কীটতত্ত্ব াখা
াট, ককনাপ ও কভস্তায প্রধান প্রধান কাকাভাকড়েয রযরচরত ও দভন ব্যফস্থা
াট, ককনাপ ও কভ স্তা গাছ চাযা কেড়ক অযম্ভ কড়য কাটা ম য ন্ত প্রড়তেক স্তরে রফরবন্ন কাকা ভাকে দ্বাযা
অক্রান্ত য়। কদখা কগড়ছ কম কাকাভাকড়েয অক্রভড়েয পড়র পরন তকযা ১২ বাগ কড়ভ মায় এফং আঁড়য ভান ও
ফীড়জয ভান খাযা য়। াড়টয ক্ষরতকাযক কাকাভাকড়েয ভড়ে উেচংগা, রফছা কাকা,করদা কাকা, কঘাো
কাকা,কচড়র কাকাএফং লুদ ভাকে ন্যতভ। ককনাপ ও কভত্মায ক্ষরতকাযক কাকাভাকড়েয ভড়ে ছাতযা কাকা
ওস্পাআযার কফাযায ন্যতভ।
াড়টয ক্ষরতকাযক কাকাভাকড়েয তাররকা:
SL.
No.
1.
2.

Common name

3.
4.
5.
6.

Field cricket
Jute hairy
caterpillar
Cutworm
Semilooper,
Jute stem weevil
Jute yellow mite

7.
8.

Jute red mite
Indigo caterpillar

Scientific name

Family

Order

Brachytrypes portenosus Gryllidae
Spilosoma obliqua Wlk. Arctiidae

Orthoptera
Lepidoptera

Spodoptera litura
Anomis sabulifera Guen.
Apion corchori
Pollyphagotarsonemus
latus
Tetranychus bioculatus
Spodoptera exigua

