
ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ 
ଧଳା ଛଉ ଚାଷ ରେଉଥିବା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି� ଏକ ଗମ୍ଭୀ� ର�ାଗ ଯାୋକ ିସା�ା ବଶି୍ୱ ର� 
ଛାଇ ଯାଇଛ.ି ଅଧିକତମ ଟାଣ ର�ାଳପା ଜଳ ଜଭୀବ ଯାୋ  କ ିସମସ୍ତ ମଗୁ�୍ୟ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି
ଜାତ ି(ମର�ାଡ�, ଭ�ାରମଇ, ଇଣି୍କଶ) କଗୁ ଅନ୍ତଭଗୁ ଭୁକ୍ତ କ�ଥିାଏ, ଧଳା ଛଉ ଦ୍ା�ା 
ପ୍ରଭାବତି ରୋଇଥାନ୍ତ.ି ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି� ସମସ୍ତ ଜଭୀବାବସ୍ା ଏେ ିର�ାଗ ଦ୍ା�ା ପ୍ରଭାବତି 
ରୋଇଥାନ୍ତ.ି 

 Circular White spots on the carapace of  P. monodon

ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ� ଲକ୍ଷଣ କଣ?
ପ୍ରଭାବତି ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଗଗୁଡକି  ଅଣ�ଶି୍ଵାସଭୀ ଅ�ଗୁଭବ କ�ବିା  ସେତି �ରିସ୍ତଜତା ରୋଇ 
�ାଲି   �ଙ୍ ରୋଇ ଯାନ୍ତ ିଏବଂ ପଗୁ�ା ଶ�ଭୀ�ର� ରଗାଲାକା� ଧଳା ଛଉ ରେ�ା 
ଯାଏ. ଭା�ାରମଇ ଧଳା ରେଇ ଥିବା�ଗୁ  ବେଗୁ  ସମୟର� ଏେ ିଧଳା ଛଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖି 
େଗୁଏ �ାେିଁ . ପ୍ରଭାବତି ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଗଗୁଡକି େଗୁଇ �ଗୁ  ତ�ି ିେ�ି ମଧ୍ୟର� ମ�ବିା ଆ�ମ୍ 
କ�ନ୍ତ ିଏବଂ ଏୋ� ପାଞ୍ଚ ସାତ େ�ି ପର� ପ୍ରାୟତ ଅଶଭୀ ପ୍ରତଶିତ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିମ� ି
ଯାଆନ୍ତ ି ଯାୋ ଫଳର� ଚାଷଭୀ ଜ�ଗୁ �ଭୀ  ଆମୋ�ଭୀ କ�ବିାକଗୁ ବାଧ୍ୟ େଗୁଏ.

ଚଙି୍ଗୁଡ଼ରି ଧଳା ଛଉ ରରାଗ 

ଏୋ� ର�ାଗକI�କ କଏି ?
ଏେ ିର�ାଗଟ ିଏକ ଭଗୁ ତାଣଗୁ ଦ୍ା�ା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଇ ଥାଏ ଯାୋକଗୁ କ ିେ୍ାଇଟ ସ୍ପଟ  
ସଂିର୍ାମ ଭଗୁ ତାଣଗୁ (WSSV) ରବାଲି  କଗୁୋ  ଯାଏ. �ମିା ଭି�ଭୀଡ ପ�ବିା� ଏବଂ 
େଗୁଇଷ୍ପ ଭାଇ�ସ ଜ�ିଷ ଅନ୍ତଗଭୁତ ଏୋ ଏକ େଣ୍ାକୃତ ିେଗୁଇ ପାେଆି ଯଗୁକ୍ତ DNA 
ଭଗୁ ତାଣଗୁ.  

 White spots on the carapace  P. vannamei infected  
with WSSV
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ଧଳା ଛଉ �ବିା�ଣ କପି� ିକ�ାଯାଇପା�ବି?
 ହ୍ାଇଟ ସ୍ପଟ  ସଂିର୍ାମ ଭଗୁ ତାଣଗୁ ର ର�ୌଣସ ିଚ�ିତି୍ା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ. 
ରରାଗ ନରିରାଧ ହିଁ ଏହାର ଏ� ମାତ୍ର ଉପାୟ ରାହା ଦ୍ାରା ଏହା�ଗୁ ବର୍ଯନ �ରI 
ରାଇ ପାରିବ
  �ରିମନାକ୍ତ ପ୍ରଣାଳଭୀ ର�ାଗ ପ�ବିଜଭୁ�ାର� ସୋୟକ ରୋଇପାର�
  ରଯରେତଗୁ  ଭଗୁ ତାଣଗୁ ଓୋ ମାଟ ିର� ବଂଚ ି�େ ିପାର�, ରପା��ଭୀ ସମ୍ପୂଣଭୁ ଶଗୁ�ାଇ 
ଏବଂ ଚପୂ � ଇତ୍ୟାେ ିପରକଇ ଭଲ ଭାବର� ପ୍ରସ୍ତଗୁତ କ�ବିା ଉଚତି. େଗୁଇଟ ିଚାଷ 
ସମୟ ମଧ୍ୟର� ଅତ ି କମ ର� ତ�ି ି କମି୍ା ଚା� ି ସପ୍ାେ ବ୍ୟବଧା� �ଖି 
ରପା��ଭୀ ଶଗୁ�ାଇବା ଉଚତି

  ର�ାଗ ବାେକ, ରଯପ�କି ି ଅଜାତ ି ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି କଙ୍କଡା, ମାଇସଡ଼ି ଏବଂ ଅ�୍ୟ 
ଟାଣ ର�ାଳପା ଜଭୀବଜନ୍ତଗୁ ଙ୍କଗୁ  ରପା��ଭୀର� �ପଗୁ�ାଇବାକଗୁ ରଚସ୍ା କ�ବିା 
େ�କା�. 

  ପ୍ରତଟି ିପାଣି ବଗୁନ୍ା ୩୦ ପି.ପି.ଏମ ବ୍ଚିଙି୍ ପାଉଡ� ଦ୍ା�ା ବରିଶାଧ� କ�ବିା 
ଉଚତି.

  ପିସଆି� ଦ୍ା�ା ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ାଯାଇଥିବା ସ୍ାସ୍୍ୟବା� ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଛଗୁଆ ମାତ୍ର 
ରପା��ଭୀର� ଛାଡବିା େ�କା�. 

  ଉପଯଗୁକ୍ତ ସଂ�୍ୟକ ଜଳାଶୟ ତଥା ପକ୍ଷଭୀ ଏବଂ କଙ୍କଡା ର�ାକବିା ବାଡ଼ ଇତ୍ୟାେ ି
ରେଇ ସଗୁେୃଢ ଜଭୀବ ସଗୁ�କ୍ଷା (biosecurity) ଅ�ଗୁଲମ୍� କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ. 
କମଭୁଚା�ଭୀ, ବ୍ୟବେୃତ ଜ�ିଷି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିସବଗୁ� ସ୍ଛତା ଅ�ଗୁ�କ୍ଷଣ କ�ବିା 
େ�କା�

  ଗଗୁଣତା ପାଣି, ଉପଯଗୁକ୍ତ �ାେ୍ୟ ପ�ଚିାଳ�ା ଏବଂ �ୟିମିତ ସ୍ାସ୍୍ୟ ��ିଭୀକ୍ଷଣ  
ଇତ୍ୟାେ ିରରେଷ୍ଠ ପ�ଚିାଳ�ା ପ୍ରଣାଳଭୀ ଅ�ଗୁସ�ଣ (BMP) ଦ୍ା�ା ଅବଲମ୍� 
କ�ବିା ଉଚତି

 P. monodon infected with WSSV  Emergency harvest of WSSV infected pond

ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ କପି� ିବ୍ୟାପି ଥାଏ?
ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ ଉଭୟ ଭାରବ ଉେଗ୍ର ଏବଂ ସମାନ୍ତ�ାଳ �ପୂ ପର� ବ୍ୟାପି ଥାଏ. 
ଧଳା ଛଉ ଉେଗ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମିତ ମା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଠା�ଗୁ  ଛଗୁଆକଗୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ. 
ରସଥିପାଇଁ ପି ସ ିଆ� ରଟଷ୍ଟ କ� ିରପା��ଭୀର� ଛଗୁଆ ଛାଡବିାକଗୁ ସବଭୁୋ ପ�ାମଶଭୁ 
େଆିଯାଏ. 
ସମାନ୍ତ�ାଳ ସଂକ୍ରମଣ �ପୂ ରପ ସଂକ୍ରମିତ �ାେ୍ୟ ଅଥବା ପାଣି/ ମାଟ ି/ ବାେକ ଜଭୀବ 
ଦ୍ା�ା ଏୋ ବ୍ୟାପି ଥାଏ. ଅଧିକତମ ଟାଣ ର�ାଳପା ଜଳ ଜଭୀବ ଯଥା �ା�ା ଏବଂ 

ଲଗୁ ଣି ପାଣିର� ଥିବା କଙ୍କଡା, ମ�ଟସି ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ିଏବଂ ରକାରପପଡ଼ ଇତ୍ୟାେ ିସଧିା 
ସଳ� ର�ାଗଭୀ ରୋଇ ଥାଆନ୍ତ ି କମି୍ା ବାେକ େସିାବର� ର�ାଗ ସଂକ୍ରମିତ 
କ�ଥିାନ୍ତ.ି କଛି ିରଗାଡ �ଥିବା ଟାଣ ର�ାଳପା ଜଳ ଜଭୀବ ଯଥା ବI�ଭୁକାଲ  ଏବଂ 
ଜଆି ଜାତଭୀୟ ଜଭୀବ ମଧ୍ୟ ବାେକ ରୋଇ ପା�ନ୍ତ.ି ଏେ ିବାେକ ପ୍ରାଣଭୀ ମାର� ଚାଷ 
ରେଉଥିବା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଗଗୁଡକିଗୁ ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ ସଂକ୍ରମିତ କ�ବିା� ସମ୍ାବ୍ୟ �େଥିାଏ. 
ଏେ ିବାେକ ମା�ଙ୍କ ରପା��ଭୀର� ପ୍ରରବଶ �ରିଷଧ ପାଇଁ ବାଡ ରେବା କମି୍ା ପାଣି 
ଛଣାଯାଇ ବ୍ୟବୋ� କ�ାଯିବା� ବ୍ୟବସ୍ତା �ଖିବାକଗୁ ପ�ାମଶଭୁ େଆିଯାଏ.  

  ପ୍ରତବିଳ ଅବସ୍ା ରଯପ�କି ିକମ ଗଭଭୀ�ତା� ପାଣି, ଅତ୍ୟଧିକ ଜାଆଁଳ, �ମିନ 
ମା�� ପାଣି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ�ବିଜଭୁ�ା କ�ବିା ଉଚତି.

  ର�ାଗ ପ୍ରତରି�ାଧକ (immunostimulant) ଏବଂ ରପ୍ରାବଅିଟକିସ 
(probiotics) � ଉପରଯାଗ ସାୋଯ୍ୟ ରୋଇ ପାର� 

  ଚାଷ କ�ାଯାଉଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟର� ଚଙି୍ଗୁଡରି� ଧଳା ଛଉ ରଟଷ୍ଟ କ�ବିା 
ଆବଶ୍ୟକ. ଜଅିନ୍ତା କମିା୍ ମା�ାଣସନ୍ନ ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ିକଗୁ ଇଥଇଲ ଆଲରକାେଲ (Ethyl 
alcohol) ର� �ଖି ପ୍ରରୟାଗଶାଲା କଗୁ ପଠାଇ ରେବ

ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ ରେ�ାରେରଲ କଅଣ କ�ବିା େ�କା�?
  ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ ରେ�ାରେରଲ �ାେ୍ୟ କମ କ� ି ପାଣି� ମା�ତା �କ୍ଷା 
କ�ାଯାଇପା�ବି ଏବଂ ଚପୂ � ମା� ିpH ୭.୫ �ଗୁ  ଅଧିକ �ଖିବା େ�କା�.

  ର�ାଗ ସମୟର� ପ�ସ୍ପ� ସଂେପୂଷଣ େପୂର�ଇବା ପାଇଁ ପା�ା ପାଖି କୃଷକ 
ମାର� ପାଣି ବେରଳଇବା ବନ୍ କ�ବିା େ�କା� ଏବଂ ରକୌଣସ ି ପ�ସ୍ପ� 
ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି (ଜାଲ, କଗୁଣ୍, ଡଙ୍ା ଇତ୍ୟାେ)ି ବ୍ୟବୋ� କ�ବିା ବଜଭୁ� କ�ବିା 
ଉଚତି. 

  ଯେ ିମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ଅତମିାତ୍ରାର� ବୃଦ୍ ିପାଏ, ଜାଲ ମା� ିଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିସବଗୁ  ଧ�ରିେବା 
େ�କା�; ଏୋଦ୍ା�ା ମଗୁ�୍ୟ ଜଳର୍ାତକଗୁ ସଂେପୂଷଣ ପାଣି �ଷି୍ାସ� ର�ାକା 
ଯାଇ ପା�ବି. 

  ମତୃ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଗଗୁଡକିଗୁ ରକୌଣସ ିେପୂ� ସ୍ା�ର� ରପାତରିେବା ଉଚତି. 
  ରପା��ଭୀ ପାଣିକଗୁ ୫୦ ପିପିଏମ ବ୍ଚିଙି୍ ପାଉଡ� ପକାଇ ( ୨ - ୩ େ�ି 
ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ) ବରିଶାଧ� କ�ବିା ଉଚତି ଏବଂ ପ�ବତଭୁଭୀ ସମୟର� େରୁତ 
ଏଇର�ସ�  କ�ାଇବା େ�କା�. 

  ପରଡାଶଭୀ କୃଷକ ମା�ଙ୍କଗୁ  ର�ାଗ� ସବରିଶଷ ବବି�ଣଭୀ ଏବଂ ପାଣି ବରିଶାଧ� 
ତଥା ଛାଡବିା ବଷିୟର� ଅବଗତ କ�ାଇବା ଉଚତି. 

  ରପା��ଭୀ ପାଣି ଇଟଏିସ (ETS) ଦ୍ା�ା ଭଲ ଭାରବ ବରିଶାଧ� କ� ିପର� 
ଛାଡବିା େ�କା�.



