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આ માગ�દ�શ�કા નો હે�ુ પ�ુપાલક ને સા��  માગ�દશ�ન મળે અને

પ�ુપાલન ના �યવસાય ને મોડન� પ��ત થી દૂધ ઉ�પાદકતા

વધાર� અને ખચા�ઓ ઘટાડ� શકાય. પ�ુ ની ઉ�પાદકતા વધારવા

માટે એના ખોરાક ની સાથે સાથે એને રહેવા માટેની જ�યા અને

એની સંભાળ નો બહુ મોટો ફાળો છે. 
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�ચાણવાળ� જ�યા�ચાણવાળ� જ�યા

ઠ�ડક વાળ�, �ૂક� અને

ડરે� ફામ� કે તબેલા ની જ�યા �ૂક� અને �ચાણવાળા �વ�તાર માં �યાં
થોડા �ૃ�ો હોય એ �હતાવહ છે. �ૃ� નીચે પ�ુ ને રાખવાથી ગરમી ના
�દવસો માં એને ઠ�ડક મળે છે અને હ�ટ ��સે ની સમ�યા ઓછ� થાય
છે. જો તમે મોડન� તબેલો બનાવતા હોય તો �યાન રાખો કે છાપરા ની
�ચાઈ ઓછા માં ઓછ� ૧૦ ��ટ હોય અને સાર� �ુણવ�ા ના કલર
કોટડે પતરા હોય. તબેલા માં હવા ઉ�સ રહે એ બહુ જ જ�ર� છે.

(૧) ડેર� ફામ� (તબેલા) ની જ�યા ની પસંદગી 
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(૨) ૨૪ કલાક પાણી ની �ુ�વધા

પ�ુધનના ઉ�પાદન માટ ેપાણી એ સૌથી જ�ર� પોષક ત�વ છે અને
શર�રની તાપમાન, �ૃ��, પાચન, �જનન, ચયાપચય, સાંધાના
��ુ��કેશન, ઉ�સજ�ન, આંખોની રોશની, વગેરે જેવી અનેક
���યાઓ માટ ે તે જ�ર� છે. એ�મનો એ�સડ, ખ�નજો, ��ુકોઝ,
�વટા�મન અને મેટાબો�લક કચરો માટ ેપણ પાણી ઉ�મ �ાવક છે.
પ�ુ ને ચો��ુ અને જ�ર� �માણ માં પાણી મળે રહે એ બહુ જ
અગ�ય�ું છે. જો તમે પાણી ટા�ક� માં સં�હ કર� રાખતા હોય તો
�યાન રાખો કે ટા�ક� ને અ�ુક સમયા�તરે સાફ કરવી જ�ર� છે. જો
તમારા તબેલા માં ઑટોમૅ�ટક વોટર �સ�ટમ (વોટર બાઉલ) હોય તો
રો�જ�દા ચેક કર�ું જ�ર� છે કે બાઉલ માં �ૂરતા �માણ માં પાણી
આવે છે. 

પાણીપાણી

ચો��ંુ
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(૩) ગાય ભ�સ ની ઓલાદ ની પસંદગી

ગાય ભ�સ ની ઓલાદ ની પસંદગી કરતા પહેલા �ણો કે તમારા
એ�રયા માં દૂધ ની કેવી માંગ છે. જો તમે મોટા �માણ માં દૂધ
ઉ�પાદન કરવા માંગતા હોય તો શંકર ગાય કે બી� �ચી
�ુણવ�ા ની ��ડ ની પસંદગી કરો. ગીર અને કા�કરેજ ગાય �ું દૂધ
ના �ુણધમ� અલગ હોવાથી એના બ�ર માં દૂધ ના ભાવ પણ
વધારે હોય છે તો તમે તમાર� જ��રયાત �ુજબ આ પણ ��ડ રાખી
શકો છો. પ�ુ ની પસંદગી માં �યાન રાખો કે સાર� ઓલાદ હોય
અને શર�ર માં મ�યમ કદના હોય તો સા�� . ગાય કે ભ�શ ની ઓલાદ
કરતા સૌથી મહ�વની બાબત છે એની દૂધ ઉ�પાદની  �મતા અને
એની �જનન શ��ત. 

