উদ্ভিদ রযোকতত্ত্ব োঔো
োট, রওনোপ  রভস্তোয প্রধোন প্রধোন রযোক ফোরোআ এয দ্ভযদ্ভিদ্ভত  দভন ব্যফস্থো
List of different diseases of Jute, Kenaf and Mesta
Sl. No.

Name of disease

Causal organisms

1|

Stem rot

:

Macrophomina phaseolina

2|

Black band

:

Botryodiplodia theobromae

3|

Anthracnose

:

Colletotrichum corchori

4|

Root rot

:

Rhizoctonia solani

5|

Wilting

:

Rhizoctonia solani, Fusarium spp.

6|

Soft rot

:

Sclerotium rolfsii

7|

Die back

:

Glomerella cingulata

8|

Seedling blight

:

M. phaseolina, Fusarium spp., C. corchori; R. solani

9|

Powdery Mildew

:

Oidium sp.

10|

Target Leaf Spot

:

Corynespora cassiicola

11|

Cercospora Leaf Spot

:

Cercospora spp.

12|

Leaf Mosaic and leaf curling

:

Mosaic virus

13|

Root knot

Meloidogyne javanica and M. incognita

List of seed borne diseases of Jute (Fakir, 2001)
Sl. No.

Name of disease

Causal organisms

1.

Stem rot

:

Macrophomina phaseolina

2.

Black band

:

Botryodiplodia theobromae

3.

Anthracnose

:

Colletotrichum corchori

4.

Foot rot/Wilting

:

Rhizoctonia solani

5.

Germination failure

:

Phomopsis sp.

6.

Soft rot

:

Sclerotium rolfsii

7.

Seed rot

:

Curvularia lunata

8.

Target Spot

:

Corynespora cassicola

9.

Leaf spot

10.

Leaf Mosaic

Cercospora corchori
:

Mosaic virus

List of seed borne diseases of Kenaf (Fakir, 2001)
Sl. No.

Name of disease

Causal organisms

1.

Stem rot

:

Macrophomina phaseolina

2.

Blight

:

Ascochyta hibici

3.

Dry rot

:

Macrophomina phaseolina

4.

Seed blight

:

Phoma sabdariffae

List of seed borne diseases of Mesta (Fakir, 200)
Sl. No.

Name of disease

Causal organisms

1.

Anthracnose

:

Colletotrichum corchori

2.

Pod spot

:

Phoma sabdariffae

3.

Stem rot

:

Macrophomina phaseolina

4.

Leaf blight

:

Phoma sabdariffae

Biswas et al. (1992) reported 18 diseases of Kenaf and mesta
Diseases
1.Seedling blight
(Foot-rot)

Symptoms
Plant parts shows visible black lesion & seedlings
die. H. cannabinus is more susceptible.

Associated organisms
Pythium
sp.,
Macrophomina
phaseolina, Rhizoctonia solani,
Phytopthora parasitica, Fusarium
solani.

2.Damping off

Under heavy moist conditions of soil root system oat
30-40 days age are affected and seedlings dies
without showing any visible symptoms.

M. phaseolina, R.solani, F. solani,
Alternaria sp.

3. Root-rot wilt

From 45 days stage of plant, whole root system is
affected. Roots turns brownish to black and the plant
droops. H. sabdaraffa is more susceptible.

M.
phaseolina,
R.
Phytopthora parasitica,

4. Collar-rot

At soil level brown discoloration of stem appears
and extends upto one feet. Plant dies.

M. phaseolina, B. theobromae,
Phytopthora parasitica.

5. Die back and
petiol rot

At 45-65 days old age of plant leaf bud, leaf petiole
& portion of stem are affected. Growth of the plant
is checked and stem–berk occurs at the point of
infection. Only H. cannabinus is affected.

Glomerella cingulata, Volutella
sp.

6. Stem rot

Necrotic lesion occurs on any part of stem including
branches. Necrosis turns blackish with this, dense
pycnidia developing on stem, Leaves show
symptoms of drooping. Plants wilt and dry up.

M. phaseolina, B. theobromae,
Fusarium spp.

solani,

F. oxysporum.

7. Anthracnose

Cankerous lesion appears on stem, Several lesion
may coalesce. Plant may break at the affected part
in severe cases.