ରହପାରଟାପାନକି୍ରଏଟ�ି ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପାରିଡ଼ଓିସୀସ (ଏଚ ପି ଏମ)

ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଡ଼ିଓିସଭୀସ ଏବଂ ଇ.ଏଚ.ପି କଣ ଅରଟ?
ଏରଟେର�ା ସାଇରଟା ଜଗୁ� ରେପାରଟା ପି�ଆିଇ ଯାୋକ ିEHP �ାମର� ପ�ଚିତି, 
ଏୋ ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ିରେପାରଟାପା�କି୍ରଏଟକି ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଡ଼ିଓିସଭୀସ ର�ାଗ� କା�କ. 
୨୦୦୯ ମସେିା ର� ଏେ ି ପ�ାଙ୍ପଷୃ୍ଟ/ପ�ଜଭୀବଭୀ ଟ ି ଥାଇଲାଣ୍ ର� ବାଗୋ 
ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ି କଗୁ ପ୍ରଭାବତି କ�ଥିିବା� �ବ� �େଛି.ି ଏୋ ପ�ଠା�ଗୁ  ଏେ ି ର�ାଗଟ ି
ସମସ୍ତ ଆରନେୟ ଏସଆି ଏବଂ ଭା�ତର� ବସୃି୍ତତ ଭରବ ଛାଇ ଯାଇଛ.ି ରଯରେତଗୁ  
ଏେ ିପ�ଜଭୀବଭୀ ଟ ିଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ�ି ରେପାରଟାପା�କି୍ରୟାସ (HP) ର� ପ�ଵିଦ୍, ଏୋ 
ରେପାରଟାପା�କି୍ରଏଟକି ମଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଡ଼ିଓିସଭୀସ �ାମର� କଗୁୋ ଯାଉଅଛ.ି ଏେ ି

ର�ାଗ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ର� ମାନ୍ା ବୃଦ୍ ି କ�ାଇ ଉତ୍ାେ� କମାଇ େଏି ଯାୋ ଫଳର� 
େରୁଷ୍ଟା�୍ସ  କ୍ଷତ ିଘଟାଇଥାଏ. 

ରକଉଁ ପ୍ରଜାତ�ି ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ସବଗୁ  ଇ.ଏଚ.ପି ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ରୋଇଥାନ୍ତ ି?
ବାଗୋ ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି ପି�ଭୀୟସ ରମାର�ାଡ�; ଧଳା ରଗାଡ ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି ପି�ଭୀୟସ 
ଭା�ାମାଇ; କେଳଭୀ ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି ପି�ଭୀୟସ ମ�ଗଗୁଏ�ସସି ଇତ୍ୟାେ ିଏୋଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ରୋଇଥାନ୍ତ ି

ଇ.ଏଚ.ପି ର�ାଗ � ଲକ୍ଷଣ ଗଗୁଡକି କଣ?
ଇ.ଏଚ.ପି � ରକୌଣସ ି�େିଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ �ାେିଁ. କନି୍ତଗୁ  ଏୋ ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ି� ମାନ୍ା ବୃଦ୍ ିଏବଂ 
ଧଳା ମଳ (White Faeces Syndrome) ସେ ସମ୍କୃ୍ତ ଥିବା� �ବ� 
�େଛି.ି ଯେ ିଅ�୍ୟ ରକୌଣସ ିଲକ୍ଷଣ �ଥାଏ ଏବଂ େୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନ୍ା ବୃଦ୍ ିରେ�ା ଯାଏ, 
ତାରେରଲ ଏେ ିର�ାଗ ଥିବା� ସରନ୍େ କ�ାଯାଇପାର�. ଗଭଭୀ� ଭାବର� ଇ.
ଏଚ.ପି ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିରଲ, ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଗଗୁଡକି ଅ�୍ୟା� ବଭୀଜାଣଗୁ ଜ�ତି ର�ାଗ ଯଥା 
ଭିବ୍ଓିସସି (Vibriosis) ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରେବା� ଏବଂ ମ�ବିା� ସମ୍ାବ�I 
ଥାଏ.    

ଇ.ଏଚ.ପି ର�ାଗ ପ୍ରସା�ଣ କପି� ିରୋଇଥାଏ?
ଇ.ଏଚ.ପି ଏକ ଅନ୍ତରକାଷକି ବଭୀଜକଣା ପ୍ରସ୍ତଗୁତକା� ିପ�ଜଭୀବଭୀ. ଏୋ HP ସି୍ତତ 
�ଳକିା� ଅଧଛେ ରକାଷ (tubular epithelial cell) � ରକାଷ ଜଭୀବକ 
ଭିତର� ବଭିାଜତି ରୋଇଥାଏ. ର�ାଗ ପ୍ରସା�ଣ ସାଧା�ଣତଃ ସମାନ୍ତ�ାଳ �ପୂ ରପ 
ପାଟ ିମାଧ୍ୟମର�  (ପ୍ରେପୂଷତି ବଭୀଜକଣା କମି୍ା ଆକ୍ରମିତ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି�ାଇବା ଦ୍ା�ା) 
ଅଥବା ମାଟରି� ଥିବା ବଭୀଜକଣା ଦ୍ା�ା ରୋଇଥାଏ. 
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ଇ.ଏଚ.ପି � ର�ାଗ�ଣିଭୁୟ� କପି� ିକ�ାଯାଇ ପା�ବି?
ଇ.ଏଚ.ପି ର�ାଗ �ଣିଭୁୟ� ସାଧା�ଣତଃ ଭାରବ ମଳ ଏବଂ HP � ସଧିା ଆରଲପ 
(Wet mount) ଦ୍ା�ା ବଭୀଜକଣା (Spore) � ପ୍ରେଶଭୁ� ସେତି କ�ା ଯାଇ 
ପାର�. ଅତ ିମାତ୍ରାର� ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିବା ର�ାଗଭୀ ର� ରକବଳ ଏେ ିପ୍ରକା�� 
ଅଣଗୁବକି୍ଷଣିକ ପ୍ରେଶଭୁ� କ�ାଯାଇପା�ବି ଏବଂ ସେ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିରଲ ର�ାଗ 
��ିଭୀକ୍ଷଣ � ରେବା� ସମ୍ାବ�ା ଥାଏ. ପି.ସ.ିଆ�. ପ� ିଆଣବକି ର�ାଗ �ଧିଭୁା�ଣ 
ପଦ୍ତ ିମାଧ୍ୟମର� ମଳ, ରପାଷ୍ଟ ଲା�ଭା ଏବଂ ଏଚ.ପି. ର� ଅତ ିେରୁତ, ସେଜ ଏବଂ 

Giemsa staining of EHP spores Phloxine staining of EHP spores TEM of EHP spores

Detection of EHP by LAMPDetection of EHP by PCR

Jaroenlak etal 2014
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ଠକି ଭାବର� ର�ାଗ ��ିଭୁାୟ� କ�ାଯାଇପା�ବି. ଇ.ଏଚ.ପି. ର�ାଗ ��ିଭୁାୟ� 
ପାଇଁ �କିଟର� ସବିା ଦ୍ା�ା ଲଗୁ ପ ରମଡ଼ଏିରଟଡ଼ ଆଇରସା ଥମଭୁାଲ ଏମ୍୍ଫିିରକସ� 
(ଏଲ.ଏ.ଏମ.ପି.) �ାମର� ଏକ ପଦ୍ତ ିବାୋ� କ�ାଯାଇ ଅଛ.ି ଏେ ିଏଲ.ଏ.ଏମ.
ପି. ପଦ୍ତ ି ପି.ସ.ିଆ�. ସେ ସମତଗୁ ଲ୍ୟ, କାଯଭୁ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ସେଜର� ରକ୍ଷତ୍ରର� 
ବ୍ୟବୋ� କ�ାଯାଇପା�ବି ଯାୋ ରକୌଣସ ି ମେଙ୍ା ଯନ୍ତ୍ର� ଆବଶ୍ୟକତା 
କ��ିଥାଏ. ମଳ, ରପାଷ୍ଟ ଲା�ଭା ଏବଂ ଏଚ.ପି. ଇତ୍ୟାେ ିର�ାଗ �ରି୍ଭୁୟ ପାଇଁ 
ଉପଯଗୁକ୍ତ �ମଗୁ�ା.

ରେପାରଟାପା�କି୍ରଏଟକି ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଡ଼ିଓିସଭୀସ (ଏଚ ପି 
ଏମ) � �ବିା�ଣ ଏବଂ �ୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରରେଷ୍ଠ ପ�ଚିାଳ�ା ପ୍ରଣାଳଭୀ ଅ�ଗୁସ�ଣ ଅ�ଗୁଲମ୍� ଏବଂ  ସଗୁେୃଢ ଜଭୀବ ସଗୁ�କ୍ଷା 
(biosecurity) ପ୍ରତ ି ଅ�ଗୁଧ୍ୟା� ଦ୍ା�ା EHPକଗୁ େଗୁର�ଇ �ଖି ରେବ. 
ବଭୀଜକଣା ଥର� ରପା��ଭୀର� ପଶଗିରଲ, �ୟିନ୍ତ୍ରଣ କ�ବିା ଅସମ୍ବ 
ରୋଇଯାଇଥାଏ. ପ୍ରତଟି ି ଆମୋ�ଭୀ ପର� ରପା��ଭୀ କଗୁ ଭଲ କ� ି ଶଗୁ�ାଇ 
ପ୍ରସ୍ତଗୁତ କ�ବିା େ�କା� ଏବଂ ସବଗୁ ବଭୀଜକଣା ତଥା ବାେକ ଇତ୍ୟାେ ି� �ଷ୍ଟ 
େବା� �ଶିି୍ତ ରେଵI େ�କା�. ରପା��ଭୀ ମାଟରି� ୬ ଟ� ଚପୂ � ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତଗୁତ 
କ�ବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ େଯିାଇଛ.ି ମାଟ�ି pH ୧୨ କମି୍ା ଅଧିକ ବଢାଇବା ପାଇଁ 

ଅଧିକ ଚପୂ �� ଆବଶ୍ୟକତା ରୋଇଥାଏ ଯାୋକ ି ବଭୀଜକଣା ଗଗୁଡକିଗୁ �ଷ୍ଟ 
କ�େିଏି. ଚପୂ � ସେତି ମାଟକିଗୁ ୧୦-୧୨ ରସମି ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ େଳ କ� ି ମିଶାଇ 
ସା�ବିା ପର� ପାଣି ପକାଇ ଜରକଇ ରେବା େ�କା�, ଯାୋଦ୍ା�ା ଚପୂ � 
ସକି୍ରୟଣ ରୋଇଥାଏ. ରପା��ଭୀ ଶଗୁ�ାଇବା କମି୍ା ଭ�ବିା � ପପୂବଭୁ�ଗୁ  ଏକ ସପ୍ାେ 
ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ଏେ ିଅବସ୍ାର� ଛାଡରିେବା େ�କା�. କନି୍ତଗୁ  ସାଧା�ଣ ଭାବର� ଏୋ 
ପ୍ରାୟତ ସମ୍ବ ରୋଇ�ଥାଏ. ଜାଆଁଳ କଗୁ ପ�ଭୀକ୍ଷା କ� ି ଭଲ ପ୍ଵକ ଥିବା 
ରପା��ଭୀର� ଛାଡବିା ପାଇଁ କୃଷକ ମା�ଙ୍କଗୁ  ଉପରେଶ େଆିଯାଉଛ.ି ଜାଆଁଳ 
ଉତ୍ାେ� ରକନ୍ଦ୍ର ର� ଜଭୀବ �ାେ୍ୟ ବ୍ୟବେୃତ ରେଉଥିରଲ ତାୋ� PCR 
ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ାଇବା ଉଚତି 



ବତଭୁମା� ସମୟର� “ଆକୟଗୁଟ ରେପାରଟାପ�କର�ଟକି ର�କର�ାସସି ର�ାଗ 
(AHPND)” ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ି� ଏକ ଗଗୁ�ଗୁ ତ୍ବପପୂର୍ଭୁ ଅଭପୂ ତାଣବଭୀୟ ର�ାଗ ଯାୋକ ି୩୫ 
େ�ି ଭିତର�  ବ୍ୟାପକ ମତୃଗୁ ୋ� �ପୂ ରପ ଅଭଭୀଲକି୍ଷତ ରୋଇ ଅଛ.ି ଏକ �ରି୍ଦଦିଷ୍ଟ 
ଜାତଭୀୟ ସବଭୁବ୍ୟାପି “ଭିବ�ଓି ପା�ାରେରମାଲଯଟକିସ୍” ବଭୀଜାଣଗୁ ଯାୋକ ି
“ଭିବ�ଓି” ରଗାଷ୍ଠଭୀ� ଅନ୍ତଭଗୁ ଭୁକ୍ତ, ଏେ ିର�ାଗ ଏବଂ ସଂଯଗୁକ୍ତ �େିା�� କା�ଣ ଅରଟ. 
ଅେ୍ୟାବଧି ଏେ ିର�ାଗ ଭା�ତ ର� ରେ�ା ଯାଇ �ାେିଁ

ଭା�ତର� AHPND ଆଶଙ୍କା ଅଛ ିକ?ି
ଏେ ିର�ାଗ ପ୍ରଥରମ ଚଭୀ� ର� (୨୦୦୯ ମସେିା) ରେ�ାରେଇଥିଲା. ବେଗୁତ ଶଭୀଘ୍ର 
ଏୋ ପପୂବଭୁ ଏସଆି ମୋରେଶ� ଅ�୍ୟ ରେଶ ଯଥା ଭିଏତ�ାମ, ମାଳରୟସଆି, 
ଥାଇଲାଣ୍ ପ୍ରଭୃତ�ି କୃଷକ ମା�ଙ୍କ ମଧ୍ୟର� ଆତଙ୍କ ର�ରଳଇ ରେଇଥିଲା. ୨୦୧୭ 
ମସେିାର� ଏେ ି ର�ାଗ ବାଂଲାରେଶ ର� ମଧ୍ୟ �ରିପାଟଭୁ କ�ାଯାଇଥିଲା. କନି୍ତଗୁ  
ଏପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ଏୋ ଭା�ତର� �ରିପାଟଭୁ କ�ାଯାଇ �ାେିଁ. କନି୍ତଗୁ  ଏୋ� ପ୍ରଳୟଙ୍କ�ଭୀ 
ଅବସ୍ାକଗୁ ଆଖି ଆଗର� �ଖି ଉଚ୍ଚ ମା�� ସରଭଭୁଇଲା�୍ସ ଏବଂ ରଚତାବ�ଭୀ ଉଭୟ 
ରବୈଜ୍ା�କି ସଂସ୍ା ଏବଂ କୃଷକ ମା�ଙ୍କ ଦ୍ା�ା ପ୍ରସ୍ତଗୁତ ଥିବା େ�କା�

AHPND � ର�ାଗ କା�କ କଏି ?
pirAB (Photorabdus insect related toxin) ବଷି ବେ� 
କ�ଥିିବା ରଗାରଟ ବରିଶଷ ଜାତଭୀୟ ଜଭୀବାଣଗୁ ଯାୋ କ ିଭଭୀବ�ଓି ରରେଣଭୀ� ଅନ୍ତଭପୂ କ୍ତ 
ଏବଂ ଭଭୀବ�ଓି ପା�ା େରିମାଲାୟଟକିସ �ାମର� ପ�ଚିତି, ଏେ ିର�ାଗ� କା�କ 
ଅରଟ. ଏେ ିpirAB  ଜ�ି ଟ ିpirA  ଏବଂ pirB  �ାମର� େଗୁଇଟ ିକଭୀଟ�ାଶକ 
ବଷି ସଂରସ୍ସଣ କ�ଥିାଏ. . ଉଭୟ Pir-A ଏବଂ Pir-B ବଷି AHPND 
କ�ବିା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରୋଇଥାଏ. �କିଟର� ମିଳଥିିବା କଛି ିତଥ୍ୟ�ଗୁ  ଜଣ ପଡଛି ି
ରଯ କଛିଟିା ପା�ାପାଖି ପ୍ରଜାତ�ି ବଭୀଜାଣଗୁ ରଯପ�କି ି ଭଭୀବ�ଓି ଓ଼ବଂଶଭୀ ଏବଂ 
ଭଭୀବ�ଓି କାମ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଏେ ି pirAB ବଷି ବେ� କ�ଅିଛନ୍ତ ି ଯାୋଫଳର�  
AHPND କ�ବିାର� ସକ୍ଷମ ରୋଇପା�ନ୍ତ.ି  

ରକଉଁ ପ୍ରଜାତ�ି ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥାନ୍ତ ି?
ଉଭୟ ବାଗୋ ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି ପି�ଭୀୟସ ରମାର�ାଡ� ଏବଂ ଧଳା ରଗାଡ ଚଙି୍ଗୁଡ଼,ି 
ପି�ଭୀୟସ ଭା�ାମାଇ AHPND ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥାନ୍ତ ି

AHPND/EMS ର�ାଗ � ଲକ୍ଷଣ ଗଗୁଡକି କଣ?
   ରପା��ଭୀର� ଜାଅଁIଳ ଛାଡବିା� ୩୫ େ�ି ଭିତର�  ବ୍ୟାପକ ମତୃଗୁ ୋ�

   ମ�ଣIସନ୍ନ ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ିରପା��ଭୀ � ତଳକଗୁ ବଗୁଡ ିଯାଏ

   ପ୍ରଭାବତି ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ି ର�ାଳପା ��ମ ରେଇଯାଏ  ଏବଂ ରପଟ ଆଂଶକି 
କମି୍ା ସମ୍ପୂଣଭୁ ଭାରବ �ାଲି �ରେ.

   ବର୍ଭୁକ  କ୍ଷତ ିରଯାଗଗୁ ରେପାରଟାପା�କି୍ରଏସ (Hepatopancreas)  
ଧପୂଷ� ଅଥବା ସମ୍ପୂଣଭୁ ଧଳା ରୋଇଯାଏ  

   HP ଅତ ିମାତ୍ରାର� ସଂକଗୁଚତି ରୋଇ ରଛାଟ  ଏବଂ ରବ�ଂଗ ରୋଇଯାଏ     

   HP କଗୁ େଗୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠ ିମଧ୍ୟର� �ଖି ଚାପିରଲ ସେଜର� ମଳ ିେଗୁଏ �ାେିଁ

   ରବରଳ ରବରଳ HP ଭିତର� କଳା ୋଗ କମି୍ା ଗା� ରେ�ା ଯାଏ  

TCBS ରପ୍ଟର� ବଜିାଣଗୁ� ବୃଦ୍ି

ଆ�ୟଗୁଟ ରହପାରଟାପନ�ରରଟ�ି ରନ�ରରାସସି ରରାଗ (AHPND)
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AHPND ର�ାଗ �ଣିଭୁୟ�
ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତଭୀତ ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ � େରିଷ୍ଟା ପାରଥାରଲାଜ ି ପ�ଭୀକ୍ଷା, 
ସପୂକ୍ଷାକା�, ବଣଭୁ �ଷ୍ଟ ଏବଂ ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ ଭିତର� ଜଭୀବାଣଗୁ ଥିବା େଶଭୁାଇ 
ଥାଏ. �କିଟର� ବାୋ�ଥିିବା ଏପି ୪ (AP4) ପ୍ରାଇମ� ପ୍ରଣାଳଭୀ ଯାୋକ ି PirA 
ଏବଂ PirB କଗୁ ଲକ୍ଷ କ�ଥିାଏ, ଏେ ିପି ସ ିଆ�  � ପ୍ରଧା� �ଣିଭୁୟ� ପ୍ରଣାଳଭୀ 
ଅରଟ. 

AHPND/EMS ରକମିତ ି�ବିା�ଣ କ�ରିେବ? 
  ରପା��ଭୀକଗୁ �ୟିମିତ ଭାରବ େୃଷି୍ଟ ର� �ଖିବା େ�କା�; ବରିଶଷତା ଚାଷ 
� ଆ�ମ୍ ସମୟର�

  ଉପଯଗୁକ୍ତ ସଂ�୍ୟକ ଜଳାଶୟ ତଥା ପକ୍ଷଭୀ ଏବଂ କଙ୍କଡା ର�ାକବିା ବାଡ଼ 
ଇତ୍ୟାେ ି ରେଇ ସଗୁେୃଢ ଜଭୀବ ସଗୁ�କ୍ଷା (biosecurity) ଅ�ଗୁଲମ୍� 
କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ. କମଭୁଚା�ଭୀ, ବ୍ୟବେୃତ ଜ�ିଷି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିସବଗୁ� 
ସ୍ଛତା ଅ�ଗୁ�କ୍ଷଣ କ�ବିା େ�କା�

  PCR ଦ୍ା�ା  AHPND/EMS ପାଇଁ ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ
  କଛି ି େ�ି ଜାଅଁIଳା କଗୁ �ରସଭୁ� ି ର� ପାଳ� କ� ି ବଢାଇବା ପର� 
ରପା��ଭୀ ର� ଛାଡବିା େ�କା�

  େ�କା� ଅ�ଗୁସାର� �ାେ୍ୟ ରେବା େ�କା� ଏବଂ ରଯରକୌଣସ ିପ�ସି୍ିତ ି
ର� ଅଧିକ �ାେ୍ୟ  ରେବା ଆରେୌ ଉଚତି �ଗୁରେ

  ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଚାଷର� ବାରୟାଫ୍କ (Biofloc) ପ୍ରରୟାଗ ଦ୍ା�ା ଏେ ିର�ାଗ 
�ବିା�ଣ କ�ବିା� େୃଷ୍ଟାନ୍ତ �େଛିି

  ଟଲିାପିଆ ମାଛ ସେ ଯଗୁଗ୍ମ ଚାଷ ଦ୍ା�ା ଅଥବା ଟଲିାପିଆ ବଢଗୁ ଥିବା 
ରପା��ଭୀ�ଗୁ  ସବଗୁଜ ପାଣି (Green water) ଚଗୁ ଙ୍ଗୁଡ଼ ି ରପା��ଭୀର� 
ବ୍ୟବୋ� କ�ବିା ଦ୍ା�ା ଏେ ିବଭୀଜାଣଗୁ ଜ�ତି ର�ାଗ � ଉପଶମ ରେବା 
ରେ�ା ଯାଇଛି

  ବନ୍ଭୀବଦ୍ ପଗୁ�ଃ ପ�ସିଞ୍ଚା�ଣ ତନ୍ତ୍ର (closed re-circulatory 
system) ମ�ାଇବା ଅଥବା ବ�ିା ପାଣି ବେଳା ବ୍ୟବସ୍ତା ଅ�ଗୁସ�ଣ 
କ�ବିା ଉଚତି

ରକୌଣସ ି �ପୂଆ ର�ାଗ� ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ପାଇଁ ଚାଷଭୀ ମାର�  
CIBA � ପ�ାମଶଭୁ ରଲାଡ଼ବିା େ�କା�
ଯେ ିଚାଷଭୀ ମାର� �ଜି ରପା��ଭୀର�  AHPND/EMS � ରଯ ରକୌଣସ ି
ଲକ୍ଷଣ ରେ�ନ୍ତ,ି ତା ପର� ସବରିଶଷ  ବରିଳେଷଣ ଏବଂ ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ପାଇଁ 
ରସମାର� CIBA ସେତି ରଯାଗାରଯାଗ କ�ବିା େ�କା�. ରକବଳ  ଲକ୍ଷଣ 
ରେ�ାଉଥିବା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଯେ ିଠକି ଭାବର� ସଂ�କ୍ଷଣ କ�ାରେଇଥାଏ ତାରେରଲ 
ସଠକି ଅର�୍ବଷଣ ପାଇଁ ଉପଯଗୁକ୍ତ ରୋଇଥାଏ. ମତୃ କବିା ପ୍ରଲନେ (Frozen) 
ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ପ୍ରସାଧ� ପାଇଁ ରଯାଗ୍ୟ �ଗୁରେ. ରଯରେତଗୁ  AHPND/EMS ର�ାଗ 
ଅେ୍ୟାବଧି  ଭା�ତର� �ବ� କ�ାଯାଇ�ାେିଁ,  AHPND/EMS ଭଳ ିଲକ୍ଷଣ 
ରେ�ାଉଥିବା ର�ାଗ� ସବରିଶଷ ବରିଳେଷଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ. ଯେ ିAHPND/
EMS ର�ାଗ� ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ଜଣ ପରଡ, ରତରବ ରସ ରପା��ଭୀ ର� ରକ୍ା��ି 
ପକାଇ ବରିଶାଧ� କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ.  ରକ୍ା��ି �ଷିି୍କୟକ�ଣତI ପର� 
ରପା��ଭୀ�ଗୁ  ପାଣି ବସିଜଭୁ� କ�ବିା ଉଚତି.

Dried Pond bottom

Biofloc

AHPND ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଏବଂ ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ � େରିଷ୍ଟା ପାରଥାରଲାଜ ି
ରସୌଜ�୍ୟ : Loc Tran



ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ର�କର�ାସସି କଣ?
ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଚାଷ ଶଳି୍ପର� ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ର�କର�ାସସି ଏକ ସେ୍ୟଜାତ ଭଗୁ ତାଣଗୁ 
ଜ�ତି ର�ାଗ, ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ମାରୟା ର�କର�ାସସି ଭଗୁ ତାଣଗୁ (IMNV) 
ଯାୋ� କା�କ . ୨୦୦୨ ମସେିାର� ଏେ ିର�ାଗ ପ୍ରଥରମ ବ୍ାଜଲି ର� ଚାଷ 
ରେଉଥିବା ଭା�ାରମଇ ଚଙି୍ଗୁଡରି� ରେ�ାରେଇଥିଲା ଏବଂ ପର� ୨୦୦୬ 
ମସେିାର� ଇରଣ୍ାର�ସଆି ଏବଂ ଅନ୍ତଗଭୁତ ଜାଭା ଦ୍ଭୀପକଗୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା. ରପା��ଭୀର� 
ବଢଗୁ ଥିବା ଭା�ାରମଇ ଚଙି୍ଗୁଡରି� ମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ସେ ଜଡତି ଏେ ିର�ାଗଟ ିଚାଷର� 
େୃଷ୍ଟାନ୍ତମପୂଳକ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଘଟାଇ ଥାଏ. ୨୦୦୨ ମସେିା�ଗୁ  ୨୦୦୬ ମସେିା 
ମଧ୍ୟର� ବ୍ାଜଲି ର� ଆ�ଗୁମା�କି  ୧୦୦ �ୟିଗୁତ ଡଲା� �ଗୁ  ଅଧିକ କ୍ଷତ ି
ଘଟାଇଥିବା ରବରଳ, ଏେ ି ର�ାଗ ୨୦୧୦ ମସେିାର� ଇରଣ୍ାର�ସଆିର� ୧ 
�ୟିଗୁତ ଡଲା� �ଗୁ  ଅଧିକ କ୍ଷତ ିଘଟାଇଥିଲା. ଭା�ତର� IMNV � ସି୍ତତ ି�କିଟର� 
ଅଳ୍ପ ରକରତକ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଫାମଭୁ ର� ରେ�ାରେଇଥିବା� େୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛ.ି.  

ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ର�କର�ାସସି ର�ାଗ କା�କ କଏି ?
ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ମାରୟା ର�କର�ାସସି ଭଗୁ ତାଣଗୁ (IMNV) �ାମର� ପ�ଚିତି 
ଏୋ ଏକ ଭଗୁ ତାଣଗୁ ଜ�ତି ର�ାଗ.  IMNV ଏକ େଗୁଇ ପାେଆି ଯଗୁକ୍ତ RNA ଭଗୁ ତାଣଗୁ 
ଯାୋ ରଟାରଟା ଭି�ଭୀରଡ଼ ପ�ବିା�� ଅତ ି�କିଟତ�.

