
क्लोराईड (Cl-): क्लोराईड हा पाण्याचा एक सामान्य घटक आहे आणि माशयाांसाठी 
तयाांचा परासरिीय (Osmotic) समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त आहे. साधारिपिे 
क्लोराईड 60 mg L-1 मासयाांसाठी उपयुक्त  असते. 
अमोनिया (NH3): अमोनियाची निर्मिती मासयाांच्या प्रथििे चयापचीत निष्टा, 
जििािूांिी कुििलेले सेंद्रिय पदािाांपासिू होते. NH3 सिरूपातले अमोनिया अनतशय 
घातक असतो. पाण्यातील अमोनिया  NH3 आणि (NH4

+) च्या बेरिीचे मापि असते. 
मतसय  शरीरासाठी >0.1 mg L-1 घटक असत.े अमोनिया मळेु मतसय िाढ,  खािे, 
अन्िाचे प्रथििात रूपाांतरि, रोग प्रनतकार शक्ती कमी होते. <0.2 mg L-1 पेक्षा कमी 
अमोनिया मतसय शेती साठी उपयोगी ठरतो. अमोनिया नियांत्रि करण्यासाठी पाण्याचे 
ऐरेशि, भािलेली ककििा पाण्यात णभिलेली चुिखडी कमी अल्कली युक्त  पाण्यात 
गुिकारी ठरते. फॉममलडडहाईड आणि जिओलाईटचा िापर अमोनियाचे प्रमाि कमी 
करते. िेळोिेळी पािी बदलूि मतसय तळ्यातील अमोनिया नियांत्रिात राखता येतो. 
िायट्राईट (NO2

