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 कोिवड-१९ या िवषाणजून्य आजाराचा प्रसार अंडी आिण मांसातनू होत नसून तो बािधत व्यि�पासून िनरोगी व्य�ींना
होतो. बर् याच भारतीयांनी सामािजक माध्यमांवर पसरलेल्या चकु�च्या मािहतीवर िव�ास ठेवनू िचकन खाणे बंद केले.
प�रणामी कोंबड्यांच्या िकंमतींमध्ये कमालीची घसरण होऊन कुक्कुटपालकांचे प्रचंड नकुसान झाले. कुक्कुट
व्यावसाियकांना प्रचंड आिथर्क फटका बसल्यामळेु, शेतकर् यांचे आिण संपणूर् मलू्य साखळीत गुंतलेल्या व्य�ींचे
जीवनमान प्रभािवत झाले आह.े

 लोकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. कें द्रीय पशसंुवधर्न मंत्री मा. ना. िगरीराज िसंह यांनी मांस, अंडी व दधू
सुरि�त असल्याचे अधोरेिखत केले आह.े ऑल इिंडया इिंस्टट्यटू ऑफ मेिडकल सायन्सेस (एम्स) चे संचालक डॉ.
रणदीप गलेु�रया यांनीही मांस िकंवा कुक्कुट उत्पादनाचे सेवन केल्यास कोणताही धोका नसल्याचे सांिगतले आह.े
सामान्य द�ता म्हणनू मांस नीट धवुनू, पणूर्पणे िशजवले पािहजे. जागितक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा कोिवड-१९ चा
प्रसार अंडी व मांसातनू होत नसल्याचे स्प� केले आह.े

 कुक्कुटपालकास कोिवड-१९ संकटादरम्यान नव्या जोमाने कुक्कुटपालन व्यवसाय सु� करण्यासाठी मागर्दशर्क
पद्धतींचे या िठकाणी िववेचन केले आह.े



 कोंबडीफामर्वर काम करणार् या मजुरांनी आप-आपली कामे योग्य पद्धतीने वाटून घ्यावी. वेगवेगळ्या शेड मध्ये
वेगवेगळ्या मजुरांनी काम करावे. नेमनू िदलेल्या शेडमध्ये िनयु� केलेल्या मजुरांनीच प्रवेश करावा.

 शेडमध्ये प्रवेश करण्यापवूीर् काम करण्यासाठी वापरात आणावयाचे (पॉलीथीन) कपडे प�रधान करावेत. मजुरांनी हात
साबणाने स्वच्छ धवुावे, चेहर् याला मास्क बांधावा, डोक्याला हडे-िगयर बांधावे, पायात रबरी जोडे घालून शेडच्या
प्रवेशद्वाराजवळ असणार् या िनजर्ंतकु�करणाच्या औषधात बडुवनू शेडमध्ये प्रवेश करावा.

 शेडमध्ये काम करीत असतांना मास्क काढून गटुखा, तंबाखू इ. खाणे टाळावे.

 काम करीत असतांना सारखा नाका-तोंडास स्पशर् टाळावा.

 गादीचे तसू वर-खाली करतांना द�ता घ्यावी.

 शेडमधील काम पणूर् झाल्यानंतर, प�रधान केलेले कपडे काढून टाकावेत, हात साबणाने स्वच्छ धवुावेत, चेहर् यावर
बांधलेला मास्क काढून टाकावा व त्याची योग्य िवल्हवेाट लावावी. 

 त्यानंतर पनु्हा एकदा हात िकमान २० सेकंद साबणाने स्वच्छ धवुावे, आंघोळ क�न िनत्यक्रमी वापराची कपडे
प�रधान करावीत.



 शेडमधील तसू काढण्यापवूीर् त्यावर ५-१०% फॉमेर्िलनचा फवारा करावा. जमा केलेले तसू शेडपासून िकमान ३००
मीटर अंतरावरखोल खड्ड्यात कंपोस्ट करावे. शेड स्वच्छ झाडून घ्यावे.

