
డబ్ల్ యూఎస్ డి వ్యాధి లక్షణాలు?

వ్యాధిబారిన పడిన రొయయాలలో ఆకలి మందగించుట, చురుకుదనం తగిగి , 
రొయయాలు ఎరుపు రంగులోకి మారిపో వుట మరియు గుల్ల , ఇతర బాహయా 
శరీర భాగ్లప�ై తెల్ల  మచ్చలు ఏర్పడటం వంటి లక్షణాలను గమనంచవచు్చ. 
పసిఫిక్ తెల్ల  రొయయాలు లేదా వనానామి రొయయాలలో, తెల్ల  మచ్చలు  
స్పష్ంగ్ కనపించకపో వచు్చ. వ్యాధి సంక్రమించిన 2-3 రోజుల తర్వాత 
రొయయాలలో మరణాలు మొదల�ై 5-7 రోజులలో 80-90 శ్తం మరణాలు 
సంభవిస్తా యి.

తెలల్ మచ్చల వ్యాధి 

తెల్లమచ్చల/ వ�ైట్ స్్పట్ వ్యాధి (డబ్ల్ల యూఎస్ డి) ప్రపంచవ్యాపతా ంగ్ స్గు 
రొయయాలలో కలుగు తీవ్రమ�ైన వ�ైరల్ వ్యాధి. పిన�ైడ్ రొయయాలు (మోనోడాన్, 
వనానామి, ఇండికస్ మొదల�ైనవి) మరియు పీతలు వంటి చాలా క్రస్్షియన్స్ 
కు డబ్ల్ల యూఎస్ డి వ్యాధికి గురిక్వచు్చ. రొయయాలలో అననా జీవిత దశలలో ఈ 
వ�ైరస్ సో కవచు్చ.

పి. మోనోడాన్ కేరపేస్ పై వృత్తా కారంలో తెలల్ టి మచ్చలు నిలువు వ్యాపితా

సమంతర వ్యాపితా

రోగ వాహకాలు

మాంస భక్షణం

నీటిమార్గము

సూక్షష్మక్రిమి సంపర్కమును 
వాయాపింపజేయు వసుతు వులు 

తెల్ల మచ్చల వాయాధి

డబ్ల్ యూఎస్ డి వ్యాధికి  కారణం ఏమిటి?

వ�ైట్ స్్పట్ సిండ్్రమ్ వ�ైరస్ (డబ్ల్ల యూఎస్ఎస్ వి) అన పిలువబడే ఒక వ�ైరస్ 
వలన తెల్లమచ్చల వ్యాధి, కలుగుతుంది. 

ఇది నమావిరిడే కుటుంబానకి చెందిన విస్్ప వ�ైరస్ జాతి కి చెందిన జంట 
పో గులు కలిగిన డి ఎన్ ఎ వ�ైరస్

కేరపేస్ పై తెల్ల ని మచ్చలుడబ్ల్ యూఎస్ఎస్ వి వ్యాధి సోకిన 
పి.వన్నామి 

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 2B
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“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

డబ్ల్ యూఎస్ డి వ్యాధిని నిరోధించడడం ఎలా?
డబ్ల్ యూఎస్ఎస్ వి కొరకు  చికిత్స లేదు. అందువలల్ , వ్యాధి నివ్రంచడానికి 
నివ్రణ మత్ర మే మర్ం. కి్ర ంది  ఆచరణాత్మక పద్ధ తులు వ్యాధిని 
నివ్రంచడానికి  సహాయపడత్యి

		డబ్్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి తడి నేలలో మనగలుగుతాయి. చెఱువు తయారీ 
విధానంలో సరిగ్గా  చెఱువు ఎండబెట్ట డం, సున్ం ఉపయోగంచటం 
మొదలైనవి పాటంచటం. చెఱువు మట్ట  పూరితి గ్ ఎండిపోవడానికి, 
రొయ్యసాగు అంతరపంటల మధ్య తగనంత సమయం అనగ్ కనీసం 
మూడు నంచి నాలుగు వారాల కాలం ఉండాలి.

		వా్యధి వాహకాలైన సహజసిద్ంగ్ లభంచే రొయ్యలు, పీతలు, కా్ల మ్స్, 
కోపిపాడ్స్ మరియు యితర క్ర స్్ట షియన్ జాతి జీవులు చెరువులలో 
వుండటాని్ నివారించాలి

		చెరువులోని ప్ర తి నీటచుక్కని 30 ppm కాలిషి యం హైపోకో్ల రైట్ తో 
కి్ర మిసంహారక చేయాలి

		పిసిఆర్ పరీకిషి ంచిన డబ్్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి లేని ఆరోగ్యకరమైన పోస్్ట  లారావాలన 
మాత్ర మే చెరువులలో సా్ట క్ చెయా్యలి

		రిజరావాయర్ చెరువులు, పకిషి  మరియు పీత కంచెలు (ఫెనిస్ంగ్), 
మనష్్యలు, ఉపకరణాలు మరియు యంతా్ర ల యొక్క సరైన పారిశుధ్యం 
ద్వారా ఖచి్చతమైన బయోసెకక్్యరీ్ట  చర్యలు పాటంచాలి.

		మంచి నీట నాణ్యత, సరైన మేత ఉపయోగము మరియు రొయ్యల 
ఆరోగ్యము క్ర మం తప్పక పర్యవేక్షణ మొదలైన ఉతతి మ యాజమాన్య 
పద్తులు పాటంచాలి

		తక్్కవ నీట లోతు, అధిక సాంద్ర త, నాసి రకం నీట నాణ్యత మరియు అధిక 
ఉష్ణో గ్ర త వంట ఒతితి డి పరిసిథి తులన నివారించాలి

		తగన మరియు రుజువు నిరూపితమైన పో్ర బయోటక్స్ మరియు 
ఇమూమ్యూనోసి్ట ములంట్స్ యొక్క వాడకం సహాయపడవచు్చ.

డబ్ల్ యూఎస్ఎస్ వి వ్యాధి సోకిన పి. మోనోడాన్ అత్యవసర పంట పట్్ట బడి

ఎలా డబ్ల్ యూఎస్ డి వ్యాపితా  చందుతుంది? 

డబ్ల్ల యూఎస్ డి సమాంతర మరియు నలువు జంట విధాన మార్గి ల దావార్ 
సంక్రమించవచు్చ.

డబ్ల్ల యూఎస్ డి వ్యాధి సో కిన తలి్ల రొయయాల నుంచి పో స్్ లార్వాకు నలువు 
మారగింలో సంక్రమిసుతా ంది. అందువలన ,ఎల్లపు్పడూ పిసిఆర్ పరీకించిన 
వితతానాలను మాత్రమే చెరువులలో స్్ క్ చేయడం మంచిది.

 ప్రధానంగ్ రోగ వ్హక జంతువులు లేదా వ్యాధి సో కిన జీవుల మాంస భక్షణ 

వలన వ్యాధి సమాంతరంగ్ వ్యాపిసుతా ంది. సముద్రపు మరియు ఉపు్పనీటి 
పీతలు, సి్విల్ల , కోపిప్డ్స్ వంటి అనేక జలచర్లు డబ్ల్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి 
యొక్ హో స్్ లు లేదా రోగ వ్హక క్రక్లుగ్ వుంటాయి. క్్రఫిష్ మరియు 
మంచినీటి రొయయాలు, స్్ంపి కూడా డబ్ల్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి రోగ వ్హక్లుగ్ 
పనచేయగలవు.బాలనస్ మరియు ప్లీకీట్ వంటి నాన్-ఆరోతా రోపో డ్ జలచర్లు 
కూడా రోగ వ్హక్లుగ్ పనచేస్తా యి. ఈ రోగవ్హక జీవులు డబ్ల్ల యూఎస్ఎస్ 
వి వ�ైరస్ ను స్గు రొయయాలకు వ్యాపింపచేయగలవు. అందువలన, నీటిన 
వడపో త మరియు కంచె దావార్ రోగవ్హక జీవులను చెరువులలో 
ప్రవేశంచడం నరోధించడం మంచిది.

		సాగు కాలంలో డబ్్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి కోసం రొయ్యలన పరీకిషి ంచాలి. 
జీవించివున్ మరియు మరణంచుటక్ సిద్ంగ్వున్ నమూనాలన ఇథైల్ 
ఆలో్కహాల్ లో స్కరించి ప్ర యోగశాలలలో పరీకిషి ంచడానికి పంపవచు్చ

డబ్ల్ యూ ఎస్ ఎస్ వి  వ్యాధి సంభవించినప్పుడు ఏమి 
చేయాలి?
		డబ్్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి వా్యధి సంభవించిన సమయంలో, చెరువులో నీట 
నాణ్యతన కాపాడుకోవడానికి మేత తగగా ంచాలి. pH న 7.5 కనా్ ఎక్్కవ 
వుంచడానికి సున్ం వుపయోగంచాలి .

		వా్యధి సంభవించినప్్పడు పరస్పర కలుషిత కాలు ష్్యని్ నివారించడానికి, 
చుట్్ట పక్కల రైతులు నీట మారి్పడిని నివారించాలి మరియు వా్యధిబారిన 
పడిన పొలాల నండి ఎట్వంట పరికరాలు (వలలు, టా్యంక్లు, పంప్లు, 
పడవ, మొదలైనవి) వుపయోగంచక్డదు.

		మరణాల రేట్ వేగంగ్ పరుగుతుంటే, ప్ర ధాన నీట వనరులోకి వా్యధి సోకిన 
నీటని చేరక్ండా, అత్యవసరంగ్ కాస్్ట  నెట్ ద్వారా పంట పట్్ట బడి చెయా్యలి 
.

		చనిపోయిన జంతువులన తొలగంచి, వాటని చెరువులు నండి దూరంగ్ 
పాతిపటా్ట లి .

		చెరువు నీటని బ్్ల చింగ్ ( 2-3 రోజులు 2-3 పి.పి.ఎం కో్ల రిన్ ) ద్వారా శుభ్ర పరచాలి 
తరువాత, ఒకరోజు ఏరేషన్ చేయాలి.