-): िायट्रोिेि स्सिनतकारक ओक्सी सूक्ष्मिीिािू सिपोषी 
िायट्रोसोमोिास िाईटराईट निर्मित करत असतो. िाईटराईट मतसय मरतूक, 
नहमोग्लोनबिचे अपचयि करूि रक्त तपनकरी करते, श्वसिािर प्रभाि करूि 
मज्िासांसिेिर हल्ला करूि यकृत, प्ललहा, मूत्रकपिड प्रभानित होते. 0.02-1.0 ppm 
िाईटराईट मतसयसाठी प्रािघातक असते. िाईटराईट पासूि होिारे िुकसाि 
टाळण्यासाठी मतसय साठिि घिता कमी करिे, योग्य प्रमािात खाद्य देिे, योग्य 
पद्धतीिे मतसय पालि, ऐरेशि िाढििे, गरिेिुसार खाद्य िाांबििे, पािी बदल करि े
आणि िैनिक खते िापरूि िायट्रीकरिास चालिा देिे हे उपाय करािे.  
िायटे्रट (NO3): मासयाांसाठी िाईटरेट निरुपििी असते. सूक्ष्मिीिािू सिपोषी 
िायट्रोबकॅ्टर िाईटराईटची निर्मिती ऑस्क्सिि आणि िाईटराईटच्या समन्ियािे करत.े 
मतसय तळ्यात 50-100 ppm  दरम्याि िाईटरेट स्सिरािते. िासत  प्रमािात असलेले 
िाईटरेट तळ्यातील पािी बदलूि, पािििसपती िाढिूि नियांनत्रत करता येते. 
फॉस्फरस : पाण्यातील फॉसफरस फॉसफेट (PO4) रूपात  जििांत ककििा मृत किाांशी  
बाांधलेले असते. हे िलीय ििसपतींसाठी आिशयक पोषक तति आहे. फॉसफरस 
पाण्याची उतपादकता िाढिते. फॉसफरस मातीत अघुलिशील Ca3(P04)2 च्या रूपात 
आढळते. मातीत 3 mg P2O5/100 gm माती कमी उतपादकता, 3- 6 mg 
P2O5/100 gm सरासरी उतपादकता ि 6 mg P2O5/100 gm पेक्षा िासत  
फॉसफरस मतसय तळ्याची उतकृष्ट  उतपादकता दशमनिते. मतसय शेतीसाठी फॉसफरसच े
इष्टतम प्रमाि 0.05-0.07 ppm असाि.े रासायनिक खताांचा िापर करूि (N: 
P=15:30) पाण्यातील फॉसफरसची मात्रा िाढिता येते.  
प्राथममक उत्पादकता : िलीय ििसपतीच्या प्रकाश सांश्लेषि द्वारे निणित िेळेत प्रनत 
एकक के्षत्रात उतपन्ि  झालेली िैि मात्रा ककििा काबमि सामग्रीस प्रािडमक उतपादकता 
सांबोधतात. प्रािडमक उतपादकता दोि  िगामत निभागता येते, सकळ आणि िेट 
प्रािडमक उतपादकता. मतसय उतपादिासाठी इष्टतम सकळ प्रािडमक उतपादकता 1.60
-9.14 mg C L-1 D-1 असािी, <1.6 or >20.3 mg C L-1 D-1 (सप्राउ) मतसय 
उतपादिास अयोग्य असते. हलका नहरिा रांग, एक फुटापयांत पारदशमक पािी उतकृष्ट 
प्रािडमक उतपादकतेचे सूचकाांक आहे. सेंद्रिय ककििा रासायनिक खताांचे िापर करूि 
प्रािडमक उतपादकता िाढिता येते. ललिांग प्रचांड प्रमािात िाढत असतील तर खाद्य, 
खताांचा िापर तूतामस बांद ठेिािा. 
प्लवंग  
ललिांग िलीय पेलेजिक िीििी पाण्याच्या प्रिाहासोबत िाहतात तयाांिा ललिांग 
