
ত ুঁ ত গাছেয শকড় চা রযাগ 
শনয়ন্ত্রছে 'যটশপক্স' : একটি শযছফ 
ফান্ধফ ফহুর শফসৃ্তত কামযকযী ঔলধ
[রকন্দ্রীয় রযভ উত্াদন অন ন্ধান ও প্রশক্ষে 

প্রশতষ্ঠান, ভীশুরু ছত উদ্ভাশফত ঔলধ]

যটশপক্স-ফযফাছযয  শফধা:
 এটি একটি রযবফ ফান্ধফ, ফহুর রফসৃ্তত ঔলধ;

রকড়-চা রযাবগয ফকটি ছত্রাকনাব  
ভানবাবফ কামযকযী।

 প্রাথরভক দায় প্রবয়াগ কযবর ত ুঁ ত  গাছ মূ্পণয 
বাবফ রযাগভ ক্ত য়।

 এই ঔলধটি ৮৯.৫% রযবফ ফান্ধফ জজফ দ্রফয 
ও ৮% জজফ যাায়রনক রভশ্রবন প্রস্তুত।

 এই ঔল বধয ফযফায আরথযক রদক রদবয় 
 রফধাজনক।

 এই জজফ রভশ্রণটি ভাটিবত অফরিত উকাযী 
জীফাণ য রকাবনা ক্ষরত কবয না।  

 র  রাকায উয এয রকাবনা ক্ষরতকাযক ার্শ্য-
প্ররতরিয়া রনই।

 ঔল ধটিয কামযকাযী জীফনকার দ ই ফছয।

শনছদয াফরী:
• এই রযাবগ আিান্ত ও ভতৃ গাছবক জরভ রথবক 

ত বর  রড়বয় রপরবত বফ ও ভাটি খ ুঁবড়, কড়া 
ূমযাবরাবক জরভবক উরন্ররত কবয জীফাণ বক  রভবয 
রপরবত বফ। 

• ন তন চাযা-গাছবক 0.৪% যটরপক্স দ্রফবণ ২০ 
রভরনট ড রফবয়  নযায় রযান কযবত বফ।

• রযাগ ংিভণ রুখবত, ফাগাবনয আিান্ত 
অংবয চাযাবয স্বািফান  গাছগুররবত 
যটরপক্স দ্রফণ রে কযবত বফ।

• রযাবগয প্রাথরভক রক্ষণ (রমভন- াতায রকনাযা 
শুরকবয় মাওয়া) রদখা রদফায বে বে  যটরপক্স 
দ্রফণ রে কযবত বফ।

• যটরপক্স প্রবয়াবগয ২-৩ রদন ফাবদ জরভবত জর রদওয়া 
মাবফ।  

• রযাগভ রক্ত না ঘটবর, প্রথভ প্রবয়াবগয ৩০রদন ফাবদ 
 নযায় ওই প্রবয়াগ কযবত বফ। 

• জরভবত জজফ ায মযাপ্ত রযভাবণ প্রবয়াগ কযবর জরভয 
জজফ কাফযবনয রযভান ফাবড় ও তাবত এই রযাবগয 
প্রবকা কবভ।  

• ভাটিয আদ্রতা তকযা ৪০ বাবগয উয যাখবত 
াযবর এই রযাগ ছরড়বয় ড়া হ্রা ায়। 

• নত ন ত ুঁ ত গাবছয চাযা জরভবত রযাবনয আবগ, জরভ 
গবীয রখাড় ও চাল রদবয় প্রস্তুত কযা আফরযক।

তকয তা: 
 যটরপক্স ফাতা প্ররতবযাধী রভাড়বক যাখা ফাঞ্ছনীয়।
 যটরপক্স রক রশুবদয রথবক দবূয যাখবত বফ।
 এই ঔলধটি ূমযাবরাক রথবক দবূয, ঠান্ডা জায়গায় যাখা  

উরচত।

ভূর াণ্ড শরশ প্রস্তুত: 
প্রতী কুভায র. এভ, যাজবখয রক                            

ও রব রফপ্রাদ

াণ্ড শরশ ফাাংরায় রূান্তযে:
অরনর াপ্পাচান, রৌবভন চবটাাধযায় ও রভা: রভযাদ আরর

আছযা তছযযয জনয রমাগাছমাগ: 

অরধকতয া, রএআযটিআই, ফযভ য-742101, রিভফে 
রটররবপান: 03482-224713, ইরএরফএক্স: 224716/17/18 

