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স্বারক নাং: স্টবটিআরআই/ ২এ/ স্টিস্টড/৬১- ৬২- ১২১১          িাস্টরখ: ৩০ নদভম্বর ২০২১ স্ট: 

 

 

চা গাছদক বরাগভৄক্ত  চা গাদছর সুস্বাস্থ্য বজা রাখদি প্রুস্টনাং’র ম করনী স্টবভ: 

 

চা গাছদক বঝািাকৃস্টি করা, ব ম জীব  িত্রম এবাং ীস্টমি উচ্চিা রাখার উদেদে স্টনস্টে েষ্ট ম 

িরির পূব ে স্টনর্ োস্টরি উচ্চিা চা গাদছর লাখা- প্রলাখা বকদট বোদক প্রুস্টনাং বদ। প্রুস্টনাং এর ফদ চা গাদছর লাখা- 

প্রলাখা িত্রাাংদলর অিারন ঘদট। ফশ্রুস্টিদি চা গাদছর মাইদরা ক্লাইদমদটর িস্টরবিেন । এই িস্টরবিেদনর কারদন 

চা গাদছর স্টবস্টভন্ন র্রদনর বরাগজীবানুর অবভৄস্টক্ত, স্টবস্তার, প্রাদুভোব প্রভৃস্টির উির ভাদা (Positive)  মন্দ 

(Negative) এই ২ র্রদনর প্রভাব স্টবস্তার কদর। চা গাদছ প্রুস্টনাং এর ফদ একস্টেদক বযমন স্টবস্টভন্ন বরাগবাাই’র 

অাংলস্টবদল  জীবানুর অিারন  অন্যস্টেদক প্রুস্টনাং এর ম চা গাদছর বরাগারান্ত অাংল বেদক জীবানুর অাংখ্য 

ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ইদনাকুাম তিরী  যা দ্বারা দজই নতুনভাদব আরমন ঘদট োদক। প্রুস্টনাং এর ফদ চা গাছ উনু্মক্ত   

ক্ষি । এই উনু্মক্ত  ক্ষিস্থ্ান স্টেদ দজই স্টবস্টভন্ন বরাদগর জীবানুভ প্রদবল করদি িাদর। সুিরাাং চা গাছদক 

বরাগভৄক্ত এবাং চা গাদছর সুস্বাস্থ্য বজা রাখদি প্রুস্টনাং এর যদেষ্ট ভূস্টমকা রদদছ। এম ববল িকেিার স্টি 

কাচারা  যাস্টিক কাজগুদা ম্পাোন করদি । এই উদেেদক ামদন বরদখ প্রুস্টনাং এর ম বযব কাজ অস্টি 

গুরুত্বকাদর ম্পাোন করদি দব িা স্টনম্নরুি:  

(১) এস্টি প্রুস্টনাং এর ম গাদছর মরা ডাা, বাস্টি ডাা, নট, গ আরান্ত অাংল অিারন করদি দব। বাস্টি ডাা চা 

গাদছর প্যারাইট স্টদদব কাজ কদর। িালািাস্টল স্টবস্টভন্ন বরাদগর স্টবস্তাদরর মাধ্যম স্টদদব কাজ কদর। িাই বাস্টি 

ডাা অিারন জরুরী। স্টচকন অনুৎিােনলী বাস্টি ডাা মাটির াংস্পদল ে োদক স্টবর্া মাটি বাস্টি স্টবস্টভন্ন 

ছত্রাকঘটিি বরাদগর জীবানু এবাং স্টফ রাি (এস্টিফাইটিক বরড রাি) বরাদগর বাক স্টদদব কাজ কদর। িাছাড়া 

এব বাস্টি ডাা গাছ বেদক ব ম খাদ্য  পুস্টষ্ট লন কদর োদক। যার কারদন প্রুস্টনাং রদকাভাস্টর স্টবম্ব দি 

িাদর। জীবানু ঘটিি গ এমন এক র্রদনর বরাগ যা নতুন  বাড়ন্ত কুস্টলর বৃদন্ত দ োদক। গ বরাদগর কারদন ঐ 