Colletotrichum
gleosporodies

hibici,

C.

8. Basal blackening

Basal part of plant blackened and ultimately dies.
Only H. sabdariffa is affected.

M. phaseolina, B. theobromae,
Pythium sp., Fusarium sp.

9. Eye-spot

Small brown to black lesions look like the shape of
eye. Only H. sabdariffa is affected.

Myrothecium roridum, Volutella
sp.

10. Grey mold on
old Plant

On old plant powdery dust appears and stem
becomes grayish in colour.

Botrytis sp.

11. Leaf spot

Light to dark brown spots of various shapes and
size appear on leaves. Spots even turn black. Some
times the whole plant fall off and dry on patches.

Cercospora hibici, Phyllosticta
hibici,
Phomopsis/
Phoma
sabdariffae.

12.Powdery
mildew

White powdery mass appears on leaf surface and
stem when there is foggy weather and dew fall.
Pods are also affected.

Oidium sp. Leveillula sp.

13. Soft-rot

White cottony mycelium grows at the basal part of
the stem at soil level. Some times become brown.
Infected plants wilt, break and die.

Scleritium rolfsii

14. Tip blight

Young leaf bud at the tip is affected, rotting of soft
leaf starts and fall off. Only
H. sabdariffa is
affected.

Colletototrichum hibici, Phoma
sabdariffae

15. Sooty mold on
fruit

Brown or sooty powder like mold grows on the
pod.

Corynespora cassicola

16. Leaf curling

Crown leaves are curled and clustered. Growths of
the plants are checked and no flower initiates.

Suspected virus or Mycoplasma

17. Yellowing of
leaf

Suddenly the leaves completely yellow. Growth is
not checked. Reproductive phase is short.
Flowering is less and fruit setting is affected. Very
few viable seeds are produced. Only H. cannabinus
is affected.

Suspected virus or Mycoplasma

18. Root knot

Knots are formed in root system at all stages of
growth of plants. Infestation and fecundity of
organism intensity in moist condition of soil.
Infection at early stage causes pale yellowing of
leaves, stunted growth, thin and sickly stem. Late
infection is harmful for seed crop. Early and mid
stage infection facilitates soil borne fungi to infect
root system and plants die. Only H. cannabinus is
affected.

Meloidogyne spp.

ছত্রোও, বোআযো  দ্ভনভোটটোড এআ দ্ভতন ধযটনয জীফোনু দ্বোযো োটটয রযোক দ্ভফস্তোয ট থোটও
িোযো- ভড়ও (Seedling blight):
 ফীজ ফটনয য প্রথভ ফস্থো রম রযোক রদঔো দ্ভদটত োটয তো টে িোযো ভড়ও।
 কোটছয রভোটোমুটি ৩০ দ্ভদন ফ ম যভত্ম িোযো ফস্থো ধযো । কোছ মঔন ১ রথটও ৪-৫আদ্ভিরম্বো 
তঔন এআ রযোক রদঔো রদ।
 অক্রোভত্ম কোটছয রকোড়ো ওোটরো দোক ধটয এফং কোছ ভোযো মো।

দভন:
1. িোযো ভড়টও ওফর রথটও যক্ষো োোয প্রধোন উো ফীজ রোধন। ফীজ ফটনয অটক দ্ভবটোটবক্স/রপ্রোটবক্স-২০০

০.৪% (৪০গ্রোভ/রওদ্ভজ) োটয ফীজ রোধন ওটয দ্ভনটর িোযো ভড়টওয োত রথটও যক্ষো োো মো।
2. ১ গ্রোভ ডোআটথন- এভ ৪৫ ১ দ্ভরটোয োদ্ভনটত দ্ভভদ্ভট িোযো কোটছ দ্ভছটিট দ্ভদটত টফ।
িোযো ভড়ও
(Seedling blight)
ছত্রোও :
Colletotrichum corchori,
Macrophomina
phaseolina
and
Rhizoctonia solani.

