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বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনস্টিটিউট 

শ্রীমঙ্গল- ৩২১০, মমৌলভীবাজার 

 

চা আবােীদে কালববশাখী ঝড়, অস্টেবৃস্টি ও স্টশলাবৃস্টির ক্ষস্টেকর প্রভাব এবাং প্রস্টেকার স্টবষদে করণীে  

 

মমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম 

ঊর্ধ্বেন ববজ্ঞাস্টনক কম বকেবা 

উস্টিে মরাগেত্ত্ব স্টবভাগ 

স্টবটিআরআই, শ্রীমঙ্গল। 

 

ববস্টিক জলবায়ু পস্টরবেবদনর মনস্টেবাচক প্রভাব সাম্প্রস্টেক বছরগুদলাদে বাাংলাদেদশর কৃস্টষ খাদে দৃশ্যমান অস্টভঘাে 

স্টহদসদব আস্টবর্ভ বে হদেদছ। জলবায়ু পস্টরবেবদনর কারদণ অস্টেবৃস্টি, অনাবৃস্টি, অসমদে বৃস্টি, বন্যা, জলাবদ্ধো, অস্টে উচ্চ ও 

স্টনম্ন োপমাত্রা, ঝদড়াবৃস্টি, স্টশলাবৃস্টি ও ঘন ঘন প্রলোংকরী প্রাকৃস্টেক দুদ্ বাগ ও জদলাচ্ছ্বাদসর মদো ঘটনা ঘটদছ। স্টবগে 

বছরগুদলাদে কালববশাখী ঝড়, অস্টেবৃস্টি ও স্টশলাবৃস্টির কারদন চা বাগানসমূদহ ব্যপক ক্ষস্টে হদেদছ। গ্রীস্মকাদল আমাদের 

মেদশ ম্ বজ্রঝড় হে োই কালববশাখী। স্থলভাগ অেযন্ত গরম হওোর ফদল কালববশাখীর সৃস্টি হে।  সাধারণে স্টবদকল 

মবলাে কালববশাখী ঝড়দবস্টশ হে। সঞ্চারণশীল ধূসর মমঘ মসাজা উপদর উদে জমা হে। পরবেীদে এই মমঘ ঘণীর্ভে হদে 

ঝদড়া হাওো, ভারী বৃস্টি, বজ্রবৃস্টি, স্টশলা বৃস্টি ইেযাস্টে সৃস্টি ্া কালববশাখী নাদম পস্টরস্টচে। বাাংলাদেদশ স্টেদন স্টেদন 

স্টশলাবৃস্টি মবদড় ্াদে । প্রস্টে ববশাদখ সাধারণে প্রাকৃস্টেক স্বাভাস্টবক কারদণই মাদঝ মাদঝ স্টশলাবৃস্টি হে এদেদশ। স্টকন্তু 

স্টবগে কদ়্েক বছর মেদক বাাংলাদেদশ স্টশলাবৃস্টির পস্টরমাণ মবদড় মগদছ। োছাড়া ইোস্টনাং স্টশলাবৃস্টির স্টশলার আকৃস্টেও 

স্টেদন স্টেদন বড় হদে ্াদে। গদড় একটা স্টশলার ব্যস হে ৫ মেদক ১৫০ স্টমস্টলস্টমটার এর মদে । স্টশলাবৃস্টি মক ইাংদরজীদে 

বলা হে 'Hail storm', ্স্টেও এটাদক ঠিক ঝড় বলা ্াে না, এটা আসদল বজ্র- বৃস্টির মে বড় মকাদনা ঝদড়র 

পািবপ্রস্টেস্টিো । আসদল, স্টশলাবৃস্টি বেরী-ই হে ঝদড়র মমঘ মেদক। স্টশলাবৃস্টি ম্ মমঘ মেদক বেরী হে োদক বদল 

'Cumulonimbus clouds'। পুদরা পৃস্টেবীর আবহাওো অস্টধেপ্তর গুদলার সুদত্র, মকাদনা স্টশলার ব্যাস ্স্টে 

ন্যযনেম ৩/৪ ইস্টঞ্চ না হে, োহদল স্টশলাবৃস্টিদে ক্ষস্টের সম্ভাবনা োদক না। 

 