Noctuidae
Noctuidae
Curculeonidae
Tarsonemidae

Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Acarina

Tetranychidae
Noctuidae

Acarina
Lepidoptera

ককনাপ ও কভস্তায ক্ষরতকাযক কাকায তাররকা:
SL.
No.
1

Name of insects

Scientific name

Family

Order

Mealy bug

Coccidae

Hemiptera

2
3
4

Spiral borer
Kenaf beetle
Mexican bean Weevil

Pseudococcus
virgatus
Agrilus acutus
Nisotra orbiculata
Zaborotes
subfasciatus

Buprestidae
Curculionidae
Bruchidae

Coleoptera
Coleoptera
Coleopter

ক্রঃ নং
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|

23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|

প্রযুরিয/ ম যন
কবলজ উরিড়দয াতায রনম যা (কাঁচা রনভ াতা, কভগরন াতা, কযভজা াতা এফং রফলকাটারর াতা@ ১:২০; শুকনা রনভ
াতায রনম যা @ ১:৩০) রদড়য় াড়টয লুদ ভাকে দভন।
গুো লুড়দয (গুো লুদঃারন = ১:৫০) রনম যা দ্বাযা াড়টয লুদ ভাকে দভন।
াড়টয লুদ ভাকে দভড়ন যসুড়নয রনম যা (যসুনঃ ারন = ১:২০) ব্যফায।
রনভ ফীড়জয কাড়ন যর, কভগরন ফীজ, রতযাজ ফীজ এফং াট ফীড়জয রনম যা (ফীজঃ ারন = ১:২০) দ্বাযা াড়টয লুদ ভাকে
দভন।
াড়টয লুদ ভাকে দভড়ন রনভ ততড়রয (০.২%) ব্যফায।
ব্যফায কযাচা-াতা (চা-াতাঃ ারন = ১:১০) দ্বাযা াড়টয লুদ ভাকে দভন।
াত দ্বাযা (Hand picking) াড়টয রফছা কাকা দভন।
াট কক্ষড়ে ার যং (perching)কড়য াড়টয কঘাো কাকা দভন।
াড়টয লুদ ভাকে অক্রভড়নয তীব্রতায (০-৫) সূচক ( rating scale) রনরুে।
Abamectin গ্রুড়য যাায়রনক ভাকেনাক াড়টয লুদ ভাকে দভড়নয জন্য সুারয।
াড়টয লুদ ভাকে দভড়ন Sulphur গ্রুড়য যাায়রনক ভাকেনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা, কঘাোড়াকা এফং কচড়রড়াকা দভড়নয জন্য কাফ যারযর ( carbaryl) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নয জন্য কলাড়যাাআরযপ ( chloropyrifos) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা এফং কচড়রড়াকা দভড়নযজন্য াআাযড়ভরিন ( cypermethrin) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নয জন্য ডায়ারজনন ( Diazinon) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নযজন্য আভাড়ভকটিন কফনড়জাড়য়ট ( Emamectin benzoate) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা এফং কঘাোড়াকা দভড়নয জন্য আভাডাড়লারপ্রড ( Imidacloprid) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নযজন্য করভডাাআড়ড়রারিন ( Lamdacyhalothrin) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নযজন্য কুআনারপ ( Quinalphos) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয রফছাড়াকা দভড়নযজন্য রস্পড়নাড়ড ( Spinosed) গ্রুড়য কীটনাক সুারয।
াড়টয কঘাো কাকায ে যননরতক প্রারিক ীভা (Economic Threshold Level-ETL) রনরূন। ETL: ২০% করচ
ডগা কঘাো কাকা দ্বাযা অক্রাি ওয়া
াড়টয রফছাড়াকায ে যননরতক প্রারিক ীভা (Economic Threshold Level-ETL) রনরূন। ETL: াট গাড়ছয
উচ্চতা ১ রভটাড়যয কভ ড়র প্ররত গাড়ছ ২ টা রফছাড়াকা; াট গাড়ছয উচ্চতা ১ রভটাড়যয কফী ড়র প্ররত গাড়ছ ৪ টা
রফছাড়াকায অক্রভে
াড়টয কচড়র কাকায ে যননরতক প্রারিক ীভা (ETL) রনরুন। ETL: ৫% গাছ কচড়র কাকা অক্রাি ড়র এফং প্ররত গাড়ছ
১ টি কড়য কচড়র কাকায রছদ্র োকা
াড়টয রার ভাকড়েয ে যননরতক প্রারিক ীভা ( ETL) রনরুন। ETL: কদী াড়টয কক্ষড়ে ১০% গাছ রার ভাকে দ্বাযা
অক্রাি ড়র
াড়টয লুদ ভাকড়েয ে যননরতক প্রারিক ীভা (ETL) রনযম্নে। ETL: কদী াড়টয কক্ষড়ে ৭% গাছ এফং কতালা াড়টয
কক্ষড়ে ৫% গাছ লুদ ভাকে দ্বাযা অক্রাি ড়র
NPV(Nuclear Polyhedrosis Virus) দ্বাযা াড়টয রনষ্টকাযী রফছাড়াকা দভন
যজীফী কাকা Bracon sp. এফংEntedon sp. দ্বাযা াড়টয রনষ্টকাযী কচড়রড়াকায দভন
যজীফী কাকা Microplitis sp.এফং Eurytoma sp. দ্বাযা াড়টয রনষ্টকাযী কঘাো কাকায দভন
যজীফী কাকা Drino sp.এফং Apanteles obliquae দ্বাযাাড়টয ক্ষরতকাযক রফছাড়াকা দভন
যড়বাজীড়াকা ( Predator) Lady bird beetle, predatory mite, Mirid bug, Thrips ও red bug
দ্বাযা াড়টয রার ভাকে ও লুদ ভাকে দভন।

উেচঙ্গা কাকা (Field cricket) (Brachytrypes portentosus):

