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রাগ পিরিচিত: 

িপয়াজ বাংলােদেশর এক  অন তম মসলা জাতীয় ফসল।  আর িপয়াজ এর রাগ ও 
পাকামাকেড়র মেধ  পাপল চ রাগ অন তম।  এ  এক  ছ াকজিনত রাগ। Alternaria porri 
নামক ছ ােকর কারেণ এই রাগ হয়।  এই রােগর জীবান ুবায় ুও বৃি র পািনর মাধ েম িব ার 
লাভ কের এবং এরা শস  অবিশ াংশ ও মা েত এক বছর পয  বেঁচ থাকেত পাের।  

িতর ল ণঃ 

এই রােগর আ মেণ থেম পাতায় পািন ভজা ছাট দাগ দখা যায়।  পরবত েত এই দাগ েলা ত 
বৃি  পেয় িড াকার তামােট, বাদািম, বা হালকা ব নী রংেঙর কেয়ক সিম. বড় ফু ু ির বা েচ 
পিরনত হয়।  ফু ু ির েলােত হালকা এবং গাঢ় রং এর িরং দখা যায়।  আ া  পাতা েলা উপর থেক 
মের আেস এবং একসময় পাতা/ গাছ েলা ভে  যায়।  বয়  পাতা এই রােগর িত বশী সংেবদনশীল।  

 

                       ছিব: রাগ আ া  গাছ।  

সমি ত বালাই দমন ব ব াপনা: 

১।  রাগমু  বীজ বপন করেত হেব।  
২।  অিত ঘন কের পয়ােজর চারা রাপন করা যােব না।   
৩।  আ া  গাছ উ েয় ংস করেত হেব।  
৪।ফসেলর পিরত  অংশ পিুড়েয় ফলেত হেব।    
৫।  জিমেত শস  পযায় অবল ন করেত হেব।  
৬।  পাতায় দাগ দখার সােথ সােথ কােব ািজম েপর ছ াকনাশক যমন ব ািজম ৫০ 
ডি উিপ ২ াম/িলটার বা বাইিজম ৫০ ডি উিপ ২ াম/িলটার অথবা 
আইে াডাইওয়ান(৩৫%)+কােব ািজম (১৭.৫%) েপর হামা ৫২.৫ ডি উিপ ১.৫ াম/িলটার বা িমম 
৫২.৫ ডি উিপ ২ াম/িলটার  অথবা ডাইেফেনােকানাজল েপর ার ২৫০ ইিস .৫ িমিল./িল বা 
রেফনন ২৫ ইিস .৫ িমিল./িল  অথবা কপার অি ে ারাইড েপর সালক  ৫০ ডি উিপ ২ 
াম/িলটার অথবা আইে াডাইওয়ান েপর রাভরাল ৫০ ডি উিপ ২ াম/িলটার হাের ১০-১২ 

িদন পর পর য়ার মিশেনর সাহােয  জিমর সম  গােছ  করেত হেব।  
 
  

িপয়ােজর পাপল চ রাগ 
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