
 



 

 

 પશ ુરોગ નિયતં્રણ માટે રાજ્યોિે કેન્દ્રીય તાીમ સહાય 

યોજિા (ASCAD) અંતગગત તાનંત્રક તાીમ કાયગક્રમ 
 
 

“પશપુાિમા ંરસીકરણ અિે આરોગ્ય વ્યવસ્થાપિ” 
 

 

જાન્દ્ આુરી ૧૬-૨૧, ૨૦૧૭ 
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 વેટરિરી માઈક્રોબાયોોજી નવભાગ 

પશ ુચચકકત્સા અિે પશપુાિ મહાનવદ્યાય  

જૂિાગઢ કૃનષ નુિવનસિટી, જૂિાગઢ  

 

 

 



   “પશપુાિમા ંરસીકરણ અિે આરોગ્ય વ્યવસ્થાપિ” 
 

પ્રકાશિ વષગ : જાન્દ્ આુરી, ૨૦૧૭ 

 

કૃનષ નવસ્તરણ પ્રકાશિ શે્રણી : ૩-૧-૫૦ 
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પ્રકાશક:  
વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામક  
જૂિાગઢ કૃવિ યવુિિવસિટી, જૂિાગઢ 

ફોિ: ૦૨૮૫-૨૬૭૨૬૫૩ 

 

રુક: 
િર્ધમાિ વિન્ટ ઝોિ 

૯, મધરુમ કોમપ્ેક્ષ , 
એરટે કસ્ટમર કેરિી પાસે, 

જૂિાગઢ-૩૬૨૦૦૧  



 

જૂનાગઢ કૃષષ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

 
ડૉ. એ. એભ. ાયખીમા  

વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રી, 
જૂનાગઢ ૃવ વુનલવવિટી,  
જૂનાગઢ                        

 

 

 ખતેી અને  ુારન એકફીજાના યૂક વ્મલવામ છે. બાયત દેળભાાં 
 ુારન અન ે ડેયી વ્મલવામ ફુજ ઝડી વલકાવ ાભી યશમ છે. જેભાાં જુયાત 
યાજ્મન વવિંશ પા યશરે છે. આણી ગીય ગામ અન ેજાપયાફાદી બેંવ યાષ્ટ્રીમ અને 
આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ વાયી ખ્માવત ધયાલ ે છે. ુ ધ ભાનલ આશાયભાાં પ્રટીન ભાટેન 
ખુ્મ સ્ત્રત છે. યાજ્મના  ુારક અદ્યતન લજૈ્ઞાવનક ધ્ધતીથી  ભુાલજત અન ે

 આુયગ્મ ુાં યક્ષણ કયે ત જ  ઓુના ુ ધ ઉત્ાદનભાાં લધાય થામ.  ઓુભાાં 
થતી ગાંબીય પ્રકાયની ફીભાયીઓ ણ યવીકયણ દ્વાયા અટકાલી ળકામ છે અન ેબાયત 
બયભાાં યવીકયણ ઝાંફેળ થકી જ દેળન ે ફુજ ખતયનાક ફળમા  નાભના યગથી 
કુ્ત જાશયે કયલાભાાં આવ્મ છે. યાંયાગત  ુારન વ્મલવામભાાંથી ભેર 

અ બુલ તથા આજની લજૈ્ઞાવનક ટેક્નરૉજીના વભન્લમથી આલનાયા દદલવભાાં 
કઈણ આવતન ે શચી લલા ભાટે  ુારનભાાં યવીકયણ અન ે આયગ્મ 
વ્મલસ્થાન  વલમક ભાગગદવળિકા વો કઈને ઉમગી થળ ેજ એલી શ્રધ્ધા વાથે આ 
કામગભાાં વશબાગી થનાય વોન ેઅળબનાંદન ાઠ ુાં છુ. 

યવીકયણ ઝાંફળે તભેજ  ુારન વ્મલસ્થાન વાથ ે વીધા વાંકામરે 
 ધુન વનયીક્ષકન ે ઉમગી થામ તલેી વલમગત ભાગગદવળિકા વય જુયાતી 
બાાભાાં તમૈાય કયી છે જેને ુાં ળફયદા ુાં છુ.  

 

                  

તા. ૧૬/૦૧/૨૦૧૭                                                                         (એ. એભ. ાયખીમા) 

 

 

સદેંશ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જૂનાગઢ કૃષષ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

 
ડૉ. ી. એચ. ટાાંક  

આચામગ અને ડીન, 

લેટયનયી કરેજ, 

જૂ. ૃ. .ુ, જૂનાગઢ 

 

  

બાયત દેળ  ુારન અને ડેયી વલકાવના ક્ષતે્રભાાં શભેંળા આગ યહ્ય છે 
અન ે  ઓુભાાં થતાાં યગન ે અટકાલલા ભાટે વપતા લુગક યવીકયણ ઝાંફળે દ્વાયા 
વયાશનીમ કાભગીયી કયેર છે. ૃવ વાંરગ્ન વલેાઓભાાં વોથી લ  ુ વલકાવ દય 
 ુારન ક્ષેત્રન યશમ છે. આ ુાં યાજ્મ  ધુનની ખુ્મ ઓરાદ જેલી કે ગીય 
અન ે કાાંકયેજ ગામ. યુતી, ભશેવાણી, જાપયાફાદી અન ેફન્ની બેંવ ભાટે વલશ્વ સ્તયે 
વલળે ઓખ ધયાલ ેછે. 

યાજ્મના  ુારક લજૈ્ઞાવનક ઘયણ ે  ુારન કયી તાના  ઓુ ુાં 
આયગ્મ વાયી યીતે જાલી ળકે એ ફુ જ જરૂયી છે. યગચા થામ તે શરેા જ 
યવીકયણ દ્વાયા એ યગને અટકાલલા ફુ જ આલશ્મક છે.  ુારક સ્લચે્છાએ 
આલા કામગભાાં  જડાઈન ેયાષ્ટ્રવલકાવભાાં અગત્મન બાગ બજલી ળકે છે. 

 ુારન તજજ્ઞ, યાષ્ટ્રીમ અને યાજ્મસ્તયીમ વાંળધન વાંસ્થાઓ, વાભાજીક 
વાંસ્થાઓ, ખાનગી કાંનીઓ તથા  ુારકએ યવીકયણ  ઝાંફળેભાાં જડાઈન ે
 ઓુભાાં થતાાં ઘણા યગન ેકાબભુાાં રાવ્મા છે. આલાજ અળબગભ વાથે  ુારનભાાં 
યવીકયણ અન ે આયગ્મ વ્મલસ્થાન  સુ્તીકા  આુયગ્મ જાલણી વાથ ે વીધા 
વાંકામરેા  ધુન વનયીક્ષકન ે ઓુભાાં થતાાં યગન ેઅટકાલલા તભેજ જન જા વૃત 
કેલલા ઉમગી ફની યશળ ેતલેી ભન ેઆળા છે.                                                                 
                                                                            

         
 

તા. ૧૬/૦૧/૨૦૧૭                                                                       (ી. એચ. ટાાંક) 
 

 

 

સદેંશ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 વેટરનરી માઈક્રોબાયોોજી ષવભાગ 

પશ ુચિકિત્સા અને પશપુાન મહાષવદ્યાય  

જૂનાગઢ કૃષષ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ  

  
 

જુયાતના ગ્રાભીણ અથગતાંત્રની ખુ્મ ફે ાાંખ ખેતી અને  ુારન છે. ગ્રાભીણ 
અથગતાંત્રને ભજબતૂ અને વ દૃ્ધ ફનાલલા ભાટે  ુારન એક ભશત્લ ુાં વયફ છે. 
 ુારનની આ અગત્મતા  વભજામા છી લ  ુ ને લ  ુ રક  ુારનને સ્લતાંત્ર 
વ્મલવામ તયીકે અનાલતા થમા છે.  ુારનને લ  ુનપાકાયક ફનાલલા ભાટે  ઓુભાાં 
થતા વલવલધ ચેી યગન યવીકયણ દ્વાયા અટકાલ તથા  સુ્લાસ્્મ વ્મલસ્થાનભાાં 
આ વુનક લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતઓન ઉમગ આલશ્મક છે.  

આ ફાફતને ધ્માનભાાં રઇ  ળુચદકત્વા અને  ુારન ભશાવલદ્યારમ, જૂનાગઢ 
તથા  ુારન ખા ુાં, જુયાત યાજમ, ગાાંધીનગયના વ ુાંકત ઉક્રભે એસ્કાડ અંતગગત 
 ુારકના વીધા વાંકગભાાં યશરેા  ધુન વનયીક્ષક ભાટે પશપુાનમા ં રસીિરણ અને 
આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન” વલમક તારીભ ુાં આમજન કયી,  યુગ વાભે યવીકયણ તથા 
 સુ્લાસ્્મ જાલણીના ભશત્લના ાવાઓને આલયી રેલાન એક નમ્ર પ્રમાવ કયેર છે. 
આ તારીભન રાબ  ુારક ધુી શોંચી   ુ આયગ્મને રગતા પ્રશ્ન ુ ાં વનયાકયણ 
રાલલા ચક્કવ ભદદરૂ થળે એલી ુ ાં હૃદમ લૂગક આળા યા ુાં છુાં. 

  આ તકે આ ભશાવલદ્યારમના વલવલધ વલબાગના પ્રાધ્માક, વશપ્રાધ્માક, 
ભદદનીળ પ્રાધ્માક અને વલગ વલમ તજજ્ઞન વભમવય વ્માખ્માન આલા તથા તેભના 
તયપથી પ્રાપ્ત  થમેર વલગ  પ્રકાયના વશકાય ફદર ુ ાં આબાયી છુ.  

  જૂનાગઢ ૃવ વુનલવવિટી ના ભાનનીમ ુરવતશ્રી ડ. એ. આય. ાઠક તથા 
 ુારન ખા ુાં જુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગયના વનમાભકશ્રી ડ. દશતાફેન ટેર ન આ 
તારીભ કામગક્રભના આમજનભાાં તેભના તયપથી આલાભાાં આલેર વશકાય અને બેુચ્છા 
ફદર ુ ાં આ તકે આબાય પ્રગટ કરુાં છુાં.     

 ળુચદકત્વા અને  ુારન ભશાવલદ્યારમ, જૂનાગઢના આચામગ અને ડીન તથા 
તારીભ કામગક્રભના વનમાભકશ્રી  એલા ડ. ી. એચ. ટાાંક ન આ તારીભ કામગક્રભના વપ 
આમજન ભાટે તેભના તયપથી ભેર ભાગગદળગન અને વલવલધ વલરત યૂી ાડલા ફદર 
ુ ાં આબાયી છુ.   

                                                                                             

તા. ૧૬/૦૧/૨૦૧૭                                                               (ફી. ફી. જાવલમા) 
                તારીભ વાંકરનકાય   
 

પ્રસ્તાવના 



 



 

ક્રમ વિષય િક્તા પાના ન.ં 
૧ યવીકયણ પ્રક્રિમાભાાં જરૂયી વાલચેતીના 

ગરાાં  
ડૉ. ફી. એવ. ભઠતી  ૦૧ 

૨ વલક સયુક્ષા તકેદાયીના ૂ તૂ 
વવદ્ાાંતો 

  ડૉ. લી. એ. કારક્રયમા  ૦૬ 

૩ શ ુવાયલાયભાાં ઘયગથ ુાં ઔધીઓની 
ઉમોગગતા 

ડૉ. વી. એભ. ભોદી ૧૧ 

૪ ખયલા ભોલાવા વનમાંત્રણ કામયિભભાાં 
શયુોગ વાંળાધન વ્મલસ્થાન  

ડૉ. બાવલકા આય. ટેર ૧૭ 

૫ કુદયતી આપત વભમે શ ુઆશાય 
વ્મલસ્થાન 

ડૉ. એચ. એચ. વલવાણી ૨૬ 

૬ ગામો-બેંવોભાાં વ્માંધ્મત્લના કાયણો અન ે
તેનુાં વનયાકયણ 

ડૉ. કે. ફી.લાા ૩૭ 

૭ શઓુભાાં જીલા જુન્મ યોગોના રક્ષણ 
તથા વનદાન  

ડૉ. ડી. ફી. ફાયડ ૫૮ 

૮ યોજીલથી પ્રાણીઓભાાં થતાાં ફાહ્ય 
અને અંતશ યોગ અને વનમાંત્રણ 

ડૉ. ફી. . ઠાકયે ૬૫ 

૯ શઓુભાાં વલા ુાંજન્મ યોગોના રક્ષણ 
તથા વનદાન 

ડૉ. ફી. ફી. જાવલમા ૮૦ 

૧૦ ુ ધા શનુી વાંલયઘન ધ્ધવત અને 
તેની અગત્મતા 

ડો. આય. . યાલર ૯૨ 

૧૧ શ ુઆશાયભાાં  ઝેયી તત્લો, તેની અવય 
અને વાયલાય  

ડૉ. લી. એર.યભાય ૧૦૨ 

૧૨ શ ુયોગોના પ્રમોગળાા વનદાનભાટે 
ન નૂાઓ રેલાની વલવલધ દ્વતઓ 

ડૉ. ડી. ટી. પેપય  ૧૧૬ 

૧૩ શઓુભાાં સકૂ્ષ્ભ જ ાં ઓુથી થતાાં 
ગબયાત અને તેને અટકાલલાના 
ઉામો 

ડૉ. ડી. ફી. ફાયડ ૧૨૧ 

૧૪ શ ુવાયલાયભાાં વનમભીત યીતે ઉમોગી 
દલાઓ 

ડાય. શયદ ફી. ટેર ૧૨૭ 

૧૫ શઓુભાાં જોલા ભતો ચેી ગબયાત 
–પ્રાથભીક વભજણ 

ડો. એવ. એન. ઘોડાવયા ૧૩૪ 

૧૬ શુારનભાાં ાણીન ુભશત્લ ડો. જી. એભ. ચૌધયી ૧૪૧ 

૧૭ શસુ્લાસ્થમ જાલણીભાાં કૃવભનાળક 
અને યવીકયણનુાં ભશત્લ 

ડૉ. . ફી. કવથયીમા ૧૫૨ 

૧૮ પ્ર ુણજન્મ તત્લોની શ ુઆયોગ્મ ય  
થતી ભાઠી અવય અને તેના ઉામ 

ડૉ. એવ. એચ. વવિંધી ૧૫૯ 

૧૯ યોગચાા વનમાંત્રણભાાં તકેદાયીના 
ગરા 

ડો. કે. ફી. વાલગરમા ૧૬૫ 

૨૦ લાતાલયણભાાં થતાાં પેયપાયોની   
શ ુપ્રજનન ય વલયીત અવયો 

ડૉ. આય. . ાડોદયા ૧૭૫ 

અનકુ્રમણિકા 



૨૧ ફામોવવક્યકુ્રયટીનુાં ભયઘાાંારનભાાં ભશત્લ ડૉ. ફી. ફી. જાવલમા ૧૮૩ 

૨૨ શઆુશાયભાાં યશરે ખવનજતત્લો અને 
શઓુ ઉય તેની ઉણથી થતી અવયો 

ડો. એભ. આય. ચાલડા ૧૮૯ 

૨૩ શઓુ ભાટેની યવીની જાલણી અને 
ઉમોગ 

ડૉ. ફી. ફી. જાવલમા ૧૯૭ 

૨૪ વલવલધ ઋ ઓુ દયમ્માન ુધાા શઓુ 
ઉય શલાભાન પેયપાયની અવયો તેભજ 
શઓુની ભાલજત 

ડૉ. એભ. ડી. ઓડેદયા ૨૦૪ 

૨૫ બાયતીમ ફજાયભાાં શઓુ ભાટે 
ઉરબ્ધ વલવલધ પ્રકાયની યવીઓ  

ડૉ. ફી. એવ. ભઠતી ૨૧૫ 

  



રસીકરણ પ્રક્રિયામાાં જરૂરી સાવચેતીના પગલાાં  
ડો. બી.એસ. મઠપતી, ડૉ. ડી. બી. બારડ, ડૉ. બી. બી. જાવિયા 

તથા  
ડો. એ. એમ. ઝાલા 

પ ચુિકિત્સા અને પ પુાલન મહાવિદ્યાલય, જૂ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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  રસીની ખરીદી અને સાંગ્રહ માટે સામાન્ય સાવચેતીના પગલાાં: 

 રસીની ખરીદી િરતા પહલેાાં તમારા સ્થાવનિ 
પ ચુિકિત્સા અવિિારીનો સાંપિક િરો. 

 તમારા  વિસ્તાર માટે િઈ રસી જરૂરી છે ત ે
નક્કી િરિા માટે પ ચુિકિત્સા અવિિારી ુ ાં 
માગકદર્કન બુજ જરૂરી છે.  

 લેબલ ઉપર લખેલ સિૂનાઓ િાાંિો અન ે તે ુ ાં 
પાલન િરો. 

 રેકિજરેટર જયાાં તમે રસી સાંગ્રહ િરો છો ત્યાાં 
તાપમાન તપાસિા િરિા માટે થમોમીટરનો 
ઉપયોગ િરો.  

 તમે સમયસર ઉપયોગ િરી ર્િો છો તેિી જ 
રસીઓની માત્ર ખરીદી િરો.  

 ઓછામાાં ઓછુ સાપ્તાહમાાં એિ િખત  તાપમાન 
તપાસો. 

 રસી ખરીદતા અથિા મળેિતા સમય ે તેની 
સમયસમાપ્પ્ત તારીખો તપાસો  અને જે  રસીની  
સમયસમાપ્પ્ત પરૂ્ક થયેલ હોય તેિી રસી ની 
ખરીદી િરિી નહીં.  
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 જો તમ ે મઇેલ, ઓડકર દ્વારા રસીનો ઓડકર 
આપતા હોય તો ઓડકર હમેંર્ા સોમિારે જ 
આપિો જેથી િરીને સાપ્તાકહિ રજાઓ ટાળી 
ર્િાય િારર્ િે સપ્તાહના અંતમાાં િોઈ જગ્યાએ 
રસી પડી રહતેો તાપમાનમાાં  ફેરફારની ર્િયતા 

બુજ િિી જાય છે  અને  રસીની  
અસરિારિતા ઘટી ર્િે છે. 

 જે રસીની સમયસમાપ્પ્ત નજીિ હોય એિી 
રસીને રેકિજરેટરમાાં ર્રૂઆતમા િૂો અને તેનો  
ઉપયોગ પ્રથમ િરો.  

 રસીને સ્િીિારી િખતે ર્ીપીંગ લૂર ુાં તાપમાન 
િિાસો અને રસીને તાત્િાચલિ રેકિજરેટરમાાં 
સાંગ્રહ િરિો.   

 િમકિારીઓ, ુ ટુાંબના સભ્યો તથા અન્યોન ે 
રસીના વ્યિસ્થાપન બાબતે તાાંવત્રિ તાલીમ 
આપો 

  જો તમને રસીના વ્યિસ્થાપન બાબત ે િોઇ 

ચિિંતા હોય તો તમારા કડસ્રીબ્ ટુર સાંપિક તરત 
જ િરો.  

 રસી અંદર િૂતા પહલેાાં ુલરને ઓછામાાં ઓછુ 

1 િલાિ પહલેા ઠાંડુ િરિા માટે િૂીદો. 
 જો તમે રસીની  ખરીદી સ્થાવનિ લેિલેથી િરતાાં 

હો તો રસી ઠાંડી રાખિા માટે િિારે ુલપેિ 
અથિા બરફ પેિનો ઉપયોગ િરો.  
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 35-45oF તાપમાન સતત જાળિી રાખિા માટે 
પરૂતા બરફ અથિા ઠાંડા પેિનો ઉપયોગ િરો. 

 રસીનો બગાડ ઘટાડિા માટે હમેંર્ા નાના 
ડોઝની  ર્ીર્ીઓ ખરીદો.  

 આખા દીિસની જરુરીયાત િરતાાં સિાર અથિા 
બપોરબાદના ઉપયોગ માટે પરૂતી રસી સાથે 
રાખો.  

 ુલરને સયૂકપ્રિાર્થી ૂર રાખો. 
 આગામી સમયમાાં  ર્ીર્ીઓમાાં બાિી રહલે  

રસીનો  પ્રથમ ઉપયોગ િરો.   
રસીના વ્યવસ્થાપન દરમ્યાન  સાવચેતીના પગલાાં:   
 ુ ાં વનયવમત િોરર્ે લ તુ્તમ અન ે મહત્તમ 

તાપમાન િિાસિામાાં આિલે  છે ?  
 લેબલ ઉપર લખેલ સિૂનાઓ િાાંિો અને તે ુ ાં 

પાલન િરો. 
 ુ ાં ભલામર્ અ સુાર તાપમાન અંદર 

જાળિિામાાં આવ્ ુાં  છે િે નહી ?  
 બિી રસીઓ 35-45oF પર રેકિજરેટરમાાં રાખો 

અથિા લેબલ પર લખેલ તાપમાન પ્રમાર્ ે
જાળિો.  

 ુ ાં તમે રસી આિતા  તરત જ તપાસ િરી અન ે

યોગ્ય સાંગ્રહ િરેલ છે ?  
 રસીને  વસરીન્જમાાં ભરતા પહલેા  િીમેિીમે 

વમક્સ િરો. િ  ુ પડતા અયોગ્ય વમિસીંગથી   
રસીની અસરિારિતા ઘટાડી ર્િે છે.  
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 સમયસીમા સમાપ્ત પરૂ્ક થયેલ રસીનો લેબલ 

અ સુાર યોગ્ય વનિાલ િરિો.   
 અલગ અલગ રસીઓને  એિ જ બોટલ અથિા 

વસકરિંજમાાં  ભેગી િરિી નહીં.  
 જુદી જુદી રસી માટે એિજ સીકરિંજ નો ઉપયોગ 

િરિો નહીં.  
 િપરાયેલ રસીઓના  યોગ્ય  વનિાલ માટે 

ભલામર્ અ સુાર િાયકિાહી િરિી.  
 મોડીફાઇડ લાઈિ રસીને  ઓગાળ્યા બાદ એિ 

થી બે િલાિમાાં  જ તેનો ઉપયોગ િરી લિેો. 
 મોડીફાઇડ લાઈિ રસીને વમશ્રર્ િરિા યોગ્ય 

રાન્સફર સોયનો જ ઉપયોગ િરિો જેથી બગાડ 
અટિી ર્િે. 

 તૃ રસીની જે બોટલ 2 કદિસથી િિારે લુ્લી 
રહલે હોય તેનો નાર્ િરિો કહતાિહ છે. 

ઇન્ેક્શન દ્વારા અપાતી રસી માટે સાવચેતીના પગલાાં:   
 પેિેજજિંગ ઉપર રહલે  િોઈપર્ વ્યક્ક્તગત 

માકહતી િે યાદીને ૂર િરિી. 
 તમારા રાજય માાંસ રુ્િત્તા ખાતરી માગકદવર્િિા 

અ સુરો.  
 લેબલ ઉપર લખેલ સિૂનાઓ િાાંિો અને તે ુ ાં 

પાલન િરો 
 ગટર િે સેપ્પ્ટિ વસસ્ટમો, ર્ૌિાલયો િે  જળ 

સ્ત્રોતમાાં  નાર્ િરિો નહી. 
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 રસીના ઇન્જેક્ર્ન આપતાાં પહલેાાં વસરીંજની અન ે

/ અથિા બાં ૂિો માાંથી હિા ૂર િરો.   
 સોય યોગ્ય ગેજ અન ેલાંબાઈની િાપરો. 
 સાિનોની યોગ્ય સ્િચ્છતા જાળિો.   
 દરેિ  િખતે એિ વસકરિંજ ભરતા પહલેા સોય 

બદલો.  
 જો એજ સોયનો ઉપયોગ િરિાનો થાય તો 

ગરમ પાર્ીથી સાફ િયાક બાદ જ તેનો ઉપયોગ 
િરિો.  

 ભાાંગી અને િાાંિી િળેલ સોયનો ઉપયોગ િરિો 
નહીં.  

 ક્યારેય સાબ ુ અથિા જ ાંતનુાર્િ રસાયર્નો 
વસરીંજ સાફ િરિા ઉપયોગ િરિો નહીં ત ે
રસીની  અસરિારિતા પર અસર િરી ર્િે છે.  

 જો પ મુાાં એિ િરતાાં િિારે ઇન્જેક્ર્નનો 
ઉપયોગ િરિાનો થાય તો ઓછામાાં ઓછા 4 

ઇંિ ૂર બીજુ ાં ઇન્જેક્ર્ન  આપ ુાં.  
 પ  ુ આરોગ્ય રેિોડકમાાં રસીનો ઉત્પાદન રેિોડક 

તથા રસી આપ્યા તારીખની  નોંિ રાખિી.   
 મોટાભાગની રસીઓ પ નુા ર્રીરમાાં 21 કદિસ 

સિુી સકિય રહ ેછે પરતુાં તલે આિાકરત રસીઓ 
60 કદિસ  સિુી સકિય રહ ેછે.  

 ઓછામાાં ઓછા  3 િર્ક માટે રસીિરર્ના  રેિોડક 
જાળિિા.  

 



  જૈવિક સરુક્ષા તકેદારીના ળૂ તૂ વિધ્ાાંતો  
 ડૉ. વી. એ. કાલરિયા, ડૉ. બી. . ત્ાાંગરડયા, ડૉ. .બી. 

કથિરિયા,  
ડૉ. ડી.ટી. ફેફિ તિા ડૉ. એ. આિ. ભડાણીયા  

પ ચુિરકત્સા અને પ પુાલન મહાથવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 થવક સિુક્ષા એટલે િેપી એજન્ટ્સના એક્સપોઝિિી 
સિુક્ષા અને સલામતી. 
 જૈવિક સરુક્ષાના દુ્દાઓ: 
 પ્રયોગશાળામાાં સલામતી, લોહીજન્ટય જીવા ,ુ સાંયોગી 
ડી.એન.એ.(DNA), થવક કિિાનો થનકાલ, િેપી પદાિથ અન ે
તપાસ ન નૂાઓ  ુ પરિવહન, શ્વાસોચ્છ્વવાસના પ્રોટેક્શન, થવક 
ત્ાસવાદ, મોલ્ડ અને અંદિની હવાની ણુવત્તા, સાંશોધન 
પ્રાણીઓના ઉપયોગમાાં આિોગ્ય સલામતી, પ્રાણી મોડલોના 
ઉપયોગમાાં થવક જોખમ વગેિે. 
જીિનજોખમી િામગ્રી: 
 વાઈિસ, બેક્ટેરિયા, ફુગ, ક્લેમાઈડીયા અને રિકે્સીયા, 
પ્રાયોન પ્રોટીનસ, સાંયોગી ડીએનએ વગેિે. 
માનિ અને પશ ુઆરોગ્યને જોખમી સકૂ્ષ્મજીિીઓના જૂથ: 
 સકૂ્ષ્મજીવીઓને િોગ ફેલાવવાની અને િોગ પેદા 
કિવાની ક્ષમતાના આધાિે નીિે જુબ િાિ જૂિોમાાં વહેંિવામાાં 
આવે છે. 

જૂથ-૧: થનમ્ન વ્યક્ક્તગત અને સા દુાથયક જોખમ તિા 
આિોગ્ય કામદાિો અિવા પ્રાણીઓમાાં િોગ કિવાની નરહવત 
શક્યતા.દા.ત. ઈ.કોલાઈ (E. coli). 

જૂથ-૨: મધ્યમ વ્યક્ક્તગત અને મયાથરદત સા દુાથયક 
જોખમ, મ ષુ્ય કે પ્રાણી િોગ પેદા કિી શકે, પિાં  ુ સામાન્ટય 
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સાંજોગોમાાં નરહવત ગાંભીિ અસિો, લેબોિેટિી િેપના કાિણે 
ભાગ્યે જ ગાંભીિ િોગ, અસિકાિક સાિવાિ અને િોકિામના 
ઉપાયો ઉપલબ્ધ અને મયાથરદત ફેલાવા ુાં જોખમ. 

Viruses: Influenza viruses types A, B, C other than 

notifiable avian influenza (NAI); Newcastle disase virus; Orf 

(parapox virus) 
 

Bacteria: Alcaligenes spp,; Arizon spp.; Campylobacter 

spp., Chamydophila psittaci(nonavian); Clostridium tetani; 

Clostridium botulinum; Corynebacterium spp.; Erysipelothrix 

rhusipathiae; Escherichia coli; Haemophilus spp; Leptospira 

spp; Listeria monocytogenes; Moraxella spp.; Mycobacterium 

avium; Pasteurella spp., Proteus spp.; Pseudomonas spp.; 

Salmonella spp.; Staphylococcus spp.; Yersinia enterocolitica; 

Yersinia pseudotuberculosis. 
 

Fungi:  Aspergillus fumigatus; Microsporum spp.; 

Trichophyton spp. 
 

જૂથ-3:  વધાિે વ્યક્ક્તગત જોખમ પિાં  ુઓછાં સ દુાય 
જોખમ. મ ષુ્ય કે પ્રાણી િોગ પેદા કિી શકે, પિ6  ુસામન્ટય િીતે 
કેઝયઅુલ સાંપકથ દ્રાિા સ્િાનાાંતિણીય અશક્ય અસિકાિકા 
સાિવાિા અને િોકિામના ઉપાયો ઉપલબ્ધ હોય. દા.ત. 
રહપેટાઈટીસા-સી વાઈિસ, એિ.આઈ.વી. વાઈિસ, એન્ટરેક્સ. 
 

Viruses: Rabies virus; Equine encephalomyelitis virus 

(Eastern, Western and Venezuelan); Japanese B encephalitis 

virus; Louping ill virus. 
 

Bacteria: Bacillus anthracis; Burkholderia malleli; 

Brucella spp.; Chlamydia psittaci (avain strains only); Coxiella 

burnetti; Mycobacterium bovis. 
 

 જૂથ-૪: બૂ જ વધાિે વ્યક્ક્તગત સ દુાય જોખમ, ખબૂ 
જ ગાંભીર મ ષુ્ય કે પ્રાણી િોગ પેદા કિી શકે. સહલેાઈિી 
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સ્િાનાાંતિણીય અને ફેલાવો, અસિકાિક સાિવાિ અને 
િોકિામના ઉપાયો ઉપલ્બ્ધ ન હોય. દા.ત. ઈબોલા વાયિસ. 
 

જૈવિક સરુક્ષાના વિધ્ાાંતો: 
(૧) કન્ટેઈન્મેન્ટ: 
  કન્ટટેઈન્ટમેન્ટટનો ળુ તૂ અને માત્ હે  ુ સ ાંશોધન 
કમથિાિીઓ તેમજ આસપાસના સ દુાયોને સાંભથવત 
જીવનજોખમી એજન્ટટસનો એક્સપોઝિ ઘટાડવાનો છે. 
 

પ્રાથમીક કન્ટેઈન્મેન્ટ (સરુક્ષા િા્નો):  

વ્યક્ક્તગત િક્ષણાત્મક ઉપકણો દ્રાિા પ્રયોગશાળા 
કામદાિો સાિી માઈક્રોબયોલોજી તકનીકો અને અભ્યાસ મ કે 
િહિેા પિ માસ્ક અને હાિમા મોજા, થવક સલામતી કેચબને્સ 
વગેિેનો ઉપયોગ એ પ્રાિથમક કન્ટટેઈન્ટમેન્ટટ અગત્ય ુાં પાસુાં છે. 
દ્રિતીય કન્ટેઈન્મેન્ટ (સવુિ્ા દ્રિઝાઈન): 
 આ કન્ટટેઈન્ટમેન્ટટનો સાંબાંધ મકાનની રડઝાઈન, યોગ્ય 
હવાની અવિ-જવિ થસસ્ટમ અને ઓપિેશબલ પ્રયાસોના 
સાંયોજન દ્રાિા પ્રયોગશાળાની બાહ્ય પયાથવિણ ુાં િેપી િોગ સામે 
િક્ષણ સાિે છે. 
(૨) ળૂ તૂ લેબોરેટરી િેફ્ટી: 
 બધા પ્રયોગશાળાનાાં કમથિાિીઓ નીિેના થનયમો સાિ ે
પરિચિત હોવા જોઈએ અને તેમના અ સુાિ તેઓ કામ કિ ુાં 
જોઈએ. પ્રયોગશાળામાાં િપેી એજન્ટટો સાિે કોઈપણ કાયથ માટે 
મહત્વની જરૂિીયાતો નીિે પ્રમાણે છે. 
-- પ્રયોગશાળાનાાં કમથિાિીઓએ ફિજીયાત તાલીમ લીધેલી હોવી 
જોઈએ. 
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-- કટોકટી કાયથવાહી સ્િાન હો ુ ાં જ જોઈએ. 
-- મોં દ્રાિા કોઈ ખોિાક, પી ુ ાં લે ુ ાં નરહ તેમજ મોં દ્રાિા થપપેટીંગ 
કિ ુાં  
   નહી. 
-- હાિ સાફ કિવા માટેની સથુવધા ઉપલબ્ધ હોવી જ જોઈએ. 
-- સામગ્રી થનયાંત્ણ દિથમયાન લબે કો્સ અને મોજા અચકુ 
પહિેવા. 
-- જ્યાિે ઉડતી વસ્ ઓુ ુાં જોખમ હોય ત્યાિે આંખ અને િહિેા ુ ાં 
િક્ષણ  

   કિ ુાં. 
-- વાળ લાાંબા હોય તો બાંધાયેલા હોવા જોઈએ. 
 

(૩) જૈવિક સરુક્ષાના લેિલ્િ: 
 લેબોિેટિી વ્યવહાિ અને પ્રરક્રયાઓ,સિુક્ષા સાધનો અને 
લેબોિેટિી સથુવધાઓના સાંયોજનના આધાિે િાિ થવક સિુક્ષા 
સ્તિો (BSLs)  માાં વહેંિાયેલ છે. 
 

જૈવિક સરુક્ષા સ્તર-૧ (BSL-1) : 

 થવક સિુક્ષા સ્તિ-૧ પ્રમાણ તૂ માઈક્રોબાયોલોજી 
વ્યવહાિ પિ આધાિ િાખે છે અને થનમ્ન વ્યક્ક્તગત અન ે
સા દુાથયક જોખમ હોય એવા એજન્ટટો (જૂિ-૧) સાિે કામ 
કિવામાાં માટે યોગ્ય છે.હાિ સાફ કિવા માટે થસિંક થસવાયના કોઈ 
ખાસ પ્રાિથમક અિવા સકેન્ટડિી અવિોધો (બેરિયિ) ની જરૂિ 
નિી. 
જૈવિક સરુક્ષા સ્તર-૨ (BSL-2) : 
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 થવક સિુક્ષા સ્તિ-૨ વ્યવહાિ, સિુક્ષા સાધનો અને 
સથુવધા રડઝાઈન અને બાાંધકામ મધ્યમ-જોખમ એજન્ટટો કે  
થવથવધ માનવ િોગ સાિ ેસાંકળાયેલ છે તેની સાિ ે કામ કિવા 
માટે યોગ્ય છે. સાિા માઈક્રોબાયોલોજીકલ ટેકથનક વડ ે આ 
એજન્ટટોનો ઓપન બેન્ટિ પિ પણ સિુચક્ષત િીતે ઉપયોગ કિી 
શકાય છે. 
 

જૈવિક સરુક્ષા સ્તર-૩ (BSL-૩) : 

 થવક સિુક્ષા સ્તિ-૩વ્યવહાિ,સિુક્ષા સાધનો એ સથુવધા 
રડઝાઈન અને બાાંધકામ, દેશી અિવા થવદેશી એજન્ટટો કે  
સાંભથવત શ્વસનતાંત્ દ્રાિા પરિવહન િાય છે અન ે  ગાંભીિ અન ે
પ્રાણઘાતક િેપ ુાં કાિણ બની શકે છે. આ સ્તિ બાજુમાાં િહલેી 
પ્રયોગશાળાના કમથિાિીઓ, આસપાસનો સ દુાય તેમજ લુ્લા 
પયાથવિણને સાંભથવત િપેી એિોસોલિી િક્ષણ કિવા માટે, 
પ્રાિથમક અને સેકન્ટડિી અવિોધો (બેરિયિ) પિ વ  ુભાિ કેૂ છે. 
જૈવિક સરુક્ષા સ્તર-૪ (BSL-4) : 

 થવક સિુક્ષા સ્તિ-૪ વ્યવહાિ, સિુક્ષા સાધનો એ સથુવધા 
રડઝાઈન ઉચ્છ્િ વ્યક્ક્તગત જોખમ અિવા જીવનજોખમી િોગ 
પેદા કિનાિ ખતિનાક અને થવચિત્ એજન્ટટો સાિે કામ માટે 
યોગ્ય છે કે  એસોિોલ રૂટ માિફતે ફેલાઈ શકે છે અને ના 
માટે કોઈ િસી અિવા ઉપિાિ ઉપલબ્ધ નિી. 
 



  પશ ુસારવારમાાં ઘરગથ્ુાં ઔષધીઓની 
ઉપયોગગતા 

ડૉ. સી. એમ. મોદી, ડૉ. .ુ ડી. પટેલ, ડૉ. એચ. બી. પટેલ 

ફામેકોલોજી અને ટોક્ષીકોલોજી વિભાગ 
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 એલોપેથી ઔષધ અન ે એલોપેથી ચચકકત્સા 
વસિા ના ઘણા બધા ઉપચારો છે, જે પરંપરાગત રીતે વિવિધ 
રોગોની સારિારમા ં અજમાિિામા ં આિે છે. આિા ઉપચારોન ે
આપણ ે ઘરેલ ુ ઉપચાર કે ઘરગથ્ુ ં ઉપચાર કવીએ છીએ અન ે
આિા ઉપચાર કરનાર અ ભુિી વ્ ક્તતને દેશી િૈદરાજ કે ઘરેલ ુ
ઉપચારક તરીકે િણણિીએ છીએ. ભારતી  સસં્ ૃવતના ઉદ થી આ 
પરંપરા ચાલ ુછે. આિા ઉપચારોથી ક્યારે  કુશાન થતુ ંનથી. 
પરંત ુતાત્કાચલક સજંોગોમા ંપ ુ ુ ંઆરોગ્  અને ઘણી િખત જીિ 
પણ બચાિી શકા  છે. 

એક પણ િાર ગાભણ ન થ ેલ પ નુો બવારથી જોતા ં
શારીકરક વિકાસ દેખા , પરંત ુગભાશણ  નો વિકાસ ન વો  તેિા 
પ નેુ દરરોજ ફણગાિેલા મઠ ૩૦૦ થી ૪૦૦ ગ્રામ ૨૦ થી ૨૫ 
કદિસ ખિડાિતા સારંુ પકરણામ જોિા મળે છે. પ નુા વિ ાણ 
બાદ મેલી (ઓર) સમ સર નીકળી જા  તે માટે ગોળ અને 
સિુા ુ ંપાણી પીિડાિ ુ ંજોઈએ તથા પ  ુબીમાર ન પડ ેઅને 
સારંુ ૂધ ઉત્પાદન આપે તે માટે ગોળ, સિુા, મેથી, કાળીજીરી, 
અસેળી ો અને અજમો િગેરેને ભે ુ ં કરી તેના લાડિા બનાિી 
ખિડાિિા જોઈએ. વિ ાણ બાદ પ ુ ુ ંગભાણશ  બવાર નીકળી 
ગ ુ ં વો  (માટી ખસી ગઈ વો ) તો તેના પર ફટકડી ુ ં ઠં ુ  ં
પાણી રેડ ુ ં તેમજ ભી ુ ં સ્િચ્છ કપ ુ ં ઢાકંી દે ુ.ં વિ ાણ બાદ 
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ઘણીિાર પ  ુખોળ કે દાણ ન ખાત ુ ં વો  અને પેશાબમા ંમીઠી 
િાસ આિતી વો  તો ગોળ ુ ં પાણી, ખડી સાકર કે ગ્લકુોઝ 
પાિડર પીિડાિિાથી પ  ુ તરત જ ખાિા ુ ં શરુ કરી દે છે. 
પ ુ ુ ંબચ્્ુ ંમરી ગ ુ ંવો  કે કોઈ અન્  કારણસર પ  ુ ૂધ ન 
ઉતારત ુ ં વો  (પાનો િારત ુ ં ન વો ) તો સિાર-સાજં દોવિાના 
કલાક પવલેા ૨૦ થી ૩૦ ગ્રામ ખસખસ અને અડ ુ ં જા ફળ 
ખિડાિિાથી તકલીફ ૂર થા  છે.      

મોઢા મા ંચાદંા પડયા વો  તો, કાથાનો પાિડર કદિસમા ં
બે-ત્રણ િખત લગાડિાથી પીડામા ં રાવત થા  છે. પ નુા 
આંચળ પર િાઢી ા પડયા વો  કે આંચળ ફાટી ગ ા વો  તો, 
કણજી ુ ંતેલ કે વળદર નો લેપલગાિિાથી રૂઝમા ંમદદરૂપ થા  
છે. પ નુા શરીર પર થ ેલ મૂ ુ  ં કે બચ્ચાનો ુટંો કઠણ અને 
અપકરપતિ વો  તેના પર ગોરમટી માટી કે ક તુરની અઘાર, 
સા ,ુ કોલસો અને મીંથલ ભે ુ ં કરી ઘસીને તેનો લેપ કરિાથી 
જલ્દીથી પકરપતિ થઈ ફાટી જા  છે અને પ નેુ રાવત થા  છે. 
પ નેુ જ ારે ખરિા મોિાસા રોગમા ંમોથામા ંચાદંા પડ ેછે. બૂ 
જ લાળ ઝરે છે અને પ  ુખાિા ુ ં બધં કરી દે છે. ત્ ારે કાથો 
અને ગ્લીસરીન કે વળદર અને તેલ વમક્ષ કરી ચાદંા પર 
ચોપડિાથી ઘણો ફા દો થા  છે. તેમજ પોટેવશ મ 
પરમેંગેનેટિાળા પાણીથી મ્વોં તથા પગની ખરીઓ ધોિાની સારી 
રાવત જણા  છે. પ નેુ કોઈ ઘા લાગ ેત્ ારે તેના પર કાચંનારની 
છાલનો અકણ તથા ખાખરાની છાલનો અકણ લગાડિાથી જલ્દી 
રાવત થા  છે. 

દોડી/જીિતંીના ળુ અને પાનનો કૂો ૩-૫ગ્રામ 
વન વમત ખોરાક સાથે પ્રસવુત પવલેા આપિાથી જાનિર ુ ં ૂધ 
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ઉત્પાદન િધારી શકા  છે. આ ઉપરાતં ડોડી સાથે સરખા ભાગ ે
શતાિરી અને અડધા પ્રમાણમા ંઅશ્વગધંા પાિડર ઉમરેી વમશ્રણ 
તે ાર કર ુ.ં જે ગા -ભેસના બચ્ચા ુ ં તૃ્  ુથ ુ ં વો  અને પ  ુ
ૂધ દોવિાની પ્ર વુત પ્રત્  ે અરુચચ બતાિે તો આિા વમશ્રણના 
ઉપ ોગથી એમા ંફા દો થા  છે, જાનિર ુ ં ૂધ ઉત્પાદન િધે 
છે અને વન વમત બને છે. ફ્ગી ાની ગાઠંના પાિડર ને 
પ આુવાર સાથે વમશ્રણ કરી તેનો ૂધ ઉત્પાદન ઉપ ોગ કરી 
શકા  છે.  

પ નુા આંચળ કે બાલિામા ંસોજો આિી કઠણ થઈ ગ ુ ં
વો  ત્ ારે કપરૂની ગોટી ૨-૨ નગં કાચા પાકા કેળામા ં કૂી ૭ થી 
૧૪ કદિસ સધુી આપિી તેમજ કપરૂની ગોટી તથા સવજે દીિેલ 
લઈ તેની આંચળ કે બાિલા પર માલીશ કરિી તેમજ ઠં ુ પાણી 
કે બરફ ઘસિાથી સારો ફા દો થા  છે. પ નુા આંચળના 
રોગોમા ંજેમ કે કણી, ફોદા આિતા વો , ૂધ પાતળં પાણી જે ુ ં
થઈ ગ ુ ં વો  કે લાલ કે લુાબી ૂધ આિતુ ં વો  તો લી ુનંો 
રસ, ફટકડી ુ ં પાણી અને લીલા ધાણા નો રસ પીિડાિિાથી 
બુ જ સારો ફા દો થતો જોિા મળે છે. બાિળામા ં આરવો 

(પાણી ભરા ેલ સોજો) આિિાથી બુજ ુ :ખાિો થતો વો  છે 
તેમજ દોવનની કિ ામા ંપણ તકલીફ પડ ેછે તેિા કેસમા ંકપડા 
ધોિાની ગળી બાિલા પર લગાડિાથી તથા ચાની કૂીની 
ઉકાળો પીિડાિિાથી લાભ થા  છે. િ  ુપડતો લીલો ઘાસચારો 
ખાિાથી પ  ુઆફરી જા  તેિા કકસ્સામા ં કવિંગ, ખાિા ુ ં તલે કે 
દીિેલ પીિડાિિાથી ઘણી રાવત જોિા મળે છે. જો આફરો 
કબજજ ાત ને લીધે રવતેો વો  તો ૩૦૦ થી ૫૦૦ મીલી 
એરંકડ ા ુ ંતેલ આપી શકા  છે. 
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પ નેુ પાણી પીિડાિિાના વિાડામા ં સમ ાતંરે ્નૂો 
લગાિિાથી પાણી દ્રારા કેલ્લ્શ મ તત્િ પ નેુ મળી રવ ેછે. જેથી 
બવારથી  આપિામા ંઆિતા પ્રિાવી કેલ્લ્શ મ  સીરપનો ખચણ 
ઘટાડી શકા  છે.  પ નેુ ખિડાિિામા ંઆિતા લીલા તેમજ સકુા 
ચારને કાપીને નાના ુકડા કરી તેના પર આ ોડીન તુત મી ુ  ં
ભભરાિી ખિડાિતા ચારાનો થતો બગાડ અટકાિી પરેૂપરંુૂ 
િળતર મળેિી શકા  છે. પ નેુ જ ારે બાજરી કે અન્  અનાજ 
ખિડાિિામા ંઆિે તો, તમેા ંઅિશ્  પાપકડ ો ખારો નાખિો જ 
જોઈએ (૨૦ થી ૪૦ ગ્રામ) જેથી કરીને એસીડોસીસ રોગ થતો 
અટકાિી શકા  અને પ નેુ સરળતાથી પાચન થઇ શકે. 
ઉનાળામા ંજ ારે પ  ુગરમીને કારણે વાફં્ત ુ ંવો  કે બુ જ તાિ 
આવ્ ો વો  તો, મીઠાના પાણીમા ં બોળેલ કંતાન ઓઢાડિાથી 
ઘણી રાવત થતી જોિા મળે છે. ઘણીિાર પ નેુ િરી ાળી અને 
ખડી સાકર ુ ંમાટલામા ંરાખેલ પાણી પીિડાિિાથી સારી રાવત 
રવ ેછે. 

પ નુા શરીર પર થતા ખોડામા ં કે ચામડીના રોગોમા ં
લીમડા પાન કે છાલના ઉકાળેલા પાણીથી નિડાિી શરીર પર 
લીંબોળી ુ ં તેલ, દીિેલ કે એન્જીન ુ ંબળેલુ ંઓઇલ લગાડિાથી 
સારો ફા દો થા  છે. લીંબોળી ુ ં તેલ અથિા લીમડાના પાનની 
ચટણી બનાિી તેમા ં  સપ્રમાણ વળદર ઉમેરિી અને સરસિ ુ ં
તેલ નાખંી (અથિા તલ ુ ં તેલ), ખરજિાથી અસરગ્રસ્ત 
ચામડીના ભાગ ઉપર લગાડિાથી રાવત થા  છે. પ ઓુને ઘણી 
િખત ખાસ કરીને ગરમ અને ભેજિાળા િાતાિરણમા ં ધાધર 
થતી વો  છે. આિા સમ ે લસણની કળીને િાટી, ુિાકડ ાના ં
બી તથા કાળીજીરી નો પાણીમા ં લેપ બનાિી, તેન ે તાત્કાચલક 
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અસરગ્રસ્ત ધાધરિાળા ચામડીના ભાગ ઉપર લગાડી શકા . 
પ નુા પગમા ં કોઈ જીિાત કે ચેપ લાગતેો અરણીના પાન કે 
ળુ નો મલમ પાણીમા ં બનાિી ને લેપ કરી શકા . પ નેુ 
ચામડી પર ચેપ વો  અને િારંિાર ખજંિાળતુ ં વો  તો 
બાળિના પાનના અથિા ચલમડાના પાન /છાલના પાણીથી સાફ 
કરત ુ ંરવે .ુ 

લાબંા સમ ની કબજજ ાત થઈ વો  તો નિસે ુ ં ગરમ 
દીિેલ કે પ્રિાવી પેરાફીન (૪૦૦ થી ૫૦૦ વમલી) કે સીતાફળી 
ના પાનનો રસ પીિડાિિાથી તકલીફ ૂર થા  છે. વિલા તી 
મી ુ ં ખિડાિિાથી પણ ફા દો થા  છે.  ઘણીિાર ગભાિસ્થા 
દરવમ ાન પ  ુઝાડો પેશાબ કરે કે નીચે બેસે ત્ ારે માટી (કદલ 
કે પઠૂ) બતાિે છે. તેિા પ નેુ ખાિાનો ુદંર ખિડાિિો. 
એકીસાથે િ  ુપાણી ન પીિડાિતા સમ ાતંરે થો ુ ં થો ુ  ં પાણી 
પીિડાિ ુ ં તેમજ પ નેુ પાછળના પગનો ભાગ ઊંચો તેમજ 
આગળ ઢળતો વો  તે રીતે બાધં ુ ંજોઈએ. 

પગ ઉતરી ગ ો વો  કે મચકોડા ેલ વો  તો ગોરમટી 
માટી, અસેરી ો કે સરેશનો લેપ કરિાથી ઘણો ફા દો થા  છે. 
વળદર અને વાડં સાકંળ િનસ્પવત નો લેપ અથિા પાટો 
બાધંિાથી પણ ફા દો થા  છે. વશગ ુ ંભાગી ગ ુ ંવો  કે  પુછંડી 
કપાઈ જતા ંપષુ્કળ લોવી િવી જતુ ંવો  તો તે  જગ્ ાએ વળદર 
કે શખં જીરંુ  લગાિી સખ્તાઈ થી સ્િચ્છ કપ ુ ંબાધંી દે ુ ંજોઈએ. 
બૂ િળાકંિાળા ગોળાકાર શીંગડા ધરાિતા પ નુા વશિંગડાની 

ટોચ શરીરમા ં ન ઊતરે તે માટે કાપતા કે આકક્સ્મક રીતે તટૂી 
જતા ં તેમાથંી લોવી નીકળે કે તો ચેપ ન લાગે તે માટે તેમા ં
તમા ુ અને ્નૂો વમક્ષ કરી કે ડામર ભરી પરૂી સરસ સધંાઈ જા  
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છે. જ ારે ઘા પડયો ત્ ારે તેમા ંકીડા પડયા વો  તો કણજી ુ ંતેલ 
કે ટપેનટાઈન ુ ં તેલ લગાડિાથી કીડા મરી જા  છે અને ફરી 
થતા નથી. પ નુા શરીરનો કોઈ ભાગ સોજી ગ ો વો  તો પીળા 
લુમવોરના પડી ાનો પાણીમા ં મલમ બનાિી લગાડિાથી 

રાવત થા  છે. 
ઉનાળાની ઋતમુા ં ઘણા પ ઓુને નસકોરી ફૂટિાથી નાકમાથંી 
લોવી િવી જતુ ં વો  ત્ ારે ફટકડી ુ ં પાણી છાટં ુ ં તેમજ ભી ુ ં
કપ ુ ં માથે રાખી મ્વોં ઊં્ુ ં રાખ ુ.ં પ  ુ જ ારે ખાસંત ુ ં વો  
(ઉધરસ આિતી વો ) તો અજમો, લસણ, કપરૂ અને ગુળ નો 
મૂાડો કરી ન્ ાસ લેિડાિિો જોઈએ. પ નુી આંખમા ં ઇજા 
થિાથી આંખ પર છારી બાઝી જા  છે અને દેખાત ુ ં બધં થઈ 
જા  છે. તેિા કેસમા ંઆંખમા ં મીઠાના પાણીનો છટંકાિ કરિો 
તેમજ મી ુ ં અને જારના દાણા વમક્ષ કરી આંખમા ંનાખિાથી ધીમે 
ધીમે છારી ૂર થઈ પ નેુ દેખાત ુ ંથઈ જા  છે. પ નેુ આંખમા ં
કોઈ ચેપ લાગે તો રગત રોવીડા ની છાલ અથિા વરડનેા 
પાણીથી આંખન ે ધોઈ શકા , કદિસમા ં ૪-૫ િખત તાજા 
પાણીથી ધોિાથી ચેપન ેઆગળ િધતો અટકાિી શકા  છે. પ  ુ
દ્રારા જ ારે ઝેર કુત લીલો કે સકુો ચારો ચરિામા ં કે નીરિામા ં
આિે તો કદાપી તરત જ પાણી ન પીિડાિ ુ ં જોઈએ, પરંત ુ
ગોળની સાથે ્લૂાનો કોલસો અને આમલી ુ ં થો ુ  ં પાણી 
પીિડાિ ુ ંજોઈએ તેમજ વિલા તી મી ુ ં ખિડાિ ુ ંજોઈએ. જેથી 
રાવત થતી જોિા મળે છે. 



ખરવા મોવાસા નિયતં્રણ કાયયક્રમમા ં
પશરુોગ સશંાધિ વ્યવસ્થાપિ 

ડો. ભાવિકા આર. પટેલ, ડો. ડી. બી. બારડ, ડૉ. બી. બી. જાવિયા 
તથા ડો. બી. એસ. મઠપતી,  

પ ચુિકકત્સા અને પ પુાલન મહાવિદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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 આપણ ે િર્ષોથી ખરિા મોિાસા કે ટ એન્ડ માઉથ 
રોગને 'ખરિા' ના  ટ ૂંકા નામે ઓળખ્યો છે. આપણા દેશમાૂં આ 
રોગ એટલો સામાન્ય પ્રિલીત છે કે, પ પુાલકોથી માૂંડી બધા જ 
તેને ગ્રામ્ય સ્તરે પણ જાણે છે.પરૂં  ુતાજેતર ના િર્ષોમાૂં આ રોગ ે
વિશ્વના અનેક દેશોમાૂં દેખા દેતા તેમજ પ્રસાર માધ્યમમાૂં અિાર-
નિાર િમકતાૂં તેણ ે લોકો ુ ૂં વિશેર્ષ ધ્યાન ખેંચ ુ ૂં.આપણા દેશ 
માટે િાસ્તવિકતા સ્િીકારીએ તો,  પ પુાલકો આ રોગને વિશેર્ષ 
મહતિ આપતા નથી અન ેરોગ આિે તો સામાન્ય ગણે છે તમે 
કહિેામાૂં અવતશયોકકત નથી. વિશેર્ષમાૂં પરદેશનાૂં પ ઓુની 
સરખામણીએ આપણા પ ઓુની રોગ  પ્રવતકારક શકકત  બ િ  ુ
છે. તેથી મરણપ્રમાણ લગભગ નકહિત છે. અલબત, આ રોગ  
ઉત્પાદન ક્ષોતે્ર સારુૂં એ  ુ કુશાન પહોંિાડ ેછે. 
રોગિો પરરચય : 

 આ રોગ પીકોરના જાવતના િાયરસ કે વિર્ષા થુી થાય 
છે. આ રોગ ગાય, બળદ, ભેસ, ઘેંટા, બકરાૂં, ડુકકર અને કેટલાક 
જ ૂંગલી પ ઓુને થાય છે. આ ઓુ એપીથેલીયોટ્રોપીક હોિાથી 
તમામ એપીથેલીયલ કોર્ષોને (જીભ, િામડી, અન્નનળી, આંતરડાૂં 
વિગેરે) માૂં રહ ે છે  અને ધૃી પામે છે. રોચગષ્ટ પ નુી લાળ 
અને અને અન્ય સ્ત્રાિોમાૂં વિર્ષા ઓુ હોય છે. વિર્ષા ઓુની 
અનેક સબટાઈપ કે સ્ટે્રઈન છે.આકિકામાૂં એસ.એ.ટી.-૧, 
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એસ.એ.ટી-ર અને એસ.એ.ટી-૩ ખુ્ય છે. જયારે એવશયાના 
ભારત સકહતના દેશોમાૂં ઓ,એ,સી , એવશયા-૧ ખુ્ય છે પરૂં  ુ
હાલના િર્ષોમાૂં ઓ સ્ટે્રઈન-વિશેર્ષ જોિા મળેલ છે. પ નેુ રોગ 
શરૂ થયા પહલેા િાર કદિસે ુધ, િીયય િગેરે તમામ સ્ત્રાિમાૂં 
વિર્ષા ઓુ હોય છે.  કા છાણમાૂં ઉનાળામાૂં વિર્ષા ઓુ ૧૪ 
કદિસ  ધુી જીવિત રહી શકે છે. વશયાળામાૂં છાણની સ્લરીમાૂં 
છ માસ અને પશેાબમાૂં ૩૯ કદિસ જીવિત રહી શકે છે. તે જ 
રીતે જમીનમાૂં છ માસ ધુી જીવિત રહી શકે છે. 
 પ નુી કત્લ થયા બાદ હાડકાૂં અને માૂંસમાૂં તે ર૪ થી 
૭ર કલાકમાૂં ુ પુ્ત બને છે અને િીઝીંગથી લાૂંબા સમય ધુી 
જીવિત રહી શકે છે. કેટલીક િાર વિર્ષા ઓુ  ધ પર 
પેશ્ચચ રુાઈઝેશન કરિા છતાૂં જીવિત રહી જાય છે. તે જ રીતે 
 ધમાૂંથી કેસીન બનાિતાૂં તેમાૂં પણ જોિા મળે છે. િીઝ 

બનાિતી િખતે વિર્ષા ઓુ જીવિત રહી જાય છે પરૂં  ુિીઝના 
એજીંગ અને રાઈપનીંગ દરમ્યાન વિર્ષા ઓુ નાશ પામતા 
હોિાથી રોગગ્રસ્ત વિસ્તારમાૂં પ ઓુના  ધમાૂંથી િીઝ 
બનાિિાનો વિકલ્પ કેટલીકિાર પસૂંદ કરાય છે. વિદેશમાૂં 
રોગીષ્ટ પ ુ ુ ૂં  ધ કે  ધની બનાિટો ઉપયોગમાૂં લેિાતી 
નથી, પરૂં  ુ કત્લ મોટે પાયે કરિાનો વિકલ્પ પસૂંદ કરાય છે. 
વિર્ષા ઓુ કલોરોફોમય અને ઈથરમાૂં રહી શકે છે, પરૂં  ુએવસડ 
અને આલ્કલીના દ્રાિણમાૂં નાશ પામે છે. તેથીજ સોકડયમ 
હાઈડ્રોકસાઈડ, સોકડયમ કાબર્ોોનેટ, એસીટીક એવસડ વિગેરે 
ડીસઈન્ફેકટન્ટ તરીકે ઉપયોગી છે જેનો હાઈજીવનક પગલામાૂં 
સમાિેશ કરિો જરૂરી છે. 
ચચન્હો ટ ંકમા ં: 
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 આ રોગના ચિન્હોથી  પ પુાલકો િાકેફ છે. રોગની 
શરૂઆતમાૂં પ નેુ ૧૦૩ થી ૧૦પ ડીગ્રી ફેરનહીટ તાિ આિે છે. 
મોઢામાૂંથી  બ લાળ પડ ેછે અને બ ેથી ત્રણ કદિસમાૂં મોંઢામાૂં  
જીભ પર , તાળિા પર, હોઠના અંદરના ભાગે ફોલ્લા પડ ેછે. જે 
ટતાૂં િાૂંદા પડ ે છે. કેટલીક િાર પગની ખરીઓ િચિે પડલેા 
ફોલ્લા ટતાૂં િાૂંદા પડી ઘા ઊંડો બન ેછે અન ેજીિડા (મેગટ્સ) 
પણ પડ ેછે. ુધાળુ પ ુ ુ ૂં  ધ રપ ટકા ધુી ઘટી જાય છે અન ે
બળદ ખેતી કામના ઉપયોગમાૂં લઈ શકાતા નથી. ૭ થી ૮ 
કદિસે રોગની અસર ઓછી થતાૂં પ  ુધીરે-ધીરે ખાિા ુૂં શરૂ કરે 
છે. 
ગજુરાતનુ ંચચત્ર : 
 ભારતના અન્ય રાજયની જેમ આપણા રાજયમાૂં લગભગ 
તમામ જીલ્લાઓમાૂં આ રોગિાળો એન્ડમેીક (ઘર) છે અને દર 
િરે્ષતેના રોગિાળા નોંધાય છે. છેલ્લા ત્રણ િર્ષયમાૂં ઓ સ્ટે્રઈનના 
વિર્ષા થુી િધારે ઉપદ્રિ થયા છે. જયારે સી-પ્રકારના વિર્ષા  ુ
તદન જોિા મળેલ નથી. એ તથા એવશયા-૧ પ્રકારના કેટલાક 
વિર્ષા ઓુ  ઉપદ્રિમાૂં જોિા મળે છે. વિર્ષા નુી જાતોનો 
પથૃકકરણ રસી ઉત્પાદન ક્ષોતે્ર ઉપયોગી વનિડ ે છે. હાલ 
ઉપયોગી તમામ વિર્ષા નુી જાતો સામે પ્રવતકારક શકકત આપ ે
તેિી રસી ઉપલબ્ધ છે. 
ભારત કક્ષાએ : 
 એવશયાના દેશોમાૂં આ રોગ એન્ડમેીક છે. ભારતના 
લગભગ તમામ રાજયોમાૂં દર િરે્ષ આ રોગ દેખા દે છે. 
(આંદામાન-વનકોબાર વસિાય) એક અંદાજ જુબ ભારતમાૂં દર 
િરે્ષ આ રોગથી રૂા.પ૦૦ થી ૬૦૦ કરોડ ુૂં ઉત્પાદન મુાિાય છે. 
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નવશ્વસ્તરે : 
 આ રોગ મોટા ભાગના એવશયા, આક ્રકા, મધ્ય-પ  િય અને 
રુોપના અનેક દેશોમાૂં ફેલાયેલ છે. નુાઈટેડ નેશન્સ 

( .ુએન.)ના જણાવ્યા જુબ ખરિા વિશ્વની એક સમસ્યા બનેલ 
છે. વિશ્વ સ્તરે આ રોગ ફેલાિિામાૂં ૬૬% જેટલા રોગિાળા, 
 વર્ષતત દાણ, માૂંસ અને તેની પેદાશ દ્રારા ફેલાયા છે (હાલના 
રુોપના રોગિાળા ુૂં ખુ્ય કારણ). ૧૦ ટકા રોગિાળા રોચગષ્ટ 

પ ઓુની આયાત એક દેશમાૂંથી બીજા દેશમાૂં થિાથી નોંધાયેલ 
છે. િાન્સ, આયરલેન્ડ, નેધરલેન્ડ િગેરે દેશોમાૂં આ રોગ આિા 
કારણથી ફેલાયો હોિા ુ ૂં જણાય છે. હાલ વિશ્વસ્તરના 
રોગિાળામાૂં પ્રથમિાર ૧૯૯૬માૂં દચક્ષાણ એવશયા મારફત પ્રિેશ 
પામ્યા હોિા ુ ૂં અભ્યાસમાૂં જણાયેલ છે. તાજેતરમાૂં ઈંગ્લેન્ડમાૂં 
આ રોગ અટકાિિા ત્રણ લાખ પ ઓુનો  નાશ કરાયેલ છે. તેજ 
રીતે સ્કોટલેન્ડ, બેઈલ્સ, આયરલેન્ડમાૂં પણ રોગ પ્રસરેલ છે અને 
૪૦,૦૦૦ જેટલા ઘટેાૂંનો નાશ  કરાયેલ છે. અન્ય દેશો ઈરાન, 

ઈરાક, વસરીયા, ઈઝરાયેલ, લેબેનોનમાૂં પણ આ રોગ પ્રસરેલ છે. 
ઉપરાૂંત માયૂંમાર, વિયેટનામ, કમ્બોડીયા,થાઈલેન્ડ અને મલેવશયા 
પણ આ રોગથી કુત રહી શકયા નથી. ઈંગ્લેન્ડ આ રોગથી 
છેલ્લા ર૦ િર્ષયથી કુત  હ ુૂં. તે જ રીતે દચક્ષાણ કોકરયામાૂં 
૧૯૩૪થી રોગ થયેલ ન હતો અને જાપાન ે આ રોગ છેલ્લ ે
૧૯૦૮માૂં જોયેલો. આ તથા રુોપના અનેક દેશો જે છેલ્લા ર૦ 
થી પ૦ િર્ષય ધુી આ રોગથી  કુત હતા ત્યાૂં છેલ્લા બે િર્ષયમાૂં 
આ રોગ થિા ુૂં કારણ  વર્ષતત માૂંસ અને તેની બનાિટો 
ખાિાથી કે તેની હરેફેરથી ગણાિાય છે. ભારત જેિા દેશમાૂં 
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પ ઓુના આંતર રાજય અને આંતર જજલ્લા સ્થળાૂંતર અને હિા 
મારફત આ રોગ ફેલાયાની બાબત ધ્યાન ખેંિે તેિી છે. 
 મોટાભાગના રુોપના દેશો આ રોગથી િર્ષોથી કુત 
હતા અને રોગ વનયૂંત્રણ અટકાિના સિોટ પગલા હતા તે છતાૂં 
(જે ઘણા એવશયા કે આક ્રકાના દેશોમાૂં શકય નથી) રોગ પ્રસયો 
તે વિર્ષા નુી તીવ્રતા અને ફેલાિાની શકકત દશાયિે છે. 
રોગનુ ંનિદાિ : 
 રોગ ુૂં વનદાન ચિન્હો પરથી થઈ શકે છે. વિર્ષા ઓુની 
સ્ટે્રઈન (જાતો) જાણિા રાજય કક્ષા ુૂં ટાઈપીંગ ભારત સરકાર 
દ્રારા સ્થાવપત થતાૂં ટાઈપીંગ અમદાિાદ ખાત ેશકય બનેલ છે. 
આિી પ્રયોગશાળામાૂં તપાસેલ ન  ના પકરણામો જજલ્લા 
કક્ષાોાએ રુત ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિે છે. 
સારવાર : 
 રોગ થયા પછી સ્િચછતાનાૂં પગલાૂં, મોઢા તથા પગની 
સ્િચછતા, પોટેશ્ચયમ પરમેંગેનેટ જેિા(૦.૧ ટકા) દ્રાિણનો 
િારૂંિાર ઉપયોગ વિગેરે ગણાિી શકાય. 
નિયતં્રણ : 
 આપણ ે આગળ વિસ્ તૃ િિર્ોા કયર્ોા તે પરથી 
જણાશે કે, રોગનો વનયૂંત્રણ કેટલો ુ ષ્કર છે. રોગ પ્રવતકારક 
રસીઓ ઉપલબ્ધ છે. જે િર્ષયમાૂં બે િાર કે ૯ માસ બાદ (રસીની 
જાત પર આધાર છે.) એક િખત કુાિિાથી રાહત મળે છે. 
ુ ૂં કરી શકાય ? 

      ખરિા રોગનો સૂંપણુય અટકાિ કે વનયૂંત્રણ,વિર્ષા ઓુની 
ખાવસયત જોતાૂં શકય ન બને.પરૂં  ુ નીિનેાૂં પગલાૂં રોગના 
પ્રસાર અને આંવશક વનયૂંત્રણમાૂં મદદરૂપ નીિડી શકે છે. 
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 આંતર દેશીય સ્થાળૂંતર વનયૂંવત્રત કરિા. 
 આંતર રાજય સ્થાળૂંતર પર દેખરેખ તથા રોચગષ્ટ 

જાનિરનો પ્રિેશ અટકાિિો. 
 ચસુ્ત સ્િચછતા માટે પગલાૂં લેિા. 
 ખરિા મોિાસા થયેલા વિસ્તાર કે ગામમાૂંથી કોઈ 

જાનિરની ખરીદી કરિાની અને રોગ કુત ગામમાૂં 
રોગીષ્ટ જાનિરન ેદાખલ કરિા ના જોઈએ. 

 પ પુાલકો પણ જા તૃ બની તેઓ જ પ ઓુના 
રસીકરણ માટે આગળ આિે અને આ માટે તેઓ થોડો 
ખિય કરે તો ઉત્પાદનમાૂં  મોટો ફાયદો થઈ શકે. 

 પ ઓુમાૂં ખરિાસા-મોિાસાની રસીકરણ કયાય પછી 
વનશાન કરો.જેથી પ નુી ઓળખ થઈ શકે. 

 કોઈપણ ગામમાૂં કે વિસ્તારમાૂં બધા પ ઓુમાૂં રસીકરણ 
એકજ સમયપર કર ુૂં જોઈએ. 

 રસીકરણ કરેલ ના હોય તેિા પ ઓુને પ મેુળામાૂં લઈ 
જિા જોઈએ નહી.આમ કરિાથી વનરોગી પ ઓુમાૂં િપે 
ફેલાિિાની શકયતા િ  ુછે. 

 અસરગ્રસ્ત પ  ુસાથે  સૂંપકય રાખેલ પ ઓુને રસીકરણ 
કાયયક્રમમાૂં લાિિા ન જોઈએ કારણ કે, રોગ સેિન 
(આઈ.પી.) સમય દરમ્યાન રોગ ફેલાિિાની  શકયતા 
િ  ુછે.  

 પ ઓુમાૂં રસી કુયા બાદ ૧પ થી ર૧ દીિસ પછી 
બહારના સ્ત્રોતો દ્રારા ગામમા લાિિા જોઈએ તથા 
પ ઓુમાૂં હલનિલન બાબતે ધ્યાન રાખ ુૂં જોઈએ. 
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 હમેંશા પ ઓુ માટેનો ઘાસિારો ખરિા મોિાસા કુત 
જગ્યાએથી લાિિો(ખરીદિો) જોઈએ. કે જયાૂં છેલ્લા છ 
મહીના ધુી ખરિા મોિાસા રેકોડય કરિામાૂં આવ્  ુ ના 
હોય. 

