6. ೋಂಕು
ೇೆ ಹುಳ

ಾರ ೆ ಮತು ೈಮಲೆ

ಾಕುವ ಮೆ, ಸಲಕರೆಗಳ ಾಗೂ ಸುತಮುತ ಪಸರದ ೋಾಣುಗಳನು"

#$%&ಯೊ() ೋಗ ಹರಡದಂ,ೆ ಅನುಸಸುವ ಕ.ಮ/ೇ
ಗುಣಪ2ಸುವ3ದು

ಾಧ56ಲದ 7ಾರಣ ಪಾಮ7ಾ

ಎಚ<7ೆ ವ=ಸುವ3ದು ಅವಶ5ಕ.
ಉತಮ/ಾದ ಕ.ಮ.

ೋಂಕು#/ಾರೆ.

ೋಗ ಬಂದ ನಂತರ

ೋಂಕು #/ಾರೆ8ಂದ ೋಗಗಳ 9ಾರದಂ,ೆ

ೋಗಗ(ಂದ ಆಗುವ ಾ#ಯನು" ಾಗು ನಷAವನು" ತBCಸಲು ಒಂದು

ೋಂಕು #/ಾರೆ ಯಶ)F ೇೆ ಹುಳ

ೋಂಕು #/ಾರೆ ೇೆ ಹುಳ

ಾಕೆಯ ಅ6Gಾಜ5 ಅಂಗ.

ಾ7ಾI7ೆಯ ಒಂದು ಮಹತರ Jಾತ. ವ=ಸುತKೆ.

ೇೆ

ಹುಳ ಗ(ೆ ೋಗಗಳನು"ಂಟು Mಾಡುವ 9ಾ5NAೕOಾ, /ೈರQ, Rೕಂಧ., ಏ7ಾಣುTೕ6 ೋಾಣುಗಳನು"
ಸಂಪUಣV/ಾW

ೋಂಕು #/ಾರೆ8ಂದ ಾಶಪ2ಸಬಹುದು.

ೋಂಕು #/ಾರೆಯನು" XಾN

ಕಟುAವ3ದ7ೆ% Yದಲು ಾಗೂ ೇೆ ಗೂಡು MಾರುಕZೆAೆ ೋದ ನಂತರ ಇೊ"ಂದು
Mಾಡ9ೇ7ಾಗುತKೆ.

ಾ

ೋಗಗಳ 9ಾರದಂ,ೆ ಮುಂ\ಾಗ.ತ ಕ.ಮವನು" ಅನುಸಸುವ3ದು ಸೂಕ/ಾWKೆ.

ೋಂಕು #/ಾರೆಯ ಸಂಪUಣV ಪ.]ೕಜನ ಪ^ೆಯಲು ಾಮೂ=ಕ ೋಂಕು #/ಾರೆ 7ೈೊಳ _ವ3ದು
ಸೂಕ/ಾWKೆ.
ೇೆ ಹುಳ ಾಕುವ ಮೆ ಾಗು ಸಲಕರ ೆಗ!"ೆ #ೇ$ಾಗುವ ೋಂಕು

ಾರಕ %ಾ&ವಣದ ಪ&*ಾಣ ಕಂಡು

,-ಯುವ/ದು.
• ೆಲದ 6)ೕಣV7ೆ% ಪ.` ಚದರ ಅ2ೆ 0.185 ೕಟe ಅಥವ ಪ.` ಚದರ gೕಟe ೆಲದ 6)ೕಣV7ೆ% 2
ೕಟe Kಾ.ವಣ )ಂಪ2ಸ9ೇಕು.
• ೇೆ ಹುಳ

ಾಕುವ ಮೆ ೊರGಾಗ7ೆ% iೇಕಡ 10 ರಂ,ೆ ಾಗೂ ತZೆA Mಾದ ಪದj`ಯ

ಸಲಕರೆಗ(ೆ iೇಕಡ 25 ರಂ,ೆ ೆಚು<ವ Kಾ.ವಣ 9ೇ7ಾಗುತKೆ.
• ಹುಳ
•

ಾಕುವ ಮೆಯ ೆಲದ 6)ೕಣV = ೆಲದ ಉದl x ೆಲದ ಅಗಲ

ಾಕೆ ಮೆಯನು"