পযাক্স: 03482-224714 / 224890 
ইবভর: csrtiber@gmail.com; csrtiber.csb@nic.in 

www.csrtiber.res.in
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ফযভ য-৭৪২১০১, ভ শযদাফাদ, শিভফঙ্গl

 রএআযটিআই 

াভপবরট নং ৮৪     @ র এ আয টি আই –ফযভ য       জান য়াযী, ২০২০ 

রযাগভ ক্ত গাছ
রযাগািান্ত  গাছ

প্রাথরভক অফিায় এই বাবফ ঔলধ 
প্রবয়াগ করুন 

অরধক  আিান্ত  অফিায় 
এই বাবফ ঔলধ প্রবয়াগ 
করুন 



ত ুঁ ত গাবছয রকবড় চন- একটি অরত 
ক্ষরতকয রযাগ।এই রযাগ অরধকাং ত ুঁ ত  
ফাগাবনই রদখবত াওয়া মায়।রকড় চা রযাবগয 
কাযণ রকছ  যজীরফ ছত্রাক। এয ভবধয 
প ারযয়াভ রারারন, প ারযয়াভ ওরক্সবপাযাভ, 
যাইবজাকবটারনয়া ফাটাটিকরা ও ফরত্রবয়ারডবলারডয়া 
রথওবরাবভ রফবল বাবফ উবেখবমাগয। এই রযাগটি  
াযা ফছয ধবয ত ুঁ ত ফাগাবন রদখা মায়।

রযাছগয রক্ষে ও ফৃশি:

• আিান্ত গাবছয াতা শুরকবয় মায় ও ন বয় 
বড়; যফতী ভবয় ধীবয-ধীবয ঝবয মায়।

• গাবছয রকড় ধীবয ধীবয কারবচ-ফাদারভ ফণয 
ধাযণ কবয, ক্ষবয় মায় ও রবল আিান্ত 
ত ুঁ ত গাছটি ভবয মায়।  

• এই রযাবগ আিান্ত গাবছয ভৃত যয ায প্রায় 
৩০% ও াতায পরন প্রায়  ১৪ তাং 
কভ বয় থাবক। 

• ভাটিয তাভাত্রা ৩০-৩৫°C ও আদ্রতায 
রযভাণ <৪০% থাকবর, রকড় চা রযাগটি 
অবক্ষাকৃত দ্রুত ছরড়বয় থাবক।

• এই রযাগটি ফাগাবনয একটি ক্ষ দ্র অংবয 
অল্প কবয়কটি গাবছ প্রথবভ রদখা মায়। ওই 
আিান্ত অংটি িবভ ‘ংিাভক-রকন্দ্র’ রূব 
ফযফহৃত য় ও রযাগটি াযা ত ুঁ ত-ফাগাবনই 
দ্রুত ছরড়বয় বড়। 

• এই রযাগ ৃরিকাযী ছত্রাকটি গাবছয রকবড়য 
কবটয ক্স অংব কবয ফং-ফৃরি কবয ও 
অংখয কাবরা যবঙয অবমৌন রপায 
উৎাদন কবয।  

• আিান্ত গাবছয রকবড়য কবটয বক্স-এয 
আাবয রকাল করাগুরর শুরকবয় মায়।পবর 
রযাগগ্রি রকবড়য অং গুরর বজ রফরিন্ন 
বয় মায়।

যটশপক্স- প্রছয়াগ িশত:

প্রবয়াবগয ঠিক আবগ 
আিান্ত গাছবক ভাটি বত 
৩০ র. রভ. উবয 
ছাুঁটাই কযবত বফ।

আিন্ত গাবছয চাযাবয 
ভাটি প্রায় ২০-৩০ 
র.রভ. খ ুঁড়বত বফ।

প্রবয়াবগয ঠিক আবগ, 
১০গ্রাভ যটরপক্স ২ররটায 
রযষ্কায জবর বাবরাবাবফ 
রভরবয় একটি ভত্ত্ব 

দ্রফণ প্রস্তুত কযবত বফ।

প্ররত গাবছ 2 ররটয 
যটরপক্স দ্রফণ 

গাবছয রগাড়ায় রদবত 
বফ। 

ভাটি দ্দ্বাযা রঢবক 
রদবত বফ।

গাবছয চাযরদবক আরগা 
ভাটি রদবফ ক্ত কবয 

রদবত বফ।

ওই দ্রফণটি আিান্ত গাবছয রকবড়য চাযাব 
বাবরা বাবফ রভরবয় বে-বে ভাটি রদবয় রঢবক 
রদবত বফ।


