
ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫീഡ്സ്  

ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ  -ഓൾ  ഇൻ വൺ ഫീഡ്സ് ഉപയ ാരിക്കുയപാൾ അളവ ്

കണക്കാക്കുന്ന രീതി . 

ഉപയ ാക്താക്കൾക്ക ് രണ്ടു രീതി ിൽ കകതീറ്റ ുടെ അളവ് കണക്കാക്കാാം . 

ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എഗ്ത തൂക്കമായണാ ടകാെുത്തുടകാണ്ടിരിക്കുന്നത് അടത 

അളവ ് തടന്ന ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫീഡ് ഉപയ ാരിക്കാാം  അടെങ്കിൽ 

താടെപ്പറ ുന്ന ഗ്പകാരമുള്ള ശാസ്്ഗ്തീ മാ ി നിർയേശിക്കടപ്പെുന്ന അളവുകൾ 

പിന്തുെരാാം. 

കൈതീറ്റയുടെ അളവ് (ടവള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ്) :- ഒരു 

ദിവസ്യത്തക്കുള്ള കകതീറ്റ ുടെ അളവുകൾ താടെ ടകാെുക്കുന്നു. പുെ് / 

ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ /കവയക്കാൽ ആവശയത്തിന് കകതീറ്റ ്ക്കു പുറടമ  

ടകാെുക്കുക  

കറവപ്പശു/എരുമ :- ഒരുദിവസ്ടത്ത ടമാത്താം പാൽ എഗ്തട ന്നു കണക്കാക്കുക 

യശഷാം ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 400 ഗ്രാാം തീറ്റ ുാം കൂൊടത ശരീര സ്ാംരക്ഷണത്തിന് 2.5 

മുതൽ 3.5 കിയലാ തീറ്റ വടര ുാം . 

ചിനപ്പശു(വറ്റുകാലാം / കഗ്ഡ പീരീഡ്്) :- 4 കിയലാ 

കന്നുകുട്ടി (കാഫ് ) / കിൊരി (ഹീഫർ ) :- ശരീര ാരത്തിന്ടറ 3 ശതമാനാം 

യപാത്ത് :- ശരീര ാരത്തിനട്റ 3 ശതമാനാം 

പന്നി :- ശരീര ാരത്തിനട്റ 3 ശതമാനാം 

മു ൽ:- ശരീര ാരത്തിനട്റ 2.5 ശതമാനാം 

ആെ:്- ശരീര ാരത്തിനട്റ 2.5 ശതമാനാം 

കുതിര:- ശരീര ാരത്തിനട്റ 1 ശതമാനാം 

ഗ്രാൻഡ ് മാസ്റ്റർ തീറ്റ ടൈാെുചക്കണ്ട രീതി :- യമൽപ്പറഞ്ഞ അളവുകൾ നെ 

വളർച്ചക്കുാം ഉതപ്ാദനത്തിനുാം യവണ്ടി ഒരു ദിവസ്യത്തക്ക ് ടമാത്താം  

ആവശയമാ  കകതീറ്റ ുടെ മാഗ്താം അളവാണ ് . ഇത ്രണ്ടു യനരമാ ിയട്ടാ മൂന്നു 

യനരമാ ിയട്ടാ ടകാെുക്കാാം . തീറ്റ ടവള്ളത്തിൽ നനയച്ചാ , കുെയച്ചാ ,കട്ടി ുള്ള 

പാ സ്രൂപത്തിയലാ ടകാെുക്കാാം . തീറ്റ ിൽ ടവള്ളാം യചർത്തതിന് യശഷാം 

യവവിക്കുകയ ാ കുതിരാൻ ടവക്കുകയ ാ ടചയേണ്ട ആവശയമിെ അയപ്പാൾ 

തടന്ന ടകാെുക്കാാം. കകത്തീറ്റ ടകാെുത്ത ് ഉെടന തടന്നട ാ അടെങ്കിൽ 

കകതീറ്റക്ക് മുയപാ,  പുയൊ ഇലവർഗ്ഗങ്ങയളാ കവയക്കായലാ 



ടകാെുക്കാവുന്നതാണ് . തീറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള ഇെയവള / വിഗ്ശമ സ്മ ാം 8 

മണിക്കൂറിൽ കുറ ാതിരിക്കുന്നതാണ് നെതു . 

