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लम्पी षककन षिसीज 

(जनािरातील एक निीन साथीचा रोग) 

                    गोपालक शेतकरी बाांधवाांनो आपल्या गाई , म्हशी साठी एक नवीन साथीच्या रोगाची धोक्याची घांटा 

ही आपल्यापयंत पोचली आह ेकारण महाराष्ट्र आणण जवळपास सववच राजयाांमध्ये लम्पी स्कीन णिसीज या रोगाचा 

प्रादरु्ावव अत्यांत झपाट्याने वाढलेला मागील काही मणहनयाांमध्ये णदसनू आलेला आह े त्यामळेु आपण व आपलां  

गोधन कसे सरुणित राहील याचा णवचार प्रथम केला पाणहजे चला तर मग या रोगाणवषयी आपण थोिक्यात माणहती 

घेऊया. 

लम्पी हा रोग इसवी सन 1929 पासनू 1978 पयंत मखु्यत्वे आणिकेत आढळत होता नांतर हरवा हळुवारपणे 

या रोगाने सर्ोवतालच्या इतर दशेाांमध्ये णशरकाव केला मात्र सन 2013 नांतर या रोगाचा वेगाने आणण झपाट्याने सवव 

दरू प्रसार होऊ लागला आहे हा रोग अनेक यरुोपीय व आणशयाई दशेाांमध्ये पसरताना णदसत आह े र्ारतात सदर 

रोगाची पणहली नोंद ऑगस्ट २०१९ मध्ये ओररसा राजयात झाली तर नांतर झारखांि पणिम बांगाल छत्तीसगि तेलांगाना 

आांध्र प्रदशे कनावटक व केरळ या राजयात या आजाराचा णशरका झालेला आढळून आला आह ेतसेच महाराष्ट्रात या 

आजाराचा प्रसार गिणचरोली णजल्यातील णसरांच्या तालकु्याांमध्ये माचव 2020 या मणहनयापासनू सरुुवात झालेली णदसनू 

आलेली आह े तसेच सात रोगाचे प्रतीणनदान र्ोपाळ येथील राष्ट्रीय रोगणनदान प्रयोगशाळेत झालेले आह े त्यामुळे 

आपल्याला या रोगाबद्दल माणहती घेणे व या रोगाचा प्रसार कसा टाळता येईल णनरोगी जनावराांना आपल्याला कसे 

वाचवता येतील ह ेप्रयास गोपालकाांकिून होणे अपेणित आहे. 

  हा रोग कणप्रपोि या सांवगावतील असनू हा रोग गायी व म्हशी न मध्ये मखु्यत्वे आढळतो परांत ुशेळ्या आणण 

मेंढ्याांमध्ये हा रोग अणजबात होत नाही णवदशेी वांशाच्या म्हणजेच पाठीवर व व व वणशांि नसलेल्या जसे जसी 

होलसेल आणण सांकररत गाई ांमध्ये दशेी वांशाच्या गाईपेिा या रोगाचे प्रमाण अणधक असते सवव वयोगटातील नर आणण 

मादी हा रोग आढळून येतो परांत ुमात्र लहान वासरात प्रौढ जनावराांच्या तलुनेत या रोगाचे प्रमाण अणधक आहे 

उष्ट्ण व दमट हवामान रोगप्रसार होण्यास अणधक पोषक असते म्हणजे अशा वातावरणामध्ये कीटकाांची वाढ 

जास्त प्रमाणात होते तसेच उनहाळ्यात अणधक प्रमाणात हा रोग आढळतो मात्र णहवाळ्यात या रोगाचे प्रमाण थोिे 

कमी होते आजाराचा रोग दर 2.45% तर मतृ्य ूदर एक ते पाच टक्के पयंत आढळून येतो या आजारामध्ये होणाऱ्या 

मरतकुीचे प्रमाण कमी असले तरी रोगी जनावरे अशक्त होतात त्याांचे दगु्धोत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटते तसेच 

जनावराांमध्ये काही वेळा गर्वपात झालेला आढळून येतो अशा जनावराांमध्ये त्याांची प्रजनन िमता कायमची घट 

झाल्याचे आढळून आलेले आह ेयामुळे पशपुालकाचे फार मोठ्या प्रमाणात आणथवक नुकसान होते या जनावराांमध्ये 

त्याांच्या त्वचेवर मोठ मोठाले उर्ारतात व त्यामुळे त्वचा खराब झाल्यामुळे जनावरे णवकृत णदसतात 



रोगप्रसार 

 

या आजाराचा प्रसार प्रमखु्या ने चावणारे माशा स्रोमॉणक्सस एिीस गोचीि णचलटे क्यलुी कॉएि्स 

याांच्यामाफव त होतो तसेच या आजाराच्या णवषाणचूा सांसगव णनरोगी व बाणधत जनावरे याांच्यातील प्रत्यि स्पशावने होऊ 

शकतो णवषाण ू सांक्रमण झाल्यानांतर एक ते दोन आठवि्यापयंत रक्तामध्ये राहतात व नांतर शरीराच्या इतर र्ागात 

सांक्रणमत होतात त्यामळेु रक्तातील स्त्राव िोळ्यातील पाणी व तोंिातील लायेतनू णवषाणू बाहरे पिून चारा व पाणी 

दणूषत होतो व त्यातनू इतर जनावराांना या णवषयाचा रोगप्रसार होऊ शकतो त्वचेवरील खपल्या गळून पिल्यानांतर 

त्यामध्ये णवषाण ू दीघवकाळ जवळपास 35 णदवसापयंत णजवांत राहू शकतात तसेच णवयावत णवषाण ू येत असल्याने 

