
টমেমট  

র োগ পর রিরি: 

  Phytophthora infestans নােক জীবাণরু কারমণ এই ররাগ হয়। ররাগাক্রান্ত টমেমটা গামের পররত্যাক্ত 
অংশ, আক্রান্ত বীজ, বাত্াস, বরৃি ও রসমের পারনর োধ্যমে েত্রামকর অনবুীজ সুস্থ গামে েড়ায়।যরি ৭-
১০ রিমনর রবরশ সেয় ধ্মর আকাশ রেঘাচ্ছন্ন থামক বা ঘন কুয়াশা পমড় এবং রসই সামথ গুরড় গুরড় বরৃি 
পড়মত্ থামক, ত্াহমে টমেমটা রেমত্ এই েড়ক ররাগ োগার সম্ভাবনা রবরশ থামক। 

র োগগ  লক্ষণ: 

   প্রাথরেক অবস্থায় পাত্ার উপর ফ্যাকামশ অথবা রফ্মক সবজু রংময়র রগাোকার অথবা এমোমেমো পারন 
রেজা িাগ পমড়। এ সেস্ত িাগ বািােী রথমক কােমে রং ধ্ারণ কমর। আক্রান্ত জরে রথমক রপাড়া রপাড়া 
গন্ধ পাওয়া যামব।মশষ অবস্থায় এমস পাত্া, কান্ড, শাখা সবই অক্রান্ত হময় গােগুমো রিখমত্ পুমড় যাবার 
েত্ েমন হয়। আক্রান্ত পাত্ার রনমে সািা রংময়র োত্া (েত্রাকজারে) পমড় থাকমত্ রিখা যায়। আক্রান্ত 
পাত্া, কামন্ড ও ফ্মে তু্োর েত্ আবরণ রিখা যায়। পাত্া, গামের কান্ড, ডােপাো এবং ফ্ে রপাড়া 
রপাড়া হময় সেস্ত ফ্সে অরত্ দ্রুত্ পঁমে যায়। এ রেমত্র রকান প্রকার ফ্েন পাওয়া যায় না। 

  

                                                 েরব: আক্রান্ত ফ্ে, গাে ও পাত্া। 

সমরিি বোলোই বযবস্থোপনো: 

❖ ররাগেকু্ত এোকা হমত্ সুস্থ বীজ সংগ্রহ করমত্ হমব এবং সুস্থ োরা োগামত্ হমব। 
❖ পরররেত্ ও সেয়েত্ সার এবং রসে প্রময়াগ করমত্ হমব। 
❖ আকাশ রেঘাচ্ছন্ন অথবা ঘন কুয়াশা ও গুরড় গুরড় বরৃি ৩-৪ রিমনর রবরশ েেমত্ থাকমে 

রিরী না কমর েযানমকামজব গ্রুমপর েত্রাকনাশক প্ররত্ রেরশন (১০ রেটার) পারনমত্ ৫ ো 
োেে (২০ গ্রাে) হামর রেরশময় ১ে বার রে করার ৩ রিন পর ২য় বার রে করমত্ 
হমব। এরপর ৭ রিন পর ৩য় বার রে করমত্ হমব। 

❖ আক্রান্ত ফ্সে সম্পূণণ পরুড়ময় ধ্বংস কমর রফ্েমত্ হমব । 

 

 

 

টগমগটো  নোবী ধ্বসো 

আরও ত্মথযর জনয: 
পররোেক উরিি সংরেণ উইং, রডএই, খাোরবারড়, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd 
রবস্তাররত্ জানার জনয আপনার রনকটস্থ উপসহকারী কৃরষ অরফ্সার অথবা উপমজো কৃরষ অরফ্মস রযাগামযাগ করুন। 
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