
ntz;Gs;sp Neha; jhf;fk; vd;gJ cyfstpy;  ,why; tsu;g;G 
Fsq;fspy; Vw;gLk; nfhba itu]; Neha; njhw;whFk;.  ,it 
ngUk;ghYk;  GwNthLila (Crustaceans) Fwpg;ghf  (Penaeid) 
gpidL ,why;fshd Gyp ,why; (P.monodon)  gRgpf; nts;is 
,why; (P.vannamei)> ,e;jpa nts;is ,why; (P.indicus) kw;Wk;  
ez;LfisAk; jhf;ff;$baJ.  ,it midj;J ,why; 
tsu;r;rp epiyfspYk; Neha;  Vw;gLj;jf;$baJ. 

Gyp ,whypd;; (P.monodon) GwNthl;bd; kPjhd tl;l tbt ntz;Gs;sp

ntz;Gs;sp Nehapd; mwpFwpfs; vd;d?
ghjpf;fg;gl;l ,why;fs;> grpapd;ik> Nrhk;gy;> rptg;G epw 
cly; khw;wk; kw;Wk; KJF Xl;bYk; Gw clw;$l;bYk;  
tl;ltbt ntz;Gs;spfs; njd;gLk;. grpgpf; nts;is 
,why;fspy; ntz;Gs;spfs; njspthfj; njupahkYk;  
,Uf;fyhk;. ,why;fspy; Neha;njhw;W Vw;gl;l  2-3 ehl;fspy;  
,wg;G Vw;gLtNjhL Kjy; ,wg;G njhlq;;fpajpypUe;J 5-7 
ehl;fSf;Fs;shfNt 80-90% ,why;fs; ,we;J tpLfpd;wd.

 ntz; Gs;sp Neha; (wsd)

ntz;Gs;sp Neha; Nehaf;;fhuzp vJ?
,e;Neha;f;fhuzp (White Spot Syndrome Virus (WSSV) 
ntz;Gs;spf; FwpaPL eQ;Rapup MFk;. ,it cUis tbtk; 
nfhz;l ,ul;il ,io b.vd;.V cl;fU mkpyk; nfhz;ljhFk;. 

gRgpf; nts;is ,whypy; (P. vannamei) 
ntz;Gs;sp Neha;

gRgpf; nts;is ,whypy;  
(P. vannamei) ntz;Gs;sp Neha;
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nrq;Fj;J Kiwapy; Neha;g;guty;

fpilkl;l Kiwapy;  
Neha;g;guty;

Neha;f;flj;jpfs;

jd;dpd Cd; cz;Zjy;

ePhpd; %yk; guTjy;

capuw;w Neha;f;flj;jpfs;
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fPo;f;fz;l nray;Kiwfs; %yk; ,ij 
jLf;fyhk;. 
   Neha; fhuzpfs; <ukhd epyq;fspy; epiyj;J epw;f $bait. 

ey;y Kiwapy; Fsj;jpid jahu; nra;a> Fsj;jpd; mbapy;  
cs;s fUg;G kz;iz mfw;w Ntz;Lk;> ed;F cyu itj;J  
Rz;zhk;G Nghd;wtw;iw njspf;f Ntz;Lk;. ,why; tsu;g;G 
Row;r;rpfSf;fpilNa Fiwe;jJ 3-4  thuq;;fs; KOtJkhf 
cyutpl Ntz;Lk;. 

   Neha; fhuzpfshd  ez;Lfs;> ikrpl;]; (Mysids),  ed;dPu; 
Kfl;Lg;g+r;Rfs; kw;Wk; gpw GwNthLila  capupdq;;fs; 
cl;GFjiy jtpu;f;f Ntz;Lk;.

   ntspapypUe;J  tsu;g;G Fsj;jpw;f;F vLf;Fk; ePiu  Neha; 
jLg;ghid nfhz;L Rj;jk; nra;J gad;gLj;j Ntz;Lk;. 

   P.C.R. Nrhjid nra;J Neha; fpupkp jhf;fk; ,y;yhj ,why;  
FQ;Rfis Fsj;jpy; tplNtz;Lk;.

   ePu;Njf;f Fsk; mikj;jy;> gwit kw;Wk; ez;LfSf;F Ntyp 
mikj;jy; kw;Wk; kdpju;fs; gad;gLj;Jk; cgfuzq;fs; 
kw;Wk; gz;lq;;fis  Kiwahd Jg;GuT Ngzy; Nghd;w 
fz;bg;Gldhd capu;fhg;G Kiwfis filgpbf;f Ntz;Lk;. 

   ,why;; tsu;g;gpy; rpwe;j Nkyhz;ik Kiwfshd  ey;y jukhd 
ePu; guhkupg;G> Kiwahd czT gad;ghL kw;Wk; ,why;fspd; 
MNuhf;fpak; Nghd;w fhuzpfis  Kiwahf fz;fhzpf;fg;gl 
Ntz;Lk;. 

   fbdkhd R+o;epiyfis Vw;gLj;;Jk; fhuzpfshd  Fiwthd 
ePupd; Mok;> mjpfgbahd ,why;fs; ,Ug;G nra;jy;> Fiwe;j 
ePu; juk; kw;Wk; mjpf ntg;gepiy Nghd;wtw;iw jtpu;f;f 
Ntz;Lk;.

Gyp ,whypy; (P.monodon) ntz;Gs;sp Neha; ntz;Gs;sp itu]; jhf;fkile;j  Fl;ilapy;  mtrufhy mWtil

guTk; Kiw 

ntz;Gs;sp Neha; fpil kw;Wk; nrq;;Fj;J vd ,UtopfspYk; 
gutf;$baJ. ,e;Neha; nrq;;Fj;J guty; Kiwapy; jhapypUe;J 
FQ;RfSf;F Neubahf Neha;fis flj;JfpwJ. vdNt 
vg;nghOJk; ntz;Gs;sp Neha;f;fhz PCR gupNrhjid nra;J> 
Neha; fpUkp ,y;yhky; cs;s ,why; FQ;Rfis gz;izfspy; 
,Ug;G nra;a Ntz;Lk;. 

,e;Neha;   fpilkl;l  Kiwapy; Neha; flj;jpfs; my;yJ 
jd;dpd Cd; cz;Zjy; %yk;  guTfpwJ.  fly; kw;Wk; ctu; 
ePupYs;s gy GwNthLila capupdq;fshd ez;Lfs; ];$y;yh 
kw;Wk; fly; Kfl;Lg+r;rpfs;  ,e;Neha;f;F Neha; Vw;ghdhfNth 
my;yJ Neha; flj;jpahfNth nray;gLfpwJ.  fZf;fhypfs; 
my;yhj  GwNthLila  ,dq;;fs; (gyhd]; ,dk;) kw;Wk;  
mdypl;  (gy;Ez;Ks; GOf;fs;) Nghd;w capupfSk; ,e;Neha; 
flj;jpahf nray;gLk;. vdNt ,ij jLf;f  ePu; Vw;Wk; Kd; 
ePupid tbfl;l Ntz;Lk;.  gpwF Neha; flj;jpfis jtpu;f;Fk; 
nghUl;L jFe;j jLg;Gfis mikf;f Ntz;Lk;.

   jukhd capu; Cf;fpfs; kw;Wk; jLg;Gj;jpwd; Cf;fpfspd; 
rupahdstpyhd gad;ghL  gaDilajhf mikAk;. 

   ,why; tsu;g;G fhyj;jpy;  capUld; / Neha;j; jhf;fg;gl;l 
,why; khjpupfs; 95% vj;jdhypy;  Nrfupj;J Ma;tfq;;fSf;F 
mDg;gg;gl;L ntz;Gs;sp Neha; gupNrhjid  nra;a Ntz;Lk;.

Neha;njhw;W Vw;gl;lTld; nra;a  
Ntz;baitfs; :
   tsu;g;G fhyj;jpy; Neha;njhw;W Vw;gl;lhy; cztpLjiy 

Fiwf;fyhk;.  ,J ePupd; ju Nkyhz;ikia fl;Lf;Fs; itf;f 
cjTk;. NkYk;  Rz;zhk;G ,l;L mjd; mkpy fhuj;jd;ikia 
(pH) 7.5f;F Nky; itf;f Ntz;Lk;. Neha;njhw;W Vw;gl;l 
Fsq;;fspd;; mUfpy; ,Uf;Fk; tptrhapfs; ePu; gupkhw;wj;ij 
jtpu;f;f Ntz;Lk;.  NkYk;  ghjpf;fg;gl;l ,why; gz;izfspy; 
cs;s tiyfs;> Foha; kw;Wk; glFfis gad;gLj;JjiyAk; 
jtpu;f;f Ntz;Lk;. 

   ,wg;G tpfpjk; mjpfupf;Fk; gl;rj;jpy;  cldb mWtil nra;a 
Ntz;Lk;.  mjw;F  if tiyfis gad;gLj;j Ntz;Lk;. 
,jd; %yk;  Neha; njhw;Ws;s ePu;  kw;w Kf;fpa ePu;epiy 
Mjhuq;fSld; fyg;gij jLf;fyhk;. 

