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ntz; Gs;sp Neha; (wsd)
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.

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.

nrq;Fj;J Kiwapy; Neha;g;guty;
Gyp ,whypd;; (P.monodon) GwNthl;bd; kPjhd tl;l tbt ntz;Gs;sp

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;.

fpilkl;l Kiwapy;
Neha;g;guty;
Neha;f;flj;jpfs;
jd;dpd Cd; cz;Zjy;
ePhpd; %yk; guTjy;
capuw;w Neha;f;flj;jpfs;

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

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

guTk; Kiw
ntz;Gs;sp Neha; fpil kw;Wk; nrq;;Fj;J vd ,UtopfspYk;
gutf;$baJ. ,e;Neha; nrq;F
; j;J guty; Kiwapy; jhapypUe;J
FQ;RfSf;F Neubahf Neha;fis flj;JfpwJ. vdNt
vg;nghOJk; ntz;Gs;sp Neha;ff
; hz 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;.

Gyp ,whypy; (P.monodon) ntz;Gs;sp Neha;

ntz;Gs;sp itu]; jhf;fkile;j Fl;ilapy; mtrufhy mWtil

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;.

fPo;f;fz;l nray;Kiwfs; %yk; ,ij
jLf;fyhk;.
 eha; fhuzpfs; <ukhd epyq;fspy; epiyj;J epw;f $bait.
N
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;.

 ukhd capu; Cf;fpfs; kw;Wk; jLg;Gj;jpwd; Cf;fpfspd;
j
rupahdstpyhd gad;ghL gaDilajhf mikAk;.
,why; tsu;gG; fhyj;jpy; capUld; / Neha;j; jhf;fg;gl;l
,why; khjpupfs; 95% vj;jdhypy; Nrfupj;J Ma;tfq;f
; Sf;F
mDg;gg;gl;L ntz;Gs;sp Neha; gupNrhjid nra;a Ntz;Lk;.

Neha;njhw;W Vw;gl;lTld; nra;a
Ntz;baitfs; :
 su;g;G fhyj;jpy; Neha;njhw;W Vw;gl;lhy; cztpLjiy
t
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;.
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fizaf;fy;yPuy; ikf;Nuh];Nghupbah]p];
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.
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(HPM)

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;yuP ypd;
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.

Giemsa
staining
EHP];spores
fpk;rh epwNkw;
wg;gl;of
l EHP
Nghh;fs;

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

Phloxine
GNshf;
]pd;staining
epwNkw;wg;of
gl;EHP
l EHPspores
];Nghh;fs;

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;

TEM
of EHP
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vyf;
l;uhd;
Ez;N
ehf;fpapy;
EHP ];Nghh;fs;

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.
Positive
Neh;kiw Negative
vjph;kiw

Jaroenlak etal 2014

Start
Muk;gk;

65 °C, 60 min

LAMP detection of EHP

EHP PCR ghpNrhjid

EHP LAMP ghpNrhjid

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;.
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jPtpu fizaf; fy;yPuy; erpT Neha;/
Muk;gf;fhy ,wg;G Neha;f;Fwp (AHPND/EMS)
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;euP py; ,Uf;Fk; xU Fwpg;gpl;l tif ghf;Bupahthd
tpg;upNah guh`PNkhiybf;]; 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;f
; spy; rpy kugZ khw;w tiffs; Pir-AB er;R
gpsh!]k
; pLfis flj;jp AHPNDI Vw;gLj;jyhk; vd jw;Nghija
Ma;Tfs; njhptpf;fpd;wd.

jPtpu fizaf;fy;yuP y; 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;zuP py;
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;.

,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.

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

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

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

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;.

gNahgpyhf;

g Nah 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; ICARCIBA-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;.
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jir erpT njhw;W Neha;
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.

(IMN)

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;.

jir erpTw;w ,why;

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

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

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.
 ir erpT jhf;fk; ,y;yhj jha; ,why;fis
j
nghupg;gfj;jpy; gad;gLj;Jtjd; %yk; ,e;j itu]
pd; ngUf;fj;ij gRgpf; nts;is ,why; gz;izfspy;
Fiwf;fyhk;.
 Nuhf;fpakhd 15 ehl;fSf;F Nkw;;gl;l
M
,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;.

