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ধাদনর বাোমী গাছ ফিড়ং বা কাদর  পাকা
সমস া সনা করণঃ
ধান চাদষর জন  বাোমী গাছ ফিড়ং এক ট মারা ক িতকর পাকা। এটা এতই িতকর য 
কখনও কখনও ২/৩ িেদনর ভতর দতর স ূণ ফসল ন  কদর। এটা এত ছাট পাকা য 
অদনক দ  গাদছর সম অংশ পাকা িঘদর থাকদলও কৃষক বুঝদত পাদর না।
এটা গাদছর গাড়ায় আ&mu;মন কদর। এটা দম গাদছর রস চদষ খায় অবদশদষ গাছ ট িকদয় 
মারা যায়। এ পাকা ট ধাদনর থাপ পয ায় আ&mu;মন কদর অথবা ধান পাকার িকছ আদগ 
আ&mu;মন তী  হয়। গাছ ট পুদড় যাওয়ার মত েখায় যা বাজ পদড় স ূণ গাছ ঝলদস গদছ 
বদল মদন হয় ।

আ মেনর পিরেবশঃ
িকছ িকছ ধাদনর ত বাোমী গাছ ফিড়ং আ মদনর জন  িবদশষভাদব উপদযাগী। এমন িকছ 
জাত আদছ য িলদত বাোমী গাছ ফিড়ং এর আ মন বশী হয়। যমন িবআর-২৬, ি  
ধান-৩৩। 
গরম এবং স াতঁ স াদঁত আবহাওয়া বাোমী গাছ ফিড়ং-এর বংশ বৃ র জন  সহায়ক। আদলা, 
বাতাস স  কদনা জিমদত এ পাকার বৃ  কম হয়। গাদছর অিতির  বৃ  ও ঘন  এ 
পাকার আ মদনর জন  সহায়ক পিরদবশ তরী কদর। ইউিরয়া সাদরর অিতির  দয়াদগ গাছ 

রসাদলা হয় যা এ পাকা বৃ র জন  সহায়ক হয়।

ব ব াপনাঃ
• বাোমী গাছ ফিড়ং িতদরাধ মতা স নড়ব জাদতর চাষ ক ন। যমনঃ ি  ধান-২৭, 

৩১, ৩৫। যিেএর কান এক টদত বাোমী গাছফিড়ংদয়র সমস া হয় তখন অন  এক ট 
জাত চাষ করা ভাল।

•  বাোমী গাছ ফিড়ং আ&mu;মন বন এলাকায় চারার রাপন েুর  (৮ x ১০ই ) বৃ  
দয়াজন ।

• আদলা বাতাস চলাচদলর জন  এবং পিরচযার সুিবধাদথ িত েশ সাির পর পর এক সাির 
ফাকঁারাখদত হদব।

• িত েশ সাির পর পর এক সাির ফাকঁা রাখদত হদব
• শীষ বর হবার পর জিম িকদয় িেদত হদব
• আদলাক ফাদঁের ব বহার পাকা েমদন সহায়ক হয়
• আ া  জিমদত হাসঁ চাষ এই পাকা েমদন সহায়তা কদর।
• আ া  জিমর পািন িকদয় েওয়া দয়াজন
• আ া  জিমদত ইউিরয়া সার উপির দয়াগ ব  রাখদত হদব
• অন ান  ব ব া অকাযকর হদল “ইিমটাদ্াদরািপড” গ্ দপর কীটনাশক দয়াগ করদত 

হদব।
• বাোমী গাছ ফিড়ং েমদন কীটনাশক অবশ ই গাদছর গাড়ায় ব বহার করদত হদব।
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বাোমী গাছ ফিড়ং পাকা (ছিব 
শাহিরয়ার জামান েীোর, সুশীলন)

বাোমী গাছ ফিড়ং আ া  ত (ছিব 
শাহিরয়ার জামান েীোর, সুশীলন)

কীটনাশক  করার সময় সবো িবদশষ র াকাির কাপড় পিরধান করদত হদব এবং লদবদল বিণত িনদেশাবলী 
স ঠকভাদব মানদত হদব, যমন কীটনাশদকর মা া, ব বহাদরর সময়, এবং শস  সং দহর পূদব কীটনাশক দয়াদগর 
মদধ বত  সময়।
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