(planktons) म्हितात. मतसय खाद्यासाठी ििसपती ललिांग आणि प्रािी ललिांग 
उपयोगात येतात. ललिांग िेट िापरूि पाण्यातील ललिांगाची सांख्या निधामररत करता येते. 
ललिांग निपुलता मतसय उतपादिाचे प्रमाि ठरित असते. हररतिव्य पािाांचा नहरिा 
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ििमक गुिकाांक <1.5 mg क्लोरोनफल‘a’m-3 असल्यास तळ्यातील प्रािडमक 
उतपादकता ऑथलगोट्रॉफीक, खपू कमी म्हििे  0.5 g m-3 असते. तयािुसार 1-5 
g m-3 (1.5-10 mg क्लोरोनफल ‘a’m-3) - मध्य्मट्रॉनफक, 5-10 gm-3 (10-
25 mg क्लोरोनफल ‘a’m-3) युट्रोनफक आणि >10 g m-3 (>25 mg 
क्लोरोनफल ‘a’m-3) उच्च युट्रोनफक असतात. मतसय तळे युट्रोनफक होण्याच े
निनिध कारिे असू शकतात, िसे खताांचे िासत प्रयोग, ललिांगाची निपुल मात्रा, 
निळे नहरिे शेिाळाची (BGA) घिदाट िाढ होऊि पाण्यातील तापमािाचे उिळ 
सतरीकरि, फॉसफरस अिुपलब्धता ि  शेिाळामळेु पाण्याची पारदर्शिता कमी 
झाल्यािे  प्रकाश सांश्लेषि  प्रनियेत अडिळा होऊि उद्भििारी प्राििायू रनहत 
पररस्सिती. युट्रोनफक पाण्यात मतसय मरतूक िाढते. ललिांगाची  3000-4500 
Nos. L-1 सांख्या मतसय उतपादिास उपयुक्त असते. योग्य  प्रमािात असललेे 
ललिांग सांख्या मतसय शेतीस पूरक असते, थशिाय तळ्यात शेिाळाची योग्य सांख्या 
राखते, पािििसपतीची िाढ रोखत, प्राििायू 10 पटीिे तयार करूि पाण्यातील 
निसर्िित प्राििायू साठिते. प्रािडमक उतपादकता मतसय शेतीस लागिारा  
खाद्याचा खचम कमी करूि फायदा डमळिूि देते.  
मत्स्य ताि समायोजि/ व्यवस्थापि  
पाण्यातील तापमाि, गढुळता, पाण्याचा रांग, निसर्िित ऑस्क्सिि, िैिरासायनिक 
प्राििायू मागिी, काबमि-डाय-ओक्ससाईड, सामू, निम्ल (अल्कली), कठोर पािी, 
केस्ल्शअम, निद्युत भाररत किाांची िाहकता, लििता, क्लोराईड, अमोनिया, 
िाईटराईट, िाईटरेट, फॉसफरस, प्रािडमक उतपादकता, ललिांग पाण्याची 
मतसयपालिासाठी असलेली गुिित्ता ठरित असतात. प्रामुख्याि ेपाण्याचे तापमाि,  
निसर्िित ऑस्क्सिि आणि सामू ह्या  तीि  घटकाांिर शेतकऱ्यािे  निशेष  लक्ष्य  
ठेिािे. पाण्याचे निरीक्षि केल्यास  पाण्यातील घटकाांचा अांदाि घेता येतो. मतसय 
शेतकऱ्याांिी द्रदलेल्या निरीक्षि स्सिती िुसार तळ्यातील पाण्याची गुिित्ता ठरिािी.  
 पारदशमक पािी-िैनिक नियाशीलतेची कमी, मतसय िाढीस बाधक 
 अनत गढूळ पािी- मतसय श्वसि नियेस अडचि- मतसय शेतीस बाधक  
 दाट नहरिे पािी- ललिांग निपुलता- खत, खाद्य, अडधक मतसय पोषक तति-  

