ा िालने र कषत वटा चल्ा िालने भन् े

करु रा षनधा्मरण गररनछ तर आदि्म रूपरा, प्रते्यक करु खरुराको खोररा एकतै  अन्रालरा, एकतै  सङ््ाको चल्ा पूण्म रूपरा पररवत्मन (अल 

इन अल आउट) गनरु्मपछ्म।

（２�）क्मता सिनेक्ण तथा मलू्याङ्कन

　①　अणा उत्ादन दर

　　�　अणा उत्ादन दर षनकाल्ा, एउटा करु खरुराको सरूिले एक षनजश्चत अवधधरा पारेको अणाको सङ््ालाई त्यिी अवधधरा 

पालेको करु खरुराको सङ््ाले भाग गरी, 100 ले गरुणा गदा्म षनस्कने रान (% ले देखाइनछ) िो र यो वास्वरा अणा पारेको 

करु खरुराको दर बरुझाउने रान िो। उदािरणको लामग, सरल अणा उत्ादन दररा, 100 वटा करु खरुराले 1 हदनरा 90 वटा अणा 



85

पार् यो भने, अणा उत्ादन दर 90% हुनछ।

　　�　अणा उत्ादन दर, पहिलो अणा परेपलछको 200 हदनको उरेर जषतरा 90% जषतसम्म बढेर शिखररा परुग्छ तर 60 हदन 

जषतसम्म षनरन्र उच् अणा उत्ादन कायर गरेपलछ, षबस्ारतै कर भई, 550 हदनको उरेरको करु खरुरा िटाउने बलेा 65% हुनछ। 

सारतै अणाको तौल हदनको उरेरसँगतै ठूलो हँुदतै जानछ। अणा उत्ादन दर बढाउने करु रा लेयस्म करु खरुराको सीपिरू रध् ेसबतैभन्ा 

रित्त्वपूण्म करु रा िो र यसले व्यापारको नाफारा ठूलो शभन्ता हुनछ।

　②　अणा उत्ादन पररराण

　　�　अणाको तौल, पहिलो अणादेखख 1 वि्मको अवधध षबस्ारतै वमृधि हँुदतै गई, औसत 61～65g हुनछ। करु ल अणा उत्ादनको 

तौलबाट िेर् यो भने, वार्िक प्रषत करु खरुराको उत्ादन 17～20kg हुनछ। एउटा करु खरुराको सरूिले 1 हदनरा उत्ादन गरेको करु ल 

पररराणलाई पालेको करु खरुराको सङ््ाले भाग गरी 1 हदनरा एउटा करु खरुराले गरेको अणा उत्ादनको पररराण देखाइएको 

रानलाई दतैषनक अणा उत्ादनको पररराण भषननछ। दतैषनक अणा उत्ादनको पररराण लेयस्म करु खरुराको पोिक तत्त्व आवश्यक 

पररराणसँग सम्बन्न्त हुनछ र अणा उत्ादन पररराण कर नहुने गरी आिार आपूर्त गरेन भने षबस्ारतै अणा उत्ादन पररराण 

िटछ्।
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② मासु उत्ादन कुखिुा

 मासु उत्ादन कुखुिा पालने तर िका ि संिचना तथा उपकिणहरू

（１�）पालने तरिका

　�　लेयस्म करु खरुराको भन्ा ब्ोइलरको षवकास अत्यन्तै लछटो हुनछ र प्रायः 8 िप्ाको उरेर जषतरा षबरिीको लामग पठाउने गररनछ। 

सारान्यतया भरुईँरा पाललने फ्ोर हफहिङ षवधध अपनाइनछ र ययनीिरू सारूहिक व्यवस्ापनको लामग उपयरुति हुने र श्रर बचाउने 

यन्तीकरण पषन सजजलो हुने हुनाले, यो ब्ोइलरको रानक पालन षवधध िो। तर धरेतै उत्ादन गन्मको लामग पालन िनत्व उच् हुने प्रवचृत् 

देखखने हुनाले, करु खरुराको स्ास्थ्य व्यवस्ापनरा पया्मप् ध्ान हदनरुपद्मछ। त्यसकारण करु खरुराको खोरको भरुईँरा 10cm वा सोभन्ा बढी 

उचाइ हुने गरी प्ानर चचप्स, सोिटि, काटेको पराल जस्ा राम्ो सोस्न ेक्रता भएको स्पेहिङ रेटेररयल िाललनछ। ब्ोइलरको तौल तीव् 

गषतरा बढ्ने हुनाले, यसले खरुट्ारा पनने तौलको भारलाई कर गन्म रद्त गछ्म। सारतै ब्ोइलर बसेको बलेा पषन छातीको िड्ीरा त्यसरी नतै 

भार परेर, सरुजन (इिेरा) हुने खतरा हुनाले, स्पेहिङ रेटेररयलले त्यसको रोकराररा पषन उपयोगी हुनछ।

　�　ब्ोइलरको तरुलनारा लोकल करु खरुराको रासरु उत्ादन कर हुनछ तर उच् गरुणस्रको करु खरुराको रासरु उत्ादनलाई लशक्त गररने हुनाले 

ययनीिरूलाई 80～150 हदन वा सोभन्ा बढी लारो अवधध, फ्ोर हफहिङ षवधध, फ्ी-रेनज षवधध, लो िेम्न्सटी हफहिङ जस्ा षवधधरा 

पालने र षविेि कच्ा पदार्मबाट बनाएको आिार खरुवाइने जस्ा करु रािरू लोकल करु खरुराको षविेिता िो।

（２�）कुखिुाको खोिको ढाचँा

　①　ओपन टाइप करु खरुराको खोर

　　 　यो करु खरुराको खोरलाई बाहिरी भागबाट झ्ाल वा पदा्मले षवभाजन गररएको हुनछ र तापरिर, िावा वा विा्म, सूय्मको हकरण जस्ा 

बाहिरी वातावरणको पररवत्मनले करु खरुराको खोरलाई सजजलतै प्रत्यक् असर पाछ्म।

ब्ोइलर फार्म
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　②　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोर

　　�　यो सूय्मको हकरण नपनने झ्ाल नभएको करु खरुराको खोर िो र यसको शभत्ा र धसललङ (छत) रा इन्सरुलेट सारग्री प्रयोग गररएको 

हुनछ। बत्ीद्ारा प्रकाि व्यवस्ापन गररनछ भने पङ्ाको प्रयोगद्ारा िावाको आवतजावत गराइनछ। ओपन टाइप करु खरुराको खोररा 

भन्ा उच् िनत्वरा करु खरुरा पालन सहकने हुनाले यन्तीकरण गन्म सजजलो हुनछ र यो ठूला करु खरुरा फार्मको लामग उपयरुति षवधध िो। 

सारतै करु खरुराको खोर बन् प्रवृचत्को हुने कारण यसको स्च्छता उतृ्ष्ट हुनछ। तर उपकरण लगानी लाग्छ।

（３�）ताप आपूर्त विधध

　�　यसरा तातो पान्मको लामग छाता टाइपको हिटर झनुड्ाइने छाता टाइप ब्रुहिङ षवधध र फ्ोर हिहटङ षवधध हुनछ।

　①　छाता टाइप र प्ानकेक टाइप ब्रुहिङ षवधध

　　�　छाता टाइप अरवा प्ानकेक टाइपको ब्रुिरलाई धसललङरा झनुड्ाएर, चल्ाको टाउको राधरबाट तातो पाछ्म।

　　�　इन्नको रूपरा प्रायः ग्ासँको प्रयोग गररनछ र चल्ाको म्स्षत अनरुसार ताप सरायोजन गनरु्म आवश्यक हुनछ। भरुईँरा बाक्ोसँग 

स्पेहिङ रेटेररयल िाललनछ तर भरुईँको क्ते्रफल ठूलो भएको खणरा, एकनासको वातावरण बनाउन गाह्ो हुने हुनाले, भरुईँको 

संरचनारा आर््मता र चचसो हुनबाट रोक्को लामग इन्सरुलेट सारग्रीको उपयोग आवश्यक हुनछ।

　②　फ्ोर हिहटङ षवधध

　　�　ठूलो सरुषवधारा, कंहरिटको भरुईँररुषन पाइप जिान गरी, त्यसरा तातो पानी बगाएर भरुईँलाई तातो बनाइनछ। उपकरण लगानी 

लाग्छ तर यो षवधध उच् आर््मता भएको जापानलाई मरलनरुका सारतै चल्ा अवलोकन सिज हुनछ र एकनासको वातावरण सत्मरा 

ब्रुहिङ सभिव हुनछ। यी करु रािरूले गदा्म चल्ाको लछटो षवकास भई, राम्ोसँग रासरु लाग्छ भनेर भषननछ। सरुली सरुकाएर व्यवस्ापन 

गन्म सजजलो हुने फाइदा पषन हुनछ तर सरुक्तै गयो भने यसको कारण श्वासप्रश्वास प्रणालीको रोग लाग् सके् हुनाले आर््मता व्यवस्ापन 

रित्त्वपूण्म हुनछ।

（４�）उपकिण तथा यन्त्रहरू

　①　चचकगाि्म

　　�　चचकगाि्म भनेको कोरललने षबचत्कतै को चल्ाको ब्रुहिङरा प्रयोग गररने 30cm जषत उचाइ भएको बार लगाइएको भािँो (लारो 

जस्ा पाता) िो र गोलाकाररा चल्ािरूलाई िेरेर, त्यस शभत्र स्पेहिङ रेटेररयल, तापको स्ोत, हफिर, वाटर पट राखखएको हुनछ। 

छाता टाइप ब्रुिरलाई भरुईँको केन्द्रीय भाग नजजक राखखनछ र त्यसलाई छाताबाट 50cm जषत पर गोलाकार चचकगाि्मले िेररनछ। 

फ्ोर हिहटङको खणरा पषन यसरी नतै चचकगाि्म प्रयोग गररनछ।

　　�　4 हदन जषतबाट चल्ाको षवकास अनरुसार िरेक हदन अललअलल गददै चचकगाि्मलाई फराहकलो बनाइनछ। त्यसपलछ ग्रीष्मरा 10 

हदनको उरेर र हिउँदरा 13 हदनको उरेर षतर िटाइनछ।
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　②　हफिर

　　�　पहिलो हफहिङको लामग िोचो षबि भएको सम्म भािँो (चचकप्टे) प्रयोग गररनछ।

　　�　स्चाललत हफिरको सन्भ्मरा, करु खरुराको खोरको धसललङरा हफहिङ लाइन जिान भई, प्ान हफिररा आिार खसालने ओभरिेि 

टाइप र करु खरुराको उचाइरा हफहिङ लाइन भई, षवकास अनरुसार लाइनलाई तल र राधर गररने लो -लेबल टाइप गरी दईु हकधसरका 

स्चाललत हफिरिरू छन।् दबुतैरा, करु खरुरा मरलने गरी हफहिङ लाइन, हफिरको उचाइ र िोपरको आिारको पररराण सरायोजन 

गररनछ।

　③　वाटर पट

　　�　पहिलो हफहिङ गदा्म, चल्ालाई षपउन सजजलो हुने गरी वाटर बधेसन र सिायक हिरिन्कर प्रयोग गररनछ।

　　�　नललप हिरिन्कर र बले टाइप वाटर पटको खणरा, उचाइ र पानीको चाप सरायोजन गरी समू्पण्म चल्ाले पानी षपउन सके् 

व्यवस्ा गररनछ।

  मासु उत्ादन कुखुिाको आहाि(व िकास अिध धमा आिश्यक पोषक तत्त्व तथा सन्ुल लत दानाको कन्सन्ट्ेसन ि खान द दने पर िमाण)

　ब्ोइलरलाई एकनास रूपरा बजाररा पाइने सन्रुललत दाना (प्रारम्भिक चरणको आिार र पलछल्ो चरणको आिार) को असीमरत 

आपूर्त (षनरन्र आिार, फ्ी हफहिङ) गरी, खाद् प्रयोजनको रूपरा षबरिीको लामग पठाउने बलेा, वध गनरु्म भन्ा 7 हदन वा सोभन्ा 

अधिदेखख एन्न्बायोहटक आहद औिधध भएको (औिधध आिार नहदने) खरुवाउनरु हँुदतैन।

　2011 साल संस्करण जापान रानक हफहिङ, करु खरुरा पालन अनरुसार, ब्ोइलरलाई आवश्यक पोिक तत्त्वको पररराण, प्रारम्भिक चरण 

(0～3 िप्ाको उरेर) रा रेटाबोलाइजबेल एनजथी (ME) 3,100kcal, रूिि प्रोहटन (CP) 20.0% र पलछल्ो चरण (3 िप्ाको उरेर 

पलछ) रा ME3, 100kcal, CP16.0% िो र बजाररा पाइने आिाररा प्रायः यो भन्ा पषन CP 2% जषत बढी हुने गछ्म।

पहिलो हफहिङको हफहिङ बसि (चचकप्टे) सिायक हिरिन्कर
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　आिारको कच्ा पदार्मलाई षपसेको म्ास, गोली आकार हदइएको पेलेट, पेलेटलाई टरुरिा पाररएको रिम्बल आहद हुनछन ्तर ब्ोइलरलाई 

पचाउन सजजलो हुने पेलेट र रिम्बल धरेतै प्रयोग गररनछ। सारतै पालने अवधधको प्रषत बोइलरको आिार पररराण लगभग 6.3kg हुनछ (खाने 

आिारको पररराण, षबरिीको लामग पठाउने बलेाको तौल लगभग 3.0kgको 2.1 गरुणा)।

　ब्ोइलरको तरुलनारा लोकल करु खरुरािरू हढलो षवकास हुनछ र पालने अवधध लारो हुने हुनाले, आिार खच्म बढ्ने वा धरेतै बोसो लाग्े हुन 

नहदनको लामग उच् प्रोहटन, उच् एनजथी भएको आिार आवश्यक पददैन। प्रायः अलल कर पोिक तत्त्व भएको सस्ो आिार प्रयोग गररनछ। 

सारान्यतया उच् प्रोहटन आिाररा आिार खच्म रिँगो हुनछ र उच् क्ालोरी आिारले आवश्यकता भन्ा बढी बोसो लाग्छ। सारतै, रासरुको 

गरुणस्र सरुधारको लामग षवचार गरेर बनाइएको षबयर ललज र न्हिस्कीको अल्कोिल फरनेने्सन ललज मरशश्रत आिार पषन छन।् स्ास्थ्यरा 

ध्ान हदने र काया्मत्मक खानाको रूपरा राछाको तले जस्ा खाद् योगिील प्रयोग गररनछ।

 मासु उत्ादन कुखुिाको व िकास ि त ौलको पर िित्सन

（１�）मासुको लामग पाललने कुखिुा (ब्ोइलि) को विकास

　�　ब्ोइलरको षवकासको प्रारम्भिक चरण (0～3 िप्ाको उरेर) भनेको िड्ी, शभत्री अङ् आहद षवकास हुने अवधध िो। खाने आिारको 

पररराण पषन रोरतै हुनछ र अझतै पाचन क्रताको पया्मप् षवकास भएको हँुदतैन। पहिलो हफहिङको बलेाको तौल लगभग 40g हुनछ र 

3 िप्ाको उरेररा लगभग 850g हुनछ। तौल वमृधि भई तापरिर पररवत्मन प्रषतको संवेदनिीलता पषन बढी, आवतजावत गराउनरुपनने 

िावाको पररराण पषन तीव् गषतरा बढ्छ। पलछल्ो चरण अरा्मत ्अन्न्र चरण भनेको (4～8 िप्ाको उरेर) रासंपेिीको षवकास 

हुने अवधध िो र हदनतैषपचे्छ लछटलछटो तौल बढ्छ। िरीरको तापरिर सरायोजन क्रता बनछ र रोम्ल्टङ पषन सराप् हुनछ। एकाषतर 

चल्ािरू सरूिभरर फतै ललई षतनीिरूको वातावरणरा शभज् े क्रता वमृधि हुनछ भने अकपोषतर खोरको िनत्व बढेर वातावरण खराब हुने 

खतरा हुने हुनाले, िावाको आवतजावत व्यवस्ापन रित्त्वपूण्म हुनछ। 7～8 िप्ाको उरेररा, षबरिीको लामग पठाउने बलेाको तौल 

लगभग 3.0kg हुनछ।

（２�）लोकल कुखिुाको विकास

　�　लोकल करु खरुराको जात र ब्ाण अनरुसार फरक हुनछ तर पालने अवधध लारो हुनाले भाले र पोरीको तौलरा ठूलो शभन्ता हुनछ। 20 

िप्ाको उरेर वा सोभन्ा बढी भयो भने भाले 3.0kg र पोरी 2.0kg हुने हुनाले लगभग 1.0kg को शभन्ता हुनछ। अवश्य पषन, पालने 

अवधधरा खाने आिारको पररराण धरेतै हुनछ। भालेलाई लगभग 13.0kg र पोरीलाई लगभग 10.0kg लाग्छ।
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 पालनपोषण व्यिस्ापन (चल्ा हालनेदेख ख व िक्र ीको लाम ग पठाउने िेलासम्म)

　चल्ा िालेर, पहिलो हफहिङदेखख 3 िप्ाको उरेरसम्मको अवधधलाई प्रारम्भिक चरण, त्यसपलछको अवधधलाई पलछल्ो चरण 

भषननछ। सारान्यतया 8 िप्ाको उरेरको ब्ोइलरको तौल, भालेको 3kg भन्ा बढी र पोरीको पषन झणतै 3kg जषतसम्म षवकास हुनछ।

　ब्ोइलरको आधारभूत हफहिङ लेयस्म करु खरुराको ब्रुहिङ भन्ा फरक हँुदतैन तर ब्ोइलर रोटो बनाउनको लामग पाललनछ। तसर्म प्रषत एकाइ 

क्ते्रको उत्ादन पररराण बढाउनको लामग, प्रायः पालन िनत्व बढाई, हििँिरुललाई सीमरत गरी, उच् प्रोहटन र क्ालोरी भएको आिार 

खरुवाउने जस्ा अस्स् अवस्ा सृजना गरी पालने गररनछ। पया्मप् व्यवस्ापन भएन भने रोग लामगिालने खतरा हुने हुनाले सावधानी 

अपनाउनरु आवश्यक हुनछ।

（１�）प्रािम्भिक चिणको व्यिस्ापन

　�　ब्ोइलरको प्रारम्भिक चरणरा, फ्ोर हफहिङको खणरा, करु खरुराको खोरको भरुईँरा स्पेहिङ रेटेररयल िाली, 2～4 िप्ा हिहटङ 

उपकरणद्ारा तातो बनाउनरुपछ्म। ब्रुहिङरा तापरिरको व्यवस्ापन रित्त्वपूण्म हुनछ र तापरिर कर भयो भने असाइहटस (असारान्य 

