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বা ংলা দেশ পরমা ণু কৃষি  গবেষণা  ইনস্টিটিউট 
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বি ভা গ 

 
ফসলে র প্রধা ন প্রধা ন রোগ সহি ষ্ণু মি উট্যান্ট বা ছা ই 
 

ফসলে র উদ্ভাবি ত জা ত/মি উট্যান্ট উদ্ভাবনের বছর রোগ পরী ক্ষিত জা ত/মি উট্যান্টের রোগ সহি ষ্ণু ক্ষমতা 
ধা ন 
বি না ধা ন-৪  
বি না ধা ন-৫   
বি না ধা ন-৬ 

১৯৯৮ 

খোল পোড়া  এবং 
পা তা  পোড়া  

১৯৯৬-৯৭ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  আমন মৌসুমে  বি না ধা ন-৪ পা তা  
পোড়া  এবং খোল পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী , বি না ধা ন-৫ খোল 
পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী  কি ন্তু পা তা  পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম 
মা ত্রার সংবেদনশী ল িছল।  
১৯৯৬-৯৭ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  আমন মৌসুমে  বি না ধা ন-৬ খোল 
পোড়া  রোগের প্রতি  সংবেদনশী ল  এবং পা তা  পোড়া  রোগা ক্রমনে মধ্যম 
মা ত্রার প্রতি রোধী মা ত্রা �দশর্ন কের।  কি ন্তু ঈশ্বরদী  অঞ্চলে খোল পোড়া  
রোগের প্রতি  প্রতি রোধী  ছি ল (মা ঠ পরি বেশে)। 

বি না ধা ন-৭ 
 

২০০৭ খোল পোড়া  
২০০৬-০৭ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  আমন ও বোরো মৌসুমে বি না ধা ন-৭ 
খোল পোড়া  রোগা ক্রমনে মধ্যম মা ত্রার সংবেদনশী ল  থেকে  সংবেদনশী ল 
মা ত্রা �দশর্ন কের। 

বি না ধা ন-৮ 
 

২০১০ 

খোল পোড়া  এবং 
পা তা  পোড়া  

২০০৮-০৯ সা লে  বোরো মৌসুমে  সা তক্ষীরা  অঞ্চলে  বি না ধা ন-৮ পা তা  পোড়া  
রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  কি ন্তু জা তটি ২০১২-১৩ সা লে র বোরো মৌসুমে  
ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  পা তা  পোড়া  ও খোল পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম  মা ত্রার 
সংেবদনশীলতা �দশর্ন কের। 

আরএম-২০০(সি )-১-১ 
আরএম-২০০(সি )-১-৩ 
আরএম-২০০(সি )-১-৯ 
আরএম-২০০(সি )-১-১০ 

২০১২ 

ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  ২০১১-১২ সা লে  আমন মৌসুমে আরএম-২০০(সি )-১-৩, 
আরএম-২০০(সি )-১-৯, বি না -এরোম-৫ এবং আরএম-২০০(সি )-১-১০ পা তা  
পোড়া  রোগে মধ্যম প্রতি রোধী ও খোল পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী 
থেকে  মধ্যম সংবেদনশী লতা  �দশর্ন কের। 

আরএম-২০০(সি )-১-১৩ 
আরএম-২০০(সি )-১-১৭ 
আরএম-২০০(সি )-১-১৮ 
আরএম-৪৩-২-৫-৩-৩ 
বি না -এরোম-৮  
বি না -এরোম-৯ 

২০১২ পা তা  পোড়া  
ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  ২০১১-১২ সা লে  আমন মৌসুমে  উক্ত মি উট্যান্টগুলি  
পাতা েপাড়া েরােগর �িত ম�ম মা�ার সংেবদনশীলতা �দশর্ন কের। 

