8. ಾ ಹುಳ

ಾಾ

ೆ

ೆಂದ ೊರ ಬಂದ ೇೆ ಹುಳಗಳನು ಾಕೆ ಾೆೆ ವಾಸುವ!ದ"ೆ# ‘%ಾ& ಕಟುವ!ದು’
ಎಂದು, %ಾ& ಕ+ದ ನಂತರ ಹುಳಗಳನು ಎರಡ.ೇ ಜ0ರದವ ೆೆ ಾಕೆ 1ಾಡುವ!ದ"ೆ# %ಾ& ಾ"ಾ2"ೆ ಎಂದು
ಕ ೆಯ4ಾಗುತ56ೆ. %ಾ& ಹಂತ ಾ1ಾನ89ಾ: 8 <ನಗಳ=> ಮು:ಯುತ56ೆ. %ಾ& ಹುಳಗ@ೆ Aೇ"ಾಗುವ
ೊBCನ ಗುಣಮಟ ಮತು5 9ಾEಾವರಣ FೌHಢ ಹುಳಗ@:ಂEೆ Jನ9ಾ:6ೆ. %ಾ& ಹುಳಗಳ ಕKL
ಪH1ಾಣದ(Oೇ.6) ೊಪCನು Rದರೂ ಈ ಹಂತದ=> 6ೇಹದ Aೆಳವ2ೆ ಅUಕ9ಾ:6ೆ.
ಇR5ೕWನ <ನಗಳ=> "ೇಂದH Xೕಜ "ಾYZಯನ0ಯ %ಾ& ಾ"ಾ2"ೆಯನು ಅUಕೃತ %ಾ& ಾ"ಾ2"ಾ
"ೇಂದHಗಳ=>Yೕ 1ಾಡ4ಾಗುR56ೆ. ಈ "ೆಳೆ 9ೈ]ಾ^ಕ ಪದZRಯ=> %ಾ& ಾಕೆ 1ಾಡುವ!ದ"ಾ#:
_ವರಗಳನು ^ೕಡ4ಾ:6ೆ.

ಾ ಾ ಾ
•

ೆ ೊಠ:

%ಾ& ಾಕೆೆ ಪHEೆ8ೕಕ ಮ.ೆ ಇದುZ, ಅದರ=> ಾಕೆ ಹ`ಾರ, ಉಪ"ೋೆ, ೊಪ!C Oೇಖರಾ Eೊ+
ೊಂ<ರAೇಕು.

•

ಹುಳ_ನ Aೆಳವ2ೆೆ ಸೂcd 9ಾEಾವರಣ ಒದ:ಸುವ fೕR ಇರAೇಕು.

•

ೋಂಕು ^9ಾರೆೆ ಅನುಕೂಲ9ಾಗುವಂEೆ ನುಣುಪ! .ೆಲ ಾಗೂ ೋhೆಗಳನು ೊಂ<ರAೇಕು.

•

FೌHಡ ಹುಳಗಳ ಾ"ಾ2"ೆ ಮ.ೆಂದ ದೂರ_ರAೇಕು.

ಾ ಾ ಾ
•

ಾಕೆ

ೆ ಸಲಕರೆಗಳ :
ೆಗಳ

ಾಮಥ8"ೆ#

ಅನುಗುಣ9ಾ:

ಅವಶ8ಕ9ಾಗುವಂEೆ

"ೆಳ:ನ

ಸಲಕರೆಗಳನು

ಒದ:"ೊಳkವ!ದು.
•

ೋಂಕು ^9ಾರೆ 1ಾಡುವ!ದ"ಾ#: ಂಪರಾ ಯಂತH, 1ಾl# ಮತು5 ಗm ಬೂಟುಗಳ.

•

ಉಾnಂಶ, Eೇ9ಾಂಶ ^ವಹೆಾ: oೕಟpಗಳ/ಇ<Zಲು ಒ4ೆಗಳ, ಏp ಕೂಲp, ಉಾnಂಶ, Eೇ9ಾಂಶ
1ಾಪಕಗಳ.

•

ೆ ಾಾ2"ಾ Fೆ+ೆ.

•

XK ೆಗsಾದ ೆ ಪfFಾಕೆ tೆHೕಂ.

•

ೆಗಳ ಕಪ!C ಉಪ%ಾರ 1ಾಡಲು ಕಪ!C Fೆ+ೆ.