   ,we;j ,why;fis  ,why; gz;izfspypUe;J tpyf;fp  
NtnwhU ,lj;jpy;  Gijf;f Ntz;Lk;. 

   ghjpf;fg;gl;l Fsj;jpd; ePupy; 50ppm FNshupd; ,l;L 
2-3 ehl;fs; fopj;J> Rj;jpfupj;J xU ehs; KOtJk;  
Mf;]p[Ndw;wk; nra;J gpwF  ePiu ntspNaw;w Ntz;Lk;. 

   mUfpYs;s  tptrhapfSf;F Neha; fhuzk;> cldb mWtil 
kw;Wk;  ePu; ntspNaw;Wk; fhy Neuk; Nghd;wtw;iw Kiwahf 
njupag;gLj;j Ntz;Lk;. 

   ePupid ntspNaw;Wtjw;F Kd; Rj;jpfupg;G Fsj;jpy;  (ETS) 
Rj;jpfupj;J gpd;G ntspNaw;w Ntz;Lk;. 

jLf;Fk; Kiw

ntz;Gs;sp Neha;f;F kUe;Jfs; ,y;iy vd;gjhy;  cupa jLg;G eltbf;iffs; %ykhf kl;LNk ,e;Nehapidj; jtpu;f;f ,aYk;. 



fizaf;fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghupbah]p]; (HPM)

ikf;Nuh];Nghupbah]p]; vd;why; vd;d?
fizaf; fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghupbah]py; (HPM) vd;Dk; 
NehahdJ vd;bNuhirNlhNrhtd; N`gl;lNlhgpidap 
(EHP) vdg;gLk; xl;Lz;zpahy; Vw;gLfpwJ. ,e;NehahdJ 
Kjd; Kjyhf  2009-k; Mz;by; jha;yhe;jpy;  Gyp 
,why;fspy; (Tiger Shrimp) fz;lwpag;gl;lJ. jw;NghJ ,e;jpah 
kw;Wk; njd;fpof;F Mrpa ehLfspy; ,e;Neha; gutyhf 
fhzg;gLfpwJ. ,e;j Ez;Zapup fizaf; fy;yPuiyg; 

ghjpg;gjhy; ,e;Neha; fizaf;fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghupbah]
p]; vd miof;fg;gLfpwJ. ,e;Neha; ,why;fspd; tsu;r;rpiag; 
ghjpj;;J ,why; gz;izfspd; cw;gj;jpj;jpwidf; Fiwj;J 
nghUshjhu ,og;gpid Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

ve;jnje;j ,why; ,dq;;fs;  EHP My; 
ghjpf;fg;gLfpd;wd.
Gyp ,why; (Penaeus monodon) gRgpf; nts;is ,why; 
(P.vannamei) kw;Wk; thio ,why; (P.merguiensis) Mfpa ,why; 
tiffs; ,e;Nehapdhy; ghjpg;gilfpd;wd.

EHP Neha;j; njhw;wpd; mwpFwpfs; ahit?

,e;Neha;f;nfd;W jdpj;Jtkhd mwpFwpfs; vd;W vijAk; 
$w ,ayhJ. Mdhy;  ngUk;ghYk;  ,it fz;lwpAk;NghJ  
Neha;j; jhf;fg;gl;l ,why;fspd; tsu;r;rp  ghjpf;fg;gLtJld;> 
mtw;wpd; kyf;fopTfs; ntz;ik epwj;jpy;  ,Uf;Fk;.  NkYk; 
jPtpukhf Neha; jhf;fg;gl;l gz;izfspy; tpg;gpupNah]
p]; Nghd;w ghf;Bhpahf;fs; ngUfp ,wg;G tpfpjk;  mjpfkhf 
tha;g;Gs;sJ. 

EHP vt;thW ghTfpwJ?
EHP nry;Yf;Fs; ];Nghh;fis cUthf;Fk; xl;Lz;zpahFk;. 
,it fizaf;fy;yPuypd; Njhy; Nky;Gwr;nry;ypd; 
irl;Nlhg;gpshrj;jpy; gy;fpg;ngUFfpd;wJ.  Neha; jhf;fg;gl;l 
,why;fs; ntspNaw;Wk; kyf;fopTfshYk;> mtw;wpd; 
jpRf;fis kw;w ,why;fs;  cz;gJ> Fsj;jpd; ePu; kw;Wk; 
mbkl;l frLfspy; jq;fpAs;s ];Nghu;fs;; %yk; mLj;j  
,why;fSf;F ,e;Neha; guTfpd;wJ. 

Size variation

White faecal strings floating on the surface of pond

Size variation White gut

White gut Normal gut White gut

Normal gut

tsh;r;rp FiwghL

nts;isf;Fly; nts;isf;Fly;rhjhuzf;Fly;

rhjhuzf;Fly;

nts;isf;Fly;

Size variation

White faecal strings floating on the surface of pond

Size variation White gut

White gut Normal gut White gut

Normal gut
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EHP vg;gb fz;lwpa Ntz;Lk;? 

Neha; jhf;fg;gl;l ,why;fspd; kyf;fopTfspy; cs;s 
];Nghu;fis fz;lwptjhYk;> fizaf;fy;yPuypd; 
jpRf;$wpaiy Ez;Nzhf;fp %yk; Muha;tjd; %ykhfTk; 
,e;Nehapid fz;lwpayhk;. ,k;Kiwapd; %ykhf jPtpukhf 
ghjpf;fg;gl;l  ,why;fspy; kl;Lk; ];Nghh;fis fhz ,aYk;. 
Muk;gfhy Neha;fis fhz ,ayhJ. vdNt ,tw;iw 
%yf;$W Ma;T (PCR) %yk; fz;lwpayhk;. tpiuthfTk; 

EHP LAMP ghpNrhjidEHP PCR ghpNrhjid

Jaroenlak etal 2014

Positive      Negative

Start

65 °C, 60 min

LAMP detection of EHP

Jy;ypakhfTk; EHPI fz;lwpayhk;. rkPgj;jpy; ICAR-CIBA 
EHP  fz;lwpa rkntg;gepiyapy; kbg;Gfshy;  J}z;lg;gl;l 
ngUf;fr; (LAMP) Nrhjidia cUthf;fpAs;sJ.  ,jd; jpwd; 
PCRf;F ,izahdJ NkYk; tptrhapfspd;  gz;izfspNyNa 
gad;gLj;jKbAk;. NkYk;  ,jw;F PCR Nghd;W tpiy cau;e;j 
fUtpfs; Njitapy;iy. NkYk; ,e;Nehapid fz;lwpa 
capUs;s ghjpf;fg;gl;l ,why; FQ;Rfs;  kw;Wk; mjd; 
kyf;fopTfs; cfe;jJ. 

fizaf;fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghupbah]p]; (HPM) 
jLg;G kw;Wk;  fl;Lg;gLj;Jk; Kiwfs;

 ,why; tsu;g;G gz;izfspy; capu;fhg;G kw;Wk; rpwe;j 
Nkyhz;ik eilKiwfis filgpbg;gjd; %yk; 
,e;Nehapid fl;Lg;gLj;jyhk;. ,e;Neha; fhuzpapd; 
];Nghu;fs; fz;lwpag;gl;lhy; mtw;iw ,why; 
Fl;ilapypUe;J mfw;WtJ kpfTk; fbdkhdJ. vdNt 
tptrhapfs;  jFe;j newpKiwfis filgpbf;f  Ntz;Lk;. 
Xt;nthU mWtilf;Fg; gpwFk; Fsq;;fis jFe;j Kiwapy; 
cyu tpl Ntz;Lk;. tsu;g;G Fsj;jpid fpUkp ePf;fk; nra;a 
Fsj;jpd;; mbgFjpia fhy;rpak; Mf;;i]L (CaO)>  6 ld;/

n`f;lu; gad;gLj;j mwpTWj;jg;gLfpwJ. Rz;zhk;G 
njspj;J kz;zpd; fhuj; jz;ikia   pH 12 cau;j;Jtjd; 
%yNk EHP ];Nghu;fis mopf;f ,aYk;.  Fsj;jpd; mb 
kl;lj;ij Mokhf (10-12 nr.kP) cOJ  CaO ,lNtz;Lk;. 
gpwF Rz;zhk;G ,l;L <ug;gLj;j Ntz;Lk;.  gpwF 
cyutpl;L xU thuk;  fopj;J ePu; Vw;wk; nra;a Ntz;Lk;.  
tptrhapfs; %yf;$W Ma;T (PCR) nra;J EHP Neha; 
njhw;W mw;w  FQ;Rfis tsu;g;G Fsj;jpy; tplNtz;Lk;. 
FQ;R nghupg;gfj;jpy;; jha; ,whYf;F nfhLf;fg;gLk; capu; 
czTfis PCR Nrhjid %yk; EHP ,y;yhjij cWjp 
nra;J toq;f Ntz;Lk;.

Giemsa staining of EHP spores Phloxine staining of EHP spores TEM of EHP sporesfpk;rh epwNkw;wg;gl;l EHP ];Nghh;fs; GNshf;]pd; epwNkw;wg;gl;l EHP ];Nghh;fs; vyf;l;uhd;  Ez;Nehf;fpapy;  
EHP ];Nghh;fs;

Neh;kiw vjph;kiw

Muk;gk;



jPtpu fizaf; fy;yPuy; erpT Neha; ,J Kjypy; Muk;gfhy ,wg;G 
Neha;f;Fwp vd;W mwpag;gl;lJ.  NkYk; ,J itu]; Neha;njhw;W 
Nghd;W ngUk; Nrjj;ij  Vw;gLj;Jk;  fhuzpahf ,why; 
tsu;g;gpy;  mwpag;gLfpwJ. ,J ,why; tsh;g;gpy; Kg;gJ Kjy; 
Kg;gj;ije;J ehl;fSf;Fs; Njhd;wp ,why;fspy;  mjpfg;gbahd 
,wg;G tpfpjj;ij Vw;gLk;Jk;. jw;nghOJ ,jd; fhuzp tpg;upNah 
ghuh`pNkhiybf]; vd;Dk;  ghf;Bupah tifiar; rhu;e;jJ 
vd;Wk; NkYk; ,J Pir AB kugZ nfhz;l  g;sh];kpl; b.vd;.V.it 
ngw;Ws;sJ vd;Wk; fz;lwpag;gl;lJ. ek; ,e;jpa ehl;by; ,Jtiu 
,e;Neha; ve;jtpj jhf;fj;ijAk; Vw;gLj;jtpy;iy. 