		పొరుగు రైతులక్ రొయ్యల వా్యధి సమస్యలు, అత్యవసర పంట 
పట్్ట బడి మరియు నీటని వదిలిపట్్ట  సమయం మరియు తేదీల 
గురించిన సమాచారం అందించాలి. చెరువు నీటని సామూహిక నీట  
వనరులలోనికి విడిచే ముందు వ్యరథి జలాల శుద్ి వ్యవసథి  (యి ట ఎస్) ద్వారా 
శుభ్ర పరచాలి



హెపటోపాన్ క్రియాటిక్ మ�ైకర్ి స్పో రిడియోసిస్ (హెచ్ పి ఎం)

మైక్్ర సోపురడియోసిస్ మరయు ఇ హెచ్ పి అనగా ఏమిటి ?
హపటోపాన్ కి్ర యాటక్ మైకో్ర సో్పరిడియోసిస్ (హచ్ పి ఎం) ఎంటెరోసైెటోజూన్ 
హపటోపీనైె (సంకిషి పతి ముగ్ ఇ హచ్ పి ) వలన కలుగుతుంది. మైకో్ర సో్పరిడియన్ 
పరాన్జీవి 2009 సంవతస్రం థాయిలాండ్ లో టైెగర్ రొయ్యలు, పినేఎస్ 
మోనడాన్ రకం రొయ్యలలో కనగొనబడినట్్ల  నివేదనలో పేరొ్కనా్రు. అప్పట 
నండి, ఇ హచ్ పి భారతదేశం సహా ఆగ్్యాసియా దేశాలలో, విసతి తృతంగ్ 
వా్యపించినది. ఈ పరాన్జీవి రొయ్యలలో హపటోపాని్కరియాస్ (హచ్ పి) కి 
పరిమితమై నందున, ఈ వా్యధిని హపటోపాన్ కి్ర యాటక్ మైకో్ర సో్పరిడియోసిస్ 

(హచ్ పి ఎం) అని సూచిసాతి రు. పరుగుదల మందగంచడం మరియు మొతతి ంగ్ 
వ్యవసాయ ఉత్పతితి  పడిపోవుట అకావాకల్చర్ లో గణనీయమైన ఆరిథి క నష్్ట లక్ 
ప్ర ధాన కారణాలు.

ఏ రొయయాల జాతులు ఇ హెచ్ పి చే ప్ర భావితమవుత్యి ?
బా్ల క్ టైెగర్ రొయ్యలు పినేయస్ మోనోడాన్, వైట్ లగ్ పి. వనా్మి మరియు బనానా 
రొయ్యలు పి. మరుగా యినిస్స్ ప్ర భావితం అవుతాయి

ఇ హెచ్ పి వ్యాధి లక్షణాలు ఏమిటి? 

ఇ హచ్ పి వా్యధి కి నిర్ిష్ట మైన లక్షణాలు లేవు, కానీ తక్్కవ పరుగుదల మరియు 
వైట్ ఫీసీస్ సిండ్్ర మ్ తో సంబంధం వున్ట్్ల  నివేదించబడింది. అందువలన 
వా్యధి యొక్క యితర సూథి ల సంకేతాలు లేనప్్పడు, రొయ్యలలో అసాధారణంగ్ 
పరుగుదల మందగంచిన ఈ వా్యధి సంభవించినట్్ల గ అనమానించవచు్చ. ఇ హచ్ 
పి వా్యధి తీవ్ర మైనప్్పడు, రొయ్యలు విబ్్ర యో వంట యితర బాక్్ట రియా వా్యధుల 
బారినపడి, రొయ్యల చెఱువులలో అధిక మరణాల సంభవిసాతి యి.

ఇ హెచ్ పి ఎలా సంక్ర మిసతా ంది?

ఇ హచ్ పి కణాంతరంలో వతృద్ిచెందు పరాన్ జీవి. ఇది హపటోపాని్కరియాస్ 
యొక్క గొట్ట ప్ ఉపరితల కణాల కణద్ర వ్యంలో వతృద్ి చెందుతుంది. ప్ర ధానంగ్ 
వా్యధి నోట ద్వారా సంక్ర మిసుతి ంది. మలం ద్వారా కలుషితమైన మేత తినడం ద్వారా, 
వా్యధి సోకిన రొయ్యలన తినటం వలన మరియు చెఱువు అడుగుభాగంలో మట్ట  
అవకేషి పాలలో వున్ బ్జాంశాలు (సో్పర్స్) న తిన్ప్డు రొయ్యలు వా్యధి బారిన 
పడుతాయి

ఇ హెచ్ పి వ్యాధి నిర్్ధ రణ ఎలా?

మల నమ్లనాల లో, హెపటోప్నక్రియాస్ (హెచ్ పి) కణజాలాలలో 

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 3B

పరిమాణ వ�ైవిధయాం

చెరువు ఉపరితలంప�ై తేలియాడే తెల్ల ని మలం
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“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

మ�ైకో్ర సో్ పిక్ పరీక్ష దావార్ బీజాంశ్లను (సో్ప ర్స్) గురితాంచడం దావార్ వ్యాధి 
నర్ధా రించవచు్చ. క్నీ మ�ైకో్ర సో్ పిక్ పరీక్ష తీవ్రంగ్ ప్రభావితమ�ైన క్సులలో 
మాత్రమే విజయవంతమవుతుంది మరియు వ్యాధి ప్్ర రంభ దశలో తరచుగ్ 
గురితాంచడం వీలుపడదు. అయితే పిసిఆర్ వంటి పరమాణు విశ్్లషణ స్ంక్తికత, 
మృదులాసిథి , పో స్్ లార్వా మరియు హెప్టోప్ంకి్రయాటిక్ కణజాలంలో ఇ హెచ్ 
పి న వేగంగ్, సులభంగ్ గురితాంచడంలో చాలా ఖచి్చతమ�ైనది. ఇటీవల, సిబా 

పిసిఆర్ చేత ECHP నిరాధా రణ

Jaroenlak etal 2014

దీపం ద్వారా EHP నిరాధా రణ

Positive      Negative

Start

65 °C, 60 min

LAMP detection of EHP

ఇ హెచ్ పి నర్ధా రణకు లూప్ మీడియిేటెడ్ ఐసో థర్మల్ ఆమిప్లిఫిక్షన్ (లాంప్) 
పరీక్షను అభివృదిధా  చేసింది. లాంప్ పరీక్ష సుననాతమ�ైనది మరియు పిసిఆర్ 
వల� సమరథివంతమ�ైనది మరియు పిసిఆర్ వంటి ఖరీదెైన స్మగి్ర అవసరం 
లేదు కనుక లాంప్ పరీక్ష క్త్ర స్థి యి పరిసిథితులలో చేయవచు్చ. పో స్్  
లార్వా, తాజా రొయయాలు మరియు మలం రోగ నర్ధా రణ కొరకు క్వలసిన 
నమ్లనాలు.

హెపటోపాన్ కి్ర యాటిక్ మైక్్ర సోపురడియోసిస్ (హెచ్ 
పి ఎం) నివ్రణ మరయు నియంత్ర ణ
మంచి నరవాహణ పదధాతులు మరియు వయావస్య బయో భద్రతా 
విధానాలు వంటి ముందు జాగ్రతతా  చరయాలు ప్టించడం దావార్ 
హెపటోప్న్ కి్రయాటిక్ మ�ైకో్ర సో్ప రిడియోసిస్ (హెచ్ పి ఎం) వ్యాధిన 
అదుపులో వుంచవచు్చను.ఒకస్రి బీజాంశ్యాలు చెఱువులో 
ప్రవేశంచినాక వ్యాధిన నర్్మలించడం చాలా కష్ం. కనుక ర్ైతులు 
బయో భద్రతా విధానాలుకు కటు్ బడి, మంచి నరవాహణ పదధాతులు 
(బీఎంపీస్) ఖచి్చంతంగ్ అనుసరించాలి. చెఱువు తయారీ లో ఇ 
హెచ్ పి బీజాంశ్లు మరియు వ్యాధిక్రక వ్హక్లు సమ్లలంగ్ 
నాశనం చేయడానకి ప్రతి పంట తర్వాత చెఱువులు ఎండబెట్డం 
మరియు కి్రమిసంహారక పదధాతులు ప్టించాలి. క్లిషియం ఆక్ైస్డ్ 
ఎకర్నకి ఆరు టనునాలు చొపు్పన చెఱువు అడుగుభాగంలోన 

మటి్  అవక్ప్ల శుదిధాకి వుపయోగించడం సిఫ్రుస్ చేయబదినది. 
మటి్  యొక్ పి.హెచ్ 12 లేదా అంతకంటే ఎకు్వగ్ ప�ంచడం 
దావార్ మాత్రమే బీజాంశ్లు నశంచబడతాయి కనుక అధిక 
మోతాదులో సుననాం ఉపయోగించవలసివుంటుంది. ప్ డి చెరువు 
అవక్పంలోకి CaO న (10-12 స�ం.మీ) కొటి్  దుననాన తరువ్త 
సుననాం సకి్రయం చేయడానకి అవక్పణాననా/ స�డిమ�ంట్ 
తడుపుట సలహాగ యివవాడమ�ైనది. చెరువును ఎండబెట్డం 
లేదా నంపడం ముందు ఒక వ్రం ప్టు వదిలివేయాలి. 
క్నీ ఆచరణలో స్ధయాం క్కపో వచు్చ.ర్ైతులు పిసిఆర్ దావార్ 
పరీకించిన వితతానాలను మాత్రమే మంచి ప్్ల ంక్్ న్/ బ్ల్ల మ్ కలిగిన 
చెఱువులలో స్్ క్ చేయ వలసినదిగ్ సూచించడమ�ైనది. పీసీఆర్ 
పరీక్ష దావార్ నర్ధా రించిన ఇ హెచ్ పి వ్యాధిరహిత తాజా మేతలు 
మాత్రమే హేచరీలలో వ్డాలి. 

EMS స్పో ర్స్ యొక్క జమాస్ స�టెయినింగ్ ఇహెచ్ పి బీజాంశాల ఫ్ల క్స్న్ మరక ఎలకాటెరా న్-ట్రా నిస్మిట్ మ�ైకర్ి స్్క ప్ లో కనిపించే 
EHP బీజాంశం



ఆరీ్ల మార్లిటి సిండ్్రమ్ (ఇ ఎం ఎస్) గ్ యింతకముందు పిలువబడే అకూయాట్ 
హెపటోప్ంకి్రయాటిక్ న�క్ోర సిస్ వ్యాధి (ఎహెచ్ పిఎన్ డి), రొయయాల పరిశ్రమకు 
వ�ైరస్ వలన సంభవించన అతయాంత ముఖయామ�ైన వ్యాధి ముపు్ప. ఎహెచ్ పిఎన్ 
డి స్ధారణంగ్ రొయయాలస్గు మొదటి 35 రోజులలో స్మ్లహిక మరణాలు 
కలుగచేయునదిగ్ వరిణంచవచు్చ.ఈ వ్యాధి పిర్ ఎబి జనుయావును కలిగిన 
ప్రతేయాక జాతి విబి్రయో ప్ర్హీమోలిటికస్ బాకీ్రియా వలన కలుగుతుంది. 
ఇప్పటివరకు ఈ వ్యాధి ఇంక్ భారతదేశంలో కనుగొనబడలేదు.

భారతదేశంలో ఎహెచ్ పిఎన్ డి యొక్క ముప్పు ఉందా?

ఈ వ్యాధ ి మొదటసి్రిగ్ చెనైాలో (2009) నవదేంిచబడంిద.ి వ�నువ�ంటనే 
యిద ివియతానాం,మలేషయిా, థాయిలాండ్ వంట ితూరు్ప-ఆసయిా దశే్లలో 
రొయయాల స్గు ప్రదశే్లలో వినాశనాననా సృషి్ంచింద.ి 2017 లో, యిీ 
వ్యాధ ి బంగ్్ల దశే్ నుండ ి కూడా నవదేంిచబడంిద.ి అయిత,ే యిప్పట ి వరకు 
వ్యాధ ి భారతదశేం నుండ ి నవదేంిచబడలేదు. అయినప్పటకిిన దాన విపతుతా  
సవాభావ్ననా పరిగణనలోకి తీసుకుంట,ే శ్సీతా రీయ సంసథిలు మరియు రై్తుల 
యిద్దరి యొక్ అధకి స్థి యిలో నఘా మరియు అప్రమతతాత అవసరం.

