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সীিমত

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০১২.৯৯.০০৪.১৮ তািরখ: 
১০ নেভ�র ২০২১

২৫ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: গেমর �ধান �ধান �রাগ িনয়�েণর �াপাের আগাম সতক� বাত�া ��রণ �সংেগ

উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, এ পয �� গেমর ১৫� �রাগ সনা� করা হেয়েছ। এর মে� অিধকাংশই ছ�াক জিনত। গেমর �রাগ িনয়�েণ রাখেত
পারেল গেমর উৎপাদন অেনক �ি� পােব। গম চােষর �� �থেক িন�িলিখত পদে�প�িল অ�সরণ করেল গেমর �ধান �ধান মারা�ক �রাগ িনয়�েণ রাখা স�ব
হেব। সকল অ�ল, �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র সংি�� সকল কম �কত�ােক গম চােষর �� �থেক িন�িলিখত পদে�প�িল অ�সরণ করার �ব�া �হেণর জ�
অ�েরাধ করা হেলা।

 ১. �রাগ�� গেমর ��ত �থেক সং�হীত বীজ বপন করেত হেব;
২. �রাগ �িতেরাধী গেমর জাত �যমন-বাির গম-৩২, বাির গম-৩৩ চাষ করেত হেব;
 ৩. অেপ�া�ত কম সংেবদনশীল জাত বাির গম-২৮, বাির গম-৩০ এর  চাষ করেত হেব;
 ৪. উপ�� সমেয় (অ�হায়েণর ০১ �থেক ১৫) বীজ বপন করেত হেব যােত শীষ �বর হওয়ার সময় �ি� ও উ� তাপমা�া পিরহার করা যায়;
 ৫. বপেনর আেগ �িত �কিজ বীেজর সােথ ৩ �াম হাের ��াভ�া� ২০০ ডি�উ িপ অথবা ৩ িমিল হাের িভটাে�া ২০০ এফ এফ অথবা ৬ �াম হাের কাব �ি�ন
৩৭.৫% + িথরাম ৩৭.৫% ছ�াকনাশক িমিশেয় বীজ �শাধন করেত হেব। বীজ �শাধন করেল গেমর অ�া� বীজবািহত �রাগও দমন হেব এবং ফলন �ি�;
৬. �ষম সার �েয়াগ করেত হেব; 
৭. �বারন ঘাটিত জিনত জিমেত �শষ চােষ �িত �হ�ের ১ �কিজ �বারন অথ �াৎ ৬ �কিজ �বািরক এিসড �েয়াগ করেত হেব, এত গেম িচটা �িতেরাধ হেব, �িত
�াইেক দানার সং�া, দানার ওজন ও ফলন �ি� হেব;
 ৮. গেমর ��ত ও আইল আগাছা�� করেত হেব।
৯. গম পিরপ�তার পর জিমেত �সচ �দান �থেক িবরত থাকেত হেব।
 ১০. গেমর �া� �রাগ িনয়�েণর জ� �িতেরাধক �ব�া িহেসেবশীষ �বর হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২ �থেক ১৫ িদন পর আেরকবার ছ�াকনাশক ��
করেত হেব। �িত ৫ শতাংশ জিমেত ৬ �াম না�েভা ৭৫ ডি�উ িজ ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় ভােলাভােব �� করেত হেব। �� করেল গেমর পাতা ঝলসােনা
�রাগ, বীেজর কােলা দাগ �রাগ এবং মিরচা �রাগ দমন হেব। ছ�াকনাশক �বহােরর সময় হােত ��াভস এবং �েখ মা� �বহার করেত হেব যােত রাসায়িনক
��ািদ শরীেরর সং�েশ � না আেস এবং �াস-��ােসর মা�েম শরীের �েবশ করেত না পাের।
১১. পাতায় মিরচা �রাগ (Leaf Rust) �দখা �দয়ার সােথ সােথ ��ািপেকানােজাল (�� ২৫০ ইিস) �িত িলটার পািনেত ০.৫ িমিল হাের অথবা �ট�েকানাজল
(ফিল�র ২৫০ ইিস) �িত িলটার পািনেত ১ িমিল হাের িমিশেয় ১০ িদন পর পর ২-৩ বার �� করেত হেব।

১২. পাতা ঝলসােনা �রাগ (Leaf blight) �দখা �দয়ার সােথ সােথ ��ািপেকানােজাল (�� ২৫০ ইিস) �িত িলটার পািনেত ০.৫ িমিল হাের অথবা
�ট�েকানাজল (ফিল�র ২৫০ ইিস) �িত িলটার পািনেত ১ িমিল হাের িমিশেয় ১০ িদন পর পর ২-৩ বার �� করেত হেব।

১৩. গেমর জিমেত �গাড়া �রাগ (Foot and root rot)  �দখা িদেল কােব ��ািজম (অেটাি�ন) অথবা কােব �াি�ন + িথরাম (��াভ�া� ২০০ ডি�উিপ) �িত
িলটার পািনেত ২ �াম হাের িমিশেয় গােছর �গাড়ায় মা�েত �� করেত হেব।

১৪. বীেজ কাল দাগ �রাগ �দখা �দয়ার সােথ সােথ ��ািপেকানােজাল (�� ২৫০ ইিস) �িত িলটার পািনেত ০.৫ িমিল হাের িমিশেয় ১০ িদন পর পর
২-৩ বার �� করেত হেব।



১৫. জিমেত আলগা �ল �রাগ (Loose smut) �রাগ �দখা �দওয়ার সােথ সােথ আ�া� শীষ আে� পিলিথন অথবা চেটর �ােগ ভের জিম �থেক
�েল �িড়েয় �ফলেত হেব।
 ১৬. আলগা �ল �রাগ �দখা �দয়ার সােথ সােথ কােব ��ািজম (অেটাি�ন) �িত িলটার পািনেত ১.৫ �াম হাের িমিশেয় ১০ িদন পর পর ২-৩ বার
�� করেত হেব। 

�ষকগণ �যন উে�িখত �ব�াস�হ অ�সরণ কের �স �াপাের পদে�প �হণ করার জ� অ�রাধ করা হেলা।

১৫-১১-২০২১

অিতির� পিরচালক (সকল অ�ল), �িষ স�সারণ অিধদ�র।

ড.�মাঃ আ� সাইদ িমঞা
পিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০১২.৯৯.০০৪.১৮/১(৩) তািরখ: ২৫ কািত�ক ১৪২৮

১০ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সেরজিমন উইং , �িষ স�সারণ অিধদ�র
২) পিরচালক , পিরক�না, �ক� বা�বায়ন ও আইিস� উইং , �িষ স�সারণ অিধদ�র
৩) অিতির� উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ�র , �িষ স�সারণ অিধদ�র

১৫-১১-২০২১
ড.�মাঃ আ� সাইদ িমঞা 

পিরচালক


