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മൈക്രൊക്പൊറിഡിയൊസിസ്

മൈക്രൊക്പൊറിഡിയൊസിസ്
മൈക്രൊകസ്്ൊറിഡിയൻ ജിവവർഗ്ഗത്ിൽകെട്ട 
എക്റെകറൊ മസറ്ൊറസൊൺ കെ്റ്ൊെിനയി 
(ഇ എച് ് െി) എന്ന െരൊദം കെമ്മീക്റെ കെ്റ്ൊ 
െൊൻ്രിയൊസികന ബൊധിക്കുറ്ൊൾ ഉണ്ൊരകുന്ന 
റരൊഗൈൊണ ് കെ്റ്ൊ െൊൻ്രിയൊ്ിര ് മൈറ്രൊ 
ക്പൊറിഡിറയൊസിസ്. 2009–ൽ തൊയ്ലൻഡികെ 
രൊര കെമ്മീനകുരളിെൊണ ് ഈ െരൊദത്ികന 
തിരിച്റിഞ്ഞത,് ഇന്ത്യ ഉൾക്കെ കതക്കു 
രിഴക്ൻ എഷത്യൻ രൊജത്യങ്ങളിൽ ഈ െരൊദത്ിക്റെ 
സൊനിധത്യം രകണ്ത്ിയിട്ടകുണ്.് കെമ്മീക്റെ 
വളർച്കയ സൊരൈൊയി ബൊധിക്കുന്ന ഈ െരൊദം 
രനത് രൃഷി നൊശവകും അതികന തകുെർന്നകുള്ള 
സൊ്ത്ിര നഷ്ടത്ിനകും രൊരണൈൊരകുന്നകു. 
കെമ്മീനിക്റെ ദെനയ്ന്ൈൊയ കെക്റ്ൊ 
െൊൻ്രിയൊസിസികന ആണ ് ഈ െരൊദം 
ബൊധിക്കുന്നതകും, ് െതത്യകുൽ്ൊദനം നെത്കുന്നതകും. 
ഇതകുൈൂെം കെമ്മീനകുരളകുകെ വളർച് ഗണത്യൈൊയി 
രകുറയകുന്നകു.

ഏത് തരം കെമ്മീനകുരളിൽ ഇ എച്് 

െി ബൊധിക്കുന്നകു?
രൊര അഥവൊ മെഗർ കെമ്മീൻ (െിനയസ് 
കൈൊറനൊറഡൊൺ), വന്നൊൈി (െിനയസ് 
വന്നൊൈി), ബനൊന കെമ്മീൻ (െിനയസ് കൈർ 
ഗകുകവൻസിസ്) എന്നിവകയ ബൊധിക്കുന്നതൊയി 
റരഖക്െകുത്ിയിട്ടകുണ്്.

റരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ
്െരെൈൊയ ്െറതത്യര റരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ 
ഇ എച്് െി ബൊധയിൽ രൊണക്െകുന്നില്ല. 
എന്നൊൽ ൈകുരെിച് വളർച്, ധവള നിറത്ിൽ 
രൊണക്െകുന്ന കെമ്മീൻ വിസർജത്യങ്ങൾ 
എന്നിവ ്െൊരംഭത്ിൽ തകന്ന ഇ എച്് െി 
റരൊഗബൊധയകുകെ സൂെനരൾ നൽരകും. രെകുത് 
െരൊദ ബൊധറയ് കെമ്മീനകുരൾ െരൊദ ഇതര 
ബൊകമ്ീരിയ റരൊഗങ്ങൾക്് വിറധയൈൊക്ക്ട്ടകു 
കെമ്മീൻ രൃഷി നഷ്ടത്ിെൊക്കുന്നകു.
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റരൊഗസം്രൈണം
കെ്റ്ൊ െൊൻ്രിയൊസിക്റെ എ ി്ത്മീെിയൽ 
റരൊശങ്ങളിൽ റ്പൊറകുരൾ ഉണ്ൊക്ി ്െജനനം 
നെത്കുന്ന െരൊദ ജമീവിയൊണ ് ഇ എച് ് െി. 
കെമ്മീക്റെ ഭക്ഷണത്ിെൂകെയകും ൈ് ് റ്പൊറകുള്ള 
കെളി, ജെം എന്നിവയകുൈൊയി സ്ർക്ത്ിൽ 
വരകുറ്ൊഴകും, റരൊഗബൊധയകുള്ള കെമ്മീനകുരകള 
ഭക്ഷിക്കുറ്ൊറഴൊ റരൊഗബൊധയകുണ്ൊരൊം.