অাংদল গাদছ খাদ্য িস্টরবন দি িাদর না। ফদ গদর উিদরর অাংল শুস্টকদ মদর যা। িাছাড়া েীঘ েস্টেন একই 

স্থ্াদন প্রুস্টনাং করার কারদন গাদছ লারীরবৃস্টি নট সৃস্টষ্ট । বখাদন জটি লারীরবৃস্টি স্টদিদমর কারদন নতুন 

সুযট িাা যা না। চা গাদছর মরা ডাািাা অদনক বরা    জীবানু আশ্র স্টনদ োদক যা িরবিীদি স্টবস্টভন্ন 

র্রদনর বরাদগর উৎ স্টদদব কাজ কদর। প্রুস্টনাং এর ম মরা ডাা অিারন করা না দ বখান বেদক 

বরাদগর জীবানু দজই আরমন করদি িাদর।  

(২) প্রুস্টনাং এর ির চা গাদছর যোযে িস্টরস্কার িস্টরচ্ছন্নিা করা অিস্টরায ে। চা একটি েীঘ েদমাস্টে একক ফ। যার 

কারদন চাদর স্টবস্টভন্ন বরাগজীবানু চা গাদছই বেদক যা।  েদার ব্লাইট, ব্লাকরট, গ, ব্লাইট প্রভৃস্টি বরাদগর 

জীবানু চা গাদছই স্টবদ্যমান োদক। অনুকু িস্টরদবদল বখান বেদকই নতুনভাদব আরমন কদর। এজন্য প্রুস্টনাং এর 

ির এব বরাদগর জীবানু  আরান্ত অাংল, গাদছর াদে ঝুদ োকা অবস্টলষ্টাাংল ািবাছাই কদর অিারন করদি 

দব। 
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(৩) চাদর আর একটি গুরুত্বপূণ ে বরাগ দা ব্রাঞ্চ কযাাংকার। যা গাদছর কান্ডদক আরমন কদর। বরাগারান্ত কাদন্ডর 

ব্রাঞ্চ কযাাংকার অাংল এস্টি প্রুস্টনাং এর মই ভাদাভাদব বচদছ বফদ স্টেদি দব। অিির কিার জািী 

ছত্রাকনালদকর বিি তিরী কদর িা স্টেদ বখাদন প্রদি স্টেদি দব। 

(৪) এস্টি প্রস্টনাং করা বকলদনর স্টভির বেদক কাি জািী ভাট গাছ  অন্যান্য আগাছাভ বচদছ (স্টচস্টাং) 

অিারন করদি দব। অিির াইমাল করা উিম। িাই সুস্টবর্া োকদ াইমাল কদর স্টনদি দব। যস্টে 

াইম াল না করা  িদব যিদ্রুি ম্ভব (২৪ ঘন্টার মদধ্যই) প্রস্টি ২০০ স্টটার িাস্টনদি ৫৬০ লাম 

Copper Oxychloride 50 WP/ WG বা ৪৫০ লাম Copper hydroxide বা ৪০০ লাম 

াদর Mancozeb 80 WP প্রদাগ করদি দব।    

(৫) প্রুস্টনাং এর মাধ্যদম চা গাদছর নবজীবন োদনর (Rejuvenate) িালািাস্টল বকলদনর মাটিদক 

Rejuvenate করদি দব। চা একটি েীঘ েদমাস্টে একক ফ। েীঘ েস্টেন একই মাটিদি অবস্থ্ান, একই 

র্রদনর রাাস্টনক এন.স্টি.বক ার প্রদাগ প্রভৃস্টির কারদন চা গাদছর ভৄাঞ্চদর স্টনদচ াড েপ্যান সৃস্টষ্ট । 

িাছাড়া খরা, বৃস্টষ্ট ইিযাস্টের কারদন মাটিদি বায়ু  িাস্টনর িস্টরমাদনর মদধ্য ভারাম্যীন দ িদড়। যার ফদ 