বি না ধা ন-১৪ ২০১৩ 

খোল পোড়া  এবং 
পা তা  পোড়া  

২০১০-২০১১ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  আমন মৌসুমে  বি না ধা ন-১৪ পা তা  
পোড়া  রোগা ক্রমনে মধ্যম মা ত্রার সংবেদনশী ল কি ন্তু খোল পোড়া  রোগে 
সংবেদনশী ল মা ত্রা �দশর্ন কের।  একই বছরের বোরো মৌসুমে  জা তটি 
ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  পা তা  পোড়া  রোগে মধ্যম প্রতি রোধী  এবং খোল পোড়া  
েরােগ ম�ম মা�ার সংেবদনশীলতা �দশর্ন কের।  
২০১১-১২ সা লে  আমন মৌসুমে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  পা তা  পোড়া  এবং খোল 
পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম মা ত্রার সংবেদনশী ল যেখা নে বোরো মৌসুমে  
পা তা  পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম সংবেদনশী ল কি ন্তু খোল পোড়া  রোগের 
�িত সংেবদনশীল মা�া �দশর্ন কের। 

বি না ধা ন-১১ 
আরএম-(২)৪০-৩-১-৩ 
আরএম-(২)৪০-৩-১-৭ 
আরএম-(২)৪০-৪-২-৭ 
আরএম-(২)৫০-২-১-১ 
বি না  জি এসআর-৩ 

২০১৪ 

উক্ত জা ত ও মি উট্যা ন্টগুলি  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  ২০১৩-১৪ সা লে  আমন 
মৌসুমে  পা তা  পোড়া  রোগের প্রতি  মধ্যম মা ত্রার প্রতি রোধী  কি ন্তু খোল পোড়া  
েরােগর �িত ম�ম মা�ার সংেবদনশীলতা �দশর্ন কের। 

আরএম-(২)৪০-১-১-১০ 
আরসি -(২)-২-৪-১-২ 
আরসি -(২)-২-৪-১-৪ 
আরসি -(২)-২-৪-৩-১ 
নেরি কা -১, বি পি পি-৪০ 

২০১৪ খোল পোড়া  

ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  ২০১৩-১৪ সা লে  বোরো মৌসুমে  খোল পোড়া  রোগের 
�িত ম�ম �িতেরাধী মা�া �দশর্ন কের। 

সরি ষা 
বি না সরি ষা -৩ 
বি নাসরি ষা -৪ 

১৯৯৭ অল্টারনা রি য়া  
ব্লাইট 

বি না সরি ষা -৩ এবং বি নাসরি ষা -৪ ২০০১-০২ এবং ২০০৯-১০ সা লে  মা গুরা , 
কুমি ল্লা ও রংপুর অঞ্চলে  অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট রোগের প্রতি  মধ্যম মা ত্রার 
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সংবেদনশী ল থেকে  সংবেদনশী ল মা ত্রা �দশর্ন কের। 

বি না সরি ষা -৫ 

২০০২ 

লবনা ক্ত এলা কা  পটুয়া খা লী র ইসলা মপুর কলা পা ড়া য় ২০০১-০২ সা লে  
বি না সরি ষা -৫ অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট রোগের প্রতি  সহনশী ল এবং মা গুরা  ও 
রংপুর অঞ্চলে  প্রতি রোধী  মা ত্রা �দশর্ন কের। 

বি না সরি ষা -৭  ময়মনসি ংহ, মা গুরা , রংপুর, ঈশ্বরদী  এবং কুমি ল্লা অঞ্চলে ২০০৭-০৮ এবং 
২০১১-১২ সা লে  জা তটি অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট  রোগা ক্রমনে সহনশী ল মা ত্রা  
�দশর্ন কের। 

এমএম-৬৪, এমএম-৬৩ 
এমএম-১৫, এমএম-৫১ 
আরসি -৯, আরসি -১০ 

-- উক্ত মি উট্যান্টগুলি  ২০১৩-১৪ সা লে  মা গুরা  এবং রংপুর এলা কা য় 
অ�ারনািরয়া �াইট েরােগর �িত ম�ম �িতেরাধী মা�া �দশর্ন কের। 

