খঁািক কয্াmেবল - eক নজের
• oজন
হঁাসা -২.২ -২.৪ েকিজ /(সoয়া di েথেক আড়াi েকিজ)
হঁািস -২.০ -২.২ েকিজ /(di েথেক সoয়া di েকিজ)
• গড় আয়ু - ১২ বছর, তেব aথর্ৈনিতকভােব িডম পােড় ২ - ৩ বছর
• িডম পাড়েত শুr কের সােড় চার মাস বয়স েথেক
• বছের ৩০০িট িডম েদয়, টানা ২-৩ বছর পযর্n ei হাের িডম পােড়।
পের িডম পাড়া কেম েগেলo তা েদশী হঁােসর েথেক েবশী থােক।
• খঁািক কয্াmেবল হঁাস ক সিহ ।ু
• সকাল সকাল িডম েপেড় েফেল।

খঁািক কয্াmেবল বনাম েদশী হঁাস
ৈবিশ য্

খঁািক কয্াmেবল

জলাশয়

জলাশয় ছাড়াo ei হঁাস পালন eেদর পালেনর জn জলাশয়
দরকার হয়
করা যায়

pায় pিতিদন িডম েদয়, বছের
৩০০িট পযর্n। িডেমর oজন
eবং দামo েদশী হঁােসর েচেয়
েবশী।
িডম
eেদর েkেt পুrষ হঁােসর
uপাদেনর uপিsিত িবেশষ pেয়াজন হয়
না।
িডম

েদশী হঁাস

িকছুিদন anর িডম েদয়, বছের
১০০িটর েবশী িডম েদয় না।
িডেমর oজন o দাম খঁািক
কয্াmেবেলর েথেক কম।
পুrষ হঁােসর uপিsিত pেয়াজন।

েখালা জায়গায় হঁাস পালন
• বািড়র পােশ েছাট পুkর বা েডাবসহ বাগান হেল ভাল হয় ।
• বাগােন বা েখালা জায়গায় হেল চারপােশ েবড়া েদoয়া দরকার।
• তােরর জাল o বঁােশর খুিঁ ট িদেয় েবড়া েদoয়া যােব। eক বািন্ডল তােরর
জাল িদেয় যতটা জায়গা েঘরা যােব তােত ৩০-৪০ িট হঁাস রাখা েযেত
পাের।
• রােত থাকার জn হঁােসর ঘর ৈতির করা দরকার।
• হঁাসিপছু d-হাত × d-হাত জায়গা লাগেব।
• ঘেরর েদoয়ােল তােরর জাল বা বঁােশর জাফির বয্বহার করা েযেত পাের।
• েদখেত হেব ঘের যােত বাতাস চলাচল ভােলামত করেত পাের। ঘর
পূব-র্ পি ম বরাবর করেল ভােলা হয়।
• ঘেরর দরজা রােt বn কের রাখেত হেব।
• ঘের িডম পাড়ার বাk রাখেল ভােলা হয়(৪িট হঁােসর জn ১িট)।

হঁােসর খাবার
• েখালা জায়গায় পালন করেল হঁাস িনেজi িনেজর খাবার েযাগাড় কের
েনয়। হঁােসর খাবারgিল সাধারণতঃ ঘাস পাতা, েপাকামাকড়, েকঁেচা,
শামুক, gগিল iতয্ািদ।
• ei হঁাসেক েখেত িদেল তা েমাটামুিট eiরকমভােব ৈতির কের িনেত হেব
- গম ভাঙা/ kুদ - ৩০ ভাগ
- ধােনর kঁেড়া/ চােলর kুদ -৩০ ভাগ
- েখাল** (িতল,শেষর্,বাদাম) - ৪০ ভাগ
- সািpভাiট eম
• হঁাস িপছু িদেন ৫০ gাম খাবার লাগেব।
_______________________________________________
** শামুক o gগিল পাoয়া েগেল েখােলর পিরমাণ কিমেয় েদoয়া েযেত পাের।

পানীয় জল
• জেলর পাt সব সময় খাবার পােtর পােশ িদেত হেব।
• oষুধ িদেত হেল ঘের রাখা জেলর পােt িমিশেয় িদেত হেব।

হঁােসর যt (বা া হঁাস)
• িতন সpাহ বয়স পযর্n সবেচেয় েবশী যেtর pেয়াজন।
• ei সময় ঘেরর েমেঝ যােত শুকেনা থােক তা িনি ত করেত
হেব।
• e সময় বা াgিলেক বাiের েবশী েযেত না েদoয়াi uিচত।
• রােত ঠাNা পড়েল iেলকিTক বাl jািলেয় ঘর গরম রাখা
েযেত পাের।
• খাবার সামাn জেল িভিজেয় েদoয়া ভােলা।তেব রােত
েভজােনা খাবার েযন কখেনাi পরিদন না েদoয়া হয়।
• পােtর জেলর গভীরতা েযন ৪-৫ আঙুেলর েবশী না হয়।

