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ই-প্রকাশনা (সংখ্যা 1/2019) 

 

কাজবুাদামের পষু্টির ঘাটষ্টি বযবস্থাপনা 
সম্পমকে  অ্যাড-হক সপুাষ্টরশসেূহ 
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ಐ. ಸಿ. ಎ. ಆರ್.- ಗ ೇರು ಸಂಶ  ೇಧನಾ ನಿರ ೇೇಶನಾಲಯ 
भा.कृ.अनु.प. – काज ूअनुसधंान ननदेशालय 

আইষ্টসএআর-কযামশ গমবষণা এর ষ্টডমরক্টরড 

দারমব (ষ্টপওও), পিুুল% ইউএসএ 57420২, দষ্টিণ কন্নড়, কণোটক  

 

কাজবুাদামের পষু্টির ঘাটষ্টি বযবস্থাপনা 

সম্পমকে  অ্যাড-হক সপুাষ্টরশসেূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 ববলী মোগ ও শােসুষ্টিন এে 
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আইসিএআর-ক্যািু সরিার্চ  সিররক্টরি 

পাটুর, দাররে (সপওও), 574২0২, দসিণ ক্ন্নড়, ক্ণচাটক্ 

                                               এসিল 2019 

 

 

দ্বারা প্রকাষ্টশি: 

 

ড। এে। ষ্টজ। নায়ক 

পষ্টরচালক (অ্ষ্টিনয়) 

আইষ্টসএআর-কযাসু ষ্টরসাচে  ষ্টডমরক্টর ড 

পাটুর- 574 202, ষ্টড মক, কণোটক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    এষ্টপ্রল 2019 

 

 

 

অ্নলাইমন প্রকাষ্টশি:  www.cashew.icar.gv.in  

http://www.cashew.icar.gv.in/
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কাজবুাদামের েমযয পষু্টির ঘাটষ্টি বযাষ্টয এবং বযবস্থাপনা 

নাইমরামজন কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ছ াট েসৃি 

 পুররার া পাতা মরযয ঘাটসত 

 পুরার া পাতা হলুদ হালক্া িেুজ র্াল ু

েযামনজমেন্ট 

 মাটি পরীিা উপর সিসি ক্রর অঞ্চরলর জ য 

িুপাসরশ অ যুাযী  াইররারজ  আরেদ  

অ িুরণ ক্রু  

 10-15 ছক্সজ / গা  @ এফওযাইএম িরযাগ 

ক্রু  

 লিণগুসল অদশৃয  া হওযা পযচন্ত িপ্তাহারন্ত 

ইউসরযা 3% ইউসরযা ছফালার আরেদ  জমা 

সদ । 

 

ফসফরাস কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ক্ারেচাহাইরেট িংরেষরণর ক্াররণ গাঢ় িেুজ, 

োদাসম িেজু রঙ 

 শীষচ এেং সশক্ড় েসৃির মরযয স রষযাজ্ঞা 

 পারশর কুঁ সড় উন্নযর র দম  

 অেযাহত ঘাটসতরত পাতাটি ছরারের রঙ, পাতা 

মাসজচ র  লাল টিপি পায 

েযামনজমেন্ট 

 িুপাসরশ সহিারে সপ িার িরযাগ 

 জজে িার িরযাগক্ারী সপ-দ্রােক্ 

 0.5% ফিফসরক্ অযাসিি Foliar 

অযাসিরক্শ  
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পটাষ্টসয়াে কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 পাতা মাসজচ   েরাের ছলাররাসিি, পুরার া 

পাতা টিপি এেং রাউস ং যা যীরর যীরর 

অিযন্তরর অগ্রগসত 

 গার র যীরর যীরর েসৃি এেং িাঙ্গ  ছিরঙ্গ যায 

েযামনজমেন্ট 

 1% পটাসিযাম িালরফট ো পটাসিযাম ছলারাইরির 

ছফাসলযার িরযাগ 

 মাটি পরীিার উপর সিসি ক্রর িুপাসরশ অ যুাযী 

পটাশ িার িরযাগ 

 

কযালষ্টসয়াে কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ঘাটসত লিণ ছ াট ক্াঠারমা িদসশচত 

 তরুণ পাতা সেকৃ্ত, ছ াট এেং 

অস্বািাসেক্ িেজু পাতা হয 

 পাতা ক্াপ আকৃ্সতর এেং crinkled হয 

 টাসমচ াল কুঁ সড় petioles সক্ ু িাঙ্গ  িরঙ্গ 

 ষ্ট 

 টাসমচ াল কুঁ সড় স গচত এেং ছেম গঠ  

দেুচল 

েযামনজমেন্ট 

 10-15 ছক্সজ / গা  এফওযাইএম িরযাগ 

 মসৃিক্া পরীিা সররপারটচ র উপর সিসি ক্রর রু্  

িরযাগ 

 