 शेडमध्ये असलेली खाद्याची भांडी, पडद,े िचक गाडर्स इत्यादी शेडमधनू बाहरे काढून िडटजर्ंट पावडरच्या पाण्यात
रात्रभर िभजत ठेवावीत. दसुर् या िदवशी सकाळी त्यांना स्वच्छ पाण्यातनू काढून उन्हात वाळत घालावी. िपण्याच्या
पाण्याचे पाइप लाईन एखाद्या कापडाने स्वच्छ पसुावी व धवुनू घ्यावी. शक्य झाल्यास शेडमधील चैन िलंक व इतर
लोखंडी वस्तु फ्लेमगन च्या सहाय्याने जाळून घ्याव्यात.

 शेडचा आतील भाग दबाव वॉशर च्या सहाय्याने धवुनू घ्यावा, गरम पाण्यात धणु्याचा सोडा टाकून ते पाणी ५-६
तासासाठी फ्लोअ�रंगवर पसरावे. ही प्रिक्रया दसुर् या िदवशी परत करावी. नंतर दबाव वॉशर ने धवुनू काढावे.
हायड्रोजन परोक्साइड (H2O2) चे द्रावण (३० िमली प्रती १०० िलटर पाण्यात) क�न पाण्याची पाईप लाईन व
ब्लीिचंग पावडरचा (५ गॅ्रम प्रित १०० िलटर) वापर क�न िपण्याच्या पाण्याची टाक� धवुनू घ्यावी. शेडच्या
आतमध्ये माश्या व सु�मजीवांचा प्रादभुार्व टाळण्यासाठी योग्य क�टकनाशकांची फवारणी करावी. बाजूच्या
िभंतीवरील जाळीस पडदे लावनू शेड पणूर्तः बंद करावे. शेडचे फ्युिमगेशन/धरुीकरण करावे. त्यासाठी पोटॅिशयम
परमॅगंनेट व फॉमेर्िलन चे १:२ प्रमाण वापरावे. िपल्लांचे शेडमध्ये आगमन होण्यापवूेर् साधारणतः १ तास अगोदर
शेडमधील भांडी, पडदे, ब्रूडसर् इ. वर ०.०५% सोिडयम हायपोक्लोराइट द्रावणाने फवा�न घ्यावे.

 २० िकलो चनु्याच्या द्रावणात साधारणतः ५०० िमिल केरोिसन, १% मोरचदू आिण ५% फॉमेर्िलन टाकून शेडचा तळ
आिण िभंती सारवनू घ्याव्यात.

 भांडी, पडदे इ. सािहत्य २% िफनॉल/ लाइझोल िकंवा ४% आयोडीनयु� पाण्याच्या टाक�त टाकून ३-४ तास िभजत
ठेवावे. त्यानंतर िनजर्ंतकु�करण औषधाच्या पाण्याचा वापर क�न धवुनू घेऊन उन्हात सुकवावी.



 मासंल प�यांची खरेदी करण्यासाठी चांगल्या व उच्च दजार्च्या िपल्लांची िनवड करणे गरजेचे असते.

 मासंल प�ामध्ये िपल्लांची जलद वाढ, उ�म रोग-प्रितकारक �मता, मासंल व प�ु स्नायु, खाद्याचे मांसात जास्त व
लवकर �पांतर करण्याची �मता, मरतकु�चे प्रमाण कमी असणे गरजेचे असते.

 नामांिकत अंडी उबवणकू कें द्रातनू योग्य चौकशी क�नच िपल्लं आरि�त करावीत.

 बाजारपेठेत वेगवेगळ्या जातीचे िपल्लं उपलब्ध आहते जसे क�, व्हेंकोब-४३०वाय, रॉस, हबडर्, लोहमन, एपी-९५
इत्यादी.



 छोट्या िपल्लांना पिहल्या िदवसापासून कृित्रम�रत्या ऊब देऊन जोपासना करण्याच्या प्रिक्रयेला ब्रूिडंग असे म्हणतात.