 પ ઓુને સામાન્ય રીતે ગોિર/ઘાસિારામાૂં િરિા માટે 
કુિા જોઈએ નહી. આમ કરિાથી તૂં ુ રસ્ત પ ઓુમાૂં 

રોગ ફેલાિિાની  શકયતા િધશે. 
 રોગીષ્ટ પ ઓુને તળાિ/નદી માૂંથી પાણી પીિા ( માટે 

માન્ય હો  ુ જોઈએ નહી) દેિાય નહી. કારણ કે, િેપ 
લાગેલ પ ઓુ પાણીના સ્ત્રોતોને િેપ લગાડ ેછે.  

 રોગનો ફેલાિો તપાસ કરિા માટે પગ સ્નાન અને ટ્રક 
સ્નાન બાદ જે ગામના પ્રિેશદ્રાર ખાતે પ્રિેશ આપિો 
જોઈએ. 

 વનદાન કયાય બાદ અસર ગ્રસ્ત પ્રાણીને અલગ રાખ ુૂં 
અને સાજુ થાય તે માટે પ્રયત્ન કરો. 

 ગામમાૂં  રોગગ્રસ્ત પ ઓુને ત ુ ૂંરસ્ત પ ઓુ જોડ ે
આમતેમ હલનિલન માટે કુિા જોઈએ નકહ. 

 પ પુાલકોના હલનિલન દ્રારા  પણ રોગ ગામમાૂં 
ફેલાઈ શકે છે તેથી પ પુાલકોના હલનિલન પર 
પ્રવતબૂંવધત કરિામાૂં આિે છે જો હલનિલન વ્યિહારુ 
ના હોય તો, પ પુાલકોએ પોતાની જાતને અને તેમની 
િસ્ ઓુને સાબ ુકે કોસ્ટીક સોડા િડ ેસાફ કરિા જોઈએ. 

 રોગિાળો ફાટી નીકળ્યા બાદ છ મકહના ધુી નિા 
પ ઓુની ખરીદી ન કરિી જોઈએ. 
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 રોગિાળા િાળા ગામમાૂં તૂં ુ રસ્ત પ ઓુને પહલેા 
તપાસ કરિી અને પછી રોગગ્રસ્ત પ ઓુની (તપાસ 
કરિી) પ પુાલકોએ પોતાની જાતને તથા તેમના 
કપડાને ૪% સોડીયમ કાબોનેટ (ધોિાનો સોડા) દ્રાિણ 
દ્રારા સાફ કરિા જોઈએ. 

 ુ ધ સૂંગ્રહ કરિાના િાસણોને ૪% સોકડયમ કાબોનેટ 
(ધોિાનો સોડા) દ્રારા સાફ કરિા જોઈએ. 

 રોગગ્રસ્ત પ ઓુની ખરીને ર% કોપર સલ્ફેટ 
(મોર   )પ્રિાહીની મદદથી સાફ કરી શકાય. િેપરોધક 
લોશન તથા જીિડાૂં  ર કરિા માટેની છાૂંટિાની દિા 
ઝખમ માટે િાપરી શકાય તેનાથી ઝખમમાૂં જીિડાૂં 
પડિાની  શકયતાને રોકી શકાય. 

 પ ઓુના રહઠેાણની આસપાસ લાઈમ (કડી ચ  નાના) 
પાિડરનો છટકાૂંિ કરિો જોઈએ. 

 રોગગ્રસ્ત માદા પ ઓુના  ધને નાના બચિાને 
પીિડાિ  ુના જોઈએ.  

 રાષ્ટ્રીય કક્ષાની વનયૂંત્રણ યોજના અમલમાૂં કુી શકાય 
જેમાૂં ખેડુતો સહભાગી બને અને આંવશક ખિય સરકાર કરે 
તો વનયૂંત્રણનો વ્યાપ િધારી શકાય. 

 હાલમાૂં એફ.એમ.ડી.સી.પી. તેમજ એસ્કાડ યોજના હઠેળ 
રાજયના તમામ જજલ્લાઓમાૂં પ ઓુને આ રોગ વિરોધી 
રસી મફત કુિામાૂં આિે છે. 
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રોગ નિયતં્રણિી માયાયદાઓ : 
 આપણ ે જો ુૂં તેમ ભારત દેશમાૂં આંતરરાજય તથા 

આંતરજજલ્લા પ ઓુ ુૂં સ્થાળાૂંતર સતત થ  ુ રહ ે છે.જે 
અટકાિ  ુ લગભગ અશકય છે. 

 પ ઓુને રાખિાની પધ્ધવત, હરેફેર, 
માલસમાન,મ ષુ્યોની આિન-જાિન વિગેરે રોગ 
પ્રસારના પકરબળો સતત કાયયરત  હોય  છે. 

 વિર્ષા ઓુની વિવિધ જાવતના પ ઓુમાૂં (દે્યટાૂં-બકરા, 
ભેંસ, ડુકકર વિગેરે) હાજરી અને પ્રસાર રોગ વનયૂંત્રણમાૂં 
બાધારૂપ બન ેછે. 

 પ પુાલકો આ રોગને સામાન્ય ગણ ેછે. 
 તમામ પ્રકારના પ ઓુમાૂં રસીકરણનો જ ૂંગી ખિય થઈ 

જાય છે. 
 



ુદરતી આફત સમયે પ  ુઆહાર વ્યવસ્થાપન 

એચ. એચ. સવસાણી, ડૉ. જી. એમ. ચૌધરી, ડૉ. રાજેશ ુમાર4  

ડો. એસ. એસ. પાટીલ, ડૉ. એસ. જે. વેકરીયા, ડૉ. એમ. આર. 
ચાવડા 

પ ચુચકકત્સા ેને પ પુાલન મહાદવયાલાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 છેલ્લા બે દાયકાથી જુરાત રાજયમાાં 
પ પુાલન વ્યવસાયનો સારો એવો દવકાસ થયો છે. પરાં  ુ
આપણી ખેતી વરસાદ આધારીત હોવાથી તેમજ ભૌગોલીક 
પકરસ્સ્થદતને કારણે રાજયનો ે કુ દવસ્તાર વારાંવાર ુદરતી 
આફતો જેવી કે, ુ ષ્કાળ, ેદત ષૃ્ટી, ધરતીકાંપ કે નુામીના 
પાંજામાાં આવી જાય છે. આવી ુદરતી આફત સમયે કકિંમતી 
પ ધુન માટે ઘાસચારા તેમજ પીવાના પાણીની દવકટ પકરસ્સ્થદત 
ઉભી થાય છે.  

પ ઓુના આહારમાાં ખુ્યત્વે કુોચારો, લીલોચારો, દુમદિત 
દાણ તથા ેન્ય ેનાજનો સમાવેશ થાય છે. ુદરતી આફત 
સમયે પ ઓુના પેટ ભરવા તથા જીવન દનભાવવા જરૂરી એવા 
લીલાચારા તથા કુાચારાની તાંગી ઉદભવે છે. આ પકરસ્સ્થદતનો 
સહલેાઈથી સામનો કરવા માટે વૈજ્ઞાદનકઓએ કકિંમતી પ ધુનની 

ખુ પોષક તત્વોની જરૂરીયાત સાથ ેસાંતોષાય એ માટે કેટલાક 
વ્યવહારૂક ભલામણો ચુવેલ છે. પ પુાલક આવી વૈજ્ઞાદનક 
ભલામણોનો ઉપયોગ કરી ુદરતી આફત સમયે પોતાના 
પ ધુનને બચાવી શકે એ માટે આ લખેમાાં ેહી દવસ્ તૃ ચચાા 
કરેલ છે. 
દુષ્કાળ: 
  ુ ષ્કાળ દરમ્યાન લીલોચારો ુલાભ હોય છે. આ તાંગીન ે
ુ ર કરવા પ પુાલક ેછતના સમય દરમ્યાન લીમડો, વડ, 
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આંબા, બોર, બાવળ, આમલી તથા પીપળ જેવા ઝાડના લીલા કે 
કુા પાન પ નેુ ખવડાવી શકે. ઝાડના પાનમાાં પ થી ૧ર % 

જેટલ ુપ્રોટીન હોય છે. ઉપરાાંત જો પાન લીલા હોય તો, દવટામીન 
-એ ની માત્રા પણ તે સારા પ્રમાણમાાં ધરાવે છે એટલે પ પુાલક 
મીત્રો જો પ ઓુને આવા પાન ુ ષ્કાળ કે ેછત દરમ્યાન 
ખવડાવવામાાં આવે તો એ લીલાચારાની ગરજ સારે છે. 

તદઉપરાાંત પ પુાલક કદવેલાના પાકટપણા, બુા લુ, 

ુવાડીયા તથા શાકભાજીના પાન ઉપરાાંત જ ાંગલ દવસ્તારમાાં થતા 
ઝાડના પાનનો પણ પ  ુઆહાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે. 

જો કુાઈને ખરી પડલેા પાનનો કુો કરી રુીયા, મીઠા 
તથા ગોળની રસી સાથે દમિણ કરીને પ આુહાર તરીકે 
આપવામાાં આવે તો, આ આહાર ુ ષ્કાળના સમયે પ નેુ શરીર 
દનભાવવા માટે જોઈતા પો ા્ાકતત્વો પરુા પાડ ેછે. 

ેછત ેને ુ ષ્કાળ દરમ્યાન પ પુાલક પોતાના કકિંમતી 
પ ધુનને બચાવવા માટે ેપ્રચલીત કે ચબનપ્રણાલીગત 
વનસ્પદત કે ઘાસચારા જેવા કે, થોર, કેળના પાન-થડ-ગાાંઠ, 
પપૈયાના પાન, ફાફડા થોર ેને કેતકી પણ ખવડાવી શકે. 
જયારે પ પુાલક થોર ેને ઝાડના થડનો પ આુહાર તરીકે 
ઉપયોગ કરે ત્યારે ખાસ ભલામણ છે કે, થોરના કાાંટા બાળીને 
પ્રદતકદન ૧પ થી ૧૭ કકગ્રા જેટલોજ થોર પ નેુ આપે, જયારે 
ઝાડના થડનો ઉપયોગ કરવાનો થાય ત્યારે ઉપરની છાલ કાઢીને 
ઉપયોગ કરવો.  

જયારે ભયાંકર ુ ષ્કાળ / ેછત હોય ત્યારે પ પુાલક 
દમત્રો રદદી કાગળ, લાકળાનો વ્હરે, કપાસ તથા વુેરની સાઠન ે
દળીને દાણ સાથે આપી શકે. આ ઉપરાાંત ુ ષ્કાળની ગાંભીરતાને 
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ધ્યાને લઈ પ પુાલક નીચે જુબના પ  ુ આહારો, જે આપણ ે
સારા વષ્રા્ામાાં પ નેુ ખવડાવતા નથી, તેનો વૈજ્ઞાદનક ભલામણ 
જુબ મહત્તમ ઉપયોગ કરી પોતાના કકિંમતી પ ધુનનો જીવ 

બચાવી શકે.  
(૧) ઘાસચારાના ચોસલા : 
ઓછી ણુવતા ધરાવતા હલકા પ્રકારના ઘાસચારા  જેવા કે 
પરાળ, શેરડીના ુચા, કડબ વગેરે પ ઓુને ભાવતા નથી. તદ 
ઉપરાાંત ુ ષ્કાળમા પ ઓુને ખુ્યત્વે કુાચારા પર જ 
દનભાવવાના થતા હોય છે એટલ ે આવા ઘાસચારાને જો 
ખાણદાણ, ગોળની રસી, મી ુ તેમજ રુીયા સાથે ભળેવી ચોસલા 
બનાવી પ ઓુને ખવડાવવામાાં આવે તો, વળી તે પ ઓુ 
સહલેાઈથી ખાશે. તદઉપરાાંત તેમા જરૂરી પો ા્ાક તત્વો હોવાથી 
તે પ નુી જરૂરીયાત પણ પરુી કરશે. ચોસલા બનાવવાની રીતે 
પણ સહલેી છે. તદઉપરાાંત આવા ચોસલાનો સાંગ્રહ કરવા માટે 
જગ્યા પણ ઓછી જોઈએ. જયારે ુ ષ્કાળમાાં આવા ચોસલા એક 
જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાના થાય છે. ત્યારે પરીવહન 
ખચા પણ ઓછો આવે. ચોસલા બનાવવા માટેની ફોમર્ાુલા 
(રીત): ઘઉં ુવળ / બગાસ /ઝાડના કુા પાન /હલકી કક્ષાાાનો 
કુોચારો ૩.૦ કકગ્રા, ગોળ રસી ર-ર.પ કકગ્રા, મી ુ રપ-૩૦ ગ્રામ, 

ક્ષાાાર દમિણ પ૦ ગ્રામ, રુીયા પ૦-૭પ ગ્રામ, દવટામીન એ 
ર૦,૦૦૦ આઈ  ુ આથી પ પુાલક દમત્રો આ પ્રકારના ચોસલા 
બનાવી ુ ષ્કાળમાાં તમારા પ ઓુને ખવડાવશો તો, સહલેાઈથી 
પ ઓુનો દનભાવ કરી શકશો. 
(ર) યરુીયા-મોલાસીસ પ્રવાહી ખોરાક : 
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વાગોળતા પ ઓુ  ુ જઠર ચાર ભાગ ુાં બનેલ હોવાથી તેઓ 
રુીયા જેવા પદાથાનો જઠરમાાં રહલે કુ્ષમજીવો દ્વારાપ્રોટીન 

બનાવી તેમની પ્રોટીનની જરૂરીયાત પરુી કરી શકે છે. આ 
પ્રકારના આહારમાાં ગોળની રસી તથા રુીયાનો ઉપયોગ થતો 
હોવાથી તે ુ ષ્કાળમાાં પ નુી પ્રોટીન તથા ઉજર્ાાની જરૂરીયાત 
સાંતો ા્ાાી શકે છે. 
 

 

પ્રવાહી ખોરાકની ફોર્ુષલા (રીત) :  
ર.પ કકગ્રા રુીયા, ર.પ કકગ્રા પાણી, ર કકગ્રા 

ખનીજક્ષાાાર દમિણ, ૧ કકગ્રા મી ુ તથા ૯ર કકગ્રા ગોળની રસી, 
રપ ગ્રામ દવટામીન દમિણ. 

આવો આહાર જયારે પણ પ ઓુને ખવડાવવાનો થાય 
ત્યારે તેની ધીમે-ધીમે શરૂઆત કરવી. ેચાનક ખવડાવવાથી 
પ નેુ ઝાડા થવાની સાંભાવના રહ ે છે એટલે ખે ુતદમત્રો પ્રવાહી 
ખોરાક જયારે પણ પ નેુ ખવડાવો ત્યારે આ સાવચેતી યાદ 
રાખજો. 
(૩)સાંપણુષ પ આુહાર ચોસલા :  

સાંપણુા પ આુહાર એટલે કે, ઘાસચારા ેને ુ િુીત 
દાણના દમિણ કુત ચોસલા. આ ચોસલામાાં ગોળની રસી સાથે 
ઉતરતી કક્ષાના ઘાસચારા, ઝાડના પાન, રદી કાગળ, લાકડાનો 
વ્હરે તથા બીન પ્રણાલીગત પ આુહાર ેને દુમદિત દાણનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોવાથી તે પ ઓુને રૂચચકારક લાગે છે 
તથા આવા ચોસલામાાં પ ઓુને એક તત્વો /વસ્ નુી પસાંદગી 
કરવાની તક મળતી નથી. આથી ુ ષ્કાળ સમયે જે દવસ્તારમાાં 
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આવા ઘાસચારા ઉપલબ્ધ હોય ત્યા આવા ચોસલા બનાવી તેન ે
ુ ષ્કાળગ્રસ્ત દવસ્તારમાાં લાવવામાાં આવે તો પકરવહન ખચા પણ 

ઓછો થશે ેને પ ઓુને પો ા્ાણક્ષામ સમતોલ આહાર પણ 
મળી રહશેે. 
(૪) ચાટણ ઈંટ: 
 ુ ષ્કાળ સમયે ૩૦ કકલો ગોળની રસી, ૧૦ કકલો રુીયા, 
૧૦ કકલો કપાસીયા ખોળ, ૧૦ કકલો મી ુ , ૧પ કકલો ખનીજ ક્ષાર 
દમિણ, ૧૦ કકલો ચોખાની ુસકી, ૧પ કકલો મેંદાનો લોટ તથા ૩ 
કકલો ગમ વુાર  ુ દમિણ બનાવી ઈંટ સ્વરૂપે પ નેુ ચાટવા 
આપ .ુ  
 

(પ) યરુીયા મોલાસીસ ચોસલા: 
 ુ ષ્કાળ સમયે ૪પ કકલો ગોળની રસી, ૧પ કકલો રુીયા, 
૧૦ કકલો કપાસીયા ખોળ, ૦૮ કકલો મી ુ, ૧પ કકલો ખનીજ 
ક્ષાાાર દમિણ, ૦૪ કકલો કેલસાઈટ પાવડર તથા ૩ કકલો ગમ 

વુાર  ુ દમિણ બનાવી ચોસલા  સ્વરૂપે પ નેુ ખવડાવવામાાં 
આવે તો પ  ુદનભાવ થય સરળતાથી થઈ શકે. 
(૬) પ૦-૩૦૦ કકગ્રા વજન ધરાવતા બીન ઉત્પાદક પ નુો 
આહાર: 
 જયારે ભયાંકર ુ ષ્કાળ હોય ેને પ નેુ ખવડાવવા માટે 
કઈ પણ ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સાંજોગોમાાં બીન ઉત્પાદક પ નુાાં 
જીવ બચાવવા માટે ેઠવાકડયામાાં બે વખત ર કકગ્રા શેરડીના 
છોતા, ૪૦૦ ગ્રામ ગોળની રસી, ૦૮ કકલો શેરડીના આગ્રા, રર 
ગ્રામ રુીયા, ૧૦૦ ગ્રામ ખનીજ ક્ષાર, ૩૦ ગ્રામ મી ુ આપ .ુ  
(૭) પ૦-૧પ૦ કકગ્રા વજન ધરાવતા ઉછરતા પ નુો આહાર: 
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 ેતી ેસરગ્રસ્ત કુા કે ુ ષ્કાળ સમય વખતે જયારે 
પ નેુ ખવડાવવા માટે કઈપણ ન હોય ત્યારે તેના જીવ 
બચાવવા માટે પ નેુ ેઠવાકડયામાાં બે વખત ર કકગ્રા શેરડીના 
છોતા, ૮૦૦ ગ્રામ ગોળની રસી, ૦૩ કકલો શેરડીના આગ્રા, ૪૦ 
ગ્રામ રુીયા, ૧પ૦ ગ્રામ ખનીજ ક્ષાર, ૩૦ ગ્રામ મી ુ આપ .ુ 
(૮) અપ્રચલીત /બીન પ્રણાલીગત પ આુહારનો ઉપયોગ:  

 બાવળ બીજની ચનુી: 
 બાવળનાાં બીજની ચનુીમાાં પ્રોટીન તથા કેલ્શીયમ ુાં 
પ્રમાણ વધારે હોય છે એટલે તે ુ ષ્કાળ વખતે પ ઓુને દાણમાાં 
૧૦-ર૦% ધુી ભેળવીને ખવડાવવામાાં આવે તો પ નુી ધૃ્ધી, 
પ્રજનન તથા ુધ ઉત્પાદન જાળવી શકાય છે. 
 

 કુવાડીયા બીજ: 
 ુવાડીયા બીજ ુાં પણ આપણા રાજયમાાં બુ ઉત્પાદન થાય છે. 
સામાન્યપણે જયારે ુવાડીયા બીજ પાકટ થાય ત્યારે શીંગમાાંથી 
આપમેળે ખરી જાય છે. જો આ ુવાડીયા બીજને બાફીને ેન્ય 
દાણ સાથે પ નેુ ખવડાવવામાાં આવે, તો ઓછા ખચે પ નેુ 
ઉત્તમ પોષણક્ષમ આહાર આપી શકાય. 
  

 કેરીની ગોટલી: 
 આપ ુાં રાજય કેરી ુ ાં ઘર ગણાય એટલે કેરીની સીઝન 
દરમ્યાન જો ગોટલી ભેગી કરવામાાં આવે તો, તેનો  પણ 
પ આુહારમાાં સરળતાથી કે સહલેાઈથી ઉપયોગ કરી શકાય. 
કેરીની ગોટલીમાાં પોષક તત્વો ધાન્યવગાની મકાઈ જેટલા હોય 
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છે. કેરીની ગોટલીનો પ આુહારમાાં મહત્તમ ઉપયોગ ર૦% ધુી 
કરવામાાં આવે તો કુશાનકારક નથી. 
 આ ઉપરાાંત પ પુાલક ુ ષ્કાળના સમય દરમ્યાન ખજુર 
તથા જાાં નુા ઠળીયા, આંબલીના ુસકા, મ ડુા ખોળ, 

રેઈનટ્રીશીંગ દવગેરેનો પ આુહાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે. જયારે 
દરીયાઈ પટ્ટી દવસ્તારમાાં રહતેા પ પુાલક ત્યા થતા ચેર તથા 
તોવેરના પાન ેને તેના ફળ પ નેુ ખવડાવી શકે. 
 તદઉપરાાંત પ પુાલક દમત્રો ફળોના જ સુના 
કારખાનામાાંથી મળતી આડ પેદાશ, તેનો કચરો, છાલ, બીજ 
દવગેરેનો ઉપયોગ પણ તમે ુ ષ્કાળમાાં તમારા પ નુા દનભાવ કે 
જીવ બચાવવા માટે કરી શકો. 
 

 

 

 યરુીયા પ્રકકિ્રયા યકુત કુાંવળ / પરાળ: 
ુ ષ્કાળના સમયમાાં જો હલકાચારા(ઘઉં ુાં પરાળ, ડાાંગર  ુપરાળ 

કે ેન્ય હલકો ઘાસચરો) દવગેરે ઉપર રુીયા પ્રક ્રયા કરીને 
પ ઓુને આહાર તરીકે આપવામાાં આવ ે તો, પ ઓુ પરાળની 
પાચ્યતા તથા પોષકતા વધવાને કારણ ે સહલેાઈથી ખાશે. 
ઉપરાાંત રુીયા પ્રક ્રયાથી પરાળમાાં પ્રોટીન ુાં પ્રમાણ પણ 
વધશે. આ પ્રક ્રયા બુજ સરળ તથા ઓછી ખચાાળ છે. આ 
પ્રક ્રયામાાં ૪ કકગ્રા રુીયા ુ ાં દ્રાવણ ૬૦ લીટર પાણીમાાં બનાવી 
૧૦૦ કકગ્રા પરાળ પર છાાંટવામાાં આવે છે. આ પ્રમાણ ે૧૦૦-૧૦૦ 
કકગ્રાના થર પર થર બનાવતા જ  ુેને દરેક થર વખતે તેને 
દબાવી તેમાાં હવા ન રહ ેતે ુ ાં ધ્યાન રાખ ુાં ેને ત્યારબાદ તેને 
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ર૧ કદવસ ધુી હવા રકહત પકરસ્સ્થતમાાં પ્લાસ્સ્ટકથી ઢાાંકી રાખ .ુ 
ત્યારબાદ આ ુવળ ૬ માસ થી ઉપરના વાગોળતા પ નેુ 
આપ ુાં. પ પુાલક દમત્રો ુ ષ્કાળના સમયે આ રુીયા પ્રક ્રયા 
કુત પરાળ બૂ જ કારગત દનવડ ેછે. 
 અતત ષૃ્ષ્ટ 

 જયારે ેદત સૃ્ષ્ટ થાય ત્થારે જે તે દવસ્તારમાાં ઉપલબ્ધ ઝાડના 
પાન તેમજ પેરાઘાસ ેને નેપીયર ઘાસનો પ આુહાર તરીકે 
ઉપયોગ કરવો. 

 ઘઉં ેને ડાાંગરના પરાળનો જમીનથી ઉંચે લાકડા કે બમ્ નુા 
પ્લેટફોમા  ઉપર સાંગ્રહ કરવામાાં આવતો હોવાથી ેદત સૃ્ષ્ટ વખતે 
તે ઉપલબ્ધ ખુ્ય આહાર છે, જે પ ઓુને ખવડાવી શકાય. 

 ેદત સૃ્ષ્ટ સમયે ઘણીબધી જળચર વનસ્પદતઓ તળાવ, 

નદીનાળા કાાંઠે ઉગી દનકળે છે. જેનો ેદત સૃ્ષ્ટ વખતે પ આુહાર 
તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ છોડ ઓછા રૂચીકારક હોય છે, 

પરાં  ુ તે પ નુા પેટ ભરવા તેમજ તેમા પ્રોટીન ઊજાા ેને 
દવટામીન - એ ુાં પ્રમાણ સારૂ હોવાથી પ નેુ તેની જરૂરીયાત 
જુબના પોષક તત્વો પરુા પાડે છે. 

 ેદત સૃ્ષ્ટ વખતે ખુ્યત્વે પાન ફુટી, જળચર પાલકની ભાજી, 

જળચર વનસ્પદતની દાાંડીઓ,કમળના પાન વગેરે  ઉપલબ્ધ હોય 
છે. જો આવા છોડને કુવીને કડબ તરીકે કે લીલાચારા સ્વરૂપે જો 
ઘાસચારા ુ ાં ેથા ુ ાં બનાવી સાંગ્રહ કરવામાાં આવે ેને ુદરતી 
આફત સમયે પ નેુ ખવડાવવામાાં આવે તો પ  ુવ  ુખાશે. 

 ેદત સૃ્ષ્ટ બાદ પ આુહાર માટેના ઘાસચારાની દતવ્ર તાંગી હોય 
છે. જો આવી પરીસ્થીતીમાાં પરાળ ુાં સાઈલેજ  બનાવવામાાં આવે 
તો તે ઉત્તમ આહાર પરુવાર થાય છે.  

 પ  ુછાણ ેને મરઘાની ચરકમાાં પ્રોટીન ુાં પ્રમાણ વધારે હોય છે. 
પરાં  ુ તેમાાં કુ્ષમજીવો ેને પરોપજીવો ુાં પ્રમાણ હોવાથી 
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પ આુહારમાાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી. પરાં  ુ જો તેને જીવા  ુ
રકહત  કરવામાાં આવે તો તેનો પ આુહાર તરીકે ઉપયોગ કરી 
શકાય. 

 ગોબરગેસ પ્લાનટમાાં પ છુાણ ેને ેન્ય નકામી વસ્ ઓુનો 
ઉપયોગ થાય છે. ગોબરગેસ પ્લાન્ટમાાંથી દનકળતી સ્લરીનો પણ 
પ  ુ આહારમાાં ઉપયોગ થઈ શકે કેમકે, તેમાાં માઈક્રોબીયલ 
પ્રોટીન હોય છે. 
 ધરતીકાંપ તથા સનુામી: 

 ધરતીકાંપના કારણે કેલ્શીયમ ેને ફોસ્ફરસની તાંગી ઉદભવે 
છે. જે પ પુાલન વ્યવસાયને ેસર કર  ુ હોવાથી તેના 
દનવારણ માટે ેન્ય જગ્યાએથી પ્રભાવીત ક્ષોત્રમાાં કેલ્શીયમ 
ેને ફોસ્ફરસનો જથ્થો મળી રહ ેતે ુ ાં આયોજન કર ુાં. 

 પાણીની પાઈપલાઈન ટુી જવાને કારણે પાણીની તાંગી 
ઉદભવે છે એટલે તેના દનવારણ માટે પગલા લેવા કેમકે, 
પાણી હશે તો જ ઘાસચારા ુ ાં વાવેતર શકય બનશે. 

 રાજયસરકાર કે ેન્ય સહકારી સાંસ્થા દ્વારા ઘાસચારાના 
ચબયારણ ેને ખાતર ુાં દવતરણ થાય એ જરૂરી છે.  

 ેઝોલા વનસ્પદત ટ્રોપીકલ દેશમાાં જોવા મળે છે. 
ેઝોલા વનસ્પદમાાં પ્રોટીન, ક્ષાાાર, દવટામીન તથા 
એન્ટીઓકકસડને્ટ ુાં પ્રમાણમાાં બુ વધારે હોવાથી તે એક 
ઉત્તમ પોષણક્ષમ ઘાસચારો છે. નુામી પ્રભાવીત 
દવસ્તારમાાં પ પુાલક તેના પક્ષી તથા પ ઓુને 
ેનાજના બદલે ેઝોલા ખવડાવી શકે. 

 

 વાવાઝોડુ:     
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 વાવાઝો ુ કે વાંટોળ પ પુાલન વ્યવસ્થા માટે 
કુશાનકારક છે, કારણકે વાવાઝોડા કે વાંટોળથી 

પ આુહાર ભીનો થઈ જાય છે વળી ઝાડની ડાળી કે 
આ  ુઝાડ ઘાસચારા પર પડ ેછે, ત્યારે આવો ઘાસચારો 
પ નેુ ખવડાવવા જેવો રહતેો નથી. આવી કોઈપણ 
પકરસ્સ્થતી પ પુાલન ઉત્પાદકો માટે ચચિંતા ઉપજાવે છે. 

 ભીંજાયલેા ેનાજના દાણામાાં ફુગ લાગવાની શકયતા 
વ  ુછે. તદઉપરાાંત તે જલદી સળગી પણ ઉઠે છે એટલે 
કુાદાણાને ેલગ કરી ભજેરકહત જગ્યાએ સાંગ્રહ કરવો 

ેને ભેજરકહત ેનાજના દાણા પ નેુ ખવડાવવા. 
 ભીંજાયલેી કડબમાાં પણ ફુગ થવાની તેમજ તેની સળગી 

ઉઠવાની શકયતા પણ વધી જાય છે એટલ ે કુી કડબને 
ેલગ કરી તેનો ઉંચી જગ્યાએ સાંગ્રહ કરવો. 

 પ ઓુને ચોખ્  ુ સ્વચ્છ પીવા  ુ પાણી આપો તથા 
કુશાનવાળા ેનાજ કે કડબનો પ આુહારમાાં ઉપયોગ 

ટાળો. 
 

  

 કુદરતી આફત સમયે યાદ રાખવા જેવા ર્દુ્દદાઓ: 
 ુદરતી આફતનો સામનો સરળતાથી થઈ શકે તે માટે 

પ પુાલકોએ નીચેના વ્યવહારૂ દુ્દદાઓનો ેમલ કરવો જોઈએ. 
 વષાાઋ મુાાં જયારે લીલાચારા ુ ાં ઉત્પાદન વ  ુ હોય ત્થારે તે  ુ

સાઈલેજ (ઘાસચારા ુ ાં ેથા ુ ાં) બનાવી સાંગ્રહ કરવો ેને ુ ષ્કાળ 
વખતે ઉપયોગ કરવો.  
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 જમીન તથા ઉપલબ્ધ ચારાને ધ્યાને રાખી પ સુ ાંખ્યા  ુ દનયાંત્રણ 
કરો. 

 ઉપલબ્ધ ઘાસચારાને ચાફ કટરની મદદથી ર-૩ સે.મી. ના ુકડા 
કરી ખવડાવો, જેથી ૩૦% જેટલો ઘાસચારાનો બગાડ ેટકશે 
ેને એટલાજ ઉપલબ્ધ ચારામાાં વ  ુપ નુો દનભાવ થઈ શકશે. 

 ગૌચર તથા પડતર કે ખરાબાવાળી જમીનનો મહત્તમ ઉપયોગ 
કરવો, તથા આવી જમીનોને કાાંટાળાતારથી રક્ષાાીત કરી તેમાાં 
ઉત્તમકક્ષાાાના ઘાસચારા ુ ાં વાવેતર કર .ુ વધારાના કુાચારાના 
સાંગ્રહ માટે  ઘાસબેન્કનો  ઉપયોગ કરવો. 

 રાજયસરકાર તથા સહકારી સાંસ્થાઓએ જ ાંગલના ઘાસનો મહત્તમ 
ઉપયોગ થાય તેમાટે ગ્રામ્યકક્ષાએ ફોડરબેંક બનાવવા માટે 
પ પુાલકને પ્રોતસાહીત કરવા. 

 પ પુાલકોએ તેમના પ ઓુના દૈદનક આહારમાાં ખદનજક્ષાાાર 
દમિણ(પ૦ ગ્રામ) તથા મી ુ (૩૦ ગ્રામ) ખવડાવવનો આગ્રહ 
રાખવો. 

 પ પુાલક દમત્રો અંતે ુદરતી આફત સમયે સાવચેતી એજ 
ઉપાય કહવેતને ધ્યાને રાખી ઉપર ચુવ્યા જુબના વ્યવહારૂ 
વૈજ્ઞાદનક ભલામણનો ેમલ કરી આપણા કકિંમતીપ ધુનને 
બચાવો.  

 



ગાયો-ભેંસોમાાં વ્યાંધ્યત્વના કારણો અને તેન ાં 
નનરાકરણ 

ડો. કે.બી. વાળા, ડો. આર. જે. રાવલ, ડો. કે.એચ. પરમાર તથા 
ડો. ડી. બી. બારડ 

પ ચુચકકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------
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 ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં ગાયો-ભેંસોની સાંખ્યા તેઓના માચલક ુાં 
આવથિક સધ્ધરતા ુ ાં પ્રમાણ દર્ાાવે છે. આ હકીકત રૂકઢગત (પરાંપરાગત) 
તેમજ અત્યા વુનક ખેતી વ્યવસાય ુાં સાતત્ય છે. આ ગાયો ભેંસો માનવ 
વસ્તીને ૂધ- માાંસ, સેન્દ્રીય ખાતર, બળતણ તેમજ અન્દ્ય પેદાર્ો પરૂી 
પાડે છે. જો કે આ પ  ુવ્યવસાય આખા વવશ્વની ખેતી વ્યવસાયનો એક 
સાંકચલત ભાગ છે. માદા જાનવરો ુ ાં  સહલેાઈથી સગભાા બન ુાં તથા 
તાં ુ રસ્ત બચ્ચાને જન્દ્મ આપવો તે પ્રજનન ક્ષામતાનો માપદાંડ તેમજ 
ર્કકતમતા દર્ાાવે છે. 

 પાલ  ુ પ્રાણીઓમાાં વાાંઝીયાપ  ુ એ આપણા ૃવિ પ્રધાન 
દેર્ોમાાં એક મોટો આવથિક પ્રશ્ન છે અને ુજુરાત એમાાંથી બાકાત નથી. 
જયારે માદા પ  ુપખુ્ત ઉમાંરે પહોંચે છે ત્યારે વેતરે આવે છે. આ વેતર 
ચક્ર ુાં ર૦-ર૧ કદવસે પનુરાવતાન થાય છે. જાનવરમાાં સફળ 
ગભાધારણ થાય એટલે વેતરમાાં આવવા ુાં બ ાંધ થઈ જ ુાં હોય છે. પરાં  ુ
જો વેતરમાાં આવેલ ભેંસ-ગાય, પાડી કે વાછરડીને ઓછામાાં ઓછા ત્રણ 
વખત ફેળવ્યા છતાાં ગભાધારણ ન થાય ત્યારે આવા જાનવરોને 
વાાંઝીયાપણાની યાદીમાાં સામેલ કરી ર્કાય છે. 

વાાંઝીયાપણાના ખુ્યત્વે બે પ્રકાર છે. 

(૧) કાયમી (સાંપણૂા) વાાંઝીયાપ ુ ાં 

(ર) હાંગામી (આંવર્ક) વાાંઝીયાપ ુ ાં 
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(૧) કાયમી (સાંપણૂષ) વાાંઝીયાપ  ાં  

 સામાન્દ્ય રીતે પ્રજનન અવયવોની ખામી કે વવ ૃવતઓ અને 
અંડવાહીની તથા ગભાાર્યના અ કુ પ્રકારના દદોને કારણે સાંપણૂા 
(કાયમી) વાાંઝીયાપ ુ ાં ઉદભવે છે. આ ઉપરાાંત અસામાન્દ્ય વવયાણ કે 
વવયાણમાાં શુ્કેલીઓ ઉભી થવાથી પ્રજનન અંગોને જો કોઈ ગાંભીર 
ઈજા પહોંચી હોય તો પણ તેને લઈને આવી સમસ્યા ઉદભવી ર્કે છે. 
આવા કાયમી વાાંઝીયાપણાવાળા  પ્રાણીઓનો સમયસર(વેળાસર) 
નીકાલ કરી દેવા જોઈએ. આવા જાનવર પાછળ કરેલ ખાદ્ય ખોરાકી ુ ાં 
કોઈ વળતર ઉપજવાની ર્કયતા નથી અને ઉલટાના અન્દ્ય પ્રાણીઓની 
પરુતી માવજત કરી ર્કતા નથી. જેના લીધે આર્ાસ્પદ પ્રાણીઓમાાં 
પણ  હાંગામી (આંવર્ક) વાાંઝીયાપણાની તકલીફ ઉભી થાય છે. સાંપણૂા 
(કાયમી) વાાંઝીયાપ ુ ાં ખરેખર કુર્ાન કારક છે. પરાં  ુ બ  ુ ઓછા 
પ્રાણીઓ આ રોગથી પીડાતા હોવાથી એને અવતર્ય ગાંભીર ન કહી 
ર્કાય. 

(ર) હાંગામી (આંનિક) વાાંઝીયાપ  ાં  

 હાંગામી ર્બ્દ સ્પષ્ટ દર્ાાવે છે કે આ સ્સ્થવત થોડા સમય માટેની 
છે. સામાન્દ્ય રીતે જોવા જઈએ તો આંવર્ક વાાંઝીયાપ ુ ાં જ બૂ 
કુર્ાનકારક છે. કારણ કે ઘણી મોટી સાંખ્યામાાં પ્રાણીઓ આનાથી 

પીડાતા હોય છે. વળી, આજે કે કાલે એ પ્રાણી બાંધારે્ કે  સગાભા થરે્ 
એવી આર્ામાાં ને આર્ામાાં મકહનાઓ અને વિો વવતી જાય છે. છતાાં 
પ્રાણી ગાભણ થ ુાં નથી. આથી બચ્ચાની સાંખ્યામાાં, ૂધ ઉત્પાદનમાાં 
અને ખોરાકીમાાં  પ  ુપાલકોને ઘ  ુબ  ુસહન કર ુાં પડે છે. અને આવા 
ચબન ઉપજાવક પ્રાણીઓને પાળવા એ નફાને બદલે ખોટનો ધાંધો થઈ 
પડે છે. આંવર્ક વાાંઝીયાપણા ઉપર કા  ુમેળવવા માટે ૭૦-૭પ% કામ 
તો પ  ુમાચલકે કરવા ુ ાં હોય છે. જો માચલક જાનવરોને પોષ્ટીક ખોરાક 
જેવા કે સમતોલ પ  ુઆહાર, લીલો ચારો, કુો ચારો ઉપરાાંત મીનરલ 
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મીક્ષાચર પાવડર તથા સમયસર ચરમ ના દુી કરણ, રસીકરણ અને 
વેતરની ઓળખ માટે કાળજી રાખે તો આ તકલીફ ૂર કરી ર્કાય. 

વાાંઝીયાપણાના કારણો 

 આંવર્ક (હાંગામી) વાાંઝીયાપ ુ ાં આંતાંકરક અને બાહય કારણોસર 
હોય છે. જયારે સાંપણૂા વાાંઝીયાપ ુ ાં હાંમેર્ા આંતકરક કારણોથી જ ઉદભવે 
છે. ર્ારીકરક ખામીઓ જનનાાંગોની ુ-રચના કે વવ ૃવતઓ, અંડાર્ય ુાં 
અયોગ્ય કાયા, સીસ્ટીક ઓવરીઝ, કાયમી પીળો મસો, અંત:સ્ત્રાવી 
ગ્રાંવથઓના દોિો અને અ કુ ઓલાદ યા પ્રાણીગત અને આ વુાંવર્ક 
ુણુોને લીધે ઉદભવતા કારણોને આંતકરક ગણી ર્કાય. જયારે બાહય 
કારણોમાાં ખુ્યત્વે વ્યવસ્થાકીય, પોિણ જન્દ્ય, રોગ જન્દ્ય અને મોસમના  
ફેરફારનો ફાળો ૭૦-૭પ% જેટલો છે. આ બાહય કારણો ઉપર પ  ુ
પાલક સાંપણૂા વનયત્રાંણ લાવી ર્કે તો તેના પ ઓુમાાં વ ાંધ્યત્વની 
સમસ્યા ઘણે અંરે્ હલ થઈ ર્કે તેમ છે. આથી આ સમસ્યાના ખુ્ય 
કારણોની ચચાા અતે્ર કરી ુ ાં. 

અ. આંતરરક કારણો 

 ઉંમર અને ર્ાકરરીક વજનની રષ્ટીએ પ્રાણી પખુ્ત બને અથવા 
તો ગભા ધારણ કરી ર્કે એ ુાં થાય, છતાાં પણ જો ગરમી કે વેતરમાાં 
આવ ુાં ન હોય તો એક ગાંભીર પ્રશ્ન ગણાય અને આવા પ ઓુની 
કાળજી પવૂાક ડૉક્ટરી તપાસ કરાવવી જોઈએ. કારણ કે એ પ  ુકદાચ 
સાંપણૂા કે આંવર્ક વાાંઝી ુ ાં હોય ર્કે છે. પણ મોટે ભાગે એ ુાંગી કે ઓછી 
ગરમીવાળાં પ્રાણી જ હરે્. સામાન્દ્ય રીતે દરેક પ્રાણી તેની જાત પ્રમાણે 
ચોકકસ ઉંમર અને વજન બાદ પખુ્ત થાય છે. આમ છતાાં પ્રાણીઓનો 
વૈજ્ઞાવનક ઢબે ઉછેર, આહાર, માવજત અને સાંવધાન થાય તો કોઈ પણ 
પ્રાણી વહે ુાં પખુ્ત બની ર્કે છે. પ્રાણી પખુ્ત વય ુાં થાય એટલે તે 
અવશ્ય વેતરમાાં આવ ુાં જોઈએ અને બાંધા  ુજોઈએ અથવા ફેળવવામાાં 
/ બાંધાવવામાાં ન આવે તો ૧૮-ર૧ કદવસે વનયવમત વેતરે આવ ુાં 
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જોઈએ. પરાં  ુ આમ ન થાય તો એવા પ્રાણીઓની  તપાસ કરાવી  
યોગ્ય સારવાર કરાવવી જોઈએ. અથવા સાંપણૂા વાંધ્યત્વ ખાતરી થતાાં 
તાત્કાચલક વનકાલ કરવો જોઈએ. 

 પ ઓુમાાં વાાંઝીયાપણાના લક્ષાણોમાાં ખુ્યત્વે ઋ કુહનતા કે 
વેતરનો અભાવ, વારાંવાર ઉથલા મારવા, ઋ  ુ ચક્ર અને ઋ કુાળની 
અવનયવમતાઓ, કાયમી વેતર, વારાંવાર તરવાઈ જ ુાં કે ગભાપાત થવો, 
ગભાાર્યમાાંથી કાયમી બગાડ પડવો તેમજ માદા પ્રાણીઓમાાં નરના 
ર્ાકરરીક લક્ષાણો જેવો ફેરફાર થવા વગેરે છે. 

 સામાન્દ્ય રીતે વવયાણ પછી ત ુ ાંરસ્ત પ્રાણી એક થી ત્રણ 
મકહનાની અંદર જ વેતરે આવી જ ુાં જોઈએ. પરાં  ુજો વેતરનો સમય  
એના કરતાાં લ ાંબાય તો એ ચચિંતાજનક બાબત ગણાય અને તાત્કાચલક 
ડોકટરી સલાહ સારવાર કરાવવી કહતાવહ છે. વળી આંતકરક કારણોસર 
ઉદભવતા વાંધ્યત્વ કે વાાંઝીયાપણામાાં પ  ુપાલક ભાગ્યેજ કાંઈ કરી ર્કે 
તેમ હોય, આવા કકસ્સોઓમાાં  વહલેી તકે પ ચુચકકત્સકની સલાહ- ચુન 
લઈ માગાદર્ાન મેળવી લે ુ ાં ઈચ્છનીય છે. જેથી અંડાર્ય અને 
અંડવાહીનીઓની ુ-રચના કે ખામીવાળા અને વ્હાઈટ હીફર  
ડીસીજવાળા પ્રાણીઓનો વનકાલ કરી આવથિક બોજ હલકો કરી ર્કાય. 

બ. બાહય કારણો 

 ૧. વ્યવસ્થાકીય 

 ર. પોિણજન્દ્ય અને મોસમના ફેરફાર 

૧. વ્યવસ્થાકીય 

 ૂધાળા પ્રાણીઓ રાખનાર મોટો વગા આ  ધાંધાને ગૌણ ધાંધા 
તરીકે અપનાવે છે. તેથી તેમનામાાં ગાય કે ભેંસની ર્રીર રચના અને 
પ્રજનનચક્ર વવરે્ બ ુ થોડુાં જ્ઞાન હોય છે. પ્રાણીના વેતરની વનર્ાનીઓ 
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જેવી કે બેચેની-ઉશ્કેરાટ, દોડા દોડી, ખોરાક લેવામાાં અને વાગોળવામાાં 
ઘટાડો, ભાાંભર ુાં, બરાડ ુાં કે આરડ ુાં, પુાંછડી ઉંચી રાખવી, બીજા 
જાનવરોને ચાટ ુાં, બીજા જાનરવરો ઉપર ૂદ ુ ાં અથવા ૂદવા દે ુ ાં, 
દોહવા ન દે ુ ાં, ડબકાઈ રહે ુ ાં કે બચ્ચાને ધાવવા ન દે ુ ાં, વારાંવાર થોડો 
થોડો પેર્ાબ કરવો, યોવનમાગામાાંથી કાચ જેવી સફેદ, સ્વચ્છ, ચીકણી 
લાળી પડવી, યોવન ખુનો સોજો તથા આંખોમાાં રતાર્ વગેરેમાાંથી 
ભાગ્યેજ બે કે ત્રણ વનર્ાનીઓ આવા પ પુાલકો ઓળખી કાઢી ર્કતા 
હોય છે. ઉપરાાંત, વીયાદાન માટે કયો સમય સૌથી શે્રષ્ઠ ગણાય અને 
ત્યાર પછી કેવી સાંભાળ રાખવી એ અંગે પણ તેઓ ઘ ુાં ઓછાં  જાણતા 
હોય છે, તેથી ઘણી વખત પ્રાણી વેતરમાાં આવી અને ઓલવાઈ જાય 
ત્યાાં ધુી તેમને તેની ખબર પડતી નથી. પ્રાણીને વહે ુાં યા મોડુાં 
વીયાદાન માટે લઈ જવામાાં આવે છે અને ઘણીવાર તો સ ળુુ ુલઈ 
જવામાાં આવ ુાં નથી. બીજુ ાં અ કુ ગ્રામપાંચાયતો અને મોટા ધણમાાં 
ભાગ્યેજ એકાદ સાાંઢ-પાડો હોય છે અને કોઈ વાર આવા એક જ પાડા 
પાસે એક કદવસમાાં વીસ થી વધારે ભેંસો ુદરતી રીને ફેળવવા માટે 
લઈ જવામાાં આવે છે  અને તે પણ સરેરાર્ દરેક ભેંસ ઉપર ર-૩ વાર 
ઠેકવવામાાં આવે છે. પકરણામે  આવા પાડાની ફલીકરણ ર્કકત અને 
ફળદ્રપુતા જોખમાય છે અને ભેંસો સગભાા થતી નથી. એટ ુાં જ નહી 
તેની ખાતરી કરવાની કોઈ કાળજી લેવાતી નથી. આથી પ્રાણીઓને 
સમયસર ફેળવી ર્કાતા નથી અને ફેળવ્યા  છતાાં ચબન સગભાા 
પ્રાણીઓની, ગભાધારણ ખાત્રીના અભાવે યોગ્ય સારવાર કરાવી ફરી  
વેતરમાાં લાવી ફેળવી ર્કાતા નથી. અને આમ વ્યવસ્થાકીય ખામીઓને 
કારણે પ્રાણીઓમાાં વાાંઝીયાપણાાં ુ ાં પ્રમાણ વધ ુાં જાય છે. 

 આમ, જો યોગ્ય સમયે એટલે કે વેતરની ર્રૂઆત બાદ ૧ર થી 
૧પ કલાકે બીજદાન કરાવ્યા બાદ જો પ્રાણી ર થી ૩ માસ દરમ્યાન 
ફરી વેતરે ન આવે તો તે દરમ્યાન તેની ગભાધારણ ચચકકત્સા કરાવી 
લેવી બુજ આવશ્યક છે, જેથી બીન સગભાા પ્રાણીઓને ફરી વેતરમાાં 



 

42 પ  પાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન   વર્ષ: જાન્ય આરી:૨૦૧૭ 

 

લાવી સમયસર ફેળવી સગભાા કરી ર્કાય. ઉપરાાંત ુદરતી રીતે 
ફેળવવા કરતાાં  ૃવત્રમ બીજદાન પધ્ધવત અપનાવવાથી એક જ 
લુ્યવાન સાાંઢ- પાડાથી મોટી સાંખ્યામાાં  ગાયો-ભેંસો ફેળવી ર્કાય છે, 

તથા જનનાાંગોના રોગો ુ ાં વનદાનપણ થઈ ર્કે છે. ૃવત્રમ બીજદાન માટે 
વપરા  ુ વીયા રોગ કુત સારી ુણુવતા વાળાં અને યોગ્ય રીતે સાંગ્રહ 
કરે ુાં હોય છે. 

ર. પોિણજન્દ્ય અને મોસમના ફેરફારો:- 

 ર્કકતદાયક, સપ્રમાણ પોિણ કુત આહારના અભાવે 
પ્રાણીઓના ર્ારીકરક વવકાસમાાં અને જનનાાંગોના કાયામાાં માઠી અસર 
પડે છે અને પખુ્તગાય-ભેંસમાાં વેતરચક્રનો અભાવ તથા દૃ્ધિ પામતી 
વોડકીઓમાાં પખુ્તતાની ઉંમર અને વેતર લાંબાઈ જાય છે. જો ખોરાકમાાં 
અ કુ પ્રકારના જરૂરી તત્વો જેવાકે વવટામીન-એ, ડી અને ઈ  તેમજ 
કેલ્લ્ર્યમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેવર્યમ, આયોડીન અને વમનરલ તત્વોનો  
અભાવ કે ઉણપ હોય તો પ્રાણીમાાં વ્યાંધ્યત્ય આવે છે અને વેતરચક્રની  
ગેરહાજરી, વારાંવાર ઉથલા મારવા, ગભા રહવેામાાં શુ્કેલી પડવી, 
ગભાપાત અને મરેલા અથવા નબળા બચ્ચાાં જન્દ્મવાાં, ઓર/ મેલી ન 
પડવી વવગેરે લક્ષાણો પ્રદવર્િત થાય છે. 

 ઉપરોકત ખનીજ અને પોિકતત્વોની સૌથી વધારે જરૂર ખાસ 
કરીને જયારે લીલો ઘાસચારો ન મળતો હોય ત્યારે ઠાંડી, ગરમી અને 
વરસાદથી ઉભા થતા પ્રવત ુળ સાંજોગોમાાં જૂ, કવથરી, ઈતરડી, માખી, 
ચાાંચડ જેવા બાહય પરોપજીવીઓના ુમલાથી પ્રાણી પીડાતાાં હોય ત્યારે 
પ્રાણીઅને કોઈ રોગ લાુ ુ પડયો હોય ત્યારે, અને વેતરના તેમજ 
ગભાધાનના સમય દરમ્યાન હોય છે. 

 પછાત ગામડાાંઓમાાં જયાાં મોટેભાગે ગરીબ ખેડૂત પ પુાલન 
કરતાાં હોય છે ત્યાાં આખા વિા દરમ્યાન પરૂતો પોિણ કુત આહાર 
મળતો નથી. વળી ુ ષ્કાળની પકરસ્સ્થતીમાાં અ કુ વવસ્તારોમાાં 
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જમીનમાાંજ પાણી ન હોય ત્યાાં લીલો ઘાસચારો ઉગાડવા ુ ાં ર્કય બન ુાં 
નથી. પકરણામે આવા પ્રદેર્ો અને ગામડાાંઓમાાં વાાંઝીયાપણાાંની  
સમસ્યા ખૂમરાને લીધે જ ખાસ જોવા મળે છે. અને તે પણ ઉનાળાની 
ગરમીના કદવસોમાાં સૌથી વ  ુ હોય છે. ભેંસોમાાં ુ ાંગી ગરમી અને 
ઋ કુહનતા તથા ઋ ચુક્રનો અભાવ ઉનાળાની ગરમીના કદવસોમાાં 
મોસના ફેરફારોને લીધે અને અપરુતા આહારને લીધે ખાસ જોવા મળે 
છે. પરાં  ુ ચોમા  ુ ર્રૂ થતાાં ઠાંડુાં વાતાવરણ અને લીલોચારો પષુ્કળ 
મળતા તેઓ આપ મેળે વેતરે આવવા લાગે છે. આમ કોઈ પણ પ્રાણીને 
યોગ્ય વાતાવરણ, સાંપણૂા પૌષ્ટીક આહાર અને માવજત કરવામાાં આવે 
તો તે વિા દરમ્યાન ગમે ત્યારે વેતરમાાં આવે છે અને સગભાા બને છે. 
ઘાસચારામાાં ખનીજતત્વો અને વવટામીનની ઉણપ ૂર કરવા પ્રણીઓને 
દરરોજ વમનરલ મીક્ષચર આપ ુાં જોઈએ. પખુ્તવયના પ્રાણીને 
દરરોજના ૬૦ ગ્રામ તથા ધાવણ છોડ ુાં હોય તેવાાં બચ્ચાને દરરોજ રપ 
ગ્રામ અને ત્યાર બાદ પ્રાણીની ઉંમર અને કદને ધ્યાનમાાં રાખી યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં ઉપરોકત વમશ્રણ આપ ુાં કહતાવહ છે. વળી ખોરાકમાાં વધારે 
પડ ુાં પ્રોટીન અને ચરબી આપવાથી પણ વાાંઝીયાપ ુ ાં આવી ર્કે. તેથી  
જરૂર કરતાાં વધારે ખોરાક પણ કુર્ાનકારક છે. જો કે  આપણે ત્યાાં આ 
પ્રશ્ન ખાસ જોવામાાં આવતો નથી. 

દ ધાળા પ્રાણીઓમાાં ઋ  રહનતાના પ્રકાર, કારણો અને સારવાર 

દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓમાાં યોવનના આરાંભ અને પખુ્તતાની વયે 
પહોંચ્યા બાદ તેના જીવન પયાન્દ્ત અંડાર્ય ુાં કાયા અને ઋ ચુક્ર 
વનયવમતપણે ચા  ુ જ રહે ુ ાં જોઈએ. વસવાય કે સગભાાવસ્થા દરમ્યાન 
અને પ્રસવ બાદ ૧.પ થી ર માસ માટે ઋ ચુક્રનો અભાવ એક સામાન્દ્ય 
ઘટના છે. પ્રાણી ુ ાં ઋ ચુક્ર વનયવમત રીતે કાયાર્ીલ છે. તેનો ખ્યાલ 
ઋ કુાળ/ વેતરને લીધે પ્રાણીમાાં દર ૧૮ થી ર૧ કદવસે થતાાં ર્ાકરરીક, 

માનવસક અને અન્દ્ય ફેરફારોથી આવી ર્કે છે. પરાં  ુઘણાાં કકસ્સાઓમાાં 
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આ ક િ્રયા બાંધ જણાવ છે અને પ્રાણી ઋ કુાળ દર્ાાવ ુાં નથી. 
પ્રાણીઓના ઋ ચુક્રને અસર કરતી સ્સ્થવતઓમાાં ઋ કુાળ અભાવ 
અથવા ઋ કુહનતા sAnoestrus) ખુ્ય ચચહન છે. ગાય-ભેંસ અને અન્દ્ય 
પ્રાણી ઋ કુહનતા દર્ાાવે છે, જેને લીધે તેઓને ફેળવી ર્કાતાાં નથી અને 
વ્યાંધ્યત્વની પકરસ્સ્થતી ુ ાં વનમાાણ થાય છે. ઋ કુહનતા કે ગરમીના 
અભાવ માટે અનેક કારણો જવાબદાર છે. ુલ વ્યાંધ્યત્વના કકસ્સોઓમાાં 
વાવિિક ૩૦ થી ૩પ ટકા વ્યાંધ્યત્વતો ફકત ઋ કુહનતાના લીધે જે જોવા 
મળે છે, જે આવથિક રષ્ષ્ટએ પ પુાલક, ડેરી ઉદ્યોગ રાજય અને રાષ્રને 

બૂ જ કુર્ાનકારક છે. સામાન્દ્ય રીતે વનયવમત ગરમીમાાં આવતી 
ગાયો-ભેંસો ુ ાં તેના ઋ કુાળ માટે બરાબર ધ્યાન આપીને વનરીક્ષાણ 
કરવામાાં ન આવ ુાં હોય તો પણ પ પુાલકને થાય છે કે તેના પ્રાણીઓ 
ઋુ કુહનતાથી પીડાઈ રહયા છે. ખાસ કરીને પ્રસવ બાદ (Post-Partumf 
કે ફેળવ્યા બાદ (Post-Service) પ્રાણીઓ ઋ કુહનતા દર્ાાવે છે. 
તદઉપરાાંત ર્ારીકરક વવકાસની ખામીઓથી ઓછા વજનવાળી 
પખુ્તવયની વોડકીઓ-પાડીઓમાાં પણ ઋ કુહનતા જોવા મળે છે. જેને '' 

પોસ્ટ પ્ બુટાલ એનઈસ્રમ '' (Post-Pubertal Anoestrus)કહ ે છે.  આવા 
કકસ્સાઓમાાં પ્રાણીની ઝીણવટભરી જાવતય તપાસથી અંડાર્યો કે 
કડમ્ભગ્રાંથીઓની અને પ્રજનન અવયવોની સ્સ્થવતઓ ખ્યાલ મેળવી 
ર્કાય છે. પ પુાલકે પ્રાણીને છેલ્લે ફેળવ્યા અંગેની તેમજ અન્દ્ય બીજા 
ચચહનો જોવામાાં આવ્યા હોય તો તે અંગેની માકહતી પ ચુચકકત્સકને 
આપવાથી આ સમસ્યા ુ ાં વનદાન અને સારવાર વ  ુચોકકસાઈથી થઈ 
ર્કે છે તેથી ઘણાાં સારા પકરણામો મેળવીર્કાય છે. 

ઋ  રહનતાના કારણો 

પીળા મસાની હાજરી: સામાન્દ્ય રીતે રજગ્રથીમાાંથી જે જગ્યાએથી રજ 
છટુાં પડે છે એ જગ્યાએ સફળ ગભાધારણ થતાાં પીળો મસો બને છે. અને 
જો ગભાધારણ ન થાય તો પીળો મસો ઓગળી જાય છે અને વેતર 
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આવવા ુાં ચક્ર ચા  ુ થાય છે. ઘણી વખત ગાભણ અવસ્થા જાળવવા 
માટે રજગ્રાંથી પર બનેલ પીળો મસો વવયાણ પછી ઓગળી જતો નથી 
અને જાનવર વેતરમાાં આવ  ુનથી. 

અનવકસીત રજગ્રાંનથ: બચ્ચાના ઉછેરમાાં ખામી રહી હોય ત્યારે જરૂરી 
કરાટુાં પીવડાવેલ ન હોય, સમયસર ૃમીના દુી કરવામાાં આવી ન હોય 
અને છ માસની ઉંમરથી જ ખનીજ તત્વોનો પાવડર ખવડાવવા ુ ાં ચા  ુ
કરવામાાં આવ્  ુ ન હોય તો પોિણના અભાવે રજગ્રાંવથઓનો સાંપણૂા 
વવકાસ થતો નથી. પણૂા વવકસીત રજગ્રાંથીનો આકાર અને કદ બદામના 
ઠળીયા જેવો હોય છે જયારે અવવકસીત રજગ્રાંથી બૂ જ નાની હોય છે 
આથી જાનવર વેતરના ચચહનો બનાવ ુાં નથી. 

 વેતર પારખવામાાં કચાિ:- જાનવર વેતરમાાં આવ્યાના ચોકકસ બાહય 
ચચન્દ્હો હોય છે ઘણી વખત પોિણના અભાવને લીધે જાનવર વેતરમાાં 
આવે છે પણ ચોકકસ લક્ષાણો બતાવ ુાં નથી જેને બહરેૂ વેતરે આવ્  ુ
એમ અથવા તો સાયલન્દ્ટ હીટ એ ુાં કહવેામાાં આવે છે. અ કુ 
કકસ્સોઓમાાં એ ુાં પણ બને છે કે જાનવર ુાં રહઠેાણ અને માચલકના 
રહઠેાણ વચ્ચે ઘ ુ ાં અંતર હોય છે આથી પણ વેતરની ચોકકસતા 
પકડાઈ ર્કતી નથી. એક અ ભુવ એ  ુ પણ જણાવે છે કે 
વાાંઝીયાપણાના કેમ્પમાાં સારવાર માટે આવેલ જાનવરોમાાંથી ૧૬% થી 
ર૦% વેતરમાાં હોય છે. જેની માચલકને ખબર જ હોતી નથી. 

ઋ  રહનતા અટકાવવાના ઉપાયો 

 પ પુાલકે પોતાના પ્રાણીઓને ઋ કુાળ અભાવથી બચાવવા 
માટે સારી માવજત, પૌષ્ષ્ટક સમતોલ આહાર, ર્ાકરરીક અને જાવતય 
સ્વાસ્થય સેવા ુ ાં વનયમન, યોગ્ય ઋ કુાળ વનદાન અને બીજદાન તથા 
વહલેી તકે ગભાધારણ તપાસ કરાવવી બૂ જ આવશ્યક છે, અને તો જ 
પ પુાલન વ્યવસાય આવથિક રષ્ષ્ટએ પોસાય ર્કે. જે પ પુાલક 
ઉપરોકત બાબતો પ્રત્યે ુલાક્ષ સેવે છે તેને કુસાન ભોગવવાનો વારો 
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આવે છે. વળી ઋ કુહનતાના મોટાભાગના કકસ્સાઓ અપરૂતા પોિણ, 

માવજત, ર્ાકરરીક વજન, ઋ કુાળ વનદાન અને ગભાધારણ તપાસની 
અવગણનાને લીધે ઉભા થતાાં હોવાથી આવી બાબતો પ્રત્યે પરુ ુ ાં ધ્યાન 
આપવામાાં આવે તો ઋ કુહનતાની સમસ્યા નજીવી જ રહ ે છે અને તે 
પણ  પ  ુ તબીબના માગાદર્ાન અને સારવારથી હલ કરી ર્કાય છે. 
આમ પ પુાલન વ્યવસાય નફાકારક વનવડી ર્કે છે. 

ઋ  રહતાનીસારવાર 

 ખરી ઋ કુહનતા કે '' ટ્રુ એનઈસ્રસ'' માટે જવાબદાર કારણોને 
ઓળખી કાઢી તેને ૂર કરવાથી આવા પીડીત પ્રાણીઓની સારવાર કરી 
ર્કાય છે. આ પ્રકારની ઋ કુહનતામાાં અંત:સ્ત્રાવથી સારવાર ધ્વારા 
ચોકકસ પકરણામો મળતાાં નથી. તેમ છતાાં વનદાન જુબ વપતવપિંડ પે્રરક 
અંત:સ્ત્રાવો જેવા કે એલ.એચ., એફ.એસ.એચ., એચ.સી.જી., 
પી.એમ.એસ.જી., વવગેરેના ઈન્દ્જેકર્નો આપવાથી ફાયદો થાય છે. 
પો િ્ાાણના અભાવે ઋ કુહનતાથી પીડાતા પ્રાણીઓને પ્રોટીન, કાબોદીત 
અને ચરબી કુત પદાથોને તથા પ્રજીવકો અને ખનીજતત્વો સભર 
સમ ચુલત આહાર પરૂતાાં પ્રમાણમાાં આપવાથી તથા જરૂરી પ્રજીવકો 
અને ખનીજતત્વોના ઈન્દ્જેકર્નો આપી ૪ થી ૬ અઠવાકડયામાાં વેતરમાાં 
લાવી ર્કાય છે. વળી ઉછરતાાં પ્રાણીઓમાાં અને વવયાણ પહલેાાં તથા 
પછી પરૂતો પૌષ્ષ્ટક આહાર પરુતા પ્રમાણમાાં આપવામાાં આવે તોઆ 
પ્રકારની સમસ્યા જવલ્લેજ પેદા થાય છે. ફ્રીમાકટિન તથા અન્દ્ય 
કડમ્ભગ્રાંવથઓ અને જનનાાંગોની ુરચનાને લીધે ઋ કુહનતાથી પીડાતા 
પ્રાણીઓને ધણમાાંથી ૂર કરવા વસવાય બીજો કોઈ વવકલ્પ નથી. 
કડમ્ભગ્રાંવથના અ ુાદવાળી ગાયોને આ એક તરફી ખરાબ ગ્રાંવથ ૂર કરી 
વેતરમાાં લાવી ર્કાય છે. વનસ્પવતજન્દ્ય ઈસ્રોજનને કારણે કડમ્ભગ્રાંવથની 
પકુટમયતાથી પીડાતા ઋ કુહન પ્રાણીઓમાાં આ ુાં ઘાસ ખવડાવવા ુ ાં 
બ ાંધ કરવાથી ફાયદો થાય છે. અર્કત અને ર્ારીકરક નબળાઈવાળા 
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પ્રાણીઓમાાં ઓછા વજન ુાં કારણ ૂર કરી પરૂતો પૌષ્ષ્ટક આહાર 
આપવાથી વજન વધે છે અને  તેઓ આપમેળે ગરમીમાાં આવવા લાગે 
છે. 

 વ  ુ ૂધ ઉત્પાદન સાથે સાંકળાયેલ ઋ કુહનતાવાળા 
પ્રાણીઓમાાં પોિણ ુાં સ્તર વધારીને કે ધીમે ધીમે ઓછાં કરીને ઋ કુાળ 
અભાવની સારવાર કરી ર્કાય છે. ભેંસોમાાં ઉનાળા દરમ્યાન ઋ ચુક્રની 
અવનયવમતતાઓ અને ર્ાાંત કે નબળા ઋ કુાળ ુાં પ્રમાણ વ  ુજોવા મળે 
છે. પરાં  ુ તેઓને પરૂતો સમતોલ આહાર અને ઠાંડુ હવામાન આપવમાાં 
આવે તથા કદવસમાાં ૩ થી ૪ વખત ઠાંડા પાણીથી નવડાવવામાાં કે 
તળાવમાાં બેસવા દેવામાાં આવે તો ઉનાળાની ગરમઋ મુાાં પણ ભેંસો 
ઋ કુાળ/ વેતરના ચચહનો દર્રિ્ાાવી ર્કે છે અને આખા વિા દરમ્યાન 
ફેળવી સગભાા કરી ર્કાય છે 

ઉથલા મારતી(રીપીટષ  બ્રીડર)ગાય / ભેંસોના કરણો અને તેન ાં નનવારણ 

 પ પુાલકો ધ્વારા કરાતી ફરીયાદોમાાં ખુ્યત્વે તેઓના 
જાનવરોને સમયસર ફેળવવા છતાાં વારાંવાર વેતરમાાં પાછા ફરે છે 
અથવા તો ઉથલા મારે છે તે છે. આના કારણે પ્રાણી  વવયાણ પહલેા( 
વાછરડી-પાડી) કે વવયાણ બાદ (ગાય-ભેંસ) બ  ુજ મોડી ગાભણ થાય 
છે. અને પ્રથમ વવયાણની ઉંમર કે બે વવયાણ વચ્ચેનો ગાળો વધતો 
જાય છે. આ સમયગાળો વધતા પ પુાલકને આવથિક રીતે મોટુાં કુસાન 
વેઠ ુાં પડે છે.   

ઉથલા મારવાના કરણો:- 

 જાનવરોમાાં ઉથલા મારવાના કારણો નીચે છે. 

૧. પ્રજનન તાંત્રના અવયવોની જન્દ્મજાત ખામીઓ 

ર. અંડ, કુ્રા  ુકે ભ્રણૃમાાં જનીનોની ખામી અથવા વયો દૃ્ધિ. 
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૩. ચેપ અથવા પ્રજનનતાંત્રના અવયવોનો સોજો 

૪. અંત:સ્ત્રાવો ને પેદા કરતી ગ્રાંવથઓના કાયામાાં ખામી 

પ. પ ઓુની સાર-સાંભાળ અને પોિણની ખામી. 

 ઉપરોકત કારણોને લીધે ખુ્યત્વે અંડના ફચલનીકરણમાાં આડ 
ઉભી થાય છે અથવા તો ભ્રણૂનો નાર્ થાય છે. 

૬. વવલાંચબત ૃવત્રમ બીજદાન  

 ૭. ગભષધારણ નનષ્ફળતા:- સૌથી આદર્ા પધ્ધવતમાાં અંડપાતના 
પકરણામે છટુ પડેલ અંડબીજ ફળી તુ થાય છે. પરાં  ુ ઘણાાં ભ્રણૂો 
ર્રૂઆતની સગભાાવસ્થામાાં નાર્ પામે છે. જાનવરોમાાં ફલન સમયે 
અંડબીજ ુાં ફલીકરણ ુાં પ્રમાણ ૮પ ટકા જેટ ુાં છે. ૧૯માાં કદવસે ૬૦ થી 
૬પ ટકા પ્રાણીઓ સગભાા હોય છે અને ૪૦ માાં કદવસે આ પ્રમાણ પપ 
થી ૬૦ ટકા જણા ુાં છે. આથી એમ કહી ર્કાય કે સગભાાવસ્થાના પ્રથમ 
૪૦ કદવસમાાં ૩૦ થી ૩પ ટકા ણુ્રો નાર્ પામે છે. સાંર્ોધનના આધારે 
એ ુાં મા મુ પડ  ુ છે કે સૌથી વ  ુ ણુ્રોનો નાર્ ગભાવસ્થાનાાં 
ર્રૂઆતના ૮ થી ૧૬ કદવસ દરમ્યાન થાય છે. આમ છતાાંયે ર્રૂઆતની 
સગભાાવસ્થા ુ ાં વનદાન વહલેામાાં વહે ુાં ર૧ કદવસ બાદ કરવા રૂવધરજલ 
અથવા ૂધમાાંના પ્રોજેસ્ટેરોન નામના અંત:સ્ત્રાવ ુાં પ્રમાણ માપવાની 
પધ્ધવત વવકસાવેલ છે. 