ೋಂಕು ಮುಕೊ(ಸಲು 9ೇ7ಾಗುವ

7ೆಳಕಂಡಂ,ೆ ಕಂಡು=2ಯುವ3ದು.
ಉ%ಾ: ಎ) ೆಂ#ೆ *ಾದ5 ಮೆ:
• ೇೆ ಹುಳ

ಾ7ಾI7ೆ ಮೆ: ಉದl=50 ಅ2; ಅಗಲ=20

ಅ2 (ಎತರ 12 ಅ2)=1000 ಚದರ2
• ಒಂದು ಚದರ ಅ2ೆ: 0.185 ೕಟe
• 9ೇ7ಾಗುವ ಪ.Mಾಣ
= 1000 x 0.185 = 185 ೕಟe.
• ೊರGಾಗದ ೋಂಕು #/ಾರೆೆ = 185 + iೇ 10 ರಂ,ೆ
18.5 ೕ (185 x 10/ 100 = 18.5)
• ಒಟುA ಪ.Mಾಣ = 185 + 18.5 = 204 ೕಟe.

ೋಂಕು #/ಾರೆ Kಾ.ವಣದ ಪ.Mಾಣ

6) ತ7ೆ8 *ಾದ5 ಮೆ:
• ೇೆ ಹುಳ

ಾ7ಾI7ೆ ಮೆ : ಉದl = 50

ಅ2: ಅಗಲ = 20 ಅ2 (ಎತರ 12 ಅ2) = 1000 ಚದರ2
• ಒಂದು ಚದರ ಅ2ೆ : 0.185 ೕಟe
• 9ೇ7ಾಗುವ ಪ.Mಾಣ = 1000 x 0.185 = 185 ೕಟe.
• ೊರGಾಗದ ೋಂಕು #/ಾರೆೆ = iೇ 10 ರಂ,ೆ 18.5 ೕ (185 x 10/100 = 18.5)
• ಸಲಕರೆಗಳ ೋಂಕು #/ಾರೆೆ = iೇ 25 ರಂ,ೆ 46.25 ೕಟe (185 x 25/100 = 46.25)
• ಒಟುA ಪ.Mಾಣ = 185 + 18.5 + 46.25 = 250 ೕಟe.
• ಹುಳ

ಾಕುವ ಮೆಯ ಎತರ 12 ಅ2ಗೂ ೆXಾ<Wದl ಪ.` ಚದರ ಅ2ೆ iೇ. 10 ರಂ,ೆ ಒಟುA Kಾ.ವಣ7ೆ%

ೇ) ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡ9ೇಕು.
ಸಲಕರ ೆಗಳ ೋಂಕು

ಾರ ೆ"ೆ ೋಂಕು

ಾರಕ ತ9ಾ5$ೆ :

• #ೕನ ,ೊvAಯ ಘನ ಅಳ,ೆಯನು" ಕಂಡು =2ಯುವ ಸೂತ.: ಉ x ಅ x ಎ x 28 = ಪ.Mಾಣ (ೕಟe)
• (ಉ x ಅ x ಎ = ಘನಅ2: 1 ಘನ ಅ2 = 28 ೕಟe)
• ಉKಾ: #ೕನ ,ೊvA ಘನ ಅಳ,ೆ 4 x 3 x 2 x 28 = 672 ೕಟe
• ಅಧV ,ೊvA ತುಂಬುವಷುA ೋಂಕು #/ಾರಕವನು" ,ೊvAಯ ಘನ ಅಳ,ೆಯನು" 2 ಂದ GಾW) `(ದು
7ೊಳ_ವ3ದು. 672/2 = 336 ೕಟe
ೋಂಕು

ಾರ ೆ"ೆ %ಾ&ವಣ ತ9ಾ5ಸುವ :;ಾನ:

• ಅನುYೕzತ

ಸಂ ೆ{ಗ(ಂದ

|ಡುಗ^ೆೊ()ರುವ

ಸಂಪಕV

ೋಂಕು

#/ಾರಕಗಳನು"

)ದjಪ2)7ೊಳ_9ೇಕು.
• ತOಾ7ೆೆ

9ೇ7ಾದ

ಅಗತ5

ಸಲಕರೆಗಳ ,

ಇತೆ

ಅವಶ5ಕ

ವಸುಗಳನು"

ಸಂಗ.=)