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

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

 apu;fhg;G jpl;lq;;fis fLikahf ,why;Fsq;;fspy;
c
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;.
 pwe;j Nkyhz;ik nray;Kiwahd ePupd; juj;ij
r
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;.
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வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் (WFS)
மேலாண்மை வழிமுறைகள்
வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி (WFS) என்றால் என்ன?
இறால் உற்பத்தியில் வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி சமீ பமகாலங்களில்
பெரும்
ப�ொருளாதார
இழப்பினை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ந�ோய்தாக்கப்பட்ட
இறால்கள்
வெள்ளை
மலச்சரங்களை
வெளியேற்றுவதால் இந�ோய்க்குறி வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி என
பெயரிடப்பட்டது. ICAR-CIBA வில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளில்
வெள்ளை
மல
ந�ோய்க்குறி
பாதிக்கப்பட்ட
இறால்களில்
என்ட்ரோசைட்டோஸுவன்
ஹெப்பட�ோபினேயியின்
(EHP)
குறிப்பிடத்தக்க த�ொடர்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தாய்லாந்து
நாட்டில் வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியால் ஏற்பட்ட ப�ொருளாதார
இழப்பு 10-15% என கணக்கிடப்பட்டுள்ள்ளது. இந்தியாவில் 2015
முதல்
17%
இறால்
பண்ணைகள்
இந்நோய்க்குறியால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்நோய்க்குறி, பாதிக்கப்பட்ட இறால்
குளங்களில் மிதமானது முதல் பலத்த ப�ொருளாதார இழப்பினை
ஏற்படுத்தவல்லது.

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் (WFS) அறிகுறிகள்
யாவை?
இந்நோய்க்குறி பாதிக்கப்பட்ட இறால் குளங்களில் வெள்ளை
மலச்சரங்கள் பரவலாக மிதந்து காணப்படும். மேலும் உணவு
தட்டுகளிலும்
வெள்ளை
மலச்சரங்கள்
காணப்படலாம்.
பாதிக்கப்பட்ட இறால்கள் வெள்ளைமலச்சரங்களை வெளியேற்றும்
மற்றும் அதன் குடல்கள் வெள்ளை/தங்க நிறமாக காணப்படும் .

வெள்ளை குடல்
சாதாரன குடல்

வளர்ச்சி குறைபாடு

குளங்களின் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் வெள்ளை மலச்சரங்கள்

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியால்
பாதிக்கப்பட்ட இறால்கள்

ப�ொதுவாக இறால் வளர்ப்பில் 30 முதல் 40 நாட்களுக்கு பிறகே
வெள்ளை மலந�ோய்குறியின் அறிகுறிகள் தென்படும். பாதிக்கப்பட்ட
இறால் குளங்களில் மிதக்கும் வெள்ளை மலச்சரங்கள் 10 முதல்
45 நாட்களுக்கு அல்லது அதற்கும் மேலான கலக்கட்டத்திற்கும்
மிதந்து காணப்படும். மேலும் வளர்ச்சி குறைபாடு, உணவு
விகிதாச்சாரம் (FCR) அதிகரித்தல், தளர்வான ஓடு, மற்றும்
இறால்களின் தினசரி இறப்புகளும் காணப்படும். தளர்வான ஓடால்
பாதிக்கப்பட்ட இறால்கள் குளங்களின் மேற்பரப்பில் ச�ோர்ந்த்தும்,
தளர்வாக நீந்தியும் காணப்படும்.

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி கண்டறியும் முறை
வெளிப்புற ந�ோய் அறிகுறிகளை தவிர்த்து, இந்நோய்க்குறியை
கணையகல்லீரலை
நசுக்கி
(squash)
ஆய்வதின்
மூலமும்
திசுக்கூராய்வதின் மூலமும் கண்டறியலாம். கணையகல்லீரலை
நசுக்கி (squash) ஆய்வதின் மூலம் அசையா புழு வடிவத்தை ஒத்த

அல்லது ஒருங்கிணைந்து உருமாறிய நுண்விரலிகளின் (ATM)
உருவங்கள் காணப்படும். பாதிக்கப்பட்ட கணையகல்லீரல்களில்
சாயமேற்றி ATM உருவங்களை தெளிவாக கண்டறியலாம். மேலும்
திசுக்கூராய்வில் ATM உருவங்களின் குறுக்கு வெட்டு த�ோற்றம்,
விரிந்த கணையகல்லீரல் குழாய்கள், உதிர்ந்த எப்பிதீலியல்
செல்கள் மற்றும் செல்களின் நசிவும் காணப்படும்.