प्रमाि कमी कराि-े खचम  कमी करते  
 पाण्यातील आके्षपाहम गांध- प्रदूनषत पािी-  िदी, िाले, कारखािे ि शेतीतील 

रसायिाांचा येिारा प्रिाह िाांबिािा 
 पाण्याच्या पृष्ठभागािर िर मासे येर-झरा घालत असतील तर पाण्यातील 

प्राििायू कमी झाल्याचा सांकेत आह-े तिररत ऐरेशि करािे. 
िरील िािूि घेतलेल्या अिैनिक घटक ि तयाांचे नियांत्रि द्रदलेल्या व्यिसिापि 
द्रदशा निदेशाचे पालि केल्यास मतसय शेतीतूि निणितच अडधक उतपन्ि ि फायदा 
होण्यास मदत डमळेल ि  अिैनिक ताि घटकाांपासूि होिार ेिुकसाि टळेल.   

मत्स्य शेतीतील अजवैिक ताण :   
कारणे आणण व्यि्थापन 

ICAR- 
National Institute of  Abiotic 

Stress Management 
Malegaon, Baramati 413 115, Pune  

Maharashtra, India  



प्रस्ताविा  
 गोड्या पाण्यातील मतसय शेती व्यिसायाि े सिातांत्र्या पासिू आिपयांत 
अिेक पटीिे प्रगती केली आहे. भारतात िदी, िाले, कालि े (191024 km), 
पूरग्रसत मैदािी तलाि (1.2 दशलक्ष हेक्टर), 3.54 दशलक्ष हेक्टर बांधारे, धरिके्षत्र 
ि 2.36 दशलक्ष हेकटर पाण्याची तळी आणि टाक्या सिरूपात गोड्यापाण्याचे स्रोत 
उपलब्ध आहेत. लहाि-मोठी पाण्याची तळी, टाक्या  मतसय पालि व्यिसायासाठी 
पूरक सतोत्र असूि यामधूि िैज्ञानिकरीतया मतसय सांिधमि केल्यास मतसय उतपादि 
िाढते. गोड्या पाण्याचे असले स्रोताांमध्यये मतसय व्यिसाय करूि उपिीनिका िाढते  
ि आर्ििक फायदा करत असताांिा मतसय शेती निनिध अिनैिक तािाांिा सामोरे 
िाते. अिैनिक ताि नियांत्रि ि व्यिसिापि, फायदेशीर मतसय व्यिसायास  
अनतशय  महतिाचे आहे.  
 तािाची व्याख्या खालील प्रमािे करता येईल. ज्या भौनतक ि रासायनिक 
घटकाांमुळे मतसय  शरीरात होिाऱ्या प्रनतनियेमुळे माशयाांचे रोग आणि मृतयूचे प्रमाि  
िाढते तयास मतसय ताि म्हितात. पािी, माती आणि हिेत सतत मतसय रोग 
प्रादुभामि करिारे जििािू ि निषािू असतात. िैसर्गिक ररतया मासे ह्या सगळ्या 
रोगाांिा प्रनतरोध करत असतात. परांतु व्यािसानयक मतसयशेतीत मासयाांिा  निनिध  
तािाांबरोबर सांघषम  करािा लागतो.  
मतसय ताि प्रनतरोधक शक्ती खाली द्रदलेल्या तािाांमुळे कमी होत असते.  
१. व्यािसानयकीकरिा मुळे मतसय साठििूक क्षमतेपेक्षा अडधक करिे, 
२. मतसय तळ्यातील पाण्यातील निसर्िित प्राििायू (Dissolved oxygen) कमी 
होिे. 
३. पाण्यातील तापमाि आणि सामू (pH) कमी िासत होिे. 
४. पाण्यात काबमि-डाय-ऑकसाईड (CO2) िाढिे.  
५. पाण्यात अमोनिया, िायट्राईट, हायइ्रोिि सल्फाईड, सेंद्रिय पदािम अडधक 
असिे.  
६. मास े हाताळताांिा, िििािुसार िमिारी लािताांिा ककििा नििी साठी होिाऱ्या 
िाहतुकी दरम्याि होिाऱ्या शारीररक इिा.  
७. अयोग्य ि कमी मतसय आहार.  
८. मतसयतळ्यातील असिच्छता. 
िरील मतसय िातािरिीय  बदलाांमुळे माशयाांची िाढ तसेच रोग प्रनतकारशक्ती कमी 
होते. मतसय उतपादि पाण्यातील िैनिक, रासायनिक आणि भौनतक गुिित्तेिर 
अिलांबूि असते.   
तापमाि (Temperature °C) 
तळ्यातील पाण्याचे तापमाि माशयाांचे शारीररक तापमाि ठरित असते. मासे 
बाह्यउष्मीय प्रािी  असल्यामुळे पाण्यातील तापमाि मतसय शरीराचे तापमाि ठरित 
असते. पाण्यात झालेल्या तापमािीय बदल हा मतसय शरीरािरील ताि िाढिण्यास 
कारिीभूत ठरतो. अडधक ककििा कमी तापमाि मतसय चयापचय प्रनकयेिर पररिाम 
करते ज्यामुळे मतसय उतपादिािर पररिाम होऊि शेतकऱ्यास आर्ििक िुकसाि 
होऊ शकते. अडधक तापमाि पाण्यातील सूक्ष्मिीिािूांच्या ि िल ििसपतीच्या 
िैिरासायनिक निया िाढिते ज्यामुळे निसर्िित प्राििायू (DO) ची खपत िासत 
होते आणि मागिी  िाढते. अडधक तापमािात पाण्याची प्राििायू निसर्िित 
करण्याची क्षमता घटते आणि पाण्यातील अमोनिया िाढतो. उष्िकद्रटबांधीय कापम 
मासे सांिधमिासाठी 28-30 °C तापमाि लागते.  साधारिपिे <20°C िांड तापमाि 
आणि >30°C पेक्षा अडधक तापमाि मतसय शरीरास अपायकारक ठरू लागते. 
नियडमत पाण्याचे निनिमय, सािलीिन्य झाडी ककििा नहरिे शडेिेट लािूि सािली 

