ব্লাস্ট ররাগ
ররাগ পরররচরি
ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজরেি ন্যিম ররাগ। এ ররাগটি াধারণি অমে ও রবানরা রমৌসুনম
রবলী নে থানক। চারা বস্থা রথনক শুরু কনর ধাে পাকার অগ পয যন্ত রযনকানো মে এ ররাগটি
রেখা যাে। এটি পািা ব্লাস্ট, রিঁট ব্লাস্ট ও রল ব্লাস্ট োনম পরররচি।

ররানগর গুরুত্ব
নুকু বস্থাে ররাগটি
দ্রুি রবস্তার াভ কনর
এবং ধানের ব্যাপক ক্ষরি
কনর থানক। ররাগপ্রবণ
জানি ররাগটি লিকরা
১০০ ভাগ পয যন্ত ফে
কনম যাে।
পািা ব্লাস্ট

রগটব্লাস্ট

লী ব্লাস্ট

ররানগর কারণ
এ ররাগ Pyricularia oryzae োমক ছত্রাক দ্বারা ে।
ররাগ রচোর উপাে
ব্লাস্ট ররাগটি ধানের পািা, রিঁট, রলনর রগাড়া বা লাখা প্রলাখা এবং বীনজ অক্রমণ কনর থানক।
পািা ব্লাস্টঃ অক্রান্ত পািাে প্রথনম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র োগ রেখা যাে। অনস্ত অনস্ত িা বড় নে
মাঝখােটা ধূর বা াো ও রকোরা বাোরম রং ধারে কনর। োগগুনা একটু ম্বানট ে এবং
রেখনি নেকটা রচানখর মি, একারধক োগ রমনল রগনে বড় োনগর সৃরি কনর। রল পয যন্ত পুনরা
পািা, এমেরক পুনরা গাছটিআ মারা রযনি পানর।
রিঁট ব্লাস্টঃ রিঁট অক্রান্ত ন অক্রান্তস্থাে কানা ও দুব য ে। রজানর বািানর ফন অক্রান্ত
স্থাে রভনঙ পনড় রকন্তু একেম অাো নে যােো। এ বস্থাে অক্রান্ত রিঁনটর উপনরর ংল
মারা যাে।
রল ব্লাস্টঃ রলনর রগাড়া অক্রান্ত ন রখানে কানচ বাোরম োগ পনড়। রলনর রগাড়া বা
রযনকাে লাখা থবা ধাে অক্রান্ত নি পানর। রলনর রগাড়াে অক্রমনণর ফন র ংল পঁনচ
যাে । ধানে ফু অার পরপরআ অক্রমণ ন রলনর ব ধাে রচটা নে যাে। দুধ বস্থা বা
িার পনর অক্রান্ত ন অক্রান্ত স্থানে লী রভনে পনড়।

ব্লাস্ট ররাগ
কখে এবং রকাে বস্থাে ররাগ রবরল ে
াকা বুেনটর মাটি যার পারে ধারে ক্ষমিা কম রখানে এ ররাগ রবরল ে।গুরড় গুরড় বৃরি,
রানি ঠান্ডা ও রেনেগরম এবংেীঘ য মে পািাে রলরলর জনম থাকন ররাগ রবস্তানর ােক ে।
রিররক্ত আউররো ার ব্যবার এ ররানগর মাত্রা বৃরি কনর। ররাগাক্রান্ত বীজও এ ররানগর জন্য
োেী।

ররাগ েমনে করণীে
ররাগ ওোর অনগ করণীেঃ
 মাটিনি জজব ার ব্যবার করা।
 সুম মাত্রাে ার ব্যবার করা, রবনলি আউররো ার ঠিক মাত্রাে রিে রকরস্তনি
উপররপ্রনোগ করা।
 সুস্থ বীজ ব্যবার।
 লী ব্লাস্ট প্ররিনরানধ সুগন্ধী, বণ েলী, াআরিডও স্পলযকাির ধানের রক্ষনত্র
রথাড় রথনক ফু অা বস্থাে ছত্রাকোলক (রেটিনভা৭৫ডরব্লউরজ ০.৬ গ্রাম/রটার)
অগাম প্রনোগ করনি নব।
 অমে থবা রবানরা রমৌসুনম ধানের ফু অা পয যানে (নরানগর নুকু বস্থাে)
বৃরি ন ানথ ানথ লী ব্লাস্ট ররাগ প্ররিনরানধ অগাম ছত্রাকোলক
(রেটিনভা৭৫ডরব্লউরজ ০.৬ গ্রাম/রটার) প্রনোগ করনি নব।
ররাগ ওোর পনর করণীেঃ
 ধানের বৃরি পয যানে ররানগর ক্ষণ রেখা রেন রবঘা প্ররি ৫ রকরজ পটাল ার
উপররপ্রনোগ করনি নব।
 জরমনি পারে ো থাকন পারে রেো।
 অবাওো নূকু ন ব্লাস্ট ররানগর প্রাথরমক বস্থাে ট্রুপার ৭৫ডরব্লউরপ (১
গ্রাম/রটার), রেটিনভা ৭৫ডরব্লউরজ (০.৬ গ্রাম/রটার), োমক ছত্রাকোলক াি
রেনের ব্যবধানে দুবার প্রনোগ করনি নব।