જો તમે દૂધ માં થી ઘી કે અ�ય ફેટ જનક વ��ુ બનાવવા માંગતા હોય
તો સાર� ઓલાદ ની ભ�સો રાખવી �હતાવહ છે. ભ�સ ના દૂધ માં ફેટ �ંુ

�માણ વધારે હોવાથી ઘી વધારે બને છે.
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(૪) દાણ અને ઘાસચારો 

લીલો ઘાસચારો, દાણ અને �ૂકો ઘાસચારો આ�ું બેલે�સ �મ�ણ
�ાણીઓના આરો�ય અને દૂધ ઉ�પાદનને �ળવવા માટ ે આદશ�
ખોરાક છે. ખોરાકમાં �નય�મતતા�ું પાલન કર�ું જોઈએ. દૂધ દોહતા
પહેલાં સવારે અને સાંજે એમ બે વખત દૂધ ઉ�પાદક કૅપે�સટ� �માણે
આપ�ું જ�ર� છે. એક �ુ�ત ઉમર ની ગાય કે ભ�શ ને ૩૦ થી ૪૦
�કલો રોજ નો ઘાસચારો આપવો જોઈએ. ક�પાઉ�ડ ફ�ડ પાણી માં
પલા�ા વગર જ આપ�ું જોઈએ. વધારે દૂધ આપતા �ાણીઓને
�દવસમાં �ણ વખત ખવડાવી શકાય છે. અ�તશય ખોરાક આપવાથી
પ�ુ ને ઝાડા કે અપચો થયી શકે છે માટ ે�ૂરતા �માણમાં જ એને
ખોરાક આપો. જો તમે દાણ ની સાથે બીજુ� કોઈ પણ અનાજ કે
ઓઇલ કેક આપતા હોય તો એ �માણે દાણ �ું �માણ રાખો. ખોળ,
મકાઈ ભરડો આ ક�પાઉ�ડ ફ�ડ છે. આના થી પ�ુ ને જ�ર� પોષક
ત�વો મળતા નથી માટ ેસં�ુ�લત ક�પાઉ�ડ ફ�ડ આપ�ું જ�ર� છે.
ખોરાક મા� દૂધ લેવા માટ ેનહ� પણ એના શર�ર ના �વકાસ માટ,ે
એની પાચન શ��ત જળવાઈ રહે અને પ�ુ ની �જનન શ��ત વધે એ
માટ ે�વટા�મ�સ અને અ�ય ખનીજ ત�વોવા�ું દાણ જ�ર� છે. 
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�યાન માં રાખવા જેવી બાબતો

�ૂકા ચારા �ંુ �માણ પ�ુ ના શર�રના વજનના ૨% જેટલો હોવો જોઈએ.
ઓછામાં ઓછા ૧૮ -૨૦% એ�સડ �ડટરજ�ટ ફાઇબર કુલ રેશનમાં હો�ંુ જોઈએ.
�દવસમાં ઓછામાં ઓછુ�  ૨ �કલો ફાઇબર આપ�ંુ �હતાવહ છે.
પ�ુ �ંુ પીએચ લેવલ ૬ ની ઉપર હો�ંુ જોઈએ. ઓછુ�  પીએચ લેવલ ફાઇબર પાચન
અને �ોટ�નને મયા��દત કર� શકે છે. 
ફાઇબર ની સાઈઝ એ �માણે હોવી જોઈએ કે પ�ુ અડધો �કલો ફાઇબર ખાય તો ૧૫
�મ�નટ �ુધી ચાવી શકે. 
ગરમ ઋ�ુ દર�મયાન ઓછામાં ઓછુ�  ૬૦% રેશન રા�ે ખવડાવો. ૨૪ સે��સસ ની ઉપર
દર ૨.૨ સે��સસ ગરમીમાં વધારો થાય તો પ�ુમાં �ૂકો ચારો ખાવા �ંુ ૩.૩ થી ઘટ�
�ય છે. 