ஒருங்கிணைந்து உருமாறிய நுண்விரலிகளின் (ATM) உருவங்கள்

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் (WFS) காரணிகள்?
இதுவரை வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் நிகழ்வுகள் கிரகிரெய்ன்
புழுக்கள், ATM உருவங்கள், விப்ரிய�ோக்கள், இஹச்பி (EHP), பாசிகள்,
பூஞ்சைகள்
மற்றும்
கேண்டிடேட்ஸ்,
பாசில�ோபிளாஸ்மா,
பாஸ்கோலரக்டோ, ப�ோன்ற பாக்டீரியா கிருமிகளுடனும் த�ொடர்பு
படுத்தத்ப்பட்டுள்ளது. பின்னர் கிரகிரெய்ன் புழுக்கள் வெள்ளை மல
ந�ோய்க்குறியின் காரணி அல்ல என கண்டறியப்பட்டது. மேலும்
பாதிக்கப்பட்ட
இறால்களில்
எந்தவ�ொரு
விப்ரிய�ோ
பாக்டீரியாக்களின்
த�ொற்றும்
பெரும்பான்மையாக
கண்டறியப்படவில்லை. ஓர் ஆய்வில் வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறி
ATM உருவங்களால் தான் உருவாகிறது என கண்டறியப்பட்டது.
ICAR- CIBA வின் ஆய்வுகளில் ATM உருவங்கள் அல்லாது இஹச்பி
(EHP) க்கும் வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் நிகழ்வுகளில் உள்ள
குறிப்பிடத்தக்க த�ொடுர்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளை மல ந�ோய்க்குறியின் மேலாண்மை
விதிமுறைகள்
சிறந்த மேலாண்மை நடைமுறைகள் மற்றும் உயிர்காப்பு
வழிமுறைகளை
பின்பற்றுவதன்
மூலம்
இந்நோயினை
கட்டுப்படுத்தலாம். பண்ணைகளில் இந்நோய்குறி பாதிக்கப்பட்ட
நேரங்களில் தீவனத்தின் அளவை குறைப்பது நல்லது . மேலும்
அடர்ந்த இஹச்பி (EHP) ஸ்போர்களை க�ொண்ட வெள்ளை
மலச்சரங்களை குளங்களில் இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
இறாலில்
கணையகல்லீரலுக்கு
மீ ளுருவாக்கம்
திறன்
இருப்பதினால் எப்பிதீலியல் செல் பெருக்கத்திற்கு பயன்படும்
மருந்துகளை (எ.டு டாரின்) பயன்படுத்தலாம் . வெள்ளை மல
ந�ோய்க்குறியில் இஹச்பி (EHP) த�ொற்று பெரும்பான்மையாக
காணப்படுவதால்,
இஹச்பி
(EHP)
த�ொற்றுக்கு
எதிராக
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம். வளர்ப்பு
குளத்தினை கிருமி நீக்கம் செய்ய குளத்தின் அடிப்பகுதியை
கால்சியமாக்சைடு (cao) 6 டன் /ஹெக்டர் பயன்படுத்த
அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சுண்ணாம்பு தெளித்து மண்ணின் கார்த்
தன்மையை pH 12 உயர்த்துவதன் மூலமே EHP ஸ்போர்களை
அழிக்க இயலும். குளத்தின் அடிமட்டத்தை ஆழமாக உழுது Cao
இடவேண்டும். பிறகு சுண்ணாம்பு இட்டு ஈரப்படுத்த வேண்டும்.
பிறகு உலரவிட்டு ஒரு வார காலம் கழித்து நீர் ஏற்றம் செய்ய
வேண்டும். மேலும் மூலக்கூறு ஆய்வு (PCR) செய்து EHP ந�ோய்
த�ொற்று அற்ற குஞ்சுகளை வளர்ப்பு குளத்தில் விடவேண்டும்.

வெள்ளை மலச்சரங்களில் EHP ஸ்போர்கள்
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இறால் வளர்ச்சியில் மண்
மற்றும் நீ ர் மேலாண்மை
இறால் பண்ணை அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யும் ப�ோது மண்ணின்
தன்மை மற்றும் நீர்வள ஆதாரத்தை கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
அதை ப�ொருத்தே இறால் வளர்ப்பின் வெற்றி நிர்ணயிக்கப்படும்.
நல்ல உற்பத்தியைப் பெற மண் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றின்
பண்புகள் சரியானதாக இருக்க வேண்டும்.

