সিরষার পাতা ঝলসােনা রাগ

উি দ সংর ণ উইং, কৃিষ স

সারণ অিধদ র

রাগ পিরিচত:
বাংলােদেশ উৎপািদত তল জাতীয় ফসেলর মেধ সিরষা ধান। আর সিরষার িবিভ
রাগ বালাইেয়র
মেধ পাতা ঝলসােনা রাগই বশী িত কের। এই রাগ হেল ায় ২০-২৫ ভাগ ফলন ন হয়। এ
এক ছ াক জিনত রাগ। Alternaria brassicae ও Alternaria brassicaecola নামক ছ াক য় ারা এ
রাগ সৃি হয়। আ া বীজ, িবক
পাষক ও বায়ুর মাধ েম এ রাগ িব ার লাভ কের। আ তাপূণ©
আবহাওয়া, বৃি ও ঠা া আবহাওয়া এ রাগ বৃি েত সহায়তা কের।

িতর ল ন:
সিরষা গােছর এক মাস বয়স থেক
কের বয় গােছ এ রাগ আ মণ করেত পাের।
াথিমক
অব ায় এ রােগর ল ণ সিরষা গােছর নীেচর বয় পাতায়
হয়। এ ছ ােকর আ মেণ িবিভ
আকােরর কা্লেচ রেঙর দাগ পাতায়, কাে
ও ফেল উৎপ হয়। পরবত েত এ সম
ছাট ছাট দাগ
একি ত হেয় বড় দােগর সৃি কের। দাগ িল সাদােট ধূসর সীমােরখা ারা িবভ
থােক। আ মেণর
মা া বশী হেল পাতা ঝলেস যায়। এর ফেল সিরষার ফলন মারা কভােব িত
হয়।

ছিব: আ া

পাতা ও ফল

সমি ত বালাই ব াব াপনা:








রাগমু বীজ বপন করেত হেব।
এ রাগ সহনশীল জাত চাষ করেত হেব।
আগাম বা ১৫ই নেভ র এর মেধ সিরষা বুেন ফলেত হেব।
জিমেত শস পযায় অবশ ই অনুসরণ করেত হেব ।
িভটাভ া িকংবা ক াপটান ারা ০.২৫% হাের বীজ শাধন কের লাগােত হেব।
পাতায় দাগ দখার সােথ সােথ আইে াডাইওয়ান
েপর
ভরাল ০.২০% বা িকউেরট ৫০
ডি উিপ বা আইেপাসান ৫০ ডি উিপ বা ওকরাল ৫০ ডি উিপ ১িমিল/িলটার হাের ১০-১২
িদন পর পর অথবা আইে াডাইওয়ান(১৭.৫%)+কােব ািজম (৮.৫%) েপর আইে ািজম
১ াম/িলটার হাের িমিশেয়

য়ার মিশেনর সাহােয জিমর সম

গােছ

করেত হেব।
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