  

স্টচত্র: স্টশলাবৃস্টিদে পস্টেে স্টশলা 
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চা আবােীদে কালববশাখী ঝড়, অস্টেবৃস্টি ও স্টশলাবৃস্টির ক্ষস্টেকর প্রভাব 

1. কালববশাখী ঝদড়র কারদন চা আবােীদে ছাোপ্রোনকারী গাদছর ব্যপক ক্ষস্টে হে। গাদছর ডালপালা মভদঙ্গ স্টগদে চা 

গাদছর উপর পদড়। অদনক সমে েীব্র বাোদসর কারদন এসব ভাঙ্গা ডালপালা চা গাদছর উপর স্টেদে বদে ্াে। ফদল 

চা গাদছর নতুন কুস্টড় মভদঙ্গ ্াে। স্টবদশষ কদর এলস্টপ এবাং স্টডএস প্রুস্টনাং মচা গাদছর নতুন কুস্টড় ব্যপক ক্ষস্টে হে। 

গাদছর পাোচেদনর জন্য প্রস্তুেকৃে টিস্টপাং উচ্চো অসম হে। চা গাদছর এসব কুস্টড় মভদঙ্গ ্াওোর কারদন আগামরা 

মরাগ ও ব্লাকরট মরাদগর প্রাদূভবাব মারাত্নকভাদব বৃস্টদ্ধ পাে এবাং দ্রুে স্টবস্তারলাভ কদর। 

2. েীব্র এবাং মাঝারী মেদক বড় আকাদরর স্টশলাবৃস্টির কারদন চা গাদছর কস্টচ পাোসহ বেস্ক পাো ব্যাপকভাদব মফদট 

্াে। ফদল বায়ুবাস্টহে জীবান্যসমূহ সহদজই আিমন কদর এবাং পাো ঝলসাদনা মরাদগর প্রাদূভবাব মবদড় ্াে। এই 

মরাদগর প্রভাদব গাদছর সাদলাকসাংদেষণ ক্ষমো কদম ্াওোর কারদন প্ বাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন না হওোে নতুন কুস্টড় 

প্রস্ফুটন স্টবলস্টিে হে। গাছ িমান্নদে দুব বল হদে পদড়। সাস্টব বকভাদব চাদের উৎপােন হ্রাস পাে। 

3. েীব্র এবাং মাঝারী মেদক বড় আকাদরর স্টশলাবৃস্টির কারদন অপস্টরনে চা গাদছর কান্ড মফদট ্াে। 

অস্টনেস্টমেভাদবভাদব চা গাদছর কাদন্ড ক্ষে সৃস্টি হে। এই ক্ষেস্থান স্টেদে মাটিবাস্টহে ও পাস্টনবাস্টহে জীবান্যসমূহ দ্বারা 

গাছ ব্রাঞ্চ কযাাংকার এবাং মগাড়াপঁচা মরাদগ আিান্ত হে। এসব মরাদগর কারদন চা গাছ দুব বল হদে পদড়, গাদছর 

উৎপােন ক্ষমো কদম ্াে এমনস্টক গাছ মারাও ম্দে পাদর। 

4. অস্টেবৃস্টির কারদন চা আবােীদে পাস্টন স্টনষ্কাশন নালা মভদঙ্গ ্াে, স্টনষ্কাশন নালা ভরাট হদে ্াে। অদনকসমে চা 

আবােীদে পাস্টনর ঢল নাদম। ফদল চা আবােীদে জলাবদ্ধোর সৃস্টি হে। এই ধরদনর জলাবদ্ধোর কারদন সব বেদসর 

চা গাছ ক্ষস্টেগ্রস্ত হে; চা গাদছর মগাড়াে ভাদোদলট রুট রট মরাদগর সাংিামন মবদড় ্াে। অপস্টরনে চা আবােীস্টর 

মাটিদে বায়ু ও পাস্টনর ভারসাম্যহীনোর সৃস্টি হে। প্ বাপ্ত অস্টিদজদনর অভাদব চা গাদছর মূদলর অবাে িসন মবদড় 