Fig-1: িোযো ভড়ও

Fig-2: সুস্থ িোযো

ওোন্ড পঁিো (Stem rot) (Macrophomina phaseolina)
 আো োটটয প্রধোন রযোক।
 শুরুটত োতো  কোটছয ওোটন্ড ফোদোভী যং এয দোক টড় অটস্ত অটস্ত তো কোঢ় যং এ দ্ভযনত ।
 ওোরটি ফোদোভী যং এ ংখ্য ফোদোভী যং এয জীফোনু রদঔো মো।
 ভোি য রথটও টটোফয ম যন্ত এআ রযোটকয দ্ভফস্তৃদ্ভত রদঔো মো।
 রদী  রতোলো োটট রযোটকয প্রটওো রদঔো মো।
দভন:
1. জদ্ভভ িোল ওযোয ভ ভস্ত অফজযনো এওোটথ ওটয পুদ্ভড়ট রপরটত টফ পটর ভোটি ওভ দুদ্ভলত  এফং
ভোটিফোী ছত্রোও ভোযো মো।
2. ফীজ ফটনয অটক দ্ভবটোটবক্স/রপ্রোটবক্স-২০০ ০.৪% (৪০গ্রোভ/রওদ্ভজ) োটয ফীজ রোধন ওযো উদ্ভিত।
3. রযোক অক্রোন্ত কোছ তুটর রপটর জদ্ভভটত ডোআটথন- এভ ৪৫ ১ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ২ গ্রোভ দ্ভভদ্ভট কোটছ দ্ভছটিট দ্ভদটত

টফ।

রযোটকয নোভ : ওোন্ড পঁিো
(Stem-rot)
QÎvK : Macrophomina
phaseolina

Fig-4: Macrophomina phaseolina

Fig-3: ওোন্ড পঁিো অক্রোন্ত োট কোছ

অক্রোন্ত োট ফীজ
শুওনো ক্ষত (Anthracnose) (Colletotrichum corchori) :
 শুধুভোত্র রদী োট ফীজ পটর এআ রযোক রদঔো মো।
 অক্রোভত্মকোটছয ওোন্ড রপটট মো এফং আঁ দ্ভিঁফটড়য ভত রফয ট অট।
 মোয পটর োটটয আঁটয গুনোগুন ঔোযো ট মো এফং োটটয দোভ টনও ওটভ মো।
দভন দ্ধদ্ভত:
1. জদ্ভভ িোল ওযোয ভ ভস্ত অফজযনো এওোটথ ওটয পুদ্ভড়ট রপরটত টফ পটর ভোটি ওভ দুদ্ভলত  এফং
ভোটিফোী ছত্রোও ভোযো মো।
2. নীটযোক োট কোছ রথটও ফীজ ংগ্র ওযটত টফ।
3. রযোক অক্রোন্ত কোছ তুটর রপটর জদ্ভভটত ডোআটথন- এভ ৪৫ ১ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ২ গ্রোভ দ্ভভদ্ভট কোটছ দ্ভছটিট দ্ভদটত
টফ।