மண்ணின் தன்மை
இறால்
பண்ணைகளில்
உள்ள
மண்,
மணல்
கலந்த
களிமண்ணாகவும், மின் கடத்தி திறன் ≥4ds/m ஆகவும் அமிலத்
தன்மை 6.5 முதல் 7.5 வரையும், கரிம ப�ொருளின் அளவு 1.5 முதல்
2.0 சதவ ீதமும், கால்சியம் கார்பனேட் அளவு 5 சதவ ீதத்திற்கு
அதிகமாகவும் இருந்தால் இறால் வளர்ப்பிற்கு மிகவும் உகந்ததாக
கருதப்படுகிறது.

நீரின் தரம்
நீரின் அளவு மற்றும் தரம் ஆகியவற்றைப் ப�ொருத்தே இறால்
வளர்ப்பின்
வெற்றி
த�ோல்வி
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
ஒரு
வருடத்திற்கு இறால் வளர்ப்பிற்கு தேவையான நீரின் தேவையை
பூர்த்தி செய்ய ப�ோதுமான அளவு நீர் உள்ளதா என்பதை உறுதி
செய்து க�ொள்ள வேண்டும். நீரில் பூச்சிக் க�ொல்லி, கன
உல�ோகங்கள் ஆகியவற்றின் கலப்பு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
நீர் சுத்திகரிப்பு, இறாலின் இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கவும்,
வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும். மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது.

இறால் குளத்தை தயார்படுத்துதல்
குளத்தை உலரவிடுதல் : இறால் அறுவடை முடிந்தபின்
தரையிலுள்ள மாசு நிறைந்த கருப்பு நிற மண்ணை அகற்றி

பண்ணைக்கு வெளியில் க�ொட்ட வேண்டும். அடுத்ததாக குளத்தை
உழுது, சமன் செய்ய வேண்டும். குளத்தின் தரைப்பகுதியில்
வெடிப்புகள் த�ோன்றும் அளவிற்கு (குறைந்த பட்சம் 3 வாரங்கள்)
அனைத்துப் பகுதிகளையும் உலரவிட வேண்டும். இதனால்
தரையிலுள்ள மண்ணில் நல்ல காற்றோட்டம் ஏற்படுவத�ோடு
அதிலுள்ள கரிமப் ப�ொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளால் மக்கி மண்ணில்
சத்துக்கள் பெருக வழி வகுக்கிறது. CIBA ஆராய்ச்சியின்
முடிவுகளின்படி 3, 5 மற்றும் 10 நாட்கள் வரை குளத்தின் தரைப்
பகுதியை காயவிட்டு, பின்னர் அதில் வளர்க்கப்படும் இறால்கள்
வெண்புள்ளி வைரஸ் (WSSV), இறால்களின் த�ொடர் இறப்புந�ோய்
மற்றும் வெள்ளைக்கழித்தல் (White Gut) ஆகிய ந�ோய்களால் அதிகம்
பாதிக்கப்பட்டு 60-70 நாட்களுக்குள் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. 3045 நாட்கள் உலர வைக்கப்பட்ட பண்ணையில் அதிக அறுவடை
கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல், இறால்கள் வெண்புள்ளி வைரஸை
எதிர்க்கும் தன்மை உடையது.
அவசர அறுவடை: வெண் புள்ளி ந�ோயினால் பாதிக்கப்பட்டு
அவசர அறுவடை செய்யப்பட்ட குளத்தின் நீரை உடனடியாக
வெளியேற்றக்கூடாது. காற்று புகுத்தி மற்றும் பிற கருவிகளை