Fig.44. Field cricket : Brachytrypes portentosus
এরপ্রড়রয প্রেভ কেড়ক কভ ভাড়য কল ম য ন্ত উেচঙ্গায অক্রভে কদখা মায়। পূে য ফয়স্ক উেচঙ্গা কাড়রা ফাদাভী যংড়য়য
এফং ৫ ক.রভ. ম য ন্ত রম্বা য়। এড়দয ভৄখ কদখড়ত পরেং এয ভত। কছড়নয া কজাো কফ কভাটা, াড়য় ারয ারয
কাঁটা অড়ছ। শুকড়না কক্ষড়ত খযায ভয় এড়দয অক্রভে কফী য়। াধাযনত এযা কফড়র ও কফড়র কদাঁয়া ভাটিড়ত সুেঙ্গ
ততযী কড়য ফা কড়য। বিস্তৃর্ ণ কফড়র প্রান্তরে এড়দয প্রাদুবযাফ কফী কদখা মায়।এযা রদড়নয কফরা গড়তযয রবতড়য োড়ক এফং
ন্ধ্ো কফরায় গতয কেড়ক কফয ড়য় গাছ ককড়ট গড়তযয রবতড়য রনড়য় মায়। পড়র গড়ছয ংখ্যা কড়ভ মায়। ব্যাক অক্রভড়ন
কক্ষত ভাড়ঝ ভাড়ঝ চাযা শুন্য ড়য় ড়য, এভতাফস্থায় পূনযায় ফীজ ফড়নয প্রড়য়াজন য়। অউ, কেঁে, ভরযচ, কফগুন
প্রভৃরতয চাযা ককড়ট োড়ক।
দভে ব্যফস্থা:
1| কম ফ জায়গায় উেচঙ্গায অক্রভে কফী য় কখাড়ন াধাযে রযভাড়নয কচড়য় ২০% কফী াড়য ফীজ ফন
কযা বার।
2| অক্রান্ত জরভড়ত গাড়ছয উচ্চতা ২০ করভ ওয়ায য ফােরত চাযা ফাছাআ কযা কমড়ত াড়য।
3| কম ফ জরভ প্ররত ফছয উেচঙ্গা দ্বাযা অক্রাভত্ম য়, ক ফ জরভড়ত ম্ভফ ড়র স্বাবারফক ভড়য়য কচড়য় দুআ
প্তা কদযীড়ত ফীজ ফন কযড়র অক্রভন কভ য়।
4| অক্রভন কফী ড়র ডা যফান ২০ আর, ডায়এররিন ৪০ ডরফউ র ২রভরর/ররটায েফা ররিন ৪০ আর ১.৫
রভরর/ররটায াড়য কে কযা কমড়ত াড়য। কঝারা গুে ও গড়ভয বুরিঁয াড়ে রফল রভরড়য় রফলড়টা ততরয
কড়যও এড়দয দভে কযা মায়।

রফছা কাকা ফা শুড়য়া কাকা

Fig.45.Jute hairy caterpillar : (Spilosoma obliqua
রফছা কাকায স্ত্রী ভে াড়টয াতায উড়টা রদড়ক গাদা কড়য রডভ াড়ে। রডভ কেড়ক ফাচ্চা কফয ওয়ায য প্রায় ৬-৭
রদন ম ন্তয ফাচ্চা গুড়রা াতায উড়টা রদড়ক দরফদ্ধবাড়ফ োড়ক। দরফদ্ধবাড়ফ োকা ফস্থায় কীোগুড়রা াতায উড়টা
রড়েয বুজ ং (কলাড়যারপর) কখড়য় াতাড়ক াদা াতরা দ যায ভত কড়য কপড়র। এ ফস্থায় অক্রা ন্ত াতাগুড়রা
দূয কেড়ক ড়জ কচনা মায়। ফে ওয়ায াড়ে াড়ে এযা াযা ভাড়ে ছরেড়য় ড়ে এফং পুড়যা াতা কখড়য় পড়রয
ব্যক ক্ষরত াধন কযড়ত াড়য। এড়দয গাড়য় ংখ্য শুড়য়া গুচ্ছাকাড়য াজাড়না োড়ক। কীো ফস্থায় ১৮-২০রদন
স্থায়ী োড়ক। াড়ট রফছা কাকায জীফন চক্র াঁচ প্তাড়য কভ/কফী স্থায়ী য়। াট মেৌসুরে এ কাকায অন্তত: রতনটি
ফং চক্র কদখা মায়। কাকা প্রায় ফ যভূি, াট ছাোও এযা যরফ