রযোটকয নোভ :
শুওনো ক্ষত

(Anthracnose)
QÎvK :
Colletotrichum
corchori

Fig-5: শুওনো ক্ষত অক্রোন্ত োট কোছ

Fig-6: Colletotrichum corchori
অক্রোন্ত োট ফীজ

ওোটরো দ্ভি (Black band) (Botryodiplodia theobromae):
 এআ রযোটকয রক্ষন টনওটো ওোন্ড পঁিো রযোটকয ভত তটফ এটত ওোটরো যং এয রফষ্টনীয দোক টড়।
 অক্রোন্ত স্থোন খলটর োটত ওোটরো ভত দোক রোটক।
 োধোযনত রতোলো োটট এ রযোটকয প্রটওো রফী রদঔো মো।
 এআ রযোটক কোছ ওোন্ড পঁিোয ভত রবটে টড় নো তটফ রকোটো কোছটি শুদ্ভওট ভোযো মো।
দভন:
1. এআ িোযটি রযোটকয জীফোনুআ ফীজফোী, ভোটি  ফোয়ুফোী রআটতু এআ রযোটকয অক্রভন রথটও যক্ষো োোয
প্রধোন উো গুদ্ভর নীটি ফণ যনো ওযো টরো। এওআ জদ্ভভটত প্রদ্ভতফোয োট রোকোটনোয পটর জদ্ভভটত অটকয
ফছটযয ভযো কোছ এফং কোটছয রকোড়ো ভোটিটত রথটও মো। এআ ভস্ত জদ্ভভ িোল ওযোয ভ ভত্ম
অফজযনো এওোটথ ওটয পুদ্ভড়ট রপরটর ভোটি ওভ দুদ্ভলত  এফং ভোটিফোী ছত্রোও ভোযো মো।
2. ফীজ ফটনয অটক ফীজ রোধন ওযো উদ্ভিত। ফীজ রোধটনয পটর ফীটজয িোযোট এওটো অফযন টড়।
এয পটর ফীটজয ভটে ফদ্ভস্থত রযোক জীফোনু এফং ভোটিটত রম ফ রযোকজীফোনু অশ্র রোব ওটয থোটও
রফ রযোকজীফোনু ফীজটও অক্রভন ওযটত োটয নো এফং ংকুটযোদকটভ রওোন যওভ সুদ্ভফধো  নো
এফং যফতী ম যোট রযোক ংক্রোভন ওভ । ফীজ রোধটনয জন্য নোনো প্রওোয ছত্রোওনোও যটটছ।
ফতযভোটন অভযো দ্ভবটোটবক্স/রপ্রোটবক্স-২০০ ০.৪% (৪০গ্রোভ/রওদ্ভজ) োটয কটফলণোকোটয ব্যফোয ওদ্ভয।
3. ডোআটথন/রভনোয/আটন্ডোদ্ভপর- এভ ৪৫ ১০ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ২০ গ্রোভ দ্ভভদ্ভট কোটছ দ্ভছটিট দ্ভদটত টফ।

ওোটরো দ্ভি
(Black band)
QÎvK :
Botryodiplodia
theobromae)

Fig-7: ওোটরো দ্ভি অক্রোন্ত োট কোছ

Fig-8: Botryodiplodia theobvromae
অক্রোন্ত োট ফীজ

অকো শুদ্ভওট মোো(Die back) (Glomerella cingulata):
 োধোযনত রতোলো  রওনোপ োটট এ রযোক রদঔো মো।
 ঝটড় ফো ন্য রওোন ওোযটন কোটছ অখোত রোকটর এ রযোটকয প্রটওো রদঔো মো।
 এ রযোটকয রক্ষণ টরো কোটছয অকো রথটও নীটিয দ্ভদটও শুওোটত থোটও এফং কোছটি ধীটয ধীটয
ফোদোভী টত থোটও।
দভন:
1. রতোলো  রওনোপ এয জদ্ভভটত ম যোক্রটভ রদী োটটয িোল ওযটর রযোটকয প্রটওো ওটভ।
2. জদ্ভভটত োদ্ভন দ্ভনষ্কোটনয সুব্যফস্থো থোওটত টফ।
3. ডোআটথন/রভনোয/আটন্ডোদ্ভপর - এভ ৪৫ ১০ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ২০ গ্রোভ দ্ভভদ্ভট কোটছ দ্ভছটিট দ্ভদটত টফ।

অকো শুদ্ভওট
মোো(Die
back)
QÎvK
:Glomerella
cingulata

Fig-9: অকো শুদ্ভওট মোো অক্রোন্ত োট কোছ
ঢটর ড়ো (Wilting) (Rhizoctonia solani):
 রতোলো োটট এআ রযোটক অক্রোন্ত  রফী।
 এআ রযোটক দ্ভঝদ্ভভট টড় এফং দ্ভওড় টি মো।
 ফুর অোয ভ রতোলো োটট এআ রযোক রফী রদঔো মো।
দভন:
1. জদ্ভভটত োদ্ভন দ্ভনস্কোলটনয সুফটদোফস্ত যোঔটত টফ।
2. জদ্ভভটত এআ রযোক গুদ্ভর রদঔো োো ভোত্র কোছ তুটর রপটর ভোটিটত পুটত রপরটত টফ
3. ডোআটথন/রভনোয/আটন্ডোদ্ভপর এভ-৪৫ ১০ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ১৮.৫৬ গ্রোভ দ্ভভদ্ভট কোটছ বোরবোটফ রে ওযটত টফ।

