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పోషకఆహారం(Nutritious Diet)
 ఉపయోగం:              పశువు ఆరోగయస్థితి 

శక్తి

 లోపం:                       బరువు తక్కువగా ఉండడం
బలహీనముగా ఉండడం                                      



పో షక్ ఆహారం
➢ప్రపోటీన్లు

➢పండిపదారా్థలు

➢ప్రొవ్వు పదారా్థలు

➢ఖనిజలవణాలు

➢విటమిన్లు

➢నీరు
Silage Bales

Coconut oil cake Pellet feedConcentrate feed



ఆహారం వరగీక్రణ
 1.పీచు పదారాి లక (Roughages) 60%

 అల్ఫా ల్ఫా (Green Grass),స్యె లేజీ,హే (Hay)

 2.దాణా (Concentrates) 40%

 వేరుశనగ చెకక

 న్లవ్వు లచెకక

 3. ఖనిజలవన మిశరమములక 

Mineral Mixture



ఖనిజాలక

 స్థూల  మూ కాలు:
(Macro Minerals)

1.కాల్షయిం(Ca)

2.మాగ్ని సియం(Mg)
3.ఫాస్ా రస్(P)
4.పొటసీయం(K)
5.స్లా ర్(S)
6.క్ల ున్ (Cl)
7.సోడియం (Na)



ూక్ష్మ మూ కాలు(Micro Minerals)

1.ఇన్లము

2.తుతుునాగం(Zn)

3.ర్థగ్న

4.మాంగనీసు

5.అయోడి్

6.ోబాల్ట్

7.స్యలీనియం

8.మాల్షబ్డనెమ్

9.ప్రోమియం



➢కాలి్షయం(Ca): 
 లాభం: ఏముకలనిర్థా ణం

కండర్థలస్ంోచము

రక ుం గడకెట్్టట

 లోపం:  ఎముకలుమెత్ుబడుట

వంకరకాళ్ళ వె్య ధి (Rickets)

బోలుఎముకవె్య ధి(Osteoporosis) 

(ముస్ల్షత్నములోఎముకమెత్ుబడుట)

వృద్ధికంగ్నపోవటం,

పాలద్ధగుబడిత్గ్నపిోవటం, 

చూడికటక్పోవడం,

పునరుత్ప త్తుఆలస్ె ం
 చిక్తతస: పీచు పదారాి లక (Roughages)-

అల్ఫా ల్ఫా ,స్యె లేజీ,హే (Hay) 

ఖనిజలవన మిశరమములక
i/V Calcium fluids (Calborol)

Calcium supplements

Milk Fever – Hypocalcaemia
Sternal Recumbency & Lateral 
Recumbency

వంకర

కాళ్ళ వా్య ధి



ఫాస్ఫ రస్

 లాభం:ఎముకలనిర్థా ణం

ఎదుగుదలక,

పాడిద్ధగుబడికి

 లోపం:  పైకా(PICA)
Chewing of unusual foods

such as wood or 

other materials

 చిక్తతస: ఖనిజలవన మిశరమములక క్లిపథన దాణా,
గోధుమలఊక,

ఎముకలమిశరమము (Bone Meal)

Mineral Block



మెగగీస్థయం
 ల్ఫభం:ొనిి ఎంజైములుపనిచేయుటక

 లోపం: Grass Tetany, Grass staggers mainly 

in animals (చిని మనయు పెదద ఆవ్వలు, గొప్రె పలులు)
which graze on a  bush  growth of 

grass in monsoon

మూరఛ (tremors and convulsions)
 చిక్తతస: ఖనిజలవన మిశరమములక

(Mineral Mixture)

Inj.Calcium Magnesium borogluconate



సోడియం స్థ రైడ్మరియుపోటాసియం

 ల్ఫభం: ప్రదవస్ంతులనము(Fluid Balance), 

జీర ణరస్ములుపనిచేయుట,

నరముల వె వస్ా

గుండెపనిచేయుట.

 లోపం:చురుగి్గలేకపోవటం,

పాడిపశువ్వలలోబరువ్వత్గటిం,

పాలుత్గడిం

 చిక్తతస: ఖనిజలవన మిశరమములక, 
ఉపుు  రోజు 25ప్రగ్గ - 50 ప్రగ్గ.   

Licking  of  Mineral Block



ఇనుము
 లాభం: O2సరఫరా చేయడంలో ఉపయోగ పడుత ంది

 లోపం: చూడి క్ట్టక్ పో వడం ,
యదక్క రాక్ పో వట్ం ,
వ్ాయధి నిరోధక్ శక్తి తగీడం

Pale CMM due to anaemia

(రకి్ హీనత)

 చిక్తతస: పపుు జాతి పశుప్రగ్గసాలు ,

గడిి ,
నువుుల పథండి 
చెక్ులక మొక్ుల ఆక్కలక 



రాగి
 ల్ఫభం: హీమోగోుబి్త్యారీ,

ఎముకలుదృఢంగ్గఉండుటక

ఎంజైముు త్యారీకిఉపయోగపడతాయి

 లోపం : వంప్రట్టకలురంగుమారతాయి,

ఎముకలుపెళుసుగ్గమారతాయి,

పాండురోగం వసుుంద్ధ(leukoderma),

Swayback

చూడికటక్పోవడం,

ఆలస్ె ంగ్గయుక ువయసుు కర్థవడం,

 చికిత్ు : వేరుశెనగచెకక ,

ఆకలు ,గ్నంజలు ,పశుప్రగ్గస్ంత్వ్వడు

పాండు రోగం 

Mineral Bolus
Sway Back in Horses



మంగనీసు
 ల్ఫభం: ఎంజ ైముల ఉతుతిి 
 లోపం : ఎముకలపెరుగుదల క్లస్ుంస్సుుంద్ధ,

టండాన్జారడం,

నడవలేవ్వ,

చూడికటక్పోవడం,

అండాశయాలుచిని గ్గఉండడం,

మూగఎద,

ఎదకర్థకపోవడం,

గరభ ప్రసావం,

అవలక్షణాలదూడలుపుడతాయి. 