িডম পাড়া হঁােসর যt
• ঘর সবসময় পির n রাখেত হেব।
• ঘের রািtেবলা d- চার ঘন্টা iেলকিTক বাl jািলেয় রাখেত
হেব।
• িডম পাড়ার বােk (১ফুট / ১ফুট/ ১.৫ফুট ) নরম o শুকেনা
ঘাস-পাতা বা নরম িবচািল রাখেত হেব। egিল সpােহ ২-৩
বার পােl িদেত হেব।

আরo িকছু সাবধানতা (বষর্াকােলর জn)
• বষর্ার জল যােত ঘেরর চাল িদেয় না েঢােক তা েদখেত হেব।
• জেলর ছাট আটকােনার জn pািsক/ পিলিথন িসট বয্বহার করা
চলেব।
• বষর্ায় ঘর শুকেনা রাখেতi হেব।
• ঘেরর চারপােশ জ ল থাকেল সাফ কের েফলা uিচৎ।
• খাবার েযন িভেজ না থােক।
• পানীয় জল িফটিকির িদেয় েশাধন কের িনেল ভােলা হয়।

কৃিম দমন
• pিত মােস eকবার কের কৃিমনাশক oষুধ খাoয়ােত হেব।
• oষুধ পানীয় জেল gেল খাoয়ােত হেব।
- ৬ সpােহর কম বয়েসর ১০িট হঁােসর জn ৩ িমিল
- ৬ সpােহর েবশী বয়েসর ১০িট হঁােসর জn ৬ িমিল

হঁােসর েরাগ o টীকা েদবার সূচী
েরাগঃ ডাক েpগ
লkণ

টীকা েদবার বয়স

মাtা o পdিত

• িঝমুিন
• uেsাখুেsা পালক
• হঁাটা বা সঁাতাের aিন া
• নাক, েচাখ িদেয় জল পড়া
• েচােখর রঙ লালেচ হoয়া
• েচাখ ফুেল oঠা
• েচাখ বn কের শুেয় থাকা
• খাবার েখেত না চাiেলo জল চায়
• সবুজাভ হলুদ রেঙর জেলর মত
পায়খানা করা
• মাথা েফালা, ডানা ঝুেলপড়া

• ১মবার ২ সpাহ বয়েস ০.৫ িমিল, চামড়ার
নীেচ iে কশন
• ২য়বার ১০ সpাহ
বয়েস
• ৩য়বার ২৪ সpাহ
বয়েস
• তারপর বছের ২ বার
কের

হঁােসর েরাগ o টীকা েদবার সূচী
েরাগঃ ডাক কেলরা
লkণ

টীকা েদবার বয়স

মাtা o পdিত

• িঝমুিন
• uেsাখুেsা পালক
• খাবার েখেত না চাiেলo জল
েখেত চাoয়া
• মুখ িদেয় ে ষা ঝের
• পােয়র সিn ফুেল যায়
• চলােফরা বn কের চুপচাপ
দঁািড়েয় থােক

• ১মবার ২-৩ মাস বয়েস
• ২য়বার ১ম টীকার১-২
মাস পের
• তারপর বছের ২ বার
কের

০.৫ িমিল, চামড়ার
নীেচ iে কশন

হঁােসর েরাগ o টীকা েদবার সূচী
েরাগঃ ডাক ভাiরাস েহপাটাiিটস
লkণ

টীকা েদবার বয়স

• ৫ সpাহ বয়স পযর্n েদখা • eকিদেনর বা ােক
যায়
• ২ সpােহর কম বয়েসর
হঁাস ১-২ ঘন্টার মেধয্ মারা
যায়
• খাoয়া eেকবাের বn
কের েদয়
• হঁাটেত েগেল েয েকান
eকিদেক ঢেল পেড় যায়
• মাথা িপছেনর িদেক হেয়
যায় eবং পা ছুঁড়েত থােক

টীকাকরণ
• িডম েদবার আেগ মা
হঁািসেক ৩ মাস o ৪ মাস
বয়েস eকবার কের েমাট
dবার টীকাকরণ

মাtা o পdিত
০.৫ িমিল, চামড়ার
নীেচ iে কশন

তথয্ সংgহ o uপsাপনা

েচ iিনিশেয়িটভস
তথয্ সহায়তা
ডঃ নীেলাৎপল েঘাষ
aধয্াপক, পশুিবjান িবভাগ, িবধান চnd কৃিষ িব িবদয্ালয়

