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பசுமம ெி டன் ெொங் ியதும், முதலில் ‘தண்டடொரொ’ பகுதிமயத்தொன் பொர்ப்டபன். அதில், 

 ொல்நமட ெளர்ப்புப் பயிற்சி சம்பந்தமொ  அறிெிப்பு ெந்திருந்தொல்… உடடே அந்தப் 

பயிற்சிக்கு ஆஜரொ ிெிடுடென். அப்படிக்  ற்றுக் வ ொண்டதுதொன், இப்டபொது பன்றி 

ெளர்ப்பில் இறங் ியிருக் ிடறன் என்றொர், வசன்மே, வபருங்குடிமயச் டசர்ந்த 

ட ொட்மடமுத்து. 

 ொஞ்சிபுரம் மொெட்டம், டமல்மருெத்தூர் அருட  உள்ள ஓரத்தி  ிரொமத்திலிருந்து 5  ிட ொ 

மீட்டர் வதொம ெில் இருக் ிறது சிறுதொமூர், அங்குதொன், ட ொட்மடமுத்துெின் 

வெண்பன்றிப் பண்மை இருக் ிறது. பசுமமப் டபொர்த்திய வநல் ெயல் ளுக்கு மத்தியில் 

அமமந்துள்ள பண்மையில் பரொமொிப்புப் பைி ளில் ஈடுபட்டிருந்த ட ொட்மடமுத்துமெச் 

சந்தித்டதொம். 

எவ க்ட்ொிக்  வபொருள் ள் தயொொிக்கும்  ம்வபேியில் டெம  வசய்துட்டிருந்டதன். அங்கு 

வசக்யூொிட்டியொ  டெம  வசய்த வபொன்னுரங் ம் மூ மொ , 2009-ம் ெருடத்தில் ‘பசுமம 

ெி டன்’ அறிமு மொேது. முதன் முதலில் அமத படித்தப்டபொது… எேக்குள்ள இவ்ெளவு 

மொற்றத்மத அது ஏற்படுத்தும் என்று நொன் நிமேத்துக் கூட பொர்க் ெில்ம . ெிெசொயம், 

 ொல்நமட என்று நிமறய ெிஷயங் ள் இருந்ததொல் வதொடர்ந்து படிக்  ஆரம்பித்டதன். 

அதுதொன் எேக்கு ெிெசொயம் டமல் அதி  ஆர்ெத்மத ஏற்படுத்தியது. நிமறய  ொல்நமட 

ெளர்ப்பு பயிற்சி ளில்   ந்துக் வ ொண்டடன். அதன் பிறகுதொன் தம்பியுடன் டசர்ந்து 

ெிழுப்புரம் பக் த்தில் ஐந்து ஏக் ர் நி ம் ெொங் ிடேன். அது எேக்கு தூரமொ  

இருந்ததொல், இங்கு 2 ஏக் ர் நி ம் ெொங் ிெிட்டடன். 

முதல் டபொ மொ  40 வசன்ட்டில் சி ப்பு ொர் வநல்லும், 40 வசன்டில் மக் ொச்டசொளமும் 

டபொட்டடன். யூொியொ டபொடொமல் பயிர் ெிமளயொது என்று சுத்தியிருப்பெர் ள் 

வசொன்ேொர் ள். எமதப் பற்றியும்  ெம ப்படொமல், இயற்ம  ெிெசொயத்தில்தொன் 

வசய்டதன். நல்  ம சூல்  ிமடத்தது. அதில்  ிமடத்த வநல்ம  அொிசியொக் ி, பசுமம 

ெி டன் மூ மொ  வதொடர்பு  ிமடத்த சி ருக்கு ெிற்பமே வசய்டதன். அதன்பிறகு 

பக் த்திட டய இரண்டு ஏக் ர் சவுக்குத் டதொட்டத்மதயும் ெொங் ிப் டபொட்டுெிட்டடன் 

என்றொர். 

 ெம ப்பட்டொல்  ொசு  ிமடக் ொது ! 

ெிெசொயம் வசய்யும் டபொது ெயல் பக் த்தில் இருந்து பொர்த்துக்  டெண்டியிருந்தது. 

