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పట్టిక 2. టీకాలు చేసే పద్దతి
వయస్సు వ్యాధి /టీకా పేరు స్ట్రెయిన్ మెతాదు పద్దతి
హేచరీలో
1 వ రోజు మారెక్స్ వ్యాధి HVT 0.20 మి. లీ. మెడ చర్మం క్మంద (ఎస్. సి.)
నర్సరీలో
5 వ రోజు కొక్కెర (న్యాకాజిల్) వ్యాధి లసోటా ఒక చుకకె కమంటిలో
14 వ రోజు గమంబొరొ (IBD) జార్జియా ఒక చుకకె నోటిలో
21 వ రోజు మశూచి ఫౌల్ పాక్స్ 0.20 మి. లీ. ఐ. ఎమం. / ఎస్. సి. ఇమంజెక్షన్
28 వ రోజు కొక్కెర (న్యాకాజిల్) వ్యాధి లసోటా ఒక చుకకె కమంటిలో
 పెరట్లో
9 వ వ్రమం కొక్కెర (న్యాకాజిల్) వ్యాధి R2B 0.50 మి.లీ. ఎస్. సి. ఇమంజెక్షన్
12 వ వ్రమం ఫౌల్ పాక్స్ (మశూచి) ఫౌల్ పాక్స్ 0.20 మి.లీ. ఎస్. సి. ఇమంజెక్షన్

సరఫరా
ఫలదీకరణము చెందిన గ్రుడ్లు: ఘాగస్ యొకకె ఫలదీకరణము చమందిన గ్రుడ్లను ఈ  డైరెక్టరేట్ నుమంచి 
పమందవచుచును. గ్రుడ్్ల పదుగు చేసే వరకు వీటిని చల్లని ప్రదేశమంలో నిల్వ చేయాలి.

ఒకరోజు  వయస్్స గల కోడిపిలలులు: వీటిని పమందడానికి డబ్బును “ఐసిఎఆర్ యూనిట్ డిపిఆర్” పేర 
తీసిన డిమామండ్ డ్రాఫ్్ట (డిడి) ద్్వరా లేద్ ముమందస్తు నగదు చలి్లమంపు ద్్వరా మాత్రమే పమందగలరు. 
RTGS / NEFT ద్్వరా కూడా చలి్లమంపు చేయవచుచు:  సమంప్రదిమంపు చిరునామా:  డైరెక్టర్, ఐసిఎఆర్-
డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ పౌలీ్రీ రీసెర్�, రాజమంద్రనగర్, హైదరాబాద్-30 (టిఎస్), బాయామంక్ పేరు: SBI, NIRD 
X రోడ్ బ్మంచ్, ఖాతాద్రు పేరు:  “ICAR UNIT DPR”, ఖాతా సమంఖయా:  52114970338, IFSC కోడ్:  
SBIN0020378. కరస్పమండెన్స్ కోసమం దయచేసి మీ సమంప్రదిమంపు చిరునామా, టెలిఫోన్ నమంబర్ 
మర్యు ఇ-మెయిల్ ఐడిని అమందిమంచమండి. 

బుకెంగ్ కొరకు సెంప్రదిెంచవలసిన మరియు బుకెంగ్ సిథితిని తెలుస్కోవడానిక: హేచరీ, ఫోన్: 040-
24018687, EPABX: 040-24015651, 24017000, Ext. : 113, 114 (పని రోజులలో మాత్రమే). 
Email: pdpoult@nic.in, dprhatchery@gmail.com,  వెబ్సైట్: www.pdonpoultry.org.



పట్టిక 1. ఘాగస్ కోళలు పనితీరు
లక్షణం ఫార్మ్ లో ఫీల్డ్లో* 
శరీర బరువు

8 వ్రాలు, గ్రా 400 - 450 - 

20 వ్రాలు, కేజీ 1.8 - 2.0 (మగ) - 
1.2 - 1.4 (ఆడ)

40 వ్రాలు, కేజీ
2.6 - 2.8 (మగ) 2.0 - 2.1 (మగ)
1.4 - 1.6 (ఆడ) 1.2 - 1.4 (ఆడ)

మొదటి గ్రుడ్డు పెట్్ట వయస్స్, రోజులు 170 - 180 175 - 200 

గ్రుడ్ల ఉత్పత్తు 72 వ్రాల వరకు, సమంఖయా 100 - 115 60 - 80 
గ్రుడలు బరువు, గ్రా

40 వ్రాలు 42 - 46 40 - 42 
72 వ్రాలు 46 - 48 - 

మామంసమం దిగుబడి, % (డ్రెసిస్మంగ్ పరెస్మంట్జ్) 68 - 70 - 
పిల్లలు పదిగే  సమర్ధ్మం, % 85 - 92 - 

