


	 પશુઓમાં	 સામાન્ય	 રીતે	 અનેકાનેક	 પ્રકારની	 ઈતરડીઓ	જોવા	 મળે	

છે.	જમેાં	સામાન્યત:	જોવા	મળતી	ઈતરડીઓમાં	મુખ્યત્વે	કઠણ	કવચવાળી	

ઈક્ઝોડસ,	 બુફીલસ,	 રરપીસીફેલસ,	 હીમઝોફાઈસેલીસ,	 ડરમાસેન્ટર,	

એમ્બલીઓમા,	 હા્યલઝોમા	 અને	 નરમ	 કવચવાળી	 ઓ્ટઝોબીઅસ	 તથા	

ઓરનીથઝોડઝોરસ	છે.	તદૃઉપરાંત	પક્ીઓની	અરગસ	પ્રજાતતની	નરમ	કવચવાળી	

ઈતરડીઓ	પણ	ઘણી	વાર	ખઝોરાકની	શઝોધમાં	પશુઓ	પર	હુમલઝો		કરે	છે.



ઈતરડીઓ દ્વારવા પરોપજીવી તરીકે પશુઓને થતું નુકશવાન:

(અ) ઈતરડી દ્વારવા ઉતપન્ન થતવા જખમો:

ઈતરડીનાં	કરડવાથી	પશુનાં	શરીર	પર	નાનાં	નાનાં	જખમઝો	થા્ય	છે,	જ	ેખૂબ	

વેદના	ઉતપન્ન	કરે	છે	અને	તેમાં	્બલઝો	ફલાઈ્,	સ્કૂ્-વઝોમ્મ	ફલાઈ્	(સતપ્મલ	કૃતમ	

માંખઝો)	અને	અન્ય	 કરડતી	માંખીઓ	ઈંડા	મૂકવા	 મા્ેટ	આકરા્મ્ય	 છે.	 પશુનાં	

શરીરમાંથી	લઝોહી	ચૂસે	 છે.	 તવરાણં	 (વાઈરસ),	પૃરજ્જવરાણ	(રરકેટસીઆ),	

જીવાણં	(બેક્ેટરીઆ)	અને	પ્રઝો્ટઝો્ુઆ	(પ્રજીવ)	નું	પ્રસારણ	કરે	છે.	ઈતરડીનાં	

કરડવાથી	થતા	જખમથી	અને	લઝોહી	ચૂસવાને	કારણે	પશુને	ઘણં	નુકશાન	થા્ય	

છે	અને	જ્યારે	પશુનાં	શરીર	પર	મઝો્ટી	સંખ્યામાં	હઝો્ય	છે	ત્યારે	લઝોહી	ચૂસવાને	

કારણે	 પશુને	 રકતક્ીણતા	થા્ય	 છે.	 ઈતરડીનાં	 હુમલાને	 કારણે	 નાનાં	 નાનાં	

જખમ	થવા,	વેદના	થવી,	સઝોજો	આવવઝો	તવગેરેથી	પશુઓ	પરેશાન		થઈ	જા્ય	

છે.	પૂરતઝો	ખઝોરાક	લઈ	શકતા	નથી,	શરીર	ક્ીણ	થતું	(સૂકાતું)	જા્ય	છે.	જનેે	

લઈને	ઉતપાદન	શતકત	(દૂધ,	માંસ,	ઊન	તવગેરે)	ઘ્ેટ	છે	અને	જો	ઈતરડીનાં	

તન્યંત્રણનાં	્યઝોગ્ય	પગલાં	ભરવામાં	ન	આવે	તઝો	પશુઓનું	મૃત્યું	પણ	થા્ય	છે.	

ઈતરડીનાં	કરડવાથી	ઉતપન્ન	થતાં	જખમમાં	જીવાણંઓ	દાખલ	થઈને	રક્્યાશીલ	

બનવાથી	પરૂ	ઉતપન્ન	થા્ય	છે.	સાથઝોસાથ	પશુઓની	ચામડી	પણ	ખરાબ	થઈ	

જા્ય	છે.