ఎహెచ్ పిఎన్ డి రోగ కారకము ఏమిటి?

ఎహెచ్ పఎిన్ డ,ి ప్్ల సి్మడ్ నందు పరి్ ఎబి టాకిస్న్ (ఫో టోర్బ్డస్ కీటక సంబంధతి 
టాకిస్న్) ను కలిగిన ప్రతేయాక జాతి విబి్రయో ప్ర్హీమోలిటకిస్ బాక్ీరియా వలన 
కలుగుతుంద.ి పరి్ ఎబి జనుయావు పరి్- ఎ మరియు పరి్- బి కి్రమిసంహారక 
టాకిస్న్లను ఉత్పతితా  చసేుతా ంద.ి పరి్- ఎ మరియు పరి్- బి టాకిస్ను్ల  రం్డు ఎహెచ్ 
పఎిన్ డ ిసంక్రమణకు చాలా అవసరమన కనుగొనానారు.ఇటవీలి నవదేకిలు వి. 
క్ంప�బెలి్ల మరియు వి. ఓవ�న�ైస్ వంట ియితర దగగిరి సంబంధమ�నై బాకీరి్యా 
జాతులు కొననా పరి్ ఎబి ప్్ల సి్మడ్ కలిగి వుండ ిఎహెచ్ పఎిన్ డ ికలుగచయేుటకు 
క్రణం క్వచు్చనన సూచిసుతా నానాయి.

ఏ రొయయాల జాతులు ప్ర భావితమవుత్యి ?

బా్ల క్ టెగైర్ రొయయాలు (ప.ి మోనోడాన్) మరియు అమ�రికన్ వ�టై్ ల�గ్ రొయయాలు 
(ప.ి వనానామి) ర్ండంిటలిోను ఎహెచ్ పఎిన్ డ ిసంక్రమించవచు్చను

ఎహెచ్ పిఎన్ డి / ఇ ఎం ఎస్ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి?

	 	సాధారణంగ్ రొయ్యల సాగుక్ సా్ట కింగ్ చేసిన మొదట 35 రోజులు లోపల 
అధిక మరణాలు సంభవిసాతి యి

	 	మరణంచుటక్ సిద్ంగ్వున్ రొయ్యలు చెఱువు దిగువనక్ చేరుతాయి

	 	రోగ ప్ర భావిత రోయ్యలలో గుల్ల  మతతి బడుట మరియు మరియు 
పాకిషి కంగ్ పూరితి  లేద్ ఖాళీ జీరణో కోశము ఉండవచు్చ

	 		వరణో ద్ర వ్యం నష్ట ం కారణంగ్ తరచుగ్ హపటోపాంకి్ర యాటస్ (హచ్ పి) 
పాలిపోయి రంగుమారి తెల్ల గ్ కనిపిసుతి ంది

	 	రొయ్యలు యొక్క హచ్ పి గణనీయంగ్, క్ంచించుక్పోయి చిన్గ 
లేద్ రంగుమారివుంట్ంది

	 	హపటోపాంకి్ర యాటస్ న చేతి బ్్ర టనవేలు మరియు వేళ్ళ మధ్య 
సులభంగ్ నలుపలేకపోవుట

	 	హపటోపాంకి్ర యాటస్ లోపల కొని్సారు్ల  నల్ల ని మచ్చలు లేద్ చారికలు 
కనిపించవచు్చన

ట సి బ్ ఎస్ పే్ల ట్ల లో బాక్్ట రియా పరుగుదల

అక్యాట్ హెపటోపాంక్రియాటిక్ నెకర్ి సిస్ వాయాధి (ఎహెచ్ పిఎన్ డి)

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 4B



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

“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

రైతులు ఏదైన కొతతా  వ్యాధులు నిర్్ధ రంచడానికి సిబా ను సంప్ర దించాలి.

ర్ైతులు రొయయాలను చెరువులలో ప�ంచుతుననాపు్పడు ఎహెచ్ పిఎన్ డి పో లిన 
లక్షణాలు కనపించిన యిెడల, వ్రు పూరితా విచారణ మరియు నర్ధా రణ కోసం 
సిబా ను సంప్రదించంవలసినదిగ్ సలహా ఇవవాడమ�ైనది. వ్యాధి యొక్ 
లక్షణాలు చూపుతుననా ప్రభావిత రొయయాలనుండి స్కరించి తగురీతిలో 
సంరకించబడిన నమ్లనాలు మాత్రమే పరిశోధన కోరకు ఉపయోగకరంగ్ 
వుంటాయి. మరణించిన మరియు ఘనీభవించిన నమ్లనాలు ఈ వ్యాధి 
నర్థి రణ ప్రకి్రయ లో ఉపయోగించలేము. ఇప్పటివరకు భారతదేశం లో ఎహెచ్ 
పిఎన్ డి నర్ధా రించబడ లేదు కనుక ఇ ఎం ఎస్ వంటి క్సులప�ై పూరితాగ్ లోతెైన 
పరిశోధనలు అవసరము. ఎహెచ్ పిఎన్ డి ర్డియిెైన యడల, చెరువులో 
నీటిన కో్ల రినేషన్ దావార్ వ్యాధిక్రక కి్రములను నశంపచేయాలి. కో్ల రినేషన్ 
చేసిన నీటిన అచేతనం చేసిన తరువ్త మాత్రమే, చెఱువు నుంచి బయటకు 
విడుదల చేయాలి

బయోఫ్్ల క్

ఎహచ్ పిఎన్ డి సోకిన రొయ్యలు మరియు హపటోపాంకి్ర యాటస్ యొక్క 
హిసో్ట పాథాలజీ, సౌజన్యం: లాక్ టా్ర న్

ఎహెచ్ పిఎన్ డి నిర్్ధ రణ

ఈ వ్యాధి కి్లనకల్ లక్షణాలు మాత్రమే క్కుండా, హెపటోప్ంకి్రయాటిస్ ను 
హిసో్ ప్థ్లాజికల్ పరీక్ష దావార్ హెపటోప్ంకి్రయాటిస్ లో కషీణత, రంగు 
మారిపో వుట మరియు బాకీ్రియా ప�రుగుదల వ�ల్లడవుటం వలన నర్ధా రణ 
చేయబడుతుంది.ఇటీవల రోగ నర్ధా రణ ర్ఢిచేయుటకు పిర్- ఎ మరియు 
పిర్- బి టాకిస్న్ జనుయావును లక్షయాంగ్ చేసుకుననా ఎపి 4 ప�ైరీమర్ పదధాతులను 
వుపయోగించి పిసిఆర్ అభివృదిధా  చేయబడింది

ఎహెచ్ పిఎన్ డి / ఇ ఎం ఎస్ నిరోధిచడం ఎలా?

	 	చెఱువులు సా్ట క్ చేసిన పిమమ్ట, క్ర మం తప్పక్ండా, ప్ర తే్యకించి రొయ్యల 
సాగు పా్ర రంభ దశ కాలంలో పరిశీలించాలి

	 	చెరువు తయారీ యొక్క ఖచి్చతమైన సూతా్ర లన పాటంచండి 
(ఎండబెట్ట డం,దున్టం,సున్ం చల్ల డం మొదలైనవి). ఇది మునపట 
సాగు నండి అని్ బాక్్ట రియల్ మరియు వైరల్ వా్యధికారకాలన 
నశంపచేయడానికి సహాయం చేసుతి ంది.

	 	జీవ భద్ర తా చర్యలు ఖచి్చతంగ్ పాటంచాలి. రిజరావాయర్ చెఱువులు, 
పకిషి  వలలు (ఫెనిస్ంగ్) మొదలైనవి ఉపయోగంచాలి.

	 	చెరువులలో సా్ట క్ చేస్ముందు, రొయ్య పిల్ల లన పిసిఆర్ పద్తి ద్వారా 
ఎ హచ్ పి ఎన్ డి వా్యధి నిర్ారణ పరిక్ష చేయించాలీ.

	 	అధిక సాంద్ర తన నివారించాలి.
	 	అదనప్ మేత వేయడం మనాలి; రొయ్యల మేత సరైన మోతాదులో 

అందించాలి.
	 	రొయ్యల సాగులో బయోపా్ల క్ సాంకేతిక పరిజాఞా నము ఉపయోగంచిన ఎ 

హచ్ పి ఎన్ డి వా్యపితి  నివారించడంలో తోడ్పడుతుంది.
	 	చెరువు తయారీ మరియు సాగు కాలంలో బాసిల్ల స్ మరియు 

లాకో్ట బాసిల్ల స్ కలిగ ఉన్ పా్ర బయాటక్ బా్యక్్ట రియా వాడకం 
వుపయోగపడవచు్చ.

	 	రొయ్యలన తిలాపియా (జిలేబ్) చేపలతో పాట్ సాగు చెయ్యడం 
ద్వారా ఉత్పన్మయ్్య ఆక్పచ్చ నీరు

	 	బాక్్ట రియా రోగకారక వా్యధులు సంభవించక్ండ తగగా ంచేందుక్ 
సహాయం చేసుతి ంది.

	 	రీసరు్కలేటంగ్ లేద్ సునా్ నీట మారి్పడి పద్తులు అనసరించదడము 
వలన వా్యధి సంఘటనలు నివారించవచు్చ

ఎండిన చెరువు దిగువ భాగం



ఇన్ఫెక్ షియస్ మయోన్క్్ర సిస్ అనగా ఏమిటి?
ఇన�ఫెకయిస్ మయోన�కో్ర ససి్ వ�రైస్ (ఐ ఎం ఎన్ వి ) వలన కలుగు 
ఇన�ఫెకయిస్ మయోన�కో్ర ససి్ (ఐ ఎం ఎన్ ) రొయయాల స్గు పరిశ్రమలో 
ప్రబలుతుననా వ్యాధ.ి ఈ వ్యాధ ి మొదటసి్రి 2002 సం౹౹ బె్రజిలో్ల  
పసఫికి్ తలె్ల రొయయాలలో తదుపరి 2006 లో జావ్ దవ్ాపంతో సహా 
ఇండ్నషేయిాలో నమోదు చయేబడంిద.ి ప.ి వనానామి స్గులో 
వుననా చరెువులలో ఈ వ్యాధ ివలన కలుగు మరణాలు, ఆక్వాకల్చర్ 
లో గణనీయమ�నై ఆరిధాక నష్్ లు కలిగిస్తా యి. ఐ ఎం ఎన్ వి 
సో కినందున ఆరిధాక నష్ం 2002 నుండ ి2006 వరకు బె్రజిల్ లో $ 100 
మిలియను్ల  మరియు ఇండ్నషేయిాలో 2010 నాటకిి ఒక మిలియన్ 
డాలరు్ల గ్ అంచనా వయేబడంిద.ి ఇటవీల ప.ివనానామి లో ఐ ఎం 
ఎన్ వి సంభవించటం భారతదశేంలో కొననా రొయయాల స్గు ప్ లాలలో 
నమోదెయైింద.ి

ఇన్ఫెక్ షియస్ మయోన్క్్ర సిస్ కి  కారణం ఏమిటి?
ఇన�ఫెక్ షియస్ మయోన�క్ోర సిస్ వ�ైరస్ (ఐ ఎం ఎన్ వి) అన పిలువబడే 
ఒక వ�ైరస్ వలన ఇన�ఫెక్ షియస్ మయోన�క్ోర సిస్ (ఐ ఎం ఎన్ ) 
కలుగుతుంది. టోటి కుటుంబానకి దగగిరి సంబంధం కలిగిన ఐ ఎం ఎన్ 
వి జంట పో గులు కలిగిన ఆర్ ఎన్ ఎ వ�ైరస్.