মেৌসুরে রযলা, তুরা, ফাদাভ, ফাঁধাকর, ফুরকর,

ভরা, ভটয, য়ারফন ও ন্যান্য ীভ জাতীয় পড়রয ক্ষরত কড়য।
দভে ব্যফস্থা:
1| াড়টয াতায় রডড়ভয গাদা কদখড়র তা তুড়র ধ্বং কযড়ত ড়ফ।
2| অক্রভড়েয প্রেভ ফস্থায় কীোগুড়রা মখন াতায় দরফদ্ধ ফস্থায় োড়ক তখন কাকা ড়ভত াতাটি তুড়র
াড়য় ভারেড়য়, গড়তয চাা রদড়য় েফা ককড়যারন রভরিত ারনড়ত ডুরফড়য় ভাযড়ত ড়ফ।
3| রফছা কাকা মাড়ত এক কক্ষত কেড়ক ন্য কক্ষড়ত ছোড়ত না াড়য কজন্য প্ররতফন্ধ্ক নারা ততরয কযড়ত ড়ফ।
4| াট কাটায য জরভ চাল রদড়য় কপড়র যাখড়ত ড়ফ মাড়ত পুত্তরী গুড়রা ভাটিয নীচ কেড়ক কফরযড়য় অড়। এড়ত
পুত্তরীগুড়রা ভাযা মায় ও াখী ফা ন্যান্য প্রােী কগুড়রা কখড়য় যফতীড়ত কাকায ংখ্যা করভড়য় কদয়।
5| অক্রভে কফী ড়র কয়রজনন ৬০ আর, রযবা ২.৫ আর এফং কাযারত ২.৫ আর ১ রভরর/ররটায; রযকড য ১০
আর েফা রভবু ১০ আর ০.৫ রভরর/ররটায াড়য কে কযড়ত ড়ফ।

করদা কাকা

Fig.46.Cutworm : Spodopter litura
খযা প্রফন এরাকায় এআ কাকায অক্রভে কফী রক্ষে কযা মায়। কীো ফস্থায় এ কাকা াট গাড়ছয ক্ষরত কড়য োড়ক।
কীোয রড়ে কারড়চ ফাদাভী ও লুদ যংড়য়য দাগ কদখা মায়। কীো প্রেড়ভ াড়টয াতা খায় ড়য ডগা ককড়ট কপড়র।
উি কাকা াধাযনত রদড়ন ভাটিয নীড়চ োড়ক এফং যাড়ত াট গাড়ছ অক্রভন কড়য। খাওয়ায য উি কাকা অফায
ভাটিড়ত চড়র মায়। ফংবৃরদ্ধয জন্য ভাটিড়ত পুত্তুরর ততযী এফং কখান কেড়ক পূে যাঙ্গ কাকায় রযনত য়। উি কাকা
ভাড়েয প্রায় ৮৫% াট পর নস্ট কযড়ত াড়য।
দভন ব্যফস্থা:
1. ম্ভফ ড়র অক্রাি জরভড়ত কচ রদড়য় ২/১ রদন ারন ধড়য যাখড়ত ড়ফ।
2. জরভড়ত ভাড়ঝ ভাড়ঝ ারখ ফায জন্য গাড়ছয ডার/ ফাড়িঁয করি পুড়ুঁ ত রদড়ত ড়ফ। াররক জাতীয় ারখ এআ
কাকা কখড়য় এড়দয ফংবৃরদ্ধ ড়নকটা করভড়য় রদড়ফ।
3. ব্যাক অক্রভন ড়র কীটনাক কুআনারপ ২০ আর (ধানুরাঙ) ২রভরর/রর েফা কলাড়যাাআরযপ
৪রভরর/ররটায ারনড়ত রভরড়য় অক্রাি গাছ ও ভাটিড়ত বারবাড়ফ কে কযড়ত ড়ফ ।

কঘাো কাকা

Fig.47. Jute semilooper : Anomis sabulifera
জুন ড়ত জুরাআড়য়য কল ম যি কঘাো কাকায ংখ্যা ভাযাত্বকবাড়ফ কফড়ে মায়। স্ত্রী ভে করচ াতায রনড়চ ছরেড়য়
রছটিড়য় রডভ াড়ে। কঘাো কাকা াট গাড়ছয করচ ডগা ও াতা অক্রভে কড়য। ফায ফায করচ ডগা অক্রভড়েয জন্য
গাড়ছয অগা নষ্ট ড়য় মায় এফং াখা প্রাখা কফয য়। এড়ত াড়টয পরন ও আঁড়য ভান কড়ভ মায়।
দভেব্যফস্থা:
1. াট কক্ষড়ত কাকায অক্রভে কদখা রদড়র ককড়যারন কবজাড়না দরে গাড়ছয উয রদড়য় কটড়ন রনড়র কাকায
অক্রভে কড়ভ মায়।
2. াররক ফা ভয়না জাতীয় ারখ কঘাো কাকা কখড়ত ছন্দ কড়য। াট কক্ষড়ত গাড়ছয ডার পুড়ত ারখ ফায
ব্যফস্থা কযড়র এযা কাকা কখড়য় কাকায ংখ্যা করভড়য় কপড়র।
3. যরজফী কাকা কমভন ট্যারকরনড ভারছ এফং বাআযা এআ কাকাড়ক অক্রভে কড়য এড়দয ংখ্যা করভড়য়
কদয়। কক্ষড়ত যরজফী কদখড়র কীটনাক রছটাড়ত তকযতা ফরম্বন কযড়ত ড়ফ।
4. অক্রভন কফী ড়র কয়রজনন ৬০ আর ১রভরর/ররটায; রযকড য ১০ আর েফা রভবু ১০ আর ০.৫

