ভু ার মাচা পঁচা রাগ

িশিশেমর এ ান াকেনাজিশ

রাগ পিরিচিত:
ভু া এক
িবিভ

অিধক ফলনশীল দানা শস । ভু া আমােদর

রাগ ও পাকামাকেড়র মেধ

maydis, Fusarium moniliformae

সারণ অিধদ র

ফলন, বীেজর
পিরত

পূণ ফসল। ভু ার

এক

ছ াকজিনত রাগ। Diplodia

মাচা পঁচা রাগ অন তম। এ

এক

ভৃ িত ছ াক এ রাগ ঘটায়।

মাচা পঁচা

না ণ ও খাদ মান অেনক কেম যায়। এ

রােগর আ মেণ ভু ার

রােগর জীবানু বীজ অথবা আ া

অংেশ বঁে চ থােক। একই জিমেত বার বার ভু া চাষ করেল এ রাগ

গােছর

ত িব ার লাভ কের।

রােগর ল ণ:
এ রােগর আ মেণ আ া

মাচার খাসা ও দানা িববণ হেয় যায়। দানা পু

ফঁেট যায়। অেনক সময় িবিভ
ভু া গােছ

মাচা আসা

পািখর আ মেণ কা

উি দ সংর ণ উইং, কৃিষ স

দেশর জন

হয় না,

দানার মােঝ বা উপের ছ ােকর উপি িত খািল

থেক পাকা পয

বৃি পাত বশী থাকেল এ

ঁ চেক অথবা

চােখই

রােগর আ মণ বােড়।

দখা যায়।
পাকা বা

পঁচা রােগর আ মেণ গাছ মা েত পেড় গেল এ রাগ ব াপকতা লাভ কের।

ছি ব

ছিব: সু

মাচা ও আ া

মাচা

সমি ত বালাই ব ব াপনা:
১।

রাগ

িতেরাধী জাত ব বহার করেত হেব।

২। সু , সবল,

ত ও রাগমু

বীজ ব বহার করেত হেব

।

৩। শস পযায় অবল ন করেত হেব।
৪। জিমেত পাকা ও পািখর আ মণ রাধ করেত হেব।
৫। ভু া পেক গেল তাড়াতািড় কেট ফলেত হেব।
৬। কাটার পর ভু ার পিরত

অংশ পুিড়েয় ফলেত হেব।

৭। িথরাম বা িভটােভ (০.২৫%) বা
ােভ ২০০ ডি উিপ িত কিজ বীেজ ২.৫-৩.০
িমিশেয় বীজ শাধন করেল এই রােগর আ মণ অেনক কেম যায়।
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