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హెపటోపాన్ క్రి యాటిక్ మైక్రి స్పోరిడియోసిస్  
(హెచ్ పి ఎం)

మైక్రి స్పోరిడియోసిస్ మరియు ఇ హెచ్ పి అనగా ఏమిటి ?
హెపటోపాన్ క్రి యాటిక్ మైక్రి స్పోరిడియోసిస్ (హెచ్ పి ఎం) 
ఎంటెరోసైటోజూన్ హెపటోపీనై (సంక్షి ప్త ముగా ఇ హెచ్ పి ) వలన 
కలుగుతంది. మైక్రి స్పోరిడియన్ పరాన్నజీవి 2009 సంవత్సరం 
థాయిలండ్ లో టైెగర్ రొయ్యలు, పినేఎస్ మోనడాన్ రకం రొయ్యలలో 
కనుగొనబడినట్లు  నివేదనలో పేరొకొన్్నరు. అపపోటి నుండి, ఇ హెచ్ పి 
భారతదేశం సహా ఆగ్్నయాసియా దేశాలలో, విస్త తృతంగా వ్్యపించినది. 
ఈ పరాన్నజీవి రొయ్యలలో హెపటోపానికొరియాస్ (హెచ్ పి) క్ పరిమితమై 
నందున, ఈ వ్్యధిని హెపటోపాన్ క్రి యాటిక్ మైక్రి స్పోరిడియోసిస్ (హెచ్ 
పి ఎం) అని సూచిస్్త రు. పెరుగుదల మందగంచడం మరియు మొత్త ంగా 
వ్యవస్య ఉతపోత్్త  పడిపోవుట అక్వాకల్చర్ లో గణనీయమైన ఆరిథి క 
నష్టా లకు పరి ధాన క్రణాలు.

ఏ రొయ్యల జాతులు ఇ హెచ్ పి చే పరి భావితమవుతాయి ?
బ్లు క్ టైెగర్ రొయ్యలు పినేయస్ మోనోడాన్, వైట్ లెగ్ పి. వన్్నమి మరియు 
బన్న్ రొయ్యలు పి. మరుగు యిని్సస్ పరి భావితం అవుతాయి

ఇ హెచ్ పి వ్్యధి లక్షణాలు ఏమిటి? 
ఇ హెచ్ పి వ్్యధి క్ నిరిది షటా మైన లక్షణాలు లేవు, క్నీ తకుకొవ పెరుగుదల 
మరియు వైట్ ఫీసీస్ సిండ్రి మ్ తో సంబంధం వున్నట్లు  నివేదించబడింది. 

అందువలన వ్్యధి యొకకొ యితర సూథి ల సంకేతాలు లేనప్పోడు, రొయ్యలలో 
అస్ధారణంగా పెరుగుదల మందగంచిన ఈ వ్్యధి సంభవించినట్లు గ 
అనుమానించవచ్్చ. ఇ హెచ్ పి వ్్యధి తీవరి మైనప్పోడు, రొయ్యలు విబ్రి యో 
వంటి యితర బ్క్టా రియా వ్్యధుల బ్రినపడి, రొయ్యల చెఱువులలో అధిక 
మరణాల సంభవిస్్త యి.

ఇ హెచ్ పి ఎలా సంకరి మిస్త ంది?
ఇ హెచ్ పి కణాంతరంలో వతృదిధి చెందు పరాన్న జీవి. ఇది హెపటోపానికొరియాస్ 
యొకకొ గొటటా ప్ ఉపరితల కణాల కణదరి వ్యంలో వతృదిధి  చెందుతంది. 
పరి ధానంగా వ్్యధి నోటి ద్వారా సంకరి మిస్త ంది. మలం ద్వారా కలుషితమైన 
మేత త్నడం ద్వారా, వ్్యధి స్క్న రొయ్యలను త్నటం వలన మరియు 
చెఱువు అడుగుభాగంలో మటిటా  అవకేషి పాలలో వున్న బీజంశాలు (స్పోర్్స) 
ను త్న్నప్డు రొయ్యలు వ్్యధి బ్రిన పడుతాయి

ఇ హెచ్ పి వ్్యధి నిర్ధా రణ ఎలా?