(બ) ઈતરડીઓ દ્વારવા ઉતપન્ન થતો લકવો:

	 ઈતરડીની	જુદી	જુદી	અવસ્થા	ખાસ	કરીને	માદા	ઈતરડી	લઝોહી	ચૂસતી	

વખતે	પશુનાં	શરીરમાં	એક	પ્રકારનું	તવર	(્ટીક	્ટઝોકસીન)	દાખલ	કરે	છે.	ખાસ	

કરીને	ઈતરડીની	ઈક્ઝોડસ,	ડરમાસેન્ટર,	ઓરનીથઝોડઝોરસ	આ	પ્રકારનું	 તવર	

ધરાવે	છે.	જનેી	ચાલક	ચેતા	(મઝો્ટર	નવ્મ)	ઉપર	અસર	થવાથી	લકવાનઝો	રઝોગ		

થઈ	શકે	છે.	શરૂઆતમાં	પશુનાં		શરીરનાં	છેડાનાં	ભાગઝો	ખાસ	કરીને	પાછલાં	



પગઝો	પર	અસર	થા્ય	છે,	ત્યાર	બાદ	તે	પ્રસરીને	આખા	શરીર	ઉપર	અસર	થા્ય	

છે.	પરંતુ	શ્વસનતંત્ર	ઉપર	પશુનું	મૃત્યું	થ્યા	પહેલાં	થઝોડાજ	સમ્યે	અસર	થા્ય	

છે.	પશુઓનાં	મૃત્યું	ઈતરડી	કરડ્ા	બાદ	લકવઝો	દેખા્યા	બાદ	એકથી	ચાર	રદવસ	

બાદ	થા્ય	છે.	લકવાની	અસરની	તતવ્રતાનઝો	આધાર	પશુનાં	શરીર	ઉપર	ચોં્ેટલી	

ઈતરડીઓની	સંખ્યા	તેમજ	કે્ટલા	લાંબા	સમ્ય	સુધી	પશુને	ચોં્ટી	રહે	છે	તેની	

ઉપર	રહેલઝો	છે.	જો	પશુઓનાં	હ્રદ્ય	અને	શ્વસનતંત્રને	લકવાની	અસર	ન	હઝો્ય	

તઝો	પશુનાં	શરીર	પરથી	ઈતરડી	દૂર	કરતા	પશુ	ધીરે	ધીરે	રઝોગમુકત	બને	છે.

	 અમુક	તકસ્સાઓમાં	જ્યારે	ઈતરડીઓ	પશુનાં	મસ્તક	અથવા	તઝો	મેરૂરજુ્જ	

(કરઝોડરજુ્જ)	નજીક	ચોં્ેટલી	હઝો્ય	છે.	ત્યારે	પણ	ઈતરડી	દ્ારા	ઉતપન્ન	થતા	તવરથી	

લકવાની	અસર	થા્ય	 છે.	 ડરમાસેન્ટર	પ્રજાતતની	 ડરમાસેન્ટર	એનડરસઝોનાઈ		

પશુનાં	મસ્તક	અને	મેરૂરજુ્જ	નજીક	ખઝોરાક	લેવાનું	(લઝોહી	ચૂસવાનું)	પસંદ	કરે	છે.	

જ્યારે	અન્ય	ઈક્ઝોડસ	પ્રજાતતમાં	ઈક્ઝોડસ	રીસીનસ,	ઈક્ઝોડસ	રૂબીકનડસ,	

ઈક્ઝોડસ	 હઝોલઝોસા્યકલસ	 તવગેરે	 પશુઓનાં	 શરીરમાં	 	 મસ્તક,પે્ટ,	આંચળ	

તવગેરે	 ભાગઝો	 ઉપર	 ચોં્ેટ	 છે.	 તવભાગી્ય	 ચેતા	 નજીક	 ઈતરડીનાં	 કરડવાથી	

પશુઓને	લકવાની	અસર	નરહવત	જોવા	મળે	 છે.	ખાસ	કરીને	લઝોહી	ચૂસતી	

માદા	ઈતરડી	મારફત	તવર	દાખલ	થતા	(્ટીક	્ટઝોકસીનથી)	લકવાનઝો	રઝોગ	થા્ય	

છે,	પરંતું	ક્યા	પ્રકારનું		તવર	ઈતરડી	દ્ારા	પશુનાં	શરીરમાં	દાખલ	કરે	છે	તે	હજી	

જાણી	શકા્યું	નથી.