ஆேொல், உடேடியொ  குடும்பத்மத  ிரொமத்திற்கு அமைத்து ெரமுடியம . அதேொல், 

ஆடு, மொடு ெளர்க்  ொம் என்று டயொசித்தப்டபொதுதொன் வெண்பன்றி ெளர்க்கும் 

டயொசமே ெந்தது. உடடே, அொியலூொில் ஒருத்தொிடம் பன்றிக் குட்டி மள 

ெொங் ிவ ொண்டு ெந்துெிட்டடன். இெரும், பயிற்சி மூ மொ  எேக்கு 

அறிமு மொேெர்தொன். 



ஆரம்பத்தில் 460 சதுரடியில் தடுப்பு ள் மெத்து ஐந்து தொய் பன்றி ள், ஐந்து குட்டி மள 

ெொங் ி வ ொண்டு ெந்டதன். எங்  குடும்பத்தில் இதுெமரக்கும் யொரும் இந்தத் வதொைில் 

வசய்ததில்ம . அமத ெிரும்பவும் இல்ம . என் மமேெிகூட ‘உங் ளுக்கு எதுக்கு இந்த 

டெம ? டெற வதொைில்கூட வசய்ய ொடம என்று வசொன்ேொர் ள். இதற் ொ  அெங்  ஒரு 

ெொரம் என்ேிடம் டபசொமல்கூட இருந்தொங் . ஆேொல், நொன்  ெம ப்படடெயில்ம . 

ஆரம்பத்தில் பசுந்தீெேம், அடர்தீெேம் வ ொடுத்து ெளர்த்டதன். அதில் சொியொே 

ெளர்ச்சியில்ம . அதன்பிறகு, வபருங்குடி பக் ம்  ொட ஜ் ஹொஸ்டல் ளில்  ிமடக்கும் 

வீைொே, மீதமொகும் உைவுப் வபொருள் மள எடுத்து வ ொண்டு ெந்து வ ொடுக்  

ஆரம்பித்டதன். ஓரளவுக்கு ெளர ஆரம்பித்தது. ஒரு ெருடத்தில் குட்டி ளுமடய 

எண்ைிக்ம  அதி மொயிடுச்சு. அதேொல், முமறயொ  வ ொட்டம  டபொட்டு டெம க்கு 

ஒருத்தமர டசர்த்துக் ிட்டடன். இதற் ொ  ெங் ியில்  டன் உதெிமயயும் ெொங் ிடேன் 

என்றொர் ட ொட்மடமுத்து. 

3 மொதத்தில் ெிற்பமே ! 

“பன்றி ளுக்கு என்று சி  குைங் ள் உண்டு. குறிப்பிட்ட இடத்தில்தொன் சொைமும், 

மூத்திரமும் டபொகும். ஒன்று டமல் ஒன்று பட்டுத்துக் வ ொண்டுதொன் தூங்கும். தீெேத்மத 

மெக்கும் டபொது கூட்டமொ த்தொன் சொப்பிடும். பசிக்  ஆரம்பித்தொல், எல் ொம் டசர்ந்து 

அ ற ஆரம்பித்துெிடும். இமதவயல் ொம் சமொளிக்  டெண்டும். பன்றிப் பண்மையில் 

தீெேம்தொன் மி வும் முக் ியம். அதேொல் அதற்கு சொியொே எற்பொட்மடப் வசய்திடனும். 

பிறந்த 50 நொளில் தொயிடிமிருந்து குட்டி மளப் பிொித்துெிட டெண்டும். ஒடர ெயதுள்ள 

இருப்பமதந்து குட்டி மள ஒரு வ ொட்டம க்குள் ஒன்றொ  ெிட ொம். ெளர ெளர இட 

வநருக் டி அதி மொகும். அதற்ட ற்ற மொதிொி பிொித்து ெிடடெண்டும். 3 மொத ெயதில் 

குட்டி மள ெிற்  ொம். அந்த சமயத்தில் ஒரு குட்டி 2 ஆயிரத்து 500 ரூபொயிலிருந்து, 3 

ஆயிரத்து 500 ரூபொய் ெமர ெிம  டபொகும். 