,e;jpah AHPND mr;RWj;jiyf; nfhz;lUf;fpwjh?  
,e;Neha; Kjd;Kjypy; 2009-y; rPdhtpy; fz;lwpag;gl;lJ. ,Jtiu 
fpof;F Mrpa ehLfshd tpal;ehk;> kNyrpah> jha;yhe;J ehl;by; 
mopit Vw;gLj;jpAs;sJ.  2017y; gq;fshNjrpid jhf;fpaJ vd;w 
nghOjpYk;  ek; ,e;jpa ehl;by; ,Jtiu  fz;lwpag;gltpy;iy.  
,Ue;jnghOjpYk;  ,jd; mopTjd;ikia fUj;jpy; nfhz;L 
cau;kl;l fz;fhzpg;G kw;Wk; tpopg;Gzu;T eltbf;iffs;  
tptrhapfs; kw;Wk; mwptpay; Jiw rhu;e;j mikg;Gfspd;  kj;jpapy; 
Njitg;gLfpwJ. 

AHPNDf;;F fhuzkhd Neha;f;fhuzp vJ?  
fly; kw;Wk; ctu;ePupy; ,Uf;Fk; xU Fwpg;gpl;l tif ghf;Bupahthd 
tpg;upNah guh P̀Nkhiybf;]; jdJ gpsh];kpby; Pir-AB er;R 
kugZitg;  ngw;Ws;sJ. Pir-AB kugZ Pir-A  kw;Wk; Pir-B 
g+r;Rf;nfhy;yp er;Rfis cw;gj;jp nra;fpd;wJ. ,e;jtpU er;Rf;fs; 
AHPND cUthf;Ftjw;F mtrpakhdJ. tpg;upNah Nfk;ngy;yp 
kw;Wk;  tpg;upNah  Xntz;]p Nghd;w  kw;w neUq;fpa njhlu;Gila 
ghf;Bupah ,dq;;fspy; rpy  kugZ khw;w  tiffs; Pir-AB er;R 
gpsh!];kpLfis flj;jp AHPNDI Vw;gLj;jyhk; vd jw;Nghija 
Ma;Tfs; njhptpf;fpd;wd. 

,why;fspy; ve;j ,dfq;;fs; ghjpf;fg;gLfpd;wd?
Gyp ,why; (P. monodon)  kw;Wk; gRgpf; nts;is ,why; (P. vannamei)  
Mfpait AHPND njhw;Wf;F vspjpy; ghjpg;gilfpd;wd. 

jPtpu fizaf;fy;yPuy; erpT Neha;  mwpFwpfs; vd;d?
   ,why; gz;izfspy Kjy; Kg;gj;ije;J ehl;fSf;Fs;  

mrhjhuzkhf mjpfgbahd  ,why;fs; ,we;Jg;NghFk;.  
   ,e;Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;L ,we;j  ,why;fs;  jz;zPupy; 

kpjf;fhky;  Fsj;jpd; fPNo %o;fpg;NghFk;. 
   ghjpf;fg;gl;l ,why;fs;  nky;ypa NjhNyhL  kw;Wk; czTf; 

Fly; ntWikahfNth my;yJ  miuFiwahfNth 
epiwe;J ,Uf;Fk;.
   fy;yPuypd; epwk; ,og;G Vw;gl;L ntspu; ntz;ik epwj;jpy; 

Njhd;Wk; 
   fizaf;fy;yPuypd; epwk; khwp kpf rpwpajhfNth my;yJ 

RUq;fpNah fhzg;gLk;. 
   ek; tpuy;fshy; fizaf;fy;yPuiy eRf;Fk; NghJ kpf 

fbdkhf ,Uf;Fk;. 
   rpyNeuq;fspy;; fizaf;fy;yPuypy; fUk;Gs;spfs; my;yJ 

fUg;G epwf; NfhLfs;  Njhd;WtJ ,e;Nehapd; mwpFwpfs; 
MFk;. 

TCBS jl;by; ghf;Bupahfspd; tsu;r;rpiaf; fhl;LfpwJ 

jPtpu fizaf; fy;yPuy; erpT Neha;/  
Muk;gf;fhy  ,wg;G Neha;f;Fwp (AHPNd/EMs)
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jPtpu fizaf;fy;yPuy; erpT Neha; fz;lwpjy;
Neha; mwpFwpfs; jtpu fizaf;fy;yPuiy jpRf;$wha;T 
(Histopathology) nra;tjd; %yk; mjd; RUf;fk;  epwkpog;G 
kw;Wk;  ghf;Bupahtpd; tsu;r;rp Mfpatw;iw fz;lwptjd; 
%yk; mwpayhk;.  Pir-A kw;Wk; Pir-B er;R kugZf;fis 
,yf;fhff;nfhz;l rkPgj;jpy; cUthf;fg;gl;l AP-4 g;iuku;  
Kiwapd; gb PCR Nkw;nfhz;L Neha; cWjpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

jPtpu fizaf;fy;yPuy; erpT Neha; vt;thW 
jLg;gJ?
   ,why;fis ,Ug;G nra;j Muk;g fhyq;fspy; Fsq;;fis 

njhlu;e;J fz;fhzpf;f Ntz;Lk;.  
   Fsk; jahupg;gpy; fLikahd nfhs;iffis gpd;gw;w 

Ntz;Lk;.  (cyutply;> coT nra;jy;> Rz;zhk;G 
njspj;jy; Nghd;wit).  ,J fle;j gad;ghl;bypUe;j  
Fsj;jpYs;s  midj;J ghf;Bupah kw;Wk; ituy; Neha; 
fpUkpfis ePf;f cjTk;. 
   gz;izfspy; capu;ghJfhg;G Kiwfshd  ePu;Njf;Fk; 

Fsq;;fs; mikj;jy;;> nghJ ePu;epiyapUe;J 
jz;zPu; vLg;gij jtpu;j;jy; kw;Wk; gwitfs; 
tuhtz;zk;  tiyfs; mikg;gJ Nghd;w Kiwfis 
ifahsNtz;Lk;.  
   FQ;R nghupg;gfq;;fspypUe;J  ,why; FQ;Rfis ngw;w 

cld; Kiwahd Neha; gupNrhjid nra;a Ntz;Lk;. 
   ehw;wq;;fhy; mikj;J ,why; FQ;Rfs; ngupjhdTld; 

Fsq;;fspy; ,Ug;G nra;a Ntz;Lk;.
   ,why;fis tsu;g;G Fsq;fspy; mjpfk; ,Ug;G nra;jiy 

jtpu;f;f Ntz;Lk;.
   cfe;jsT Cl;lj;ij toq;;f Ntz;Lk;. NkYk; Njitf;F 

mjpfg;gbahd jPtdkpLjiy jtpu;f;f Ntz;Lk;.
   ,why; gz;izfspy; Fsk; jahupf;Fk;nghOJk;> 

tsu;g;G fhyj;jpYk; Ngrpy;y]; kw;Wk; yhf;NlhNgrpy;y]; 
nfhz;l GNuhgahbf; ghf;Bupahf;fspd; gad;ghL 
cjtpahf ,Uf;Fk;.  

   gNah gpyhf; vd;Dk;  ghf;Bupah capu;fw;iw Kiwfis 
filgpbg;gjd; %yk; ,e;Nehapd; jhf;fj;ij 
Fiwf;fyhk;. 
   jpNyg;gpah kPd; tiffis ,why; tsu;g;G Fsq;;fspy; 

tpLtJ Mfpa Kiwfs; %yKk;  ,e;Nehia 
Fiwf;fyhk;. 
   %lg;gl;l kWRow;r;rp mikg;Gfs; my;yJ ,why; tsu;g;G 

Fsq;;fspy; ePu;;gupkhw;wj;ij jtpu;f;f Ntz;Lk;. 

ve;jnthU Gjpa NehiaAk; cWjpgLj;j tptrhapfs;  
ICAR-CIBA-tpd; MNyhridfis ngwNtz;Lk;.
Nkw;$wpa fizaf;fy;yPuy; Neha;fhd mwpFwpfis 
,why;fspy; fz;lhy;  ,why; gz;izahsu;fs; ICAR-
CIBA-it njhlu;Gnfhs;s mwpTWj;jg;gLfpwhu;fs;. ,jd; 
%yk; tpupthd tprhuiz Nkw;nfhs;sg;gl;L Neha; 
cWjpg;gLj;jg;gLk;. ,e;Nehia fz;Lgpbf;f ,we;j my;yJ  
gjg;gLj;jg;gl;l ,why;fis Ma;tfj;jpw;F mDg;GtJ rpwe;j 
KiwahfhJ. ,wf;Fk; jUthapYs;s  ,why;fis Kiwahd 
topKiwfspy; ghJfhj;J Ma;tfj;jpid milar; nra;tjd; 
%yk;  ,e;Neha; njspthf fz;lwpayhk;. 

ek; ehl;by; ,Jtiu ,e;Neha; fz;lwpag;glhjjhy; ehk; 
Kd;ndr;rupf;ifAld; nray;gl;L ,e;Neha;fhd mwpFwpfs; 
njd;gl;lhy; FWfpa fhyj;jpy;  fz;lwpe;J cWjp nra;tjd; 
%yk; Neha; guthkYk; jtpu;f;f KbAk;. mt;thW ,e;Neha; 
jhf;fk;  cWjp nra;ag;gl;lhy; mf;Fsj;jpd; Njitf;Nfw;g er;R 
fpUkpehrpdpahd FNshupid(Chlorine) njspj;J mf;fpUkpfs; 
rhFk;tiu  Fsq;;fspy; ,Ug;G nra;J  gpd;G me;j ePupid 
cupa Kiwapy; Rj;jpfupj;J ntspNaw;w Ntz;Lk;.