ఐ ఎం ఎన్ వ్యాధి లక్షణాలు ఏమిటి?

రొయయాలలో చురుకుదనం తగిగి , నీటి ఉపరితలంప�ై దిశ్ క్రమము లేన 
ఈత ప్రవరతానతో, ఆకసి్మక మేతతినడంలో తగుగి దల కనపిస్తా యి. దిగువ 
ఉదర మరియు తోక భాగ్లలో తెల్లన మరియు ఎరుపు రంగు కండర 
కణ నాశనము చూడవచు్చ మరియు కణాలు నాశనమ�ైన భాగ్లో్ల  
వుడికించిన రొయయాలవలే కనపించవచు్చ. వ్యాధికిగుర్ైన గుంపు లో ఎఫ్ 
సి ఆర్ ప�రుగుతుంది. మరణాలు అకస్్మతుతా గ్ అధికమ�ై అనేక రోజులు 
కొనస్గించవచు్చ. స్గుచేయు పి. వనానామి లో స్ధారణంగ్ మరణాలు 
40 నుండి 70% వరకు వుంటాయి. ఉషోణ గ్రత లేదా లవణీయతలో ఆకసి్మక 
మారు్పలు వంటి ఒతితాడితో కూడిన సంఘటనల తరువ్త వ్యాథి లక్షణాలు 
ఆకసి్మకంగ్ ప్్ర రంభమవుతాయి. కొననాస్రు్ల  వ్యాధి నరంతరమ�ైన 
తకు్వ స్థి యి మరణాలతో, ద్ర్ఘక్లిక దశకు చేరుకుంది

ఎర్ర ని దిగువ మరియు తోక విభాగ్లతో క్డిన వుడికించిన రొయ్యలవలే కనిపించే విసతి తృతమైన తెల్ల ని కండర కణ నాశనము 

వా్యధి సోకిన రొయ్యలలో దిగువ ఉదర విభాగ్లలో తెల్ల ని కండర కణ నాశనము

ఇన్ఫెక్ షియస్ మయోన్క్్ర సిస్ (ఐ ఎం ఎన్)

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 5B



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

“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

ఐ ఎం ఎన్ వ్యాధి నిర్్ధ రణ ఎలా?
ఐ ఎం ఎన్ న న�స�్డ్ ఆర్ టి -పిసిఆర్ పద్దతిన వుపయోగించి నర్ధా రణ 
చేయబడుతుంది. ఐ ఎం ఎన్ న హిసో్ ప్థాలజీ దావార్ నర్ధా రించవచు్చ.  
ఐ ఎం ఎన్ వి కొరకు స�ట్రైయిేటెడ్ కండర్లు, కనేకీ్వ్ కణజాలం, హీమోస�ైట్స్ 
మరియు లింఫ్యిడ్ అయాయవ ప్రంక్ైమల్ కణాలు ప్రధాన లకిత 
కణజాలం. ఐ ఎం ఎన్ వి స్వాభావిక లక్షణము స�ట్రైయిేటెడ్ కండర్ల 
తంతువులలో తరచుగ్ ప్రసుఫెటమ�ైన వ్పు తోకూడిన కోయాగులేటివ్ 
రకం కండరనాశనం మరియు లింఫ్యిడ్ ఆర్గి న్ సిఫెర్యిడ్స్(ఎల్ ఓ ఎస్) 
ప్రుకున వలన లింఫ్యిడ పరిమాణములో గణనీయమ�ైన  ప�రుగుదల 
ముఖయాంగ్ గురితాంచవచు్చ.

ఐ ఎం ఎన్ ఎలా  వ్యాపితా  చందుతుంది?

ఐ ఎం ఎన్ వ్యాధి సో కిన జీవుల మాంస భక్షణం వలన సమాంతర మారగిం 
దావార్ సంక్రమిసుతా ంది. తలి్ల రొయయాల నుంచి పో స్్ లార్వాకు నలువు మారగింలో 
సంక్రమించవచు్చ. ఆరి్మియా ఫ్్ర నస్కనా, బెైవ్ల్వాస్ మరియు ప్లీకీట్ 
కి్రములు ఐ ఎం ఎన్ రోగ క్రక వ్హక్లుగ్ పనచే యవచు్చ.

ఎలా ఐ ఎం ఎన్ ని నిరోధించడడం/ నివ్రంచడం? 

ఐ ఎం ఎన్ కొరకు  చికిత్స లేదు. అందువలల్ , వ్యాధి నివ్రంచడానికి నివ్రణ 
మత్ర మే మర్ం.

కి్ర ంది ఆచరణాత్మక పద్ధ తులు వ్యాధిని నివ్రంచడానికి సహాయపడత్యి

	 	పి.వనా్మి సాగు వ్యవసాయంలో ఐ ఎం ఎన్ వి వా్యపితి  తగగా ంచడానికి, 
ఐ ఎం ఎన్ వి రహిత బ్్ర డాస్టాక్ న వుపయోగంచటం సమరథి వంతమైన 
నివారణ చర్య కనీసం పిఎల్15 దశలో వున్ పోస్్ట  లారావా (పిఎల్) న 
మాత్ర మే సా్ట క్ చెయా్యలి, ఒతితి డి పరీక్షలన వుపయోగంచి ఆరోగ్యంగ్ 
వున్ పి ఎల్ న ఎంచుకొనవలన మరియు పి ఎల్ న ఆర్ ట - పీసీఆర్ 
పరీక్ష ద్వారా ఐ ఎం ఎన్ వి నెగటవ్ అని నిర్ారించుకోండి. 

	 	వా్యధి ప్ర బలిన పొలాలలో టలి్ల ంగ్ మరియు ఐ ఎం ఎన్ వి 
రహిత పి.వనా్మిని తిరిగ సా్ట కింగ్ చేయడం వలన వా్యధి 
ప్నరావతృతమవడాని్ నివారించడంలో సహాయ పడతాయి 

	 	రిజరావాయర్ చెరువులు, పకిషి  మరియు పీత కంచెలు (ఫెనిస్ంగ్), 
మనష్్యలు, ఉపకరణాలు మరియు యంతా్ర ల యొక్క సరైన 
పారిశుధ్యం ద్వారా ఖచి్చతమైన బయోసెకక్్యరీ్ట  చర్యలు పాటంచాలి

	 	మంచి నీట నాణ్యత, సరైన మేత యుపయోగము మరియు రొయ్యల 
ఆరోగ్యము క్ర మం తప్పక పర్యవేక్షణ మొదలైన ఉతతి మ యాజమాన్య 
పద్తులు పాటంచాలి

రైతులు ఏదైన కొతతా  వ్యాధులు నిర్్ధ రంచడానికి  సిబా ను సంప్ర దించాలి.

ఐ ఎం ఎన్ వి 2017 మరియు 2018 సంవతస్ర్లో్ల  ఆంధ్ర ప్రదశే్ మరియు 
తమిళనాడులోన రొయయాల వయావస్య స్గు ప్్ర ంతాలో్ల  ఐ స ి ఏ ఆర్ - 
సబిా వ్రు నరవాహించిన వ్యాధ ి పరిశోధనలలో కనుగొనబడంిద.ి ర్తైులు 
రొయయాలను చరెువులలో ప�ంచుతుననాపు్పడు ఐ ఎం ఎన్ వి పో లిన లక్షణాలు 
కనపంిచిన యిడెల, వ్రు పూరితా విచారణ మరియు నర్ధా రణ కోసం సబిా ను 
సంప్రదంిచంవలసనిదగి్ సలహా యివవాడమ�నైద.ి వ్యాధ ి లక్షణాలను కలిగిన 
రోగ పడీతి రొయయాల నమ్లనాలు పరీక్ష నమితతాం తగువిధంగ్ భద్రపరచాలి. 
మరణంిచిన మరియు ఘనీభవించిన నమ్లనాలు ఈ వ్యాధ ినర్థి రణ ప్రకి్రయ లో 
వుపయోగించలేము. జీవించివుననా మరియు మరణంిచుటకు సది్దంగ్వుననా 
నమ్లనాలను ఆర్ ఎన్ ఏ లేటర్ లో సక్రించి ఐ ఎం ఎన్ వి పరీక్ష కొరకు 
పంపవచు్చ. ఐ ఎం ఎన్ వి వంట ికొతతా  వ్యాధులప� ైప్రతేయాకమ�నై నఘా పరయావకే్షణ 
దర్యాపుతా తో కూడని క్షుణణమ�నై సమగ్ర విశ్్లషణ పరిశోధనలు అవసరము, ఐ ఎం 
ఎన్ వి ర్డయైెిిన యిడెల, చరెువులో నీటని కో్ల రినషేన్ దావార్ వ్యాధకి్రక 
కి్రములను నశంపచయేాలి. కో్ల రినషేన్ చసేని నీటని అచతేనం చసేని తరువ్త 
మాత్రమే, చఱెువు నుంచి బయటకు విడుదల చయేాలి.

 ఆర్ ట -పిసిఆర్ పద్తిలో రొయ్యల నమూనాల పరీక్ష A కండర తంతువులలో కోయాగులేటవ్ రకం కండరనాశనం

B లింఫ్యిడ్ ఆరాగా న్ సిఫిరాయిడ్స్ సౌజన్యం: అగస్ సూనరో్ట
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తెల్ల రెటటె  వాయాధి అనగా ఏమిటి ?
ఇటీవలి క్లంలో రొయయాల స్గుచేయుచుననా అనేక దేశ్లలో వ�ైట్ ఫీసీస్ 
సిండ్్రమ్ (డబు్ల యూఎఫ్ఎస్) తీవ్రమ�ైన ఆంద్ళన కలుగజ్యు ప�ను ముపు్పగ్  
పరిణమించింది.రోగ ప్రభావిత స్గు రొయయాలు, తెల్లన మల తీగలను 
విసరిజంచటం వలన ఈ వ్యాధి డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ అన పిలువబడుతుననాది. ఐ సి 
ఏ ఆర్ - సిబా వ్రు నరవాహించిన అధయాయనంలో, పి. వనానామి స్గుచేయు 
చెరువులలో మ�ైకో్ర సో్ప రిడియన్ ఎంటెరోస�ైటోజూన్ హెపటోపీన�ై ( ఇ హెచ్ పి ) తో 
డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ సంబంధం వుననాటు్ల  కనుగొనబడింది. 2010 లో డబు్ల యూఎఫ్ఎస్  
క్రణంగ్ థాయ్ వుత్పతితా  నష్ం సుమారు 10–15%  వుంటుందన అంచనా 
వేయబడింది. 2015 నుండి, భారతదేశంలో  తూరు్ప తీరంలో 17% రొయయాల 
స్గు  ప్ లాలు డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ తో ప్రభావితమయాయాయి. స్ధారణ చెరువులతో 
పో లిస్తా  వుతా్పదకత తగగిడం వల్ల , ఈ వ్యాధి ఒక మోసతారు నుంచి  తీవ్రమ�ైన 
ఆరిథిక నష్్ ననా కలిగిసుతా ంది.