আরসি -৫ 
আরসি -৮ 
এমএম-৫১ 
 

-- ২০১৩-১৪ সা লে  আরসি -৫ মি উট্যান্টটি মা গুরা  এবং আরসি -৮ ও এমএম-৫১ 
মি উট্যান্টটি দুটি রংপুর এলা কা য় অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট রোগের প্রতি  সহনশী ল 
মা ত্রা প্রদর্শন করে| 

চী না বা দা ম 
বি না চীনা বা দা ম-১ 
বি না চীনা বা দা ম-২ 
বি না চীনা বা দা ম-৩ 

২০০০ 

কলা র রট, 
সা রকোস্ পোরা  
লী ফ স্ পট ও 

মরি চা  

২০০৭-০৮ সা লে  লবনা ক্ত এলা কা  নোয়াখা লী তে  উল্লেখি ত জা তগুলো কলা র 
রট রোগের প্রতি  সহনশী ল থেকে  মধ্যম সংবেদনশী ল , সা রকোস্ পোরা  লী ফ 
স্ পট রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী  এবং মরি চা  রোগের প্রতি  প্রতি রোধী  
মা�া �দশর্ন কের।  

বি না চীনা বা দা ম-৪ 
 

২০০৮ 

বি না চীনা বা দা ম-৫ 
বি না চীনা বা দা ম-৬ ২০১১ 

জি সি (১)-২৩-৩-১-১ 
আরএস/২৫/৩-১ 
পি কে -১ 
জি সি (১)-২৪-১-১-১ 
জি সি (১)-২৪-১-১-২ 
ডি ১/২০/১৭-১ 
জি সি (১)-৩২-৩-১-২ 

-- কলা র রট লবনা ক্ত এলা কা  পটুয়া খা লী র পা খি মা রা য় (৭-১১ ডি এস/ মি ঃ) ২০১২-১৩ 
সা লে  মি উট্যান্টগুলি  কলা র রট রোগের প্রতি  সংবেদনশী ল মা ত্রা প্রদর্শন 
কের। 

তি ল 
বি নাতি ল-১ 
বি নাতি ল-২ 

২০১১ মোজা ইক ২০০৭-২০০৮ সা লে  মা গুরা  ও ঈশ্বরদী  অঞ্চলে  জা ত দুটি মোজা ইক রোগের 
প্রতি  মধ্যম সংবেদনশী ল থেকে  সংবেদনশী ল মা ত্রা �দশর্ন কের। 

সয়া বী ন 
বি না সয়া বী ন-১ 

২০১১ 
বা দা মী  পা তা য় 
দা গ, মরি চা  ও 
কলা র রট 

২০১১-১০১২ সা লে  ময়মনসি ংহ  এবং মা গুরা  অঞ্চলে  বি না সয়া বী ন-১, 
এসবি এম-১৭, এসবি এম-১৮, এসবি এম-২২ বা দা মী  পা তা য় দা গ রোগে মধ্যম 
�িতেরাধী। লবনা� এলাকা েনায়াখালীেত িবনাসয়াবীন-১ ও বি নাসয়া বী ন-২ 
বা দা মী  পা তা য় দা গ রোগে মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা দেখা লে ও উল্রেখি ত 
মি উট্যান্টগুলো সহনশী ল মা ত্রা �দশর্ন কের। বি না সয়া বী ন-১, বি না সয়া বী ন-২, 
এসবি এম-১৭, এসবি এম-১৮ এবং এসবি এম-২২ ময়মনসি ংহ ও নোয়াখা লী  
অঞ্চলে  মরি চা  রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা প্রদর্শন কের। 

বি না সয়া বী ন-২ 
 
এসবি এম-১৭  
এসবি এম-১৮  
এসবি এম-২২ 

-- 

বি না সয়া বী ন-২ ২০১১ 
কলা র রট 

২০০৯-১০ সা লে  ময়মনসি ংহ, মা গুরা  ও রংপুর অঞ্চলে  কলা র রট রোগের 
�িত ম�ম সংেবদনশীল হেত সংেবদনশীল মা�া �দশর্ন কের। বি না সয়া বী ন-৩ ২০১৩ 