 िपल्लांच्या शरीराचे तापमान ४१ ते ४२ अंश से. इतके असते. शारी�रक अवयव व पंखांची पणूर् वाढ झालेली

नसल्याने लहान िपल्लं वातावरणातील तापमान बदलास तयार नसतात.

 म्हणनू त्यांना सुरवातीला काही िदवस कृित्रम ऊब देणे गरजेचे असते. सरुवातीला काही आठवडे (२-३ आठवडे)

ब्रूिडंग व्यवस्थापन चांगले करावे लागते कारण त्यावरच त्यांचे पढुील उत्पादन वाढ अवलंबनू असते.

 ऋतमुानानसुार ऊब देण्याचा कालावधी कमी-जास्त करावा लागतो.

 ज्या उपकरणांचा वापर िपल्लांना उष्णता /ऊब देण्यासाठी केला जातो त्यांना ब्रूडर म्हणतात.

 ब्रूडर हे जिमनीपासनू २-३ फूट उंचीवर ठेवावे. िपल्लांच्या आवश्यकतेनसुार ब्रूडर ची ऊंची कमी-जास्त करावी परंतू

ब्रूडरला िपल्लांचा स्पशर् होणार नाही याची द�ता घ्यावी.

 ब्रूिडंग करतेवेळी ब्रूडर चे तापमान खालीलप्रमाणे ठेवावे.

पिहला आठवडा: ९५ िडग्री फे. (३५ अंश से.)

दसुरा आठवडा: ९० िडग्री फे. (३२.३ अंश से.)

ितसरा आठवडा: ८५ िडग्री फे. (२९.६ अंश से.)



 कृित्रम उष्णता देतांना िपल्लांच्या हालचालीवर बारीक ल� ठेवणे गरजेचे आह.े

 िदलेल्या जागेमध्ये सवर् िपल्लं समप्रमाणात िवखरुलेले असतील तर ऊब/उष्णता ही योग्य आहे असे समजावे.

 िपल्लं ब्रूडर पासनू दरूवर जात असतील तर ऊब/उष्णता ही जास्त होत असल्याचे समजावे. अशा वेळी एखादा बल्ब
कमी करावा अथवा ब्रूडरची ऊंची वाढवावी.

 िपल्लं ब्रूडर खाली एकित्रत जमा होत असतील तर त्यांना अिधक उष्णतेची गरज आहे असे समजावे व त्यासाठी
आणखी एखादा बल्ब वाढवावा अथवा जास्त वॅट चे बल्ब वापरावेत.

 कृित्रम उष्णता देतेवेळी प्रकाशासाठी शेडमध्ये ठरािवक अंतरावर बल्ब लावनू िपल्लांना २२-२३ तास प्रकाश व िपल्लं
मोठी होत असतांना गरजेनसुार १-२ तास अंधार/काळोख ठेवण्यास हरकत नाही.

 ब्रूिडंगमळेु प�यांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे �ाव तयार होण्यास चालना िमळते व प�याच्या वाढीस मदत
होते.



 प�यांना ताजे, पौि�क, संतिुलत अन्न घटक िदल्याने प�यांची वाढ योग्य प्रमाणात होते.

 प�यांना खाद्यामधनू लागणारे िविवध जीवनसत्व, खिनजद्रव्य, प्रिथने, काबोर्दके, िस्नग्ध इत्यादी चा परुवठा होतो.

 प�यांना त्यांच्या वयोमानानसुार संतिुलत अन्नघटक द्यावेत जेणेक�न त्यांची रोगप्रितकार शि� उ�म राहील त्यामळेु
ते िविवध आजारांना बळी पडणार नाहीत.

 महत्वाची बाब म्हणजे ऋतमूानानसुार अन्नघटकांमध्ये बदल करणे आवश्यक आह.े

 प्री-स्टाटर्र व स्टाटर्र िमळून साधारणतः १ िकलो ते १ िकलो १०० ग्राम प्रित प�ी खाद्य द्यावे

 मखु्यतः भकुटी खाद्य बनिवताना संतिुलत अन्नघटक आहते हे जाणनू घेणे गरजेचे आह.े

 कोिवड-१९ दरम्यानच्या कालावधीत लागणारे खाद्य शक्यतो फामर्वर पशवैुद्यक अथवा पोल्ट्री त�ांच्या सल्याने
बनवावे व वेळोवेळी त्यांचे मागर्दशर्न घ्यावे.