रूपरा पेट ठूलो) हुने खतरा हुनछ। सारतै अषवकधसत करु खरुराको खरुट्ारा प्रायः असारान्यता हुने हुनाले, ययनीिरूलाई तरुरुन्तै िटाउनरुपछ्म।

　①　चल्ा िालने (चल्ा शभत्राउने)

　　�　फ्ोर हफहिङको खणरा, छाता टाइप ब्रुिर तरा फ्ोर हिहटङ दबुतैरा हिहटङ भाग बीचरा राखेर गोलाकाररा चचकगाि्मले िेरी, 

पहिले नतै तातो बनाएर राखखनछ। आइपरुगेका चल्ािरूलाई चचकगाि्म शभत्र राखी आरार गराइनछ। चचकगाि्म शभत्रको तापरिर र 

आर््मता रित्त्वपूण्म हुनछ र चल्ािरू आनन्सँग फतै ललन सके् गरी तापरिर (32℃) र आर््मता (लगभग 65%) रा सरायोजन 

गररनछ।

　②　पहिलो हफहिङ

　　�　स्पेहिङ रेटेररयल राधर हफिर म्स्र हुने गरी, िोचो षबि भएको सम्म पहिलो हफहिङको हफहिङ बसि (चचकप्टे) अरवा 

हफहिङ टरिे प्रयोग गररनछ। वाटर पटको रूपरा षनपल हिरिन्कर वा बले टाइप वाटर पट राखखनछ तर सजजलतै षपउन सहकने बनाउनको 

लामग सिायक हिरिन्कर पषन रपेर राखखनछ। यी हफिरिरू, वाटर पटलाई अगाहि र पछाहि राखी, चल्ाले सजजलतै आिार खान 

सके् गरी व्यवस्ा गनरु्मपछ्म। पहिलो हफहिङको आिार हददँा, ररुछेको आिारलाई छरी, रोरतै पररराणरा धरेतै पटक हदयो भने पहिलो 

हफहिङ राम्ो हुनछ। ब्ोइलरको पहिलो हफहिङ पलछको आिारको आपूर्त गदा्म व्याविाररक करु खरुराको व्यवस्ापन म्ानरुअल अनरुसार 

गररनछ।

　③　पालन िनत्व

　　�　ब्रुहिङ खोरको भरुईँको क्ते्रफल 1㎡ रा 15 वटा जषत चल्ाको पालन िनत्व राम्ो हुनछ। चल्ाको भाले र पोरी छरु ट्ाछरु ट्तै 

पालेरा ब्रुहिङ गन्म सजजलो हुनछ र यसो गदा्म तौल वमृधि नषतजा पषन बढ्छ भनेर भषननछ। तर छरु ट्ाउन श्रर र सरय लाग्े हुनाले 

सारान्यतया भालेपोरी मरसाइएको हुनछ।
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　④　आर््मता व्यवस्ापन

　　�　फ्ोर हफहिङरा हिहटङ गरररिकेो बलेा आर््मता कायरा राख् गाह्ो हुनछ र ज्ादतै सरुक्ा हुने हुनाले, बलेाबलेारा स्पेहिङ 

रेटेररयलको बीचको भागरा पानी छक्म ने गररनछ। हिहटङ गरररिकेो बलेाको आर््मता (50% वा सोभन्ा बढी) ले त्यसपलछको 

षवकासरा ठूलो असर पाछ्म।

　⑤　तापरिर व्यवस्ापन

　　�　चल्ाको म्स्षत िेददै ब्रुहिङ तापरिर कर गददै जानरुपछ्म। 7 हदनको उरेररा 29℃ हुने गरी अललअलल गददै तापरिर कर गररनछ। 

सरान रूपरा चल्ा फतै ललने गरी तापरिर सरायोजन गनरु्मपछ्म। चल्ा िालेपलछ, खोरको तापरिर कर गरेन भने, 2～3 हदनको 

उरेर षतर पहिलो हफहिङको बलेाको भन्ा पषन उच् तापरिरको वातावरण हुनछ र यस्ो प्रारम्भिक चरणको उच् तापरिरले आिार 

खाने पररराण िटाई, त्यसपलछको तौल वृमधिरा असर गरी, चल्ािरू बीच ठूलो तौल शभन्ता हुने कारण बन् ेहुनाले ध्ान हदनरुपछ्म।

　⑥　तताउन छोि्ने

　　�　हिहटङ रोके् काय्मलाई तताउन छोि्ने भषननछ। ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, ग्रीष्मरा 2 िप्ाको उरेर षतर र हिउँदरा 3 

िप्ाको उरेर षतर तताउन छोहिनछ। तर षवइन्डोलेस करु खरुराको खोररा भने खासतै तताउन छोि्ने भन् ेषवचार नभईकन, करु खरुराको 

खोर शभत्रको तापरिर र िावाको आवतजावत पररराणको आपूर्त सन्रुलन रित्त्वपूण्म हुनछ।

　⑦　हफहिङ र पानी आपूर्त व्यवस्ापन

　　�　चल्ािरू तीव् गषतरा षवकास हुने हुनाले, चल्ाको षवकास अनरुसार षनपल हिरिन्कर र बले टाइप वाटर पटको उचाइ, पानीको 

चाप र पानीको स्र सरायोजन गररनछ।

षनपल हिरिन्कर : षपउन सजजलो हुने उचाइरा हफिर : प्टेको षबि पोरी चल्ाको गािँको उचाइरा
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　⑧　चचकगाि्म व्यवस्ापन

　　�　पहिलो हफहिङ पलछ चल्ाको षवकास अनरुसार सक्म ललाई फराहकलो बनाइनछ। 10～13 हदनको उरेर जषत भएपलछ चल्ाले 

चचकगाि्मरा चढेर नाघ् सके् हुने हुनाले त्यो बलेा षतर िटाइनछ।

　⑨　िावाको आवतजावत

　　�　उच् पालन िनत्व र सरूि पषन ठूलो हुनाले िावाको आवतजावतरा षविेि ध्ान हदनरुपछ्म।

　⑩　प्रकाि व्यवस्ापन

　　�　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोरको खणरा, 1 िप्ाको उरेरसम्म 5 लसिको प्रकाि 24 िण्ा, 2～3 िप्ाको उरेररा 3 लसि 

र त्यसपलछ 0.5 लसि जषतको कर प्रकाि 23 िण्ा बालनरुपछ्म। ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, हदउँसोको सरयरा प्राकृषतक 

प्रकाि र राषतको सरयरा बत्ी बाललनछ।

（２�）पल्ल्ो चिणको व्यिस्ापन

　�　4 िप्ाको उरेर भएपलछ, प्रारम्भिक चरणको आिार अरा्मत ्हुका्मउने आिारबाट पलछल्ो चरणको आिार अरा्मत ्अन्न्र चरणको 

आिाररा फेररनछ। चल्ा बढ्दतै गई खाने आिारको पररराण पषन वृमधि हुनछ र सरुलीको पररराण पषन बढ्छ। सारतै, यो सरयदेखख उच् 

िनत्व म्स्षत सरुरु हुने हुनाले िावाको आवतजावत गराउने गनरु्मपछ्म। षविेि गरी, फ्ोर हफहिङरा भरुईँको सतिरा िावा बग्े उपायिरू 

अपनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ। यसो गना्मले स्पेहिङ रेटेररयल पषन उचचत रात्रारा सरुकेर िाषनकारक ग्ासँको उत्चत् पषन कर हुनछ।

　�　पलछल्ो चरण भएपलछ, तौलको वृमधिसँगतै हििँिरुल कर हुनछ र भाले र पोरीको षवकासरा ठूलो शभन्ता हुनछ। यो सरयको खोरको 

तापरिर 19～23℃ हुनछ र खाने आिार पररराण अझ बढेर, त्योसँगतै तौल पषन बढ्छ। तर ग्रीष्मको गरथी बलेारा िावा पठाउने, सीमरत 

आिार जस्ा ताप षनयन्तणका उपायिरू आवश्यक हुनछ। अचानक 30℃ वा सोभन्ा बढीको उच् तापरिर भएको बलेा, हिटटिरिोक 

हुने खतरा हुने हुनाले ध्ान हदनरुपछ्म।

बले टाइप वाटर पट: प्टेको षपधँ पोरी चल्ाको काधँको उचाइरा
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（３�）विक्रीको लामग पठाउने

　�　6～7 िप्ाको उरेर षतर पोरी चल्ा षबरिीको लामग पठाइनछ (बीचरा षनकालने)। हकनभने त्यसपलछ पोरीको षवकास सरुस् 

हुनछ। बीचरा षनकालेपलछ खाली भएको ठाउँ रात्र भालेको लामग फराहकलो गररनछ। बीचरा षनकालनेपलछ, 9 िप्ाको उरेर षतर सबतै 

चल्ािरू षबरिीको लामग पठाइनछ। बीचरा षनकालने र षबरिी पषन जोिेर प्रषत 1㎡ बाट जीषवत भएको बलेाको तौल 32～35kg 

षबरिी गनरु्म रानक िो।

 मासु उत्ादन कुखुिाको स्वच्छता व्यिस्ापन (अल इन अल आउट ि त्यसको क ीटाणुशोधन)

（１�）विक्रीको लामग पठाएपल् ि चल्ा हालन ुअगाडडको सिसफाइ

　�　सारान्यतया ब्ोइलर पाल्ा, अल इन अल आउट भषनने, एउटा करु खरुराको खोररा एकतै  हदन कोरललएका चल्ािरू रात्र िाली (अल 

इन), ययनीिरूलाई पालेर षबरिीको लामग पठाउने (अल आउट) षवधध अपनाइनछ।

　�　षनजश्चत अवधध पालनपोिण व्यवस्ापनको लामग (चल्ा िालनेदेखख षबरिीको लामग पठाउनेसम्म) करु खरुराको खोर दोिोर् याइ प्रयोग 

गररने हुनाले, सरय सँगतै षवशभन् रोगाणरुिरू बाकँी रिकेो सभिावना हुनछ। कीटाणरुिोधनको उदे्श्य, अधिल्ो पटक पालेको करु खरुराले 

बाकँी छोिेको रोगाणरु, रोग भएको सरुक्ष्म जीवाणरु, िाषनकारक कीरा आहद पूण्म रूपरा िटाउनरु िो। करु खरुरािरू षबरिीको लामग पठाई खाली 

भएको करु खरुराको खोरबाट तरुरुन्तै सरुली िटाउने कार गररनछ। अकपो चल्ा निालेसम्म, सबतै स्पेहिङ रेटेररयल िटाई, कीरा रारेर, सबतै 

पानीले धोई, सबतै कीटाणरुिोधन नगरीकन हँुदतैन। सारतै, करु खरुराको खोर शभत्र रात्र नभईकन, करु खरुराको खोर वररपरर पषन सरसफाइ, 

कीरा रानने, पानीले धरुने र कीटाणरुिोधन गनरु्मपछ्म।

（２�）जङ्ली जनाििको वनयन्त्रण

　�　करु खरुराको खोर शभत्र ररुसा र जङ्ली चरा नपस्न ेगरी तारको जाली वा बि्म नेट लगाउनरुपछ्म।

（３�）भ्ाक्सिन ि िोकथाम औषधधको प्रयोग

　�　न्यरुक्ासल रोग, करु खरुराको संरिारक ब्ोन्काइहटस, संरिारक ल्ारेनगोटरिकेओ ब्ोन्काइहटस, संरिारक बरुसा्मल रोग, फाउल पसि, 

रारेसि रोग आहदको लामग भ्ाक्सिन लगाउनरु प्रभावकारी हुनछ र प्रते्यक भ्ाक्सिनको बारेरा, वफादारीताका सार भ्ाक्सिनेसन 

प्रोग्रार गनरु्मपछ्म। ब्ोइलरको प्रायः प्रोग्रारिरू जीषवत भ्ाक्सिनरा आधाररत छन।्
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 कुखुिाको सुल ी व्यिस्ापन व िध ध

　िाल, प्रायः सबतै जस्ो करु खरुराको सरुली हकण्वित षवधधद्ारा प्रहरिया गरी, कम्पोटिको रूपरा प्रयोग भइरिकेो छ। हकण्वित षवधधिरूरा 

ररुप्रो पानने षवधध, ओपन टाइप िोलने षवधध, ब्क टाइप िोलने षवधध आहद छन।् ब्ोइलरको सरुली व्यवस्ापनको ओपन टाइप हकण्वित 

सरुषवधा धरेतै छन।् प्रायः जस्ो ब्ोइलरको सरुली र स्पेहिङ रेटेररयलको मरश्रणरा पानीको रात्रा कर हुने हुनाले, हकण्वित प्रहरिया कम्पोटि 

हिपो वा बसि टाइप हकण्वित सरुषवधारा गनने खणरा, सरुरुरा पानीको रात्रा सरायोजन गनरु्म आवश्यक हुनछ। सारतै, ब्क टाइप हकण्वित 

सरुषवधारा सरुलीको व्यवस्ापन प्रहरिया तरुरुन्तै पूरा हुनछ तर, सोिटि जस्ा स्पेहिङ रेटेररयलको षवकासरा वाधा परुर् याउने तत्त्वको षवभाजन 

अपया्मप् हुने अवस्ािरू हुने हुनाले, ध्ान हदनरुपछ्म।

 पालन योजना ि क्मता मूल्याङ्कन

（１�）पालन योजना

　�　िाल, प्रायः ब्ोइलरिरू आिार कम्पनी वा टरिेहिङ कम्पनी आहदसँगको समझौतारा उत्ादन गररनछ। चल्ा िालने मरषत, चल्ाको 

सङ््ा, षबरिीको लामग पठाउने हदनको उरेर आहद समझौतारा तोहकएको हुने हुनाले, सरुषवधा, काय्म योजना आहद पहिले नतै षवचार 

गररराख्रु आवश्यक हुनछ।

（２�）क्मता सिनेक्ण विधध

　�　लछटो षवकास हुने र पालने अवधध पषन छोटो हुने हुनाले, िरेक िप्ा तौल रापन गरी, खाने आिारको पररराण पषन रापन गररनछ। 

त्यसको नषतजाबाट तौल वृमधि जस्ा क्रतािरू हिसाब गररनछ। षबरिीको लामग पठाएको दर (चल्ा िालेको सङ््ा र षबरिीको लामग 

पठाउन सकेको सङ््ाको अनरुपात), षबरिीको लामग पठाएको तौल (प्रषत एकाइ क्ते्रको षबरिीको लामग पठाएको जीषवत भएको 

बलेाको तौल) आहद अनरुसार व्यापारको नाफारा ठूलो शभन्ता हुनछ।
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अन्य５
① लाइट ब्ीड घोडा

 थिोबे्डको व िशेषताहरू

・ ररोब्िेिरू खतराप्रषत अत्यन्तै सचेत रिने जनावर हुन ्। स�ालने रानछे अचानक चलेरा, िोिा तसनेर भागेर जाने, जराभावी उहफ्ने 

आहद गछ्म। िोिालाई छरु ने बलेा, अगाहिपट्ट्बाट नजजक गई, नम् स्रले बोलाई, िोिालाई ढरुक् बनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

・ अन्य जनावरको तरुलनारा िोिाको आन्द्रा लारो, कोललक (पेट दखु्े) हुने खतरा हुने हुनाले, पालनपोिण व्यवस्ापनरा ध्ान हदनरु 

आवश्यक हुनछ।

 थिोबे्डको शि ीिको मु् भागहरूको नाम (मान्ेसँग तुलना)

　　　　　　　　　　　　　①�अगाहिको कपाल

　　　　　　　　　　　　　②�याल

　　　　　　　　　　　　　③�षवदस्म

　　　　　　　　　　　　　④�ढािँ

　　　　　　　　　　　　　⑤�चाक

　　　　　　　　　　　　　⑥�परुच्छर

　　　　　　　　　　　　　⑦�िरीरको उचाइ

⑧�पछाहिको िरुँ िो�(रानछेको िरुँ िो)

⑨�करु हिनो�(रानछेको करु हिनो)

⑩�काप्मस�(रानछेको नािी)

⑪�िक�(रानछेको गोललगाठँोको जोनथी)

⑫�फेटलक�(रानछेको औलंाको जोहिएको ठाउँ)

⑬�खरुर�(रानछेको राझी औलंोको नङ)

① ②
③ ④ ⑤

⑥

⑧

⑨

⑩
⑪

⑬

⑫

▲⑦
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 व्य� �गत पि हचान

ररोब्िेको व्यक्तिगत पहिचान, कपालको रङ्, षविेिता (सेतो टाटा, भरुररी आहद ), राइरिोचचप आहदद्ारा गररनछ। यी जानकारीिरू 

वंिावली दता्म प्रराणपत्ररा लेखखएको हुनछ।

（１�）कपालको िङ्

　　ररोब्िेको कपालको रङ् षनम्न 8 हकधसरका हुनछन।्

 चेस्टनट िार्क चेस्टनट बेइ िार्क बेइ

 खतैरो कालो खरानी रङ्ग सेतो

（２�）विशेषता

・िोिाको षविेिता अनरुिार र खरुट्ािरूको सेतो टाटा र िरीरभररको भरुररीले जनाइनछ।

（３�）माइक्रोलचप

・वंिावली दता्म ललनरु अगाहि बायापँट्ट्को िाटँीको बीचरा गािेर राखखएको हुनछ।

・राइरिोचचप नम्बर वंिावली दता्म प्रराणपत्ररा लेखखएको हुनछ।

・ररोब्िेलाई िोिादौिरा प्रयोग गन्मको लामग राइरिोचचप गािेर राखखएको हुनरु पछ्म।

 आहाि

・ररोब्िेलाई खरुवाइने आिाररा कन्सन्रिेटेि दाना र रफेज पद्मछन।्

・कन्सन्रिेटेि दानारा ररु्तया जई, धरुटो जस्ा अन् बािके सन्रुललत दाना पद्मछन।्

・रफेजरा, षवदेिबाट आयाषतत वा आफतै ले उत्ादन गरेको सरुकेको िासँ पद्मछ।
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 से्पड डङ मेटेर ियल

・�तबलेारा भएको षवभाजन गररएको कोठालाई िोिाको टिल भषननछ र िोिाको टिलरा सरुत्को लामग ओछ्ाइने पराल आहदलाई 

स्पेहिङ रेटेररयल भषननछ।

・स्पेहिङ रेटेररयलको रूपरा ररु्तया पराल, छ् वाली, आफतै ले उत्ादन गरेको िासँ, उि सेभ र सोिटि प्रयोग गररनछ।

