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র োগ পর রিরি
ফাাংরাদেশ করায একটি গুরুত্বূন© দযাগ ানাভা। বফশেয প্রায় ফ করা উৎােনকাযী অঞ্চশরই
এ দযাগ আশে। াগয করা গাশে প্রায়ই এ দযাগ দেখা মায়। Fusarium oxysporum নাভক
েত্রাক জীফাণু দ্বাযা এ দযাগ য়।

উরিদ সং ক্ষণ উইং, কৃরি সম্প্রসো ণ অরিদপ্ত

র োগগ লক্ষণ
করা গাশেয ফয় ৪ ভা দেশক ৫ ভা ওয়ায য দেশকই
ানাভা দযাগাক্রান্ত গাশেয রক্ষণ ধীশয ধীশয প্রকা দশে োশক। এ
দযাশগ আক্রান্ত শর প্রেশভ ফয়স্ক াোয বকনাযা রুে শয় মায়,
শয কবি াোশে এ রক্ষণ দেখা মায়। এযয কাশরা যশেয োগ
শে দফাোঁটায কাে দেশক দবশে ঝু শর শে। বকেু বেশনয ভশধে প্রায়
ফ াো শুবকশয় মায়। দকান দকান ভয় গাে রম্বারবম্ব বাশফ
দপশট মায়। দম ফ িাযা গাে এ দযাশগ আক্রান্ত য় দ ফ গাশে
দভািা দফয য় না। দমফ গাে দভািা দফয ওয়ায য আক্রান্ত
য় দফ গাশেয করা ফােশে াশয না। আক্রান্ত গাশেয করা
দফোঁশক দফােশরয ভে শয় মায়। আক্রান্ত গাশেয পর ভানবাশফ
াশক না ও করায দবেশয পাোঁা শয় মায়।
েবফিঃ ানাভা দযাগাক্রান্ত গাে
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আক্রান্ত জবভ দেশক িাযা াংগ্র কযা মাশফ না।



আক্রান্ত জবভশে শযয ফেয করা িাল কযা মাশফ না।



দযাগ প্রবেশযাধী জাে দমভন: ফাবয করা-১, ফাবয করা-২, িম্পা জাে িাল কযশে শফ।



করায িাযা রাগাশনায ১৫ বেন ূশফে প্রবে গশেে ২০০-৩০০ গ্রাভ ডশরািু ন প্রশয়াগ কযশে
শফ।



গােশক শেজ ও বিারী যাখায জনে প্রবে ঝাশে একটি ভা গাে ও একটি িাযা দযশখ
ফাবক ফ িাযা েু শর দপরশে শফ।



এ দযাশগয রক্ষণমুি দকান গাে দেখা দগশর দগাো েু শর ো ুবেশয় দপরশে শফ।



দযাশনয এক ভা শয কাশফেন্ডাবজভ জােীয় েত্রাকনাক ২ গ্রাভ প্রবে বরটায াবনশে
বভবশয় গাশেয িাবযবেশক প্রবে ভাশ একফায প্রশয়াগ কযশে শফ।
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