
কালবৈশাখী এৈং শশলাবৃশির পরর ধান চারে কৃেক ভাইরের করণীয় 
 

ৈাংলারেশে সাধারণত এশিল-মে োরে ৈজ্রপাতেহ কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থায়ে।  সাধারণত কালবৈশাখী ঝয়ড়র গড় গশিরৈগ 

ঘণ্টাে ৪০ মেরক ১০০ শকশে-এর মৈশশও হরি পারর। কালবৈশাখীর স্থায়েত্বকাল স্বল্প হরলও  কখনও কখনও এক ঘণ্টারও 

মৈশশকাল স্থােী হরয় োরক। অশি দ্রুি হারর িাপোত্রা হ্রাে, মেরঘ িচুর জলীে ৈারের উপশস্থশি এৈং ৈায়ুর পুঞ্জীভূি ঊর্ধ্বচলরনর 

েরুণ কালবৈশাখীর োরে শশলাবৃশি হশে োরক। শশলাবৃশি অশিশরক্ত হরল ফেরলর ব্যাপক ক্ষয়তসাধন হশে োরক।  

োলবৈোখী ও য়েলাবৃয়ি পরৈিী করণীয় েমূহ 
 
 

 ঝড় ৈা শশলাবৃশির পরপরই ইউশরয়া োররর উপশরিরয়াগ োেশয়ক ৈন্ধ রাখরি হরৈ। 

 ঝয়ড়র োরয়ণ ব্যােয়েয়রোজয়নত পাতায়পাড়া (য়ৈএলয়ৈ) ৈা লালয়ে শরখা (য়ৈএলএস) শরায়ের আক্রমণ হয়ত পায়র। 

আক্রান্ত শে সেল জয়মমি ধান ফুল মফাটা পে যায়ে রয়েয়ে শস সেল জয়ময়ত ৬০ গ্রাম এমওয়প, ৬০ গ্রাম য়থওয়িে ও 

২০ গ্রাম দস্তা সার (েরনাহাইরেট) ১০ য়লোর পায়নয়ত য়ময়েয়ে ৫ েতাাংে জয়ময়ত য়ৈোয়ল শে েরয়ত হয়ৈ। তয়ৈ 

ধান গাছ ফুল মফাটা পর্ বারয়র আরগ থােয়ল য়ৈঘা প্রয়ত অয়তয়রক্ত ৫ শেয়জ পোে (এমওয়প) সার উপয়র প্রয়োে েরয়ল 

িাল ফল পাওো োয়ৈ।  
 

 

 শৈায়রা ধায়নর এ পে যায়ে শনে ব্লাস্ট ৈা েীষ ব্লাস্ট শরায়ের ব্যাপে আক্রমণ হয়ত পায়র। েীষ ব্লাস্ট শরাে হওোর পয়র 

দমন েরার সুয়োে থায়ে না। তাই ধায়নর জয়ময়ত শরাে শহাে ৈা না শহাে, শথাড় শফয়ে েীষ শৈর হওোর সায়থ সায়থ 

এেৈার এৈাং এর ৫-৭ য়দন পর আয়রেৈার প্রয়ত য়ৈঘা (৩৩ েতাাংে) জয়ময়ত ৫৪ গ্রাম ট্রুপার ৭৫ডয়ব্লউয়প/ য়দফা 

৭৫ডয়ব্লউয়প/ য়জল ৭৫ডয়ব্লউয়প অথৈা ৩৩ গ্রাম নাটিয়িা ৭৫ডয়ব্লউয়জ, অথৈা ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রয়ৈন গ্রুয়পর অনুয়মায়দত 

েত্রােনােে অনুয়মায়দত মাত্রাে ৬৬ য়লোর পায়নয়ত িালিায়ৈ য়ময়েয়ে শেষ য়ৈোয়ল শে েরয়ত হয়ৈ।  
 

 এসমে জয়ময়ত ৈাদায়ম ও সাদা-য়পঠ োেফয়ড়াং এর আক্রমণ হয়ত পায়র । আক্রমণপ্রৈণ এলাোে েীেনােে শেমন 

সানয়ময়িন ১.৮ইয়স (১.০০ য়লোর/শহির), য়মপয়সন ৭৫ডয়ব্লউয়প (১.৩ শেয়জ/শহির), য়িনাম ৫০ডয়ব্লউয়জ (৫০০ 

গ্রাে/শহির), mvbUvc 50Gmwc (1.2 †KwR/শহির), এসাোফ ৭৫এসয়প (৭৫০ গ্রাে/শহির), িাটিনাম ২০এসয়প (৫০ 

গ্রাে/শহির), োশ বাল  ২০ইশে (১.০ শলটার/শহির) অথৈা অনুয়মায়দত েীেনােয়ের শৈাতয়ল ৈা প্যায়েয়ে  উয়িয়খত 

মাত্রাে প্রয়োে েরয়ত হয়ৈ ।  েীেনােে অৈশ্যই োয়ের শোড়াে প্রয়োে েরয়ত হয়ৈ । এয়ক্ষয়ত্র ডাৈল নজল য়ৈয়েি 

শেোর ব্যৈহার েরা উত্তম।  
 

 ঝড় ও শশলাবৃশিরি অয়ধে ক্ষয়তগ্রস্ত জয়মর ধান র্শে পাশনর শনরচ শনেশিি হওয়ার েম্ভাৈনা োরক িরৈ ধায়নর দানা 

অধ য-পয়রপক্ক হয়লও তা অয়ত দ্রুত কিবন ও োড়াই করার োধ্যরে ক্ষয়ত েয়ময়ে আনা সম্ভৈ।   
 
 

 এছাড়া কালবৈশাখী ও শশলাবৃশিজশনি ক্ষশি মেরক ফেল রক্ষার জন্য শীরে ৮০% োনা পশরপক্ক হরলই দ্রুি কিবন ও 

োড়াই কররি হরৈ। 

 

 ৈাাংলায়দে ধান েয়ৈষণা ইনয়স্টটিউে 

য়ৈস্তায়রত তয়ের জন্য ৈাাংলায়দে ধান েয়ৈষণা ইনয়স্টটিউে (য়ি) এর প্রধান োে যালেসহ আঞ্চয়লে োে যালেসমূহ/ য়নেেস্থ 

কৃয়ষ সম্প্রসারণ অয়ফস (য়ডএই)/য়ৈএয়ডয়স অয়ফয়স শোোয়োে েরুন। 

 

েয়েেটি জরুয়র শফান নম্বর ও ওয়েৈসাইে: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (নােয়রে তে শসৈা ও সহােে শেন্দ্র, য়ি, োজীপুর); 

www.brri.gov.bd 
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