ঢটর ড়ো
(Wilting)
QÎvK :
Rhizoctoni
a solani

Fig-10: ঢটর ড়ো মোো অক্রোন্ত োট কোছ

Fig-11: Rhizoctonia solani on PDA

নযভ পঁিো (Soft rot ) (Sclerotium rolfsii):
 রদী  রতোলো উব োটটআ এআ রযোটকয প্রোদুবযোফ রদঔো মো।
 এও নোকোটয ওটও দ্ভদন বৃদ্ভষ্ট টর এফং জদ্ভভটত োদ্ভন জটভ থোওটর এআ রযোটকয প্রোদুবযোফ ।
 কোটছয রকোড়োয ওোটন্ডয উয োদো তুরোয যং এয ছত্রোও রদঔো মো এফং টয দ্ভযলোয দোনোয ভত ফোদোভী
যং এয জীফোনু রদঔো মো।
 এ রযোটকয পটর কোটছয রকোড়ো টি মো এফং কোছ রবটে টড়।
দভন:
1| Bordeaux mixture ১ োউন্ড ওোয োরটপট + ১ োউন্ড চুন ১০ গ্যোরন োদ্ভনটত দ্ভভদ্ভট জদ্ভভ
বোরবোটফ দ্ভবদ্ভজট দ্ভদটর বোর পর োো মো।
2| জদ্ভভ দ্ভযস্কোয দ্ভযেন্ন যোঔটত টফ।
3| জদ্ভভটত োদ্ভন দ্ভনস্কোলটনয সুফটদোফস্ত যোঔটত টফ।

Soft rot
(Sclerotium
rolfsii

Fig-12: নযভ পঁিো অক্রোন্ত োট কোছ

Fig-13: Sclerotium rolfsii on PDA

োতোয রটদ বুজ দ্ভছট ড়ো ফো রভোজোআওঃ
 এটি োটটয বোআযো জোতী রযোক।
 োতোয রটদ বুজ দ্ভছট দোক টড়, অক্রোন্ত কোটছয ফোড় ওটভ মো এফং আঁটয  ফীটজয দ্ভযভোন
তওযো ৫০% ম যন্ত ওটভ মোোয অংওো থোটও। রদী োট এ রযোক অক্রোন্ত ।
দভন:
1. প্রদ্ভতটযোধ ব্যফস্থো দ্ভোটফ নীটযোক কোছ রথটও ফীজ ংগ্র ওযো উদ্ভিত।
2. রযোকোক্রোন্ত কোছ জদ্ভভটত রদঔো ভোত্রআ উটয রপরটত টফ।
3. োদো ভোদ্ভছ ভোযোয জন্য োট রক্ষটতয ডোোদ্ভজনন প্রদ্ভত ১০ দ্ভরটোয োদ্ভনটত ১৫ দ্ভভদ্ভর লধ দ্ভভদ্ভট ৩০-৪০ দ্ভদন
ফটয কোটছ দ্ভছটোটনো উদ্ভিত।

োতোয রটদ বুজ দ্ভছট
ড়ো ফো রভোজোআও

Fig-14: রভোজোআও অক্রোন্ত োট োতো

Fig-15: রভোজোআও অক্রোভত্ম দ্ভদ্ভবএর -১ জোটতয
োট োতো

দ্ভওড় দ্ভকট রযোক (Root knot disease):
 রদী  রতোলো উব োটটআ এ রযোটকয প্রটওো রদঔো মো।
 এ রযোটক অক্রোন্ত কোটছয দ্ভওটড় রছোট ফড় টনও দ্ভকট রদঔো মো।
 ফোদ্ভরযুক্ত োরওো ভোটি এফং স্যাঁতস্যাঁটত জদ্ভভটত এআ রযোটকয প্রটওো রদঔো মো এফং ফীটজয দ্ভযভোন
তওযো ৩০% ম যন্ত ওটভ মোোয অংওো থোটও।
দভন:
1. রমফ জদ্ভভয োট  রওনোটপয এআ রযোক রদঔো মো যফদ্ভত য যদ্ভফ রভৌসুটভ ঐফ জদ্ভভটত দ্ভযলো, মফ, ভুিো,
ধোন, ন োট, রভস্তো ফন ওযটর রযোক জীফোনু ওভটত থোটও।
2. ফুযোডোন-৫দ্ভজ ৪০ রওদ্ভজ (১৬১.৯৪ গ্রোভ/তও) প্রদ্ভত রটটয প্রটোক ওযটর বোর পর রোব ওযো মো।
3. জদ্ভভ দ্ভওছুদ্ভদন োদ্ভন দ্বোযো প্লোদ্ভফত ওটয যোঔটর এ রযোটকয জীফোনু ভোযো মো।

