
ര�ോഗകോ�ണം
നിമോവി�ിടെ ഫോമിലിയിടല വിര്പോ വവറസ് 
ജനുസ്ിൽ ടെട്ട ഡി എൻ എ ജനിതക ഘെകമോയുള്ള 
വവറ്് ര്പോെ് വവറസ് ആണ് ര�ോഗോണു.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
ടെമ്മീട്റെ രതോെുകളിൽ വ്യത്ോകൃതിയിലുള്ള 
ടവള്ളപ്ുള്ളികൾ, ര�ോഗവോഹക�ിൽ ടവള്ള 
െുള്ളികൾ കോണോറില്ല, തമീറ് എെുക്ോതി�ിക്ുക 
കുളത്ിൽ സജമീവമോകോതി�ിക്ുക െുവ-
പ്ുനിറത്ിലുള്ള െുറംരതോെുകൾ 2-3 ദിവ-സത്ിൽ 
ടെമ്മീനുകൾ െത്  ുതുെങ്ങുന് .ു 5-7 ദിവസത്ിൽ 80-
90% വട� മ�ണനി�ക്  ുഎത്ോം

വവറ്് ര്പോെ് ഡിസമീസ്
ടെമ്മീനുകൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ള കകര്റേഷ്യൻ 
വർഗ്ഗത്ിൽ ടെട്ട ജമീവ വർഗടത് ബോധിക്ുന് ഒ�ു 
സോംകകമിക വവറസ് ര�ോഗബോധയോണു വവറ്് 
ര്പോെ് ഡിസമീസ് അഥവോ ടവള്ളപ്ുള്ളി ര�ോഗം. 

െമീനിയസ് രമോരണോരഡോണിട്റെ കവെത്ിൽ 
രഗോളോകൃതിയിലുള്ള ടവളുത് െോെുകൾ

ലംബ സംരകെഷണം

തി�ശ്മീന 
കെരക്ഷെണം

കോ�ിയർ

ഭക്ഷണം കഴിക്ുന്ു

ജലജന്യ

രഫോമിറ്ുകൾ

വൈറ്റ് സ്പോടറ് ഡിസീസറ്

ടെമ്മീട്റെ രതോെുകളിൽ വ്യത്ോകൃതിയിലുള്ള 
ടവള്ള-പ്ുള്ളികൾ കെത്യക്ഷമോയോൽ ര�ോഗബോധ 
സ്ിതമീക�ിക്ോം. ലോർവ മുതലുള്ള എല്ലോ 
വളർച്ോഘട്ടങ്ങരളയും ഈ വവറസ് ബോധി-
ക്ുന്ു കൂെോടത വിവിധയിനം രകകര്റേ-ഷ്യൻ 
ജമീവ വർഗ്ഗങ്ങരളയും ര�ോഗോവോഹകർ ആയി 
കടടെത്ിയിട്ടുടെ്.

ഡബ്്യു. എസ്. എസ്. വി. 
െമീനസ് വണ്ോവമ ബോധിച്

ടഷല്ലിൽ ടവളുത് െോെുകൾ

സിഐബിഎ ടെകി്ക്ൽ കൺസൾട്ടിംഗ് - 2E



ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture
(ISO 9001:2015 certified)

Indian Council of Agricultural Research,  
75, Santhome High Road, MRC Nagar, Chennai 600 028  Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24618817, 24616948, 24610565 | Fax: +91 44 24610311
Web: www.ciba.res.in | Email: director.ciba@icar.gov.in, director@ciba.res.in 

Follow us on :  /icarciba

“ഭക്ഷണം, ത�ൊഴിൽ, സമൃദ്ി എന്ിവയ്ക്കുള്ള ഉപ്കുതവള്ളം”

ര�ോഗനിയകത്രണ സോധ്യതകൾ
വൈറ്റ് സ്പോടറ് വൈറസിനെതിനെ ഫലപ്രദമോയ 
ചികിത്ോെീതി കനടെത്ിയിട്ില്ല. പ്രതിസെോധ 
മോർഗങ്ങൾ മോപതമോണറ് ഇതുൈനെ സെോഗം 
ഒഴുൈോക്ോൻ ്രിന്ുടർന്നതറ്.
		ടെമ്മീൻ ഫോമുകളിടല ടെളിയിലും 
ജലത്ിലും വളട� നോൾ നിലനിൽകോനുള്ള 
രേഷി വവറസുകൾക്ു ടെോതുടവ ഉടെ് 
അയതിനോൽ കൃഷിയിറക്ുന്തിനു മുൻെ് 
തടന് േോക്മ്ീയ �മീതി നിഷ്കർഷിച് മോർഗങ്ങൾ 
െിത്രുെ�ുന്ത് ര�ോഗടങ്ങടള ടെോതുടവ 
തെയോൻ സോധിക്ും. കെരത്യകിച്് ഫോമിട്റെ 
അെിത്ട്ട് ടവയിലിൽ ഉണക്ി, രമൽമണ്് 
നമീക്ം ടെയ്ു  കുമ്ോയം വിതറുന്തു അതമീവ 
കെോധോന്യരത്ോടെ ടെരയടെതോണ്.
		3-4 ആഴ്ചവട� കൃഷി ഇെരവളകൾ ടകോെുക്ുന്തു 
ര�ോഗങ്ങൾ വ�ുന്ത് തെയുന്തിനുള്ള ഒ�ു 
മോർഗമോണ്.
		ര�ോഗവോഹകട� ഒഴിവോക്ുക
		ഫോമുകളിടല ജലം ബ്മീച്ിങ് ൌഡർ ഉെരയോഗിച്ു 
േുദ്മീക�ിച്ു ഉെരയോഗിക്ുക 
		െി സി ആർ ടെ്റേു ടെയ്ു  ര�ോഗം ബോധ ഇല്ലോത് 
കുഞ്ുങ്ങടള നിരക്ഷെിക്ുക
		കെരത്യകം തയോറോക്ിയ ജലസംഭ�ണികൾ, 
െക്ഷികടളയും ര�ോഗവോഹകട�യും 
തെയുന് വിവിധത�ം ടഫൻസുകൾ എന്ിവ 
ആവേ്യകതകൾ ആണ്.
		ടെോതുവോയ ജലരകസോതസുകൾ ഒഴിവോക്ുക, 
അടല്ലങ്ിൽ ജലം േുദ്മീക�ിച്ു ഉെരയോഗിക്ുക. 
		േുദ്മീക�ിച് ഫോം സോമകഗികളും അതുരെോടല 
തടന് അണുനോേം ടെയ്ു  മോകതം രജോലിക്ോട�യും 
ഫോമിനുള്ളിൽ ഉെരയോഗടപ്െുത്ുക.
		നല്ല അക്ോകൾച്ർ മോനദണ്ഡങ്ങൾ�
ക്നുസ�ിച്ുള്ള കൃഷി�മീതിയും, േുദ്മീക�ിച് 

ജലം, അനിവോ�്യമോയ തമീറ് എന്ിവ നൽകി 
ടെമ്മീനുകളുടെ ആര�ോഗ്യസ്ിതി ഉറപ്ോക്ുക
		കുഞ്ുങ്ങളുടെ അധിക നിരക്ഷെം , കുറഞ് 
ആഴം, അധിക െൂെ് എന്ിവ ടെമ്മീനുകളിൽ 
സമ്ർദം ഉടെോക്ോം അതിനോൽ ഇവ ഒഴിവോക്ുക
		വവറ്് ര്പോെ് വവറസ് •െി സി ആർ ടെ്റേ് 
െതിവോയി ടെയ്ുക
		അനുരയോജ്യമോയ രകെോബരയോട്ടിക്ു ം 
ര � ോ ഗ കെ ത ി ര � ോ ധ കൂ ട്ടു ക ളു ം 
ഉെരയോഗിക്ോവുന്തോണ്

ര�ോഗബോധക്ുരേഷം
		ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ കടെുതുെങ്ങിയോൽ 
ജലത്ിട്റെ നിലവോ�ം ഉറപ്ുവ�ുത്ുക. 
ജലത്ിട്റെ െി എച്് >7.5 ആക്ി നിലനിർത്ുക
		ര�ോഗം സ്ിതമീക�ിച്ോൽ ടെോതുവോയ 
ജലരകസോതസുകൾ ഒഴിവോക്ുക , അടല്ലങ്ിൽ 
ജലം േുദ്മീക�ിച്ു ഉെരയോഗിക്ുക.
		േുദ്മീക�ിച് ഫോം സോമകഗികളും 
അതുരെോടല തടന് അണുനോേം ടെയ്ു  
മോകതം രജോലിക്ോട�യും ഫോമിനുള്ളിൽ 
ഉെരയോഗടപ്െുത്ുക
		മ�ണ നി�ക്് കൂെുകയോടണങ്ിൽ 
ടെമ്മീനുകടള വമീേു വലടവച്ു 
െിെിടച്െുക്ുക 
		ഫോമിടല ജലം േുദ്മീക�ിച്തിനു രേഷം 
െുറരത്ക്ു വിെുക (50 െി െി എം ര്ോറിൻ 
2-3 ദിവസരത്ക്് എരയറെഷൻ ഒപ്ം ജലം 
േുദ്മീക�ിക്ോൻ ഉെരയോഗിക്ോം)
		െത് ടെമ്മീനുകടള ഫോമിൽ നിന്് ദൂട� 
ആയി മറവു ടെയ്ുക
		ര�ോഗ വിവ�ം അെുത്ുള്ള ഫോമുകളിൽ 
യഥോസമയത്ു അറിയിക്ുക
		മോലിന്യ നിർമോർജന സംഭ�ണികളിൽ ജലം 
േുദ്മീക�ിച്തിനു രേഷം െുറരത്ക്ു വിെുക

ഡബ്്യു. എസ്. എസ്. െമീനസ് രമോരണോഡൺ 
സ്ോധമീനിച്ത് വി.

ഡബ്്യു. എസ്. എസ്. വി ബോധിച് കുളത്ിട്റെ 
അെിയത്ര� വിളടവെുപ്്.