・�यब्हिङ फार्मरा पराल र आफतै ले उत्ादन गरेको िासँ प्रयोग गररनछ तर ताललर फार्मरा, स्पेहिङ रेटेररयल खानबाट रोक्को लामग प्रायः 

छ् वाली, उि सेभ र सोिटि प्रयोग गररनछ।
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② मौिी पालन

 म ौि ीको घािको िनािट

（１�）मौिीको घाि ि जोइन् िसि

　�　रिरौरीलाई रौरीको िार (1 सरूि भनेर गन्ी गररनछ) 

शभत्र पाललनछ। सारान्य रौरीको िाररा 8～10 वटा 

िषनकम्बिरू िालन सहकनछ र यसरा लगभग 20 िजार 

कारदार रौरी बसोबास गछ्मन।् सारतै सरूि षवकास भई ठूलो 

भएको बलेा रौरीको िारको राधरको जोइन् बसि भषनने 

षपधँ नभएको बसि राखेर रिरौरीको सङ््ा बढ्ने उपायिरू 

अपनाइनछ।

（２�）हवनकम्ब

　�　एकमत्रत रिचाका लाई िषनकम्ब भषननछ। यो रिरौरीको 

िारको आधारभूत भाग िो र रौरीको िार शभत्र िालने 

िषनकम्बको सङ््ाले सरूिको साइज षनधा्मरण गनने अरवा 

सरूिको साइजसँग मरलाई आवश्यक िषनकम्ब रौरीको 

िाररा िालने गररनछ।

（３�）डफडि

　�　हफिर भनेको रिरौरीलाई आिार (चचनी पानी आहद) हदने 

भािँो िो। रौरीको िार शभत्र लछराउने खणरा, िषनकम्बको 

सबतैभन्ा बाहिरपट्ट् लछराएर आिार हदइनछ।

 महम ौि ीको खाना ि आहाि

（１�）पुष्पिस ि पिाग

　�　रिरौरीको खाना परुष्परस र पराग रात्र िो। परुष्परस एनजथीको स्ोत िो भने पराग चाहि ँमरनरल, प्रोहटन आहद हुनछ। रानी रौरी र 

लाभा्मलाई हदइने रोयल जलेी भनेको, पराग खाएको कारदार रौरीबाट षनकाललएको करु रा िो।

रौरीको िार

जोइन्ट बक्स

िनहकर्ब

फहिर
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（２�）आहािको आपूर्त

　�　रिरौरीलाई दतैषनक रूपरा आिार हदनरुपददैन। तर परुष्परस जम्मा नहुने बलेारा रिरौरी स्यर ्बच्को लामग आिार (चचनी पानी 

आहद) हदने अवस्ािरू हुनछन।् सारतै पराग कर अवधधरा, परागको सट्ारा बजाररा पाइने आिार (परागको षवकल्प) आहद हदने 

अवस्ािरू हुनछन।्

 महम ौि ीको आहाि खो�े गव तव िध ध

रिरौरीले रस र पराग फूलबाट ललन जाने खणरा, सारान्यतया 2㎞ जषतको व्यासाध्मको दायरारा उि्छ भनेर भषननछ तर वररपरर 

फूल नभएरा 10㎞ सम्म पषन उिेर जानछ। रिरौरीले चचनीको उच् एकाग्रता भई, रसको पररराण पषन धरेतै भएको फूल रन पराउँछ। 

सारतै एनजथी खेर नफालनको लामग, रौरीको िारबाट बराबर जषत नतै दूरीरा राम्ो रस भएको फूल र कर रस भएको फूल भएरा, ययनीिरूले 

कर रस भएको फूलको वास्ा गददैनन।् ययनीिरूले फूलको "गरुण, पररराण र दूरी" गरी 3 तत्त्विरूको व्यापक रूल्ाङ्कन गरी, वररपररको 

फूलको म्स्षत िरेेर किाकँो फूलरा जाने भन् ेकरु रा षनधा्मरण गछ्मन।्

सारतै रिरौरीिरू रस जम्मा गनने सरूि र पराग जम्मा गनने सरूिरा षवभाजन भएका हुनछन ्र म्स्षत अनरुसार दबुतै जम्मा गरेर ललएर आउने 

अवस्ािरू पषन हुन सकछन।्

 रिचाका शभत्रको रस र पराग रौरीको िार र रिरौरी बसोबास गरररिकेो िषनकम्ब

 महम ौि ीको िोग

（１�）फाउलब्ोड (अमेरिकन फाउलब्ोड ि यिुोपेली फाउलब्ोड)

　�　फाउलब्ोिको संरिरण भयो भने लाभा्म र प्रुपा अवधधरा नतै रृत्यरु हुनछ। अरेररकन फाउलब्ोिबाट संरिरण भई रृत्यरु भएको 

लाभा्मिरू करु हिएर चचपचचपापन हुनछ र त्यसबाट तीखो गन् (ग्रुइ गन्) षनस्कन रालछ। अकपोषतर यरुरोपेली फाउलब्ोिबाट संरिरण 

भई रृत्यरु भएको लाभा्मरा चचपचचपापन हँुदतैन र गन् पषन एधसि गन् हुनाले अरेररकन फाउलब्ोि भन्ा फरक हुनछ।

　�　जापानरा फाउलब्ोि रोकरारको औिधधको रूररा टायलन सोलरुसनलाई स्ीकृषत हदइएको छ तर फाउलब्ोि भएको सरूिलाई 

जलाएर नष्ट नगरीकन हँुदतैन।

िनहकर्ब

फहिर

रौरीको िार
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（２�）भ्ािोआ िोग (भ्ािोआ डडस्टट्क्टि धसडिट्ोम)

　�　भ्ारोआ हिटिरिटिर परजीवीको कारण हुने असारान्यतालाई भ्ारोआ रोग भषननछ। भ्ारोआ हिटिरिटिरले रगत चरुसेर रिरौरी 

(वयस्क रौरी, लाभा्म, प्रुपा) लाई करजोर बनाउँछ। सारतै यो हकना्मले धरेतै भाइरसिरू साछ्म।

　　जापानरा हकना्म रानने औिधधको रूपरा षनचचनो आषपस्ान र आषपभार स्ीकृत गररएको छ।

（３�）अन्य

　�　राधर लेखखएको बािके पषन नोसेरा रोग (कारदार रौरीलाई पखालाको जस्ो लक्ण देखखई, पूरतै सरूि नतै करजोर बनाउँछ) र चक 

रोग (प्रुपाको सेतो किा चक जस्ो म्स्षतरा रृत्यरु हुनछ) आहद हुनछन।्

 अरेररकन फाउलब्ोि भएको लाभा्म यरुरोपेली फाउलब्ोि भएको लाभा्म
 (स्ोतः संयरुति राज् अरेररका कृषि षवभाग) (स्ोतः संयरुति राज् अरेररका कृषि षवभाग)

 भ्ारोआ हिटिरिटिर परजीवी टाधँसएको लाभा्म बसे्कन भ्ारोआ हिटिरिटिर परजीवी टाधँसएको वयस्क रौरी
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　षनम्न प्रश्निरू सिी भएरा ○ र गलत भएरा × लगाउनरुिोस।्

＜गाई＞

1.  गरथी भयो भने दूधालरु गाईले सास फेनने सङ््ा बढ्छ।� （　　）

2.  हफ्-टिल गोठ शभत्र बिे हँुदतैन तर हफ्-बान्म गोठरा एक्तै सरुत् सके् बिे हुनछ।� （　　）

3.  गाईको पषन रानछेको जस्तै एउटा भरुँिी हुनछ।� （　　）

4.  षबफ उत्ादन क्ाटलले "खान छोि्ने" कारण रफेज धरेतै खानरु िो।� （　　）

5.  ररुनेलो भएको दूधालरु गाईरा सोराहटक सेलको सङ््ा कर हुनछ।� （　　）

6.   औसत रूपरा षबयाएपलछको आरा गाई िरेक 21 हदनरा उत्जेजत हुने गद्मछ।� （　　）

7.  बाछा/बाछछीलाई बार लगाइएको िेरा शभत्र िालेर, िार नपनने गरी हुका्मइनछ।� （　　）

＜िङु्ि＞

1.  जापानरा पाललने ररु् बङ्रुरिरूको जात, ल्ान्डरेस, लाज्म ह्ाइट, ह्ाम्पिायर िो।� （　　）

2.  जापानको बङ्रुरको गभा्मधान, प्राकृषतक गभा्मधान रात्र िो।� （　　）

3.  बङ्रुरको िेललभरीरा षवरलतै रात्र षबयाउन गाह्ो हुनछ।� （　　）

4.  पाठापाठीको जन्केो बलेाको तौल 0.5㎏ जषत हुनरु सारान्य िो।� （　　）

5.  पाठापाठीिरूले षबगौती दूधबाट षवशभन् रोगप्रषतको प्रषतरोधात्मक क्रता प्राप् गछ्मन।्� （　　）

6.  रासरु उत्ादन बङ्रुरलाई तोहकएको पररराणको आिार 1 हदनरा 1 पटक रात्र हदइनछ।� （　　）

7.  बङ्रुरिरू बरानरा बस्न ेजनावर हुनाले, सरूिरा पालेको अवस्ारा पषन समू्पण्म बङ्रुरिरूले एकतै  पररराणको  
     आिार खान सकछन।्� （　　）

＜कुखिुा＞

1.  कृमत्रर इनक्ूबटेररा बीउ अणा 10 हदनरा कोरललनछ।� （　　）

2.  करु खरुराले हदनको लम्बाइ लारो हुने ऋतरुरा धरेतै अणा पाछ्म।� （　　）

3.  करु खरुराले केिी हदनको अवधध लगातार अणा पारेपलछ, 1～3 हदन अणा पाददैन र परुनः केिी हदनको अवधध  

     लगातार अणा पाछ्म।� （　　）

4.  षबरिी गनने करु खरुराको अणाको तौल 30ｇ भनेको औसत रान िो।� （　　）

जाचँ प्रश्नहरू6
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5.  करु खरुराको अणा उत्ादन दर 13～14 रहिनाको उरेर नािेपलछ तीव् गषतरा वमृधि हुनछ।� （　　）

6.  उच् तापरिर भयो भने करु खरुराले खाने आिार पररराण कर हुनछ।� （　　）

7.  करु खरुराको खोरिरू, सूय्मको प्रकाि पस्न ेओपन टाइप करु खरुराको खोर र प्रकाि ब्क गनने झ्ाल नभएको  

     करु खरुराको खोर (षवइन्डोलेस) हुनछ।� （　　）
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जिाफ

＜गाई＞

1.  ○

2.  ×(कारण: व्यक्तिगत बिे हफ्-टिल गोठरा हुनछ, हफ्-बान्म गोठरा बिे हँुदतैन।)

3.  ×(कारण: गाईको 4 वटा भरुँिी हुनछ।)

4.  ×(कारण: ररु्तया अन् भएको सन्रुललत दाना धरेतै खानाले "खान छोि्ने" गछ्म। )

5.  ×(कारण: ररुनेलो भएको दूधालरु गाईरा सोराहटक सेलको सङ््ा बढ्छ।)

6.  ○

7.  ×(कारण: बाछा/बाछछीलाई राम्ोसँग िावाको आवतजावत हुने र िार लाग्े वातावरणरा हुका्मइनछ।)

＜िङु्ि＞

1.  ×(कारण: ल्ान्डरेस, लाज्म ह्ाइट, िरुरोक।)

2.  ×(कारण: प्राकृषतक गभा्मधान र कृमत्रर गभा्मधान (AI) गररनछ)

3.  ○

4.  ×(कारण: पाठापाठी जन्केो बलेाको औसत तौल 1.4kg िो।)

5.  ○

6.  ×(कारण: सारान्यतया रासरु उत्ादन बङ्रुरलाई षनरन्र आिार हदइनछ।)

7.  ×(कारण: सरूिरा पालेको अवस्ारा, पया्मप् आिार खान नपाई राम्ोसँग षवकास नहुने बङ्रुर हुने हुनाले ध्ान हदनरुपछ्म।)

＜कुखिुा＞

1.  ×(कारण: बीउ अणा 21 हदनको अवधधरा कोरललनछ।)

2.  ○

3.  ○

4.  ×(कारण: करु खरुराको अणाको कारोबाररा, MS साइ (52～58g), M साइज (58～64g) र L साइज (64～70g) ररु् हुन।्)

5.  ×(कारण: अणा उत्ादन दर 13～14 रहिनाको उरेररा तीव् गषतरा कर भई, रोम्ल्टङ सरुरु हुनछ।)

6.  ○

7.  ○
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Ⅲ  दैवनक पशुधन व्यिस्ापन काम
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 अत्यनै् संक्रामक िोगको स् स्व त

（１�）जापानरा 2010 सालरा खोरेतँको प्रकोप फतै ललएर, धरेतै बङ्रुर र गाई तरा गोरुिरूलाई रारेर नष्ट गररयो।

（２�）जापानरा 2007 सालरा अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्कूो प्रकोप फतै ललयो।

（３�）जापानरा 2013 सालदेखख, षवशभन् क्ते्रिरूरा बङ्रुरको पखाला रिारारी फतै ललएर सरस्या भइरिकेो छ।

（４�）राधर उले्ख गररएको तीनतै वटा संरिारक रोगिरू भाइरसद्ारा हुने संरिारक रोगिरू हुन।्

（５�）जापानको लछरेकी राष्टरििरूरा पषन खोरेतँ र अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्कूो प्रकोप फतै ललरिकेो छ।

（６�）केिी वि्म यतादेखख, राष्टरििरू बीच रानछेको आवतजावत र सारान ल्ाउने र पठाउने काय्मिरूरा वृमधि भई, जापानरा अत्यन्तै 

संरिारक रोगिरू पस्न ेखतरा बहढरिकेो छ।

 कृव ष फाम्सको मान्े (कृषक) हरूले ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

（１�）पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहदरा आवतजावत गदा्म बरुट, काय्म पोसाक आहदको पया्मप् कीटाणरुिोधन गनरु्मपछ्म।

（２�）ध्ानपूव्मक िरपालरुवा पिरुपनछछीको म्स्षतको अवलोकन गरी, असारान्यता रिसरुस भएरा, कृषि फार्मको राललकलाई ररपोट्म 

गनरु्मपछ्म।

（３�）पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहदरा जङ्ली चरा, ररुसा जस्ा जङ्ली जनावर पस्नबाट रोक्रु पछ्म।

（４�）जझगँाले भाइरस र रोगाणरुलाई एक ठाउँबाट अकपो ठाउँरा सानरु्मका सारतै, जझगँाको लाभा्म उत्न् भएको ठाउँरा जङ्ली चरा जम्मा 

हुने हुनाले, जझगँालाई नष्ट गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

 फाम्स के्त्र

　स्च्छता व्यवस्ापन क्ते्रको रूपरा, फार्म क्ते्ररा रोगाणरु पस्नबाट रोक्को लामग व्यवस्ापन आवश्यक हुनछ।

फार्म क्ते्ररा िरपालरुवा पिरुपनछछी क्ते्र (पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहद र व्यायार स्ल) र व्यवस्ापन क्ते्र (आिार ट्ाङ्क, आिार भणार, 

पारवे, काया्मलय आहद) गरी 2 क्ते्रिरू हुनछन ्र यी 2 क्ते्रिरूरा रानछे र सवारी साधनको प्रवेिलाई किाइका सार षनयन्तण तरा 

व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म।

（１�）कृषि फार्मरा आएको व्यक्ति आफूखरुिी पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहदरा नपस्न ेव्यवस्ा मरलाएको हुनरुपछ्म  र कोिी पधसिालेको 

खणरा कृषि फार्मको राललकलाई उति करु राबारे जानकारी गराउनरु आवश्यक हुनछ।

（２�）कृषि फार्मरा आएको व्यक्तिलाई पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहदरा ललएर जाने खणरा, जरुत्ारा बरुट कभर (प्ास्टिकले बनेको) 

लगाई, सफा काय्म पोसाक लगाउन लगाई, खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँोरा कीटाणरुिोधन गरेपलछ पिरुपनछछीको गोठ, खोर 

आहदरा पस्न लगाउनरुिोस।्

कृवष फाम्सको स्वच्छता व्यिस्ापन तथा सुिक्ा व्यिस्ापन１
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 स्वच्छता व्यिस्ापन के्त्रको आितजाित गनने ढोकाको क ीटाणुशोधन सुव िधा

（１�）सिािी साधन आितजाित गनने खण्मा

　�　"सवारी साधनको कीटाणरुिोधन गेट", "कीटाणरुिोधन गनने स्पेयर", "सवारी साधनको कीटाणरुिोधन ट्ाङ्क", "से्लक लाइर बले्ट" 

जस्ा कीटाणरुिोधन सरुषवधािरू छन।्

　�　कृषि फार्मरा आवतजावत गनने सवारी साधनको कीटाणरुिोधन गनने स्पेयर र सवारी साधनको कीटाणरुिोधन ट्ाङ्कद्ारा टायरको 

कीटाणरुिोधन गररनछ।

（２�）मान्े आितजाित गनने खण्मा

　�　िरपालरुवा पिरुपनछछी क्ते्र, व्यवस्ापन क्ते्र जस्ा स्च्छता व्यवस्ापन क्ते्ररा रानछे आवतजावत गनने खणरा, "कीटाणरुिोधन 

गनने स्पेयर", "खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो", "से्लक लाइर बले्ट" आहदद्ारा खरुट्ाको तलको भाग (बरुट) र काय्म पोसाकको 

कीटाणरुिोधन गररनछ।

 क ीटाणुशोधन भाँडो, क ीटाणुशोधन ट्ाङ्क ि क ीटाणुशोधन िेल्टको व्यिस्ापन

（１�）सिािी साधनको कीटाणशुोधन गेट

　�　सवारी साधन प्रवेि गर् यो भने सेन्सर खोललनछ र तलराधर, दायाबँायाबँाट रासायषनक सराधान स्पे भई, सवारी साधनको तलको 

भाग लगायत पूरतै सवारी साधनको कीटाणरुिोधन गररनछ। कीटाणरुनािक सराधान रप्े र स्पे गनने रेधसनको व्यवस्ापन दतैषनक रूपरा 

गनरु्म आवश्यक हुनछ।

（２�）कीटाणशुोधन गनने से्पयि

　�　िातले गनने खणरा, सवारी साधन भए, सवारी साधनको वररपरर र टायरको कीटाणरुिोधन गररनछ र रानछे भए, रानछेको खरुट्ाको 

तलको भागको कीटाणरुिोधन गररनछ। सधतै ँकीटाणरुनािक सराधान रप्रु आवश्यक हुनछ।

खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो
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（３�）सिािी साधनको कीटाणशुोधन ट्ाङ्क