૮. િરૂઆતની ગભષવસ્થામાાં ગભષનાિ::- કયારેક જાનવરો ફલનબાદ ર૧ 
થી ર૪ કદવસ ધુીના ગાળામાાં ગરમી માાં આવતા જોવા મળે છે. આ 
પકરસ્સ્થતી ફલન વનષ્ફળતા, કડમ્ભગ્રાંવથની ખામીઓ અથવા તો 
સાંસગાજન્દ્ય જાવતય રોગોને લીધે થઈ ર્કે છે. જાવતય સાંસગાથી ફેલાતા 
રોગોથી રપ% જેટ ુાં ગભાનાર્ ુાં પ્રમાણ જણા  ુછે. ઉપરાાંત આ વસવાય 
ઈન્દ્ફેકર્ીયસ બોવાઈન રાઈનો રેકાઈટીસ, બોવાઈન વાઈરલ 
ડાયેરીયાના વવિા ઓુનો ચેપ, વીબ્રીઓસીસ, સાલમોનેૡોસીસ તથા 
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લેપ્ટોસ્પાયરોસીસથી ગભાનાર્ થતાાં સગભાાવસ્થાના પાછલા ગાળામાાં 
ગભાપાતના કકસ્સા જોવા મળે છે. 

૯. સગભાષ કનૃિમ બીજદાન:- સગભાાવસ્થાકાળ દરવમયાન  અ કુ 
જાનવરો ગરમીમાાં આવે છે. આવા પ્રાણીઓમાાં પરેૂપરૂી તપાસ કયાા 
વગર સગભાાવસ્થાકાળ દરમ્યાન ૃવત્રમ બીજદાન કરવામાાં આવે  તો 
ગભા નાર્ પામે છે. પવૂાવત બીજદાન કરાયેલ જાનવરોને ફરીથી 
બીજદાન કરતાાં પહલેા ઝીણવટભરી તપાસ કરવી કહતાવહ છે. આમ 
જોતાાં ગ્રામ્યક્ષોત્રમાાં વનયવમત  ગભાવનદાન ુાં મહત્વ સમજાય છે. જોકે 
પવૂાવત બીજદાન થયેલ પ્રાણીઓમાાં બીજદાન માટે વપરાતી બીજદાન 
ગન જો ગભાાર્ય ગ્રીવાના મધ્યભાગ ધુીજ દાખલ કરવામાાં આવે તો 
ગભાનાર્ ુાં જોખમ ઓછાં રહ ેછે. આ વનયમ ૃવત્રમ બીજદાન કૌર્લ્યમાાં 
ચસુ્તપણે અમલ થાય તે જરૂરી છે. જેથી સગભાા જાનવરોમાાં ૃવત્રમ 
બીજદાન ુાં પ્રમાણ ઘટરે્ અને ગભા ુ ાં રક્ષણ થરે્. 

૧૦. રજન  પરરપકવ ન થ  ાં:- મગજમાાં રહલે ર્ીિાસ્થ ગ્રાંથીમાાંતી 
એફ.એસ.એચ. નામનો સ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે. જેની અસરથી 
રજગ્રાંથીમાાંથી એક રજ વવકસીત થાય છે મોટુ થાય છે અને પકરપકવ 
બને છે અને છટુ પડે છે. ઘણી વખત આ  સ્ત્રાવની ઉણપથી રજ 
પરીપકવ થ ુાં નથી અથવા રજગ્રાંથી નાની હોવાથી રજ પરીપકવ થ  ુ
નથી. 

૧૧. રજસ્ખલન રિયામાાં ખામી:- રજગ્રાંથી ઉપર પકરપકવ થયેલ રજ 
એલ.એચ નામના સ્ત્રાવની અસરથી છટુ પડે છે. આ એલ.એચ. નામના 
સ્ત્રાવન મગજમાની ર્ીિાસ્થ ગ્રાંથીમાાંથી છટુ છે. જો આ એલ.એચ. 
સ્ત્રાવની ખામી હોય તો રજ છટુ પડ  ુનથી અને રજગ્રાંથીમાાંજ ર્ોિાય 
જઈ મરી જાય છે. 

૧ર. ફલીનીકરણ અવરોધ:- આપણે જાણીએ છીએ કે ફલીનીકરણ 
રજવાહીનીમાાં  રજગ્રાંથીના છેડા તરફ થાય છે. પરાં  ુજનન અવયવોની 
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ખામીથી રજ અને વીયાકણો ભેગા થઈ ર્કતા નથી આથી ગભા ધારણ 
માાં સફળતા મળતી નથી. 

૧૩. ગભષનો નાિ થવો:- ૃવત્રમ વીયાદાન થયા બાદ ફલીનીકરણ થાય 
છે સફળ ફલીનીકરણ થઈ તૈયાર થયેલ ગભાને ગભાાર્યની કદવાલ 
સાથે જોડાતા ઓછામાાં ઓછા ૩૪ કદવસ લાગે  છે. આ સમય દરમ્યાન 
ગભા ગભાાર્યના ૂધ નામના પ્રવાહીમાાંથી પોિણ મેળવે છે. એક 
વૈજ્ઞાવનક અભ્યાસ પરથી વસધ્ધ થયે છે કે ફલીત થયેલા બીજમાાંથી 
રપ-૩૦% ણૃ sEmbryo). આ ૩૪-૩પ કદવસના સમય ગાળામાાં જ 
નાર્ પામે છે. આના વનવારણ માટે પ આુહાર ખનીજ તત્વો અને ચરમ 
બાબતે પરુતી તકેદારી રાખવી રહી. 
  સામન્દ્યત: જો ૂધાળા જાનવરની સારી માવજત હોય  
તો અંદાજીત ૬૦ થી ૭૦ કદવસે ગરમી/વેતરમાાં આવતાાં હોય છે. તો 
આ સમયગાળા દરમ્યાન પ નેુ ફેળવી દે ુ ાં જો કે વવયાણ બાદની પ્રથમ 
ગરમી ુ ાંગી હોય છે.  

૧૪. ગભષપાત:- મરેલા યા તો જીવાંત પરાં  ુજીવી ન ર્કે તેવા ગભા ુ ાં 
ગભાવસ્થાકાળ દરવમયાન બહાર ફેંકાઈ જવાની ઘટનાને ગભાપાત કહ ે
છે. ગભાપાત હાંમેર્ા સામાન્દ્ય પ્રસવકાળથી વહલેો થાય છે. 
સગભાાવસ્થામાાં ૩ માસ પહલેાાં થતાાં ગભાપાતમાાં ગભા તેમજ ગભાવરણો 
મળ તૂ્ર તથા ઘાસ સાથે માચલકની જાણ બહાર ફેકાાંઈ જતાાં હોય છે. જે 
ઘણીવાર ૂતરાાં/ચબલાડા દ્વારા ખવાઈ જાય છે. પરાં  ુ ત્રણ માસ બાદ 
થતા ગભાપાતમાાં ગભા ુ ાં કદ મોટુાં હોવાથી માચલક જોઈ ર્કે છે. હાંમેર્ા 
ગભાપાત સમયે બચ્ચુાં મરે ુાં હોય તે ુ ાં બન ુાં નથી પણ બચ્ચુાં 
ગભાપાતના થોડા સમય બાદ મરી જાય છે. કયારેક ગભાવસ્થા 
દરવમયાન ગભાવરણોમાાં રહે  ુપ્રવાહી ર્ોિાય જતાાં ગભા તૃ્  ુપામે છે 
તથા ગભા પણ ર્ોિાયને કુાઈ જાય છે. જેને મમી તૂ ગભા તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે. આવા મમી તૂ ગભાને તેના કદના આધારે 
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પ્રોસ્ટાગ્લાન્દ્ડીન- (PG F2-α) ના ઈંજેકર્ન દ્વારા અથવા ર્સ્ત્રક િ્રયા ધ્વારા 
બહાર  કાઢી ર્કાય છે. 
 મોટાભાગના ગભાપાતો જીવા જુન્દ્ય ચેપોને લીધે થાય છે. 
જેમાાં બ્રસેુલોસીસ રોગથી થતા ગભાપાત ુાં પ્રમાણ વ  ુ હોય છે. અન્દ્ય 
રોગજન્દ્ય ઘટકો જેવાાં કે ઈન્દ્ફેર્ીયસ બોવાઈન રાઈનો રેકાઈટીસ, 

બોવાઈન વાઈરલ ડાયેરીયા, કેમ્પાયલોબેકટર ફીટસ, 

કોરાયનોબેકટેરીયમ પાયોજીનસ, લેપ્ટોસ્પાયરા, લીસ્ટેરીયા 
મોનોસાયટોજીનસ, સાલમોનેલ્લા, ફુગજન્દ્ય, અને અન્દ્ય કારણોથી પણ 
ગભાપાત થાય છે.  

 આથી સગભાા(૬ થી ૭ માસ) જાનવરોને ઉગ્ર ગરમીના 
સમયમાાં પણૂા લીલો ચારો તથા પીવા ુ ાં પાણી આપ ુાં જોઈએ. સગભાા 
જાનવરને ચરણ માટે છોડ ુાં ન જોઈએ અને ઝાડનો છાાંયો તથા ઠાંડા 
પાણીનો છાંટકાવ પરૂો પાડવો જોઈએ. જે ગરમીનો પ્રભાવ ઘટાડરે્ અને 
પકરણામે ગભાપાત થતો અટકાવી ર્કારે્. 

 જયાાં પ પુાલકો ધ્વારા તેઓના ગાય-ભેંસોની સાંપણૂા કાળજી 
લેવાય છે, વનયવમત સાં ચુલત ખોરાક તથા પાણી અને ઉતમ માવજત 
પરુી પાડવામાાં આવે છે ત્યાાં આવા જાનવરોમાાં બ ાંધાવયા બાદ ફળીકરણ 
દર વ  ુ(૮પ%) જોવા મળે છે અને બ ુ જ ઓછી સાંખ્યામાાં જાનવરો 
ગરમીમાાં પાછા આવે છે. પરાં  ુઆ સઘળી બાબતોનો આધાર ખુ્યત્વે 
પ પુાલકોની આવથિક સધ્ધરતા પર રહલેો છે. જો પ  ુ પાલકો 
પ વુ્યવસ્થા સાંતોિકારક નહીં કરી ર્કે અને વનષ્કાળજી દાખવરે્ તો 
જાનવરોને પરુ  ુપોિણ તથા માવજત નહીં આપી ર્કે. આ સાંજોગોમાાં 
ગાય-ભેંસોમાાં પ્રજનન સમસ્યાઓ જોવા મળરે્ અને પ ઉુત્પાદન તથા 
પ પુ્રજનન પર અવળી અસર પામરે્. 

૧પ. અંડાિયની પ રટમયતા(સીસ્ટીક ઓવરી): અંડાર્યની પટુીમયતા 
અથવા સીસ્ટીક ઓવરી એ પ્રાણી ર્રીરની એક કરતાાં વ  ુઅંત:સ્ત્રાવી 
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ગ્રાંવથઓના અંત:સ્ત્રાવોની અસમ લુાને લીધે ઉદભવીત સ્સ્થવત/ ખામી 
છે, અને પ વુ ાંધ્યત્વ તથા ઉથલાની સમસ્યાઓ માટે એક કારણરૂપ છે. 
વળી અંડાર્યની પકુટમયતાનો રોગ વ  ુ ૂધ ઉત્પાદન આપતી સારી 
ઓલાદની ગાયોમાાં અને કયારેક ભેંસોમાાં પણ જોવા મળે છે. ગાયોમાાં 
અને ભેંસોમાાં ુલ વ્યાંધ્યત્વના અ કુ્રમે ૧ર થી ૧૪ ટકા અને ૩ થી પ 
ટકા કકસ્સાઓ માટે અંડાર્યની પકુટમયતા જવાબદાર છે. 

સીસ્ટીક ઓવરીના પ્રકાર: 
 અંડાર્યની પકુટમયતા કે સીસ્ટીક ઓવરી નીચેના ખુ્યત્વે 
ત્રણ પ્રકારે જોવા મળે છે. 
(૧) પકુટમય પટુક (Follicular cyst) 

(ર) વપતધર પકુટમય પટુક (Luteal cyst) 

(૩) પકુટમય વપતવપિંડ (Cystic cyst) 

  

કારણો: 
 આ રોગ ઉંચી ૂધ ઉત્પાદનક્ષામતાવાળી ખાસ કરીને પરદેર્ી 
તથા સાંકર ઓલાદની ગાયોમાાં સોાૈથી વ  ુજોવા મળે છે. જે પ્રાણીઓને 
કોઢમાાં બાાંધી રાખવામાાં આવતા હોય તથા જેને કસરત કે પરૂતો 
યૂાપ્રકાર્ મળતો  ન હોય તેમાાં પણ આ રોગ વ  ુથતો જણાય છે. આ 

રોગ દરેક ઉંમરના પ્રાણીઓમાાં થઈ ર્કે છે. પરાં  ુ તે બીજાથી પાાંચમા 
પ્રસવ ધુીના ગાળામાાં વવરે્િ થાય છે. એકની એક ગાય પણ આ 
રોગથી વારાંવાર પીડાય ર્કે છે. વ  ુ ૂધ આપતી  ગાયોમાાં આ બીમારી 
વ  ુ પડતા પ્રોટીન કુત આહાર તથા વારાંવાર દોહવાને કારણે પણ 
થતી હોય તે ર્કય છે. પ્રસવબાદ ૧પ થી ૪પ કદવસના ગાળામાાં અને 
ખાસ કરીને વર્યાળાની (ઉચ્ચ પ્રજનનકાળ) ઋ મુાાં આ રોગ ુાં આવતાન 
સોાૈથી વ  ુ હોય છે. પ  ુ માદા કામોન્દ્માદ (વનમ્ફોમેનીયા) કે 
અંડાર્યની પકુટમયતાઓ ખાસ તો આ વુાંવર્ક કારણોને લીધે થાય છે 
અને અ કુ સાાંઢની ઓલાદમાાં આ રોગ આથી વ  ુથતો હોવા ુ ાં જણા  ુ
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છે. એલ.એચ. અંત:સ્ત્રાવની ઉણપ કે અભાવ અથવા એલ.એચ. અને 
એફ.એચ. (LH:FSH) અંત:સ્ત્રાવોની અસમ લુા સામાન્દ્ય અંડમોચનમાાં 
વવક્ષોપ પેદા કરે છે. જેથી અંડમોચન થ ુાં નથી અને અંડાર્યી 
પકુટમયતાના કકસ્સાઓ સજરિ્ાાય છે.  

લાક્ષાણણક ણચહનો: 

અંડાર્યની પકુટમયતાતથી પીડાતી ગાયો ખુ્યત્વે બે પ્રકારના ચચહનો  
દર્ાાવે છે.          

  (૧) પ મુાદા કામોન્દ્માદ (Nymphomania) અને 

 (ર) ઋ કુાળ અભાવ (Anoestrus) 

 પ મુાદા કામોન્દ્માદ/વનમ્ફોમેનીઆક ગાયોના અ કુ ટકા 
કાયમી વેતરના ચચહનો દર્ાાવે છે. જયારે બીજી ગાયો વારાંવાર 
અવનયવમત આંતરે લાાંબા સમય(૪૮ થી ૭ર કલાક) ધુી વેતરના તીવ્ર 
ચચહનો બતાવે છે. આવી ગાયો અર્ાાંત અને ઉન્દ્માદમાાં હોય છે. વારાંવાર 
આરડે છે, કયારેક મારકણી બની જાય છે અને બીજી ગાય કે સાાંઢને 
પોતાની ઉપર ઠેકવા દે છે. પરાં  ુમાટેભાગે આવી ગાયો બીજી ગાયો-
ભેંસો ઉપર, માણસ ઉપર કે અન્દ્ય સ્થાયી વનજીવ વસ્  ુઉપર પણ ૂદે 
છે. આવી વનમ્ફોમેનીઆક ગાયો સાાંઢની માફક વેતરમાાં આવતી અને 
વેતરે આવેલી ગોયોને વનપણુતાથી ઓળખી કાઢે છે અને તેના ઉપર 
ઠેકવા પ્રયત્ન કરે છે. સમચલિંગકા કુતા ુ ાં (Homosexual Bheaviour) 

લક્ષણ આ રોગથી પીડાતી ગાયોમાાં વ  ુ પ્રબળ રીતે જોવા મળે છે. 
જેથી આવી ગાયોને અંગે્રજીમાાં '' લુર કાઉઝ'' (Buller Cows)  કહવેામાાં 
આવે છે. ધણમાાં છટી ફરતી ગાયો આવા વતાન અને દોડાદોડીને લીધે 
પોતા ુ ાં  વજન ુમુાવે છે. વેતરના ચચહનોવાળી આવી ગયો વારાંવાર 
બીજદાન કે ુદરતી સમાગમ થવા છતાાં અંડમોચનના અભાવે સગભાા 
થતી નથી. 
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 જે ગયો ઋ કુાળ અભાવ ુાં લક્ષાણ દર્ાાવે છે તે મકહનાઓ 
ધુી વેતરમાાં આવતી નથી, અને આવે તો પણ સ્પષ્ટ ચચહનો  

દર્રિ્ાાવતી નથી. આથી પ પુાલક ઘણી વખત આવી ગાયોને સગભાા 
સમજી લેવાની લૂ કરે છે.  

 ર્ારીકરક રષ્ષ્ટએ, પકુટમય પટુક (ફોલીક લુર સીસ્ટ) ના 
કકસ્સાઓમાાં ૭૮ ટકા ગાયો શ્રોચણ બાંધનીઓની ઢીલાર્ (Relaxed 

Sacrosciatic/ Pelvic Ligaments) સ્પષ્ટપણે  દર્ાાવે છે. જયારે વપતધર 
પકુટમય પટુક (લ્ ટુીયલ સીસ્ટ) ના કકસ્સાઓમાાં ૪૦ ટકા ગાયો આ 
ચચહન દર્ાાવે છે. આ ઉપરાાંત પ મુાદા કામોન્દ્માદવાળી ગાયો વનરાંતર 
ગરમીમાાં રહતેી હોવાથી ગભાાર્ય તથા ભગ ઢી ુાં, જુે ુાં અને કદમાાં 
વધે ુાં જણાય છે તથ શ્રોચણબાંધનીઓની ઢીલાર્ને કારણે કયારેક 
યોવનભ્રાંર્ (Vaginal Prolapse) અને વાત-યોવન (Pneumo- Vagina)  ની 
વવ ૃવતઓ પણ જોવા મળે છે. સીસ્ટીક ગાયોના યોવનમાગામાાંથી 
શ્લેષ્મ/લાળી બહાર લટકતી હોય છે, જે સામાન્દ્ય વેતરની લાળી કરતાાં 
વ  ુચીકણી, અપારદર્ાક, સફેદ અને રૂાર્ પડતા રાંગની હોય છે. તથા 
તે ુ ાં ગભાાર્ય સાચા ઋ કુાળમાાં હોય તેવી ગાયોની જેમ પકરસ્પર્ાન 
વખતે ઉતેજીત થઈ કડક થ ુાં નથી, પરાં  ુઢી ુાં જ રહ ેછે. 

 લાાંબા સમયના પ મુાદા કામોન્દ્માદના કકસ્સાઓમાાં ગાયની 
શ્રોચણબાંધનીઓ બૂ જ ઢીલી પડી જાય છે. જેને લીધે તેની પછુડી ુ ાં 
ઉગમસ્થાન ઉચી સપાટીએ આવી ગયે ુાં લાગે છે. આ લક્ષાણો વ્યાંધ્યત્વ 

ૂાંધ કે '' સ્ટરીલીટી હમ્પ'' (Sterility hump) કહ ેછે. કારણ કે આ વવ ૃવત 
સફળાપવૂકા સારવાર કયરિ્ાા બાદ પણ ગાયમાાં જીવનપયાત રહ ે છે 
અને તૂકાળમાાં એ ગાય સીસ્ટીક ઓવરીથી પીડાયેલ છે તેની સાચબતી 
પરૂી પાડે છે. ઉપરાાંત સીસ્ટીક ગાયોમાાં પકુટમય અંડાર્યના અ કુ 
કકસ્સાઓમાાં માદા પ્રાણી નર જે ુાં વતાન કરે છે તથા દેખાવે પણ સાાંઢ 
જે ુાં જ લાગે છે. આ પ્રકારના ચચહનો ધરાવતાાં સ ાંલક્ષાણને એડ્રીનલ 
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વીરીલીજમ (Adrenal Virlism)  એ ુાં નામ આપવામાાં આવ્  ુ છાં. આ 
સાંલક્ષાણ માટે પ્રાણીની એડ્રીનલ ગ્રાંવથમાાંથી પેદા થતાાં ૧૭-બીટા 
કીટોસ્ટીરોઈડ અને એન્દ્ડ્રોજન અંત:સ્ત્રાવો ુ ાં  વ  ુ પ્રમાણ જવાબદાર 
જણા ુાં છે. જો કે આવા કકસ્સાઓ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. 

નનદાન: 
 અંડાર્યની પકુટમયતાનો વનદેર્ પીડીત જાનવરના ર્ારીકરક 
બાંધારણ અને વતાનના ફેરફાર, લાક્ષાચણક ચચન્દ્હો તથા ઉંમર અને ૂધ 
ઉત્પાદન તેમજ તેની વાંર્ાવાળીમાાં આ રોગની માકહતીના આધારે કરી 
ર્કાય છે. ચોકકસ વનદાન માટે ૃવત્રમ બીજદાન કેન્દ્ર કે પ  ુ
દવાખાનાના ડોકટર ધ્વારા ગાય ુાં મળાર્ય ધ્વારા પકરક્ષાણ કર ુાં 
જરૂરી છે 

સીસ્ટીક ઓવરીની સારવાર: 
 પ્રસવ બાદના સીસ્ટીક ઓવરીના પ૦ ટકા ઉપરાાંત કકસ્સાઓમાાં 
ઘણી વખત વવના સારવરે પટુક વવચલન થઈ જાય છે અને પ્રાણી બેથી  
ત્રણ માસમાાં વનયવમત ગરમીમાાં આવવા લાગે છે. આમ આપમેળે 
જાનવરને સાજા થવામાાં પ પુાલકે થોડો સમય ધીરજ રાખવી પડે છે. 
જે આજના ઉતાવળીયા ગુમાાં પોસાય તેમ નથી. તેથી પ ચુચકકત્સકની 
સલાહ લઈ આગળ વધ  ુજોઈએ.  

નનવારણના ઉપાયો:- 
 જાનનવરોમાાં ઉથલા મારવાના કારણોને સમજીએ અને તે ુ ાં 
યોગ્ય વનદાન અને સારવાર કરાવીએ તો  ઉથલા મારવાના કારણો ુ ાં 
વનવારણ થઈ ર્કે. આ માટે 

૧. પ પુાલકે પોતાના જાનવરને વેતરમાાં આવ્યાની ઓળખ 
કેળવવી બૂ જ જરૂરી છે, તે માટે  જાનવર જયારે લાળી કરે, 

આરડે/બરાડે, વારાંવાર પેર્ાબ કરે, બીજા જાનવરો ઉપર ઠેકે વગેરે 
ચચહનો બતાવે ત્યારે યોગ્ય સમયે ફેળવ્યા/ બીજદાન કરવા લઈ જ ુાં. 
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ર. જાનવરને ૃવત્રમ બીજદાન માટે લઈ જઈએ ત્યારે ૃવત્રમ 
બીજદાન કરનાર વ્યકકત યોગ્ય વર્ક્ષણ અને અ ભુવ ધરાવતો હોવો 
જોઈએ. 

૩. પખુ્ત ઉંમરે પહોંચતા અને વવયાણ બાદ વેતરમાાં આવવાના 
સમય દરમ્યાન જાનવરોમાાં પરૂતી માવજત અને પોિણ બૂ જ જરૂરી 
છે. જાનવરને પરૂતો પોિણક્ષમ આહાર નહી મળતો હોય તો તેના 
ગાભણ થવાની ર્કયતાઓ ઓછી થતી જાય છે અને જાનવર વારાંવાર 
ઉથલા મારે છે. 

૪. જયારે વથજાવેલ કે પ્રવાહી વીયાથી ૃવત્રમ બીજદાન ધ્વારા 
જાનવરને ફેળવવામાાં આવતા હોય ત્યારે વીયા ુ ાં પરીક્ષાણ, ત કુરણ, 

જતન, વથજવવાની પ્રક િ્ રયા, વથજવેલ વીયાને ફરી પ્રવાહી સ્વરૂપમાાં 
લાવવાની પ્રકક્રયા વગેરે દરમ્યાન પરૂતી કાળજી લેવાવી જોઈએ. 

પ. ફામામાાં /તબેલામાાં આપણાથી ર્કય હોય તેટલા જ જાનવરો 
રાખવા જોઈએ. વ  ુ જાનવરો રાખવાથી તેઓને ખોરાક, પાણી, તથા 
અન્દ્ય માવજત અને વેતરમાાં આવ્યા છે કે નહીં તે જાણવા માટે પરૂતો 
સમય આપી ર્કાતો નથી. અને જાનવરોનો વેતરમાાં આવ્યાનો યોગ્ય 
સમય કળી ર્કતો નથી. આમ થવાથી બીજદાનનો યોગ્ય સમય 
જળવાતો નથી અને જાનવરને ફેળવવા છતાાં વારાંવર વેતરમાાં આવે છે. 
અન માટે આણી પાસેની ર્કય સગવડોનો પરેૂપરૂો વવચાર કરીને 
તેટલાજ જાનવરો આપણે રાખવા જોઈએ. 

૬. ઉનાળામાાં વ  ુગરમી હોય ત્યારે જાનવરોને ઠાંડકમાાં બાાંધવા 
જરૂરી છે. તેઓને લીલો ચારો પરૂતા પ્રમાણમાાં આપવો જોઈએ. પીવા 
માટે પાણી પરૂ ુ ાંઆપ ુાં જોઈએ અને બની ર્કે તો જાનવરોને કદવસમાાં 
ત્રણ-ચાર વખત ઠાંડુ પાણી છાાંટ ુ ાં જોઈએ. 
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૭. જાનવરોમાાં ચેપી રોગના હોય પરાં  ુ અંત:સ્ત્રાવની ઉણપના 
કારણે વારાંવાર વેતરમાાં આવતા હોય તો તેવા જાનવરોમાાં પ ચુચકકત્સક 
પાસે વનદાન કરાવી અંત:સ્ત્રાવોની ઉણપ ૂર કરાવી ર્કાય. 

૮. નર અને માદા જાનવરોમાાં અથવા ૃવત્રમ બીજદાન કરાવતા 
હોઈએ તો વીયામાાં ચેપી રોગો ફેલાતાાં જીવા ઓુ, વવિા ઓુ કે 
પરોપજીવો ન હોવા જોઈએ. આ માટે જયારે પણ બહારથી જાનવર 
લાવીએ ત્યારે જોઈ-તપાસીને અને થોડા કદવસ તેને અલગ રાખીને 
ધ્યાન આપ ુાં જરૂરી છે કે તેમાાં કોઈ રોગ તો નથી. ત્યારબાદ જ 
આપણા બીજા જાનવરો સાથે તેને રાખ ુાં. જો જાનવર ચેપી રોગ 
ધરાવ ુાં હોય તો તેની યોગ્ય સારવાર જાણકાર પ ચુચકકત્સક પાસે 
કરાવવી જરૂરી છે. 

૯. માદાના ફચલનીકરણ માટે જે નર ઉપયોગમાાં લેતા હોઈએ તેના 
જનીનો/રાંગ તૂ્રોની ચકાસણી થવી જરૂરી છે અને તેના કુ્રા ઓુમાાં 
આ વુાંવર્ક અથવા જન્દ્મજાત ખામીઓ ન હોય તે જાણ ુાં જરૂરી છે. 

૧૦. જન્દ્મજાત કે જનનીય ખામીવાળા જાનવરો ુ ાં વનદાન જાણકાર 
પ ચુચકકત્સક પાસે કરાવીએ અને તેમા સારવાર ર્કય ન હોય તો તેવા 
જાનવરોનો વનકાલ કરીએ. 

 



પશઓુમાાં જીવાણજુન્ય રોગોના લક્ષણ તથા નનદાન 

ડૉ. ડી. બી. બારડ, ડૉ. બી. બી. જાવિયા, ડો. બી. એસ. મઠપતી 
તથા 

ડો. એ. એમ. ઝાલા 
પ ચુિકિત્સા અને પ પુાલન મહાવિદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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પ્રસ્તાવના:  
 સફળ પ પુાલન વ્યિસાય માટે પ ઓુની તં ુ રસ્તી 
આિશ્યિ છે. પ ઓુમા ંપણ મ ષુ્યો ની જેમ વિવિધ રોગો થાય 
છે. આ રોગો ખુ્યત્િે જીિા ,ુ વિષા ,ુ ફૂગ અન ે
પરોપજીિીઓથી થતા ંહોય છે. આજે આપણે જીિા ઑુથી થતા ં
િેટલાિ મહત્િના રોગો વિષે િાત િરી ુ.ં  જીિા ુથંી થતા થતા 
સામાન્ય રોગોનો અટિાિ થિો બૂ જ જરૂરી છે જો આિા 
રોગોથી પ ઓુનો બિાિ િરિામા ંઆિે તો સારૂ ૂધ ઉત્પાદન 
જાળિી શિાય છે તથા આિિમા ં પણ િધારો િરી શિાય છે. 
પ ઓુમા ં જીિા ુથંી થતા વિવિધ રોગોના લક્ષણોને ઓળખી, 
તેની સમયસર સારિાર િરાિિામા ં આિે અથિા તો યોગ્ય 
રસીિરણથી તેને અટિાિિામા ં આિે તો પ ઓુને જીિા ુથંી 
થતા રોગોથી બિાિી શિાય છે. 
 જીવાણુાંથી થતા સામાન્ય રોગો : 
 પ ઓુમા ંજીિા ઑુથી આમ તો ઘણા બધા રોગો થાય 
છે પણ અકહયા ંઆપણે આપણા ંવિસ્તારમા ંિારંિાર જોિા મળતા 
અને િેટલાિ જીિલેણ તથા ૂધ ઉત્પાદન ઘટાડી અને આવથિિ 
િુશાન િરતા ંરોગો વિષે િાત િરી ુ.ં એમા ં ખુ્યત્િે ગળસ ૂઢંો, 

ગાઠંીયો તાિ, િાળીયો તાિ, માથાિ ુ/ આંત્ર વિષજિર, િેપી 
ગર્ભપાત, આઉનો સોજો જેિા રોગોનો સમાિેશ િરી શિાય.   
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૧. ગળસ  ાંઢો રોગના લક્ષણો શુાં હોય છે અને તેને કેવી રીતે 
અટકાવી શકાય? 

 ગળસ ૂઢંો રોગ ન ે અમે તબીબી ર્ાષામા ં હમેોરેજીિ 
સેપ્ટીસીમીયા િહીયે છે. આ રોગ ખુ્યત્િે ગાય / ર્ેંસમા ંથતો 
જોિા મળે છે. ખાસ િરીને આ રોગ નાની પાડી, િાછરડાને થાય 
છે. સામાન્ય રીતે િોમાસા દરમ્યાન િે િોમાસાપછી આ રોગ 
થતો હોય છે. આ રોગમા ંપ ુ ુ ંગળુ સઝુીને જા ુ ં હાથીની સુઢં 
જે ુ ંથ ુ ંહોિાથી તેને ''ગળસ ૂઢંો'' િહિેામા ંઆિે છે. આ રોગના 
લક્ષણોમા ં૧૦પ0 થી ૧૦૮0 ફેરનહીટ આસપાસ તાિ આિે છે , 

નાિમાથંી સેડા જેિો સ્ત્રાિ પડિો, શ્વાસોચ્છિાસ િધ,ે ગળાના 
ર્ાગે સોજા આિ,ે ગાળામાથંી અસામાન્ય અિાજ પણ થાય છે 
તથા ર૪ થી ૩૬ િલાિમા ંપ ુ  ુ તૃ્  ુથઈ શિે છે. રોગ લા  ુ
પડયા બાદ જો તાત્િાચલિ જ વનષ્ણાતં ડોિટરને બોલાિીને 
સારિાર િરિામા ં આિે તો પ  ુ બિી જિાની શક્યતાઓ િ  ુ
હોય છે. 
 આ રોગને નજીિના બીજા પ ઓુમા ં ફેલાતો અટિાિિા 
માટે રોગીષ્ઠ પ નેુ બીજા તં ુ રસ્ત પ ઓુથી અલગ રાખ ુ.ં તેને 
અલગ પાણી અને િારો આપિો જોઈએ. આ રોગના વનયતં્રણ 
માટે દર ૬ માસે તે  ુરસીિરણ િરાિ ુ ંજોઈએ. િોમાસા પહલેા 
મે જુનમા ં તથા કડસેમ્બરમા.ં રોગિાળાની િ  ુ શિયતા િાળા 
વિસ્તારમા ંરસી િુાિિી કહતાિહ છે. 
૨. ગાાંઠીયો તાવ રોગમાાં પશઓુને શુાં થાય છે અને તેને અટકાવી 

કેવી રીતે શકાય?  
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 આ રોગને અમ ેતબીબી ર્ાષામા ંબ્લેિ ક્િાટભર િહીયે છે. 
આ રોગના લક્ષણોમા ં પ ઓુમા ં પાછલા પગ પર સોજો આિે, 

સખત તાિ આિ,ે થાપાના ર્ાગ ેખરાબ િાસ િાળુ િાળંુ પ્રિાકહ 
ર્રાયેલ હોય, ત્યા ંસોજાની જગ્યાએ દબાણ આપિાથી કિપીટેશન 
સાઉન્ડ ( િરિરાટી િાળો અિાજ) આિે,રોગીષ્ઠ પ ુ ુ ં શરીર 
ધ્રજુે છે, અત્યતં ુખાિો થાય છે િાલી શિે નહીં. શ્વાસોશ્વાસ 
ઝડપી બને છે અને પ  ુ૧ર થી ર૪ િલાિમા ંમરી જાય છે. આ 
રોગમા ંપણ જો તાત્િાચલિ સારિાર િરિામા ંઆિે તો પ  ુબિી 
જાય છે. આ રોગના વનયતં્રણ માટે ગાઠંીયાવિરોધી રસીિરણ  
િોમાસા પહલેા (જુન માસમા)ં િર ુ ં જોઈએ. તૂિાળમા ં જયા ં
રોગિાળો જોિા મળ્યો હોય તેિા રોગની શિયતા િાળા 
વિસ્તારમા ંિર  ુજોઈએ. 
૩. કાળીયો તાવ રોગમાાં પશઓુમાાં કેવા ચિન્હો દેખાય અને તેનો 

અટકાવ કેવી રીતે કરી શકાય?   
 આ રોગને અમે એન્રેિસ તરીિે ઓળખીએ છે. આ પણ 
જીિા થુી થતો રોગ છે આ રોગમા ં પણ પ નેુ બૂ જ તાિ 
આિ ે છે. આંખો લાલ થઈ જાય છે. શ્વાસોશ્વાસ ઝડપી બન ે છે 
અને અિાનિ જ પ ુ ુ ં મોત થાય છે. મરી ગયેલા પ નુા 
ુદરતી છીદ્રો ધ્િારા જેિા ંિે નાિ, મો ુ ,ં દુા, યોની િગેરેમાથંી 

િાળંુ પડી ગયે ુ ં લોહી બહાર નીિળે છે જે જામી જ ુ ં નથી. 
સામાન્ય રીતે મરણ બાદ પ  ુથોડા િખતમા ંલાિડા જે ુ ં થઈ 
જાય જેને રાઈગર મોરટીસ િહ ેછે પણ ત ેપણ આ રોગ થી તૃ્  ુ
પામેલા પ મુા ંથ ુ ંનથી. આમ તે  ુવનદાન સહે ુ ંછે. તાત્િાલીિ 
સારિાર િરિામા ં આિે તો પ  ુ બિી જાય છે. મરી ગયેલા 
પ નુી િીરફાડ િરિી જોઈએ નકહ. િારણ િે તે સમયે જીિા  ુ
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બહારની હિા સાથ ે સપંિભમા ં આિતા ં જ ત ે એિ સ્પોરિિિ 
બનાિે છે જે આ અિસ્થામા ં૪૦ થી ૬૦ િષભ સધુી જીવિત રહી 
શિે છે અને િારંિાર રોગ ફેલાિી શિે છે. માટે મરેલા ઢોરને ઉંડો 
ખાડો ખોદીને ઉપર મી ુ ં િે એન્ટીસેપ્ટીિ દ્રાિણ િે ગેમેક્ષીન છાટંી 
માટીથી દાટી દે ુ ં જોઈએ. આજુબાજુની જમીન પરના ઘાસને 
પણ સળગાિી દે ુ ંજોઈએ. આ રોગ પ ઓુમાથી મ ષુ્યોમા ંપણ 
ફેલાય સિે છે. આથી રોગીષ્ઠ પ નુા સપંિભમા ં રહતેા લોિોએ 
યોગ્ય િાળજી લેિી જોઈએ. 
 આ રોગ અટિાિિા દર િષે જુન માસ દરમ્યાન આ 
રોગ વિરોધી રસી િુાિિી જોઈએ. જયા ં રોગ થયો હોય ત્યા ં
ત્રણ િષભ સધુી સતત રસીિરણ િરાિ ુ ંજોઈએ.  
૪. માથાવટુ/ આંત્ર નવર્જવર રોગના શુાં લક્ષણો હોય અને તેના 

અટકાવ નવરે્ માહહતી આપશો ?  
 આ રોગને અમે એન્રોટોિસેમીયા તરીિે ઓળખીએ છે. 
આ રોગ ખુ્યત્િે ઘટેા ં  બિરામંા ંજોિા મળે છે અને લક્ષણોમા ં
માથા, િહરેા તથા ગરદનના ર્ાગ ે સોજા જોિા મળે છે, ઝાડા 
થાય છે, આંતરડામા ંસોજો આિે છે, હાફ િડ,ે નબ ુ ંપડી જાય 
તથા િિરી ખાઈને પડી જાય છે. આ રોગ અટિાિિા માટે મે 
જુન માસ દરમ્યાન રસીિરણ િરાિ ુ ં જોઈએ. આિા રોગીષ્ટ 
ઘટાઓં માટે પાણી તથા ઘાસિારાની અલાયદી વ્યિસ્થા િરિી 
જોઈએ અને સરસ રીતે િાડાની સફાઈ તથા મળ તુ્રનો યોગ્ય 
વનિાલ િરિો જોઈએ. 
૫. િેપી ગર્ષપાત રોગ કેવી રીતે અન્ય પશઓુમાાં ફેલાય છે અને 

તેને કેવી રીતે અટકાવી શકાય છે?  
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 આ રોગને અમે બ્રસેુલ્લોસીસતરીિે ઓળખીએ છે. આ 
રોગ  ગાય,  ર્ેંસ, ઘટેા,ં બિરા તથા ુડંમા ંજોિા મળતો િેપી 
રોગ છે. જે બ્રસેુલ્લા પ્રિારના જીિા ઓુથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ 
રોગમા ં રોગીષ્ટ પ ઓુનાગર્ાભશયના સ્ત્રાિ ધ્િારા જીિા ઓુ 
િાતાિરણમાંા ર્ળે છે અને િાતાિરણમા ં ઘણા લાબંા સમય 
સધુી જીિીત રહી શિે છે. તં ુ રસ્ત પ્રાણીઓમા ં પ્ર ુ વષત ઘાસ 
પાણી ધ્િારા,આંખો ધ્િારા, િામડી ધ્િારા આ જીિા ઓુ શરીરમા ં
દાખલ થાય છે. આ ઉપરાતં રોગીષ્ટ નર િે માદા પ ઓુમા ં
પ્રજનન દ્વારા પણ આ રોગ ફેલાય છે. આ રોગમા ં માદા 
પ ઓુમા ંગર્ાભધાન બાદ આ રોગના જીિા  ુગર્ાભિસ્થાના ૭ થી 
૯ માસ ના સમયગાળા દરમ્યાન ગર્ભપાત િરતા જોિા મળે  છે. 
આ ઉપરાતં ગર્ાભશયમા ંસોજો આિિો, ઓર ન પડિી તથા એિ 
જ પ મુા ં  િારંિાર દરેિ િેતરે ગર્ભપાત થિો િગેરે ચિન્હો 
જોિા મળે છે. જયારે નર પ ઓુમા ં  િુવપિંડમા ં  સોજો, તથા 
ષૃણિોથળી સજૂી જિી તે ખુ્ય લક્ષણો જોિા મળે છે. 

 આ રોગમા ં૬ માસની ઉંમરની માદા બચ્િાન ેજીિન મા ં
ફક્ત એિિાર જ જો રસીિરણ િરિામા ંઆિે તો તેઓ જયારે 
પખુ્તતા ધારણ િરે ત્યારે આ રોગ સામેની પ્રવતિારિ શકિત 
પરૂતા પ્રમાણમા ં  હોઈ રોગ સામે લડી શિે છે. આ રસી ુ ંનામ 

સેૃલ્લા '' િોટન સ્રેઈન૧૯'' છે. 
૬. આજકાલ આઉનો સોજો પશપુાલકો માટે એક મોટી સમસ્યા 

થયો છે તો આ કેવી રીતે થાય અને તેને કેવી રીતે આટકાવી 
શકાય છે.   

આ રોગન ેઅમે  મસ્ટાઈટીસ િહીયે છે. આ રોગ અનિે િારણોથી 
થાય છે. જેિા િે જીિા ,ુ  વિષા ,ુ ફૂગ િગેરે પરં  ુમોટાર્ાગ ે
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જીિા થુી થતો હોય છે. જીિા મુા ંખાસ િરીને સ્ટેફાઈલોિોિસ, 
સ્રેપ્ટોિોિસ, િોરીનીબેિટેકરયમથી આ રોગ થાય છે.  
આ વસિાય અન્ય િારણોને લીધે રોગ થિાની શિયતા િધી જાય 
છે જેમિે  આંિળ પરની ઈજા ,રહઠેાણની ગદંિી, આંિળના 
સિંોિિ સ્ના નુી વશવથલતા,  લાબંા અન ેલટિતા આંિળ, અં ઠૂા 
િડ ે આંિળને દબાિીને ૂધ દોહિાની રીત,  ુ ધ દોહનારના 
હાથની અસ્િચ્છતા,  જમીન પર ૂધ દોહતા પહલેા ં ૂધની ધાર 
નાખંિાથી તથા  પ નુી નબળી રોગપ્રવતિારિ શકિત. 
 આ રોગમા ં ૂધગ્રથંી ઉપર એિાએિ સોજો આિે, ૂધમા ં
ધટાડો, ૂધમા ં ફોદીઓ િધારે પ્રમાણમા ં જણાય, ૂધને બદલ ે
પાણી જે ુ ંિીિ ુ ંઅથિા પરૂ નીિળે. િોઈિાર લોહી પણ હોય, 
સોજાને લીધે પ નેુ દદભ  થાય, ૂધ દોહિામા ંતિલીફ પડ ેઅને 
પ  ુ દોહિા માટે સર  ુ ઉ  ુ રહ ે નહીં. ખોરાિ ઓછો લે, શરીર 
ગરમ જણાય, આંિળ અને આઉ િઠણ થઈ જાય. િોઈિાર 
આંિળ અને આઉ ઠંડા જણાય.આઉની ત્િિાનો રંગ રૂો િાદળી 
હોય અને ત્િિામા ં  િાપા જોિામા ં આિે અને ૂધને બદલ ે
પ્રિાહી નીિળે (ગેન્ગ્રીન) િગેરે ચિન્હો જોિા મળે છે.  
 આ રોગ થતા ંપહલેા રોગ ઉપર અં ુશ રાખિો બૂ જ 
જરૂરી છે અને તે માટે નીિનેા સિૂનોનો અમલ િરિો જરૂર છે. 

 આઉ ને આંિળને િોઈ રીતે જખમ ઈજા ન થાય તનેી 
િાળજી લેિી. 

 પ ઓુને બાધંિાનીજગ્યા સાફ રાખિી. 
 આંિળને દોહતા પહલેા તેના પર િોટેલ છાણ, માટી 

ધોઈ નાખંિા 
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 આંિળ અને આઉને મદં જ ં નુાશિ દિાિાળા પાણીથી 
સાફ િરી સ્િચ્ચ્છ િપડા ંિડ ેિોરા િરી ૂધ દોહ ુ ં

 દરેિ િખતે દિાિાળા પાણીથી હાથ સાફ િરી િોરા 
િરિા જરૂરી છે. આ સાફસફૂી માટે  પોટેશ્શ્યમ પરમેગેનેટ 
દિા ુ ંઆછ ં લુાબી પાણી, સેિલોન (૧ ર્ાગ સેિલોન 
પ૦૦ ર્ાગ પાણી) િાપરિા. 

 ખરાબ ૂધ ર્ોયતચળયા પર ન ખાતા તેનો યોગ્ય વનિાલ 
િરિો. 

 રોગિાળા જાનિરને છેલ્લે દોહ ુ ંઅને ૂધને િપરાશમા ં
લે ુ ંનકહ. 

 વનયવમત રીતે દરેિ પ નુા ૂધની તપાસ અને પરીક્ષણ 
િરતા ંરહે ુ ંકહતાિહ છે 

 ૂધ દોહિામા ંવનપણુતા િેળિિી જરૂરી છે. 
 ૂધ દોહયા બાદ આંિળને મદં જ ં નુાશિ દિાિાળા 

પાણીમા ં ુબાડિા. 
 જયા ં મશીનથી જાનિરો દોહિામા ં અિો છે ત્યા ં ૂધ 

દોહિાના મશીનનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ િરિો અન ે
મશીનને વ્યિશ્સ્થત સાફ િર ુ ં

 આંિળમા ં  િસિુાતા પહલેા દિા િઢાિિી જેથી િરીને 
િસિુાયેલા િાળ દરમ્યાન િેપ લાગતો  નથી. આમ, આ 
રોગોમા ં થોડી વિશેષ િાળજી લિેાથી રોગને અટિાિી 
શિાય છે. અને ૂધ ઉત્પાદનની ખોટ વનિારી શિાય છે 
અને પ પુાલિોને થ ુ ંઆવથિિ િુશાન ધટાડી શિાય છે. 

 



પરોપજીવથી પ્રાણીઓમાાં થતાાં બાહ્ય અને અંતહ 

રોગ અને નનયાંત્રણ 

ડો. બી.જે. ઠાકરે, ડો. બબનોદ ુમાર, ડો. નીબિમા બ્ર ભટ્ટ, ડો. 
જે.આર.ડામોર, ડો. કે.એચ.પરમાર, ડો. જોઇસ.પી.જોસેફ અને ડો. જીમ્મી 

એ.પટેિ 

પ બુચકકત્સા અને પ પુાિન મહાવિદ્યાિય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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 પરોપજીિી ૃવમ  અને તેમની જીિન જીિિાની કળા અત્યતં 
વનરાળી છે. સમયાતંરે એ પોતાના અને પોતાના િશંના રહઠેાણનો 
બદિાિ કરતા હોય છે. ઘડીકમા ંયજમાનના શરીરમા ંતો ઘડીક લુ્િા 
િાતાિરણમા ંઅસખં્ય કષ્ટદાયક યાતનાઓનો સામનો કરીને પણ એ 
જીિન જીિી જાય છે. પ ઓુના શરીરને પણ આિા પરોપજીિી ૃવમ 
રહઠેાણ ુ ં સ્થળ બનાિી જીિનચયાા માટે જરૂરી ખોરાક તત્િો, પદાથો 
વિગેરેને પ ઓુના શરીરમાથંી ઘણી જ સહિેાઈથી છીનિી િે છે. િળી 
ઘણી િખત યજમાન સાથે મેુળભ ુું િાતાિરણ ઉત્પન્ન કરી િાબંા 
સમય ધુી આરામથી જીિન વિતિિા ુ ંપસદં કરતા હોય છે. શરીરમા ં
પરોપજીિી ૃવમની હાજરીથી પ  ુ સ્િાસ્્ય પર અસર પડયા વિના 
રહતેી નથી. ગોળ ૃવમ અને ય ૃત ૃવમ પણ આિા જ પરોપજીિીઓ છે. 
ગોળ ૃવમ ખુ્યત્િે ચ થુા આમાશય (જઠર) તથા આંતરડામા ં અને 
ય ૃત ૃવમ કિેજા(ય ૃત) તથા પીતનળીઓમા ંપોતા ુ ંસ્થાન જમાિે છે. 
૧. મોટા ગોળકનૃમ 

 મોટા ગોળકનૃમ એટલે ?ુ 

 ટોક્સોકેરા િીટ િુોરમ નામે ઓળખાતા મોટા કરવમયા છ 
મકહના ધુીની ઉમરના પાડા/િાછરડામા ં િ  ુ જોિા મળે છે. તે 
આતરડામા ં રહી પોતા ુ ં જીિન જુારે છે. આ ૃવમની બા દીિાિ 
નાજુક અને પાતળી હોઈ અંદરના અંગો પણ નરી આંખે જોઈ શકાય 
છે.આપણા આ દેશમા ં વશયાળાની શરૂઆતમા ંઆ રોગ િ  ુજોિા મળે 
છે. 
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 એનુાં જીવન ચક્ર કે ુાં હોય છે? 

 પખુ્તિયના જાનિરમા ં મોટા કરવમયાની નાની ઈયળ 
સ્ના પેુશીઓમા ં ુ પુ્ત અિસ્થામા ંરહ ે છે. જયારે જાનિરને ગભા રહ ે
ત્યારે તે ઉતેજીત થઇ ગભાાશય તરફ પ્રયાણ કરે છે અને ગભાાશયમા ં
વિકાસ પામતા બચ્ચાના શરીરમા ંદાખિ થાય છે.  

 નવજાત બચ્ચા ની અંદર કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે? 

 વિયાણ બાદ ુધમા ં પણ આિી ઈયળ બહાર આિતી હોઈ 
નાના ૂધ પીતા બચ્ચાના શરીરમા ંઆ રીતે પ્રિેશ કરે છે. 

 તે નાના બચ્ચાના શરીરમાાં કઈ કઈ જગ્યા થી પસાર થાય 
છે? 

 આ ઈયળ ય ૃત, હૃદય, ફેફસા, શ્વાસનળીમા ં થઇ અન્નનળી 
િાળે આંતરડામા ંઆિી પખુ્તિયના મોટા કરવમયા બને છે. 

 કેવી રીતે આ કનૃમ રોગ ઉત્પન કરે છે?   
 માદા ૃવમ નર સાથે વમિન કરી જે ઈંડા કેુ છે તે મળ િાટે 
બહાર આિે છે અને િાતાિરણમા ંએકાદ અઠિાકડયામા ં વિકાસ પામી 
રોગ કરિાની શકતી ધરિતા થઇ જાય છે. 

 મોટા કૃનમનો રોગ કેવી રીતે ફેલાઈ છે? 

 ૃવમ નો રોગ ુ વિત ખોરાક/પાણી દ્વારા શરીરમા ંદાખિ થઇ 
રોગ કરે છે. અને કેટિીક િાર રોગીષ્ટ પ્રાણીના મળ અને તુ્ર ખોરાક 
અને પાણીમા ં ભળી જિાથી એ ખોરાક કે પાણી પીિાથી તં ુ રસ્ત 
પ્રાણીની અંદર પણ રોગ થઇ શકે છે.  

 મોટા કૃનમ નો રોગ કઈ ઉમરે સૌથી વધારે જોવા મળે છે? 

 આ રોગ સૌથી િધારે ૬ મકહનાથી નીચેની ઉમરના નિા 
જન્મેિા બચ્ચામા ંજોિા મળે છે. 

 મોટા કૃનમની અસરથી થતા રોગોના ચચન્હો અને અસર  ુહોય 
છે? 
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 નાના જન્મેિા પાડા/િાછરડાના આંતરડામા ં જે મોટા 
પ્રમાણમા ં મોટા કરવમયા થાય તો તે આંતરડામા ં પોિાણને બધં જે ુ ં
કરી દે છે જેથી ચ ૂકં આિે છે અને શરીરનો વિકાસ રૂધંાય છે. પાચન 
બરાબર થ ુ ં ન હોય િાછરડા/પાડા નબળા પડે છે. પાતળા, બચકણા 
, ુગુંધ મારતા કાળાશ પડતા ઝાડા થાય છે અને જાનિર ુ ંમરણ પણ 
થાય છે. જો કાળજી સારી રાખિામા ંન આિે તો ફામા હાઉસમા ંનાના 
બચ્ચોના મરણ પ્રમાણમા ં બુ િધારો થઇ શકે છે.   

 એનુાં નનદાન કેવી રીતે થઇ સકે છે? 

 બચન્હો અને ઋ નુા સમન્િયને ધ્યાનમા ં િઇ પ બુચકકત્સક 
અવધકારી વનદાન કરે છે. પ્રયોગશાળામા ંઝાડા તપાસિામા ં  આિે છે 
તો કરવમયાના અસખં્ય ઈંડા જોઈ શકાય છે. િળી ઘણીિાર જીિતા 
કરવમયા પણ દુામાથંી બહાર નીકળતા ંજોઈ શકાય છે. 

 મોટા પરોપજીવીને અટકવાના ઉપાય અને તેનુાં નનયાંત્રણ કઈ 
રીતે કરી શકાય? 

  (૧) પાડા/િાછરડા દસથી સોળ કદિસના થાય ત્યારે 
પાયરેન્ટિ, િેિામીસોિ, પાયપેરાઝીન વિગેરે દિાઓ પ બુચકકત્સક 
અવધકારી અપાતા હોય છે.(૨) ગમાણની રોજબરોજની સાફસફાઈ પર 
િ  ુદયાન આપિાથી રોગની તીવ્રતા ઓછી થઇ શકે. આથી દરરોજ 
ગમાણ બરાબર સાફ કરાિિી બુ જ જરૂરી છે.(૩) રોગ થયેિ 
િાછરડા અને પાડાને અિગ રાખિા અને તેમની સારિાર કરાિિી. 
 

૨. નાના કરનમયા 
 

 નાના કરનમયા એટલે ?ુ 

 જુદી જુદી જાતના નાના કરવમયા ખુ્યત્િે પાચનતતં્રના 
અિયિોમા ં અને તેમાથંી ખાસ કરીને આમાશય (જઠર) અને 
આંતરડામા ં રહી જીિન વિતાિે છે. ચ થુા આમાશયમા ં રહતેા નાના 
કરવમયા િબંાઈમા ંનાના હોય છે. અને તે મોટા કરવમયા કરતા િધારે 



 

68 પ પુાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન   વર્ષ: જાન્યઆુરી:૨૦૧૭ 

 

હાનીકારક હોય છે. કારણકે તે ખોરાક તરીકે પ્રાણીના િોહીનો ઉપયોગ 
કરે છે. આંતરડામા ં રહતેા નાના કરવમયા જાતી પ્રમાણે જુદી જુદી 
િબંાઈના હોય છે. િાગોળતા પ્રાણીઓમા ં આિા કરવમયા 
ટ્રાયકોસ્ટોન્ગાિીસ પૃથી ઓળખાય છે અને તે ેપેરાસાયટીક 
ગેસ્ટ્રોએન્ટરાયટીસ ે નામનો રોગ કરે છે. ચોમાસાની શરુઆતના 
મકહનાઓમા ંઆ રોગ િ  ુજોિા મળે છે. 

 નાના કરનમયાનુાં જીવનચક્ર કે ુાં હોય છે? 

 આંતરડામા ંરહતેા પખુ્તિયના કરવમયા જે ઈંડા કેુ છે તે મળ 
દ્વારા બહાર આિે છે. અને િાતાિરણમા ંતેનો વિકાસ થાય છે. એકાદ 
કદિસમા ંતેમાથંી નાની ઈયળ બહાર આિી ખોરાક ખાઈ દૃ્ધિ પામી બે 
િખત કિચ ઉતારી રોગ કરિાની શકતી ધારણ કરે છે. આિી ઈયળ 
ગોચરમા ંસિાર અને સાજંના સમયે ઘાસની ઉપર આિે છે. જેથી ખુ્ય 
યજમાન તેને ખોરાક દ્વારા સહિેાઈથી આરોગી જાય છે. ખુ્ય 
યજમાનના શરીરમા ં પોતાના રહઠેાણની જગ્યાએ જઈ પખુ્તિયના 
બની નર અને માદા વમિન કરે છે. આ પછી માદા ૃવમ ઈંડા કેુ છે. 

 નાના કરનમયાની પ્રાણીઓ પર દેખાતા ચચન્હો અને હાનીકારક 
અસર? 

 પ્રાણીઓ ભાગ્યે જ એક જ જાવતના નાના કરવમયાથી પીડાય 
છે. મોટા ભાગે ુદરતી રીતે જ જુદી જુદી જાવતના કરવમયાની નાની 
ઈયળ ખોરાક/પાણી દ્વારા એક સાથે શરીરમા ં દાખિ થતી હોય આ 
બધી જ જાવતના કરવમયાથી જાનિર એકસાથે પીડા ુ ં હોય છે. આથી 
બધી જ જાવતના ૃવમની ભેગી અસર જાનિરના શરીર પર િતાાય છે. 
જેમા ં ખુ્યત્િે ઢોર નબળં પડે છે, િોહી ચસૂતા કરવમયા શરીર ુ ંિોહી ુ ં
પ્રમાણ ઘટાડે છે. રક્તકણો પણ ઘટે છે. િોહી પાતળ થઇ જાય છે, 
શરીર કફક્ું પડે છે અને શરીરનો ચળકાટ જતો રહ ે છે. જડબા નીચે 
પ્રિાહી ભરાય છે. ઝાડા અને કબજજયાત િારાફરતી થતા ં હોય છે. 
ઉત્પાદન શકતી ઘટી જાય છે.   
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 નાના કરનમયાનો નનદાન કેવી રીતે કરવો? 

 બચન્હો દ્વારા ઋ  ુપ્રમાણે પ બુચકકત્સક અવધકારી વનદાન કરતા 
હોય છે. િળી પ્રયોગશાળામા ં ઝાડાના ન નૂાને તપાસિાથી નાના 
કરમીયાના ઈંડા જોઈ શકાય છે. 
 

 નાના કરનમયા દ્વારા રોગ પામેલ પ નુી સારવાર કેવી રીતે 
કરવી? 

 થાયાબેન્ડાઝોિ, આિબેન્ડાઝોિ તથા તેના જેિી બીજી 
દિાઓના પ બુચકકત્સક અવધકારી સારિાર અથે ઉપયોગ કરે છે. 

 નાના કરનમયા ને કેવી રીતે અટકાવી શકાય? 

 (૧). ચોમાસાની શરુઆત થતા ંપ બુચકકત્સક અવધકારી સિાહ 
જુબ દિાના ઉપયોગથી રોગની પીડાથી જાનિરને બચાિી શકાય 

છે.(૨). વનયવમત ગમાણની બરાબર સાફ સફાઈ કરાિી. (૩). 
છાણને એક જગ્યાએ ઢગિો કરી ભે ુ ં કર ુ.ં જેથી ઈંડા તથા તેમાથંી 
બહાર નીકળેિ ઇયળનો નાશ થઇ શકે.(૪).રોગીષ્ઠ જાનિરની સારિાર 
કરાિી. 
૩. યકૃતકૃનમ 

 યકૃતકનૃમ એટલે ?ુ 

 ય ૃત એટિે કે કિેજામા ંરહતેા ૃવમને ય ૃત ૃવમ કહ ેછે. આમ 
તો ચારેક જાવતના ૃવમ (ફેસીઓિા,ડાઈક્રોસીિીયમ, રુીટે્રમા,ં 
ફેવસઓિાડસ)  ય ૃત ને પોતા ુ ંરહઠેાણ બનાિે છે. તેમ છતા ંસામાન્ય 
રીતે ય ૃત ૃવમનો દાખિો આપિા માટે આપણે ફેસીઓિા જાવતનો 
ઉપયોગ કરીએ છીએ.આપણા દેશમા ંમોટાભાગે ફેસીઓિા જાઈગેન્ટીકા 
નામના ય ૃત ૃવમ વશયાળાની શરુઆતના મકહનાઓમા ંજાનિરોમા ંરોગ 
કરતા હોય છે. આ ૃવમ પષૃ્ઠિક્ષ બાજુએથી ચપટા અને પાન જેિા 
આકારના હોય છે.  
 શરીરના મધ્યમા ંરાખોડી સફેદ રંગ ધરાિતા અને બાજુએથી 
કાળા રંગના ફેસીઓિા જાયગેન્તીકા  િબંાઈ 8 થી 10 વમબિવમટર ની 
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હોય છે. એના શરીરનો આગળ નો માથા નો ભાગ શં ુ આકાર નો હોય 
છે. શરીરની પહોડાઈ આ ભાગ પછી િધતી હોઈ તે જગ્યાએ ખભા જેિો 
અસ્પસ્ટ દેખાિ બને છે. ખભાના પછી ધીરે ધીરે પહોળાઈ ઘટતી ચાિે 
છે. જે છેિટના ભાગે સૌથી ઓછી થઈ જાય છે. કરવમયાનંા આંતકરક 
અિયિો જેિા કે અંધાત્ર, વિટેિાઇન ગ્િાન્ડ, કુ્રવપિંડ િગેરે ભુ જ 
વિભાજજત થયેિા હોય છે. એક જ ૃવમ મા ંનર અને માદા એમ બનેં 
જાવતના અિયિો સાથે જ હોય છે.  

  ુદરતે આ ૃવમને ય ૃતમા ં પકડ જમાિિા માટે સૌથી 
આગડના ભાગમા ં એક ચસૂક અને ખભાની શરૂઆતના મધ્યમા ં એક 
ચસૂક એમ બે ચસૂકો આિેિ છે. 
 

 મોટા ભાગે કયા પ્રાણીઓમાાં  આ યકતૃકનૃમ વધારે જોવા મળે 
છે? 

 ઘેટા,ં બકરા,ગાય,બળદ,સસિા,હરણ, હાથી,ઘોડા વિગેરે તથા 
જિલ્િે મ ષુ્ય પણ આ ૃવમનો ભોગ બનતા જોિા મળે છે. 

 આ રોગ કેવી રીતે પ્રાણીઓમાાં થાય છે? 

 પખુ્તિના ૃવમ ય ૃતની પીતનિિીઓમા ં સોનેરી પીડા ઈંડા 
કેૂ છે જે પીતિાકહની મારફત પીત સાથે આંતરડામા ંઆિી મળ િાટે 

શરીર ની બહાર નીકળે છે. અને બહારના િાતાિરણમા ંઈંડા નો વિકાસ 
થાય છે અને એ અિગ અિગ અિસ્થામાથી  પસાર હાય છે અને 
એના માટે એક િીમનીયા શખં એ ુ ંિાહન કરે છે જે પાણીની અંદર 
રહતેા હોય છે॰ (એની અિસ્થા જેમ કે ઇડા-મીરાવસકડયમ- સ્પોરોવસસ્ટ- 
રેકડયા- સરકેકરયા- મેટાસરકેકરયા)  અને છેિે શખં માથી સરકેકરયા ુ ં
મેટાસાકેકરયા બને છે જે મોટી સખં્યામા ંહોય છે અને એ મેટાસાકેકરયા 
પાણીમા ંરહિે અિગ અિગ િનસ્પવતસાથે ચોટી જાય છે અને જ્યારે 
પ્રાણી એ િનસ્પવત કે ખોરાક િે તો એ મેટાસાકેકરયા યજમાન ના 
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આંતરડામા ંજાય અને ત્યા ં વિકાસ પામે છે અને ધીમે ધીમે વપતાસય 
મા ંજઈને પખુ્ત બને છે અને ઈંડા ઉત્પન કરે છે.  

 

 એના ચચન્હો અને પ્રાણીઓમાાં થતી અસર?  
જો ઘણાબધા અપકરપક્િ ૃવમ ય ૃતમા ંએકસાથે પ્રિેશ કરે તો 

િ  ુપડતા ંય ૃતના કોિોનો નાશ કરી તીવ્ર પ્રકારનો રોગ કરે છે જેમા ં
ય ૃતના કોિોનો નાશ ૃવમ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા ં હોિાથી 
જનિાર ુ ં મરણ જલ્દી થઈ શકે છે. જેથી રોગના બચન્હો િ  ુ િખત 
જોિા માળતા નથી તેમ છતા મરણ પહિેા ખોરાક ઓછો િેિો, શરીર 
કફક્ું તથા નબળં થ ુ.ં મ્ કુસ મેમ્બરન ફીકા પાડિા અને જમણી 
તરફના ભાગમા ંપેટ દબાિાથી ુખદાયક પીડા થિી વિગેરે બચન્હો જોઈ 
શકાય છે. 

જો થોડા પ્રમાણમા ૃવમ ય ૃતમા ંદાખિ થયા હોય તો બે એક 
મકહનામા ંપીતનાિીઓમા ંપહોચી પખુ્તિયના બની જીિન વિતાિે છે. 
આથી આિા ૃવમ મદં (ક્રોનીક) પ્રકારનો રોગ કરે છે. જેમા ં ય ૃતના 
કોિોનો નાશ તથા રક્તસ્ત્રાિ થયા બાદ ફાયબ્રસ ટીસ્ ુનંો જમાિ 
સધંાણ માટે થાય છે જેથી ય ૃતની કાયાશક્ક્ત ઘટે છે. ય ૃત મોટંુ થાય 
છે વપતનળીઓની દીિાિના કોિો તેનાથી દૃ્ધિ િધારે છે. આથી તેમની 
દીિાિ જાડી કઠણ પાઇપ જેિી થઈ જાય છે. વપતનિીઓમા ં  જાડુ, 
ઘેરા સફેદ રંગ ુ,ં ચીક ુ ં પ્રિાહી ભરાય છે. વપતાયશયની નિીઓમા ં
અિરોધ થિાથી વપતનો ભરાિ થિા િાગે છે અને વપતાશય મોટુ થઈ 
જાય છે. કમળા જેિા બચન્હો જોિા મળે છે. િળી જડબા નીચે પ્રિાહી 
ભરાય છે. િજન ઘટે છે. મ્ કુસ મેમ્બરન કફક્ા પડે છે  ઝાડા 
ુગુંધ કુ્ત બને છે. િાળ ખરી જાય છે. એનીવમયા થિાથી શરીર નબળં 

પડે છે અને ઉત્પાદનશક્ક્ત ઘટતી જાય છે, જેથી િ  ુઆવથિક કુશાન 
થાય છે. 

 આ રોગ નુાં નનદાન કેવી રીતે કરી શકાય છે?  
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 (૧). બચન્હો અને ભૌગોબિક પકરક્સ્થતીને ધ્યાનમા ં િઈ 
પ બુચકકત્સક અવધકારી વનદાન કરતા ંહોય છે.  
 (૨). છાણના ના નુાની કૂ્ષ્મદશાન યતં્ર િડે તપાસ કરિાથી 
ય ૃત ૃવમના ઈંડા જોઈ શકાય છે. 
 (૩). નજીકના તૂકાળમા ં િીધેિ ખોરાક/પાણીની 
પછૂપરછથી પણ રોગનો ખ્યાિ આિી શકે છે. 
 (૪). મરણોતર ચીરફાડ દ્વારા ય ૃતમા ં ૃવમઓની હાજરી નજરે 
પડે છે. 

 આ રોગ ની સારવાર માટે ુાં જરૂર હોય છે?  
 કાબાન ટેટ્રાકં્િોરાઈડ, ટ્રાઇક્િેબેંડજોિ, હકેજાક્િોરોથેન, 
હકેજાક્િોરોફેન, બબવથયોનોિ, ટ્રોડેક્સ જેિી દિાઓ પ બુચકકત્સક 
અવધકારી આ રોગમા ંઆપતા હોય છે. 

 આ રોગને કેવી રીતે અટકાવી શકાય? 