্াে, ফদল মূদলর পঁচন ধদর। ফদল চা গাছ মারা ্াে। 

 

  

স্টচত্র: স্টশলাবৃস্টির কারদন ক্ষস্টেগ্রস্ত অপস্টরনে চা গাছ 
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চা আবােীদে কালববশাখী ঝড়, অস্টেবৃস্টি ও স্টশলাবৃস্টির ক্ষস্টেকর প্রভাব মেদক প্রস্টেকার 

1. কালববশাখী ঝদড়র কারদন চা আবােীদে চা গাদছর উপর পস্টেে ছাোপ্রোনকারী গাদছর ভাঙ্গা ডালপালা দ্রুে 

অপসারন করদে হদব। 

2. চা গাদছর নতুন কুস্টড়র ভাঙ্গা অাংশ এবাং অন্যান্য ভাঙ্গা অাংশ অপসারন করদে হদব। ্ েদ্রুে সম্ভব Mancozeb 

80 WP (Bondage 80 WP or Parazeb 80 WP or Rexithane M- 45) অেবা 

Mancozeb + Metalexyl 72 WP (Zeba 72 WP or B-mil Gold 72 WP) প্রস্টে 

200 স্টলটার পাস্টনদে 400 গ্রাম হাদর স্টমস্টশদে ভাদলাভাদব প্রদোগ করার পরামশ ব মেো ্াদে। অেবা Copper 

Oxychloride 50 WP (Emivit 50 WP or Sunvit 50 WP or Hossacop 50 

WP)  প্রস্টে 200 স্টলটার পাস্টনদে 560 গ্রাম হাদর স্টমস্টশদেও প্রদোগ করা ম্দে পাদর। পরবেীদে আগে নতুন 

কুস্টড়র উচ্চোর সাদে পূদব বর স্টনধ বাস্টরে টিস্টপাং উচ্চো সমন্বে মরদখ টিস্টপাং উচ্চো ঠিক কদর স্টনদে হদব। এর পরপরই 

একই হাদর উদেস্টখে ছত্রাকনাশক প্রদোগ করার সুপাস্টরশ করা ্াদে। 

3. স্টশলাবৃস্টির কারদন অপস্টরনে চা গাদছর কান্ড মফদট ্াে এবাং অস্টনেস্টমেভাদবভাদব চা গাদছর কাদন্ড ক্ষে সৃস্টি হে। 

এই ক্ষেস্থান স্টেদে মাটিবাস্টহে ও পাস্টনবাস্টহে জীবান্যসমূহ ্াদে আিান্ত করদে না পাদর মস জন্য শুধুমাত্র 

Copper Oxychloride 50 WP (Emivit 50 WP or Sunvit 50 WP or 

Hossacop 50 WP)  প্রস্টে 200 স্টলটার পাস্টনদে 560 গ্রাম হাদর স্টমস্টশদে প্রদোগ করার পরামশ ব মেো ্াদে। 

4. অস্টেবৃস্টির কারদন চা আবােীদে ্াদে পাস্টন জদম না োদক মসজন্য স্টনষ্কাশন নালা সাংস্কার করদে হদব। বৃস্টির পর 

্খন মরৌদ্রজ্জল স্টেন হদব েখন অপস্টরনে চা আবােীর মাটিদে হালকা আঁচড়া স্টেদে উপদরর আস্তর মভদঙ্গ স্টেদে 

হদব। 

 

এ সাংিান্ত ম্দকান সহােো ও পরামদশ বর জন্য ম্াগাদ্াগ করার জন্য অন্যদরাধ করা হদলা: 

1. ড. মমাহাম্মে আলী, পস্টরচালক, স্টবটিআরআই, শ্রীমঙ্গল, মমৌলভীবাজার। মমাবাইল: 01711867485, ইদমইল: 

directorbtri@gmail.com 

2. মমা: সাইফুল ইসলাম, ঊর্ধ্বেন ববজ্ঞাস্টনক কম বকেবা, উস্টিে মরাগেত্ত্ব স্টবভাগ, স্টবটিআরআই, শ্রীমঙ্গল, মমৌলভীবাজার। 

মমাবাইল: 01711316078, ইদমইল: btrippsyeful@yahoo.com 