•

%ಾ& ತೆಗಳ, ಾಕೆ ಾuಂv, ೊಪ!C ^ೕಡುವ ಾuಂv.

•

ೊಪ!C ಕತ5fಸಲು ಮೆ ಚೂf, %ಾFೆ.

•

ೆ ಪfFಾಕೆೆ ಾಗೂ ೊಪ!C Oೇಖರೆಾ: ಮ2nನ ಮಡ"ೆ ಅಥ9ಾ X<fನ ಬು+.

•

Fಾ8 ಾxy "ಾಗದ, zೕಂ ರಬ{p, ೋ2 Eಾಟು, "ೋ ಾ ಬೆ.

•

ೋಂಕು ^9ಾರಕಗsಾದ X>ೕWಂ| ಪ!K, "ೊ>ೕ ೋtೆ}, ಸುಣn, ಸಂ~ೕ_^, ಸುರಾ.

ಾ ಾ ಾ

ೆಯ ದೆಗಳ :

•

ಾಕೆ ಮ.ೆಯ ಾಮಥ8 ಾಗೂ ೊBCನ ಲಭ8Eೆಯ.ಾಧf ೆಗಳನು ತರAೇಕು.

•

ಕ^ಷ 12-15 <ನಗಳ ಮುಂWತ9ಾ: ೆಗ@ೆ AೇK"ೆ ಸ=>ಸAೇಕು.

•

8-9 <ನಗಳ ಮುಂWತ9ಾ: ೆ ಪhೆದು ಪfFಾಕೆ 1ಾಡAೇಕು.

•

ಮ2nನ ಮಡ"ೆಯನು ದZಪK"ೊಳkವ!ದು. ಇದ"ಾ#: ದುಂhಾದ, ಅಗಲ Aಾಯುಳk ಮಡ"ೆಯನು ಸ0ಚ
ಮರ@ನ=> ಹೂತು, ಒಂದು <ನ ಮುಂWತ9ಾ: ಮರಳನು ಒ6ೆZ 1ಾKದ ೆ, ೆ ಪfFಾಕೆೆ Aೇ"ಾದ
ಸೂಕ5 ಉಾnಂಶ, OೈEಾ8ಂಶ ಒದ:ಸುತ56ೆ, ಈ ಮಡ"ೆಯನು %ಾ& ೊBCನ ಸಂಗHಹೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.

•

3-4 <ನಗಳ ಮುಂWತ9ಾ: ಾ"ಾ2"ೆ ಮ.ೆಯನು ೋಂಕು ^9ಾರೆ 1ಾಡAೇಕು.

ೋಂಕು !ಾರೆ ಮತು$ %ೈಮ'ಲ(ೆ :
•

Oೇ.2 ರಷು X>ೕWಂ| ಪ!K

ಾಗೂ Oೇ.0.3 ರಷು ಸುಟ ಸುಣnವನು ಒಂದು =ೕಟpನ=> Aೆ ೆದ

ಪH1ಾಣದಂEೆ ಸು1ಾರು 300 =ೕಟp ೋಂಕು ^9ಾರಕ 6ಾHವಣ ತಾf ಎ4ಾ> ಉಪಕರಣಗಳನು
6ಾHವಣದ=> 10-15^ಷ ಅ<Z, ಸೂಯನ ರಯ=> ಒಣ:ಸAೇಕು.
•

"ೊಠK ೋಂಕು ^9ಾರೆೆ Oೇ.2. X>ೕWಂ| ಪ!K ಅಥ9ಾ ಅUಕೃತ ೋಂಕು ^9ಾರಕ 6ಾHವಣವನು
ತಾf"ೊಂಡು, 10 ಚ.ಅKೆ 1.5=ೕಟp ನಂEೆ ಂಪರೆ 1ಾಡAೇಕು.

)ೇ*ೆ+ ,-ೆ.ಗಳ ವ'ಹೆ:
•

ತಂಪ! ೊR5ನ=>

ೆ

ಾಾ2"ಾ

Fೆ+ೆಯನು/Wೕಲಗಳನು

ಬಳ

ಾಾ2"ೆ

1ಾಡುವ!ದು,

ೆಗಳನು .ೇರ ಸೂಯನ &ರಣ"ೆ# ಒಡAಾರದು.
•
•

ಾಾಯ^ಕ ವಸು5ಗಳ, &ೕಟ.ಾಶಕಗ@ಂದ ದೂರ_ಡAೇಕು.
ೆ ಾsೆಗಳನು Oೇ.2ರ tಾಮ=y 6ಾHವಣದ=> 2 ^ಷ ಅ<Z ಹfಯುವ ^ೕfನ=> 10^ಷಗಳ
"ಾಲ Eೊsೆದು .ೆರ@ನ=> ಒಣ:ಸAೇಕು.