करण्यािे पाण्याचे तापमाि नियांनत्रत करता येते. यांत्राद्वारे िायुनििि करण्याि े
देखील तापमाि नियांनत्रत करता येते. 
गढुळता (Turbidity) 
मतसय तळ्यात नकती खोलिर प्रकाश प्रसाररत होतो या आधारािर गढुळता  
निणित  केली िाते. अडधक गढूळ पाण्यात प्रकाश सांश्लेषिाचे कायम कमी होते 
पयामयािे पाण्यात अन्िपदािम बिनिण्यात अडिळे निमामि होऊि पाण्याची  
प्रािडमक उतपादक क्षमता कमी होते. पाण्यातील गढुळतेची निनिध कारिे अस ू
शकतात, िसे नक तरांगिार े डचकण्या मातीचे कि, पाण्यातील ललिांग, सेंद्रिय 
पदािम ि सेंद्रिय पदािम कुिण्यािे बदललेला पाण्याचा रांग इतयाद्रद. मतसय 
उतपादिास 30-80 cm ची गढुळता योग्य मािली िाते. गहि उतपादिासाठी 15
-40cm गढुळता योग्य असते. 12cm पेक्षा कमी गढुळता मतसय उतपादिास 
अपायकारक ठरू शकते. गढुळता सेची डडसक पद्धतीिे मोिािी लागते. 
पाण्यातील गढुळता कमी करण्यासाठी चुिा, तुरटी, जिलसम इतयादींचा िापर 
करािा. 
पाण्यािा रंग (Color) 
नफकट नहरिा/नहरिा रांग मतसय उतपादिास उपयुक्त असतो. पाण्यातील नहरिा रांग 
ललिांगामुळे असतो. गडद तपनकरी रांगाचे पािी माशयाांिा अपायकारक असत.े 
सेंद्रिय आणि रासायनिक खतां पाण्याची उतपादकता िाढनिते. 
नवसर्जित ऑक्क्सजि (DO) 
माशयाांची िाढ, िगिे, प्रसाररत होिे, ितमि, शरीरप्रनिया पाण्यातील निसर्िित 
ऑस्क्सिि प्रमािािर आधाररत असते. ऑस्क्सिि पाण्यात हिे िाटे आणि 
प्रकाशसांश्लेषक ललिांगाांमळेु निसर्िित होते. तापमाि, क्षार, कमी हिेचा दाब, 
अडधक आिमता, अडधक पािििसपती आणि िासत प्रमािात भरभराटीस आलेले 
ललिांग पाण्यातील ऑस्क्सिि कमी करण्यास कारिीभूत ठरतात. कमी DO 
असल्यािे मासे कमी प्रमािात खाद्य खातात, तयाांची उपासमार होते आणि म्हिूि 
माशयाांची िाढ खुांटते. कमी DO असिाऱ्या पाण्यात मासे मरण्याचे प्रमािही 
अडधक असते. मासे पाण्याच्या पृष्ठभागािर येिे, पाण्याची पारदशमकता 20cm 
हुि कमी होिे, माशयाांचे आळशी आणि कमकुित ितमि पाण्याचा DO कमी 
झाल्याचा सांकेत असतो. मतसय उतपादिासाठी DO चे प्रमाि 5ppm च्या िर 
असािे. योग्य पाण्यातील ऑस्क्सिि राखण्यासाठी खते थशफारस केलेल्या 
प्रमािात टाकािी. पािििसपतीची सांख्या नियांनत्रत ठेिािी. एरेटर (िायुिीिि 
सयांत्र)टाकूि पािी ढिळूि घ्यािे, मतसय तलािात माशयाांची थशफारस केलेली 
सांख्या राखािी िेिेकरूि माशयाांची गदी होऊ िये. िरील उपाय पाण्यातील DO 
राखण्यास उपयुक्त ठरतात. 
जैवरासायनिक प्रािवायू मागिी (BOD) 
पाण्यातील सूक्ष्मिीि िेव्हा पाण्यातील खाद्य आणि साांडपाण्याचे निघटि 
करतात तेव्हा ते पाण्यातील ऑस्क्सिि िापरूि पाण्यातील िैिरासायनिक 
प्राििायुची मागिी िाढितात. पाण्यात येिार ेशेिखतां आणि फॉसफेट या मुळे 
पाण्यात निघटि शील पदािाांची िाढ होते. ह्या पदािाांच े निघटि करतािा 
होिाऱ्या पाण्यातील ऑस्क्सििची खपत BOD िाढिते. BOD 5 mg/l पेक्षा 
िासत असल्यास पािी प्रदूषि सूडचत करते. 3-6 mg/l BOD मतसय 
उतपादिास योग्य असते.  
BOD कमी करण्यासाठी मतसय तळ्यात चूिा िापरािा, खते टाकिे बांद करािे, 
पािी एअरेट करािे. तळ्यात मासे टाकण्या पूिी तळ्यातील पािी स्सिर करािे, 

