PEST MANAGEMENT DECISION GUIDE: GREEN AND YELLOW LIST

Managing Bacterial Wilt in tomato

Ralstonia solanacearum টমেটোর ঢোলেপরা রোগ

প্রতিরোধ

ঢোলেপরা টমেটো (এরিক বোয়ার
টোলা ছবি)

l

ঢোলেপরা রোগের কোন ইতিহাস নেই এমন ক্ষেত্র নির্বাচন
করার চেষ্টা করুন|

l

ফসলের আকস্মিক ঢোলে পরার জন্য
দৈনন্দিন ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন|

l

ভাল নিষ্কাশন বজায় রাখুন

l

l

স্বেচ্ছাসেবক হোস্ট গাছপালা এবং সোলানাম নিগরামের মত
টমেটো পরিবারের আগাছা সরান

l

রতন, মানিক ও বারি টমেটো -5 এর মত বিভিন্ন বৈচিত্র্যের
বারি টমেটো ব্যবহারের করতে হবে|

ঢোলে পরা উদ্ভিদের মূলগত কাণ্ডর
মধ্যে রক্তনালী বিবর্ণতা অনুসন্ধান
করে দেখুন | উদ্ভিদ নীচের অংশে কাণ্ড
বিভক্ত করে ভিতরে বাদামি দাগ
অনুসন্ধান করে দেখুন |

l

টমেটো পরিবারের ফসল ছারা অন্যান্য ফসল যেমন ডাল ,
বরবটি , ফুলকপি , ধান , ভুট্টা , মটরশুটি ইত্যাদির সঙ্গে শস্য
আবর্তন করুন| টমেটো পরিবারের ফসল মধ্যে একটি দীর্ঘ
সময়ের ব্যাবধান প্রদান করার চেষ্টা করুন |

l

একটি পরিষ্কার বোতলে পানি দিয়ে
একটি কাটা কাণ্ডের নিম্নদেশ চুবিয়ে
রাখুন এবং কাটা পৃষ্ঠ থেকে ব্যাকটেরিয়া
প্যাচপেচে কাদার দুধের মত সুতার
অনুসন্ধানের দ্বারা স্ট্রিমিং পরীক্ষা
সঞ্চালন করুন |

l

আক্রান্ত গাছের কান্ডের কাটা মুখ
থেকে ক্ষরণ (এরিক বোয়ার টোলা
ছবি)

পর্যবেক্ষন

সৌর প্রভাবিত মাটি , কুমারী মাটি বা পিট শৈবাল মধ্যে চারা
বাড়ান .

l

সেতুবন্ধ এবং খাঁজ কাটা ব্যাবস্থায় ফসল বাড়ান

l

আন্তঃসাংস্কৃতিক অভিযানের সময় শীকড়ের আঘাত এড়িয়ে
চলুন .

l

কম্পোস্ট বা সার ৩-৫ টন / হেক্টা একর জমিতে প্রয়োগ
করতে হবে|

l

বন্যা সেচ এড়িয়ে চলুন

l

একটি একক ঢোলে পরা উদ্ভিদ লক্ষ্য
করলে সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে
হবে|

সরাসরি নিয়ন্ত্রণ

সরাসরি নিয়ন্ত্রণ

l

সংক্রমিত গাছপালা
সনাক্তকরণ পর
অবিলম্বে পুড়িয়ে বা
উপড়াইয়া এবং মাঠের
বাইরে ( কমপক্ষে 30
সেমি গভীর ) সমাহিত
করতে হবে|

l

l

বৃষ্টির পর যত দ্রুত
সম্ভব ক্ষেত নিষ্কাশ
করতে হবে|

l

সেচ পুনরাবৃত্তির পরিমান
হ্রাস করুন |

l

মাঠের অপ্রভাবিত অংশে
ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার
কমাতে খাঁজ কাটার দ্বারা
রোগাক্রান্ত এলাকা
বিছিন্ন করতে হবে|

সীমাবদ্ধতা

কোন কার্যকর
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LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise is a CABI-led global initiative www.plantwise.org