ଇ�ରଫକ୍ସଇଆସ ର�କର�ାସସି  � ଲକ୍ଷଣ ଗଗୁଡକି କଣ?
ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଗଗୁଡକି �ରିସ୍ତଜ ରେ�ାରେଇ େଗି େଭୀ� ଭାବର� ପାଣି ଉପର� 
ପେଁ�ବିା ସେତି �ାେ୍ୟାୋ� େୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବର� କମ ରୋଇଯାଏ. ଶ�ଭୀ�� 
ରଶଷ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ପଙ୍ାର� ଲାଲ ତଥା ଧଳା �ଙ୍� କ୍ଷତ ରକ୍ଷତ୍ର 
ରେ�ା ରେଇ ଏେ ି ସବଗୁ ରକ୍ଷତ୍ର �ନ୍ା ରେଇଥିବା ପ� ି ରେ�ା ଯାଇଥାଏ. 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିବା ରପା��ଭୀର� FCR ଅଧିକ ରେବା� ସମ୍ାବ�ା ଥାଏ. 
ମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅଧିକ ରୋଇ ୬ �ଗୁ  ୭ େ�ି ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ଜା� ି �େ ି
ପାର�. ଭା�ାରମଇ ଚାଷର� ସାଧା�ଣତଃ ୪୦ �ଗୁ  ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ 
ମତୃଗୁ ୍ୟୋ� ରେ�ାରେଇ ପାର�. ଲବଣତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ର� େଟାତ 
ପ�ବିତଭୁ� ଦ୍ା�ା ପ୍ରତବିଳ ଅବସ୍ା ଉପଗୁଜରିଲ, ର�ାଗ ଲକ୍ଷଣ ଗଗୁଡକି ଅତ ି
ଶଭୀଘ୍ର ରେ�ା ରେଇପାର�. ରକରତକ ସମୟର� ର�ାଗଟ ିସ୍ାଇ ଅବସ୍ାକଗୁ 
ଗତକି� ିଅଳ୍ପ ପ�ମିାଣ� ମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ଲାଗି �େଥିାଏ.

ଶ�ଭୀ�� ରଶଷ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ପଙ୍ାର� ଲାଲ ତଥା ଧଳା �ଙ୍� �ନ୍ା ରେଇଥିବା ପ� ିକ୍ଷତ ରକ୍ଷତ୍ର

ର�ାଗ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଶ�ଭୀ�� େପୂ� ପ୍ରାନ୍ତ�ର� ଧଳା କ୍ଷତ ସ୍ା�

ଇନରେକ୍ସଇଆସ ରନ�ରରାସସି (IMN)
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“Brackishwater aquaculture for food, employment and prosperity”

IMN ର�ାଗ �ଣିଭୁୟ�?
IMN ର�ାଗ �ଣିଭୁୟ� ଏକ ର�ରଷ୍ଟଡ଼ ଆ�ଟ-ି ପିସଆି� (RT-PCR) ଦ୍ା�ା 
ସଦି୍ ରୋଇଥାଏ. େରିଷ୍ଟା ପାରଥାରଲାଜ ିପ�ଭୀକ୍ଷା କ� ି IMN ର�ାଗ �ଶିି୍ତତା 
ମଧ୍ୟ କ�ାଯାଇ ପା�ବି. ର��ଭୀୟ ମାଂସରପଶଭୀ, ସଂରଯାଜକ ତନ୍ତଗୁ , �କ୍ତ ରକାଷ 
ଏବଂ ଲିର୍ାଏଡ଼ ଅଙ୍ ସି୍ତତ ଆେରିପଷ ିରକାଷ  ଇତ୍ୟାେ ିIMNV � ଲକ୍ଷ ସ୍ଳ. 
ମାଂସରପଶଭୀ କ୍ଷୟ ସେତି ର��ଭୀୟ ମାଂସରପଶଭୀ (କଂକାଳଭୀୟ) � ଜମାଟ ବନ୍ା 
କ୍ଷୟ ଯାୋକ ିବେଗୁ  ସମୟର� ଫଗୁ ଲିବା ଭଳ ିରେ�ା େଏି ଏବଂ ଲିର୍ାଏଡ଼ ଅଙ୍ ଅତ ି
ବୃଦ୍ ି ରୋଇ ଲିର୍ାଏଡ଼ ଅଙ୍ ଅଣ୍ାକୃତ ି (LO spheroids) ଜମା ରେବା 
IMN � ମଗୁ�୍ୟ ଲକ୍ଷଣ .  

IMN କପି� ିବ୍ୟାପି ଥାଏ?
ସ୍ଵଜାତ ିଭକ୍ଷଣ ସେ IMN ସମାନ୍ତ�ାଳ ଭାରବ ସମ୍ପ୍ରସା�ତି ରୋଇଥାଏ.. ଉେଗ୍ର 
ସଂକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମିତ ମା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଠା�ଗୁ  ଛଗୁଆକଗୁ ବ୍ୟାପିବା� ସମ୍ାବ�ା ଥାଏ . 
ଆ�ରଟମିଆ, ଶାମଗୁକା ଏବଂ ରପାଲିକଭୀଟ ଇତ୍ୟାେ ିIMNV ବାେକ ରୋଇପା� ି
ଥାନ୍ତ.ି 

ରକଉଁ ଉପାୟର�  IMN �ବିା�ଣ/�ୟିନ୍ତ୍ରଣ କ�ାଯାଇ 
ପା�ବି? 
IMN ଭଗୁ ତାଣଗୁ ର ର�ୌଣସ ି ଚ�ିତି୍ା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ. ରରାଗ 
ନରିରାଧ ହିଁ ଏହାର ଏ� ମାତ୍ର ଉପାୟ ରାହା ଦ୍ାରା ଏହା�ଗୁ ବର୍ଯନ �ରI ରାଇ 
ପାରିବ. 
�ରିମନାକ୍ତ ପ୍ରଣାଳଭୀ ର�ାଗ ପ�ବିଜଭୁ�ାର� ସୋୟକ ରୋଇପାର�
  ଭଗୁ ତାଣଗୁ ମଗୁକ୍ତ ମା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିବ୍ୟବୋ� ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳଭୀ �ୟିନ୍ତ୍ରଣ �ପୂ ରପ 

ପ�ଗିଣିତ କ�ାଯାଇପାର�.. ଅତ ିକମ ର� ୧୫ େ�ି ରେବI ପର� 
(ରପାଷ୍ଟ ଲା�ରଭ  ୧୫) ସଗୁସ୍ ଜାଅଁIଳ ବାଛ ିଏବଂ ଉପଯଗୁକ୍ତ ପ୍ରତବିଳ 
(Stress) ତଥା  PCR ପ�ଭୀକ୍ଷା କ� ିରପା��ଭୀ ର� ଛାଡବିା ଉଚତି

  ରପା��ଭୀର� େଳ ଚରଲଇ ମଗୁକ୍ତ ଜାଆଁଳ ଛାଡି
଼
ବାଦ୍ା�ା ର�ାଗ� 

ପଗୁ��ାବୃତ ିଆଶଙ୍କା କମି ଥାଏ. 
  ଉପଯଗୁକ୍ତ ସଂ�୍ୟକ ଜଳାଶୟ ତଥା ପକ୍ଷଭୀ ଏବଂ କଙ୍କଡା ର�ାକବିା ବାଡ଼ 

ଇତ୍ୟାେ ି ରେଇ ସଗୁେୃଢ ଜଭୀବ ସଗୁ�କ୍ଷା (biosecurity) ଅ�ଗୁଲମ୍� 
କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ. କମଭୁଚା�ଭୀ, ବ୍ୟବେୃତ ଜ�ିଷି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିସବଗୁ� 
ସ୍ଛତା ଅ�ଗୁ�କ୍ଷଣ କ�ବିା େ�କା�

  ଗଗୁଣତା ପାଣି, ଉପଯଗୁକ୍ତ �ାେ୍ୟ ପ�ଚିାଳ�ା ଏବଂ �ୟିମିତ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
��ିଭୀକ୍ଷଣ  ଇତ୍ୟାେ ିରରେଷ୍ଠ ପ�ଚିାଳ�ା ପ୍ରଣାଳଭୀ ଅ�ଗୁସ�ଣ (BMP) 
ଦ୍ା�ା ଅବଲମ୍� କ�ବିା ଉଚତି

ରକୌଣସ ି�ପୂଆ ର�ାଗ� ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ପାଇଁ ଚାଷଭୀ ମାର�  CIBA 
� ପ�ାମଶଭୁ ରଲାଡ଼ବିା େ�କା�
୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୧୮ ମସେିା� CIBA ଦ୍ା�ା ର�ାଗ ଯାଞ୍ଚ ସମୟର� ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ରରେଶ ଏବଂ ତାମିଲ �ାଡଗୁ  � ଚାଷ ରକ୍ଷତ୍ର ର� IMNV ଥିବା� ଜଣ ପଡଥିିଲା . 
ଯେ ିରକୌଣସ ିଚାଷଭୀ �ଜି ରପା��ଭୀର� IMNV ଲକ୍ଷଣ ସବଗୁ ସରନ୍େ କର�, 
ରତରବ ସମ୍ପୂଣଭୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ପାଇଁ CIBA ସେ ପ�ାମଶଭୁ କ�ବିା 
ଉଚତି. ଉପଯଗୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ରେ�ଗୁଥିବା ଆକ୍ରମିତ ଚଙି୍ଗୁଡକିଗୁ ସଗୁଚା�ଗୁ  �ପୂ ରପ ସଂ�କି୍ଷତ 
କ� ି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇବା ଉଚତି. ମତୃ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯଗୁକ୍ତ �ଗୁରେ. 
ମ�ବିାକଗୁ ଯାଉଥିବା କମି୍ା ସଗୁସ୍ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଆ�.ଏ�.ଏ ଲାଟ� (RNA Later) 
ର� �ଖି IMNV ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠା ଯାଇପା�ବି. IMN ପ� ିଏକ �ପୂଆ ର�ାଗ 
ବେଗୁତ ଗଭଭୀ� ଭାବର� ସଗୁଚା�ଗୁ  �ଘି�ଣଭୀ (surveillance) ସେ ରେବା 
ଉଚତି. IMNV � ସକା�ାତ୍ମକ ସଗୁ�ଶିି୍ତତା ପର� ରପା��ଭୀ ଭିତର� �ଖି 
ପାଣିକଗୁ ରକ୍ା��ି ଦ୍ା�ା ବରିଶାଧ� କ�ବିା େ�କା�.  ବରିଶାଧ� ପର� ଉପଯଗୁକ୍ତ 
ଭାରବ ବରିଶାଧକ� �କା�ାତ୍ମକ କ� ିବାୋ�କଗୁ ପାଣି ଛାଡବିା ଉଚତି. 

 ଆ�ଟ-ି ପିସଆି� ଦ୍ା�ା ଚଙି୍ଗୁଡରି�  IMNV ଯାଞ୍ଚ 
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ଭାନାରମଇ ଚଙି୍ଗୁଡରି ଧଳା ଝାଡା ସରିଡ୍ାମ ଟ ି�ଣ?
ସାମ୍ପ୍ରତକି ଭା�ାରମଇ ଚଙି୍ଗୁଡ�ି ଧଳା ଝାଡା ସରିଡ୍ାମ ଟ ି  (White faeces 
syndrome – WFS) ମଗୁ�୍ୟ ଚଙି୍ଗୁଡ ି ଚାଷ କ�ଗୁ ଥିବା ରେଶ ମା�ଙ୍କପାଇଁ ଏକ 
ଗଗୁ�ଗୁ ତ� ଚନି୍ତା� କା�ଣ ରୋଇଯାଇଛ.ି ଆକ୍ରମିତ ଚଙି୍ଗୁଡ ି ସବଗୁ�ଗୁ  ବାୋ�ଗୁ ଥିବା 
ଝାଡା ଗ୍ରନ୍ ି ଧଳା ରେ�ାଯାଉଥିବା ପାଇଁ ଏେ ି ର�ାଗ� ଏପ� ି �ାମକ�ଣ 
କ�ାଯାଇଅଛ.ି ICAR-CIBA ଦ୍ା�ା କ�ାଯାଇଥିବା ଗରବଷଣା�ଗୁ  ଜଣା ପଡଛି ିରଯ 
ଏେ ି ର�ାଗଟ ି ଏରଟେର�ା ସାଇରଟା ଜଗୁ� ରେପାରଟା ପି�ଆିଇ (EHP) 
ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଡ଼ିଓିସଭୀସ ସେତି ଜଡତି ଅରଟ. ଥାଇଲାଣ୍ ରେଶର� ୨୦୧୦ 
ମସେିାର� ଏେ ିଧଳା ଝାଡା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରଯାଗଗୁ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଉତ୍ାେ�ର� ପ୍ରାୟତଃ ୧୦-
୧୫ ପ୍ରତଶିତ କ୍ଷତ ିରୋଇଥିଲା. ୨୦୧୫ ମସେିା�ଗୁ  ଆ�ମ୍ କ� ିଭା�ତର� ୧୭ 
ପ୍ରତଶିତ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ର�ତ ଗଗୁଡକି ଏେ ି ର�ାଗ ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଅଛ.ି ର�ାଗ 
�ରୋଇଥିବା ରପା��ଭୀଗଗୁଡ଼କି ସେ ତଗୁ ଳ�ାତ୍ମକ ଭାରବ, ଏେ ିର�ାଗଟ ିଉତ୍ାେ� 
ହ୍ାସ କ�ାଇ ମଧ୍ୟମ�ଗୁ ଅତି ପ�ିମାଣ� ଆଥଦିକ ଅବ�ତି ଘଟାଇଥାଏ. 

WFS ର ଲକ୍ଷଣ
ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଗଗୁଡକି WFS ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିରଲ, ରପା��ଭୀ ପାଣିର� ଧଳା 
ଝାଡା ଗ୍ରନ୍ ିସବଗୁ ଭାସଥିାଏ . ଏପ�କି ି�ାେ୍ୟ ରରେ ର� ମଧ୍ୟ ଧଳା ଝାଡା ଗ୍ରନ୍ ି
ମିଳପିାର�. WFS ଦ୍ା�ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଇଥିରଲ, ଅନ୍ତ �ାଡଭୀ ଧଳା/ସ୍ଵଣଭୁ ବଣଭୁ 
ରୋଇ ଚଙି୍ଗୁଡରି� ଧଳା ଝାଡା ରୋଇଥାଏ. ରପା��ଭୀର� �ାେ୍ୟ ଉପରଯାଗ 
ଅତମିାତ୍ରାର� କମ ରୋଇଯାଏ. ଚାଷ ଆ�ମ୍� ୩୦-୪୦ େ�ି ପର� WFS ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରୋଇଥାଏ. ପାଣି ଉପର� ୧୦-୪୫ କମି୍ା ଅଧିକ େ�ି ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ଝାଡା 

ଗ୍ରନ୍ ିଭାସବିା, ଅଧିକତ� FCR , ବୃଦ୍ ିହ୍ାସ, ଆକା� ଭିନ୍ନତା, ଢଲିା ର�ାଳପା 
ଏବଂ �ୟିମିତ ମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ଇତ୍ୟାେ ିଲକ୍ଷଣ  WFS ଆକ୍ରାନ୍ତ ରପା��ଭୀର� ରେ�ା 
ରେଇଥାଏ . ଢଲିା ର�ାଳପା ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ଗଗୁଡକି ସାଧା�ଣତଃ କମ ସକି୍ରୟ ରୋଇ 
ଅଳସ ଗତିର� ପାଣି ଉପର� ପେ�ନ୍ତି. 