మల నమూన్ల లో, హెపటోపానికొరియాస్ (హెచ్ పి) కణజలలలో 
మైక్రి స్కొపిక్ పరీక్ష ద్వారా బీజంశాలను (స్పోర్్స) గురి్త ంచడం ద్వారా 
వ్్యధి నిరాధి రించవచ్్చ. క్నీ మైక్రి స్కొపిక్ పరీక్ష తీవరి ంగా పరి భావితమైన 
కేసలలో మాతరి మే విజయవంతమవుతంది మరియు వ్్యధి పారి రంభ 
దశలో తరచ్గా గురి్త ంచడం వీలుపడదు. అయితే పిసిఆర్ వంటి 
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“BRACKISHWATER AQUACULTURE FOR FOOD, EMPLOYMENT AND PROSPERITY”

పరమాణు విశ్లు షణ స్ంకేత్కత, మతృదులసిథి , పోస్టా  లర్వా మరియు 
హెపాటోపాంక్రి యాటిక్ కణజలంలో ఇ హెచ్ పి ని వేగంగా, సలభంగా 
గురి్త ంచడంలో చాల ఖచి్చతమైనది. ఇటీవల, సిబ్ ఇ హెచ్ పి నిరాధి రణకు 
లూప్ మీడియేటెడ్ ఐస్థర్మల్ ఆమిపోలిఫికెషన్ (లంప్ ) పరీక్షను 
అభివతృదిధి  చేసింది. లంప్ పరీక్ష సని్నతమైనది మరియు పిసిఆర్ వలె 
సమరథి వంతమైనది మరియు పిసిఆర్ వంటి ఖరీదైన స్మగరి  అవసరం 
లేదు కనుక లంప్ పరీక్ష కేషి తరి  స్థి యి పరిసిథి తలలో చేయవచ్్చ. పోస్టా  
లర్వా, తాజ రొయ్యలు మరియు మలం రోగ నిరాధి రణ కొరకు క్వలసిన 
నమూన్లు.
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అవకేషి పణాని్న/ సడిమంట్ తడుప్ట సలహాగ యివవాడమైనది. 
చెరువును ఎండబెటటా డం లేద్ నింపడం ముందు ఒక వ్రం పాట్ 
వదిలివేయాలి. క్నీ ఆచరణలో స్ధ్యం క్కపోవచ్్చ.రైతలు పిసిఆర్ 
ద్వారా పరీక్షి ంచిన విత్త న్లను మాతరి మే మంచి పాలు ంక్టా న్/ బ్లు మ్ కలిగన 
చెఱువులలో స్టా క్ చేయ వలసినదిగా సూచించడమైనది. పీసీఆర్ పరీక్ష 
ద్వారా నిరాధి రించిన ఇ హెచ్ పి వ్్యధిరహిత తాజ మేతలు మాతరి మే 
హేచరీలలో వ్డాలి. 
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హెపటోపాన్ క్రి యాటిక్ మైక్రి స్పోరిడియోసిస్ (హెచ్ 
పి ఎం) నివ్రణ మరియు నియంతరి ణ

 మంచి నిరవాహణ పదధి తలు మరియు వ్యవస్య బయో భదరి తా 
విధాన్లు వంటి ముందు జగరి త్త  చర్యలు పాటించడం ద్వారా 
హెపటోపాన్ క్రి యాటిక్ మైక్రి స్పోరిడియోసిస్ (హెచ్ పి ఎం) వ్్యధిని 
అదుప్లో వుంచవచ్్చను.ఒకస్రి బీజంశా్యలు చెఱువులో 
పరి వేశంచిన్క వ్్యధిని నిర్్మలించడం చాల కషటా ం. కనుక రైతలు 
బయో భదరి తా విధాన్లుకు కట్టా బడి, మంచి నిరవాహణ పదధి తలు 
(బీఎంపీస్) ఖచి్చంతంగా అనుసరించాలి. చెఱువు తయారీ లో ఇ హెచ్ 
పి బీజంశాలు మరియు వ్్యధిక్రక వ్హక్లు సమూలంగా న్శనం 
చేయడానిక్ పరి త్ పంట తరావాత చెఱువులు ఎండబెటటా డం మరియు 
క్రి మిసంహారక పదధి తలు పాటించాలి. క్లిషి యం ఆకైె్సడ్ ఎకరానిక్ 
ఆరు టను్నలు చొప్పోన చెఱువు అడుగుభాగంలోని మటిటా  అవకేషి పాల 
శుదిధి క్ వుపయోగంచడం సిఫారు్స చేయబదినది. మటిటా  యొకకొ 
పి.హెచ్ 12 లేద్ అంతకంటే ఎకుకొవగా పెంచడం ద్వారా మాతరి మే 
బీజంశాలు నశంచబడతాయి కనుక అధిక మోతాదులో సన్నం 
ఉపయోగంచవలసివుంట్ంది. పొడి చెరువు అవకేషి పంలోక్ CaO ని 
(10-12 సం.మీ) కొటిటా  దుని్నన తరువ్త సన్నం సక్రి యం చేయడానిక్ 