 (૧). ચોમાસાની ઋ નુા પાછળના મકહનાઓમા ં તથા 
વશયાળાની ઋ નુા શરૂઆતના મકહનાઓમા ં નદી/તળાિ/નહરેના 
કકનાર ુઘંાસ ઢોરને ચરિા દે ુ ં નહીં. આ ુ ં ઘાસ કાપી બરાબર રીતે 
યૂાતાપમા ં કૂિી ખિડાિી શકાય  અથિા આિા ઘાસ ુ ં સાયિેજ 

બનાિી ઉપયોગમા ંિઈ શકાય છે.(૨).  શખંનો નાશ કરિો. આ માટે 
રસાયણનો ઉપયોગ થઈ શકે અથિા સાથે બતક જેિા પક્ષીઑ જે 
શખંનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે તે પાળી શકાય.(૩). રોગીસ્ઠ 
જનિરોની સારિાર કરિી તથા જનિરો ુ ંછાણ એક જગ્યાએ ભે ુ ંકરી 
ઢગિો કરિો જેથી અંદર ઉત્પન્ન થતી ગરમીથી ઇંડાનો નાશ થાય.(૪). 
વનિગીરીના પાન અને વશિંગોડા શખંનો નાશ કરતા ંહોઈ તેમના ઝાડને 
તળાિ/નદી કકનારે ઉગાડિા જોઈએ. 
૪. બાહ્ય પરોપજીવી 

બા  પરોપજીિી પોતા ુ ં જીિનનો પરૂો અથિા થોડો ભાગ 
બીજાના શરીર ઉપર અથિા અંદર જુારતા હોય છે, એટિે તેમને 
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પરોપજીિી  કહિેામા ં આિે છે. પરોપજીિી હમેશા બીજાને કુસાન 
કરતા હોય છે. બા  પરોપજીિી પોતા ુ ં જીિન પ્રાણીના શરીર ના 
ઉપરના ભાગમા ંપસારે છે. બા  પરોપજીિીમા ં  અિગ અિગ જીિો 
જેમકે માખી, ચચંળ, ઇતરડી, જુ, અને બીજા ખરજ ુ ંકરિાિાળા જીિો 
સામેિ હોય છે, જે પ નુા શરીરના બા  ભાગ મા ંરહ ે છે, જે પ્રાણી ુ ં
િોહી ચસેૂ છે અને ઘણા રોગો ુ ંિાહન પણ કરે છે અને એનો ફેિાિો 
પણ કરે છે. બધાજ પ ઓુ પોતાના જીિનકાળ દરવમયાન પરોપજીિી 
રોજના વશકાર બનતા હોય છે. બા  પરોપજીિીના કારણે પ ઓુને 
ઘણી તકિીફ િેઠિી પડે છે અને પ પુાિકોને પણ એની તકિીફ 
ઉઠાિી પડે છે.  
બાહ્ય પરોપજીવીના લીધે પ ઓુમાાં થતી હાનીકારક અસરો. 
૧). બા  પરોપજીિી પ નુા શરીર ુ ંિોહી ચસેૂ છે જેના િીધે પ્રાણી 
કમજોર થઇ જાય છે. ૨). બા  પરોપજીિીના કારણે પ નુા શરીરની 
ચામડી પર સતત ખજિાળ આિે છે અને જેના િીધે પ નુા િાળ 
નીકળી જાય છે.૩). ચામડીના સતત ખજંિાળના િીધે પ નુો સ્િભાિ 
ચીકડયો થઇ જાય છે. ૪). કેટિાક બા  પરોપજીિીઓ જુદા-જુદા રોગ 

ુ ં િાહન કરે છે જેિા કે થાયિેરીઓસીસ, બબેસીઓસીસ, 
એનાપ્િાઝ્મોસીસ તથા ત્રીપેનોઝોમાસંીસ રોગ ખુ્ય છે.૫). કેટિાક 
બા  પરોપજીિીઓ વિવિધ પ્રકારના આંતહ પરોપ્જીિીઓનો ફેિાઓ 
કરે છે.૬).બા  પરોપજીિીઓ પ ઓુના ચામડીના રોગ જેિા કે 
ખરજ ુ ંપણ ઉત્પન કરે છે.૭).કેટિાક બા  પરોપજીિી જેિા કે ઇતરડી 
શરીર ઉપર ઝેરી પદાથો ચોડે છે જેનાથી પ ઓુમા ં િખિા થિાની 
શક્યતા િધી જાય છે જેને ેટીક પેરેિાયસીસ કેિામા ંઆિે છે.૮).પ  ુ
ઘાસચારો અને પાણી પીિા ુ ં ઓછુ કરીદે છે. ૯).પ ઓુની ૂધ 
ઉત્પાદન કરિાની શક્ક્ત ઓછી થય જાય છે.૧૦). પ ઓુ ુ ં િજન 
ઓછુ થય જાય છે.૧૧). પ ઓુનો વિકાસ રૂધંાય જાય છે.૧૨). 
પ ઓુની રોગ પ્રવતકારક શક્ક્ત મા ં ઘટાડો થાય છે.૧૩).જો કોઈ 
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પ પુાિક ુ ં પ  ુ બા  પરોપજીિી રોગ થી પીડાય તો એ અન્ય 
પ ઓુમા ંરોગનો ફેિાિો કરે છે.  
બાહ્ય પરોપજીવીઓને અટકાકવા માટેના ઉપાય: 
૧).પરોપજીિીના રહિેાના વિસ્તારમા ં પ ઓુ તથા પ નુા રહઠેાણના 
જુદા જુદા પ્રકારના બદિાિ કરિાથી બા  પરોપજીિીના ઈંડા કે 
િારિા જીવિત નકહ રહ.ે આ બદિાિ અિગ અિગ પ્રકારથી  થાય છે 
જેમકે રોજે રોજ સાફ સફાઈ કરિાથી, જમીન કેદીને, માટીને બદિીને, 
માટીમા ંચનૂાનો સટકિ કરિાથી, ઘાસચારાનો યોગ્ય જગ્યા એ વનકાિ 
કરિાથી િગેરે.૨).બા  પરોપજીિી ગ્રસ્થ અરીયામાથંી અિગ કરી 
અન્ય જગયે િઇ જિા કેમ કે બા  પરોપજીિી પ નુા સરીર િગર 
એ ુ ં જીિન ચક્ર પણૂા કરી શકતા નથી.૩).પ નુા રહઠેાણની 
આજુબાજુનો ઘાસ ચારો કે િનસ્પવત ને બડી દઈ એમા ં રહિેા 
પરોપ્જીિીઓનો પણ નાશ થયી જશે જેનાથી એમા ં દૃ્ધિ અટકી 
જશે.૪).બા  પરોપજીિીઓનો નાશ કરિા માટે પ નુા શરીર પર કે 
પ  ુરહઠેાણ ના જગ્યાએ  કીટક્નાશક દિાનો ઉપયોગ કરિી અિસ્યક 
છે, જેનાથી પરોપજીિીઓનો ઉપદ્રિ અટકાિી સકાય છે. 
 

 પ નુા લોહીમાાં થતા રોગ અને તેનુાં નનવારણ 

પ ઓુમા ંપરોપ્જીિીઓથી થતા અસખં્ય રોજો છે. પરોપજીિો 
િાતાિરણમા ં પોતાના ખોરાક અંદ રહઠેાણ માટે અંશત: અથિા 
સપણુાપણેપ  ુઅને મ ષુ્યના શરીર ઉપર કે શરીરની અંદર િસિાટ 
કરતા હોય છે. અ ષૃ્ટી ઉપર અસખં્ય જાવતઓના પરોપજીિીઓ 
િસિાટ કરતા હોય છે. એમના મોટા ભાગના પરોપજીિીઓ 
હાનીકારકણે છતા ં પ ઓુ ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. અ કુ 
પરોપજીિીઓ પ ઓુમા ં કુશાન કરી રોગ પેદા કરે છે. પરોપજીિી 
સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના હોય છે. (૧). બા  પરોપજીિીઓ : દા.ત. 
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માખી, મચ્છર, ઇતરડી, બાગી,જુ, િગેરે. (૨). અંતઃ પરોપજીિીઓ: 
દા.ત. ૃવમ અને પ્રજીિ. 
 આમ પ્રજીિો એ અંત: પરોપજીિી છે. પ્રાણી જગતમા ં
પ્રજીિોનો સમાિેશ પ્રજીિ નામના અિગ સ દુાય મા ં થાય છે. આ 
પ્રજીિો એક કોિના બનેિા હોય છે. પ ઓુના પ્રજીિો િનસ્પવતના 
પ્રજીિોની જેમ જાતે ની બનાિતા તેના માટે પ ઓુ પર આધાર 
રાખિો પડે છે. તેઓ એક કોિી હોિાથી તેમને જોિા માટે કૂ્ષ્મદશાક 
યતં્રનો ઉપયોગ થાય છે. કૂ્ષ્મદશાક યતં્ર નીચે તેમના આકાર અંદ 
કદના આધારે તેમની જુદી જુદી જાવતઓ ઓળખી શકાય છે.  વિજ્ઞાનની 
ભાિામા ં પ્ર  એટિે પ્રથમ અંદ જીિ  એટિે પ્રાણી. આમ, પ્રજીિ 
એટિે ષૃ્ષ્ટમા ંઅક્સ્તત્િમા ંઆિેિો પ્રથમ જીિ. 
 પ્રજીિ અંત: પરોપજીિી હોિાથી તે પ્રાણી શરીરની અંદર 
જોિા મળે છે. આમ પ્રાણી શરીરની અંદર પ્રજીિો ુ ં િગીકરણ નીચે 
પ્રમાણે કરી શકાય. 

(૧). િોહીના પ્રજીિો: દા.ત. ત્રીપોનોઝોમા, બેબેવસઆ, 
થાઈિેકરઆ અને એનાપ્િાઝ્મા. 
(૨). આંતરડાના પ્રજીિો: દા.ત.એન્ટામોઈબા, કહસ્ટોમોનાસ, 
જીઆરડીઆ, આઇમેકરઆ અને ક્રીપ્તોસ્પોરીકડયા. 
(૩). માસં પેસીઓમા ં પતુીકા (ટીસ્  ુ સીસ્ત) બનાિનાર 
પ્રજીિો: દા.ત. તોક્ષોપ્િામા,સાકોસીસ્ટ, હમેોન્ડીઆ. 
(૪). પ્રજનન તતં્રના પ્રજીિો: ટ્રાયકોમોનાસ 

ઉપરની પ્રજાવતમા ં િોહીના પ્રજીિોની જતી જેિી કે 
ટ્રીપોનોસોમા, ઈિાન્સી. ગાય-ભેંસ, ઘોડા,ઊંટ, અને ુતરમા ં તથા 
જગંિી પ ઓુમા ં સરા(ચકરી), બેબેવસઆ બાઈજેમીના ગાયમા,ં 
બેબેવસઆ ઇક્િાય ઘોડામા,ં બેબેવસઆ કેનીસ ુતરમા,ં બેબેસીઓસીસ 
(િાિ પેશાબનો રંગ), થાઈિેકરઆ એન્ િુાટા ગાયમા,ં 
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થાઈિેરીઓસીસઅને એનાપ્િાઝમા મારજીનાિે ગાય ભેંસમા ં
એનાપ્િાઝ્મોસીસ નામનો રોગ પેદા કરે છે. 

માસં પેશીઓના પટુીકા બનાિનાર પ્રજીિો (ટીસ્  ુ સીસ્ટ 
ફોમીંગ પ્રોતોઝોઆ) જેિા કે તોક્ષોપ્િાઝમા ગોન્ડી બબિાડીના 
આંતરડામા,ં સારકોસીસ્ટ પ્રજાવતની વિવિધ જાવતઓના ુતરા બબિાડાના 
અને અન્ય માસંાહારી પ્રાણીઓના આંતરડામા ંિેઝનોઈટીઆ બેઝનોટી 
તથા હમેોષ્ન્ડઆ હમેોન્ડી બબિાડીના આતરડામા ંજોિા મળે છે. તેમના 
આ પ ઓુમા ંકોઈ જાત ુ ં કુસાન કરતા નથી. આ તમામ પરોપજીિો 
જીિનચક્ર પરોક્ષ હોય છે અને ગાય ભેંસ, ઘેટા બકરા, ઘોડા, ૂડં િગેરે 
પ ઓુ મધ્યસ્થી યજમાન તરીકે કામ કરે છે. આ મધ્યસ્થી યજમાનોની 
માસંપેશીઓમા ં ઉપરોક્ત ઉપરોક્ત પ્રજીિો પતુીકા બનાિે છે અને 
તોક્ષોપ્િામોસીસ અને સારકોસીસ્ટોસીસ જેિો રોગ કરે છે. 

પ્રજનન તતં્રના પ્રજીિો જેિા કે ટ્રાયકોમોનાસ ફીટસ ખાસ કરી 
ણે ગયો ભેસોમા ંટ્રાકોમોનીઆસીસ (ગભાપાત) નામનો રોગ કરે છે. 
(૧) ટ્રીપાનો સોમીઓસીસ (સરા, ચકરી)  
રોગના જવાબદાર પ્રજીવો: ટ્રીપાનોસોમા ઈવાન્સી 

અસર પામતા પ ઓુ: ખુ્યત્િે ઘોડા-ગધેડા, ઊંટ, અને 
ુતરમા ંઆ રોગ થાય છે. આ ઉપરાતં, ગાય- ભેંસમા,ં ઘેટા-બકરામા ં

તથા ૂડંમા ંઅને જગંિી પ ઓુમા ંપણ આ રોગ જોિા મળે છે. 
રોગ નો ફેિાિો: આ પ્રજીિો જીિનચક્ર પરોક્ષ છે. તેમને એક 

પ ઓુમાથંી બીજા પ મુા ંદાખિ થિા માટે ઘોડા માખી, તાબેિામાખં, 
ઓનીથોડોરસનામના જુઆ (સોફ્ટ ટીક્સ) જેિા િોહી ચસુનારા બા  
પરોપજીિીઓ જિાબદાર છે. ઉપરોક્ત બા  પરોપજીિીઓ જયારે 
રોગીસ્ટ પ મુાથંી િોહી ચસેૂ છે ત્યારે ત્યારે તેમના મોઢાના અંગોમા ં
િોહીની સાથે પ્રજીિો પણ સાથે આિી જાય છે. જયારે આિી માખ 
બીજા તં ુ રસ્ત પ નુા શરીર ઉપર બેસીને િોહી ચસેૂ છે ત્યારે પ્રજીિો 
પણ તં ુ રસ્ત પ નુા શરીરમા ંદાખિ થાય છે અને રોગનો ફેિાિો કરે 
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છે. આિી માથંીઓમા ં મોઢાના અંગમા ં આ પ્રજીિ ફક્ત ૧૦ થી ૧૫ 
વમનીટ ધુી જ જીિતં અિસ્થામા ં રહી શકે  અને આ અિસ્થા 
દરવમયાન કોઈ વિકાસ કે દૃ્ધિ થતી નથી. અ ઉપરાતં પ ઓુમા ં
રસીકરણ દરીવમયાન જો સ્િસ્છતા અને ચોખાઈ ુ ંદયાન ન રાખિામા ં
આિે ટો પણ આ રોગનો ફેિાિો થાય છે. અ પ્રકારના ફેિાિાને 
મીકેનીકિ ટ્રાન્સમીશન  તરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે.  

રોગ થિાન પકરબળો: પ ઓુમા ં આ રોગ થિા માટે પાચં 
પકરબળો મહત્િનો ભાગ ભજિે છે. (૧). યજમાન (પ  ુ પોતે) (૨). 
પ્રજીિ (૩). િાતાિરણ (૪). ફેિાિો કરનાર એજન્ટ (માખી) (૫). 
પ્રજીિોનો સગં્રાહક યજમાન (રીઝાિાયાર હોસ્ટ). 

રોગ નો ફેિા ુ ંકરનાર ઘોડા માખી/તબેિા માખી પાણીિાળી 
જગયાએ પોતા ુ ંસિધાન કરે છે. જેથી તેનો ઉપદ્રિ ચોમાસામા ંઅને તે 
પસીના ૧ થી ૧.૫ માસ પછી િધારે જોિા મળે છે. આ માખ તેની 
સિધાનની જગ્યાએથી ૧ કકિોમીટર ધુીના વિસ્તારમા ંઝડપથી ઉડી 
સકે છે, તેથી આ રોગ ચોમાસામા ંઅને તે પછી જોિા મળે છે. તેમ 
છતા ંપણ િાતાિરણમા ંરોગના િક્ષણો વિહીન (િેટન્ટ કેસ) પ ઓુની 
ઉપક્સ્થવત હોિાથી તેઓ પણ િિા દરવમયાન રોગ ફેિાિામા ંમદદ કરે 
છે. આ રોગમા ં અસર પામતા પ ઓુની યાદી ઘણી િાબંી હોિાથી 
િાતાિરણ મા ંજગંિી અને પાિ ુ ંપ ઓુમા ંપણ ઘણી િખતે તેમના 
શરીરમા ં પ્રજીિો હોય પણ રોગના િક્ષાણો જોિા ન મળતા એિા 
(િેટન્ટ ઇન્ફેકશન અથિા રીઝિાાયર અથિા કેકરયર) પ ઓુ રોગ 
ફેિાિિામા ં બુ મહત્િનો ભાગ ભજિે છે. િેટન્ટ ઇન્ફેકશન િાળા 
પ ઓુમા ં જયારે કામ નો બોજો િધારે પડતો રહ ે (દા.ત. ૂધ 
ઉત્પાદનની સાથે સાથે સગભાા અિસ્થા દરવમયાન બચ્ચા ુ ં પોિણ), 
યોગ્ય પોિણનો અભાિ, રસીકરણ દવમયાન રીએક્સન, અન્ય રોગો 
જેિા કે ખારિા મોિાસા, ગળ ુઢંો િગેરે િખતે પ ઓુમા ં રોગ 
પ્રવતકારક ક્ષમતા ઘટી જાય છે અને આ રોગનો ુમિો થાય છે. 
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રોગની પ્રક્રક્રયા અને તેના લક્ષણો: 
ગાય-ભેંસ: રીપોટા અને અ ભુિના આધારે ગાય-ભેંસ િગાના 

પ ઓુમા ંપ્રજીિો સામાન્ય રીતે કુસાનકારક નથી અને તેમા ંઅ રોગ 
જોિા મળતો નથી. પ્રજીિો મોટા ભાગના કેસમા ંછુપાયેિી અિસ્થામા ં
રહ ેછે. તેમ છતા ંપણ અ રોગ નાના, નબળા, ત્રાસ સહન કરતા અને 
ખરિ મોિાસાની અસર પામેિા પ ઓુમા ંિધારે ગભંીર પ્રકારે જોિા 
મળે છે. આ રોગ ગાય ભેંસોમા ં કોઈ પણ જાતના િક્ષણો વિહીનથી 
અવતતીવ્ર પ્રકારે જોિા મળે છે. રોગ ની તીવ્રતાના આધારે આ રોગ 
અવતતીવ્ર, તીવ્ર, માધ્યમ્તીવ્ર અને દીઘાકાિીન સ્િરૂપે જોિા મળે છે.  

અવતતીવ્ર પ્રકારે થતા રોગમા ંપ  ુબે થી ત્રણ કિાકમા ં તુ્  ુ
પામે છે. આ પ્રકારમા ં ચેતાતતં્ર અસર પામે છે અને પ  ુ તન જેિા 
િક્ષાનો દશાાિી તુ્  ુપામે છે. આ પ્રકારના રોગના અચાનક તુ્  ુથતા 
ઘણી િખતે સાપ કરડિાનો, કીતાક્નાશક દિાઓની ઝેરી અસરનો, 
મગજની ગાઠં અથિા પતુીકા, ચેતાતતં્રને અધીન કીટોસીસ િગેરે 
પકરક્સ્થવતઓને વનદાન િખતે દ્યાનમા ંિેિી પડે છે.  

તીવ્ર પ્રકારના રોગમા ં પ  ુ સરુઅત્મ સતં અને ત્યારપછી 
સરીરની સં િુન મુાિી બેસે છે, આથડે છે, િથડીયા ખાય છે કે ગોળ 
ગોળ ફરે છે. તેની આંખો પહોળી થઇ જ છે અને અન્ખોના ડોળા બહાર 
દેખાય છે. મા ુ ં નુતા સાથે કે ગમન અથિા નજીકની દીિાિ સાથે 
પછાડે છે. આંખે જોઈ શક ુ ં નથી. મોઢામાથંી િાળ પડે છે. છેલ્િે 
બધાજ િક્ષાણો ુ ર થાય છે અને પ  ુકોમામા ંજઈ ચારે પગે અશક્ત 
થઇ જમીન ઉપર ઈુ જાય છે અને છેિટે ૬ થી ૧૨ કિાકમા ં તુ્  ુ
થાય છે. આ રોગમા ં હમેશા તાિ આિે તે જરૂરી નથી, કોઈક િખતે 
પ નેુ તાિ નથી પણ આિતો. 

મધ્યમતીવ્ર અન દીઘાકાિીન રોગની અિસ્થામા ંપ  ુશરુઆત 
સતં અને વનદ્રાધીન દેખાય છે અને બનેં આખોમાથંી પાણી આિે છે. 
ધીરે ધીરે રોગના કારણે શરીર ક્ષીણથ ુ ંજાય છે, આંતરીયો તાિ આિે 
છે, પગે સોજો આિે છે, ઝાડા થાય છે અને છેિટે તુ્  ુથાય છે. રોગ 
દરવમયાન િોહીમા ં પ્રજીિોની સખં્યા ઓછી હોય છેતેથી ઉંચો તાિ 
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જોિા મળતો નથી અને તાિ ણ હોિા છતા ંપણ િોહીમા ંપ્રજીિો હોઈ 
સકે છે.  

ગાય ભેંસમા ં ખાસ કરીને ચાકરીના  રોગમા ં અતે્ર અ યાદ 
રાખ ુ ંખાસ જરૂરી છે કે ઉપર દશાાિેિા અવતતીવ્ર, તીવ્ર, માડંયામ્તીવ્ર 
અને દીઘાકાિીન રોગમા ં દશાાિેિા િક્ષણો બીજા અન્ય ઘણી બધી 
પરીક્સ્થવતઓમા ંઅને રોગોમા ંજોિા મળે છે, તેથી રોગના વનદાન માટે 
એકિા િક્ષણો ઉપર ભાર કુિો કે વિશ્વાસ કરિો યોગ્ય નથી. 
િક્ષાનોના આધારે અંદાજ્કારી પ્રયોગશાળામા ંયોગ્ય વનદાન કાયા પસી 
જ રોગ જાહરે કરી સકાય છે અને યોગ્ય સારિાર કરી સકાય છે. 
ઘોડો: 

ઘોડામા ં આ રોગ ગયો ભેંસો કરતા િધારે ગભંીર હોય છે. 
ઘોડામા ંઆ રોગમા ંસમયસર વનદાન અને સારિાર ણ થાય ટો હમેશા 
તુ્  ુથાય છે. એક િખત ચેપ સરીરમા ંદાખિ થયા પછી ઘોડામા ંઆ 

રોગ ૪ થી ૯ કદિસમા ં થાય છે. અરોગના પ્રજીિોની વિનાશકતાના 
આધારે સામાન્ય રીતે થોડા કદિસોમા ં તુ્  ુ થાય છે. રોગ દરવમયાન 
શરીરની ક્ષીણતા અને ુખાિ રકહત સોજો આ રોગ ના ખુ્ય િક્ષણો 
છે. આ રોગથી તુ્  ુિબંાય ટો શરીર ધીરે ધીરે બુ બક્ષન થઇ જાય છે 
અને ઘોડો ખોરાક ખોરાક ખાિા ુ ંચા  ુરાખે છે. આ પકરક્સ્થવતમા ંસારો 
અને પરુતો ખોરાક ચા  ુહોિા છતા ંજાણે એ ુ ંિાગે છે કે ઘોડો ુપોસન 
અને ગભંીર ૃવમજન્ય બીમારીથી પીડાતો હશે. ુખાિા િગરનો સોજો 
સામાન્ય રીતે પેટના નીચેના ભાગે અને પગમા ંજોિા મળે છે. િ મુા ં
આ રોગમા ં પ્રજીિો દ્વારા એિજીક રીએકશન થતા ગરદન અને તેની 
નીચેના ભાગમા ંગોળ ગોળ ચકામા ંજોિા મળે છે અને ુદંાદ્વારના ભાગે 
જ્યા ંપાતળી અંદરની ચામડી અને જાડી બહારની ચામડી જ્યા ંમળતી 
હોય ત્યા ંિોહી જોિા મળે છે. રોગ દરવમયાન તાિની ચઢ ઉતર જોિા 
મળે છે અને અ કુ િખત તીવ્ર પ્રકારના રોગમા ંગાય ભેંસની જેમ તાિ 
બબિ ુિ જોિા મળતો નથી.  
 



પશઓુમાાં વિષાણુાંજન્ય રોગોના લક્ષણ તથા વનદાન 

ડૉ. બી. બી. જાવિયા, ડૉ. ડી. બી. બારડ તથા ડો. બી.એસ. 
મઠપતી 
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 પ ઓુમાાં અનેિ િેપી-ચબન િેપી રોગિાળા થતા હોય 
છે. િેટલાિ રોગો ઋ  ુસાંલગ્ન હોય છે.  િેટલાિ રોગો જીિલેણ 
હોય છે. િેપી રોગો ઝડપથી ફેલાતા હોય છે. આ રોગોના જીિા  ુ
િે વિષા ુાંઓ ુાં િહન સાંપિકથી, િાસણો ધ્િારા, પાણી ધ્િારા, 
બટુ-િાંપલ ધ્િારા, હિાથી આમ અનેિ રીતે થ ુાં હોય છે. આ 
સાંજોગોમાાં રોગિાળા વનયાંત્રણમાાં આરોગ્યલક્ષી અન્ય પગલા 
જરૂરી છે. 
 સામાન્ય રીતે પ ઓુમાાં રોગિાળો ફાટી નીિળે ત્યારે 
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાાં  િે ગામમાાં જે તે રોગ સામેની પ્રવતિારિ 
રસી િુી રોગ વનયત્રાંણમાાં લેિાની પ્રથા ઘણી જુની અને સિોટ 
છે. આ ઉપરાાંત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાાં બીમાર પ ઓુને સારિાર 
અપાય છે. િેપીરોગનો ઉપદ્રિ થાય ત્યારે આ બે પગલા જ 
લેતાાં િેટલીિિાર રોગિાળો િાબમુાાં આિતો  નથી અને ગામના 
બે-િાર પ ઓુમાાં મયાકકિત ન રહતેાાં આખા ગામના પ ઓુને 
ભરડો લે છે. રોગિાળો ગાંભીર સ્િરૂપ ધારણ િરે તો આજુબાજુના 
ગામોએ પણ પ્રસરે છે. િેપીરોગિાળા સાંિભે રસીિરણ અન ે
સારિાર ઉપરાાંત અવત મહત્િની બાબત છે સ્િચ્છતા (હાઈજીન) 
તથા રોગિાળાિાળા વિસ્તારને જીિા ુુ્-વિષા ઓુ િુત િરિા 
લેિાતા પગલા આ બે બાબત પાયાની તથા ઘણી મહત્િની છે. 
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ફિત સારિાર તેમજ રસીિરણ ઉપયોગી જણાતા નથી અને રોગ 
સમયાાંતરે જુિા જુિા વિસ્તારમાાં પ્રસરતો હોય તમે લાગે છે. 
 રોગિાળા વનયાંત્રણના આયોજન િખતે િેપી રોગ િયા 
જીિા ુાં િે વિષા ઓુથી થાય તે જાણ ુાં  જરૂરી છે. ઉપરાાંત િયા 
રસાયણ િે પગલાથી નાશ થઈ શિે છે અથિા િ ુાં િાતાિરણ 
જીિા ુાં- વિષા ઓુને મિિરૂપ છે અને રોગ શાથી ફેલાય છે 
તેની જાણિારી પણ મહત્િની બાબત છે. આિી જાણિારી હોય 
તો જ અ રુૂપ પગલા લઈ રોગિાળા વનયાંત્રણ અસરિારિ 
બનાિી શિાય છે. 
 સામાન્ય રીતે પ ઓુમાાં વિષા ઓુથી ખરિાસા-મોિાસા 

(FMD) હડિિા (Rabies) , માતા (Pox) બચળયો (RP), 

IBR જેિા િેપી રોગો થાય છે.  

(૧) ખરિાસા-મોિાસા (FMD):-   

 ખરિા મોિાસાએ િાઈરસથી થતો આ રોગ બ ે
ખરીિાળા પ ઓુ ખાસ િરીને ગાય, ભેંસ, બળિ, ઘટેાાં-બિરાાં, 
ુિિરને થાય છે. ઘોડામાાં આ રોગ થતો નથી. આ રોગના 

િાઈરસની અનેિ જાતો-ઉપજાતો હોિાથી રોગ-વનયાંત્રણ અવત 
શુ્િેલ છે. રોગના િાઈરસ શરીરની બહાર ઘાસ પર, માાંસ પર, 

જમીન પર, છાયડાિાળી જગ્યામાાં કિિસો ધુી જીવિત રહી શિે 
છે. જયારે ઠાંડા તાપમાનમાાં એિ િષ્રુ્ાાથી િ  ુજીવિત રહ ે છે. 
આ રોગ સાાંસગરુ્વાિ હોિા ઉપરાાંત રોગના િાઈરસ માઈલો 
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ધુી પિનની કિશામાાં જઈ અન્ય જગ્યાએ રોગ ઉત્પન્ન િરે છે. 
રોગ થયેલ પ નુા મોઢામાાં ફોલ્લા ટે છે. અને લાળ દ્વારા પાણી, 
ઘાસિારો, આજુબાજુની જગ્યા િેપી બને છે. પ નુા ૂધ દ્વારા 
પણ િાઈરસ બહાર નીિળે છે.  
 

રોગનાાં ચિન્હો: 
 રોચગષ્ટ પ નુા છાણ, પેશાબ, લાળ, ૂધ, પાણી દ્વારા 
રોગનો ફેલાિો ઝડપથી થાય છે. મોટાભાગનાાં પ  ુઆ રોગમાાં 
સપડાય છે. સામાન્ય રીતે િેપ ૧ થી પ કિિસમાાં લાગ ે છે. 
શરૂઆતમાાં જાનિરન ે૧૦૪૦ થી ૧૦પ૦ ફેરનહીટ થી િ  ુતાિ 
હોય છે. મોઢામાાં જીભ પર, ગાલની અંિરના ભાગે અને િાાંતના 
પેઢા પર ફોલ્લા પડ ેછે. ફોલ્લાઓ ટતાાં જીભ પર િાાંિા પડ ેછે. 
પ  ુખાઈ શિ ુાં નથી.   મોઢામાાંથી બૂ લાળ પડ ેછે. િેટલીિ 
િખત મોઢામાાં િાાંિાની સાથે પગની ખરી િચ્િ ેિાાંિા પડ ે છે. 
અને ગાંિિી, માખીના ઉપદ્વિમાાં પગની ખરીમાાં જીિડાાં પડ ે છે. 
પ  ુ લાંગડાય છે. પગના િાાંિાની િાળજી ન લેિામાાં આિે તો 
કિિસો ધુી તે રૂઝાતા નથી અને સમય જતાાં ખરી િચ્િ ેમસા 
થાય છે. િેટલીિ િાર આઉ અને આંિળ પર ઝીણી ફોલ્લીઓ 
થાય છે. ૂધ તિન ઘટી જાય છે. જાનિર નબળાં પડી જાય છે. 
રોગમાાંથી બહાર આિતાાં પ નેુ ૧પ થી ર૦ કિિસ થાય છે. છતાાં 
ળૂ ઉત્પાિન મેળિી શિા ુ ાં નથી.   

રોગનુાં વનદાન : 
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 રોગ ુાં વનિાન રોગના ચિહ્નો પરથી સહલેાઈથી થઈ શિે 
છે. પ નુા શરીરમાાં મોંના િાાંિા, ખરીની ફાડમાાં થતી ફોલ્લીઓ, 

ુ ઝણી ગાયોના આઉ-આંિળ પર થતી ફોલ્લીઓ પરથી િરી 
શિાય છે.  
સારિાર અને અટકાિ: 
 આ રોગમાાં િેટલીિ ઘરગથ્  ુ સારિાર અને િાળજી 
ઉપયોગી છે. રોચગષ્ઠ પ નેુ તરત અલગ િરિા તેમ જ તેના, 
ખોરાિ, પાણીની જુિી વ્યિસ્થા િરિી. પ નુા મોઢાને પોટેવશયમ 
પરમેગનેટ િે ફટિડી (૧:૧૦૦૦)ને પાણીમાાં મેળિી કિિસમાાં ૪ 
થી પ િખત ધો ુાં. આ પાણી પ  ુપી જાય તો પણ િુશાન થ ુાં 
નથી. આ ઉપરાાંત પગની ખરી આ પાણીથી િારાંિાર ધોિી, 
ખરીમાાં થયેલા ધામાાં જીિડાાં પડયાાં હોય તો ટપરુ્ાેન્ટાઈન 
િિાથી િે ટીંિર-આયોકડનથી ધા સાફ િરી જીિડાાં નાશ થતાાં 
બોરીિ પાઉડર િે ઝીંિ પાઉડરનો મલમ લગાિી પાટો બાાંધી 
રોજ ઘા સાફ િરી ડ્રવેસિંગ િર ુાં, અને પ  ુડોિટરની સલાહ લેિી. 
રોચગષ્ટ પ નેુ ુ ુ ાં ઘાસ ન આપતાાં, ૂ ુ ાં લી ુાં ઘાસ આપ ુાં આ 
રોગ અટિાિિા માટે અન્ય પગલાાં જેમ િે ગમાણની સ્િસ્છતા, 
રોચગષ્ટ પ નુા ખોરાિ, પાણીની અલગ વ્યિસ્થા, હલનિલન 
પર  વનયાંત્રણ િગેરે જરૂરી છે. 
   

(૨) હડકિા (રેચિઝ):-    
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        િાઈરસથી થતો આ એિ ભયાંિર અને જીિલેણ રોગ છે. 
આ રોગ હડિાયા તૂરાાં િે હડિિા થયેલ પ નુા િરડિાથી થાય 
છે. આ રોગ માણસ ઉપરાાંત તમામ પ્રિારના પ ઓુને થાય છે. 
આ રોગના િાઈરસ હડિાયા તૂરાાં દ્વારા િે અન્ય હડિિા થયેલ 
જાનિર અન્ય જાનિરને િરડ ે તો પછી તે િાઈરસ જ્ઞાનતાં  ુ
મારફતે મગજ ધુી પહોિે છે અને િેતાતાંત્રને અસર િરે છે. 
િાઈરસ મગજ પર વિપરીત અસર િરતાાં હોઈ તૂરુ િે હડિા ુ ાં 
પ  ુજો મો પર િરડ ેતો રોગની અસર જલ્િી થિા સાંભિ છે, 

િારણિે આ રોગ 'લાળ' દ્વારા ફેલાય છે. આ રોગ ુ વનયાના બધા 
જ િેશોમાાં થાય છે. જો િે ઈંગ્લેન્ડ, સ્િીડન, ઓસ્રેચલયા િગેરે 
જેિા િેટલાિ િેશો આ રોગથી િુત છે. ગાય, ભેંસ, બળિ, ઘટેાાં-
બિરાાં, તૂરાાં, જ ાંગલી જાનિરો િગેરેને આ રોગ થઈ શિે છે. 
તૂરાાં તથા વશયાળ રોગનાાં ફેલાિામાાં મોટો ભાગ ભજિે છે. 

હડિા ુ ાં તૂરુ િે પ  ુ િરડ ે ત્યારે તેની મોંની લાળમાાં રહલેાાં 
િાઈરસ અન્ય પ નુા શરીરમાાં ઘા મારફતે િાખલ થાય છે. 
હડિિાથી મરેલ જાનિર ુાં માાંસ જ ાંગલી પ્રાણીઓ ખાય તો પણ 
રોગ થાય છે. િામાિીકડયાથી પણ રોગનો ફેલાિો થાય છે.  
રોગનાાં ચિન્હો : 
 હડિિા થયેલ જાનિરોમાાં રોગના ચિહ્નો સ્પષ્ટ હોય છે. 
જાનિરને તૂરુ િરડયા પછી રોગના ચિહ્નો િેખાિાનો સમય ર૧ 
કિિસ જેટલો હોય છે. પરાં ,ુ િેટલાાંિ કિસ્સાઓમાાં રોગ થોડા 
માસ બાિ જોિા મળે છે. હડિિા લા  ુ પડલે પ  ુ િ  ુ ઉગ્ર 
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િેખાય છે. આંખો લુ્લી અને જાનિર િિળિિળ જો ુાં હોય તેમ 
લાગે છે. આગલા પગ ે િારાફરતી જમીન ખોિે છે. બાાંધેલ 
જાનિર એિ છેડાથી બીજા છેડ ેિોડાિોડી િરે છે. જમીન િે સામી 
િીિાલે મા ુ ાં ટેિિે છે તથા પછાડ ેછે. પ નેુ છુ ુ ાં િૂતાાં આમતેમ 
િોડ ેછે અને સામે આિે તે અન્ય પ  ુિે માણસ પર મુલો િરે 
છે.  
 મોઢામાાંથી બૂ લાળ પડ ે છે જે બૂ િેપી હોય છે. 
માણસ િે અન્ય પ નુા ઈજાગ્રસ્ત ભાગ પર આ લાળ પડતાાં તેને 
પણ હડિિા થઈ શિે છે. પ  ુ બૂ ભાાંભરે છે. ઘણ ુાંટ માફિ 
િોઈ પણ પિાથક પર િડ ેછે. આિા ચિહ્નો િેખાયા બાિ પ ુ ુ ાં ર૪ 
થી ૪૮ િલાિમાાં તૃ્  ુથાય છે. તૂરામાાં પણ આ ચિહ્નો અગાઉ 
જણાવ્યા પ્રમાણ ેસ્પષ્ટ હોય છે. પરાં  ુ િેટલીિ િાર અન્ય ઉપર 
મુલો િરિા પે્રરાય છે. પાલ ુાં ુતરુાં હોય તો પોતાના માચલિ 

પ્રત્યે િ  ુ લાગણી વ્યિત  િરે છે. િેટલીિ િાર એિ ણૂામાાં 
બેસી રહ ે છે. ુતરુાં સતત હાાંફે છે. સતત ભસે છે. આ રોગ 
માણસને પણ થતો હોિાથી જાહરે આરોગ્યની દ્રષ્ષ્ટએ તે ુાં વિશેષ 
મહત્િ રહ ે છે. માણસમાાં વિશેષતા હડિા ુ ાં તૂરુાં િે ચબલાડી 
િરડિાના પ્રસાંગો બન ેછે.   
રોગનુાં વનદાન : 
 હડિિા રોગ  ુવનિાન રોગનાાં ચિહ્નો પરથી થઈ શિે છે. 
તૂરુાં િરડયાની જાણ હોય તો વનિાન સહે ુાં અને ઝડપી બને છે. 

જેમાાં રોગ લા  ુપડલે પ ુ  ુ તૃ્  ુ વનવિત છે તેમજ ચિન્હિાળા 
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પ નુી િોઈ સારિારનો પ્રયાસ હાથ ન ધરિો. રોગ ુાં વનિાન 
પ્રયોગશાળામાાં પરીક્ષાણથી પણ થઈ શિે છે. પરાં  ુ તે પ નુા 
તૃ્  ુબાિ જ શિય બને છે.   

સારિાર અને અટકાિ: 
 માણસ િે પ નેુ ુતરુાં િરડયા પછીની સારિાર બૂ જ 
અગત્યની છે. હડિિાના ચિન્હો બતાિિા િે શાંિાસ્પિ પ નેુ 
અલગ મજબતુ રીતે બાાંધી રાખિા. ુતરુાં િરડયા પછી શિય 
તેટલી ત્િરાથી ઘાને સાબથુી સારી રીતે ધોઈ નાખિાથી િાઈરસ 
નાશ પામ ે છે અને િાઈરસનો પ્રિેશ શરીરમાાં અટિી જિાથી, 
રોગ વનિારી શિાય છે. ઘાને એમોવનયા, ધોિાના િે ખાિાના 
સોડા િડ ેપષુ્િળ પાણી િડ ેધોઈ સાફ િરી શિાય છે. ઘાને ધોયા 
પછી ટીંિર આયોકડન, સેિલોન, ડટેોલ જેિી િિાઓ પણ 
લગાડી શિાય છે. ુતરુાં િરડયા પછી થોડી ક્ષાણોમાાં જ ઘાને 
સારી રીતે પાણીથી સાફ િરિાથી મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાાં રોગ 
વનિારી શિાય છે. જો િે આિી સારિાર પછી વનષ્ણાાંત ડોિટરનો 
તાત્િાચલિ સાંપિક સાધિો એટલો જરૂરી છે. ડોિટરની સલાહ 
જુબ હડિા ુ ાં ુતરુાં િરડયા પછી હડિિા વિરોધી રસી લેિી 

જરૂરી છે. વિશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાની ભલામણ જુબ ુતરુાં િરડયા 
પછી ૦,૩,૭,૧૪,ર૮ કિિસે હડિિા વિરોધી રસી િુાિિી. આિા 
પ નેુ બાાંધેલ જગ્યાએ  પ ટિા ફોમેલીન િે મરિ રુીિ 
િલોરાઈડના દ્રાિણથી અિાર નિાર સાફ િરિી.  
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 હડિિા થયેલ પ નુા સાંપિકમાાં આિેલ પ ચુિકિત્સિ િે 
અજાણતા પ નુા મોંઢામાાં હાથ નાખેલ હોય, તપાસ 
િરેલ હોય િે હાથ પર નાનો ઉઝરડો િે િોઈ ઈજા હોય 
તો પણ રુત ડોિટરની સલાહ જુબ એનટીરેબીિ 
સારિાર લેિી. 

 આિા પ  ુ સમયાાંતરે શાાંત મા મુ પડ ે તો પણ 
િોહિાનો પ્રયાસ ન િરિો. 

 તૃ પ નેુ િાટી ને જ વનિાલ િરિો તેમજ િાટતી િખતે 
મી ુ ાં, ચનુો, પ ટિા ફોમરુ્ાેલીન, મરિ રુીિ િલોરાઈડ 
િગેરેનો ઉપયોગ િરિો. 

 આપણે જો ુ ાં િે રોગ વનયાંત્રણના પગલા રૂપે ફિત 
સારિાર િે રસીિરણના પગલા ઉપયોગી થતા નથી. રુતના 
વનયાંત્રણ માટે આ અગાઉ િિાક િયાક જુબ યોગ્ય રસાયણો અને 
આ સુાંચગિ પગલાાં લેિા જરૂરી છે. સમયસરના પગલાાં રોગીષ્ઠ 
પ નેુ તાત્િાલીિ અલગ િરિા. તેની સારિાર, અન્ય તમામ ુાં 
રસીિરણ, આજુબાજુના ગામોએ પણ તે જ િખતે રસીિરણ, તૃ 
પ ઓુનો યોગ્ય વનિાલ તથા સાફ-સફાઈ અને વનિાલ માટે 
યોગ્ય રસાયણની પસાંિગી અને ઉપયોગ રોગ વનયાંત્રણના 
મહત્િના પગલાાં ગણી શિાય. આ તમામ પગલાાં અંગે થોડી 
િાળજી મોટા િુશાનથી બિાિે છે.  
   

(૩) િળીયાનો રોગ   
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 િાઈરસથી થતા રોગે ભારતમાાં હજારો પ ઓુનો ભોગ 
લીધો છે. ૧૯મી સિીની શરૂઆતથી ૧૯૮૦ ધુી મોટા પ્રમાણમાાં 
રોગિાળો ફાટી નીિળતાાં હજારો પ ઓુના મરણ થતાાં રહયા છે. 
આ રોગ પરિેશમાાં ઘણા િેશોમાાં નાબિૂ થયો છે. ભારતમાાં આ 
રોગ નાબિૂીની જુિી-જુિી યોજના અમલમાાં છે અને તેનાાં 
ઉત્સાહજનિ પકરણામો મળયાાં છે. ભારતમાાં મોટાભાગના 
રાજયોમાાં ૧૯૮૯ પછી આ રોગ નોંધાયલે નથી. તથેી, સાંપણૂક 
નાબિુી તરફ િેશ પ્રયાણ િરી રહયો છે તેમ િહી શિાય. 
રોગના  ચિન્હો : 
 આ રોગમાાં મરણ-પ્રમાણ ૯૦ ટિા ધુી પહોિી શિે છે. 
રોચગષ્ટ પ નેુ શરૂઆતમાાં ૧૦૩૦ થી ૧૦૬૦ ફેરનહીટ જેટલો તાિ 
હોય છે. મોઢામાાંથી બૂ લાળ પડ ે છે જે ઘ ૃ બને છે. પ નેુ 
પાણી જેિો સતત ઝાડા થાય છે. મોઢામાાં જીભ પર, પેઢાાં પર 
ઝીણી ફોલ્લીઓ થાય છે. જાનિર ખાઈ શિ  ુનથી. ૂધ તિન 
ઘટી જાય છે. અવતઉગ્ર રૂપમાાં શરીર પર ખાસ િરીને આઉ પર 
િિામાાં પડ ે છે. જે શરીર પર હાથ ફેરિતાાં સ્પષ્ટ જાણી શિાય 
છે. આખમાાંથી પાણી પડ ુાં હોય છે. શરીરમાાંથી થતા તમામ 
સ્ત્રાિ જેમ િે લાળ, પેશાબ, ૂધ, ઝાડા િગેરેમાાં આ રોગના 
િાઈરસ હોય છે. અને તેનાથી ખોરાિ અને પાણી ૂવષત થાય છે. 
િળી અન્ય પ ઓુને િેપ લાગે છે. િાઈરસ ળૂના રજિણ સાથે 
ભળી શ્વાસોસ્છશ્વાસ દ્વારા િેપ લગાડી શિે છે. રોચગષ્ટ પ મુાાં 
પાિનતાંત્ર પર વિશેષ અસર જણાય છે અને આંતરડામાાં િચળયા 
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પડી જાય છે. આ િાઈરસ લવસિાગ્રાંવથઓમાાં પણ જોિા મળે છે. 
રોગનો િપે લાગ્યા પછી રોગ એિાિ અઠિાકડયા િે તેથી ઓછા 
સમયમાાં જણાય છે. સામાન્ય રીતે રોચગષ્ટ પ નેુ ઝાડા શરૂ થતાાં 
તાિ ઉતરી જાય છે. પરાં  ુનબળાં પડ ુાં જાય છે. અને ૭ થી ૧૦ 
કિિસમાાં તે ુ ાં તૃ્  ુથાય છે.   
રોગનુાં વનદાન :  
 આ રોગના વનિાન માટે રોગના ચિહ્નો ઉપરાાંત ખાસ 
િરીને લોહી ુ ાં પરીક્ષાણ જરૂરી છે. 
સારિાર અને અટકાિ:  

              આ રોગની ધવનષ્ટ સારિારથી પ નેુ બિાિી 
શિાય છે. આ માટે વનષ્ણાત ડોિટરની સારિાર જરૂરી છે. 
ધરગથ્  ુસારિાર ઉપયોગી થતી નથી.  આ રોગને અટિાિિા  
છેલ્લા થોડાાં િ ુ્ાારુ્ાોમાાં પ્રવતિારિ રસીનો ઉપયોગ બૂ 
લાભિાયી નીિડયો છે. ભારતભરમાાં આ રસીના ઉપયોગથી જ 
રોગ વનયાંત્રણમાાં લાિી શિાયો છે. છ માસ ઉપરના પ નેુ 
રસીિરણ િરિામાાં આિે છે. સામાન્ય રીતે તેને જીિનિાળ 
િરમ્યાન એિિાર જ આિી રસી આપિાની જરૂર રહ ે છે. 
રોગિાળા િરમ્યાન સ્િસ્છતાના જરૂરી પગલાાં જેમ િે રોચગષ્ટ 
પ નેુ અલગ િરિા, તેમના ખોરાિ, પાણીની અલગ વ્યિસ્થા 
િરિી, હલનિલન, ઘાસની ફેરબિલી પર વનયાંત્રણ િગેરે જરૂરી 
તે જ રીતે ૂવષત ખોરાિ, પાણીનો નાશ, છાણ, પેશાબનો યોગ્ય 
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વનિાલ, જ ાં નુાશિ િિાનો છાંટિાિ િગેરે રોગ વનયાંત્રણનાાં 
પગલાાં જરૂરી છે.  
 

(૪)  માતા (POX) રોગ   

 આ રોગ ખુ્યત્િે પ નુા આંતરડાની આંતરત્િિામાાં 
િાઈરસના િેપના િારણે થાય છે. આ રોગ પ ઓુ ઉપરાાંત 
માણસને પણ થાય છે. આ રોગિાળા પ નુો િેપ માણસને પણ 
લાગે છે. િા.ત., ગાયોમાાંથી ઘોડા, ઘટેાાં, બિરા િે માણસને 
એિબીજાનો િેપ લાગ ે છે. ઘેંટા-બિરામાાં માતાનો રોગ અિાર-
નિાર જોિા મળે છે.  
રોગનાાં ચિન્હો : 
 સામાન્ય રીતે આ રોગ માટે રોગસાંક્રણિાળ ૬ કિિસનો 
છે. પ નુા શરીરમાાં ઉઝરડા િે ઘા મારફત િાઈરસ પ્રિેશ િરે છે 
અને એિ-બે કિિસમાાં જ રોગના ચિહ્નો િેખાય છે. રોગનાાં 
લાક્ષાચણિ ચિહ્નો આઉ અને આિળની િામડી પર જોિા મળે છે. 
તે ઉપરાાંત હોઠ, ધાબળી, પગના થાપાની અંિરનો ભાગ અન ે
નરનાાં ષૃ્ણ ઉપર આ રોગના ચિહ્નો જણાય છે. માિામાાં રોગની 
શરૂઆત થાય ત્યારે ગાય િોહતી િખતે લાતો મારે છે, આંિળ 
િઠણ અને જૂેલ જણાય છે. તેના ઉપર નાના ફોલ્લા-ફોલ્લીઓ 
ગોળ-લાંબગોળ િેખાય છે. આ ફોલ્લીઓ નીિે પ્રિાહી એિ ુ ાં થાય 
અને 'િાણા' બને છે. ધીમે ધીમે આિા અસાંખ્ય િાણા ુાં પ્રિાહી 
ઘ ુાં ઘરેૂ બને છે અને િાણા ટે છે અને અંિર ુાં પ્રિાહી િૂાય 
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છે. ત્યાર પછી જે-તે જગ્યાએ પીળાશપડતાાં લુાબી ભીંગડા 
જણાય છે. થોડા િખતમાાં ભીંગડા ખરી પડ ેછે, ત્યાાં ડાઘ જણાય 
છે. રોગ થયો હોય ત્યાાં ધુી પ નેુ તાિ પણ જણાય છે. ુઝણી 
ગાયો ુ ાં ૂધ ઘટી જાય છે. 
રોગનુાં વનદાન: 
 માતાના રોગ  ુવનિાન રોગનાાં ચિહ્નો પરથી થઈ શિે છે. 
ખાસ િરીને પ નુા શરીર પર િેખાતા 'િાણા' આ રોગ ુાં સ્પષ્ટ 
વનિાન િરિા ઉપયોગી બન ેછે.  
સારિાર અને અટકાિ: 
 આ રોગનો ફેલાિો માણસના સાંસગકથી પણ થતો હોય 
છે, એટલે આ બાબતે પ પુાલિોએ િાળજી રાખિી જરૂરી છે, 

શિય હોય તો રોગી પ નેુ અન્ય પ થુી અલગ રાખિા જોઈએ. 
પ નુા ફોલ્લા-ફોલ્લીઓ ઉપર પ ચુિકિત્સિની સલાહ અ સુાર 
મલમ િે પાઉડર લગાડિો જોઈએ. સામાન્ય રીતે હળિા જુલાબ 
વસિાય િોઈ બીજી િિા આપિી જરૂરી નથી. ઘટેાાં-બિરાાંમાાં 
રોગપ્રવતિારિ રસી અપાિિી લાભિારિ વનિડ ેછે. 
 



દુધાળ પશનુી સરં્વઘન પધ્ધતિ અને િેની 
અગત્યિા 

ડો. આર. . રાવલ, ડો. કે.બી. વાળા તથા ડો. કે.એચ. પરમાર 
પ  ુચચકકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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 પ સુવંવઘન શબ્દને છુટો પાડીએ તો પ  ુસ  ્+ વર્વન 
એટલે સરખા પ ુ ુ ંવર્વન કર ુ ંઅથાવત એક પ મુાથંી તેના ુ ં
જ બીજા પ ુ ુ ં વવક વર્વન કર ુ.ંપ  ુ સરુ્ારણા  ુ ખુ્ય પાસ ુ
યોગ્ય સવંવઘન છે.તા તરમા ં જ જુરાત સરકારના એગ્રીકલ્ચર 
અને કો-ઓપરેશન ડીપાટવમેન્ટ,ગારં્ાનગર દ્વારા લાઈવસ્ટોક 
બ્રીડીંગ પોલીસી નકકી કરવામા ં આવી. ના ખુ્ય હે ઓુ આ 
પ્રમાણે છે.સારા આ વુવંશક ણુો ર્રાવતી દેશી જાતોનો પ્રચાર 
કરવો,વ  ુ ુર્ ઉત્પાદન આપતી અને દુ્ઘ જાવતના ણુો 
ર્રાવતા પ ઓુના સવંર્વનને પ્રોત્સાહન આપ ુ,ંરાજયમા ં ઓછુ 
ઉત્પાદન ઘરાવતા અનેકોઈપણ જાતીના આ વુશંીક ણુો ના 
ર્રાવતા પ નેુ તબકકાવાર જુદી જુદી સવંવર્ન પધ્ર્વતઓના 
ઉપયોગથી પ  ુ જનીન બઘંારણમા ં સરુ્ારો કરવો,પ  ુ સવંર્વન 
માટેના માપદંડ અને ઘારા-ર્ોરણો નકકી કરી તેની માગવદશીકા 
તૈયાર કરવી,સકંર સવંર્વનમા ં વવદેશી ઓલાદની ટકાવારી ુ ં
વનયતં્રણ કર ુ,ંપ  ુ સવંર્વન પ્ર વૃતઓમા ં સામેલ વવવવર્ 
એજન્સીઓ ુ ં સકંલન કરી કદશા સચુન કર ,ુવશંાવલી અન ે
સતંવત પરીક્ષાણને આર્ારે પસદંગી કરેલ સાઢં/ પાડાનો ુદરતી 
સેવા અથવા વૂત્રમ બીજદાન દ્વારા રાજયના બર્ાજ પ રુ્નના 
સવંવર્ન માટે ઉપયોગ કરવો,ઓછા આ વુવંશક ણુવતા ર્રાવતા 
અને રસ્તે રખડતા બાગંરા સાઢં/પાડાઓને ઓળખી અને તેન ે
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ખસીકરણ અથવા અન્ય કાયદાઓથી પ  ુસવંર્વન પધ્ર્વતથી ૂર 
રાખવા. 

જુરાતની વર્વ-ર૦૦૭ની પ રુ્ન વસ્તી ગણતરી જુબ આપણા 
રાજયમા ં ૭૯ લાખ ગાયો, મા ં ૪ લાખ જસર્ીી કોસ ગાયો,૬ 
લાખ એચ.એફ. કોસ ગાયો,૧ લાખ ટલી બીજી કક્ષાની ચબન 
ઓલાદ વગવની કોસ ગાયો એમ ુલ મળીને ૧૧ લાખ કોસ બ્રીડ 
ગાયો તેમજ ર લાખ ડાગંી,૧૩ લાખ ગીર,ર૬ લાખ કાકંરેજ,રપ 
લાખ કોઈપણ ધુ્ર્ ઓલાદના સ્પષ્ટ લક્ષાણો ન ર્રાવનાર એમ 
ુલ મળીને ૬૮ લાખ ટલી દેશી ગાયો નોંર્ાઈ હતી.જયારે ૮૭ 

લાખ ભેંસમા ં પ લાખ બન્ની,૧૪ લાખ જાફરાબાદી,૩પ લાખ 
મહસેાણી,૧પ લાખ સરુતી અને ૧૮ લાખ કોઈપણ ધુ્ર્ 
ઓલાદના સ્પષ્ટ લક્ષાણો ન ર્રાવતી એમ ુલ ૮૭ લાખ ભેંસો 
નોંર્ાઈ હતી આટલા બહોળા પ્રમાણમા ં ગાયો તેમજ ભેંસોના 
સવંવર્ન માટે આપણા રાજયમા ંઅનેક સસં્થાઓ વી કે, જુરાત 
લાઈવ સ્ટોક ડવેલોપમેન્ટ બોડવ,ભારતીય એગ્રો ઈન્ડસ્રીઝ 
ફાઉન્ડશેન(બાયફ), .કે.રસ્ટ,૧૩ ટલા જુદા જુદા જજલ્લાના 
સહકારી ડરેી સદં્યો દ્વારા થીજવેલ બીજદાનથી ગાય-ભેંસમા ં ુ વત્રમ 
બીજદાનથી પ  ુ સવંવઘન કાયવક્રમ ચલાવવામા ં આવે છે. ની 
સામે આપણા રાજયમા ં ૪ સરકારી અને ૩ ચબન સરકારી 
થીજવેલ બીજદાન ના ઉત્પાદન માટેના કેન્દ્વો આવેલા છે.  
પોતાના કેન્દ્વમા ં ઉચ્ચ આ વુશંીક ણુો ર્રાવતા જુદી જુદી 
જાતીના નર અને માદા પ ઓુને રાખી સરકારશ્રીનાવમવનમમ 
સ્ટાન્ડડવ પ્રોટોકોલ તથા આઈ.એસ.ઓ.-૯૦૦રની માગવદશીકા 
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પ્રમાણેના ર્ારા-ર્ોરણને અ સુરી વીયવ ડોઝ બનાવતા હોય છે 
અને જુદી જુદી સસં્થાઓને પ  ુસવંવર્ન માટે પહોંચાડતા હોય છે. 

આપણા દેશમા ં ુલ ગાયોની સખં્યામા ં માત્ર ૧૮% ગાયો જ 
સપંણુવ ધુ્ર્ દેશી ઓલાદના ણુર્મો ર્રાવે છે. બાકીની વનમ્ન 
કક્ષાની અથવા કોઈ ચોકકસ ઓલાદના પરેુપરુા લક્ષાણો 
ર્રાવતા નથી અને આવી ગાયો દ્વારા જન્મેલ સાઢંનો પ પુાલકો 
ભવવષ્યના પ  ુ સવંવર્ન કાયવક્રમમા ં ઉપયોગ કરે છે. ના લીરે્ 
આપણા પ મુા ંરોજનો શારીરીક વવકાસ ૧પ૦ ગ્રામ/કદવસ,પ્રથમ 
વવયાણ ૬૦ મકહને અને ુલ ુર્ાળ કદવસો ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન પ૦૦ 
કક.ગ્રા. ટલ ુ ઓછુ જોવા મળે છે.  પ પુાલકને આજના 
મોંદ્યવારીના સમયમા ં આવથિકક રીતે સાચવવી ન પાલવતા ત ે
રસ્તે રખડતા રેઢીયાર પ  ુબને છે અને સમાજમા ંઅન્ય પ્રશ્નો 
ઉત્પન્ન કરે છે.આ પકરસ્સ્થતી ુ ં વનમાવણ આપણા પ પુાલક 
વમત્રોમા ં સવંવર્ન પધ્ર્વતના વૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના અભાવે થયેલ 
છે.અત્યારની પકરસ્સ્થતીતી પ્રમાણ ે આપણા પ પુાલક વમત્રોએ 
પોતાના દ્યરે કઈ જાત ુ ંપ  ુબારેં્લ છે તે ુ ંપરેુપરુુ જ્ઞાન હો  ુ
નથી.તે કઈ જાતના લક્ષાણો ર્રાવે છે તનેાથી અજાણ હોય છે 
અને તેઓ પોતાના પ ુ ુ ંસવંવર્ન ગામમા ંહાજર સાઢં/પાડાથી 
કરાવતા હોય છે ના કે સાઢં/પાડાની વશંાવલી અથવા 
સાઢં/પાડાની માતા ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન કેટલુ ં હ  ુ તે જોઈ અથવા 
આવનાર પેઢી કેટલ ુ ુર્ ઉત્પાદન આપશે તેની ગણતરી કરતા 
હોતા નથી.તેમ ુ ં ધ્યાન માત્ર નર પ (ુસાઢં/પાડા)ના બાહય 
દેખાવ,રંગ,વશગડંાનો વળાકંો વગેરેને જોઈને સવંવર્ન માટે 
ઉપયોગ કરે છે અથવા પ  ુ વેતરમા ં આવે ત્યારે ુ વત્રમ 
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બીજદાનના થોડા અંશે જ્ઞાનને લીરે્ ુ વત્રમ વીયવદાન કમવચારી 
જોડ ેથીજવેલ વીયવનો ડોઝ કુાવે છે તેટલ ુજ ધ્યાન રાખતા હોય 
છે ના કે કઈ જાતના પ ુ ુ ંવીયવદાન ક ુવ,વીયવદાન કરેલ ડોઝની 

ણુવતા  ુ હતી,તે ડોઝમા ં વાપરેલ વીયવ ર્રાવનાર 
સાઢં/પાડાની માતા ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન કેટલ ુ હ  ુ બસ તેમનો 
આશય તો પોતા ુ ંપ  ુજલ્દીથી ગાભણ થાય અને વવયાણ બાદ 
ુર્ ઉત્પાદન આપે તેટલ ુજ હોય છે. 

ઘણીવાર ગામડાઓમા ં એ  ુ જોવા મળે છે કે પ પુાલક વમત્રો 
જોડ ેઉચ્ચ જનીન બરં્ારણ ર્રાવ ,ુવર્ારે ુર્ ઉત્પાદન આપ  ુ
અને ધુ્ર્ જાતીના લક્ષાણો ર્રાવ  ુ પ  ુ હોય છે પરં  ુ તે ુ ં
સવંવર્ન ગામના બાગંરા સાઢં/પાડા જોડ ેઅથવા માતા  ુઓછુ 
ુર્ ઉત્પાદન ર્રાવતા સાઢં/પાડા માથંી ઉત્પન્ન કરેલ થીજવેલ 

વીયવ દ્વારા કરાવવામા ં આવે છે નાથી આવનાર આવનાર 
સતંવત ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન તેની માતા કરતા પણ ઓછુ જોવા મળે 
છે.આ રીતે જાણ્યે અજાણ્યે પ પુાલક મીત્રો દ્ય  ુઆવથિક કુશાન 
ભોગવતા હોય છે.સાથે સાથે સારી દેશી ધુ્ર્ ઓલાદ ર્રાવતા 
પ પુાલક વમત્રોને દ્યણા પ્રશ્નો ુજંવતા હોય છે. વા કે, ુ ંઆપણી 
દેશી ગાયો અથવા ભેંસો વ  ુ ુઘ ઉત્પાદન ન આપી શકે? , ુ ઘ 
ઉત્પાદન વર્ારી ન શકાય?, ુ ંપ ઓુની ુર્ ઉત્પાદન ક્ષામતામા ં
આ લુ પરીવતવન ન થઈ શકે?, ુ ંઆપણે દેશી પ ુ ુ ં  વવદેશી 
ઓલાદના આખલા સાથ ે સવંવર્ન કરીને શકંર ઓલાદ મેળવી 
સારૂ ુર્ ઉત્પાદન ન મેળવી શકીએ?, ુ ં આ રસ્તો સારો અને 
પરીણામ લક્ષી નથી? આ ઉપરોકત પ્રશ્નો ના જવાબ પણ ’હા’ 
અને ’ના’ બને્ન મા ંઆવી શકે તે પણ એક ુજંવણ થાય તેવો પ્રશ્ન 
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છે.જો આપણે આપણી દેશી ઓલાદ ુ ં સરેરાશ ુર્ ઉત્પાદન 
જોઈએ તો ગીર ગાયમા ં ૧ર૦૦ થી ૧૮૦૦ કક.ગ્રા.,કાકંરેજમા ં
૧ર૦૦ થી ૧૪૦૦ કક.ગ્રા., રુાહ ભેંસમા ં ૧પ૦૦ થી રપ૦૦ 
કક.ગ્રા.,જાફરાબાદી ભેંસમા ં૯૦૦ થી ૧૩૦૦ કક.ગ્રા.તથા મહસેાણી 
ભેંસમા ં૧ર૦૦ થી ૧પ૦૦ કક.ગ્રા. નોંર્ાયેલ છે.આમ,ઉપરોકત ુર્ 
ઉત્પાદનને ધ્યાન લઈ આપણે દ્યરે બારેં્લ પ નેુ તેની સાથે 
સરખામણી કરી રાજયની નીચે દશાવવેલ પધ્ર્વતઓ પ્રમાણ ે
સવંવર્ન કરવામા ં આવે તો આપણે અચકુ આપણા પ નુા 
આ વુશંીક ણુો તથા ુર્ ઉત્પાદન વર્ારી શકીશ.ં 

તા તરમા ં બહાર પાડલે સવંવર્ન નીતી જુબ સમગ્ર રાજયના 
પ ઓુ માટે સમાન સવંવર્ન નીતીનો ઉપયોગ કરવો. ઉપર 
જણાવ્યા જુબ દેશી ઓલાદ ુ ં સરેરાશ ુર્ ઉત્પાદન જોઈને 
ગીર, કાકંરેજ, જાફરાબાદી, મહસેાણી, સરુતી અને બન્ની વી 
જાતોની ધુ્ર્ જાળવણી કરવી.વવવવર્ ભૌગોલીક પરીબળો અન ે
સ્થાવનક અચભપ્રાયને આર્ારે સ્થાવનક સ્થાપીત ઓલાદો ુ ં ધુ્ર્ 
સવંવર્ન અથવા અપગ્રેડશેન કર ુ.ંઆ જુબ જો પ પુાલક ધુ્ર્ 
ઓલાદના લક્ષાણો ઘરાવતી અને વર્ારે ુર્ ઉત્પાદન વાળી 
ગાય/ભેંસ રાખતો હોય તો તેને ધુ્ર્ સવંવર્ન દ્વારા  તે 
ઓલાદના જ સાઢં/પાડા અથવા ુ વત્રમ બીજદાનો ઉપયોગ કરી 
 ત ેઓલાદની સતંવત પેદા કરી ઉછેર કરવો.દા.ત.પ પુાલકના 

ઘરે ધુ્ર્ ઓલાદના લક્ષાણો ર્રાવતી કાકંરેજ ગાયને કાકંરેજ 
સાઢં દ્વારા ુદરતી સેવા અથવા કાકંરેજ સાઢંના થીજવેલ વીયવ 
ડોઝ દ્વારા વૂત્રમ વીયવદાન વાપરી સવંવર્ન કર ુ ં તેવી જ રીતે 
ગીર ગાય હોય તો ગીર સાઢં અથવા ગીર સાઢંના થીજવેલ વીયવ 
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ડોઝ દ્વારા નર પ નુી માતા  ુ ુર્ ઉત્પાદન ચકાસી સવંવર્ન 
કરાવ ુ ંજોઈએ. 

જો પ પુાલક વમત્રોના ઘરે વનમ્નકક્ષાની ચબન ઓલાદ વગવના 
પ  ુ ઉછેર કરતા હોય અને તે ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન તે ઓલાદના 
સરેરાશ ુર્ ઉત્પાદન કરતા સામાન્યઉતર  ુ હોય ત્યારે તેમને 
અપગ્રેડીંગ સીસ્ટમ દ્વારા ધુ્ર્ ઓલાદના સાઢં/પાડા દ્વારા 
સવંવર્ન કરાવવામા ંઆવે તો આવનાર સતંવતની ુર્ ઉત્પાદન 
ક્ષામતા તેની માતા કરતા વર્ારે જોવા મળે છે.જો પ પુાલક 
વમત્રો એકદમ ઓછુ ુર્ ઉત્પાદન ર્રાવતા પ  ુ કે મ ુ ં ુર્ 
ઉત્પાદન હડવ એવરેજ કરતા ં એકદમ નીચ ુ હોય તથા કોઈપણ 
ઓલાદના આ વુશંીક ણુો ન ર્રાવ  ુ હોય તેવા પ નેુ શકંર 
સવંવર્ન દ્વારા અલગ ઓલાદના નર દ્વારા સવંવર્ન કરવામા ંઆવ ે
તો આવનાર પ નુી ુર્ ઉત્પાદનમા ંતરતજ વર્ારો શકાય.આ 
પધ્ર્વત અત્યારે આપણી દેશી ગાયોમા ંજસી અથવા હૉલસ્ટેઈન 
ઓલાદના સાઢં દ્વારા સવંવર્ન માટે બુ પ્રચલીત છે. તેના દ્વારા 
ઉત્પન્ન સતંવતને શકંર પ  ુતરીકે ઓળખવામ ંઆવે છે આ પ્રથમ 
પેઢીની સકંર ગાય  ુ ુર્ ઉત્પાદનમા ં ઘણો વર્ારો થયો હોય 
તેમ જાણવા મળે છે.પરં  ુ આ ુર્ ઉત્પાદનનો વર્ારો પેઢી 
દરપેઢી ટકી રહતેો નથી.આ માટે તેને ફરીથી સકંર સાઢંથી 
ફેળવવી જોઈએ.નવી પ સુવંવર્ન નીતી જુબ સકંર જાતીની 
ઉત્પાદન ક્ષામતામા ંફરીથી વર્ારો થાય તે માટે તેને બીજીવાર 
આ વુશંીક રીતે ચકઢયાતા ણુો ર્રાવતા સકંર જાવતના સાઢંનો 
ઉપયોગ કરી સવંવર્ન કર  ુજોઈએ અને સકંર જાતીમા ં વવદેશી 
ઓલાદની ટકાવારી ૬ર.પ ટકાથી વર્ે નહી તેની કાળજી રાખવી. 
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ભેંસો ુ ં ધુ્ર્ સવંવર્ન વશંાવલીના આર્ારે પસદંગી કરેલ 
અને/અથવા ઓલાદ ચકાસણીથી પસદંગી કરેલ પાડાથી જ 
કર ુ ં જોઈએ.કોઈપણ ઓલાદના આ વુશંીક ણુો ન ર્રાવતી 
ભેંસો ના આ વુશંીક ણુોમા ં વર્ારો કરવા ધુ્ર્,ઉચ્ચ જનીન 

ણુો ર્રાવતા દેશી પાડાથી સવંવર્ન કર ુ.ં 

રાજય સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામા ં આવેલ નવી સવંવર્ન 
નીતીમા ં સવંવર્ન માટે સાઢં/પાડાની પસદંગી માટેના માપદંડો 
પણ નકકી કરવામા ંઆવ્યા છે આ નીતી જુબ સાઢં/પાડાની 
માતા ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન તથા ુર્માની ચરબીની ટકાવારી નીચે 
કોષ્ટકમા ં દશર્ીાવ્યા જુબની અથવા તેથી વ  ુ હોય તેને 
ુદરતી સેવા અથવા ુ વત્રમ બીજદાન માટે વાપરવા. 

નસ્લ(ઓલાદ) 
માતા ુ ં ુ શ ઉત્પાદનsકકલોગ્રામf 

પ્રથમ શે્રષ્ઠ 
ચરબીની 
ટકાવારી 

ગીર ૨૪૦૦ ૩૦૦૦ ૪.૫ 

કાકંરેજ ૨૦૦૦ ૨૫૦૦ ૪.૫ 

ડાગંી ૪૦૦ ૫૩૦ ૪ 

મેહસાણી ૨૪૦૦ ૩૦૦૦ ૭ 

જાફરાબાદી ૨૮૦૦ ૩૫૦૦ ૮ 

સરુતી ૧૬૦૦ ૨૦૦૦ ૭ 

બન્ની ૨૪૦૦ 3000 ૭ 

 

 આ નીતીમા ં કોઈપણ ગામ/ગોશાળા/પાજંરાપોળમા ં
સાઢં/પાડાને ઉમેરતા પહલેા તેના જાતીય આરોગ્ય, સામાન્ય 
આરોગ્ય, માતા ુ ં ુ ર્ ઉત્પાદન પ પુ્રજનન અંગોના આરોગ્યની 
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ચકાસણી સ્થાવનક પ ચુચકકત્સાઅવર્કારી જોડ ે કરાવી, તેની 
નોંર્ણી કરીને જ સવંવર્ન કાયવક્રમમા ં કુવા. વર્વમા ં એક વાર 
પ પુ્રજનન દ્વારા ફેલાતા રોગો વા કે ક્ષાય, ચેપી ઝાડા અને 
ચેપી ગભવપાતની સવંવર્ન યોગ્ય સાઢં/પાડાની તપાસ કરાવવી. 
સગંોત્રીય સવંવઘન અટાકાવવા માટે દર ત્રણ વર્ ે ફળાઉ 
સાઢં/પાડાને બદલી નાખવા. ફળાઉ સાઢં/પાડાથી ઉત્પન્ન થયલે 
વાછરડી/પાડીમા ં તે જ  સાઢં/પાડાના ઉપયોગથી થ  ુ આંતર 
સવંવર્ન અટકાવવા માટેફળાઉ સાઢં/પાડા બદલાવવા બુ જ 
જરૂરી છે. વૂત્રમ બીજદાનના કકસ્સામા ંવપરાયેલ વૂત્રમ વીયવદાન 
ડોઝ/સ્રો ઉપરથી ફળાઉ સાઢં/પાડાના નબંરની નોંર્ણી કરી, 
ફરીથી તેનો ઉપયોગ આંતર સવંવર્ન માટે ન થાય તેની કાળજી 
રાખવી. રાજય સરકાર દ્વારા સવંવર્ન નીતીમા ં વર્વ-ર૦રર પછી 
સતંવત પરીક્ષાણના આર્ારે વસધ્ર્ થયેલ ઉચ્ચ આ વુશંીક ણુો 
ર્રાવતા સાઢં/પાડા વાપરવા માટે નો આગ્રહ રાખવામા ંઆવ્યો 
છે. 