গাদছর ভৄদর অবাি শ্বন ার কারদন অদনক ম গাছ মারা যা। এজন্য এস্টি প্রুস্টনাং করা মি 

বকলদনর মাটি বকাো দ্বারা কুস্টিদ ট-িাট কদর তজব িোে ে প্রদাগ করদি দব। টিা স্থ্াদন কন্টুর িে, 

কন্টুর বেন যোযেভাদব াংস্কার করদি দব। টি টিা চা গাদছর াস্টরদি মাদঝ মাদঝ (স্টবদল কদর চারটি 

গাদছর মাঝখাদন) গিে কদর এর মদধ্য তজব িোে ে বা শুকনা বগাবর প্রদাগ কদর মাটি স্টেদ আবার বেদক স্টেদি 

দব। এর ফদ মাটির বুনদটর উন্নস্টি , ভস্টিকাস্থ্ বায়ু  িাস্টনর ভারাম্য বজা োদক, মাটির উব েরা লস্টক্ত 

ববদড় যা এবাং গাদছর জন্য পুস্টষ্টিাোদনর জভযিা ববদড় যা।   

(৬) স্টডএদক প্রুস্টনাং এর বক্ষদত্র যিটা ম্ভব বাস্টি ডাা অিারন করদি দব। 

(৭) বকান অবস্থ্া চা গাদছর উির প্রুস্টনাং স্টটার ছস্টড়দ স্টছটিদ রাখা যাদব না। কারন প্রুস্টনাং স্টটাদরর মদধ্য অদনক 

বরাদগর জীবানু সুপ্তাবস্থ্া োদক। প্রুস্টনাং এর ফদ সৃষ্ট ক্ষিস্থ্ান স্টেদ বইব জীবানু গাদছর বকাদ প্রদবল করদি 

িাদর। ভাদা অে োৎ বরাগভৄক্ত বকলদনর প্রুস্টনাং স্টটার চা গাদছর দুই াস্টরর মাদঝ স্টবস্টছদ রাখা বযদি িাদর। 

(৮) স্টস্কফ (এমএদক  এএদক) করা বকলনগুদাদি যিটুকু ম্ভব মাটির াংস্পদল ে োকা অনুৎিােনলী বাস্টি 

ডাা অিারন করদি দব। বমৌসুদমর ম একস্টেদক আগাছার উিদ্রব ববস্টল োদক; অন্যস্টেদক অনুৎিােনলী 

বাস্টি ডাাভ মাটির াংস্পদল ে োদক। ফদ বকলদন বায়ু চাচদ ব্যঘাি ঘদট। চা গাছ বম 

Suffocation এ বভাদগ। এ অবস্থ্াদি চা গাদছ প্রদস্বেন কম । আর প্রদস্বেন কম ার কারদন গাদছর 

স্টনজস্ব লারীরবৃস্টি কাদজর ফদ উদ্ভব িাদির িস্টরমান ববদড় যা। ফদ চা গাছ শুস্টকদ বযদি িাদর, িািা গাঢ় 

বুজ   মচমদচ দ যা। বাড়ন্ত/ অাংকুস্টরি কুস্টল শুস্টকদ কাদা দ যা। 

(৯) স্টস্কফ করা বকলনগুদাদি প্রুস্টনাং করার ২৪ ঘন্টার মদধ্যই প্রস্টি ২০০ স্টটার িাস্টনদি ৫৬০ লাম Copper 

Oxychloride 50 WP/ WG বা ৪৫০ লাম Copper hydroxide বা ৪০০ লাম াদর 

Mancozeb 70 WP প্রদাগ করা উিম। ম্ভব না দ বছদরর শুরুদি ১ম/ ২ বৃস্টষ্টর ির প্রস্টি ২০০ 

স্টটার িাস্টনদি ৪০০ লাম াদর Mancozeb 80 WP বা একই াদর Antracol/ Larneb 70 

WP দ্বারা ার্ারন বে প্রদাগ করদি দব। 
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