　�　सवारी साधन षबस्ारतै कीटाणरुनािक सराधानबाट षनस्कनछ र ररु्तया टायरको कीटाणरुिोधन गररनछ। सरय षबतसँेगतै 

कीटाणरुनािक सराधानको प्रभाव कर हुने हुनाले, िप्ारा 2～3 पटक रासायषनक सराधान पररवत्मन गनरु्म आवश्यक हुनछ। सारतै, 

कीटाणरुनािक सराधानरा हिलो वा बालरुवा मरधसयो भने कीटाणरुिोधनको फाइदा कर हुने हुनाले, सरसफाइ पषन आवश्यक हुनछ।

（４�）खटु्ा डुिाएि कीटाणशुोधन गनने भाडँो

　�　बरुटलाई कीटाणरुनािक सराधान िाललएको कने्नररा 15～30 सेकेन्ड िरुबाइ, कीटाणरुिोधन गररनछ। सरय षबतसँेगतै कीटाणरुनािक 

सराधानको प्रभाव कर हुने हुनाले, रासायषनक सराधान पररवत्मन गनरु्म आवश्यक हुनछ। िरेक हदन रासायषनक सराधान पररवत्मन 

गररनछ तर अत्यन्तै फोिोर भएको खणरा, फोिोर भएपलछ पररवत्मन गररनछ।

（５�）से्क लाइम िेल्ट (कीटाणशुोधन िेल्ट)

　�　आवतजावत गनने ढोकारा से्लक लाइर छरी, सवारी साधनको खणरा टायर र रानछेको खणरा बरुटको पतैतालाको कीटाणरुिोधन 

गररनछ। िरेक हदन चरुना (लाइर) छनरु्म आवश्यक हुनछ।

 क ीटाणुनाशक प्रयोग गदा्स ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　कीटाणरुनािक प्रयोग गनने बलेा, "प्रयोग षवधध र प्रयोग पररराणको पालना गनने", "प्रयोग गनने बलेारा रात्र कीटाणरुनािक बनाउने", 

"कीटाणरुनािक (टिक सोलरुसन) लाई सरुक्ा, अधँ्ारो ठाउँरा भणारण गनने", "अन्य कीटाणरुिोधन वा कीरा रानने षविादीसँग मरसाएर 

प्रयोग नगनने", "प्रयोग गदा्म स्च्छता पनजा र छनने बलेा रास्क लगाउने" गनरु्मपछ्म। कीटाणरुिोधन गनने बलेा, काय्म पोसाक लगाई, िरीररा 

कीटाणरुनािक सराधान नपनने गरी ध्ान हदनरुपछ्म। यहद िरीररा कीटाणरुनािक सराधान पररिालेको खणरा, पानीले राम्ोसँग धरुने, 

पखालने गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

कीटाणरुनािकको भणारण
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　सही तरिकामा प्प्रभेन्न्भ पोसाक लगाऔ।ं

　　प्प्रभेन्न्भ पोसाक लगाउने सही तरिका

 पशुपन् छीको गोठ, खोि आद दको सुिक्ा व्यिस्ापन

（１�）इधिन ि विजलुी

　�　इन्न (पेटरिोल, ग्ासोललन आहद) प्रयोग गनने बलेा, अषनवाय्म रूपरा वरपर आगो नभएको करु रा षनश्चय गरी, आगोरा ध्ान हदनरुिोस।्

　　षविेि गरी चरुरोटको आगो, लाइटर आहदरा ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ। यस्ा करु रािरू कदाषप आगो नजजक ललएर नजानरुिोस।्

（２�）विजलुी प्रणाली

　�　षबजरुलीको प्ग सकेट शभज्ो भने करेन् लाग्े खतरा हुनछ।

　　सरसफाइ गदा्म प्ग सकेट नशभजे् गरी ध्ान हदनरुिोस।्

टोपी

रबरको प�जा

बुट

सुर�ा च�ा

सकेस� पाली भएको टोपी

ि�भेि�भ पोसाक

मा	

ि�भेि�भ पोसाक भिनने लामो बा�ला 
भएको क�र मािथको लुगा र पाइ� 
लगाउने

अनुहारमा टप� टािँसने गरी 
लगाउने गग� टाइप �योग गन�

तौल ना े र समायोजन गन� बेला र छन� बलेा मा� लगाउने

कोटको बा�लाले
प�जालाई छो ुहोस।्

लुगा िभ� रासायिनक समाधान नप� ेगरी, 
पाइ�को मोताले काय� ज�ुालाई छो ुहोस।्
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 डेि ी फाम्स सञ्ालन गनने कृषकको 1 द दन

षबिान हदउँसो राषत

फरु ि कने्नरको सरसफाइ
वाटर ट्ाङ्क र वाटर कपको सरसफाइ
दूध दहुुने
आिारको आपूर्त
आिारलाई एक ठाउँरा ररुपानने
पारवेको सरसफाइ

आिारलाई एक ठाउँरा ररुपानने
रलरूत्र व्यवस्ापन
(आिारको आपूर्त)

पारवे सरसफाइ
दूध दहुुने
आिार आपूर्त
आिारलाई एक ठाउँरा ररुपानने

 सुव िधाको व्यिस्ापन

（１�）पाथिे

　　दूधालरु गाई हिि्ँने पारवेलाई सफा गरी, नचचल्प्ने गरी राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ।

（２�）आहाि भण्ाि

　・आिार भणाररा जङ्ली चरा र ररुसा नपस्न ेगरी ध्ान हदनरुपछ्म।

　・सधतै ँसरसफाइ गरी सफा राख्रुपछ्म।

　・आिाररा ढरुसी परेको छ वा छतैन, षनश्चय गनरु्मपछ्म।

（３�）फुड कने्नि

　・षबिानको आिार हदनरु अगाहि फरु ि कने्नरको सरसफाइ गरी, सफा गरेर राखखनछ।

　・सतिरा स-साना खाल्डाखरुल्डी र पाल नभई चचल्ो म्स्षतको फरु ि कने्नर आदि्म हुनछ।

（４�）आहािलाई एक ठाउँमा थपुानने

　　दूधालरु गाईलाई आिार खान सजजलो हुने गरी, गाईको ररुख नजजक आिार ररुपाररहदनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

दूधको लामग पाललने गाई2
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（５ ）िाटि ट्ाङ्क ि िाटि कपको सिसफाइ

　・ षबिान, वाटर ट्ाङ्क र वाटर कपरा भएको आिारलाई राम्ोसँग िटाई, दूधालरु गाईले 

ताजा पानी षपउन सके् गरी राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　・ ग्रीष्मको गरथीको बलेा, चचसो पानी षपउन सके् गरी, वाटर ट्ाङ्कको पानी पररवत्मन 

गररहदयो भने राम्ो हुनछ।

（６ ） गोठको हािाको आितजाित

　・ जािोको बलेा चेपबाट शभत्र पस्न ेिावालाई रोकछ।

　・गरथीको बलेा पङ्ाले िावाको प्रवाि बढाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　・ गरथीको बलेारा रेटिल तापरिर 39℃ वा सोभन्ा बढी हुने अवस्ािरू पषन धरेतै हुनछ र त्यस्ो बलेा सास फेनने सङ््ा वमृधि भई, 

खाने आिार पररराण पषन िटछ्।

आिारलाई एक ठाउँरा ररुपानने कार

वाटर कप

गोठको िावाको आवतजावत
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（７�）काउिेड

　・ काउबिे (टिल) लाई सफा र सरुक्ा म्स्षतरा राखखनछ।

　・ दूधालरु गाईको खरुट्ाको क्षतलाई कर गरी, आनन्दायी बनाउनको लामग स्पेहिङ रेटेररयल प्रयोग गरी लचचलो म्स्षतलाई कायर 

राखखनछ।

（８�）िािहिी पिजीिीको वनयन्त्रण

　・ क्ाटल फ्ाइ, िाउस फ्ाइ आहदलाई गोठरा प्रजनन गन्म हदनरु हँुदतैन।

　・ त्यसको लामग, गोबरको सरसफाइ तरा त्यसलाई िटाउने काय्म, स्पेहिङ रेटेररयलको पररवत्मन र सिेको आिार िटाउने काय्म गनरु्म 

आवश्यक हुनछ।

（９�）गाईको अिलोकन

　"बललयो गाई र करजोर गाईको प्रषतपिधा्म", "फरु तथी नभएको गाई पत्ा लगाउने", "गाईको िरीरको चोटपटक", "आिार रोजरे खाने 

(चयन गरी खाने)", "पखाला जस्ा गोबरको म्स्षत" आहद बारे अवलोकन गररनछ।

 दूध दुहने प्रि क्रया

（１�）तयािी ि धसधिान्

　・ दूध दहुुनरु अगाहि, दूध दहुुने उपकरणिरूको षनरीक्ण, धरुने पखालने र कीटाणरुररुक् त गररनछ।

　・ धरेतै सोराहटक सेलको सङ््ा भएको गाई वा ररुनेलो भएको गाईको दूध अन्त्यरा दहुुने गररनछ।

（２�）प्री ममल्किङ

　・ "दूधको ठोस पदार्म पत्ा लगाउन", "अधिल्ो पटक दूध दहुुएपलछ ररुन शभत्र पसेको ब्ाटेिररयाको कारण दूषित भएको उच् 

सभिावना भएको दूध दहुुएर फालन", "अधिल्ो पटक दूध दहुुएपलछ ररुनरा बाकँी भएको हिषपङ सोलरुसन दहुुएर फालन" को लामग 

काउबिे
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प्री मरल्ल्कङ गररनछ।

　・ िातको कीटाणरुिोधन र दूध दहुुने पनजा: िात धरुने बाल्टी र िात परुछ्ने टावल तयार गरेर राखखनछ।

　・ स्टिरिप कप: प्रते्यक ररुनबाट स्टिरिप कपरा प्री मरल्ल्कङ गरी, दूधको ठोस 

पदार्म षनश्चय गररनछ। सारतै, ररुन साह्तै फोिोर भएको खणरा, पहिले 

ररुनलाई धरुने पखालने गररनछ।

（３�）प्री डडवपङ (थनुको फोहोि कम फाम्समा गरिन्)

　①　प्री मरल्ल्कङ पलछ, ढरुसीनािकद्ारा अकपो पटकको "ररुन सफाइ" को सट्ारा गररनछ।

　②　हिषपङको अर्म "रासायषनक सराधानरा िरुबाउनरु" िो।

　③　हिषपङको उदे्श्य, ररुनलाई कीटाणरुररुक् त गनरु्म र ररुन सतिको रक्ा गनरु्म िो।

　④　हिषपङ सोलरुसनरा, ढरुसीनािक र ररुनको सतिको रक्ा गनने तत्त्व (ल्ग्सरीन आहद) हुनछ।

　⑤ 　सराप् भएपलछ, दूधरा कीटनािक बाकँी नरिने गरी, यरुज एण थ्ो पेपर टावल प्रयोग 

गरी राम्ोसँग परुछेर सफा गररनछ।

प्री मरल्ल्कङ

स्टिरिप कप

हिषपङ सोलरुसन
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（４�）थनुको सफाइ

　・ कीटाणरुनािक सराधानरा शभजाएको टावलले ररुन परुछ्ने गररनछ।

　・ सफाइको उदे्श्य, "दूध दहुुन उत्जेजत पानरु्म" र "ररुन सतिको कीटाणरुररुक् त गनरु्म" िो।

　・ एउटा गाईको लामग 1 वा सोभन्ा बढी टावल तयार गरी, प्रयोग गरेको टावललाई फरक बाल्टीरा िाललनछ।

　・ कपिाको टावल नभईकन, यरुज एण थ्ो पेपर टावल प्रयोग गनने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

（５�）थनु सुक्ा पानने

　　ररुनको सफाइ गरेपलछ अरवा प्री हिषपङ पलछ, यरुज एण थ्ो पेपर टावलले ररुनलाई परुछेर ररुन सरुकाइनछ।

ररुनको सफाइ
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（６�）दटट कप लगाउने, दूध दहुने ि ्ुटाउने

　・ प्री मरल्ल्कङको सरुरुदेखख 1～2 मरनेट पलछ हटट कप लगाइनछ।

　・ 4 वटा ररुनरा सिी तररकारा यरुषनट लगाइनछ।

　・ लगभग 5 मरनेट शभत्र दूध दहुुइनछ।

　・ बाकँी दूध दहुुन खोजी ओभर मरल्ल्कङ (रेधसन स्टिरिषपङ) गररँदतैन।

　　हकनभने यसले ररुनको ररुन्ो र पपेलरी िटिरा क्षत परुर् याउन सकछ। ओभर मरल्ल्कङ गनरु्म हँुदतैन।

　・ दूध दहुुएपलछ, चार वटतै हटट कप एकतै सार ररुनबाट छरु टाइनछ।

रेधसन स्टिरिषपङ रोके् (खराब उदािरण)

हटट कप लगाउने

सिी दूध दहुुने तररका

भ्ाकरु र बन् गरी, केिी सरय पखनेपलछ आफतै  तल झनने 
सरयरा मरलाएर चारतै वटा एकतै सार छरु टाउने

ओभर मरल्ल्कङको कारण ररुनको ररुन्ो वररपरर भएको क्षत
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（７�）पोस्ट डडवपङ

　・ हटट कप छरु ट्ाएपलछको हिषपङलाई पोटि हिषपङ भषननछ।

　・ यसको उदे्श्य, अकपो पटक दूध नदहुुनजलेसम्म ररुनरा ब्ाटेिररयाको संरिरण हुन नहदनरु िो।

（８�）िकि कुलिको तापक्रम व्यिस्ापन

　・ पहिलो पटक िालने बलेा, दूध दहुुएको 1 िण्ा शभत्र 10℃ वा सोभन्ा कर र रप 1 िण्ा शभत्र 4.4℃ वा सोभन्ा कररा 

व्यवस्ापन गररनछ।

　・ रप िालने बलेा 10℃ ननाघ्े गरी व्यवस्ापन गररनछ।

 उते्जना पत्ा लगाउने

（１�）उते्जनाको चक्र

　　दूधालरु गाईको उत्जेनाको चरि 21 हदनको हुनछ।

（２�） अिलोकन

　・ उत्जेजत हुने सरय नजजक हँुदतै आएपलछ दूधालरु गाई चञ्ल भई अरू गाई र रानछेसँग टाधँसएर दललने, राषत अरू गाईिरू िान् 

हिप कपररुनको हिषपङ

बल्क करु लर
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भएको बलेारा पषन हििेँर यताउता गनने गछ्म।

　・ उत्जेना कायर रिने सरय, पहिले 12～18 िण्ा जषत भनेर भषनन्थो तर दूधालरु गाईको दूधको पररराणरा वृमधि भएसँगतै त्यो 

सरय छोटो भई, हिजोआज उते्जना कायर रिने रानक सरय िटेर, 7～8 िण्ा हँुदतै आइरिेको छ भनेर भषननछ।

　・ षबिान सबरेतै र राषत उत्जेनाको गषतषवधध (सट्ान्न्डङ इटिरिस आहद) अवलोकन गररनछ।

　・ अन्य गाई/गोरु आफनो िरीररा चढेको बलेा, नराम्ो नरानीकन त्यचत्कतै  बधसरिने म्स्षतलाई सट्ान्न्डङ इटिरिस भषननछ। यसलाई 

साचँो उत्जेना राषननछ।

（３�）िाधेँि पालने विधधमा उते्जजत अिस्ा पत्ा लगाउने

　�　सट्ान्सन गोठ आहद र बाधँरे पालने षवधधको अवस्ारा, षनम्न म्स्षतिरू षनश्चय 

गररनछ।

　・ कर खाने

　・ दूधको पररराण िटने्

　・ चञ्ल हुने

　・ कराउने

　・ उत्जेनाको बाक्ो तरल पदार्म षनस्कने

　・ बाहिरी प्रजनन अङ् सरुषनने

 व ियाउने िेला िा्ा/िा् छीको नर् सङ (तयाि ी)

　・ बाछा/बाछछी जन्नरु भन्ा अगाहि, पया्मप् स्पेहिङ रेटेररयल िालेको सफा र सरुक्ा पाररएको दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने केज तयार 

गरेर राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　・ बाछा/बाछछीको िरीररा लागेको तरल पदार्म परुछेर िटाउनको लामग सफा टावल, सानने उपकरणिरू र कीटाणरुिोधन (आयोहिन 

हटनक्चर आहद) तयार गरेर राख्रु रित्त्वपूण्म हुनछ।

बाहिरी प्रजनन अङ्रा रगत जम्मा हुने र फरु लने
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 सुव िधाको व नि ीक्ण

　सारान्यतया यो र Ⅲ को 2 को  को "सरुषवधाको व्यवस्ापन" एकतै  िो। त्यो भाग िनेरु्मिोस।्

 स्वास्थ्य व नि ीक्ण

（１�）खाने इच्छा

　　तल उले्ख गररएको अवस्ािरूरा, पाचन प्रणालीको रोग, ज्वरोको रोग र दातँको रोगको िंका हुनछ।

　・ फरु ि कने्नर नजजक नजानरु

　・ आिार बाकँी हुनरु, धरेतै आिार बाकँी हुनरु

　・ सरूिबाट छरु हटनरु

（２�）आखँा नम्र भई सू्र्त ् िा ्ैन

　　तल उले्ख गररएको अवस्ािरूरा, रतिअल्पता, जन्न्डस, श्वासप्रश्वासको रोगको प्रारम्भिक चरणको िंका हुनछ।

　・ सू्र्त छतैन

　・ शे्ष्मा जझल्ीको रतिअल्पता

　・ शे्ष्मा जझल्ीरा रगत जम्नरु

　・ शे्ष्मा जझल्ी पिेलँो हुनरु

　・ प्रूुलेन् कनजक्टिभाइटस

　・ धरेतै आसँरु बग्रु, चचप्रा

（３�）नाकको स्स्वत

　　तल उले्ख गररएको अवस्ािरूरा श्वासप्रश्वासको रोग र ज्वरोको रोगको िंका हुनछ।

　・ पातलो धसगँान

　・ पिेलँो र सेतो मरधसएको रङ्～पिेलँो र िररयो मरधसएको रङ्को धसगँान

　・ सरुक्ा नाक

（４�）शािीरिक हाउभाउ ि शंकास्पद िोग ि समस्ाहरू

　・ अिान्, र् याल चरुहुने र दातँ हकटने्, कन्,े अगाहिको खरुट्ा बजानने, पीिा, पेटको भाग िेनने　→　शभत्री अङ्रा दखुाइ, पोइजषनङ

विफ क्ाटल３
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　・ षनराि, असारान्य उत्जेना, गोलाकाररा िरुम्ने, उन्ाद, अचानक रासंपेिी बटाररने, पक्ािात जस्ा सचेतता सम्बन्ी सरस्या तरा 