தேித்தேியொ  ெளர்ப்பு! 

6 மொத ெயது ெந்த உடடே,  றிக்கு ெளர்க்கும் குட்டி மளயும், தொய்ப்பன்றி ளொ  மொற்ற 

ெிரும்பும் குட்டி மளயும் தேித்தேியொ  பிொித்துெிட டெண்டும். சிமேக்கு ெளர்க்கும் 

பன்றி டளொடு ஒரு  ிடொ பன்றிமயயும் ெிட்டுெிடடெண்டும். 11 மொதத்திற்க்கு டமல் 

பன்றி ள் சிமேக்கு ெரும். சிமே பிடித்த பன்றிமய தேி வஷட்டில்  அமடத்துெிட 

டெண்டும். பன்றிடயொட சிமேக் ொ ம் 3 மொதம் 3 ெொரம்  3 நொள்.  ஒரு பன்றி சரொசொியொ  

7 குட்டியிலிருந்து 12 குட்டி ெமர டபொடும். ெருடத்திற்கு ஒரு முமற பன்றி ள் சிமேக்கு 

ெரும். குட்டிம மளப் பிொித்த பிறகு, அடுத்து ெரும் சிமேப்பருெத்தில்  ிடொடெொட 

டசொக் க் கூடொது. அடுத்தப் பருெத்திற்க்கு ெரும்டபொதுதொன்  ிடொடெொட டசர்க் ணும். 



அப்டபொதுதொன், பன்றிடயொட உடல் நிம  சீரொ  இருக்கும். 2 ெருடத்திற்கு ஒரு முமற 

 ிடொமெ மொற்றிெிட டெண்டும். 

பிறந்த 50 நொள் ெமர தொய்ப்பொட  டபொதுமொேதொ  இருக்கும். அதன்பிறகு உைவு 

வ ொடுக்  ொம். தொய்ப்பன்றி ளொ  மொற்ற ெளர்க்கும் பன்றி ளுக்கு உைவுக் 

 ைிவு ளுடன் பசுந்தீெேம், அடர்தீெேம் எல் ொெற்மறயும் வ ொடுக்  டெண்டும். 2 

சிமேப் பன்றி ளுக்கு ஒருடெமளக்கு மூன்று  ிட ொ அடர்தீெேம், 7  ிட ொ 

பசுந்தீெேம், ஒரு அன்ேக்குமட  உைவுக் ைிவு என்று வ ொடுக் ிடறொம்.  றிக் ொ  

ெளொா்க்கும் பன்றி ளுக்கு  ைிவு மள மட்டும் வ ொடுத்தொல் டபொதுமொேது. இந்தப் 

பன்றி ளுக்கு  ொம யில்  ஒரு குடம்  ைிவு, சொயங் ொ ம் ஒரு குடம்  ைிவு என்று 

வ ொடுக் ிடறொம். பசிக்ட ற்ற மொதிொி சொப்பொட்டடொட அளமெக் கூட்டி 

குமறத்துக்வ ொள்ளும்.  றிக்கு ெளொக்கும் பன்றி ள் ஒரு ெருடத்திற்குள் 90  ிட ொ 

ெமரக்கும் எமட ெந்துெிடும். 

திேமும்  ொம யில் ஏழு மைிக்கு வஷட் முழுக்   ழுெிெிட்டு, ஒவ்வெொரு பன்றிமயயும் 

குளிப்பொட்டி ெிடுடெொம்.  ழுெி முடிக் , 11 மைி ஆ ிெிடும். அதன்பிறகுதொன் தீேி 

மெப்டபொம். சொயங் ொ ம் 5 மைிக்கு தீேி மெப்டபொம். எப்பவும் வஷட்டுக்குள் தண்ைீர் 

இருக்கும் மொதிொி பொர்த்துக்குடெொம். ெொரம் ஒரு முமற பசுந்தீெேத்டதொடு 

டெப்பிம மயக்   ந்து வ ொடுக் ிடறொம். அதேொல் ெயிற்றில்  புழுக் ள் இருக் ொது 

என்றொர் ட ொட்மடமுத்து. 