எடுத்து விட்டு குள�ோரின் அளவு 10ppm இருக்கும் வண்ணம்
கால்சியம் ஹைப்போ குள�ோரைட்டை இட வேண்டும். குறைந்த
பட்சம் 24 முதல் 48 மணி நேரம் குள�ோரின் செயல்பட அனுமதித்த
பின்னர்தான் நீர் வெளியேற்றப்பட வேண்டும். CIBA ஆராய்ச்சி
முடிவின் படி, வெண்புள்ளி ந�ோய் பாதிக்கப்பட்ட குளத்தின்
மண்ணில் நீரை வெளியேற்றிய பிறகும் சுமார் 26 நாட்கள்
வைரஸ்ஸால் உயிர�ோடு இருக்க இயலும். அதனால் குறைந்த
பட்சம் 3லிருந்து 4 வாரம் குளத்தின் அடிப்பரப்பை காய விடுவதால்
வெண்புள்ளி ந�ோயை தடுக்கலாம்.
சுண்ணாம்பு இடுதல் : குள மண்ணின் அமில-காரத்தன்மைக்கு (pH)
ஏற்றவாறும், உள்ளூரில் கிடைக்கின்ற சுண்ணாம்பு வகைகளின்
தன்மையைப் ப�ொறுத்தும் தேவையான அளவு சுண்ணாம்பு
உபய�ோகிக்க வேண்டும். உதாரணமாக வேளாண்மை சுண்ணாம்பு,
ட�ோலமைட் மற்றும் குயிக் சுண்ணாம்பை 5.5 – 2.8, 5.7 – 2.8 மற்றும் 4.6
– 2.3 t/ha வ ீதம் பயன்படுத்தி pH
அளவை 6 – 6.5 லிருந்து 7க்கு
அதிகரிக்கலாம்.
த�ொடர்ந்து
pH
குறைவாக உள்ள பண்ணைகளில்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட
சுண்ணாம்பில்
பாதி அளவை உழுவதற்கு முன்னரே
இடுவதால் குளத்தின் அடிப்பகுதியில்
pH யின் அளவை 7க்கு உயர்த்த இயலும்.
நீ ர் ஆதாரம்: நீர் வழியாக வரும்
பெரிய நீர் வாழ் உயிரிகள் மற்றும்
குப்பைகளை வலைகளின் மூலம்
அகற்றிய
பின்னர்
நீரை
தீர்வு
குளத்தில் சேமித்து நுண்துகள்களை படிவு அடையச் செய்ய
வேண்டும். பின்னர் 150-250μm அளவு துளைகளுள்ள திரை மூலம்
செலுத்தி தேக்கக் குளத்திற்கு செலுத்த வேண்டும். தேக்கக்குளத்தில்
உள்ள நீரை 10ppm குள�ோரினால் கிருமி நீக்கம் செய்வதால் ந�ோய்
கிருமி தாக்கும் உயிரினங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை அழிக்க
முடியும். நீரில் 10ppm குள�ோரின் என்ற அளவு அடைவதற்கு 150-160
கில�ோ 65 சதவ ீதம் குள�ோரின் அடங்கிய கால்சியம் ஹைப்போ
குள�ோரைட்டை 1 மீ ட்டர் ஆழம் மற்றும் 1 ஹெக்டர் பரப்பளவு
க�ொண்ட தேக்க குளத்தில் இட வேண்டும். எஞ்சிய குள�ோரினை
அகற்றம் செய்ய காற்று புகுத்தி இயந்திரத்தை 48 மணிநேரம்
வேகமாக இயக்க வேண்டும்.

மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை
	இறால் குளத்திலுள்ள மண்ணின் அமில கார தன்மை, கரிம
ப�ொருட்களின் அளவு, ரிடாக்ஸ் ப�ொடென்ஷியல் ஆகிய
காரணிகளை தகுந்த இடைவெளியில் கண்காணிக்க
வேண்டும். முக்கியமாக ரிடாக்ஸ் ப�ொடென்ஷியலின்
அளவு – 200 mvக்கும் மேல் அதிகரிக்கக் கூடாது.
	நீர் தர காரணிகளான வெப்பநிலை, அமிலகார தன்மை,
உப்புத்தன்மை, கரைந்துள்ள பிராண வாயு அளவு மற்றும்
ஒளி
ஊடுருவும்
தன்மை
ஆகியவற்றை
தகுந்த
இடைவெளியில் கண்காணிக்க வேண்டும்.
	குளத்து நீரில் அமில காரத்தன்மை 7.5 முதல் 8.5 வரை
இருக்கும் படி மேலாண்மை செய்ய வேண்டும். மேலும்
ஒரே நாளில் pHன் அளவு 0.5க்கு மேலும், உப்பின் அளவு
0.5 க்கு மேலும் மாறாமல் பார்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
	ஒளி ஊடுருவும் தன்மை 25 முதல் 35 செ.மீ . இருக்கும்படி
பராமரிக்கவேண்டும்.
	ம�ொத்தம் அம்மோனியா நைட்ரஜன் மற்றும் நைட்ரைட்
அளவு 1 மற்றும் 0.5ppm க்கு குறைவாக இருக்கும்படி
மேலாண்மை செய்ய வேண்டும்.
	காற்றுபுகுத்தியினால் நீரை மேலும் கீ ழுமாக கலந்து
பிராணவாயுவின் அளவு மற்றும் வெப்பநிலை குளத்தின்
எல்லா
பகுதியிலும்
சமமாக
இருக்கும்படி
செய்யவேண்டும்.
	குளத்தில் இடும் உள்ளீட்டுப் ப�ொருட்களின் திறனை நன்கு
ஆராய்ந்த பின்னரே அவற்றை குளத்தில் இட வேண்டும்.
	இறால் பண்ணையிலிருந்து கழிவுநீரை திறந்துவிடும் முன்,
சுத்திகரிப்பு குளத்திற்கு செலுத்தி அதனை சுத்திகரிக்க
வேண்டும்.
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ctH ePH kPd; tsHg;gpy; gz;iz cs;sPLfis
jFe;j Kiwapy; gad;gLj;Jjy;
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;

