
   

भा.कृ.अनु.प.-  
राष्ट्रीय अजवैिक स्ट्रैस प्रबधंन ससं्ट्था 

माळेगाि, बारामती -४१३११५, पुणे, महाराष्ट्र 

 आहारात आिश्यक अममनो आम्ले योग्य प्रमाणात 
ठेिािीत. 

 जीिनसत्त्िे आणण खवनज पूरक जसे की १ गॅ्रम 
व्हहटॅममन-सी/ललटर वपण्याच्या पाण्यातून उष्णतेच्या 
कालािधीत दिले तर फायिेशीर ठरते. 

 अमोवनयम क्लोराईड, पोटॅलशयम क्लोराईड      
आणण/ककिंिा सोमडयम बायकाबोनेट दिल्यास 
इलेक्रोलाइट  पुनसंचवयत करण्यात मित होत े ि 
कोंबड्ांची काययक्षमता सुधारते. 

 कोंबड्ांना व्हहटॅममन-ई िेणे अंडी उत्पािनासाठी 
फायिेशीर ठरते. 

 उष्णतेच्या कालािधीत कोंबड्ांना प्रोबायोदटक 
(लॅक्टोबॅलसलस स्ट्रेन) दिल्यास आतड्ांतील 
सूक्ष्मजीि संतुलन पुनसंचवयत करण्यास मित होते. 

योग्य छप्पर 
 चमकिार पृष्ठभाग हा गंजलेल्या ककिंिा गडि धातूच्या 

पृष्ठभागापेक्षा दुप्पट प्रमाणात सौरवकरणे पराितीत करू 
शकतो. त्यामुळे छप्पर धूळ आणण गंजमुक्त ठेिािे. 

 छप्पराचा पृष्ठभाग स्ट्िच्छ करून आणण रंगिून 
परािर्तिंतता िाढविली जाऊ शकते. 

पाणीपुरिठा 
 कोंबड्ांसाठी सतत स्ट्िच्छ ि थंड पाण्याची सोय 

असािी.  
 शेडमध्ये पुरेसा पाणीपुरिठा करािा. 

खाद्य व्यिस्ट्थापन 
 दििसाच्या थंड प्रहरी म्हणजे सकाळी लिकर ककिंिा 

संध्याकाळी पक्ष्यांना आहार द्यािा. 
 उष्माघाताचे दुष्पररणाम कमी करण्यासाठी खाद्यामध्ये 

चरबीचे प्रमाण िाढिून प्रलथनांचे प्रमाण कमी करािे. 
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कोंबड्ांचे 
उन्हाळ्यातील 
व्यिस्ट्थापन 



भारतातील  कुक्कुटपालन 
 कुक्कुटपालन पारंपररक काळापासून शेतीचा महत्िाचा 

घटक असून, शेतकर्यांना सोयीस्ट्कर आणण तुलनेने 
सोपा व्ययसाय आहे.  

 अंडी आणण मांस उत्पािनात भारत जगातील अग्रगण्य  
िेशांच्या यािीत समाविष्ट आहे. 

 कोंबडीचे मांस प्रथथिंनांचा एक स्ट्िस्ट्त स्रोत असून एकूण 
मांस उत्पािनात त्याचा सुमारे ४५% िाटा आहे. 

 अल्पभूधारक ककिंिा शेतजमीन नसलेल्या कुटंुबांना अन्न 
आणण उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करुन िेण्याची  
क्षमता कुक्कुटपालन क्षेिात आहे. 

कोंबड्ामंध्य ेउष्माघात  
 अंडी िेणार्या कोंबड्ांसाठी सरासरी ९-२२°C  आणण 

ब्रॉयलर साठी १८-२२°C  हे तापमान उत्तम मानले जाते. 
यात बिल झाला तर कोंबड्ामंध्ये उष्माघात सुरू होतो.  

 कोंबड्ामध्ये उष्णतेचे प्रमाण जर त्यांच्या कमाल 
उष्णता उत्सर्जिंत करण्याच्या मयायिेपलीकडे गेले तर त े
प्राणघातक ठरू शकते. 

 सूययप्रकाश, औष्ष्णक विवकरण, हिेचे तापमान, आर्द्यता; 
पक्षी िैलशष्ये, शेडची अिस्ट्था, इ. घटकांच्या एकवित 
पररणांमामुळे उष्माघात होतो.  

 कोंबड्ामध्ये उष्माघात िशयविणारी लक्षणे पुढीलप्रमाणे 
आहेत; श्वास घेण्यास िास, थकणे, पंख पसरिणे, सुस्ट्त 
होणे, तुरा आणण कल्ले अत्यंत वफकट गुलाबी होणे, 
डोळे वनस्ट्तेज होणे, अंड्ांचे उत्पािन घटणे, िजन ि 
किचांची गुणित्ता घटणे, तहान ि भूक कमी होणे, 
शरीराचे िजन कमी होणे, एकमेकास टोच्या मारणे, इ. 

कोंबड्ामंध्य ेउष्माघाताच ेव्यिस्ट्थापन  
कोंबड्ांच्या शेडची दिशा 
 शेड बांधताना लांब बाजू पिूय-पणिम दिशेने असािी, 

त्यामुळे सूययप्रकाश थेट पक्ष्यांिर पडत नाही ि 
शेडमधील उष्णता कमी होण्यास मित होते.  

खेळती हिा 
 शेडमधे हिा खेळती असािी ज्यामुळे शेडमधील 

अमोवनया, काबयन डाय ऑक्साईड आणण ओलािा कमी 
करणे सुलभ होते. 

 पररसंचरण पंख्याच्या िापराने हिा खेळती ठेिण्यास 
मित होते.  

आसपासची झाडेझुडेपे 

 शेडच्या आसपास वहरिळ असािी, त्यामुळे 
सूययप्रकाशाचे पराितयन कमी होिून शेडमधील उष्णता 
कमी होण्यास मित होते.  

 शेडच्या आसपास सािलीसाठी झाडे योग्य अंतरािर  
असािीत जेणेकरून िायुिीजनात अडथळा होिू नये ि 
त्या झाडांमुळे उंिीरआत येणार नाहीत. 

कोंबड्ािंर उष्माघाताचा पररणाम  
 खाद्याचे सेिन आणण पक्ष्याची पचनक्षमता कमी होते. 
 खाद्य रूपांतरण िर कमी होणे ज्यामुळे िजन 

िाढण्याचे प्रमाण मंिािून शरीराची िाढ कमी होते. 
 मांसाची गुणित्ता कमी होते. 
 अंड्ाचे उत्पािन आणण गुणित्तेचे नुकसान होते. उिा. 

अंड्ाचे किच कमकुित होिून अंडी फुटण्याचे 
प्रमाण िाढते. 

 प्रजनन क्षमतेिर विपरीत पररणाम होतो. मािीमध्य े
हामोन्सचा समतोल वबघडततो तर नरामध्ये िीयय आणण  
शुक्राणंूचे प्रमाण कमी होते, जजिंत शुक्राणंूच्या पेशींची 
संख्या कमी होते.  

 शरीरातील प्रवतर्द्व्ये कमी होिून कोंबड्ांची 
रोगप्रवतकार शक्ती कमी होते.  

 मरतुकीचे प्रमाण िाढते. 

कोंबड्ामंध्य ेउष्णता बाहरे टाकण्याची प्रवक्रया  
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