డబు్ల యుఎఫ్ఎస్ వాయాధి లక్షణ్లు ఏమిటి?
రోగ ప్రభావితమ�ైన  రొయయాల ప్ లాలలలో, చెరువు ఉపరితలంప�ై తేలియాడే 
తెల్ల టి మల తీగలతో డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ స్పష్ంగ్ కనపిసుతా ంది. తెల్ల ర్ట్ తీగలు  
దాణా టే్రలలో కూడా కనుగొనవచు్చ. డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ కు గుర్ైన  రొయయాలు 
తెలుపు మల తీగలను విసరిజంచుతాయి మరియు  తెలుపు / బంగ్రు గోధుమ 
రంగు ఆంత్రముతో కనపిస్తా యి.ప్రభావిత చెరువులలో మేత వినయోగం 

గణనీయంగ్ తగుగి తుంది. డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ స్ధారణంగ్ 30-40 రోజుల స్గు  
తర్వాత స్పష్మవుతుంది. డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్  బారినపడిన  ప్ లాలలో తెల్ల  
ర్ట్  10 రోజుల నుండి 45 రోజుల లేదా అంతకంటే ఎకు్వ క్లం చెరువు 
ఉపరితలంప�ై తేలుతూ వుంటుంది, ఎఫ్ సిఆర్ ప�రగడము, ప�రుగుదలలో 
మాందయాం, పరిమాణ వ�ైవిధయాం, వదులు గుల్ల   మరియు రోజువ్రీ మరణాలు  
కనపిస్తా యి. వదులు గుల్ల  ప్రభావిత రొయయాల లో  చురుకుదనం తగిగి   చెరువు 
నీటి ఉపరితలంలో మ�ల్ల గ్ ఈదుతుంటాయి.

పి.వన్నామి  పొ లాలలో వెైట్ ఫీసిస్ సిండ్రామ్ (డబు్ల యుఎఫ్ఎస్) నిరవాహణ

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 6B

చెరువు ఉపరితలంప�ై తేలియాడుతుననా తెల్ల ర్ట్  తీగలు

వ�ైట్ గట్

సాధారణ గట్

 డబ్ల్ యూఎఫ్ఎస్ కి  ప్ర భావితమైన రొయయాలలో వైట్ గట్పరిమాణ వ�ైవిధయాం
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“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

సమగ్ర పరివరతాన చెందిన మ�ైక్ోర విల�ల్ల   ఆకృతులు  (ఎటిఎం)

తెల్ల  ర్ట్ తీగలలో ఇహెచ్పి బీజాంశ్లు

డబు్ల యుఎఫ్ఎస్ ను ఎలా నిరాధా రిసాతు రు?
రోగ  లక్షణాలు క్కుండా, స్్విష్ తయారీ మరియు హెపటోప్నక్రియాస్ యొక్ 
హిసో్ ప్థలాజికల్ పరీక్ష దావార్ ఈ వ్యాధి నర్ధా రణ అవుతుంది. డబు్ల యూఎఫ్ఎస్ 
ప్రభావిత హెపటోప్నక్రియాస్  స్్విష్ తయారీ హెపటోప్ంకి్రయాస్ (హెచ్ పి) 
యొక్ గొట్పు కుహరం లోన నాన్-మోటెైల్ వరి్మఫ్ర్్మ బాడషీలు / ఎటిఎం 
నర్్మణాకృతులను (సమగ్ర ర్ప్ంతరం చెందిన మ�ైకో్ర విలి్ల నర్్మణాకృతులు) 

డబు్ల యుఎఫ్ఎస్ క్ కారణం ఏమిటి?
డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ సంభవించడానకి గ్్రగ్రిన్ కి్రములు, ఎటిఎం 
నర్్మణాకృతులు,  విబి్రయోసిస్, ఎంటెరోస�ైటోజూన్ హెపటోపీన�ై, 
క్ండిడాటస్, బాసిలో్ల ప్్ల స్్మ మరియు ఫ్స్్ లార్టో, బ్ల్ల  
గీ్రన్ ఆలేగి  మరియు శలీంధ్ార లతో సంబంధం కలిగి వుననాటు్ల  
నవేదించబడింది. డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ లో గ్్రగ్రిన్ కి్రముల ప్త్ర 
లేదన తరువ్త కనుగొనబడింది. డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ ప్రభావిత 
రొయయాలలో విబి్రయో  ప్రధానమ�ైనదిగ్ కనుగొనబడలేదు. హెచ్ పి 
ట్యాబుల్ లోన సమగ్ర పరివరతాన చెంది విసరిజంపబడిన (ఎటిఎం) 
మ�ైకో్ర విల�ల్ల  ఆకృతుల క్రణంగ్ డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్  సంభవిసుతా దన  ఒక 

బహిరగితం చేస్తా యి. వ్యాధిసో కిన హెచ్ పి యొక్ సి్మయరునా  ఇయోసిన్ 
తో, హెచ్ పి గొట్పు కుహరం లోపల ఎటిఎం నర్్మణాకృతులను స్పష్ంగ్ 
చూపిసుతా ంది. హెమటాకిస్లిన్ మరియు ఇయోసిన్లతో స�్యిన్ చేసిన 
వ్యాధిసో కిన హెచ్ పి యొక్ హిసో్ లాజికల్ విభాగ్లు హెచ్ పి గొట్పు కుహరం 
లోన ఎటిఎం నర్్మణాకృతులను విస్తా రమ�ైన హెచ్ పి గొటా్ లు, మరియు 
విడిపో యిన హెచ్ పి ఎపిథ్లియల్ కణజాలం తో ప్టు తీవ్రమ�ైన కణ నాశము 
యొక్ క్్ర స్ స�క్షన్ ను వ�ల్లడిస్తా యి.

అధయాయనం నవేదించింది. అలాగ్, ఇసిఏఆర్ - సిబా  జరిపిన 
పరిశోధనలలో ఇహెచ్ పి  గణనీయంగ్ డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్  ప్రభావిత 
రొయయాలతో సంబంధం కలిగి వుననాటు్ల  కనుగొనబడింది.

వెైట్ ఫీసిస్ సిండ్రామ్ నిరవాహణ
మంచి నరవాహణ పదధాతులు మరియు వయావస్య క్త్రంలో చురుక్ైన 
బయోస�కూయారిటీ చరయాల దావార్ డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ సంభవించడాననా  
తగిగించవచు్చ.డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ సంభవింనక్లంలో, రొయయాల చెరువులలో 
ఫీడ్ తగిగించవల�ను. దట్మ�ైన ఇహెచ్ పి బీజాంశ్లను కలిగివుననా తెల్ల  ర్ట్ 
పో గులను  ప్రతిరోజూ ప్రభావిత చెరువుల నుండి తొలగించాలి. రొయయాల 
హెపటోప్ంకి్రయాస్ పునరుత్పతితా  స్మర్థి యూననా చూపుతుననాందున, 
ఎపిథ్లియల్ కణాల విసతారణను ప�ంచే మందులు / అడిటివ్స్ (ఉదా. 
టారిన్) వుపయోగించవచు్చ. డబు్ల యూఎఫ్ ఎస్ ప్రభావిత రొయయాలలో 
ఇహెచ్ పి ప్రబలంగ్ వుంది  కనుక, ఇహెచ్ పి నయంత్రణకి  సిఫ్రుస్ 
చేయబడిన సమరథివంతమ�ైన చరయాలను  అనుసరించవచు్చ. ఉతతామ 
నరవాహణ పదధాతుల ప్రక్రం (బీఎంపీస్) ప్రతి పంట తర్వాత ఎండబెట్డం 
మరియు కి్రమిసంహారక చేయడం దావార్ చెరువుల తయారీ  చెయాయాలి 
తదావార్  క్యారియర్ లతో ప్టు ఇహెచ్ పి బీజాంశ్లు నాశనమయిేయాలా 
చూసుకోవ్లి. చెరువు అవక్ప్ల కొరకు  ఒక హెక్్ రు కు  6 టనునాల 
CaO ( సుననాం) వ్డకం సిఫ్రుస్ చేయబడింది. మటి్  యొక్ పిహెచ్ 12 
లేదా అంతకంటే ఎకు్వగ్ ప�ంచడం దావార్ మాత్రమే బీజాంశ్లు నశంచి 
పో తాయి క్బటి్  ఎకు్వ మోతాదు సుననాం వ్డటం చాలా అవసరం. ప్ డి 
చెరువు అవక్పంలో CaO ను  10-12 స�ం.మీ. దుననా ఆప�ై అవక్ప్ననా 
తేమగ్ ఉంచడం  దావార్ సుననాం కి్రయాశీలనం చెందుతుంది.  చెరువు 
నంప్ ముందు ఒక వ్రం ప్టు ఎండ బెటి్     వుంచాలి. మంచి ప్చి / 
బ్ల్ల మ్ కలిగిన చెరువులలో పిసిఆర్ పరీకించి ఇహెచ్ పి లేన వితతానాలను 
మాత్రమే స్్ క్   చేయాలన ర్ైతులకు సూచించడమ�ైనది. హేచరీలలో,  
ల�ైవ్ ఫీడ్  లో  ఇహెచ్ పి లేదన   పిసిఆర్ దావార్ పరీకించి నర్ధా రించాలి.



మంచి నాణయామ�ైన మటి్  మరియు నీరు కలిగిన  సథిలాననా ఎంచుకోవడం 
దావార్ ఆక్వాకల్చర్ విజయవంతం క్గలదన హామీ యివవావచు్చ. చెరువుల 
ఉతా్పదకత ప�ంచడానకి చెరువు మటి్  మరియు నీటి లక్షణాలు మరియు 
వ్టి వ్ంఛనీయ అవసర్లను అరధాం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. 

వాంఛనీయ అనుక్ల మటిటె  లక్షణ్లు 
విదుయాత్ వ్హక (Ec) విలువ 4 dS m-1 లేదా అంతకంట ే ఎకు్వ, 6.5 
మరియు 7.5 మధయాలో ప.ిహెచ్, 1.5 నుండ ి2% సం్ది్రయ కరబెనము మరియు 
5% కనానా ఎకు్వ క్లిషియం క్రోబెనటే్ వుననా ఇసుక మట్ి, బంక మటి్ ఇసుక 
మరియు బంకమటి్ నలేలు రొయయాల స్గుకు అనువుగ్ వుంటాయి.

