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সিম গাছে জাব প াকার আক্রমণ
জাব প াকার আক্রমণ পেনার উ াএ
নরম নাশপাতি আকৃ তির দেহ এবং লম্বা সরু মুখ হল জাব দপাকার দপাতরচয় | এই লম্বা সরু মুখ
তেয়য় িারা ডালপালা, পািা, এবং অনযানয দকামল অংশ দেে কয়র রস চু য়স খায়য় | িায়ের লম্বা
পা এবং এয়েনা আয়ে এবং গােপালা ও প্রজাতির দোজন উপর তনেভ র কয়র গায়য়র রঙ সবুজ ,
হলুে , বাোমী , লাল , বা কায়লা হয়ি পায়র | গায়ের পািা, ফল ও কান্ড দেয়ক রস চু য়স দখয়য়
এই জাব দপাকা গােগুতলয়ক েুবভল কয়র ধ্বংস কয়র | জাব দপাকা দ্বারা আক্রান্ত গায়ের পািা হলুে
হয়য় যায় ও িায়ি কায়লা দফাোঁটা দফাোঁটা োগ দেখা যায় | গােগুতল ধীয়র ধীয়র তনয়েজ হয়য় মারা
যায় | এোডাও জাব দপাকা োইরাসজতনি এবং বযাকয়টতরয়াজতনি সংক্রামক দরাগ পতরবহন কয়র |
জাব দপাকা আক্রান্ত পািা |

টভূমম
জাব দপাকা প্রচু র গাে ও সবতজর ক্ষতি কয়রয়ে বাংলায়েয়শ | িারা খুব দ্রুি গতিয়ি বংশবৃতি কয়র
| প্রায় প্রয়িযক উতিে এক বা একাতধক জাব দপাকার তশকার | িাই এয়ের উপদ্রয়বর উৎস তবের
| বহু জাতির জাব দপাকা এয়ক ওপয়রর দেয়ক দচনা মুসতকল, তকন্তু এয়ের পতরচালনার প্রতক্রয়া সব
জাতির দখয়ে অনুরূপ |
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মরোলনার প্রমক্রযা
পতরয়বশ বান্ধব ও জজব পিতির দ্বারা জাব দপাকা তনয়ন্ত্রন করয়ল দখি োয়লা োকয়ব এবং উপকাতর
দপাকা ও জাব তবনাসকাতর দপাকার ক্ষতি হয়বনা |








গােগুতল োয়লা কয়র জলয়সচন করয়ি হয়ব, তকন্তু দখয়াল রাখয়ি হয়ব নাইয়রায়জন সার
অিযতধক প্রয়য়াগ না হয়, িায়ি জাব দপাকার মাো বৃতি পায়ব |
সুষম মাোয় সায়রর প্রয়য়াগ করয়ি হয়ব, সবল উতিে সাধারণি জাব দপাকার দ্বারা হওয়া খতিয়ক
অতিক্রম কয়র যায় |
প্রতিফতলি রূপালী প্লাতিক মাল্চ বযাবহার কয়র জাব দপাকা তনবারণ করা যায় |
জাব দপাকার উপতিতি পযভয়বক্ষণ করার জনয হলুে চটচয়ট ফাে এবং হলুে পাতন ফাে বযাবহার
করয়ি হয়ব |
সপ্তায়হর ময়ধয একবার কীটঘ্ন সাবান দে করয়ি হয়ব (সাবান : জল)১:৯ মাোয় |
উপদ্রুি গােপালা সতরয়য় দফলয়ি হয়ব যায়ি জাব দপাকা েতরয়য় না পয়র |
দপাকার আক্রময়ণর সম্ভবয ডাল ও পািাগুতলয়ক োল কয়র দে করয়ি হয়ব|
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