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कुखुरा पालन ब्यवसायमा घ्यारघ्यारको समस्या अहिले प्रमुख रोगको रुपमा 
देखखन्छ। कुखरुाले घ्यारघ्यार गने बितिकै सस आर डि (C.R.D) अर्ााि क्रोतनक 
रेस्पीरेटरी डिजिि भनी ट्यामुसलन र ट्यामुहटन िस्िा एजन्टिायोहटक प्र्योग गने 
प्रचलन आम नेपाली ककसानगरुमा रिेको पाइन्छ। वास्िवमा भन्दा घ्यारघ्यार 
कुनै बिशषे रोग नभइ बिसभन्न रोगिरुको साझा लक्ष्यण िो। ब्याकटेररया, 
भाईरस, ढुसी र अनुपयुक्ि िापक्रमा भेजन्टलेसनको कार्ले गदापनी कुकुरामा 
घ्यारघ्यारको अर्ााि श्वासप्रश्वासका समस्या देखखन्छ। 

कुखुरा िन्मिात्नै श्वासप्रश्वासका रोगिरु िाट िढी प्रन्िाबिि िुन्छन। कुखरुाको 
श्वासप्रश्वास प्रणाली अन्य िनािको िुलनामा फरक िुन्छ । कुखुराको फोक्सोको 
िन्कने र खुम्चने क्ष्मिा अन्य िनािरको िुलनामा तनकै काम िुन्छ। कुखरुामा 
िायफ्राग्म पतन िुुँदैन, फोक्सोका रक्िनसलिरु मससना र कम्िोर िुन्छन । 
फोक्सोका अलिा बिसभन्न ककससम्का िावा र्ैलीिरुले श्वासप्रश्वासमा भाग 
सलन्छन । िसर्ा अन्य प्राखणको िुलनामा कुखरुामा श्वासप्रश्वास सम्िन्धी 
रोगिरुिाट िढी प्रभाबिि िुन्छन । माम्सपेशीको बिकासको िुलनामा ब्रोइलर 
कुखुरामा फोक्सोको बिकास कमिुनाले ब्रोइलरिरु तय रोगिरु िाट अझ िढी 
ग्रससि िुन्छन। घ्यारघ्यारलाई श्वासप्रश्वास सम्भन्धी रोगको मुख्य लक्ष्यणको 
रुपमा सलइन्छ। 

के के हुन त घ्यारघ्यार लक्ष्यण  ेेिनने रगहहु ? 

१) क्रोतनक रेजस्परेटेरी डिजिि ( C.R.D) 



 यो रोगमा इकोप्लास्माग्यासलसेजप्िकम भने ब्याक्टेररयाले लगाउने रोग िो । 
 यो रोगलाा्गेमा श्वासप्र्श्वास गने गािो िुने, मुखखोलेर श्वास फेने , िाक्छयु गने, 

नाक्िाट ससगानिज्न,े आुँखामा कचेरा देखखने र मुख वरीपररको भाग सुनेने िस्िा 
लक्ष्यणिरु देखखन्छन। 

 एकचोटी लागगसके पछी यो रोग खोरमा लामो समयसम्म रहिरह्न्न्न्छ र िि 
कुनै कारणिस कुखरुा िनािमा आउछन त्यो िेलामा यो रोग देखखन्छ । 

 यो रोग अन्िािाट चल्लामा पतन सना सक्दछ । 
 एजन्टिायोहटकको उगचि प्रयोग िाट यो रोग्को उपचार गना सककन्छ। 

२) कोसलव्याससलोससस अर्वा इे कोली सन्क्रमण 

 यो रोगपतन ब्याकटेररयाको कारणले लाग््छ र (C.R.D) सगसगै पतन देखखन्छ । 
 श्वासनलीको भीत्रीखझल्ली नस्ट िुने अवस्र्ािरु िस्िै रानीखेि, आइ बि, सस आर 

डि सक्रमणमा यो रोग सििै लाग्दछ । क्लेिो, मुटुर ा्, अ्य सभत्रीअङगमािालो 
अर्ााि फाइबब्रन देखखन्छ गचरेर िेदाा । 

 एन्टीिायोहटकको प्र्योग ्वारा उपचार गररन्छ । 

३) फ्वलकोलेरा र फ्वल कोराइिा 

 तय दिैु रोग ब्याकटेररयाको कारणले लाग्ने रोगिरु िुन । 
 नाकिाट ससगानआउने आुँखािाट आसु आउने लोिी सुनेने िुन्छ । 
 फवलकोलेरामा छेरौटे समेि देखखन्छ । 
 दिैु रोगिरु एन्टीिायोहटकको प्र्योग ्वारा उपचार गररन्छ । 

४) इन्फेजक्सयस ब्रोन्काइहटस ( आइे बि) 



 यो रोग कोरोना भाईरस िाट लाग्ने रोग िो । 
 मुख्यगरी कुखुराको श्वासप्र्श्वास प्रज्नन र सिगौलामा असर गदाछ । 
 यो रोग लागेमा कुखरुामा उत्पादन घट्ने, खोकी लाग्न,े अन्िाको िोक्रा पािलो 