హయాచబిలిటీ (ఫలదీకరణము చమందిన గ్రుడ్్ల), % 90.80 - 
20 వ్రాల వరకు బ్రత్కే సమర్ద్మం, % 85 - 90 -  
21-40 వ్రాల వరకు బ్రత్కే సమర్ద్మం, % 90 - 95

*ర్పోరె్టడ్

నర్సరీ నిర్వహణ
ప్రారమంభపు ఆరు వ్రాల వయస్స్ వరకు వీటికి బ్రూడిమంగ్ 
అవసరమం ఉమంటమంది. ఈ సమయమంలో టీకాలు, ఆరోగయా 
సమంరక్షణ మర్యు నిర్వహణ పద్ధతులు ఒకే వయస్స్లో ఉన్న 
ఇతర కోడిపిల్లల మాదిర్గానే ఉమంటాయి.

దాణా: పెమంపకమం సమయమంలో అవసరమైన ఖనిజాలు, 
విటమిను్ల, సమతులయా ఆహారమం తప్పనిసర్గా ఇవ్్వలి. 
సథానికమంగా లభమంచే ద్ణా పద్రాథాలైన మొకకెజొన్న, బాజ్రా, 
జొన్న, రాగి, న్కలు, తౌడ్, పదు్దత్రుగుడ్ పటి్ట వేరుశెనగ 
పటి్ట మొదలైన వ్టిని ఉపయోగిమంచి ద్ణా తయారు చేయవచుచు. దీనిలో 2400 కిలో కేలరీలు ME 
(శకితు) / కిలోలు, 18% ప్రోటీన్, 0.85% లైసిన్, 0.38% మిథియోనిన్, 0.7% కాయాలిషియమం మర్యు 
0.35% ఫాస్పరస్ సమ పాళ్ళలో ఉమండాలి. అని్న కోడిపిల్లలకు శుభ్రమైన త్రాగు నీటిని నిరమంతరమం 
లభయామయ్యా రీత్గా చూస్కోవ్లి.

ఆరోగ్య సెంరక్షణ: ఘాగస్ కోళ్్ళ ధృఢమంగా వమండి మర్యు కొని్న 
బాయాక్్టర్యా  పరాన్నజీవల నుమండి వ్యాధుల నిరోధకత శకితుని 
కలిగి ఉమంటాయి. అయినప్పటిక్, సరైన సమయమంలో టీకాలు 
వేయడమం ద్్వరా సధారణమంగా వచేచు వైరల్ వ్యాధులైన 
మారెక్స్, కొక్కెర వ్యాధి (న్యాకాజిల్) మర్యు మశూచి 
(ఫౌల్ పాక్స్) వ్యాధుల నుమండి వీటిని రక్మంచాలిస్న 
అవసరమం ఉమంది (దయచేసి టీకా షెడ్యాల్ కోసమం పటి్టక 
2 చూడమండి).