शेिखताचा योग्य िापर पाण्याचे तापमाि आणि निसमजित ऑस्क्सििचे प्रमाि बघूि 
करािा.  
कार्बि-डाय-ओक्साईड (CO2) 
काबमि-डाय-ओक्साईड मतसय श्वासोशासिासामुळे िाढतो. िासत CO2 मुळे पाण्याचा 
साम ू कमी होतो आणि पािी अमथलय होते. 12-15 ppm CO2 मासयाांसाठी 
अपायकारक असतो. चुिा, सोडडयम-बाइ-काबोिेट, पोटॅथशयम परमॅंगिेट 
(250g/0.1 हके्टर) टाकूि CO2 नियांनत्रत करता येतो. 
सामू (pH) 
माशयाांच्या शरीराचा सामू (pH) सरासरी 7.4 असतो तयामुळे पाण्याचे pH 7-8.5 
मतसय िीििास योग्य असतो. pH 4-6.5 मासयाांसाठी तिािपूिम असतो आणि 9-11 
pH ला माशयाांची िीनितहािी होते. साधारितः  pH 6-9.5 मतसय शेती साठी पूरक 
ठरतो. सामू कमी करण्यासाठी जिलसम ककििा शेिखत, कोंबडीची निष्ठा इतयादींचा 
िापर करािा. भािलेली चुिखडी िापरूि कमी pH सधुारािा. 
क्षारता (Alkalinity) 
पाण्याचा साम ूबदल ि होऊ देण्याची क्षमता क्षारता करत असते. पाण्याची क्षारतेचे 
मापि म्हििे पाण्यातील काबोिेट, बाय-काबोिेट, हडै्रोस्क्सड,फॉसफेट आणि बोरेट, 
निसर्िित कैस्ल्सयम, मॅग्िेथशयम ह्याांचे प्रमाि. पाण्याचे अम्लधमम, पाण्यात चुिखडीचे 
डमसळिे, प्रकाश- सांश्लेषि, डडिाइट्रीकरि, सल्फेट अपचयि क्षारता िाढिते. श्वसि, 
िाइट्रीकरि, सल्फेट उपचयि क्षारता कमी करते. कमी निम्लतेत िोडेस ेआम्ल देखील 
मोठ्या प्रमािात सामू बदलूि मतसय शेतीस अपायकारक ठरू शकते. 20 ppm पेक्षा 
कमी क्षारता असलेले मतसय तळे मतसय शेतीसाठी उपयुक्त राहत िाही, 20-50 ppm 
कमी ते मध्ययम क्षारता दशमिते, 80-200 ppm मतसय शेतीसाठी योग्य असते. 
कठिि पािी (Hardness) 
पाण्यात डमणित असलेली कॅस्ल्शअम आणि मॅग्िेथशयम लिि िे हायड्रोिि काबोिेट, 
क्लोराईड आणि सल्फेट च्या रूपात असते ते पाण्यास कद्रठि बिनिते. कॅस्ल्शअम 
आणि मॅग्िेथशयम माशयाांसाठी चयापचय ि हाड आणि खिले िाढीसाठी महत्त्िपूिम 
असते. मतसय उतपादिासाठी पाण्याची कद्रठिता कमीत कमी 20 ppm असि े
गरिेचे आह.े 75-150 ppm कद्रठिता मतसय  शेतीसाठी निधामररत केलेले आहे. 
भािलेली चुिखडी/तुरटी/जिओलाईट पाण्याची कद्रठिता कमी करण्यास मदत 
करतात. कद्रठिता राखण्यासाठी पािसाळ्यात मास ेतळ्यात गाळ साचू देऊ िये.  
कॅक्ल्शअम (Calcium) 
कॅस्ल्शअम मातीत काबोिेटच्या रूपात असते िे मास ेपाण्यातूि निसर्िित ककििा अन्ि 
पदािामतूि  डमळनितात. मुक्त केस्ल्शअम 25 to 100 mg L-1 (63 to 250 mg L-1 
CaCO3) मतसय उतपादिास योग्य असते.  
नवद्युत भाररत किािंी वाहकता (Conductivity) 
पाण्यातील निद्युत भाररत किाांचे  प्रमाि पाण्याची  िाहकता ठरिीत असते. िाहकता 
पाण्याच्या तािेपिाचे  प्रमाि आहे. िाहकता  पाण्यात  होिाऱ्या  प्रािडमक  
उतपादकाांपासूि  होिाऱ्या  अन्ि उतपादिाचे सांकेत देतां. िाहकता  पाण्यातील  निद्यतु 
भाररत किाांच्या  (Ca2+, Mg2+, HCO3

-, CO3
-, NO3

- and PO4
-) सांख्येिर 

आणि पाण्याच्या तापमािािर अिलांबूि असते. 
लविता  :निद्युत भाररत किाांचे (Ca++, Mg++, K+, Na+, CO3

-, HCO3
-, SO4

-, 
Cl-, NO3

-, NH4
+ and PO4

-) समग्र प्रमािास लििता म्हितात. लििता 
पाण्यातील घिता आणि माशयाांच्या  िाढीसाठी उपयुक्त ठरते. गोड्या पाण्यातील मतसय 
शेतीसाठी 0-2 ppt लििता योग्य ठरते. पाण्याच े प्रमाि कमी अडधक करूि ि 
िायुिीिि सयांत्रािे िे पािी डमसळूि लििता नियांत्रिात ठेिता येते. 