నీటి న్ణయాత అవసరాలు
నీట ినాణయాత మరియు పరిమాణం ఆక్వాస్గు యొక్ విజయం లేదా వ�ఫైలయాం 
నరణయిస్తా యి. వయావస్య కత్్రంలో వ్రిషిక నీట ి లభయాత ల�కి్ంచాలి తదావార్ 
ప్రసుతా తం మరియు భవిషయాత్ అవసర్లకు తగిన సరఫర్ సరిపో తుంద.ి 
పురుగుల మందులు మరియు భారీ లోహాలు లేనటువంట ి నీటని వ్డాలి. 
రొయయాల మనుగడ మరియు వ్ంఛనీయ ప�రుగుదల రం్డంిటకిి మంచి నీటి 
నాణయాత నరవాహణ అవసరం. మంచినీట ినాణయాతా నరవాహణకు తరువ్తి దశలో 
నీటని టీ్రటె్మంట్ చయేడం అనదే ిఒక ముఖయామ�నై దశ.

చెరువు తయారీ
చరెువు ఎండబటెటెడం : పంట కోత తరువ్త, చరెువు దగిువభాగంలో సం్ద్్రయ 
వయార్ధా లు తొలగించాలి , లేదా టీ్రటె్మంట్ చసే ి , దుకి్దుననా చదును చయేాలి. 
సూక్ష్మజీవ విచేఛేదనం దావార్ మట్ి సం్ద్్రయ పదార్ధా లు మరియు సం్ది్రయ 
పో షక్ల ఖనజీకరణకు కనీసం మ్లడు వ్ర్ల ప్టు చరెువులలోన అననా 
భాగ్లను పూరితాగ్ ఎండబటెా్ లి.

ఎండబట్ెడం వయావధపి� ై జరిపని పరిశోధనలలో 3, 5, మరియు 10 రోజులు 
ఎండబటెి్న ప్ లాలు వ�టై్ స్్పట్ , రననాంగ్ మరణాల సంిడ్్రమ్ (ఆర్ ఎం ఎస్) 
మరియు వ�టై్ గట్ వ్యాధుల బారినపడ,ి పక్వానకి ర్క ముంద ే స్్ క్ చసేని 
60-70 రోజులలో పటు్ బడ ిచయెయాగ్ , 30 నుండ ి45 రోజులప్టు ఎండబటెి్న 
ప్ లాలలో పంట విజయవంతమ�నైద.ి కనీసం మ్లడు నుండ ినాలుగు వ్ర్లు 

చరెువులోన అవకప్్లు ఎండబట్ెడం వలన డబ్ల్ల యూఎస్ డ ి నవ్రణకు 
తోడ్పడుతుంద.ి

తెలల్  మచ్చల వ్యాధి (డబ్ల్ యూ ఎస్ డి ) కారణంగా అతయావసర పంట 
పట్టు బడి తదుపర:

తలె్ల  మచ్చల వ్యాధ ి(డబ్ల్ల యూ ఎస్ డ ి) సో కిన చరెువుల నుండ ినీటని  విడుదల 
చయేకూడదు. ఏరట్ర్ మరియు పరికర్లను  తొలగించి, క్లిషియం హెపైో కో్ల ర్టై్ 
ద్ార వణంలో కనీసం 10 ప.ిప.ిఎం కో్ల రిన్ గ్ఢత వుండలేాగ చరెువులో సమానంగ్ 
కలిప,ి కనీసం 24 నుండ ి 48 గంటల ప్టు నీటని నలవా చయెాయాలి. సబిా 
వ్రు డబ్ల్ల యూ ఎస్ ఎస్ వి వ్యాధ ిసంక్రమణం వయావధపి� ైజరిపని ప్రయోగ్త్మక 
పరిశోధనలలో ఎండబటెి్న అనుకరణ చరెువుల అవకప్్లలో 19 రోజుల వరకు 
మరియు వ్సతావ కత్్రస్థి యి పరిసిథితులలో అతయావసర పంట పటు్ బడ ితరువ్త 
26 రోజులు వరకు వ�రైస్ మనగలిగి , వ్యాధ ికలిగించగలదన వ�ల్లడెనైద.ి

మటి్ యొక్ పహెిచ్ మరియు అందుబాటులోన ల�ైమ్ రకం ఆధారంగ్ 
సుననాంను వినయోగించాలి. క్వలసని సుననాం సమరథివంతమ�నై క్లిషియం 
క్రోబెనటే్ (పయిిససి)ి విలువప� ై ఆధారపడ ి ఉంటుంద.ి ఇద ి తటసీథికరణ 
స్మరథియూం (క్లిషియం క్రోబెనటే్ సమానమ�నై విలువ) మరియు సుననాం యొక్ 
నాణయాతను గుణంిచడం దావార్ నరణయించబడుతుంద.ి పయిిససి ి ఆధారంగ్, 
వయావస్య సుననాం, డ్లమ�టై్ మరియు కివాక్ ల�ైమ్ యొక్ పరిమాణం ప.ిహెచ్ 

రొయయాల ప�ంపకానిక్ మటిటె  మరియు నీటి న్ణయాత నిరవాహణ

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 7B



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

“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

ను 6 - 6.5 నుండ ి7 వరకు 5.5 నుండ ి2.8, 5.7 నుండ ి2.8 మరియు 4.6 
నుండ ి2.3 టనునాల / హె వరకు ప�ంచడానకి విడవిిడగి్ అవసరంమవుతుంద.ి 
దర్్ఘక్లికంగ్ తకు్వ ప.ిహెచ్ కలిగిన నలేలో  కొది్దగ్ దునేనా ముందు సగం 
మొతతాం మోతాదు వినయోగించడం అంతరీ్లన నలే ప్ రలను తటసతాం చయేటానకి  
ప్రయోజనకరంగ్ వుండవచు్చ.

స్ రుస్ వాటర్ (నీటి వనరు): నీటిన ముతక తెరల వడపో త దావార్ ప�ద్ద  జల 
జంతువులు మరియు శధిలాలు తొలగించి, అపు్పడు క్లువలోకి నీటిన 
సరఫర్ పంపుట వలన సస�్పండెడ్ ఘన పదార్థి లు సిథిరపడతాయి. ఆ 
తరువ్త, క్రమక్రమంగ్ 

వరుస నాణయామ�ైన సూక్ష్మ తెరల (150- 250 μm మ�ష్ పరిమాణం) 
దావార్ నీటిన రిజర్వాయర్ లోకి వదలటానకి ముందు విడుదల చెయాయాలి. 
రిజర్వాయరో్ల  నీటిన వ�క్ర్స్ లేదా క్యారియరు్ల  చంపడానకి తగినంత కో్ల రిన్ 

(10 పిపిఎమ్) తో కో్ల రినేట్ 
చెయాయాలి. ఒక హెక్ర్ రిజర్వాయర్ 
చెరువులో, ఒక మీటర్ లోతుకు 
150-160 కిలోల క్లిషియం 
హెైపో కో్ల ర్ైట్ 65% కి్రయాశీలక  
కో్ల రిన్ ను అందించడం వలన తుది 
గ్ఢత 10 పిపిఎమ్ లభిసుతా ంది. 
అయినప్పటికీ, నీటి యొక్  కో్ల రిన్ 
డిమాండ్ మరియు బీ్ల చింగ్ పౌడరో్ల  
వ్సతావ కో్ల రిన్ కంటెంట్ ఆధారంగ్ 
తగిన మోతాదును ల�కి్ంచాలన 
సూచించబడింది. అవశ్ష కో్ల రిన్ 
ను తొలగించడానకి డి-కో్ల రినేషన్ 
కోసం రిజర్వాయర్ ను అతయాంత 
తీవ్రంగ్ కనీసం 48 గంటలు ఎర్ట్ 
చెయాయాలి.

మటిటె  మరియు నీటి నిరవాహణ
	 	చెరువు అడుగు భాగం పరిసిథితి కనుగొనుటకు, మటి్  పిహెచ్ 

, స్ంద్్రయ పదారధాం మరియు ఆకిస్డెైజ్్డ  / ర్డూయాస్్డ  పరిసిథితి 
కొరకు ర్డాక్స్-ప్ టెనషియల్ (Eh) న క్రమం తప్పకుండా 
పరయావేకించవలసి ఉంటుంది. చెరువు మటి్  యొక్ EH 
-200 mV కంటే మించకూడదు.

	 	 స్గు క్లంలో చెరువులలో ఉషోణ గ్రత, పిహెచ్ , లవణీయత, 
డిస్లువాడ్ ఆకీస్జ్న్ మరియు ప్రదర్శకత వంటి నీటి 
పరిమితులు మామ్లలుగ్ పరయావేకించాలి. 

	 	పిహెచ్ 7.5 నుండి 8.5 యొక్ వ్ంఛనీయ స్థి యిలో 
వుండాలి మరియు ఒక రోజులో 0.5 కనానా ఎకు్వ తేడా 
ఉండకూడదు. 

	 	ఒక రోజులో 5 పిపిటి మించన లవణీయత వయాతాయాస్లు 
రొయయాలలో ఒతితాడి తగిగించడంలో సహాయపడతాయి.

	 	ప్రదర్శకత వ్ంఛనీయ పరిధి స�ఛ్్చ డిస్్ వుపయోగించి 
కొలిచిన 25-35 స�ం.మీ.

	 	మొతతాం అమోనయా నత్రజన ( టాన్ ) మరియు న�ైటెై రీట్ - ఎన్ 
గ్ఢత క్రమంలో 1 మరియు 0.5 ppm కంటే మించికూడదు. 

	 	హెైడ్్రజన్ సల�ైఫెడ్ గ్ఢత అవ్ంఛనీయంగ్ 
పరిగణించబడుతుంది.

	 	రిజర్వాయర్ నుండి కో్ల రిన్ శుదిధాచేసిన నీటిన క్రమానుగతంగ్ 
అవసరమ�ైనపు్పడు మారి్పడి చేయటంవలన నీటి నాణయాతను 
సర్ైన స్థి యిలో నరవాహించడంలో సహాయపడుతుంది.

	 	ఎర్టర్స్ వ్డకం వలన ఉపరితలం మరియు దిగువ 
భాగంలోన నీరు కలసి డివో మరియు థర్మల్ స్్ రా టిఫిక్షన్ 
యొక్ వ�ైఫలాయాలు తొలగిస్తా యి.

	  స్మరథియూం లేన ఇను్పట్స్ ఖచి్చతంగ్ ఉపయోగించకూడదు.

	 	 రొయయాల చెరువులలో నీటిన డిశ్ఛేర్జ చేస్ ముందు టీ్రటె్మంట్ 
పద్దతి దావార్ శుదిధాచేసి బయట క్లువలలోకి వదలాలి 
తదావార్ సస�్పండ్్డ  ఘనపదార్థి లు దిగువన సిథిరపడతాయి.



