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മവ്് റ്പൊെ് ഡിസമീസ്
കെമ്മീനകുരൾ ഉൾക്കെയകുള്ള ്രറസ്റഷത്യൻ 
വർഗ്ഗത്ിൽ കെട്ട ജമീവ വർഗകത് 
ബൊധിക്കുന്ന ഒരകു സൊം്രൈിര മവറസ് 
റരൊഗബൊധയൊണകു മവ്് റ്പൊെ ് ഡിസമീസ് 
അഥവൊ കവള്ള്കുള്ളി റരൊഗം. കെമ്മീക്റെ 
റതൊെകുരളിൽ വത്യത്ൊരൃതിയിെകുള്ള കവള്ള-
്കുള്ളിരൾ ്െതത്യക്ഷൈൊയൊൽ റരൊഗബൊധ 
സ്ിതമീരരിക്ൊം. െൊർവ ൈകുതെകുള്ള എല്ലൊ 
വളർച്ൊഘട്ടങ്ങറളയകും ഈ മവറസ് ബൊധി-
ക്കുന്നകു രൂെൊകത വിവിധയിനം റ്രറസ്റ-ഷത്യൻ 
ജമീവ വർഗ്ഗങ്ങറളയകും റരൊഗൊവൊെരർ ആയി 
രകണ്ത്ിയിട്ടകുണ്.്

മവ്് ക്പൊെ് ഡിസീസ്

റരൊഗരൊരണം
നിൈൊവിരികെ ഫൊൈിെിയികെ വിറ്പൊ 
മവറസ് ജനകുസ്ിൽ കെട്ട ഡി എൻ എ ജനിതര 
ഘെരൈൊയകുള്ള മവ്് റ്പൊെ് മവറസ് ആണ് 
റരൊഗൊണകു.

റരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ
കെമ്മീക്റെ റതൊെകുരളിൽ വത്യത്ൊരൃതിയിെകുള്ള 
കവള്ള്കുള്ളിരൾ, റരൊഗവൊെരരിൽ കവള്ള 
െകുള്ളിരൾ രൊണൊറില്ല, തമീ  ്എെകുക്ൊതിരിക്കുര 
രകുളത്ിൽ സജമീവൈൊരൊതിരിക്കുര െകുവ-
്കുനിറത്ിെകുള്ള െകുറംറതൊെകുരൾ 2-3 ദിവ-
സത്ിൽ കെമ്മീനകുരൾ െത്കു തകുെങ്ങകുന്നകു. 5-7 
ദിവസത്ിൽ 80-90% വകര ൈരണനിരക്കു എത്ൊം

റരൊഗസം്രൈണം
സൈൊന്രറരൊഗബൊധയിൽ റരൊഗബൊധയകുള്ള 
കെമ്മീനകുരളിൽ നിന്നകും റരൊഗവൊെരർ 
ആയ ഞണ്കുരൾ,സ്ര്ില്ല , സൂക് ഷ്മ ജന്കു 
പ്ലവഗങ്ങൾ ആയ റരൊ്ിറെൊഡ്സ്, ആർട്ടമീൈിയ 
എന്നിവയിൽ നിന്നകും ൈ്കു ഇതര വർഗ്ഗത്ിൽ 
കെട്ട ബൊെ്്സ്, അനെിഡ് വിരരൾ ്െറതത്യരിച്് 
റെൊളി രമീറ ്സ് വിരരളകും റരൊഗ സം്രൈണം 
ഉണ്ൊക്കുന്നകു. തള്ളകച്മ്മീനകുരളിൽ നിന്നകു 
രകുഞ്ഞകുങ്ങളിറെക്കുള്ള റരൊഗെരർച്യകും 
വത്യക്തൈൊയിട്ടകുണ്്
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റരൊഗനിയ്ന്ണ സൊധത്യതരൾ
മവ്് ക്പൊെ ് മവറസികെതിക� െല്പദൈൊയ 
ചിരിത്ൊ�ീതി രകടെത്ിയിട്ില്ല. ്പതിക�ൊധ 
ൈൊർഗങ്ങൾ ൈൊ്തൈൊണ് ഇതനുവക� ക�ൊഗം 
ഒഴനുവൊക്ൊൻ പിന്നുെർന്ത.്
   കെമ്മീൻ ഫൊൈകുരളികെ കെളിയിെകും ജെത്ിെകും 

വളകര നൊൾ നിെനിൽരൊനകുള്ള റശഷി 
മവറസകുരൾക്കു കെൊതകുകവ ഉണ്് അയതിനൊൽ 
രൃഷിയിറക്കുന്നതിനകു ൈകുൻെ ്തകന്ന ശൊ്്മ്ീയ രമീതി 
നിഷകർഷിച് ൈൊർഗങ്ങൾ െിന്കുെരകുന്നത ്റരൊഗകങ്ങകള 
കെൊതകുകവ തെയൊൻ സൊധിക്കും. ്െറതത്യരിച്് 
ഫൊൈിക്റെ അെിത്ട്്ട കവയിെിൽ ഉണക്ി, റൈൽൈണ്ണ ്
നമീക്ം കെയക്ു രകുമ്ൊയം വിതറകുന്നതകു അതമീവ 
്െൊധൊനത്യറത്ൊകെ കെറയണ്തൊണ.്

   3-4 ആഴ്ചവകര രൃഷി ഇെറവളരൾ കരൊെകുക്കുന്നതകു 
റരൊഗങ്ങൾ വരകുന്നത് തെയകുന്നതിനകുള്ള ഒരകു 
ൈൊർഗൈൊണ്.