(ક) ઈતરડી દ્વારવા પ્રસવારીત રોગો: 

	 ઈતરડીઓ	 	 દ્ારા	 સામાન્યત:	 પશુઓમાં	 થેઈલેરીઓસીસ,	

બેબેસીઓસીસ,	 એનાપલાઝમઝોસીસ,	 એહરલીચીઓસીસ	 જવેા	 લઝોહીનાં	

પ્રજીવથી	 થતા	 રઝોગઝો,	 વળી	 રીકેટસીઆ	 બઝોવીસ,	 રીકેટસીઆ	 કઝોનઝોરી,		

કઝોક્ીલા	 બનને્ટી,	 પેસ્ટ્ુરેલા	 તુલારેનસીસ	 જવેા	 પૃરજ્જવરાણ	 (રરકેટસીઆ)	



તથા		જીવાણંથી	થતા	રઝોગઝો	અને	તવરાણંજન્ય	રક્તમ્યન	કોંગઝો	હેમરેજીક	વા્યરલ	

ફીવર,	રઝોકી	માઉન્ેટઈન	સ્પઝો્ેટડ	ફીવર,સાઈબીરીઅન	્ટીક	્ટાઈફસ,	કઝોલારાડઝો	

્ટીક	ફીવર,	ક્યાસાનુર	ફઝોરેસ્્ટ	ડીસી્	તવગેરે	જોવા	મળે	છે.

નનયંત્રણ અને સવારવવાર:

પશુઓમાં	જોવા	મળતી	ઈતરડીઓ	ખૂબ	મહતવના	બાહ્ય	પરઝોપજીવીઓ	છે	અને	

તે	અમુક	રઝોગઝોનાં	રઝોગવાહક	છે	તથા	તેની	અમુક	પ્રકારની	ખાતસ્યત	અને	્ેટવઝો	

છે.	એ	મુદ્ાઓ	તેમજ	રઝોગતવજ્ાનની	પૂરતી	મારહતી	પ્રાપ્ત	થ્યા	બાદ	તન્યંત્રણના	

કા્ય્મક્મઝો	હાથ	ધરવા	જોઈએ.	

સામાન્ય	રીતે	ઈતરડીઓ	પશુનાં	શરીરનાં	જુદા	જુદા	ભાગઝો	પર	ચોં્ેટ	છે.	તેથી	

તેનાં	તન્યંત્રણ	મા્ેટ	જાનવરઝોને	એક	મઝો્ટા	હઝોજમાં	ઈતરડીનાશક	ઔરધ	ભરીને	

પસાર(ડીપ)	કરવામાં	આવે	છે.	હઝોજમાં	પાણી	ભરતી	વખતે	ધ્યાને	રાખવું	ઘ્ેટ	કે	

તેઓના	મઝોઢામાં	કે	નાક-કાનમાં	પાણી	ન	જા્ય.	આ	ઉપરાંત	આધુતનક	પદ્ધતતમાં	

પંપ	વડે	શરીર	ઉપર	આ	ઔરધઝો	છાં્ટવાથી	અથવા	તઝો	પશુઓને	ચારે	બાજુથી	

આ	ઔરધઝોનાં	છૂ્ટતા	ફુવારાઓ	વચચેથી	પસાર	કરીને	પશુઓનાં	શરીરનાં	પૂરા	

ભાગ	પર	ઈતરડીનાશક	ઔરધઝો	લગાડી	શકા્ય	છે.	આ	સમ્યે	પશુઓનાં	મઝોઢાં	

કે	નાક-કાનમાં	ઈતરડીનાશક	ઔરધઝો	પ્રવેશે	નરહ	તેની	કાળજી	રાખવી	ઘ્ેટ.