భారతదేశంలో బ్ార కిష్ వ్టర్ ఆక్వాకల్చర్ వేగంగ్ విసతారిసూతా , జాతీయ 
ఆరిథిక్భివృదిధాకి గణనీయంగ్ ద్హదపడుతోంది. మ�రుగ్ైన వుతా్పదకత 
మరియు ఆదాయం కోసం, ఆక్వాకల్చర్ విభిననామ�ైనది మరియు నరంతరం 
తీవ్రతరమౌతుననాది. ఇందుమ్లలంగ్ వ్యాధి సంఘటనలు ప్రభలుతునానాయి. 
ఆక్వాకల్చరో్ల  వ్యాధులు, అంటురోగ్లు లేదా లోపభ్లయిష్ వయావస్య 
నరవాహణ సంబంధిత పర్యావరణ క్రణాల వలన కలుగవచు్చ. వ�ైట్ స్్పట్ 
వ్యాధి (డబ్ల్ల యూఎస్ వి) వంటి వ�ైరల్ వ్యాధులు మరియు హెపటోప్ంకి్రయాటిక్ 
మ�ైకో్ర సో్ప రిడియోసిస్ (హెచ్ పి ఎం) వంటి పర్ననా జీవి వ్యాధులు ఎటువంటి 
యాంటీబయాటిక్ లేదా రస్యన సంబంధించిన చికితస్లకు స్పందించవు. 
ప�రుగుదల మందగించటం, రననాంగ్ మార్్ లిటీ లేదా తెల్ల  కండర్ల 
సిండ్్రమ్ వంటి రోగ్లను కలిగించు ఖచి్చతమ�ైన అంటువ్యాధి క్రక్లు 
గురితాంచబడలేదు. 

రొయయాల ఆరోగయాం మరియు వుతా్పదకత సమసయాలప�,ై వీటని 
పరిశీలించడందావార్, మందులు / ఔషధాలు / రస్యనాలు శ్సీతా రీయ విజాఞా న 
లేకుండా వ్డటంవలన, అనకే సందర్భాలలో వ్యాధులను తీవ్రతరం చయేడం 
దావార్, వయావస్య వుత్పతితాన గణనీయంగ్ ప్రభావితం చసేుతా ంద.ి మందులు 
మరియు రస్యనాల స్మరధాయూం వుపు్ప నీటలిో తీవ్రంగ్ కషీణంిచి, చాలావరకు ఈ 
పదార్ధా లలో ఎకు్వ భాగం దర్్ఘక్లం ప్టు చరెువు అవకప్్లలో వుంటాయన 
గమనంచాలి. యాంటబీయాటకి్స్ యొక్ విచక్షణారహిత వినయోగం సూక్ష్మ 
జీవులలో యాంటబీయాటకి్ నరోధకతకు దారితీసుతా ంద.ి పర్యావరణ వయావసథిలో 
అనకేమ�నై బాయాకీ్రియా ప్రజా ఆరోగయా ప్్ర ముఖయాత కలిగినవి మరియు మానవ 
సంబంధమ�నై అంటువ్యాధులు  కలిగించునటువంట ి  యిీ బాయాకీ్రియాకు 
చికితస్ అస్ధయామ�నైందున, ప్రజారోగ్యానకి ముపు్పవ్టలిు్ల తుంద.ి ఇంక్, 
యాంటమీ�కైో్ర బియల్స్ వ్డకం వలన జలవనరుల వుత్పతుతా లో్ల  కలుగు 
అవశష్ సమసయాలు, దగిుమతి దశే్లలో కఠినంగ్ చూడబడుతాయి కనుక 
ఇద ి దశేంలో విదశేీ మారకం ఆదాయాననా ప్రభావితం చసేుతా ంద.ి మంచి 

 
బ్రా క్ష్ వాటర్ ఆకావాకల్చరో్ల  వయావసాయ వుత్పోదకత  

ప�ట్టె బడుల యొక్క బ్ధయాత్యుత వాడకం

వయావస్య యాజమానయాం, 
తగినమోతాదులో మేత 
మిశ్రమము మరియు 
ప్ ్ర బయాటకి్స్, జీవ-
నయంత్రణ ఏజం్ట్స్ 
మరియు కి్రమిసంహారక్లు 
మరియు రవ్ణా 
పరిమితులు మొదల�ైనవి 
యా ం టీ మ�ై కో్ర బి యా ల్ 
ఏజం్ట్స్ వ్డక్నకి 
ప్రతాయామానాయాలు.

రొయయాల వయావసాయ సాగు కారయాకరిమాలల  ో వుత్పోదకత 
ప�ట్టె బడులను వుపయోగిసుతు ననాపుపోడు అనుసరించ్లిస్న 
సాధ్రణ సది్ధా ంత్లు
	 	ఆక్వాకల్చరో్ల  ప్రధాన వ్యాధ ి సమసయాలను వుతతామ నరవాహణ 

పదధాతులను (BMPs) అనుసరించడం దావార్ నరోధంిచవచు్చ. 
మందులు / ఔషధాలు / రస్యనాలు నపుణుల సలహా మేరకు 
మాత్రమే వ్డాలి.

	 	నీట ి మారి్పడ ి దావార్ మంచి వ్తావరణాననా అందంిచడం వలన 
ఆక్వాకల్చర్ చరెువులలో వ�రైల్ ఏజం్టు్ల  వలన కలిగ ్ అంటు 
వ్యాధులు లేదా హెచ్ ప ి ఎం తప్ప స్ధారణ సమసయాలను 
పరిష్రించవచు్చ.

	 	ఏదెనైా చికితస్ను ప్్ర రంభించ ేముందు సమసయా యొక్ క్రణాననా 
గురితాంచండ ి మరియు వ్యాధ ి యొక్ సవాభావం మరియు 
అందుబాటులో ఉననా చికితాస్ ఎంపకిల వంట ి సమాచార్ననా 
పరిగణనలోకి తీసుకోవ్లి.

సిబా టెకినాకల్ కనస్ల్ింగ్ - 8B



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
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“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

ఆకావాఫార్ష్మ సాంకేతిక నిపుణుల బ్ధయాత
	 	ఆక్వాస్గు స్ంకత్ిక నపుణులు ఆక్వాకల్చర్ వయావసథి గురించి పూరితాగ్ 

అవగ్హన కలిగి వుండాలి, తదావార్ తగిన వ్యాధ ిసంభావనా సంఘటనల 
నవ్రణా నరవాహణ వూయాహాలు అనుసరించవచు్చ  మరియు సదా 
రస్యనాలు మరియు ఔషధాల వ్డక్ననా తప్పకుండా నవ్రించాలి.
	 	నీటి మారి్పడి దావార్ చెరువులో మంచి పర్యావరణాననా అందించడం 

వయావస్య స్గులో ఏదెైనా సమసయాను నవ్రించడానకి మొదటి 
అడుగు.
	 	వయావస్య కి్లనకల్ మరియు పర్యావరణ పరిసిథితుల గురించి 

తప్పక తెలుసుకోవ్లి మరియు అవసరమ�ైతే మాత్రమే చికితస్ 
విధానాననా ఆచరించాలి .
	 	ఏదెైనా చికితాస్ననా ప్్ర రంభించే ముందు, వయావస్యంలో 

సమసయాకు క్రణం ఆమోదం ప్ ందిన ప్రయోగశ్ల దావార్ 
నర్ధా రించబడాలి.

	 	నర్్దశంచిన మందుల సూచనలు, సమయం మరియు 
మోతాదుకు  సంబంధంిచిన జాతీయ సఫి్రుస్లు లేదా 
నబంధనలను స్ంకత్ిక నపుణుడకిి తలెిస ి వుండాలి. అతడు 
ప్రతికూల-సూచనలు, ఫ్ర్మకోడెనైమిక్స్, ఫ్ర్మకోకై్నటకి్స్ 
మరియు ప్రతి ఔషధం యొక్ ప్రభావం గురించి అవగ్హన 
కలిగి వుండాలి. వర్ేవారు స్గు వయావసథిలో్ల  వుపయోగించడానకి 
అనుమతించన ఔషధాల గురించి అతనకి తలెిస ివుండాలి.
	 	ఆక్వాకల్చర్ చెరువులలో మందులు / ఔషధాలను 

వుపయోగించడానకి ప్రధానంగ్ న�ైపుణయాo మరియు అవగ్హన 
ప్రతిభ ఆధారంగ్ నరణయించాలి.
	 	సమరథిమ�ైన ఆక్వా ఆరోగయా నపుణుల పి్రసిక్రిపషిన్ ఆధారంగ్ 

అధ్కృత వనరులు నుండి మందులు / ఔషధాలను 
స్కరించాలి. 
	 	రొయయాల చెరువులలో మందులు / ఔషధాల వ్డక్నకి 

టెకీనాషియన్ అననా స్ంక్తిక జాగ్రతతాలు తీసుకోవ్లి.
	 	చికితస్ సమయంలో, అవసరమ�ైతే చికితస్ కోరుస్ యొక్ 

పునరివామర్శను ప్్ర రంభించడానకి, వయావస్య చెరువులన 
క్రమం తప్పకుండా పరయావేకించాలి.

	 	స్ంకత్ిక నపుణులు వయావస్యంలో వుపయోగించిన అననా 
ప్రకి్రయల నరవాహణ సంబంధతి రిక్రు్డ లు క్రమబదధాంగ్ 
నరవాహించాలి. ఏదెనై ఔషధం యొక్ ప్రభావం లేనచ  ోరిక్రు్డ లో 
నమోదు చసే,ి అధకి్రులకు సమాచారమివవావలస ివుంటుంద.ి

	 	జీవ-నయంత్రణ ఏజం్టు్ల , పో ్ర బయాటకి్స్, ఇము్మయూనోసి్ముయాల�న్్స్, 
టకీ్లు మరియు కి్రమిసంహార్లు అనవేి యాంటమీోకో్ర బియల్ 
పదార్థి లకు  వుతతామ ప్రతాయామానాయాలు.

	 	సర్నై రోగ నర్ధా రణ తర్వాత చికితస్ కోసం మాత్రమే మందులు / 
ఔషధాలు / రస్యనాలు వుపయోగించండ.ి

	 	అవసరం మేరకు ప్రభుతవా అనుమతి ప్ ందని మందులు / ఔషధాలు 
/ రస్యనాలు మాత్రమే వుపయోగించవల�ను. భారతదశేంలో 
ఆక్వాకల్చరో్ల  ఏవిధమ�నై యాంటబీయోటకి్స్ అనుమతించబడదన 
గమనంచాలి.

	 	అర్హత కలిగిన స్ంకత్ిక నపుణులు మందులు / ఔషధాలు / 
రస్యనాల వ్డక్ననా పరయావకేంిచాలి.

	 	తయారీదారు మరియు స్ంకత్ిక నపుణులు యిచి్చన మోతాదు 
మరియు సమయం వివర్ల సూచనలను ఖచి్చతంగ్ ప్టంిచండ.ి

	 	వ్యాధ ిసో కిన పరిసిథితులలో మేత వినయోగం తగగిడానకి అవక్శం 
వుంద.ి అందువలన తకు్వ మోతాదు నవ్రించడానకి మోతాదును 
తగినంత పరిమాణంలో ల�కి్ంచాలి.

	 	బయో మాస్ మరియు దాణా రట్ు ఆధారంగ్ ఔషధ పరిమాణం 
ల�కి్ంచాలి.

	 	జంతువులను లక్షయాంగ్ చసేుకున మందులు / ఔషధాలను 
మౌఖికంగ్ టాప్ డె్రసిస్ంగ్ లేదా ముంచటం వంట ి చికితస్లాగ్ 
యివ్వాలి .