ଭାନାରମଇ ଚଙି୍ଗୁଡରି ଧଳା ଝାଡା ରରାଗ ପରିଚାଳନା
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WFS ରରାଗ ନଣି୍ଯୟନ
ସାଧା�ଣ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତଭୀତ ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ � ଚକଟା (squash) ଏବଂ 
େରିଷ୍ଟାପାରଥାରଲାଜ ି ଦ୍ା�ା ର�ାଗ �ଣିଭୁୟଣ କ�ାଯାଇଥାଏ. WFS ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତଗୁତ ିଦ୍ା�ା ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ ରଛାଟ �ାଳ ି
ଅନ୍ତଭାଗର� �ଶି୍ଳ ରପାକ ଆକୃତ�ି ଶ�ଭୀ�/ ATM (ଏକାକୃତ �ପୂ ପାନ୍ତ�ତି 
ମାଇରକ୍ରା ଭିଲାଇ) ରେ�ା ରେଇଥାଏ . ଇଓସ�ି ଦ୍ା�ା ଅଭଭୀ�ଞି୍ଜତ ରେପାରଟା 

ଏକାକୃତ �ପୂ ପାନ୍ତ�ତି ମାଇରକ୍ରା ଭିଲାଇ (ATM)

ପା�କି୍ରୟାସ ଆରଲପ ରଛାଟ �ାଳ ିଅନ୍ତଭାଗର� ପ�ସି୍ା� ଭାବର� ATM ଆକୃତ ି
ରେ�ାଇ ଥାଏ . ରେମାରଟାକ୍ସଇଲଭୀ� ଏବଂ ଇଓସ�ି ଦ୍ା�ା ଅଭଭୀ�ଞି୍ଜତ ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ େରିଷ୍ଟାରଲାଜ ି ରସକ୍ସ�, ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ ରଛାଟ 
�ାଳ ିଅନ୍ତଭାଗର� ଏବଂ ରଚୌଡା ରୋଇଯାଇଥିବା ରଛାଟ �ାଳ ିଭିତର�  ATM 
ଆକୃତ�ି ପ�ରିଛେେ, ଅତପି�ମିାଣ ରପଶଭୀକ୍ଷୟ ଜଡତି ଜମାରୋଇଥିବା ଉପକଳା 
ରକାଷ ଇତ୍ୟାେି ରେ�ାଇ ଥାଏ

ଧଳା ଝାଡା ଗ୍ରନ୍ ିଜଡତି ସଘ� ଇଏଚପି ବଭୀଜକଣା

WFS ର �ାର� ପ୍ରତନିଧିି 
WFS � ଅବସ୍ିତ ିଗ୍ରଭୀଗା�ଭୀ� ରପାକ, ATM ଆକୃତ,ି ଭିବ୍ଓିସସି, ଇ ଏଚ ପି, 
କାଣି୍ଡାଟସ, ବାସରିଲା ପ୍ାସମା ତଥା ଫାସରକାଲାଟସ ଇତ୍ୟାେ ି ଜଭୀବାଣଗୁ, 
�ଳିେ�ତି୍ ରଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ସେ ଜଡତି ଥିବା� ସପୂଚ�ା �େଛି ି . ପ�ବତଭୁଭୀ 
ସମୟର�  ସେତି ଗ୍ରଭୀଗା�ଭୀ� ରପାକ � କଛି ିସମ୍କଭୁ �ଥିବା� ଜଣାପଡଲିା. WFS 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚଙି୍ଗୁଡରି� ରକୌଣସବି ିଭିବ୍ଓି ଉପଜାତ�ି ପ୍ରମଗୁ�ତା ରେ�ା ଗଲା �ାେିଁ . 
ଅ�୍ୟ ଏକ ଅଧୟ� WFS ରେପାରଟା ପା�କି୍ରୟାସ ରଛାଟ �ାଳ ିଭିତର� ଝଡଥିିବା 
ATM ଆକୃତ ିପାଇଁ ରୋଇଥିବା� ସପୂଚ�ା େଏି . ICAR-CIBA ଦ୍ା�ା କ�ାଯାଇଥିବା 
ଗରବଷଣା �ଗୁ  WFS  ଇ ଏଚ ପି ସେତି ମେତ୍ଵପଗୁଣଭୁ ଭାରବ ଜଡତି ଥିବା� ସପୂଚ�ା 
େିଏ. 

ଧଳା ଝାଡା ରରାଗ ପରିଚାଳନା 
ଉତ୍ତମ ପ�ଚିାଳ�ା ପଦ୍ତ ିଏବଂ   ପପୂବଭୁସକି୍ରୟ ରଜୈବ ସଗୁ�କ୍ଷା ଦ୍ା�ା WFS � 
ଅବସ୍ିତ ି ବେଗୁଳ ଭାବର� କମ କ�ାଯାଇ ପା�ବି. WFS ପ୍ରଭାବତି ଅବଧି 
ସମୟର� �ାେ୍ୟ ପ�ମିାଣକଗୁ କମା ଯିବା େ�କା�. ଆକ୍ରାନ୍ତ ରପା��ଭୀର� 
ଧଳା ଝାଡା ଗ୍ରନ୍ ି ସେ ଜଡତି ଥିବା ସଘ� ଇ ଏଚ ପି ବଭୀଜକଣା ସବଗୁକଗୁ 
ରେୈ�ନ୍�ି ଭାବର� ବାୋ� କ�ାଯିବ େ�କା�. ରଯରେତଗୁ  ରେପାରଟା 
ପା�କି୍ରୟାସ � ପଗୁ�ଜଭୁ�� କ୍ଷମତା ଅଛ,ି ଔଷଧ କମି୍ା ରଯାଜ୍ୟ ଦ୍ା�ା 
(ଉୋେ�ଣ ସ୍�ପୂ ପ : Taurine) ଉପକଳା ରକାଷ � ପ୍ରସା� ବଢାଯାଇପା�ବି. 
ରଯରେତଗୁ  WFS ସେତି ଇ ଏଚ ପି ଅତମିାତ୍ରାର� ଜଡତି, ଇ ଏଚ ପି �ୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଁ ଯାୋ ସବଗୁ କ�ାଯିବ ଉଚତି, ତାୋ ଏଥିପାଇଁ କ�ାଯାଇ ପା�ବି. ଉତ୍ତମ 
ପ�ଚିାଳ�ା ପଦ୍ତ ି(BMP) ଅବଲମ୍� ଦ୍ା�ା ରପା��ଭୀ ପ୍ରସ୍ତଗୁତ ମାଧ୍ୟମର� 
ରପା��ଭୀକଗୁ ସମ୍ପୂର୍ଭୁଭାରବ ଶଗୁ�ାଇ, କଭୀଟାଣଗୁରଶାଧ� କ�,ି ଇ ଏଚ ପି 
ବଭୀଜକଣା ସବଗୁକଗୁ �ଷ୍ଟ କ�ରିେବା େ�କା� . ରେକ୍� ପିଚା ୬ ଟ� ଚପୂ � 
ପକାଇ ରପା��ଭୀ ପଙ୍କ� ଉପଚା� ପାଇଁ ସଗୁପା�ଶି କ�ାଯାଇ ଅଛ ି . 
ରପା��ଭୀ�ରି� ଅଧିକ ମାତ୍ରା� ଚପୂ � େ�କା� ରେବା� କା�ଣ ରେଉଛ ି
ମାଟ�ି  pH ବଢାଯାଇ ୧୨ କମି୍ା ଆେଗୁ� ିଅଧିକ କ�ାଯାଇପା�ବି ଯାୋକ ି
ଇ ଏଚ ପି ବଭୀଜକଣା ସବଗୁକଗୁ �ଷ୍ଟ କ�ରିେବ. ରପା��ଭୀର� ଚପୂ � ପକାଇ ତାକଗୁ 
େଳ କ�ବିା (୧୦-୧୨ ରସମି ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ) ଏବଂ ପର� ପାଣି ପକାଇ ଓୋ 
କ�ବିା ପାଇଁ ପ�ାମଶଭୁ େଆିଯାଇଥାଏ ଯାୋ ଦ୍ା�ା ଚପୂ � � ଆସ� ସକି୍ରୟ 
ରୋଇଥାଏ. ଏୋ ପର� ପାଣି ଭ�ବିା ପପୂବଭୁ�ଗୁ  ରଗାରଟ ସପ୍ାେ ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ 
ରପା��ଭୀକଗୁ ଶଗୁ�ାଇବାକଗୁ ଛାଡ ିରେବା େ�କା�. ଭଲ ରପ୍ଙ୍କଟ�/ପଗୁଞ୍ଜ ଥିବା 
ରପା��ଭୀର�  ପ�ଭୀକ୍ଷା କ� ିଇ ଏଚ ପି ମଗୁକ୍ତ ଜାଆଁଳ ଛାଡବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 
କୃଷକ ମା�ଙ୍କଗୁ  ପ�ାମଶଭୁ େଆିଯାଉଅଛ ି. େ୍ୟାରଚ�ଭୀ ଗଗୁଡକିର� ସଜଭୀବ �ାେ୍ୟ 
ଉପରଯାଗ କ�ାଯାଉଥିରଲ, ରସସବଗୁକଗୁ PCR ଦ୍ା�ା ପ�ଭୀକ୍ଷା କ� ିଇ ଏଚ ପି 
ମଗୁକ୍ତ �ଶିି୍ତ କ�ବିା େ�କା�.



ଜଳ କୃଷ�ି  ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପଯଗୁକ୍ତ ସ୍ା�, ଜଳ ଏବଂ ମତୃକିା ଚୟ� କ�ବିା 
�େିାତ ି  ଜ�ଗୁ �ଭୀ ଅରଟ l ଉତ୍ାେ� ବଢାଇବା ପାଇଁ ରପା��ଭୀ� ମତୃକିା ଏବଂ 
ଜଳ� ବରିଶଷତାକଗୁ  ଜାଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୟ ଉପାୋ� ରଯାଗାଇବା �େିାତ ି
ଆବଶ୍ୟକ l

ମାଟ�ି ପ�ଚିାଳ�ା
ଯେ ିମାଟ�ି ମପୂଳ ଉପାୋ�  (ବାଲିଆ ମାଟ,ି ବାଲିଆ ପଟଗୁ  ମାଟ ିଓ କାେଗୁଅI ମାଟ ି
) ବେିଗୁ ୍ୟତ ପ�ବିେ� କ୍ଷମତା ୪ ଡ.ିଏସ.ମ-1 ବା ତାୋ ଠା�ଗୁ  ଅଧିକ, pH 
(ପିଏଚ) ୬.୫ ଠା�ଗୁ  ୭.୫ ମଧ୍ୟର�, ରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ ୧.୫ ଠା�ଗୁ  ୨ % 
ମଧ୍ୟର� ଏବଂ କ୍ୟାଲସଅିମ କାରବଭୁାର�ଟ ୫% �ଗୁ  ଅଧିକ ଥିବ ତାୋରେରଲ 
ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଚାଷ ପାଇଁ ବେଗୁତ ଉପଯଗୁକ୍ତ ରୋଇଥାଏ l

ଜଳ� ପ�ଚିାଳ�ା
ଜଳ କୃଷ�ି ସଫଳତା ବା ବଫିଳତା ମଗୁ�୍ୟତଃ  ଜଳ� ଗଗୁଣ ଏବଂ ପ�ମିାଣ ଉପର� 
�ଭିଭୁ� କ�ଥିାଏ l ସମ୍ାବତି ଜଳଜଭୀବ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ� ଏକ ବାଷଦିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ 
ଆକଳ� କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ, ଏୋ ଅପପୂତଭୁଭୀ ସଂ�କ୍ଷଣ ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତର� ଯରଥଷ୍ଟ 
ସୋୟକ ରେବ l ଜଳ କଭୀଟ�ାଶକ ଏବଂ ଭା� ିପୋଥଭୁ/ଧାତଗୁ   ମଗୁକ୍ତ ରୋଇଥିବା 
ଆବଶ୍ୟକ l ଜଳ� ସଠକି ମା��  ପ�ଚିାଳ�ା  ଉଭୟ ପ୍ରାଣଭୀ  ଏବଂ ପ୍ରାଣଭୀ� 
ଅ�ଗୁକପୂଳ ବୃଦ୍ ି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟକୟି ଅରଟ l ଜଳ ଚକିତି୍ା� ପ�ଚିାଳ�ା, ଉତ୍ତମ ଗଗୁଣ 
ଯଗୁକ୍ତ ଜଳ� ଭ�ଣରପାଷଣ ପ�ବତଭୁଭୀ ଚ�ଣ ପାଇଁ ଏକ ମେତ୍ଵପଗୁଣଭୁ ପେରକ୍ଷପ 
ଅରଟ l

ରପା��ଭୀ� ପ�ଚିାଳ�ା 
ରପା��ଭୀ  ଶଗୁସ୍କ�ଣ  : ଥର� ଫସଲ� ଅମଳ ରେବା ପର�, ରପା��ଭୀ ତରଳ 
ଜମା ରୋଇଥିବା ଅଙ୍ା�କଯଗୁକ୍ତ ମଇଳାକଗୁ ବାୋ� କ�ବିା କମି୍ା ଉପଚା� କ�ବିା, 
େଳ କ�ବିା ଏବଂ ସମତଳ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l  �ଣିଜ ପୋଥଭୁ�  ରପାଷଣଯଗୁକ୍ତ 
କ�ବିା ପାଇଁ ମାଟ�ି ଅଙ୍ା�କଯଗୁକ୍ତ ରଜୈବକି ପୋଥଭୁ� ରଜୈବକି ବଘିଟ� ପାଇଁ 
ସମ୍ପୂଣଭୁ ରପା��ଭୀ କଗୁ ଅତକିମର� ୩ �ଗୁ  ୪ ସପ୍ାେ ସପୂଯଭୁ୍ୟା ଆରଲାକ/��ାର� 
ଶଗୁ�ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ l 
ସଵିା (CIBA)� ଅ�ଗୁସନ୍ା��ଗୁ  ଜଣାଯାଇଛ ି ରଯ ୩, ୫ ଓ ୧୦ େ�ି 
ଶଗୁ�ାଯାଇଥିବା ରପା��ଭୀ ର� ଧଳା ଛଉ, ମତୃଗୁ  ୋ� ଲକ୍ଷଣ ସେ ଧଳା ଅନ୍ତ ର�ାଗ 
ଭଳ ିର�ାଗର� ପଡ଼ବିା ରଯାଗଗୁ  ସମୟ ପପୂବଭୁ�ଗୁ  ଅମଳ କ�ବିାକଗୁ ପଡଥିାଏ,  ରଯରବ 
କ ି ୩୦ �ଗୁ  ୪୫ େ�ି ଶଗୁସ୍କ�ଣ ଦ୍ା�ା ଭଲ ଅମଳ ରୋଇଥାଏ l ରତଣଗୁ  
ରପା��ଭୀକଗୁ ୩ �ଗୁ  ୪ ସପ୍ାେ ଶଗୁ�ାଇବା ଦ୍ା�ା ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ �ଗୁ  ମଗୁକି୍ତ ମିଳଥିାଏ 
l

ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ମତୃକିା � ପ�ଚିାଳ�ା
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ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ(WSD) ରଯାଗଗୁ ଜ�ଗୁ �ଭୀକାଳଭୀ� ଅମଳ ପର�: ଧଳା ଛଉ 
ର�ାଗର� ପ୍ରଭାବତି ରପା��ଭୀ� ଜଳ �ଷି୍ାସ� କ�ନ୍ତଗୁ  �ାେିଁ l ପ୍ରଥରମ 
ଏଇର�ଟ� ଏବଂ ଅ�୍ୟ ଉପକ�ଣ ସବଗୁକଗୁ କାଢ�ିଅିନ୍ତଗୁ  ଏବଂ ଅତକିମର� 
ର୍ା��ିକଗୁ ୧୦ ppm ଏକାଗ୍ରତା ବଶିଷି୍ଟ କ�ବିା ପାଇଁ  କ୍ୟାଲସଅିମ 
ୋଇରପାର୍ା�ାଇଡ଼କଗୁ ସମା� ଭାବର� ପ୍ରରୟାଗ କ�ନ୍ତଗୁ  l ଏୋକଗୁ ୨୪ �ଗୁ  ୪୮ 
ଘଟୋ ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ଚାଲଗୁ ��ାନ୍ତଗୁ  l
ସଵିା (CIBA) ର�, WSD � ବଞ୍ଚ�ିେବିା ଅବଧି  ସମ୍ଧିତ ଅ�ଗୁସନ୍ା��ଗୁ  
ଜଣାଯାଇଛ ିରଯ ପ୍ରରୟାଗାତ୍ମକ ଭାବର� ଶଗୁସ୍କ�ଣ  ସରୱେ ଧଳା ଛଉ ର�ାଗ�  
ଭଗୁ ତାଣଗୁ,  ଆକ୍ରାନ୍ତ ରପା��ଭୀ� ପଙ୍କ ର� ୧୯ େ�ି ଯାଏ ସଂକ୍ରମଣିଅ ବା ସକି୍ରୟ 
�େଥିାଏ  ଏବଂ ୨୬ େ�ି ପପୂବଭୁ�ଗୁ  ଆକସି୍କ ପ�ସି୍ିତରି� ଅମଳ କ�ବିାକଗୁ 
ପଡଥିାଏl
ମାଟ�ି pH ଏବଂ ଚଗୁ �� ମା�େଣ୍କଗୁ ଆଧା� କ� ି ଚଗୁ �� ପ୍ରରୟାଗ କ�ବିା 
ଆବଶ୍ୟକ l  ଚଗୁ �� ଆବଶ୍ୟକତା ସକି୍ରୟ କ୍ୟାଲସଅିମ କାରବଭୁାର�ଟ� ଶତକଡା 
(PECC) ଏବଂ ଏୋ� �ଷି୍ପ୍ରଭାବକି�ଣ େକ୍ଷତା ଏବଂ ଚଗୁ �� ଶଗୁଦ୍ତା� ଗଗୁଣ 

ଉପର� �ଭିଭୁ� କ�ଥିାଏ l pH କଗୁ 
୬ - ୬.୫ �ଗୁ  ୭ ପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇବା 
ପାଇଁ ରେକ୍� ପିଛା  ୫.୫-୨.୮, 
୫.୭-୨.୮, ୪.୬-୨.୩ ୋ�ର�  
ସକି୍ରୟ କ୍ୟାଲସଅିମ କାରବଭୁାର�ଟ� 
ଶତକଡା� ଆଧା� ର� କ୍ରମସେ 
କୃଷ ି ଚଗୁ �, ରଡାଲମାଇଟ, ଏବଂ 
କଲିଚଗୁ � ପ୍ରରୟାଗ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ 
l ମାଟ�ି �ମିନ pH ସେତି ଚଗୁ �� 
ପ�ମିାଣ କମ କ�ବିାପାଇଁ  ମାଟକିଗୁ 
ଭଲଭାବର� ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ l
ଜଳ ଉତ୍: ବଡ ପ୍ରାଣଭୀ ଏବଂ ମଇଳାକଗୁ 
ଅଲଗା କ�ବିା ପାଇଁ ରମାଟା ଜାଲ 
ସାୋଯ୍ୟ ର� ପାଣି କଗୁ ପ୍ରଥରମ 
ଛାଣନ୍ତଗୁ  ଏବଂ ତାପର� ଜଳ� 
ମଇଳାକଗୁ ତରଳ ବସାଇବାପାଇଁ 

ରକ�ାଲ ର� ପ୍ରବାେ କ�ନ୍ତଗୁ  l ରପା��ଭୀ କଗୁ  ପାଣି ଛାଡବିା ପପୂବଭୁ�ଗୁ   ପାଣିକଗୁ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ 
ପ୍ରଗତଶିଭୀଳ ପ�ୋ ରରେଣଭୀ (୧୫୦-୨୫୦ ଛଦି୍ର) ର� ପ୍ରବାେ କ�ନ୍ତଗୁ  l
ଜଳାଶୟର� ମେଜଗୁେ ଥିବା ପ�ଜଭୀବଭୀ ମା�ଙ୍କଗୁ  ମ�ବିାପାଇଁ ପୟଭୁାପ୍ ର୍ା��ି(୧୦ 
ppm ) ପ୍ରରୟାଗ କ�ନ୍ତଗୁ  l ୧ ମିଟ� ଉଚତା ବଶିଷି୍ଟ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ରେକଟ� 
ପିଛା ୧୫୦-୧୬୦ କ.ିଗ୍ରା. କ୍ୟାଲସଅିମ ୋଇରପାର୍ା�ାଇଡ଼ ପ୍ରରୟାଗ କ�ବିା 
ଦ୍ା�ା ୬୫% ସକି୍ରୟ ର୍ା��ି �ଗିଭୁତ ୋଇଥାଏ ଏବଂ ୧୦ ppt ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରୋ� 
କ�ଥିାଏ l ଜଳ� ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ଚିଙି୍ ପାଉଡ� ର� ମେଜଗୁେ ଥିବା 
ର୍ା��ି� ପ�ମିାଣ ଅ�ଗୁଯାଇ ଏୋ� �ରି୍ଭୁୟ କ�ବିାପାଇଁ ଉପରେଶ 
େଆିଯାଇଥାଏ l ଅବଶଷି୍ଟ ର୍ା��ି କଗୁ ବାୋ� କ�ବିାପାଇଁ ଅତକିମ ର� ୪୮ 
ଘଟୋ ଯାଏ ଏଇର�ଟ କ�ନ୍ତଗୁ  l

ମତୃକିା ଏବଂ ଜଳ� ପ�ଚିାଳ�ା
  ରପା��ଭୀ ତଳ ମାଟ�ି ଅବସ୍ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଟ�ି pH, ରଜୈବକି 

ପୋଥଭୁ, �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା� �ୟିମିତ ପଯଭୁ୍ୟରବକ୍ଷଣ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l 
ରପା��ଭୀ ତଳ ମାଟ�ି �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା ସବଗୁରବରଳ -୨୦୦ mV �ଗୁ  
ଅଧିକ �େବା ଆବଶ୍ୟକl

  ଚାଷ ସମୟର� ଜଳ� ମାପେଣ୍ ତଥା ତାପମାତ୍ରା, pH, ଲବଣତା, 
ଅମ୍ଳଜା�� ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ବଛେତା ରେୈ�କି ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ରପା��ଭୀ� pH ସବଗୁରବଳ ୭.୫ �ଗୁ  ୮.୫ ମଧ୍ୟର� �େବିା ଏବଂ ୦.୫ 
�ଗୁ  ଅଧିକ ପ୍ରରଭେ ��େବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ଲବଣତା ପ�ବିତଭୁ� ରଗାଟଭୀଏେ�ିର� ୫ ppt ଠା�ଗୁ  ଅଧିକ ପ୍ରରଭେ 
ରେ�ାଇବା ଉଚତି �ଗୁରେ, ଏୋ ଚଙି୍ଗୁଡରି� ଅବସାେ କମ କ�ବିାର� 
ସାୋଯ୍ୟ କର� l

  ରସଚ ିଡ଼ସିକ ସାୋଯ୍ୟ ର� ଜଳ � ସ୍ଛତା ମାପ କ�ାଯାଏ ଏୋ ୨୫ � 
୩୫ ମଧ୍ୟର� �େବିା େ�କା�  l

  ରମାଟ ଏରମା�ଅି �ାଇରରେଟ ଏବଂ �ାଇରୋଇଟ ପ�ମିାଣ ଯଥାକ୍ରରମ ୧ 
ଏବଂ ୦.୫ ppt �ଗୁ  କମ �େବିା େ�କା�    l

  ୋଇର୍ାରଜନ୍ ସଲ୍ଫlଇଡ଼ ଉପସି୍ତତ ି ରଯରକୌଣସବି ି ସି୍ତତରି� ଅବାଞ୍ଛ�ୟି 
ଅରଟ l

  �ୟିମିତ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅ�ଗୁଯାଇ ଜଳାଶୟ�ଗୁ  ର୍ା��ି ଉପଚା�ଯଗୁକ୍ତ ଜଳ 
ବ�ିମିୟ ଦ୍ା�ା ଜଳ� ଗଗୁଣବତ୍ତଭୁା ବଜାୟ �ଖିବା େ�କା�l ଏଇର�ସ� 
� ସାୋଯ୍ୟ ର� ଉପ�ଭିାଗ ଏବଂ ତଳଭାଗ� ଜଳ� ମିରେଣ କ�ବିା 
ଦ୍ା�ା DO କମିଥାଏ ଏବଂ ରପା��ଭୀ� ତାପଜ ସମଭୀକ�ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ି� 
�ରେ l

  ବ�ିା େକ୍ଷତା ର� ରକୌଣସବି ି ବାେ୍ୟ ପୋଥଭୁ�  ଉପରଯାଗ ଠା�ଗୁ  
�ପୂ ର�ଇ�େବିା େ�କା�l

  ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି ରପା��ଭୀ�ଗୁ  �ଗିଭୁତ ପାଣି ବାେ୍ୟ ପ�ରିବଶକଗୁ ଛାଡବିା ପପୂବଭୁ�ଗୁ  
ରଗାଟଏି ଉପଚା� ପ୍ରଣାଳଭୀର� ଛାଡବିା  ଆବଶ୍ୟକ ଯାୋ ଦ୍ା�ା ଭାସମା� 
କଠ�ି ପୋଥଭୁ ତଳକଗୁ ବସଯିିବ l