cyu;e;j Fsj;jpd; mbg;ghfk;

gNahgpyhf;

AHPND ghjpj;j ,why; kw;Wk; fiza fy;yPuy; (jpRf;$wha;T) 



jir erpT njhw;W Neha; vd;why; vd;d?
jir erpT njhw;W Neha; vd;gJ itu]pdhy; ,why; 
tsu;g;G Jiwapy; Vw;gLk; nfhba  NehahFk;. ,J jir 
erpT njhw;W itu]; (IMNV) fhuzkhf Vw;gLfpwJ.  ,e;j 
Neha;  Kjd; Kjypy; grpgpf; nts;is ,whypy;   (P. vannamei) 
gpNurpypy; 2002-k;  Mz;Lk;  kw;Wk; mjd; gpwF 2006-k; 
Mz;L ,e;NjhNdrpahtpd; [hth jPtpYk;  fz;lwpag;gl;lJ.  
jir erpT njhw;W itu]; (IMNV) njhw;W fhuzkhf 
Vw;gl;l ,og;G 2002 Kjy; 2006k; Mz;L tiu  gpNurpypy; 
$100 kpy;ypad;fshFk;. NkYk;  ,e;NjhNdrpahtpy;  
2010-k; Mz;L Vw;gl;l ,og;G $1 kpy;ypadhFk;.  rkPgj;jpy; 
,e;Neha; ,e;jpahtpd; rpy ,why; gz;izfspy; 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ.

jir erpT njhw;W Neha; fhuzp vJ?
jir erpT njhw;W itu]pdhy; (IMNV) ,e;Neha; Vw;gLfpwJ. 
,J ,ul;il ,iof;nfhz;l Mu;.vd;.V (R.N.A) itu]
hFk;. NkYk; ,e;j itu]; nlhbtpupbNa (Totiviridae) vd;Dk; 
FLk;gj;Jld;  neUq;fpa njhlu;GilaJ. 

jir erpT njhw;wpd; (IMN) mwpFwpfs; vd;d?
Neha;j; jhf;fg;gl;l  ,why; gz;izfspy;, ,why;fs; 
ke;jkhfp, ePupd; Nkw;gug;gpy;  epiyjtwp, jpir jtwp 
ePe;Jfpd;wd.  ,why;fspd; czT tpfpjj;jpy;  jpBu; tPo;r;rp 
Vw;gLfpwJ.  ,why;fspd; tapw;Wg; gFjpfspy;  rpije;jg; 
gFjpfs; ntz;ik kw;Wk; rpte;Jk; fhzg;gLtJld;; mJ 
thypd;  Edp gFjp tiu ePs;fpwJ. NkYk;  mg;gFjpfs; nte;jJ 
Nghd;w Njhw;wk; mspf;Fk;. ghjpf;fg;gl;l Fsq;;fspd; 
czT tpfpjhr;rhu khw;wk; (FCR) mjpfupf;fyhk;. cldb 
,wg;G mjpfupj;J ePz;l ehl;fSf;F njhlUk;. nghJthf 
,wg;G tpfpjk;  40 Kjy; 70 rjtpfpjk; ,why; gz;izfspy; 
Vw;gLfpwJ. ntg;gk;> cg;Gj;jd;ik Nghd;wtw;wpy;  Vw;gLk; 
jpBu; khw;wq;fs; fbd epfo;it Vw;gLj;Jtjd; %yk; 
Nehapd; jhf;fj;ij mjpfgLj;jyhk;. rpy Neuq;;fspy; Neha; 
Fiwe;j ,wg;GfSld; ePz;l ehl;fSf;Fk; njhluyhk;.

tapw;Wg; gFjpfs;  kw;Wk; thypd; Edp gFjpfs;  ntsPu;epwj;jpYk; rikj;j ,why; Nghd;Wk; ghjpf;fg;gl;l ,why;fs; fhzg;gLk; 

jir erpTw;w ,why;

jir erpT njhw;W Neha; (IMN)
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jir erpT njhw;W vt;thW guTfpwJ?
,e;Neha; jd;dpd Cd; cz;Zjy;) %ykhf fpilkl;lkhf 
guTfpwJ. jhapypUe;J FQ;RfSf;F nrq;Fj;jhd 
Kiwapy; guTfpd;wd. gpiud; ,why; (Artemia franciscana),   
,UNjhLila rpg;gp (bivalves) kw;Wk; kzpf;fl;L GO 
(Polychaete worms) ,e;Neha;flj;jpfshf  nray;gLfpd;wd. 

jir erpT njhw;W (IMN) vt;thW fl;Lg;gLj;j KbAk;?

,e;Neha;f;F ve;j rpfpr;irAk; ,y;iy. rpwe;j jLg;G Kiwfspd; 
%yk;  ,it guTtij jLf;fyhk;. 

Neha;fisj; jtpu;g;gjw;F gpd;tUk; eilKiwfs; cjTfpd;wd. 

   jir erpT jhf;fk; ,y;yhj jha; ,why;fis  
nghupg;gfj;jpy; gad;gLj;Jtjd; %yk;  ,e;j itu]
pd; ngUf;fj;ij gRgpf;  nts;is ,why; gz;izfspy; 
Fiwf;fyhk;.  

   MNuhf;fpakhd 15 ehl;fSf;F Nkw;;gl;l  ,why;  
FQ;Rfis Nju;e;njLj;J mij %yf;$W Ma;T (PCR) 
Nrhjid %yk;  jir erpT Neha; jhf;fk;  ,y;yhjij 
cWjp nra;J gz;izapy; ,Ug;G nra;a Ntz;Lk;. 

   ,e;Neha; jhf;fg;gl;l ,why; gz;izfspy; Fl;ilfis 
gz; nra;J kPz;Lk; jir erpT njhw;W  my;yhj gRgpf; 
nts;is ,why;fis ,Ug;G nra;tjd; %yk;  mjd; 
kWepfo;it jLf;fyhk;.

   capu;fhg;G jpl;lq;;fis fLikahf  ,why;Fsq;;fspy; 
gad;gLj;j Ntz;Lk;.  ePu;j;Njf;f Fsq;;fs;  mikj;jy;> 
gwitfs; kw;Wk;  ez;Lfs; Gfh tz;zk; jLg;G  
Ntypfs; mikj;jy;> ,ae;jpuk; kw;Wk;  cgfuzq;;fis 
ed;F J}a;ik nra;tjd; %yk; jtpu;f;fyhk;. 

   rpwe;j Nkyhz;ik nray;Kiwahd  ePupd;  juj;ij  
guhkupj;jy;> Kiwahd czit gad;gLj;Jjy; kw;Wk;  
njhlu;e;J fz;fhzpj;jy; %yk; ey;y MNuhf;fpakhd  
,why;fis cw;gj;jp nra;ayhk;.

Gjpa Neha;fis cWjpgLj;j tptrhapfs;  
ICAR - CIBAtpd; MNyhridfis ngwNtz;Lk;;.  

2017-2018-k; Mz;Lfspy;  ICAR-CIBA-tpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Neha;  fz;fhzpg;G %yk; IMN ,e;jpahtpy;  jkpo;ehL kw;Wk;  Me;jpu 
khepyq;;fspy; fz;lwpag;gl;lJ. Tptrhapfs; ,e;Neha;j;jhf;f 
mwpFwpfs; jq;fs; tsu;g;G gz;izfspy; njd;gl;lhy; 
ICAR-CIBA-it njhlu;Gnfhs;s mwpTWj;jg;gLfpwJ.  
Neha;  mwpFwpfisf; nfhz;l ghjpf;fg;gl;l ,why;fis 
cupaKiwapy; (RNA later) ghJfhg;ghf Ma;tj;jpw;F mDg;g 
Ntz;Lk;. ,we;j ,why;fs; Neha;  fz;lwptjYf;F cfe;jjy;y. 
Gjpa Neha;fisg; Nghd;W (IMN) jir erpT Nehapid jPtpu 
fz;fhzpg;Gld; jPu;f;fkhf Muhag;gl Ntz;Lk;.  jir erpT 
(IMN) cWjpgLj;jg;gl;lhy;> me;j Neha;jhf;fg;gl;l  tsu;g;G 
Fsq;;fs;  fpupkpehrpdpf;nfhz;L (Chlorine) fpupkpia mfw;w 
Ntz;Lk; gpwF cupa Rj;jpfupg;G nra;J tsu;g;G Fsj;jpd; 
ePhpid ntspNaw;w Ntz;Lk;.

 PCR Nrhjid  %yk;  cWjpnra;ag;gl;l  
IMNV Nehaj;jhf;fk;

jir ehu;fspd; fhzg;gLk;  
jpws; erpT

epzePu; Rug;gpfspd; Nfhsfq;fs;
ed;wp: mf]; Rdh;Ngh

A B



தெளனள ே� ல�ாய்க்குறி (WFS) என்றால் என்ை?
இறால் உறபத�ியபில் தெளனள ே� ல�ாய்க்குறி சேீபே்கா�ங்களில் 
தபரும் தபாருளா�ார இழபபபினை ஏறபடுத�ியுளளது. 
ல�ாய்�ாக்்கபபடட இறால்்கள தெளனள ே�சசரங்கனள 
தெளிலயறறுெ�ால் இல�ாய்க்குறி தெளனள ே� ல�ாய்க்குறி எை 
தபயரிடபபடடது. ICAR-CIBA ெபில் லேறத்காளளபபடட ஆய்வு்களில் 
தெளனள ே� ல�ாய்க்குறி பா�ிக்்கபபடட இறால்்களில் 
என்டலரானசடலடாஸுென் தெபபலடாபபிலையபியபின் (EHP) 
குறிபபபிடத�க்்க த�ாடர்பு ்கணடறியபபடடுளளது. �ாய்�ாந்து 
�ாடடில் தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியால் ஏறபடட தபாருளா�ார 
இழபபு 10-15% எை ்கணக்்கிடபபடடுளளளது. இந்�ியாெபில் 2015 
மு�ல் 17% இறால் பணனண்கள இந்ல�ாய்க்குறியால் 
பா�ிக்்கபபடடுளளது. லேலும் இந்ல�ாய்க்குறி, பா�ிக்்கபபடட இறால் 
குளங்களில் ேி�ோைது மு�ல் ப�த� தபாருளா�ார இழபபபினை 
ஏறபடுத�ெல்�து. 

தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியபின் (WFS) அறிகுறி்கள 
யானெ?

இந்ல�ாய்க்குறி பா�ிக்்கபபடட இறால் குளங்களில் தெளனள 
ே�சசரங்கள பரெ�ா்க ேி�ந்து ்காணபபடும். லேலும் உணவு 
�டடு்களிலும் தெளனள ே�சசரங்கள ்காணபபட�ாம். 
பா�ிக்்கபபடட இறால்்கள தெளனளே�சசரங்கனள தெளிலயறறும் 
ேறறும் அ�ன் குடல்்கள தெளனள/�ங்க �ிறோ்க ்காணபபடும் . 

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் (wFs)  
நமலோண்ம ெழிமு்றகள 

குளங்களின் லேறபரபபபில் ேி�க்கும் தெளனள ே�சசரங்கள 

தெளனள குடல் 

சா�ாரை குடல் 

தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியால்  
பா�ிக்்கபபடட இறால்்கள

ெளர்சசி குனறபாடு

தபாதுொ்க இறால் ெளர்பபபில் 30 மு�ல் 40 �ாட்களுக்கு பபிறல்க 
தெளனள ே�ல�ாய்குறியபின் அறிகுறி்கள த�ன்படும். பா�ிக்்கபபடட 
இறால் குளங்களில் ேி�க்கும் தெளனள ே�சசரங்கள 10 மு�ல் 
45 �ாட்களுக்கு அல்�து அ�றகும் லே�ாை ்க�க்்கடடத�ிறகும் 
ேி�ந்து ்காணபபடும். லேலும் ெளர்சசி குனறபாடு, உணவு 
ெபி்கி�ாசசாரம் (FCR) அ�ி்கரித�ல், �ளர்ொை ஓடு, ேறறும் 
இறால்்களின் �ிைசரி இறபபு்களும் ்காணபபடும். �ளர்ொை ஓடால் 
பா�ிக்்கபபடட இறால்்கள குளங்களின் லேறபரபபபில் லசார்ந்ததும், 
�ளர்ொ்க �ீந்�ியும் ்காணபபடும்.
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வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி கண்டறியும் மு்ற

தெளிபபுற ல�ாய் அறிகுறி்கனள �ெபிர்தது, இந்ல�ாய்க்குறினய 
்கனணய்கல்லீரன� �சுக்்கி (squash) ஆய்ெ�ின் மூ�மும் 
�ிசுக்கூராய்ெ�ின் மூ�மும் ்கணடறிய�ாம். ்கனணய்கல்லீரன� 
�சுக்்கி (squash) ஆய்ெ�ின் மூ�ம் அனசயா புழு ெடிெதன� ஒத� 

ஒருங்கினணந்து உருோறிய நுணெபிர�ி்களின் (ATM) உருெங்கள

அல்�து ஒருங்கினணந்து உருோறிய நுணெபிர�ி்களின் (ATM) 
உருெங்கள ்காணபபடும். பா�ிக்்கபபடட ்கனணய்கல்லீரல்்களில் 
சாயலேறறி ATM உருெங்கனள த�ளிொ்க ்கணடறிய�ாம். லேலும் 
�ிசுக்கூராய்ெபில் ATM உருெங்களின் குறுக்கு தெடடு ல�ாறறம், 
ெபிரிந்� ்கனணய்கல்லீரல் குழாய்்கள, உ�ிர்ந்� எபபபி�ீ�ியல் 
தசல்்கள ேறறும் தசல்்களின் �சிவும் ்காணபபடும்.

தெளனள ே�சசரங்களில் EHP ஸலபார்்கள 

தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியபின் (WFS) ்காரணபி்கள?

இதுெனர தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியபின் �ி்கழ்வு்கள ்கிர்கிதரய்ன் 
புழுக்்கள, ATM உருெங்கள, ெபிபரிலயாக்்கள, இெசபபி (EHP), பாசி்கள, 
பூஞனச்கள ேறறும் ல்கணடிலடடஸ, பாசில�ாபபிளாஸோ, 
பாஸல்கா�ரக்லடா, லபான்ற பாக்டீரியா ்கிருேி்களுடனும் த�ாடர்பு 
படுத�தபபடடுளளது. பபின்ைர் ்கிர்கிதரய்ன் புழுக்்கள தெளனள ே� 
ல�ாய்க்குறியபின் ்காரணபி அல்� எை ்கணடறியபபடடது. லேலும் 
பா�ிக்்கபபடட இறால்்களில் எந்�தொரு ெபிபரிலயா 
பாக்டீரியாக்்களின் த�ாறறும் தபரும்பான்னேயா்க 
்கணடறியபபடெபில்ன�. ஓர் ஆய்ெபில் தெளனள ே� ல�ாய்க்குறி 
ATM உருெங்களால் �ான் உருொ்கிறது எை ்கணடறியபபடடது. 
ICAR- CIBA ெபின் ஆய்வு்களில் ATM உருெங்கள அல்�ாது இெசபபி 
(EHP) க்கும் தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியபின் �ி்கழ்வு்களில் உளள 
குறிபபபிடத�க்்க த�ாடுர்பு ்கணடறியபபடடுளளது.

தெளனள ே� ல�ாய்க்குறியபின் லே�ாணனே 
ெபி�ிமுனற்கள 

சிறந்� லே�ாணனே �னடமுனற்கள ேறறும் உயபிர்்காபபு 
ெழிமுனற்கனள பபின்பறறுெ�ன் மூ�ம் இந்ல�ாயபினை 
்கடடுபபடுத��ாம். பணனண்களில் இந்ல�ாய்குறி பா�ிக்்கபபடட 
ல�ரங்களில் �ீெைத�ின் அளனெ குனறபபது �ல்�து . லேலும் 
அடர்ந்� இெசபபி (EHP) ஸலபார்்கனள த்காணட தெளனள 
ே�சசரங்கனள குளங்களில் இருந்து அபபுறபபடுத� லெணடும். 
இறா�ில் ்கனணய்கல்லீரலுக்கு ேீளுருொக்்கம் �ிறன் 
இருபப�ிைால் எபபபி�ீ�ியல் தசல் தபருக்்கத�ிறகு பயன்படும் 
ேருந்து்கனள (எ.டு டாரின்) பயன்படுத��ாம் . தெளனள ே� 
ல�ாய்க்குறியபில் இெசபபி (EHP) த�ாறறு தபரும்பான்னேயா்க 
்காணபபடுெ�ால், இெசபபி (EHP) த�ாறறுக்கு எ�ிரா்க 
பரிந்துனரக்்கபபடட ெழிமுனற்கனள பபின்பறற�ாம். ெளர்பபு 
குளத�ினை ்கிருேி �ீக்்கம் தசய்ய குளத�ின் அடிபபகு�ினய 
்கால்சியோக்னசடு (cao) 6 டன் /தெக்டர் பயன்படுத� 
அறிவுறுத�பபடு்கிறது. சுணணாம்பு த�ளிதது ேணணபின் ்கார்த 
�ன்னேனய pH 12 உயர்ததுெ�ன் மூ�லே EHP ஸலபார்்கனள 
அழிக்்க இயலும். குளத�ின் அடிேடடதன� ஆழோ்க உழுது Cao 
இடலெணடும். பபிறகு சுணணாம்பு இடடு ஈரபபடுத� லெணடும். 
பபிறகு உ�ரெபிடடு ஒரு ொர ்கா�ம் ்கழிதது �ீர் ஏறறம் தசய்ய 
லெணடும். லேலும் மூ�க்கூறு ஆய்வு (PCR) தசய்து EHP ல�ாய் 
த�ாறறு அறற குஞசு்கனள ெளர்பபு குளத�ில் ெபிடலெணடும். 



இறால் பணனண அனேக்்க இடம் ல�ர்வு தசய்யும் லபாது ேணணபின் 
�ன்னே ேறறும் �ீர்ெள ஆ�ாரதன� ்கருத�ில் த்காளள லெணடும். 
அன� தபாருதல� இறால் ெளர்பபபின் தெறறி �ிர்ணயபிக்்கபபடும். 
�ல்� உறபத�ினயப தபற ேண ேறறும் �ீர் ஆ்கியெறறின் 
பணபு்கள சரியாை�ா்க இருக்்க லெணடும்.

ேணணபின் �ன்னே
இறால் பணனண்களில் உளள ேண, ேணல் ்க�ந்� 
்களிேணணா்கவும், ேின் ்கடத�ி �ிறன் ≥4ds/m ஆ்கவும் அேி�த 
�ன்னே 6.5 மு�ல் 7.5 ெனரயும், ்கரிே தபாருளின் அளவு 1.5 மு�ல் 

2.0 ச�ெ�ீமும், ்கால்சியம் ்கார்பலைட அளவு 5 ச�ெ�ீத�ிறகு 

அ�ி்கோ்கவும் இருந்�ால் இறால் ெளர்பபபிறகு ேி்கவும் உ்கந்��ா்க 
்கரு�பபடு்கிறது.