	 	టాప్ డె్రసిస్ంగ్ దావార్ ఔషధ మేత తయార్తై,ే ఔషధం యొక్ 
సజాతీయత నర్థి రించబడాలి.

	 	నీటలిో ఔషదాల కరుగుదలను నవ్రించడానకి మంచి నాణయామ�నై 
బెంైడర్ ను ఫడీ్ టాప్ డె్రసిస్ంగ్ కోసం వ్డాలి.

	 	రోగ ప్రభావితమ�నై రొయయాలు / చపేలు చురుకుగ్ వుండవు 
మరియు ఆకలి మందగించటం వలన, మేత బెంైడరో్ల  ఆకరషిక్ల 
వుపయోగం మంచిద.ి

	 	పరిమిత ప్రవశే అనుమతితో తయారీదారు సూచించిన విధంగ్ 
అననా మందులు / ఔషధాలు మరియు ఔషధ మేతలు శుభ్రంమ�నై 
మరియు ప్ డ ిప్రదశేంలో నలవా చయెాయాలి.

	 	గడువు ముగసిని వుత్పతుతా లు ఏటి్ పరసిిథితులో్ల ను 
వుపయోగించకూడదు 

	 	అననా విధానపరమ�నై చరయాలను నమోదు చయేాలి, తదావార్ ఏదెనైా 
వ�ఫైలయాం సందర్భాలలో ప్రతాయామానాయ ఎంపకిలను అనేవాషంిచవచు్చ.



ఆక్వాస్గు ఉత్పతితా  విజయవంతమవడానకి చెరువు పర్యావరణం 
కీలకమ�ైనది. స్గు క్లం ప�రిగిన కొద్్ద , స్ంద్్రయ పదార్థి ల అవశ్ష్లు 
పో గ్ైన క్రణంగ్ చెరువు దిగువ పరిసిథితి కషీణిసుతా ంది. ఇది అధిక 
ఆకిస్జన్ వినయోగం మరియు చెరువు అడుగున వ్యురహిత 
పరిసిథితులు న�లకొనుటకు దారితీసుతా ంది. అపు్పడు చెరువు పరిసిథితిన 
"ర్డూయాస్్డ  (క్షయకరణం)" అన పిలుస్తా రు. ఇటువంటి పరిసిథితుల 
వలన దిగువ మటి్  నుండి నీటిలోకి విషసమే్మళనాలు విసతారిస్తా యి. 
అవక్ప్ల వలన అధిక ఆకిస్జన్ డిమాండ్, చెరువు పర్యావరణ 
కషీణత మరియు రొయయాల ప�రుగుదలప�ై ప్రతికూల ప్రభావ్లకు దారి 
తీసుతా ంది.

చరువు దిగువ భాగం సిథి తి యొక్క సూచికలు ఏమిటి?
	 	రిడాక్స్ ప్ టనెషియల్ ను  ఆకిస్డషేన్-రిడక్షన్  ప్ టనెషియల్ (ఓ ఆర్ 

ప)ి అనకూడా పలిువబడును. 
ఆక్వాకల్చర్ చరెువులలో ఆకీస్కరణ 
మరియు క్షయక్రణాననా 
కొలవటానకి  రిడాక్స్ ప్ టనెషియల్  
ఒక ముఖయామ�నై అనుబంధ 
ప్రమాణము. స్గుక్లం  
పురోగతితో  చరెువు నలేలో్ల న ఓ 

ఆకావా సాగు చెరువుల ఆరోగయా పరిసిథితిక్ రిడ్క్స్  
పొ టెనిషియల్ ఒక ముఖయామ�ైన సూచిక
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“ఆహారం, ఉపాధి మరియు శ్రే యస్సు కోసం సెలైన్ వాటర్షెడ్”

ఆర్ ప ితగిగి రిడక్షన్ (మరింత -Ve వ�పైు)  వ�పైు వసుతా ంద.ి ఓ ఆర్ పి 
విలువలను Eh గ్ సూచించి mV (మిలీ్ల వోలు్లి ) లో కొలుస్తా రు.ఓ ఆర్ 
ప,ి విలువలలో అధకి తడేాలు వుననాప్పటకీి, మటి్ యొక్ స్పక్్షసిథితిన 
అరథిం చసేుకోవడానకి ఒక  ఉతతామమ�నై సూచికగ్ ఉపయోగిస్తా రు.

	 	మటి్లో సం్ద్్రయ కరబెనం (ఓ. స)ి శ్తం చరెువు దగిువ భాగం 
పరిసిథితిన కనుగొనుటకు ఒక సూచిక. అధకి సం్ద్్రయ పదారథిం దగిువ 
భాగంలో చరేడం వలన ఓ. స ివిలువలు ప�రుగుతాయి. చరెువు దగిువ 
భాగంలో వుననా మటి్లో సం్ద్్రయ పదారథిం సిథిరంగ్ మరియు న�మ్మదగి్ 
అధ్కరణం చంెదు కరబెనము. అందువలన ఇద ి ఒక సుననాతమ�నై 
సూచిక క్దు. సం్ద్్రయ కరబెనం నర్ధా రణ ప్రకి్రయలో భాగంగ్, మటి్న 
ఎండబటెి్  ప్రయోగశ్లలో విశ్్లషంిచాలి.

	 	చరెువు దగిువ మటి్లో కరిగి వుననా ఇనుము మరియు మాంగనీస్ 
(రడ్ూయాస్్డ సీ్పషసి్) యొక్ గ్ఢత రిడాక్స్ పరిసిథితులు కనుగొనుటకు 
ఒక సూచికగ్ పనచసే్తా యి. చరెువు దగిువ మటి్లో కరిగివుననా ర్డూయాస్్డ  
సీ్పషసి్ అయిన ఇనుము మరియు మాంగనీస్ ఐయాన్లను (2+) 
విశ్్లషంిచాలి.

	 	కషీణించిన చెరువు అడుగు భాగం కనుగొనుటకు ఓ.సి మరియు ర్డూయాస్్డ  
సీ్పషిస్ ఒక సూచికగ్ ఉపయోగపడినప్పటికీ వీటి యొక్ విశ్్లషణకు 
ఎకు్వ సమయం పడుతుంది. అందువలన చెరువు అడుగు భాగం 
పరిసిథితిన మ�రుగుపరిచేందుకు ఇవి ఉపయోగపడవు. స�డిమ�ంటో్ల న 
రిడాక్స్ ప్ టెనషియల్ కొలవటం దావార్ చెరువు వ్యురహిత 
పరిసిథితుల యొక్ తీవ్రతను అంచనా వేయడం స్ధయామవుతుంది. 
అందువల్ల , రిడాక్స్ ప్ టెనషియల్, చెరువు దిగువన అవక్పం యొక్ 
కషీణతను అరథిం చేసుకోవడానకి ఉపయోగించే ముఖయామ�ైన, తక్షణ 
మరియు మ�రుగ్ైన సూచికలలో ఒకటిగ్ పరిగణించబడుతుంది.

రడాక్్స పొటెనిషి యల్ ను ఎలా కొలవ్లి?
	 	స్గు క్లంలో ఏ సమయంలోన�ైనా సు్ల యిస్ గ్ట్ సమీపంలో మరియు  

ఎర్టర్స్ కు దూరంగ్  వుననా మటి్  యొక్  రిడాక్స్ ప్ టెనషియల్ 
కొలత చెరువు దిగువన కషీణతను సూచిసుతా ంది. రిడాక్స్ ప్ టెనషియల్ 
కొలవడానకి  కి్రంది పదధాతులు  సిఫ్రుస్ చేయబడా్డ యి మటి్  మరియు 
నీటి యొక్ ఉమ్మడి ప్రదేశములో (ఇంటర్ఫెస్, ఎస్.డబ్ల్ల యూ.ఐ) 
సు్ల యిస్ గ్ట్ సమీపంలో మరియు ఎర్టర్స్ కు దూరంగ్ ఆర్ పి పో ్ర బ్ 
కలిగిన పో ర్్రబుల్ మల్ీ ప�ర్మీటర్  అనల�ైజర్లతో కొలవవచు్చ.

	 	ఓ ఆర్ పి పో ్ర బ్ అందుబాటులో లేనపు్పడు సు్ల యిస్ గ్ట్ కి సమీపంలో 
మరియు ఎర్టర్స్ కు దూరంగ్ 10 స�ం. మీ లోతులో వుననా మటి్న 
పో లిథ్న్ సంచిలో స్కరించి, దానలో గ్లి చొరబడకుండా గటి్గ్ 
బిగిసిపటు్ కున , చెరువు బయటకు వచి్చన తరువ్త పో ర్్రబుల్ 
రిడాక్స్ మీటరుతో ఓ ఆర్ పి న కొలవవచు్చ.

	 	ఓ ఆర్ పి కొలతలో్ల  లోప్లను తగిగించడానకి సు్ల యిస్ గ్ట్ కి సమీపంలో 
మ్లడు నమ్లనా స్కరణ ప్రదేశ్లను నరణయించి, ప్రతి నమ్లనా 
సథిలంలో ప�ైన వివరించిన పద్దతిలో (ప్లిథిన్ సంచిలో ఎస్ డబ్ల్ల యూఐ 
లేదా 10-స�ం.మీ లోతు మటి్) కొలతలు తీసుకోవ్లి మరియు సగటు 
విలువలను తుది విలువగ్ తీసుకొనవచు్చ.

	 	రొయయాల స్గులో అడుగు భాగ్న ప్రుకుపో యిన నల్ల   బురద  
వలన క్షయిీకరణ మరియు -ve  రిడాక్స్ విలువలకు దారి 
తీసుతా ంది. ఈ ప్రతికూల రిడాక్స్ ప్ టెనషియల్ కరిగిన ఆకిస్జన్ 
స్థి యిలన తగిగిసుతా ంది మ�టబో ల�ైట్స్ (అమో్మనయా మరియు 
న�ైటే్రట్) స్ంద్రతలను ప�ంచుతుంది మరియు సల�ైఫెడ్, మీథేన్ వంటి 
క్షయిీకరణ సమే్మళనాలను కూడా వుత్పతితా  చేస్తా యి కనుక  రొయయాల 
స్గు చెరువులలో ఓ ఆర్ పి యొక్  విలువ -200  mV లేదా 
దానకి మించి వుండకూడదన సిబా అధయాయనాలు వ�ల్లడించాయి. 
వ్ంఛనీయ స్థి యిలో స్్ కింగ్ స్ంద్రత,  సర్ైన  సథిలంలో ఎర్టర్స్ 
వుంచి, క్రమంగ్  చెరువు మొతాతా నకి ఎర్షన్ అందించడం వలన, 
చెైన్ డ్ార గింగ్ పద్దతి దావార్,  స�ంట్రల్ డెైరీనేజీ వయావసథి  మరియు హెవీ 
డూయాటీ పంపుల దావార్ బురదను తొలగించటం వంటి మంచి నరవాహణ 
పదధాతులను అనుసరించడం దావార్ ఈ సమసయాను నవ్రించవచు్చ.