)ದjಪ2)7ೊಳ _ವ3ದು.
• 66ಧ

ೋಂಕು #/ಾರಕಗಳನು" ಅವಶ5ಕ,ೆ, ಸಂದಭV7ೆ% ತಕ%ಂ,ೆ ಸಮಪVಕ Mಾ=` ಪ^ೆದು

ತOಾಸ9ೇಕು.
ೇೆ ಹುಳ ಾಕ ೆಯ=> ಬಳಸಬಹು%ಾದ ೋಂಕು

ಾರಕಗಳ :

•

JಾಮV

• |ೕಂ ಪ32

• ^ೆ7ಾ

•

7ೋೕ ^ೈ ಆ7ೈ ( ಾ#Zೆ )

• 7ೋೋೆ A

• ಾ5#Zಾ ಪQ

•

ಅಸ

•ಸುಣ

• ೆ 7ೋe

•

)ಂಚನ

• ೆೆ

ೇೆ ಹುಳ ಾ$ಾ@$ೆ ಮೆ/ಸಲಕರ ೆಗಳ ೋಂಕು
•
•

ೋಂಕು #/ಾರಕಗಳ

ಾರ ೆ"ೆ #ೇ$ಾಗುವ ಾಮB&ಗಳ.

• ೋBನ ಪ32,

ಡ.ಗಳ ಮತು ಬ7ೆಗಳ ,

•ಪವe ೇಯe (6ದು5, 2ೕ ೆ, JೆZೊ.ೕ
ಮತು )ೕ ಎೆ Xಾತ).

•

ಅೆ,ೆ \ಾರು ಮತು ತಕ%2,

•ಮುಖ/ಾಡ (ಾ5Q MಾQ%),

•

7ೈ ಕವಚ, ಮ) ಬZೆA ಇತೆ.

Cೇಕಡ 2 ರ 6>ೕDಂE FೌಡರನುH Cೇಕಡ 0.3 ರ ಸುಟ8 ಸುಣJದ K! ೕ5ನ=> ತ9ಾ5ಸುವ/ದು.
• ಉತಮ ಗುಣಮಟAದ ಐಎQಐ ಗುರು`ನ, ){ರ,ೆಯುಳ_ iೇ. 30N%ಂತ ೆಚು< 7ೋ ಇರುವ |ೕಂ
ಪ32ಯನು" ಉಪ]ೕW) ೋಂಕು #/ಾರಾ Kಾ.ವಣವನು" ತOಾಸ9ೇಕು.
•

ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡುವ3ದ7ೆ% ಸFಲC ೊ`ೆ Yದಲು Kಾ.ವಣ ತOಾಸ9ೇಕು.

ೋಂಕು

#/ಾರೆೆ 9ೇ7ಾದ ಪ.Mಾಣವನು" #ಧV) ತOಾ7ೆೆ 9ೇ7ಾದ ಘಟ7ಾಂಶಗಳನು" )ದjಪ2ಸ9ೇಕು.
• ಒಂದು ೕಟe iೇ. 0.3ರ ಸುಣದ `( #ೕನ
iೇ. 2ರ |ೕಂ Kಾ.ವಣ ತOಾಸಲು, 20
ಾ.ಂ |ೕಂ Jೌಡe, 3 ಾ.ಂ ಸುಣ ಮತು 1
ೕಟe #ೕರು ಅವಶ5ಕ.
• |ೕಂ ಪ32 ಮತು ಸುಣವನು" ಪ.,ೆ5ೕಕ/ಾW
JೇQA ೕ`ಯ ತOಾ), ನಂತರ ಉ(ದ
#ೕರನು"

ೇಸು,ಾ Xೆಾ"W 9ೆೆ) Kಾ.ವಣ

ತOಾಸ9ೇಕು.
• 10 #gಷಗಳ ನಂತರ ೕಾಗದ `( ಅಥ/ಾ
ಮ)

ಬZೆA

ಬಳ)

Kಾ.ವಣವನು"

ೋ)

ಬಳಸಬಹುದು. ಕರಗKೆ ಉ(ದ Gಾಗವನು" ಸತ/ೋಗಗ.ಸ{ ಹುಳ ಗಳ #ವVಹೆೆ ಬಳಸಬಹುದು.
• ಉKಾ: 50 ಅ2 ಉದl x 20 ಅ2 ಅಗಲ ೆಂ9ೆ Mಾದ ಮೆೆ 204 ೕಟe Kಾ.ವಣ 9ೇ7ಾಗುತKೆ.
ಘಟ$ಾಂಶಗಳ ಪ&*ಾಣ
ಘಟ$ಾಂಶ
1 =ೕಟO "ೆ

