আদো কন্দ পঁিো র োগ
র োগ পর রিত

উরিদ সং ক্ষণ উইং, কৃরি সম্প্রসো ণ অরিদপ্ত

কন্দ পঁচা ররাগ অদা ফলর ছত্রাকজনিত একটি ররাগ। Fusarium oxysporium f.sp zingiberi,
Pythium spp. িামক ছত্রালকর অক্রমলে এ ররাগ য়। এটি মাটি ও বীজ বানত ররাগ। বৃনিপাতজনিত
রালা মাটি ও অর্দ্র অবাওয়ায় দ্রুত বংল বৃনি কলর। এ ররালগর অক্রমলে অদার বযাপক ক্ষনত লয়
থালক এবং জনমলত এ ররাগ রদখা নদল কন্দ ক্ষনতগ্রস্ত ওয়ায় অদা ফলর রক্ষত ম্পূে© িি ওয়ার
ম্ভাবিা থালক ও এলত ফি মারাত্মকভালব কলম রযলত পালর।

ক্ষরত লক্ষন:
এ ররারগর অক্রমলে প্রথলম গালছর নিলচরনদলক পাতার প্রান্তভালগ াকা ুদাভ ক্ষে প্রকাল পায় এবং
পত্রফলকর নদলক নবস্তার াভ কলর। পাতার মধ্যভাগ বুজ থাকলও পাতার নকিারায় ক্রমল ুদ লত
থালক। পলর অলস্ত অলস্ত পুলরা পাতা ুদ লয় গাছ নঝনমরয় পলে ও মাটির নিলচর কন্দ অক্রান্ত লয়
পচি শুরু য় এবং পচি ক্রলম কলন্দ ও নলকলে ছনেলয় পলে ফল কন্দ িরম লয় পঁলচ যায়। অক্রান্ত
গাছ ধ্লর টাি নদল লজ উরে অল।

ছনবঃ অক্রান্ত গাছ ও কন্দ

সমরিত বোলোই বযোবস্থোপনো:








একআ জনমলত বার বার অদা চা করা যালব িা।
ররাগ প্রনতলরালধ্র জিয ররাগমুক্ত পুি বীজ অদার কন্দ নললব ররাপি করলত লব।
অক্রান্ত গাছ কন্দ ম্পূে© তু ল ধ্বং করলত লব।
অদা াগালিার পূলবর জনমলত ধ্ালির/কালের গুো ও খে নদলয় অগুি ানগলয় জনমলক রলাধ্ি
করলত লব।
রক্টর প্রনত নিম খখ ২ টি/রক্টর প্রলয়াগ করলত লব।
ররাপলির পূলবর প্রনত নটার পানিলত ২.৫ গ্রাম নরল ানম রগাল্ড বা ১ গ্রাম বযানভনিি নমনিত
র্দ্বলে বীজ কন্দ ৩০ নমনিট ু নবলয় ছায়ার নিলচ শুনকলয় ররাপি করলত লব।
প্রাথনমক পযরালয় থরাৎ অগস্ট-রলেম্বর মাল ( িাবে-ভার্দ্ ) যখি অক্রমলের ক্ষে প্রকাল
পায় তখি লে লে ব্লাআটিক্স ৫০ বা ব্লু-কপার ( কপার নক্স-রলারাআ ৫০% নব্লউনপ )
প্রনত নটার পানিলত ৪ গ্রাম বা নরল ানম রগাল্ড প্রনত নটার পানিলত ২ গ্রাম ালর নমনললয়
মাটির ংলযাগস্থল ১৫-২০ নদি পর পর গালছর রগাোয় প্রলয়াগ করলত লব।

অরও তলথযর জিয:
পনরচাক উনিদ ংরক্ষে উআং, ন এআ, খামারবানে, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
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