 

ഗ്രാൻഡ ് മാസ്റ്റർ തീറ്റ പുതിയതായി ടൈാെുക്കുചപാൾ :-  നിലവിൽ 

ടകാെുത്തുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന തീറ്റ ഏകയദശാം 25 % മാറ്റി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ തീറ്റ 

യചർക്കുക 5 ദിവസ്ാം കെിഞ്ഞു അെുത്ത 25 % മാറ്റുക ഇത്തരത്തിൽ 4 ഘട്ടമാ ി 20 

ദിവസ്ാം സ്മ ടമെുത്തു സ്ാവധാനത്തിൽ  പൂർണമാ ുാം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ  

തീറ്റ ിയലക്കു മാറാവുന്നതാണ ്.  

പൂർണമാ ുാം  ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ തീറ്റ ിയലക്കു മാറി തിനുയശഷാം കാൽസ്യാം 

മിനറൽസ്് വിറ്റമിൻസ്് ലിവർ യൊണിക്ക്  ീസ്റ്റ് ഉപ്പ് കൂൊടത മറ്റു തവിെുകൾ 

ധാനയങ്ങൾ പിണ്ണാക്കുകൾ തുെങ്ങി വട ാന്നുാം തീറ്റ ിൽ യചർയക്കണ്ട 

ആവശയമിെ . 

ഗ്പതയൈ ഗ്രദ്ധക്ക ് :- മുകളിൽ സ്ൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീറ്റ ുടെ അളവുകൾ 

യവരത്തിലുള്ള വളർച്ചട  ുാം ഉല്പാദനടത്ത ുാം അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തി ാണ് 

എന്നിരുന്നാലുാം സ്ാധാരണ ാ ി ദിവയസ്ന ടകാെുക്കുന്ന പുെുാം ഇല 

വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുാം പുറടമ കൂെുതൽ  പുെുാം ഇലവർഗ്ഗങ്ങളുാം ടകാെുത്തുടകാണ്്ട 

കകതീറ്റ ുടെ അളവ് കുറ ്ക്കാൻ ഗ്ശമിക്കാവുന്നതാണ് . ഏകയദശാം 6 കിയലാ 

തീറ്റപ്പുെ ്/ 2.5 കിയലാ കസ്യലജ ്സ്മാം ഒരു കിയലാ കകത്തീറ്റ എന്നരീതി ിൽ 

കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് (ജലാാംശടത്ത മാഗ്താം അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തി ുള്ള 

കണക്ക്് ) .  

മൃരത്തിനട്റ ഗ്പാ ാം , ഗ്രീഡ് , തീറ്റ പരിവർത്തന യശഷി , കാലാവസ്ഥ 

തുെങ്ങി വട ൊമനുസ്രിച്ചു വളർച്ച ിലുാം ഉത്പാദനത്തിലുാം വയതയാസ്ങ്ങൾ 

വരാടമന്നതിനാൽ കൃതയമാ  നിരീക്ഷണത്തിനു യശഷാം കകതീറ്റ ുടെ ുാം 

പുെിന്ടറ ുാം ഇലവർഗ്ഗത്തിന്ടറ ുാം ഏറ്റവുാം ടചലവ ് കുറഞ്ഞതുാം 

നിങ്ങൾക്കനുയ ാജയമാ തുമാ  ഒരനുപാതാം നിങ്ങൾക്കുതടന്ന 

ഗ്കമീകരിക്കാവുന്നതാണ് . 

 

ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫീഡ്സ്  

www.grandmasterglobal.com 

കസ്റ്റമർ ടക ർ : 90 72 313 123 

അങ്കമാലി 

http://www.grandmasterglobal.com/