स्नायरु सम्बन्ी लक्णिरू　→　संरिारक रोग, शभटामरन B1 को करी

　・ क्ाउहिकेसन　→　खरुरको रोग

　・ ठोहकएर सरुषनने, रक्म ने, आथ्ा्मइहटस　→　अनरुचचत भरुईँको बनावट

　・ रलरूत्र गनने बलेा ढाि र िक असारान्य रूपरा बाहङ्ने　→　रेटाबोललक रोग

　・ िरीरलाई शभत्ा वा खम्बारा टासेँर दलने　→　छाला रोग

　・ काधँ र कम्मर कापे्　→　इन्सफे्ाइहटस, पोइजषनङ

　・ रौरँा चरक नहुने, खरुट्ा सरुषनने, आखँाको नानी बाहिरपट्ट् षनस्कने, दृषष्टिक्ति कर हुने　→　शभटामरन A को करी

（５�）पुच्छिको फेद, पुच्छिको स्स्वत

　　तल उले्ख गररएको अवस्ािरूरा पखालाको िंका हुनछ।

　・ परुच्छरको फेदको रौ ँझरेर छाला देखखने म्स्षत

　・ परुच्छरको फेदरा पिेलँो र सेतो मरधसएको रङ् र गाढा खतैरो रङ्को फोिोर टाधँसएको म्स्षत

　・ परुच्छरभरर फोिोर टाधँसएको म्स्षत

（６�）श्ासप्रश्ासको स्स्वत

　　तल उले्ख गररएको अवस्ािरूरा श्वासप्रश्वासको रोगको िंका हुनछ।

　・ ररुख खोलेर सास फेनने, बल गरेर सास फेनने

　・ सास फेनने सङ््ारा वमृधि

　・ एबिोमरनल यब्हदङ

（７�）खोके् िेला

　　एस्पिरेसन (झषुक्एर अखाद् वस्रु षनलने) र श्वासप्रश्वासको रोगको िंका हुनछ।

（８�）शिीिको तापक्रम (िेक्टल तापक्रम)

　　40℃ वा सोभन्ा बढीको ज्वरो र पूरा िरीर काप्े भएरा श्वासप्रश्वासको रोग आहदको िंका हुनछ।
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（９�）िौकँो स्स्वत

　・ खस्ो र दरो, चरक नभएको　→　करु पोिणको िंका हुनछ।

　・ लारो र लम्बाइ फरक, बटाररएको　→　परजीवी संरिरणको िंका हुनछ।

　・ रौ ँझनने　→　छालाको रोगको िंका हुनछ।

　・योषनको रौकँो टरुप्ोरा सेतो रङ्को स-साना ढरुङ्ा लागेको म्स्षत　→　यरूोललधरयाधससको िंका हुनछ।
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 आमा िङु्िले स्तनपान गिाउँदा ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　आरा बङ्रुरको ररुन दायाबँाया ँ2 लाइनरा करु ल 12 वटा वा सोभन्ा बढी लिरतै हुनछ। टाउको नजजकको ररुनबाट धरेतै दूध षनन्स्कनछ। 

षबयाएको केिी हदन भएपलछ, िरेक पाठापाठीले दूध षपउने ररुन (हटट अि्मर) तोहकनछ र सधतै ँत्यिी ररुनबाट दूध षपउने गछ्म। पाठापाठीले 

लगभग 1 िण्ारा 1 पटकको दररा स्नपान गछ्मन।् दूध षनस्कने सरय 10 सेकेन्डदेखख 20 सेकेन्ड िो।

　स्नपानको बलेारा आरा बङ्रुरको तलपट्ट् परी, धरचचएर रनने दिु्मटनािरू धरेतै भइरिकेा छन।् स्ाभाषवक रूपरा आरा बङ्रुर अचम्म 

हुने करु रा गनरु्म हँुदतैन। यसका सारतै षनम्न 3 बरुँ दािरूरा पषन ध्ान हदई व्यवस्ापन गनरु्मपछ्म।

　・ आरा बङ्रुरको पोिण व्यवस्ापन खराब भएरा, षनस्कने दूधको पररराण कर हुने हुनाले पाठापाठीिरू आरा बङ्रुरबाट टाढा जादँतैनन।्

　・ आरा बङ्रुरलाई पानी षपउन गाह्ो हुने हुनाले, धरेतै पटक उशभने र सरुत् ेदोिोया्मइरिनछ।

　・ पाठापाठीको िरीरको तापरिरलाई कायर राख्े कार अपया्मप् भएरा षतनीिरू आरा बङ्रुरको िरीरको तापरिर खोजरे टाधँसएर 

षनदाई, धरचचने गछ्मन।्

 पाठापाठ ीको स्तनपान ि हका्सउने िेलाको ि हद टङको िािेमा

　पाठापाठीलाई उच् तापरिर आवश्यक पछ्म  तर अझतै िरीरको तापरिर सरायोजन क्रता कर हुने हुनाले पया्मप् हिहटङ आवश्यक 

हुनछ। उत्र तापरिरको दायरा पाठापाठीको षवकाससँगतै पररवत्मन हुने हुनाले, उचचत छ वा छतैन, त्यस बलेाको अवस्ा अनरुसार षनण्मय 

गररनछ। जन्केो बलेाको उत्र तापरिर 36℃, 1 िप्ा भएपलछ 30℃, 2 िप्ारा 28℃ र 3 िप्ारा 26℃ गरी षबस्ारतै कर हुनछ। 

पाठापाठीिरू हिहटङ उपकरणको ठीक तल चाङ लागेको बलेा षतनीिरूलाई जािो भएको छ भनेर षनण्मय गररनछ। त्यसको षवपरीत, हिहटङ 

उपकरणबाट टाढा सरुतकेो बलेा षतनीिरूलाई गरथी भएको छ भनेर षनण्मय गररनछ। पाठापाठीिरू उचचत रात्रारा छररएको म्स्षतलाई कायर 

राखखनछ।

　हिहटङ उपकरण प्रयोग गदा्म ध्ान हदनरुपछ्म। धरेतै जस्ो बङ्रुर गोठको आगलागी दिु्मटना, हिहटङ उपकरण खस्नाले र हिहटङ उपकरणबाट 

आगो सल्ल्कनाले हुने गछ्म।

हदनरा जन्पेलछको उरेर र तौल उत्र तापरिर

पाठापाठी

जन्रेको 1～ 3 दहन
4～ 7　
8～30　

31～45　

30～32℃
28～30　
22～25　
20～22　

रासरु बङ्रुर
15～ 50㎏
50～100　

20～25　
18～20　

वयस्क बङ्रुर 100㎏ वा सोभन्दा बढी 15～18　

बङ्रुरको उत्र तापरिरको दायरा

िङु्ि４
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 पाठापाठ ी व्यिस्ापनमा ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　पाठापाठीलाई रोग लाग्े खतरा हुनछ र प्रायः जस्ो पाचन प्रणालीको असारान्यता (पखाला) र श्वासप्रश्वास प्रणालीको असारान्यता 

(षनरोषनया) हुनछ। सारतै आरा बङ्रुरबाट परजीवी सरेरा राम्ोसँग षवकास पषन नहुने हुनाले, आरा बङ्रुर अरा्मत ्प्रजनन बङ्रुरको परजीवी 

आहद नष्ट गनरु्म पषन रित्त्वपूण्म हुनछ र आरा बङ्रुर र पाठापाठीलाई रिरिः भ्ाक्सिन लगाइनछ।

 पाठापाठ ी सुमनने िेलामा ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　पाठािरूलाई सरुररेपलछ रोटो बनाइनछ। भालेको गन् बङ्रुरको रासरुरा सन्म नहदनको लामग पाठािरू सरुरररनछ। जन्केो केिी हदनदेखख 

दूध छरु टाउनरु अगाहिसम्मको अवधधरा पाठािरू सरुरररनछ तर प्रायः जस्ो 1 िप्ासम्म सरुरररनछ।

 प्रजनन िङु्िको उते्जना, गभा्सधान, व ियाउने िेला ध्ान द दने कुिाहरू

　दूध छरु टाएको केिी सरय पलछ आरा बङ्रुर परुनः उत्जेजत हुनछ। उते्जजत हुने चरि 21 हदनको हुनछ र बङ्रुर अनरुसार फरक हुने गछ्म  तर 

उत्जेजत म्स्षत 2～3 हदन कायर रिनछ। उत्जेनाको संकेत िदेा्म, अरूरा चढ्ने, खानाप्रषतको रुचच कर हुने, परुच्छर ठािो पानने, बाहिरी 

प्रजनन अङ् सरुषनने र बाक्ो तरल पदार्म िरेरनछ। बाहिरी प्रजनन अङ्रा रगत जम्मा भई फरु लने, उत्जेनाको प्रारम्भिक चरणरा चािँतै 

पत्ा लगाई, उत्जेजत चरण सरुरु भएपलछ, उचचत गभा्मधान अवधधरा गभा्मधान गराइनछ। सबतैभन्ा बढी दररा अणा षनिेचन हुने अवधध, 

उत्जेजत चरण सरुरु भएको 10～25 िण्ा पलछ िो। प्रजनन बङ्रुरको उत्जेजत चरण सरुरु भएपलछ, रानछेले बङ्रुरको तल्ो कम्मरको भागरा 

दबुतै िातले धरच्,े "ब्ाक प्रसेर ररयासिन टेटि" 

गरेरा बङ्रुर िलचल नगरीकन बसछ सारतै भाले 

नजजक ललएर गयो भने, स्ीकार गरेको पोरी 

राधर चढे पषन, पोरी निल्ीकन िान् भएर 

बसी, कान ठािो पाछ्म। िेललभरीको अनरुभव 

नभएको बङ्रुरको खणरा, उत्जेनाको संकेत 

पिष्ट नहुने अवस्ािरू हुनछन।्

पाठापाठीको स्नपान

(तस्बिर प्रदायक: राषष्टरिय िरपालरुवा पिरुपनछछी प्रजनन केन्द्र)
बाहिरी प्रजनन अङ् रातो हुने र सरुषनने

उत्जेजत

उत्जेना षनश्चय गरररिकेो म्स्षत
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（１）उते्जनाको प्रािम्भिक चिण : 2.7 हदनको अवधध, बाहिरी प्रजनन अङ् रातो हुने र सरुषनने हुनछ

（２）उते्जजत चिण : 2.4 हदनको अवधध, भाले स्ीकार गन्म सरुरुदेखख अन्त्यसम्म

（３）उते्जनाको पल्ल्ो चिण : 1.8 हदनको अवधध, बाहिरी प्रजनन अङ् रातो हुने र सरुषनने पहिलेकतै  अवस्ारा फर्कनछ

（４）उते्जजत नहने अिधध : 14.1 हदनको अवधध

　बङ्रुरको उत्जेजत अवधध लारो हुने हुनाले, उच् दरको अणा षनिेचन र 1 

पटकरा सकेसम्म धरेतै पाठापाठी पाउनको लामग, भालेद्ारा प्राकृषतक गभा्मधानको 

खणरा पषन, कृमत्रर गभा्मधानको खणरा पषन, एक उत्जेजत अवधधरा 2 पटक 

गभा्मधान गराइनछ। गभा्मधारण भएको छ वा छतैन भन् ेकरु रा, 21 हदन पलछको परुनः 

उत्जेजत नभएको करु रा र गभा्मधारण जाचँ उपकरणद्ारा षनश्चय गररनछ। गभा्मधारण 

गरेको अवस्ारा, धरेतै जस्ो बङ्रुरिरू िान् हुनछन ् र षतनीिरूले खाने आिारको 

पररराण बढ्छ।

　बङ्रुरलाई िेललभरी खोररा िालनरु अगाहि नतै त्यसको सरसफाइ र कीटाणरुिोधन 

गरी सरुक्ा पारेर राखखनछ। बङ्रुरको िेललभरी सजजलतै हुने हुनाले बङ्रुरलाई षबरलतै रात्र 

षबयाउन गाह्ो हुनछ। सारतै पाठापाठीले सास नफेरेको खणरा, कृमत्रर रूपरा सास 

फेराउनरुपछ्म।

 गम गीको िेला ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　पाठापाठीिरू जािोरा करजोर हुनछन ्र हुर्कसकेको रासरु उत्ादन बङ्रुर र प्रजनन बङ्रुर गरथीरा करजोर हुनछन।्

　रासरु उत्ादन बङ्रुर र प्रजनन बङ्रुर पालने वातावरणको उचचत तापरिर लगभग 20℃ िो। प्रजनन बङ्रुर र पाठापाठीको उत्र 

तापरिरको दायरा फरक हुने हुनाले, िेललभरी अगाहि र पछाहिको उच् तापरिरको कारण प्रजनन पोरी बङ्रुर (आरा बङ्रुर) लाई असर 

पर् यो भने, पाठापाठीलाई पषन त्यसको खराब असर पछ्म।

　गरथीको बलेारा, पङ्ाद्ारा फोस्मि वायरुसंचार गरी, षविेि गरी भरुईँको सति नजजकको वायरुसंचारलाई कायर राखखनछ। बङ्रुरको िरीररा 
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वातावरण भन्ा पषन जापानको उच् तापरिर र उच् आर््मता भएको ग्रीष्मको वातावरण कठोर हुने हुनाले, प्रायः जस्ो षवदेिको ताप 

व्यवस्ापन प्रषवधध जापानरा उपयोगी हँुदतैन।

 फुड कने्नि ि व पउने पान ीको व्यिस्ापन

　सारान्यतया रासरु उत्ादन बङ्रुरलाई षनरन्र आिार हदइनछ। सधतै ँफरु ि कने्नररा आिार बाकँी भएको म्स्षत हुनरुपछ्म। बङ्रुरले खाने 

बलेा पानी मरसाउने वेट हफिरको खणरा, सिेको खान बाकँी आिाररा ध्ान हदनरुपछ्म। आिारलाई ताकेर चरा आहद नपस्न ेगरी षनयमरत 

रूपरा ररुसा नष्ट गररनछ। पानीलाई स्तन्त रूपरा षपउन सके् गरर राखखनछ। बाइट टाइप र षनपल टाइपरा पानीको चाप अनरुसार, आवश्यक 

पररराण पया्मप् षपउन नसहकने अवस्ािरू हुने हुनाले ध्ान हदनरुपछ्म।

 आहािको भण्ािण ि ह्ाण्ल लङमा ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

　आिारलाई सकेसम्म चचसो र अधँ्ारो ठाउँरा भणारण गरी, उच् तापरिर र उच् आर््मता भएको वातावरणरा राख्रु हँुदतैन। षविेि गरी 

कृमत्रर दूध लछटो षबमग्रने हुनाले चािँतै प्रयोग गनरु्मपछ्म। ढरुसी परेको आिार खान हदनरु हँुदतैन। भणाररा भणारण गना्मले ररुसा, चरा र कीराबाट 

आिार बचाउन सहकनछ।

 िङु्ि गोठको िाताििण तथा स्वच्छता व्यिस्ापन

　बङ्रुर गोठरा स्च्छ वातावरणको व्यवस्ा गनने करु रा, बङ्रुरको रोग रोकरार र स्ास्थ्यलाई कायर राख्े रात्र नभईकन, कारदारको 

स्ास्थ्य कायर राख्को लामग पषन रित्त्वपूण्म हुनछ। बङ्रुर गोठरा स्च्छ वातावरण कायर राख्रु भनेको, कारदारको कार गनने वातावरण 

कायर राख्रु िो। खाद् पदार्मको स्च्छताको दृषष्टकोणबाट पषन, सारतै वरपरको वातावरण प्रदूिण रोके् दृषष्टकोणबाट पषन बङ्रुर गोठको 

स्च्छता व्यवस्ापन रित्त्वपूण्म हुनछ।

　प्रजनन के्त्र र रोटो बनाउने क्ते्र छरु ट्ाउनाले, बङ्रुर गोठ शभत्रको प्रवाि लाइन एक हदिारा हुने बनाइनछ। तर प्रजनन बङ्रुर चािी ँ

बाहिरबाट ल्ाइने अवस्ािरू पषन हुने हुनाले, यसतैको लामग क्वारेन्न्न गोठको व्यवस्ा गररनछ। त्यसपलछ रासरु उत्ादन बङ्रुर गोठलाई 

बाहिरपट्ट् फकने को ठाउँरा राखी, कदर कदाचचत ्रोगाणरु पधसिाले तापषन, क्षतलाई रासरु उत्ादन बङ्रुरसम्म रात्र सीमरत गररनछ।

　बङ्रुरको रोगको लक्णिरू षवशभन् ढाचँारा देखखनछ। लक्णिरू देखखएरा, तरुरुन्तै बङ्रुर फार्मको पिरुचचहकत्कलाई ररपोट्म गरी परारि्म 

ललनरुपछ्म।
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 ब्ुडिको व्यिस्ापन

（１�）तापक्रम व्यिस्ापन

　�　कोरललने षबचत्कतै को चल्ाको िरीर सानो हुनछ र िरीरको तापरिर पषन कर हुनछ। त्यसतैले ययनीिरूको वातावरणीय तापरिरसँग 

तालरेल मरलाउने क्रता करजोर हुने हुनाले हिहटङ षबना ययनीिरू हुर्कदतैनन।् करु खरुराको खोरको ढाचँा (ओपन टाइप करु खरुराको खोर 

अरवा षवइन्डोलेस करु खरुराको खोर), अषन ब्रुहिङ षवधध (ब्ाटरिी टाइप ब्रुिर, फ्ोर हफहिङ छाता टाइप ब्रुिर तरा फ्ोर हिहटङ ) 

जरुनसरुकतै  भए तापषन, सानो चल्ाको अवस्ा अवलोकन गददै, चल्ा िालने बलेा 32～35℃ बाट षबस्ारतै तापरिर िटाई, 3～4 िप्ा 

पलछ कोठाको तापरिररा जीवनयापन गन्म सके् गरी बानी बसाएर, तताउन छोहिनछ।

（２�）आर््सता व्यिस्ापन

　�　कोरललने षबचत्कतै को चल्ालाई 65% आर््मता भएको वातावरणबाट षबस्ारतै कोठाको आर््मतारा बच् सके् गरी बानी बसाल्तै 

जानरुपछ्म। चल्ा िालने बलेा 35℃ रा 65% आर््मता कायर गन्मको लामग, प्रते्यक ब्रुिररा बधेसन राख्े आहद गरी आर््मता बढाउनरु 

आवश्यक हुनछ। तर 1 िप्ा जषत षबतेपलछ, सरुलीको पररराण वृमधि भई, सरुलीबाट वाष्पीकरण हुने पानीको रात्रा बढ्ने हुनाले, योसँग 