�ீரின் �ரம்
�ீரின் அளவு ேறறும் �ரம் ஆ்கியெறனறப தபாருதல� இறால் 

ெளர்பபபின் தெறறி ல�ால்ெபி �ிர்ணயபிக்்கபபடு்கிறது. ஒரு 

ெருடத�ிறகு இறால் ெளர்பபபிறகு ல�னெயாை �ீரின் ல�னெனய 

பூர்த�ி தசய்ய லபாதுோை அளவு �ீர் உளள�ா என்பன� உறு�ி 
தசய்து த்காளள லெணடும். �ீரில் பூசசிக் த்கால்�ி, ்கை 

உல�ா்கங்கள ஆ்கியெறறின் ்க�பபு இல்�ாேல் இருக்்க லெணடும். 

�ீர் சுத�ி்கரிபபு, இறா�ின் இறபபு ெபி்கி�தன� குனறக்்கவும், 
ெளர்சசினய அ�ி்கரிக்்கவும். ேி்கவும் முக்்கியோை�ா்க உளளது.

இறால் குளதன� �யார்படுதது�ல்
குளதன� உ�ரெபிடு�ல் : இறால் அறுெனட முடிந்�பபின் 

�னரயபிலுளள ோசு �ினறந்� ்கருபபு �ிற ேணனண அ்கறறி 

பணனணக்கு தெளியபில் த்காடட லெணடும். அடுத��ா்க குளதன� 
உழுது, சேன் தசய்ய லெணடும். குளத�ின் �னரபபகு�ியபில் 

தெடிபபு்கள ல�ான்றும் அளெபிறகு (குனறந்� படசம் 3 ொரங்கள) 
அனைததுப பகு�ி்கனளயும் உ�ரெபிட லெணடும். இ�ைால் 

�னரயபிலுளள ேணணபில் �ல்� ்காறலறாடடம் ஏறபடுெல�ாடு 

அ�ிலுளள ்கரிேப தபாருட்கள நுணணுயபிரி்களால் ேக்்கி ேணணபில் 

சததுக்்கள தபரு்க ெழி ெகுக்்கிறது. CIBA ஆராய்சசியபின் 

முடிவு்களின்படி 3, 5 ேறறும் 10 �ாட்கள ெனர குளத�ின் �னரப 
பகு�ினய ்காயெபிடடு, பபின்ைர் அ�ில் ெளர்க்்கபபடும் இறால்்கள 

தெணபுளளி னெரஸ (WSSV), இறால்்களின் த�ாடர் இறபபுல�ாய் 

ேறறும் தெளனளக்்கழித�ல் (White Gut) ஆ்கிய ல�ாய்்களால் அ�ி்கம் 

பா�ிக்்கபபடடு 60-70 �ாட்களுக்குள அறுெனட தசய்யபபடு்கிறது. 30-
45 �ாட்கள உ�ர னெக்்கபபடட பணனணயபில் அ�ி்க அறுெனட 

்கினடபபது ேடடுேல்�ாேல், இறால்்கள தெணபுளளி  னெரனஸ 
எ�ிர்க்கும் �ன்னே உனடயது.

அெசர அறுெ்்ட: தெண புளளி ல�ாயபிைால் பா�ிக்்கபபடடு 
அெசர அறுெனட தசய்யபபடட குளத�ின் �ீனர உடைடியா்க 
தெளிலயறறக்கூடாது. ்காறறு புகுத�ி ேறறும் பபிற ்கருெபி்கனள 

இறோல் ெளைர்சசியில் மண  
மற்றும் �ீர நமலோண்ம

சிபா த�ாழில்நுடப ஆல�ாசனை த�ாடர் - 7A
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எடுதது ெபிடடு குலளாரின் அளவு 10ppm இருக்கும் ெணணம் 
்கால்சியம் னெபலபா குலளானரடனட இட லெணடும். குனறந்� 
படசம் 24 மு�ல் 48 ேணபி ல�ரம் குலளாரின் தசயல்பட அனுே�ித� 
பபின்ைர்�ான் �ீர் தெளிலயறறபபட லெணடும். CIBA ஆராய்சசி 
முடிெபின் படி, தெணபுளளி ல�ாய் பா�ிக்்கபபடட குளத�ின் 
ேணணபில் �ீனர தெளிலயறறிய பபிறகும் சுோர் 26 �ாட்கள 
னெரஸஸால் உயபிலராடு இருக்்க இயலும். அ�ைால் குனறந்� 
படசம் 3�ிருந்து 4 ொரம் குளத�ின் அடிபபரபனப ்காய ெபிடுெ�ால் 
தெணபுளளி ல�ானய �டுக்்க�ாம். 

சுண்ோம்பு இடுதல் : குள ேணணபின் அேி�-்காரத�ன்னேக்கு (pH) 
ஏறறொறும், உளளூரில் ்கினடக்்கின்ற சுணணாம்பு ென்க்களின் 
�ன்னேனயப தபாறுததும் ல�னெயாை அளவு சுணணாம்பு 
உபலயா்கிக்்க லெணடும். உ�ாரணோ்க லெளாணனே சுணணாம்பு, 
லடா�னேட ேறறும் குயபிக் சுணணாம்னப 5.5 – 2.8, 5.7 – 2.8 ேறறும் 4.6 

– 2.3 t/ha ெ�ீம் பயன்படுத�ி pH  
அளனெ 6 – 6.5 �ிருந்து 7க்கு 
அ�ி்கரிக்்க�ாம். த�ாடர்ந்து pH 
குனறொ்க உளள பணனண்களில் 
பரிந்துனரக்்கபபடட சுணணாம்பபில் 
பா�ி அளனெ உழுெ�றகு முன்ைலர 
இடுெ�ால் குளத�ின் அடிபபகு�ியபில் 
pH யபின் அளனெ 7க்கு உயர்த� இயலும்.

�ீர ஆதோரம்: �ீர் ெழியா்க ெரும் 
தபரிய �ீர் ொழ் உயபிரி்கள ேறறும் 
குபனப்கனள ென�்களின் மூ�ம் 
அ்கறறிய பபின்ைர் �ீனர �ீர்வு 

குளத�ில் லசேிதது நுணது்கள்கனள படிவு அனடயச தசய்ய 
லெணடும். பபின்ைர் 150-250μm அளவு துனள்களுளள �ினர மூ�ம் 
தசலுத�ி ல�க்்கக் குளத�ிறகு தசலுத� லெணடும். ல�க்்கக்குளத�ில் 
உளள �ீனர 10ppm குலளாரிைால் ்கிருேி �ீக்்கம் தசய்ெ�ால் ல�ாய் 
்கிருேி �ாக்கும் உயபிரிைங்கள ேறறும் பாக்டீரியாக்்கனள அழிக்்க 
முடியும். �ீரில் 10ppm குலளாரின் என்ற அளவு அனடெ�றகு 150-160 
்கில�ா 65 ச�ெ�ீம் குலளாரின் அடங்கிய ்கால்சியம் னெபலபா 
குலளானரடனட 1 ேீடடர் ஆழம் ேறறும் 1 தெக்டர் பரபபளவு 
த்காணட ல�க்்க குளத�ில் இட லெணடும். எஞசிய குலளாரினை 
அ்கறறம் தசய்ய ்காறறு புகுத�ி இயந்�ிரதன� 48 ேணபில�ரம் 
லெ்கோ்க இயக்்க லெணடும்.

ேண ேறறும் �ீர் லே�ாணனே

   இறால் குளத�ிலுளள ேணணபின் அேி� ்கார �ன்னே, ்கரிே 
தபாருட்களின் அளவு, ரிடாக்ஸ தபாதடன்்ியல் ஆ்கிய 
்காரணபி்கனள �குந்� இனடதெளியபில் ்கண்காணபிக்்க 
லெணடும். முக்்கியோ்க ரிடாக்ஸ தபாதடன்்ிய�ின் 
அளவு – 200 mvக்கும் லேல் அ�ி்கரிக்்கக் கூடாது.

   �ீர் �ர ்காரணபி்களாை  தெபப�ின�, அேி�்கார �ன்னே, 
உபபுத�ன்னே, ்கனரந்துளள  பபிராண ொயு அளவு ேறறும் 
ஒளி ஊடுருவும் �ன்னே ஆ்கியெறனற �குந்� 
இனடதெளியபில் ்கண்காணபிக்்க லெணடும். 

   குளதது �ீரில் அேி� ்காரத�ன்னே 7.5 மு�ல் 8.5 ெனர 
இருக்கும் படி லே�ாணனே தசய்ய லெணடும். லேலும் 
ஒலர �ாளில் pHன் அளவு 0.5க்கு லேலும், உபபபின் அளவு 
0.5 க்கு லேலும் ோறாேல் பார்ததுக் த்காளள லெணடும்.

   ஒளி ஊடுருவும் �ன்னே 25 மு�ல் 35 தச.ேீ. இருக்கும்படி 
பராேரிக்்கலெணடும். 

   தோத�ம் அம்லோைியா ன�டரஜன் ேறறும் ன�டனரட 
அளவு 1 ேறறும் 0.5ppm க்கு குனறொ்க இருக்கும்படி 
லே�ாணனே தசய்ய லெணடும். 

   ்காறறுபுகுத�ியபிைால் �ீனர லேலும் ்ீகழுோ்க ்க�ந்து 
பபிராணொயுெபின் அளவு ேறறும் தெபப�ின� குளத�ின் 
எல்�ா பகு�ியபிலும் சேோ்க இருக்கும்படி 
தசய்யலெணடும்.