જો તમાર� પાસે �ૂરતી ખેતી લાયક જમીન હોય તો તમે બારેમાસ મળ� રહે એ ર�તે
ઘાસચારો ઉગાડ� શકો છો. નીચે આપેલ કો�ક �ુજબ દરેક ઋ�ુ માં અલગ અલગ
લીલો ચારો ઉગાડ� પ�ુ ને તાજો ખોરાક આપી શકાય. 
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સાયલેજ (સાયલો) �ંુ મહ�વ અને બનાવવાની ર�ત 
ઘાસચારા ને કા�યા બાદ, લણણી અને સં�હ કયા� પછ�, તેમાં બે�ટ�ેરયા અને અ�ય ઉ�સેચકોની
��ૃ��ઓ થી પોષક ત�વો�ંુ �ુકસાન થવા�ંુ શ� થાય છે. સાઇલેજ બનાવવાનો ઉ�ેશ એ�ઝાઇમે�ટક
��ત��યાઓ અટકાવવાનો અને ઘાસચારા માં ઉ��, �ોટ�ન અને અ�ય પોષક ત�વો�ંુ �ુકસાન ઓછુ�
કરવાનો છે. એનારો�બક ��થ�ત સાઇલેજ બનાવવા માટ ેની સૌથી �થમ અને મહ�વની જ��રયાત
છે, કારણ કે તે લે��ટક એ�સડ બે�ટ�ેરયાને વધવા માં મદદ કરે છે અને તે પાછળ થી �ુગર અને �ટાચ�
ને લેકટ�ક એ�સડ માં ફેરવે છે.  
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જે પાક માં ફમ��ટબેલ �ુગર �ંુ �માણ ��ંુ હોય, �ોટ�ન �ંુ લેવલ ઓછુ�  હોય અને બફ�ર�ગ કેપે�સટ�
ઓછ� હોય એવા પાક માં થી સા��  સાયલેજ બનાવી શકાય. ઓટ, બાજર�, મકાઈ,જુવાર, નૅપીયર
ઘાસ અને �ુદાન ઘાસ માં આ �માણે ની લા��ણકતાઓ હોવાથી સાર� �ુણવ�ા �ંુ સાયલેજ બની
શકે. સાયલો બનાવવાની ર�ત નીચે �ુજબ છે. 

પાક ની કાપણી 
ભેજ�ંુ પર��ણ- લીલા ચારામાં ૬૫-૭૦% ભેજ�ંુ �તર સાઇલેજ બનાવવા માટ ેઆદશ� છે. 
ઘાસચારા ને ૧-૩ સેનીમીટર લંબાઈ ની સાઈઝ માં ટુકડા કરો. 
ટુકડા કરેલા ચાર થી �સલો-�પટમાં ૨ ��ટ �ચાઇનો પલંગ બનાવો. 
બનાવેલ પલંગ પર ટ�ેટર કે હે�ડ રોલર ફેરવો જેથી એ �ુ�ત થાય.  �યારબાદ તેના પર મોલાસીસ
નો ��ે કરો. 
�સલો-�પટ સં�ૂણ�પણે ના ભરાય �યાં �ુધી ઓછામાં ઓછા ૬ થી ૧૦ વખત ઉપર �ુજબ ના
�ટ�ેસ �રપીટ કરો. 
હવે �સલો-�પટ ને �લા��ટક ના કવર થી હવા ના �ય એ ર�તે �ુ�ત ઢા�કો. �લા��ટક કવર પાર ઈટ
કે બી� કોઈ ભર� વ��ુ �ુકો જેથી �સલો-�પટ ને હવા ના મળે. 
�સલો-�પટ ને આવી ર�તે ૪૫ �દવસ માટ ેરહેવા દો. ૪૫ �દવસ પછ� સાયલેજ તૈયાર થયી જશે. 
એકવાર �સલો-�પટ ને ખોલો એના પછ� ��ગથી બચવા માટ ે૪૫-૬૦ �દવસમાં એનો વપરાશ કરવો
જ�ર� છે.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

�ા ઘાસચારા માંથી સાયલેજ બનાવી શકાય?