gz;izf;Fs;
nray;gLj;jyhk;.

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
mDkjpahik Nghd;w fl;Lg;ghl;Lfis

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;.

 apHfl;Lghl;LnghUl;fs;>
c
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;.

,why; kw;Wk; kPd; gz;izfspd; njhopy;El;g
cjtpahsHfspd; nghWg;Gfs;
jhopy;El;g cjtpahsHfSf;F kPd; tsHg;G gw;wpa Gupjy;
n
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;.
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ரிடாக்ஷ் ப�ொடென்ஷியல் (ஆக்ஸிஜனின் ஏற்ற இறக்கம்) - இறால் மற்றும்
மீ ன் வளர்ப்பு குளத்தின் சுகாதார வழிகாட்டி
இறால்

மற்றும்

மீ ன்

வளர்ப்பில்

குளத்தின்

சுற்றுச்சூழல்

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இறால் மற்றும் மீ ன் வளர்ப்பின் ப�ோது

படியும் கரிம ப�ொருட்கள் குளத்திலுள்ள மண்ணின் தன்மையை
கெடுக்கிறது.

இதனால்

குளத்தின்

கீ ழ்

காற்றுப்புகாத்தன்மை

குளத்து கீ ழ் மண்ணின் தன்மையை அறியும்
வழிகாட்டிகள்
	ரிடாக்ஸ்

ப�ொடென்ஷியலை

நச்சுத்தன்மை

(ஆக்ஸிஜனின் ஏற்ற இறக்கம்)

மேலும் இந்த நச்சுப்பொருட்கள் மண்ணிலிருந்து நீருக்கு பரவி,

ப�ொடென்ஷியல் (ORP) என்றும்

கேடு விளைவிக்கிறது.

மீ ன்வளர்ப்பு

உருவாகி

மண்ணின்

தரம்

பாதிக்கப்பட்டு,

அதிகமாவதால், இறால் வளர்க்க ஏற்றச் சூழ்நிலையை பாதிக்கிறது.

ஆக்ஸிடேஷன்

குளத்தின் சூழலை பாதித்து, மீ ன் மற்றும் இறாலின் வளர்ச்சிக்கு

குறிப்பிடலாம்.

ஆக்ஸிஜனேற்ற
நிலையை

ரிடக்ஷன்
இவை

குளத்தின்

(அ)

அளவிடும்

இறக்க

ஒரு

முக்கிய காரணியாக உள்ளது. மீ ன் மற்றும் இறால் குளங்களில்

உள்ள மண்ணின் ORP-யின் அளவானது, இறாலின் வாழ்நாள்

அதிகமாக அதிகமாக குறையும், ORPயை Eh என்றும் அதனை
mV என்ற அலகாலும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

	குளத்தின் மண்ணில் உள்ள கரிம கார்பனின் அளவு அந்த
குளத்தின்

தன்மையை

குறிக்கும்

மற்றொரு

குறியீடாகும்.

மண்ணின் கரிமகார்பனின் அளவு அதிகரிக்கும் ப�ோது, கரிம
ப�ொருளின்

நிலையான

அளவும்

அதிகரிக்கும்.

