
ধানের শীষ ব্লাস্ট ররানের সতর্কীর্করণ ও দমে ব্যবস্থাপো 

Early Warning for Rice Neck Blast Disease and Management 
 

আবহাওয়ার পূব বাভাস অনুযায়ী আোমী র্কনয়র্কদদে সারা রদনশ ধানের শীষ/রের্ক ব্লাস্ট ররানের জন্য অনুকুল 

পদরনবশ দবরাজ র্করনব। বতবমানে কৃষনর্কর মানে ধাে োছ র াড় র নর্ক ফুল র োঁটা পয বানয় আনছ দবধায় চলদত 

রবানরা মওসুনম শীষ ব্লাস্ট ররাে রদখা রদওয়ার সমূহ সম্ভাবো আনছ। দবনশষ র্কনর দি ধাে২৮, দি ধাে৫০, দি 

ধাে৬৩, দি ধাে৮১, দি ধাে৮৪,  দি ধাে৮৮ সহ সরু, আোম ও সুেদি জানত শীষ ব্লাস্ট ররাে রবশী হনত পানর। 

শুধু মাত্র এই এর্কটি ররানের র্কারনণই রবানরা ধানের উৎপাদে মারাত্মর্ক ভানব ক্ষদতগ্রস্থ হনত পানর। তনব সঠির্ক 

সমনয় সঠির্ক ব্যবস্থা দেনল এ ররানের আক্রমণ র নর্ক ধােনর্ক রক্ষা র্করা সম্ভব। আসুে আমার সবাই ধানের 

ব্লাস্ট ররাে দমনের ব্যাপানর সনচতে হনয় খানে স্বয়ংসম্পূণ ব রদনশর খাে উৎপাদনের সক্ষমতানর্ক অব্যহত 

রাখনত সাহায্য র্কদর। 
 

শীষ ব্লাস্ট ররানের লক্ষণঃ 

ব্লাস্ট ররানের অনুকুল পদরনবনশ ধানের দিে 

পাতা ও শীনষর রোড়ার সংযুক্ত স্থানে র্কালনচ 

বাদাদম দাে ততরী হয়। পরবতীনত আক্রান্ত 

শীনষর রোড়া পঁনচ যাওয়ায় োনছর খাবার শীনষ 

রযনত পানর ো,  নল শীষ শুদর্কনয় দাো দচটা 

হনয় যায়। রদদরনত আক্রান্ত শীষ রভনে রযনত 

পানর। শীনষর রোড়া  ছাড়াও শীনষর অন্য রয 

রর্কাে স্থানে এ ররানের জীবাণু আক্রমণ র্করনত 

পানর।  

 

দচত্র: শীষ ব্লাস্ট ররানে আক্রান্ত ধাে োছ। 

শীষ ব্লাস্ট ররাে দমনে র্করণীয়ঃ 

✓ শীষ ব্লাস্ট ররাে রদখা দদর্ক বা ো দদর্ক এখে জদমনত পাদে ধনর রাখনত হনব। 

✓ শীষ ব্লাস্ট ররানের অনুকুল পদরনবনশ ধানের জদমনত ররাে রহার্ক বা ো রহার্ক, র াড় র নট শীষ রবর 

হওয়ার সময় এর্কবার এবং এর ৫-৭ দদে পর আনরর্কবার প্রদত দবঘা (৩৩ শতাংশ) জদমনত ৫৪ গ্রাম 

ট্রুপার ৭৫িদব্লউদপ/দদ া ৭৫িদব্লউদপ/দজল ৭৫িদব্লউদপ অ বা ৩৩ গ্রাম োটিনভা ৭৫িদব্লউদজ, অ বা 

ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রদবে গ্রুনপর অনুনমাদদত ছত্রার্কোশর্ক অনুনমাদদত মাত্রায় ৬৭ দলটার পাদেনত ভালভানব 

দমদশনয় রশষ দবর্কানল রে র্করনত হনব। মনে রাখনত হনব, শীষ ব্লাস্ট ররাে দমনের জন্য অবশ্যই ররাে 

হওয়ার আনেই ছত্রার্কোশর্ক প্রনয়াে র্করনত হনব। 

 
 

                         

দবস্তাদরত তনের জন্য বাংলানদশ ধাে েনবষণা ইেদস্টটিউট (দি) এর প্রধাে র্কায বালয়সহ আঞ্চদলর্ক 

র্কায বালয়সমূহ / দের্কটস্থ কৃদষ সম্প্রসারণ অদ স (দিএই) রযাোনযাে র্করুে। 

 

র্কনয়র্কটি জরুদর র াে েম্বর ও ওনয়বসাইট: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ অ বা রমাবাইল: ০১৭১১-১৬০০৪১ (োেদরর্ক তে 

রসবা ও সহায়র্ক রর্কন্দ্র, দি, োজীপুর); ০২-৪৯২-৭২০৫৪ (উদিদ ররােতত্ত্ব দবভাে, দি, োজীপুর); www.brri.gov.bd 
 

 

র্কদপ সংখ্যা: ১০,০০০; দি প্রর্কাশো েম্বর: ২৯৮; প্রর্কাশর্কাল: এদপ্রল ২০২০ 

প্রচানর: উদিদ ররােতত্ত্ব দবভাে, দি, োজীপুর-১৭০১ 

http://www.brri.gov.bd/

