
  ICAR- DPR Mobile App 

పట్టిక 2. టీకాలు చేసే పద్ధతి

వయస్సు వ్యాధి /టీకా పేరు స్ట్రెయిన్ మెతాదు పద్ధతి

హేచరీలో
1 వ రోజు మారెక్స్ వ్యాధి HVT 0.20 మి. లీ. మెడ చర్మం క్మంద (ఎస్.సి.)

నరసురీలో
5 వ రోజు కొక్కెర (న్యాకాజిల్) వ్యాధి లసోటా ఒక చుకకె కమంటిలో

14 వ రోజు గమంబొరొ (IBD) జార్జియా ఒక చుకకె నోటిలో

21 వ రోజు మచూచి (ఫౌల్ పాక్స్) 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 మచూచి (ఫౌల్ పాక్స్)  ఫౌల్ పాక్స్ 0.20 మి.లీ. ఎస్. సి. ఇమంజెక్షన్

సరఫరా
ఫలదీకరణము చెందిన గ్రుడ్లు: వనశ్రీ యొకకె ఫలదీకరణము చమందిన గ్రుడ్లు డైరెక్టరేట్ నమంచి 
పమందవచుచున. గ్రుడ్లు పదుగేసే వరకు చలలుని ప్రదేశమంలో నిల్వ చేయాలి.
ఒకరోజు  వయస్సు గల కోడిపిలలులు: వీటిని పమందడానికి డబ్బున ముమందస్తు చలిలుమంపుపై హేచరీలో 
లభిస్తుయి. “ఐసిఎఆర్ యూనిట్ డిపిఆర్”కు అనకూలమంగా తీసిన డిమామండ్ డ్రాఫ్్ట (డిడి) లేదా 
నగదు దా్వరా ముమందస్తు చలిలుమంపు అమందిన తరువ్త మాత్రమే సరఫరా చేయబడ్తాయి. క్మంది 
వివరాలతో RTGS / NEFT దా్వరా కూడా చలిలుమంపు చేయవచుచు: సమంప్రదిమంపు చిరునామా: డైరెక్టర్, 
ఐసిఎఆర్- డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ పౌలీ్రీ రీసెర్చు, రాజమంద్రనగర్, హైదరాబాద్-30 (టిఎస్), బాయామంక్ పేరు: SBI, 
NIRD X రోడ్ బ్మంచ్, ఖాతాదారు పేరు: “ICAR UNIT DPR”, ఖాతా సమంఖయా: 52114970338, IFSC 
కోడ్: SBIN0020378. కరస్్పమండెన్స్ కోసమం దయచేసి మీ సమంప్రదిమంపు చిరునామా, టెలిఫోన్ నమంబర్ 
మర్యు ఇ-మెయిల్ ఐడిని అమందిమంచమండి. 
బుకెంగ్ కోసెం సెంప్రదిెంచవలసిన మరియు బుకెంగ్ సిథితిని తెలుస్కోవడానిక: హేచరీ, ఫోన్:  
040- 24018687. EPABX: 040-24015651, 24017000, Ext. 113, 114 (పని రోజులలో మాత్రమే). 
ఇమెయిల్: pdpoult@nic.in, dprhatchery@gmail.com. వెబ్ సైట్: www.pdonpoultry.org.