•

ೆಗಳನು ಮ2nನ ಮಡ"ೆಯ=> ಪfFಾ&ಸುವ!ದfಂದ ಭೂHಣಗ@ೆ Aೇ"ಾಗುವ 25 ೆಂ. ಉಾnಂಶ,
Oೇ.80ರ Eೇ9ಾಂಶ ಗುತ56ೆ.

•

ೆ ಒL4ೆ %ಾ&ಾಗುವಂEೆ ಕತ54ೆ ಉಪ%ಾರವನು ಕಪ!C Fೆ+ೆ _ಾನದ=> 1ಾಡುವ!ದು ಅವಶ8ಕ.

•

ೆ ಕಪ!C ಚು"ೆ# ಹಂತ ತಲುB6ಾಗ ಕಪ!C Fೆ+ೆಯ=>
ಇಡAೇಕು.

ಾ&, 48 ಗಂೆಗಳ ನಂತರ Eೆೆದು Aೆಳ&ೆ

ಾ ಕಟು.ವ1ದು 2ಾಗೂ ಾ ಹುಳ ಗಳ ವ'ಹೆ:
•

ಾsೆ ೆಗಳನು ಕಪ!C Fೆ+ೆಂದ ೊರ Eೆೆದು, ಮfಗಳ ೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಣn6ಾ: ಕತ5fದ
%ಾ& ೊಪCನು ^ೕK 2 ಗಂೆಗಳ ನಂತರ ತೆೆ ವಾಸAೇಕು.

•

XK ೆಗsಾದ ೆ Aೆಳ&ೆ ೆಗಳನು ಒಡುವ ದಲು ಎರಡು ಪದರಗಳ ೊsೆk ಪರ6ೆಯನು
ೆಗಳ Lೕ4ೆ ಹರK, ೊಪCನು ಪರ6ೆಯ Lೕ4ೆ ^ೕಡAೇಕು. ಹುಳಗsೆ4ಾ> Lೕ4ೆ ಬಂದು ೊBCೆ
ಅಂ+"ೊಂಡ ನಂತರ ತೆೆ ವಾಸAೇಕು.

•

%ಾ& ತೆಗಳ ತಳಾಗದ=> tಾ8 ಾxy ಾsೆಯನು ಾ&ರAೇಕು.

•

ತೆಗಳನು ಾಂಡುಗಳ=> ಇಡುವ!6ಾದ ೆ, tಾ8ರxy ಾsೆಂದ ತೆಯನು ಮುಚAೇಕು.

•

%ಾ& ಕಟುವ oಂ<ನ <ನ9ೇ "ೊಠKಯ=>ನ

ಉಾnಂಶ 28ೆ., Eೇ9ಾಂಶ Oೇ.90 ಇರುವಂEೆ

.ೋK"ೊಳkAೇಕು.
ಾ ಹುಳ ಗಳ ವ'ಹೆ:
•

%ಾ& ಹುಳಗ@ೆ ಅUಕ ಉಾnಂಶ(28 ೆ.), ಅUಕ OೈEಾ8ಂಶ(Oೇ.85-90) Aೇ"ಾಗುತ56ೆ.

•

6ೇಹದ Aೆಳವ2ೆ ಪH1ಾಣ ಈ ಹಂತಗಳ=>

ೆ%ಾ:ರುವ!ದfಂದ, ^ೕfನ ಅಂಶ

ೆ%ಾ:ರುವ ಉತ5ಮ

ಗುಣಮಟದ ೊಪ!C ^ೕಡAೇ"ಾಗುತ56ೆ.
•

ತಂಪ! ೊR5ನ=> ೊಪCನು XK, ಾ:, ಬು+ಯ=> ಅಥ9ಾ ಮಡ"ೆಯ=> ಸಂಗHo ೋ2 Eಾ+^ಂದ
ಮುWಡAೇಕು.

•

ೊಪCನು ಎ4ಾ> ಹುಳಗ@ೆ ಗುವಂEೆ ಸಮ.ಾ: ^ೕಡAೇಕು. <ನ"ೆ# 3 Aಾf ೊಪ!C ^ೕಡುವ!ದು ಸೂಕ5.