ક�પાઉ�ડ ફ�ડ (દાણ) �વશે �ણો
મોટા ભાગે પ�ુપાલક એ�ંુ �વચારે છે જે દાણ પેલેટ (સેવ) ના �વ�પ માં હોય એ
ક�પાઉ�ડ ફ�ડ છે. આ હક�કત નથી. પેલેટ ફ�ડ બાજર� થી પણ બને અને કપાસીયા
ખોળ થી પણ બની શકે. ક�પાઉ�ડ ફ�ડ એટલે સંયોજન દાણ જે ૧૫ થી ૨૦ ઘટકો ઉમેર�
એને �મ��ત કર� ને બનાવામાં આવે છે. ક�પાઉ�ડ ફ�ડ ની �ુણવ�ા એના પરથી ન��
થાય છે એમાં �ંુ ઘટકો ઉમેરેલ છે અને એ પણ કેટલા �માણ માં. જેમ કે �ુ�રયા એ પ�ુ
માટ ે �ોટ�ન નો �ોત છે પણ એ �ટા�ડ��સ �માણમ� હો�ંુ જોઈએ. વ�ુ �ુ�રયા
નાખવાથી �ોટ�ન તો જ�ર વધે છે પણ પ�ુ ના શર�ર પર એની માઢ� અસર થાય છે. જો
દાણ માં ૧% �ુ�રયા વધારે હોય તો એના થી ૩% જેટ�ંુ �ોટ�ન વધી �ય છે. બ�ર
માં એવા પણ ક�પાઉ�ડ ફ�ડ છે જેમાં �ોટ�ન ૨૨% તે તેનાથી વધારે હોય છે પણ એમાં
�ુ�રયા �ંુ �માણ કેટ�ંુ છે એ સમજ�ંુ જ�ર� છે. ક�પાઉ�ડ ફ�ડ ફો��ુ�લેશન �ારા
બનાવામાં આવે છે જેમાં જ�ર� ઘટકો ઉમેર� એને બેલે�સડ ફ�ડ બનાવામાં આવે છે,
જેથી પ�ુ ને જ�ર� પોષક ત�વો જેવા કે �ોટ�ન, શ��ત, ફેટ, ફાઇબર, �વટા�મ�સ વગેરે
મળ� રહે. કુદરતી ર�તે પ�ુ નો �વકાસ થાય અને એના દૂધ અને ફેટ માં વધારો થાય એના
માટ ેપ�ુ ની તંદરુ�તી બહુ જ અગ�યની છે. મા� દૂધ અને ફેટ ટૂ�કા ગાળા માં વધે અને
પછ� પ�ુ માં સમ�યા આવો જેવી કે દર વષ� ગાભણ ના થવી,, વાર�વાર બીમાર થવી,
બી� વષ� દૂધ ઘટ� જ�ંુ વગેરે તો પ�ુપાલક ને દાણ �વષે �વચાર�ંુ બહુજ જ�ર� છે.
ઓછુ�  ખવડાવો પણ સા��  ખવડાઓ. 

દાણ ની �ુણવ�ા એના દેખાવ પરથી નહ� પણ એમાં રહેલા પોષક ત�વો પરથી ન�� થાય.     

ઓછુ�  ખવડાવો પણઓછુ�  ખવડાવો પણઓછુ�  ખવડાવો પણ   
સા��  ખવડાવો.સા��  ખવડાવો.સા��  ખવડાવો.
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સગભા� પ�ુ ની સંભાળ કેવી ર�તે રાખશો 
પ�ુ ને આરામથી ઉભા રહેવા અને બેસવા માટ ે�ૂરતી જ�યા �દાન કરો.
સમયસર દૂધના ઉ�પાદન માટ ેઅને તાવ, ક�ટો�સસ વગેરેની સંભાવનાને ઘટાડવા માટે
પ�ુને �ૂરતા �માણમાં રેશન (ખોરાક) આપો. .
ગભા�વ�થા દર�મયાન, પાણીની આવ�યકતાઓ પર �વશેષ �યાન આપ�ંુ આવ�યક છે;
ચો��ંુ પીવા�ંુ પાણી ૨૪ કલાક ઉપલ�ધ હો�ંુ જોઈએ.
સગભા�વ�થાના છે�લા ૩ મ�હના દર�મયાન, પ�ુને ચરાવવા માટ ેવ�ુ દૂર લઇ જવી
જોઈએ નહ� અને ચરાવવા માટ ે�ચ નીચવાળા ર�તાઓ ને ટાળો. 
�તનપાન કરાવતા �ાણીઓને સાતમા સગભા�વ�થાના મ�હના પછ� ૧૫ �દવસની અંદર
�ૂકવવા જોઈએ.
ખાસ કર�ને ગાય ને �થમ અથવા બી� ગભા�વ�થાના �ક�સામાં છઠા અથવા સાતમા
મ�હનાથી, ગાયના શર�ર, પીઠ અને ઓડરની મા�લશ કરવી જોઈએ.
સગભા� �ાણીઓ ને �વહાય એના ૪ થી ૫ �દવસ પહેલા, �વ�થ અને �ૂય��કાશવાળા
�વ�તારમાં અલગથી બાંધો. 
ડા�ગર ની ��ો �ાણીઓ માટ ેપથાર� સમાન છે માટ ેહોય તો એને જમીન પર પાથરો
જેના પર પ�ુ ને બેશવાથી આરામ મળે. 
�વહાણ ના છે�લા 2 �દવસ દર�યાન �ાણીઓની �ુબ જ સંભાળ રાખો ખાસ કર�ને
જેનો પહેલી �ડ�લવર� છે.  

