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తెల్ల మచ్చల వ్్యధి 
తెలలు మచ్చల/ వైట్ స్పోట్ వ్్యధి (డబ్లు ష్ఎస్ డి) పరి పంచవ్్యప్త ంగా స్గు 
రొయ్యలలో కలుగు తీవరి మైన వైరల్ వ్్యధి. పినైడ్ రొయ్యలు (మోనోడాన్, 
వన్్నమి, ఇండికస్ మొదలైెనవి) మరియు పీతలు వంటి చాల 
కరి సేటా షియన్్స కు డబ్లు ష్ఎస్ డి  వ్్యధిక్ గురిక్వచ్్చ. రొయ్యలలో అని్న 
జీవిత దశలలో ఈ వైరస్ స్కవచ్్చ.

తెల్ల మచ్చల వ్్యధి

పి. మోనోడాన్ కేరపేస్ పై వృతా్త కారంలో తెల్ల టి మచ్చలు

కేరపేస్ పైె తెలలు ని మచ్చలు

డబ్్ల యూఎస్ డి వ్్యధిక్  కారణం ఏమిటి?
వైట్ స్పోట్ సిండ్రి మ్ వైరస్ (డబ్లు ష్ఎస్ఎస్ వి) అని పిలువబడే ఒక వైరస్ 
వలన తెలలు మచ్చల వ్్యధి, కలుగుతంది. 

ఇది నిమావిరిడే కుట్ంబ్నిక్ చెందిన విస్పోవైరస్ జత్ క్ చెందిన జంట 
పోగులు కలిగన డి ఎన్ ఎ వైరస్

డబ్్ల యూఎస్ డి వ్్యధి లక్షణాలు?
వ్్యధిబ్రిన పడిన రొయ్యలలో ఆకలి మందగంచ్ట, చ్రుకుదనం తగగు , 
రొయ్యలు ఎరుప్ రంగులోక్ మారిపోవుట మరియు గులలు , ఇతర బ్హ్య 
శరీర భాగాలపైె తెలలు  మచ్చలు ఏరపోడటం వంటి లక్షణాలను గమనించవచ్్చ. 
పసిఫిక్ తెలలు  రొయ్యలు లేద్ వన్్నమి రొయ్యలలో, తెలలు  మచ్చలు సపోషటా ంగా 
కనిపించకపోవచ్్చ. వ్్యధి సంకరి మించిన 2-3 రోజుల తరావాత రొయ్యలలో 
మరణాలు మొదలైె 5-7 రోజులలో 80-90 శాతం మరణాలు సంభవిస్్త యి.

డబ్్ల యూఎస్ఎస్ వి వ్్యధి స్క్న పి.వన్నామి 

ఎలా డబ్్ల యూఎస్ డి  వ్్యపి్త  చందుతుంది? 

డబ్లు ష్ఎస్ డి సమాంతర మరియు నిలువు జంట విధాన మారాగు ల ద్వారా 
సంకరి మించవచ్్చ.

డబ్లు ష్ఎస్ డి వ్్యధి స్క్న తలిలు  రొయ్యల నుంచి పోస్టా  లర్వాకు నిలువు 
మారగు ంలో సంకరి మిస్త ంది. అందువలన ,ఎలలు ప్పోడూ పిసిఆర్ పరీక్షి ంచిన 
విత్త న్లను మాతరి మే చెరువులలో స్టా క్ చేయడం మంచిది. 

 పరి ధానంగా రోగ వ్హక జంతవులు లేద్ వ్్యధి స్క్న జీవుల మాంస భక్షణ 
వలన వ్్యధి సమాంతరంగా వ్్యపిస్త ంది. సముదరి ప్ మరియు ఉప్పోనీటి 
పీతలు, సికొవిలలు , క్పిపాడ్్స వంటి అనేక జలచరాలు డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి 
యొకకొ హోస్టా  లు లేద్ రోగ వ్హక క్రక్లుగా వుంటాయి. కెరి ఫిష్ మరియు 
మంచినీటి రొయ్యలు, స్కొంపి క్డా డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి రోగ వ్హక్లుగా 
పనిచేయగలవు.బ్లనస్ మరియు పాలీక్ట్ వంటి న్న్-ఆరో్రీ పోడ్ 
జలచరాలు క్డా రోగ వ్హక్లుగా పనిచేస్్త యి. ఈ రోగవ్హక జీవులు 
డబ్లు ష్ఎస్ఎస్ వి వైరస్ ను స్గు రొయ్యలకు వ్్యపింపచేయగలవు. 
అందువలన, నీటిని వడపోత మరియు కంచె ద్వారా రోగవ్హక జీవులను 
చెరువులలో పరి వేశంచడం నిరోధించడం మంచిది.