   குளத�ில் இடும் உளளடீடுப தபாருட்களின் �ிறனை �ன்கு 
ஆராய்ந்� பபின்ைலர அெறனற குளத�ில் இட லெணடும். 

   இறால் பணனணயபி�ிருந்து ்கழிவு�ீனர �ிறந்துெபிடும் முன், 
சுத�ி்கரிபபு குளத�ிறகு தசலுத�ி அ�னை சுத�ி்கரிக்்க 
லெணடும்.



ek; ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;F Kf;fpakhd my;yJ 
fzprkhd gq;fspg;gJ ek; ehl;bYs;s ctH ePH kPd; 
tsHg;ghFk;. ctH ePH kPd; tsHg;G mjpf tUkhdj;ij jUk; 
yhgfukhd njhopyhFk;.

gz;izahsHfs; ctH ePH kPd; gz;izj;njhopiy jPtpug;gLj;jp 
gy ,dq;fis xNu gz;izapy; tsHg;gjhy; mjpf mstpy;; 
Neha; njhw;W Vw;gLfpd;wJ. kPd; gz;izfspy; Neha;f;fpUkpfs; 
Kiwaw;w gz;iz Nkyhz;ik kw;Wk; #w;Wr;Roy; ghjpg;G 
Mfpa fhuzpfshy; Neha;fs; cz;lhFfpd;wd. er;Rapuhy; 
Vw;gLk; ntk;Gs;sp Neha; kw;Wk; xl;Lz;zpahy; Vw;gLk; 
fizaf;fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghbah]p]; Nghd;w Neha;fis 
vjpH capH kUe;Jfs; kw;Wk; ,uhrad rpfpr;irfshy; 
jPHT fhz ,ayhJ. NkYk; ,why;fspy; Njhd;Wk; Neha; 
mwpFwpfshd Fd;wpa tsHr;rp> nts;is kyr;ruq;fs;> 
jpdrup ,wg;G> nts;is jir Neha; Nghd;wtw;wpw;f;fhd 
Neha;f;fhuzpfs; ,Jtiu fz;lwpag;gltpy;iy. 

VdNt ,tw;iw fUj;jpy; nfhz;L gz;izapd; MNuhf;fpak; 
kw;Wk; cw;gj;jpj; jpwd; Mfpatw;iw Nkk;gLj;jp tpQ;Qhd 
Kiwapy; gz;iz cs;sPLfis gad;gLj;j jtwpdhy; 
gz;izfspy; Neha;fspd; jhf;fk; mjpfupg;gJld;; 
cw;gj;jp jpwd; FiwAk;. NkYk; kUe;J kw;Wk; ,urhad 
nghUl;fspd; nray;jpwd; ePupd; cg;G jd;ikahy; 
ntFthf FiwtJld; gz;izf;Fl;ilfspd; gbTfspy; 
ePz;lehl;fs; jq;fpapUf;Fk;. fz;Kbj;jdkhf gz;izfspy; 
gad;gLj;jg;gLk; Ez;ZapHf;nfhy;yp kUe;Jfshy;> 
gz;izf;Fl;ilfspYs;s Neha;f;fpUkpfs; mk;kUe;JfSf;F 
vjpuhd vjpHg;G rf;jpia ngWfpd;wd. NkYk; kPd; cw;gj;jp 
nghUl;fspy; Ez;ZapHf;nfhy;ypfspd; vr;rq;fshy; 

 
ctH ePH kPd; tsHg;gpy; gz;iz cs;sPLfis 

jFe;j Kiwapy; gad;gLj;Jjy;

ntspehLfSf;F Vw;WkjpahFk; 
thzpgk;  ghjpg;gilfpd;wJ. 
Ez;ZapHf;nfhy;yp kUe;Jfspd; 
gad;ghl;bw;F khwhf ey;yg; 
gz;iz Nkyhz;ik> 
rupahd jPtd Nkyhz;ik> 
rhjf capHnghUl;fis 
gad;gLj;Jjy;> capH 
fl;Lg;ghl;L nghUl;fs;> fpUkp 
ehrpdpfs; kw;Wk; ntspahl;fis 

gz;izf;Fs; mDkjpahik Nghd;w fl;Lg;ghl;Lfis 
nray;gLj;jyhk;.

gz;izfspy; cs;sPLfis gad;gLj;Jk; NghJ 

gpd;gw;wglNtz;ba nghJthd topKiwfs; 

  ey;y gz;iz Nkyhz;ik Kiwfis gpd;gw;Wtjhy; 
gz;izfspy; Neha;fis jLf;fyhk;. NkYk; 
ty;YeHfspd; mwpTiugb kl;Lk; kUe;J kw;Wk; 
,urhad nghUl;fisg; gad;gLj;j Ntz;Lk;.

  ePHgupkhw;wk; nra;tjd; %yk; kw;w er;Rapup 
Neha;fisj;jtpHj;J> Neha;fpUkpfspd; jhf;fj;ij 
Fiwj;J  gz;iz MNuha;f;fpaj;ij Nkk;gLj;jyhk;.

  gz;izfspYs;s Neha;f;fhd fhuzpapid fz;lwpe;j 
gpd;dNu rpfpr;irapid njhlq;fNtz;Lk;. NkYk; Nehapd; 
jd;ik me;Neha; vjpH nfhs;tjpy; rpwe;j fl;Lghl;L 
Kiwia Ma;e;J eilKiwg;gLj;jNtz;Lk;. 
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,why; kw;Wk; kPd; gz;izfspd; njhopy;El;g 

cjtpahsHfspd; nghWg;Gfs; 

  njhopy;El;g cjtpahsHfSf;F kPd; tsHg;G gw;wpa Gupjy; 
mtrpak;. ,jdhy; gz;izfspy; Neha; jLg;G Kiwfis 
jFe;j Kiwapy; Nkw;nfhz;L; kUe;J nghUl;fspd; 
gad;ghl;il jtpHf;f ,aYk;.

  gz;izfspy; ePHgupkhw;wk; nra;tjd; %yk; gz;izfspy; 
ey;y#o;epiyapid cUthf;FtNj Neha; Nkyhz;ikapy; 
Kjy; gb MFk;.

  Nkyhz;ik  kw;Wk; Rw;W#oy; fhuzpfis fUj;jpy; 
nfhz;L Njitg;gl;lhy; kl;LNk rpfpr;ir mspf;f Ntz;Lk;.

  Neha;f;fhd fhuzj;ij mq;fpfuPf;fg;gl;l Ma;tfj;jpy; 
cWjp nra;j gpd;dNu rpfpr;;irapid Jtq;f Ntz;Lk;.

  njhopy;El;g cjtpahsHfs; kUe;Jfspd;; Njrpa gupe;Jiufs; 
kw;Wk; tpjpKiwfis mwpe;jpUj;jy; mtrpak;. NkYk; 
kUe;Jfspd;; nray;ghLfs; kw;Wk; vjpHtpid Fwpj;Jk; 
kPd; gz;izj; njhopypy; cgNahfpf;f jilnra;ag;gl;l 
kUe;Jfisg; gw;wpAk; mwpe;jpUj;jy; mtrpak;.

  ty;YeHfspd; mwpTiug;gbNa gz;izfspy; kUe;Jfis 
gad;gLj;jNtz;Lk.;

  mq;fPfupf;fg;gl;l cw;gj;jp epiyaq;;fspypUe;J kl;LNk 
Neha;jLg;G ty;Yeupd; kUe;Jf; Fwpg;Gfis gad;gLj;jpNa 
kUe;Jg; nghUl;fis thq;f Ntz;Lk;.

  njhopy;El;g ty;YeHfs; kUe;Jfis gad;gLj;Jk; 
NghJ jFe;j Kdndr;rupf;if eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sNtz;Lk;.

  gz;izfspy; rpfpr;ir Nkw;f;nfhs;Sk; NghJ 
gz;izfis fz;fhzpj;J rPuha;T nra;J> mtrpak; 
Vw;gl;lhy; rpfpr;iria kPz;Lk; mspf;fyhk;.

  njhopy;El;ghsh;fs; gz;izfspy; gad;gLj;jgLk; 
cs;sPl;Lfis jtwhky; gjpT nra;aNtz;Lk;. 
NkYk; gz;izfspy; gad;gLj;jgLk; kUe;Jfspd; 
gad;ghl;Ljpwdpy; FiwT fz;lwpag;gl;lhy; mij 
cgNahfpg;gth; ghHitf;F nfhz;L nry;tJ mtrpak;.

  capHfl;Lghl;LnghUl;fs;> rhjf Ez;Zapupfs;;> 
NehnajpHg;g+f;fpfs;> jLg;G kUe;Jfs; kw;Wk; fpUkp 
ehrpdpfs; Mfpatw;wpy; rupahd jPHit NjHe;njLj;J 
nray;gLj;j Ntz;Lk;. 

  Neha;f;fhd fhuzpapid fz;lwpe;j gpd;dH kl;LNk 
rpfpr;irapid Nkw;nfhs;sNtz;Lk;. murhq;fj;jhy; 
mDkjpf;fg;gl;l kUe;Jfis gad;gLj;jyhk;. Mdhy; 
vjpH capH kUe;Jfis kPd; gz;izfspy; capH 
kUe;Jfis cgNahfpf;f mDkjpapy;iy vd;gij 
fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.

  jFjpngw;w njhopy;El;g cjtpahsHfspd; Nkw;ghHitapy; 
kUe;Jfs; ,uhrhadq;fs; gad;gLj;jg;glNtz;Lk;. 

  jahupg;ghsHfs; gupe;Jiug;gb kl;LNk kUe;Jfs; 
gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.