સામાન્યરીતે	ઈતરડીઓ	અને	તેની	જુદી	જુદી	અવસ્થાઓ	પશુનાં	શરીર	ઉપર	

વર્મના	અમુક	રદવસઝો	દરમ્યાન	અને	અમુક	સમ્ય	સુધી	જ	ચોં્ેટલી	જોવા	મળે	

છે.	આ	મા્ેટ	 તન્યંત્રણ	 કા્ય્મક્મઝો	 નક્ી	 કરતાં	 પહેલાં	 તેનું	 જીવનચક્	જાણવું	

જરૂરી	છે.	એક-પઝોરકજીવી	ઈતરડીનું	તન્યંત્રણ	અન્ય	ઈતરડી	કરતા	વધુ	સરળ	

છે.	આ	ઉપરાંત	જુદા	જુદા	ઈતરડીનાશક	દ્રવ્યઝો	સામે	પ્રતતકારકશતકત	દશા્મવતા	

ઈતરડીઓના	પ્રભેદઝો	પણ	ઉતપન્ન	થા્ય	છે.	અન્ય	બાબતઝોમાં	 ધ્યાને	આપવા	

જવેા	 મુદ્ાઓમાં	 ઈતરડીઓનાં	 જુદા	 જુદા	 સ્થળે	અતસ્તતવ,	 તેમજ	 જુદા	 જુદા	

પ્રકારનાં	પશુઓમાં	તથા	રદ્પઝોરકજીવી	તેમજ	તત્રપઝોરકજીવી	ઈતરડીઓ	કે	જ	ે

મઝો્ટા	ભાગનઝો	સમ્ય	પઝોરકના	શરીરથી	 દૂર	જમીન	પર	અથવા	ચરીઆણની	

જગ્યા	પર	ગાળે	છે,	ત્યાં	પણ	તન્યંત્રણ	કરવું	જરૂરી	છે.

આ મવાટે નીચે દશવાશાવેલ ઉપવાયવાે ધયવાને રવાખવવા જાેઈઅે

(૧) ચરીઆણ ની જમીનને સળગવાવવી:

પશુઓ	જ્યાં	ઘાસ	ચરે	છે	તે	જમીન	ઉપર	ઈતરડીની	જુદીજુદી	અવસ્થાઓ	જોવા	

મળે	 છે.	 તે	 જુદી	 જુદી	ઋતુઓમાં	 જ	જોવા	 મળે	 છે.	આ	સમ્યે	 ઘાસ	બાળી	

નાખવાથી	આપઝોઆપ	ઈતરડીઓનઝો	નાશ	થા્ય	છે.



(૨) જમીનને ખેડી નવાખવી:

જમીનને	ઊંડે	સુધી	ખેડી	નાખવાથી	અંદર	રહેલા	ઈતરડીનાં	ઈંડા	સૂ્ય્મના	સીધા	

તાપમાં	આવે	છે	અથવા	જમીનમાં	ઊંડે	સુધી	દ્ટાઈ	જા્ય	છે,		તેમજ	ભેજ	ઓછઝો	

થઈ	જા્ય	છે,	જથેી	તેમનઝો	તવકાસ	અ્ટકી	જવાથી	નાશ	થા્ય	છે.	

(૩) મયવાશાદીત જગયવામવાં ચરીઆણ:

પવાસચર સપેલીંગ	નામે	ઓળખાતી	આ	પદ્ધતતમાં	જ	ેસ્થળઝો	એ	ઈતરડીઓનઝો	

ઉપદ્રવ	હઝો્ય	ત્યાં	લાંબા	સમ્ય	સુધી	જાનવરઝોને	ચરવા	જવા	દેવામાં	આવતાં	

નથી.	જથેી	તેઓ	ખઝોરાક	વગર	અથવા	પ્રતતકૂળ	વાતાવરણની	અસરથી	નાશ	

પામે	છે.	આ	પધધતતમાં	ચરાણનાં	સ્થળને	જુદા	જુદા	તવભાગઝોમાં	વહેંચી	દેવામાં	

આવે	 છે.	આ	બધી	જગ્યાઓને	વારાફરતી	ઉપ્યઝોગમાં	લેવામાં	આવે	 છે.	જનેે	

પરરણામે	જાનવરઝોને	દર	સાત	અઠવાડી્યાના	અંતરે	દવા	છાં્ટવાની	જરૂર	પડતી	

હતી	તેને	બદલે	ફકત	એક	જ	વખત	જરૂર	પડે	છે.	