റരൊഗനിർണ്ണയം
ഇ എച്് െി യകുകെ റ്പൊറകുരകള കെമ്മീക്റെ 
വിസർജത്യങ്ങളിെകും കെക്റ്ൊ െൊൻ്രി-
യൊസിെകും മൈറ്രൊറ്കൊ്് വഴി രകണ്ത്ൊ-
വകുന്നതൊണ്, എന്നൊൽ ഇത് വളകര രെകുത് െരൊദ 
ബൊധരളിൽ ൈൊ്ത കൈ ്െവർത്ിരൈൊരകു. ഇ 
എച്് െി നിർണ്ണയത്ിന് െി സി ആർ കെസ്റകുരൾ 
െഭത്യൈൊണ്. സിബ വിരസി്ികച്െകുത് “െൊ്്’’ 
ൈ്കു ഉെരരണങ്ങളകുകെ സെൊയൈില്ലൊകത 
ഫൊൈകുരളിൽ കവച്് തകന്ന റരൊഗനിർണ്ണയം 
സൊധത്യൈൊക്കുന്നതൊണ്

റരൊഗ ്െതിറരൊധവകും 
നിയ്ന്ണൈൊർഗ്ഗങ്ങളകും
നല്ല അര്ൊരൾച്ർ ൈൊനദണ്ഡങ്ങൾ-
ക്നകുസരിച്കുള്ള രൃഷിരമീതിയകും. 
കെമ്മീനിക്റെ സകുരക്ഷ ൈകുൻനിർത്ിയകുള്ള 
റരൊഗ ്െതിറരൊധം ൈൊർഗങ്ങൾ അവെംബി-
ക്കുന്നതകും ഈ അവസരത്ിൽ വളകര 
്െധൊനത്യം അർെിക്കുന്ന ഒന്നൊണ.് ഒരിക്ൽ 
ഇ എച് ് െി യകുകെ റ്പൊർബൊധയകുണ്ൊയൊൽ 
അതികന െൂർണ്ണൈൊയി നശി്ിക്ൊൻ 
സൊധത്യൈല്ല, അതിനൊൽ ഫൊം െരിെൊെനം 
റവണ് രമീതിയിെകുള്ള ശൊ്്മ്ീയ 
ൈൊനദണ്ഡങ്ങൾക് ് അനകുസരിച് ് കെയ്കുര. 

െകുണ്ണൊ് ് 6 െൺ/കെകർ് എന്ന റതൊതിൽ 
്െറയൊഗിക്കുന്നത ്ഇ എച് ്െി കയ കെറകുക്ൊൻ 
സെൊയരരൈൊണ.് രൂെകുതെൊയകുള്ള 
െകുണ്ണൊ്ിക്റെ റഡൊസ് െി എച്് 12ന് 
ൈകുരളിൽ ആക്ി ഇ എച് ് െി റ്പൊറകുരകള 
നശി്ിക്കുന്നകു. ഓറരൊ കെമ്മീൻ രൃഷി 
രഴിഞ്ഞ് ഒരൊഴ്ച്യ്ക്് റശഷം ൈൊ്തം 
ഫൊം ഉണക്ി െകുണ്ണൊ്് വിതറിയതിനകു 
റശഷം ഉെറയൊഗിക്കുര. ഇ എച്് െി 
ൈകുക്തൈൊയ കെമ്മീൻ രകുഞ്ഞകുങ്ങകള ൈൊ്തം 
നിറക്ഷെിക്കുര കെമ്മീൻ െൊച്റിരളിൽ 
ഉെറയൊഗിക്കുന്ന ജന്കു പ്ലവരങ്ങളിൽ 
ഇ എച്് െി ൈകുക്തൈൊകണന്ന് െി സി ആർ 
കെസ്റ് വഴി സ്ിതിരരിച്തിനകു റശഷം 
ഉെറയൊഗിക്ൊവകുന്നതൊണ്.