ര�ോഗസംകകമണം
സമോത്ര�ര�ോഗബോധയിൽ ര�ോഗബോധയുള്ള 
ടെമ്മീനുകളിൽ നിന്ും ര�ോഗവോഹകർ ആയ 
ഞടെുകൾ,സ്ക്ില്ല , സൂക് ഷ്മ ജത്രു പ്ലവഗങ്ങൾ ആയ 
രകോപ്ിരെോഡ്്, ആർട്ടമീമിയ എന്ിവയിൽ നിന്ും 

മറ്ു ഇത� വർഗ്ഗത്ിൽ ടെട്ട ബോല്്്, അനലിഡ് 
വി�കൾ കെരത്യകിച്് രെോളി കമീറ ്് വി�കളും ര�ോഗ 
സംകകമണം ഉടെോക്ുന്ു. തള്ളടച്മ്മീനുകളിൽ 
നിന്ു കുഞ്ുങ്ങളിരലക്ുള്ള ര�ോഗെകർച്യും 
വ്യക്തമോയിട്ടുടെ്



വമനപകോനസറ്്ോറിഡിയോസിസറ്

വമടകകോടസ്പ്ോറിഡിയോസിസ് അഥവോ ഇ 
എച്് െി എത്രോണ് ?
വമടകകോടസ്പ്ോറിഡിയൻ ജിവവർഗ്ഗത്ിൽടെട്ട 
എട്റെടറോ വസരറ്ോരസോൺ ടഹപ്രറ്ോെിനയി (ഇ എച്് 
െി) എന് െ�ോദം ടെമ്മീട്റെ ടഹപ്രറ്ോ െോൻകകിയോസിടന 
ബോധിക്ുര്ോൾ ഉടെോകുന് ര�ോഗമോണ് ടഹപ്രറ്ോ 
െോൻകകിയോറ്ിക ് വമരകകോ ട്പോറിഡിരയോസിസ്. 
2009–ൽ തോയ്ലൻഡിടല കോ� ടെമ്മീനുകളിലോണ ് ഈ 
െ�ോദത്ിടന തി�ിച്റിഞ്ത,് ഇത്ര്യ ഉൾടപ്ടെ ടതക്ു 

കിഴക്ൻ എഷ്യൻ �ോജ്യങ്ങളിൽ ഈ െ�ോദത്ിട്റെ 
സോനിധ്യം കടടെത്ിയിട്ടുട്െ. ടെമ്മീട്റെ വളർച്ടയ 
സോ�മോയി ബോധിക്ുന് ഈ െ�ോദം കനത് കൃഷി 
നോേവും അതിടന തുെർന്ുള്ള സോ്ത്ിക 
നഷ്ടത്ിനും കോ�ണമോകുന് .ു ടെമ്മീനിട്റെ 
ദഹനയകത്രമോയ ടഹടപ്രറ്ോ െോൻകകിയോസിസിടന 
ആണ ് ഈ െ�ോദം ബോധിക്ുന്തും, കെത്യുൽപ്ോദനം 
നെത്ുന്തും. ഇതുമൂലം ടെമ്മീനുകളുടെ വളർച് 
ഗണ്യമോയി കുറയുന് .ു

ഏത് ത�ം ടെമ്മീനുകളിൽ ഇ എച്് െി 
ബോധിക്ുന്ു?
കോ� അഥവോ വെഗർ ടെമ്മീൻ (െിനയസ് 
ടമോരനോരഡോൺ), വന്ോമി (െിനയസ് 
വന്ോമി), ബനോന ടെമ്മീൻ (െിനയസ് ടമർ 
ഗുടവൻസിസ്) എന്ിവടയ ബോധിക്ുന്തോയി 
ര�ഖടപ്െുത്ിയിട്ടുടെ്.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
കെകെമോയ കെരത്യക ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇ എച്് 
െി ബോധയിൽ കോണടപ്െുന്ില്ല. എന്ോൽ മു�െിച് 
വളർച്, ധവള നിറത്ിൽ കോണടപ്െുന് ടെമ്മീൻ 
വിസർജ്യങ്ങൾ എന്ിവ കെോ�ംഭത്ിൽ തടന് ഇ 
എച്് െി ര�ോഗബോധയുടെ സൂെനകൾ നൽകും. 
കെുത് െ�ോദ ബോധരയറ് ടെമ്മീനുകൾ െ�ോദ 
ഇത� ബോകമ്ീ�ിയ ര�ോഗങ്ങൾക്് വിരധയമോക്ടപ്ട്ടു 
ടെമ്മീൻ കൃഷി നഷ്ടത്ിലോക്ുന്ു.

വലുപ് വ്യതിയോനം

കുളത്ിന്റെ ഉ്രെിതലത്ിൽ ന്രോങ്ങിക്ിടക്ുന്ന 
നൈളുത് മലം
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ര�ോഗസംകകമണം
ടഹപ്രറ്ോ െോൻകകിയോസിട്റെ എപ്ിത്മീലിയൽ 
രകോേങ്ങളിൽ ര്പോറുകൾ ഉടെോക്ി കെജനനം 
നെത്ുന് െ�ോദ ജമീവിയോണ ് ഇ എച് ് െി. ടെമ്മീട്റെ 
ഭക്ഷണത്ിലൂടെയും മറ് ് ര്പോറുള്ള ടെളി, ജലം 
എന്ിവയുമോയി സ്ർക്ത്ിൽ വ�ുര്ോഴും, 
ര�ോഗബോധയുള്ള ടെമ്മീനുകടള ഭക്ഷിക്ുര്ോരഴോ 
ര�ോഗബോധയുടെോകോം.

്രി സി ആർ ECHP സെോഗെിർണയം

Jaroenlak etal 2014

ൈിളക്റ് EHP സെോഗെിർണയം

Positive      Negative

Start

65 °C, 60 min

LAMP detection of EHP

ര�ോഗനിർണ്യം
ഇ എച്് െി യുടെ ര്പോറുകടള ടെമ്മീട്റെ 
വിസർജ്യങ്ങളിലും ടഹടപ്രറ്ോ െോൻകകി-
യോസിലും വമരകകോര്്കോപ്് വഴി കടടെത്ോ-
വുന്തോണ്, എന്ോൽ ഇത് വളട� കെുത് െ�ോദ 
ബോധകളിൽ മോകത ടമ കെവർത്ികമോകു. ഇ 
എച്് െി നിർണ്യത്ിന് െി സി ആർ ടെ്റേുകൾ 
ലഭ്യമോണ്. സിബ വികസിപ്ിടച്െുത് “ലോ്്’’ മറ്ു 
ഉെക�ണങ്ങളുടെ സഹോയമില്ലോടത ഫോമുകളിൽ 
ടവച്് തടന് ര�ോഗനിർണ്യം സോധ്യമോക്ുന്തോണ്

ര�ോഗ കെതിര�ോധവും നിയകത്രണമോർഗ്ഗങ്ങളും

നല്ല അക്ോകൾച്ർ മോനദണ്ഡങ്ങൾ-
ക്നുസ�ിച്ുള്ള കൃഷി�മീതിയും. ടെമ്മീനിട്റെ 
സു�ക്ഷ മുൻനിർത്ിയുള്ള ര�ോഗ കെതിര�ോധം 
മോർഗങ്ങൾ അവലംബി-ക്ുന്തും ഈ 
അവസ�ത്ിൽ വളട� കെധോന്യം അർഹിക്ുന് 
ഒന്ോണ.് ഒ�ിക്ൽ ഇ എച് ് െി യുടെ 
ര്പോർബോധയുടെോയോൽ അതിടന െൂർണ്മോയി 
നേിപ്ിക്ോൻ സോധ്യമല്ല, അതിനോൽ ഫോം 
െ�ിെോലനം രവടെ �മീതിയിലുള്ള േോക്മ്ീയ 
മോനദണ്ഡങ്ങൾക്് അനുസ�ിച് ് ടെയ്ുക. 
െുണ്ോ് ് 6 െൺ/ടഹകർ് എന് രതോതിൽ 

കെരയോഗിക്ുന്ത ് ഇ എച് ് െി ടയ ടെറുക്ോൻ 
സഹോയക�മോണ.് കൂെുതലോയുള്ള െുണ്ോ്ിട്റെ 
രഡോസ് െി എച് ് 12ന് മുകളിൽ ആക്ി ഇ എച്് 
െി ര്പോറുകടള നേിപ്ിക്ുന്ു. ഓര�ോ ടെമ്മീൻ 
കൃഷി കഴിഞ്് ഒ�ോഴ്ച്യ്ക്് രേഷം മോകതം 
ഫോം ഉണക്ി െുണ്ോ്് വിതറിയതിനു രേഷം 
ഉെരയോഗിക്ുക. ഇ എച്് െി മുക്തമോയ 
ടെമ്മീൻ കുഞ്ുങ്ങടള മോകതം നിരക്ഷെിക്ുക 
ടെമ്മീൻ ഹോച്റികളിൽ ഉെരയോഗിക്ുന് ജത്രു 
പ്ലവകങ്ങളിൽ ഇ എച്് െി മുക്തമോടണന്് െി 
സി ആർ ടെ്റേ് വഴി സ്ിതിക�ിച്തിനു രേഷം 
ഉെരയോഗിക്ോവുന്തോണ്.

ഇ എം എസറ് സ്പോറിന്റെ ജംസ 
ന്റെയിെിംഗറ്

ഇഎചറ്്രി ബീജങ്ങളുനട ഫ്ലകി്ൻ 
ന്റെയിെിംഗറ്

ഇലസപകോ്ൺ വകമോറ്ം നചയ്ുന്ന 
വമസപകോസറ് സകോ്ിൽ EHP 
നസവെർസ്ോൈ്റ് ദൃശ്യമോണറ്



െിർ എ. ബി. എന് വിഷ ജനിതക ഘെകമൂലം 
സ്ഭോവ വ്യതിയോന സംഭവിച് വിബറെിടയോ 
െോ�ോഹമീടമോലിറ്ിടക്സ് എന് ബോകമ്ീ�ിയ 
ടെമ്മീട്റെ ടഹപ്ടറ്ോ െോൻകകിയോസിൽ 
ഉടെോക്ുന് നിരകകോസിസ് ര�ോഗമോണ് അക്യൂട്്ട 
ടഹപ്ടറ്ോെോക്്കിയോറ്ിക ് ടനരകകോസിസ്. ആദ്യ 35 
ദിവസ ത്ിനുള്ളിൽ ഈ ര�ോഗത്ോൽ ടെമ്മീനുകൾ 
െടത്ോെുങ്ങുന്ു.എന്ോൽ നോളിതുവട� ഇത്ര്യൻ 
ടെമ്മീനുടകളിൽ ഈ ര�ോഗടത് കടടെത്ിയിട്ടില്ല

ഇത്ര്യൻ ടെമ്മീൻ കൃഷിക്ു എ എെ് െി ൻ ഡി 
ഭമീഷണിയുടടെോ?
ഈ ര�ോഗം മൂലം ഇത്ര്യയുടെ അയൽ �ോജ്യങ്ങൾ 
ആയ വെന, ബംഗ്ോരദേ് ഉൾടപ്ടെ കിഴക്ൻ 
ഏഷ്യൻ �ോജ്യങ്ങളിൽ വ്യോെകമോയ സോ്ത്ിക 
നഷ്ടം ടെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ ഉടെോടയതിനോൽ 
ഇത്ര്യൻ ടെമ്മീൻ കൃഷിയും ഈ ര�ോഗത്ിട്റെ 
നിഴലിൽ ആണ് ആടയതിനോൽ േോക്മ്ീയ സു�ക്ഷോ 
ടകകമമീക�ണങ്ങളുടെ ആവേ്യകത തിടകച്ും ഈ 
ഘട്ടത്ിൽ അനിവോ�്യമോണ്.

ഏത് ത�ം ടെമ്മീനുകളിൽ ഇ എച്് െി 
ബോധിക്ുന്ു?
കോ� അഥവോ വെഗർ ടെമ്മീൻ (െിനയസ് 
ടമോരനോരഡോൺ), വന്ോമി (െിനയസ് വന്ോമി) എന്ി 
വടയ ബോധിക്  ുന്തോയി  ര�ഖടപ്െുത്ിയിട്ടുട്െ.