(૪) ઈતરડીઓને ખોરવાકનવનિન નસથનતમવાં રવાખવી:

લાંબા	સમ્ય	સુધી	ચરીઆણની	જગ્યાનઝો	ઉપ્યઝોગ	ન	કરવાથી	ઈતરડી	ખઝોરાક	

ન	મળવાથી	નાશ	પામે	છે.	પરંતુ	વાસ્તતવકતા	જોઈએ	તઝો	કે્ટલીક	જાતતઓની	

ઈતરડીઓ	 લાંબા	 સમ્ય	 સુધી	 ખઝોરાક	 વગર	 જીવી	 શકે	 છે.	 વળી,	 આવી	

જગ્યાઓએ	અન્ય	નાના	પ્રાણીઓ	પણ	રહેતા	હઝો્ય	ઈતરડી	મા્ેટ	ખઝોરાકની	ત્રૂર્ટ	

રહેતી	નથી.

(૫) પ્રનતકરશાણ (રીપેલનટસ):

જનેા	લગાવવાથી	ઈતરડી	કરડવાને	સક્મ	રહેતી	નથી	અને	તે	દ્રવ્યઝોને	કારણે	

પશુઓથી	 કે	 મનુષ્યથી	 દૂર	 રહે	 છે.	 દા.ત.	 ઈનડાલઝોન,	 ડાઈમીથાઈલ	થેલે્ટ,	

બેન્ીલ	બેન્ઝોએ્ટ,	ડી્ટ	તથા	લીમડા,	નીલગીરી,	તજ	અને	લતવંગનું	 તેલ	

પ્રતતકર્મણ	તરીકે	ઉપ્યઝોગી	છે.	

(૬) ઈતરડીનવાં કુદરતી દુશમનો:

હા્યમેનઝોપ્ેટરસ	કી્ટકઝો-હન્ેટરેલસ	અને	ઇક્ઝોડીફેગસ	ઈતરડીઓનાં	પરઝોપજીવઝો	

છે.	તેઓ	તેમનાં	ઈંડા	ઈતરડીઓનાં	લઝોહી	ચૂસેલા	અભ્મક	(નીમફ)	ઉપર	મૂકે	છે.	



આ	ઈંડામાથી	બહાર	આવતા	આ	કી્ટકઝોનાં	 રડમભ	ઈતરડીનાં	અભ્મકને	સંપૂણ્મ	

રીતે	ખાઈ	જા્ય	છે.	અમુક	પક્ીઓ	જવેા	 કે	બગલાં,	મેના	(કાબર),	કાગડાં,	

કાળઝોકઝોશી	તવગેરે	જાનવરઝોનાં	શરીર	પરની	ઈતરડીઓ	ખાઈ	જા્ય	છે.

(૭) અનય ધયવાને રવાખવવા જેવી બવાબતો:	

	� પશુઓ	ઉપરની	ઈતરડીને	દૂર	કરવા	અથને	પશુઓ	ઉપર	ઈતરડીનાશક	દવા	

લગાડવી.	 જ	ે સમ્યાંતરે	 પશુતચતકતસક	 અતધકારીના	 માગ્મદશ્મન	 મુજબ	

બદલતા	રહેવી	જાેઈઅે.

	� પશુઓનાં	રહેઠાણ	સ્વચછ	રાખવાં.

	� ઈતરડીનાં	 છુપાવવાનાં	 સ્થાનઝો,	 કઝોઢ-ગમાણ,	 તેની	 આજુબાજુ	 ની	

રદવાલઝોની	 તતરાડઝો-બખઝોલઝો,	 પશુઓનાં	 બેસવા	 અથને	 પાથરેલું	 બેડીંગ	

મ્ટીરી્યલ-પરાળ,	મા્ટી,	 કુશકી,	છારં	 તવગેરે	 દૂર	 કરીને	 ચૂનઝો	 નાખીને	

નવું	સ્તર	પાથરવું.