மற்றும்

மெதுவாக

இந்த

கரிம

மக்கக்கூடிய

ப�ொருளில்

கரிமகார்பன்

உள்ளதால் இது முக்கியமான சுட்டிகாட்டியல்ல. வழக்கமாக

கரிம கார்பன் படிந்த மண்ணை திறந்த வெளியில் காயவைத்து,

பின்னர் கரிம கார்பன் ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
	மண்ணில் உள்ள கரையக்கூடிய இரும்பு மற்றும் மாங்கன ீசு

அளவை பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இது குளத்து மண்ணின்

	தீவிர இறால் வளர்ப்பு குளத்தில், கருப்பு மண் அதிக அளவில்

குவிக்கப்படுவதால் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து ORP அளவு
எதிர்மறையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. மத்திய உவர்நீர்

மீ ன்வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் மண்ணின் ORPயின் அளவு
-200mV (அ) மதிப்பீடு எதிர்மறையில் அதிகரித்தால், பிராண

வாய்வின் அளவு நீரில் குறைந்து அம�ோனியா, நைட்ரைட்
மற்றும் ஆக்ஸிஜன் இறக்கம் செய்யப்பட்ட சல்பைடு மீ த்தேன்
அளவு அதிகரித்து மீ ன் மற்றும் இறால் வளர்ப்பை பாதிக்கிறது

என்று

கூறுகிறது.

காற்று

புகுத்தியை

கரிம

கார்பனின்

அளவு

மற்றும்

ஏற்படுத்துவதன் மூலமும், கனரக ம�ோட்டரை பயன்படுத்தி
சேற்றை அகற்றுவதன் மூலமும் ORPயின் அளவை அதிகப்படுத்தி
மண்ணின் தரத்தை உயர்த்தி நல்ல உற்பத்தியை பெறலாம்.

ஆக்ஸிஜன்

இறக்கம்செய்யப்பட்ட அயனிகளான இரும்பு மற்றும் மாங்கன ீசு

மண் தரத்தின் அழிவிற்கு அறிகுறியாக இருந்தாலும் அதனை

ஆய்வகத்தில் மதிப்பிடுவது கடினமாகும். அதனால் விரைவாக

மதிப்பீடு செய்ய உதவும் ORPயை மண்ணின் தரத்தை அறிய
உதவும் முக்கிய காரணியாக கருதி, மண்ணின் தரத்தை அறிந்து
அதற்கேற்ற மேலாண்மை முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

ரிடாக்ஷை பின்வரும் முறைப்படி மதிப்பீடு
செய்யலாம்
	குளத்தில்

மண்ணும்

நீரும்

சேரும்

இடத்தில்,

அளவுரு

பகுப்பாய்வு (Probe) க�ொண்டு ORP-யை அளக்கலாம். முக்கியமாக

மதகைக்கு அருகிலும், காற்றுப்புகுத்தி அமைந்துள்ள இடத்திற்கு
அப்பாலும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

	அளவுரு பகுப்பாய்வு கருவி இல்லை என்றால், காற்றுப்புகா
பாலீதீன்

பையில்

10

சென்டிமீ ட்டர்

ஆழத்தில்

மதகைக்கு

அருகிலும் மற்றும் காற்று புகுத்தி அமைந்துள்ள இடத்திற்கு
அப்பாலும் உள்ள மண்ணை எடுத்து ரிடாக்ஸ் மீ ட்டர் மூலமாக
அளவிட வேண்டும்.

	மிக சரியாக ORPயை அளவிட வேண்டுமென்றால், மதகைக்கு
அருகில் குறைந்தபட்சம் மூன்று இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து

ORP-யை மதிப்பிட்டு பின் அதன் சராசரியை இறுதி அளவாக
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இக்கருவி உதவியுடன், இறால்

வளர்ப்பு குளத்தில் உள்ள கருப்பு மண்ணின் ரிடாக்ஸ் மதிப்பை
குறைக்க வழிவகுக்கிறது.
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சரியான

மண்ணை அகற்றுவதன் மூலமும், மத்திய வடிகால் வசதியை

ஆக்ஸிஜனேற்ற இறக்க நிலையை குறிக்கும். குளத்து மண்ணில்
உள்ள

குளத்தின்

இடத்தில் வைப்பதாலும், சங்கிலி இழுவையின் மூலம் கருப்பு
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