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பசுணே விகடன்’ ேற்றும் ‘அம்ேன் ஆட்டுப்பண்ணை’ ஆகியணவ இணைந்து… டிசம்பர் 22-ம் மததியன்று, 

விருதுநகர் லட்சுேி திருேை ேண்டபத்தில் ஆடு வளர்ப்புக் கருத்தரங்ணக நடத்தின. தேிழகம் முழுவதும் 

இருந்து சுோர் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஆர்வமுடன் கலந்து தகாண்ட இக்கருத்தரங்கில், 

கால்நணட ேருத்துவ அறிவியல் பல்கணலக்கழகத்தின்திண்டுக்கல் ோவட்டப் பயிற்சி ேற்றும் ஆராய்ச்சி 

ணேயத்தின் தணலவர் ேற்றும் இணைப்மபராசிாியர் பீர் முகேது, உதவிப்மபராசிாியர் டாக்டர்.சங்கர், 

அம்ேன் ஆட்டுப்பண்ணை இயக்குநர் சதாசிவம் ஆகிமயார் பங்மகற்று, ஆடு வளர்ப்பதில் விவசாயிகளுக்குத் 

மதணவப்படும் நுட்பங்கணள எடுத்து ணவத்தனர். 

தவள்ளாட்டுப் பண்ணைக்கான  இட  அணேப்பு, ஆடு ரகங்கள் மதர்வு, தீவன வணககள், மேய்ச்சல் 

முணறகள், ஆடுகணளத் தாக்கும் மநாய்கள், தடுக்கும் முணறகள், தடுப்பூசிகள் , இனப்தபருக்க முணறகள், 

குட்டிகள் பராோிப்பு ஆகியணவ பற்றி, படக் காட்சிகளுடன் சங்கர் விளக்கினார். 

சதாசிவம் மபசும்மபாது, “முதலீடு தசய்வதற்கு முன்பு ஆர்வத்மதாடு கூடிய நம்பிக்ணக அவசியம். இதுதான் 

தவள்ளாடு வளர்க்க அடிப்பணடத் மதணவ. ஆடுகள் வளர்க்க… உன்னி, மபன் உள்ளிட்ட 

ஒட்டுண்ைிகளிடேிருந்து பாதுகாக்கும் அளவுக்கு எளிணேயான தகாட்டணக அணேப்பு இருந்தாமல மபாதும். 

தகாட்டணகக்கு அதிகப்பைம் தசலவிடத் மதணவயில்ணல. குணறந்த முதலீட்டில் உடனடி வருோனம் தபற 

தவள்ளாடுகள் ஏற்றணவ. ஆடுகளாக விற்பணன தசய்வணத விட கறியாக விற்பதன் மூலம் கூடுதல் லாபம் 

தபறலாம். பால் மூலமும் வருோனம் எடுக்கலாம்” என்று தசான்னார். 

பீர் முகேது மபசும்மபாது, “குட்டிகள் பிறந்த நான்கு ோதத்தில் காப்பீடு தசய்ய மவண்டும். காப்பீடு தசய்யும் 

மபாது, திறந்ததவளி மேய்ச்சலின் மபாது  விபத்து ேற்றும் மநாய் தாக்கி இறந்தால் கூட இழப்பீடு 

கிணடக்கும். தவௌளாட்டுப்பாலில் உள்ள தகாழுப்பும் புரதமும் எளிதில் தசாித்து விடுவதால், இது 

தாய்ப்பாலுக்கு நிகரானது. ோடுகள் மபால் இல்லாேல் தவள்ளாடுகளில் எப்மபாது மவண்டுோனாலும், பால் 

கறந்து தகாள்ளலாம். காசமநாய், குடல் புண் மபான்றணவக்கு தவள்ளாட்டுப் பால் அருேருந்து. ஏணழகளின் 

புரதப் பற்றாக்குணறணயப் மபாக்கும் ஒமர தீர்வு தவள்ளாட்டுப்பால் ேட்டுமே. ோட்டுச் சாைத்ணத விட 

தவள்ளாட்டுச் சாைம் சிறந்த எரு. ோட்டுச் சாைத்ணத ேட்கச் தசய்துதான் உரோகப்மபாட முடியும். 

ஆனால், ஆட்டுச் சாைத்ணத உடனடியாகப் பயன்படுத்தலாம். அதனால் ஆடு வளர்ப்பில் எப்மபாதும் 

நஷ்டம் என்பமத இல்ணல” என்று வலியுறுத்திச் தசான்னார். 

கருத்தரங்கின் பார்ணவயாளர் வாிணசயில் இருந்தவர்களில், பலாின் கவனத்ணதயும் ஈர்த்தார்… தேிழ்நாடு 

அரசுப்பைியாளர் மதர்வாணையத் தணலவர் நவநீத கிருஷ்ைன். நிகழ்ச்சியில் மபசும்படி அவாிடம் நாம் 

மகட்டுக்தகாண்மடாம். உற்சாகத்துடன் மேணடமயறியவர், “இன்ணறக்கு மநர்ணேயான முணறயில் 

அதிகப்பைம் சம்பாதிக்கும் ததாழிலாக விவசாயமும், கால்நணட வளர்ப்பும் இருக்கிறது. டாக்டர், வக்கீல்… 

எனச் தசால்லிக்தகாள்வணத விட விவசாயி என தசால்லிக் தகாள்வதில் தான் உண்ணேயான தபருணே 

உள்ளது” என்று ஆரம்பித்து, விவசாயப் தபருணேணய எடுத்து ணவத்தார் நவநீத கிருஷ்ைன்! 



கருத்தரங்கில் பங்மகற்ற இந்திய விவசாய சங்கத்தணலவர் புத்திசிகாேைி, எட்டு விவசாயிகளுக்கு, ‘பசுணே 

விகடன்’ இதழுக்கான ஒரு வருட சந்தா ததாணகணயச் தசலுத்தினார். 
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