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বিাররা ধান চারে শশতয প্রিারের সমস্যা বমাকারিলার বকৌশল  
 

ভূদ্ভমকাাঃ িাাংলারদরশ বিাররা ধান চাোিারদ ঠান্ডাজদ্ভনত ক্ষদ্ভত িহুদ্ভদরনর একটি সাধারন সমস্যা। রারতর তাপমাত্রা করম (<১০°বস) 

বগরল ধারনর বৃদ্ভি মারাত্নক ভারি ব্যেত েয় তরি  ধারনর চারা ও প্রজনন পর্ যায় ঠান্ডা তাপমাত্রার প্রদ্ভত সিচাইরত সাংরিদনশীল। 

ধারনর বোড় িা দ্ভশে অিস্থায় িায়ুর গড় তাপমাত্রা সাংকটময় তাপমাত্রা বেরক করম বগরল ধারনর দ্ভশে পুররাপুদ্ভর বির েয় না, দ্ভশরের 

অগ্রভারগর ধান মরর র্ায় এিাং সামদ্ভগ্রকভারি দ্ভশরে দ্ভচটার পদ্ভরমাণ অস্বাভাদ্ভিকভারি বিরড় র্ায় ফরল ধারনর ফলন ব্যাপক ভারি 

করম র্ায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

                            দ্ভচত্রাঃ সুস্থ সিল চারা।                                         দ্ভচত্রাঃ ঠান্ডা অক্রান্ত চারা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

     দ্ভচত্রাঃ দ্ভশরের অগ্রভারগর মরা ধান ।                   দ্ভচত্রাঃ দ্ভশে পুররাপুদ্ভর বির েয়দ্ভন ও দ্ভচটা দ্ভশে।  

 ধারনর দ্ভিদ্ভভন্ন পর্ যারয়/ধারপ ঠান্ডার প্রভািাঃ 
বৃদ্ভির পর্ যায়/ ধাপ গড় সাংকটময় তাপমাত্রা (

০ 
বস) ঠান্ডা আক্রান্ত গারের লক্ষন 

অাংকুররাদগম ১০ অাংকুররাদগম কম ও বদদ্ভররত েয়। 

চারা অিস্থা ১৩ চারার িাড়িাড়দ্ভত কম েয়, পাতা দ্ভিিণ য েরয় চারা মারা র্ায়। 

শদদ্ভেক বৃদ্ভি ১৫ দ্ভশকরড়র বৃদ্ভি করম র্ায় ফরল কুদ্ভশর সাংখ্যা ও গারের বৃদ্ভি কম েয়। 

শীরের উরেে (PI) বদদ্ভররত েয়। 

প্রজনন ১৭ শীরের বৃদ্ভি ও উন্নয়ন িাধাপ্রাপ্ত েয়। শীরে ধান মরর র্ায় 

(Degenerate spikelet)। মারয়াদ্ভসরস দ্ভিঘ্ন ঘটায় পরাগররনু শতরী 

েরত সমস্যা েয়। শীে বদরীরত বির েয়। 

শীে বির েওয়া ১৭ শীে সম্পূন যরূরপ বির েয় না। পুাংরকশর বফরট পরাগররনু বির েরত 

সমস্যা েয় দ্ভিধায় পরাগায়রন অসুদ্ভিধা েয়। 

পদ্ভরপক্কতা ১৪ ধান কম পদ্ভরপুষ্ট েয় ও মান খারাপ েয়, ধারনর পাতা আরগ শুদ্ভকরয় 

র্ায়। 

 



তীি শীরত বিাররা ফসল রক্ষার কলারকৌশলাঃ  

 

 ঠান্ডা বেরক ধারনর িীজতলা রক্ষা করার জন্য সকাল ১০/১১ টা বেরক সূর্ য ব ািা পর্ যমত্ম স্বচ্ছ পদ্ভলদ্ভেরনর োউদ্ভন দ্ভদরয় 

িীজতলা বেরক রাখরত েরি র্ারত িীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ভি পায় এিাং রারত বখালা রাখরত েরি। উক্ত তাপমাত্রা চারার 

বৃদ্ভিরত সোয়তা করর। িাঁরশর দ্ভিদ্ভভন্ন অাংশ দ্ভদরয় িীজতলার উপর কাঠারমা শতরী করর তার  উপর পদ্ভলদ্ভেরনর োউদ্ভন দ্ভদরয় 

িীজতলা বেরক রাখা র্ায়। 

 

 

 

 

 

 

দ্ভচত্রাঃ িীজ তলার উপর িারশর কাঠারমা। দ্ভচত্রাঃ পদ্ভলদ্ভেরন োকা িীজ তলা । দ্ভচত্রাঃ সকাল বিলা ৪-৬ ঘন্টা না 

বেরক রাখা িীজ তলা । 

 সাধারণভারি িীজতলায় ৩-৫ বসদ্ভন্টদ্ভমটার পাদ্ভন  ধরর রাখরত েরি র্ারত িীজতলার তাপমাত্রা িাইররর তাপমাত্রা বেরক দ্ভকছুটা 

বিশী েরি ও চারার ঠান্ডা সদ্ভেষ্ণুতা বৃদ্ভি পারি। 

                        

 

 

 

 

 

 

দ্ভচত্রাঃ শীরত ৩-৫ বসাঃদ্ভমাঃ পাদ্ভন ধরর রাখা িীজ তলা । 

 বরাপরণর জন্য কমপরক্ষ ৪০-৪৫ দ্ভদরনর চারা ব্যিোর কররত েরি। এ িয়রসর চারা বরাপণ কররল শীরত চারা মৃত্যযর োর করম, 

চারা সরতজ োরক এিাং ফলন বিদ্ভশ েয়। 

 শশতয প্রিােকালীন চারা বরাপণ িন্ধ রাখরত েরি। 

 বরাপরণর পর শশতয প্রিাে েরল জদ্ভমরত ৫-৭ বসদ্ভন্টদ্ভমটার পাদ্ভন ধরর রাখরত েরি । 

 বোড় িা দ্ভশে অিস্থায় দ্ভনে তাপমাত্রা দ্ভিরাজ কররল  ধারনর বক্ষরত ১০-১৫ বসদ্ভন্টদ্ভমটার পাদ্ভন রাখরত েরি। 

 বিাররা বমৌসুরম োওড় অঞ্চরল স্বল্প জীিনকারলর জাতসমূেরক ১৫ নরভম্বর িা তারও পরর িপন ও ৪০-৪৫ দ্ভদন িয়রস বরাপরনর 

মাধ্যরম  কাইচরোর ও বোর অিস্থায় সাংকটময় দ্ভনে তাপমাত্রা এড়ারনা র্ায় এিাং দ্ভচটা সমস্যা বমাকারিলা করা র্ায় । 

 

 

 

 

 
 


