10. ೇೆ ಹುಳ ನ ೋಗಗಳ ಮತು ೕಟಗಳ ಯಂತಣ ಕಮಗಳ
ಗಂಟು ೋಗ :

ೋಾಣು: ೕೋಜು ಾ, ೊ ಾ ಾಂೈ 

1.

!ೆ"ಗಳ :

2.
•

ಹುಳಗಳ ೆಳವೆಯ ವಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ%&ೆ.

• (ೋಗ )ೆ*ಾ+ದ -ೆಲ/ಂದು ಸಲ 0ಣ ನ ಆ-ಾರದ ಕಪ56 ಚು-ೆ8ಗಳ ಹುಳ9ನ 0ೖ 0ೕ:ೆ
-ಾ -ೊಳ;ಬಹುದು.
ಹ#ೋ$ ಕಮಗಳ :

3.
•

ಶು=ತ>, ಪ?@ಾಮ-ಾ? Bೋಂಕು C ಾರ@ೆ.

•

ಆಧುCಕ ಪದEFಯ ಹುಳ Bಾಕ@ೆ ಮತು% ಾG =ೆH ಪ?ೕIೆ ಪಮುಖ ಹೋK ಕಮಗಳ.

!ಾಲು#ೊಂ&ೆ ೋಗ :
1. ೋಾಣು : ೈರ, ನೂLಯM Nಾ )ೆOೋ 
2. !ೆ"ಗಳ :
•

ಹುಳಗಳ ಶ?ೕರದ ಉಂಗುರಗಳ ಮಧQಾಗದ ಊS-ೊಳ;ತ%&ೆ.

•

ಹುಳ9ನ ಚಮT Uರುಕು UಟುH UW ಬಣXದ ದವ )ೊರಬರುತ%&ೆ.

3. ಹ#ೋ$ ಕಮಗಳ :
•

ಹುಳ Bಾಕ@ೆ ಮ ೆಯ ಾW ಸಂ*ಾರ-ೆ8 ಅವ-ಾಶ Cೕಡುವ5ದು.

•

ಹುಳಗWೆ ಸೂಕ% ಸZ[ಾವ-ಾಶ ಕ6ಸುವ5ದು.

•

ಶು=ತ>, ಪ?@ಾಮ-ಾ? )ಾ ೆ Bೋಂಕು C ಾರಕಗಳ ಬಳ-ೆ

• (ೋಗದ Fೕವೆ )ೆ*ಾ+\ದ] Bೋಂಕು C ಾರ@ಾ ಕಮಗಳಲ&ೆ
^ೇ.0.30 ಸುಣXದ FWCೕ?ನ

ಂಪರ@ೆ ಾಡೇಕು.

ಸ(ೆ) ೋಗ *ೕ+ತ ಹುಳ ಗಳ

ಸ(ೆ)ೋಗ :
1. ೋಾಣು : Oೆ ೊ_ೕನೂL`ೕ  ೈರ, BೈೋNಾ ab ೈರ, BೈೊNಾ ab
Nಾ)ೆOೋ , BೆcH-ಾಕ ಾLHೕ?ಯ.
!ೆ"ಗಳ :

2.
•

ಹುಳಗಳ ಚಟುವK-ೆGಂದ ಇರುವ5Sಲ. ೆಳವೆಯ ವಾಸ ಕಂಡುಬರುತ%&ೆ.

•

ಹುಳಗಳ ಮಸರದಂತಹ ಮೃದು ಾದ ಅಥ ಾ ದವರೂಪದ g-ೆ8 ಅಥ ಾ ಬಣXದ ದವ
ಾh-ೊಳ;ಬಹುದು.

3. ಹ#ೋ$ ಕಮಗಳ :
•

(ೋಗಗಸ% ಹುಳಗಳನುi ಆಯು] ಾಶಪhಸುವ5ದು.

•

ಾW ಸಂ*ಾರ-ೆ8 ಅವ-ಾಶ ಮತು% ಉತ%ಮ ಗುಣಮಟHದ Bೊಪ56 Cೕಡುವ5ದು.

•

jkಾ?ತ ಪಾಣದ )ಾ ೆ Bೋಂಕು C ಾರಕಗಳ ಬಳ-ೆ.

ಸುಣ,ಕಟು- ೋಗ :
ೋಾಣು: ಬೂ ೇ?lಾ ಾ lಾನ ಮತು% ಆಸ6M m:ೋ  (jೕಂಧ)

1.

!ೆ"ಗಳ :

2.
•

mೕಣT ಶL% ಕುಂpತ ಾ\ ಹುಳಗಳ ಲವಲ9-ೆGಲ&ೆ qೕ

•

ಸತ% ನಂತರ ಗಡುBಾಗುತ% ೆ.

•

ಸತ% ಹುಳಗಳ jೕಂಧಗಳ ಕಂಡುಬರುತ% ೆ.

Bಾಯುತ% ೆ.

ಹ#ೋ$ ಕಮಗಳ :

3.
•

ಾW ಸಂ*ಾರ-ೆ8 ಅವ-ಾಶ Cೕಡೇಕು

•

ಹುಳಗWೆ ಸZ[ಾವ-ಾಶ ಒದ\ಸೇಕು.

•

ಉsಾXಂಶ, ^ೈಾಂಶ CವTgಸೇಕು.

•

Bಾಕ@ೆ ಅವtಯ ಶು=ತ> -ಾNಾಡೇಕು.

•

ಪ?@ಾಮ-ಾ? Bೋಂಕು C ಾರ@ೆ, )ಾ ೆ Bೋಂಕು C ಾರಕಗಳ ಬಳ-ೆ.