1 =ೕ ಗೂ ೆDP"ೆ ತ9ಾ5$ೆ (ಉ%ಾ: 204)

|ೕಂ ಪ32

0.020 N.ಾ.ಂ

0.020 x 204 = 4.08 N.ಾ.ಂ

ಸುಟA ಸುಣ

0.003 N.ಾ.ಂ.

0.003 x 204 = 0.612 N.ಾ.ಂ.

1 ೕ

1.000 x 204 = 204 ೕಟe.

#ೕರು

ೆಲದ ೋಂಕು
•

ಸೂತ. :

ಾರ ೆ"ೆ #ೇ$ಾದ ೋಂಕು

ಾರಕ ತ9ಾ5$ೆ :

ೋಂಕು #/ಾಸಲು 9ೇ7ಾದ ಪ.Mಾಣ (N.ಾ.ಂ) = (ೆಲದ ಉದl + ಅಗಲ) x

0.018 N.ಾ.ಂ.
•

ಉKಾ: ೆಲ 5 x 4 ಅ2, 9ೇ7ಾಗಬಹುKಾದ ೋಂಕು#/ಾರಕ : 5 x 4 x 0.018 = 0.360 N.ಾ.ಂ
ಸುಟA ಸುಣದ iೇ. 5 ರ |ೕಂ Jೌಡe ತOಾ7ೆ.

•

1 N.ಾ.ಂ ತOಾ7ೆೆ 50 ಾ.ಂ. |ೕಂ Jೌಡರು" 950 N.ಾ.ಂ ಸುಟA ಸುಣದ gಶ.Mಾ2
ೆಲ7ೆ% ಧೂ(ೕಕರಣ Mಾಡಲು ಉಪ]ೕWಸುವ3ದು.

ೇೆ ಹುಳ ಮೆ ಮತು ಸಲಕರ ೆಗಳನುH ೋಂಕು
•

ಾರ ೆ *ಾಡುವ/ದು :

ೋಂಕು #/ಾರೆಯನು" ೆಚು< ಶNಯುತ )ಂಪರಾ

ಾಧನವನು" ಉಪ]ೕW)

ೋಂಕು

#/ಾರೆ Mಾ2ದೆ ೆಚು< ಪಾಮ7ಾ.
•

ಮೆ 7ೋಟು, 7ೈೕಲ ಮತು

ೋಂಕು #/ಾರೆ ಮುಖ/ಾಡಗಳನು"

ೋಂಕು #/ಾರೆ

Mಾಡು/ಾಗ ಉಪ]ೕWಸ9ೇಕು.
,ಂUನ #ೆVೆ ಮುBದ ನಂತರ ೋಂಕು
•

ಾರ ೆ :

ಗೂಡುಗಳನು" MಾರುಕZೆAೆ ಾW)ದ ನಂತರ ಸತ ಹುಳ , 7ೋಶ, ಗುಂಜು, ಉ(ದ ೊಪ3C, ಾ)ೆ
,ಾ5ಜ5, ಹುಳ =7ೆ%, ಧೂಳ , 7ೊೆ ಇ,ಾ5zಗಳನು" ಾಕೆ ಮೆಯ ಸಂಗ.=).

•

iೇ.5ರ |ೕಂ ಪ32 Kಾ.ವಣ )ಂಪರೆ8ಂದ ೋಂಕು #/ಾ) 2 ಅ2 ಆಳದ ಹೂಳ9ೇಕು
ಇಲ/ೆ ಸುಡ9ೇಕು.

•

ಉಪ]ೕW)ದ 66ಧ Mಾದಯ ಚಂz.7ೆಗಳನು" ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡುವ3ದು ಕ^ಾಯ.

•

iೇ.0.3ರ ಸುಟAಸುಣದ `(8ಂದ ತOಾ)ದ iೇ. 2ರ |ೕಂ Jೌಡe ಉಪ]ೕW) ಹುಳ
ಾ7ಾI7ೆ ಮೆಯನು" Yದಲ ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡ9ೇಕು.