কচড়র কাকা

Fig.48. Jute apion: Apion corchori
পূে য ফয়স্ক কচড়র কাকা এক যকভ কছাট কাড়রা যং এয শুে রফরষ্ট কাকা। স্ত্রী কাকা তায শুে দ্বাযা গাড়ছয ডগা, ড়ফ য
ফা রগড়ট রছদ্র কড়য রডভ াড়ে। াট গাড়ছয চাযা ফস্থায় কচড়র কাকা অররড়নয রছড়দ্রয ভড়ত কড়য াতা খায়।
তাযয রডভ াোয জন্য স্ত্রীড়াকা চাযাগাড়ছয করচ ডগায় অক্রভে কড়য। রডভ কেড়ক ফাচ্চা কফয ড়য় ডগায রবতয চড়র
মায় এফং কখাড়নআ ফে ড়ত োড়ক। পড়র গাড়ছয ডগা ভাযা মায় ও াখা প্রাখা কফয য়। গাছ মখন ফােড়ত োড়ক
তখন কচড়র কাকা াট গাড়ছয রগযায় রগযায় গাড়ছয উয ছার কবদ কড়য রডভ াড়ে। রডভ ফুড়ট কীো কফয য় এফং
এগুড়রা গাড়ছয ভজ্জাড়ত প্রড়ফ কড়য ফে ড়ত োড়ক । অক্রাি স্থান কেড়ক এক প্রকায অো কফয ড়য় অড় এফং কীোয
ভড়রয াড়ে রভড় ি রগড়টয সৃরষ্ট কড়য, াট চাড়নায ভয় কআ রগট ড়চ না। পড়র অড়িঁয ভান ক্ষুন্ন য় ও দাভ
কভ াওয়া মায়।
দভন ব্যফস্থা:
1| াট কক্ষড়তয াড় ফন ও কো গাছ এফং ন্যান্য অগাছা রযস্কায যাখড়র এ কাকায অক্রভন কভ য়।
2| াট কভৌসুড়ভয প্রেড়ভ ডগা অক্রাি চাযাগুড়রা তুড়র কপরড়র যফতীড়ত এড়দয অক্রভন কড়ভ মায়।
3| অক্রভন কফী ড়র সুাযরেন ১০ আর ০.৫ রভরর/রর. (৫০০ রভরর/ক.), রযকড য ১০ আর েফা রভবু ১০
আর ০.৫ রভরর/রর াড়য কে কযড়ত ড়ফ।