 હાલમા ંઆપણા રાજયની પાચં ખુ્ય ઓલાદો વી કે 
ગીર, કાકંરેજ, મહસેાણી, જાફરાબાદી અન ે બન્નીમા ં સતંવત 
પરીક્ષાણની શરૂઆત સરકારી/બીન સરકારી અથવા અન્ય 
સસં્થાઓ દ્વારા શરૂઆત કરવા હાકલ કરાઈ છે. હાલના તબકકે 
વશંાવલીને આર્ારે પસદંગી પામેલ સાઢં/પાડાનો સવંવર્ન 
કાયવક્રમમા ં ઉપયોગ માટે જણાવેલ છે. વીયવ ઉત્પાદન કરતા 
કેન્દ્વોને પણ આ નીતી જુબ ભારત સરકાર દ્વારા નકકી કરવામા ં
આવેલ સ્ટાન્ડડવ ઓપરેટીંગ પ્રોસેજર(એસ.ઓ.પી.) તથા મીનીમમ 
સ્ટાન્ડડવ ુ ંપાલન કરી વીયવના ડોઝ ઉત્પાદન કરવા ુ ંરહશેે સાથે 
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વવક સરુક્ષા અને સરકારશ્રીની ગાઈડ લાઈન જુબ નકકી કરંલ 
જીવા /ુવવર્ા ુ ુ ં પરીક્ષાણને નીયમીત અ સુરવા ુ ં રહશેે. 
વૂત્રમ વીયવદાનની સેવા બજાવતી સસં્થાઓએ માત્ર એ અથવા 

બી લુ્યાકંન ર્રાવતા વીયવ ઉત્પાદન કરતા ંકેન્દ્વો દ્વારા ઉત્પાકદત 
સ્રો/ડોઝ નો ઉપયોગ ુવત્રમ વીયવદાનમા ં કરવાનો રહશેે. ુ વત્રમ 
બીજદાનનો ફેલાવો ૩૦% થી વર્ારી વર્વ-ર૦રર સરુ્ી ૬૬% 
સરુ્ી લઈ જવા પ્રયત્ન કરવો.ભવવષ્યના સવંવર્ન 
યોગ્યસાઢં/પાડાના ઉત્પાદન અન ે સતંવત પરીક્ષાણ કાયવક્રમ 
માટે ુ વત્રમ બીજદાનનો ફેલાવો કરવો જરૂરી છે. ુદરતી સેવાનો 
લાભ બુજ ુ રસ્ત અને ુગવમ ગામડામા ં જયા ં વૂત્રમ 
બીજદાનની સગવડના હોય ત્યા ં જ કરવો. જો રાજયમા ં
પ પુ્રજનન/સવંવર્ન સાથે સકંળાયેલ સસં્થાઓએ વવદેશમાથંી 
અથવા દેશના અન્ય રાજયોમાથંી થીજવેલ વીયવ અથવા સવંવર્ન 
યોગ્યસાઢં/પાડા મેળવવાના થાય તો ત ેઉપર કોષ્ટકમા ંદશાવવ્યા 
જુબ લ તુમ ર્ોરણો કરતા ઓછામા ંઓછા ૩૦% વર્ારે ર્ોરણો 

ર્રાવતો હોવો જોઈએ તથા  સસં્થા પાસેથી ત ે મેળવવાના 
થાય તે સસં્થાઓ ઓ.આઈ.ઈ.ની માગવદવશિકા ને અ સુરતી હોવી 
જોઈએ. 

          આમ જો સ્થાવનક પ  ુ ચચકકત્સકા અર્ીકારી,જીલ્લા 
પચંાયતના નાયબ વનયામકશ્રી વૂત્રમ બીજદાન તથા સવંવર્ન 
સાથે સકંળાયેલ સસં્થાઓ અથવા પ પુાલકો સાથે સીર્ા સપંકવમા ં
રહતેા ગોપાલવમત્રો, વૂત્રમ વીયવદાન કમવચારી વમત્રો, પ રુ્ન 
વનરક્ષાકો ઉપરોકત સવંવર્ન નીતી અને ઉપયોગથી થતા 
ફાયદાઓથી પ પુાલકોને માહીતગાર કરી તેના અસરકારક 
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અમલ માટે  સમજાવવામા ં આવે તો આપણે વૈ વ્ીવક સ્તરે 
ફકત પ રુ્નની સખં્યા જોરે મેળવેલ ુર્ ઉત્પાદનમા ં પ્રથમ 
સ્થાનની જગ્યાએ પ દુીઠ ુર્ ઉત્પાદનના ંજોરે વવશ્વમા ં  પ્રથમ 
સ્થાન મેળવવા તરફ પ્રયાણ કરી શકી ુ.ં 



  પશ ુઆહારમાાં  ઝેરી તત્વો, તેની અસર અને 

સારવાર  
ડૉ. વી. એલ.પરમાર, જે.એસ. પટેલ, ડો. ભાવવકા આર. પટેલ,  

ડો. બી.બી. જાવવયા 
પ ચુિકકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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પ્રસ્તાવના:  
 દેશમાાં અન ે રાજયમાાં ઘાસિારાની અનેક જાતો વવકસી 
છે. ખે તૂ કે પ પુાલક ટુાંકા ગાળામાાં થતા પાકો પછી તે રોકડીયા 
પાક હોય કે ઘાસિારાના પાકો હોય તે પસાંદ કરે છે. ખે તૂ ડરેી 
ઉદ્યોગનો વવકાસ થતાાં વ  ુ ૂધ ઉત્પાદન લેવા અનેક અખતરા 
પણ કરે છે. સારા પોષણ કુ્ત ઘાસિારાના ઉત્પાદનનો આધાર 
જમીન, ખાતર, વાતાવરણ, વરસાદ, વપયત વવગેરે અનેક 
બાબતો પર છે. ઐાપિાકરક રીતે આપણ ે ઘાસિારા કે દાણન ે

પ આુહાર તરીકે જોઈએ છીએ. આહારની અસર પ નુી તાં ુ રસ્તી 
અને ૂધ ઉત્પાદન પર થાય છે. ઘાસિારો પ નુો ખુ્ય 

પોષણક્ષમ આહાર કહી શકાય. પરાં  ુ રજકો અન ે જુવાર જેવા 
પ્રિચલત ઘાસિારામાાં પણ ઝેરી તત્વ અ કુ કક્ષાાાએ હોય છે 

અને પ  ુમાટે જીવલેણ નીવડી શકે છે. અછત અન ેઅધધઅછત 

જેવી પકરસ્સ્થવત કેટલીકવાર અવત ષૃ્ટટ, વપયતની અપરુતી 
સગવડ વવગેરે બાબતો ઘાસિારાના ઉત્પાદન અન ેતમેાાં રહલેાાં 
તત્વો પર અસર કરે છે. જુદા જુદા ઘાસિારામાાં રહલેા ''ઝેરી 
તત્વો'' કયારે કુસાનકારક બન ેઅન ેપ નુી તાં ુ રસ્તી પર કેટલી 
અસર કરે છે તે વવિારીએ.  

(૧) જુવાર: 
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હાઈડ્રોસાયાનીક એવસડ કે એિ.સી.એન.પોઈઝવનિંગ : લીલા 
િારામાાં બુ જ પ્રિચલત અને પોષણ કુ્ત િારા તરીકે જુવાર 
આગ ુાં સ્થાન ધરાવે છે. હવે તો જુવારની અનેક જાતો ખે ુતો 
વાવ ે છે. આ િારો ટુાંકા ગાળામાાં તૈયાર થતો હોય તેમ જ પ  ુ

પણ સારી રીતે ખાતાાં હોઈ લીલાિારા તરીકે લોકવપિ્રય છે.  

પરાં  ુ કેટલાક સાંજોગોમાાં જુવાર પ  ુ માટે જીવલેણ નીવડ ે છે. 

જુવારમાાં સાયનોજનીક ગ્લકુોસાઈડ કે સાયનાઈડ નામે ઝેરી તત્વ 

પ  ુમાટે જીવલણે બની શકે છે. ગામઠી ભાષામાાં આ િારો ખાધા 
પછી પ જુે ''મેણો'' િડયો છે તે તરીકે ઓળખ ેછે.   

 જુવારમાાં રહલેુાં સાયનાઈડ તત્વ જુવાર ઉપરાાંત શેરડી, 
મકાઈ (મયરિ્ાાકદત), દુાન ઘાસ, અળસીનો ખોળો વવગેરેમાાં 
હોય છે. ૧૦૦ ગ્રામ લીલા િારામાાં ર૦ મી. ગ્રામ સાયનાઈડ 
(૦.૦ર%) હોય તો ઝેરી અસર થાય છે. જુવારમાાં રહલેુાં આ ઝેરી 
તત્વ વાવણીથી વાઢ ધુી જુદા જુદા પ્રમાણમાાં હોઈ શકે છે. 

પ નેુ વનિંઘલ્યા પહલેાની જુવાર, ુમળી અવસ્થામાાં કાપી 
ખવરાવેલ જુવાર, પાણીની ખેંિવાળી જુવાર ખવડાવવામાાં આવ ે

તો ઝેરની અસર થાય છે. આ ઉપરાાંત જુવારની કાપણી કયરિ્ાા 
બાદ ટી નીકળતી જુવાર કે પીલા વગેરેમાાં પ નેુ મેણો કે ઝેરની 
અસર થાય તેવાાં તત્વો વ  ુહોય છે.  

 જુવારમાાં રહલેા હાઈડ્રોસાયવનક એવસડ ુાં પ્રમાણ છોડની 
ધૃ્ધી સાથે સાંકળાયેલ છે. છોડ તદ્ન નાનો ઓય ત્યારે તેમાાં 

એિ.સી.એન. ુ ાં પ્રમાણ ૦.ર થી ૮.૩% જેટલુાં હોઈ શકે છે અન ે

આ પ્રમાણ ેછોડ ૩પ થી ૪૦ કદવસનો થાય ત્યાાં ધુી જળવાય 

છે. ત્યારબાદ ઝેરી તત્વ ુાં પ્રમાણ છોડની ધૃ્ધી સાથે ઘટ ુાં જાય 

છે, અન ેપખુ્ત કાપણી સમય ે૦.૦૧% થી ઓછાં રહ ેછે જેથી આવો 
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િારો કુસાનકારક બનતો નથી. તે જ રીતે જુવારના છોડના 
જુદા જુદા ભાગોમાાં સાયનોજવનક ગ્લકુોસાઈડ (એિ.સી.એન. ુ ાં 
પ્રીફોમધ) ુ ાં પ્રમાણ અલગ-અલગ હોય છે. સાદી ભાષામાાં 
કહીએતો જુવારના છોડમાાં ૬૦% ઝેરી તત્વ પાનમાાં હોય છે, 

જયારે દાાંડી કે થડમાાં પ્રમાણ ઘ ુાં ઓછાં હોય છે.  

 બીજુ ાં અગત્યની અન ે રસ પડ ે તેવી બાબત એ છે કે 
કદવસના જુદા-જુદા સમયે ઝેરી તત્વ (એિ.સી.એન. ુ ાં) પ્રમાણ 

પણ વધ ુાં-ઓછાં હોય છે. સવારના સમયે જુવારના છોડમાાં ઝેરી 
તત્વ સૈાથી વ  ુ હોય છે અન ે કદવસ િડતો જાય તેમ ઝેરી 
તત્વ ુાં પ્રમાણ વધ ુાં જાય છે અન ે બપોરના ભાગ ે સૈાથી વ  ુ

હોય છે. બપોરબાદ આ પ્રમાણ ઘટ ુાં જાય છે અન ેસાાંજ કે રાત્રી 
દરમ્યાન ઝેરી તત્વ સૈાથી ઓછી માત્રામાાં હોય છે. આથી 
જુવારની કાપણી વહલેી સવારે કે મોડી સાાંજે કરવી કહતાવહ છે.  

 અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણ ે પ  ુ જયારે ુમળી જુવાર, 
વનિંઘલ્યા પહલેાાંની જુવાર, પાણીની ખેંિ કે ઓછી વપયતથી 
પકવેલ જુવાર કે વાઢયા પછી ટી નીકળતા પીલા ખાય છે ત્યારે 
ઝેરની અસર થાય છે. કેટલીકવાર પ  ુ૧પ થી ર૦ વમવનટમાાં જ 

તૃ્  ુપામ ે છે, જયારે ઓછી અસર થઈ હોય તે પ  ુ૧ થી ર 
કલાકમાાં તૃ્  ુપામી શકે છે. ઝેરી અસરવાળા પ નુો શ્વાસોસ્વાસ 

બૂ વધી જાય છે. શરીરે તાણ આવે છે. પ  ુઆ ુ પડી ભાાંભરે 
છે. બૂ જ આફરો િડ ેછે. ડોળા પહોળા થઈ જાય છે અન ેથોડા 
સમયમાાં જ પ  ુ તૃ્  ુપામ ેછે.  

 જુવાર પોઈઝનીંગની અસરવાળા પ ુ ુ ાં વનદાન 

પ્રમાણમાાં સહલેુાં છે. પ પુાલકે જુવાર પ નેુ ખવરાવી હોવા ુ ાં કે 
આકસ્સ્મક કોઈના ખેતરમાાં પ  ુિયરિ્ાા હોવા ુ ાં જાણતા હોય છે. 



 

105 પશપુાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન   વર્ષ: જાન્યઆુરી:૨૦૧૭ 

 

આવા અસર પામેલ પ ઓુની સારવાર બૂ જ ઝડપથી કરાવવી 
જરૂરી છે. ઝેરની અસરવાળા પ નેુ ૩ ગ્રામ સોકડયમ નાઈટ્રોઈટ 
અન ે ૧પ ગ્રામ સોકડયમ થાયોસલ્ફેટ ર૦૦ મી.મી. કડસ્ટીલ્ડ 
વોટરમાાં ઓગાળી લોહીની નસ દ્રારા ઈન્જજેકશન અપાય છે. આ 

ઉપરાાંત ૩૦ ગ્રામ સોકડયમ થાયોસલ્ફેટ પાણીમાાં ઓગાળી મોં 
વડ ેજરૂર જુબ પાવામાાં આવ ેછે. મીથીલીન બ્લલ્  ુપ નુા દર ૧ 

કક. વજન દીઠ ૪ થી ૬ વમ.ગ્રા. ર થી ૪% ુ ાં દ્રાવણ બનાવી વશરા 
દ્રારા ઈન્જજેક્શનથી આપી શકાય છે.  

જુવાર પોઈઝવનિંગ કે મેણો  અટકાવવા નીિેની કાળજી લઈએ િ્ 
(૧) પ નેુ પખુ્ત સમયે કાપણી કરેલી જુવાર જ ખવડાવવી. 
(ર) અપકરપકવ, ઓછા પાણીથી થયેલ જુવાર, ઓછા વપયતથી થયેલ 

જુવાર પ નેુ ખવડાવવી કહતાવહ નથી.  
(૩) વહલેી સવારે કે મોડી સાાંજે વાઢેલા પખુ્ત થયેલ જુવાર જ 

ખવડાવવી. 
(૪) લીલાાં િારામાાં ફકત જુવાર જ ન ખવડાવતા કુો િારો થોડા 

પ્રમાણમાાં સાથે આપવો કહતાવહ છે.  

(પ) જુવારની કાપણી કરેલ ખેતરમાાં ફરી ટ થાય તે બણગા કે થકડયા 
પ  ુન ખાય તેની કાળજી રાખવી. 

(૬) કાપણી કરેલ જુવાર રુાંત ન ખવડાવતાાં કુવ્યા બાદ 

ખવડાવવાથી ઝેરની અસર વનવારી શકાય. 

(૭) પ નેુ એર સાથે બધો િારો ન નીરતાાં થોડો થોડો િારો સમયાાંતરે 
નીરવો કહતાવહ છે.  

(૮) કાપણી કરેલ જુવારમાાં એિ.સી.એન. ઝેરી તત્વ છે કે કેમ તે 

વપક િ્રક એવસડ ટેસ્ટથી જાણી શકાય. 

(૯) જુવારનો િારો વનરયા બાદ પ  ુ અસ્વસ્થ લાગે તો રુાંત 

પ ચુિકકત્સકનો સાંપકધ સાધવો.  
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(ર) નાઈટે્રટ પોઈઝનીંગ: 

 રાજયમાાં ુ શ્કાળ, અછત કે અધધઅછતની પકર િ્વાથવત 

અવાર-નવાર સજાધતી રહ ેછે. ખે ુતો વ  ુપાક લેવા રાસાયચણક 
ખાતરનો વ  ુ ઉપયોગ કરતા થાય છે. આવી પકર િ્વાથવતમાાં 
ઘાસિારામાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વધી જાય છે અન ે આવો િારો 
પ ઓુ ખાતાાં નાઈટેિ્રટ પોઈઝવનિંગ કે નાઈટેિ્રટની ઝેરી અસર 
થાય છે. આમ તો જુવાર, મકાઈ, જવ(ઓઠ), બાજરી જેવા 
તમામ ધાન્જય વગધના ઘાસિારામાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વરસાદની 
ખેંિ કે અછતની સ્સ્થવતમાાં વધી જાય છે અન ેઆવો લીલો િારો 
ખાતાાં પ નેુ ઝેરની અસર થાય છે. ઘાસિારામાાં અ કુ ખાસ 

સાંજોગોમાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વધે છે તે જાણ ુાં પણ જરૂરી છે.  

(૧) ુવા-બોરના પાણીમાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વ ુાં હોય અન ેઆ 

પાણી કોલીફોમધ (ઈ.કોલી) જીવા ુાંથી ૂ િ્વાાાત થાય તો 
ઝેરની અસર જલ્દી થાય છે. તે જ રીતે વપયત તરીકે 
વપરાતા એુઝના પાણીથી પણ ઝેરની અસર થવાની 
શકયતા છે.  

(ર) ભેજવાળી હવા અન ે ઠાંડા વાતાવરણમાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ 

િારામાાં વધવાની શકયતા રહલેી છે. તે જ રીતે ગરમ અને 
ભેજવાળી હવામાાં જયારે ઘાસિારાનો ઉગાવો વધતો હોય 

ત્યારે નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વ  ુહોય છે.  

(૩) અછતની પકરસ્સ્થતીમાાં નબળા ઉગાવાવાળા અપકરપકવ 

િારામાાં નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ વ  ુહોય છે.  

(૪) ઓછો પ્રકાશ, વાદળી ુાં વાતાવરણ પણ છોડમાાં વ  ુ

નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ મદદરૂપ છે.  
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(પ) ઓછી આમલ્તા (પી.એિ.) વાળી લુ્લી જમીન, 

મોલીબ્લડનેમ, સલ્ફર તથા ફોસ્ફરસની ઊણપવાળી 
જમીનમાાંથી નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ ઓછાં રહ ેછે.  

(૬) આ ઉપરાાંત કોઈપણ કારણોથી છોડનો ઉગાવો ઓછો થાય 

તો નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ છોડમાાં વધે છે.  

(૭) નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ છોડના થડમાાં વ  ુ હોય છે. ઉપરાાંત 

કાપણી કરેલ િારામાાં અ ુ ુળ ભેજ, ઉટણતામાન, 

વાતાવરણની અસરથી નાઈટે્રટ ુાં વ  ુ ઝેરી નાઈટ્રાઈટમાાં 
રૂપાાંતર છે. 

 

ઝેરની અસર:  
 પ  ુઆવો િારો ખાય કે ખતેરમાાં િરે પછી ઝેરની અસર 
થાય છે. પ નુા પેટમાાં િારામાાં નાઈટે્રટ ુાં એમોવનયા અન ે

નાઈટ્રાઈટમાાં રૂપાાંતર નાઈટ્રાઈટ નાઈટે્રટ કરતા ૧૦ ગ ુાં ઝેરી 
હોય છે. લોહીમાાં રકતકણના કહમોગ્લોબીન સાથે નાઈટ્રાઈટ ુાં 
મીથેમોગ્લોબીનમાાં રૂપાાંતર થાય છે. આથી પ નુા શરીરના 
કો િ્ાાાો, અગત્યના અવયવો, ઓકકસજનથી વાંચિત થઈ જાય 

છે. પ નુા શ્વાસોસ્છવાસ એકદમ વધી જાય છે. મોં લુ્લ ુરાખી 
શ્વાસ લેવા પ્રયાસ કરે છે. ઝાડા થાય છે અને પ ુ ુ ાં એકાદ 

કલાકમાાં તૃ્  ુપણ થઈ શકે છે. કેટલીકવાર પ  ુતરવાઈ જવાની 
શકયતા રહ ેછે.  

 નાઈટે્રટ પોઈઝવનિંગ ુાં વનદાન ચિન્જહો, પકર િ્વાથવત અન ે

પ્રયોગશાળામાાંના પરીક્ષાણથી થઈ શકે છે. ક્ષોવત્રય કક્ષાાાએ 

કફનાઈલ અમાઈન બ્લલ્  ુટેસ્ટ (ડી.પી.બી.ટેસ્ટ) થઈ શકે છે.  

સારવાર :  
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 નાઈટે્રટ ઝેરની અસર પામેલ પ નેુ ૧%  મીથીલીન 

બ્લલ્  ુ લોહીની નસ દ્રારા આપવામાાં આવ ે છે. ઉપરાાંત 

આઈસોટોનીક સલાઈન પણ ઈન્જજેકસન દ્રારા અપાય છે. જરૂર 
જુબ ખુ્ય સારવાર રીપીટ કરવી જરૂરી છે.  

અટકાવ :  

 પ નેુ પોષણક્ષમ દાણ, મીનરલ વમકસિર આપવાથી 
નાઈટે્રટ ઝેરની અસરથી બિાવી શકાય છે. ઉપરાાંત ફકત લીલો 
િારો ન આપતાાં પ્રમાણસર કુો િારો આપવો જરૂરી છે.  

કુવેલ ઘાસ પરાં  ુભેજ કુત અન ેભી ુાં હોય તો આપ ુાં કહતાવહ 
નથી. તે જ રીતે વરસાદમાાં પલળેલ ઘાસ પણ ખવડાવ ુાં 
કહતાવહ નથી.  
(૩) ઓકઝલેટ પોઈઝનનિંગસ ્

કેટલાક ઘાસિારામાાં ઓકઝલેટ ુાં પ્રમાણ વ  ુહોય છે. ખાસ કરી 
ઘાસિારાની હાઈબ્રીડ નેપીયરની જાતો, ગીની ઘાસ, પેરા ઘાસ, 

ગુરબીટ, ડાાંગર ુાં પરાળ, વવગેરેમાાં ઓકઝલેટ ુાં પ્રમાણ વ  ુ

હોય છે. આવો િારો ખાતાાં િારામાાં રહલે ઓકઝલેટ લોહીમાાં 
રહલે કેલિ્વાશયમ સાથે ભળે છે. તેથી પ મુાાં કેલિ્વાશયમની 
ઉણપ ઉભી થાય છે. આના લીધ ેશરીર ખેંિાય છે. પ  ુધ્રજુે છે. 

કેટલાક કકસ્સામાાં પ  ુ તૃ્ ુ ાં પામ ેછે. જયારે કેટલીકવાર બળદમાાં 
પથરી થવાથી પેશાબમાાં રૂકાવટ થાય છે. જયારે કેટલાક 
કકસ્સાઓમાાં લોહીના લાલ કણો ટૂી જાય છે. અન ેમગજ પર 
અસર થવાથી પક્ષાધાત થવા સાંભવ રહ ેછે.  

આવા પ નુી સારવાર કેલિ્વાશયમ બોરો ગ્લકુોનેટ યોગ્ય માત્રામાાં 
આપી કરવામાાં આવે છે.  
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ઓકઝલેટ ઝેર અટકાવવા આવા િારા સાથ ેકઠોળ વગધનો િારો 
આપવો કહતાવહ છે. તે જ રીતે કેલિ્વાશયમ કુત મીનરલ 

વમકસિર આપ ુાં ફાયદાકારક છે.  

(૪) સેપોનીન ઝેર (બ્લોટ, ટીમ્પની, ફીણયકુત આફરો): 
 ખાસ કરીને પ  ુજયારે ુમળો રજકો કે લીલો િારો વ  ુ

પ્રમાણમાાં ખાય ત્યારે આફરો િડ ેછે. રજકાની ઋ મુાાં પ પુાલકો 
પ નેુ પટુકળ પ્રમાણમાાં રજકો નીરતા હોય છે. પ્રથમ વાઢના 
ુમળા રજકામાાં સેપોનીન નામ ુાં દ્રવ્ય હોય છે, જે પેટમાાં 

(રૂમેનમાાં) ગેસ અન ેફીણ ઉત્પન્ન કરે છે. ફીણ કુત ગેસનો પેટમાાં 
ભરાવો થતાાં ગેસ અને ફીણ ઉત્પન્ન કરે છે. ફીણ કુત ગેસનો 
પેટમાાં ભરાવો થતાાં પેટ ફેલી જાય છે, જેને પ પુાલકો ''આફરો 
િડય?'' તરીકે ઓળખ ેછે. આવા ગેસથી પ  ુબેિેની અ ભુવે છે, 

પ નુા પેટનો ડાબો ભાગ બુ લી જાય છે અન ેતે લીન ેઢોલ 

જેવો અવાજ આવે છે. પ નેુ શ્વાસમાાં તકલીફ પડ ેછે. મો ુ ાં લુ્લ ુ

રાખ ે છે. લાળ પડ ે છે. આંખો (ડોળા) િઢી જાય છે અન ે વ  ુ

અસરવાળા પ  ુ૩-૪ કલાકમાાં તૃ્ ુ ાં પામ ેછે.  

 આવા ઝેર િડલે પ નુા પેટની ડાબી બાજુ ટ્રોકાર 
કેન્જ લુા કે ધારદાર િપ્પથુી રુાંત કા ુ ાં પાડી ગેસ ૂર કરવો. 
મોઢા દ્રારા કે કેન્જ લુા દ્રારા પેટમાાં મગફળી ુાં તેલ ર૦૦ મી. ૩૦૦ 

મી.લી. તથા ૬૦ થી ૧૦૦ મી.લી. ટરપેન્જટાઈન તેલ આપ ુાં  
 આવા ઝેરની અસર અટકાવવા પ નેુ ફકત રજકો ન 

આપતાાં પ્રથમ ુ ુ ાં ઘાસ આપ ુાં તેમજ લીલા- કૂા િારા ુ ાં પ્રમાણ 

જળવાય તેની કાળજી રાખવી.  
(પ) એટગટ ઝેર:  
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 ધાન્જય વગધના બાજરી, જુવાર તેમજ બ્લલ્ પેુનીક જેવા 
ઘાસિારાના ુ ાંડામાાં આ ઝેર હોય છે. જમીનમાાં કલેવીસેપ્સ 

પરપ્ રુા નામની ગ હોય છે. જમીનમાાં વ  ુભેજ હોય ત્યારે છોડ 
મારફત આ ગ દાણા ધુી પહોંિ ે છે. ુ ાંડામાાં સવધત્ર ગના 
દાણાનો િેપ લાગે છે. અન ે ુ ાંડા સમગ્ર રીતે ખૂરાથી કાળા પડી 
જાય છે. આવો ઘાસિારો પ  ુ ખાય તો એરગટ ઝેરની અસર 
થાય છે. ઘાસિારામાાં ૦.૬ ટકા થી ઓછી ગ હોય તો પણ 

પ નેુ ઝેરની અસર થાય છે. આ ઝેરથી પ નુા કાન, પ ૂાંછડી, 
પગની ખરી આસપાસનો ભાગ સડવા માાંડે છે અન ે કૂો બન ેછે 

(ગેંગરીન) પ  ુલાંગ ુ ાં િાલે છે. કેટલીકવાર આવો ૂ વષત િારો 
પ  ુ૬ થી ૧૦ કદવસ ધુી ખાય પછી ૩-૪ અઠવાકડયાાં બાદ 

ચિન્જહો જણાય છે જેમાાં પ  ુખા ુાં નથી, લાંગ ુ ાં િાલે, ટુક લાગ ે

તેમ જ શ્વાસમાાં તકલીફ જણાય. પ નુી પ ૂાંછડી, કાન અન ેખરીનો 
ભાગ ઠાંડો લાગ ે તેમ જ િામડી તરડાઈ જાય છે. કેટલીકવાર 
ખરીથી ઉપરની િામડી જુદી થઈ જાય છે.  

 એક વખત ઝેરની અસર થાય પછી સારવાર ખાસ 

ઉપયોગી થતી નથી. પરાં  ુ ગ કુત િારો નાશ કરવો જરૂરી છે.  

(૬) માયમોસીન ઝેર:  
 ૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ ના દસકામાાં બુા લુ નામના િારાનો 

બૂ પ્રિાર અન ેપ્રસાર થયલેો. આ છોડનાાં પાન તથા બીમાાં ઝેર 
તત્વ માયમોસીન હોય છે. જુદા જુદા પ્રયોગો અન ે અ ભુવને 

આધારે આ ઘાસ અન્જય િારા સાથ ે૩૦ ટકા વમશ્ર કરી આપવાથી 
ઝેરની અસર થતી નથી. એકલા બુા લુનો િારો પ નેુ 

ખવડાવવાથી માયમોસીન ઝેરની અસર થાય છે. પ નુી િામડી 
ખરબિડી બન ે છે. તથા વાળ ખરી જાય છે. તે ઉપરાાંત પ નેુ 
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પ્રજનની સમસ્યા પણ થાય છે. કેટલીકવાર ગાભણ પ  ુતરવાઈ 

જાય છે.  

 અસર પામેલ પ નેુ ફેરસ સલ્ફેટ તથા પોટેવશયમ 

આયોડાઈડ કુત ક્ષાર ુાં વમશ્રણ આપ ુાં તથા તે લીલા િારાના 
૩૦ ટકાથી વ  ુન અપાય તેની કાળજી રાખવી જરૂરી છે.  

(૭) રેસીન ઝેર:  
 કદવેલાના પાન, કદવેલાનાાં બીજ તથા તેના ખોળમાાં આ 

ઝેરી તત્વ હોય છે. કદવેલાનાાં ુમળાાં પાન કે બી થોડા પ્રમાણમાાં 
પ  ુ ખાય તો પણ ઝેરની અસર થાય છે. ઉભા પાકમાાં ઘણી 
વખત પ ઓુ િરતા આ ઝેરની અસર થાય છે. આ ઝેરની 
અસરથી પ નેુ તાણ આવ ે છે. ઝાડા થાય અન ેથોડા સમયમાાં 
તૃ્  ુપામે છે. મોટે ભાગે સારવાર પહલેાાં પ  ુ તૃ્ ુ ાં પામ ેછે. મોટે 

ભાગ ે સારવાર પહલેાાં પ  ુ તૃ્  ુ પામતાાં હોય છે. પરાં  ુ ઓછી 
અસરવાળા પ નેુ જુલાબ આપવાથી તેમજ નસ દ્રારા ગ્લકુોઝ 

સલાઈન, વવટામીન ઈન્જજેકશનો આપવાથી રાહત થાય છે.  

 કદવેલાનાાં પાકવાળા ખેતરમાાં પ  ુિરે નહી તેની કાળજી 

રાખવી તેમજ પાકટ પાન સવારે તોડી સાાંજે આપવા કહતાવહ છે. 

કદવેલાના પાન સાથ ેઅન્જય િારો પણ આપવો.  
(૮) લેન્જટાના પોઈઝવનિંગ:  

 લેન્જટાના શોભાયમાન જ ાંગલી છોડ રસ્તા પર અનેક 
જગ્યાએ ઉગલેા જોવામાાં આવ ે છે. પ ,ુ ઘટેાાં-બકરા આકસ્સ્મક 
રીતે છોડ ખાતા હોય છે. આ છોડનાાં લ આછા લુાબી રાંગનાાં, 
પીળા રાંગના, નારાંગી રાંગના અથવા લાલ (િેરી) રાંગના, 
જોવામાાં આવ ે છે. આ છોડ તેના દરેક ભાગમાાં લેન્જટાડીની - એ 

અન ેબી પ્રકાર ુાં હોય છે. આ ઝેરની અસર પામેલા પ  ુખાવા ુાં 
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બાંધ કરે છે, પછી ટુક બની જાય અન ે કેટલીકવાર થોડા કલાકે 
તૃ્  ુ પામ ે છે. અસર પામેલ પ નુી િામડી, ય ૃત, હદય પર 

પણ હાવનકારક અસર થાય છે. આવા પ  ુ ગ્લકુોઝ સલાઈન, 

લીવર ટોવનક વગેરે આપવાથી ફાયદો થાય છે. પ  ુલેન્જટાનાના 
છોડ હોય ત્યાાં િકરયાણ છોડવા નહીં તેની કાળજી રાખવી. 
રાજયમાાં સાબરકાઠાાં, પાંિમહાલ, બનાસકાઠાાં વવસ્તારમાાં લેન્જટાના 
ઝેર કકસ્સા અવાર-નવાર બનતા હોવા ુ ાં જણાયેલ છે.  

(૯) ગોસીપોલ પોઈઝવનિંગ: 

 આ ઝેર, કપાસ, તેની પેદાશો-ઉપપેદાશો કપાવસયા અને 
ઓછા પ્રમાણમાાં કપાસના કાલામાાં જોવા મળે છે. જુરાત અને 
ખાાંસ કરી સૈારાટટ્રમાાં કપાસનો પાક ખુ્ય ગણાય છે. પ પુાલકો 
કાલા, કપાવસયા તેનો ખોળ છટથી ખવરાવતા હોય છે. આ 

સાંદભરિ્ા ે તેમાાં રહલે ગોસીપોલ વવશે માકહતી ઉપયોગી વનવડી 
શકે છે. કપાસના છોડમાાં ગોસીપોલ તત્વ થોડાથી માાંડી ૬ ટકા 
જેટલુાં હોઈ શકે છે. ગોસીપોલ ુાં છોડમાાં પ્રમાણ વધ ુાં ઓછાં હોય 

શકે છે. તેનો આધાર ઋ ,ુ જમીનનો પ્રકાર વગેરે પર હોઈ શકે 
છે. કપાસની ગ્રાંવથ વગરની જાત વસવાય  તમામ જાતોમાાં 
ગોસીપોલ હોય છે. દરેક પ મુાાં ગોસીપોલની અસર થાય છે. 

પરાં  ુ હોલ્સ્ટીન પ્રકારની જાતમાાં તે વવશે િ્ાા અસર થાય છે. 

પ પુાલકો કાલા, કપાવસયા, ખોળ વગેરે વનયવમત આપતા હોય 

છે. પ  ુલાાંબાગાળે આવો ખોરાક ખાય ત્યારે ગોસીપોલ ઝેરની 
અસર થાય છે. અસર પામેલ પ  ુનબળાં પડ ુાં જાય છે. સતત 

શ્રમથી ધ્ાાંસ ેછે, િામડી ફીકકી અન ેપ  ુકાળોંઢી ગયેલ જણાય, 

ુ ધ ઉત્પાદન ઘટે, વવશેષ કરી માદા પ મુાાં પ્રજનન સમસ્યાઓ 

રહ,ે જેમાાં ફાલ ુ નથ ુાં, ઉથલા મારવા, અવનયવમત ગરમીમાાં 
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આવ ુાં વગેરે ખુ્ય ગણી શકાય. આ ઝેર ુાં વનદાન પ્રમાણમાાં 
સહલેુાં છે. જેમાાં  
(૧) કાલા-કપાવસયા ખવરાવવાની જાણકારી. 
(ર) સામાન્જય રીતે ઘરમાાં રખાતાાં બધાાં પ નેુ ઓછી વધતી 

અસર  દેખાય. 

(૩) પ  ુનબળાં પડ ુાં જાય, ખોરાક ન લ ેતેમજ ધ્ાાંસે છે.  

(૪) એન્જટીબાયોટીક સારવારની ખાસ કોઈ અસર થતી નથી.  
 અસર પામેલ પ ઓુને સારવાર ખાસ ઉપયોગી થતી 
નથી તેથી કાલા - કપાસ તેની આડપેદાશોનો ખોરાક મદદરૂપ 

નીવડી શકે છે.  

(૧૦) એસીડોસીસ:  

 કેટલીકવાર પ નેુ ઘઉં  ુ ભડ ુ ાં, મકાઈ કે મકાઈની 
ફોતરી વ  ુ પડતી ખવડાવવામાાં આવ ે છે. ઉતરાયણ જેવા 
તહવેાર પર ઘઉં, લાપસી કે તેની બનાવટો ગાયોન ેખવરાવાય 

છે. કોઈ વખત પ ઓુ ઘઉંનો લોટ કે બેકરી લોટ ખાતા હોય છે. 

વ  ુ પડતા અનાજ ખાવાથી પ નુો પી.એિ.(અલ્કલત) નીિો 
જાય છે. એ ઘણી વાર ૪ થી પ ટકા જેવો થઈ જાય છે. અસર 
પામેલ પ નેુ સખત જાડા થાય છે. પેટમાાં ુ ખાવો થતાાં પગ 

પછાડી પ ુાં આ ુાં પડી જાય છે. ભાાંભરે છે. શરીરમાાં લેકકટક 
એવસડ ુાં પ્રમાણ વધી જાય છે અન ે થોડા કલાકોમાાં પ  ુ તૃ્ ુ ાં 
પામ ેછે. આ પકરસ્સ્થતી કે ઝેર એવસડોસીસ તરીકે ઓળખાય છે. 

આવા અસર પામેલ પ નેુ  વનયત માત્રામાાં સોડાબાયકાબધ ુ ાં 
દ્રાવણ ખુ દ્રારા તેમજ નસમાાં આપવામાાં આવ ેછે. આ ઉપરાાંત 

રીંજર કે નોરમલ સલાઈન, વવટાવમન વગેરે સારવાર દરમ્યાન 

આપવામાાં આવ ેછે.  
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 એવસડોસીસ અટકાવવા માટે પ નેુ ઘઉં, મકાઈ જેવા 
ધાન્જય વગધના અનાજ એકલાાં ન ખવડાવતા કૂા-લીલા િારા 
સાથે તે ુ ાં પ્રમાણ જાળવી રાખવા તેમજ તહવેારો દરમ્યાન પ  ુ

છટા ન કૂવા તેમ જ ઘઉં કે તેની બનાવટો પ  ુન ખાય તેની 
કાળજી રાખવી. 
(૧૧) આલ્કલોસીસ:  

 કુરયા પોઈઝવનિંગ:- કેટલીકવાર પ ઓુ આકસ્સ્મક રીતે 

કુરયા ખાઈ જાય છે. યા તો કુરયા ખાતરવાળા કોથળા ગાયના 
અવેડામાાં ધોવામાાં આવતાાં તેમાાં રહલે કુરયા (રેસીડ એુલ) 

પાણીમાાં ભળે છે. આ ુાં પાણી પ ઓુ પીતાાં પણ કુરયા ઝેર િડ ે
છે. આ ઉપરાાંત પ ઓુ આકસ્સ્મક રીતે વ  ુપડતાાં કઠોળ જેમ કે 
અડદ, મગ, વુાર, ખાઈ જવાથી આલ્કાલોસીસ ઝેર થાય છે. 

રૂમેનમાાં એમોવનયા ગેસ ુાં પ્રમાણ વધે છે. રૂમેન પી.એિ. જે 

સામાન્જય રીતે ૬.૮ થી ૭.૦ હોય છે તે ૮.૦ થી ઉપર જાય છે. 

એમોવનયા લોહીમાાં ભળતાાં આલ્કલોસીસ ઝેરની અસર તીવ્ર બન ે

છે. પ નેુ તાણ આવ ે છે. વારાંવાર પેશાબ કરે છે. આંખો બૂ 

લાલ થઈ જાય છે. પ  ુઆ ુાં પડી પગ પછાડ ે છે. કોઈ વખત 

ઝાડા થાય છે. અને થોડા કલાકમાાં તૃ્  ુ પામ ે છે. આ ઝેરની 
અસરવાળાાં પ ઓુને ખુ દ્રારા જરૂરી માત્રામાાં સમયાાંતરે 
એવસટીક એવસડ ુાં દ્રાવણ આપવામાાં આવ ેછે. નસ દ્રારા સલાઈન, 

ગ્લકુોઝ વગેરે પણ આપવામાાં આવ ેછે. કેટલીકવાર રૂમીનોટોમી 
ઓપરેશન દ્રારા પેટમાાંનો ખોરાક બહાર કાઢી નાખવામાાં આવ ેછે. 

આ સારવાર એકાદ બે પ નેુ અસર થઈ હોય તો શકય બને છે. 

આ ઝેર અટકાવવા ખાતર ભરેલા લુ્લા કોથળા પ નુી નજીક ન 

રાખવા તથા કઠોળ વગધના અનાજના ઢગલા ખેતરોમાાં પડલે 
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હોય ત્યારે પ  ુ આકસ્સ્મક રીતે ખાઈ ન જાય તેની કાળજી 

રાખવી. 
 બટાકાનુાં પલરુ:- જુરાતમાાં બટાકાનો પાક ઘણા 
વવસ્તારમાાં લેવાય છે. બટાકા છટા પાડી પાાંદડા, જે પલ્લરુ તરીકે 
ઓળખાય છે તે ખેતર બહાર છોડી દેવામાાં આવ ે છે, આ પલરુ 
પર ગ (ફાંગસ) નો િેપ સહલેાઈથી લાગે છે. આ ુાં પલરુ 
પ ઓુ ખાતા ઝેરની અસર થાય છે અન ેમોટેભાગ ેપ ુ ુ ાં મરણ 

થાય છે. ઝેરની અસર વનવારવા પલ્લરુ ખેતરના શેઢે, વાડમાાં કે 
ખેતરમાાં છોડી ન દેતા સલામત જગ્યાએ તડકામાાં રાખી દાટી કે 
બાળીને વનકાલ કરવો જરૂરી છે. 

 



      પશ ુરોગોના પ્રયોગશાળા નનદાનમાટે 
ન નૂાઓ લેવાની નવનવધ પદ્ધનિઓ 

ડૉ. ડી.ટી. ફેફર, ડૉ. એ. આર. ભડાનીયા તથા ડૉ. વી. એ. 
કાલરરયા  

પ ચુિરકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ભારત એક ૃવિ પ્રધાન દેશ છે રાષ્ટ્રની ુલ આવકમાાં 
પ ધુન ઉપજ વી કે ુધ, ુ ધની બનાવટો, માાંસ, ઈંડા વગેરેની 
આવકનો ફાળો મહત્વનો છે આ પ ધુન ઉપજો પૈકી ૂધ 
મહત્વની ઉપજ છે. ુધ ઉત્પાદન માટે પ ઓુનુાં આરોગ્ય 
જળવાઈ રહ ે તે અવનવાયય બાબત છે અને આ માટે સમયસર 
રોગોનુાં નીદાન થાય તે અત્યાંત જરૂરી છે. પ ઓુમાાં અનેક 
િેપી/ચબનિેપી રોગો થતા હોય છે તે પૈકી કેટલાક િેપી રોગો 
પ ઓુ માટે ગાંભીર તેમજ જીવલેણ વનવડ ે છે અને પ ઓુના 
મરણ ઉપજાવતા હોય છે આ રોગોને અટકાવવા સમયસરનુાં 
વનદાન એ અગત્યની બાબત છે. 
 સમયસર અને સિોટ રોગોના વનદાન માટે, પ ઓુમાાંથી 
રોગ પ્રમાણે જુદા-જુદા ન નુા વા કે, લોહી, પેશાબ, ઝાડા, જુદા-
જુદા સ્ત્રાવો, પેશીઓ, િામડી, ુ ધ વગેરે પેથોલોજીકલ પરીક્ષાણ 
માટે બુજ જરૂરી છે થી સમયસર રોગોનુાં વનદાન થઈ શકે 
તેમજ રોગને ફેલાતો અટકાવી શકાય. અહીં આપણ ે જુદા-જુદા 
ન નુાઓ કેવી રીતે લેવા, કેવી રીતે સાંગ્રહ કરવો અને કેવી રીતે 
પેથોલોજી પ્રયોગશાળા સધુી પહોંિતા કરવા તે વીશે વવગતવાર 
િિાય કરી .ુ 

 લોહીના ન નુા (Blood Sample)  
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 લોહીના ન નુા ઘણાબધા રોગોના વનદાન માટે લેવામાાં 
આવે છે. સામાન્ય રીતે લોહીનો ન નુો ગાય, ભેસ,બળદ, બકરી, 
ઘટેાાં, ઘોડા માાંથીં ગળામાાં આવેલી જુગલર શીરામાાંથી લેવામાાં 
આવે છે, જયારે ુતરા, બીલાડાના પગમાાં આવેલી સીફેનસ અને 
સીફેલીક શીરા માાંથી હીપેરીન/ઈ.ડી.ટી.એ/સોડીયમ સાઈરેટ 
વાળી શીશી /ટ બુમાાં કરવામાાં આવે છે. આ રીતે લોહીના 
ન નુા લઈ  તેને ૪°C તાપમાને જાળવણી કરવી. 

 સીરમના ન નુા (Serum Sample)  

 સીરમ સામાન્ય રીતે લોહીમાાંથી છુ ુ પાડવામાાં આવે છે. 
જયારે પણ સીરમ એકત્રીત કરવાની જરૂર પડ ે ત્યારે પ મુાાંથી 
લોહી એકત્રીત કરી તનેે કાંઈ પણ નાખ્યા સીવાયની 
શીશી/ટ બુમાાં ભરી ટલી શકય હોય તેટલી ત્રાાંસી હલાવ્યા 
વગર પ-૬ કલાક રાખતા તેમાાં ઉપરના ભાગ ેઆછા પીળા રાંગન ુ
સીરમ છુ ુ પડ ેછે ને ફરીથી બીજી શીશી/ટ બુમાાં એકત્રીત કરી 
૪°સે તાપમાને જાળવણી કરવી. 

 દૂધના ન નૂાઓ (Milk Sample) 

 આવનો સોજો, પાતળુ ુધ, ુ ધમાાં લોહી, પાણી ુ ાં ુધ, 

ૂધમાાં ફોદા આવવા વગરેે જોવા મળે ત્યારે ુધના ન નુા 
લેવાની જરૂર પડ ે છે, ુ ધના ન નૂા લેવા માટે આિળને ૭૦% 
ઈથાાાઈલ આલ્કોલ  /  ૧% મોર ુ નુા દ્રાવણથી ધોઈ 
શરૂઆતની થોડી ુધની ધારને છોડી પછી તેને જ ાં  ુ કુત કરેલા 
શીશીમાાં અથવા ટ બુમાાં લેવામાાં આવે છે જયા સધુી ુધના 
ન નુાનો ઉપયોગ કરવો ન હોય ત્યા સધુી તેને રેફ્રીજરેટરમાાં 
૪°હ તાપમાને રાખો. 

 ઝાડાના ન નૂાઓ (Faecal Sample) 



 

118 પશપુાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન   વર્ષ: જાન્ આુરી:૨૦૧૭ 

 

 ઝાડાના ન નુા સામાન્ય રીતે પરોપજીવીથી થતા 
રોગોમાાં લેવાની જરૂરીયાત રહ ે છે. મોટા પ્રાણીઓમા ઝાડાના 
ન નુા સીધાજ મોટા આંતરડાના છેલ્લા ભાગ રેકટમ ( દુા) 
માાંથી ડીમ્પોઝેબલ ગ્લોઝ દ્રારા લેવામાાં આવ ે છે. નાના 
પ્રાણીઓમાાં  જ ાં ુ કુત કરેલા કોટન સ્વેબ થી પણ ન નુા લઈ 
શકાય છે પરોપજીવી ના વનદાન માટે લીધેલા ઝાડાના ન નુાને 
૧૦% ફરમેલીનનાાં દ્રાવણમાાં સાંગ્રહીત કરવા જોઈએ. 

 પેશાબના ન નૂાઓ (Urine Sample) 

 પેશાબના ન નુાઓ જયારે પેશાબમાાં પરૂ, લોહી તેમજ 
બૂ જ પીળા રાંગનો પેશાબ  જોવા મળે ત્યારે ન નુાઓ લેવામાાં 

આવે છે. ન નુાઓનુાં લેતા પહલેા પ્રાણીઓના પ્રજનન અંગોન ે
પાણીથી વ્યવસ્થીત સાફ કરો ત્યાર બાદ પેશાબને બને ત્યા સધુી 
કેથેટરાઈઝેશનથી અથવા જયારે પ  ુ પેશાબ કરે ત્યારે  એક ુ 
કર  ુજોઈએ. પેશાબના ન નુાની જાળવણી માટે તેમાાં ૦.૦૧% 
મરથાયોલેટ નાખ  ુજોઈએ. 

 કાન-નાક માાંથી થિા સ્ત્રાવના ન નુાઓ (Sample from 

Ear and Nose) 
 કાન અને નાક ને પાણીથી સાફ કરી કોટન સ્વેબ દ્વારા 
ન નુાઓ લેવા જોઈએ. જયારે કાનમાાંથી ન નુા લેવાના થાય, 

ત્યારે અલગ અલગ કોટન સ્વેબ દ્રારા બને્ન કાન માાંથી ન નુાઓ 
લેવા જોઈએ. 

 ગર્ષપાિના ન નુાઓ (Abortion Sample) 
 ગભયપાતના કીસ્સાઓમાાં આ ન નુાઓ લેવાની જરૂર રહ ે 
છે. આ રોગના વનદાન માટે તેમાાં મેલી તેમજ ગભયના ન નુાઓ 
લેવામાાં આવે છે. જયારે ગભર્ાાવસ્થા ની શરૂઆત હોય અને 
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ગભયપાત થયો હોય તો આ  ુગભય ન નુાઓ તરીકે લવેામાાં આવે 
છે. જયારે ગભયની ઉંમર વધારે હોય ત્યારે ય ૃત, ફેફસા, બરોળ, 

લોહી, નાળ વગેરે ન નુાઓ લેવામાાં આવે છે. 
 પેશીઓના ન નુા (Tissue Sample) 

 પશીઓની પેશીઓના ન નુાઓ સામાન્ય રીતે 
પ્રાણીઓના તૃ્  ુ બાદ રોગના વનદાન માટે લેવામાાં આવે છે. 
તેમાાં ફેફસા, મગજ, બરોડ, કીડની, આંતરડા, હદય વગરેે 
ન નુાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ન નુાઓ ૦.પ થી ૧ ઈંિ 
જાડાઈમાાં લેવામાાં આવે છે. આ ન નુાઓનો સાંગ્રહ ૧૦ % 
ફોમર્ાેલીનના દ્રાવણમાાં કરવામાાં આવે છે.  

 નવનવધ ઝેરથી થિા રોગોમાાં લેવાના ન નુાઓ 

 પ ઓુમાાં જયારે ઝેરની અસર જોવા મળે છે, ત્યારે 
ધાસિારો, દાણ, પાણી, લાળ, પેશાબ, ઝાડા, ઉલટી વગેરે ના 
ન નુાઓ લેવામાાં આવે છે.  આ ન નુાઓ કાિની શીશીમાાં લેવા 
જોઈએ અને તેની જાળવણી માટે તેને ૪°C તાપમાને રાખવા 
જોઈએ. 

 ન નુાઓ લેબોરેટરીમાાં જમા કરવા માટે લેવાની કાળજી  

 ન નુાઓ લેબોરેટરી સધુી કઈ રીતે પહોિાડવા તે તેના 
કલેકશનની જગ્યા અને ત્યાથી લેબોરેટરી વચ્િનેા અંતર 
પર આધાર રાખે છે. 

 ન નુાઓ જીવા  ુરહીત પાત્રમાાં જ એકઠા કરવા જોઈએ. 
 જો શકય હોય તો ન નુાઓને તાત્કાલીકે ૪°C હ 

તાપમાને રાખી લબેોરેટરી સધુી પહોંિતા કરવા જોઈએ. 
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 આ ન નુાઓને કાટર્ાુનમાાં કુી જરૂર જણાય ત્યા સકુા 
બરફનો ઉપયોગ કરી લેબોરેટરી સધુી પહોંિતા કરવા 
જોઈએ. 

 આ ન નુાના કા ુયન ઉપર વવક ન નુા એ  ુ લખ  ુ
જોઈએ, તેમજ આ ભાગ ઉપર રાખો તેવી સિુના હોવી 
જોઈએ. થી ન નુાઓ લીકેજ થાય નરહ અને રોગોનો 
ફેલાવો અટકે. 

 આ ન નુાની સાથે કેશને લગતી વવગતો વીકે, પ નુા 
માલીકનુાં નામ, સરના ુાં, પ નુી વવગતો વીકે, ઉંમર, 

જાતી, રોગના લક્ષાણો, ન નુાઓની વવગત વગેરે સાથે 
મોકલ  ુજોઈએ. 

આ ન નુાના કા ુયન ઉપર ન નુાઓ મોકલનાર અને મેળવનારન ુ
પરુૂ સરના ુાં લખ  ુ



પ ઓુમ ાં સકૂ્ષ્મ જ ાં ઓુથી થત ાં ગર્ભપ ત અને તેને 
અટક વવ ન  ઉપ યો  

ડો. ડી. બી. બ રડ, ડો. બી. બી. જાવવય , ડો. બી. એસ. મઠપવત 
તથ  ડો.આર. જે. ર વલ 

પ  ુચિકકત્સ  અને પ પુ લન મહ વવદ્ય લય, જુ. ૃ. .ુ, જુન ગઢ 
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પ ઓુ વનયમીત રીતે ગર્ ભવસ્થ  ધ રણ કરી સ્વસ્થ બચ્િ ન ે
જન્મ આપે તે નફ ક રક પ પુ લન મ ટે બુ જરૂરી છે.પરાં  ુ
કેટલ ક રોગોન  સાંક્રમણથી પ ઓુ સમયસર ગરમીમ ાં ન 
આવવ , વ રાંવ ર ઉથલ  મ રવ , બે વવય ણ વચ્િનેો સમયગ ળો 
વધી જવો  તથ  ગર્ભપ ત જેવી સમસ્ય ઓ સજાભય છે.  જેથી દુધ 
ઉત્પ દનમ ાં ઘટ ડો થ ય છે, સ રવ રનો ખિભ વધ ે છે અને 
પ પુ લકને આથીક નકુશ ન થ ય છે. 

 ગર્ભપ ત એટલ ે ગર્ભનુાં ગર્ ભશયમ ાંથી અસ મ ન્ય રીતે 
બહ ર ફેંક ઈ જ ુાં અથવ તો ગર્ ભવસ્થ ન  કોઈપણ તબકક મ ાં 

તૃ ગર્ભનુાં ગર્ ભશયમ ાંથી બહ ર ફેંક ઈ જ ુાં. પ ઓુમ ાં 
ગર્ભપ તન  અનેક ક રણો જવ બદ ર છે.જેમ ન ુ ખુ્ય ક રણ 
સાંક ા્રમક રોગો છે. સાંક્ર મક રોગોથી થત  ગર્ભપ તમ ાં જજવ ,ુ 

વવષ ,ુ પ્રજીવ તથ  ફુગથી થત  ગર્ભપ તનો સમ વેશ થ ય છે. 
આમ ન  કેટલ ક ર ગો સ ાંસચગિક રીતે પણ ફેલ ય છે. જેથી સ્વસ્થ 
પ ઓુ પણ િેપગ્રસ્ત થ ય છે તથ  રોગની ગાંર્ીરત  બુજ 
વધી જાય છે. આવ  રોગોનુાં સમયસર વનદ ન, સ રવ ર તથ  તેન ે
અટક વવ ન  ઉપ યો કરવ  અત્યાંત આવશ્યક છે. ગર્ભપ તન  
વવવવધ ક રણો, લક્ષ ણો તથ  તેન ે અટક વવ ન  ઉપ યોની 
મ કહતી નીિે જુબ આપેલી છે. 
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(૧) િેપી ગર્ભપ ત (બ્રસેુલ્લોસીસ) 

આ રોગ ગ ય-ર્ેંસ, ઘટે ાં, બકર  તથ  ુ ાંડમ ાં જોવ  મળતો િેપી 
રોગ છે. જે બ્રસેુલ્લ  એબોટભસ તથ  બ્રસેુલ્લ  મેલીટેન્સીસ પ્રક રન  
જીવ ઓુથી ઉત્પન્ન થ ય છે. આ રોગન  જીવ ઓુ રોગીષ્ટ 
પ ઓુન  ગર્ ભશયન  સ્ત્ર વ ધ્વ ર  વ ત વરણમ ાં ર્ળે છે અન ે
વ ત વરણમ ાં ઘણ  લ ાંબ  સમય સધુી જીવીત રહી શકે છે. 
તાંદુરસ્ત પ્ર ણીઓમ ાં પ્રદુષીત ઘ સ પ ણી ધ્વ ર , આંખો ધ્વ ર , 
િ મડી ધ્વ ર  અથવ  તો શ્વ સ લેતી વખતે આજીવ ઓુ 
શરીરમ ાં દ ખલ થ ય છે. આ ઉપર ાંત રોગીષ્ટ નર પ નુ  ૃવિમ 
વીયભદ ન ધ્વ ર  પણ મ દ  પ મુ ાં આ રોગનો ફેલ વો થ ય છે. 

આ રોગમ ાં ગર્ ભવસ્થ ન  ૭-૯ મ સન  સમયગ ળ  દરમ્ય ન  
ગર્ભપ ત થવો તે ખુ્ય લક્ષ ણ છે. આ ઉપર ાંત ગર્ ભશયમ ાં 
સોજો આવવો, ઓર ન પડવી તથ  એક જ પ મુ ાં વ રાંવ ર 
ગર્ભપ ત થવો વગેરે ચિન્હો જોવ  મળે છે.જય રે નર પ ઓુમ ાં 

કુ્રવપિંડમ ાં સોજો, તથ  ષૃણકોથળી સજૂી જવી તે ખુ્ય લક્ષ ણો 
જોવ  મળે છે. 

૬ થી ૭ મ સની ઉંમરની મ દ  બચ્િ ને જો રસીકરણ કરવ મ ાં 
આવે તો તેઓ જય રે પખુ્તત  ધ રણ કરે ત્ય રે આ રોગ સ મેની 
પ્રવતક રક શકકત પરૂત  પ્રમ ણમ ાં હોઈ રોગ સ મ ેઆજીવન લડી 
શકે છે. આ રસી બ્રસેુલ્લ  કોટન સ્રેઈન-૧૯ તથ  આર.બી. પ૧ 
છે. 

(ર) લેપ્ટોસ્પ ઈરોસીસ  
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 આ રોગ લેપ્ટોસ્પ ઈર  હ ડભજો તથ  લેપ્ટોસ્પ ઈર  
પોમોન   પ્રક રન  જીવ ઓુથી ઉત્પન્ન થ ય છે. આ રોગન  
જજવ ઓુ િેપગ્રસ્ત પ નુ  િૂમ ાં  ઘણ  લ ાંબ  સમય સધુી 
ઉત્સજીત થત  હોય છે. આ રોગનુાં સાંક્રમણ ખુ તથ  જખમ 
દવ ર  થઈ શકે છે. આ રોગમ ાં ત વ, ઝ ડ  તથ  િૂમ ાં લોહી 
આવવ  જેવ  લક્ષ ણો જોવ  મળે છે. 

 આ રોગ રપ થી ૩૦ ટક  કકસ્સ ઓમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવે 
છે. સાંક્રમણ થય ન  ૬ અઠવ ડીય મ ાં અને મોટે ર્ ગ ે૭-૯ મ સ 
દરમ્ય ન ગર્ભપ ત થ ય છે. 

 આ રોગને વનયમીત વ વષિક રસીકરણથી અટક વી શક ય 
છે. પ ઓુન  રહઠે ણને જજવ  ુ કુત કર  ુ તથ  ઉંદર જેવ  
જીવોની વસ્તી પર ક  ુર ખવો.  

(૩) કેમ્પ ઈલોબેકટેરીયોસીસ (વીબ્રીઓસીસ) 

 આ રોગ કેમ્પ ઈલોબેકટર ફીટસ પ્રક રન  જીવ ઓુથી 
ઉત્પન્ન થ ય છે. આ રોગનો ફેલ વો ુદરતી સમ ગમ દવ ર  કે 
િેપગ્રસ્ત વવયભથી ૃવિમ બીજદ ન કરવ મ ાં આવેતો થ ય છે. આ 
રોગમ ાં હાંગ મી વાંધ્યત્વ, ગર્ભપ ત, સમયસર ગરમીમ ાં ન આવવ , 
વ રાંવ ર ઉથલ  મ રવ  તથ  યોનીમ થી અસ મ ન્ય સ્ત્ર વ પડવો 
જેવ  લક્ષ ણો જોવ  મળે છે. 

 આ રોગ પ થી ર૦ ટક  કકસ્સ ઓમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવ ે
છે. સાંક્રમણ થય ન  પ થી ૬ મ સમ ાં ગર્ભપ ત થ ય છે. આ રોગ 

ખુ્યત્વે પ્રજનન મ ટે ઉપયોગમ ાં લેવ ત  િેપગ્રસ્ત સ ાંઢ કે પ ડ  
દવ ર  ફેલ તો હોવ થી તેન  વનયમીત વ વષિક રસીકરણથી  તથ  
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સાંક્રમીત ગર્ ભશયન  સ્ત્ર વન  સાંપકભમ ાં આવેલ પ ઓુન  રહઠે ણ 
વવસ્ત રને જજવ  ુ કુત કરવવથી અટક વી શક ય છે. 

(૪) લીસ્ટેરીયોસીસ 

  આ રોગ લીસ્ટેરીય  મોનોસ યટોજીનીસ પ્રક રન  
જીવ ઓુથી ઉત્પન્ન થ ય છે. આ રોગનો ફેલ વો દુવષત આહ ર 
અને પ ણી તથ  જખમ કે ઈજા દવ ર  થ ય છે. આ રોગમ  
ગર્ભપ ત, ણૃન શ તથ  િતે તાંિને લગત  ચિન્હો જોવ  મળે છે. 
ગર્ભપ તનુાં પ્રમ ણ બીજા રોગોની સરખ મણીમ ાં ઓછાં જોવ  મળે 
છે. 

સગર્ ભવસ્થ ન  ૬ થી ૭ મ ાં મ સમ ાં ગર્ભપ ત થ ય છે. આ રોગ 
અટક વવ  દુવષત ઘ ાંસિ રો તથ  પ ણી પ ઓુને ન આપ ુાં , 

સાંક્રમીત પ ઓુને અલગ રહઠે ણમ ાં ર ખી તેમની ઝડપી સ રવ ર 
કરવી તથ  સાંક્રમીત ગર્ ભશયન  સ્ત્ર વન  સાંપકભમ ાં આવલે 
પ ઓુન  રહઠે ણ વવસ્ત રને જજવ  ુ કુત કરવો.  

(પ) ઈન્ફેકસીયસ બોવ ઈન રહીનોરેક ઈટીસ  

  આ રોગ બોવ ઈન હરપીસ વ યરસ-૧ પ્રક રન  
વવષ ઓુથી ઉત્પન્ન થ ય છે. આ રોગ શ્વસનતાંિ દવ ર  તથ  
જનેન્દ્ન્િયોઓ દવ ર  ફેલ ય છે. આ રોગમ  ગર્ભપ ત, યોનીમ ગભનો 
સોજો તથ  શ્વસનતાંિન ે લગત  ચિન્હો જોવ  મળે છે. આ રોગ 
રપ થી પ૦ ટક  કકસ્સ ઓમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવે છે. 

 સગર્ ભવસ્થ ન  ૭ થી ૯ મ ાં મ સમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવે 
છે. આ રોગમ ાં સાંક્રમીત પ ઓુમ ાં  આજીવન િેપ રહતેો હોવ થી 
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આવ  પ ઓુને અન્ય સ્વસ્થ પ ઓુન  ટોળ મ ાંથી અલગ 
ત રવવ , સાંક્રમીત ગર્ ભશયન  સ્ત્ર વન  સાંપકભમ ાં આવેલ 
પ ઓુન  રહઠે ણ વવસ્ત રને વવષ  ુ કુત કરવો તથ   વનયમીત  
રસીકરણથી આ રોગન ેઅટક વી શક ય છે. 

(૬) ર ઈકોમોનીઆસીસ  

 આ રોગ ર ઈકોમોન સ ફીટસ પ્રક રન  પ્રજીવોથી ઉત્પન્ન 
થ ય છે. આ રોગ ુદરતી સમ ગમ અથવ  ૃવિમ બીજદ ન 
દવ ર  નરથી મ દ મ ાં કે મ દ થી નરમ ાં ફેલ ય છે. આ રોગન  
લક્ષ ણોમ ાં ગર્ભપ ત, મેર ઈટીસ, યોનીમ થી અસ મ ન્ય સ્ત્ર વ 
પડવો તથ   ણૃન શ જોવ  મળે છે. 

 આ રોગ પ થી ૩૦ ટક  કકસ્સ ઓમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવ ે
છે. સગર્ ભવસ્થ ન  ર થી ૪ મ ાં મ સમ ાં ગર્ભપ ત થ ય છે. આ 
રોગ અટક વવ  પ ડ  કે સ ાંઢને સાંવધભન (બ્રીડીંગ) મ ટે ઉપયોગ 
મ ાં લેત  પહલે  તેની િક સણી કરવી તથ  ગર્ભપ ત થયેલ 
મ દ ને પણ િક સી યોગ્ય સ રવ ર આપવી. આ રોગ મ ટે કોઈ 
અસરક રક રસી ઉપલબધ નથી. 

(૭) ફુગજન્ય ગર્ભપ ત 

 આ રોગ એસ્પરજીલસ ફ મુીગેટસ, કેન્ડીડ  તથ  
ર ઈઝોપસ પ્રક રની ફુગથી ઉત્પન્ન થ ય છે. આ ફુગ શ્વ સ કે 
દુવષત આહ ર દવ ર  પ ઓુન  શરીરમ ાં પ્રવેશે છે અને 
રકતમ ગે જનન અવયવોમ ાં પ્રવેશીનેગર્ભપ ત વનપજાવે છે. આ 
રોગમ ાં ઓર પીળ  અને પકરગલીત પદ થભ જેવી દેખ ય છે.  
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 આ રોગ ૩ થી ૭ ટક  કકસ્સ ઓમ ાં ગર્ભપ ત વનપજાવે છે. 
સગર્ ભવસ્થ ન  ૬ થી ૮ મ ાં મ સ દરમ્ય ન ગર્ભપ ત થ ય છે. 
ફુગજન્ય ગર્ભપ તમ ાં મોટેર્ ગે પ  ુસાંપણુભ વાંધ્ય બની જાય છે. 
આ રોગ મ ટે કોઈ અસરક રક રસી ઉપલબધ નથી. ગર્ભપ ત 
બ દ પ  ુરહઠે ણને સ્વચ્છ કર ુાં તથ  સાંક્રમી 



પ  ુસારવારમાાં નિયમીત રીતે ઉપયોગી દવાઓ 

ર્ડા. હર્ાદ બી. પટેલ, ર્ડા. ઉરે્વશ ર્ી. પટેલ, ર્ડા. ચિરડગ એમ. મોદી 
પ ચુિકિત્સડ અને પ પુડલન મહડવર્વદ્યડલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનડગઢ 
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પ ઓુમડાં પણ મડણસની જેમજ સડમડન્ય ચબમડરીઓ 
જેર્વી િે જખમ, ગર્- મુર્, તડર્વ, સોજો, ુ ખડર્વો, આફરો ર્વગેરે 
જોર્વડ મળેછે. જેમડાં િેટલીિ ર્વખતે યોગ્ય સડરર્વડર રુાંત નડ 
આપર્વડમડાં આરે્વ તો તે પ  ુમડટે જીર્વલેણ નીર્વર્ ેછે. જેમ ખેડતૂને 
પર્તર ખેતર પડલર્વ ુાં નથી તેમ આજનડ ગુમડાં જાનર્વર 
િડયાક્ષમ નડ હોય તો પ પુડલિને િેમ પરર્વર્.ે જેથી આદાશ 
પ પુડલિને તેમજપ  ુ સડરર્વડર સડથ ે સાંિળડયેલડ તમડમનઆે 
અંગેની મડકહતી હોર્વી બૂજ અગત્યની છે, જેથી રોગને આગળ 
ર્વધતો અટિડર્વી શિડય અને પ નેુ તડત્િડલીિ રડહત આપી 
શિડય. તો આર્વો આપણે પ  ુ પ્રડથમીિ સડરર્વડર મડાં ઉપયોગી 
દર્વડઓની મડકહતી અને સમજ િેળર્વીએ. 

(૧) ઘા તથા ઈજા અિે તેમાાં જીવડા પડવા: 

ઘડ અથર્વડ ઈજા થયેલ ભડગને સેો પ્રથમ રૂનડ પમૂર્ડથી 
સડફ િરી ટીંિિર આયોર્ીન લગડર્વ ુાં જોઈએ જેથી િરીને જ ાં નુો 
નડશ થડય અને ઘડ પડિે નહી. િેટલીિ ર્વખતે શીંગડુ ભડગતડ 
તથડ ખેતી નડ ઓજાર ર્વડગતડ ઘડ મડાંથી ર્વ  ુપર્  ુલોહી ર્વહે  ુ
હોય તેર્વડ સમયે ટીંિિર બેન્ઝોઈન નો પડટો બડાંધર્વડથી  લોહી 
ર્વહે ુ ાં બાંધ િરી શિડય છે. 