मरलाएर िालने पानीको पररराण िटाइनछ। दिौ ंहदन जषत पलछ, बरू सरुक्ा बनाइनछ।

（３�）हािाको आितजाित व्यिस्ापन

　�　सबतै ब्रुिरको तापरिर उच् भएरा, कोठाको तापरिर बीच शभन्ता हुने हुनाले प्राकृषतक रूपरा िावाको आवतजावत हुनछ तर 

आवश्यकता भन्ा बढी िावाको आवतजावत गराएरा ब्रुिर शभत्रको तापरिर िटछ्। चल्ाको अवस्ा अवलोकन गददै, चल्ाको 

िरीरको तापरिरलाई कायर राख्े काय्मसँगको तालरेलरा ध्ान हदइनछ।

 ड फडि ि िाटि पटको व्यिस्ापन

（１�）सानो चल्ाको अिधध

　�　ब्ाटरिी टाइप ब्रुिर अरवा फ्ोर हफहिङ ब्रुिर (चचकगाि्म) रा पषन, चल्ा िालने बलेा राम्ोसँग आिार खाने गरी, हफिर (िोचो 

षबि भएको सम्म भािँो) रा आिार ररुछेको, प्री टिाटर, रोरतै पररराणरा धरेतै पटक, छरेर खान हदइनछ। वाटर पटलाई पषन पानी षपउन 

सजजलो हुने गरी, वाटर बधेसन वा सिायक हिरिन्कर प्रयोग गररनछ। सानो चल्ाले छोटो अवधधरा आिार र पानी खाने रिर दोिोया्मइरिने 

हुनाले, हफिर र वाटर पट नजजकतै  राख्े।

　�　उपयरुति तापरिर व्यवस्ापन (हिहटङ भागको तापरिर चल्ा िालने बलेा, 32～35℃ बाट िरेक हदन अललअलल गददै कर गददै 

जाने) गरररिरेा, चल्ािरू हदन षबतसँेगतै, हिहटङ भागबाट कोठाको तापरिर भागरा खाने, षपउने गन्म रालछन।् पहिलो हफहिङको दोस्ो 

कुखिुा पालन (लेयस्स कुखिुा ि मासु उत्ादन कुखिुा)5
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हदनदेखख, कोठाको तापरिर भाग (ब्ाटरिी टाइपको खणरा व्यायार स्ल, फ्ोर हफहिङको खणरा चचकगाि्म शभत्रको तापको स्ोतबाट 

टाढाको वररपररको भाग) रा आिार र पानी तयार गररनछ। धरेतै चल्ािरू कोठाको तापरिर भागरा खाने गन्म रालेपलछ हिहटङ भागरा 

आिार र पानी हदन छोि्ने।

　 　सानो चल्ाको अवधधरा, सधतै ँआिार र षपउने पानीको व्यवस्ा गरेर राखी, स्तन्त रूपरा खान र षपउन हदने। खाने बलेा आिार 

नपोखखने गरी, हफिररा लगभग आधा जषत आिार िाललनछ। हफिररा चल्ा नपस्ने गरी छाता वा सेपरेटर आहदको व्यवस्ा गनने जस्ा 

उपायिरू अपनाइनछ। षनरन्र षपउने पानी रप्े गररनछ तर पे्टरा पानी िालने बले टाइप वाटर पटको सन्भ्मरा, आिार र सरुली मरधसने 

हुनाले 1 हदनरा 1 पटक सफा र पररवत्मन गररनछ। षनपल हिरिन्करको सन्भ्मरा, षनपलको टरुप्ोको पानीको रोपा िरेेर चल्ाले धसधतै 

पानी षपउने हुनाले षनपल हिरिन्कर स्च्छ हुनछ। षनपल हिरिन्कर र बले टाइप वाटर पट दबुतैको उचाइ र पानीको स्र, चल्ाको षवकास 

अनरुसार सरायोजन गररनछ।

（２�）मध्म चल्ा～ठूलो चल्ाको अिधध

　①　हफिर व्यवस्ापन

　　�　यो अवधध भएपलछ, आिार हदइने ठाउँ अपरुग हँुदतै आउने हुनाले, ब्ाटरिी टाइप ब्रुिररा व्यायार स्लपट्ट् र फ्ोर हफहिङरा 

चचकगाि्म षवस्ार गरी, हफिरको प्टे प्रयोग गरी बढाइनछ। त्यसपलछ, ब्ाटरिी टाइपरा केजको साइिरा गटर टाइप हफिर राखी, 

केजबाट अनरुिार षनकालेर खाने गरी गाइि गररनछ। सारतै फ्ोर हफहिङरा, चचकगाि्म निटाएसम्म िोपर टाइप हफिररा धसफ्ट 

गरी, हफहिङ लाइन भएको करु खरुराको खोरको खणरा, म्ानरुअल हफहिङबाट षबस्ारतै अटोम्ाहटक हफहिङरा धसफ्ट गररनछ। 

：　वाटर पट ：फिडर ：वाटर बेसिन

िचकगाड�

�डुर

लचकगाड्स जभत्रको डफडि ि िाटि पट िाखे् ठाउँ
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अटोम्ाहटक हफहिङ भनेको हफहिङ लाइन भएको हफिर िो र ब्ाटरिी टाइपरा गटर टाइप हफिररा आिार हदइनछ भने फ्ोर 

हफहिङरा प्ान हफिर (प्टे टाइप) रा आिार हदइनछ।

　　�　चल्ाको षवकास र खाने म्स्षत अवलोकन गरी, हफिरको उचाइका सारतै गटर र िोपर शभत्रको आिारको पररराण सरायोजन 

गररनछ। अटोम्ाहटक हफिरको हफहिङ टरिेरा चल्ाले सजजलतै आिार खान सके् गरी सरान रूपरा आिार भएको म्स्षत हुनरु 

रित्त्वपूण्म हुनछ। ब्ाटरिी टाइपरा चल्ा हफिर (गटर) शभत्र पस्तैन तर फ्ोर हफहिङको खणरा, चल्ा हफिररा नपस्न ेगरी, छाता, 

सेपरेटर, पिाइरल आहदको व्यवस्ा गनने जस्ा उपायिरू अपनाइनछ।

　②　वाटर पट व्यवस्ापन

　　�　व्यायार स्ल अरवा चचकगाि्मको षवस्ार तरा िटाएसँगतै वाटर पटको सङ््ा बढाई, सरान रूपरा राखखनछ। ब्ाटरिी टाइप 

अरवा फ्ोर हफहिङ दबुतैरा, षनपल हिरिन्करको सङ््ालाई ध्ानरा राखी, षनपलको उचाइ चल्ाको आइलाइन भन्ा अलल 

उचाइरा राख्रुका सारतै सजजलतै षपउन सके् गरी पानीको चाप सरायोजन गररनछ। फ्ोर हफहिङरा, बले टाइप वाटर पटको प्टेको 

स्ान, चल्ाको छातीको उचाइसँग मरलाएर राखखनछ। ब्ोइलरको खणरा, षविेि गरी, पोरी चल्ालाई मरलने गरी सरायोजन 

गररनछ। पानीको पररराण बढ्ने हुनाले, पानी आपूर्त सरुषवधािरू (वाटर पट, पानी आपूर्त पाइप, सबट्ाङ्क आहद) को व्यवस्ापन 

पषन रित्त्वपूण्म हुनछ र षनयमरत रूपरा धरुने पखालने गररनछ।

 मुखको चुच्ो काट्खने (ड डव िक ) व िध ध

　ब्रुहिङ अवधधरा चल्ािरूले चाकरा ठरुङ्ने गरेको असिर देख् सहकनछ। चल्ा सानो भएको बलेा परुच्छर नजजक चोट लाग्े जषतरा 

सीमरत हुनछ तर पहिलो अणा पानरु्म अगाहि भएपलछ धरेतैले आन्द्रासम्म ठरुङ्न रालछन।् अझ छोटो सरयरा नतै नसोचेको क्षत हुनछ। यस्ा 

क्षतिरू हुन नहदनको लामग सारान्यतया ररुखको चरुच्ो काटन्े (हिषबक) गररनछ।

　ररुखको चरुच्ो काटन्को लामग, ररुखको चरुच्ो काटन्े उपकरण (हिषबकर) प्रयोग गरी, राधर र तलको ररुखको चरुच्ो पोलेर काटन्े गररनछ 

र लेयस्म करु खरुराको खणरा, प्रायः 3～10 हदनको उरेररा गररनछ। ब्ोइलरको सन्भ्मरा 1 हदनको उरेर अरवा सकेसम्म सानो उरेररा 

गररनछ तर ह्ाचरीरा काटेर पठाइने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

ररुखको चरुच्ो काटन्ाले, नराम्ो बानी लाग्रु भन्ा अगाहि नतै त्यसलाई रोक् सहकनरुका सारतै, आिार खादँा छररने आिारको पररराण पषन कर 

हुनछ। वयस्क करु खरुरा भएपलछ अणा खानाले हुने अणाको क्षत कर हुनछ।
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 त ौल मापन

　अणा उत्ादन चल्ा (लेयस्म) को षवकास र त्यसपलछको अणा पानने क्रता पया्मप् रूपरा प्रदि्मन गन्मको लामग, तौल उतृ्ष्ट सूचक 

हुने हुनाले, 1～2 िप्ाको अन्रालरा, सरूिबाट करु नतै रिर वा सत्म षबना एउटा चयन गरी अषनवाय्म रूपरा तौल रापन गनरु्मपछ्म। सारतै, 

ब्ोइलरको षबरिीको लामग पठाउने योजनारा, रासरु उत्ादन चल्ाको तौल वमृधि रािा पाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　अणा पान्म सरुरु गरेपलछ पषन 4 िप्ाको अन्रालरा तौल रापन गरी, पोिण बढी वा कर नभईकन, उचचत रात्रारा प्राप् भइरिकेो छ 

वा छतैन रािा पाउनको लामग पषन तौलको पररवत्मन जानी राख्रु आवश्यक हुनछ। वयस्क करु खरुराको तौल रापन गदा्म, एकतै  करु खरुराको छरु ट्ाछरु ट्तै 

रापन गनरु्म उचचत हुनछ।

 आहाि ज भत्राउने, भण्ािण तथा ह्ाण्ल लङमा ध्ान द दनुपनने कुिाहरू

（１�）आहाि जभत्राउने

　�　आिार ट्ाङ्क अरवा भणाररा आिार राख्रु अगाहि सरसफाइ गरी, कृषि फार्म शभत्र पस्न ेगेट आहदरा आिार िेललभरी गनने सवारी 

साधनको उचचत ढंगरा कीटाणरुिोधन गनरु्म पद्मछ। आिारको बाहिरी रूप, रङ्, फ्बेर तरा गरुणस्ररा असारान्यता नभएको करु रा, 

अखाद् वस्रुको पहिचान नभएको करु रा, षनयमरत रूपरा साल्ोनेला जाचँ गनने कारखानारा उत्ाहदत आिार भई, उति जाचँ नषतजा 

संलग् गररएको करु रा आवश्यक हुनछ। सारतै, आिाररा मरसाइएको सारग्री अरवा खाद् योगिीलको नार तरा प्रषतबन्न्त षबरिीको 

लामग पठाउने अवधध रािा पाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

（２�）आहािको भण्ािण

　�　अमग्रर रूपरा आिार खररद योजना षनधा्मरण गनरु्मपछ्म  र लारो सरय भणारण नगनने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

　�　ढरुसी आहदद्ारा आिार प्रदूषित नभएको करु रा, आिाररा भएको तत्त्विरू (प्रोहटन तरा ललषपि आहद) को गरुणस्र पररवत्मन (षबग्रेको) 

ररुखको चरुच्ो काहटरिकेो (हिषबक) दृश्य
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नभएको करु रा र शभटामरन प्रीमरसि जस्ा खाद् सारग्री (योगिील) आहद चचसो र अधँ्ारो ठाउँरा भणारण गनने करु रा आवश्यक हुनछ। 

सारतै, भणाररा ररुसा र ररुसाको हदसा आहद नभएको करु रा रित्त्वपूण्म हुनछ।

（３�）आहािको ह्ाण्ललङ

　�　उचचत आिार योजना अनरुसार खरुवाउने आिार षनधा्मरण गररएको हुनछ। सारतै फार्मरा, आिाररा खाद् योगिील रप गनने खणरा, 

आिाररा सरान रूपरा मरधसएको करु रा र प्रयोग षवधध तरा प्रयोग पररराण अनरुसार आिार खरुवाउने करु रा रित्त्वपूण्म हुनछ। षविेि गरी, 

चल्ा िालेको 1 िप्ाको अन्रालरा तौल रापन गना्मले, करु खरुराको षवकास तरा उत्ादनको चरण अनरुसार खरुवाउने योजना (आिार 

प्रणाली) बरोजजर षवशभन् प्रकारका आिारिरू खरुवाउन सहकनछ। सारतै, करु खरुराको उत्ादन (अणा, रासरु) को गरुणस्ररा प्रत्यक् असर 

पनने आिार खाद् योगिीलको प्रषतबन्न्त षबरिीको लामग पठाउने अवधधको पालना गरी, आिारको गरुणस्र (बाहिरी रूप, रङ्, फ्बेर, 

ढरुसी, गरुणस्र पररवत्मन आहद) रा ध्ान हदई आिार खरुवाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

　　करसेकर 2 वि्मको अवधधसम्म आिार आपूर्त व्यवस्ापन रेकि्म भणारण गरेर राख्रु पद्मछ।

 गम गीको िेलाको व्यिस्ापन

　ग्रीष्मको लेयस्म करु खरुराको ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, बाहिरको तापरिर 32～33℃ रा पषन तापको कारण करु खरुरािरू रनने 

अवस्ािरू आउन सकछन।् सूय्मको प्रकािले छत र शभत्ा तातो हुनछ र त्यसराधर पषन तातकेो जमरनबाट रेहियसन हिट आई, खोर 

शभत्रको तापरिर बाहिरको तापरिर भन्ा पषन 5℃ वा सोभन्ा बढी हुने अवस्ािरू हुनछन।् सारतै करु खरुरा िरीर वररपररको तापरिर अझ 

बढी हुनछ। त्यसकारण ताप षनयन्तणका उपायिरू आवश्यक पद्मछन।् ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, करु खरुराको खोर शभत्रको वायरुसंचार 

राम्ो बनाई, िावा नषनस्कने खणरा, ब्ोअरको प्रयोग गरी, प्रषत सेकेन्डको िावाको वेग लगभग 0.5～0.8m रा िावा आपूर्त गररनछ। 

रूख आहदद्ारा छिारी बनाई प्रत्यक् सूय्मको प्रकाि नपनने व्यवस्ा गररनछ। तापरिर िटाउनको लामग करु खरुराको खोररा पानी स्पे गनने जस्ा 

करु रािरू पषन प्रभावकारी हुनछन।् करु खरुराको खोर शभत्रको तापरिर बढ्ो भने षपउने पानीको तापरिर पषन बढ्छ र करु खरुरािरूलाई तातो 

भएको पानी षपउन रन लाग्तैन। त्यसतैले सकेसम्म चचसो पानी हदइनछ।

　षवइन्डोलेस करु खरुराको खोररा, खोर शभत्रको तापरिर बाहिरको तापरिर भन्ा सकेसम्म सरान रूपरा कर हुने गरी िावाको आवतजावतका 

षवधधिरू अपनाइनछ। सारान्यतया िावाको आवतजावत पररराणलाई वृमधि गरी, करु खरुराको िरीरले रिसरुस गनने तापरिर कर गररनछ। 

यसलाई धसललङ र शभत्ाको इन्सरुलेट सारग्रीको गरुणस्रले असर गछ्म  र जषत इन्सरुलेट सारग्रीको गरुणस्र राम्ो हुनछ त्यषत नतै बाहिरको 

तापरिरको कर असर पछ्म।

　ब्ोइलरको लामग ग्रीष्मको ताप षनयन्तणका उपायिरू सबतैभन्ा रित्त्वपूण्म व्यवस्ापन िो। त्यसरा पषन िावाको आवतजावत चल्ाको 

लाइफ लाइन िो। त्यसकारण, अत्यन्तै गरथी अवधधरा ब्ोअरबाट िटि जिान गरी, धसधतै खोररा िावा पठाउने षवधध अपनाइनछ। सारतै 

हदउँसो तापरिर अत्यन्तै बढेको बलेा पानी छकने र, त्यसको बाफले खोरको तापरिर िटाइनछ। षबरिीको लामग पठाउने बलेा भएका, षवकास 

भइसकेका करु खरुरािरू गरथी (ताप) को कारण रनने खतरा हुनछ। त्यो बलेा करु खरुराको िरीर वररपररको तापरिर, कोठाको तापरिर भन्ा 
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पषन 5℃ जषत बढी भएको हुनछ। अचानक गरथी (ताप) को कारण रनने हुनाले, उच् तापरिर भएको हदनरा चािँतै षनयन्तणका उपायिरू 

अपनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।

 जाडोको िेलाको व्यिस्ापन

　ओपन टाइप करु खरुराको खोररा, पदा्म आहदले चचसो िावा नपस्न े गरी चचसो षनयन्तणका उपायिरू आवश्यक पद्मछन।् िावाको 

आवतजावतरा बाधा नपरुग्े गरी, बन् गनरु्मपछ्म। षवइन्डोलेस करु खरुराको खोररा, िावाको आवतजावत पररराण कर गररनछ तर िावाको 

आवतजावतरा बाधा नपरुग्े गरी ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ।

 कुखुिाको स्वास्थ्य व्यिस्ापन

　पालेको करु खरुराको चाक फोिोर , खरुट्ा करजोर, असारान्य श्वासप्रश्वासको आवाज, असारान्य हििँाइ तरा नतैदाषनक लक्णिरूको 

असारान्यता देखखएको छ वा छतैन, अवलोकन गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। आफूले पालेको करु खरुराको जातको उरेरसँग मरलने गरी तापरिर, 

आर््मता र िावाको आवतजावत व्यवस्ापन भइरिेको करु रा, पालेको करु खरुराको उरेर तरा तापरिर (कोठाको तापरिर) अनरुसार िावाको 

आवतजावत व्यवस्ापन भइरिकेो करु रा, त्यसपलछ, पालेको करु खरुराको उरेर अनरुसारको हुका्मउने क्ते्रफलको व्यवस्ा भएको करु रा आवश्यक 

हुनछ।

　व्यवस्ापकले, करु खरुरा पालेको कोठा िरेक हदन अवलोकन गरी, असारान्य करु खरुरा तरा ररेको करु खरुरा छ वा छतैन, अवलोकन गरी, 