ര�ോഗനിർണയം
	 	ആദ്യ 35 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ ഈ ര�ോഗ-

ത്ോൽ ടെമ്മീനുകൾ െടത്ോെുങ്ങുന്ു

	 	കെുത് ര�ോഗബോധയുള്ള ടെമ്മീനുകൾ 
അഴരമറിയ ഭോഗരത്ക്ു നമീങ്ങുന്ു 

	 	മൃദു വോയ െുറംരതോെുകൾ, ഭോഗികമോയി 
ഒഴിഞ് കുെലുകൾ 

	 	അമർത്ിയോൽ ടെോട്ടോത്തും വിളർ-
ച്യുള്ള, ടെറുതും െു�ുങ്ങിയതു മോയ 
ടഹപ്ടറ്ോ െോൻകകിയോസ്

	 	ടഹപ്ടറ്ോ െോൻകകിയോ സിൽ കറുത് 
െോെുകളും വ�കളും െിലരപ്ോൾ കടെുവ�ുന്ു.

വിബറെിടയോ െോ�ോഹമീടമോലിറ്ിടക്സ് 

അക്യയൂട്റ് നെ്നറ്ോ്രോപ്ി്യോറ്ികറ്  
നെസപകോസിസറ് (എ എചറ് ്രി ൻ ഡി)
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ര�ോഗനിർണയം
കെരത്യകര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതിനോൽ 
ര�ോഗടത് രവഗത്ിൽ മനസിലോക്ോൻ കഴിയുന്ു. 
െിർ എ. ബി. ജനിതകടത് അെിസ്ോന ടെെുത്ി 
െി സി ആർ ടെ്റേുകൾ വികസിപ്ിടച്െു 
ത്ിട്ടുടെ് ടഹപ്ടറ്ോ െോൻകകിയോസിട്റെ 
ഹിര്റേോ െോരത്ോളജിയും ര�ോഗനിർണയത്ിന് 
സഹോയകമോണ്

ര�ോഗനിയകത്രണം

	  കെതിദിന നി�മീക്ഷണം ആദ്യ ആഴ്ച-കളിൽ 
െതിവോക്ുക

	  ടെമ്മീൻ ഫോമുകടള േോക്മ്ീയമോയി 
തയോറോക്ിയോൽ ഒ�ു െ�ിധിവട� ര�ോ-
ഗമുടെോകുന് ബോകമ്ീ�ിയകടളയും വവറ-
സുകടളയും നിയകത്രണ വിരധ-യമോക്ോം

	  കെരത്യകം തയോറോക്ിയ ജലസംഭ�-ണികൾ, 
െക്ഷികടളയും ര�ോഗവോഹ-കട�യും 
തെയുന് വിവിധത�ം ടഫൻസുകൾ എന്ിവ 
ആവേ്യകതകൾ ആണ്.

	  ര�ോഗം സ്ിതമീക�ിച്ോൽ ടെോതുവോയ 
ജലരകസോതസുകൾ ഒഴിവോക്ുക, അടല്ലങ്ിൽ 
ജലം േുദ്മീക�ിച്ു ഉെരയോഗിക്ുക

	  െി സി ആർ ടെ്റേ് ടെയ്ു  ര�ോഗമുക്തമോയ 
കുഞ്ുങ്ങടള മോകതം നിരക്ഷെിക്ുക.

	  നഴറ്ിയിൽ വളർച്ടയത്ിയ ടെമ്മീൻ 
കുഞ്ുങ്ങൾ നിരക്ഷെ ത്ിനോയി 
ഉെരയോഗിക്ോവുന്തോണ്

	

 നിരക്ഷെ െ�ിധികൾ െോലിച്ുള്ള കൃഷിയും, 
അനുരയോജ്യമോടയതും, രവടെ അനുെോതത്ിൽ 
ഉള്ള ടെമ്മീൻ തമീറ് യുടെ ഉെരയോഗവും 
വിജയക�മോയ കൃഷിയുടെ ഭോഗമോണ്

	  രകെോബിരയോട്ടിക ് ബോകമ്ീ�ിയ കളും ബരയോ-
ര്ളോകും, തിലോെിയ ഉെരയോഗിച്ുള്ള കൂ-
ട്ടുകൃഷിയും, റിസർകുരലറ്റി അടല്ലങ്ിൽ 
സമീരറോ എരക്് ്ചഞ് ്കൃഷി �മീതികളും ര�ോഗം 
നിയകത്രിക്ോൻ കഴിയുന്വയോണ്

കെരത്യക കേദ്ക്്
ര�ോഗത്ിട്റെ ഏടതങ്ിലും കെോ�ംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ 
കടെോൽ ഉടെടന ഐ സി എ ആർ -സിബയുമോയി 
ബന്ധടപ്െുക. ഇത്ര്യയിൽ റിരപ്ോർട്ട് 
ടെയ്ോത്തിനോൽ സുസ്ി�വും സൂക് ഷ്മവും ആയ 
ര�ോഗം നിർണയം ആവേ്യമോണ്. ര�ോഗം നിർണയം 
കഴിഞ്ോൽ ഫോം ബ്മീച്ിങ് ൌഡർ ഉെരയോഗിച്് 
അണുനേമീക�ണം നെത്ുക, രേഷം ഡി-
ര്ോറിരനഷൻ നെത്ി ഫോമിടല ജലം െുറരത്ക്ു 
കളയുക

ഉണങ്ങിയ കുളം തറ

ബരയോര്ോക്്

എ.എച്്.െി.എൻ.ഡി ബോധിത ടെമ്മീൻ, 
ടഹപ്രറ്ോടെനിക്സ് എന്ിവയുടെ 

ഹിര്റേോെോരത്ോളജി, അംഗമീകോ�ം: ലോക് കെോൻ



എത്രോണ് ഇൻടഫക്ഷിയസ് 
മരയോടനരകകോസിസ്
ടെമ്മീനുകളുടെ വോൽ മസിലുകടള ബോധി-
ക്ുന് സോംകകമിക വവറസ് ര�ോഗമോണ് 
ഇൻടഫക്ഷിയസ് മരയോടനരകകോസിസ്. ടവളുത്തും 
െുവന്നിറത്ിലുള്ള വോ-ൽഭോഗങ്ങരളോെുകൂെി 
ടെമ്മീനുകൾ െടത്ോ-െുങ്ങുന്ു. 2002-ൽ 
കബസമീലിലും 2006-ൽ ഇൻരഡോരനഷ്യയിടല 
ജോവയിടല വനോമി ടെമ്ിനിലുമോണ് ഈ 
ര�ോഗം ആദ്യമോയി കടടെത്ിയത.് അെുത്ിടെ 
ഇൻടഫക്ഷിയസ് മരയോടനരകകോസിസിട്റെ 
കെത്യക്ഷ്യമോയ ലക്ഷണങ്ങൾ െില ഇത്ര്യൻ 
ഫോമുകളിൽ കടെത്ിയിട്ടുട്െ

ര�ോഗോണു
ആർ എൻ എ ജനിതകഘെനയുള്ള രറ്ോട്ടി-
വി�ിടെ ഫോമിലിയിൽടപ്ട്ട ഇൻടഫക്ഷിയസ് 
മരയോടനരകകോസിസ് വവറസ്ആണ് ര�ോഗ-
കോ�ണം

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കകമ�ഹിതമോയ െലനം, കുളത്ിൽ സജമീ-
വമോകോതി�ിക്ുക, കൂെുതലോയി കുരളോ-
െ�ിതലത്ിൽ വന്ുടപ്ോങ്ങുക തമീറ് 
എെുക്ോതി�ിക്ുക ടവളുത്തും െുവന്-
നി�ത്ിലുള്ള വോൽ ഭോഗങ്ങൾ കൂെുതലോയ എഫ് സി 
ആർ നി�ക്ുകൾ ടെമ്മീനുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമോയി െത്ു 
ത  ുെങ്ങുക (കുറഞ്നി�ക്ിലുള്ള നമീടെുനിൽക്ുന്) 
40-70% വട� മ�ണനി� ടക്പ ടട്ടന്ുള്ള അധികച്ൂെ,് 
ലോവണം േം ടെമ്മീനുകടള കൂെുതൽ സമ്ർദത്ിലോ 
ക്ി ര�ോഗത്ിന് കോ�ണമോകുന് .ു

ടവളുത്തും െുവന്നി�ത്ിലുള്ള വോൽഭോഗങ്ങരളോെുകൂെിയ ടെമ്മീനുകൾ

ടവളുത്തും െുവന്-നിറത്ിലുള്ള വോൽ ഭോഗങ്ങൾ

ഇൻനഫക്ിയസറ് മസയോനെസപകോസിസറ്  
അഥൈോ ൈോൽചീയൽ സെോഗം

സിഐബിഎ ടെകി്ക്ൽ കൺസൾട്ടിംഗ് - 5E
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എങ്ങടന കടടെത്ും 
ടന്റേഡ് െി സി ആർ ടെ്റേ് മസിൽ, ലിരഫോയ്് 
ഓർഗൻ എന്ിവയുടെ ഹിര്റേോെോരത്ോളജിക്ൽ 
ടെ്റേ്

ര�ോഗസംകകമണം
ര�ോഗബോധയുള്ള ടെമ്മീനുകളിൽ നിന്ും 
തള്ളടച്മ്മീനിൽ നിന്ു കുഞ്ുങ്ങളിരലക്ും

ര�ോഗകെതിര�ോധമോർഗങ്ങൾ 

സെോഗം  ൈന്നു കഴിഞ്ോൽ പ്രതിസെോ
ധമോർഗങ്ങൾ മോപതം ഫലപ്രദം 

്രി സി ആർ  നട്റെു നചയ്ു  സെോഗ മുക്തമോയ 
തള്ളനചമ്ീെുകൾ പ്രജെെത്ിെു 
ഉ്രസയോഗിക്ുക 

	 	P15 ര്റേ ജിൽ ഉള്ള െി സി ആർ ടെ്റേിലൂടെ 
ടനഗറ്മീടവന്് ഉറപ്ിച് രെോ്റേ ലോർവ മോകതം 
നിരക്ഷെിക്ുക 

	 	കെരത്യകം തയോറോക്ിയ ജലസംഭ �ണികൾ, 
െക്ഷികടളയും ര�ോഗവോഹകട�യും തെയുന് 
വിവിധത�ം ടഫൻസുകൾ എന്ിവ ആവേ്യ-
കതകൾ ആണ്.

	 	ടെോതുവോയ ജലരകസോതസുകൾ 
ഒഴിവോക്ുക, അടല്ലങ്ിൽ ജലം േുദ്മീക�ിച്ു 
ഉെരയോഗിക്ുക. 

	 	േുദ്മീക�ിച് ഫോം സോമകഗികളും 
അതുരെോടല തടന് അണുനോേം ടെയ്ു  
മോകതം രജോലിക്ോട�യും ഫോമിനുള്ളിൽ 
ഉെരയോഗടപ്െുത്ുക.

