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স্বারক নাং: স্টবটিআরআই/ ২এ/ স্টিস্টড/৬১- ৬২- ১৫৯০         িাস্টরখ: ১৫ স্টডদেম্বর ২০২০ স্টি: 

 

 

চাদের এস্টিফাইটিক বরডরাি (স্টলফ রাি) বরাগ ও িার প্রস্টিকার: 

 

চাদের স্টবস্টভন্ন বরাগবালাই এর মদে লাল মস্টরচা (Red rust) বরাগটি চা বাগাদন ব্যািক ক্ষস্টি োধন কদর 

থাদক। লাল মস্টরচা বরাগটি দুই ধরদনর। যথা: (১) প্যারাোইটিক বরডরাি এবাং (২) এস্টিফাইটিক বরডরাি যা স্টলফ 

রাি নাদম িস্টরস্টচি। স্টলফ রাি বরাগটি মুলি চাদের এস্টিফাইটিক বরডরাি যা Cephleuros virescens 

জািীে শশবাল দ্বারা োংঘটিি হদে থাদক। এ বরাগটি চাদের জন্য নতুন নে, পূদব েও এ বরাগ স্টবদ্যমান স্টিল। এই বরাদগর 

জীবানুটি চা আবাস্টের মাটিদি, গাদির িািাে, গাদির শাখা-প্রশাখাে সুপ্তাবস্থাে থাদক। অনুকুল িস্টরদবদশ বরাগটির 

জীবানু দ্রুি িস্টিদে িদি এবাং জীবানুটি ববশ েস্টিে হদে উদে। 

 

বরাদগর লক্ষণ: 

 প্রথদম িািার উিস্টরভাদগ বিাট বিাট মস্টরচা বরাদগর ন্যাে োগ িদি। 

 োগগুস্টল প্রথদম ধূের েবুজ রাং স্টবস্টশষ্ট হদে থাদক, িদব িরবিীদি লালদচ বাোমী রাং ধারণ কদর। 

 োগগুদলা িমশঃ বি হদি থাদক এবাং বগাল আকার ধারণ কদর। 

 োগগুস্টল োমান্য উচু হদে থাদক এবাং োদগর মদে অবস্টস্থি শশবাল বেহ অদনকটা মখমদলর মি বকামল মদন 

হে; শশবাল িািার উিত্বক বভে কদর স্টভিদরর বকাদষ প্রদবশ কদব এবাং িরদভাজীর মি িািা বথদক খাদ্য 

গ্রহণ কদর। 

 িািার আিান্ত অাংদশর বকাষগুদলা মদর যাে। 

 প্রচুর িস্টরমান লাল মস্টরচা োদগ িািা আবৃি হদল োদলাক-োংদেষদন অসুস্টবধা হে এদি গাি দূব েল হদে িদি 

এবাং ফলন কম হে। 

 লাল মস্টরচা োগ িত্রেন্ড, কস্টচ ডাল ও কাদন্ডও বেখা যাে। 

 

  

 

িস্টব: এস্টিফাইটিক বরডরাি (স্টলফরাি) বরাদগর লক্ষণ 
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ক্ষস্টির ধরণ: 

এই প্রজািীর শশবাল ফ্লাদজলাযুক্ত হওোে আর্দ্ ে ও স্যািস্যাদি িস্টরদবদশ স্টনদজরাই চলাচল করদি িাদর। 

বরাদগর জীবানুটি চা গাদির বেস্ক িািাে আিমন কদর। জীবানুটি যস্টেও িািার বকাষ কলাে প্রদবশ করদি িাদর না; 

স্টকন্তু িািার উিস্টরিদষ্ট অবস্থান কদর থাদক। ফদল আিান্ত িািাে োদলাক োংদেষণ প্রস্টিোে খাদ্য উৎিােদনর বক্ষত্র 

(Photosynthetic area) কদম যাওোর কারদন গাদি খাদ্য উৎিােন কম হে। গাদির খাদ্য উৎিােন কম 

হওোর কারদন গাি অিযন্ত দুব েল হে এবাং িরবিীদি নতুন কুুঁস্টশ আেদি খুবই স্টবলম্ব হে। 

 

বরাদগর অনুকুল িস্টরদবশ: 

১) ক্ষদণ ক্ষদণ বৃস্টষ্ট। 

২) উষ্ণ ও আর্দ্ ে আবহাওো। 

৩) বেকশদন বািাে চলাচদল স্টবঘ্ন। 

৪) বেকশদন স্থােী ও অস্থােী স্থাস্টনক জলাবদ্ধিা। 

৫) বেকশদন অপ্রতুল িাোিরু। 

৬) বেকশদন চা গাদি অস্টিমাত্রাে কদেক বিদরর স্টবদ্যমান পুরািন বেস্ক িািা। 

৭) বেকশদন চা গাদি অস্টিমাত্রাে কদেক বিদরর স্টবদ্যমান পুরািন অনুৎিােনশীল বাস্টি ডালা। 

৮) চা আবাস্টেদি দুই বিদরর অস্টধক েমে ধদর িাোিরু স্টহদেদব বমডলা গাি বরদখ বেো।  

 

বরাদগর স্টবস্তার: 

শশবাল আিান্ত অাংদশ বপারাস্টিোম উৎিন্ন কদর। বপারাস্টিোম দুই ফ্লাদজলাস্টবস্টশষ্ট স্টডম্বাকৃস্টি জুওদপার 

উৎিন্ন কদর। জুদপার িাস্টনর মদে স্টবচরণ কদর এবাং গাদির োংপদশ ে এদে অাংকুস্টরি হদে গািদক আিমণ কদর। 

এই বপার স্টনদনাক্তভাদব স্টবস্তারলাভ কদর: 

১) বৃস্টষ্টর স্টেদন িিন্ত বৃস্টষ্টর িাস্টনর বফাটার মােদম। 

২) মাটির োংপশে থাকা অনুৎিােনশীল বাস্টি ডালার মাধদম। 

৩) বেদচর িাস্টনর মাধদম। 

৪) বেকশদন গরু, িাগল স্টবচরদণর মাধদম। 

বৃস্টষ্টর েমদে এ বরাদগর প্রদকাি খুব ববদি যাে। গাদির উির প্রখর বরৌর্দ্ িিদল বরাদগর িীব্রিা দ্রুি বৃস্টদ্ধ িাে। 
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