तापरिर, आर््मता र िावाको आवतजावत पररराण रापन गरी, उचचत ढंगरा आिार तरा षपउने पानी हदइरिकेो करु रा षनश्चय गनरु्म पद्मछ।

 अण्ा सङ्कलनदेख ख व िक्र ीको लाम ग पठाउने

　प्रायः सबतै जस्ो करु खरुरािरूले पूवा्मह्नरा अणा पाछ्मन।् अणा सङ्कलन →ग्रेहिङ→अणा षनरीक्ण→अणा सफाइ→षबरिीको लामग 

पठाउने काय्म प्रहरियािरू सबतै साइज र सरुषवधाका अणा उत्ादन करु खरुरा फार्मिरूरा गररनछ र स्चाललत अणा सङ्कलन रेधसन, स्चाललत 

ग्रेहिङ रेधसन तरा अणा सफाइ रेधसन जस्ा रेधसनिरूको व्यवस्ा गररएको छ वा छतैन अनरुसार, रेधसनद्ारा गनने कार अरवा िातले गनने 

काररा षवभाजन गररनछ।

　अणािरू एकआपसरा ठोहकने, करु खरुराले अणारा क्षत परुर् याउने (अणा खाने बानी), फोिोर गनने (चाक फोिोर) जस्ा अवस्ािरू 

नहुने गरी, तरुरुन्तै अणा सङ्कलन गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ। सारान्यतया चोट र असारान्य आकार भएको आहद खराब अणा िटाई, एग-टरिेरा 

अणा सङ्कलन गरी, कने्नररा षबरिीको लामग पठाउने गररनछ। करु खरुरा फार्मरा अणाको सफाइ, ग्रेहिङ (तौल अनरुसार वगथीकरण) गनने, 

प्ाकेजजङ, बक्सिङ गरी िोर िेललभरी वा धसधतै ग्रािकलाई षबरिी गनने जस्ा षवशभन् ढाचँािरू छन।् लेयस्म करु खरुराको खोर नजजक हुने GP 

सेन्र (अणा सङ्कलन, ग्रेहिङ, अणा सफाइ, प्ाकेजजङ सरुषवधा) रा अणा सङ्कलन लाइन जिान भएको प्रणालीलाई इनलाइन धसटिर 

भषननछ।

　षबरिीको लामग पठाउनरु अगाहिको अणालाई करु खरुराको खोरबाट टाढाको ठाउँरा भणारण गरी, भणारण स्ानको तापरिर व्यवस्ापन 
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गदा्म, बाहिरको तापरिरसँग तरुलना गददै, अणारा पानीको रोपा नलाग्े स्ररा तापरिर सरायोजन गररनछ। सकेसम्म छोटो अवधध भणारण 

गररनछ।

　कारदारले कार गनरु्म अगाहि िात आहद धरुने पखालने र कीटाणरुिोधन गनरु्मपछ्म। धरुने पखालने र कीटाणरुिोधन गररएको अणा सङ्कलन 

बासे्कट अरवा एग-टरिे वा एग-कने्नर प्रयोग गररनछ। अणा सङ्कलन उपकरण र रेधसनिरू ठीकसँग चललरिकेा छन ्वा छतैनन ्षनश्चय 

गरी, उचचत ढंगरा तयारी गनरु्म आवश्यक हुनछ। षनयमरत रूपरा अणा सङ्कलन उपकरण र रेधसनिरूको षनरीक्ण गरी, धरुने पखालने र 

कीटाणरुिोधन गररनछ। िातले अणा सङ्कलन गनने खणरा, ताजापन कायर राख्को लामग, 1 हदनरा सकेसम्म धरेतै पटक अणा सङ्कलन 

गररनछ।

 मासुको लाम ग पाल लने कुखुिा (ब्ोइलि) लाई व िक्र ीको लाम ग पठाउने

　षबरिीको लामग पठाउनरु अगाहिको 7 हदन, औिधध षबनाको आिार (एन्न्ब्ाटेिररयल तत्त्व नभएको आिार) खरुवाइनछ। पालेको 

बलेारा एन्न्ब्ाटेिररयल तत्त्व िालेको खणरा, प्रषतबन्न्त षबरिीको लामग पठाउने अवधध षबषतसकेको करु रा षनश्चय गनरु्मपछ्म। षबरिीको 

लामग पठाउने 7 हदन अगाहिदेखख चौषबसतै िण्ा बत्ी बाललनछ। प्रहरिया (वध) योजना सरय भन्ा 12 िण्ा अगाहिदेखख आिार हदन 

बन् गररनछ (आिार रोके्)। षबरिीको लामग पठाउने सरयसँग मरलाएर करु खरुरा सरात् सरुरु गररनछ। रिप (गािँ) रा आिार बाकँी छ वा छतैन 

षनश्चय गददै, षवकासरा खराबी भएको करु खरुरा तरा िरीर अत्यन्तै प्रदूषित करु खरुरा िटाई, स्स् र सफा करु खरुरालाई षबरिीको लामग पठाइनछ।

 सुव िधा ि उपकिणको मेन् न्नेन्स तथा स्वच्छता व्यिस्ापन

　स्च्छ ढंगरा करु खरुरालाई हुका्मउन सहकने गरी करु खरुराको खोर, आिार भणारण सरुषवधा, कम्पोटि भणारण सरुषवधा, नष्ट गनने चीज 

भणारण सरुषवधा र सिायक सरुषवधािरू बनाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ। सरुषवधारा क्षत तरा असरुषवधा नहुने गरी, सारतै धरुलो, फोिोर जस्ा 

अस्ास्थ्यकर म्स्षत नहुने गरी दतैषनक व्यवस्ापन रित्त्वपूण्म हुनछ।
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① लाइट ब्ीड घोडा

 स्वास्थ्य व्यिस्ापन

（１�）शिीिको तापक्रम (िेक्टल तापक्रम)

　�　सारान्य तापरिर 37.5～38.4℃ िो। 38.5℃ वा सोभन्ा बढी भएरा ज्वरो राषननछ।

（２�）खटु्ाहरूको जाचँ

　�　खरुट्ािरूको चोटबाट ब्ाटेिररया संरिरण भई सरुषनने खतरा हुने हुनाले प्रशिक्णरा बाधा परुग्े अवस्ािरू पषन हुन सकछन।् ग्रेजजङ 

र प्रशिक्णको अधि र पलछ राम्ोसँग अवलोकन गरी, चोट भएरा चािँो उपचार गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

 नालिन् ी (हस्ससू)

　・ प्रशिक्ण अधि बढेसँगतै तीव् गषतरा खरुर खखइने हुनाले खरुरको रक्ाको लामग नालबन्ी (िस्मसू) लगाइने गररनछ।

　・ ・सारान्यतया 3 िप्ादेखख 1 रहिनारा नालबन्ी (िस्मसू) पररवत्मन गररनछ।

 चउिको व्यिस्ापन

（１�）सफाइ तथा घासँ काट्खने

　　षनयमरत रूपरा चउरको िासँ काटन्े र सफाइ गनने गररनछ।

　　िोिाले छोटो िासँ रन पराउने हुनाले, धरेतै िासँ खाने हुनछ र यसले झारपातको षनयन्तण पषन हुनछ।

（２�）स्वच्छता व्यिस्ापन

　　चउरको िोिाको गोबर सङ्कलन गरी, परजीवीको संरिरण षवस्ारलाई रोक्रु पछ्म।

 पालनपोषण व्यिस्ापनमा ध्ान द दनुपनने िँुदाहरू

（１�）वब्डडङ फाम्सको व्यिस्ापन

　・ सारान्यतया आरा िोिा, बछेिाबछेिीको लामग ग्रेजजङ व्यवस्ापन गररनछ। प्रररुख उत्ादन क्ते्र िोक्ाइदोरा हिउँदरा तापरिर कर 

भई हिउँ ररुप्रने हुनाले, प्रायः जस्ो हिउँदरा हदउँसो रात्र चराई, अरू बलेा तबलेा राखखने "िेटाइर ग्रेजजङ गररनछ र हिउँद बािेक 

अन्य ऋतरुिरूरा हदउँसो तोहकएको सरय रात्र तबलेारा राखी, अरू बलेा चराउने "िे-नाइट ग्रेजजङ र नाइटटाइर ग्रेजजङ" गररनछ।

अन्य６
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　・ तबलेारा राखखने बलेा कन्सन्रिेटेि दाना हदइनछ तर स्नपान अवधध र गभ्मधारणको पलछल्ो चरणको आरा िोिालाई हदने पररराण 

बढाइनछ।

　・ सारूहिक रूपरा चराइनछ तर दूध छरु ट्ाएपलछको बछेिाबछेिीलाई भाले र पोरी छरु ट्ाएर चराइनछ।

 िेटाइर ग्रेजहङ नाइटटाइर ग्रेजहङ

（２�）ताललम फाम्सको व्यिस्ापन

　・ चढ्ने प्रशिक्णको तीव्ता अनरुसार कन्सन्रिेटेि दाना हदने पररराण बढाइनछ।

　・ चढ्ने प्रशिक्ण अधि बढेका िोिािरूको खरुररा िस्मसू लगाइएको हुनाले, एकअका्मसँग चलेर चोट लाग्बाट बचाउनको लामग 

सारूहिक ग्रेजजङ नगरीकन, सारान्यतया एक्तै एक्तै सानो चउर (प्ाििक) रा चराउने गररनछ।
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② मौिी पालन

 िार् षक काय्स प्रिाह (उदाहिण)

ऋतरु रहिना काय्म षववरण

हिउँद

1 रिचाका शभत्रको रि षनश्चय गनने र रौरीको िार शभत्रको तापरिर व्यवस्ापन

2
रिचाका शभत्रको रि षनश्चय गनने, रौरी पालन उपकरणिरूको कीटाणरुिोधन, रर्मत, रौरीको िार शभत्रको 
रिरौरी षनश्चय गनने, आिार तरा औिधध हदने

वसन्

3 रौरीको िार शभत्रको िषनकम्ब बढाउने र रौरीको िार शभत्रको रिरौरी षनश्चय गनने

4 रौरीको िार शभत्रको िषनकम्ब बढाउने र रौरीको िार शभत्रको रिरौरी षनश्चय गनने

5 रि काढ्ने

ग्रीष्म

6 रि काढ्ने

7 रौरीको िार शभत्रको तापरिर व्यवस्ापन र आिार तरा औिधध हदने

8
रौरीको िार शभत्रको तापरिर व्यवस्ापन, आिार तरा औिधध हदने, रौरीको िार शभत्रको िषनकम्ब िटाउने, 
बारुलो नष्ट गनने

िरद्

9 आिार हदने, रौरीको िार शभत्रको िषनकम्ब िटाउने र बारुलो नष्ट गनने

10 आिार तरा औिधध हदने, िषनकम्बको भणारण र बारुलो नष्ट गनने

11 आिारको आपूर्त

हिउँद 12 रौरीको िार शभत्रको तापरिर व्यवस्ापन

＊ बारुलो=रिरौरीको ित्ररु

 पोसाक

　रौरीको िार शभत्रको रिरौरी षनश्चय गनने, रि काढ्ने जस्ा कार गदा्म, िरुमटो (अनरुिारको रक्ा), पनजा र छाला नदेखखने उज्ालो 

पोसाक लगाई कार गररनछ।

 म ौि ी पालन उपकिण

（１�）स्ोकि

　�　रिरौरीलाई धरुवा ँस्पे गरी, रिरौरीको आरिरण स्रलाई कर गन्मको लामग प्रयोग गररनछ। सरुतीको कपिा, कागज, झरेको पात 

आहद जलाई प्रयोग गररनछ।
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（２�）हाइि टुल

　　रौरीको िाररा िषनकम्ब टाधँसएको बलेा त्यसलाई छरु टाउँदा आहद धातरुले बनेको पिाचरुला प्रयोग गररनछ।

（３�）िी ब्स

　　िषनकम्ब र रौरीको िारबाट रिरौरी झानने बलेा प्रयोग गररनछ।

रौरी पालनको कारको दृश्य

 मह उत्ादनका उपकिणहरू

（１�）मह तििाि

　�　यो रि काढ्ने बलेा, िषनकम्ब शभत्र रि जम्मा भएको भागको सतिको रतैन (रौरीको रतैन) पातलो गरी षनकालने बलेा प्रयोग गनने 

औजार िो। तातो पानीले ताताउँदतै प्रयोग गररनछ। यसको इलेक्टिरिक हिहटङ टाइप पषन हुनछ।

（２�）के�ापसािक विभाजक

　　यो सतिको रतैन िटाएपलछ रि जम्मा भएको िषनकम्ब िालेर िरुराई, केन्द्रापसारक िक्तिद्ारा रि षनकालने रेधसन िो।

（３�）हनी स्टट्ेनि

　　एक्स रिटिरबाट भणारण कने्नररा रि िालने बलेा, िारको टरुरिाटारिी आहदलाई रिबाट िटाउनको लामग प्रयोग गररनछ।

（４�）लचनी ममटि

　　रिको चचनी एकाग्रता नाप्को लामग प्रयोग गररनछ।

स्ोकर पनजा

िरुमटो

िाइब टरुल

बी ब्स
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 एक्स रिटिर िनी टिरिेनर

 रि तरबार चचनी मरटर

 मह काढ्खने काम

रि षनकालने तररका

स्ोकरको धरुवालेँ रौरीलाई 
िान् गररनछ।

िषनकम्ब षनकाललनछ।
एउटा िषनकम्बरा लगभग 2000 
रिरौरी हुनछन।्

सतिको रतैन िटाइनछ।

एक्स रिटिररा िालेर 
िरुराएरा तलबाट 
रि षनन्स्कनछ।

जालीले छान्यो भने सफा तरा 
िरुधि रि तयार हुनछ!
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 कृव षमा महमौि ीको प्रयोग

　रिरौरीिरू खाना ललनको लामग फूलरा जनछन ्तर ययनीिरूले त्यिी बलेा एउटा फूलबाट अकपो फूलरा पराग ओसानने भूमरका पषन 

खेल्छन।् त्यसकारण, रिरौरीलाई टिरिबरेी, तरबरुजा, खरबरुजा, चेरी आहद फलने कृषि उत्ादन स्लिरूरा प्रयोग गररनछ।

� टिरिबरेीको�पराग�ओसानने�रिरौरी� टिरिबरेीिाउसरा�स्ापना�गररएको�रौरीको�िार
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　िरेक हदनको कृषि फार्मरा कार गनने रिररा, कार गददै व्यवस्ापकबाट षनम्न करु रािरूबारे सिी कार गनने षवधध र िरपालरुवा पिरुपनछछीको 

अवलोकन गनने तररका धसक्रु  रित्त्वपूण्म हुनछ।

 गाई/गोरु

　・ गाई/गोरु नजजक जाने तररका, तान् ेतररका र बाधँ् ेतररका

　・ स्स् तरा षनरोगी गाई/गोरु र सञ्ो नभएको गाई/गोरु छरु ट्ाउने तररका

　・ खरुरको म्स्षत र खरुर काटन्े तररका

　・ सरुषवधाको नार र भूमरका षनश्चय गनने (कम्पोटि बोि्म, साइलो, हफ्-बान्म गोठ, हफ्-टिल गोठ, मरल्ल्कङ पाल्मर आहद)

　・ दूधालरु गाईरा प्रयोग गररने उपकरण र यन्तको नार र भूमरका षनश्चय गनने

　・ दूध दहुुने बलेाको स्च्छता व्यवस्ापन र मरल्कर लगाउने र छरु ट्ाउने षवधध

　・ गोबरको प्रकृषत तरा म्स्षतको अवलोकन (सारान्य गोबर र पखाला, नरर हदसा छरु ट्ाउने तररका)

　・ आिारको हकधसर र नार षनश्चय गनने (रफेज र कन्सन्रिेटेि दानाको शभन्ता)

　・ रफेज र कन्सन्रिेटेि दानाको सेपरेट हफहिङ र मरशश्रत आिार (TMR) को शभन्ता

　・ दूधालरु गाईको सेपरेट हफहिङरा रफेज र कन्सन्रिेटेि दाना हदने रिर

　・ फरु ि कने्नर र वाटर ट्ाङ्कको दतैषनक व्यवस्ापनका पोइन्िरू

　・ उत्जेनाको संकेत अवलोकन

　・ सरुरनने तररका

　・ हििर्नङ गनने तररका

　・ बाछा/बाछछीलाई स्नपान गराउने तररका

　・ षबगौती दूध र औसत दूध छरु ट्ाउने तररका

　・ खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो बनाउने तररका र त्यसबाट पार हुने षवधध षनश्चय गनने

 िङु्ि पालन

　・ बङ्रुर िोया्मउने षवधध

　・ स्स् तरा षनरोगी बङ्रुर र सञ्ो नभएको बङ्रुर छरु ट्ाउने तररका

　・ आिार हकधसर र नार षनश्चय गनने

　・ जन्न्एका पाठापाठी हुका्मउने तररका

व्यिस्ापन काय्स ि घिपालुिा पशुपन्छी अिलोकनका महत्त्वपूण्स कुिाहरू
 (व्यािहारिक सीप पिीक्ाको लामग)７
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　・ गोबरको प्रकृषत तरा म्स्षतको अवलोकन (सारान्य गोबर र पखाला, नरर हदसा छरु ट्ाउने तररका)

　・ सरुरनने षवधध

　・ प्रजनन बङ्रुर र रासरु उत्ादन बङ्रुर छरु ट्ाउने तररका

　・ सारान्य रूपरा भएका ररुनिरूको अवलोकन तरा षनश्चय गनने

　・ षबरिीको लामग पठाउने बलेा र बङ्रुरको साइज षनश्चय गनने

　・ बङ्रुरको जात

　・ बङ्रुरको िागँो रासरुको अवलोकन

　・ खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो बनाउने तररका र त्यसबाट पार हुने षवधध षनश्चय गनने

 कुखुिा पालन (लेयस्स कुखुिा)

　・ सरुलीको षविेिता अवलोकन

　・ प्रदूषित अणाको वगथीकरण

　・ इनक्ूबटेरको अणा टरिेरा बीउ अणा राख्े तररका

　・ षनिेचचत अणा छरु ट्ाउने तररका

　・ स्स् तरा षनरोगी चल्ा र सञ्ो नभएको चल्ा छरु ट्ाउने तररका

　・ चल्ाको षवकासका चरणिरू

　・ चल्ा व्यवस्ापन कोठाको तापरिर र चल्ाको सारूहिक तरा छररएको म्स्षत अवलोकन

　・ वाटर पट र हफिर छरु ट्ाउने तररका तरा सरसफाइ

　・ भ्ाक्सिन लगाउने षवधध

　・ हिषबक षवधध

　・ लेयस्म करु खरुराको पोिण म्स्षत र स्ास्थ्य म्स्षत पत्ा लगाउने तररका (छातीको रासंपेिी अवलोकनद्ारा गररने षवधध)