	 	നല്ല അക്ോകൾച്ർ മോനദണ്ഡങ്ങൾക്-
നുസ�ിച്ുള്ള കൃഷി�മീതിയും, േുദ്മീക�ിച് 
ജലം, അനിവോ�്യമോയ തമീറ് എന്ിവ നൽകി 
ടെമ്മീനുകളുടെ ആര�ോഗ്യസ്ിതി 
ഉറപ്ോക്ുക

കെരത്യക കേദ്ക്്
െുതിയ ര�ോഗങ്ങൾ കെത്യക്ഷമോകുര്ോൾ ഏറ്വും 
അെുത് അധികോ�ടപ്ട്ട ര�ോഗസ്ിതമീക�ണ 
ലോബുമോയി ബന്ധടപ്ട്്ട ഉെരദേം രതെുക. 2017-2018 ൽ 
ആകന്ധോകെരദേിലും, തമിഴോ് ട്ടിലും ഇൻടഫക്ഷിയസ് 
മരയോടനരകകോസിസ് ഐ സി എ ആർ -സിബ 
സ്ിതമീക�ിച്ിട്ടുട്െ. ഏടതങ്ിലുംത�ത്ിലുള്ള 
ര�ോഗലക്ഷണകൾ കടെോൽ, ജമീവനുള്ള 
ടെമ്മീൻഉകടള ആർ എൻ എ രലറ്ർ എന് 
ലോയിനിയിൽ സൂക്ഷിച്ു ഇൻടഫക്ഷിയസ് 
മരയോടനരകകോസിസ് ടെ്്റേ ടെയ്ോൻ CIBA യിരലരക്ോ 
അഥവോ അെുത്ുള്ള ര�ോഗസ്ിതമീക�ണ 
അക്ലോബുകളിരലരക്ോ അയരക്ടെതോണ്. 
ര�ോഗംനിർണയിച്ു കഴിഞ്ോൽ ഫോമുകൾ ബ്മീച്ിങ് 
ൌഡർ ഉെരയോഗിച്് ജലം േുദ്ിക�ിച്ു രവടെ 
കോലയളവിനു രേഷം െുറത്ുവിെുക.

I. M. എൻ. വി.വിക്ുള്ള ടെമ്മീട്റെ ആർ.െി. - 
െിസിആർ െ�ിരേോധന

രെേി നോ�ുകളുടെ രകോഗ്യുരലറ്മീവ് ടനരകകോസിസ്, 
ലിംരഫോയിഡ് അവയവങ്ങളിടല ട്ഫെരറോയിഡുകൾ, 

കൃതജ്ഞത: അഗസ് സുനോർരട്ടോ
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എത്രോണ് വവറ്്  ടഫടസസ് സിൻരകഡോം?
കെധോന ടെമ്മീൻ വ്യവസോയ �ോകഷ്ടങ്ങളിടല  ടെമ്മീൻ  
കൃഷിയിലുള്ള ഗു�ുത�മോയ  ആേങ്യോയി വവറ്് 
ടഫടസസ്  സിൻരകഡോം (ഡബ്്യുഎഫ്എസ്) സമമീെകോലത്്  
അംഗമീക�ിക്ടപ്ട്ടിട്ടുടെ്. ര�ോഗം  ബോധിച് ടെമ്മീൻ ടവളുത്  
മലവിസർജ്ജനം നെത്ുന്തിനോൽ, സിൻരകഡോമിന് ഡബ്്യു.
എഫ്.എസ് എന് രെ�് വന്ത്. ഐ .സി.  എ.ആർ -സി ബി എയിൽ 
നെത്ിയ െഠനമനുസ�ിച്്, െി. വനോമി രകഗോ ഔട്ട്  ഫോമുകളിടല 
വമരകകോസ് രെോ�ിഡിയൻ എ്റെരറോവസരറ്ോസൂൺ 
ടഹപ്രറ്ോെമീടനയുമോയി (ഇ.എച്്െി.) ഡബ്്യു.എഫ്. എസുമോയി 
ബന്ധടപ്ട്ടി�ിക്ുന്ുടവന്്  കടടെത്ി. ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് 
മൂലമുടെോയ തോയ് ഉൽെോദന നഷ്ടം 2010-ൽ ഏകരദേം 
10–15% ആയി�ുന്ു എന്ോണ്  റിരപ്ോർട്ട്. 2015 മുതൽ 
ഇത്ര്യയിൽ, കിഴക്ൻ തമീ�ടത് 17 േതമോനം ടെമ്മീൻ 
ഫോമുകളും ഡബ്്യു.എഫ്.എസ്. ബോധിച്തോണ്. സോധോ�ണ 
കുളങ്ങളുമോയി തോ�തമ്യടപ്െുത്ുര്ോൾ ഉൽെോദനക്ഷമത 
കുറയുന്തിനോൽ ഈ ര�ോഗം മിതമോയതും കെുത്തുമോയ 
സോ്ത്ിക നഷ്ടത്ിന് കോ�ണമോകും.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
ബോധിച് ടെമ്മീൻ കുളങ്ങളിൽ, കുളത്ിട്റെ ഉെ�ിതലത്ിൽ 
ടെോങ്ങിക്ിെക്ുന് ടവളുത് മലത്ിട്റെ നോ�ുകൾ കോണോൻ 
സോധിക്ും. ഫമീഡിംഗ് രകെകളിലും ഇവ  കോണോവുന്തോണ്. 
ഡബ്്യു.എഫ്.എസ്.  ബോധിച് ടെമ്മീനുകൾ ടവളുത് 

മലവിസർജ്ജനം െുറത്രള്ളുകയും ടവളുത് / സ്ർണ് തവിട്ട്  
നിറത്ിലുള്ള കുെൽ കോണിക്ുകയും ടെയ്ുന്ു. ര�ോഗം 
ബോധിച് കുളങ്ങളിടല തമീറ്കകമം ഗണ്യമോയി കുറയുന്തോയി 
കോണോം. 30-40 ദിവസടത് കൃഷിക്് രേഷമോണ് ഡബ്്യു.

എഫ്.എസ്.  കെകെമോകുന്ത്. ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് ബോധിച് 
കുളങ്ങളിൽ  10 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വട�രയോ, അതിൽ 
കൂെുതൽ കോലരത്ക്് കുളത്ിട്റെ ഉെ�ിതലത്ിൽ  ടവള്ള 
മലം ടെോങ്ങികിെക്ുന്തോയി കോണോം. ഇത് കൂെോടത   ഉയർന് 
എഫ് .സി. ആർ, ദുർബലമോയ വളർച് , വലുപ് വ്യതിയോനം, 
അയഞ് ടഷൽ, വദനംദിന മ�ണങ്ങൾ എന്ിവയും  
കോണിക്ുന്ു. അയഞ് ടഷൽ ബോധിച് ടെമ്മീൻ 
കെവർത്നക്ഷമമല്ലോത്തിനോൽ കുളത്ിൽ  മന്ദഗതിയിൽ 
നമീത്രുന്തോയ് കോണോം.

ര�ോഗനിർണയം
ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ു െുറടമ, സ്ക്ോഷ് തയ്ോറോക്ലും 
ടഹപ്രറ്ോെോൻകകിയോസിട്റെ ഹിര്റേോെോരത്ോളജിക്ൽ 
െ�ിരേോധനയുമോണ് ര�ോഗം നിർണയത്ിന് 
സഹോയിക്ുന്ത്.  ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് ബോധിത 
ടഹപ്രറ്ോെോൻകകിയോസിട്റെ സ്ക്ോഷ് തയ്ോറോക്ൽ 
ടഹപ്രറ്ോെോൻകകിയോസിട്റെ (എച്്െി) െ്യൂബുലുകളുടെ 
ല്യൂമനിൽ രനോൺ-രമോവട്ടൽ ടവർമിരഫോം രബോഡികൾ 
/ എെിഎം ഘെനകൾ (ടമോത്ം �ൂെോത്ര�ടപ്െുത്ിയ 
വമരകകോവില്ലി ഘെനകൾ) ടവളിടപ്െുത്ുന്ു. ഇരയോസിൻ 

്രീെിയോസറ് ൈണ്ോനമയിയിനല വൈറ്റ് ്റെീൽ 
സിൻസപഡോം (ഡബ്്യുഎഫറ്എസറ്) മോസെന് മ്െ റെറ്

കുളത്ിന്റെ ഉ്രെിതലത്ിൽ ന്രോങ്ങിക്ിടക്ുന്ന 
നൈളുത് മലം

നൈളുത് കുടൽ

സോധോെണ 
കുടൽ

WFS നല നൈളുത് കുടൽ  
നചമ്ീനെ ബോധിചുൈലു് ൈ്യതിയോെം

സിഐബിഎ ടെകി്ക്ൽ കൺസൾട്ടിംഗ് - 6E
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നൈളുത് മലം ഇഎചറ്്രി 
നസവെർസ്ോൈ്റ്

ഉെരയോഗിച്് വ്റേൻ ടെയ ് ര�ോഗം ബോധിച് എെ് െി 
യൂടെ ്ഷ്മിയറുകൾ, ഇവയുടെ ല്യൂമിനുള്ളിടല എെിഎം 
ഘെനകൾ വ്യക്തമോയി കോണിച്ു.  ബോധിച് എച്്െിയുടെ 
ഹിര്റേോളജിക്ൽ വിഭോഗങ്ങൾ ടഹമരറ്ോവകല്ിൻ, 
ഇരയോസിൻ എന്ിവ ഉെരയോഗിച്് വ്റേൻ ടെയത്ിനു 
രേഷം, എച്്െി െ്യൂബുൾ ല്യൂടമൻ, എച്്െി എെിത്മീലിയൽ 
ടസല്ലുകൾ ,കെുത് ടനരകകോസിസിടനോപ്ം എെിഎം 
ഘെനകളുടെ രകകോസ് ടസക്ഷനകളുടെ സോന്ിധ്യം  
ടവളിടപ്െുത്ി.

ഫംഗസ് എന്ിവയുടെ സോന്ിധ്യം ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് 
വ�ുത്ുന്തോയി ര�ഖടപ്െുത്ിയിട്ടുട്െ. ഡബ്്യു.എഫ്.
എസിൽ കഗിഗവറൻസ് വി�കൾക് ്യോടതോ�ു െങ്ുമിടല്ലന്് 
െിന്മീെ ്കടടെത്ി. ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് ബോധിച് ടെമ്മീനിൽ 
വവകബിരയോയുടെ കെധോന െങ്ു  കടടെത്ിയില്ല. 
എച്്െി െ്യൂബുലിടല സമഷ്ടമോയി �ൂെോത്ര�ടപ്െുത്ിയ 
വമരകകോവില്ലി (എെിഎം) ഘെനകളോണ് ഡബ്്യുഎഫ്എസിന് 
കോ�ണടമന് ് ഒ�ു െഠനം റിരപ്ോർട്്ട ടെയ്ു . ഐ. സി. എ.
ആർ -സി ബി എയിടല അരന്ഷണമനുസ�ിച് ് ഡബ്്യു.
എഫ് .എസ് ബോധിച് ടെമ്മീനുമോയി ഇഎച്്െി ഗണ്യമോയി 
ബന്ധടപ്ട്ടി�ിക്ുന്ു.