বি নাসয়া বী ন-৩ 

২০১৩ 
বা দা মী  পা তা য় দা গ 
ও মরি চা  

২০০৮-২০০৯ সা লে  ময়মনসি ংহ , মা গুরা  এবং ঈশ্বরদী  অঞ্চলে  জা তটি 
বা দা মী  পা তা য় দা গ ও মরি চা  রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা  প্রদর্শন 
কের। 

বি না সয়া বী ন-৪ ২০১১-২০১২ সা লে  ময়মনসি ংহ, মা গুরা  এবং রংপুর অঞ্চলে  জা তটি বা দা মী  
পা তা য় দা গ ও মরি চা  রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা �দশর্ন কের। 

এসবি এম-১৫ 
এসবি এম-১৭ 
এসবি এম-২০ 
এসবি এম-২২ 

-- কলা র রট 

লবনা ক্ত এলা কা  সা তক্ষীরা র খড়ি ভি লা য় ২০১২-২০১৩ সা লে  উক্ত 
িমউ�া্�গুেলা কলার রট েরােগর �িত সংেবদনশীল মা�া �দশর্ন কের। 
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এসবি এম-২৩  
মুগ 
বি না মুগ-১ ১৯৯২ হলুদ মোজা ইক,  

সা রকোস্ পোরা  
লী ফ স্ পট এবং 

পা উডা রি  মি লডি উ 

১৯৯৫-১৯৯৭ সা ল পর্যন্ত বরি শা ল অঞ্চলে  জা ত তি নটি সা রকোস্ পোরা  লী ফ 
স্ পট রোগের প্রতি  প্রতি রোধী , হলুদ মোজা ইক এবং পা উডা রি  মি লডি উ 
েরােগর �িত ম�ম সংেবদনশীল েথেক সংেবদনশীল মা�া �দশর্ন কের।  

বি না মুগ-৩ ১৯৯৭ 
বি না মুগ-৪ ১৯৯৭ 

বি না মুগ-২ ১৯৯৪ 
হলুদ মোজা ইক 

১৯৯৪-৯৫ ও ২০০৮-০৯ সা লে  ঈশ্বরদী  ও মা গুরা , ২০০৬-০৭ সা লে  
ময়মনসি ংহ এবং ২০১১-১২ সা লে  রাজশা হী  ও না টোর  অঞ্চলে  জা ত দুইটি 
হলুদ মোজা ইক রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা �দশর্ন কের। 

বি না মুগ-৫ ১৯৯৮ 

বি না মুগ-৬ ২০০৫ হলুদ মোজা ইক ,  
সা রকোস্ পোরা  
লী ফ স্ পট  এবং 
পা উডা রি  মি লডি উ 

ময়মনসি ংহ, মা গুরা  ও ঈশ্বরদী  অঞ্চলে  ২০০২-২০০৬ সা ল পর্যুন্ত জা ত দুটি 
সা রকোস্ পোরা  লী ফ স্ পট এবং হলুদ মোজা ইক রোগে মধ্যম প্রতি রোধী  
এবং পাউডাির িমলিডউ েরােগ ম�ম সংেবদনশীল মা�া �দশর্ন কের। 

বি না মুগ-৭ ২০০৬ 

বি না মুগ-৮ ২০১০ সা রকোস্ পোরা  
লী ফ স্ পট ও হলুদ 
মোজা ইক 

২০০৬-০৯ সা লে  গ্রীষ্মকা লী ন বি না মুগ -৮ ময়মনসি ংহ, মা গুরা  ও ঈশ্বরদী  
অঞ্চলে  সা রকোস্ পোরা  লী ফ স্ পট ও হলুদ মোজা ইক রোগের প্রতি  মধ্যম 
প্রতি রোধী  এবং ২০১২-১৩ সা লে  পটুয়া খা লী  অঞ্চলে  উভয় রোগের প্রতি  
মধ্যম সংবেদনশী ল মা ত্রা প্রদর্শন কের। 