ெருடவமல் ொம் ெருமொேம் ! 

முதல் ஈத்து மூ மொ   65 குட்டி ள்  ிமடத்தது. அதில் வ ொஞ்சத்மத ெிற்றுெிட்டு, மீதிமய 

ெளர்க்  ஆரம்பித்டதன். இப்டபொது ம யில் 20 தொய் பன்றி ள், 89 குட்டி ள் (3 மொதம் 

முதல் 6 மொத ெயது ெமர), 21 பொல் குட்டி ள், 5  ிடொக் ள் என்று வமொத்தம் 135 பன்றி ள் 

இருக்கு. வ ொட்டம க்கு 5  ட்ச ரூபொய் வச ெொேது. தீெேம், டபொக்குெரத்து, மின்சொரம், 

சம்பளம் என்று ெருடத்திற்கு சரொசொியொ  ஆறமர  ட்ச ரூபொய் ெமர வச ெொ ிறது. இந்த 

ஒரு ெருடத்தில் வமொத்தம் 11  ட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபொய் வச ெொ ிெிட்டது. இதுெமர 4 

 ட்ச ரூபொய்க்கு பன்றி மள ெிற்பமே வசய்திருக் ிடறன். பண்மையில் 5  ட்ச ரூபொய் 

மதிப்புக்கு பன்றி ள் இருக்கு. அடுத்தடுத்த ெருடத்தில் இன்ேமும் ெிற்பமே கூடும். 

அப்டபொது  ொபமும் அதி ொிக்கும் என்றொர். 

அடர்தீெேம் தயொொிப்பு ! 

(100  ிட ொ அளவுக்கு) 

   ிட ொ 

மக் ொச்டசொளம் 40 



ட ொதுமம 20        

தெிடு 15 

 ம்பு 15 

 ருெொடு 6 

தொதுஉப்பு ள் 3 

உப்பு 1 

இெற்மற வமஷிேில் வ ொடுத்து அமரத்து, தீெேமொ க் வ ொடுக்  டெண்டும். 

வதொடர்புக்கு  

ட ொட்மடமுத்து, வசல்டபொன் : 91505 89396 

குமறந்த ெிம யில் குட்டி ள் ! 

பன்றி ெளர்ப்பு பற்றிப் டபசிய  ொஞ்சிபுரம் மொெட்டம்,  ொட்டுப்பொக் ம், டெளொண் 

அறிெியல் நிம யப் டபரொசிொியர் மற்றும் தம ெர் குமொரடெல், “ றி, இேெிருத்தி என்று 

பன்றி ெளொப்பில் இரண்டு ெம  ள் உண்டு. இேெிருத்திக் ொ  ெளொா்க்கும் பன்றி ளுக்கு 

பசுந்தீெேமும், அடர்தீெேமும் மட்டும்தொன் வ ொடுக்  டெண்டும். அப்டபொதுதொன், 

புரதச்சத்து, மொவுச்சத்து, மெட்டமின் ள், தொதுஉப்பு ள் என்று எல் ொ சத்து ளும் 

 ிமடக்கும். 

 றிக் ொ  ெளொக்கும் டபொது, உைவுக்  ைிவு மள மட்டுடம வ ொடுத்தொல் டபொதும். 

ஆேொல், சூடுபடுத்திக் வ ொடுக்  டெண்டும். எங் ள் டெளொண் அறிெியல் நிம யத்தில் 

உயிர் எமடக்கு ஒரு  ிட ொ 200 ரூபொய் என்று ெளர்ப்புக் ொே குட்டி ள் ெிற்பமேக்கு 

இருக்கு. ஒரு குட்டி 7  ிட ொெிலிருந்து. 10  ிட ொ எமட ெமர இருக்கும் என்றொர். 

ெசம்மப இடித்து தண்ைீொில்   ந்து பன்றி ள் டமல் வதளித்துெிட்டொல்… ஈவமொய்க் ொது 

என்றொர். 

வதொடர்புக்கு 

ட ொட்மடமுத்து, வசல்டபொன் : 91505 89396 

ஆதொரம் : பசுமமெி டன் வெளியீடு 10.02.2014 www.vikatan.com 

 