•

#ೕನ ,ೊvAಯ ೕೆ `()ರುವ ಸೂತ. ಬಳ) iೇ. 0.3ರ ಸುಟAಸುಣzಂದ ತOಾ)ದ
iೇ.2ರ |ೕಂ Jೌಡe ಬಳ) 10 #gಷ ಅzl ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡ9ೇಕು.

•

ಒ ತOಾ)ದ

ೋಂಕು #/ಾರಾ Kಾ.ವಣದ ಸಲಕರೆಗಳನು" 8-10 9ಾ ಅದl9ೇಕು.

ನಂತರ ೋಂಕು #/ಾರಕ Kಾ.ವಣ ಬದಾ8ಸ9ೇಕು.
•

ಸಲಕರೆಗಳನು" ಅzl ೋಂಕು ಮುಕೊ()ದ ನಂತರ ಸಲಕರೆಗಳನು" ೇರ/ಾW ಾಕೆ ಮೆೆ
ಾW) ಒಣಗಲು |ಡ9ೇಕು.

•

XಾN ಕಟುAವ ಐದು zನ ಮುಂXೆ ಹುಳ

ಾಕುವ ಮೆಯನು" ಾಗೂ ಸಲಕರೆಗಳನು" ಶುದj

#ೕ#ಂದ ,ೊೆದು ಸಲಕರೆಗಳನು" |)ನ ಒಣWಸ9ೇಕು.
•

XಾN ಕಟುAವ 4 zನ ಮುಂತ/ಾW 0.3 iೇ. ಸುಣದ `(#ೕ#ಂದ ಹುಳ
ಾಗು ಹುಳ

•

ಾಕುವ ಮೆ ಸಲಕರೆ

ಾಕುವ ಮೆಯ ೊರGಾಗವನು" ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡ9ೇಕು.

XಾN ಕಟುAವ 3 zನ Yದಲು ಸಂಪಕV ೋಂಕು #/ಾರಕ Kಾ.ವಣಗ(ಂದ ಹುಳ
ಸಲಕರೆ ಮತು ೊರGಾಗದ

ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾಡ9ೇಕು.

ಾಕುವ ಮೆ,

ೋಂಕು #/ಾರಕಗಳನು"

ಪವe ೇಯe ಬಳ) )ಂಪರೆ Mಾಡ9ೇಕು.
•

XಾN ಕಟುAವ 2 zನ Yದಲು iೇ.5ರ |ೕಂ ಪ32 ಾಗು ಸುಟA ಸುಣದ ಪ32 gಶ.ಣ ಧೂಳನು"
ಪ.` ಚ.gೕ.ೆ 200 ಾ.ಂ ನಂ,ೆ ಮೆಯ ಸುತಲೂ 6 ಅ2ಯವೆೆ ಧೂ(ೕಕ), (1 7ೆ.T.
|ೕಂ ಪ32ೆ 19 7ೆ.T. ಸುಟA ಸುಣದ ಪ32 gಶ.ಣ Mಾ2ದ iೇಕಡ 5 ರ |ೕಂ ಪ32
ತOಾಾಗುತKೆ). ನಂತರ #ೕರು ಮುNಸ9ೇಕು.

•

ೋಂಕು #/ಾರೆ /ಾಸೆ ೋಗಾ2ಸಲು,

ಾಕೆ ಮೆಯ 9ಾWಲು, NಟN ಮತು

ಗ/ಾಗಳನು" ,ೆೆzಡ9ೇಕು.
•

XಾN ಕಟAಲು ಒಂದು zನ Yದಲು XಾNೆ 9ೇ7ಾಗುವ ಸಲಕರೆಗಳನು" ಹುಳ
ಮೆ]ಳೆ

\ೋ2)7ೊಳ _ವ3ದು

ಾಗೂ

XಾN

Mಾಡಲು

ಪUವV

ಾಕುವ

)ದj,ೆಗಳನು"

Mಾ27ೊಳ _ವ3ದು.
•

ೋಂಕು #/ಾರೆಯನು" /ೈಾ#ಕ/ಾW XಾN ಕಟುAವ Yದಲು ಾಗೂ ಹುಳ ಹಾದ ನಂತರ
Mಾ2ದ ೇೆ 9ೆೆಯನು" ೋಗ ಮುಕ/ಾW) ೆಚು< ಗೂ2ನ ಇಳ ವ ಪ^ೆಯಬಹುದು.