ಾಂF

ಊ/ 0ೊಣದ ಯಂತಣ
• ಊm

ೊಣವ5 (ೇsೆa ಹುಳವನುi ಾtಸುವ ಒಂದು ಅNಾಯ-ಾ?

ಪ(ಾವಲಂU Lೕಟ ಾ\&ೆ.
• ಎ-ೊ_ೕ?BಾH ಾಂU  (exorista bomysis) ಎಂಬುದು gಪ56 ೇರ[ೆ (ೇsೆa
ಹುಳವನುi ಾtಸುವ ಊm ೊಣದ ೈvಾCಕ )ೆಸರು.
• mೕವನ ಚಕದ wೆH, ಹುಳ, -ೋಶ ಮತು%

ೊಣ ಎಂಬ ಹಂತಗW ೆ.

ಇದರ mೕವನ ಚಕದ ಅವt 18 ?ಂದ 22 Sನಗಳ.
• ಪF )ೆಣುX ಊm

ೊಣ 450 ?ಂದ 900 wೆHಗಳನುi ಇಡಬಲದು,

Bಾಾನ ಾ\ 4 ಮತು% 5 ೇ ಹಂತಗಳ ಹುಳ9ನ 0ೕ:ೆ 1 ಅಥ ಾ 2
wೆH ಇಡುತ%&ೆ.
• wೆHGಂದ ಮ?ಯು (ೇsೆa ಹುಳ9ನ &ೇಹ )ೊಕ8 ಸZಳದ ಕಪ56 ಚು-ೆ8 ಕಂಡು ಬರುತ%&ೆ.

ವ3ಹ4ೆ :
1. CವTಹ@ೆಯ ಮೂರು 9ಧಗW ೆ: QೌFಕ, (ಾBಾಯCಕ, ವವBಾಯ ಕಮ ಮತು% zೈ9ಕ ಕಮಗಳ.

5ೌ7ಕ ಕಮಗಳ :
• (ೇsೆa ಹುಳ Bಾ-ಾ-ೆ ಮ ೆಯ LಟL, ಾ\ಲುಗWೆ ತಂFzಾಲ? ಅಥ ಾ

ೈ:ಾ{ ಬ:ೆ

ಅಳವhಸುವ5ದು, ದOೇವ5 ಪದEFಯ ಪF ತೆH-ದOೇವ5ಗWೆ ೈ:ಾ{ ಬ:ೆ ಅಳವhಸುವ5ದು.
• ಾರುಕೆHಗಳ ಗೂಡುಗಳನುi ಸಂಗg ದ ತ}ಣ ಉೆ~ೆ ಒಳಪhಸುವ5ದು )ಾಗೂ ಗೂಡುಗಳನುi
ಸಂಗg ದ ಸZಳಗಳ ಕಂಡು ಬರುವ ಊm 0ಾ (-ೋಶ)ಗಳನುi ಸಂಗg

ಾಶಪhಸುವ5ದು.

• Bಾ-ಾ-ೆ ಮ ೆಯ LಟL, ಾ\ಲುಗಳ ಬW ಅಂKನ )ಾ[ೆ (Sticky Trap) ಗಳನುi ತೂಗು)ಾL
ಊm ೊಣಗಳ ಅಂK-ೊಳ;ವ )ಾೆ ಾಡುವ5ದು.

ಾ8ಾಯಕ ಕಮಗಳ :
• ಊm ೊಣಗಳನುi ಊm ಾ ಎಂಬ ಾೆಯ &ಾವಣ (1.ೕ
Cೕ?ೆ 1 ಾೆ) Sಂದ ಆಕT
• ಊm ಪ5h, ಊm Bೈ ಬಳ
ಹಂತದ:ೇ ಾಶಪhಸುವ5ದು.

ಾಶಪhಸುವ5ದು.
ಊm

ೊಣವನುi wೆHಯ

ವ9ವ8ಾ:ಕ ಕಮ:
• (ೇsೆa ಹುಳ Bಾ-ಾ-ೆಯ ನಂತರ gಪ56 ೇರ[ೆ (ೆಂೆಗಳನುi g-ೆ8 ಮತು% FಂದುWದ ಎ:ೆಗWಂದ
ೇಪTh , g-ೆ8 ಮತು% FಂದುWದ ಎ:ೆಗಳನುi ಎ:ೆಂದ(ೆ )ೊರಗOೆ ಸು?ಯಾರದು. ಏ-ೆಂದ(ೆ ಅದರ
ನೂ(ಾರು ಊm -ೋಶಗWದು] ಅವನುi Nಾ Hb =ೕಲಗಳ ಭದ ಾ\ ಕKH ಸುಾರು 15-20 Sನಗಳ
-ಾಲ ಒಂ&ೆOೆ ಇಟುH ನಂತರ ಆಳ ಾದ -ಾಂೕH ಗುಂhೆ )ಾL g-ೆ8 ಮತು% FಂದುWದ Bೊಪ56ಗಳನುi
)ಾL ಮುಚು+ವ5ದು.

;ೈಕ ಕಮಗಳ :
• )ೆ=+ನ ಊm -ೋಶಗಳ ಕಂಡುಬರುವ ((ೇsೆa ಗೂhನ ಾರುಕೆHಗಳ) zಾಗಗಳ
ೈಮ

” ಎಂಬ ಪ(ೋಪ mೕ9ಯನುi ಅವೃSE ಪh

ಈ 0ೕಲ8ಂಡ ಕಮಗಳನುi ಅನುಸ? ದ ಊm
CಯಂFಸಬಹುದು.

”

ೆBೋಂb_

ಊm ೊಣದ Cಯಂತಣ ಾಡುವ5ದು.
ೊಣದ )ಾವWಯನುi ಪ?@ಾಮ-ಾ?lಾ\

