সিরষার পাতা ঝলসােনা এবং সাদা ছ াক ( হায়াইট মা ) রাগ ও তার িতকার

ফ া শীট-১

১। সিরষার পাতা ঝলসােনা রাগ

 পাতা ঝলসােনা বা অলটারেনিরয়া াইট সিরষার এক

ধান
রাগ। Alternaria brassicae নামক ছ াক ারা এ রাগ
ি হয়। বাংলােদেশ এ রােগর আ মেন সিরষার ফলেনর
িতর পিরমান সেব া ৩০%। উ ও আ আবহাওয়া
এেরােগর জ অ ল। ল আসার সময় (বপেনর ২৫-৩০
িদেনর মে ) থেম সিরষা গােছর বয় পাতায় এ রােগর
আ মন ঘেট। একািধক দাগ একে
হেয় বড় দােগর বা
াইেটর ি কের। আ মেনর মা া বিশ হেল পাতা ঝলেস
যায়।

রাগা া পাতা ও ঁ
রােগর ল ণ:
 থেম গােছর িনেচর িদেক বয় পাতায় ছাট ছাট গাল আ িতর সর রংেয়র দাগ দখা যায় যা অ ল আবহাওয়ায় ত ি
পেত থােক।
 াপক আ মন হেল গােছর ঁ েত আ মন হয় এবং বীজ চেক যায় ফেল তেলর পিরমান কেম যায়।
িতকার:
 বাির ক ক উ ািবত উ ফলনশীল জােতর সিরষার চাষ করেত হেব।
 পির ার ও
বীজ বপন করেত হেব।
 নেভ র মােসর ১৫ তািরেখর (কািতক মােস শষ স ােহর) মে বীজ বপন করেত হেব।
 ষম ও পিরিমত সার ও সচ (১-২ ) িদেত হেব।
 ল ফাটা
করেল (গােছর বয়স ২৫-৩০ িদন হেল) রাভরাল বা ইে ািফল নামক ছ াকনাশক িত িলটার পািনেত ২ াম হাের
িমিশেয় ১০-১২ িদন পর পর ২-৩ বার
করেত হেব।
 বপেনর েব েভ /িভটােভ -২০০ ারা শতকরা ০.২৫ ভাগ হাের (২.৫ াম ছ াক নাশক/ কিজ বীজ) িদেয় শাধন এবং বপেনর
৫০ িদন পর রাভরাল ২.০ াম/িলটার পািনেত িমিশেয় এক বার সম গােছ
করেত হেব।
****************************************************************

২। সাদা ছ াক বা “ হায়াইট মা ” রাগ

সাদা ছ াক বা “ হায়াইট মা ” সিরষার এক অত
িতকারক
রাগ। Sclerotinia sclerotiorum নামক ছ ােকর আ মেন
এ রাগ হয়। এ এক বীজ ও মা বািহত রাগ। গােছর কা ও
পাতায় এ রােগর আ মন হেয় থােক। াপক আ মন হেল
সিরষার ফলেন ায় ৫০% ভাগ িত হেত পাের।
রােগর ল ণ:
 বাড় গােছ ল ধরার সময় এ রাগ দখা যায়।
 াথিমক পয ােয় গােছর কা ও েল পািন ভজা নরম বাদামী
বেণ র দাগ দখা যায়।
 আ া অংেশ সাদা লার মত ছ াক দখা যায়।
 আ মেনর মা া বিশ হেল গাছ িকেয় যায় ও আগাম
পিরপ তা দখা যায়।
 আ া গােছর কাে র িভতর ও বািহের ছাট বড় অসং কােলা
রংেয়র েরা িনয়া (ছ ােকর ) দখা যায়।
রাগা া কা ও কাে র িভতেরর েরা িনয়া
িতকার:
 রাগ
গাছ থেক বীজ সং হ কের বপন করেত হেব।
 বপেনর েব ােভ নামক ছ াকনাশক(২.৫ াম/ কিজ) িদেয় বীজ শাধন করেত হেব।
 সিরষার বীজ নেভ েরর থম স ােহর মে বপন করেত হেব।
 রােগর আ মন দখা দওয়ার সােথ সােথ রাভরাল নামক ছ াক নাশক িত িলটার পািনেত ২ াম অথবা ফিল র বা ক াফ নামক
ছ াকনাশক িত িলটার পািনেত ২ িমিল হাের িমিশেয় ১০-১২ িদন পর পর ৩ বার
করেত হেব।
চাের: তলবীজ গেবষণা ক , বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি

উট, গাজী র-১৭০১