লুদ ভাকে

Fig.49.Yellow mite : Polyphagotarsonemus latus
াড়টয কাকাভাকড়েয ভড়ে লুদ ভাকে এখন ফড়চড়য় কফী ক্ষরতকাযক। াড়টয আঁ ও ফীজ উবয় পড়রযআ এযা
ক্ষরত কড়য। পূে যাঙ্গ ভাকে খুফআ ক্ষুদ্র এফং খারর কচাড়খ কদখা মায় না। রকন্তু অক্রাি করচ াতায উড়টা রদড়ক বারভত
যীক্ষা কযড়র এড়দযড়ক াদা গুড়োয ভত কদখা মায়।াদা ভাকে াট গাড়ছয অগায করচ াতা অক্রভে কড়য াতায
য চড়ল খায়। এড়ত করচ াতা কুকড়ে মায় এফং তাভাড়ট যং ধাযন কড়য। অক্রভড়নয প্রড়কা ফােড়র াতা ঝড়ে ড়ে
ও গাড়ছয ডগা নষ্ট ড়য় মায়, পড়র গাড়ছয ফাে কড়ভ মায় ও ড়য াখা প্রাখা কফয য়। এড়ত আঁড়য পরন কড়ভ মায়
এফং ভাড়নয ফনরত ঘড়ট। লুদ ভাকে ফুড়রয কুরেুঁড়কও অক্রভন কড়য পড়র কুুঁরে ঠিকভত ফুটড়ত াড়য না।
দভন ব্যফস্থা:
1| অক্রভন কফী ড়র ারপায জাতীয় কম ককান ঔলধ কমভন- ারপায ৮০ ডরফউর, ারড়পক্স ৮০ ডরফউর,
কুভৄরা ৮০ রডএপ, যড়নারবট ৮০ ডরফওর, প্রারফ্ ৮০ রডএপ, রনওড়যান ৫০০ আর ২.৫ গ্রাভ/রর. (২.৫০
ককরজ/ক.)।
2| রনভাতা রড়র কেঁড়ট ারনড়ত রভড়ড়য় (১:২০) এয রনম যা/ য ততযী কড়য অক্রাি াট গাড়ছয করচ াতায়
রছটাড়র বার পর াওয়া মায়। লুদ ভাকে দভন কযড়ত ড়র যয দুরদন ঔলধ রছটাড়র বার পর াওয়া
মায়। ঔলধ রছটাড়নায ভয় রক্ষে যাখড়ত ড়ফ কমন করচ াতায উড়টারদক বার বাড়ফ রবড়জ মায়।

ছাতযা কাকা

Fig.50.Mealy bug : Pseudococcus virgatus
কাকাগুড়রা একাড়ে োড়ক ও এড়দয উরযবাগ াদা তুরায ভড়তা গুোয় অবৃত োড়ক। ছাতযা কাকা গাড়ছয ডগায়
দর কেঁড়ধ ফা কড়য এফং করচ ডগা ও াতায য চড়ল খায়। করচ ডগা ও াতাগুড়রা কুুঁকড়ে মায় এফং অক্রাি স্থান
ফুড়র উড়ে। াতাগুড়রা ঝড়ে মায় ও অক্রাি স্থান ড়ত াখা প্রাখা কফয য়।
দভন ব্যফস্থা:
1| ভাড়ে ২/১ টি গাড়ছ অক্রভন কদখা কদওয়ায াড়ে াড়ে অক্রাি গাছগুড়রায ডগা ককড়ট কপড়র াড়য় ভারেড়য় ফা
পুরেড়য় কাকা ধ্বং কযড়ত ড়ফ।
2| অক্রভন কফী ড়র কয়রজনন ৬০ আর ১রভরর/ররটায; রযকড য ১০ আর েফা রভবু ১০ আর ০.৫ রভরর/রর
াড়য কে কযড়ত ড়ফ।
ককনাপ স্পাআযার কফাযায

Fig.51. .Kenaf spiral borer: Agrilus acutus

1| এড়দয যং উজ্জ্বর নীর। াধাযনত ৪-৬ রভ:রভ: রম্বা। এড়দয ভাো কছাট, যীয রম্বা।
2| রডভ কেড়ক কীো কফয ড়য় ছাড়রয নীড়চয নযভ ং কখড়ত শুরু কড়য।
3| কীো কাড়েয নীড়চয রদক ড়ত ছাড়রয রবতড়য অক্রভন শুরু কড়য স্ক্রুয ভড়তা কেঁরচড়য় কেঁরচড়য় ক্রভ: উড়যয
রদড়ক উেড়ত োড়ক।
4| অক্রাি স্থানগুড়রা ফুড়র উড়ে ও ড়য এ ভস্ত স্থাড়ন রগযায সৃরষ্ট য়।
5| কখনও কখনও ঝে ফাদড়র অক্রাি স্থান কবড়ঙ্গ মায়। পড়র আঁড়য ভান ক্ষুন্ন য় এফং পরনও কভ য়।
দভন ব্যফস্থা:
1| কম ভস্ত কক্ষত অলাঢ়- িাফড়ে প্লারফত য় এভন কক্ষড়ত ককনাপ চাল কযড়র এ কযাড়গয অক্রভন কভান ম্ভফ,

এভনরক এোড়না মায়।
2| অক্রভন কফী ড়র কয়রজনন ৬০ আর ১রভরর/ররটায; রযকড য ১০ আর েফা রভবু ১০ আর ০.৫ রভরর/রর

াড়য কে কযড়ত ড়ফ।