	� પાણીનાં	સ્તઝોતઝો	 કે	 જ્યાં	 પાણી	ભરાઈ	 રહેતું	 હઝો્ય,	કાચું	 રહેઠાણ-છાંપરૂં	

અને	લાકડાંનઝો	ઉપ્યઝોગ	કરીને	બનાવેલ	રહેઠાણના	તકસ્સામાં	તે	ઉપ્યઝોગ	

કરા્યેલ	લાકડાંની	તતરાડઝો,	બખઝોલઝો	તવગેરે	કે	જ્યાં	ઈતરડી	છૂપાઈને	તેના	

ઈંડા	મૂકી	શકે	 	 છે,	તે	સઘળી	જગ્યાઓને	દવા	 છં્ટકાવ	કરીને	આરતક્ત	

કરવી	જરૂરી	છે.

	� આવી	જગ્યાઓએ	પંદર	રદવસ	બાદ	છં્ટકાવની	કામગીરી	પુન:	કરવી,	જ	ે

ઈતરડીનાં	જીવનચક્ને	નાશ	કરવા	ખાસ	જરૂરી	છે.

	� ઈતરડીનાશક	દવાઓ	છાં્ટી	હઝો્ય	તે	જગ્યાએ	પશુઓને	આ	સમ્ય	દરમ્યાન	

બાંધવા	 નરહ	 અને	 તેનઝો	 ઘાસચારઝો	 એવં	 પાણીની	 વ્યવસ્થા	 તે	 ગાળા	

દરમ્યાન	અન્ય	જગ્યાએ	રાખવી.	ત્યારબાદ	પશુઓનાં	ગમાણમાં	 તતરાડઝો	



તવગેરે	 પૂરીને	 સાફસફાઈ	 ક્યા્મ	 પછી	 પશુઓને	 પરત	 બાંધવા.	 પશુઓના	

શરીર	 પર	 ઈતરડીનાશક	 દવા	 છાં્ટતી	 વખતે	 તેનું	 મઝોઢંુ	 બાંધી	 રાખીને,	

ગમાણમાંથી	દૂર	ખુલ્ામાં	લઈ	જઈને	પછી	દવા	લગાવવી	અને	ત્યારબાદ	

પશુઓની	સાફસફાઈ	ચઝોખખા	પાણીથી	કરવી.	આ	સઘળી	ઈતરડીનાશક	

દવાઓ	પશુતચતકતસક	અતધકારીના	માગ્મદશ્મન	મુજબ	વાપરવી	રહતાવહ	છે.

ઈતરડીનવાશક દવવાઓ:

	 એતમ્્ટા્,	 કાબા્મરીલ,	 સા્યપરમેથ્ીન,	 ડેલ્ટામેથ્ીન,	 ફેનવેલેરે્ટ,	

ફીપ્રઝોનીલ,	ફલુમેથ્ીન,	ઈમીડાકલઝોપ્રીડ,	પરમેથ્ીન,		પ્રઝોપઝો્ુર	તથા	એવરમેક્ટીન	

ગ્ુપની	આઈવરમેક્ટીન,	ડઝોરામેક્ટીન	તવગેરે	સામાન્યત:	વપરાતી	ઈતરડીનાશક	

દવાઓ	છે.	પશુઓનાં	ગળાનાં	ભાગે	ટીક કોલવાર	જમેાં	એતમ્્ટા્	લગાવેલ	

હઝો્ય	છે.	તે	પણ	લગાડી	ઈતરડી	દૂર	કરી	શકા્ય	છે.	જનેે	પશુઓ	ચા્ેટ	નરહ	તેનું	

ખૂબ	ધ્યાન	રાખવું	ઘ્ેટ	 છે.	પઝોર	ઓન		તરીકે	ઉપ્યઝોગમાં	લેવાતી	ફલુમેથ્ીન,	

ઈમીડાકલઝોપ્રીડ,પરમેથ્ીન	પણ	વાપરી	શકા્ય	છે.	આ	ઈતરડીનાશક	દવાઓ	

્ેરી	 હઝોવાને	 કારણે	 મનુષ્ય	 અને	 પશુઓનાં	 સ્વાસ્્થ્યને	 અનુલક્ીને	 ખૂબ	 જ	

ધ્યાન	રાખી	પશુતચતકતસક	અતધકારીના	માગ્મદશ્મન	હેઠળ	વાપરવી	જરૂરી	છે.	