ଭା�ତର� ଜଳ  ଜଭୀବ କୃଷ�ି େରୁତଗତରି� ବସି୍ତା� ରେବାସେ, �ାଷ୍ଟଭୀୟ 
ଆଥଦିକବକିାଶର� ମେୱେପଗୁଣଭୁ ସ୍ା� ଅଧିକା� କ�ଛି ି l ଉତ୍ାେ� ଏବଂ ଆୟ 
ବଢାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଜଭୀବ କୃଷକିଗୁ ଆେଗୁ� ିତଭୀବ୍ ଏବଂ ବବିଧିିକ�ଣ କ�ାଯାଉଛ ିl 
ଏେସିବଗୁ  କା�ଣ ରଯାଗଗୁ ର�ାଗ� ବୃଦ୍ ି ମଧ୍ୟ ଘଟଗୁ ଛ ି l ସଂକ୍ରାମକ ଅଣଗୁ, ସଠକି 
ପ�ଚିାଳ�ା� ଅଭାବ ଜ�ତି ପ�ରିବଶ ରଯାଗଗୁ ଜଳ ଜଭୀବ କୃଷରି� ର�ାଗ� 
ଲକ୍ଷଣ ରେ�ାଯାଇପାର� l ଏୋକଗୁ ଧ୍ୟା�ର� �ଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରଯ ଧଳା ଛଉ 
ର�ାଗ (WSD) ଭଳ ିଭାଇ�ସ ଜ�ତି ର�ାଗ  ଏବଂ ରେପାରଟାପା�କି୍ରୟାଟକି 
ମାଇରକ୍ରାରସ୍ପା�ଭୀଡଓିସଭୀସ (HPM) ଭଳ ି ପ�ଜଭୀବଭୀ ଜ�ତି ର�ାଗ ରକୌଣସ ି
ଆଟେବିାରୟାଟକି କମି୍ା �ସାୟ� ପ୍ରରୟାଗ ଦ୍ା�ା ଉପଚା� ସମ୍ବ ରେଉ�ାେିଁ l 
ରସେପି� ି ଧଳା ମଳ ଲକ୍ଷଣ ର�ାଗ, ମତୃଗୁ ୍ୟ ୋ� ଲକ୍ଷଣ ର�ାଗ ବା ଧଳା 
ମାଂସରପଶଭୀ ଲକ୍ଷଣ ଭଳ ି  ର�ାଗ� ସଠକି ବକିାଶ� ଏପଯଭୁ୍ୟନ୍ତ ରକୌଣସ ି 
ସଂକ୍ରାମକ ଅଣଗୁ� ଚହି୍ନଟ ରୋଇପା��ି ିl 
କୃଷ ିସ୍ାସ୍୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ାେ� ପାଇଁ  ଏୋକଗୁ ଧ୍ୟା�ର� �ଖି, ଫIମଭୁର� ରବୈଜ୍ା�କିଙ୍କ 
ପ�ାମଶଭୁ ବ�ିା ରକୌଣସବି ିଔଷଧ କମି୍ା �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ଉପରଯାଗ ଦ୍ା�ା 
ର�ାଗ� ସମ୍ାବ�ା ବେଗୁଗଗୁଣ ବଢବିା ସେ ବେଗୁତ ସଂ�୍ୟା ର� କୃଷ ିଉତ୍ାେ� କମ 
ରୋଇଥାଏ l ଏୋକଗୁଭି ଧ୍ୟା�ର� �ଖିବା େ�କା�ରଜ କ୍ଷା�ଭୀୟ ଜଳର� ଔଷଧ 
ଏବଂ �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ପ୍ରଭାବ େରୁତଗତରି� କମିଯାଏ ଏବଂ ଏୋ� 
ଅଧିକାଂଶ ରପା��ଭୀ� ପଙ୍କର� ବେଗୁତେ�ି ଯାଏ ପଡ�ିେଥିାଏ l ବ�ିା 
ବାଛବଚିା�ର� ଆଟେବିାରୟାଟକି ପ୍ରରୟାଗ ଦ୍ା�ା ଅ�ଗୁଜଭୀବମା�ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ର�  
ଆଟେବିାରୟାଟକି ପ୍ରତରି�ାଧକ ଶକି୍ତ� ବକିାଶ ୋଇଥାଏ l ଜଭୀବଜଗତ ର� ଏମିତ ି
ବେଗୁତ ଜଭୀବାଣଗୁ ଅଛନ୍ତ ି ଯିଏ କ ି ମଣିଷ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଉପର� ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ I 
ଆଟେବିାରୟାଟକି ପ୍ରତରି�ାଧକ ଶକି୍ତ� ବକିାଶ ଦ୍ା�ା ମଣିଷ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ି ମଧ୍ୟ 
ବପିେ ମାଡ ି ଆସବି l ଏୋକଗୁ ଛାଡରିେରଲ, ଆଟେବିାରୟାଟକି ପ୍ରରୟାଗ ଦ୍ା�ା 
ଏୋ� ଅବରଶଷ ଜଳ ଜଭୀବ କୃଷ ିଉତ୍ାେ�ର� ମଧ୍ୟ ଜଟଳି ପ�ସି୍ିତ ିସଷିୃ୍ଟ କ�ବି 
ଏବଂ ଆମୋ�ଭୀ କ�ଗୁ ଥିବା ରେଶର� ଏବଂ ବରିେଶ ମଗୁଦ୍ରା ବ�ିମିୟ ର� ପ୍ରଭାବ 
ପଡବି l ଆଟେବିାରୟାଟକି� ବକିଳ୍ପ ବ୍ୟବୋ� ପୟଭୁାପ୍ �ାେ୍ୟ ସଂରଯାଜ� ଏବଂ 
ରପ୍ରାବାରୟାଟକିସ� ଉପରଯାଗ ଜ�ତି ଯିବ�ୟିନ୍ତ୍ରଣ ପୋଥଭୁ� ଉପରଯାଗ କ� ି
ଜଭୀବାଣଗୁ �ାଶକ ପ୍ରତରି�ାଧ କ�ାଯାଇପା�ବି l  

 
କ୍ଷା�ୟି ଜଳ ଚାଷ ର� ଉପାୋ� ସବଗୁ� ୋୟିୱେ ପଗୁଣଭୁ  ବ୍ୟବୋ�

କ୍ଷା�ୟି ଜଳ ଚାଷର� କଛିଭିି ବ୍ୟବୋ� କ�ବିାପପୂବଭୁ�ଗୁ   କଛି ି
ସଦି୍ାନ୍ତ କଗୁ ଅ�ଗୁସ�ଣ କ�ବିା:
  କ୍ଷା�ୟି ଜଳ ଚାଷର� କଛି ିମଗୁ�୍ୟ ର�ାଗ ରେ�ାଯାଏ ଯାୋ କ ିସରବଭୁାତ୍ତମ 

ପ�ଚିାଳ�ା ଅଭ୍ୟାସ (BMPs)  ଦ୍ା�ା �ବିା�ଣ କ�ାଯାଇ ପା�ବି l 
ଔଷଧ /�ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ ଭଳ ିଦ୍ରବ୍ୟ� ଉପରଯାଗ ପପୂବଭୁ�ଗୁ  ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ 
ପ�ାମଶଭୁ ର�ବା େ�କା� l

  ଜଳ ବ�ିମିୟ ଦ୍ା�ା ଭଲ ପ�ରିବସ ମିଳଥିାଏ ଯାୋଦ୍ା�ା ଭାଇ�ାଲ 
ଏରଜଟେ ଦ୍ା�ା ରେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ବା  HPM କଗୁ ଛାଡରିେରଲ ବାକ ି
ସବଗୁ ର�ାଗ � �ବିା�ଣ ରୋଇଯାଏ  l

  କଛିଭିି ପେରକ୍ଷପ ର�ବା ଆଗ�ଗୁ  ସମସ୍ୟା� ସଠକି କା�ଣ  ଏବଂ ର�ାଗ� 
ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକଗୁ ରଚଷ୍ଟା କ�ନ୍ତଗୁ  ଏବଂ ପର� ଚକିତି୍ା� ବକିଳ୍ପକଗୁ ବାଛନ୍ତଗୁ  l

  ଆଟେଵିରୟାଟକି ବ୍ୟବୋ� ବେଳର� ରଜୈବ �ୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏରଜଟେ, 
ପ୍ରଵରୟାଟକି୍ସ, ଇମଗୁ୍ୟର�ାଷି୍ଟମଗୁଲାଟେ, ଭାକସ�ି ଏବଂ କଭୀଟାଣଗୁ�ାଶକ  ଭଲ 
ବକିଳ୍ପ ରୋଇଥାଏ l
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“Brackishwater aquaculture for food, employment and prosperity”

ଜଳଜଭୀବ କୃଷ ିବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ କତଭୁବ୍ୟ
  ଜଳ କୃଷ ିବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ ଜଳ ଜଭୀବ କୃଷ ିପଦ୍ତ ିଉପର� ବରିଶଷ ଜ୍ା� �େବିl 

େ�କା� ରଜମିତକି ିର�ାଗ ଠା�ଗୁ  େପୂର�ଇ �େବିା ପାଇଁ ଉପଯଗୁକ୍ତ �ଣ�ଭୀତ ି
ପ୍ରସ୍ତଗୁତ କ�ପିା�ବିl ଏବଂ ଔଷଧ/ �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ ପ୍ରରୟାଗ ଠା�ଗୁ  
ଯଥାସମ୍ବ େପୂର�ଇ �େବିା େ�କା� l

  ରଯରକୌଣସଭିି ପ�ସି୍ିତରି� ଜଳ ବ�ିମିୟ ଦ୍ା�ା ରପା��ଭୀର� ସ୍ଵଛ 
ପ�ରିବଶ ସଷିୃ୍ଟ କ�ବିା ପ୍ରଥମ ଚ�ଣ ରେବା େ�କା�l

  ଫIମଭୁ� ପ�ରିବଶ ଏବଂ ର�ାଗ ଚକିତି୍ା ସମ୍ନ୍ର� ଜାଣି�ଖିବା େ�କା� 
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡରିଲ ଉପଚା� ପଦ୍ତକିଗୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ  l

  କଛିଭିି ଉପଚା� ଆ�ମ୍ କ�ବିା ଆଗ�ଗୁ , ରଯରକୌଣସ ି ଅ�ଗୁରମାେତି 
ପ୍ରରୟାଗଶIଳା�ଗୁ  ଫIମଭୁର� ରୋଇଥିବା   ସମସ୍ୟା� କା�ଣ ଜାଣି�ଖିବା 
ଆବଶ୍ୟକ l 

  ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କଗୁ  �ାଷ୍ଟଭୀୟ ଅ�ଗୁରମାେ� ବା �ୟିମାବଳଭୀ/ �ରିେଭୁଶକଗୁ ଧ୍ୟା�ର� �ଖି 
ଔଷଧ ଏବଂ ଔଷଧ� ମାତ୍ରା �ରି୍ଭୁୟ କ�ବିା େ�କା� l ତାଙ୍କଗୁ  ମତରଭେତା, 
ଔଷଧ  �ରି୍ଭୁୟ ବଜି୍ା� � ଗତବିଧିି, ଔଷଧ� କାଯଭୁ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ ଔଷଧ� 
ପ୍ରଭାବ ଉପର�ମଧ୍ୟ ଯରଥଷ୍ଟ ଜ୍ା� �େବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ଜଳଜଭୀବ କୃଷ ିଫମଭୁର� ଔଷଧ କମି୍ା �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ପ୍ରରୟାଗ� �ରି୍ଭୁୟ 
ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ ଜ୍ା� ଓ ମତାମତ  ଆଧା�ର� େବା ଆବଶ୍ୟକ l

  ଔଷଧ କମି୍ା �ସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ସବଭୁୋ ଜଳ କୃଷ ି ସ୍ାସ୍୍ୟ ବରିଶଷଜ୍ 
ପ�ାମଶଭୁ ଅ�ଗୁଯାଇ ସ୍ଭୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ ସଂସ୍ା��ଗୁ  େିଁ କଣିିବା ଆବଶ୍ୟକ l

  ଫମଭୁର� ଔଷଧ କମି୍ା �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ଉପରଯାଗ କ�ବିା ସମୟ ର� 
ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କଗୁ  ବରିଶଷ ସାବଧା�ତା ଅବଲମ୍� କ�ବିା କଗୁପଡବି l

  ଉପଚା� ସମୟର� ଫମଭୁର� ରେୈ�ନ୍�ି ପଯଭୁ୍ୟାରଲାଚ�ା କ�ବିା ସେ 
େ�କା� ପଡରିଲ, ପ୍ରକି୍ରୟା କଗୁ ପଗୁ�ଃ ରୋେ�ାଇବା କଗୁପଡବି l

  ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କଗୁ  ଉପରଯାଗ କ�ାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଧିିକଗୁ  ବଧିିବଦ୍ ଭାବର�  
ରଲଖି�ଖିବା ଆବଶ୍ୟକl l ରକୌଣସ ି  ଔଷଧ� କାଯଭୁ୍ୟକା�ତିାର� ଅଭାବ 
ପ�ଲିିକି୍ଷତ ରେଲା ତାକଗୁ ବଧିିବଦ୍ ଭାବର�  ରଲଖି �ଖିବା ସେ ଅଧିକା�ଭୀଙ୍କ 
େୃଷି୍ଟ ଆକଷଭୁଣ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ସଠକି �େିା� ପର�େିଁ ର�ାଗ� ��ିାକ�ଣ ପାଇଁ  ଔଷଧ /�ାସାୟ�କି 
ପୋଥଭୁ ଭଳ ିଦ୍ରବ୍ୟକଗୁ ଉପରଯାଗ କ�ନ୍ତଗୁ  l

  ଅତ ିଆବଶ୍ୟକ ପଡରିଲ ସ�କା�ଙ୍କ ସ୍ଭୀକୃତ ିପ୍ରାପ୍ ଔଷଧ /�ାସାୟ�କି 
ପୋଥଭୁକଗୁ େ ିଁ ଉପରଯାଗ କ�ନ୍ତଗୁ  l ଏୋ ଧ୍ୟା� �ଖିବା ଜ�ଗୁ �ଭୀକ ିଜଳଜଭୀବ 
ଚାଷ ପାଇଁ ରକୌଣସ ି ଆଟେଵିରୟାଟକିକଗୁ ଏଯାଏ ସ�କା�ଙ୍କ ଦ୍ା�ା 
ଅ�ଗୁରମାେ� ମିଳ�ିାେିଁ l

  ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ା�ା ବ୍ୟବେୃତ ଔଷଧ /�ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ� ତୋ�� 
କ�ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ l

  �ମିଭୁାତା ଏବଂ ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ା�ା େଆିଯାଇଥିବା, ଔଷଧ� ମାତ୍ରା ଏବଂ 
ସମୟ ଅ�ଗୁସଗୁଚ ି�ରିେଭୁଶ କଗୁ ସଠକିକ ଭାବର� ପାଳ�କ�ନ୍ତଗୁ  l

  ର�ାଗ ୋଇଥିବା ସମୟର� �ାେ୍ୟ� ଉପରଯାଗ କମ ରୋଇଥାଏ 
ତେ�ଗୁଯାୟଭୀ ଔଷଧ� ମାତ୍ରା �ରି୍ଭୁୟ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ଜଭୀଵା�ାଶ ି(Biomass) ଏବଂ �ାେ୍ୟ� ଉପରଯାଗ ଅ�ଗୁଯାଇ ଔଷଧ� 
ମାତ୍ରା �ରି୍ଭୁୟ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ପ୍ରାଣଭୀମା�ଙ୍କଗୁ , ଔଷଧ �ାେ୍ୟର� ମିଶାଇ କମି୍ା ଜଳର� ମିଶାଇ ଉପଚା� 
କ�ାଯାଇଥାଏ l   ଔଷଧ �ାେ୍ୟର� ରଗାଳାଇବା ପର� ସମା� ଭାବର� 
ମିସଛିକି ି�ାେିଁ �ଶିି୍ତ କ�ବିା େ�କା� l

  �ାେ୍ୟର� ଔଷଧ ମିଶାଇବା ରବରଳ �କି୍ଷାଳ� (leaching) ଏଡ଼ାଇବା 
ପାଇଁ  ଭଲ ବନ୍କ (Binder) ଉପରଯାଗ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l 

  ରଯତରବଳ ମାଛ/ ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ି �ଷିି୍କୟ ରୋଇଯାନ୍ତ ି ଏବଂ ଅବସାେର� 
ପଡଯିାନ୍ତ ି ରସମା�ଙ୍କଗୁ  �ାେ୍ୟ ଆକଷଭୁଣ ବାଇଣ୍�� ଉପରଯାଗ 
କ�ବିାପାଇଁ ଉପରେଶ େଆିଯାଇଥାଏ  l