 చికిత్ు : తవుడు ఆక్కలక, పచిిమేత

టండాన్

జారడం



అయోడి్
 ల్ఫభం:మాంస్కృతులవినియోగం

లోస్హాయపడతాయి,

ఇన్సు ల్షన్మరియుథైరాక్సు న్హార్మమ న్రైఉత్ప త్తి.

 లోపం:గ్గయిటర్,

వె్య ధినిరోదక శకి ుత్గిుతుంద్ధ, 

ొద్ధదగ్గలేదామొత్ుంవంప్రట్టకలుఊడటం,

➢ పునరుత్ప త్తువె వస్లాలోలోపాలు

గరభ ప్రసావ్యలు,

స్కాలంలోఎదకర్థకపోవడం,

త్తనగ్నపొర ుడం,

వంప్రట్టకలులేనిపలులుపుటడ్ం,

అసాధారణఎదలక్షణాలుచూపంచడం,

మాయవేయకపోవడం.

 చికిత్ు :అయోడి్ఉపుప వ్యడాల్ష

వట్ట్ పశువ్వలురోజుక 25ప్రగ్గ.

పాడిపశువ్వలక 50ప్రగ్గఅవస్రం

Mineral Salt Block



ోబాల్ట్
 ల్ఫభం: విటమిన్ B12 త్యారీలోఉపయోగపడుతంది,

రక ుకణాలవృద్ధకిిఉపయోగపడుతుంద్ధ

 లోపం: పాండురోగం,

బరువ్వత్గడిం,

ఎదుగుదలలోపంచడం,

చరా ంబిరుసుగ్గఉండి

వంట్రుకులుఅస్విా స్ంిగాఉండటం,

హీమోగోుబి్లోపసుుంద్ధ

రక ుహీనత్,

ఆలస్ె ంగ్గయుక ువయసుు కర్థవడం,

గరభ ప్రసావ్యలు,

పునరుత్ప త్తుస్మస్ె లు

 చికిత్ు :ోబాల్ట్సాల్ట్రోజుక 2mgఇవ్యు ల్ష

Poor Lamb Growth



తతినాగం (Zn)
ల్ఫభం: పండిపదారా్థలు,

మాంస్ కృతులవినియోగంలోఉపయోగపడతాయి

విటమిన్ A వినియోగంలోఉపయోగపడతాయి

ఇన్లు ల్ష్,థైర్థకిు ్ఉత్ప త్తులోఉపయోగపడతాయి

లోపం: పేరకేరటోసిస్,

అండాశయంలోశిస్ులు,

పొదుగువ్యపుస్మస్ె ,

గ్నటల్ స్మస్ె లు,

కీళ్ ువ్యపులు,

చూడికటక్పోవడం,

వె్య ధినిరోధక శకి ులోపంచడం,

చరా ముపొడిబారటము .

చికిత్ు :చెకక లు ,త్వ్వడు ,ధానె పు గ్నంజలు

Parakeratosis in Calf



స్యలీనియం
 ల్ఫభం: కణజాలరక్షణలోఉపయోగ పడుతుంద్ధ

 లోపం: దూడలోు కండర్థలబలహీనత్ ,

ఆబోతులోు వీరె ఉత్ప త్తుత్గడిం ,

చూడికటక్పోవడం ,

గరభ ప్రసావ్యలు ,

మాయవేయకపోవడం

దీర ఘకాల్షక విరేచనాలు ,

పెరుగుదలలోపం,

కండరా లోతె రైమచ్చ లు (White muscle disease) , 

కాపర్హెయిర్లక్షణము ,

పొదుగువ్యపు

 చికిత్ు :వట్ట్ పశువ్వలురోజుక 0.3 ppm

పాడిపశువ్వలక 0.7ppmఅవస్రం

Cardiac Muscle Degeneration



మాల్షబ్డనెమ్
 ల్ఫభం: ఎంజైములచరె లలోస్హకరంగ్గపనిచేక్లసుుంద్ధ.

లోపం: న్డుమువంచిన్డుసి్తయి,

వంట్రుకలుబిరుసుగాఉంటాయి,

పునరుత్ప త్తుస్మస్ె లు

చికిత్ు :త్వ్వడు,ఆకలు,పచిి మేత్



ట్రోమియం
 ల్ఫభం: అండాశయాలోు ఫాల్షకల్టు వృద్ధకిి ,

LHహార్మమ న్సరై విడుద కుదోహదపడతంది

 లోపం: పునరుత్ప త్తుస్మస్ె లువసాుయి.

 చికిత్ు : తవుడు ఆక్కలక,పచిిమేత



ఖనిజ వణలోపంరాకుండా

➢ త్వుడు

➢

నూనెచేకక  :

RICE BRAN
RICE BRAN PELLETS

GROUNDNUT OIL CAKE
CORN OIL CAKESUNFLOWER OIL CAKE



చెటరై ఆకులు:

SUBABUL TREE LEAVES

AVISA TREE LEAVES



పప్పప జాత్తపశుట్రగాస్తలు

COW PEA

COW PEA

పైన్చెప్పప న్వనీీ అందిస్తిస్తధా్ మైన్ంత్వరకుఖనిజ వణలోపం

రాకుండాఉంుంది .