•

ೊಪ!C ^ೕಡುವ 30 ^ಷಗಳ

ದಲು Lೕಣದ "ಾಗದವನು Eೆೆದು ತೆಗಳ=> ಾ@ ಸಂ%ಾರ"ೆ#

ಅನುಕೂಲ 1ಾK"ೊಡAೇಕು.
•

3X4 ಅKಯ ಒಂದು ತೆಯ=> ಎರಡ.ೇ ಜ0ರದವ ೆೆ 12 ೆಗಳನು ಾಕೆ 1ಾಡಬಹುದು.

2ಾ3ೆ ಸ4ಚ63ೊ7ಸುವ1ದು 2ಾಗೂ ಜ4ರದ9:ರು!ಾಗ ಮುಂ;ಾಗ<ೆ ಕ<ಮಗಳ .
•

ಪHಥಮ ಹಂತದ=>

ಾೆ ಸ0ಚೊ@ಸುವ!ದನು "ೈೊಳkAಾರದು. ಎರಡ.ೇ ಹಂತದ=> ಎರಡು Aಾf

ಅಂದ ೆ ಒಂದ.ೇ ಜ0ರದ ನಂತರ ಒಂದು Aಾf, ಎರಡ.ೇ ಜ0ರ"ೆ#
ಾೆಯನು ಸ0ಚೊ@ಸAೇಕು.
•

ಹುಳ ಜ0ರ"ೆ# ಕೂರು9ಾಗ Eೆಳ9ಾ: ಸುಣnವನು ಧೂ@ೕಕfಸAೇಕು.

ೋಗುವ ದಲು ಒಂದು Aಾf

•

ಒಂದ.ೇ ಜ0ರದ ನಂತರ

ಾೆ ೋಂಕು ^9ಾರಕವನು ಧೂ@ೕಕf ಬ4ೆಯನು ಹರKದ Lೕ4ೆ

ಹದ9ಾ: ಕತ5fದ ೊಪCನು ^ೕಡAೇಕು. ಎರಡು ೊಪ!C ^ೕKದ ನಂತರ ಬ4ೆಯನು ಹುಳಗಳ ಸLೕತ
ಎR5 ಾ= ತೆೆ ವಾಸAೇಕು.
•

ಎರಡ.ೇ ಜ0ರ"ೆ# ೋಗುವ ದಲು ಾೆ ಸ0ಚೊ@, ಜ0ರದ ಸೂಚ.ೆಗಳ ಕಂಡುಬಂ6ಾಗ ೊಪ!C
"ೊಡುವ!ದನು ^=>, Eೆಳ9ಾ: ಸುಣnವನು ಧೂ@ೕಕfಸAೇಕು.

•

ಎರಡ.ೇ ಜ0ರ<ಂದ Oೇ.90ರಷು ಹುಳಗಳ

ೊರಬಂದ ನಂತರ

ಾೆ ೋಂಕು ^9ಾರಕವನು

ಧೂ@ೕಕf ಅಧ ಗಂೆಯ ನಂತರ ೊಪCನು ^ೕಡAೇಕು.
•

ಹುಳಗಳ ಸಮ.ಾ: ಜ0ರ"ೆ# ಕೂಡ6ೇ ಇರುವ!ದ"ೆ# ಾಗೂ ಸಮ.ಾದ Aೆಳವ2ೆ ಇಲ><ರುವ!ದ"ೆ# "ೆಲವ!
"ಾರಣಗ@ರುತ56ೆ. ಅವ!ಗsೆಂದ ೆ:
 ಸಮ.ಾ: ಹುಳ ೆಂದ ೊರಬರ<ರುವ!ದು.
 ಾಕಷು ೊಪCನು ಸಮ.ಾ: ^ೕಡ<ರುವ!ದು.


ಾೆಯ=> ಸೂಕ5 ಸsಾವ"ಾಶ ^ೕಡ<ರುವ!ದು.

 ಸೂಕ5 ಉಾnಂಶ, OೈEಾ8ಂಶ ಒದ:ಸ<ರುವ!ದು.


ಾೆ _ಸ5ರೆ 1ಾಡು9ಾಗ ಹುಳಗಳನು ಸಮ.ಾ: ಹರಡ6ೇ ಇರುವ!ದು.