స్థినిక కోళ్ళ జాతులు ధృఢమంగా, మామంసమం మర్యు గ్రుడ్్ల మమంచి రుచి కలిగి, రమంగు-రమంగుల 
ఈకలు కలగిన ప్రత్యాక లక్షణాల వల్ల ఇవి ఫ్రీ రేమంజ్ (Free range), పెరటి కోళ్్ల (Backyard) 
మర్యు ఆర్ధ-అవధారణార్ధక పద్ధత్ (Semi-intensive systems) పెమంపకమంతో తకుకెవ ఖరుచుతో వృది్ధ 
చమందగల సమరథా్మం కలిగి వమంటాయి. ఈ జాత్ కోళ్్ల దేశవ్యాపతుమంగా, గ్రామీణ  మర్యు గిర్జన 
ప్రామంతాలలో చాలా ప్రజాదరణ పమంద్యి. ఇతర వ్టితో పోలిసేతు సథానిక కోళ్ళ గ్రుడ్లకు మర్యు 
మామంసమం కోసమం అధిక డిమామండ్ వమంటమంది. పెరటి వయావసయమం వలె గ్రామీణ గృహాలలో మర్యు 
చుట్టపకకెల సథానిక కోళ్ళ పెమంపకమం జీవనోపాధిని మర్యు భద్రతను అమందిస్తుమంది, ఎమందుకమంట్ 
ఇది గ్రామీణ పేదలకు అనుబమంధ ఆద్య వనరుగా పనిచేస్తుమంది, ముఖయామంగా సథానిక కోళ్లను 
పెమంచుకునే మహిళలు మర్యు పిల్లల కొరకు భారతీయ  వయావసయ పర్శోధనా మమండలి-కోళ్ళ 
పర్శోధనా సమంచాలనాలయమం (ఐసిఎఆర్-డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ పౌలీ్రీ రీసెర్చు)  స్వచ్ఛమైన జాత్ సథానిక కోళ్ల 
డిమామండ్ను తీరచుడానికొరకు, సథానిక కోళ్ళ జాతుల సేకరణ, గుణలక్షణాలు మర్యు వ్టి పర్రక్షణ 
మెరుగుదలపై ఈ పర్శోధన చేస్తుమంది. ఈ కారయాక్రమమం క్మంద సమంసథా వివిధ సథానిక కోళ్ళ జాతులను 
సేకర్మంచి పెమంచుచున్నది. ఘాగస్ భారతదేశమంలోని ముఖయామైన సథానిక కోళ్ళ జాతులలో ఒకటి. ఇది 
మమంచి పదుగు (బ్రూడినస్) సమరథా్మం కలిగిన మధయా తరహా కోడి. ఈ జాత్కి చమందిన మగ కోళ్్ళ 
మెర్సే నీలిరమంగు, నల్ల తోక ఈకలు, ఛాతీ రెకకెల వద్ద మెర్సే నీలిరమంగు నల్లటి ఈకలు మర్యు మెడ 
వద్ద ఎర్రటి గోధుమ రమంగు ఈకలు కలిగి వమంటాయి. ఆడ కోళ్ళలో ఎకుకెవగా ముదురు గోధుమ రమంగు 
నుమండి లేత గోధుమ రమంగు ఈకలు వమంటాయి. పే కోమంబ్ (Pea comb) ప్రధానమంగా కనిపిస్తుమంది కానీ 
కొని్న కోళ్ళలో సిమంగిల్ కోమంబ్ (Single comb) కూడా గుర్తుమంచబడిమంది.  వీటి చవలు ఎరుపు రమంగులో 
వమంటాయి మర్యు చర్మం పస్పు లేద్ తెలుపు రమంగులో ఉమంటమంది. ఈ జాత్ కోళ్ళను కరాణాటక-
ఆమంధ్రప్రదేశ్ సర్హదు్దలోని కోలార్ జిలా్ల నుమండి సేకర్మంచారు. ప్రస్తుతమం ఈ జాత్ కోళ్్ళ ఈ సమంసథాలో 
ఇమంటెనిస్వ్ సిస్టమ్ క్మంద  సమంరక్మంచబడ్తునా్నయి.

ఘాగస్ పెెంపకెం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనెం 
ఇవి స్వచ్ఛమైన సథానిక కోళ్్ళ. అమంట్ రైతు ఘాగస్ యొకకె ఫలధీకరణము చమందిన గ్రుడ్లను 
ఉపయోగిమంచి సహజమైన పదుగుదల ద్్వరా తరువ్త తరమం కోడిపిల్లలను ఉత్పత్తు చేస్కోవచుచు. 
ఈ సథానిక కోళ్ళ యొకకె తాజా బాయాచ్ కోడిపిల్లలను సేకర్మంచడానికి వ్రు మళ్్ల మళ్్ల హేచరీకి 
రావ్లిస్న అవసరమం లేదు. ఘాగస్ కోళ్్ళ అధిక పదుగు సమర్ధ్మం (బ్రూడినేస్) కలిగి వమంది 
మర్యు అవి స్వయమంగా వృది్ధ చమందగలవ. అమంట్ ఈ జాత్ కోళ్్ళ సహజమైన పదుగుదల ద్్వరా 
తమ సమంతానమం (కోడిపిల్లలను) సమంతమంగా పదిగి ఉత్పత్తు చేయగలవ.

ఘాగస్ జాతి కోళ్ళ ప్రధాన లక్షణాలు
•	 ఆకరషిణీయమైన రమంగు ఈకలు.

•	 మధయాసథామైన శరీర బరువ.

•	 ధృఢమైనవి మర్యు ఒత్తుడి తట్టకోగల సమర్ధ్మం.

•	 పడవ్టి కాళ్్ళ.

•	 ముదురు గోధుమ రమంగు గ్రుడ్లను ఉత్పత్తు చేస్తుమంది.

•	 ఘాగస్ కోళ్్ల పదిగే స్వభావమం వల్ల ఇవి స్వయమంగా పిల్లలను ఉత్పత్తు చేయగలవ.

•	 తకుకెవ కొవ్వ మామంసమం కలిగి ఉమంటాయి.