　・ लेयस्म करु खरुराले अणा पानने अवस्ाको अवलोकन

　・ एग-टरिेको प्रयोग षवधध

　・ लेयस्म करु खरुराको हकधसर र अणाको रङ् षनश्चय गनने

　・ अणा फरु टाएर अणाको गरुणस्र षनधा्मरण

　・ चल्ा, रध्र चल्ा, वयस्क करु खरुराको आिार षनश्चय गनने

　・ खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो बनाउने तररका र त्यसबाट पार हुने षवधध षनश्चय गनने
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 स्वच्छता व्यिस्ापन

1． पिरुपनछछीको गोठ, खोर आहदरा पस्न ेबलेाको पोसाक षनश्चय गनने (टोपी, पनजा, काय्म पोसाक, टावल, बरुट)

2． कृषि फार्म बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई प्ास्टिकको बरुट कभर लगाउन लगाउने।

3． षनश्चय गनरु्मपनने करु रािरू (जङ्ली चरा, ररुसा जस्ा साना जनावर पस्नबेारे, साइलेजरा ढरुसी परेको छ वा छतैन, नचचनेको रानछे कृषि 

फार्मरा पसेको छ वा छतैन)

4． षप्रभेन्न्भ पोसाक लगाउने सिी तररका

5． कीटाणरुनािक सराधान पातलो पानने तररका

टोपी

रबरको प�जा

बुट

सुर�ा च�ा

सकेस� पाली भएको टोपी

ि�भेि�भ पोसाक

मा	

ि�भेि�भ पोसाक भिनने लामो बा�ला 
भएको क�र मािथको लुगा र पाइ� 
लगाउने

अनुहारमा टप� टािँसने गरी 
लगाउने गग� टाइप �योग गन�

तौल ना े र समायोजन गन� बेला र छन� बलेा मा� लगाउने

कोटको बा�लाले
प�जालाई छो ुहोस।्

लुगा िभ� रासायिनक समाधान नप� ेगरी, 
पाइ�को मोताले काय� ज�ुालाई छो ुहोस।्
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षनम्न प्रश्निरू सिी भएरा ○ र गलत भएरा × लगाउनरुिोस।्

＜गाई/गोरु＞

1．वाटर ट्ाङ्क र वाटर कप सधतै ँसफा गरेर राख्रु आवश्यक हुनछ।� （　　）

2．दूधालरु गाईले िाटँी तन्काएर आिार खाने हुनाले, फरु ि कने्नर शभत्रको आिारलाई एक ठाउँरा ररुपानरु्म पददैन।� （　　）

3．ग्रीष्मको गरथीको बलेारा पषन दूधालरु गाईको िरीरको तापरिर कहिल्तै 39℃ नाघदतैन।� （　　）

4．गाई/गोरुलाई पखाला लागेको बलेा परुच्छरको सबतै भागरा फोिोर लागेको हुनछ।� （　　）

5．ओभर मरल्ल्कङ (रेधसन स्टिरिषपङ) गनरु्म हँुदतैन।� （　　）

6．दूध दहुुएपलछ, एउटा-एउटा गरी हटट कप ररुनबाट छरु ट्ाइनछ|� （　　）

7．दूधालरु गाई उत्जेजत भयो भने िान् भएर बस्न नसके् हुनछ।� （　　）

＜िङु्ि＞

1．स्नपानको बलेा पाठापाठीको िरीरको तापरिरलाई कायर राख्े कार अपया्मप् भएरा, धरचचएर रनने दिु्मटना हुने  

      खतरा हुनछ।� （　　）

2．पाठापाठीिरू जािोरा करजोर हुनछन ्तर हुर्कसकेको रासरु उत्ादन बङ्रुरिरू गरथीरा करजोर हुनछन।्� （　　）

3．खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने भािँो भएरा बरुट धरुने पखालने गनरु्म पददैन।� （　　）

4．पाठापाठीको कृमत्रर दूध 1 हकधसरको हुनछ।� （　　）

5．बङ्रुर गोठबाट आउने गन्लाई रोक्को लामग बङ्रुर गोठरा रलरूत्र ररुप्रन नहदनरु आवश्यक हुनछ।� （　　）

＜कुखिुा＞

1．करु खरुराको खोर नजजक ररेको जङ्ली चरा भेटेरा, तरुरुन्तै फोिोर िालने भािँोरा िालने।� （　　）

2．ठूलो सङ््ाको करु खरुरा पालनरा राम्ोसँग िावाको आवतजावत नहुने खतरा हुने हुनाले, श्वासप्रश्वासको रोगलाई  

       ध्ान हदनरुपछ्म।� （　　）

3．ग्रीष्मको गरथीको बलेारा तातो पानी षपयाउने करु रा रित्त्वपूण्म हुनछ।� （　　）

4．रध्र चल्ाको अवधध भएपलछ अरू चल्ालाई ठरुङेर चोट परुर् याउने चल्ा देखखन रालछ।� （　　）

5．रासरु उत्ादन करु खरुरा (ब्ोइलर) लाई षबरिीको लामग पठाउने अधिल्ो हदनसम्म एन्न्ब्ाटेिररयल तत्त्व भएको  

       सन्रुललत दाना हदए पषन हुनछ।� （　　）

जाचँ प्रश्नहरू８
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जिाफ

＜गाई/गोरु＞

1．○

2．×(कारण: गाईलाई खान सजजलो हुने ठाउँरा आिार ररुपाररहदने गररनछ।)

3．×(कारण: लगभग 30℃ तापरिर भएको बलेा, रेटिल तापरिर 40℃ सम्म पषन हुनछ।)

4．○

5．○

6．×(कारण: चार वटतै हटट कप एकतै सार ररुनबाट छरु ट्ाइनछ।)

7．○

＜िङु्ि＞

1．○

2．○

3．×(कारण: बरुटरा लागेको हिलो जस्ा फोिोरिरू धोइपखाली गरेपलछ, खरुट्ा िरुबाएर कीटाणरुिोधन गनने।)

4．×(कारण: पाठापाठीको षवकास अनरुसार कृमत्रर दूध चयन गरी हदने।)

5．○

＜कुखिुा＞

1．×(कारण:  अत्यन्तै संरिारक रोगाणरुबाट हुने बि्म फ्सँूग सावधान रिनको लामग, कृषि फार्मको राललकलाई जानकारी गराई, 

िरपालरुवा पिरुपनछछीको स्ास्थ्य केन्द्र आहदरा सम्पक्म  गनरु्मपछ्म।)

2．○

3．×(कारण: ग्रीष्मको गरथीको बलेा चचसो पानी षपयाउनरु रित्त्वपूण्म हुनछ।)

4．○

5．×(कारण: वध गनने 7 हदन अगाहिको अवधधको करु खरुरालाई एन्न्ब्ाटेिररयल तत्त्व भएको आिार हदनरु हँुदतैन।)
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＜रिफिेन्स＞दैवनक कामको क्रममा धेिै प्रयोग गरिने पशुपालनको शब्ािली

　＜गाई/गोरु＞
आहाि (एसा) यसको अर्म आिार िो।

आहाि ददने िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई आिार हदने काय्म।

िोजेि खाने िरपालरुवा पिरुपनछछीले फरु ि कने्नरको आिारिरू रध्बेाट आफूलाई रन पनने आिार रात्र खाई, रन नपनने आिार बाकँी 

राख्े करु रालाई चयन गरी खाने पषन भषननछ।

स्टाफाइलोकोक्कस अउरियस ररुन शभत्र तीव् रूपरा वमृधि भयो भने ितपत षनको नहुने ररुनेलोको कारक ब्ाटेिररया।

गाईले खाने सुक्ा पदाथ्सको मात्रा पानीको रात्रा नभएको आिारलाई सरुक्ा पदार्म भषननछ र 1 हदनरा गाईले खाने सरुक्ा पदार्मको रात्रा (kg) लाई "गाईले 

खाने सरुक्ा पदार्मको रात्रा" भषननछ।

गाईको सामिूहक जाचँ रहिनारा एक पटक फार्मको दूधालरु गाईको दूधको पररराण, दूधको गरुणस्र, प्रजनन म्स्षत आहद जाचँ गनने प्रणाली िो।

खान ्ोड्खने गाईले खाने आिार पररराण अचानक कर हुने म्स्षतलाई भषननछ।

गभ्स खाली िहेको ददन षबयाएपलछ, अणा षनिेचनसम्मको हदनको सङ््ालाई भषननछ।

क्ोज-अप अिधध दूधालरु गाईको सरुक्ा अवधधको पलछल्ो चरणलाई भषननछ। यो षबयाउनरु 3 िप्ा अगाहिको अवधध िो। यसलाई पेररनेटल 

अवधध पषन भषननछ।

खोिेतँ नाक र ररुखको शे्ष्मा जझल्ी र खरुरको छालारा फोको आउने अत्यन्तै सरुवा स्भावको संरिारक रोग िो र यो खोरेतँ 

भाइरसद्ारा हुनछ। कानरुनी संरिारक रोगिरूरा तोहकएको छ।

से्पडडङ मेटेरियल िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई आनन् प्रदान गनरु्मका सारतै रलरूत्रबाट कम्पोटि बनाउने प्रहरियालाई सहरिय बनाउनको लामग 

प्रयोग गररने सारग्री िो र धरेतै जस्ो सोिटि, भरुस, छ्ाली आहद प्रयोग गररनछ। स्पेहिङ रेटेररयललाई पिरुपनछछीको गोठ, 

खोर आहदबाट बाहिर षनकालने कारलाई "बोरोदासी" भषननछ।

विगौती दूध षबयाएपलछको केिी हदनसम्म षनस्कने दूध।

कृद्त्रम गभा्सधान गभ्मधारणलाई लशक्त गरी, वीय्मलाई कृमत्रर रूपरा पोरीको प्रजनन अङ्रा िालने काय्म।

तनाि िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई रानधसक पीिा हदइएको म्स्षतलाई भषननछ।

एिोमेज्म डडस्पे्समेन् एबोरेज् हुनरु पनने ठाउँबाट बायाषँतर वा दायाषँतर, ठाउँ पररवत्मन हुने रोग िो। यस्ो अवस्ारा खाने पररराण िटी, दूधको 

पररराण कर हुनछ।

लाममनाइदटस गाई/गोरुको खरुररा रगत जम्मा भई अत्यन्तै दखु्े रोग िो र ररुभरेन् हिसअिर पषन हुनछ।

भ्णू प्रत्यािोपण गभ्मधारणलाई लशक्त गरी, भू्ण (षनिेचचत कोि) लाई कृमत्रर रूपरा पोरीको प्रजनन अङ्रा िालने काय्म।

उते्जजत पोरीले भालेसँगको सिवास स्ीकार गनने म्स्षत। यो उत्जेजत अवधधरा कृमत्रर गभा्मधान गनने।

उग्ाउने गाईले पहिलो पेट (रुरेन) शभत्रको खानाको िल्ोलाई ररुखरा फका्मएर, चपाएर टरुरिाटरुरिा (टोके्) पारी परुनः षनलने काय्मलाई 

भषननछ।

ठोस (िुचु) ररुनेलो भएको गाईको दूधरा हुने सानाठूला जरेको वस्रु
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वियाउने बाछा/बाछछी जन्ने करु रा।

वियाउने समयको अन्िाल दोस्ो बते वा सोभन्ा बढीको गाई षबयाउने हदन र त्यो भन्ा अधि षबयाएको हदन बीचको अवधधलाई भषननछ

दूध वपलाएि िच्ा हका्सउने षबयाउने षबचत्कतै को बलेादेखख दूध छरु टाउने बलेासम्मको तरल आिार खरुवाइने अवधधलाई भषननछ।

िडी कन्डिसन छाला र रासरु बीचरा भएको बोसोको म्स्षतलाई सं्ात्मक रानरा पररवत्मन गररएको करु रा िो र यसलाई िरपालरुवा 

पिरुपनछछी आवश्यकता भन्ा बढी रोटो भएको वा धरेतै दबु्ो भएको करु रा षनधा्मरण गनने आधारको रूपरा प्रयोग गररनछ। 

जषत रान ठूलो हुनछ त्यषत नतै लागेको बोसोको पररराण ठूलो हुनछ।

मेगा फाम्स अत्यन्तै ठूलो कम्पनी जस्ो कृषि फार्म जनाउनको लामग भषननछ।

TDN आिार पाचन गररने पोिक तत्त्वको करु ल पररराण। यो रान जषत बढी हुनछ त्यषत नतै आिाररा एनजथी तत्त्व बढी हुनछ।

　＜िङु्ि＞

िेट डफडडङ आिार र पानी मरसाई, ररुछेको म्स्षतरा आिार हदने षवधध।

आहाि (एसा) यसको अर्म आिार िो।

आहाि ददने िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई आिार हदने काय्म।

पिहलो डफडडङ नवजात पाठापाठीलाई जन्पेलछ पहिलो पटक आिार हदने काय्म। कृमत्रर दूधलाई यस उदे्श्यको लामग प्रयोग गररनछ।

ओगाको िङु्ि गोठ रल र रूत्र, अषन स्पेहिङ रेटेररयल नछरु टाइने बङ्रुर गोठ।

खान ्ोड्खने अचानक बङ्रुरले खाने आिारको पररराण कर हुने म्स्षतलाई भषननछ।

थ्ी क्रस िङु्ि 3 जात अरवा 3 वंिावली प्रयोग गरेर रिस बङ्रुर बनाउने षवधध िो। 2 जात बीचको पाठापाठी (पोरी) लाई तसे्ो जातको 

भाले रिस गरी बनाइने बङ्रुर।

से्पडडङ मेटेरियल िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई आनन् प्रदान गनरु्मका सारतै रलरूत्रबाट कम्पोटि बनाउने प्रहरियालाई सहरिय बनाउनको लामग 

प्रयोग गररने सारग्री िो र धरेतै जस्ो सोिटि, भरुस, छ्ाली आहद प्रयोग गररनछ।

विगौती दूध षबयाएपलछको केिी हदनसम्म षनस्कने दूध।

कृद्त्रम दूध दूध षपलाएर बच्ा हुका्मउने अवधधको पाठापाठीलाई हदइने आिार। 10kg सम्मको तौल भएको अवधधरा हदइने कृमत्रर 

दूध A र त्यसपलछ 30kg को तौलसम्मको अवधधरा हदइने कृमत्रर दूध B हुनछ।

PRRS बङ्रुर प्रजनन तरा श्वासप्रश्वास रोग धसन्डरिोर

PED बङ्रुरको पखाला रिारारी

SPF िङु्ि षनर्दष्ट रोगाणरु नभएको बङ्रुर। SPF बङ्रुरको आधार प्रजनन बङ्रुरलाई धसजरेरयन सेसिनद्ारा धसधतै आरा बङ्रुरको गभ्मबाट 

षनकाली, पाठापाठीिरूलाई कृमत्रर स्यािारद्ारा हुका्मएर बनाइनछ।

(नोट) रासरु उत्ादन बङ्रुर, प्रजनन बङ्रुर, आरा बङ्रुर, बीउ बङ्रुर लाई "हिइकरु बरुता", "िानस्योकरु बरुता", "िािाबरुता" र "तानेबरुता" पषन भषननछ।
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　＜कुखिुा＞

ब्डुडङ कोरललएको चल्ा हुका्मउने काय्म।

आहाि (एसा) यसको अर्म आिार िो।

आहाि ददने िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई आिार हदने काय्म।

एसागुइ धरेतै खाइरिकेो वा रोरतै रात्र खाइरिकेो म्स्षत।

आहाि ममलाउने फरु ि कने्नर शभत्रको आिारको कच्ा पदार्मको िटबढ मरलाउने काय्म।

पिहलो डफडडङ नवजात चल्ालाई जन्पेलछ पहिलो पटक आिार हदने काय्म। चल्ालाई आिार हददँा, पानीले ररुछेर हदने।

मोल्ल्टङ नया ँपाखँ पलाउने र परुरानो पाखँ झनने, पररवत्मन हुने करु रा। ग्रीष्मको अन्त्यदेखख िरदरा हुनछ। सारान्यतया अणा पानने 

करु खरुराले अणा पान्म बन् गछ्म।

क्ानविललजम ग्ररुप हफहिङ गरररिकेो करु खरुरालाई खराब वातावरण र करु पोिणको असर परी, करु खरुरािरूले एकआपसलाई ठरुङ्ने करु रा। ठरुहङने 

करु खरुरा रनने म्स्षत पषन हुनछ।

िहदटङ चल्ा पालने कोठाको तापरिर कायर राख्े काय्म।

ग्ीड करु खरुराको पेट (रस्करु लर भरुँिी) रा हुने अन् रधसनो बनाउने ससाना ढरुङ्ा।

व्यािहारिक कुखिुा करर्सयल करु खरुरा पषन भषननछ। उच् अणा पानने क्रता र रासरु उत्ादन क्रता भएको जातको करु खरुरा हुनाले यो लोकषप्रय 

करु खरुरा िो।

लोकल कुखिुा व्याविाररक करु खरुरा ब्ोइलर भन्ा फरक यो करु खरुरा सम्बन्न्त क्ते्रको परम्परागत जातको करु खरुरा िो र यो करु खरुरा उच् 

गरुणस्रको करु खरुराको रासरु उत्ादन गन्मको लामग प्रयोग गररनछ।

मखुको चुच्ो काट्खने करु खरुराको तल र राधरको ररुखको चरुच्ोको 2 भागको 1 पोलेर काटन्े काय्म। रध्र चल्ाको अवधध पलछ चाक ठरुङ्ने वा 

पखेटा खाने आहद रोकरार गन्मको लामग गररनछ। यसलाई हिषबक पषन भषननछ।

पेक अडि सरूि बनाएको करु खरुरािरूले ररुखको चरुच्ोले अरू करु खरुरािरूलाई ठरुङ्ने, राधर षतर उिेर अरूलाई खरुट्ाले िान् ेजस्ा आरिरण 

हरियाकलाप गनने करु रा। यो करु खरुरािरू बीचको शे्रणी षनधा्मरण गनने स्ाभाषवक हरियाकलाप िो र यसद्ारा सरूिको साराजजक 

जीवनको व्यवस्ा कायर राखखनछ।

उच् घनत्वमा पालन षनजश्चत क्ते्रफलरा िालन हुने भन्ा पषन बढी सङ््ाको करु खरुरा िालने काय्म। यसले करु खरुराको स्ास्थ्य म्स्षतरा खराब असर 

पाछ्म।
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