  ସମସ୍ତ ପ୍ରକା� ଔଷଧ, �ାସାୟ�କି ପୋଥଭୁ ଏବଂ ଔଷଧିୟ �ାେ୍ୟକଗୁ 
�ମିଭୁାତାଙ୍କ ଦ୍ା�ା େଆିଯାଇଥିବା �ରିେଭୁଶ ଅ�ଗୁଯାଇ ଶଗୁଷ୍, ପ�ସି୍ା� ଏବଂ 
ପ୍ରତବିନ୍ତି ସ୍ା� ର� ସ�ଂକ୍ଷଣ କ�ବିା ଆବଶ୍ୟକ l

  ରଯରକୌଣସ ିପ�ସି୍ିତରି� ଵରୈଧ ସମୟ ସମାପ୍ ରେବା ପର� ରକୌଣସଭିି 
ଦ୍ରବ୍ୟ� ଉପରଯାଗ �ରିଷଧ ଅରଟ  l

  ସବଗୁ  ବ୍ୟାଘାତଜ�କ େସ୍ତରକ୍ଷପ କଗୁ ରଲଖି�ଖିବା େ�କା�, ଯେ ିବଫିଳ 
େଗୁଏ ତାୋ� କଛି ିବକିଳ୍ପ �ାସ୍ତା ର�ାଜାଯାଇପା�ବି l



ମIଛ ଚାଷ  ପାଇଁ ରପା��ଭୀ ପ�ରିବଶ� ପ�ଚିାଳ�ା ବେଗୁତ ମେତ୍ୟପପୂର୍ଭୁ ଅରଟ I 
ରଜମିତ ିମାଛ ଚାଷ  ଆଗକଗୁ ବଢଗୁ ଛ,ି କାବଭୁ� ଜାତଭୀୟ ପୋଥଭୁ� ଅବରଶଷ ଜମା 
େବା ରଯାଗଗୁ ରପା��ଭୀ� ତଳ ସ୍ତ� ��ାପ େବାର� ଲାଗଗୁଛ ି l ଏୋରଯାଗଗୁଁ 
ରପା��ଭୀର� ଅମ୍ଳଜା�� ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରୋଇଥାଏ ଏବଂ ରପା��ଭୀ ତଳ 
ଭାଗ� ମା� କମ ରୋଇଯାଏ l ରଯରବ ପ୍ରଜାତ ିସଂ�୍ୟା କମେବାକଗୁ ଲାରଗ ରସେ ି
ସମୟର� ରପା��ଭୀ� ଅବସ୍ାକଗୁ ବଜିା�ତି (Reduced) କେନ୍ତ ିl ପର� ଏେ ି
ସି୍ତତ ିବସି�ଣ ଆଡକଗୁ ଗତକି�ଥିାଏ ଏବଂ ଏୋ ପାଣି ସ୍ତମ୍ ର� ମାଟ ିତଳଗୁ  ବଷିାକ୍ତ 
ପୋଥଭୁ ଉପ�କଗୁ ଉଠବିା, ଅଧିକ ମଇଳା ରଯାଗଗୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜା�� ଆବଶ୍ୟକତା, 
ରପା��ଭୀ ପ�ରିବଶ ବଗିିଡବିା ଏବଂ ପ୍ରତକିପୂଳ ରେଵା ସେ ଚଙି୍ଗୁଡ଼�ି ବକିାଶର� 
ପ୍ରଭାବ ପରକଇଥାଏ l

ରପା��ଭୀ ତଳ� ସଂରକତ, କଣ ରୋଇଥାଏ ?
  �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା କଗୁ ଅମ୍ଳଜା� ଧା�ଣ 

କ୍ଷମତା� ଅଭାବ (ORP) ମଧ୍ୟ 
କଗୁୋଯାଏ l ରପା��ଭୀ� ଅମ୍ଳଜା� 
ଧା�ଣ କ୍ଷମତାକଗୁ ମାପ କ�ବିା ପାଇଁ 
ଏୋ ଏକ ମଗୁ�୍ୟ ପା�ାମିଟ� ଭଳ ି
ଧ�ାଯାଏ l ମାଛ ଚାଷ ଅଗକଗୁବଢବିା 
ସେ  ରପା��ଭୀ ତଳ ମାଟ�ି ଅମ୍ଳଜା� 
ଧା�ଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତକିପୂଳ େଗିକଗୁ 
ଗତ ି କ�ଥିାଏ l ଯାୋ କ ି େରୁତ ଗତ ି
ର� ପ�ବିତଭୁ� େଉଥିବା ଅମ୍ଳଜା� 

�ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା, ଜଳ ଜଭୀବ/ ମତ୍୍ୟ ଚାଷ ରପା��ଭୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ � ଏକ ସଂରକତ I
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ଧା�ଣ କ୍ଷମତାକଗୁ Eh ଦ୍ା�ା ଏବଂ ମିଲି ରଭାଲ୍ (mili Volt ) ମା�ର�  ସ୍�ି  
କ�ାଯାଏ l

  ରପା��ଭୀ ତଳ ମାଟ�ି ସି୍ତତ ିଜାଣିବା ପାଇଁ ରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ (OC) ଏକ  
ମଗୁ�୍ୟ ସଗୁଚକାଙ୍କ  l ରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ ମପୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରେରଲ ତାୋ ରପା��ଭୀ 
ତରଳ ଗଛତି ଥିବା ଅଙ୍ା�କ ପୋଥଭୁକଗୁ େଶଭୁାଇଥାଏ l ଅଙ୍ା�କ ପୋଥଭୁ� ଏକ 
ବଡ ଅଂଶ ସ୍�ି �େଥିାଏ ଏବଂ ଧଭୀର� ଧଭୀର� ବଭୀଘଟ� ରେବାକଗୁ ଲାରଗ 
ରତଣଗୁ ଏୋ ଏକ ସରମ୍େ�ଶଭୀଳ ସଗୁଚକାଙ୍କ ରୋଇ�ଥାଏ l ପା�ମ୍�କି 
ରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ �ଧିଭୁା�ଣ ପ୍ରକି୍ରୟାର� ମାଟ�ି ଉଜାଗ�ଣ କ�ବିା ଠା�ଗୁ  
ବାୟଗୁ ଦ୍ା�ା ଶଗୁଷ୍ କ�ବିା ଏବଂ ପ୍ରରୟାଗ ଶଳାର� ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ାଇବା ଆେ ି
ସାମିଲ ରୋଇଥାଏ l

  ରଲୌେ ଏବଂ ମାଙ୍ା�ଜି ଭଳ ି�ଣିଜ ପୋଥଭୁ� ସାନ୍ଦ୍ରତା, �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା� ଏକ 
ସରମ୍େ�ଶଭୀଳ ସଗୁଚକାଙ୍କ ରୋଇଥାଏ l ରପା��ଭୀ ତରଳ �େଥିିବା ଦ୍ରବଣଭୀୟ 
ଏବଂ ଅପଘଟତି ପ୍ରାଣଭୀ ମା�ଙ୍କ ରେୋବରଶଷର� ଥିବା ରଲୌେ ଏବଂ 
ମାଙ୍ା�ଜି ଭଳ ି�ଣିଜ ପୋଥଭୁ ମା�ଙ୍କ ବରିଶ୍ଷଣ କ�ାଯାଏ l

  ରଯମତିକି ିରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ ଏବଂ ଅପଘଟତି ପ୍ରଜାତ ିମା�ଙ୍କ ଅବରଶଷକଗୁ 
ରପା��ଭୀ� ତଳ ଭାଗର� ଅବ�ତ�ି ସଂରକତ �ପୂ ପର� ଉପରଯାଗ କ�ାଯାଏ l 
ରଜୈବକି ଅଙ୍ା�କାମ୍ଳ �ରି୍ଭୁୟର� ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ରତଣଗୁ ଏୋକଗୁ ରପା��ଭୀ 
ତଳ ଅଂଶ� ରଯାଜ�ା ପ�ଚିାଳ�ା ଉନ୍ନତରି�  �ରି୍ଭୁାୟକ �ପୂ ପର� �ଆିଯାଇ�ଥାଏ 
l �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା ମାପ କ�ବିା ଦ୍ା�ା ମାଛ ରପା��ଭୀ� ଅମ୍ଳଜା� ଗ୍ରେଣକ�ବିା� 
କ୍ଷମତା� ମପୂଲ୍ୟାଙ୍କ� କ�ାଯାଇପା�ବି l ରତଣଗୁ  �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା କଗୁ ଏକ ମେୱେପଗୁଣଭୁ 
ଏବଂ ତତ୍ାଳ ସପୂଚକ �ପୂ ରପ ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ରପା��ଭୀ ତଳ ଅଂଶ� ଅବ�ତକିଗୁ 
ଜାଣିବାପାଇ ଁଉପରଯାଗ କ�ାଯାଇପା�ବି l

�ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା ରକମିତ ିମାପ କ�ବିା ?
ମାଛ ଚାଷ� ରଯରକୌଣସ ିସମୟ ର� ରପା��ଭୀକଗୁ ପଶଗୁଥିବା ପାଣି �କିଟର� ବା 
ରସଠା�ଗୁ  େପୂ�ର�  �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା ମାପକ�ବିା ଦ୍ା�ା ରପା��ଭୀ ତଳ ଭାଗ ��ାପ 
େବା� ଆଗଗୁଆ ସପୂଚ�ା ମିଳଯିାଏ l �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା ମାପ କ�ବିା ପାଇଁ  �ମିନ ଲିଖିତ 
ପଦ୍ତକିଗୁ  ଅ�ଗୁସ�ଣ କ�ବିା l
ଅମ୍ଳଜା� ଧା�ଣ କ୍ଷମତା (ORP)କଗୁ ର୍ାତ ଜଳମାଗଭୁ �କିଟର� ଏବଂ 
ଏଇର�ଟ� ଠା�ଗୁ  େପୂ�ର� ରପାରଟଭୁବଗୁଲ ମଲ୍ିପଗୁଲ ବରିସ୍ସକ ଦ୍ା�ା ମାପ 
କ�ାଯାଇପାର� l
ଯେ ିପ�ଭୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ �ାେିଁ ମାଟ�ି ୧୦ ରସ.ମି. ଗଭଭୀ��ଗୁ  ର୍ାତ ଜଳମାଗଭୁ 
�କିଟର� ଏବଂ ଏଇର�ଟ� ଠା�ଗୁ  େପୂ�ର�  ବାୟଗୁର�ାଧଭୀ ପଲିଥି� ବ୍ୟାଗର�  
�ମଗୁ�ା ସଂଗ୍ରେ କ�ାଯିବା େ�କା� l ଥର� ରପା��ଭୀ�ଗୁ   �ମଗୁ�ା ସଂଗ୍ରେ ରେବl 
ମାରତ୍ର ତଗୁ �ନ୍ତ ବାୟଗୁର�ାଧଭୀ ଭାବର� ରପାରଟଭୁବଗୁଲ /ରବଞ୍ଚ ଟପ �ଡ଼ିକ୍ସ ମିଟ� 
ସାୋଯ୍ୟର�  �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା (ORP) ପ�ଭୀକ୍ଷା କ�ାଯିବା େ�କା� l

�ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା (ORP) ତରୁଟକିଗୁ କମ କ�ବିା ପାଇଁ ର୍ାତ ଜଳମାଗଭୁ �କିଟର� 
ଅତ ିକମର� ୩ �ମଗୁ�ା ସଂଗ୍ରେ କ�ବିା, ପ୍ରରତ୍ୟକ �ମଗୁ�ା ସ୍ଳ� ଏକାଧିକ ମାପ 
ଥିବା ଏବଂ ୧୦ ରସ. ମି. ଗଭଭୀ��ଗୁ  �ଆିଯାଇଥିବା େ�କା� ମାଟ ିଏବଂ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ସଂଗ୍ରେ ସ୍ଳ� �ମଗୁ�ାକଗୁ ପଲିଥି� ବ୍ୟାଗର� ୋ�ାୋ� ି ପ�ମିାଣକଗୁ ଅନ୍ତମି 
ପ�ମିାଣ େଆିଯାଇଥିବା େ�କା� l
ଗେ� ଚଙି୍ଗୁଡ଼ ିଚାଷ ରପା��ଭୀ ତରଳ ସଂଚତି କଳା �ଙ୍� ପଙ୍କ ରପା��ଭୀ� ମା� 
କମ କ�ଥିାଏ ଏବଂ ପ୍ରତକିପୂଳ �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା (ORP) କଗୁ ସପୂଚାଏ l ସଵିା (CIBA) 
ଅଧୟ� �ଗୁ  ଜଣl ଯାଇଛ ିରଯ ଚାଷ� ଅବଧିର� -୨୦୦ ବା ଏୋ ଠା�ଗୁ  ଅଧିକ 
�ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା (ORP) ଗ୍ରେଣିୟ �ଗୁେଁ l ଏେ ି�କା�ାତ୍ମକ �ଡ଼ିକ୍ସ କ୍ଷମତା (ORP) 
ଦ୍ରଵଭିପୂ ତ ଅମ୍ଳଜା� ସ୍ତ�କଗୁ କମ କ�ଥିାଏ, ରମଟାରବାଲାଇଟ (ଏରମା�ଅି ଏବଂ 
�ାଇରୋଇଟ) ସ୍ତ� ବଢଥିାଏ ଏବଂ ସଲଫାଇଡ଼, ମିରଥ� ଇତ୍ୟାେ�ି ସମସ୍ୟା  ସଷିୃ୍ଟ 
କ�ଥିାଏ l ଏେ ିସମସ୍ୟାକଗୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପ�ଚିାଳ�ା ଗତ ଅଭ୍ୟାସ କଗୁ 
ଆପଣାଇବା ରଜମିତକି ି ଅ�ଗୁକପୂଳତମ ଷ୍ଟକଙି୍ ଘ�ତ୍ଵ, ସମ୍ପୂଣଭୁ ରପା��ଭୀର� 
ଵାତା�୍ବତି ଜଳ ଏବଂ ବାୟଗୁ ପ�ଚିାଳ�ା, ସଠକି ସ୍ା� ର� ଏଇର�ଟ�, ଶଙୃ୍ଳା� 
ସେ ରକନ୍ଦ୍ରଭୀୟ ଜଳ �ଷି୍ାସ� ପ୍ରଣାଳଭୀ ଏବଂ ଭା� ିପମ୍  ଦ୍ା�ା  ପଙ୍କ �ଷି୍ାସ� 
କ�ବିା ଇତ୍ୟାେ ିପଦ୍ତକିଗୁ ଆପଣାଇବା ଇତ୍ୟାେ ିେ�କା� l


