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জলমগ্ন চাহ গছৰ লবলগীয়া বযবস্হা 

 

প্ৰতিকূল বিৰৰ বাবব য াৱা তকছুতিন অতিমাত্ৰা বৰষণুৰ কাৰবণ সমগ্ৰ অসমবি তববেষকক নামতন আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰায় 

যবাৰ ঠাইি বহু তিন ধ্তৰ জলমগ্ন য াৱা যিখা গৈবছ। এই যেত্ৰি আমাৰ েুদ্ৰ চা  যখতিয়ক সকলৰ বাৈান যবাৰ খবু 

সাঙ্ঘাতিক ধ্ৰবণ জলমগ্নি ভুতৈব লৈা গ বছ। এই ভয়াব  প্ৰাকৃতিক িবূ যাৈৰ সময়ি বাৈানৰ চা  ৈছববাৰ যকবনকক বছাব 

পৰা  ায় যসই তবষবয় তকছুমান লব I 

লগা বযবস্থা তলত উল্লেখ কৰা হল 

চা  যখতি কৰা মাটিি বাতৰষা পানী জমা য াৱা এিা সাধ্াৰণ ঘিনা । তকন্তু চা  ৈছ যজাপা যকইবাতিবনা ধ্তৰ জলমগ্ন গ  থকা 

এিা গুৰুত্বৰ সমসযা। জলমগ্ন গ  থকা চা  ৈছৰ মখূয কাৰণ গ বছ অক্সিবজনৰ অভাৱ। যসই কাৰবণ তেপাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসি 

বযাঘাি জবে। যিতিয়া চা  ৈছ যজাপাই পূটি আ ৰণ কৰা তকছুমান  ৰবমান য বন Cytokinin আৰু Gibberellic acid উৎপন্ন 

কৰাি বাধ্াগ্ৰস্ত  য় , যিতিয়া Ethylene নামৰ  এতবধ্ তবষাক্ত যৈছ তনৈ যি  য় ত  ৈছৰ বৃক্সি যৰাধ্ কৰাৰ লৈবি পাি সৰাৰ 

প্ৰক্সিয়া িৰাতিি কবৰ । 

জলমগ্ন চা  ৈছৰ আিাইিকক েতিগ্ৰস্ত অঙ্ে গ বছ তেপা । ৈছৰ তেপা যবাৰ পতচব লয় আৰু পূটি আ ৰণ কতৰব যনাৱাবৰ। 

জলমগ্ন মাটিি H2S যৈছ উৎপন্ন  য় আৰু এই যৈছৰ বাবব যৈাবিই ৈছ যজাপা মতৰ  াব পাবৰ। 
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জলমগ্ন চাহ গছৰ সুৰক্ষা বযবস্হা: 

• পথৰুৱা নলাৰ ৈভীৰিা কবমও ১০৫ যছ:তম: য াৱা আৱেযক। 

• এবকবাবৰ ৈছ যবাৰ পানীি যকইবাতিবনা ডুতব থাতকবল ৈছ যবাৰৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা বৰ কম  য়। যকবনকক পানী 

তখতন ওলাই  াব পাবৰ িাবক তচন্তা কৰা প্ৰবয়াজন। 

• পানী ওলাই য াৱাৰ টঠক পাছি মাটি ডৰাি জমা য াৱা পলস যসানকাবল আিৰাব লাবৈ। প্ৰায় ৮-১০ যছ:তম:ৈতভৰিাকল 

ফতকযঙ কতৰ পলসৰ কটঠন িৰপবিা ভাটঙ তিব লাবৈ। 

• ত ববাৰ ৈছি বানৰ পানীি উটি অ া বাতল আৰু যবাকাৰ কাৰবণ পাি যবাৰি যবয়াকক চামতন বাতিবছ যসই সকবলা ৈছ 

ভালকক পতৰস্কাৰ পানীবৰ ধ্ুব লাবৈ  াবি পািৰ জতৰয়বি ৈবছ খািয গিয়াৰ কতৰব পাবৰ। ন বল ৈছ যবাৰ যেষি মতৰ 

য াৱাৰ সম্ভাৱনা থাবক। 

• বানি যবয়াকক েতিগ্ৰস্ত য াৱা চা  ৈছ যবাৰি পাি যিালা কাম বহু তিনকল বি কতৰব লাতৈব আৰু য তিয়া আবকৌ 

নিুনকক পাি ওলাব ধ্বৰ যিতিয়াব  এিা বা িুিা পািৰ ওপৰি িুতলব লাতৈব  াবি ৈবছ পািৰ জতৰয়বি খািয গ্ৰ ণ 

কতৰব পাবৰ। 

• মতৰ য াৱা ডাল যবাৰ কাটি যপলাব লাবৈ আৰু কিা ডালৰ মুখি Indopaste লৈাব । 

• ১ যকক্সজ Urea, ১ যকক্সজ Zincsulphate আৰু ১ যকক্সজ MOP   ১০০ তলিাৰ পানীি তমশ্ৰণ কতৰ ১৫ তিনৰ বযবধ্ানি 

আিান্ত চা  ৈছৰ পািি Foliar spray কতৰব লাবৈ । 

• বানপানী নাইতকয়া য াৱাৰ প্ৰায় ৪ সপ্তা ৰ পাছি  গপনি চা  ৈছ যবাৰি প্ৰতি তবঘাি ২০-২৫ কক্সজ ইউতৰয়া আৰু পুতল 

ৈছি ১০-১৫ যকক্সজ ইউৰীয়া ২-৩ বাৰি প্ৰবয়াৈ কৰা উতচি। 

• কীিপিঙ্গ আৰু যবমাৰ তনৰীেণ কতৰ যসই মবি ঔষধ্ মৰাৰ বযৱস্ া কতৰব লাতৈব। 

• বানপানীৰ বাবব চা  ৈছৰ মাটিি Soil erosion, Soil compaction আৰু Soil depletion of nutrients এই তিতন প্ৰকাৰৰ 

সমসযাৰ সৃটি  য়। প্ৰবিযক জন যখতিয়বক এই ওপবৰাক্ত কথা যকইিাি তববেষ গুৰুত্ব তি ভতবষযিৰ উৎপািনৰ বাবব 

 ত্ন লব লাতৈব। 

• নলাৰ পানী বহুি তিনকল বাত ৰকল ওলাই য াৱাৰ বযৱস্ া নথাতকবল চা  ৈছি বহুি যবমাৰ ও যপাকৰ আিমণ  ব 

পাবৰ। আমাৰ যখতিয়ক সকবল নলাৰ ওপৰি বৰ কম মনব াৈ তিয়া যিখা  ায়। পানী ওলাই  াবকল Outlet ৰ ওপৰি 

গুৰুত্ব তিব লাতৈব। 

___________ 

 


