
 

 

আগস্ট (শ্রাবন-ভাদ্র): আখের ৫ টি ররাগ রেো যায়, যার লক্ষণ ও েমখন করণীয় ব্যবস্থা সমূহ ননম্নরূপ: 

ররাখগর নাম ররাখগর লক্ষণ ররাগ েমখন করণীয় 

কাখের লালপচা  

(ররড রট) 

 প্রাথনমক লক্ষণ নহসাখব আে গাখের ৩য় ও ৪থ থ পাতা 

হলুোভ রং ধারণ কখর এবং পখর ক্রমান্বখয় সমস্ত গাে হলুে 

হখয় রেখে শুনকখয় যায়। 

 আক্রান্ত আেখক লম্বালনম্বভাখব নচড়খল কাখের অভযন্তখর  

লাল োগ রেো যায় এবং লাল োখগর মাখে আড়াআনড় 

সাো রোপখোপ োগ রেো যায়। 

 আখের জনম প্রনত সপ্তাখহ কমপখক্ষ 

একবার পনরেে থণ করখত হখব। 

 কাখের লালপচা ররাগ  রেো মাত্রই 

জনম রথখক আক্রান্ত গাে োড়সহ তুখল 

রেলখত হখব। 

 অনত দ্রুত আখের জনম হখত পানন রবর 

কখর নেখত হখব। 

 আখের সকল প্রকার মাজরা রপাকার 

আক্রমন ররাধ করখত হখব। 
 

োঁপা শুষ্ক কাে (উইল্ট)  আক্রান্ত গাখে প্রথমত পাতা হলুে এবং ক্রমান্বখয় শুনকখয় যায় 

এবং রননতখয় পখড়। 

 প্রাথনমক অবস্থায় আক্রান্ত গাে লম্বালনম্বভাখব নচড়খল কাখের 

মধ্য ভাখগ নগরার ননকট গাঢ় লাল  রং রেো যায়। লাল পচা 

ররাখগর ন্যায় উইল্ট ররাখগ আক্রান্ত আখের অভযন্তখরও লাল 

হয় নকন্তু লাল পচা ররাখগর ববনেষ্ট্যসূচক নচহ্ন আড়াআনড় 

ভাখব সাো রোপ রোপ োগ রেো যায় না। ররাখগর প্রখকাপ 

বৃনি রপখল আক্রান্ত আখের নভতর োঁপা হয় এবং কাে 

শুনকখয়  মারা যায়।  

 

 আখের জনম প্রনত সপ্তাখহ কমপখক্ষ 

একবার পনরেে থণ করখত হখব। 

 োঁপা শুষ্ক কাে (উইল্ট)  খরাগাক্রান্ত 

আে রেো মাত্রই জনম হখত তা 

োড়সহ তুখল রেলখত হখব। 

 অনত দ্রুত আখের জনম হখত পানন রবর 

কখর নেখত হখব। 

 আখের সকল প্রকার মাজরা রপাকার 

আক্রমন ররাধ করখত হখব। 

মুনড় েব থা  

(ররটুন স্টানটং- 

আরএসনড) 

 মুনড় েব থা ররাখগ আক্রান্ত আে গাখের বৃনি কখম যায় এবং 

হালকা সবুজ বণ থ ধারন কখর। আক্রান্ত গাখের পব থ মধ্য রোট 

হয়। েখল আক্রান্ত আে গাে অতযান্ত েব থাকৃনতর হয় এবং 

আক্রান্ত প্লখটর আখের গাে উচু-ননচু বা অসম রেোয় । 

এোড়া, আক্রান্ত পব থ নচড়খল লাল লাল োগ রেো যায়। 

 

 রক্ষত পনরেে থখণর সময়  আক্রান্ত আে 

রেো মাত্রই  নেকড়সহ োড় তুখল 

রেলখত হখব। 

ডগা পচা (টপ রট)  আক্রান্ত আখের ডগার জড়াখনা পাতার ঠিক ননখচর কনচ 

বাড়ন্ত কাখে পঁচখনর সৃনষ্ট্ হয় এবং ডগার পাতা গুখলা মখড় 

যায় যার, েখল ডগার অংখে রভখে যায়। আক্রান্ত ডগার 

অংে হখত এক প্রকার ববনেষ্ট্যমূলক পঁচা গন্ধ রবর হয়, যার 

মাধ্যখম সহখজই ররাখগর আক্রমন সনাক্ত করা যায়। 

 

 শুধু মাত্র ররাগাক্রান্ত পাতা এবং 

আক্রান্ত গাখের অংে নবখেে রকখট 

পুনড়খয় রেলখত হখব। এ ররাখগর 

রক্ষখত্র সমস্ত গাে বা োড় তুখল 

রেলার প্রখয়াজন  রনই। 

 

রপাড়া ক্ষত (লীে স্কাল্ড- 

এলএসনড) 

 পাতার মধ্য নেরা বা তার আখেপাখে খুব নচকন লম্বালনম্ব 

সাো োখগর উৎপনি হয় যা পত্রেলখকর একপ্রান্ত রথখক 

অপরপ্রান্ত পয থন্ত নবস্তৃত হয়। পাতার অগ্রভাগ রথখক ননম্ন 

নেখক েলসাখনা বা রপাড়াক্ষখতর সৃনষ্ট্ হয়। 

 আক্রান্ত গাখের কাে নচড়খল পব থমধ্যস্থ ভাসকুলার ব্যােখল 

রোট বা নকছুটা টানা লাল োগ রেো যায়। 

 রক্ষত পনরেে থখণর সময়  আক্রান্ত আে 

রেো মাত্রই  নেকড়সহ োড় তুখল 

রেলখত হখব। 

 

 

 

 