ಹುಳ ಾಕ ೆ ಸಂದಭದ=> ಶುDತX ಮತು ೈಮಲೆ $ಾFಾಡುವ :;ಾನ :
•

ಹುಳ

ಾಕುವ ಸಲಕರೆಗಳನು" ಎರವಲು ಪ^ೆಯ9ಾರದು,

ೋಂಕು #/ಾರೆ MಾಡKೆ

ಸಲಕರೆಗಳನು" ಬಳಸ9ಾರದು.
•

ಹುಳ

ಾಕುವ ಮೆ ಪ./ೇRಸುವ ಮುನ" iೇ.0.3ರ ಸುಟAಸುಣದ `( #ೕನ ತOಾ)ದ

iೇ.2ರ |ೕಂ ಪ32ಯ Kಾ.ವಣದ 7ೈ 7ಾಲುಗಳನು" ,ೊೆದು ಪ./ೇRಸ9ೇಕು.
•

ೋಗಗ.ಸ{, ಸಂಶOಾತಕ, ಸಣ ಹುಳ ಗಳನು" iೇ.0.3ರ ಸುಣದ `( #ೕನ ತOಾ)ದ
iೇ.5ರ |ೕಂ ಪ32 ಇರುವ 9ೇ)ನ ಸಂಗ.=) ಪ.` 3-4 zನಗ(ೊ Kಾ.ವಣ
ಬದಾ8ಸ9ೇಕು.

•

ಬೆಗಳನು" ಉಪ]ೕW) ಹುಳ ಾ)ೆ ಬದಸ9ೇಕು. ಪ.` ಬಳ7ೆಯ ನಂತರ ಬೆಗಳನು"
ೋಂಕು #/ಾರಕ Kಾ.ವಣದ 10 #gಷಗಳವೆೆ ಅzl ಶುೊ(ಸ9ೇಕು. ಉ(7ೆ ಾ)ೆ

ಮತು ಇತರ ,ಾ5ಜ5 ವಸುಗಳನು" 6ೈ ಾೆಗಳ (Jಾ)A

ಾೆ) ೕೆ ಸಂಗ.=)

ಆಳ/ಾದ ಗುಂ2ಯ ಮುಚ<9ೇಕು.
•

ಹುಳ

ಾಕುವ ಮೆಯ ೆಲವನು" iೇ.0.3ರ ಸುಟAಸುಣದ `( #ೕನ ತOಾ)ದ iೇ.2ರ

|ೕಂ ಪ32ಯ Kಾ.ವಣದ ಪ.`#ತ5 ಒೆಸ9ೇಕು. ^ೆ7ಾ/ಶುಯನು" ಸಹ ಬಳ)
ಒೆಸಬಹುದು.
•

ಹುಳ

ಾಕುವ 7ೊಠ2ಯ =ಪ3Cೇರೆ ೊಪ3C ಸಂಗ.=ಸ9ಾರದು.

ೋಂಕು #/ಾರೆ Mಾ2ದ

ಪ.,ೆ5ೕಕ 7ೊಠ2ಯ ಸಂಗ.=ಸ9ೇಕು.
•

ಹುಳ

ಾಕೆ Mಾಡು/ಾಗ /ೈಯNಕ ಶುತF 7ಾJಾಡ9ೇಕು. ಅನಗತ5 ವ5Nಗಳ ಪ./ೇಶ

#ಬVಂಸುವ3ದು.
ಾY"ೆ ೋಂಕು
•

ಾರ ೆ :

ೇೆ ಹುಳ ಗ(ೆ ೋಗಗಳನು" ಉಂಟುMಾಡುವ ೋಾಣುಗಳ
ಾ)ೆಯಲೂ ಹರ27ೊಂ2ರುತ/ೆ.

/ಾ,ಾವರಣದ ಅಲKೆ

ಈ ೕ`ಯ ಹುಳ ಮತು ಾ)ೆಯನ

ೋಂಕು

#/ಾಸಲು ಾ)ೆ ೋಂಕು #/ಾರಕಗಳನು" ಬಳಸ9ೇಕು.
•

ಾ)ೆ

ೋಂಕು

#/ಾರಕಗಳರುವ

ೋಾಣುಗಾದ

ಾ ಾಯ#ಕಗಳ

9ಾ5NAೕಯ, /ೈರQ

ಾಗು

ೇೆ

Rೕಂದ.ಗಳನು"

ಹುಳ 6ನ

66ಧ

ಾಶMಾಡುವ

ಶN

ೊಂzರುತ/ೆ.
•

ಇದಂದ

ೋಗದ

ೋಂಕು

ಹರಡು67ೆ

ಗಣ#ೕಯ/ಾW ಕ2OಾಗುತKೆ.