रोगाचा फायदा कृणत्रम णकां वा नैसणगवक रेतनातनू सदु्धा होऊ शकतो गार्ण जाणारे ते आजाराची लागण झाल्यास 

गर्वपात णकां वा रोगग्रस्त वासराांचा जनम होतो दधू णपणाऱ्या वासराांना आजारी गाईच्या दधुातनू व स्तनातील व्रणातनू 

रोगाचा प्रसार होऊ शकतो त्यामळेु शेतकऱ्याांनी व गोपालकाांनी तसेच दगु्ध उत्पादक शेतकऱ्याांनी या रोगाची काळजी 

घेणे आवश्यक आह.े 

लक्षणे 

बाणधत जनावराांमध्ये आजाराचा सपु्त काळ साधारणपणे दोन ते पाच आठविे एवढा असतो या आजाराच्या 

प्रथम जनावराांच्या िोळ्यातनू व नाकातनू पाणी येते लणसका ग्रांथींना सजू येते सरुुवातीस र्रपरू ताप होतो दगु्ध 

जनावराच्या उत्पादनात दधू उत्पादनात कमी होते चारा खाणे पाणी णपणे कमी होते तसेच त्वचेवर हळूहळू दहा ते 

पननास णमणलमीटर व्यासाच्या गाठी प्रामखु्याने िोके मान पाय मायनस इत्यादी र्ागात येतात 

काही वेळा तोंि नाक व िोळ्यात आवरण णनमावण होतात तोंिातील प्राण्यामळेु आजारी जनावराांच्या चारा चढण्यास 

त्रास होतो. िोळ्यातील वऱ्हाणामुळे णचपळी येते तसेच िोळ्याची दृष्टी बाणधत होते या आजाराच्या प्रादरु्ाववामुळे 

फुफ्फुसता णकां वा स्तन दहा हजाराचे पाहता पशुांमध्ये मध्ये होऊ शकते 



रक्तातील पाांढऱ्या पेशी व प्लेटलेट ची सांख्या कमी होते व पायावर सजू येऊन काही जनावरे लांगितात ही या 

आजाराची प्रमखु लिणे आहेत 

रोग षनयंत्रण कसे करािे 

• बाणधत जनावराांची तपासणी करणाऱ्या पशवैुद्यकीय िॉक्टराांनी योग्य पोशाख पररधान करावा हातात िेटॉल 

णकां वा अल्कोहोल णमणित सॅणनटायझरने हात स्वच्छ धऊुन घ्यावे 

• तपासणी झाल्यानांतर कपिे व फुटवेअर गरम पाण्यात दोन णनजंतकु करावेत अशा जनावराांच्या सांपकावत 

आलेले साणहत्य जसे वाहन पररसर इत्यादी णनजंत ू करून घेण्यात यावी गोठा व पररसर स्वच्छ हवे चीर 

ठेवावा पररसरात पाणी साठणार नाही याची दिता घ्यावी कीटकनाशक औषधीचा जनावराच्या अांगावर व 

गोठ्यात फवारा मारावा आजारी जनावराांच्या सांपकावतील जनावराांना इांजेक्शन णदल्यास कीटक णनयांत्रण 

होऊन रोगप्रसाद काही प्रमाणात आळा बसल्याचे णदसनू आले आहे 

• सध्या र्ारतात या रोगाची लस उपलब्ध नाही मात्र शेळ्यात दवेीवर वापरणारे येणारी लस वापरून हा रोग 

णनयांत्रणात आणता येऊ शकतो या जांतचूा मानवात सहसा प्रादरु्ावव होत नाही परांत ु शेतकऱ्याांनी जनावराने 

हाताळल्यानांतर हाच साबणाच्या पाण्याने स्वच्छ धऊुन घ्यावी णकां वा सॅणनटायझरने साफ करून घ्यावेत 

• शास्त्रीय दृष््टया या साथीच्या काळात णकां वा नेहमी सवांनी दधू उकळून प्यावे णकां वा मास णशजवनूच खावे 

• प्रादरु्ाववग्रस्त र्ागात जनावराांची ज्ञान व वाहतकू करण्यास बांदी आणली तसेच जनावराांचे बाजार ह े बांद 

ठेवण्यात यावी 

• रोगग्रस्त जनावराचा मतृ्य ूझाल्यास मतृदहे णकमान आठ फूट खोल खि्ि्यात परुावा असे केल्यास णनरोगी 

जनावरास या रोगाचा प्रादरु्ावव होणार नाही व या आजारास आळा बसण्यास मदत होईल. 

• तसेच सध्याची पररणस्थती पाहता सवव शेतकऱ्याांना णवनांती आह ेकी शेतकऱ्याांनी घाबरून न जाता योग्य वेळी 

पशवैुद्यकीय िॉक्टराांची मदत घेऊन या रोगाांवर ताबितोब औषध उपचार करावा व िॉक्टरच्या 

दखेरेखीखाली जनावराांची तब्येत सधुारेपयंत ठेवावा. 



 

आजारी जनािर आषण लक्षणे  

                                              लेखक :- 

               िॉ.गणेश यु .काळुसे,  

        षििय षिशेिज्ञ (पशुसंिर्धन ि दुग्र्व्यिसाय) 

                                                                      िॉ .प्रमोद . ना . मगर  

    षििय षिशेिज्ञ (कीटकशास्त्र  ) 

                                                                   िॉ. सुरेश यु. नेमािे  

                                                                      (शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख ) 

                                                                  कृषि षिज्ञान कें द्र , यितमाळ  

 

 