ছোলা 
বি না ছোলা -৪ ২০০১ কলা র রট এবং 

গোড়া  পঁচা  
১৯৯৮-৯৯ সা লে  মা গুরা  অঞ্চলে  জা তটি কলা র রট এবং গোড়া  পঁচা  
রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  বৈশি ষ্ট্য �দশর্ন কের। 

বি না ছোলা -৫ 
বি না ছোলা -৬ 

২০০৯ 

অল্টারনা রি য়া  
ব্লাইট, 
এ্যাসকোসা ইটা  
ব্লাইট, গোড়া  পঁচা  
এবং বট্রাইটিস গ্রে 
মোল্ড 

২০০৭-০৮ সা লে  ঈশ্বরদী  ও মা গুরা  অঞ্চলে  জা ত দুটি অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট ও 
এ্যাসকোসা ইটা  ব্লাইট রোগ প্রতি রোধী  এবং বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগা ক্রমনে 
মধ্যম প্রতি রোধী  �দশর্ন কের। 
২০০৮-০৯ সা লে  ঈশ্বরদী  ও মা গুরা  অঞ্চলে  বি না ছোলা -৫ জা তটি গোড়া  পঁচা  
রোগা ক্রমনে সংবেদনশী লতা �দশর্ন কের। 

মসুর 

বি নামসুর-২ ২০০৫ 
মরি চা  এবং গোড়া  
পঁচা  

২০০২-০৩ সা লে  ময়মনসি ংহ, মা গুরা , ঈশ্বরদী  এবং রংপুর অঞ্চলে  জা তটি 
গোড়া  পঁচা  এবং মরি চা   রোগের প্রতি  মধ্যম প্রতি রোধী  মা ত্রা �দশর্ন কের। 

বি নামসুর-৫ 
২০১১ স্টেমফা ইলা ম 

ব্লাইট এবং গোড়া  
পঁচা  

২০০৭-০৮ সা লে  ঈশ্বরদী  এবং মা গুরা  অঞ্চলে  জা তটি স্টেমফা ইলা ম ব্লাইট 
এবং েগাড়া পঁচা েরাগা�মেন �িতেরাধী ৈবিশ�য্ �দশর্ন কের। 

বি নামসুর-৬ ২০১১ মরি চা ,  গোড়া  পঁচা  
এবং স্টেমফা ইলা ম 
ব্লাইট 

২০০৯-২০১০ সা লে  মা গুরা  এবং ঈশ্বরদী  অঞ্চলে  জা ত টি গোড়া  পঁচা  
রোগা ক্রমনে মধ্যম প্রতি রোধী  এবং স্টেমফা ইলা ম ব্লাইট রোগের প্রতি  
সংবেদনশীল ও ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ সা লে  মরি চা  রোগের প্রতি  
�িতেরাধী ৈবিশ�য্ �দশর্ন কের। 

বি নামসুর-৭ ২০১৩ 

গোড়া  পঁচা  এবং 
স্টেমফা ইলা ম 
ব্লাইট 

বি নামসুর-৭ ঈশ্বরদী  এবং মা গুরা  অঞ্চলে  ২০০৭-০৮ সা লে গোড়া  পঁচা  
রোগা ক্রমনে এবং  ২০০৯-১০ সা লে স্টেমফা ইলা ম ব্লাইট  রোগের প্রতি  
সংেবদনশীলতা �দশর্ন কের।  

বি নামসুর-৮ ২০১৪ 

বি নামসুর-৮ ঈশ্বরদী  এবং মা গুরা  অঞ্চলে  ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সা লে  
স্টেমফা ইলা ম ব্লাইট  রোগে সংবেদনশী লতা এবং ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ 
সা লে  গোড়া  পঁচা  রোগা ক্রমনে সহনশী লতা  �দশর্ন কের।  

