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लंपी ि कन रोगाची ल णे कशी ओळखाल?  

लंपी क न या साथी या वषाणूज य चमरोगाची ल णे खाल ल माणे असतात. 

१. या रोगाने बाधीत असले या  जनावरांम ये आजाराचा सु तकाळ २-५ आठवड ेएवढा असतो.  

२. जनावरांना सु वातीस भरपूर ताप येतो (१०४ - १०५ अंश फँ)    

३. थम बा धत जनावरां या डो यातून व नाकातून पाणी येत.े  

४. ल सका ंथींना सूज येते.  

५. जनावरे चारा कमी खातात, पाणी कमी पतात.  

६. जनावरांचे डोके, मान, पाय, मायांग, कास इ याद  भागात वचेवर १०-१५ ममी यासा या गाठ  येतात. काह  

वळेा त ड, नाक व डो यात ण नमाण होतात. त डातील णांमुळे आजार  जनावरांना चारा चघळ यास ास 

होतो.  

७.डो यातील णांमुळे डो यांना चपडे येऊन डो याची ट  बा धत होत.े  

८. या रोगा या ादभुावामुळे फु फुसदाह कंवा तनदाह (म टायट स) या आजाराची बाधा जनावरांम ये होऊ 

शकते.  

९. बा धत जनावरां या र तातील पांढ या पशेी व लटेलेटची सं या कमी होते.  

१०. बा धत जनावरां या पायावर सूज येऊन काह  जनावरे लंगडतात.  



 

वर ल ल णांचा वचार क न बा धत जनावरांचा ताबडतोब त  पशुवै यका या स यान ेउपचार करावते. 

*लंपी ि कन रोगाच े तबंधा मक उपाय व उपचार*  

१) जनावरांचा गोठा नेहमी हवशेीर ठेवावा जेणेक न क टकांचा ादभुाव वाढणार नाह . बा धत जनावरे नरोगी 

जनावरांपासून कमान एक म हना वगेळी ठेवावीत.  

२) गो यात डास, माशां या नयं णासाठ  नरगुडी, वाळलेल ेशणे, कडु लबंा या पा याचा धूर करावा.  

३) कडु लबंाच ेतेल, करंज तेल, कापूर तसचे १% फॉमल न, २ ते ३% सो डयम हायपो लोराईड कंवा २% 

फनाईलची फवारणी करावी.  

४) गोचीड नयं णासाठ  १ मल  त ५० कलो जनावरां या वजना माणे आय हरमे ट नच ेइंजे शन कातडी 

खाल  याव.े  

५) चराऊ कुरणावर जनावरे एक त चरावयास सोडू नयेत. बाहेर ल/बाजारातील जनावरे गावात कंवा गो यात 

आणू नयेत.  

६)रोगाची ल णे दसवणा या जनावरास ता काळ पशुवै यकाकडून उपचार क न यावेत.  

७) वरनाशक, सूज कमी करणार , वेदनाशामक औषधे जनावरांना टोचून यावीत, तजैवकांचा वापर करावा. 

तकार मता वाढ व यासाठ  उपचार करावेत.  

८) जनावरां या शर रावर झाले या जखमा २% पोटॅ शयम परमॅ नेट या पा यान ेधुवून यावर बोरोि लसर न 

लावाव.े  

९) या रोगाचा तबधंा मक उपाय हणून चार म हन ेव यावर ल वया या सव गाय- हैस वग य जनावरांना 

पशुवै यका या स यान ेलस टोचून यावी. 
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