ખરર્વડ-મોર્વડસડ નડ રોગ મડાં મોઢડ મડાં પર્તડ િડાંદડ ને 
પોટેશીયમ પરમેગેનેટ નડ દ્રડર્વણથી સડફ િરી શિડય. પગની 
ખરીમડાં  તથડ િોમડસડ દરીમયડન થતડ ઘડ મડાં જીર્વર્ડ પર્યડ 
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હોય ત્યડરે તેની ઉપર ટરપેન્ટડઈન તેલ ુાં પમૂડુ િુતડ તે બહડર 
આરે્વ છે. તેને િીપીયડથી િડઢી લઈ ઘડ પર જ ાં વુનરોધિ મલમ 
લગડર્ર્વો જોઈએ. આર્વડ ઘડ પર હળદર તથડ મડખણ નો લેપ 
પણ લડભદડયી નીર્વર્ ેછે. 

વશયડળડની ત્રુ મુડ ાં આંિળ પર િીરડ/ ર્વડઢીયડ પર્તડ 
હોય છે, જેને લીધે પ નેુ દોહન સમયે બુજ પીર્ડ થડય છે અને 
તે ુધ દોહર્વડ દે  ુ નથી. આ સમયે તેનડ આંિળ પર તેલ િે 
ર્વેસેલીન મડાં ઝીંિ ઓિસડઈર્ નડ પડઉર્ર નો મલમ બનડર્વી 
લગડર્ર્વડથી ઘડ જલ્દી રૂજાઈ જાય છે.      

(ર) શરીરિા ભાગ પર સોજો/  ાંઢ મારથી થતી ઈજા: 

બેઠો મડર ર્વડગ્યો હોય અને સોજો િર્યો હોય અથર્વડ 
િડાંધ આર્વી હોય તેર્વડ સમયે આયોર્િેસ મલમની મડલીસ 
િરર્વડથી ઘણો ફડયદો થડયછે.  આ મલમથી શરીર પર થતી 
રસોળી પર િડર-પડાંિ દીર્વસ મડલીસ િરર્વડથી રસોળી પડિી 
જાયછે જેને નસ્તર િુડર્વી પરુ િડઢી નડખી સડરર્વડર િરર્વડથી 
જલદીથી રૂજ આરે્વ છે. પ  ુલાંગર્ડ ુ ાં હોય ત્યડરે સોજા ર્વડળડ ભડગ 
પર ટરપેન્ટડઈન લીનીમેન્ટ નડમની દર્વડની મડલીસ િરર્વડથી 
પ નેુ રડહત આપી શિડય છે. આ ઉપરડાંત ુખડર્વો ુ ર િરતી 
દર્વડઓ જેર્વી િે એનડલજીન, મેલોનેિસ, નીમેસલુડઈર્,િેટોપ્રોફેન 
ર્વગેરે આપર્વડથી ફડયદો થડય છે. 

(૩) કાિમાાં રસી/પાક થવો: 

 ઘણી ર્વખતે પ ઓુમડાં પણ િડનમડાં પડિ થર્વો-રસી થર્વી 
ર્વગેરે જોર્વડ મળે છે. જેનડ લીધે પ  ુને રે્વદનડ થતડ તે ખડર્વડ  ુ
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ઓછુ િરે છે, મડ ુાં ભટિડરે્વ છે અને ુધ પણ આપ  ુબાંધ થઈ 
જાય છે. તો આર્વડ સમયે િડન ને હડઈડ્રોજન પેરોિસડઈર્ થી સડફ 
િરી મરિ રુોક્રોમ સોલ્ સુન નડ ટીંપડ દીર્વસમડાં બ-ેત્રણ ર્વડર 
નડખર્વડથી જલ્દી રસી મટડર્ી શિડય છે. આ ઉપરડાંત 
લીન્િોસડમડઈર્, િલોરડમફેનીિોલ જેર્વી એન્ટીબડયોટીિ દર્વડથી 
ફડયદો થડયછે. 

બીલીપત્ર, લીમર્ડનડ પડન, અજમો અને લસણ ર્વડટીને 
કદરે્વલ સડથે ઉિડળીને ઠાંડુ િરી જાનર્વરનડ િડનમડાં ૩-૪ ટીપડાં બે 
સમય નડખર્વડથી ફડયદો થડય છે. ઊંટનડ પેશડબન ેઉિડળીને ઠાંર્ો 
િરી બન્ને િડનમડાં ૩-૪ ટીપડ દીર્વસમડ બે સમય નડખર્વડથી ફડયદો 
થડયછે. 

(૪) િસકોરી ફુટવી/ િાકમાાંથી લોહી વહે :ુ 

ઘણી ર્વડર પ ઓુમડાં નડિ મડ ગડાંઠ, વસસ્ટોસોમીયડ નડમનો 
રોગ અથર્વડ ઉનડળડનડ સમયે નડિ મડાંથી લોહી ર્વહ ે છે. જો 
એિદમ તડજુ લોહી ર્વહે  ુહોય તો તે નસિોરી ફુટર્વડથી થ  ુહોય 
છે. આર્વડ સમયે પ નેુ નડિનડ ભડગ ેઠાંર્ો બરફ અથર્વડ ઠાંડુ પડણી 
છડાંટર્વડથી ફડયદો થડય છે. આ ઉપરડાંત પ ચુિકિત્સિ અવધિડરી 
પડસે એર્ક્રોમ, ઇથડમસીલેટ, નડમનડ ઇજ ેંિશન િૂડર્વર્વડથી લોહી 
ર્વહે  ુઅટિડર્વી શિડયછે. 

(પ) આફરો ચડવો: 

સડમડન્ય રીતે આફરડનડ િેસ વશયડળડની ઋ મુડાં ર્વ  ુ
પર્તો લીલો ઘડસિડરો નીરર્વડથી થતડ જોર્વડ મળે છે.તે ર્વખત ે

ુાંરતજ ટરપેન્ટડઈન તેલ પ૦ ગ્રડમ તથડ ખડર્વડ  ુ તેલ પ૦૦ 
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ગ્રડમ ભે  ુ િરી પ નેુ પડર્વડમડાં આરે્વતો આફરો બેસી જાય છે. 
હીંગ તેમજ લડલ મરિડનો પડઉર્ર ભેગો િરી પીર્વર્ડર્વી શિડય 
છે. તેનડ નસિડરડ પર િેરોસીનનો છાંટિડર્વ િરર્વડથી પણ ફડયદો 
થડય છે. 

આ ઉપરડાંત િેટલીિ આ રેુ્વદીિ સીરપ જેર્વીિે 
'બ્લોટોસીલ', 'બ્લોટોનીલ' વર્વગેરે ૧૦૦ મી.લી. ની મડત્રડ મડાં 
પડર્વડથી આફરો િડ મુડ ાં લઈ શિડય છે. જો બૂજ આફરો િર્યો 
હોય અને પ નુડ જીર્વ ુાં જોખમ જણડ ુાં હોયતો તડત્િડલીિ તેનડ 
ર્ડબડ પર્ખડનડ પેટનડ વત્રિોણ ર્વડળડ ભડગ પર ટ્રોિર િેન્ લુડથી 
િડ ુ ાં પડર્ી ગેસ બહડર િડઢી જાનર્વર નો જીર્વ બિડર્વી શિડયછે. 

વારાંવાર આફરો ચડવો: 

આર્વડ કિસ્સડમડાં નીિે જુબનડ વમશ્રણથી ફડયદો થડયછે. 

આ ુ પડઉર્ર                            ૩૦ ગ્રડમ  

કહિંગ                                      ૩૦ ગ્રડમ 

અજમો                               ૩૦ ગ્રડમ 

નક્ષ ર્વોમીિડ  પડઉર્ર                ૪  ગ્રડમ 

એમોનીયમ િડબોનેટ પડઉર્ર     ૪  ગ્રડમ 

ખડર્વડ ુાંતેલ   પ૦૦ ગ્રડમ  

ઉપર જણડર્વલે તત્ર્વો ભગેડ િરી પીર્વર્ડર્વર્વડથી રડહત થડયછે. 
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આ ઉપરડાંત લીિર્વીર્ પેરડફીન નડમની દર્વડ ૪પ૦ ગ્રડમ પડર્વડની 
સડથે સડથેતેર્વડ પ નેુ ૃવમનડશિ દર્વડ આપર્વી જોઈએ . 

(૬) બાંધકોર્-ઝાડો બાંધ થવો: 

 ઝડર્ો સિુડઈ જર્વો, બાંધ થઈજર્વો, િબજજયડત તથડ ઝેરની 
અસર ર્વડળડ કિસ્સડમડાં ઝડર્ડ િરડર્વર્વડ મડટે મેગ્નેશીયમ સલ્ફેટ 
નડમની દર્વડનો ઉપયોગ થડય છે. રપ૦ ગ્રડમ જેટલો પડઉર્ર 
નર્વશેિડ પડણીમડાં ઓગડળીને નડળ ર્વડટે પીર્વર્ડર્વર્વડથી પ નેુ 
રડહત આપી શિડય છે. આ પડઉર્ર નો ઉપયોગ મેગ્નશેીયમ ની 
ઉણપથી થતડ ધ્રજુારીનડ રોગ મડાં પણ ઉપયોગી નીર્વર્ ેછે. 

તડજા જન્મેલ બચ્િડમડાં ઘણી ર્વખત બાંધિોર્ અથર્વડ 
ઝડર્ો બાંધ હોય છે તો તેર્વડ િેસમડાં તડજી મોળી છડસ મડાં સાંિળ 
ભે  ુિરી ને પીર્વર્ડર્વર્વડથી ઝડર્ો થડય છે. જો ર્વ  ુજરૂર જણડયતો 
તેર્વડ સમયે સડ ુ ુ ાં ર૦ વમલી પડણી દુડ ર્વડટે આપર્વડથી ઝડર્ો 
િરડર્વી શિડય છે. 

(૭) ગષભાશય/યોિી ભ્રાંશ: 

લજામણીનો રસ ગાભડશય/યોની નડ બહડર નીિળેલ 
ભડગ પર લગડર્ર્વો તેમજ લજામણીનડ પડન ખર્વર્ડર્વર્વડ થી 
ફડયદો થડયછે. રૂ્િ તેલ ૪૦-પ૦ ટીંપડ પીર્વર્ડર્વર્વડ તેમજ 
નીિળેલ ભડગ પર લગડર્ર્વડ. 

આ ઉપરડાંત પ્રોજેસ્ટેરોન નડમની દર્વડ પ૦૦ વમ.ગ્રડ. તથડ 
િેલ્શીયમ બોરોગ્લિુોનેટ આપર્વડથી ફડયદો થડય છે. જો યોની 
મડગામડાં િેપ લડગેલ હોયતો ઓિસીટેટ્રડસડયિલીન એલ.એ. 
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નડમનડ ઈંન્જેિશન ૭ર િલડિનડ અંતરે િુડર્વર્વડથી બૂજ 
ઉપયોગી નીર્વર્ ેછે. 

(૮) સપષદાંશ થવો/સાપન ુકરડ :ુ 

જાનર્વરોમડ સડપ િરર્ર્વડથી થતડ તૃ્ ુ ાં નડ િેસ જોર્વડ 
મળે છે. ઝેરની અસર સડપની પ્રજાતી, દાંશની જગ્યડ ર્વગેરે પર 
આધડકરત હોય છે. આર્વડ કિસ્સડમડાં પ નેુ ઝેર િર્તેો મોઢડમડાંથી 
લડળ, ફીણ પર્ ેછે. આંખોની િીિી પહોળી થઈ જાય છે. સપાદાંશની 
જગ્યડ એ સોજો આર્વે છે, લોહીનો ગઠઠો જામે છે. શ્વડસ લેર્વડમડાં 
તિલીફ પર્ ે છે, ધબિડરડ ધીમડ પર્ ે છે અને તૃ્  ુ થડય છે. 
સપાદાંશની જગ્યડએ  ફેંગમડિા જોર્વડ મળે છે જે ત્રણ દડાંત નડ 
ચિન્હો હોય છે અને અંગ્રજેી અક્ષર ' ર્વી- V' જેર્વડ લડગે છે. 

સડરર્વડર: 

સપાદાંશની જગ્યડથી એિ ઈંિ ઉપર રબરનો બેન્ર્ અથર્વડ પટી 
બડાંધર્વી જે ર૦ મીનીટ બડદ ખોલી દઈ ફરી બડાંધર્વી જેથી 
ધમની ુાં પકરભ્રમણ િડલ ુરહ.ે જો પડટો નડ બડાંધી શિડય તો તે 
ભડગ પર િીરો િુી લોહી ર્વહરે્વડ દે ુ ાં જોઈએ. આ ઉપરડાંત 
પશચિકિત્સિ અવધિડરી પડસે પોલીર્વલેન્ટ એન્ટી ર્વેનમ સીરમ 
૦.ર વુનટ/૧પ૦ કિ.ગ્રડ. અપડર્વ ુાં જોઈએ. જેની સડથે 
વનઓસ્ટીગમીન, હડઈડ્રોિોટીસોન નડમની દર્વડ પણ આપર્વડથી 
જાનર્વરનો જીર્વ બિડર્વી શિડયછે. 

(૯) લકવો થવો: 
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ઘણી ર્વખત જાનર્વરોમડાં પડછળનડ પગે લિર્વડની અસર 
થતડાં તે ઉ ુાં થઈ શિ  ુનથી. આર્વડ સમયે તેને ન્ રુોબીયોન-૧ર, 

ટોનોફોસફડન નડમનડ ઈંજેિશન િુડર્વર્વડ. સડથે સડથે પગ ે
મહડનડરડયણ તેલની મડલીસ િરર્વી. અમરર્વેલ ને ગરમપડણી મડાં 
ઉિડળી જારર્વડથી ફડયદો થડય છે. સરસીયડ ુાં તેલ સયૂાપ્રિડશમડાં 
રડખી ગરમ િરી મડલીશ િરર્વડથી રડહત મળે છે. 



પ ઓુમાાં જોવા મળતો ચેપી ગર્ભપાત –પ્રાથમીક 
સમજણ 

ડો. એસ. એન. ઘોડાસરા, ડો.એ. એસ. પટેલ અને ડો.એ. આર. 
બારૈયા  

પ ચુચકકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ.કૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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 ર્ારત એક ક્રુવિ પ્રધાન દેશ છે. ખેવતની સાથે સાથે ખેડુત વમત્રો 
પ  ુ પાલન પણ કરે છે, અને અત્યારે પ પુાલન એ એક  પરુક 
વ્યવસાય ના રહતેા સ્વતાંત્ર વ્યવસાય તકરકે ઉર્યો છે. પ ઑુ માથી 
વધારે ુ ધ ઉત્પાદન મેળવવાની આજે હોળ લાગી છે, જેના કારણે 
પ ઑુ મા વવવવધ પ્રકાર ના રોગો જોવા મડે છે, એમાના ઘણા રોગો 
એવા છે જે સીધી અથવા અડકતરી રીતે આપણને આવથિક કુ્સાન 
પહોચાડે છે, એમાનો એક રોગ છે“ચેપી ગર્ભપાત” નો રોગ. આ રોગ ની 
અંદર પ  ુતરવાઇ જાઇ, ગર્ાભશય ની અંદર ચેપ લાગવો તથા ગરમી 
મા ના આવ  ુ વગેરે, જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે, અને જેથી કરીને 
બચ્ચ ૂરુતતુ જમમે, પ  ુવારાંમવાર ઉથલા મારે તથા ુ ધ ઉત્પાદન ઘટે છે 
જેથી પ પૂાલકો ને આવથિક કુશાન થાય છે.  

 આ રોગ પ ઑુ માથી મ ષુ્યો ની અંદર પણ આ રોગ નો 
ચેપ લાગે છે, અને ટી. બી. જેવા લક્ષણો મ ષુ્યો ની અંદર જોવા મળે 
છે, તથા તેની સારવાર 3-6 મહીના ધુી લેવી જરૂકર બને છે. ખાસ 
કરીને મ ષુ્યોની અંદર આ રોગ ચેપ ગ્રસ્ત પ ઑુ ના ુ ધ પીવાથી 
તથા ચેપી વસ્  ૂ ના સાંમ્પકભમા આવવાથી આ રોગ ની ફેલાવાની 
શકયતા રહલેી હોય છે.   

પ્રાથમીક સમજણ  

 ચેપી ગર્ભપાત ને ઇગ્લીશ મા આપણે “બ્રસેુલ્લોવસસ” ના નામે 
પણ ઑળખીયે છીયે, અને આ રોગ સામામય રીતે ગાય, ર્ેંસ, ઘેટા, 
બકરા, કુતરા તથા ુ ાંડ ની અંદર વધારે પ્રમાણમાાં જોવા મડે છે. આ 
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રોગ ની અંદર માદા પ ઑુ માાં ગાર્ણ અવસ્થાના/ગર્ભધાન ના 5 થી 
9 મહીના ના સમય ગાળામા ગર્ભપાત થઈ જાઈ છે, તથા તેની પ્રજનન 
શક્ક્તમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળે છે, જેથી કરીને આથીક કુશાન 
ખેડુતો/પ પુાલકો ને ર્ોગવ  ુપડે છે.  

 તદઊપરાાંત આ રોગ ના જીવા ચુેપ ગ્રસ્ત પ ઑુ ના ુ ધ માાં 
પણ આવે છે. આ  ુકાચ ૂ ુ ધ પીવાથી આ રોગ ના જીવા  ુમ ષુ્યો ની 
અંદર જઈ આ જ પ્રકાર નો રોગ મ ષુ્યો ની અંદર પણ ઉત્પન કરે છે, 

તેમજ ટી. બી. જેવા લક્ષણો મ ષુ્યો ની અંદર જોવા મળે છે, તથા તેની 
સારવાર 3-6 મહીના ધુી લેવી જરૂરી બને છે. 

પશ ુથી પશ ુમા તથા પશ ુથી મનષુ્યો મા ફેલાવ 

 પ ઑુમા આ રોગ નો ફેલાવો જીવા  ુ કુ્ત ખોરાક તથા 
પાણી નો ઉપયોગ કરવાથી થાઈ છે. 

 ગર્ભપાત થયેલ ગર્ભ તથા તેની સાથે નીકળેલ મેલી નો ર્ાગ 
જ્યારે ખોરાક તથા પાણી ના સાંમ્પકભ મા આવે ત્યારે તે ચેપી 
બને છે અને રોગ ફેલાવે છે. 

  કુતરા, ઉંદરો તથા પક્ષી (કાગડા) ઑ પણ ગર્ભપાત થયેલ 
ગર્ભ અને મેલી ને એક સ્થળે થી બીજા સ્થળે લઈજઈ ને રોગ 
નો ફેલાવો કરે છે. 

 રોગ ગ્રસ્ત પ ઓુ ને દોહવાણ કરતા ગોવાળો દ્વારા પણ આ 
રોગ ના ચેપ નો ફેલાવો એક પ થુી બીજા પ  ુ ની અંદર 
અથવા દોવણ કરતા વ્યક્તીઑ મા થાય છે.   

 મ ષુ્યો ની અંદર, આ રોગ જીવા  ુ કુ્ત ખોરાક તથા પાણી 
નો ઉપયોગ કરવાથી થાય છે. 

 રોગ ગ્રસ્ત પ ઑુ ના ુ ધ મા પણ આ રોગ ના જીવા  ુરહલેા 
હોય છે, જેથી આ  ૂકાચ ુ(ઉકાડય વગર) ુ ધ પીવાથી આ રોગ 
થવાની શક્યતાઑ રહલેી છે. 
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 આ રોગ, ચેપ ગ્રસ્ત ુધ માાંથી બનેલ ડેરી ની વસ્  ુજેમ કે, 
દહી, ચીજ, પનીર જેવી વસ્ ઑુ ખાવા થી પણ આ રોગ 
મ ષુ્યો ની અંદર થવાની શક્યતાઑ રહલેી છે.  

 કાચા શાકર્ાજી, કે જેઓને ચેપ ગ્રસ્ત ફામભ માાંથી લાવેલ 
ખાતર નાખીને ઉગાળવામા આવેલ હોય તે  ુ સેવન કરવાથી 
પણ આ રોગ થવાની શક્યતા રહલેી છે.   

 આ રોગ ના જીવા ઑુ આંખ તથા વાગેલ ધા ના સાંમ્પકભ મા 
આવવાથી પણ મ ષુ્ય ના શરીર મા જીવા  ુદાખલ થઈ ને 
આ રોગ ફેલાવે છે. 

 ચેપ ગ્રસ્ત ફામભ ની અંદર કામ કરતા મજુરો તથા અમય 
વ્યક્ક્તઑ ની અંદર આ રોગ સ્વાસો સ્વાસ થી જીવા  ુર્ડેલ 
ળુ શરીર મા જવાથી પણ આ રોગ નો ચેપ લાગવા ની 

સાંર્ાવના રહલેી હોય છે. 

પશઑુ તથા મનષુ્યો મા જોવા મળતા લક્ષણો 

પશઑુમા  

 માદા પ ઑુ મા ગર્ભધાન ના 5 થી 9 મહીના ના સમય ગાળા 
દરમ્યાન ગર્ભપાત થઈ જાઈ છે એ આ રોગ  ુ ખુ્ય લક્ષણ 
છે. 

 ગર્ાભશય ની અંદર ચેપ લાગવાથી યોની માગભમાથી સફેદ 
પ્રવાહી અથવા તો રસી નો સ્ત્રાવ થાઇ છે, જેના કારણે પ  ુ
વારાંમવાર ઉથલા મારે છેઅથવા તો પ  ુગરમી મા ન આવે 
એવા ચચિંમહો જોવા મળે છે. 

 ગર્ભપાત થયા પછી મેલી ના પડ્વી  

 પ ઑુ ના શરીર મા જીણો તાવ રહવેો જેવા લક્ષણો માદા 
પ ઑુ મા જોવા મળે છે.  
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 નર પ ઑુ ની અંદર વ્રિુણ કોથડી મા તથા કુ્રવપિંડ મા સોજો 
આવી જવો તથા પ્રજનન શક્તી મા ઘટાડો થવો જેવા લક્ષણો 
જોવા મડે છે. 

 પગ ના આગડ ના સાાંધાઑ મા રસી થવી તથા સોજો આવી 
જવો જેને “હાઇગ્રોમા ઑફ ની”પણ કહવેામા આવે છે. 

મનષુ્યોમા 
 શરીર મા જીણો જીણો તાવ રહ ેતથા કડતર થવી 
 કમર ના ર્ાગ મા સતત ુખાવો થવો  

 રાવત્ર દરમ્યાન પરશેવો વડવો (વશયાળા ની ઋ  ુમા પણ), 
શરીર નબડુ પડ  ુ 

 સ્ત્રીઑની અંદર, ગર્ભપાત થવો  

 પરુુિોની અંદર હાથ-પગ ના સાાંધા મા તથા કુ્રવપિંડ મા સોજો 
આવવો જેવા લક્ષણો જોવા મડે છે.  

 

રોગ ન ુનીદાન. 
 રોગ  ુનીદાનસૌ પ્રથમ જાનવરો નો ઇવતહાસ જાણી તથા 
તેના લક્ષણો ના આધારે અંદાજીત આ રોગ  ુનીદાન કરી શકાઇ, પરાં  ુ
આ રોગ  ુસચોટ નીદાન કર  ુજરુરી છે. જેમના માટે અ કુ ટેસ્ટ 
કરવાની જરુરીયાત પડે છે. 

1. રોગ ગ્રસ્ત પ  ુ  ુલોકહ લઇ તેમાથી વસરમ છુટુ પાડી તેને 
RBPT  ના એંકટજન સાથે વમક્સ કરીને કરવામા આવે છે. 

2. રોગ ગ્રસ્ત પ  ુ  ુ ુ ધ લઈ ને તેને M ilk Ring Te  
એુંકટજનસાથે વમક્સ કરીને કરવામા આવે છે. 

આ રોગ  ુ નીદાન ડોકટર ની સલાહ જુબ તથા ડોકટર 
દ્રારાજ કરવા મા આવે છે, જેથી તેની સલાહ જુબ આ રોગ 
ના નીદાન માટે આગડ વધી શકાઈ.  
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રોગ ને અટકાવવા માટે ની કાળજી  
 ‘P e e   e e   e  મતલબ કે રોગ થાય તે 
પહલેાજ તેને અટકાવવો એજ આ રોગ થી બચવામાટે ની ચાવી 
છે.પ ઑુ મા આ રોગ  ુયોગ્ય નીદાન થયા પછી ધણા બધા દેશો ની 
અંદર ચેપ ગ્રસ્ત પ ઑુ ને કતલખાને મોક્લી દેવામા આવે છે, પણ 
આપણા દેશ ની અંદર આ શક્ય ના હોય બીજા અમય ઉપાયો આ રોગ 
ને અટકાવવા માટે કરવા જોઇયે જેમકે,  

 4 થી 9 મહીના ની વચ્ચે ની ઉંમર ના માદા પ ઑુમાાં 
“કાફ ુડ”રસીથીરસીકરણ કરાવ  ુજોઇયે જેથી કરીને આ રોગ 
થવાની શક્યતા નકહવાંત રહ.ે   

 જો પ  ુચેપગ્રસ્ત/રોગગ્રસ્ત છે એ  ુસચોટ નીદા  ્થઈ ગ  ુ
હોય તો તેને બીજા બીન ચેપી પ ઑુ થી રુાંત અલગ કરી 
દે  ુજોઇયે જેથી કરીને અમય પ ઑુ મા ચેપ ના ફેલાઈ. 

 જે જગ્યાએ પ ઑુ ને બાાંધીયે છીયે તથા તબેલાઑની સાફ 
સફાઇ કરવી જોઇયે તથા ચેપ ગ્રસ્ત વસ્ ઑુનો યોગ્ય નીકાલ 
કરવો જોઈયે તથા ડોક્ટરી સલાહ લઈને યોગ્ય સારવાર 
કરવી તથા આ રોગ થી બચવા તથા અટકાવવા માટે યોગ્ય 
સલાહ તથા માકહતી પ પુાલક વમત્રો એ મેળવી લેવી જોઇયે.  

 ચેપગ્રસ્ત/રોગગ્રસ્ત પ ઑુ ના ખોરક, પાણી તથા દોહવાણ 
માટે ના ગોવાળ/મજુરો ની અલગ થી વ્યવસ્થા કરવી 
જોઇયે. 

 ચેપગ્રસ્ત પ ઑુ ને ફકરથી ગાર્ણ ન કરવા જોઈયે, જેથી 
કરીને આ રોગ નો ફેલવો થતો અટ્કાવી શકાઈ.  

 ગર્ભપાત થયેલ પ ઑુ નો ગર્ભ, મેલી, પેશાબ તથા યોની 
માગભ માથી થતા સ્ત્રાવોનો યોગ્ય વનકાલ કરવો, જેથી કરીને 
તેમા રહલે જીવા  ુખોરકઅને પાણી ના સાંપકભ મા ના આવે 
અને ચેપ ને ફેલાતો અટ્કાવી શકાઈ.  
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 નવા ખરીદેલ પ ઑુ ને આ રોગ નો ચેપ લાગેલો છે કે નઈ 
તેની સાંમ્પણુ ઁપણે લેબોરટરી તપાસ  કરી ત્યાર બાદ જ ધણ 
મા ઉમેર  ુજોઇયે, જેથી કરીને સ્વસ્થ પ ઑુ ને ચેપ લાગવા 
થી બચાવી સકાઈ.  

 ગર્ભધારણ કરેલ પ ઑુમા આ રસી ના કુાવવી, કારણ કે 
ગર્ભપાત થવાની શક્યતા રહ ેછે.  
મ ષુ્યોમા  

 રોગ ગ્રસ્ત પ ઑુ ના ુ ધ નો શક્ય હોય તો પીવા માટે 
ઉપયોગ ના કરવો, અથવા ુ ધ ને ઉકાળીનેજ પી  ુ જોઇયે 
જેથી કરીને તેમા રહલે જીવા  ુનાશ પામે અને મ ષુ્યો મા 
આ રોગ ના ચેપ નો ફેલવો ના થાઈ. 

 શરીર ના હાથ અથવા પગમા ધા અથવા વાગે  ુહોય તો ચેપ 
ગ્રસ્ત પ ઑુ થી ુ ર રહે  ુ અથવા તો હાથ મા મોજા 
પહરેીનેજ ચેપ ગ્રસ્ત વસ્ ઑુ નો યોગ્ય નીકાલ કરવો જોઇયે. 

 ચેપી વસ્ ઑુ આંખ ના સાંમ્પકભ મા ના આવે તેની પણ યોગ્ય 
કાળજી રાખવી જોઇયે.   

 તબેલા અથવા ફામભ ઉપર કામ કરતા અથવા પ ઑુ સાથે 
સાંક્ડાયેલ ખેડુતો, મજુરો, ગોવાળો અથવા કતલખાને કામ 
કરતા વ્યક્ક્તઑ એ ખાસ કરીને પોતાને પ ઑુ માાંથી ચેપ 
ના લાગે તેની પરુતી કાળજી રાખવી જોઇયે તથા જે પણ ચેપ 
ગ્રસ્ત વસ્ ઑુ છેજેમકે, તરવાઇ ગયેલ બચ્ચ,ુ મેલી, ગર્ાભશય 
નો બગાડ વગેરે નો યોગ્ય રક્ષણાત્મક કપડા તથા મોજા 
પહરેીનેજ તેનો યોગ્ય નીકાલ કરવો જેથી ચેપ લાગવાની 
શક્યતા ઑ નહીવાંત રહ.ે  

 મ ષુ્યોની અંદર જો આ રોગ  ુ નીદાન થાય તો રુાંત જ 
માણસ ના ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ લઈ ને કઈ દવાઑ તથા 
કેટલા સમય માટે લેવી તેના માગભદશભન પ્રમાણે કર  ૂજોઇયે. 
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ખાસ કરીને આ રોગની અંદર ટેટ્રાસાક્લીન અંને 
સ્ટે્રપ્ટોમાઈસીન નામની દવાઑ નો કોિભ 3 અઠવાડીયા થી 
લઈ ને 3 થી 4 મહીના ધુી કરવો પડતો હોય છે, જેમનો 
ઉપયોગ ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ તથા દેખરેખ હઠે્ળજ કરવો 
જોઇયે. 



પશપુાલનમાાં પાણીન ુમહત્વ 

ડો. જી. એમ. ચૌધરી, ડો. એચ. એચ. સવસાણી તથા ડો. રાજેશ 
ુમાર પ ચુચકિત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જૂ. ૃ. .ુ, 

જુનાગઢ 
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(૧) પ્રસ્તાવના : 

 '' જળ એજ જીવન '' પાણીએ શરીરની અવનવાયય 
જરૂરીયાત છે. પાણીએ મહત્વ  ુ જીવન રક્ષાિ તત્વ છે. તેના 
વગર જીવન શિય નથી. ખુ િરતા પાણીની તરસથી પ્રાણી 
વ  ુ પીડાય છે. શરીરમાાં રહલેા ઘટિો જેવા િે ચરબી, પ્રોટીન, 

િાબોકિત પિાથો વગેરે અડધા ભાગના મુાવવા છતાાં પ્રાણી 
જીવી શિે છે. પરાં ુ ાં  શરીરમા ૧૦ ટિા પણ પાણી ઓછુ થાય તો 
પ  ુ બચેેની, ધ્રજુારી અને નબળાઈ અ ભુવે છે. તથા ર૦ ટિા 
પાણી ઓછુાં થાય તો પ ુ ુ ાં તૃ્  ુથવાની સાંભાવના પણ રહ ેછે. 

 શરીરના વનભાવ માટે પાણીની બુજ જરૂરીયાત છે. તેમ 
પ ઓુમાાં ુધ ઉત્પાિનમાાં પણ પાણીની બુજ અગત્યતા રહલેી 
હોય છે. પરાં  ુ ખેડુત વમત્રો આ વાતથી વાિેફ ન હોવાથી તેઓ 
મોટા ભાગ ેપ ઓુને કિવસમાાં એિ િે બ ેવખત અવનયવમત પાણી 
આપતા હોય છે. તથા ુધાળ પ ઓુને માટે પાણીની ખાસ 
વ્યવસ્થા િરતા નથી. વ મુાાં િોઈ પ પુાલનના તજજ્ઞ કિવસ 
િરવમયાન છ-સાત વાર પાણી વપવડાવવાની સલાહ આપેતો 
ફિત બે-ત્રણ કિવસ પ્રયત્ન િરે છે. પરાં  ુ જાનવરોને કિવસ 
િરવમયાન એિ-બે વારજ પાણી વપવડાવવાની પ્રણાલી પડલે 
હોવાથી શરૂઆતના કિવસોમાાં એિ-બે વાર જ પાણી વપવે છે. 
અને ખેડતૂ િાંટાળીને જૂની પ્રણાલી ચા  ુિરી િે છે. પકરણામે પ  ુ
આહારમાાં બુજ ખચય િરતા હોવા છતા પાણીના વ્યવસ્થાપનને 
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અભાવે ુધ ઉત્પાિન જેટ  ુ જોઈએ તેટ  ુ વધારી શિા  ુ નથી. 
પરાં  ુજો થોડાિ કિવસ ધુી  આ પ્રયત્ન િરવામાાં આવે તો પ  ુ
કિવસ એિથી વ  ુવાર પાણી પીવા ુાં ચા  ુિરી િે છે. તો આજ 
આપણ ે સ ા ુધ ઉત્પાિનમાાં પાણી  ુ  ુ મહત્વ છે તે વવશે 
જાણીએ. 

(ર) શરીરમાાં પાણીની અગત્યતા :- 

 ુ ધ ઉત્પાિનમાાં પાણી  ુ મહત્વ જાણવા માટે સ ાપ્રથમ 
શરીરમાાં પાણી ુાં ુ ાં મહત્વ છે તે વવશે જાણ  ુ જરૂરી બને છે. 
શરીરનો મોટો ભાગ પાણીનો બનેલો હોય છે. શરીરમાાં ૭૦-૭પ 
ટિા પાણી રહે  ુ હોય છે. શરીરમાાં ચાલતી િોઈ પણ 
ચયાપચયની ક િ્રયામાાં પાણી બુજ જરૂરી છે. પાણી શરીરમા 
વવવવધ ભાગોમાાં ઉજણ અને સફાઈ  ુ િાયય િરે છે. શરીરના 
િોષોને  સ્સ્થવત સ્થાપિતા અને સખતાઈ પાણી આપે છે. શરીરમાાં 
આંતરડામાાંથી પાચન ધ્વારા અગત્યના તત્વોના શો િ્ાાણમાાં 
અને ચયાપચયની ક િ્રયાને અંતે ઉ ૃભવતા નિામાાં તત્વોના 
ઉત્સર્જન માટે પાણી વહનના માધ્યમ તરીિે િામ િરે છે. શરીરમાાં 
આ વૃત િાબ જાળવવા  ુ િામ પાણી િરે છે. જો આ િાબ 
જળવાઈ ન રહ ેતો શરીરના િોષો ફુલીને ફાટી જાય છે. અથવા 
તો ચીમળાઈ જાય છે. અને તેની િાયયક્ષામતા મુાવતા પ ુ  ુ
ઉત્પાિન ઓછુ થાય છે. અને વધારે વવ િ્ાામ પકર િ્વાથવતમાાં 
પ ુ  ુ તૃ્  ુપણ નીપજી શિે છે. ગરમીની ઉચ્ચ ઘનતાને લીધ ે
ગરમી ુાં શોષણ િરીને, ઉચ્ચ પુ્ત ગરમીના સાંગ્રહના ણુથી 
ફેફસાાં તથા ચામડી ધ્વારા બાષ્પીભવનથી વ  ુગરમી મુાવીને 
તથા એિ સરખી ગરમી વહન િરવાના ણુને લીધે પાણી 
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શરીરના તાપમાન ુાં વનયમન િરે છે. ઓકિસજન જલિ વા  ુછે. 
જે શરીરમાાં રહલેા પાણી ધ્વારા ઓકિસજનની જલિતા ઓછી 
થતાાં તે ફેફસાાંમાાં શોષવા સક્ષામ બને છે. આમ શ્વાસો શ્વાસમાાં 
પણ પાણી ઉપયોગી નીવડ ે છે. સરળતાથી હાઈડ્રોજન અને 
હાઈડ્રોિસીલ આયન મુાવવાને લીધે પાણી ઘણાાં રસાયણોના 
બાંધારણ બનાવવામાાં ઉપયોગી બન ે છે. ખોરાિ ચાવવામાાં અને 
િોળીયો બનાવવામાાં પ નેુ પાણીની જરૂર પડ ે છે. ચામડી, 
શ્વાસોશ્વાસ, તુ્રવપિંડ અને આંતરડા ધ્વારા નિામા પિાથોના 
વનિાલ ધ્વારા ત ે શરીરની પ્રવતિારિ ક્ષામતા જાળવી રાખે છે. 
જલીય વવઘટન (હાઈડ્રોલાયસીસ) માાં સાંિળાયેલ ઉત્સેિચિો 
ધ્વારા પાણી રાસાયચણિ પ્રક િ્રયામાાં મિિ િરે છે. શરીરના જુિા 
જુિા ભાગોમાાં પોષિ તત્વોના વહન અને શો િ્ાાણમાાં પાણી 
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આંખના ડોળામાાં પ્રિાશના પ્રવતચબિંબના 
માધ્યમ તરીિે પણ પાણી િાયય િરે છે. 

(૩) દુધ ઉત્પાદન અને પાણી : 

 પાણીની આપવૂતિને લીધેજ શરીર પોતાના િાયોન ે સારી 
રીતે બજાવે છે. પ્રાણીના લોહીમાાં ૮૦ થી ૮૩ ટિા પાણી, સ્ના મુા ાં 
૭૦ થી ૭પ ટિા પાણી તથા ુધમાાં ૮૦-૮પ ટિા પાણી રહે  ુ
હોય છે. 

 ુ ધ ઉત્પાિનમાાં પાણી  ુ મહત્વ જાણવા માટે સ ા પ્રથમ 
ુધ બનવાની ક િ્રયા સમજવી અગત્યની છે. ગાય - ભેંસના 

આઉમાાં ુ ગ્ધ સ્ત્રાવી ગ્રાંથીઓ આવેલી છે. આ ગ્રાંથી એિ બાજુથી 
ધુ્ધ લોહી લાવતી ધમની સાથે સાંિળાયેલી હોય છે જયારે બીજી 

બાજુ અ ધુ્ધ લોહી લઈ શીરાઓ સાથે સાંિળાયેલી હોય છે. 
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આઉમાાં આ ધમની અન ે શીરાઓ નાની નાની વાહીનીઓમાાં 
પકરણમી બુજ ઝીણી જાળી જે  ુમાળ  ુબનાવે છે. તથા જયારે 
ુધ િોહવાનો સમય થાય ત્યારે ધમનીમાાંથી લોહી વહી 

આઉમાાંથી બુજ ઝડપથી પસાર થાય છે. તથા ઓકિસટોસીન 
અંતસ્ત્રાવની મિિથી લોહીમાાંથી ુધ આઉમાાં સ્ત્રવવાની ક િ્રયા 
થાય છે. આમ લોહી તથા ુધ બાંનેમાાં ૮૦-૮પ ટિા પાણી રહે  ુ
છે. જે િશાયવ ેછે િે ુધ ઉત્પાિનમાાં પાણી બુજ અગત્યનો ભાગ 
ભજવે છે. જો પ્રાણી શરીરને પરુ ,ુ સ્વચ્છ અને સમયસર ન મળે 
તો સ્વાભાવવિ રીતે ુધ ઉત્પાિન ઘટે છે.આથી જો પ નેુ ફિત 
િોહવાના અડધા િલાિ પહલેા પાણી આપવામાાં આવે તો પણ 

ૂધ ઉત્પાિન પ-૧૦ ટિા જેટ  ુવધારી શિાય છે. 

 ઉપરાાંત ુધએ પણ પાણીમાાં ઓગળેલ વવવવધ ઘટિો 
જેવાિે ફેટ, લેિટોઝ, િેલ્સસયમ િેસીનેટ ફોસ્ફેટ, વવટામીન અન ે
મીનરલ  ુદ્રાવણ જ છે. આથી આ દ્રવ્યો ુાં સપ્રમાણ વમશ્રણ થાય 
તે માટે તેમજ  ુધ ઉત્પાિન જાળવી રાખવા માટે પાણી બુજ 
જરૂરી છે. 

(૪) દુધ ઉત્પાદન અને પાણીની જરૂરીયાત : 

 ુ ધ આપતી ગાયોને પાણીની જરૂરીયાત સ ાથી વ  ુહોય 
છે. ુધાળ ગાયને િરરોજ રપ થી ૩૦ લીટર પાણી શરીરના 
વનભાવ માટે જરૂરી હોય છે. આ ઉપરાાંત ુધ ઉત્પાિન માટે 
પ્રત્યેિ ચલટર ુધ િીઠ ચાર લીટર પાણીની જરૂરીયાત હોય છે. 
આથી એિ ગાય જો કિવસ  ુ ૧પ લીટર ુધ આપતી હોય તો 
તેને કિવસ ુાં ૬૦ લીટર પાણી શરીરના વનભાવ ઉપરાાંત જરૂરી 
બને છે. આમ ુલ ૮૦ થી ૯૦ લીટર પાણીની જરૂરી છે. મોટા 
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ભાગે ખેડુતો ગાય - ભેસને કિવસમા વશયાળામા બ ે વાર અન ે
ઉનાળામાાં ત્રણ વાર પાણી આપતા હોય છે. આથી પ નેુ પોતાની 
જરૂરીયાત સાંતોષવા માટે એિી સાથે ર૦-થી ૩૦ ચલટર પાણી 
એિી સાથે પી  ુપડ ેછે. અને પાણી આટલી માત્રામાાં એિી સાથે 
વ  ુપીવાથી પ  ુ સુ્ત બની જાય છે અને એિ બ ેિલાિ ધુી 
વાગોળવા ુાં પણ બાંધ િરી િે છે. જે પ નુી િાયયક્ષામતા પર માઠી 
અસર પહોચાડ ેછે, પકરણામે ૂધ ઉત્પાિન ઘટે છે.  

 આથી આ સમસ્યા ન સજરિ્ાાય તે માટે ગાય-ભેસન ે
વશયાળામાાં ચાર વાર તથા ઉનાળામાાં શિય હોય તો કિવસ 
િરવમયાન િર બે િલાિે અથવા ૬-થી ૭ વાર પાણી આપ  ુ
જોઈએ અને જો શિય હોય તો અત્યારના આ વુનિ સમય જુબ 
પાિી ગમાણ બનાવી ર૪ િલાિ પાણી મળી રહ ે તેવી વ્યવસ્થા 
િરવી જોઈએ જેથી પ  ુજરૂરીયાત જુબ પાણી પી શિે. 

 આ ઉપરાાંત પ્રાણીઓને નવડાવવા, ગમાણ, શેડ તથા 
સાધનોની સાફ ફુી માટે ગાય િીઠ પ૦ થી ૭૦ લીટર પાણીની 
જરૂરીયાત રહ ે છે. એટલે ુલ મળી ુધાળ ગાય િીઠ ૧૦૦ થી 
૧૧૦ લીટર અને ભેંસ િીઠ ૧૩૦ થી ૧પ૦ લીટર પાણીની િૈવનિ 
જરૂરીયાત રહછેે. વાતાવરણના તાપમાનના પ્રમાણમાાં ખોરાિના 
પ્રવતકિલો િુા દ્રવ્યો િીઠ વાછરડામાાં ૭ થી ૮ િીલો, પખુ્ત 
ગાયોમાાં ૩.પ થી ૪.૭ િીલો અને અને ગાભણ ગાયોમાાં પ.ર થી 
૭.૦ કિલો પાણીની જરૂરીયાત રહ ેછે. ઘટેાાં-બિરાાંને પ્રવતકિન ૧૦ 
થી ૧ર લીટર, ઉંટને પ્રવતકિન ર૮ થી ૩પ લીટર તથા ઈડાાં 
આપતી મરઘીને પ્રવતકિન ૮૦ થી ૧૦૦ મી.લી. પાણીની 
જરૂરીયાત રહ ે છે. ઉનાળાની ગરમીમાાં થતા તણાવને ઘટાડવા 
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ગાયો/ ભેંસો પર પાણીનો છાંટિાવ િરવા તેમજ ભેંસના માટેના 
ૃવત્રમ તળાવો માટે પણ પાણીની વ્યવસ્થા િરવી પડ ે છે. 

પક્ષાાીઓન ે પણ ઉનાળામાાં પાણીના છાંટિાવથી તેમના 
રહણેાાંિની જગ્યા ઠાંડિવાળી બનાવવી અવત આવશ્યિ છે. શરીર 
પણ પાણીના વનયવમત છાંટિાવથી ઉનાળામાાં પ ઓુ ુાં ૂધ 
ઉત્પાિન, પ્રજનન અને તાં ુ રસ્તી જળવાઈ રહ ે છે. શરીરમાાં 
પાણીની જરૂરીયાતનો આધાર તેની ઉંમર તથા શરીર ુાં િિ, 

ઓલાિ વાતાવરણમાાં પ્રસ્થાપન (એડપ્ટેશન) િામગીરી (ચાલ ુાં, 
િસરત, ખેતીના િાયોને ઋ  ુ તથા હવામાન, ભેજ  ુ પ્રમાણ, 

ગભાયવસ્થા, ખોરાિનો પ્રિાર, ૂધ ઉત્પાિન, પાણીની સ્વચ્છતા 
તથા વ્યવસ્થા પર રહલેો છે. રોગને લીધે પાણી શરીરમાાં ઓછુાં 
થઈ જાય તો પણ ઉત્પાિન ઘટી જાય છે અન ે પાણીનો જથ્થો 
શરીરમાાં વનયવમત િરવો પડ ે છે. વ  ુ પડ ુાં બીન જરૂરી પાણી 
શરીરમાાં જાય તે પણ યોગ્ય નથી. તેનાથી રિતિણો ટુી જવાની 
શિયતા છે તેથી અંગારવા ,ુ પ્રાણવા ુ ુ ાં વહન ખોરાંભે પડ ે છે. 
આવી પકર િ્વાથવતમાાં પ નુા શરીરના િોષને પરુતા પ્રમાણમાાં 
પ્રાણવા  ુ ન મળવાથી અને અંગારવા નુો વનિાલ ન થવાથી 
ખોરાિના ચયાપચન પર અસર થાય છે તેના િારણે પ  ુ
ઉત્પાિન પર ઘણી માઠી અસર થાય છે. ફલોરાઈડની માત્રા 
વધારે હોય તે ુ ાં પાણી આપવાથી િાાંત અને હાડિાના રોગ થાય 
છે તેથી પ  ુખોરાિ લઈ શિ ુાં નથી અને તેથી અપરૂતી શકિતને 
લીધે નબળુ પડ ેછે તથા ઉત્પાિન શકિત પણ ઘટે છે. 

(પ) દુધાળ પશઓુમાાં ખોરાક પાચન અને પાણીની જરૂરરયાત : 



 

147 પશપુાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન   વર્ષ: જાન્યઆુરી:૨૦૧૭ 

 

 ગાય-ભેસને ખોરાિ પાચન માટે ખોરાિમાાં રહલે પિાથયનાાં 
પ્રત્યેિ કિલો ષુ્િ પિાથય િીઠ ૭ થી ૮ િીલો પાણીની જરૂરીયાત 
પડ ેછે. પ ઓુમા મોટા ભાગે લીલા ઘાસચારાના અભાવને િારણે 
પ  ુ માલીિો િુો ઘાસચારો વ  ુ પ્રમાણમાાં ખવડાવતા હોવાથી 
વ  ુ પાણીની જરૂરીયાત સજાયય છે. તિ ઉપરાાંત પ  ુ માચલિો 
પ નેુ િાણ પણ ુ ુ જ ખવડાવતા હોય છે. આથી પાણીની વ  ુ
ઉણપ સજાયય છે. આથી આવા ુધાળ પ ઓુમાાં પાણીની વ ુાં 
ઉણપ ના સજરિ્ાાય તે માટે િાણને  પાણીમાાં પલાળીને એિ 
િલાિ બાિ િાણ ખવડાવવાથી િાણ ુાં પાચન પેુરે થાય છે 
તથા ુધાળ પ ઓુને લીલો ઘાસચારો વ  ુખવડાવવો જોઈએ. 
િારણ િે પાણીની માત્રા લીલા ઘાસચારામાાં વ  ુ હોવાથી તે 

પુાચ્ય બને છે આમ િરવાથી ૂધ ઉત્પાિન વધારી શિાય છે. 

(૬) દુધાળ પશઓુમાાં વવયાણ વખતે તથા વવયાણ પછી પાણી 
વ્યવસ્થાપન અંગે ખાસ કાળજી. 

 પ નુા જીવનમાાં બુજ તણાવ િુત તબિિો એ વવયાણ 
સમયનો તથા ત્યાર બાિના શરૂઆતના કિવસોનો હોય છે. આ 
સમયે ગભાયશયમાાં બચ્ચાનો ઝડપી વવિાસ થાય છે. તથા વવયાણ 
/ પ્ર વુત પણ બુજ િષ્ટિાયિ હોય છે. ઉપરાાંત વવયાણ પહલેા 
પ  ુ ુધ આપ  ુ નથી પરાં  ુ વવયાણની સાથે કિવસ  ુ ૪-પ 
ચલટરથી ૧૦-૧પ ચલટર (ઓલાિ પ્રમાણે) ુધ આપવા  ુ ચા  ુ
િરે છે. આથી ૂધ ઉત્પાિન માટે પાણીની એિિમ જરૂરીયાત 
સજરિ્ાાય છે. વવયાણ સમયે પણ ગભાયશયમાાં રહલે પાણી એિી 
સાથે શરીરમાાંથી બહાર વહી જાય છે. ઉપરાાંત ગભાયશયમાાં 
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ઉ ૃભવતા નિામાાં દ્રવ્યોના વનિાલ માટે પણ પાણી બુજ 
અગત્યનો ભાગ ભજવ ેછે. 

 આથી વવયાણ સમયે પ નેુ જરૂર જુબ પાણી મળી રહ ે
તેવી વ્યવસ્થા િરવી જોઈએ. ઉપરાાંત વવયાણ પછીના 
શરૂઆતના કિવસોમાાં પણ પાણી પષુ્િળ પ્રમાણમાાં મળી રહ ેતેવી 
વ્યવસ્થા િરવી જોઈએ. 

 વ મુા ખેડુતોને  એિ ખાસ માગયિશયન આપવા ુાં િે જે 
ઉનાળામાાં ચાર મકહના બળિ બેસી રહ ે અને ત્યાર બાિ 
ચોમાસામાાં તેન ેહળે જોતવામાાં આવ ેતે તનેા શરીરમાાં શકિતની 
ઉણપ સજરિ્ાાય છે તથા થાિ લાગ ે છે. તેમ ગાય - ભેસ પણ 
ગભયિાળના છેસલા તબિિામાાં ુધ આપતા હોતા નથી પરાં  ુ
વવયાણ પછી એિી સાથે વ  ુપ્રમાણમાાં ુધ આપવા  ુચા ુાં િરે 
છે. સાથે સાથે આ સમયે પ્ર વુતને િારણે શરીર િમજોર થ  ુ
હોવાથી પાચન ક િ્રયા પણ માંિ પડ ે છે. આથી ખાસ આ સમયે 
ખાસ િરીને જાનવરને પીવડાવવામાાં આવતા પાણીમાાં શરીરને 
જરૂરી સાંવેિી ક્ષારો ઉમેરવામાાં આવે તો શરૂઆતના તબિિાનો 
તણાવ ુધ િરી ુધ ઉત્પાિન ઝડપથી વધારી શિાય છે. 

 આ માટે તાજી વવયાયેલ  ગાય ભેસને િૈવનિ એિ વાર 
ર૦૦ ગ્રામ ગોળ ઓગાળેલ પાણી પીવડાવ  ુ જોઈએ. જેથી 
િેલ્સશયમની ઉણપ વનવારી શિાય તેમજ પષુ્િળ પ્રમાણમાાં 
ગ્ િુોઝ આપી શિાય. તથા કિવસમાાં એિવાર પ૦ ગ્રામ ખાવાના 
સોડા (ખારો, સોડા - બાયિાબોનેટ)  ુ દ્રાવણ આપ  ુ જોઈએ. 
આમ િરવાથી પ નેુ ખોરાિ ઓછો પચતો હોવાથી ઓછી 
માત્રામાાં લે તો પણ ચાલે તથા વવયાણ પછી સમસ્યાઓ જેવી િે 
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વવયાણનો તાવ ુ વધયો તાવ, શરિી, ગ્ િુોઝના ઉણપથી સજાયતી 
ખામી િીટોસીસ તથા ખોરાિ ખવડાવાથી અપચો અન ે
એવસડોસીસ જેવી ચબમારીઓ વનવારી ુધ ઉત્પાિન વધારી શિાય 
છે તથા પ  ુ એિ મહીને મહતમ ૂધ ઉત્પાિન પર આવવાની 
જગ્યાયે તેના િરતાાં ઓછા કિવસે ૂધ ઉત્પાિન પર આવી શિે 
છે. 

(૭) પાણી પીવાનુાં આવતષન તથા વ્યવસ્થા : 

 પ  ુઈચ્છે ત્યારે તેને પાણી મળી રહ ેતેવી વ્યવસ્થા થવી 
જોઈએ. પાણી સાંગ્રહની ક્ષામતા ઉચ્ચ ૂધ ઉત્પાિન ધરાવતાાં 
પ્રાણીઓમાાં મયાયકિત હોવાથી તેમને મયાયકિત માત્રામાાં પાણી 
(એિ િે બે વખત) આપવાથી ુધ ઉત્પાિન તથા ફેટની 
ટિાવારીમાાં માઠી અસર પડે છે. ઋ  ુપ્રમાણે ત્રણ થી ચાર વખત 
પાણી પા ુાં જોઈએ. ગમાણમાાં ખોરાિ વનરણની બાજુમાાં 
બિનળીના વસધ્ધાાંત જુબ પાણીની ુડીમાાં ચોવીસે િલાિ પાણી 
આપવાથી પ નુા ઉત્પાિન તથા તાં ુ રસ્તીમાાં વધારો થાય છે. 
હવાડામાાં પાણી પાવા ુાં હોય ત્યારે પ્રત્યેિ પ  ુ કિઠ ૬૦ લીટર 
પાણીની ક્ષામતાનો ખ્યાલ રાખીને હવાડા ુ ાં િિ નિિી િર  ુ
જોઈએ. હવાડામાાં લીલ થતી અટિાવવા વનયવમત રીતે ચનુાથી 
િલર િરવા ુાં તથા ઘન મીટર પાણી િીઠ ૦.૭૭ ગ્રામ િોપર 
સસફેટ ઉમેરવા ુાં રાખ ુાં જોઈએ. હવાડો છાાંયડામાાં હોવો જોઈએ 
અને ઉંચાઈ એટલી રાખવી જોઈએ િે તેમાાં પ્રાણી પ્રવેશ િરી 
મળ તૂ્ર િે પગની ખરીઓથી બગાડ ેનકહિં. 

 આપણામાાં માન્યતા છે િે પ્રાણીને તો ગમે તે ુ ાં પાણી 
ચાલે. પણ સાવધાન પ્રાણીને ગાં ુ , અરૂચચિર, સખત પાણી 
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આપવાથી તે રોગનો ભોગ બને તો આપણને તેની સારવારની 
કિિંમત ચિુવવી પડ ે છે. ફલોરાઈડ િુત પાણીથી ફલોરોસીસ 
નામનો રોગ થાય છે. તેથી પ્રાણીને સ્વચ્છ, જ ાં રુકહત, ગાંધરકહત 
તથા વવ િ્ાામ દ્રવ્યો રકહત તેમજ બાહય / આંતરીિ 
પરોપજીવીની પ્ર ુષણથી િુત પાણી આપ ુાં જોઈએ. ગ્રહણ િરી 
શિાય તે ુ ાં પાણી હોય તો પ  ુ િુતમને પાણી પીવે છે અને 
શરીરની ક િ્રયાઓ સારી રીતે ચાલે છે પણ અગ્રાહય પાણીથી 
ઓછુાં પાણી પીવાને લીધે ઉત્પાિન તથા તાં ુ રસ્તી પર માઠી 
અસર થાય છે. 

 ગાંિા ખાબોચીયાાં, િાિવીયા તળાવ અને ુવાની 
આસપાસ રેલાતાાં પ્ર ુષીત પાણી જયારે પ ઓુ ધ્વારા પીવામાાં 
આવે ત્યારે તેઓ વવવવધ જાતના રોગોના ભોગ બને છે અને તેની 
ઉત્પાિિતા ઉપર માઠી અસર િરે છે. પ્ર ુષીત પાણીથી ગોળ ૃવમ, 

પટૃી ૃવમ અને ય ૃત ૃવમ જેવા આંતરીિ પરોપજીવીઓ પ્રાણીઓમાાં 
આંતરડાાં, ય ૃત અને અન્ય અવયવોને િુશાન પહોચાડ ે છે. 
ઝાડા,  ગળ ુાંઢો, સફેિ મરડો જેવા રોગોના જીવા ઓુ પ્ર ુષીત 
પાણી ધ્વારા શરીરની તાં ુ રસ્તી જોખમાવે છે. રોટાવાયરસ, ખરવા 
મોવાસા જેવા વવષા જુન્ય રોગો માટે પણ પાણી જવાબિાર છે. 
િેમીિસસ, સીમેન્ટ, જ ાં નુાશિ િવાઓના િારખાનાનાાં પ્ર ુષીત 
પાણીથી પાણી શરીરમાાં વવષાાંિત દ્રવ્યો જેવા િે પારો, નાઈટે્રટ, 

સી ુાં, તાાં  ુ અને એસ વુમવનયમ વવગેરે ધા ઓુ શરીરમાાં જમા 
થવાથી પ ઓુ ધીમા િમોત ેમરણ પામ ેછે. 

 આથી માનવ સ્વાસ્થ્યની જાળવણીની જેમ જ પ ઓુના 
સ્વાસ્થ્ય માટે સ્વચ્છ પીવાલાયિ અને તાં ુ રસ્તી વધયિ પાણીના 
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ઉપયોગનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ અને પાણી જીવનરક્ષાિ બને 
તેવા ઉપાયો િરવા જોઈએ. ધુ્ધ પાણી પ નેુ આપવાથી 
મ ષુ્યને આરોગવા માટેના પ્રાણી જન્ય ખાધ ઉત્પાિન પણ 

ધુ્ધ મળે છે. આમ ધુ્ધ પાણી પ નેુ આપવાનો આગ્રહ જે 
પ પુાલિો રાખ ે તેઓ પોતાના પ  ુ ઉપરાાંત સમગ્ર માનવ 
જાવતની તાં ુ રસ્તી રાખવામાાં અ સુય ફાળો આપે છે. આમ પાણી 
એ જીવન છે. 

(૮) દુધાળ પશઓુમાાં ગરમીની ઋતમુાાં પાણી વ્યવસ્થાપન. 

 શરીરમાાં તાપમાનના વનયમન માટે પાણી બુજ જરૂરી 
છે. શરીરમાાં બાષ્પી ભવન ધ્વારા ગરમી  ુ વનયમન િરે છે. 
ગરમીની ઋ મુાાં તાપમાનના વનયમન માટે બાષ્પી ભવનને 
િારણે શરીરમાાં પાણી ઘટે છે. પકરણામે તેની અસર ુધ ઉત્પાિન 
પર થાય છે. અને ુધ ઉત્પાિન ઘટે છે. 

 આથી આ સમસ્યા વનવારવા માટે કિવસમાાં ઉનાળામાાં ૬ 
- ૭ વાર પાણી આપ  ુ જોઈએ ઉપરોિત બ ે થી ત્રણ વાર 
ગરમીના િલાિો િરવમયાન પાણીનો છાંટિાવ િરવો જોઈએ. 
પ્રયોગોને આધારે સાચબત પણ થયેલ છે િે ગરમીમાાં બે ત્રણ વાર 
પાણીનો છાંટિાવ િરવાથી ુધ ઉત્પાિન વધારી શિાય છે. ખાસ 
િરીને ભેંસોને પાણી સારુ લાગે છે.આથી િોહવાના અડધા િલાિ 
પહલેા ગરમીના કિવસોમાાં ભેંસો પર પાણીનો છાંટિાવ િરવામાાં 
આવે તો પણ ૂધ ઉત્પાિન વધારી શિાય છે. તથા ભેંસો ૂધ 
િોહવાના સમયે શાાંત મને ૂધ આપે છે.   
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 ૃથમ અિાાત પરોપજીવી સમયાાંતરે પોતાના તેમજ 
વાંશના રહઠેાણ બદલાતાાં રહ ે છે. એટલ ે કે, યજમાન શરીર 
અિવાતો લુ્લા વાતાવરણમાાં જીવે છે. પ  ુશરીરને રહઠેાણ ુાં 
સ્િળ બનાવી જરૂરી પોષણ પ નુા શરીરમાાંિી જ છીનવે છે. 
ૃથમની હાજરીિી પ  ુસ્વાસ્્ય પર થવપકરત અસર િાય છે. ૃથમ 
ખુ્યત્વે ્રણણ ્રકકારના હોય છે. ગોળ ૃથમ, પટી ૃથમ તેમજ 

પણા ૃથમ. ગોળ ૃથમ તિા પટ્ટી ૃથમ ખુ્યત્વે જઠર અને આંતરડામાાં 
જયારે પણા ૃથમ કલેજા (ય ૃત) તિા થપત્તનળીમાાં હોય છે.  

ગોવ જકૃમાં જ(Roundworm): 

 એસ્કેરીસ વગા ુ ાં ટોકસોકેરા વીટુલોરમ નામના મોટા 
કરમીયા નાના પાડાાં તેમજ વાાંછરડાાંમાાં વ  ુહોય છે. જે પાડા કે 
વાાંછરડાાં આંતરડામાાં રહી જીવન જુારે છે. સામાન્યત: માદા 
ૃથમની લાંબાઈ નર કરતાાં વ  ુ હોય છે. આવા ગોળ ૃથમ પખુ્ત 

જાનવરોમાાં પણ હોય છે. ગોળ ૃથમની થવથવધ જાતો જેવી કે, 

પીનવમા ટાાંકણી ૃથમ મ ષુ્ય શરીરમાાં Enterobius, Vermicularis,  
ઘોડામાાં  Oxyaris equi તિા કુવમા Anclylostoma caninum તિા 
કેન્સર જેવી બીમારી કરતાાં Sprirocerca lupi તૂરામાાં હોય છે. આ 
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ઉપરાાંત, પ  ુ શરીર અવયવો જુબ પણ ્ૂરણથપિંડમાાં 
Dioctophyma renale ફેફસામાાં Dictyocaulus, viviparous, આંખમાાં 
Thelazia lacrymatis જોવા મળે છે. ઘોડામાાં Strongylus vulgaris 

નામના ગોળ ૃથમ ઘાતક અસર નીપજાવે છે. 

 સામાન્ય રીતે ગોળ ૃથમ ુાં થનદાન ચચિંભી તેમજ ઝાડાની 
તપાસિી િઈ શકતુાં હોય છે. 

પટ્ટમકૃમાં જ(Cestode): 

નામ ્રકમાણ ેઆવા કરમીયાાં પટ્ટીઆકારના હોય છે અને તમામ 
પ ઓુમાાં જોવા મળે છે અને સામાન્યત: આંતરડામાાં રહ ે છે. 
અ કુ પટ્ટી ૃથમ જાનવરના મગજમાાં પણ પકુટકા (Cyst)બનાવે છે. 
જેમાાં પ  ુ મગજની ચબમારીનાાં લક્ષાણો દશર્ાાવે છે અને તે 
ઘાતક નીવડ ે છે.પટ્ટી ૃથમ જુદી જુદી જાતનાાં જેવા કે, Toxocara, 

Dipylidium તિા Echiriococcus હોય છે. 

પીષકૃમાં: 

પણા ૃથમ ચપટાાં અને વનસ્પથતના પાન આકારનાાં હોય છે. ય ૃત 
અિાાત કલેજામાાં રહતેાાં ૃથમને ય ૃત ૃથમ કહ ે છે. જે મોટેભાગ ે
ફેસીઓલા તરીકે ઓળખાય છે. જઠરમાાં રહલે પણા ૃથમ એમ્ફીસ્ટોમ 
તરીકે જાણીતા છે. ય ૃત ૃથમના ખુ્ય યજમાન ઘટેાાં, બકરાાં, 
ગાય, ભેંસ, સસલાાં,હરણ, હાિી, ઘોડા વગેરે હોય છે. ય ૃતમાાં આ 
ૃથમ ય ૃતના કોષનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે જેિી તેની 
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કાયાશકકત ઘટે છે, તિા થપત્તાશય મોટુાં િઈ જાય છે. જડબાાં નીચ ે
પાણીનો ભરાવો િાય છે, કમળો તિા પાાંડુરોગ જેવાાં ચચન્હો જોવા 
મળે છે. 

આમ ઉપરના થવથવધ ૃથમઓ પ  ુ શરીરને યજમાન બનાવી 
શકતા હોવાિી સામાન્યરીતે જે પ ુ ૃથમિી થપકડત હોય છે. તેમાાં 
કદન ્રકથતકદન વજનમાાં ઘટાડો, કૂી ચામડી, વાળ ખરવા, 
ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો, ફીકકી મ્ કુસ મેમ્રેન, ૂગ્ધ કુત ઝાડા અિવા 
કબજીયાત જેવા ચચન્હો જોવા મળે છે. પ  ુ શરીરમાાં િતી 
અસરોના લીધે થવથવધ દેહધામર્થાક ક ્રયાઓ પણ ખોરાંભાઈ 
જતી હોવાના કારણે ઉત્પાદનક્ષામતામાાં નોંધપા્રણ ઘટાડો િાય છે. 
તેમજ નાના પ ઓુમાાં તેમજ રોગ્રકથતકારક શકકત ક્ષીણ િઈ 
ગયેલ હોય તેવા પ ઓુ ુાં તૃ્  ુ પણ િાય છે. ફળ સ્વરૂપ 
પ પુાલકે ઓછાં ઉત્પાદન, સારવાર ખચા તેમજ જાનવરના 
મરણને લીધે આિર્થાકરીતે ફટકો સહન કરવો પડતો હોવાિી 
સારવાર / ૃથમનાશ તેમજ અટકાવ મહત્વના પકરબળો બની રહ ે
છે. 

કૃમાંનાશ જ(ડીવાંીંગ) 

 નશાકારક પ પુાલન વ્યવસાય માટે પ ઓુમાાં 
ૃથમનાશક દવાનો (ખાસ તો પાડાાં કે વાછરડાાં પાંદર કદવસનાાં 

િાય ત્યારે) ઉપયોગ અગત્યનો છે. કારણ કે, ૃથમને લીધે આ 
ઉંમરે સૌિી વ  ુ તૃ્ દુર હોય છે. ૃથમનાશક દવા તરીકે ઘણી 
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બધી દવાઓ જેવી કે, આલ્બેન્ડાઝોલ, ફેન્બેન્ડાઝોલ, પાઇપરેઝીન 
લીકવીડ, પાયરેન્ટલ પામોએટ, લેવામીસોલ, ટેટ્રામીસોલ, ફલકુીન, 

હલે્મોનીલ, રેફોક્ષા, ફલઝુાન, થનકલોમાર, ડીસ્ટોડીન, ઝેનીલ, 

ટોલ્ઝાન, ્રકોઝીપેટ, સીસ્ટોનીલ, ્રકાઝીપ્લસ, િાયોફેનેટ, 
ટ્રાયકલાબેન્ડાઝોલ બજારમાાં ઉપલલબ્ધ છે.આ ઉપરાાંત મરડી કે 
જે ્રકજીવકોિી િાય છે તેના માટે પણ ફલજેીલ નામની ગોળી 
આપી શકાય.સામાન્ય રીતે એવી ખોટી માન્યતા હોય છે કે પખુ્ત 
જાનવરોમાાં ૃથમ હોતા નિી. પખુ્ત જાનવરોમાાં પણ ૃથમતો હોય 
છે જ પરાંત ુ પશ’ની ્રકથતશકકતને લીધે મરણની પચાવી શકતા 
નિી કોઈપણ ૃથમનાશક દવાનો ઉપયોગ કરતા પહલેા દવાની 
ૃથમ માટે અસરકારકતા,દવા  ુ ્રકમાણ તેમજ તેની આડઅસર  ુ

જ્ઞાન હો  ુઆવશ્યક છે.જેિી અ કુ ચોકકસ દવા માટે જાનવરના 
શરીરમાાં દવા-્રકથતરોધક અસર ઉત્પન ન િાય અને ત ેશારીરીક 
રીતે કુશાન કરતા ન બને ઉદાહરણ રૂપે આલ્બેન્ડાઝોલ દવાનો 
ઉપયોગ એકજ જાનવરમાાં વારાંવાર કરવાિી અિવાતો જરૂર કરા 
ઓછો ડોઝ આપવાિી ૃથમ ના શરીરમા દવા ્રકથતરોધક શકકત 
પેદા િાય છે અનેપરીણામે ફરીિી જયારે ૃથમનાશ માટે તે દવા 
આપવામા આવે તો તેની કોઈ અસર િતી નિી.ગાભણ પ મુા 
આલ્બેન્ડાઝોલ આપ ુાં કહતાવહ નિી તેનાિી ગભાપાત િવાની 
તેમજ બચ્ચામાાં થવ ૃથત/ખોડખાપણ ઉદભવવાની શકયતા ઉભી 
િાય છે.પાડા/ વાછરડામાાં ૧પ કદવસની ઉમરે, ત્યાર બાદ ૧ 
માસની ઉમરે અને ત્યાર પછી દર મહીને-છ માસ ધુી 
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ૃથમનાશનો ડોઝ આપવાિી પ નુો ૃ થ્ાધ અનેથવકાસ દર 
વધતાાં તેમાાં ્રકિમ થવયાણની ઉમરમાાં નોંધપા્રણ ધટાડો 
લાવી,વહલેુાં ુધ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. 