বি নামসুর-৯ ২০১৪ 
বি নামসুর-৯ ঈশ্বরদী  এবং মা গুরা  অঞ্চলে  ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সা লে  
গোড়া  পঁচা  রোগা ক্রমনে  সহনশী লতা  এবং কৃত্রিম পরি বেশে  ২০১১-১২ সা লে  
স্টেমফা ইলা ম ব্লাইট রোগে সংবেদনশী লতা  �দশর্ন কের। 

মা ষকলা ই 
বি নামা ষ-১ ২০০২ হলুদ মোজা ইক ২০০১-২০০২ সালে  মা গুরা  অঞ্চলে  বি নামা ষ -১ হলুদ মোজা ইক এবং 
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এবং 
সা রকোস্ পোরা  
লী ফ স্ পট 

সারেকাে�ারা লীফ �ট েরাগা�মেন সহনশীল মা�া �দশর্ন কের। 

পা ট 
এটমপা ট-৩৮ 
ও এম-৫১  
ও এম-৩৭ 
ও এম-১০ 
ও এম-১  
সি ভি এল-১ 

১৯৮৮ কা ন্ড পঁচা 

১৯৯৬-৮৭ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  এটমপা ট-৩৮ কা ন্ড পঁচা  রোগের প্রতি  
সহনশী ল মা ত্রা প্রদশর্ন কের। 
১৯৯৭ সা লে  ময়মনসি ংহ অঞ্চলে  এটমপা ট-৩৮ উল্লেখি ত মি উট্যান্টগুলি  কা ন্ড 
পঁচা েরােগর �িত সহনশীল মা�া �দশর্ন কের। 

টমে টো 
বি না টমেটো-৪ 

২০০৫ লেট ব্লাইট 
২০০৩-২০০৪ সা লে  ময়মনসি ংহ এবং মা গুরা  অঞ্চলে  জা ত দুটি লেট ব্লাইট 
েরাগা�মেন সহনশীলতা �দশর্ন কের। বি না টমেটো-৫ 
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উদ্ভাবি ত নন-কমোডি টি  প্রযুক্তিসমূহ 
 
রোগ 
ব্যবস্থাপনাv 

উদ্ভাবনের 
বছর 

উদ্ভাবি ত প্রযুক্তির না ম 

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা 
 ১৯৯৫ উত্তম জমি  তৈ রী  (৫টি চা ষ এবং ৪টি মই ), ২০ দি ন পর পর দুই বা র সেচ প্রয়োগ এবং রোভরাল (০.২%)এবং 

ম্যালা থি য়ন (০.০৬%)একবার(ফুল আসা র আগে )সমন্বিত প্রয়োগে সরি ষা র অল্টারনা রি য়া  রোগ ৪৯% দমনের 
মা ধ্যমে  ফলন ৫৫% পযুর্� বাড়ােনা যায়। 

২০০৮ সুস্থ্য বী জ , সরি ষা র খৈল (১৫০ কে জি /হে.), ট্রাইকোডা র্মা ভি রি ডি  (প্রতি  মি টা র সা রি তে  ১০ গ্রাম) এবং 
ব্যাভি ষ্টিন/এগ্রিজে ব (২ গ্রা./লি , রোগ দেখা  দেয়া র সময় গা ছ প্রতি  ২০০ মি লি ঃ সা সপে নশন প্রয়োগ করে)এর সমন্বিত 
�েয়ােগ টেমেটার িফউজািরয়াম উই� েরাগ দমন হয়। 

২০০৯ সুস্থ্য বী জ , সরি ষা র খৈল (১৫০ কে জি /হে.), ট্রাইকোডা র্মা ভি রি ডি  (প্রতি  মি টা র সা রি তে  ১০ গ্রাম) এবং 
ব্যাভি ষ্টিন/এগ্রিজে ব (২ গ্রা./লি , রোগ দেখা  দেয়া র সময় গা ছ প্রতি  ২০০ মি লি ঃ সা সপে নশন প্রয়োগ করে)এর সমন্বিত 
প্রয়োগে টমেটোর (বি না টমেটো-৫)কলা র রট রোগ ৭৬.৭% দমন হয় এবং ফলন ৪১% পযুর্� বৃি� পায়। 