స్థినిక కోళ్ళ జాతుల మామంసమం మర్యు గ్రుడ్లు మమంచి  రుచి కలగి ఉమండి, రమంగు-రమంగుల ఈక్లు 
గలగి ఉమండ్న.  ఇమంటి పెరటి పెమంపకమంలో ఇవి తకుకెవ ఖరుచుతో వృదిధి చమందుతాయి. పెరటి మర్యు 
ఇమంటి బయట పెమంపకమంకు అనకూల లక్షణాల వలలు ఇవి దేశవ్యాపతుమంగా ప్రజాదరణ పమందాయి. 
గ్రామీణ మర్యు పట్టణ ప్మంతాలలో స్థానిక కోళ్ళ మామంసమం మర్యు గ్రుడ్లు అధిక డిమామండ్ 
కారణమంగా వేరే వ్టితో పోలిసేతు ఇవి ఎకుకెవ ధర పలుకున. పెరటి వయావస్యమం వలలు గ్రామీణ 
ప్మంతమంలో స్థానిక కోళ్ళ పెమంపకమం జీవనోపాధి భద్రతన అమందిస్తుమంది. ఎమందుకమంటే ఇది గ్రామీణ 
పేదలకు జీవన ఆదాయ వనరుగా ఉపయోగపడ్తాయి. మెరుగైన స్థానిక కోళ్ళ పెమంపకమం పెరడ్ 
లేదా ఇమంటి బయట ఉత్పత్తు అయి వచేచు ఆదాయమం కుటమంబానికి  సహాయపడ్తుమంది. స్థానిక కోళ్ళ 
డిమామండ్న తీరచుడానికి, హైదరాబాద్ ఐసిఎఆర్-డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ పౌలీ్రీ రీసెర్చు, స్థానిక కోళ్ళ జాతుల 
సేకరణ, వ్టి పర్రక్షణ మర్యు మెరుగుదలపై కారయాక్రమానిని ప్రమంభిమంచారు. ఈ కారయాక్రమమం 
దా్వరా అసీల్ (పిడి-4) జాత్ నమండి ఉద్భవిమంచిన వనశ్రీ కోళ్ళ పది తరాల నమండి వృదిధి అయి మమంచి 
పనితీరు కోసమం అభివృదిధి చేయబడాడాయి. అమందువలలు, వనశ్రీ కోళ్ళ మెరుగైన (మామంసమం మర్యు 
గ్రుడ్లు) ద్వమంద్వ ప్రయోజనాల వలలు స్థానిక కోళ్్ళ  వ్టి మామంసమం మర్యు గ్రుడ్లు ఉత్పత్తు ప్రయోజనాల 
కోసమం వీటిని ఉపయోగిమంచవచుచు. వీటి ఆకర్షణీయమైన ఈక్లు బమంగారు లేత పస్పు రమంగు కలిగి 
ఉమంటాయి. నిటారుగా ఉనని భమంగిమ, పడవైన మర్యు నిటారు మెడ, గమంభీరమైన నడక, పడవైన 
కాళ్్ళ  పటి్ట ముకుకె, ఆకర్షణీయమైన  కళ్్ళ, ఎరుపు చవి, తెలుపు చర్మం మర్యు పస్పు రమంగు 
గల కాళ్్ళ. ఈ లక్షణాలు అనిని అసీల్ దూకుడ్ కోళ్ళన పోలి ఉమంటాయి. మగ కోళ్్ళ ఎకుకెవగా 
పడవ్టి మెడ, ఈకలు కలిగి మర్యు తోక ముమందు నలుపు రమంగు కొడవలి ఆకారమం ఈకలతో 
ఉమంటాయి. ఆడ కోళ్్ళ అధిక భాగమం బమంగారు పస్పు రమంగు కలిగి ఉమంటాయి.  

వనశ్రీ పెెంపకెం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలు
వనశ్రీ మెరుగైన, స్వచ్ఛమైన జాత్ కోళ్్ళ. కాబటి్ట ఇవి త్వరగా పెరుగుతాయి మర్యు ఎకుకెవ 
సమంఖయాలో గ్రుడలున ఉత్పత్తు చేస్తుయి. రైతులు వనశ్రీ యొకకె పదిగే గ్రుడలున ఉపయోగిమంచి క్రొతతు బాయాచ్ 
కోడిపిలలులన ఉత్పత్తు చేస్కోవచుచు.  ఈ పదధిత్లో కోడిపిలలుల క్రొతతు బాయాచున సేకర్మంచడానికి హేచరీకి 
రావ్లిస్న అవసరమం లేదు. వనశ్రీ యొకకె కొనిని కోళ్్ళ పదిగే స్వభావమం కూడా కలిగి ఉమంటాయి 
మర్యు సహజమైన పదిగే లక్షణమం వలలు క్రొతతు బాయాచ్ పిలలులన పమందే అవకాశమం ఉమంటమంది. 

వనశ్రీ యొక్క ముఖయామైన లక్షణాలు
• ఆకర్షణీయమైన బమంగారు పస్పు రమంగు ఈకలు.

• పడవైన కాళ్్ళ, వేగమంగా పరుగెత్తు స్మరధి్మం.

• అధిక శరీర బరువు కలిగి ఉమంటాయి. 

• ఎకుకెవ సమంఖయాలో గ్రుడ్లు ఉత్పత్తు చేస్తుయి.

• లేత గోధుమ రమంగు గుడలున ఉత్పత్తు చేస్తుయి.