ര�ോഗകോ�ണം
ടകഗഗറിൻ വി�കൾ, എെിഎം ഘെനകൾ, വവകബിരയോസിസ്, 
എ്റെരറോവസരറ്ോസൂൺ ടഹപ്രറ്ോെമീടനയ്, കോൻഡിഡോറ്സ്, 
ബോസിരലോപ്ലോ്ഷ്മ, ഫോര്്കോളോർരകറ്്ോ, നമീല-െച് ആൽഗകൾ, 
ഫംഗസ് എന്ിവയുടെ സോന്ിധ്യം ഡബ്്യു.എഫ്.എസ് 
വന്ുരെ�ുന്തിനോയ് കോ�ണമോവുന്ു. ടകഗഗറിൻ 
വി�കൾ, എെിഎം ഘെനകൾ, വവകബിരയോസിസ്, 
എ്റെരറോവസരറ്ോസൂൺ ടഹപ്രറ്ോെമീടനയ്, കോൻഡിഡോറ്സ്, 
ബോസിരലോപ്ലോ്ഷ്മ, ഫോര്്കോളോർരകറ്്ോ, നമീല-െച് ആൽഗകൾ, 

ര�ോഗ നിയകത്രണ മോർഗ്ഗങ്ങൾ
നല്ല നിയകത്രണ �മീതികളും ഫോമിടല സജമീവമോയ 
ബരയോടസക്യൂ�ിറ്ി നെെെികളും വഴി ഡബ്്യു.എഫ്.
എസ് ഉടെോകുന്ത് കുറയ്ക്ോൻ കഴിയും. ഡബ്്യു.
എഫ്.എസ് ബോധിത കോലയളവിൽ, ടെമ്മീൻ 
കുളങ്ങളിൽ തമീറ് കുറയ്ക്ോം. ഇെതൂർന് ഇഎച്്െി 
ര്പോർസ് അെങ്ങിയ ടവളുത് മലനോ�ുകൾ, ബോധിത 
കുളങ്ങളിൽ നിന്് ദിവരസന നമീക്ം ടെയ്ണം. 
ടെമ്മീൻ ടഹപ്രറ്ോെോൻകകിയോസ് െുന�ുജ്ജമീവന 
രേഷി കോണിക്ുന്തിനോൽ, എപ്ിത്മീലിയൽ 
ടസൽ വ്യോെനം വർദ്ിപ്ിക്ുന് മ�ുന്ുകൾ / 
അഡിറ്മീവുകൾ (ഉദോ. ൌറിന്) ഉെരയോഗിക്ോം. ഡബ്്യു.
എഫ് .എസ് ബോധിച് ടെമ്മീനിൽ ഇഎച്്െി വളട� 
വ്യോെകമോയി�ിക്ുന്തിനോൽ, ഇഎച്്െിടക്തിട� 
േുെോർേ ടെയ്ുന് ഫലകെദമോയ നെെെികൾ ഇതിനും  
െിത്രുെ�ോം. മികച് വിളടവെുപ്് �മീതികൾ (ബി എം െി) 
അനുസ�ിച്് ഓര�ോ വിളടവെുപ്ിനുരേഷം കുളം 
ഉണക്ുകയും  അണുവിമുക്തമോക്ുകയും  ടെയ്ണം. 
CaO (കോൽസ്യം ഓക് വസഡ്) കെരയോഗിച്് കുളത്ിട്റെ 
അെിഭോഗം ടമച്ടപ്െുത്ോൻ  ടഹകറ്ിന് 6 െൺ 
േുെോർേ ടെയ്ുന്ു. 12 അടല്ലങ്ിൽ അതിൽ കൂെുതൽ 
മണ്ിട്റെ െി.എച്് ഉയർത്ുന്തിലൂടെ മോകതരമ ര്പോർസ് 
ടകോല്ലടപ്െുകയുള്ളു, എന്തിനോൽ ഉയർന് അളവിൽ 
കുമ്ോയം ഉെരയോഗിക്ുന്ത് അത്യോവേ്യമോണ്. വ�ടെ 
കുളത്ിടല അെിത്ട്ടിരലക്്  (10-12 ടസ.മമീ) CaO 
ഉഴുതുമറിക്ോനും തുെർന്് കുമ്ോയം സജമീവമോക്ുന്തിന് 
അെിത്ട്ട് നനയ്ക്ോനും നിർരദേേിക്ുന്ു. കുളത്ിൽ 
ടവള്ളം നിറയ്ക്ുന്തിനു മുൻെ് കുളം ഉണങ്ങോൻ ഒ�ോഴ ്ച 
സമയം ഇെരവള നൽകണം. നല്ല പ്ലോങ്ങൺ് / ബ്ൂം ഉള്ള 
െിസിആർ െ�മീക്ഷിച് ഇഎച്്െി �ഹിത വിത്ുകൾ മോകതം 
കുളത്ിൽ സൂക്ഷിക്ുക. ഹോച്റികളിൽ, ഇഎച്്െിയുടെ 
അഭോവം ഉറപ്ോക്ോൻ െിസിആർ വഴി വലവ്  ഫമീഡ് 
െ�മീക്ഷിരക്ടെതോണ്.



അനുരയോജ്യമോയ മണ്ും ജലഗുണവുമുള്ള ഒ�ു വസറ്് 
തി�ടഞ്െുത്് അക്ോകൾച്റിട്റെ വിജയം ഉറപ്ോക്ോം. 
കുളങ്ങളുടെ ഉൽെോദനക്ഷമത വർദ്ിപ്ിക്ുന്തിന് 
കുളത്ിടല മണ്ു-ജല സവിരേഷതകളും അവയുടെ 
ഉത്മ ആവേ്യകതകളും മനസ്ിലോരക്ടെത് അത്യോള
വേ്യമോണ്.

മണ്ിട്റെ ആവേ്യകതകൾ 
മിതമോയ കനത് ഘെനയുള്ള മണ്്, 4 dS m-1 അടല്ലങ്ിൽ 
അതിൽ കൂെുതരലോ  ഇടലകകി്ക്ൽ കടെക്റ്ിവിറ്ി, 6.5 
നും 7.5 നും ഇെയിലുള്ള െി.എച്്, 1.5 മുതൽ 2% വട� വജവ 
കോർബൺ കടടെ്റെ് , 5% ത്ിൽ കൂെുതൽ കോൽസ്യം 
കോർബരണറ്് കടടെ്റെ്, എന്ിവ ടെമ്മീൻ കൃഷിക്് 
അനുരയോജ്യമോണ്.  

ജല ആവേ്യകതകൾ 
ഒ�ു അക്ോകൾച്ർ കെവർത്നത്ിട്റെ വിജയരമോ 
െ�ോജയരമോ നിർണ്യിക്ുന്ത ്  ജലത്ിട്റെ 
ഗുണനിലവോ�വും അളവും ആണ.് നിലവിലുള്ളതും 
ഭോവിയിലുമുള്ള ആവേ്യങ്ങൾക് ് വിത�ണം 
െ�്യോപമ്ോകുന് ത�ത്ിൽ ഒ�ു കോർഷിക 
വസറ്ിനോയി ഒ�ു വോർഷിക ജല ബജറ് ് കണക്ോക്ണം. 
കമീെനോേിനികളിൽ നിന്ും ടഹവി ടമറ്ലുകളിൽ നിന്ും 
ടവള്ളം സ്തകത്രമോയി�ിക്ണം. ടെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ  
നിലനിൽപ്ിനും ഉത്മ  വളർച്യ്ക്ും നല്ല ജലഗുണം 
നിലനിർരത്ടെത ് അത്യോവേ്യമോണ്. െിന്മീെുള്ള 
ഘട്ടത്ിൽ നല്ല ജലഗുണം നിലനിർത്ുന്തിനോയി കുളം 
തയ്ോറോക്ുര്ോൾ ജല േുദ്മീക�ണം ഒ�ു കെധോന ഘട്ടമോണ.് 

കുളം തയ്ോറോക്ൽ 
കുളം വറ്ിക്ൽ: ഒ�ു വിളടവെുപ്ിടനത്ുെർന്,് കുളത്ിട്റെ 
അെിഭോഗത്ുള്ള വജവ അവേിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരക്ഷെം 
നമീക്ം ടെയ്ുകരയോ സം്്ക�ിക്ുകരയോ ഉഴുതു മറിക്ുകരയോ  
നി�പ്ോക്ുകരയോ ടെയ്ണം. മണ്ിട്റെ വജവവ്്ു ക്ളുടെ 

സൂക് ഷ്മജമീവ വിഘെനത്ിനും വജവ രെോഷകങ്ങളുടെ 
ധോതുവൽക്�ണത്ിനും കുളങ്ങളുടെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളും 
കുറഞ്ത ്മൂന്ോഴ ്ചടയങ്ിലും നന്ോയി ഉണക്ണം. 
3, 5, 10 ദിവസടത് കുളം വറ്ിക്ൽ െ�ിേമീലിക്ുന് 
ഫോർമുകളിൽ വവറ്് ര്പോട്ട്, റണ്ിംഗ് രമോർട്ടോലിറ്ി 
സിൻരകഡോം (ആർ എം എസ്), വവറ്് ഗട്ട് ര�ോഗങ്ങൾ 
എന്ിവ വന്തോയും സിബയുടെ െഠനങ്ങൾ കടടെത്ി. 
അരത സമയം, 30 മുതൽ 45 ദിവസം വട� കുളം വറ്ിക്ൽ 
െ�ിേമീലിച് ഫോർമുകൾക്ു വിജയക�മോയ വിളടവെുപ്് 
ലഭിച്ു. കുറഞ്ത് മൂന്് നോല് ആഴ്ചടയങ്ിലും കുളം 
വറ്ിച്ു കുളത്ിട്റെ അവേിഷ്ടങ്ങൾ ഉണക്ുന്ത് ഡബ്്യു.
എസ്. ഡി. തെയോൻ സഹോയിക്ും.  
വവറ്് ര്പോട്ട് ര�ോഗം (ഡബ്്യു.എസ്. ഡി.) മൂലം അെിയത്ര� 
വിളടവെുപ്്: ഡബ്്യു.എസ്. ഡി. ബോധിത കുളങ്ങളിൽ 
നിന്് ടവള്ളം െുറത്രള്ള�ുത്. ഏരറഷൻ ഉെക�ണങ്ങൾ  
നമീക്ംടെയ്് കുറഞ്തു 10 െി.െി. എം  എങ്ിലും ര്ോറിൻ 
ലഭ്യമോക്ുന് �മീതിയിൽ കോൽസ്യം വഹരപ്ോര്ോവററ്് 
തുല്യമോയി വിത�ണം ടെയ്ുന്തിലൂടെ കുളം 
അണുവിമുക്തമോക്ോം. കുറഞ്ത് 24–48 മണിക്ൂർ 
എങ്ിലും ഈ ര്ോറിൻ സോകന്ദത കുളത്ിൽ 
നിലനിർത്ണം. സിബയുടെ ഗരവഷണത്ിൽനിന്്, 

നചമ്ീൻ കൃഷിയിനല മണ്റ്  
ജല ഗുണ െിലൈോെ െിർവ്വെണം
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“ഭക്ഷണം, ത�ൊഴിൽ, സമൃദ്ി എന്ിവയ്ക്കുള്ള ഉപ്കുതവള്ളം”