અ
ન ુજ
ન  

દવાન ુજનાાં ગાય-ભેંસ જસ વષગ જાંાટે જ
પ્રાંાી જ(પ્રમિકીલો) જ

શરીરન ુજવજન 

કયા જકૃમાં જાંાટે 

૧ આલ્બને્ડાઝોલ પ-૧૦ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ,પટી ૃથમ,પણા ૃથમ 

ર ફેન્બને્ફાઝોલ પ-૭ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ,પટી ૃથમ,પણા ૃથમ 

૩ હકેસાકલોરાફીન 
(ફલકુીન) 

૧૦-ર૦ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ,એમ્ફટીસ્ટોન,પણા ૃ
થમ 

૪ લવેામીસોલ ૭.પ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ 

પ ફલઝુાન 
લીકવીડ/રેફોક્ષા 

૩૦ થમલી/૧૦૦ 
કકગ્રા 

ગોળ ૃથમ,પણા ૃથમ 

૬ નીકલોમાર પ૦-૧૦૦ 
થમગ્રા/કકલો 

પટી ૃથમ 

૭ ડીસ્ટોડીન/ઝનેી
લ/ટોલ્ઝાન 

૧૦-૧પ થમગ્રા/કકલો એમ્ફટીસ્ટોન,પણા ૃથમ 

૮ ્રકામીપટે/થસસ્ટો
નીલ/્રકાજીપ્લસ 

પ-૭.પ થમગ્રા/કકલો ુતરામા પટી ૃથમ માટે 

૯ પાઈપરેજીન 
લીકવીડ 

૩૦૦ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ 

૧૦ પાયરેન્ટલ 
પામોએટ 

પ-૭ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ ુતરા ઘોડા માટે 

૧૧ િાયોફેનટે પ૦ થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ માટે 

૧ર ટ્રાયકલાબને્ડાઝો
લ 

૧ર થમગ્રા/કકલો ગોળ ૃથમ માટે 
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આ ઉપરાાંત પણ આઈવરમેકટીન તેમજ કલોઝેન્ટેલ નામની 
દવાઓ તાજેતરમા ઈન્જેકશન તેમજ ગોળીના રૂપમાાં ઉપલબ્ધ 
હોય છે જે ૃથમનાશક તરીકે વાપરી શકાય છે. 

 રસીકરણ દ્રારા પ ઓુના આરોગ્યની જાળવણી િઈ શકે 
કારણકે પ પુાલક પાસે પ  ુ હો  ુ તે અગત્ય  ુ નિી પરાંત ુ
તાં ુ રસ્ત અને ઉપજાઉ પ  ુ હો  ુ જરૂરી છે પ મુાાં અનેક 
ચેપી/ચબનચેપી રોગો િતા હોય છે પૈકી કેટલાક ચેપીરોગો પ  ુ
માટે ગાંભીર છે અનેપ ઓુના મરણ ઉપજાવતા હોય છે તેિી 
"Prevention is better than cure" ને અ સુરતાાં રસીકરણ ઉતમ 
થવકલ્પ બની રહ ેછે. 

 સામાન્ય રીતે પ મુાાં રસી કુવ્યા બાદ એન્ટીજન-

એન્ટીબોડી  ુકરએકશન િતુાં હોવાિી બે કદવસ તાવ આવે છે અને 
ઉત્પાદકતામા ક્ષાણીક ધટાડો િાય છે જેના લીધે પ પુાલક 
રસીકરણ અપનાવવા બાબત કહચકકચાટ અ ભુવે છે. 
રસીકરણિી ઉદભવેલ ઉત્પાદકતામાાં ધટાડો મા્રણ બેિી ્રણણ 
કદવસ રહ ે છે ત્યાર બાદ સમયાાંતરે ઉત્પાદકતા જળવાઈ રહ ે છે 
અને પ નેુ રોગ િવાની અને તેને પરીણામે સાંભથવત આથિિક 
કુશાન થનવારી શકાય છે.પ ઓુમા િતા જુદા-જુદા રોગોન ે

ધ્યાને લઈ, જુદી રસીઓ કયા સમયે આપવી તે અંગનેી માકહતી 
નીચે જુબ છે 
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ક્રાં રસમન ુજનાાં રસમના જડોઝ સાંય 

૧ ખરવા મોવાસા ર િી ૩ થમલી જાન આુરી 

ર બ્રસેુલોસીસ પ થમલી ચામડી નીચે ફકત માદા પ મુાાં 

૩ ગળ ુાંઢો પ થમલી ચામડી નીચે મે-જુન 

૪ ગાાંઠીયો તાવ પ થમલી ચામડી નીચે ઓકટોબર 

  ઉપરોકત તમામ રસીઓ નાના પ  ુ (પાડા/વાછરડાાં) 
માટે ૬ મહીનાની ઉમરે હોય ત્યારે આપવી શરૂ કરવી. 
બ્રસેુલોસીસની કાફ ડુ રસી ફકત માદા પ મુાાં જ આપવાની િાય 
છે. આ ઉપરાાંત હાલમાાં થવથવધ કાંપનીઓ દ્રારા બજારમા રસીઓ 
વેચાતી હોવાિી જે તે કાંપનીની ચુના જુબ રસી આપવી 
યોગ્ય છે. રસી આપતી વખતે સોયમાાંિી જો લોહી થનકળેતો રસી 
કુવા બીજો ભાગ પસાંદ કરવો રસી કુયા બાદ આવેલ સોજાને 

હાિિી મસળી નાખવો જેિી તે ભાગ પર ગાાંઠ િાય નહી રસી 
કુયા બાદ રસીની મહતમ અસર એકવીસ કદવસ બાદ જોવા 

મળે છે રસી કુવ્યા પછી પ નેુ ખોરાક તેમજ પાણી આપી 
શકાય અને એન્ડથેમક થવસ્તારમા કે જયા એક જ રોગ વારાંવાર 
િતો હોય દા.ત. ગળ ુાંઢો, ખરવા મોવાસા  તિા વષામાાં છ-છ 
મકહનાના અંતરે બે વખત રસીકરણ કર ુાં સલાહ ભ ુા છે. 

 



 પ્રદુષણજન્ય તત્વોની પશ ુઆરોગ્ય પર  
થતી માઠી અસર અને તેના ઉપાય 

ડૉ. એસ. એચ. સસિંધી, ડૉ. જે. બી. કસિરીયા તિા ડૉ. જી. એમ. 
ચૌધરી 

પ ચુચકકત્સા અને પ પુાલન મહાસિદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 અલગ અલગ પ્રકારના પ્ર ુષણની માઠી અસર સ ાિી 
િધારે પ નેુ ભોગિિી પડ ે છે. કારણ કે પ નેુ િધારે સમય 
ઘરની બહાર રહે  ુ પડ ે છે, ઉપરાાંત તઓેએ ઘણી િખત 
મજ રુીિી પ્ર ૂ સ્ાાાત ઘાસચારો અને અખાધ્ય ખોરાક ખાિો 
પડતો હોય છે. આપણાાં દેશમાાં પ્ર ુષણ ુાં પ્રમાણ દરરોજ િધ ુાં 
જાય છે. રોજ નિી ફેકટરીઓ નાંખાય છે પરાં  ુ તેનાિી ઉત્પન્ન 
િ ુાં પ્ર ુષણ નાિિા માટેના યોગ્ય સનયમ જુબના પગલા 
લેિામાાં આિતા નિી. ત ્ ઉપરાાંત જ ાં નુાશકોનો ખેતરમાાં 
ઉપયોગ બ  ુ જ િધારે પ્રમાણમાાં િઈ રહયો છે. જે સીધી કે 
આડકતરી રીતે પ નુા શરીરમાાં જઈ રહ ુાં છે. જેની પ નુા 
સ્િાસ્િય ઉપર િતે ઓછે હાસનકારક સાચબત િઈ રહ ુાં છે.  
 

સામાન્ય રીતે પશઓુમાાં નીચે પ્રકારના પ્રદુષણનો ભોગ બનતા 
હોય છે.  
 જ ાંતનુાશક દવાઓ દ્રારા : ખેતીના પાકમાાં િ  ુઉત્પાદન માટે 

અને જીિાત કા મૂા ાં રાખિા માટે િ  ુપ્રમાણમાાં અંત: સ્ત્રાિો, 
કીટનાશકો, રોગનાશકો, સનિંદામણનાશકો અન ે બીજી દિાઓ 
િગેરે ઉપરાાંત પ  ુ પર ઉપયોગ િતા 
એકટોપેરાસાઈટીસાઈડઝ િી સીધી અિિા આડકતરી રીતે 
પ નુા આરોગ્ય પર માઠી અસર િાય છે.  
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 ઐાધોગગક એકમો દ્રારા : ઉદ્યોગો તરફિી પ્ર ુષણ ફેલાય છે. 
જેમાાં ખુ્યત્િે સી (ુલેડ), કલોરાઈડ અને પેસ્ટીસાઈડસની 
ઝેરી અસર ભારતભરમાાં પ ઓુમાાં અિારનિાર જોિા મળે 
છે. આ ઉપરાાંત આસેસનક મકક રુી, કાબકન મોનોકસાઈડ, 

સલ્ફર ઓકસાઈડ િગેરે ઘણાાં બધા ઝેરી તત્િો િાતાિરણમાાં 
ભળે છે જે પ ઓુને સીધી કે આડકતરી રીતે સાંપકકમાાં આિી 
માઠી અસર પહોચાડ ેછે.  

 ઝેરી તત્વો ધરાવતી વનસ્પતત દ્રારા : અલગ અલગ પ્રકારના 
ઘાસચારામાાં સિસિધ પ્રકારના ઝેરી તત્િો રહલેા હોય છે. જેમ 
કે જુિાર, મકાઈ, લીલો રજકો, ઓટ, શાકભાજીના લીલા 
પાન, શેરડીની ચમરી અને આગળા, કોબીજ અને ફૂલાિરના 
પાન, દીિેલા, ગુર બીટ, બટાકા ુ ાં પ રુ, લેન્ટેના, ધ રુાના 
પાન, પકરિહન દરમ્યાન બફાઈ ગયલેો લીલો ચારો, િ  ુ
પ્રમાણમાાં કઠોળ કે કાબોકદત પદાિક િગેરે ખિડાિાિી 
પ નુા આરોગ્ય ઉપર માઠી અસર િાય છે અને ઘણી િખત 
ઝેરી અસરિી પ ુ ુ ાં તૃ્  ુપણ િાય છે.  

 પોલીથીન બેગ અને બીજી અખાધ્ય વસ્તઓુ દ્રારા :  
આજકાલ બજારમાાં આપણ ે સ  ુ કોઈ જોઈ શકીએ છીએ કે 
પોલીિીન બેગ (ઝબલા અિિા િેલી) અને બીજી ઘણી બધી 
અખાદ્ય ચીજ િસ્ ઓુ ખૂિશાત મજ રુીિી પ  ુ ખાય છે. 
જેને લીધે તનેા શરીર પર તેની અસર િાય છે. ઘણાાં લોકો 
પ્લાસ્સ્ટકની િેલીમાાં શાકભાજીનો અને ઘરનો કચરો કૂીને 
િેલીને ગાાંઠો િાળી દે છે અને આ િેલી કે ઝબ ુાં રસ્તા પર 
ફેકી દે છે. પ  ુઆિી િેલીઓમાાં રહલે ખાદ્ય પદાિક ખાિાની 
આશાએ અન ે ગાાંઠો ખોલી ન શક ુાં હોિાિી આખી કોિળી 
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કચરા સકહત ખાઈ જાય છે. આમ િેલીઓ ખાિાિી કુશાન 
િ ુાં હોય છે.  

 દૂષીત પાણી દ્રારા :  લુ્લી ગટરો, નાળા અન ે ખાડાઓમાાં 
સ્િચગત િયે ુાં ૂ સષત પાણી ઘણી જગ્યાએ જોિા મળે છે. જે 
પ્રાણીઓ મજ રૂીિી બૂ તરસ લાગ ે ત્યારે પીતા હોય છે 
અને આિા પાણી િી ચબમારી ઉત્પન્ન િાય છે.  

 રુરયા છાાંટેલા પાક અને પાણીની અછતવાળા ઘાસચારા દ્રારા :  
કુરયા નાખ્યા પછીના પાંદર કદિસ ધુીના ઘાસચારામાાં 

નાઈટે્રટ ુાં પ્રમાણ િ  ુ હોય છે. જે પ નેુ ઝેરી અસર કરે છે 
ઉપરાાંત પાણીની અછતમાાં ઉત્પન્ન િયલેા ઘાસચારામાાં પણ ઝેરી 
તત્િો જોિા મળે છે. જે ખિડાિિાિી પ  ુ આરોગ્ય પર માઠી 
અસર િાય છે.  
પ્રદુષણથી પશમુાાં જોવા મળતા લક્ષાણો :  
 પ મુાાં પ્ર ુષણિી જોિા મળતા લક્ષાણો તેને કયા 
પ્રકારના ઝેરી તત્િની અસર િઈ છે તેના પર આધાકરત છે. 
અલગ અલગ પ્રકારના ઝેરી તત્િો શરીરના અલગ અલગ તાંત્રો 
પર માઠી અસર કરે છે.  
 જયારે આ ઝેરી તત્િોની અસર પાચનતાંત્ર પર પડ ેત્યારે 
પ નેુ અપચો િાય, ઝાડા િઈ જાય, કેટલીક િખત કબજીયાત 
પણ િાય, આફરો ચઢે અને પ ુ ુ ાં તૃ્  ુ પણ િાય. જયારે 
પ્લા સ્ાટકની કોિળીઓ મોટા પ્રમાણમાાં આંતરડામાાં જમા િઈ 
જાય છે. ત્યારે છેલ્લે પ  ુમોતને ભેટ ુાં હોય છે. કોઈ િખત આ 
પ્રકારની તકલીફમાાં ઓપરેશન કરીને પાચન તાંત્રમાાંિી 
સાંખ્યાબાંધ કોિળીઓ અન ેઅખાદ્ય પદાિર્ાો મળી આિે છે.  
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 જે સિસ્તારમાાં હિા ુાં િ  ુ પ્રમાણમાાં પ્ર ુષણ હોય તે 
સિસ્તારના પ ઓુમાાં શ્વસનતાંત્રની ચબમારી જોિા મળે છે. 
શ્વસનતાંત્ર પર અસર િિાના કારણે પ નેુ શ્વાસોસ્છિાસમાાં 
તકલીફ િાય, ખાાંસી િાય, ફેફસામાાં કાળા ચાાંદા પડ ેઅિિા કોઈ 
િખત ફેફસા ુાં કેન્સર પણ િિાની શકયતા રહ ે છે જેને કારણ ે
પ  ુ તૃ્  ુપામે છે.  
 અ કુ ઝેરી તત્િોની અસર ચેતાતાંત્ર પર પડિાિી 
પ નુા મગજ ઉપર તેની સિપરીત અસર જોિા મળે છે જેના 
પકરણામે પ નુી િતક ૂાંક બદલાય છે. પ  ુ બૂ જ ચીકડયા 
સ્િભાિ ુાં િઈ જાય અને આક્રમક બની જાય છે. ગમે તેને 
મારિા દોડ ે છે. િ  ુ ભાાંભરે છે. કાન અને કોય ુાં ફેરફેરાિે છે. 
જડ ુાં કચકચાિે છે. તો િળી કેટલીક િખત બૂ જ ડીપે્રશન િઈ 
જાય છે તેમાાં પ  ુ નૂ નુ િઈ ઉ ુાં રહ ેકે બેસી રહ ેઅને સનસ્તેજ 
િઈ જાય છે.  
 કકડની પર અસર િાય છે ત્યારે પેશાબને લગતી 
ચબમારીનો ભોગ બને છે. કકડની નબળી પડી જાય છે. પ્રજનન 
તાંત્ર પર અસર િિાિી વ્યાંધ્યત્િ આિી જાય છે. કેટલીક િખત 
પ્ર ુષણની આડઅસર પણ પ ઓુમાાં જોિા મળે છે જેિી કે 
શરીરના િાળ ખરિા, િજન ઘટ ુાં, પ નુી દૃ્ધિ અટકિી, રોગ 
પ્રસતકારક શકકત ઘટિી, ૂધાળા પ ઓુમાાં ૂધ ઉત્પાદન ઘટ ુાં. 
આ પ્રકારે ઘ ુાં આસિિક કુશાન િાય છે.  
તીવ્ર ઝેરી અસરના તાત્કાલીક ગચન્હો :  
 પ મુાાં ધ્રજુારી અ ભુિાય, આંચકા આિ,ે ખેંચ આિે, 
પગ પછાડ,ે શ્વાસોસ્છિાસ િધી જાય, આંખોના ડોળા ચકળ િકળ 
િાય, પ  ુપછડાટ ખાય, પેટ બૂ ફૂલી જાય, ભાાંભરે, ઝાડા પણ 
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િાય, પ  ુબેચેન િાય, મોઢામાાં ફીણ આિ,ે પ  ુલાંગડાય, લાળ 
પડ,ે દાાંત કચકચાિે, િ  ુપેશાબ આિે, જીભ બહાર કાઢે, તૃ્  ુ
પણ િઈ શકે.  
પ્રદુષણ થી બચવાના ઉપાયો :  
પ્રદુષણથી બચવા નીચે જુબના ઉપાયો હાથ ધરી શકાય તેમ 
છે.  
• જ ાં નુાશક દિા છાાંટેલા શાકભાજી ચારા નીરિા નહી 

અિિા બરાબર ચોખ્ખા પાણીિી સાફ કયાક બાદ જ 
નીરિા. 

• પ પુાલકે પ નેુ ઐાધોચગક પ્ર ુષણિાળા સિસ્તારમાાં 
ચરિા માટે ન જિા દેિા અને તેિા સિસ્તારમાાંિી આિેલ 
ચારો ન નીરિો. 

• પ નેુ પીિા માટે સ્િસ્છ પાણીની વ્યિસ્િા કરિી. 
પ્લા સ્ાટકની િેલીઓમાાં કચરો ગાાંઠ િાળી ન નાખો. અને 
પ્લા સ્ાટકની િેલીનો યોગ્ય સનકાલ કરિો.  

• લીલી જુિાર સનઘલ્યા પહલેા કદાસપ નીરિી નહી.  
• ચારા પાકમાાં કુરયા ખાતર નાખ્યા પછી ૧પ િી ર૦ 

કદિસ પછી જ કાપણી કરિી. 
• લીલો રજકો, એકલો િધારે પ્રમાણમાાં ન ખિડાિતા તેન ે

કુા ચારા સાિે સમશ્ર કરીને આપિો.  
• કદિેલાના કાચા પાનિી આફરો-મેણો ચડ ેછે.  
• બુા લુના પાન િધારે આપિા નહી.  
• બટાયેલો, બફાયેલો કે ફૂગિાળો આહાર કે ચારાનો 

ઉપયોગ પ નેુ ખિડાિિા ન કરિો જોઈએ.  
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• પાણીની અછતિી ખેચાયલે ચારા પાક ખિડાિિો નહી 
અને કદાચ ખાય જાય તો પ નેુ પાણી રુત પીિા ન 
દે ુ ાં. 

• ઘઉંની ઘઘૂરી, ભાત અન ે બીજા કાબોદીત પદાિો પ નેુ 
પહલેી જ િખત િધારે પ્રમાણમાાં કયારેય ના ખિડાિિા 
જોઈએ. 

• પ નેુ ઝેરની અસર મા મુ પડ ેકે રુત જ નજીકના પ  ુ
દિાખાના દ્રારા સારિાર કરાિિી. 



રોગચાળા નિયતં્રણમા ંતકેદારીિા પગલા 
ડો. કે.બી. સાવલીયા, ડો. એમ.આર. ચાવડા, ડો. 

દીનદયાલ ગગગ અને ડો. જી.એમ. ચૌધરી 
પ ચુચકકત્સા અને પ પુાલન મહાવવદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, 

જુનાગઢ 
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 પ ઓુમાાં અનેક ચેપી-ચબન ચેપી રોગચાળા થતા હોય 

છે. કેટલાક રોગો ઋ  ુસાંલગ્ન હોય છે.  કેટલાક રોગો જીવલેણ 

હોય છે. ચેપી રોગો ઝડપથી ફેલાતા હોય છે. આ રોગોના જીવા  ુ

કે વવષા ઓુ ુાં વહન સાંપકગથી, વાસણો ધ્વારા, પાણી ધ્વારા, 

બટુ-ચાંપલ ધ્વારા, હવાથી આમ અનેક રીતે થ ુાં હોય છે. આ 

સાંજોગોમાાં રોગચાળા વનયાંત્રણમાાં આરોગ્ય લક્ષી અન્ય પગલા 

જરૂરી છે. 

 સામાન્ય રીતે પ ઓુમાાં રોગચાળો ફાટી નીકળે ત્યારે 

અસરગ્રસ્ત વવસ્તારમાાં  કે ગામમાાં જે તે રોગ સામેની પ્રવતકારક 

રસી કુી રોગ વનયત્રાંણમાાં લેવાની પ્રથા ઘણી જુની અન ેસચોટ 

છે. આ ઉપરાાંત અસરગ્રસ્ત વવસ્તારમાાં બીમાર પ ઓુને સારવાર 

અપાય છે. ચેપીરોગનો ઉપદ્રવ થાય ત્યારે આ બ ેપગલા જ લેતાાં 

કેટલીકવાર રોગચાળો કાબમુાાં આવતો  નથી અને ગામના બે-

ચાર પ ઓુમાાં મયાગકદત ન રહતેાાં આખા ગામના પ ઓુને ભરડો 

લ ે છે. રોગચાળો ગાંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે તો આજુબાજુના 

ગામોએ પણ પ્રસરે છે. ચપેીરોગચાળા સાંદભે રસીકરણ અન ે

સારવાર ઉપરાાંત અવત મહત્વની બાબત છે સ્વચ્છતા (હાઈજીન) 
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તથા રોગચાળાવાળા વવસ્તારન ે જીવા ુુ્રાં-વવષા  ુ કુત કરવા 

લેવાતા પગલા આ બ ેબાબત પાયાની તથા ઘણી મહત્વની છે. 

ફકત સારવાર તેમજ રસીકરણ ઉપયોગી જણાતા નથી અન ેરોગ 

સમયાાંતરે જુદા જુદા વવસ્તારમાાં પ્રસરતો હોય તેમ લાગે છે. 

  પ ઓુ કે ઘટેાાંમાાં કાચળયો તાવ(એન્રેકસ) જેવો  

રોગચાળો ફાટી નીકળે તો આવા પ નેુ ફાડી અવયવ કે 

ચામડીઓ ઉપયોગ ખતરનાક સાચબત થઈ શકે છે. મરણોતર 

તપાસ અન્વય ે આવા પ ઓુ ુાં પોસ્ટમોટગમ કરવામાાં આવ ે તો 

પ નેુ જમીનમાાં ઉંડ ેદાટી દઈ - ગેમેકસીન, ચનુો, ડીડીટી જેવી 

દવા ઉપર છાાંટી વનકાલ કરવો જરૂરી છે. ઉપરાાંત આજુબાજુની 

જગ્યા પ થી ૧૦ % કોષ્ટટક સોડાના ધ્વારણથી સાફ કરવી જરૂરી 

છે. આવી સફાઈ માટે પ થી ૧પ % ફોમેલીન ુાં દ્રાવણ પણ 

એટલુાં જ ઉપયોગી નીવડે છે. જો આવા પગલા લેવામાાં ન આવ ે

તો એન્રેકસના જીવા ુાંઓ સ્પોર બનાવી જમીનમાાં વષો ધુી 

જીવીત રહી ગમ ેત્યારે જોખમરૂપ નીવડી શકે છે. 

 તે જ રીતે સાંસગગજન્ય ગભગપાત કરતાાં જીવા  ુબ્રસેુલ્લા 

અસરગ્રસ્ત ગાય-ભેંસના ુ ધ ધ્વારા ચેપ ફેલાવી શકે છે અન ેઆ 

જીવા ુાં ઠાંડા વાતાવરણમાાં અચોકકસ સમય ધુી જીવી શકે છે. 

ચેપ કુત પ ઓુના છાણ, તુ્ર, ુ ધ અને લોકોના સાંપકગ વગેરેથી 
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ચેપ એક પ થુી બીજા પ મુાાં ફેલાય છે અન ેઆ કારણથી જ 

ફકત સારવાર કે રસીકરણના પગલા ત ૃન અપરુતા સાચબત 

થાય છે. આપણ ેચેપી રોગ ફેલાવા અન ે વનયાંત્રણમાાં સ્વચ્છતા 

અન ેઆ ુ ુ્ાાાાંચગક પગલાનો થોડો વવચાર કયરુ્ાો. આ બાબતો 

ધ્યાને રાખી જયારે પણ કોઈ ાચેેપી રોગચાળો ફેલાય ત્યારે 

જીવા ુાંઓ કે વવષા ઓુ કેવા વાતાવરણમાાં રહી શકે છે કે તેના 

પર કેવા રસાયણો વાપરવામાાં આવ ે તો નાશ થાય છે વગેરે 

બાબત રોગ વનયાંત્રણમાાં મહત્વનો ભાગ ભજવ ેછે. નીચે કેટલાક 

મહત્વના રોગોના જીવા -ુવવષા ઓુ પર ગરમી, તડકો વગેરેની 

અસર દશાગવેલ છે. આના પરથી સ્વચ્છતા અન ેઅન્ય હાઈજીનીક 

પગલાાં લેવાથી રોગ વનયાંત્રણ ઝડપી બને છે તે ખ્યાલ આવશ.ે 

કેટલાક અગત્યના અન ે ક્ષોવત્રય કક્ષાએ થતા રોગચાળા સામેના 

પગલાાં વવચારીએ.  

કાળીયો તાવ (એન્રેકસ) : 

 આ રોગ બેસીલસ એન્રેસીસ (Bacillus antracis) નામના 

જીવા થુી થાય છે. આ જીવા ઓુ અવત ગરમ તથા અવત ઠાંડા 

વાતાવરણને અ ુ ુળ થઈ શકે છે. હવાના પ્રાણવા  ુ સાથેના 

સાંપકગથી સ્પોર બનાવે છે.  
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(અ) સજીકલ સાધનો, ચીજવસ્ ,ુ જીવા ુ કુત થઈ હોય તો ૧૦૦ 

ડીગ્રી સે. ૧૦ મીનીટ ઉકાળતા સ્પોર નાશ પામ ેછે. 

(બ) વનદાન માટે પોસ્ટમટગમ કરેલ હોય તો કે તૃ શરીર ચામડા 
માટે અજાણતા ખોલવમાાં આવ ેતો તે જગ્યા, આજુબાજુની 
જગ્યા, સાધનો ૧૦ ટકા કોસ્ટીક સોડા, ૧પ થી ર૦ ટકા 
ફોમેલીન ુાં થી સાફ કરવા તેમજ છાંટકાવ કરવો. 

(ક) કાળીયા તાવથી મરણ પામેલ પ નેુ ખોલવા ન દેતા 
પ ચુચકકત્સા અવધકારીએ તેની હાજરીમાાં ઉંડો ખાડો ખોદાવી 
દાટી દે ુ ાં દાટતી વખતે ડી.ડી.ટી., બી.એચ.સી., ચનુો, મીઠા 
જેવા પદાથરુ્ાોનો છુટથી ઉપયોગ કરવો. ખાડો પરેુપરુો 
માટીથી ઢાાંકી તેના પર પણ ચનુો-મીઠુાં વગેરે છાાંટી 
આજુબાજુ કાાંટા નાખી દેવા. 

(ડ) આ રોગચાળાવાળા પ નેુ ચીરાય કે ફડાય નકહ તેમજ યોગ્ય 

વનકાલ થાય તે માટે કલેકટરશ્રી ુાં નોટીફીકેશન બહાર પડ ેતે 

માટે કાયગવાહી કરવી. 
 

ગળસ  ઢંો  : 
 આ રોગ રાજયમાાં એન્ડમેીક છે અન ે પ૦ ટકા ધુી 
પ ઓુના નેઝોફેરીગ્ઝમાાં જીવા ુાંઓની હાજરી હોઈ શકે અને 
અ ુ ુળ વાતાવરણ મળતા રોગ પેદા કરે છે. 

(અ) આ રોગચાળામાાં બીમાર પ નેુ તરત અલગ કર ુાં તાં ુ રસ્ત 

પ થુી થોડા ફુટ (૧પ થી ર૦ ફુટ) ુ ર રાખી શકાય  

             તો પણ રોગ ફેલાવા પર વનયાંત્રણ રાખી શકાય. 
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(બ) બીમાર પ નેુ તડકે બાાંધ ુાં, તડકા અન ે કુા વાતાવરણમાાં 
કુી જમીનમાાં જીવા ુાંાુ્ર જીવવત રહી શકતા નથી. 

(ક) બીમાર પ નુી સારવાર અને અન્ય તમામ પ ઓુને રુત 

રસીકરણ કરવાથી રોગચાળો રુત કાબમુાાં લઈ શકાય છે. 

રસીકરણમાાં વવલાંબ કરવાથી રોગ જલ્દી પ્રસરે છે.  

આજુબાજુના ગામ ે પણ સાંપકગવાળા પશેઓના આવન-

જાવનથી પ્રસરે છે એ પછી કાબમુાાં આવતા ઘણો સમય 

(ઘણી વખત એકાદ માસ) વીતી જતા મરણ પ્રમાણ ચાલ ુ

રહ ેછે. માટે રસીકરણમાાં કોઈ ઢીલ  ન કરતા જે ગામ ેરોગ 

થયો હોય ત્યાાં તથા આજુબાજુના ગામોએ એક જ સમયે 

રસીકરણ હાથ ધરી પણૂગ કર ુાં.  
(ડ) બીમાર પ ઓુને એક જ વખત સારવાર (સીંગલ વીચઝટ) ન  

આપતા ૩ થી ૪ કદવસ સતત પરુતા પ્રમાણમાાં  
            દવાના ડોઝથી સારવાર કરવી જરૂરી છે. 

બ્રસેુલ્લોસીસ : 

 આ એક ઝુનોટીક રોગ છે તેથી વવશે ુ્ાા કાળજી લેવી જરૂરી 
છે. વવશેષ તો રોચગટટ પ મુાાં બીમારીના કોઈ દેખીતા લક્ષાણ 

જણાતા ન હોય છતાાં પેશાબ, પ્રજનન અવયવો ધ્વારા, ુ ધ 

ધ્વારા જ ાં ઓુ બહાર ફેંકાતા હોય અન ે ચીજ વસ્ ઓુ 

ુ ુ્વાાાત થતી રહ ેછે. 
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(અ) તરવાઈ ગયેલ પ નુા તૃ બચ્ચા, પ્લાસેન્ટાને ખાડો ખોદી  
દાટી દેવા. દાટતી વખત ેડી.ડી.ટી., ચનુો, મીઠુાં, કોસ્ટીક સોડા 
જેવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરવો. 

(બ) પ  ુતરવાઈ ગ ુાં હોય તેની આજુબાજુની જગ્યા ફીનાઈલ કે 
૧૦ ટકા ફોમેલીન વાળા પટુકળ પાણીથી ધોઈ સાફ કરવી. 

(ક) તરવાઈ ગયેલ પ નુી આજુબાજુ ઝાડા-પેશાબવાળી જગ્યા 
પર વારાંવાર ઉપર જુબ સ્વચ્છ રાખવી કારણ કે,  
             રોગના જીવા ુાં ઝાડા, પેશાબ, ુ ધ મારફત ચેપ 

ફેલાવી શકે છે. 

(ડ) ુ ધ દોહતા પહલેા અન ેપછી હાથ સાબથુી સાફ કરવા ુ ધનો 
ઉગયોગ ઉકાળીન ેજ કરવો. 

(ઇ) આવા પ નુી સારવાર વખત ે (રીટેન્સન ઓફ પ્લાસેન્ટા, 
મસ્ટાઈટીસ, મેટ્રોઈટીસ વગેરે) પ  ુ ચચકકત્સકે હાથના મોજા, 

ગમબટુ, એપ્રેાન અન ે ગોગલ્સનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો. 
જીવા ુાંઓનો ડ્રોપલેટ ધ્વારા પણ ચેપ લાગી શકે છે. તમામ 

ચીજવસ્ ઓુનો ઉપયોગ કયરુ્ાા બાદ ડીટરજન્ટ સાબથુી સાફ 
કરવી તથા સજરુ્ાીકલ સાધનો સ્ટરીલાઈઝ કરીને કુવા. 

(ઈ) ગામમાાં પ  ુતરવાઈ જવાના કેસ અવાર-નવાર બનતા હોય 

તો, ગામના નાના પાડરૂઓ (વાછરડી-પાડી) ને ૮ થી ૧ર 
માસ વચ્ચ ે રસીકરણ કરાવવા વનટણાતની સલાહ લઈ 

લાાંબાગાળા ુાં આયોજન નકકી કરી લે ુ ાં. 
ટયબુરકયલુોસીસ ( ક્ષાય-ટીબી ) : 
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 આ પણ ઝુનોટીક રોગ છે અન ેમ ટુયોમાાં આપના દેશમાાં આ 

રોગ ુાં પ્રમાણ ઘ ુાં ઉંચ ુજોવા મળે છે. 

(અ) કેટલીકવાર ઝુ કે ફામગમાાં  ટીબીના કેસ બનતા હોય છે. 

વનદાન થાય કે રુત આવા પ નેુ અલગ બાાંધવા તથા  
            ખોરાક, પાણીની પણ અલગ વ્યવસ્થા કરવી. 

વાપરવામાાં આવતા ડોલ, વાસણો વગેરે ડીટરજન્ટ સાબનુા   
            દ્રાવણથી કે  ર થી ૩  ટકા કાબોલીક એસીડના 

દ્રાવણથી સાફ કરવા. 
(બ) પ નેુ બાાંધવાની જગ્યા, ઝાડો, પેશાબ વગેરેને ૪ થી પ 

% સોડીયમ હાઈડ્રોકસાઈડના દ્રાવણથી પરુતા પ્રમાણમાાં           
પાણીનો ઉપયોગ કરી સાફ કરવા કે  યોગ્ય વનકાલ કરવો.  

(ક) ુ ધ ઉકાળીન ેજ વાપર ુાં. 
(ડ) સારવાર અન ેસાર-સાંભાળ રાખતા પ ચુચકકત્સક કે એનીમલ 

કીપરને ચેપ ન લાગ ેતે માટે પરુતી કાળજી રાખવી. આ માટે 
એપ્રેાન, ગમબટુ, માસ્ક, ડીટરજન્ટનો ઉપયોગ કરવાની 
બાબતો ધ્યાને લેવી. 

(ઈ)પ નેુ સમયાાંતરે તડકે બાાંધવા તેમજ પ ઓુને બાાંધવાની 
જગ્યાએ પરુતા હવા-ઉજાસની વ્યવસ્થા તેમજ થોડો            
તડકો આવ ેતેવી વ્યવસ્થા ઈચ્છનીય છે. 

ખરવાસા-મોવાસા ( FMD) : 

 આ એક વવષા  ુ જન્ય બુ જ ચેપી રોગ છે. રોગના 
વવષા ઓુ એસીડ ( ૬.૦ થી નીચ)ે તથા આલ્કાઈન     (૯.૦ થી 
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ઉપર ) પી.એચ.થી નાશ પામ ે છે. તથા પેસ્ચ્ રુાઈઝડ ુ ધમાાં 
જીવીત રહી શકે છે. તે જ રીતે ઈથર અને કલોરોફોમગની તેના 
પર અસર થતી નથી. તેના નાશ માટે કે ચીજવસ્ ઓુ જ ાં રુકહત 

કરવા સોડીયમ હાઈંડ્રોકસાઈડ, સોડીયમ કાબરુ્ાોનેટ, સાઈટ્રીક 
એસીડ જેવા રસાયણો ઉપયોગી છે. 

(અ) પ નુા ુ ધ, પેશાબ, ઝાડો, શ્વાસ, વીયગ  વગેરે વવષા  ુ
કુત હોઈ શકે  છે. ૬૦ ટકાથી વ  ુભેજ વવષા નેુ માફક 

આવ ેછે તે જ રીતે કુા છાણ-પોદળામાાં ૧૪ કદવસ જીવીત 

રહી શકે છે. ભીના છાણ(સ્લરી) માાં ૬ માસ અન ેપેશાબમાાં 
૩૯ કદવસ જીવીત રહી શકે છે. જમીન પર ૩ કદવસ ( 

ઉનાળામાાં) થી ર૮ કદવસ (વશયાળામાાં) જીવીત રહી શકે છે. 

(બ) રોગચાળો શરુ થાય કે રુત રોગીટટ પ નેુ અલગ બાાંધવા 
તથા પ નેુ બાાંધવાની જગ્યાએ  થોડો તડકો આવ ે તેવી 
જગ્યાએ બાાંધવા. 

(ક) રોચગટટ પ નુા ખોરાક-પાણીની અલગ વ્યવસ્થા ગોઠવી 
તેમજ પ નેુ ગામના હવાડામાાં પાણી પીવા ન મોકલવાની 
ખાસ કાળજી લેવી.  

(ડ) પ ઓુને બાાંધવાની જગ્યા ફીનાઈલ, ર % ફોમેલીન, ર થી 
૪ % સોડીયમ હાઈડ્રોકસાઈડ જેવા દ્રાવણથી સાફ કરવી. 
પ નુા પગ અને મોં સાફ કરવા પોટેશ્યમ પરમેંગેનેટ ુાં  
દ્રાવણ (૦.૧ % ) વાપરી શકાય. 

હડકવા ( રેબીસ) : 
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 આ એક ભયાંકર વવ ુ્ાાાા જુન્ય રોગ છે જેમાાં રોગ લા  ુ

પડલે પ ુ  ુ તૃ્  ુ વનવશ્રત છે તેમજ ચચન્હવાળા પ નુી કોઈ 

સારવારનો પ્રયાસ હાથ ન ધરવો. 
(અ) પ નેુ ુતરૂ કરડે કે તરત જ ઘા ને પ્રથમ સાબનુા પાણીથી 

સાફ કરવો, ઘા ધોયા બાદ ટીંકચર આયોડીન, સ્પીરીટ, 
ડટેોલ વગેરેનો રુત ઉપયોગ કરી ઘા પર લગાવવા. 

(બ)  હડકવાના ચચન્હો બતાવવા કે શાંકાસ્પદ પ નેુ અલગ 

મજબતુ  

      રીતે બાાંધી રાખવા. 
(ક)   આવા પ નેુ બાાંધેલ જગ્યાએ  પ ટકા ફોમેલીન કે 

મરક રુીક  
      કલોરાઈડના દ્રાવણથી અવાર નવાર સાફ કરવી. 
(ડ)   હડકવા થયેલ પ નુા સાંપકગમાાં આવેલ પ ચુચકકત્સક કે      

અજાણતા પ નુા મોંઢામાાં હાથ નાખેલ હોય, તપાસ કરેલ 

હોય કે હાથ પર નાનો ઉઝરડો કે કોઈ ઈજા હોય તો પણ 

રુત ડોકટરની સલાહ જુબ એનટીરેબીક સારવાર લવેી. 
(ઇ) આવા પ  ુસમયાાંતરે શાાંત માલમુ પડ ેતો પણ દોહવાનો 

પ્રયાસ ન કરવો. 
(ઈ) તૃ પ નેુ દાટી ને જ વનકાલ કરવો તેમજ દાટતી વખત ે

મીઠુાં, ચનુો, પ ટકા ફોમેલીન, મરક રુીક કલોરાઈડ વગેરેનો 
ઉપયોગ કરવો. 
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 આપણ ે જો ુાં કે રોગ વનયાંત્રણના પગલા રૂપે ફકત 

સારવાર કે રસીકરણના પગલા ઉપયોગી થતા નથી. રુતના 
વનયાંત્રણ માટે આ અગાઉ ચચાગ કયાગ જુબ યોગ્ય રસાયણો અન ે

આ સુાંચગક પગલાાં લેવા જરૂરી છે. સમયસરના પગલાાં રોગીટઠ 
પ નેુ તાત્કાલીક અલગ કરવા. તેની સારવાર, અન્ય તમામ ુાં 
રસીકરણ, આજુબાજુના ગામોએ પણ તે જ વખત ેરસીકરણ, તૃ 

પ ઓુનો યોગ્ય વનકાલ તથા સાફ-સફાઈ અન ે વનકાલ માટે 
યોગ્ય રસાયણની પસાંદગી અન ે ઉપયોગ રોગ વનયાંત્રણના 
મહત્વના પગલાાં ગણી શકાય. આ તમામ પગલાાં અંગે થોડી 
કાળજી મોટા કુશાનથી બચાવ ેછે.  

 



  વાતાવરણમાાં થતાાં ફેરફારોની   
પશ ુપ્રજનનન પર િવપરતત સરરો 

ડૉ. આર. જે. પાડોદરા, ડો. વી.કે. સ િંઘ, ડો. એ.બી. ઓડદેરા તથા  
ડૉ. બી. બી. જાસવયા 

પ ચુિકકત્ ા અને પ પુાલન મહાસવદ્યાલય, જુ. કૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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પરતચય: 
      દરેક પ્રાણી વગગની જાસતઓ તથા પ્રજાસતઓ તેના શારીરીક 
રાજય  ાથે  કંળાયેલ છે.પ્રાણીઓ પોતાની ઉજાગનો ખિગ  તત 
પયાગવરણીય તાપમાન  ાથે સનયતં્રણ કરવામા ં કરતા હોય 
છે.જેને લીધે તે અ કુુળ તાતાવરણમા ં રહ ે છે જેને પ  ુ
તાપમાન ુ ં આરામ ઝોન કહવેાય છે.આ ઝોન બહાર પ્રાણી 
 ા કુુળતા જાળવવા માટે તણાવ અ ભુવે છે.આ દરમ્યાન 
ઓછામા ંઓછી ઉજાગ ઉત્પાદન પ્રકિયાઓ માટે વપરાય કે જેથી 
વધારાની ઉજાગને  ા કુુળતા (થમોરેગ્ લુેશન)  માટે વાપરી 
શકાય. આથી પ્રાણીઓ ખા  કરીને શારીરીક અને મેટાબોલીક 
કાયોમા ં વપરાતી ઉજાગ, તેનો ઉત્પાદન જથ્થો અને ખોરાકની 
ગણુવતા તેના વતગનથી ધુારે છે.આબોહવાના નોંધપાત્ર 
ફેરફારોની અ ર પ્રાણીઓની વસ્તી અને તેની પેઢી પર જોવા 
મળે છે. વાતાવરણના બદલાવ  ામે અ કુલૂન  ાધવા જતા 
તેના આ વુસંશક અને ફીનોટાયસપક લક્ષાણો બદલવા માડં ે
છે.જયારે એક થમોન્ ટુ્રલ પ્રાણી તેના ઝોન બહાર લાબંા/મધ્યમ 
 મયગાળા માટે હોય છે ત્યારે તે પકરસ્સ્થસત તેના અ કુલૂન 
તતં્રને  કિય કરે છે.વ મુા ં દરેક પ્રાણી પર આબોહવાની 
બદલાતી  પકરસ્સ્થસતઓની અ ર,તેની તીવ્રતા અન ે મયગાળો 
અલગ અલગ હોય છે. 
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             તાજેતરના વર્ષોમા ં ગ્લોબલ વોસમિંગ માટે ભારત 
ઉપર વારંવાર સમથેન ગે નો ઉંિા દરે ઉત્ ર્જન કરવાનો આરોપ 
છે.આ ગે  મોટે ભાગ ે સનમ્ન કક્ષાના પાકના અવશરે્ષો  અન ે
બાયોકિરામાથંી ઉત્પન્ન થાય છે.આ ભયાનક ગ ે પ્રાણીની 
ઉત્પાદન/પ્રજનન વ્યવસ્થાને ખોરવે છે.ભારતમા ં હકીકત લક્ષી 
ગે  ઉત્ ર્જન માકહતી ુ ંઅજ્ઞાન વ  ુછે.ર૦૦૩મા ંભારત પ ધુન 
વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે વવ્ીકીક સમથેન ઉત્પાદનના ૧૧.૯ ટકા 
જુબ ૧૧.૭પ ટન સમથેન ઉત્પાદન ુ ં યોગદાન ધરાવે છે.જે 
આંતરડાના કોહવાટનો આશરે ૯૧ અને ખાતરના આશરે ૯ ટકા 
કહસ્ ો ધરાવે છે.આ પ્કી ૬૦ ટકા સમથેન ઉત્પાદન ગાય,ભેં  અન ે
ડરેી પ  ુમળીને અને બાકીનો અન્ય પ ધુનથી થતો જોવા મળે 
છે. 
               પ ઓુમા ં બદલાતી આબોહવાની થતી સવપરીત 
અ ર જેવી કે પોર્ષક કુત ખારાકનો અભાવ,ખોરાક ુ ં ન 
ભાવ ુ,ંઓછુ ુધ ઉત્પાદન,મા ીકઋ  ુ  મયગાળાની અિોકક  
લબંાઈ,તીવ્રતા અને ઘટતી સવભાવના (ફળદ્રપુતા) 
દર,અંડાશયના કદ, દૃ્ધિ અને કાયગક્ષામતામા ં ઘટાડો જોવા મળે 
છે.ગભગના પ્રારંચભક તબકકે તુ્  ુ જોખમ વધે,ઓછા ગભગ સવકા  
અને ઓછુ વજન ધરાવ  ુનવજાત જન્મે છે.આ બધી જ અ રો 
આવતા ર૦૭૦-ર૦૯૯ વર્ષોમા ંગાય તથા ભેં ોના ુધ ઉત્પાદન 
તથા પ્રજનન સવધેયો આ બનંેમા ંહાલના તાપમાનથી ર-૬  ે.નો 
વધારો થવાથી જોવામળી શકે છે. ુધ ઉત્પાદન કરતી સવદેશી 
િો /શકંર જાતી પર પ્રમાણમા ં વ  ુ અ ર પડશે.આબોહવાની 
અ ર પ્રાણીઓના સવકા  દર ઉપર પણ જોવા મળે છે. 
ઉચ્ચ તાપમાનની પશ ુપોર્ણ પર પણાવ સને સરર: 
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           વાતાવરણમા ં ઉંચ ુ તાપમાન અને વધારે ભેજ ડરેી 
ગાય અને ભેં ના પોર્ષણ પર બે ગ ુ ંઅ ર કરે છે. શંોધનના 
આધારે શીધ થ  ુ છે કે જાનવર વીપરીત વાતાવરણની 
પરીસ્થીતીમા ં ખોરાકમા ં ૯થી ૧૩ ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ ે
છે.ગરમીથી પ નેુ બિાવવા લાબંો  મય શેડમા ંરાખવાથી પણ 
ખોરાકમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.તાપમાનના વધારાની  
અ ર ઘા િારાની જાત તથા તેને ઉગવા પર પણ જોવા મળે 
છે.ઉંિા તાપમાન અને વ  ુભેજના કારણ ેછોડમા ંરહલે ફાઈબર 
વધે છે. અને જે પ નુો  ભંસવત ઈન્ટેક ઘટાડ ેછે તથા પ્લાન્ટના 
દૃ્ધિદરને પણ ઘટાડ ેછે. 

ઉચ્ચ તાપમાનની પશનુા પ્રજનનન ઉપર સરર: 
         ગરમીને કારણ ે વધરતા તણાવથી પ્રોજેસ્ટેરોન અને 
લ્ ટુ્રીનાઈજીંગ અંત:સ્ત્રાવમા ં ફેરફાર થાય છે જે ઋ  ુિિને પણ 
અ ર કરે છે,તેમજ બીજ દૃ્ધિ,ગભગ સવકા  દરમ્યાન અંત:સ્ત્રા ુ ં
આ માન પ ુ ંઅને ગભગ તુ્ દુર વધે છે. 
        વધતા તાપમાનની પ્રજનન સવધેયો જેવા કે જનનકો ા્ા 
રિના અને કાયગ,ગભગ સવકા  દર અને દૃ્ધિ ઉપર પ્રસતકુળ અ રો 
વતાગતી જોવા મળે છે.વ મુા ં ઉનાળામા ં લ્ ટુ્રીનાઈજીંગ 
અંત:સ્ત્રાવના ઉત્પાદનમા ંથતો ફેરફાર અંડાશયના ઓછા સવકા  
માટે જવાબદાર છે,જેને કારણે પ ઓુ ઋ  ુિિમા ંઓછા આવે 
છે.આ પકરસ્સ્થસતઓમા ંબે વીયાણ વચ્િનેો  મય લબંાય,જન્મદર 
નીિો જાય અન ેદર વર્ષે ુધ ઉપજમા ંઘટાડો જોઈ શકાય છે. 
        વોડકીઓમા ં પ્રજનન અંગોના સવકા મા ં તથા નાના 
વનછરડાઓંના વજન/ દૃ્ધિ દર ઘટે છે. 
નર પશઓુ ઉપર સરર: 
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         ગરમીની વીપરીત અ રો આખલાઓમા ં પણ દેખાય 
છે,જેવી કે વીયગ એકાગ્રતા, િુા ઓુ અને ગસતશીલ કોર્ષોના નબંર 
સશયાળા અને વ તં ઋ  ુકરતા ઉનાળામા ંઓછા હોય છે. 
            ગરમીની અ ર નાના નર ઉપર વધારે દેખાય 
છે.પણ ઠંડીની અ ર ઉમરલાયક કે ધૃ્ધ નરમા ંનાના નર કરતા 
વધારે જોવા મળે છે. 
હિટ સ્રેર માટે જનવાબદાર પરતબળો:- 
૧. વાતાવરણ ુ ંતાપમાન અને તેમા ંરહલેા ભેજ ુ ંપ્રમાણ  
ર. કહટ સ્ટે્ર નો  મયગાળો 
૩. રાત્રી દરમ્યાન વાતાવરણમા ંઠંડક ુ ંપ્રમાણ અને તેનો વેગ 

૪. વા  ુપ્રવાહનો વેગ અને કદશા 
પ. પ ઓુ ુ ંશાકરરીક કદ 

૬. પ નુી ુ ધ ઉત્પાદન ક્ષામતા ( વધારે ુ ધ ઉત્પાદન ક્ષામતા વાળા 
પ ઓુમા ંકહટ સ્ટે્ર  વ  ુજણાય છે) 

૭. પ નુા રહઠેાણનો પ્રકાર, હવાઉજા , પ નુી  ખં્યા વગેરે 

૮. પાણી ની  ગવડ 

૯.પ  ુની ઓલાદ ુ ંવાતાવરણમા ં ા કૂૂલન(દેશી ઓલાદ મા ંકહટ 
સ્ટે્ર , સવદેશી  ઓલાદ  કરતા ઓછો જણાય છે) 

૧૦.પ નુી િામડીનો રંગ ( આછો રંગ યૂગ પ્રકાશને ઓછો ગ્રહણ કરે છે  
હિટ સ્રેરને કારણે થતા પશઓુમાાં ફેરફાર:- 
૧. શરતરનુાં તાપમાન:-  ામાન્ય રીતના શરીર ુ ંતાપમાન 101.5 F હોય 
છે જે વધીને 102 F તથા તેનાથી પણ વધારે થઈ શકે છે. 

ર. શ્વારોશ્વારની પ્રહિયા:-  ામાન્ય રીતે વીકા ોવીકા ની ગસત ૧૮-૨૦ પ્રસત 
સમનીટ હોય છે જે વધીને ૫૦-૬૦ પ્રસત સમનીટ ધુી થઈ જાય છે. 

૩. ખોરાક સને પાચન પ્રહિયા:- વધારે પડતી ગરમીને કારણે પ  ુ
ખોરાક લેવા ુ ંબધં કરી દે છે અને પાિન મદં પડે છે. 
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૪. દુધ ઉત્પાદન:- રામાન્યત: કહટ સ્ટે્ર ના કારણે ુ ધાળા પ ઓુના 
ઉત્પાદનમા ંઘટાડો જોવા મળે છે જે લાબંા અથવા ટંુકા ગાળા માટે 
હોય છે. આશરે ૧૦ થી ૨૫ ટકા પ્રસત કદવ  ુધ ઉત્પાદન ઘટે છે. 
જેમને કારણે પ ઓુમા ંવેતરની લબંાઈ પણ ઘટી જવાની 
 ભંાવનાઓ રહ ેછે. 

પ. પશ ુપ્રજનનન પ્રહિયા:- કહટ સ્ટે્ર ને કારણે પ ઓુની પ્રજનન ક્ષમતા 
પર નોંધપાત્ર અ ર થાય છે. જેવીકે, પ ઓુ ુ ં ઋ કુાળ અસનયમીત 
થઈ જાય છે. અંડકોર્ષોનો સવકા  અને દૃ્ધિદર ઘટે છે. ગભગધાનનો 
 મયગાળો લબંાય છે. કેટલીક વાર ક વુાવડ પણ થાય છે. નાના 
વાછરડાઓમા ંવજન/ દૃ્ધિદર ઘટે છે. વોડકીઓમા ંપ્રજનન અંગોના 
સવકા  પર સવપરીત અ ર થાય છે. 

હિટસ્રેર દુર કરવાના ઉપાયો :- 

કહટ સ્ટે્ર  ઓછો કરવા માટે  નીિે જુબ ઉપાયો કરી શકાય. 
૧. પશ ુખોરાકમાાં ફેરફાર:-  

 પ ઓુ ુ ં  આરોગ્ય સ્વસ્થ રાખવા  વધારે કેલરી  અને 
પ્રોટીન કુત ખોરાક ખવડાવવો જોઈએ. શકય હોય તો 
ખોરાકમા ં કઠોળ અને ધાન્ય પ્રકારના ધા િારા ુ ં પ્રમાણ 
વધારે રાખ ુ ંજોઈએ.પ ઓુમા ંઆફરા ુ ંપ્રમાણ વધી ન જાય 
તે રીતે પ ઓુના ખોરાકમા ંફેરફાર કરવો જોઈએ.  

  ારી ગણુવતાવાળા ધા િારાનો કે જેમા ં પાણીની માત્રા 
વધારે હોય, ફાઈબર ુ ં પ્રમાણ ઓછુ ં હોય, પ્રોટીન અને 
કારબોહાઈડે્રટ  પ્રમાણ/  મ ચુલત હોય તેવા ખોરાકનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેથી આવા ખોરાક ુ ં પાિન 
 રળતાથી થાય છે. 

 ખોરાકમા ં પોટેશીયમ અને મેગ્નેશીયમ જેવા ખનીજ તત્વોની 
માત્રા વધારવાથી કહટ સ્ટે્ર મા ંપ ઓુને રાહત મળે છે. 
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 સનઆસ ન (૬ ગ્રામ/ જાનવર / કદવ ) પણ લાભદાયી થઈ 
શકે છે. તે ત્વિાના તાપમાન ધટાડવા અને ૂધ ઉપજ 
વધારવા માટે જાણી  ુછે.  

 ગરમ હવામાન દરસમયાન  ોકડયમ બાયકાબો’નેટના ં ૧પ૦  -  
ર૦૦  ગ્રામ/પ /ુકદવ  ખોરાક દ્રારા આત ુ ંજોઈએ જે તેના 
પાતન માટે લાભદાયક છે. 

ર.ખોરાક ની વ્યવસ્થા:- 
 ગરમ હવામાનમાપં નેુ ખોરાક તેની ગમાણમા ં આપો જેથી 

િાલવા ુ ંઓછુ ંથાય અને ખોરાક લેવામા ંવધારો થાય. 
 ગ્ાિરમા ં પ નેુ રાતે્રિરવા માટે વ  ુ મજુંરી આપો.જાનવર 

ગરમ હવામાન કરતા રાતના  મયે તેમના દૈસનક િરાઈના 
૭૦ ટકા ધુી વધારો કરશે. 

 પ ઓુને તાજો,લીલો ખાવાલાયક અને  ારી ગણુવતા વાળો 
ધા િારો તેમની ગમાણમા ં આપવો જોઈએ. વા ી અને 
બગડેલ ધા િારા ને ગમાણથી કાઢીને ુ ર કરવો જોઈએ. 

 ઉનાળામા ં પ ઓુને  ાજં અથવા  વારના  મયે ધા િારો 
આપવો જોઈએ કારણકે કદવ  દરમ્યાન ગરમીના કારણે પ  ુ
વધારે માત્રામા ંપાણી પીવે છે. 

૩.પીવા માટે પાણીની વ્યવસ્થા:- 
 િોખ્્ુ ંઅને ધુ્ધ પાણી પ ઓુને પીવા માટે આપ ુ ંજોઈએ. 
 પાણી આપવા અથવા ભરવા ુ ં વા ણ િોખ્્ુ ં હો ુ ં જોઈએ 

અને હમેંશા ભરે ુ ંહોય તે ુ ંધ્યાન રાખ ુ ંજોઈએ. 
 વધારે પ ઓુ હોયતો અને શકય હોય તો બધા માટે અલગ 

વ્યવસ્થા કરવી અથવા તો એક  ાથે પાણી 
 પી શકે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. 
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 પાણી પીવાની માત્રા કહટ સ્ટે્ર મા ં આશરે ૨૦ થી ૩૦ ટકા 
જેટલી વધી જતી હોય છે માટે જરૂરીયાત પરુ  ુપાણી હમેંશા 
મળી રહ ેતેનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. 

 

 

૪. રિઠેાણની વ્યવસ્થા:- 
 પ ઓુને વાડામા/ં શેડ અથવા છાયંડાવાળી જગ્યાએ પ્રમાણે 

બાધંવા જોઈએ વધારે ગીિતા કહટ સ્ટે્ર નો અ ભુવ કરાવે છે. 
 પ ઓુ ુ ંરહઠેાણ હમેંશા ઉતર - દચક્ષાણ કદશામા ંહો ુ ંજોઈએ 

જેથી હવાની અવર-જવર  ારી રીતે થઈ શકે. 
 કહટ સ્ટે્ર ને રોકવા માટે રહઠેાણમા ંઝીણા ફુવારા( સ્ાપ્રકંલર) 

અને પખંા પણ લગાવી શકાય. 
 પ ઓુને ઉનાળામા ંબપોરના  મયે તેની ઉપર પાણી છાટંીને 

ગરમી ૂર કરી શકાય અથવા તો   ફુવારોઓ દ્દવારા નવડાવી 
શકાય છે. 

 આકરા તાપમા ંપ ઓુના શેડ ફરતે  કોથળા-કંતાન બાધંી ઠંડા 
પાણીનો છટંકાવ કરી શકાય છે. 

 પ નુા શેડની િારે બાજુ કૃ્ષો વાવવા જોઈએ જે ઉનાળાની  
ગરમીમા ંરાહત આપે છે. 

 ઉનાળાની પકરસ્સ્થસતની અ ર ઘટાડવા માટે ખવડાવવાની 
વ્ હુરિના: 

 ગરમ વાતાવરણની પકરસ્સ્થસતઓની અ ર ધટાડવા માટે ના ં
 િંાલન /  વ્ હૂ રિનાઓ. 

 બધા  મયે પ ઓુને તદ્રન ઠંડી જગ્યા તથા સ્વચ્છ જળ પરુૂ 
પાઢ  ુજોઈએ. ગરમ હવામાન દરસમયાન ૂધાળુ પ ઓુ એક 
કદવ મા ં ૧૦૦ થી ર૦૦ લીટર પીવા માટેની ક્ષામતા ધરાવે 
છે. જે પરુૂ પાડ ુ ંજોઈએ.  
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  મગ્ર કદવ  દરસમયાન શેડ મા ંહવા મા ંપકરવહન કરી થઈ 
શકે તે  ુહો  ુજોઈએ. જે પયાગવરણ દ્રારા થતા પ ઓુના હીટ 
લોડ ને ધટાડી શકે છે. ફીડ આઉટ સવસ્તારો, િરાઈ સવસ્તારોમા ં
અને દોહન યાડગ ઉપર પણ શેડ પરૂૂ પાડ ુ ંજોઈએ.  

 દોહવાના  મયે તેમજ આરામ અને ખાવા ના  મયે અથવા 
તેની પહલેા અને પછી શેડ મા ં કે બહાર કુવારાની વ્યવસ્થા 
કરવી જોઈએ.  

 જાનવર િકરને આવે ત્યારે અને બપોરે દોહતા પહલેા કુવારા 
હઠેળ ઉભા રાખવા જોઈએ. આથી શરીર ુ ં તાપમાન ધટાડી 
શકાય છે  અને દોહન વખતે ૂધ ઉત્પાદન વધારી શકાય છે.  

 



બાયોસિક્યરુિટીનુું મિઘાુંપાલનમાું મહત્વ 

ડૉ. બી. બી. જાવિયા, ડૉ. ડી. બી. બારડ, ડો. બી.એસ. મઠપતી 
પ ચુિકિત્સા અને પ પુાલન મહાવિદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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પ્રસ્તાવના:  
 પ ઓુની સખં્યાની દ્રષ્ટીએ ભારતએ વિશ્વમા ં પ્રથમ 
સ્થાન ધરાિે છે અને પ પુાલનનો વ્યિસાય રાષ્રની 
અથથવ્યિસ્થા તેમજ સામાજીિ અને આવથિિ વિિાસમા ં બુ જ 
મહત્િ ધરાિે છે. આજ વ્યિસાયના અંગ સમાન જો 
મરઘાપંાલનની િાત િરીયે તો િાવષિિ 14 % ના વિિાસના દરે 
ભારત દેશ એ દુનીયાના બીજા સ્થાને ઉભરતો દેશ છે. આપણા ં
દેશની અંદર મરઘા ં પાલન વ્યિસાયની િાષીિ િેલ્  ૂ અંદાજે 
રૂવપયા 35000 િરોડ આંિિામા ંઆિ ેછે તથા આિનારા િષોમા ં
આ આંિડામા ં બૂ જ િધારો જોિા મળશે. 
 હિે આટલા મોટા વ્યિસાયને િજૈ્ઞાનીિ  અભીગમના રૂપ ે
જો  સાિિિામા ંઆિે તો જ તેમનો ધાયો વિિાષ િરી શિાય છે 
અને  સાથે  તેમને સુદંર રીતે જાળિિા માટે ુદરતી રીતે 
આિતી આફતોનો સામનો િરી મરઘા ંપાલન વ્યિસાય દરમ્યાન 
થતા ંજુદા જુદા સભંિીત રોગોનો અટિાિ પણ એટલો જ જરૂરી 
છે. આ વ્યિસાયમા ંજો  િોઈપણ મરઘા ંપાલિના ંફામથની અંદર 
રોગ િે બીમારી આિી જાય તો  તેમને દૂર િરિી એ બુજ 
ગભંીર સમસ્યા બની જાય છે અને મરઘા ંપાલિને બુજ મોટંુ 
આવથિિ નિુશાનનો સામનો િરિો પડ ેછે. એટલે ભવિષ્યમા ંપણ 
આિી સમસ્યાઓ ઊભી થિા ના પામે તે માટે દરેિ લેિલે ફામથ 
ઉપર બાયોસીક્યરુીટીનુ ં લિેલ  જાળિ ુ ં બૂ જરૂરી હોય છે.  
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આમ િરિાથી મરઘા ં ફામથમા ં થતા ં રોગોન ે મહદઅંશે અટિાિી 
શિાય છે.  
 

બાયોિીક્યિુીટી:   
 સાદી ભાષામા ં બાયો એટલે જીિ  અંને  સીિ રુીટી 
એટલે  રક્ષણ . જ્યારે ફામથની અંદર એિસાથે  િધારે સખં્યામા ં
પક્ષીઓ રાખતા હોય ત્યારે તેમા ંસકૂ્ષ્મજીિો જેિાિે િીજાણ ુતથા 
જીિાણ ુ દ્વારા ઘણા બઘા રોગો થિાનો ખતરો હોય છે અને આ 
ખતરાથી બિિા માટેના જે સં કુ્ત ઉપાયો િરિામા ં આિે િે 
જેનાથી રોગ િરતા ંસકુ્ષ્મ્જીિો ફામથની અંદર પ્રિેશે નહીં અથિા 
તો ફેલાય નહીં તેને અંગ્રજેીમા ંબાયોસીક્યરુીટી િહિેામા આિે છે 
અને આ બાયોસીક્યરુીટી એ સૌથી સસ્્ ુ ં અને રોગ અટિાિિા 
માટેનુ ં ઉત્તમ પકરબળ છે અને રોગ અટિાિિાના િોઈ પણ 
પ્રોગ્રામ આના સીિાય િામ િરતા ંનથી.  
બાયોિીક્યિુીટીના ખુ્ય ઘટકો :  
બાયોસીક્યરુીટીમા ં ખુ્ય ત્રણ ઘટિ આિેલા હોય છે. 

- અલગતા(Isolation) 
- યાતાયાત વનયતં્રણ(Traffic Control) 

- સ્િછતા(Sanitation) 

 જે ખુ્ય ઘટિોની િાત આપણે િરી તે તમામ ઘટિોની 
સમજણ અને તેની અશરિારિ અમલીિરણ બુજ જરૂરી છે.  

-  અલગતા  મરઘા ં પાલન વ્યિસાયમા ં મરઘા ં પાલિ 
હમેંશા મોટી સખં્યામા ં પક્ષીઓ રાખતા હોય છે અન ે તો 
તેમને આ વ્યિસાય આવથિિ રીતે પરિળે. એટલે જ્યારે 
િધારે પ્રમાણમા ં પક્ષીઓ હોય ત્યારે તેને ફામથની અંદર 
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િાયર ની જાળી રાખીન ેતમેની અંદર જ રાખિા જોઈએ, 
આમ િરિાથી પક્ષીઓ તો અંદર એિ સાથે રહ ે છે પરં્ ુ 
આ જાળી બીજા પાલ્ ુ તથા િન્યપ્રાણીઓને પણ અંદર 
જતા ંઅટિાિે છે. તેથી તેમનુ ંબીજા પ ઓુ દ્વારા ફેલાતા 
રોગો પર વનયતં્રણ આિે છે.  સાથે સાથે આ ુ ંિરિાથી જો 
ફામથની અંદર જુદા જુદા ઉમરના પક્ષીઓ હોય, તો તેન ે
પણ અલગ અલગ રાખી શિાય છે જેથી િરીને એિ 
ઉમરના પક્ષીઓનો રોગ બીજા નાની ઉમરના પક્ષીઓમા ં
ફેલાતો અટિાિી શિાય છે.  

- ત્યારબાદ જો આપણે રાકફિ િંરોલ(યાતાયાત વનયતં્રણ) ની 
િાત િરીએ તો ફામથની અંદર તથા ફામથની આજુ બાજુ 
ઉપર વનયતં્રણની િાત છે. ઉદાહરણ તરીિે િોઈપણ ફામથને 
િલાિિા માટે મનષુ્યની જરૂકરયાત હમેંશા હોય છે એટલે 
ફામથની અંદર િામ િરતા ં માણશો ઉપર વનયતં્રણ બુજ 
જરૂરી છે. જો િોઈ વ્યક્તી િોઈ એિ ઉમરના પક્ષી સાથ ે
િામ િરતો હોય, તો તેને બીજી ઉમરના પક્ષીઓના ગ્રપૂમા ં
જતા ં પહલેા પોતે જ ં્  ુ  કુ્ત થિા માટેના પગલા ંલઈ, 
પછી જ જ ુ ં જોઈએ. સાથે સાથે આ વ્યિસાય સાથે 
સિંડાયેલા અન્ય માણશો જેિા િે સેલ્સમેન, િપેારીઓ, 
િાહન િાલિો િગેરેની બુજ જરુરીયાત હોય તેિા સમયે 
જ પ્રિેશ થિો જોઈએ અન્યથા આિી અિર જિર ટાળિી 
જોઈએ.  

- જો આપણે સ્િછતાનંી િાત િરીએ તો એ જીિાણનુાશિ 
પ્રકયયા આધાકરત છે અન ેતેમની અંદર મરઘા ંપાલિ તેમા ં
િામ િરતા ંતમામ રોજમદારો, વ્યિસાય સાથે સિંળાયેલ 
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અન્ય વ્યક્તીઓ તથા જુદા જુદા જરૂકરયાત પડતા ંસાધન 
સામગ્રીનો સમાિેશ થાય છે. જે િાત િરી તે પ્રમાણ ે
િોઈપણ જગ્યાએ ચિૂ થાય તો, મનષુ્યમાથી પક્ષીમા ંપણ 
રોગ થઈ શિે છે તેિીજ રીતે જો સાધન સામગ્રી પણ જ ં્  ુ
રકહત ના હોય તો તેના દ્વારા પણ પક્ષીઓમા ં રોગિાળો 
ફેલાઇ શિે છે. 

-  

પક્ષીઓમાું ચેપી િોગોનો ફેલાવો :  
 િેપી રોગો હમેંશા સકૂ્ષ્મજીિાણઓુથી થતા ંહોય છે અને 
તેમનો ફેલાિો નરી આંખ ે િોઈપણ વ્યક્તી જોઈ શિતી નથી 
પર્ુ ં તે હમેંશા એિ યા બીજી રીતે િાહિ દ્વારા ફેલાય છે જેિા 
િે.... 

- પક્ષીઘરની અંદર નિા રોગીષ્ઠ પક્ષીઓનો ઉમેરો 
િરિામા ંઆિ ે

- દેખીતી રીતે તદુંરસ્ત લાગતા ં પરં્ ુ રોગ 
અિસ્થામાથી બહાર આિેલા પક્ષીઓ, િે જેના શરીર 
અંદર હજુ પણ સકુ્ષ્મ્જીિો રહલેા હોય, તેિા પક્ષી જો 
પક્ષી ઘરમા ં દાખલ િરિામા ં આિ ે તો િપેી રોગ 
ફેલાય છે. 

- જુદા જુદા પક્ષી ઘરની લુાિાત લેતા વ્યક્ક્તઓના 
પગરખા ંતથા તેમના િપડા ંમારફતે પણ ફેલાઈ શિે 
છે. 

- યોગ્ય રીતે વનિાલ ન િરાયેલા તૃ પક્ષીઓ દ્વારા 
પણ ફેલાઈ શિે છે. 
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- ગટરનુ ં પાણી જો પીિાના પાણીમા ંભળ્ુ ં હોય તો 
તેના દ્વારા પણ ફેલાઈ છે. 

- જગંલી પ્રાણીઓ, સકરસપૃ િગથના પ્રાણીઓ તથા 
કુ્ત રીતે ફરતા પક્ષીઓ દ્વારા પણ ફેલાય શિે છે. 

- અસ્િચ્છ દાણ અને દાણ ભરલા િોથળા  દ્વારા  
- અસ્િચ્છ િાહનો જે પક્ષીઓ માટે જુદો જુદો સામાન 

લઈને આિતા હોય 

- ઘણી િખત હિા દ્વારા પણ િપેી રોગોનો ફેલાિો 
થતો હોય છે. 

બાયોિીક્યિુીટીનુું પ્રમાણ :   
 મરઘા ંપાલિે પોતાના ફામથ ની અંદર િેટલી રાખિી એ 

બુજ અગત્યનો પ્રશ્ન છે અને ઘણા બધા ઘટિોને સમજીને 
વનણથય લેિાનો હોય છે . જેિા િે.. 