 

েযামেষ্টজঅ্যাম্ কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 
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ঘাটষ্টি লিণ 

 

 ইন্টারসি াল ছলাররাসিি, পুররার া পাতা 

ছিারাক্াটা ো পযার্ী িিাে 

 রিাসেত পাতা িুদ্রতর এেং মাসজচ   উপরর 

ঊর্ধ্চমখুী 

েযামনজমেন্ট 

 মাটি পরীিা সররপারটচ র সিসিরত িরলামাইট 

িরযাগ 

 0.5% এমসজএিও 4 এর ছফাসলযার আরেদ  

 

সালফার কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ঘাটসত তরুণ পাতা উপর িদসশচত হরে 

 ছলাসরসিি দ্বারা অ িুরণ ক্রা তরুণ পাতাগুসল 

স্বািাসেক্ িেজু ররঙর ছফইি 

 

েযামনজমেন্ট 

 িসত ছক্সজ 10 ছক্সজ এি িরযাগ ক্রু  

 

 

 

 

মলাহা কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 তরুণ পাতা উপর ইন্টারসি াল ছলাররাসিি 

 পুররা উসিদ ছলাররাটিক্ হয 

েযামনজমেন্ট 

 0.5% Ferrous িালরফট এররফাসলযার আরেদ  

 

েযাঙ্গানীজ্ কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 মাঝাসর পাতা / উপররর পাতা উপর ইন্টারসি াল 

ছলাররাসিি 
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 ইন্টারসি াল এলাক্ায ছলাররাটিক্  দাগ 

 

েযামনজমেন্ট 

 0.5% মযাগাস জ িালরফট এর ছফাসলযার 

আরেদ  

 

দস্তা কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 তরুণ পাতা উপর ইন্টারসি াল 

ছলাররাসিি 

 অল্পেযিী পাতা আক্ারর হ্রাি, লাোর 

এেং খুে ঘস ষ্ঠিারে েহ , ছরাসেং, 

রক্তেণচ, ছেগুস , ছফালার া োদামী রঙ 

 ছ াট অিযন্তরীণ (সররিটিং) এেং পাতা 

িম্প্রিারণ এক্টি হ্রাি (িামা য পাতা) 

 েীজতলা, মাঝাসর পাতা লাল রং এেং 

পরর পুররা লাসম  ছেরক্। টিিুয পাপসড় 

এেং ছলাররাটিক্ হয 

েযামনজমেন্ট 

 ফ্লাসশং, পুরপাদ্গম এেং ফু্ররযটিংরয 

0.5% সজংক্ িালরফরটর ছফাসলযার 

িরযাগ 

 

িাো কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ঘাটসত পুরুষ ফুল স েীজ , সেলসিত 

ফুল, ছ াট অঙু্কর টিিুয ছলাররাসিি, 

িাদা টিপ এেং সফরর মরা 

 অিসতররাযয ছমসররেম ছ ররাসিি 

িহাযক্ অঙু্কর এর েসযচতক্রণ 
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ক্ারণ 

েযামনজমেন্ট 

 ফ্লাসশং, পুরপাদ্গম এেং ফু্রটিং এ 0.1% তামার 

িালরফরটর ছফাসলযার িরযাগ 

েষ্টলবষ্টডনাে কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 ঘাটসত পুরর া এেং মাঝাসর পাতাগুসলর উপর 

সশরাগুসলর মরযয এ  অিাে, ছলাররাটিক্ 

মটসলংরযর মরতা 

েযামনজমেন্ট 

 ফ্লাসশং, পুরপাদ্গম এেং ফু্রটিং এ 0.1% মসলসেিামম 

লেরণর ছফাসলযার িরযাগ 

 

 

মবারন কাজরু েমযয পষু্টির অ্িাব লিণ 

ঘাটষ্টি লিণ 

 দেুচলতা লিণগুসল তরুণ পাতাগুসলর উপর 

টাসমচ াল কুঁ সড়গুসলরত ছদখা ছদয যা সেকৃ্ত হরয 

ওরঠ 

 ইন্টারর াি ছ াট এেং ঝরঝরর ো ছরারিট ছর্হারা 

হয 

েযামনজমেন্ট 

 0.1% borax / দ্রােক্ ছফ্লাসরং, ফুল এেং ফু্রটিং 

এ ছফাসলযার আরেদ  

 

  

 

 

 