দ্ভওড় দ্ভকট রযোক

Root knot
disease(Meloidogyne
javanica & M. incognita)

Fig-16: Root affected by Root knot
disease

Fig-17: Jute root severely
affected by root knot
disease

োতোয োদো গুড়ো ড়ো (Oidium sp):
 রদী োট ফীজ পটর এআ রযোক রদঔো মো।
 োধোযনত ফীজ োটআ এআ রযোক দ্বোযো অক্রোন্ত ট থোটও।
 মঔন যোটত এওটু ঠোন্ডো টড় অফোয বৃদ্ভষ্ট  তঔনআ এআ রযোটকয প্রটওো রদঔো মো। অক্রোন্ত কোটছ
পর ওভ ধটয।
দভন:
1. রযোটকয রক্ষণ রদঔো ভোত্রআ থোটোদ্ভবট ফো কন্ধও জোতী লধ ৩২.৫ গ্রোভ প্রদ্ভত ১০ দ্ভরটোয োদ্ভনটত দ্ভভটট
দ্ভছটোটনো উদ্ভিত।
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Fig-18:
A. Powdery mildew affected leaves at
Green House
B. Healthy jute leaves at Green House

Fig-19: C. Powdery mildew affected
leaf
D. Healthy jute leaves

TARGET LEAF SPOT
Causal fungus: Corynespora cassiicola

Fig-20: Growth of Corynespora cassiicola on
the incubated ungerminated jute
seed in blotter under simple microscope

Fig-21:Conidia of C. cassiicola under
compound microscope

11) Cercospora leaf spot
Causal fungus: Cercospora corchori

A

B

Fig-22:
A. Normal healthy jute leaf
B. Cercospora leaf spot on jute leaf

Fungi associated with jute seeds

Aspergillus flavus

Fig-23: Jute seed infected with

Aspergillus Fig-24: Aspergillus flavus under Compound

flavus on Whatman filter paper under Simple Microscope
Microscope

Aspergillus niger

Fig-25: Jute seed infected with Aspergillus
niger on Whatman filter paper under Simple
Microscope

Fig-26: Aspergillus niger under Compound
Microscope

FUSARIUM

Fig-27:

Seed infected with Fusarium

Fig-28: Conidia of Fusarium moniliformae

Fig-29: Mycelia and conidia of
Fusarium semitectum

Fig-30: Mycelia and conidia of
Fusarium oxysporum

RHIZOPUS

Fig-31: Rhizopus infected jute seeds
Whatman filter paper under simple
microscope

on

Fig-32: Rhizopus stolonifera under
compound microscope

CURVULARIA

Fig-33: Mycelia and conidia of Curvularia
lunata under Compound Micriscope

Fig-34: Mycelia and plenty of conidia of
Curvularia lunata under Compound
Micriscope

PENICILLIUM

Fig-35: Penicillium infected jute seed on
Whatman Filter Paper under simple
microscope

Fig-36: Mycelia, conidia and conidiophores of
Penicillium under compound microscope

Fig-37: Alternaria tenuies

.

Fig-38: Myothecium sp

Fig-39. Chaetomium spp observed
under simple microscope

Fig-40: Ring sign of Chaetomium spp
on blotter method observed under
simple microscope

Fig-41: Pycnidia of Chaetomium
spp observed under simple
microscope

Fig-42: Pycnidia of Chaetomium spp
observed under simple microscope

Fig-43: Pycnidia of Chaetomium
spp observed under simple
microscope