-  ફામથ િઈ જગ્યા ઉપર આિેલુ ંછે.  
- એ એકરયામા ં જો ફામથની સખં્યા િધારે હોય તો િધારે 

િાળજી લેિી પડ ેછે.  
- ફામથની અંદર જુદી જુદી ઉમરના િેટલા પક્ષીઓના ગ્રપૂ છે, 

જેટલા ગ્રપૂ િધારે તેટલી સાિિેતી િધારે રાખિી પડ.ે 
- ફામથની અંદર પક્ષીઓની સખં્યા પણ બુજ મહત્િ ધરાિે 

છે, જો સખં્યા િધારે હોય તો બાયોસીક્યરુીટી પાછળ 
થયેલ ખિથ પરિળે છે. 

- અગાઉ ફામથની અંદર િોઈ િેપી રોગ આિેલ હોય  તો 
બાયોસીક્યરુીટી નુ ંલેિલ બુજ િધારે રાખ ુ ંપડ ેછે. 

- અંતમા ં સમય સાથે પોતાની સઝૂ બજૂ પણ એટલી જ 
જરૂરી છે.  
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 બાયોિીક્યિુીટી રૂપે ચેપી િોગ અટકાવના પગલાું:  
 ઘણા બધા ઘટિોનો એિ સાથે સમન્િય િરી જો તનેો 
અસરિારિ અમલ  િરિામા ંઆિે તો િોક્કસ પણે િેપી રોગો ન ે
આિતા અટિાિી શિાય છે. જેિા િે  

- મરઘા ંફામથ નુ ંસ્થળ હમેંશા માનિ તથા અન્ય પ્રાણીઓની 
િસાહતથી દૂર જ હો ુ ંજોઈએ. 

- ફામથની ડીજાઈન િૈજ્ઞાવનિ રીતે િરી તેમા ં પરૂતો સયૂથ 
પ્રિાશ તથા િોખ્ખી હિા મળે તે રીતે પિૂથ- પક્સ્િમ   
દીશામા ંહોિી જોઈએ. 
- ફામથની અંદર જરૂર િગરના િાહનો, લુાિાતીઓ, 

િારીગરો તથા મજૂરોની અિર જિર પર પ્રવતબધં 
લગાિિો જોઈએ. 

- એિી સાથે જુદી જુદી ઉમરના પક્ષીઓ રાખિા િરતા ં
એિ જ ઉમરના પક્ષીઓ રાખિા જોઈએ. 

- બે પક્ષીઓની બેિ િચ્િે ઓછામા ંઓછ ં20 થી 25 
કદિસનો ગાળો રાખિો જોઈએ. 

- પક્ષીઓને અપાતો ખોરાિ તથા પાણી સ્િચ્છ જ ં્  ુ
રકહત આપિા જોઈએ. 

- પક્ષીઓના મળનો વ્યિક્સ્થત રીતે નીિાલ િરિો 
જોઈએ. 

- ફામથમા ંિામ િરટી દરેિ વ્યક્ક્ત એ પોતાની સ્િચ્છતા 
જાળિિી જોઈએ. 

- ફામથમા ં ઉમેરતા નિા સાધનો, પાણી તથા દાણના 
સાધનોની  સમયાતંરે સાફ સફાઈ થિી જોઈએ. 



પશઆુહારમાાં રહલે ખનિજતત્વો અિે પશઓુ ઉપર 
તેિી ઉણપથી થતી અસરો 

ડો. એમ. આર. ચાવડા, ડો. ડી. એન. બોરખતરરયા, ડો. કે. બી. 
સાવલિયા તથા ડો. દીનદયાિ ગગગ 

પ લુચરકત્સા અને પ પુાિન મહાવવદ્યાિય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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 પ આુહાર અને પોષણ એ પ પુાિન ુું એક અગત્ય ુું 
પા ુ ું છે. પ  ુ ઉત્પાદનમાું ુિ ખચગના ૭૦ થી ૭૫ ટકા ખચગ 
પ નુા ખોરાક પાછળ થાય છે. મોટા ભાગના પાિ  ુ પ ઓુ 
જેવાકે ગાય, ભેંસ, ઘટેાું, બકરા વગેરે વાગોળતાું પ  ુ હોવાથી 
ઘાસચારો એ તેમનો ુદરતી ખોરાક છે. પ  ુ આહાર અને 
ઘાસચારાની ણુવત્તા થતાું જથ્થો પ ઓુના વવકાસ, ઉત્પાદન 
અને પ્રજનનને વવવવધ રીતે અસર કરે છે. પ ઓુ તેમના વવકાસ, 
વનભાવ, ૂધ ઉત્પાદન, પ્રજનન તેમજ દૈવનક કાયો માટે જરૂરી 
પોષકતત્વો તેમણે આપવામાું આવતા પ આુહાર અને ઘાસચારા 
મારફતે મેળવે છે. પ ઓુને આહાર દ્વારા મળતા પોષક તત્વોમાું 
પ્રોટીન, કાબોરદત પદાથો, તૈિી પદાથો, પ્રજીવકો ઉપરાુંત 
ખવનજતત્વો અગત્યના છે. જેમાુંથી ખવનજતત્વોની જરૂરરયાત 
પ આુહારમાું બ જુ અલ્પ પ્રમાણમાું હોય છે પરું  ુજો પ ઓુના 
ખોરાકમાું તે ુ ું પ્રમાણ ના જળવાય તો તેની ઉણપથી પ ઓુમાું 
અનેક પ્રકારના રોગો થાય છે અને પ ઓુના વવકાસ, ઉત્પાદન 
અને પ્રજનન ઉપર માઠી અસર કરે છે. ખવનજતત્વોના બે ખુ્ય 
પ્રકાર છે. એક ખુ્ય ખવનજતત્વો જેવાકે કેલ્લ્િયમ, ફૉસ્ફરસ, 
સોરડયમ, પોટેવિયમ, ક્િોરાઈડ, મેગ્નેવિયમ, ગુંધક અને બીજા 
ગૌણ ખવનજતત્વો જેવાકે િોહ, તાું ુ ું, જસત, કોબાલ્ટ, મેંગેનીઝ, 
આયોડીન, સેિીનીયમ, ફ્િોરીન, મોિીબ્ડનેમ, વગેરે અગત્યના 
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ખવનજતત્વો છે. આ દરેક ખવનજતત્વો પ ઓુને આપવામાું 
આવતા રોજીંદા આહારમાુંથી પરૂતા પ્રમાણમાું મળી રહ ે તેની 
કાળજી રાખવી જોઈએ અને જો તે પરૂતા પ્રમાણમાું ના હોય તો 
ક્ષાર વમશ્રણ દ્વારા તે પરૂા પાડવા જોઈએ.  
 પ આુહારમાું ખવનજતત્વોની જરૂરરયાત કેટિી છે, તે ક્ાું 
આહારમાુંથી ઉપિબ્ધ થઈ િકે તેમ છે તથા ક્ાું આહારમાું તેની 
ઉણપ હોય છે તે અંગેની મારહતી બુજ ઉપયોગી થઈ િકે છે. 
સામાન્ય સુંજોગોમાું પ આુહારમાું કેલ્લ્િયમ, ફૉસ્ફરસ, સોરડયમ, 
ક્િોરાઈડ, મેગ્નેવિયમ, ગુંધક, િોહ, તાું ુ ું, જસત, કોબાલ્ટ, 
મેંગેનીઝ, આયોડીન, સેિીનીયમ, ફ્િોરીન, મોિીબ્ડનેમ વગેરેની 
ઉણપ અથવા તે ુ ું વધારે પડ ુું પ્રમાણ વવશ્વના જુદા જુદા 
વવસ્તારોમાું જોવા મળે છે. માટે વવવવધ પ્રકારના પોષક માનકો 
(ફીડીંગ સ્ટાન્ડડગ) જેવા કે નેિનિ રીસચગ કાઉન્સીિ(અમેરીકા), 
એગ્રીકલ્ચરિ રીસચગ કાઉન્સીિ( .ુકે.) વગેરેમાું આ 
ખવનજતત્વોની પ ઓુની દૈવનક આહારમાું જરૂરરયાત વવષે ઉલ્િેખ 
કરેિ છે. જુરાત રાજ્યના પ આુહારોમાું ખવનજતત્વોની 
પરરસ્સ્થતી જોતાું, જેના ઉપર વવિેષ ધ્યાન દોરવાની જરૂર છે 
એવા તત્વોની પ આુહારમાું જરૂરરયાત કોઠા ન. ૧ માું દિાગવિે 
છે.  
 િરીરની વનયવમત દેહધાવમિક રિયાઓ માટે ખવનજતત્વો 

બૂ જ જરૂરી છે. ઉપર જણાવેિ તત્વોમાુંથી કોઈપણ તત્વની 
પ આુહારમાું ઉણપ હોય તો જાનવરો ક્ારેક રોગના લચન્હો દ્વારા 
પ્રદવિિત કરે છે અથવા પોતાની જાતને ઉણપ સાથે અ ુ િૂન 
કરી જીવે છે જેની અસર તમેના વવકાસ, ઉત્પાદન, પ્રજનન ઉપર 
જોવા મળે છે અને િરીના વવકાસ, ઉત્પાદન તથા પ્રજનનની 
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રિયાઓ પોતાની િસ્ક્ત અ સુાર થતી નથી. આથી જ 
ખવનજતત્વો બ જુ ઓછી માત્રામાું જરૂરી હોવા છતાું જો તે પ નુા 
આહાર કે ઘાસચારમાું પરૂતા પ્રમાણમાું ના હોય તો તેને િીધે 
ઉત્પાદન, પ્રજનન અને ત ુરસ્તી ઉપર માઠી અસર થાય છે.  
કોઠા િાંબર ૧ 

 

* ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ કૂી માત્રા માું આહાર  

જાિવર િો 
પ્રકાર 

કેલ્શીય
મ 

ફૉસ્ફર
સ 

મેગ્િે
નશયમ 

તાાંબુાં મેગેિી
ઝ 

જસ
ત 

લોહ 

*ટકાવારી **પી.પી.એમ. 

ધાવતા 
વાછરડા 

૦.૭ ૦.૨૦ ૦.૦૭ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૧૦૦ 

ઉછરતા  

(૩ થી ૧૨ 
માસ) 

૦.૫૦ ૦.૩૧ ૦.૧૬ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦ 

ૂધાળા 
જાનવર  

0.૭૦ ૦.૪૮ ૦.૨૦ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦ 

વ કેુિ 
જાનવર 

૦.૩૯ ૦.૨૪ ૦.૧૬ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦ 

પખુ્ત 
વયના સાુંઢ  

૦.૩૦ ૦.૧૯ ૦.૧૬ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦ 

ઘટેી 
બકરીઓ  

0.50 ૦.૨૭ 0.૧૫ ૧૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦ 
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** વમલિગ્રામ/રકિોગ્રામ કુીમાત્રા માું આહાર  
 પ આુહાર અને ઘાુંસચારમાું ખવનજતત્વોના પ્રમાણ પર 
કેટિાક પરીબળોની અસર થાય છે. જેવા કે જમીનનો પ્રકાર, 
છોડની જાત, લૃ્ધ્ધ ુું ધોરણ, ઉપજ, જળવા  ુ અને ખાતરનો 
ઉપયોગ વગેરે. જમીનમાું રહિે ુિ ખવનજતત્વોમાુંથી છોડ બ જુ 
ઓછી માત્રામાું ખવનજતત્વો ગ્રહણ કરે છે. ખવનજતત્વો ુું 
જમીનમાું પ્રમાણ, તેઓની જમીનમાું ઓગળવાની તમેજ તેમાુંથી 
િોષણ કરવાની ક્ષમતા ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી પ આુહાર 
અને ઘાુંસચારમાું ખવનજતત્વોના પ્રમાણનો સીધો સુંબુંધ જમીનના 

ણુધમો સાથે છે. પ આુહારમાું ખવનજતત્વો ુું પ્રમાણ જાણવા 
માટે જમીનમાું રહિે કુ્ષ્મ પોષકતત્વો, રૂ વુાર જુદા જુદા 
ઘાુંસચારનાું પાકોમાું અને ખેતીની ખુ્ય અને આડ પેદાિ જેનો 
ઉપયોગ પ આુહાર તરીકે થાય છે, તેમાું ખનીજ તત્વો ુ ું પ્રમાણ 
જાણ ુું જરૂરી છે. મોટા ભાગના કડબ-પરાળ તથા અપ્રચલિત 
પ આુહાર જેવાકે કેરીની ગોટિી, આંબિીના બીજ, બાવળના 
પરડાની ચનૂી, ગાુંડાબાવળની સીંગો, મકાઈનાું ડોડા, કપાસના 
કાિામાું ફૉસ્ફરસ, તાું ુ ું અને જસતની ઉણપ હોય છે. આંબિીના 
બીજ, વૂારડયાના નીજ, દેિીબાવળની સીંગો, મકાઈનાું ડોડામાું 
મેંગેનીઝની પણ ઉણપ જોવા મળે છે. મોટા ભાગે અપ્રચલિત 
પ આુહારમાું િોહ પ્રચરુ માત્રામાું ઉપિબ્ધ હોય છે.  
  

પશઓુમાાં નવનવધ ખનિજતત્વોિી ઉણપિે લીધે થતાાં 
રોગો/અસરો/ચિન્હો તેમજ ખનિજતત્વોિા સ્ત્રોતો : 
 

૧) કેલ્શીયમ 
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ઉણપિા ચિન્હો: ઉછરતા નાના બચ્ચા માું હાડકાઓ નો 
વવકાસ સારી રીતે ન થવો, િુંગ ુ ું થઈ જ ુું, િરીર ની દૃ્ધિ 
અટકી જવી, હાડકાઓ ુું સહિેાઈ થી ભાુંગી જ ુું  પખુ્ત 
વય ના પ ઓુમાું થતાું રોગો - અસ્સ્થ ૃ ુતા (હાડકાુંમાું 
કેલ્િીયમની જરુરી માત્રા જમા ન થવી જેથી હાડકાુંમાું 
કેલ્િીયમ ુું પ્રમાણ ઘટી જ ુું), અસ્સ્થ  તીવ્રતા (હાડકાું 
નરમ અને વછદ્રાળું બની જવા), વમલ્ક ફીવર (ભેંસ અથવા 
ગાય ઠુંડી પડી જવી), ૂધ ઉત્પાદન ઘટી જ ુું. 
આહાર સ્ત્રોતો: કઠોળ વગગના ઘાસચારા તેની આડપેદાિો, 
ઝાડના પાુંદડા અન ે ખોળ દા.ત. સોયાબીન, રૂજ ખુી, 
ચનૂો, છીપિાનો કૂો અને ડાય કેલ્િીયમ ફોસ્ફોરસ, 

િીિોચારો, ડાઈ કેલ્િીયમ ફોસફેટ   
૨) ફોસ્ફોરસ  
ઉણપિા ચિન્હો: કૂતાન અસ્સ્થ ૃ ુતા, ખૂ ઓછી થઈ જવી, 
લબનજરૂરી વસ્ ઓુ (િાક ુ ું, પ્િાસ્સ્ટક વવ.) ચાવવી, ચામડી 
બરછટ થઈ જવી, વજન ઘટી જ ,ુ સાુંધા જકડાઈ જવા, ૂધ 
ઉત્પાદન ઘટી જ ,ુ માદા ુ ું વેતરમાું ન આવ ુું અને વેતરમાું 
આવવા ુું અવનયવમત થઈ જ .ુ   
આહાર સ્ત્રોતો:  અનાજ અને તેની આડ પેદાિ જેવી કે ઘઉ ુું 
લુ ુું, રાઈિ પૉલિસ, ખોળ, માછિીનો કૂો, િીિા ુમળા ચારા, 

ડાઈકેલ્િીયમ ફોસફેટ   
 

૩) મેગ્િેનશયમ  
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ઉણપિા ચિન્હો: ગ્રાસ ટીટેની નામનો રોગ થઈ જવો, જેને િીધ ે
પ ઓુની ખૂ ઓછી થાય, ગભરામણ, િરીર ખેંચા ુ ું, િુંગડા ુ ું, 
મા ુ ું ઊંચુું રાખી ચાિ ુું, આંખો પહોળી  થવી, અ કુ સમયે 
પ ઓુ ઉશ્કેરાઈ જાય, ગભરામણ વધી જાય, પ  ુ પગ પછાડ ે
તેમજ દાુંત કચકચાવ,ે સમયસર દવાના અભાવે પ ુ ુ ું તૃ્  ુથ ુું 
સુંભવ છે. 
આહાર સ્ત્રોતો:  કઠોળ, િીિા ઘાસચારા, અનાજ , લુ ુું અને 
બધી જ જાત ના ખોળ, કબડ, પરાળ 

 

૪) સોડિયમ અિે ક્લોરાઈિ 
ઉણપિા ચિન્હો: પ ઓુની ખૂ ઓછી થાય અને તે નબળા પડ,ે 
ઉછરતા પ ઓુ ની દૃ્ધિ અટકે અને પખુ્ત પ ઓુમાું પોષક 
તત્વોનો કાયગક્ષમ ઉપયોગ ન થવો, ૂધાળા પ ઓુના િરીર ુું 
વજન અન ે ૂધ ઉત્પાદનમાું ઘટાડો, િરીરમાું પ્રવાહી ુ ું પ્રમાણ 
ઓછું થ ુું, િોહીની નસોની કાયગિીિતાને ખિેિ પડ ે તેથી 
ધમની ુું દબાણ વધે. 
આહાર સ્ત્રોતો: મી ુ ું, મીઠા ની ચાટણ, રૂજ ખુી નો ખોળ વવગેરે 
 

૫) જસત ઉણપિા ચિન્હો: પ ઓુની ખૂ ઓછી થાય અને ૂધ 
ઉત્પાદન ઘટે, િરીર ની દૃ્ધિ અટકે અને સ્વાથ્ય બગડ,ે પ્રજનન 
ક્ષમતા ઘટી જાય 

આહાર સ્ત્રોતો:  ુસકી, લુ ુું, તૈિી ખોળ, ઝાડ ના પાુંદડા 
 

૬) મેગેિીઝ 
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ઉણપિા ચિન્હો: િરીર ની દૃ્ધિ અટકી જવી, પગ ના હાડકા ુ ું 
બુંધારણ નબળું પડ ુું, પ્રજનન ક્ષમતા પર માઠી અસર થાય 
તથા વારુંવાર ગભગપાત થઈ જાય, સ્ના ઓુ નબળા પડી જાય. 
આહાર સ્ત્રોતો:  મોટા ભાગના િીિાચારા, ુસકી, લુ ુું અને 
ડાુંગર ુું તથા અન્ય પરાડ અને કડબ 

૭) તાાંબુાં 
ઉણપિા ચિન્હો: હીમોગ્િોલબન ઓછું થઈ જાય, પાું ુરોગ થવાની 
િક્તા વઘી જાય, રક્તકણો ની સુંખ્યા ઓછી થાય, િરીરમાું 
નબળાઈ આવે તેમજ હાડકાું અચાનક ભાુંગી જાય, ૂઘ ઉત્પાદન 
માું ઘટાડો અને પ્રજનન ઉપર માઠી અસર થાય  
આહાર સ્ત્રોતો: કઠોળ વગગના ચારા, ખોળ  
૮) લોહ 
ઉણપિા ચિન્હો: પ ઓુને ખૂ ન િાગવી, તેમ ુું િરીર નબળું 
પડ ુું, ૂધ ઉત્પાદનમાું ઘટાડો થવો,                    પ ઓુને 
પાું ુરોગ/કમળો થવાની િક્તા વધવી, િાુંબા સમય ની ઉણપ 
ન કારણે પ  ુ                   ચૈતન્ય વવહો ુ ું અને સુ્ત બની 
જાય 

આહાર સ્ત્રોતો:   િીિા ઘાસચારા, મોટા ભાગના દાણ, કૂા 
ઘાસચારા 
સકૂ્ષ્મ ખનિજતત્વો અંગે ધ્યાિમાાં રાખવા જેવી બાબત 

 કૂ્ષ્મ ખવનજતત્વો ુું પ્રમાણ પાણીમાું બુજ ઓછું 
હોવાથી પ ઓુને પાણી દ્વારા તેની ઉપિબ્ધતા નહીવત 
છે. ફક્ત ક્િોરીન ુું પ્રમાણ પાણીમાું વ  ુ હોય ત્યારે તે 
સમસ્યા ઊભી કરે છે.  
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 જુદી જુદી જાતના ખોળ, લુ ુું, કઠોળ અને પાુંદડાઓનો 
પ  ુઆહારમાું ઉપયોગ કૂ્ષ્મ ખવનજતત્વોની ઉપિબ્ધતા 
અને ઉણપ ૂર કરવાની ચૂક અને અથગકારક રીત છે.  

 પરાળ કરતાું ગોતરમાું કૂ્ષ્મ ખવનજતત્વો ુું પ્રમાણ બૂ 
સારૂ હોય છે. તેથી પરાળ અને ગોતર ુું વમશ્રણ કરી 
પ ઓુને ખવડાવ ુું િાભદાયક છે.  

 જે તે વવસ્તારના સવેક્ષણ દ્વારા સ્થાવપત થયેિ આહારમાું 
ઉણપ વાળા ખનીજ તત્વોને ધ્યાનમાું રાખી ત ે વવસ્તાર 
માટે વવિેષ બુંધારણવાળા ખવનજ વમશ્રણ તૈયાર કરી 
પ પુાિકોને ઉપિબ્ધ થવા જોઈએ. જેથી ખવનજ 
વમશ્રણની રકિંમતમાું અથગ ચૂક ઘટાડો થાય અને જરૂરી 
ખવનજતત્વો પ ઓુને પરૂતા પ્રમાણમાું મળી રહ.ે  

 કેટિાક કૂ્ષ્મ ખવનજતત્વો જેવા કે િોહ, તાું ુ ું, જસત, 
મેંગેનીઝ, કોબાલ્ટ વગેરે  સાદા ખવનજરૂપે ક્ષાર વમશ્રણમાું 
આપવામાું આવે તેના કરતાું જ્યારે ચીિેટેડ રૂપમાું 
આપવામાું આવે ત્યારે િરીરમાું તે વધારે પ્રમાણમાું 
પ્રાપ્ય બન ેછે.  

 મી ુ ું પણ પ નેુ જરૂરી છે. જેથી રોજ ુું ૩૦ ગ્રામ જેટલુું 
મી ુ ું પ  ુદીઠ આપ ુું જોઈએ.  

 જો પ નુા રોજીંદા આહારમાુંથી પરૂતા પ્રમાણમાું ખુ્ય 
ખવનજ કે કુ્ષ્મ ખવનજતત્વો ના મળી રહતેા હોય તો તે 
સમયે પ નેુ રોજ પ  ુમાટે ુ ું ક્ષાર વમશ્રણ જે બજારમાું 
મળ ુું હોય છે, તે રોજ પ  ુદીઠ ૨૫-૩૦ ગ્રામ અથવા 
દીવાસળી ુું એક ખો ુું ભરીને આપ ુું જોઈએ.   



પશઓુ માટેની રશીની જાલળણી અને ઉપયોગ 

ડો. ફી.ફી. જાવલમા, ડો. ડી. ફી. ફાયડ, ડો. ફી. એવ.ભઠવત 
તથા  

ડો. આય.જે. યાલર 

 ચુિકિત્વા અને  ુારન ભશાવલદ્યારમ, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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  ઓુ અને ક્ષીઓભાાં વલવલધ પ્રિાયના યોગો થામ છે. 
તે આણે જાણીએ છીએ. આ યોગ થતા અટિાલલા ભાટે યોગ 
વલયોધી યવી  ઓુભાાં અને ક્ષીઓભાાં િુલાભાાં આલે છે. 
વાભાન્મ વાંજોગોભાાં આ યવી યોગ થલાની વાંબાલના શોમ તે 
શરેા િુલાભાાં આલે છે. જેથી બવલષ્મભાાં ભામાાકદત વભમ ભાટે 
િે રાાંફા વભમ ભાટે  ઓુભાાં તે યોગ થતો અટિાલી ળિામ.  

 ઉત્ાકદિ દયેિ યવીની ણુલતાની િિાવણી ડ્રગ અને 
િોસ્ભેટીિ એિટભાાં દળાાલેર વનમભો અને ભાન્મ િયેર ટેસ્ટ જુફ 
િયલાભાાં આલે છે અને આ િિાવણીભાાં વપતા ભે તે ક્ષોવિમ 
ઉમોગ ભાટે િુત િયલાભાાં આલે છે.  

 જાનલયોભાાં યોગ પ્રવતિાયિ ળકિત ભેલલા ભાટે યવી ુાં 
વાયી ણુલતાલાળાં શો  ુ ને પ્રાથવભિ  અને ામાની જરૂકયમાત 
છે. યાં  ુ આલી યવીની જાલણી અને ઉમોગ આદળા યીતે 
થામ તે ણ એટલુાં જ જરૂયી છે. યવીની વાયી ણુલતા શોમ 
યાં  ુ તેની જાલણી અને ઉમોગ યવીની 
ફોટર/એમ્ રુ/લામર ય દળાાલેર કયસ્સ્થવત જુફ ન થમો 
શોમ તો તભેાાં પ્રવતિાયિ ળકિત ઉત્ન્ન િયલાના ઘટિો તેની નાળ 
ાભલાની તાયીખ શરેા ભાંદ ડી જામ છે અથલા નાળ ાભે છે. 
તેથી યવીની જાલણી અને ઉમોગ જાણલો એ ફૂ જ જરૂયી 
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છે. આ શરેા આણે યવી અને  ઓુભાાં યોગ થલા વાભે 
પ્રવતિાયિ ળકિત વલ ો્ો પ્રાથવભિ યિના જોઈએ.  

 વાભાન્મત: યોગજનિ જીલા  ુ િે વલ ો્ાોા ભુા ાં યોગ 
િયનાય બાગ અને યોગ વલયોધી એન્ટીફોડીઝ ઉત્ન્ન થલા ભાટે 
જલાફદાય બાગ શોમ છે. જમાયે એન્ટીફોડીઝ ઉત્ન્ન િયલાનો 
બાગ (એન્ટીજન) ળયીયભાાં ત ેિોિિવ યોગ િયનાય તત્લો વાભ ે
એન્ટીફોડીઝ (પ્રવનદ્વવ્મ) ઉત્ન્ન િયે છે.  

 યવીની ળોધ થમા છી, લગય યોગ થમ,ે જે તે યોગની 
યવી આલાભાાં આલે તો યવી આપ્મા છી થોડા વભમભાાં 
ળયીયભાાં તે યોગ વલયોધી પ્રવતદ્રવ્મ ખયેખય યોગ આલે તો તે યોગ 
વાભે યક્ષાણ આે છે.  

 આ યવી ુાં દ્રવ્મ ગયભી, પ્રિાળ અને ઓકિવડળેનથી 
રાાંફાગાે વલઘટન ાભે છે/નાળ ાભે છે. આથી આલી આડ 
અવય વાભે યવીને યક્ષાણ આ ુાં જરૂયી છે. આભ યવીને નીિા 
તાભાને પ્રિાળથી-તડિાથી યક્ષાણ આી જાલલી જાઈએ. 
ફ્રીજડ્રાઈંગ ધ્ધવતથી ફનાલેર યવીને ૦ વે. થી નીિા તાભાન ે
(-૧ વે. થી -ય૦ વે.) યાખી લ  ુરાાંફો વભમ જાલી ળિામ છે. 
તેથી જે યવીને ય-૪ વે. તાભાને યેફ્રીઝયેટયભાાં જાલલાની 
િૂના શોમ તે જુફ અને જે યવીને ડીફ્રીઝભાાં ૦ વે. થી નીિા 

તાભાને જાલલાની જરૂકયમાત શોમ તે જુફ જાલલી 
જાઈએ. યવીના રફેર ય તેની નાળ ાભલાની તાયીખ 
દળર્ોાલેર શોમ છે તે ત્માયે જ રા  ુડ ેછે. જમાયે તેને વતત 
િૂના જુફના નીિા તાભાને જાલલાભાાં આલે. જો આભ ન 

િયલાભાાં આલ ેતો તેની નાળ ાભલાની તાયીખ અિોિિવ યીતે 
લશરેી થઈ જામ છે.  
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 અ િુ યવી ફ્રીઝડ્રાઈડ સ્લરૂભાાં શોમ છે. આ યવીને 
િોિિવ દ્રાલિ એટરે િે ડામલ્ અુન્ટભાંોા ઓગાલી િે ભીશ્ર 
િયલી ડ ેઅને તે દ્રાલણ-વભશ્રણ િોિિવ તાભાન ેયાખી િોિિવ 
વભમભાાં ઉમોગ િયી રલેો ડ ેછે. જો આભ િયલાભાાં ન આલ ે
તો યવીની િામાક્ષાભતા ય ખયાફ અવય ડ ેછે. 
 આભ યવીની જાલણી ભાટે નીિા તાભાને વાંગ્રશ િયી 
ઉત્ાદન થલાથી િુલા ધુીનો વભમ '' િોલ્ડ િેઈન 
ભેઈન્ટેનન્વ'' યવી ુાં મોગ્મ ડાઈલ્ અુન્ટ લાયી તે ુ ાં િોિિવ 
તાભાને યાખી અને િોિિવ વભમભાાં લયાળ િયલો તે 
ફાફતનો વભાલેળ િયલાભાાં આલે છે.  

રશીનાાં યોગ્ય ળપરા અંગે:  

• યોગિાો આલલાની વાંબાલના શોમ તે શરેા ( યૂતા 
પ્રભાણભાાં પ્રવતદ્રવ્મ ઉત્ન્ન થલા ભાટેનો વભમ અંદાજે ય૧ 
કદલવ) વભમગાો યાખી તે શરેા યવીિયણ િય ુાં જોઈએ.  

•  ુ ુ ાં આયોગ્મ વારુાં શો  ુજોઈએ. તેને યુતી ભાિાભાાં ખોયાિ 
ાણી ભતા શોલા જોઈએ.  

• ભોટા ઓયેળન છી તયત યવીિયણ િય  ુકશતાલશ નથી.  

• યવીિયણ વભમ દયમ્માન  નેુ ઠાંડી, ગયભી, ોણરક્ષાોી િે 
અન્મ તાણ (રૂટે્રવ) ન શો  ુકશતાલશ છે.  

• વી ુાં, િેડભીમભ, ાયો, લગયેે જેલા શલેી ભેટલ્વ પ્રવતિાયિ ળકિત 
(ઈમ્ નુોયીસ્ોન્વ) ઘટાડ ે છે. ોરીિરોયીનેટેડ, ફાઈ કપનાઈર 
ડામોિવીન, એપરાટોિવીન ણ ઈમ્ નુોવપે્રવનભાાં બાગ બજલી 
ળિે છે. આથી ખોયાિભાાં અને ાણીભાાં આલા તત્લો ન શોમ તેની 
િાજી યાખલી જરૂયી છે.  
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• યવીિયણ િયનાય વ્મકિતએ ણ યવીિયણ િયતી લખતે યક્ષાિ 
આલયણ (શને્ડ ગ્રોઝ વલ.) શયેલા. ખાવ િયીને રાઈલ લેિવીન 
ભાટે યવીિયણ રુૂાં થમે તેને જ ાં નુાળિથી ધોઈ નાખલા અથલા 
નાળ િયલો. યવીિયણ ભાટે નીડર અને વવયીંજ લાયલા. 
• લેિવીન ઈન્િોમ્ીટીફીરીટીને યવીિયણ લખત ે ધ્માન યાખલી. 
રાઈલ લેિવીન વાથ ે પીલ્ડ લેિવીન આલાથી િીરીંગ એજન્ટ 
રાઈલ લેિવીનન ે અવય શોંિાડી યવીના કયણાભને અવય 
શોંિાડી ળિે છે.  

• યવીિયણ લખતે યવી િમા ''રૂટ''થી આલાથી તનેી ફયાફય 
િિાવણી િયીને યવીિયણ િય .ુ 
• નાના જાનલયો લ  ુ વાંલેદનળીર શોમ છે, આથી ઓછાં 
એટીન્ એુટેડ લેિવીન જાનલયને ખયાફ અવય શોંિાડી ળિે છે. 
(યોગ ણ ઉત્ન્ન િયી ળિે.) તેથી તેભાાં લ  ુ એટીન્ એુટેડ િે 
િીલ્ડ લેિવીનનો ઉમોગ કશતાલશ જણામ.  

• ભેટયનર એન્ટીફોડીઝની શાજયી યવીિયણને અવય શોિાડી 
ળિે છે.  

•  ભુાાં યજીલીઓ- ૃવભઓ શોમ તેલા કિસ્વાભાાં પ્રવતિાયિ 
ળકિત ઓછી ઉત્ન્ન થઈ ળિે છે.  

• યવીિયણ લખતે જો  ભુાાં અ િુ યોગ શોમ તો તે યવીિયણને 
અવય શોિાડી ળિે અથલા પ્રવતિાયિ ળકિત ભલાની ક ્યમાને 
ભાંદ ાડી ળિે િે રાઈલ લેિવીન ુાંવલરૂરન્વ લધાયી ળિે.  
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પ્રવતિાયિ ળકિત ભાંદ િયનાય િેટરાિ યોગિતાા આ પ્રભાાંણે છે 

!P JFIZ, 0L;Lh V[GLD, 

 .gO[S;LI, A;", 0L;Lh RLSG 8SL" 

DZ[S; 0L;Lh RLSG 8SL" 

,LdOM.0 <I]SM;L; RLSG 8SL" 

.gO[S;LI;,[ZL\HLVM8=[SF.8L; RLSG 8SL" 

Z[8LSI],M V[g0MYL,LVM;L; RLSG 8SL"4 
0S 

C[DMZ[HLS V[g8ZF.8L;  8SL" 

AMJF.G JFIZ, 0F.C[ZLIF S[8, 
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ગામ લાંળના જાનલયો ટ્રીેનોવોભા િોન્ગોરેન્વ અથલા 
થાઈરેયીમા એન્ રુેટાથી ગ્રસ્ત શોમ તો ખયલા ભોલાવાની યવી 
વાભે નોંધાિ ઓછો ઈમ્ નુોયીસ્ોન્વ ણ દેખાલેર છે. િેટરીિ 
દલાઓ ણ પ્રવતિાયિ ળકિતને અવય શોંિાડી છે તે ધ્માન ે
રલેી જરૂયી છે. 

.dI]GM;5|[XG SZTL 
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આ ઉયાાંત જમાાં ફૂ યોગિાો થમો શોમ ત્માાં લિેવીનેળન 
િયલા ુાં થામ ત્માયે યોગિાો થમેર જગ્માને િેન્દ્રભાાં ગણી એિ 
િાલ્નીિ લ ુા ફનાલી કયઘ યથી લેિવીનેળન િયતાાં િયતાાં 
િેન્દ્ર તયપ લેિવીનેળન ભાટે આગ લધ ુાં જોઈએ.  

 આભ આણ ે જો ુાં િે, યવીિયણના શિાયાત્ભિ ભશતભ 
કયણાભ ભેલલા ભાટે ઉય જણાવ્મા જુફના દુાઓ ધ્માનભાાં 
યાખલાભાાં આલે તો આણા  ધુનને ઘણા યોગોભાાંથી ફિાલી 
ળિીએ અને  ઓુ ાવેથી ભશતભ િાભ અને વનજ ભેલી 
ળિીએ. 



 વિવિધ ઋતઓુ દરમ્યાન દુધાળા પ ઓુ ઉપર 
હિામાન ફેરફારની અસરો તેમજ પ ઓુની 

માિજત 

એમ. ડી. ઓડદેરા તથા એમ .આર. ગડરીયા  
પ ચુિકિત્સા અને પ પુાલન મહાવિદ્યાલય, જુ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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પ્રસ્તાિના :  

 િોઈ િોિિસ સ્થળની ર૦-રપ િર્ષની હિામાનની 
સામાન્ય પરીસ્સ્થવતને તે સ્થળની આબોહિા િહ ેછે.િર્ષ દરમ્યાન 
જુદી-જુદી ઋ ઓુમાાં હિામાન (Weather) જુ ુ ાં- જુ ુ ાં હોય છે તથા 
િાતાિરણનાાં પકરબળો જેિા િે તાપમાન (ઊંચુાં/નીચુાં) , હિામાાં 
ભેજ ુાં પ્રમાણ, િરસાદ ુાં પ્રમાણ અન ે પ્રિાર, સયૂષ પ્રિાશનો 
સમયગાળો અને તેની તીવ્રતા તથા હિા ુાં બાંધારણ / પ્ર ુર્ણ 
િગેરે પ પુાલન તથા પ ઓુની ઉત્પાદિતા પર પ્રત્યક્ષ રીતે 
નોંધપાત્ર અસર િરે છે. િળી િેટલાિ પકરબળો જમીન, ઘાસ-

િારા / િનસ્પવત, પીિાના પાણી, રોગ પેદા િરતાાં જીિા ુાંઓ / 
વિર્ા ુાંઓ, રોગ િાહિ િીટિો-જ ાં ઓુને અસર િરી પ પુાલનને 
અસર િરે છે.  
૧. તીવ્ર ઉનાળા / િાતાિરણનાાં ઊંચા તાપમાનની અસરો :  

૧.૧ દૈવનિ ખોરાિની માત્રા/જથ્થા પર અસર:- િાતાિરણના 
તાપમાનમાાં િધારો થતા ગાય-ભેંસના દૈવનિ ખોરાિમાાં 
જથ્થા/પ્રમાણમાાં ઘટાડો થાય છે. રેર્ા િુત ખોરાિના પાિન 
દરમ્યાન શરીરમાાં િ  ુગરમી (Heat increment) ઉત્પન્ન થાય 
છે, તેમજ પાિનતાંત્રમાાં રૂવધરાચભખરણમાાં ઘટાડો થિાન ેિારણે 
ખોરાિની પાચ્યતા ઘટે છે. પ એુ ગ્રહણ િરેલો ખોરાિ 
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પાિનતાંત્રમાાં િ  ુ સમય સધુી રોિાય છે તથા પાિન અને 
િયાપિનની કિયા માંદ બન ેછે.  

૧.ર ૂધ ઉત્પાદન પર અસર :- િાતાિરણ ુાં તાપમાન િધતાાં, 
ગાયની ઓલાદ તથા તેમની ગરમી િે ઠાંડી સહન િરિાની 
ક્ષામતા જુબ ૂધ ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો થાય છે. દેશી 
ઓલાદની ગાયો માટે ૩ર થી ૩૪’ સે. (પવિમ ઉતર ભારતીય 
વિસ્તારો માટે ૪૦’ સે.) સધુી આદશષ ગણી શિાય.સાંિર ગાયો 
માટે પણ ઉપરોિત (૪૦’ સે. સધુી) તાપમાનને આદશષ લખેી 
શિાય. જયારે જસી ગાયો માટે ર૪-ર૭૦ સે. સધુી તથા 
હોલ્સસ્ટેઈન ગાયો માટે ર૧૦ સે. િાતાિરણ ુાં તાપમાન આદશષ 
હોિા ુ ાં જાણિા મળેલ છે.  

  િાતાિરણનાાં તાપમાનમાાં િધારો થતા પ ઓુમાાં બી. 
એસ. ટી. (ગ્રોથ હોમોન)ના સ્ત્રાિ તથા લોહીમાાં તેના 
પ્રમાણમાાં ઘટાડો થિાને િારણે ૂધ ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો થાય 
છે. િાતાિરણ ુાં તાપમાન તેમજ સાપેક્ષા ભેજ ુાં પ્રમાણ એિી 
સાથે િધતાાં, શરીરમાાં ગરમી િધતાાં (Heat-load/stress) ન ે
િારણે દૈવનિ ૂધ ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો િ  ુ નોંધપાત્ર થિા ુાં 
જાણિા મળેલ છે  

૧.૩ પ  ુપ્રજનન:- ઉનાળા (મે-જુન) માાં િાતાિરણ ુાં તાપમાન 
અવતશય િધતાાં સાંિધષન નરમાાં, પાડામાાં વિશેર્પણે િુિોર્ ુાં 
ઉત્પાદન તથા તેમની ગવતશીલતામાાં ઘટાડો થ  ુ હોિા ુ ાં 
જાણિા મળેલ છે જે તેમની નબળી સાંિધષન શકિત 
(Infertility) માાં પકરણમે છે.  

  િાતાિરણ ુાં તાપમાન િધિાની સાથે સાપેક્ષા ભજે 
િધતાાં (માિષ થી જુન દરમ્યાન) ગાયો-ભેંસો (વિશરે્પણ ે
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ભેંસો)માાં જાવતય ગરમી (Sexual Heat) માાં આિિાના તથા 
સગભાષ થિાના દરમાાં ઘટાડો થાય છે. પ ઓુના લોહીમાાં એફ. 
એસ. એિ. સ્તરમાાં ઘટાડો અને એલ. એિ. સ્તરમાાં િધારો 
થતાાં તેમના ણુોતરને અસર થાય છે જેથી અંડમોિન-

અંડપાત વિનાના ઋ -ુિિોનાાં પ્રમાણમાાં િધારો થાય છે. 
ગરમ-સિૂા િાતાિરણની સરખામણીએ ગરમ-ભેજ િુત 
િાતાિરણમાાં પ ઓુમાાં લોહીનાાં પ્રોજેસ્ટીરોન સ્તરમાાં િ  ુ
ઘટાડો થાય છે તેમજ ભેંસોમાાં ઈસ્રોજનના સ્તરમાાં ઘટાડો 
થિાના િારણે ગાયો-ભેંસો જાવતય ગરમીમાાં આિતી નથી 
અને જો તેના લક્ષાણો દશાષિે છે તો સગભાષ બનતી નથી.  

૧.૪ પ ઓુના ધૃ્ધધ દર તથા િાયષશકિત પર અસર:- ઉછરતા 
પ ઓુની ખોરાિ ગ્રહણ િરિાના પ્રમાણ/જથ્થામાાં ઘટાડો, 
લોહીમાાં ગ્રોથ હોમોન તથા થાયરોકિસન આંત: સ્ત્રરાિોનાાં 
સ્તરમાાં ઘટાડો તથા િાતાિરણનાાં િ  ુતાપમાનની પ્રવત ુળ 
અસર ને િારણે તેમની ધૃ્ધધ ઓછી થાય છે. તેિી જ રીતે, 

િાતાિરણના િ  ુ તાપમાન તેમજ ભેજ િુત પકરસ્સ્થવતમાાં 
િાયષ િરતાાં શાંિર બળદમાાં ગરમી (Heat-Load) ને િારણે 
તેમની િાયષદક્ષતા ઘટે છે.  

૧.પ આરોગ્ય :- િાતાિરણનાાં તાપમાનમાાં અવતશય િધારો 
થતા જો રહઠેાણ દિારા પરુતા પ્રમાણમાાં રક્ષાણ ન મળે તો 
તેમને શરીરના તાપમાનને જાળિિામાાં શુ્િેલી પડ ે છે, 

શરીર ુાં તાપમાન િધે છે (તાિ િડ ેછે). 
 અવત વિિટ પકરસ્સ્થવતમાાં (સૌર વિકિરણને િારણે) શરીર ુાં 

તાપમાન જાળિિામાાં પ  ુવનષ્ફળ જાય તો  ૂલાગિા (Sun 

Stroke)  થી તો તૃ્  ુપણ પામી શિે છે. 
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  ગરમીની સાથે ભેજ િુત િાતાિરણની પ્રવત ુળ 
પકરસ્સ્થવતમાાં પ નુી, ખાસ િરીને નિજાત િાછરડાાં-પાકડયામાાં 
રોગ પ્રવતિારિ શકિત ઘટે છે. પાિનતાંત્ર-શ્વસનતાંત્રનાાં 
રોગોમાાં સપડાય છે. ગાય-ભેંસમાાં પણ રોગ પ્રવતિારિ શકિત 
ઘટતાાં આઉનો સોજો (Summer Mastitis) ના કિસ્સા િધે છે 
તેમજ આંત: પરોપજીિો તથા બાહય-પરોપજીિોન ે િારણે 
આરોગ્ય જોખમાય છે. 

  અવત વિિટ પકરસવ્ થવતમાાં (સૌર વિકિરણને િારણે) 
શરીર ુાં તાપમાન જાળિિામાાં પ  ુ વનષ્ફળ જાય તો  ૂ
લાગિા (Sun Stroke) થી તો તૃ્  ુપણ પામી શિે છે. 

  ગરમીની સાથે ભેજ િુત િાતાિરણની પ્રવત ુળ 
પકરસવ્ થવતમાાં પ નુી, ખાસ િરીને નિજાત િાછરડાાં-
પાકડયામાાં રોગ પ્રવતિારિ શકિત ઘટે છે. પાિનતાંત્ર-

શ્વસનતાંત્રનાાં રોગોમાાં સપડાય છે. ગાય-ભેંસમાાં પણ રોગ 
પ્રવતિારિ શકિત ઘટતાાં આઉનો સોજો (Summer Mastitis) ના 
કિસ્સા િધે છે તેમજ આંત: પરોપજીિો તથા બાહય-

પરોપજીિોન ેિારણે આરોગ્ય જોખમાય છે. 
૧.૬ િાતાિરણનાાં ઊંચા તાપમાન તથા તીવ્ર સૌર કકરણો ની 

સાં કુત પરોક્ષ અસરો :- તીવ્ર સયૂષપ્રિાશ તથા િાતાિરણનાાં 
ઉિા તાપમાનને િારણે િકરયાણનાાં ઘાસિારા / િનસ્પવતના 
પાાંદડાાં પીળા પડ ે છે તથા ચિમળાઈ જાય છે. તેમાાં રહલે 
િેરોકટન (વિટાવમન-એ વપ્રિસષર) નાશ પામે છે(પરાં  ુ
વિટામીન-ડી િધે છે). જેથી આિા ઘાસિારા િે િકરયાણનો 
ઉપયોગ િરિાથી પ ઓુમાાં વિટામીન-એ ની ઉણપ/ખામી 
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સજાષતા રોગ પ્રવતિારિ શકિત તથા પ્રજનન ક્ષામતામાાં ઘટાડો 
થાય છે. 

૧.૭ િાતાિરણમાાં અથિા પ  ુ રહઠેાણ ઊંચા તાપમાન હિાનુાં 
બાંધારણ-પ્રદુર્ણ ની સાં કુત અસરો :- િાતાિરણમાાં અથિા 
પ  ુરહઠેાણ / િોઢની હિામાાં િાબષન ડાયોિસાઈડ િા  ુતથા 
અન્ય અવનચ્છનીય િા ઓુ ુાં આરોગ્ય જોખમાય છે. જયારે 
પ  ુ રહઠેાણ / િોઢમાાં છાપરાની ઊંિાઈ ઓછી હોય, તેમાાં 
હિાની અિર-જિર ન હોય અથિા ઓછી હોય, પ  ુ દીઠ 
(તેમના િગષ જુબ) પરુતી ભોંયતચળયાની જગ્યા (Floor 

Space) તથા હિાની (Air Space) ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે આ 
પકરબળ િ  ુમાઠી અસર પેદા િરે છે. 

૧.૮ દુધાળ પ ઓુ પર માઠી અસર દુર કરિા/ઘટાડિા સાર 
સાંભાળ તથા માિજત કેટલાાંક સચુનો:- 
(િ) ઉનાળાનાાં મે-જુનના મકહનાઓમાાં િાતાિરણ ુાં તાપમાન 

અવતશય(૪૦૦ સે.થી ઊંચ)ુિધે ત્યારે છાપરા પર ૧પ સે.મી. 
પળૂાનો પથરાિ િે પાણીના છાંટિાિથી રહઠેાણ / િોઢ ુાં 
તાપમાન ૩૦ થી પ૦ ફે. ઘટે છે. જેથી પ ઓુ આરામદાયિ 
અ ભુિ િરે છે. 

(ખ) ભેંસો-સાંિર ગાયોના સાંપણૂષ શરીર પર પાણી છાંટિાિ 
િરિાથી ૧૦ થી ૩૦ ફે. શારીકરિ તાપમાનમાાં ઘટાડો થાય છે. 
તથા ખોરાિની પાચ્યતા િધતાાં, પોર્િ તત્િો ૂધમાાં િ  ુ
સક્ષામ રીતે રૂપાાંતકરત થતાાં તેમની ઉત્પાદિતા જળિાઈ રહ ે
છે. 

(ગ) ૂધાળ પ ઓુ શરીર નીભાિ માટે દૈવનિ ૪૦ થી ૪પ લી. 
પાણી ઉપરાાંત લીટર ૂધ ઉત્પાદન દીઠ ૩ થી ૪ લી. પાણી 



 

209 પ પુાલનમાાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યિસ્થાપન   િર્ષ: જાન્ આુરી:૨૦૧૭ 

 

પીએ તેિો અંદાજ છે. ૂઝણા પ ઓુને જયારે પણ પાણી 
પીિાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તેમને સ્િચ્છ અને રૂચિિર પાણી 
મળી રહ ેતેિી વ્યિસ્થા િરિી જોઈએ અથિા કદિસમાાં િાર 
િાર પાણી પીિડાિ  ુ જોઈએ.વશયાળાની સરખામણીએ, 

ઉનાળામાાં િાતાિરણ ુાં તાપમાન િધતાાં, ૂધાળ પ  ુલગભગ 
દોઢથી બે ગ ુાં પાણી પીએ છે. જેથી તે જુબ તેની જરૂરીયાત 
પરુી િરિી. 

(ઘ) પ  ુરહઠેાણમાાં હિાનાાં બાંધારણ-પ્ર ુર્ણની માઠી અસર ુ ર 
િરિા/ઘટાડિા ભારતીય આબોહિાિીય પકરસ્સ્થવતમાાં 
પ ઓુને છુટા રાખીને વનભાિ િરિાની પધધવત (Loose 

Housing System)ની ભલામણ િરિામાાં આિેલ છે તથા 
છાપરા નીિે ગાય દીઠ ૩.પ િો.મી. તથા ભેંસ દીઠ ૪.ર 
િો.મી. ભોંયતચળયાની જગ્યા મળી રહ ે તે  ુ રહઠેાણ/િોઢ ુાં 
આયોજન િર ુાં જોઈએ. પ  ુ િોઢમાાં બાજુ/સામે તરફની 
કદિાલમાાં પ  ુ દીઠ ન્ નૂતમ ૩૬ િો. ઈંિ (૬''×૬'') જેટલો 
ભાગ લુ્સલો રાખી હિાની અિર-જિર માટે વ્યિસ્થા િરિી 
જોઈએ. 

(િ) િાતાિરણ ુાં તાપમાન ૪પ સે. ઊંચ ુ જાય ત્યારે તીવ્ર 
ઉનાળાના સમયમાાં રેર્ા િુત ખાધય પદાથો ુ ાં પ્રમાણ ઘટાડી, 
િરબી િુત પદાથો ુ ાં પ્રમાણ િધારિાથી પ ઓુના દૈવનિ 
ખોરાિનો જથ્થો (Feed Intake) પ ઓુમાાં ધૃ્ધધ, ૂધ 
ઉત્પાદન જાળિી શિાય છે. 

ર. તીવ્ર વશયાળા / િાતાિરણ ુાં નીચુાં તાપમાન :- 

  પિન સાથે ુ ાં ભેજ િુત ઠાંડુ િાતાિરણ (સિુા-ઠાંડા) 
િાતાિરણની સરખામણીએ પ ઓુ માટે િ  ુ હાવનિારિ છે. 
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ખાસ િરીને નિજાત િાછરડા-પાકડયાાંમાાં ન્ મુોવનયાના 
પ્રમાણમાાં િધારો થાય છે. તેમની રોગ પ્રવતિારિ શકિત 
ઘટતાાં ઝાડા અને અથિા ન્યમોવનયાને િારણે િ  ુમરણ થાય 
છે. 

  અવતશય ઠાંડા હિામાનમાાં ગોિાળ સાર-સાંભાળ રાખનાર 
વ્યકિતઓની ચબન અ ુ ુળતા, વનરણ-પાણી, દોહનમાાં 
અવનયવમતતા, અ રુૂ દોહન વિગરે પરોક્ષા રીતે ુધ ઉત્પાદન 
ઉપર અસર િરે છે. પરાં  ુ ઠાંડી ઋુ મુા ાં ગાયો-ભેંસોની ખોરાિ 
લિેાની ક્ષામતા િધે છે તેથી પરુ ુ ાં વનરણ-પાણી, નિામા- 
ઘાસ-પરાળની પથારી, અવતશય ઠાંડા પિનથી રક્ષાણ મળે તો 
તેમની ૂધ ઉત્પાદિતા જળિાય છે. 

  િાતાિરણ ુાં તાપમાન ઘટે એટલે િે વશયાળામાાં અને 
િોમાસામાાં, તીવ્ર ઠાંડીના સમયે પ ઓુને ખાસ િરીને નિજાત 
તથા ઉછરતાાં નાના િાછરડાાં-પાકડયાને િરસાદનાાં ઝાપટાથી 
રક્ષાણ મળે તથા પ -ુરહઠેાણ ુાં ભોંયતચળ ુાં સ ૂ ુ ાં-સ્િચ્છ રહ ેતે 
માટે યોગ્ય પગલા લેિા જોઈએ. દા.ત. િોથળા/તાડપત્રી ની 
આડશ, નિામા ઘાસની પથારી િરિાથી તેમને રક્ષાણ આપી 
શિાય. 

૩. ચોમાસા દરમ્યાન દુધાળ પ ઓુ ઉપર થતી અસરો તથા સાર 
સાંભાળ તથા માિજત: 
૩.૧ પ ઓુને અ ુ ળૂ િાતાિરણ પરુૂાં પાડ ુાં :- 

  ુ ધાળા પ ઓુ ખાસ િરીને િ  ુ ુધ આપતી ગાયો - 
ભેંસો તથા નિજાત િાછરડાાં - પાડીયાાંની િોમાસા- 
અવત ષૃ્ટી દરમ્યાન રોગ પ્રવતિારિ શકિત ઓછી હોિાથી તે 
રોચગષ્ટ બનતાાં હોય છે. નિજાત બચ્િાાં યોગ્ય િાળજીનાાં 
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અભાિે ૪ થી ૬ માસની ઉંમર સધુી ઝાડા (અવતસાર) તથા  - 
ન્ મુોવનયાથી માાંદા પડતાાં હોય છે. િેટલાાંિ પ ઓુ તૃ્ ુ ાં પણ 
પામતાાં હોય છે. રોગીષ્ટ િાછરડાાં પાડીયાાંમાાં ધૃ્ધધ દર તેમજ 
ુધાળી ગાયો - ભેંસોમાાં ૂધ ઉત્પાદન ઘટતાાં આવથિિ િુસાની 
ભોગિિી પડ ેછે. 

૧) િોમાસા દરમ્યાન પ ઓુ, ખાસ િરીને નિજાત / ઉછરતાાં 
નાનાાં િાછરડા પાડીયાાં ભીંજાય નહીં તેમ યોગ્ય રહણેાાંિ પરુૂાં 
પાડી રાખિા જોઈએ. 

ર) તદઉપરાાંત િરસાદનાાં ઝાપટાાં તથા ઠાંડા પિનથી તેમન ે
રક્ષાણ મળે તે માટે તાડપત્રી / િોથળાની આડશ િરી શિાય. 

૩) પ -ુરહઠેાણ ુાં ભોયતળી ુાં પા ુ ાં અને ઢોળાિિાળાં હો  ુજોઈએ 
તમજ રહઠેાણ હિા-ઉજાસ િુત હો ુ ાં જરૂરી છે. 
૪) ભોયતળી ુાં ભી ુ ાં હોયતો અનાજનાાં ખાલી િોથળાનો પાથરણાાં 
તરીિે ઉપયોગ િરી શિાય. 
પ) અઠિાકડયામાાં ૧ થી ર િખત કફનાઈલનાાં ૦.પ% દ્રાિણનો 
છાંટિાિ િરી ભોંયતચળ ુાં જ ાં રુકહત િર ુાં જોઈએ. 
૬) ગૌશાળામાાં ગાયોનાાં શેડનાાં લુ્સલા ભાગમાાં ભોયતળી ુાં પા ુ ાં 
/ ઈટોં છેડ ેથી છેડ ેગોઠિી ૂ ુ ાં િરી શિાય. 
૭) ગૌશાળાના શેડના લુ્સલા ભાગમાાં તેમજ આજુ-બાજુ િળી 
ચનુો છાાંટિો. 
૩.ર ચોમાસામાાં રોગચાળા સામે પ ઓુનો બચાિ :- 
  િોમાસા દરમ્યાન ગાય ભેંસ િગષનાાં પ ઓુ ગળસ ૂાંઢો 

(H.S.), ગાાંકઠયો તાિ (B.Q.), જેિા રોગથી અસરગ્રસ્ત થતા 
હોય છે. આ બન્ને િેપી રોગોને િારણે મોટી સાંખ્યામાાં પ ઓુ 
મરણ પણ પામતાાં હોય મહા લુા પ ધુન મુાિિા પડતાાં 
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હોય છે. આિી વિિટ પસ્સ્થવતને અટિાિિા માટે અગમિેતી 
રૂપે દરેિ પ નેુ મે માસનાાં છેલ્સલા અઠિાકડયામાાં અથિા જૂન 
માસનાાં પ્રથમ અઠિાકડયામાાં ઉપરોિત બન્ન ે રોગ સામે રસી 
અચિુ અપાિિી જોઈએ. 

  િોમાસાની ઋ  ુ દરમ્યાન મચ્છર ઉપદ્રિ ને િાબમુાાં 
લેિાથી ુધાળા પ ુાંઓમાાં િોમાસા દરમ્યાન જોિા મળતો 
 .િલા'' (Bovine Ephemeral Fever)નો રોગ અટિાિી શિાય״
મચ્છરનો ઉપદ્રિ ન થાય તે માટે પ  ુરહઠેાણની આજુબાજુ 
પાણીનો ભરાિો ન થિા દેિો તથા જરૂરી જણાય તો યોગ્ય 
મચ્છર નાશિ દિા (િેરોસીન અને પાણી ુાં વમશ્રણ અથિા 
કડઝલ િે અન્ય ક્રુડ ઓઈલ)નો છાંટિાિ િરી શિાય. 
માખીઓનો ઉપદ્રિ ઘટાડિા પણ યોગ્ય દિાઓનો છાંટિાિ 
અથિા માખી નાશિ સાધનોનો ઉપયોગ પણ િરી શિાય. 

૩.૩ દૂધાળા પ ઓુનાાં આઉના સોજાનાાં કકસ્સા ઘટાડિા માટેના 
પગલાાં :- 
  િોમાસામાાં પ  ુ રહણેાાંિ અથિા અન્ય સ્થળે પ ઓુ 

બેસિાથી ભોયતચળ ુાં અથિા જમીન ભીની ભેજ િુત અથિા  
 િાદિિાળી થિાથી આઉનાાં સોજાનાાં કિસ્સા િધતાાં હોય છે. 

તેથી ગાય ભેંસમાાં આઉનાાં સોજાનાાં કિસ્સા ઘટાડિા માટે - 

૧) ૦.૦પ% પોટેશીયમ પરમેંગેનેટના દ્રાિણથી પ ુ ુ ાં આઉ 
દોહન પિૂષ તથા પણૂષ િયાષ બાદ પણ સાફ િર ુાં જોઈએ 

ર) રહણેાાંિમાાંથી પ  ુ છાણનો સમયસર વનિાલ િરિો અને 
વનયવમત િાસી ુ  િર ુાં જોઈએ. 

૩) દોહન પણૂષ થયા બાદ પષુ્િળ પાણીથી ભોંયતચળ ુાં સાફ િર ુાં 
જોઈએ. 
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૪) અઠિાકડિંયામાાં ૧ થી ર િખત ભોંયતચળયા પર ૦.પ% 
કફનાઈલનો છાંટિાિ િરિો. 

પ) પ  ુરહઠેાણ / દોહનાલય હિા-ઉજાસ િુત રહ ેતે ુ ાં રાખ ુાં 
જોઈએ. 

૩.૪ િરસાદ (અવત ષૃ્ટટ, અલ્પ ષૃ્ટટ,  બરફ-કરાાં)ની પ ઓુ પર 
અસર :- અવત ષૃ્ટટને િારણ ેલીલો ુ ષ્િાળ પડતાાં ઘાસિારાની 
તાંગી સજાષતા, પ ઓુની રોગપ્રવતિારિ શકિત ઘટતાાં તેમજ 
જીિા જુન્ય-વિર્ા જુન્ય રોગોનાાં પ્રમાણમાાં િધારો થતાાં 
પ પુાલનને માઠી અસર થાય છે. તદઉપરાાંત 
અવત ષૃ્ટટ/પરુમાાં પ ઓુનાાં મરણ પણ થાય છે.  અલ્પ ષૃ્ટટને 
પકરણામે િકરયાણમાાં ઘાસિારા ુ ાં ઉત્પાદન ઓછુ થાય છે 
તેમજ તેની ણુિત્તામાાં ઘટાડો થાય છે.િમોસમી િરસાદ, 

બરફ-િરા પડિાને િારણે પ ઓુ વિશેર્પણે નાનાાં ઉછરતાાં 
િગષનાાં પ ઓુમાાં માાંદગી ુાં પ્રમાણ િધે છે. 

૩.પ પ  ુ આહાર-ખાણદાણ સાંબાંધીત શુ્કેલીઓ તથા તેનુાં 
વનિારણ :- ુ ધાળ પ ઓુને બારેમાસ લીલો વમશ્ર ઘાસ િારો 
તથા ખાણદાણ જરૂરી પ્રમાણમાાં મળી રહ ે તે આિશ્યિ છે. 
િોમાસા દરમ્યાન ુધાળ પ ઓુને વનભાિિામાાં પડતી 
િેટલીિ શુ્િેલીઓ નીિે જુબ છે. 

૧) ઘાસ િારો િાપણી / િાઢિામાાં મજુરોને શુ્િેલી પડતી હોય છે. 
ર) ઘાસ િારો િહન િરી ગૌશાળા સધુી લાિિામાાં પણ તિલીફ પડે છે. 
૩) ભીનો ઘાસ િારો પ ઓુ ઓછા પ્રમાણમાાં પસાંદ િરે છે. જેની સીધી 

અસર રૂપે ૂધ ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો થાય છે. 
૪) ભારે િરસાદને પરીણામે ઘાસ િારાનો ઉભો પાિ આડો પડી જતા 

પાણી ભરાયેલ ખેતરમાાં િોહિાઈ જાય છે. જે પ ઓુ માટે ખાિાલાયિ 
રહતેો નથી તેથી ખેતરોમાાં પાણીનો ભરાિોન થાય તેની િાળજી લેિી. 
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પ) ગમાણમાાં ભેજને િારણે દાણ િોંટી રહેંતા ગમાણમાાં ફુગ પેદા થાય છે. 
તેમજ દાણના િોઠારમાાં પણ ભેજ ુ ાં પ્રમાણ િધતા ફુગ જન્ય રોગો ુ ાં 
પ્રમાણ િધિાની શિયતા રહ ેછે. 

૬) િોમાસા દરમ્યાન િરીયાણ - ઘાસ ભી ુ ાં હોિાથી પ ઓુ (ખાસ 
િરીનેગાયો) િરિા ુ ાં પસાંદ િરતા નથી. 

૭) િોમાસાની શરૂઆતમાાં પ્રથમ િરસાદ બાદ, િોમાસ ુખેંિાતા િકરયાણ 
ઘાસમાાં ઝેરી તત્િો ુ ાં પ્રમાણ િધે છે, તેથી િચ્િેના સમયમાાં પ ઓુને 
િરાિિા  ુ ટાળ ુાં જોઈએ િળી ત્યારબાદ િરસાદ પડેતો પણ 
હાનીિારિ તત્િો ુ ાં પ્રમાણ િ  ુરહતેા પ ઓુના સ્િાસ્થ માટે જોખમ રૂપ 
હોય છે. 

૮) જુિાર-બરૂ જેિા ઘાસ િારામાાં શરૂઆતમાાં પાાંદડા સ્િરૂપે (Vegetative) 
ધૃ્ધધ બુ થાય છે, પરાં  ુ સયૂષ-પ્રિાશના અભાિે તેમાાં ઝેરી એસીડ ુ ાં 

(HCN) પ્રમાણ પણ િધે છે. તેથી અપરીપિિ (િાિણીના ૪૦ થી પ૦ 
દીિસ પહલેા િે નીંગળ્યા પહલેા) જુિાર િે બરૂ ખિડાિિાથી પ ઓુમાાં 
મીણો િડે છે તથા તે આફરો િડતા તૃ્  ુ પામે છે. જેથી જુિાર-બરૂ 
પકરપિિ થાય ત્યારે (વનિંઘળ્યા બાદ) જ અને જો શિય હોય તો સિુા 
િારા સાથે વમશ્ર િરીને ખિડાિિા જોઈએ. 

૯) અગાઉથી આયોજન િરીને અવત ષૃ્ષ્ટ િે અના ષૃ્ષ્ટનાાં સ ાંજોગોમાાં 
પ ઓુના ઘાસિારાની તિલીફ ન પડે તે માટે સિુા ઘાસિારાનો યોગ્ય 
માત્રામાાં સ ાંગ્રહ િરી રાખિો જોઈએ અને આ ઘાસ િારો પણ િોમાસા 
દરમ્યાન બગડે નહી તેની િાળજી લેિી. 

૧૦) િોમાસા દરમ્યાન િરીયાણમાાં સપષદાંશની ઘટનાઓ બનિાની શિયતા 
િધી જાય છે. તેથી આિા બનાિો ન બને તેિી જગ્યાએ િરીયાણ 
િરાિ ુાં જોઈએ. 

 



 

 

 

 

ભારતીય બજારમાાં પશઓુ માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારની રસીઓ 

ડો. બી.એસ. મઠપતી, ડૉ. ડી. બી. બારડ તથા ડૉ. બી. બી. જાવિયા  
પશચુિકિત્સા અને પશપુાલન મહાવિદ્યાલય, જૂ. ૃ. .ુ, જુનાગઢ 
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   પશઓુમાાં થતાાં રોગોન ેઅટિાિિા માટે રસીિરણ બુજ અગત્યનો ભાગ ભજિ ે છે. પરૂા દેશમાાં િશૈ્વીિ સાંસ્થાઓના સહયોગથી 
પશઓુમાાં થતાાં રોગોને અટિાિિા સા હૂીિ રસીિરણ અમલમાાં િૂિામાાં આિ ેછે. સમયાાંતરે રસીિરણથી પશઓુની તબીયત તથા ઉત્પાદન 
સારુાં જાળિી શિાય છે. હાલમાાં ભારત દેશમાાં નીિ ેપ્રમાણેની સામાન્ય રસીઓ બજારમાાં ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાાંત પણ ઘણીબધી ખાનગી 
સાંસ્થાઓ પણ પશઓુ માટે રસી બનાિ ેછે. 
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Vaccines for Large Ruminants (Cattle, Buffalo & Camels) 

S. no. Name of Vaccine Disease Description 

1. Raksha-Ovac FMD Inactivated 
2. Rakshavac-T Theileriosis Inactivated 
3. Raksha HS Haemorrhagic Septicaemia Inactivated  
4 Raksha Biovac FMD + HS Inactivated 
5 Bruvax Plus Brucellosis Inactivated 
6 Bruvax Delta Brucellosis Inactivated  
7 Raksha BQ Black quarter Inactivated 
8 Raksha HS + BQ HS & BQ Inactivated 
9 Raksha Triovac FMD HS & BQ Inactivated 
10 Brucella s19 Brucellosis  Live 
11 Raksharab Rabies  Inactivated  
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Vaccines for Small Ruminants (Sheep & goats) 

S. no.  Name of Vaccine Disease Description 

1. Raksha PPR PPR Live attenuated 

2. Raksha SP Sheep pox Live attenuated 

3. Raksha ET Enterotoxemia  Inactivated  

4 Raksha-Blu Bluetongue  Inactivated 

5 Brucella Rev1 Brucellosis Live 

6 Raksha-Ovac FMD Inactivated 

7 Raksha HS Haemorrhagic Septicaemia Inactivated  

8 Bovilis
TM

 ET Enterotoxemia Inactivated 

9 OVILIS
®

 PPR PPR Live attenuated 
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Vaccines for Pets (Dogs) 

S. 

no.  

Name of 

Vaccine 

Disease Description 

1. Megavac CC Canine Corona virus  Inactivated 

2. Megavac-6 Canine Distemper, Hepatitis, Parvovirus and 

Leptospirosis  

Live and 

Inactivated 

antigens 

3. Starvac-R Rabies  Inactivated  

4 Megavac-7 Canine Distemper, Adenovirus (CAV-2), 

Parvovirus, Parainfluenza and Inactivated 

Adenovirus (CAV-1), Leptospirosis 

Live and 

Inactivated 

antigens 

5 Megavac-P Canine Parvovirus  Live 

6 Nobivac® 

DHPPi 

canine distemper (CDV), canine contagious hepatitis 

caused by canine adenovirus type 1 (ICH), canine 

parvovirus disease (CPV) and respiratory disease 

caused by canine parainfluenza (CPi) and canine 

Live 
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adenovirus type 2 (CAV2). 

7 Nobivac
®
 KC Kennel cough (Bordetella bronchiseptica) Live 

8 Nobivac® 

Puppy DP 

Canine Parvovirus  Live 

9 Nobivac® 

Lepto 

Leptospirosis Inactivated 

10 Nobivac® 

Rabies 

Rabies  Inactivated 

(Prophylactic & 

Post bite) 

11 Raksharab Rabies  Inactivated 

(Prophylactic & 

Post bite) 

12 Nobivac® RL Leptospirosis Rabies  Inactivated 
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Vaccines for Poultry 

S. 

no.  

Name of Vaccine Disease Description 

1. NOBILIS® GUMBORO  IBD Live attenuated 

2. Nobilis® Gumboro D78 IBD Live attenuated 

3. Nobilis® MG 6/85 Mycoplasma gallisepticum Live attenuated 

4 Nobilis® ND Clone 30 Newcastle disease Live attenuated 

5 Nobilis®I.B.Vaccine, Infectious bronchitis Live attenuated 

6 Nobilis IB+ND IB & ND Inactivated  

7 Nobilis® Corvac Infectious coryza Inactivated 

8 Nobilis® Coryza Infectious coryza Inactivated 

9 Nobilis® E.coli inac E coli infection Inactivated 

10 Nobilis® G+ND IBD & ND  Inactivated 

11 Nobilis® IB +G+ND IB, IBD & ND Inactivated  

12 Nobilis® IB multi+ND IB & ND Inactivated 

13 Nobilis® MG inac Mycoplasma gallisepticum Inactivated 

14 Nobilis® Reo inac Avian reovirus infection Inactivated  

 

http://www.msd-animal-health.co.in/products/nobilis_mg/020_product_details.aspx
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