నిలువు వ్్యపి్త

సమాంతర వ్్యపి్త

రోగ వ్హకాలు

మాంస భక్షణం

నీటిమార్ము

సూక్షష్మక్రి మి సంపర్కమును 
వ్్యపింపజేయు  వస్త వులు 
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“BRACKISHWATER AQUACULTURE FOR FOOD, EMPLOYMENT AND PROSPERITY”

డబ్్ల యూఎస్ డి వ్్యధిని నిరోధించడడం ఎలా?
డబ్్ల యూఎస్ఎస్ వి కొరకు  చిక్త్స లేదు. అందువల్ల , వ్్యధి 
నివ్రించడానిక్ నివ్రణ మాతరి మే మార్ం. క్రి ంది  ఆచరణాత్మక 
పదధా తులు వ్్యధిని నివ్రించడానిక్  సహాయపడతాయి
   డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి తడి నేలలో మనగలుగుతాయి. చెఱువు తయారీ 

విధానంలో సరిగాగు  చెఱువు ఎండబెటటా డం, సన్నం ఉపయోగంచటం 
మొదలైెనవి పాటించటం. చెఱువు మటిటా  పూరి్త గా ఎండిపోవడానిక్, 
రొయ్యస్గు అంతరపంటల మధ్య తగనంత సమయం అనగా 
కనీసం మూడు నుంచి న్లుగు వ్రాల క్లం ఉండాలి.
   వ్్యధి వ్హక్లైెన సహజసిదధి ంగా లభించే రొయ్యలు, పీతలు, క్లు మ్్స, 

క్పిపాడ్్స మరియు యితర కరి సేటా షియన్ జత్ జీవులు చెరువులలో 
వుండటాని్న నివ్రించాలి
   చెరువులోని పరి త్ నీటిచ్కకొని 30 ppm క్లిషి యం హైెపోక్లు రైట్ తో 

క్రి మిసంహారక చేయాలి
   పిసిఆర్ పరీక్షి ంచిన డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి లేని ఆరోగ్యకరమైన పోస్టా  

లరావాలను మాతరి మే చెరువులలో స్టా క్ చెయా్యలి
   రిజరావాయర్ చెరువులు, పక్షి  మరియు పీత కంచెలు (ఫెని్సంగ్), 

మనుష్్యలు, ఉపకరణాలు మరియు యంతారి ల యొకకొ సరైన 
పారిశుధ్యం ద్వారా ఖచి్చతమైన బయోసకక్్యరీటా  చర్యలు పాటించాలి.
   మంచి నీటి న్ణ్యత, సరైన మేత ఉపయోగము మరియు రొయ్యల 

ఆరోగ్యము కరి మం తపపోక పర్యవేక్షణ మొదలైెన ఉత్త మ యాజమాన్య 
పదధి తలు పాటించాలి
   తకుకొవ నీటి లోత, అధిక స్ందరి త, న్సి రకం నీటి న్ణ్యత మరియు 

అధిక ఉష్్ణ గరి త వంటి ఒత్్త డి పరిసిథి తలను నివ్రించాలి
   తగన మరియు రుజువు నిర్పితమైన పోరి బయోటిక్్స మరియు 

ఇమూ్మష్నోసిటా ములంట్్స యొకకొ వ్డకం సహాయపడవచ్్చ.
   స్గు క్లంలో డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి క్సం రొయ్యలను పరీక్షి ంచాలి. 

జీవించివున్న మరియు మరణంచ్టకు సిదది ంగావున్న నమూన్లను 
ఇథైల్ ఆలోకొహాల్ లో సేకరించి పరి యోగశాలలలో పరీక్షి ంచడానిక్ 
పంపవచ్్చ

డబ్్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి  వ్్యధి సంభవించినప్పోడు ఏమి 
చేయాలి?
   డబ్లు ష్ ఎస్ ఎస్ వి వ్్యధి సంభవించిన సమయంలో, చెరువులో నీటి 

న్ణ్యతను క్పాడుక్వడానిక్ మేత తగగు ంచాలి. pH ను 7.5 కన్్న 
ఎకుకొవ వుంచడానిక్ సన్నం వుపయోగంచాలి .

   వ్్యధి సంభవించినప్పోడు పరసపోర కలుషిత క్లు ష్్యని్న 
నివ్రించడానిక్, చ్ట్టా పకకొల రైతలు నీటి మారిపోడిని నివ్రించాలి 
మరియు వ్్యధిబ్రిన పడిన పొలల నుండి ఎట్వంటి 
పరికరాలు (వలలు, టా్యంకులు, పంప్లు, పడవ, మొదలైెనవి) 
వుపయోగంచక్డదు.

   మరణాల ర్ట్ వేగంగా పెరుగుతంటే, పరి ధాన నీటి వనరులోక్ వ్్యధి 
స్క్న నీటిని చేరకుండా, అత్యవసరంగా క్స్టా  నట్ ద్వారా పంట 
పట్టా బడి చెయా్యలి .

   చనిపోయిన జంతవులను తొలగంచి, వ్టిని చెరువులు నుండి 
దూరంగా పాత్పెటాటా లి .

   చెరువు నీటిని బీలు చింగ్ ( 2-3 రోజులు 2-3 పి.పి.ఎం క్లు రిన్ ) ద్వారా 
శుభరి పరచాలి తరువ్త, ఒకరోజు ఏర్షన్ చేయాలి.

   పొరుగు రైతలకు రొయ్యల వ్్యధి సమస్యలు, అత్యవసర పంట 
పట్టా బడి మరియు నీటిని వదిలిపెట్టా  సమయం మరియు తేద్ల 
గురించిన సమాచారం అందించాలి. చెరువు నీటిని స్మూహిక నీటి 
వనరులలోనిక్ విడిచే ముందు వ్యరథి జలల శుదిధి  వ్యవసథి  (యి టి ఎస్) 
ద్వారా శుభరి పరచాలి

డబ్్ల యూఎస్ఎస్ వి వ్్యధి స్క్న పి. మోనోడాన్ అత్యవసర పంట పట్టా బడి


