
  

 

 

ঘূর্ণ িঝড় র্িত্রাং পরবর্তী আমন ফিল রক্ষরর জন্য র্বশেষ কৃর্ষ আবহরওয়র পররমে ি 

(২৫.১০.২০২২) 

 

▪ WRF মশেল হশর্ত প্ররপ্ত আবহরওয়রর পূব িরভরি অনুযরয়ী আগরমী ০৫ (২৫/১০/২০২২ইাং-২৯/১০/২০২২ইাং) র্িন 

বরাংলরশিশের ক রন কজলরশর্তই মরঝরর্র র্ াংবর ভরর্র বৃর্ির ক রন িম্ভরবনর নরই বলশলই চশল। বর্রেরল ও খুলনর 

র্বভরশগর ক রন-শ রন কজলরয় খুবই িরমরন্য র্ ছু বৃর্ি হশর্ত পরশর।  

 

▪ ধরশনর এই অবস্থরয় জর্মশর্ত িরর ও কিচ কিওয়রর ক রন প্রশয়রজন কনই। ধরন আধর পর র বর পর রর  রছর রর্ছ থর শল 

জর্ম হশর্ত অর্র্ত দ্রুর্ত পরর্ন ির্রশয় কফলশর্ত হশব।  

 

▪ র্নষ্করেন নরলর পর্রষ্করর ররখশর্ত হশব যরশর্ত ধরশনর জর্মশর্ত অর্র্তর্রক্ত পরর্ন জশম নর থরশ ।  

 

▪ েরমর বর ফুল্কর আগরছরয় এই িময় ফুল আশি। েরমর বর ফুল্কর আগরছর উঠিশয় কফলশর্ত হশব। 

 

▪ ঘূর্ণ িঝশড়র প্রভরশব যর্ি ধরন নুইশয় পশড় িম্ভব হশল ৫-৬ টি ধরশনর কগরছর এ িরশথ রর্ের িরহরশে কবশেঁ র্িশয় খরড়র 

 শর ররখশর্ত হশব এশর্ত ফলশন ক্ষর্র্ত হবরর িম্ভরবনর  ম থরশ  এবাং ধরন পর্রপুি হশব। 

 

▪ ধরন গরশছর বর্তিমরন বৃর্ি পয িরশয় সুগর্ি জরশর্ত র্েষ ব্লরস্ট এবাং িাংশবিনেীল জরশর্ত (শযমন: র্ি ধরন৪৯, র্ি ধরন৭৫, র্ি 

ধরন৭৯) লর্ির গু কররগ কিখর র্িশর্ত পরশর। আর এ কররগ দু’টি এ বরর হশয় কগশল আর িমন  রর যরয় নর। র্তরই বৃর্ি 

 মশলই র্েষ ব্লরস্ট কররশগর জন্য ট্ররইিরইক্লরজল গ্রুশপর ছত্র নরে  কযমন: ট্রুপরর প্রর্র্ত ১০ র্লটরর পরর্নশর্ত ৮ গ্ররম 

ঔষধ অথবর স্ট্রর্বন গ্রুশপর ছত্র নরে  কযমন: নরটিশভর প্রর্র্ত ১০ র্লটরর পরর্নশর্ত ৬ গ্ররম ঔষধ ভরল ভরশব র্মর্েশয় ৫ 

ের্তরাংে জর্মশর্ত ৭ র্িন ব্যবধরশন ২ বরর র্ব রল কবলর কে  রশর্ত হশব। র্তশব কখয়রল ররখশর্ত হশব কযন কে  ররর 

পরপরই বৃর্িশর্ত ঔষধ ধুশয় নর যরয়। এ ই ভরশব লর্ির গু কররশগর জন্য কপ্ররর্পশ রনরজল গ্রুরপর ছত্র নরে  কযমন: 

টিল্ট কররগ হওয়রর আশগই প্রশয়রগ  রশর্ত হশব। র্তরছরড়র ঝড়-বৃর্ির  ররশন ব্যর শটর্রয়রজর্নর্ত পরর্তরশপরড়র কররগ কিখর 

র্িশর্ত পরশর। ধরশনর ফুল আিরর পর এ কররগটি কিখর র্িশল ফলশনর কর্তমন ক রন ক্ষরর্ত হয় নর। 

 

▪  রটর ফিল র্নররপি স্থরশন িাংরক্ষণ র্নশয় ঝরড়রই ও মরড়রই  রুন।  

 

 

আবহরওয়র র্ভর্ি  ধরন উৎপরিন ব্যবস্থরপনর িাংক্ররন্ত পররমে ি প্রিরশন- 

এশগ্ররশমটিওশররশলরর্জ এন্ড ক্রপ মশের্লাং ল্যরব, র্ি, গরজীপুর 