 सु�वातीच्या १० ते १५ िदवसांच्या कालावधीत िपल्लांना खाद्य लहान भांड्यात (चीक फ�डर) मध्ये द्यावे. नंतर ही
भांडी मोठ्या भांड्यांनी बदलावी.

 खाद्य भांडी �मतेच्या पाऊण पटीइतक� अथवा त्याहीपे�ा कमी भरावीत जेणेक�न खाद्य अपव्यय टाळता येईल.

 प�यांना खाद्य खाता येईल इतक्या उंचीवर खाद्याची भांडी टांगती ठेवावीत.



खाद्याचा 

प्रकार

खाद्याचे

प्रमाण  

ग्राम /प�ी

िदवस प्रिथने कॅिल्शयम 
%

उपलब्ध 

फॉस्फरस

एल-

लायसीन

िडएल-

मेिथओिनन

उजार्

आिण 

उष्मांक

प्री-स्टाटर्र 

खाद्य
३०० ते ४०० 

१ ते १० 

िदवस
२३ १.१ ०.४५ १.३ ०.५ ३०००

स्टाटर्र 

खाद्य
७०० ११ ते २१ २२ १ ०.४५ १.२ ०.५ ३१००

िफिनशर 

खाद्य
२९००

२१ ते 

िवक्र�पयर्ंत
२० १ ०.४२ १ ०.४ ३२००

मांसल प�यांना खालील प्रकारचे अन्न घटक असलेले खाद्य द्यावे.



िदवस िववरण

१ ग्लुकोज पावडर ४ ते १० ग्राम/ िलटर पाण्यात आिण गळु ५ ते १० ग्राम/ िलटर, जीवनसत्व-अ,

ड-३ व क @ ३ ते ५ िमिल/ १०० प�ी

२, ३, ४ तणाव िवरहीत औषधी (जीवनसत्व अ, ड-३ व क @ ३ ते ५ िमिल/ १०० प�ी)

६ रानीखेत आजार लसीकरण :- लासोटा / बी-१

६ व ७ तणाव िवरहीत औषधी (जीवनसत्व अ, ड-३ व क @ १० िमिल/ १०० प�ी)

८,९,१,११,१२,१३ अिमनो आम्ल @ १२ िमली/ १०० प�ी, ब जीवसत्वे @ १२ िमली/ १०० प�ी

१४ गंबोरो लसीकरण 

१५ ते २१
िलवर शि�वधर्क  ७ िमली/ १०० प�ी,  िवरहीत औषध जीवनसत्व अ, ड-३ व क @ १०

िमिल/ १०० प�ी, जीवनसत्व- इ आिण सेलेिनअम ०५ ग्राम/ १०० प�ी

२४ लासोटा/बी-१ लसीकरण 

२८, २९,३० ब जीवसत्वे @ २० िमली/ १०० प�ी,  जीवनसत्व- इ आिण सेलेिनअम ०५ ग्राम/ १००

३१ ते ३७ जीवनसत्व- इ आिण सेलेिनअम ०५ ग्राम/ १००



प�याचे वय रोगाचे नाव लस प्रकार लसीचे प्रमाण लस देण्याचा मागर् 

४/५/६ िदवस मानमोडी/राणीखेत लासोटा/बी-१/फ-१ १-२ थेंब डोळ्यात/ नाकपडुीत

१२/ १३/१४ िदवस गंबोरो
इटंरमेिडयट जोरिजया

स्टे्रन
१-२ थेंब डोळ्यात/ नाकपडुीत

२१/२२ िदवस गंबोरो
इटंरमेिडयट जॉजीर्या

स्टे्रन
प�याच्या �मतेनसुार िपण्याच्या पाण्यातनू

२७/२८ िदवस मानमोडी/ राणीखेत लासोटा/बी-१/फ-१ प�याच्या �मतेनसुार िपण्याच्या पाण्यातनू



 ऑल इन ऑल आऊट पद्धतीचा अवलंब करावा.

