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সরিষা গাছে জঠ পাকানো শিকড়|
(শালিক রাম অধিকারী – নেপাল)

ফুলকপি গাছে জঠ পাকানো শিকড়|
(শালিক রাম অধিকারী – নেপাল)

আগের সংক্রমিত জমি থেকে বীজ বা চারা ব্যাবহার
করা যাবেনা |

সংক্রমিত জমি বা সংক্রমিত গাছের সাথে কাজ
করার পর পরিস্কার যায়গায় আসার আগে সমস্ত
জনত্রপাটি ভাল ভাবে পরিস্কার করতে হবে|

নূন্যতম ৬ বছরের জন্য ক্রমাগত ভাবে ফুলকপি,
বাধাকপি, সরিষা, গাজর, ব্রোকলি, হিঞ্চে, শুশুনি
প্রভৃতি শাক চাষ করা যাবেনা| পেঁয়াজ, রসুন এর
সাথে আবর্তিত করে ব্যাবহার করতে হবে|

রোপনের ১ মাস আগে মাটিতাকে পুরিয়ে ফেলতে হবে
যাতে মাটিতে কোনো রোগ থাকলে সেটি নষ্ট হয়ে
যায়|

ফসলের পর মাঠের ঠেকে আগের গাছের অংশ তুলে
পুরিয়ে ফেলতে হবে|

সংক্রমিত জমি থেকে জল ভাল জমিতে আসতে
দেওয়া চলবেনা|

প্রতি সপ্তিহে ৩ দিন করে
ফসলগুলিকে পর্যবেক্ষন করতে
হবে কোনো কমজোর গাছ
আছে কিনা|গাছের বৃদ্ধি এবং
উন্নয়নের উপর নজর রাখতে
হবে| কিছু কমজোর গাছ তুলে
দেখতে হবে গাছের শিকড় জঠ
পাকিয়েছে কিনা| যদি ১ টির
গাছের ও শিকড় জঠ পাকিয়েছে
দেখা গেলে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
|

প্রতে ২ বছর মাটির pH মাপতে
হবে| pH যদি ৬.৫ এর কম হয়
(আম্লিক মাটি) তাহলে সেই
মাটিতে শিকড় জঠ পাকিয়ে যায়|

সংক্রমিত গাছগুলি তুলে ফেলে নষ্ট করে
দিতে হবে|

ভাল করে পচানো জৈব সার ব্যাবহার
করতে হবে রোপনের আগে ১ মিটার
প্রতি রোপানি পরিমানে| রোপনের আগে
সারের শক্তি বাড়ানোর জন্য সারের
সাথে ট্রাইকোডার্মা (trichoderma)
মেশাতে হবে ২.৫ গ্রাম প্রতি ১০০ কেজি
সার পরিমানে|

চারা রোপণের আগে শেকরগুলিকে
ট্রাইকোডার্মা (trichoderma) মিসৃত
জলে চুবিযে রাখতে হবে, ৫ গ্রাম
ট্রাইকোডার্মা (trichoderma) প্রতি
লিটার জলে|

মাঠের আম্লিক ভাব কমানোর যন্য চুণ
ব্যাবা্ার করতে হবে|

ফ্লুসুলফামাইদ
(Flusulphamide)০.৩%
WP কে ব্যাবহার করতে
হবে ৩ গ্রাম প্রতি গাছ
হিসাবে বা ১০-১৫ কেজি
প্রতি রোপানি হিসেবে
ব্যাবহার করতে হবে|

ফ্লুসুলফামাইদ
(Flusulphamide)
WHO শ্রেণীবদ্ধ
করা নেই |

PEST MANAGEMENT DECISION GUIDE: GREEN AND YELLOW LIST

শিকড়ে জঠ পাকানো (Club root of Crucifers)

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