
িশিশেমর এ ান াকেনাজিশ 

রাগ পিরিচিত: 

ভু া বাংলােদেশর জন  এক  উ  ফলন মতা স  স াবনাময় ফসল।  ভু ার পাতা ঝলসােনা রাগ 

এর িবিভ  রাগ ও পাকামাকেড়র মেধ  অন তম।  Heliminthosporium turcicum, Heliminthosporium 
maydis  নামক ছ াক য় এ রাগ ঘটায়। থম ছ াক  ারা আমােদর দেশ ভু ার পাতা ঝলসােনা রাগ 

বিশ হেত দখা যায়।  এ রােগর জীবানু গােছর আ া  অংেশ অেনক িদন বঁেচ থােক।  জীবানুর 
জীবকণা বা কিনিডয়া বাতােসর সাহােয  অেনক দরূ পয  সু  গােছ ছড়ােত পাের।  

রােগর ল ণ: 

য কান বয়েসর ভু া গােছ এ রাগ দখা যেত পাের।  এ রােগর ল ণ হল থমত গােছর গাড়ার 

িদেকর পাতায় ধূসর বেণর দাগ পেড়। দাগ েলা আে  আে  বড় হেয় এক সময় স ূণ পাতা ত 

িকেয় যায়। ধীের ধীের আগার িদেকর পাতা েলা আ া  হয়।  এ রােগ আ া  গােছর পাতা ও কা  

িলকিলেক হেয় যায়। Heliminthosporium turcicum  ারা আ া  গােছর িনেচর িদেকর পাতায় ল ােট 
ধূসর বেণর দাগ দখা যায়।  পরবত  কােল গােছর উপেরর অংেশ তা িব ার লাভ কের। রােগর েকাপ 
বশী হেল পাতা আগাম িকেয় যায় এবং গাছ মের যায়।   

                         

ছিব: আ া  পাতা ও গাছ 

সমি ত বালাই ব ব াপনা: 

১।  রাগ িতেরাধী জাত ( মাহর) ব বহার করেত হেব।  

২।  কাটার পর ভু ার পিরত  অংশ পুিড়েয় ফলেত হেব।   

৩।  শস  পযায় অবল ন করেত হেব।  

৪।  আ মণ দখা দয়ার থিমক পযােয় ািপেকানাজল েপর  ২৫০ ইিস ১০ িমিল/িলটার হাের 
অথবা াটাফ ২৫০ ইিস বা াউড ২৫০ ইিস ১ িমিল/িলটার হাের  িমিশেয় ১৫ িদন পর পর ২-৩ 
বার েয়াজন মত  করেত হেব।   

 

ভু ার পাতা ঝলসােনা রাগ 
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