ഡബ്്യു.എസ്. ഡി.  ബോധിച് കുളത്ിടല അവേിഷ്ടങ്ങളിൽ 
നിന്ും  26  ദിവസം വട� വവറസ്  െകർച്വ്യോധി 
ഉടെോകോം എന്ോണു മനസിലോയത്. 
മണ്ിട്റെ െി.എച്,് അനുസ�ിച്ു കുമ്ോയം കെരയോഗിക്ണം. 
വളട� കുറഞ് െി.എച്് ഉള്ള മണ്ിൽ, മണ്ിട്റെ 
െോളികടള നിർവമീ�്യമോക്ുന്തിന് കുളം ഉഴുകുന്തിനു 
മുൻെ ് ടമോത്ം കുമ്ോയത്ിട്റെ അളവിട്റെ െകുതി 
കെരയോഗിക്ുന്ത ്കെരയോജനക�മോണ.്  
ജലരകസോതസ്്: വലിയ ജമീവികടളയും അവേിഷ്ടങ്ങടളയും 
നമീക്ം ടെയ്ുന്തിനോയി ജലം ആദ്യം രകോർസ് 
ക്്കമീനുകളിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ടെയ്ുക, തുെർന് ് ജലത്ിടല 
സട്പൻഡ ് ടെയ ് കണങ്ങടള അെിയുവോനോയി  സവപ്ല 
/ ടസറ്ിലിംഗ് കനോലിരലക് ് െ് ് ടെയ്ുക. തുെർന്,് 
ജലസംഭ�ണിയിരലക് ് കെരവേിക്ുന്തിനുമു്് 
കകമോനുഗതമോയി ടെറിയ  ക്്കമീനുകളിലൂടെ (150–250 

വമരകകോൺ  ടമഷ്) ടവള്ളം 
കെത്ിവിെുക. ഉറവിെ 
ജലത്ിടല ഏടതങ്ിലും 
ഹ ോ ന ി ക � മ ോ യ 
അണുക്ടള ടകോല്ലോൻ 
ആവേ്യമോയ ര്ോറിൻ 
(10 െിെിഎം) ഉെരയോഗിച്് 
ജ ല സ ം ഭ � ണ ി യ ി ട ല 
ടവള്ളം ര്ോറിരനറ്് 
ടെയ്ുക. ഒ�ു മമീറ്ർ 
ആഴത്ിലുള്ള ഒ�ു 
ടഹകർ് റിസർരവോയർ 
കുളത്ിന്, 150-160 
കിരലോകഗോം കോൽസ്യം 
വ ഹ ര പ് ോ ര ് ോ വ റ റ്് 
65% സജമീവ ര്ോറിൻ 
നൽകുന്ു, ഇത ്10 െിെിഎം 
അത്രിമ സോകന്ദത നൽകും. 
രേഷിക്ുന് ര്ോറിൻ 

നമീക്ം ടെയ്ുന്തിനോയി കുറഞ്ത ് 48 മണിക്ൂർ 
എങ്ിലും ഏരററ്ു  ടെയ്ണം.

മണ്ു ജല െ�ിെോലനം 
		കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിടല അവസ് മനസിലോക്ോൻ, 
മണ്ിട്റെ െി.എച്്, വജവവ്്ു , ടറരഡോക്് 
ടെോട്ടൻഷ്യൽ (ഇ.എച്്.) എന്ിവ െതിവോയി 
നി�മീക്ഷിരക്ടെതുടെ്. കുളത്ിട്റെ മട്ടിട്റെ Eh -200 
mV കവിയോൻ െോെില്ല. തോെനില, െിഎച്്, ലവണോംേം, 
ഡിരസോൾവ്് ഓകി്ജൻ, സുതോ�്യത എന്ിവയോണ് 
കൃഷി ടെയ്ുര്ോൾ  കുളങ്ങളിൽ െതിവോയി 
നി�മീക്ഷിരക്ടെ ഘെകങ്ങൾ.
		െി.എച്് 7.5 മുതൽ 8.5 വട� ഒെ്റ്ിമൽ ടലവലിൽ 
ആയി�ിക്ണം, മോകതമല്ല ഒ�ു ദിവസം 0.5 ൽ കൂെുതൽ 
വ്യതിയോനടപ്െ�ുത്.

		ലവണത്ത്ിടല വ്യതിയോനങ്ങൾ ഒ�ു ദിവസം 
5 െിെിെിയിൽ കൂെോടത നിലനിർത്ിയോൽ 
ടെരമ്നിടല  സമ്ർദേം കുറയ്ക്ോൻ സഹോയിക്ും.
		ടസച്ി ഡി്്ക് ഉെരയോഗിച്് അളക്ുന് 
സുതോ�്യതയുടെ െ�മോവധി രകേണി 25-35 സി. എം 
ആണ്.
		അരമോണിയ  വനകെജൻ, വനവകെറ്് വനകെജൻ 
എന്ിവയുടെ സോകന്ദത യഥോകകമം 1, 0.5 െിെിഎമ്ിൽ 
കൂെ�ുത്.
		ജലത്ിൽ വഹകഡജൻ സൾവഫഡിട്റെ അംേം 
അെങ്ങുന്തു അഭികോമ്യമല്ല.
		ആവേ്യോനുസ�ണം ഇെയ്ക്ിടെ ര്ോറിൻ കെമീറ്ഡ്  
ജലം മോറ്ിടകോെുക്ുന്തു  ജലത്ിട്റെ ഗുണനിലവോ�ം 
ഒെ്റ്ിമൽ െ�ിധിയിൽ നിലനിർത്ോൻ സഹോയിക്ും.  
എരയററ്റുകൾ ഉെരയോഗിക്ുന്തു മൂലം 
ഉെ�ിതലത്ിലും തോടഴതട്ടിലുള്ള  ജലം  
കൂെിക്ല�ുകയും  ഇവ തമ്ിലുള്ള  ഡിരസോൾവ്് 
ഓകി്ജനും തോെനിലയിലും വ്യതിയോനമില്ലോടത 
നിലനിർത്ുകയും ടെയ്ുന്ു.
		ടെമ്മീൻ കുളങ്ങളിൽ നിന്് െുറത്രള്ളുന് ടവള്ളം 
െ�ിസ്ിതിയിരലക്് കെരവേിക്ുന്തിന് മു്് 
ഒ�ു സം്്ക�ണ സംവിധോന കുളത്ിരലക്് 
അനുവദിരക്ടെതുടെ്. 



ഇത്ര്യയിടല ഓ�ുജലകൃഷി അതിരവഗം 
വികസിച്ുടകോടെി�ിക്ുകയും, ഇത് രദേമീയ സോ്ത്ിക 
വികസനത്ിന് വളട�യധികം സഹോയിക്ുകയും ടെയ്ുന്ു.  
ടമച്ടപ്ട്ട ഉൽെോദനത്ിനും വ�ുമോനത്ിനുമോയി, 
ജലകൃഷി തുെർച്യോയി തമീകവമോക്ുകയും 
വവവിധ്യവത്ക�ിക്ുകയും ടെയ്ുന്ു.  ഈ സം�ംഭങ്ങൾ 
ര�ോഗം വർദ്ിക്ുന്തിന് കോ�ണമോകുന്ു. ജലകൃഷിയിടല 
ര�ോഗങ്ങൾ െകർച്വ്യോധികൾ മൂലരമോ അടല്ലങ്ിൽ 
ഫോം മോരനട് ഷ്മൻറുമോയി ബന്ധടപ്ട്ട െോ�ിസ്ിതിക 
കോ�ണങ്ങളോരലോ ടകോരടെോ ആകോം. വവറൽ 
ര�ോഗങ്ങളോയ വവറ്് ര്പോട്ട് ര�ോഗം (ഡബ്്യുഎസ് എസ് ), 
ടഹപ്രറ്ോെോൻകകിയോറ്ിക് വമരകകോര്പോ�ിഡിരയോസിസ് 
(എച്്െിഎം) രെോലുള്ള െോ�ി്റ്ിക് ര�ോഗങ്ങൾ  ഏടതങ്ിലും 
ആൻറിബരയോട്ടിക് അടല്ലങ്ിൽ �ോസ ഇെടെെലുകളിലൂടെ 
െികിത്സരയോെ് കെതിക�ിക്ില്ല. മു�െിച് വളർച്, വവറ്് 
ടഫക്ൽ സിൻരകഡോം, റണ്ിംഗ് രമോർട്ടോലിറ്ി സിൻരകഡോം 
അടല്ലങ്ിൽ വവറ്് മസിൽ സിൻരകഡോം എന്ിവയ്ക്് 
കോ�ണമോരയക്ോവുന് ഒ�ു െകർച്വ്യോധി ഏജ്റുെ കടളയും 
തി�ിച്റിഞ്ിട്ടില്ല.
കൃഷിസ്ലടത് ആര�ോഗ്യവും ഉൽെോദനക്ഷമത കെശങ്്ങളും 
കണക്ിടലെുക്ുര്ോൾ, േോക്മ്ീയ അറിവില്ലോടത 
മ�ുന്ുകൾ / �ോസവ്്ു ക്ൾ ഉെരയോഗിക്ുന്ത് 
ര�ോഗോവസ്ടയ വഷളോക്ുകയും കോർഷിരകോൽ 
പ്ന്ങ്ങടള സോ�മോയി ബോധിക്ുകയും ടെയ്ും. 
മയക്ുമ�ു ന്ിട്റെയും �ോസവ്്ു  ക്ളുടെയും ഫലകെോപി് 
ഉപ്ുടവള്ളത്ിൽ ഗണ്യമോയി കുറയുന്ുടവന്ും ഈ 
െദോർത്ഥങ്ങളിൽ െലതും കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിൽ  
വളട�ക്ോലം നിലനിൽ ക്ുന്ുടവന്ും കേദ്ിരക്ടെതോണ്. 
ആൻറിബരയോട്ടിക്ുകളുടെ വിരവെന�ഹിതമോയ ഉെരയോഗം 
വമരകകോര്ോറയ്ക്ിെയിൽ ആൻറിബരയോട്ടിക് കെതിര�ോധം 
വികസിപ്ിക്ു ന്തിരലക്് നയിക്ുന്ു. ടെോതുജനോര�ോഗ്യ 
കെോധോന്യമുള്ള നി�വധി ബോകമ്ീ�ിയകടള െ�ിസ്ിതി 
സം�ക്ഷിക്ുന്ു, ഈ ബോകമ്ീ�ിയകളുമോയുള്ള മനുഷ്യ 
അണുബോധകൾ െികിത്സിക്ോൻ കഴിയോത്തും ടെോതുജനോ*
ര�ോഗ്യത്ിന് ഭമീഷണിയുമോകോം. കൂെോടത, ആ്റെിവമരകകോ 
ബയലുകളുടെ ഉെരയോഗം അക്ോകൾച്ർ ഉൽപ്നങ്ങളിൽ 
അവയുടെ അവേിഷ്ടം നിലടകോള്ളുകയും, അവ ഇറക്ുമതി 

 
ഓെുജലകൃഷിയിൽ   ഫോം ഇൻ്രുട്ുകളുനട  

അെുസയോചിതമോയ  ഉ്രസയോഗം

ടെയ്ുന് �ോജ്യങ്ങൾ 
ഗ ൗ � വ മ ോ യ ി 
ക ോ ണു ക യു ം 
� ോ ജ ്യര ത് ക്ു ള്ള 
വ ി ര ദ േ ന ോ ണ ്യ 
വ �ു മ ോ ന ട ത് 
ബ ോ ധ ി ക്ു ക യു ം 
ട െ യ്ു ം . 
ആ്റെിവമരകകോബയൽ 
ഏ ജ ്റുെ മ ോ �ു ട െ 
ഉ െ ര യ ോ ഗ ത് ി ന് 
െക�മോയി നല്ല കൃഷി, 
മതിയോയ തമീറ് ഘെന, 
ര കെ ോ ബ ര യ ോ ട്ട ി ക്് 

ഉെരയോഗം, ബരയോകൺരകെോൾ ഏജ്റുെ കൾ, അണുനോേിനി, 
െലന നിയകത്രണങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾടപ്െുന്ു.

ടെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ ഇൻെുട്ട് ഉെരയോഗിക്ുര്ോൾ 
െോലിരക്ടെ ടെോതുതത്്ങ്ങൾ.
	 	മികച് മോരനട് ഷ്മൻറ് �മീതികൾ (ബിഎംെി) െിത്രുെർന്് 

അക്ോകൾച്റിടല കെധോന ര�ോഗ കെശങ്്ങൾ 
തെയോൻ കഴിയും. മ�ുന്ുകൾ / �ോസവ്്ു ക്ൾ 
വിദരഗ്ദ്ോെരദേരത്ോടെ മോകതരമ കെരയോഗിക്ോൻ 
െോെുള്ളു.
	 	ജല മോറ്ത്ിലൂടെ നല്ല അത്ര�മീക്ഷം നൽകുന്ത് വഴി, 

വവറൽ ഏജ്റുെ കൾ മൂലമുടെോകുന് െകർച്വ്യോധികൾ 
ഒഴിടക, സോധോ�ണയോയി അക്ോകൾച്ർ കുളങ്ങളിടല 
കോണുന് കെശങ്്ങൾ െ�ിഹ�ിക്ോൻ സോധിക്ും.
	 	ഏടതങ്ിലും െികിത്സ ആ�ംഭിക്ുന്തിന് മു്് 

കെശത്്ിട്റെ കോ�ണം തി�ിച്റിയുകയും, കൂെോടത 
ര�ോഗത്ിട്റെ സ്ഭോവവും ലഭ്യമോയ െികിത്സോ �മീതി 
രെോലുള്ള എല്ലോ വിവ�ങ്ങളും െ�ിഗണിക്ണം.
	 	ബരയോ കൺരകെോൾ ഏജ്റുെ കൾ, രകെോബരയോട്ടിക്്, 

ഇമ്യൂരണോ്റേിമുല്റുെ കൾ, വോകി്നുകൾ, 
അണുനോേിനികൾ എന്ിവയോണ് ആ്റെി 
വമരകകോബയൽ െദോർത്ഥങ്ങൾക്് ഏറ്വും നല്ല  ബദൽ.
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ഒഴിവോക്ോൻ അനുരയോജ്യമോയ മോരനട് ഷ്്മ റെ് തകത്രങ്ങൾ 
െോലിക്ുകയും എല്ലോരയ്പ്ോഴും �ോസവ്്ു ക്ളുടെയും 
മ�ുന്ുകളുടെയും ഉെരയോഗം ഒഴിവോക്ുകയും രവണം.

	 	കൃഷിസ്ലടത് ഏത് കെശത്്ിനും െ�ിഹോ�ം 
കോണുന്തിനുള്ള ആദ്യെെിയോയി ജല വകമോറ്ം 
വഴി കുളത്ിൽ നല്ല അത്ര�മീക്ഷം കെദോനം ടെയ്ുക 
എന്തോണ്.

	 	കൃഷിസ്ലടത് ി്നിക്ൽ, െോ�ിസ്ിതിക അവസ്കൾ 
കടടെത്ുകയും ആവേ്യടമങ്ിൽ മോകതം െികിത്സ 
രതെുകയും രവണം.

	 	ഏടതങ്ിലും െികിത്സ ആ�ംഭിക്ുന്തിന് മു്്, 
ഫോമിടല കെശത്്ിട്റെ കോ�ണം ഒ�ു അംഗമീകൃത 
ലരബോറട്ടറി കടടെത്ണം.

	 	നിർരദേേിരക്ടെ മ�ുന്ിട്റെ സൂെനകൾ, 
അളവ്, ടഷഡ്യൂൾ എന്ിവ സംബന്ധിച് രദേമീയ 
േുെോർേകളും  നിയകത്രണങ്ങളും ടെകമ്ീഷ്യൻ 
അറിഞ്ി�ിക്ണം.    ഓര�ോ മ�ുന്ിട്റെയും 
വിെ�മീതഫലങ്ങൾ, ഫോർമരകോവഡനോമിക്,് 
ഫോർമരക്ോകിനറ്ിക്,് ഫലകെോപി് എന്ിവടയക്ുറിച്് 
അരദേഹത്ിന് അറിവുടെോയി�ിക്ണം. വ്യത്യ് ്കൃഷി  
സക്ദോയങ്ങളിൽ ഉെരയോഗിക്ോൻ അനുവദിക്ോത് 
മ�ുന്ുകടളക്ുറിച്ും അരദേഹം അറിഞ്ി�ിക്ണം. 

	 	അക്ോകൾച്ർ ഫോമിൽ  മ�ുന്് ഉെരയോഗിക്ുന്ത്  
കെോഥമികമോയി വിദഗ്ദ്�ുടെ അറിവും വിധിയും 
അെിസ്ോനമോക്ി ആയി�ിക്ണം.

	 	രയോഗ്യതയുള്ള അക്ോ ടഹൽത് ്ടകെോഫഷണലുകളുടെ 
കുറിപ്െി അെിസ്ോനമോക്ി അംഗമീകൃത ഉറവിെങ്ങളിൽ 
നിന്്  മ�ുന്ുകൾ വോങ്ങണം.

	 	ഫോമിടല മ�ുന്് വകകോ�്യം ടെയ്ുര്ോൾ സോരങ്തിക 
വിദഗ ്ധൻ എല്ലോ മുൻക�ുതലുകളും സ്മീക�ിക്ണം.

	 	െികിത്സയക്്ിടെ, ആവേ്യടമങ്ിൽ െികിത്സയുടെ ഗതി 
െുന�വരലോകനം ടെയ്ുന്തിന് കൃഷിസ്ലം െതിവോയി 
നി�മീക്ഷിക്ണം.

	 	ഫോമിൽ ഉെരയോഗിക്ുന് എല്ലോ ഇൻെുട്ടിട്റെയും 
ര�ഖകൾ സോരങ്തികമോയി സൂക്ഷിക്ണം. ഏടതങ്ിലും 
മ�ുന്ിട്റെ ഫലകെോപി്യുടെ അഭോവം ര�ഖടപ്െുത്ുകയും 
അധികോ�ികളുടെ കേദ്യിൽടപ്െുത്ുകയും രവണം.

	 	േ�ിയോയ ര�ോഗനിർണയത്ിനുരേഷം മോകതരമ 
െോർടഗറ്ുടെയ ് െികിത്സയ്ക്ോയി മ�ുന്ുകൾ / 
�ോസവ്്ു ക്ൾ ഉെരയോഗിക്ോൻ െോെുള്ളു.
	 	സർക്ോർ അംഗമീകൃത മ�ുന്ുകൾ / മ�ുന്ുകൾ/ 

�ോസവ്്ു ക്ൾ ആവേ്യടമങ്ിൽ മോകതരമ 
ഉെരയോഗിക്ോവൂ. ഇത്ര്യയിടല ജലകൃഷിയിൽ  
ഉെരയോഗിക്ോൻ ആൻറിബരയോട്ടിക്ുകൾ 
അംഗമീക�ിക്ുന്ില്ല എന്ത് കേദ്ിരക്ടെതോണ്. 
	 	രയോഗ്യതയുള്ള  ടെകമ്ീഷ്യൻ മ�ുന്ുകൾ / �ോസവ്്ു ക്ൾ 

എന്ിവയുടെ രമൽരനോട്ടം  വഹിക്ണം.
	 	ടെകി്ഷ്യൻ  നൽകുന് മ�ുനിട്റെ രഡോസും ടഷഡ്യൂളും 

സംബന്ധിച് നിർരദേേങ്ങൾ കർേനമോയി െോലിക്ുക. 
	 	ര�ോഗോവസ്യിൽ, തമീറ് ഉെരഭോഗം കുറയുന്തിനുള്ള 

സോധ്യതയുടെ്, അതിനോൽ അളവ് കുറയ്ക്ുന്ത് 
ഒഴിവോക്ോൻ രഡോസ് കണക്ോക്ണം.
	 	ബരയോമോസ്, തമീറ് നി�ക്് എന്ിവ അെിസ്ോനമോക്ി 

മ�ുന്ിട്റെ അളവ് കണക്ോക്ണം.
	 	മ�ുന്ുകൾ വോടമോഴിയോയി  ഫമീഡ് രെോപ്് കഡസ്ിംഗ് 

അടല്ലങ്ിൽ ഇരമ്ഴ്ഷൻ െികിത്സയോയി നൽകുക. 
രെോപ്് കഡസ്ിംഗിലൂടെ മ�ുന്് നൽകുര്ോൾ, മ�ുന്ിട്റെ 
ഏകോത്മകത്ം ഉറപ്ോക്ണം.
	 	മ�ുന്് ടവള്ളത്ിൽ ലയിക്ുന്ത്  ഒഴിവോക്ോൻ ഫമീഡ് 

രെോപ്് കഡസ്ിംഗിനോയി നല്ല നിലവോ�മുള്ള വബൻഡർ 
ഉെരയോഗിക്ണം.
	 	ബോധിച് ടെമ്മീൻ / മത്സ്യം സജമീവമല്ലോത്തിനോലും 

വിേപ്് നഷ്ടടപ്െുന്തിനോലും, ആകർഷണമീയമോയ 
വബൻഡർ  ഉെരയോഗം നല്ലതോണ്.
	 	നിയകത്രിത കെരവേനമുള്ള, ടെകി്ഷ്യൻ  

നിർരദേേിച്തുരെോടല എല്ലോ മ�ുന്ുകളും, ഔഷധം 
രെർത് തമീറ്യും, േുദ്വും വ�ടെതുമോയ സ്ലത്് 
സൂക്ഷിക്ണം.
	 	കോലോവധിക്്  രേഷം ഒ�ു സോഹെ�്യത്ിലും 

ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ ഒ�ിക്ലും ഉെരയോഗിക്�ുത്.
	 	എല്ലോ ഇെടെെലുകളും ടറരക്ോർഡുടെയ്ണം, 

അതിലൂടെ െ�ോജയടപ്ട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബദൽ 
ഓെ്ഷനുകൾ െ�്യരവക്ഷണം ടെയ്ോനോകും.