  Neha;ghjpf;fg;gl;l ePHtho; capupdq;fspy; jPtdk; 
cl;nfhs;Sk; jpwd; Fiwtij nfhz;L  kUe;jpd; 
msit fzf;fpl Ntz;Lk;. Fl;ilapYs;s capHj;jpud; 
kw;Wk; jPtdj;Njit Mfpatw;iw nfhz;L  kUe;jpd; 
msit fzf;fplg;gl Ntz;Lk;.

  kUe;Jfis cztpd; Nky; J}tpNah %o;Fk; 
nghUshfNth mspf;fyhk;. cztpd; Nky; J}tp 
mspf;Fk; NghJ rPuhd guty; cWjp nrag;gl Ntz;Lk;.

  kUe;Jg;nghUl;fis jPtdj;jpy; fye;J cgNahfpf;Fk; 
NghJ jukhd jPtdgirg;nghUs;fis gad;gLj;j
Ntz;Lk;. ,jdhy; kUe;J ePupy; fye;J tPzhFtij 
jLf;fyhk;. jPtdgirAld; jPtd ftHr;rpg; nghUl;fis 
fyg;gjhy; NehAw;w ,why; kw;Wk; kPd;fspd; czT 
cl;nfhs;Sk; jpwd; mjpfupf;fyhk;. 

  kUe;J kw;Wk; kUe;J fye;j jPtdj;ij Rj;jkhd 
cyHe;j ,lj;jpy; itj;J ghJfhf;f Ntz;Lk;. 

  fhytjpahd nghUl;fis gad;gLj;Jjy; $lhJ. 
  mizj;J Neha;j;jLg;G eltbf;iffisAk; gjpT 
nra;aNtz;Lk;. rpfpr;ir Kiwfs; gydspf;fhky; 
NghFk; NghJ ,g;gjpNtLfis rPuha;T nra;tjhy; 
fhuzj;ij fz;lwpayhk;.



இறால் ேறறும் ேீன் ெளர்பபபில் குளத�ின் சுறறுசசூழல் 
முக்்கியததுெம் ொய்ந்�து. இறால் ேறறும் ேீன் ெளர்பபபின் லபாது 
படியும் ்கரிே தபாருட்கள குளத�ிலுளள ேணணபின் �ன்னேனய 
த்கடுக்்கிறது. இ�ைால் குளத�ின் ்ீகழ் ்காறறுபபு்காத�ன்னே 
உருொ்கி ேணணபின் �ரம் பா�ிக்்கபபடடு, �சசுத�ன்னே 
அ�ி்கோெ�ால், இறால் ெளர்க்்க ஏறறச சூழ்�ின�னய பா�ிக்்கிறது. 
லேலும் இந்� �சசுபதபாருட்கள ேணணபி�ிருந்து �ீருக்கு பரெபி, 
குளத�ின் சூழன� பா�ிதது, ேீன் ேறறும் இறா�ின் ெளர்சசிக்கு 
ல்கடு ெபினளெபிக்்கிறது. 

குளதது ்ீகழ் ேணணபின் �ன்னேனய அறியும் 

ெழி்காடடி்கள
  ரிடாக்ஸ தபாதடன்்ியன� 
(ஆக்ஸிஜைின் ஏறற இறக்்கம்) 
ஆக்ஸிலட்ன் ரிடக்ஷன் 
தபாதடன்்ியல் (ORP) என்றும் 
குறிபபபிட�ாம். இனெ 
ேீன்ெளர்பபு குளத�ின் 
ஆக்ஸிஜலைறற (அ) இறக்்க 
�ின�னய அளெபிடும் ஒரு 
முக்்கிய ்காரணபியா்க உளளது. ேீன் ேறறும் இறால் குளங்களில் 

ரி்டோக்ஷ் வ�ோவ்டன்்ியல் (ஆக்்ிஜனின் ஏற்ற இறக்கம்) - இறோல் மற்றும்  
மீன் ெளைரப்பு குளைததின் சுகோதோர ெழிகோட்டி
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உளள ேணணபின் ORP-யபின் அளொைது, இறா�ின் ொழ்�ாள 
அ�ி்கோ்க அ�ி்கோ்க குனறயும், ORPனய Eh என்றும் அ�னை 
mV என்ற அ�்காலும் குறிபபபிடபபடு்கிறது.

  குளத�ின் ேணணபில் உளள ்கரிே ்கார்பைின் அளவு அந்� 
குளத�ின் �ன்னேனய குறிக்கும் ேறதறாரு குறியடீாகும். 
ேணணபின் ்கரிே்கார்பைின் அளவு அ�ி்கரிக்கும் லபாது, ்கரிே 
தபாருளின் அளவும் அ�ி்கரிக்கும். இந்� ்கரிே தபாருளில் 
�ின�யாை ேறறும் தேதுொ்க ேக்்கக்கூடிய ்கரிே்கார்பன் 
உளள�ால் இது முக்்கியோை சுடடி்காடடியல்�. ெழக்்கோ்க 
்கரிே ்கார்பன் படிந்� ேணனண �ிறந்� தெளியபில் ்காயனெதது, 
பபின்ைர் ்கரிே ்கார்பன் ஆய்ெ்கத�ில் பகுபபாய்வு தசய்யபபடு்கிறது.

  ேணணபில் உளள ்கனரயக்கூடிய இரும்பு ேறறும் ோங்கைசீு 
அளனெ பகுபபாய்வு தசய்ய லெணடும். இது குளதது ேணணபின் 
ஆக்ஸிஜலைறற இறக்்க �ின�னய குறிக்கும். குளதது ேணணபில் 
உளள ்கரிே ்கார்பைின் அளவு ேறறும் ஆக்ஸிஜன் 
இறக்்கம்தசய்யபபடட அயைி்களாை இரும்பு ேறறும் ோங்கைசீு 
ேண �ரத�ின் அழிெபிறகு அறிகுறியா்க இருந்�ாலும் அ�னை 
ஆய்ெ்கத�ில் ே�ிபபபிடுெது ்கடிைோகும். அ�ைால் ெபினரொ்க 
ே�ிபபடீு தசய்ய உ�வும் ORPனய ேணணபின் �ரதன� அறிய 
உ�வும் முக்்கிய ்காரணபியா்க ்கரு�ி, ேணணபின் �ரதன� அறிந்து 
அ�றல்கறற லே�ாணனே முனற்கனள லேறத்காளள லெணடும்.

ரிடானக்ஷ பபின்ெரும் முனறபபடி ே�ிபபடீு 
தசய்ய�ாம்

  குளத�ில் ேணணும் �ீரும் லசரும் இடத�ில், அளவுரு 
பகுபபாய்வு (Probe) த்காணடு ORP-னய அளக்்க�ாம். முக்்கியோ்க 
ே�ன்கக்கு அரு்கிலும், ்காறறுபபுகுத�ி அனேந்துளள இடத�ிறகு 
அபபாலும் ே�ிபபடீு தசய்ய லெணடும்.

  அளவுரு பகுபபாய்வு ்கருெபி இல்ன� என்றால், ்காறறுபபு்கா 
பாலீ�ீன் னபயபில் 10 தசன்டிேீடடர் ஆழத�ில் ே�ன்கக்கு 
அரு்கிலும் ேறறும் ்காறறு புகுத�ி அனேந்துளள இடத�ிறகு 
அபபாலும் உளள ேணனண எடுதது ரிடாக்ஸ ேீடடர் மூ�ோ்க 
அளெபிட லெணடும்.

  ேி்க சரியா்க ORPனய அளெபிட லெணடுதேன்றால், ே�ன்கக்கு 
அரு்கில் குனறந்�படசம் மூன்று இடங்கனள ல�ர்ந்த�டுதது 
ORP-னய ே�ிபபபிடடு பபின் அ�ன் சராசரினய இறு�ி அளொ்க 
எடுததுக்த்காளள லெணடும். இக்்கருெபி உ�ெபியுடன், இறால் 
ெளர்பபு குளத�ில் உளள ்கருபபு ேணணபின் ரிடாக்ஸ ே�ிபனப  
குனறக்்க ெழிெகுக்்கிறது.  

  �ீெபிர இறால் ெளர்பபு குளத�ில், ்கருபபு ேண அ�ி்க அளெபில் 
குெபிக்்கபபடுெ�ால் ஆக்ஸிஜன் அளவு குனறந்து ORP அளவு 
எ�ிர்ேனறயபில் ே�ிபபடீு தசய்யபபடு்கிறது. ேத�ிய உெர்�ீர் 
ேீன்ெளர்பபு ஆராய்சசி �ின�யம் ேணணபின் ORPயபின் அளவு 
-200mV (அ) ே�ிபபடீு எ�ிர்ேனறயபில் அ�ி்கரித�ால், பபிராண 
ொய்ெபின் அளவு �ீரில் குனறந்து அலோைியா, ன�டனரட 
ேறறும் ஆக்ஸிஜன் இறக்்கம் தசய்யபபடட சல்னபடு ேீதல�ன் 
அளவு அ�ி்கரிதது ேீன் ேறறும் இறால் ெளர்பனப பா�ிக்்கிறது 
என்று கூறு்கிறது. ்காறறு புகுத�ினய குளத�ின் சரியாை 
இடத�ில் னெபப�ாலும், சங்கி�ி இழுனெயபின் மூ�ம் ்கருபபு 
ேணனண அ்கறறுெ�ன் மூ�மும், ேத�ிய ெடி்கால் ெச�ினய 
ஏறபடுததுெ�ன் மூ�மும், ்கைர்க லோடடனர பயன்படுத�ி 
லசறனற அ்கறறுெ�ன் மூ�மும் ORPயபின் அளனெ அ�ி்கபபடுத�ி 
ேணணபின் �ரதன� உயர்த�ி �ல்� உறபத�ினய தபற�ாம்.