િબશાલ ઈતરડીનવાશક ઔરધો:

	 હબ્મલ	 ઈતરડીનાશક	 ઔરધઝોમાં	 ઘણાં	 ગ્ાતમણ	 ક્ેત્રઝોમાં	 ઘરગ્થથું	

ઉપા્ય	તરીકે	 પશુઓ	ઉપર	સીતાફળ	(Annona squamosal)નઝો	અક્મ-

તેલ,	લીમડાંનું	 તેલ(Azadirachta indica),	તારામીરા	ઓઈલ	(જમબા	

ઓઈલ-અરૂગુલાનાં	 બીજનું	 તેલ-Eruca sativa)	 અને	 લસણ,	 ડંુગળી	

નઝો	 અક્મ 	 કપુરની	 સાથે	 હળદર	 પાવડરનાં	 તમશ્રણ	 સાથે	 કરંજી્યાનાં	 તેલમાં	

લુગદી	બનાવી	લગાવવામાં	આવે	 છે.	ઉપરાંત	અન્ય	હબ્મલ	ઔરધઝોમાં	ઘણી	

જગ્યાએ	લેમન	ગ્ાસ,	રદવેલી્યાનું	તેલ	તથા	બળેલા	એંજીનનું	તેલ	લગાવવામાં	



આવે	 છે.	જનેી	 તચકાશ	ભરી	 તસ્નગધતાને	 કારણે	 ઈતરડીઓનાં	 મુખાંગ	લઝોહી	

ચૂસવા	મા્ેટ	સમથ્મ	રહેતા	નથી.	આ	ઉપરાંત	બીજી	હબ્મલ	ઔરધીઓમાં	જાંબુ	

(Syzygium cumini),	 કરી્યાતુ	 (Andrographis paniculata),	
મામેજવઝો	 (Enicostemma littorale),	 સપ્તપણણી (Alstomia 
scholaris),	્યષ્ીમધુ-મુળેઠી (Glycyrrhiza glabra), હરડે-હરીતકી 
(Terminalia chebula),	 ગળઝો (Tinospora cordifolia),	 મંજીષ્ા 
(Rubia cordifolia),આંબાહળદર (Curcuma amada)	તથા	અજમા	

(Trachyspermum ammi)નાં	અક્મનઝો	પણ	ઈતરડીનાશક	ઔરધઝો	તરીકે	

ઉપ્યઝોગ	 કરી	 શકા્ય	 છે.	 ઘણી	 જગ્યાએ	 રસીકરણની	 ્ુંબેશને	 અનલુક્ીને	

ઈતરડીના	ંઅ્ટકાવ	મા્ેટ	ટીક ગવાડશા રસીનઝો	ઉપ્યઝોગ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.



-: લેખકો :-
ડો. જીગર.જે. િસનવાની,		પ્રાધ્યાપક	અને	વડા,પેરાસા્ય્ટઝોલઝોજી	તવભાગ

ડૉ. જે.બી. નવાયક,	સહ	પ્રાધ્યાપક,	વે્ેટરીનરી	પ્બલીક	હેલથ	તવભાગ
ડો. સુનચત એસ. પંડયવા,	પી.એચ.ડી.	સ્કઝોલર,પેરાસા્ય્ટઝોલઝોજી	તવભાગ

ડો. એન.ડી. િીરવાણી,	સહ	પ્રાધ્યાપક,પેરાસા્ય્ટઝોલઝોજી	તવભાગ

ડો. પી.વી. પટેલ,	પ્રાધ્યાપક,પેરાસા્ય્ટઝોલઝોજી	તવભાગ

ડો. એમ.એન. બ્રહ્મભટ્ટ,	પ્રાધ્યાપક	અને	વડા,વે્ેટરીનરી	પ્બલીક	હેલથ	તવભાગ

ડો. એમ.કે. ઝવાલવા,		સહસંશઝોધન	તન્યામકશ્રી,		આકૃ્યુ,	આણંદ	

પ્રકાશન	શ્રેણી	નંબર:	EDU-૩:3:૨૦૧૬:૧૦૦૦