അക്ോഫോം ടെകമ്ീഷ്യൻമോ�ുടെ ഉത്�വോദിത്ം
	 	അക്ോഫോർം ടെകമ്ീഷ്യൻമോർക്് അക്ോകൾച്ർ 

സി്റേടത്ക്ുറിച്് സമകഗമോയ ധോ�ണ 
ഉടെോയി�ിക്ണം, അതിനോൽ ര�ോഗം ഉടെോകുന്ത് 



കുളത്ിട്റെ െ�ിസ്ിതി അക്ോകൾച്ർ 
കെവർത്നങ്ങളുടെ കോ�്യക്ഷമമോയ നെത്ിപ്ിനു 
നിർണോയകമോണ്. കൃഷി െുര�ോഗമിക്ുര്ോൾ, 
വജവവ്്ു ക്ളുടെ അവേിഷ്ടങ്ങൾ 
അെിഞ്ുകൂെുന്തിനോൽ കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിലുള്ള 
മണ്ിട്റെ ഗുണം വഷളോകുന്ു. ഇത ് ഉയർന് ഓകി്ജൻ 
ഉെരഭോഗത്ിരലക്ും കുളത്ിട്റെ അെിയിൽ വോയു�ഹിത 
അവസ് ഉടെോകുന്തിരലക്ു  നയിക്ുന്ു. ഈ അവസ് 
തോഴടത് മണ്ിൽ നിന് ് മുകളിടല ജല നി�യിരലക്് 
വിഷോംേം വ്യോെിക്ുന്തിരലക് ്നയിക്ുന്ു. ഈ സ്ിതി 
ഉയർന് ഓകി്ട്റെ ആവേ്യകത ഉടെോക്ുകയും കുളത്ിട്റെ 
െ�ിസ്ിതി തകർക്ുകയും, ഇകെകോ�ം ടെമ്മീൻ 
വളർച്ടയ കെതികൂലമോയി ബോധിക്ുകോയും ടെയ്ുന്ു.

കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിടല െ�ിസ്ിതിയുടെ 
സൂെകങ്ങൾ എടത്രോടക്യോണ്? 

  കു ള ങ്ങ ള ി ട ല 
ഓ ക് ി ര ഡ ഷ ട ്റെ യു ം 
റ മീ ഡ ക്ഷ ട ്റെ യു ം 
ആരെക്ഷിക അളവു 
ന ി ർ ണ് യ ി ക്ു ന് 
കെധോന ഘെകങ്ങളിൽ 
ഒന്ോണു ടറരഡോക്് 
ടെോട്ടൻഷ്യൽ അഥവോ 
ഓകി്രഡഷൻ -റമീഡക്ഷൻ ടെോട്ടൻഷ്യൽ (ഒ.ആർ.

നറസഡോക്റ് ന്രോട്ൻഷ്യൽ  അകവെോകൾചർ 
കുളത്ിന്റെ ആസെോഗ്യസയൂചകം 
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െി). ടെമ്മീൻകൃഷി  െുര�ോഗമിക്ുന്രതോടെ 
കുളത്ിടല മണ്ിടല ഒ.ആർ.െി കുറയുന് .ു 
ഒ.ആർ.െി മൂല്യങ്ങൾ സൂെിപ്ിക്ുന്തു Eh ആയും  
കണക്ോക്ുന്തു മില്ലി രവോൾട്ടുകളിലും ആണ്.

  കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിടല െ�ിസ്ിതിയുടെ മടറ്ോ�ു 
സൂെകമോണ് മണ്ിട്റെ വജവ കോർബൺ കടടെ്റെ് 
(ഒ. സി.).  ഉയർന് ഒ. സി. മൂല്യങ്ങൾ കുളത്ിട്റെ 
അെിയിൽ കൂെുതൽ വജവവ്്ു ക്ളുടെ  
സോന്ിദ്്യം  സൂെിപ്ിക്ുന്ു. ഓർഗോനിക് മോറ്റിട്റെ  
വലിടയോ�ു ഭോഗം സോവധോനം ജമീർണ്ിക്ുന്  ഒ. സി. 
ആയതിനോൽ ഇത് ഒ�ു ടസൻസിറ്മീവ് സൂെകമല്ല. 

  രസോല്യൂബിൾ ഇ�ു്ിട്റെയും മോംഗനമീസിട്റെയും 
സോന്ിദ്്യം ടറരഡോക്് അവസ്യുടെ ഏടറ 
ടസൻസിറ്മീവ് ആയ സൂെകമോണ്. കുളത്ിട്റെ 
അെിത്ട്ടിടല മണ്ിൽ ലയിക്ുന് ഇനങ്ങളോയ 
ടഫറസ് അടല്ലങ്ിൽ മോംഗനമീസ് അരയോണുകളുടെ 
സോന്ിദ്്യം കൂടെക്ൂടെ െ�ിരേോധിരക്ടെതോണ്. 

  ഒ. സി., ടറഡ്യൂ്്് എലടമ്റെ് കടടെ്റെ് എന്ിവ 
കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിടല അെെയത്ിട്റെ 
സൂെകങ്ങളോയി ഉെരയോഗിക്ോടമങ്ിലും, ഒ. 
സി. യുടെ മൂല്യനിർണ്യത്ിനോയി  കൂെുതൽ 
സമയടമെുക്ും, അതിനോൽ രമൽ െറഞ് 
ഘെകങ്ങൾ കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിലുള്ള അവസ് 
ടമച്ടപ്െുത്ുന്തിനുള്ള മോരനട് ഷ്മൻറ് �മീതികൾ 
ആസൂകതണം ടെയ്ുന്തിന് കദുത സൂെകമോയി 
ഉെരയോഗിക്ോൻ കഴിയില്ല.  ടസഡിടമ്റെ് ടറരഡോക് സ് 
ടെോട്ടൻഷ്യൽ അളക്ുന്തിലൂടെ കുളത്ിട്റെ 
വോയു�ഹിത അവസ്യുടെ തമീകവത വിലയി�ുത്ോൻ 
കഴിയും. അതിനോൽ, കുളത്ിട്റെ അെിഭോഗടത് 
അവേിഷ്ടത്ിട്റെ ജമീർണ്ത മനസിലോക്ോൻ 
സഹോയിക്ുന് മികച് കദുതസൂെകങ്ങളിടലോന്ോയി 
ടറരഡോക്് കണക്ോക്ടപ്െുന്ു.

ടറരഡോക്് ടെോട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങടന അളക്ോം? 
കൃഷിയുടെ കോലയളവിൽ  ഏത് സമയത്ും സ്ൂയിസ് 
രഗറ്ിനെുത്ുള്ളരതോ എയരററ്റുകളിൽ നിന്് 
അകടലയുള്ളരതോ ആയ ടസഡിടമൻറി്ട്റെ  റിരഡോക്് 
ടെോട്ടൻഷ്യൽ അളക്ുന്ത് കുളത്ിട്റെ അെിത്ട്ടിടല 
ജമീർണ്തയുടെ  ആദ്യ സൂെന നൽകുന്ു. ഇനിപ്റയുന് 
നിബന്ധനകൾ ഇതിനോയി േുെോർേ ടെയ്ുന്ു.
സ്ൂയിസ് രഗറ്ിനെുത്ുള്ളരതോ എയരററ്റുകളിൽ 
നിന്് അകടലയുള്ളരതോ ആയ  രസോയിൽ -വോട്ടർ 
ഇട്റെർഫസിലുള്ള  മണ്ിട്റെ   ഒ.ആർ.െി രെോർട്ടബിൾ 
മൾട്ടി െോ�ോമമീറ്ർ അനവലസർ വഴി അളക്ോം.
രകെോബുകൾ  ലഭ്യമടല്ലങ്ിൽ, 10 ടസ്റെിമമീറ്ർ 
ആഴത്ിലുള്ള മണ്ിട്റെ  സോ്ിൾ ഒ�ു രെോളിത്മീൻ 
ബോഗിൽ വോയു�ഹിത  അവസ്യിൽ രേഖ�ിക്ണം.
സോ്ിൾ കുളത്ിൽ നിന്് എെുത്ുകഴിഞ്ോൽ , 
രെോർട്ടബിൾ / ടബരഞ്ോ്പ്് ടറരഡോക്് മമീറ്ർ ഉെരയോഗിച്് 

ഉെൻ തടന് വോയു �ഹിത  അവസ്യിൽ ഒ.ആർ.െി  
അളക്ണം.
ഒ.ആർ.െി  യുടെ അളവിലുള്ള വ്യതിയോനങ്ങൾ 
കുറയ്ക്ുന്തിന്, സ്ൂയിസ് രഗറ്ിനെുത്് കുറഞ്ത് മൂന്് 
സോ്ിൾ സ്ലങ്ങൾ നിശ്യിരക്ടെതുടെ്, കൂെോടത 
ഓര�ോ സോ്ിൾ സ്ലത്ും ആവർത്ിച്ുള്ള അളവുകൾ 
എെുക്ുകയും േ�ോേ�ി മൂല്യം അത്രിമ മൂല്യമോയി 
കണക്ോക്ുകയും ടെയ്ും.
അതിസോകന്ദതയിൽ  ടെമ്മീൻ കൃഷിടെയ്ുന്  
കുളങ്ങളിൽ, കുളത്ിട്റെ അെിയിൽ അെിഞ്ുകൂെിയ 
അവേിഷ്ടങ്ങൾ ടനഗറ്മീവ് റിരഡോക്് മൂല്യങ്ങളിരലക്ു 
നയിക്ുന്ു.
ഈ ടനഗറ്മീവ് റിരഡോക്് ടെോട്ടൻഷ്യൽ  ഡിരസോൾവ്്  
ഓകി്ജട്റെ അളവ് കുറയ്ക്ുകയും ടമറ്രബോളിറ്ുകളുടെ 
(അരമോണിയ, വനവകെറ്്) സോകന്ദത വർദ്ിപ്ിക്ുകയും 
സൾവഫഡ്, മമീടഥയ്ൻ തുെങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്ുകയും ടെയ്ുന്തിനോൽ -200 mV അടല്ലങ്ിൽ 
അതിൽ കൂെുതൽ ഒ.ആർ.െി  മൂല്യം അഭികോമ്യമടല്ലന്് 
സിബ  െഠനങ്ങൾ ടവളിടപ്െുത്ുന്ു.
ഒെ്റ്ിമൽ ര്റേോക്ിംഗ് ടഡൻസിറ്ി, കുളത്ിലുെനമീളം 
ഒര�രെോടല വോയുസഞ്ോ�ം നൽകുക, േ�ിയോയ സ്ലത്് 
എയരററ്റുകൾ സ്ോെിക്ുക, കുളത്ിനെിയോലോയി 
ടെയിൻ വലിച്ിെൽ, ടസൻകെൽ ടകഡയിരനജ് 
സംവിധോനം, ടഹവി ഡ്യൂട്ടി െ്ുകളിലൂടെ ടെളി നമീക്ം 
ടെയ്ുക തുെങ്ങിയ ടമച്ടപ്ട്ട മോരനട് ഷ്മൻറ് �മീതികൾ 
െോലിക്ുന്തിലൂടെ ഈ കെശം് ഒഴിവോക്ോനോകും.