 फामर्वर येणारी वाहने िनजर्ंतकु क�न घ्यावीत त्यासाठी फामर्च्या प्रवेशद्वाराला वाहन िडपची उभारणी करावी.

 रोगांचा प्रादभुार्व टाळण्यासाठी फामर्मध्ये आगंतकु व्यि�ंना प्रवेश देऊ नये. यदाकदािचत प्रवेश िदल्यास चेहर् याला
मास्क व डोक्याला हडे-िगयर बांधावयास लावावे.

 हातावर सॅिनटायझर (८०% ethanol) टाकावे. त्यास जैवसरु�ेचे िनयम सांगनू काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची
द�ता घ्यावी.

 फामर्मध्ये प्रवेश करतेवेळी पाय िनजर्ंतकू द्रावणात बडुवनू घ्यावेत.

 िपण्याचे, खाद्याचे भांडे इत्यादीचा वापर ठरािवक शेड परुता मयार्िदत असावा.

 मतृ प�यांचे शविवच्छेदन क�न त्यांना शेड पासून लांब खोल खड्यात चनुा व मीठ टाकून परुावे.

 दैनंिदन उपक्रमाच्या नोंदी ठेवाव्यात.

 शेडची दरवाजे नेहमी बंद ठेवावीत.

 फामर् मध्ये इतर कोणत्याही प�यांचे पालन क� नये.

 प्रत्येक शेडच्या दरवाज्याजवळ हातधणु्याची व्यवस्था असावी.



 दोन बॅचमध्ये िकमान ७-१० िदवसांचे अंतर ठेवावे.

 िपण्याच्या पाण्याची वषार्ंतनू िकमान दोन वेळेस चाचणी करावी.

 प�ांना पाण्यातनू योग्य सॅिनटायझरचा २४ तास परुवठा करावा.

 पाण्यातनू द्यावयाच्या लसीकरणाच्या वेळी ताजे व सॅिनटायझरिवरिहत पाणी वापरावे.

 दैनंिदन कायर् करतांना लहान, त�ण आिण प्रौढ या क्रमाने प�यांची हाताळणी करावी. तसेच काम करणार् या व्यि�ंनी
वैयि�क स्वच्छता ठेवावी. नेमनू िदलेल्या कामाची क्रमबद्ध अंमलबजावणी करावी.

 आजारी प�यांना इतर प�यांपासून वेगळे क�न त्वरीत उपचार करावेत.

 फामर्वर काम करणार् या व्यि�ंनी इतर फामर्वरील व्यि� आिण कुक्कुट बाजारा पासून दरू रहावे. अन्यथा साथीच्या
रोगांचे संक्रमन होण्याची शक्यता असते.

 वेळापत्राकानसुार िनयिमत लसीकरण करावे.

 दोन फामर्मधील वस्तु जसे क�, खाद्य, खाद्याची पोती, भांडी, ब्रूडर, तसू इत्यादीची देवाण-घेवाण टाळावी.

 गरज भासल्यास िवषाणू नाशक औषधांचा फवारा करावा.

 फामर्ला कंुपण असावे जेणेक�न पश-ुप�यांच्या संपकार्ने रोगाची लागण होणार नाही

 खाद्य, पाणी आिण गादी पासून रोग संक्रिमत होऊ नये याकरीता द�ता घ्यावी.



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य िव�ान िवद्यापीठ, नागपूर

टोल फ्र� क्र. १८०० २३३ ३२६८

संकेत स्थळ: http://www.mafsu.in

पशुवैद्यक व पशुिव�ान महािवद्यालय, उदगीर

दरूध्वनी क्र. ०७२३ २५७४४८, २५६६३०, २५४७१४ 

संकेत स्थळ: http://www.vcudg.in

कोिवड-१९ िवषाणू कोंबड्यापासनू सकं्रिमत होत नाही.
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