২০০৯ প্রাকৃতি ক পরি বেশে  ট্রাইকোডা র্মা হারজি য়েনাম (প্রতি  মি টা র সা রি তে  ১০ গ্রাম), সরি ষা র খৈল (১৫০ কে জি /হে.)এবং 
ডা য়থেন এম-৪৫ (২ গ্রাম/লি .)এর সমন্বিত প্রয়োগ তি লে র কা ন্ড পঁচা  রোগ ৮২.৫% কমা নো এবং ফলন কন্ট্রোলে র 
তুলনা য় ৮৬% পর্যুন্ত বাড়া ন সম্ভব হয়। 

     
 

২০১১ পা টের রুট নট রোগ নি য়ন্ত্রনে খড়ে র মা লচি ং এবং কি উরেটরের অথবা  খড়ে র মা লচি ং এর সা থে  বি এইউ -
বায়োফা নজি সা ইড প্রয়োগে নেমা টোডের ডি মের সং�া কিমেয় ফলন বৃি�েত সহায়তা কের। 

                      
 

 
 
 
 
রোগ 
ব্যবস্থাপনাv 

উদ্ভাবনের 
বছর 

উদ্ভাবি ত প্রযুক্তির না ম 

জৈ ব ব্যবস্থাপনা 
 ১৯৯২ মা ঠ পরি বেশে  রসুনের নি র্যাস (প্রতি  ২০ মি লি ঃ পা নি তে  ১ গ্রাম রসুন ) প্রয়োগ করে বেগুনের রুট নট নেমা টোড 

নি য়ন্ত্রন করা  যায়। 
২০০২ রুট নট নেমা টোডের পরজী বি  ভা র্টিসি লি য়াম ডা লি য়া  নামক ছত্রাকে  নেমা টোডের ডি মের পা শে  লেগে থা কা  

ব্যাকটেরি য়া  ৪০% পযুর্� কমােত পাের। 
২০০৬ বি এইউ-বায়োফা নজি সা ইড (১০ গ্রাম/মি .) প্রয়োগে মসুরের রুট রট রোগ ৭৫% এবং কলা র রট রোগ ৫৬% পর্যুন্ত 

তি লে র কা ন্ড পঁচা  (সমন্বিত ব্যবস্থা ছা ড়া ) 
তি লে র কা ন্ড পঁচা  (সমন্বিত ব্যবস্থা প্রয়োগকৃত তি লে র মা ঠ 

ট্রিটমে ন্ট ছা ড়া  পা টে র শি কড়  ট্রিটমে ন্টযুক্ত পা টে র শি কড়  
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দমন করা  সম্ভব হেয়েছ। 

  
 
 

২০১১ ট্রাইকোডা র্মা হারজি য়েনাম মা ঠ ফসলে  প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ইনোকুলা ম তৈ রী তে  ছোলা র ভূষি  উপযোগী  মা ধ্যম 
হিসেবে ব্যবহার করা  যা য় যেখা নে প্রতি  গ্রামে  ৫৬ × ১০৬ সি এফইউ (স্ পোর) উৎপ� হয়। 

 
 

২০১২ মসুরের রুট রট রোগ দমনে ট্রাইকোডা র্মা হারজি য়েনাম দ্বারা  বী জ শোধন অপে ক্ষা মা টিতে  প্রয়োগ (১০ 
গ্রাঃ/মি .)অিধক কাযর্কির। 

২০১২ বেগুনের (বি এইউ বেগুন -১ এবং লা ফা ) বী জ বা হিত রোগ দমনে নি ম এবং এ্যালা মোন্ডা গা ছের নি র্যাস অপে ক্ষা 
রসুনের নি র্যাস (১:১) অিধক কাযর্কির। 

 
 
 
 
 
 
 