   റരൊഗവൊെരകര ഒഴിവൊക്കുര
   ഫൊൈകുരളികെ ജെം ബ്മീച്ിങ് ൌഡർ ഉെറയൊഗിച്കു 

ശകുദ്മീരരിച്കു ഉെറയൊഗിക്കുര 
   െി സി ആർ കെസ്റകു കെയക്ു റരൊഗം ബൊധ ഇല്ലൊത് 

രകുഞ്ഞകുങ്ങകള നിറക്ഷെിക്കുര
   ്െറതത്യരം തയൊറൊക്ിയ ജെസംഭരണിരൾ, 

െക്ഷിരകളയകും റരൊഗവൊെരകരയകും 
തെയകുന്ന വിവിധതരം കഫൻസകുരൾ എന്നിവ 
ആവശത്യരതരൾ ആണ്.

   കെൊതകുവൊയ ജെറ്സൊതസകുരൾ ഒഴിവൊക്കുര, 
അകല്ലങ്ിൽ ജെം ശകുദ്മീരരിച്കു ഉെറയൊഗിക്കുര. 

   ശകുദ്മീരരിച് ഫൊം സൊൈ്ഗിരളകും അതകുറെൊകെ 
തകന്ന അണകുനൊശം കെയക്ു ൈൊ്തം റജൊെിക്ൊകരയകും 
ഫൊൈിനകുള്ളിൽ ഉെറയൊഗക്െകുത്കുര.

   നല്ല അര്ൊരൾച്ർ ൈൊനദണ്ഡങ്ങൾക്നകുസരിച്കുള്ള 
രൃഷിരമീതിയകും, ശകുദ്മീരരിച് ജെം, അനിവൊരത്യൈൊയ 
തമീ് എന്നിവ നൽരി കെമ്മീനകുരളകുകെ 
ആറരൊഗത്യസ്ിതി ഉറ്ൊക്കുര

   രകുഞ്ഞകുങ്ങളകുകെ അധിര നിറക്ഷെം , രകുറഞ്ഞ 
ആഴം, അധിര െൂെ് എന്നിവ കെമ്മീനകുരളിൽ 
സമ്ർദം ഉണ്ൊക്ൊം അതിനൊൽ ഇവ ഒഴിവൊക്കുര

   മവ്് റ്പൊെ് മവറസ് •െി സി ആർ കെസ്റ് 
െതിവൊയി കെയ്കുര
   അനകുറയൊജത്യൈൊയ റ്െൊബറയൊട്ടിക്സകും 

റ ര ൊ ഗ ്െ ത ി റ ര ൊ ധ രൂ ട്ടകു ര ളകു ം 
ഉെറയൊഗിക്ൊവകുന്നതൊണ്

റരൊഗബൊധക്കുറശഷം
   റരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ രണ്കുതകുെങ്ങിയൊൽ 

ജെത്ിക്റെ നിെവൊരം ഉറ്കുവരകുത്കുര. 
ജെത്ിക്റെ െി എച്് >7.5 ആക്ി നിെനിർത്കുര

   റരൊഗം സ്ിതമീരരിച്ൊൽ കെൊതകുവൊയ 
ജെറ്സൊതസകുരൾ ഒഴിവൊക്കുര , അകല്ലങ്ിൽ 
ജെം ശകുദ്മീരരിച്കു ഉെറയൊഗിക്കുര.

   ശകുദ്മീരരിച് ഫൊം സൊൈ്ഗിരളകും 
അതകുറെൊകെ തകന്ന അണകുനൊശം കെയക്ു 
ൈൊ്തം റജൊെിക്ൊകരയകും ഫൊൈിനകുള്ളിൽ 
ഉെറയൊഗക്െകുത്കുര

   ൈരണ നിരക്് രൂെകുരയൊകണങ്ിൽ 
കെമ്മീനകുരകള വമീശകു വെകവച്കു െിെികച്െകുക്കുര 

   ഫൊൈികെ ജെം ശകുദ്മീരരിച്തിനകു റശഷം 
െകുററത്ക്കു വിെകുര (50 െി െി എം റ്ൊറിൻ 
2-3 ദിവസറത്ക്് എറയറെഷൻ ഒ്ം ജെം 
ശകുദ്മീരരിക്ൊൻ ഉെറയൊഗിക്ൊം)

   െത് കെമ്മീനകുരകള ഫൊൈിൽ നിന്ന് ദൂകര ആയി 
ൈറവകു കെയ്കുര

   റരൊഗ വിവരം അെകുത്കുള്ള ഫൊൈകുരളിൽ 
യഥൊസൈയത്കു അറിയിക്കുര

   ൈൊെിനത്യ നിർൈൊർജന സംഭരണിരളിൽ ജെം 
ശകുദ്മീരരിച്തിനകു റശഷം െകുററത്ക്കു വിെകുര