िुने, अन्िाको सेिो भाग पानीपानी 
 िुने, घ्यारघ्यार गने, दानपानी कम खान ेआदी लक्ष्यणिरु देखखन्छन । 
 उपचार कठीन छ िर उगचि समयमा भ्याजक्सनको प्रयोग गरी यो रोगिाट 

कुखुरालाई िचाउन सककन्छ । 

५) INFECTIOUS LARYNGOTRACHITIS (ILT) 

 CRD म्िस्िै यो रोग पतन कुखुरामा सधैंभर रहिरह्न्न्छ अनी िि कुखरुािरुमा 
िनाि पैदा िुन्छ ितेि िेला देखखन्छ 

 यो रोग भाईरसिाट लाग्दछ । 
 यो रोग लागेमा कुखरुामा उत्पादन घट्ने, खोकीलाग्न,े घ्यारघ्यार गने , दानपानी 

कम खाने आदी लक्ष्यणिरु देखखन्छन,। 
 गचरेर िेदाा श्वासनसलमा रगि समगिि ससगान िुन्छ । 
 उपचार कठीन छ िर उगचि समयमा भ्याजक्सनको प्रयोग गरी यो रोगिाट 

कुखुरालाई िचाउन सककन्छ । 

६) रानीखेि 

 यो रोग श्वासप्र्श्वास, स्नायुर ा्, प्रिनन प्रणालीलाई असर गछा । 
 चुच्चो र नाकिाट पानी िस्टो िाक्लो पदार्ा तनकाल्छ । 
 कुखुराले टाउको झाट्काल्ने र घाटी िान्ने िटाने गछा। 
 एकै ठाउमा फनफनी घुम्ने , पछाडि हििंड्ने, आदी लक्ष्यणिरु देखा प्रदछन । 



७) ििा फ्लु 

 यो रोगलाई कुखुराको मािामारी पतन भतनन्छ। 
 HPAI मा उच्च मतृ्युदर िुन्छ । 
 LPAI मा घ्यारघ्यार िढी देखखन्छ । 
 ससउरा लोिीतनलो र सुतनने िुन्छ । 
 आुँखा पाक्र्ने खुट्टामा रक्ििाििरु देखखन्छ । 

८) फवलपक्स (मिला) 

 यो रोगग्मा कुखुराको ससउर, आुँखा, लोिीमा स-साना घाऊ र फोका िरु देखखछ, 

सुरुमा रािो देखखने दाना बिस्िारइ िढछ र कालो िुन्छ । 
 मुख िर्ा श्वासनसलमा घाऊ िनकेोले घ्यारघ्यार पतन देखखन्छ । 

९)  एमोतनयाबिसाक्ि 

 खोरमा एमोतनयाको मात्रा िढी िुुँदा यस्ले कुखरुाको आुँखा िर्ा श्वासनसललाई 
असर गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्ष्यमिा फलस्वरुप िस्िा रोगिरु सििै लाग्दछन 
। 

 यो सम्स्या िटाउन खोरमा उगचि भेजन्टलेसनको ब्यिस्र्ा गने, स्वोत्तरको 
ब्यब्स्र्ा रािो गने, चुन्को प्रयोग गने सककन्छ। 

१०) यसका अलिा अन्य ढुसीिन्य रोग िरुमा पतन घ्यारघ्यार देखखन सक्छ । 

उपचार तथा रगकथाम 



 नेपाली ककसानिरुमा श्वासप्र्श्वास वा अन्य सम्स्या कुखरुामा देककने बििीकै 
आफुखुसी एजन्टिायोटीक प्रयोगगने चलन छ िर िर्ाभािी एजन्ट िायोतिक 
चलाऊदा कुखरुामा अझ िढी मतृ्यु दर िढ्न सक्छ। िसर्ा भेटेररनररयनको 
सल्लािा र सेजन्ससभटी परीक्ष्यण पछीमात्र एजन्टिायोहटक प्रयोग गनुापछा । 

 बु्रडिङ िापक्रम, सापेक्षिक आद्रिा नसमल्दा सानै उमेर देखी कुखुरामा 
श्वासप्रवासको समस्या देखखन र्ालदछ। िसर्ा ब्यब्स्र्ा पककय पििरु िस्िै 
िापक्रम, भेजन्टलेसन, कुखुराको सङ्खख्या उपयुक्ििुनु पदाछ। बु्रडिङ को समयमा 
बिशषे ख्याल पुराउनु पदाछ । 

 कतिपय रोगिरु िसिै अन्िािाट चल्लामा सने िुुँदाववश्वाससलो ह्न्याचररिाट मात्रा 
चल्ला िाल्नुपछा । 

 रानीखेि,IB फवलपक्स,आदी रोगिरु बिरु्द समयमै उगचि ििरले खोप लगाउनु 
पदाछ । 

 िैबिक सुरिाको उपायिरु अगधकिम रुपमा अिलम्िन गनुापछा। 
 