• తకుకెవ కొవు్వ పదారథామం కలిగిన మామంస్నిని ఉత్పత్తు చేస్తుయి.

• బ్రత్కే స్మర్ద్మం అధికమంగా కలిగి ఉమంటాయి.

• మగ పక్షులలో దూకుడ్ స్మరధి్మం అధికమం.

పట్టిక 1. వనశ్రీ  కోళ్ళ పనితీరు
లక్షణెం ఫార్మ్ లో ఫీల్డ్ లో  

శరీర బరువు
8 వ్రాలు 500 - 570 గ్రా. -
20 వ్రాలు 1.8 - 2.2 కేజీ (మగ) 1.2 - 1.3 కేజీ (మగ)

1.4 - 1.6 కేజీ (ఆడ) 1.0 - 1.1 కేజీ (ఆడ)
40 వ్రాలు 2.8 - 3.0 కేజీ (మగ) 2.1 - 2.5 కేజీ (మగ)

1.4 - 1.6 కేజీ (ఆడ) 1.4 - 1.8 కేజీ (ఆడ)

మొదటి గ్రుడ్డా పెటె్ట వయస్స్ 160 - 180 రోజులు 185 - 200 రోజులు
గ్రుడ్లు ఉత్పత్తు 72 వ్రాల వరకు (సమంఖయా) 180 - 192 100 - 120* 
గ్రుడ్లు బరువు 

40 వ్రాలు 46 - 49 గ్రా. 42 - 45 గ్రా.
72 వ్రాలు 48 - 50 గ్రా. - 

మామంసమం దిగుబడి,  20 వ్రాలు 68 - 70% - 
పిలలులు పదిగే  స్మరథా్మం 80.5 - 84.5% - 
హయాచబిలిటీ (ఫలదీకరణము చమందిన గ్రుడ్లు)  82 - 86% - 
8 వ్రాల వరకు బ్రత్కే స్మరథా్మం 94 - 95% -
20 వ్రాల వరకు బ్రత్కే స్మరథా్మం 85 - 92% -
21-40 వ్రాల వరకు బ్రత్కే స్మరథా్మం 90 - 95% -

* అమంచనా

నరసురీ నిర్వహణ
ప్రమంభ ఆరు వ్రాల వయస్స్లో వీటికి బ్రూడిమంగ్ అవసరమం. ఈ సమయమంలో టీకాలు, ఆరోగయా 
సమంరక్షణ ఎమంతో అవసరమం. 
దాణా: పెమంపక సమయమంలో అవసరమైన ఖనిజాలు, విటమినలు, సమతులయా ఆహారమం తప్పనిసర్గా 
ఇవ్్వలి. స్థానికమంగా లభిమంచే దాణ పదారాథాలైన మొకకెజొనని, బాజ్రా, జొనని, రాగి, విర్గిన బియయామం, 
తౌడ్, పదు్దత్రుగుడ్ కేక్, నట్-కేక్ మొదలైన వ్టిని ఉపయోగిమంచి దాణ తయారు చేయవచుచు, 
2400 కిలో కేలరీలు ME (శకితు) / కిలోలు, 18% ప్రోటీన్, 0.85% లైసిన్, 0.38% మిథియోనిన్, 0.7% 
కాయాలి్షయమం మర్యు 0.35% ఫాస్పరస్ సమపాలలులో ఉమండాలి. అనిని కోడిపిలలులకు శుభ్రమైన త్రాగు 
నీటిని నిరమంతరమం లభయామయ్యా రీత్గా చూస్కోవ్లి.
ఆరోగయా సెంరక్షణ: వనశ్రీ కోళ్్ళ ధృడమైన మర్యు కొనిని బాయాక్్టర్యా  పరాననిజీవుల వ్యాధుల 
నిరోధకతన శకితుని కలిగి ఉమంటాయి. అయినప్పటిక్, సరైన సమయమంలో టీకాలు వేయడమం దా్వరా 
స్ధారణమంగా వచేచు వైరల్ వ్యాధులైన మారెక్స్, కొక్కెర వ్యాధి (న్యాకాజిల్) మర్యు మశూచి (ఫౌల్ 
పాక్స్) వ్యాధుల నమండి వీటిని రక్మంచాలిస్న అవసరమం ఉమంది (దయచేసి టీకా షెడ్యాల్ కోసమం పటి్టక 2 
చూడమండి).