রোগ 
ব্যবস্থাপনা 

উদ্ভাবনের 
বছর 

উদ্ভাবি ত প্রযুক্তির না ম 

 ২০১৪ ট্রাইকোডা র্মা হারজি য়েনামের ইনোকুলা ম (প্রতি  মি টা র সা রি তে  ১০ গ্রাম) প্রয়োগের পা শা পা শি  উহার চা রা  রোপনের ৩০, ৫০ ও ৭০ 
দি ন অন্তর প্রয়োগ করে ধা নের খোল পোড়া  রোগ ৬৭% পযুর্� কমােনা যায়। 

ছোলা র ভুষি তে  জন্মানো  
ট্রাইকোডা র্মার ইনোকুলা ম 

বি এইউ- বা য়োফা নজি সা ইড 
প্রয়োগকৃত মসুরের ক্ষেত  

বি এইউ- বা য়োফা নজি সা ইড 
প্রয়োগ ছা ড়া  মসুরের ক্ষেত  
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কা লচা রা ল ব্যবস্থাপনা 
 ২০০৭ বা গা নের আবর্জনা  দি য়ে তৈ রী  কম্ পোস্ট (৭০% বা গা নের আবর্জনা  এবং ৩০% ঘোরার গোবর) মা টির সা থে  ২০% হারে মি শি য়ে 

গ্রীনহাউসে  টমেটোর কর্কি রুট রোগ ১৩% কমােনা যায়। 
২০০১ গৃহস্থালী  আবর্জনা  থেকে  তৈ রী  কম্ পোস্টের সা থে  ট্রাইকোডা র্মা হারজি য়েনাম মি শি য়ে (৩ মি লি ঃ/কে জি  কম্ পোস্ট)মি শ্রিত কম্ পোস্ট 

৪ টন/হে. হারে প্রয়োগের মা ধ্যমে  টমেটোর কলা র রট রোগ ৪০% পযুর্� দমন করা যায়। 
রা সা য়নি ক ব্যবস্থাপনা 
 ২০০১ টমেটোর আর্লি ব্লাইট এবং লেট ব্লাইট রোগ দমনে গা ছ থেকে  রোগা ক্রান্ত পা তা  সরি য়ে ফে লা র পর পরই ডা য়থেন এম -৪৫ (৩ 

গ্রাম/লি ঃ) বা  রি ডোমি ল এম জে ড-৭২ (২ গ্রাম/লি ঃ) ১২ দি ন অন্তর অন্তর তি ন বা র প্রয়োগ করা  কর্যকর।   

              
 

২০০৬ প্রথমবা র ফুল আসা র এবং দ্বিতী য় বা র ফল আসা  অবস্থায় রোভরাল প্রয়োগে অল্টারনা রি য়া  ব্লাইট ৯৩% পর্যুন্ত কমা নো সম্ভব 
হেয়েছ। 

২০০৭ বী জ বপনের ৪৫ দি ন পর থেকে  শুরু করে ১৫ দি ন পর পর মোট ৩ বা র ফলি কুর (৩ গ্রাম/লি ঃ)হারে প্রয়োগ করে বা দা মের 
সা রকোস্ পোরা  লী ফ স্ পট রোগ ৭১% এবং রা স্ট ৭৮% পযুর্� দমন করা যায়। 

২০১২ সি কি উর দি য়ে বী জ শোধন (২.৫ গ্রাম/কে জি  বী জ) করলে  ছোলা র রুট রট রোগ ৭০% পর্যুন্ত দমন করা  যা য়। 
২০১৪ ধা নের ব্যকটেরি য়াল ব্লাইট দমনে ব্লিচি ং পা উডা র (২ গ্রাম/লি ঃ) এবং জি ংক সা লফে ট (২%) এর এক� �েয়াগ েবশ কাযর্কির। 

 

ট্রাইকোডা র্মা ছাড়া  ধা ন ক্ষেত  ট্রাইকোডা র্মা প্রয়োগকৃত ধা ন ক্ষেত  

ছত্রাকনা শক ছাড়া  টমেটো ক্ষেত ছত্রাকনা শক প্রয়োগকৃত টমে টো ক্ষেত 