�વહાણ ના છે�લા 2 �દવસ દર�યાન �ાણીઓની �ુબ જ સંભાળ રાખો ખાસ કર�ને જેની 
 પહેલી �ડ�લવર� છે.
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�વહાણ પછ� પ�ુ ની �ંુ સંભાળ રાખશો 
�ડ�લવર� દર�મયાન, �ાણીઓ ઘણાં તાણમાંથી પસાર થાય છે. તેથી, તેઓની �ૂખ
ઓછ� હોય છે અને તેમના શર�રની જ��રયાત કરતાં �ૂબ ઓછુ�  ખાવા�ંુ વલણ ધરાવે
છે. �ૂખ ઓછ� હોવાથી ગાય અને ભ�સને બાફેલા ચોખા, ઘ�ની �ૂકુ�  ઘાસ, ખાવા�ંુ
તેલ, ગોળ, બાફેલી બાજર�, આદ,ુ કા�ંુ ���  વગેરે આપો. 
ખોરાક હળવો અને હુ� ફાળો આપો.  આ �કારનો આહાર �વહાણ પછ�ના 2-3 �દવસ
માટ ેઆપવો આવ�યક છે. �ાણીઓને તા� લીલો ઘાસચારો અને પાણી આપવા�ંુ
અવ�ય રાખો.
પ�ુ �ંુ રેશન ગરમ હો�ંુ જોઈએ, પાણી ઉકાળ�ંુ કે ગરમ ન હો�ંુ જોઈએ. અને તાજુ�
પાણી હો�ંુ જોઈએ. દૂધ આપતી  ગાયો માટ ે�ુ�ધ પીવા�ંુ પાણી �ૂબ જ જ�ર� છે,
નહ� તો તેઓમાં રોગો થવાની સંભાવના છે.

ખ�નજની ઉણપ અને દૂધના
તાવથી બચવા માટ,ે દરરોજ
આહારમાં �ૂરતા �માણમાં
ખ�નજ આપો ખાસ કર�ને
કે��શયમ �દાન કરો.
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મેલી ન પડવાના કારણો

ગાયની �ૃ�ાવ�થા.
પ�ુ�ંુ �વા��ય સા��  ના હોય.
�ુસેલો�સસ.
અ�ય બે�ટ�ેરયલ ચેપ.
ગભા�શયની �ના�ુઓની શ��તનો અભાવ.

સામા�ય ર�તે જો �ડ�લવર� નોમ�લ થયી હોય તો ૫ થી ૬ કલાક માં મેલી એની ર�તે જ પડ�
જતી હોય છે. પર� �ુ અ�ુક વાર મેલી પડતી નથી તો એની પાછળ નીચે �ુજબ કારણ
જવાબદાર હોઈ શકે માટ ેતરત તમારા વેટરનર� ડૉ�ટર ની સલાહ લો. 



safe and
digestible.
PREMIUM QUALITY CATTLE FEED

ક�પાઉ�ડ ફ�ડ

�મ�સ આહાર 

સ��લીમે�ટ ફ�ડ

ગો�ડ પેલેટ �સ�વર પેલેટ મકાઈ દાણ
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