\ೊ,ೆೆ

ಾ)ೆಯನ ಸೂ /ಾ,ಾವರಣವನು" ಸಪ2ಸುತKೆ.
•

ಾ)ೆ ೋಂಕು #/ಾರಕಗಾದ 6\ೇತ, ಅಂಕು, ಅಂಕು 6\ೇತ W.ೕ, ಸುರ, ಸಂTೕ6#,
ಅಮೃ, ರ , ಸಂರ , ೇಷಂ \ೊ5ೕ`/ೆ9ೆ  ಇ,ಾ5zಗಳನು" ಇಾ¡ೆಯ Rಾರ)ನಂ,ೆ
ಉಪ]ೕWಸ9ೇಕು.

ಾY"ೆ ೋಂಕು
•

ಾರಕಗಳನುH ಉಪZೕBಸುವ :;ಾನ :

ಪ.` ಹಂತದಲೂ ಹುಳ ಗಳ ಜFರzಂದ ಎದl ೕೆ, ೊಪCನು" #ೕಡುವ ಕ#ಷ¢ ( ಗಂZೆ Yದಲು
ಧೂ(ೕಕಸ9ೇಕು.

•

ಐದೇ ಹಂತವ3 ೕಘV/ಾWರುವ3zಂದ ಜFರzಂದ ಎದl 3ೇ ಅಥ/ಾ 4ೇ zನ ಾ)ೆ
ೋಂಕು#/ಾರಕ ಉಪ]ೕWಸ9ೇಕು.

•

ಹುಳ ಜFರದರು/ಾಗ ಅಥ/ಾ ಜFರ7ೆ% ೋಗುವ ಮುನ" ಮತು
ೋಂಕು #/ಾರಕಗಳನು" ಧೂ(ೕಕಸ9ಾರದು.

ೊಪ3C `ನು"/ಾಗ ಾ)ೆ

•

ಉತಮ/ಾದ, ಶುೊ()ದ ,ೆಳ /ಾದ ಬZೆA ಅಥ/ಾ ಾ)ೆ

ೋಂಕು#/ಾರಕ ಧೂ(ೕಕಸುವ

ಉಪಕರಣ ಬಳ) ಉಪ]ೕWಸಬಹುದು.
•

ಪ.` 100 YZೆAಗ(ೆ Rಾರಸನು" ಆಧ) 5-6 N.ಾ.ಂ ನಂ,ೆ ಧೂ(ೕಕಸ9ೇಕು.

•

ಧೂ(ೕಕಸು/ಾಗ ಮೂಗು, N6 ಮತು 9ಾ8ಯನು" ,ೆಳ /ಾದ ಶುಭ./ಾದ ಬZೆA8ಂದ ಅಥ/ಾ
ಸರಳ ಮುಖ/ಾಡ ಬಳಸ9ೇಕು.

•

XಾN ಹುಳ ಗ(ೆ 1 ಚದರ ಅ2ೆ 3ಾ.ಂ ನಂ,ೆ Jೌ.ಢ ಹುಳ ಗ(ೆ 5 ಾ.ಂ ನಂ,ೆ
ಧೂ(ೕಕಸ9ೇಕು.

•

ಸುಣಕಟುA ೋಗ7ೆ% /ೆ7ೇe 6\ೇತ ಸBಂ, ಸುರ¤ಾ; ಾಲು ಮತು ಸJೆC ೋಗಗ(ೆ
ಸಂTೕ6# ೋಂಕು#/ಾರಕಗಳನು" ಉಪ]ೕWಸ9ೇಕು.

•

6\ೇತ, ಅಂಕು, ಸಂರ , ರ , ೇಷಂ \ೊ5ೕ`, ೇೆ ಐಶFಯV, ೆ9ೆ  ಈ
#/ಾರಕಗಳನು" ಎಾ ೋಗಗಳನು" ತ^ೆಯಲು ಉಪ]ೕWಸಬಹುದು.

ೋಂಕು

