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MIDFT - MEHSANA

      

MIDFT, 
(  , )

     

MIDFT  B.Tech (Dairy Technology)    -   2022-23
MIDFT,        -  B.Tech (Dairy Tech.)     

          MIDFT     .
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ેઆપણા પશુઓના ખાણ દાણ અન ેઘાસચારામાં અણીદાર ધાત ુજમેકે સોયં, વાયર, પીન વગેર ખાવામા ંઆવે તો ત ેપશુની 

બી� નંબરની હોજરીમાં કાયમ માટે પડી રહેછે. પરંતુ ંખોરાક ના પાચન માટે હોજરી ન ુસતત સંકોચન અન ેિવ�તરણ થતુ ંરહેતુ ં

ે ેહોવાથી આ અણીદાર ધાત ુહોજરીની િદવાલમાં ધીર ધીર ભોકાય છે. જનેા કારણ ે�થમ અન ેબી� હોજરીના િનયિમત 

સંકોચન અન ેિવ�તરણ ની �િ�યા અવરોધાય છે. શ�આતમા ંપશુને પીડા અન ેઆફરો આવેછે. સમય જતા ંઆ ભોકાયેલ ધાત ુ

છાતીના પડદા તેમજ �દયની દીવાલસુધી ઈ� પહોચાડે છે. ગળામાં સોજો આવે, પાતળા ઝાડા થાય છે. પશુને ઉઠવા 

બેસવામા ંઅન ેઢાળમા ંચાલવામાં તકલીફ થાય છે. આવા સજંોગોમાં પશુના પેટની શા�િ�યા થી અણીદાર ધાત ુકાઢવી એજ 

એક ઉપાય છે. ખેરાલુ પશુ�વા��યકે��ના પશુિચિક�સકો �ારા આવી એક ગાયપર તાજતેરમાં સફળ શ��ીયા કરવામા ં

આવી.આવા રોગ ન થાય ત ે માટે પશુ માિલકોએ ઘાસચારાના નીરણ વખત ેતેમા ંઅણીદાર ધાત ુઆવી ન �ય તેવી કાળ� 

રાખવી જોઈએ તેમજ બ�રના ખાણદાણ ન ખવડાવતા ંડેરીના દાણનોઆ�હ રાખવો કારણકે સાગરદાણના કારખાનામા ં

ધાત ુદાણમા ંન આવ ેતેમાટે લોહચુ�બક �ારા દાણના ઘટકો ભેળવતી વખત ેચકાસણી કરવામા ંઆવ ેછે. પશુ માિલકોન ેિવિદત 

થાયકે આપના મોઘા પશુધનન ેઆવા રોગથી મુ� રાખવા કાળ� રાખી દાણ અન ેઘાસચારો આપો. 
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