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                    দ ন:   ,       দ        স য় 

                য় 

রযভ শল্পেয উন্নশত  অগ্রগশতয ল্পত রম কর ফাধা  শফশি আল্পছ, রযভ রাকায রযাগ 

তায ভল্পধে  উল্পরস্নখল্পমাগে। এ শল্পে উন্নত অননু্নত কর রেল্পই রযাগ ।তল্পফ রযাল্পগয 

ফোকতা প্রকৃশত এক যকভ ন । আফাা  শযল্পফই ভরুত: এয প্রধান কাযণ।  গ্রীষ্ম 

প্রধান রেল্প  বাইযা  জশনত যা রযাল্পগয প্রােবুভ াফ রফী। ফাাংরাল্পে একটি গ্রীষ্ম প্রধান রে 

। এল্পেল্পয আফাা  শযল্পফ অনে রে রথল্পক আরাো। পল্পর রযাল্পগয প্রকায,ধযণ  

ফোকতা  শবন্ন। যভকীল্পেয রযাগফারাই    , শযল্পয উয প্রবাফ  শতয শযভান   

প্রশতল্পযাল্পধয  উা শনল্পভণ  উল্পরস্নখ কযা ল্পরা- 

পেব্রিন (Pabrine) 

রশিন রযভ রাকায ভাযাত্বক রযাগ। এই রযাল্পগয জীফাণু একল্পকালী কু্ষদ্্র প্রাণী। এয 

বফজ্ঞাশনক নাভ Nosema bombycis রযভ রাকায অনেতভ রযাগ রশিনল্পক ফাাংরাল্পেল্প 

‘‘কো’’ রযাগ ফরা । এই রযাগ রযভ গুটি উৎােল্পন এক শফযাে অ যা। উনশফাং 

তাব্দীল্পত এই রযাগ ইউল্পযা রযভ শে ধ্বাং কল্পয। শফজ্ঞানী রুই াস্তয  অনোনে 
শফজ্ঞানীযা প্রথভ এই রযাল্পগয জীফাণু আশফস্কায কল্পযন এফাং এই রযাল্পগয প্রশতল্পযাল্পধয শকছু 

নীশত শেল্প শগল্পশছল্পরন মা আজ ৃশথফীয কর রেল্প াশরত ল্পে।  

নশজভা রফাভফাশ Nosema bombycis নাভক একল্পকালী জীফাণু দ্বাযা আক্রান্ত মা রযভ 

রাকায রেল্প রগারভশযল্পচয ভত োগ রেখা মা তাল্পক Pabrine রশিন রযাগ ফরা ।  

 

পেব্রিন পরোগের ব্রিস্তোরঃ এই রযাগ েইু বাল্পগ ছাড়া মথা- 

 (ক) ভুল্পখয ভাধেল্পভ (খাল্পেেয াাল্পমে াতায ভাধেল্পভ)।  

 (খ) শিল্পভয ভাধেল্পভ।  

 

মুগের মোধ্যগম (েোগযযর সোহোগযযেোতোর মোধ্যগম ব্রিস্তোর)ঃঃ রূারন কাল্পর রুারন 

ঘয রুারন যঞ্জাভাশে অথফা িারা ভযা রাকা রথল্পক তুুঁ ত াতা রশিন রযাল্পগয জীফাণু 
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শভল্প মা। জীফাণু  াতা রখল্প ুস্থ্ে রাকা রশিন রযাগ শফস্তায রাব কল্পয। াতায 

ভাধেল্পভ শফস্তাযল্পক রগৌণ শফস্তাযয ফল্পর।  

ব্রিগমর মোধ্যগম ব্রিস্তোরঃ ঞ্চভ অফস্থ্া রল্পলয শেল্পক রশিন রযাল্পগ আক্রান্ত র ু গুটি 

কযল্পফ শকন্তু ভা ভল্পথয রো ফ শিভ রশিন রযাগাক্রান্ত ল্পফ এফাং ভুখাল্পনা রুগুল্পরাল্পত রশিন 

রযাগ রেখা শেল্পফ।  

পেব্রিন পরোগের ক্ষণঃ রযভ প্রজাশতয শফশবন্ন মভাল্প রশিল্পনয শফশবন্ন রক্ষণগুল্পরা র 

মথা-  

 ব্রিগমর অিস্থোয় ক্ষণঃ 

 শিভ স্ত্িাকায রে।  

 শিল্পভয আঠাল্পরা োথভ কভ থাল্পক। 

 রফশ বাগ শিভ অশনশলক্ত ফা ভযা  এফাং াংখো কভ ল্পে।  

 শিল্পভয যাং রপুঁ কাল্প রেখা।  

 েু অিস্থোয় ক্ষণঃ 

 িারা রছাে ফড় শফশবন্ন আকাল্পযয রু রেখা মা।  

 রেশযল্পত যা মা এফাং রেশযল্পত রখার ছাল্পড়।  

 রেল্প ভশযল্পচয ভত কাল্পরা োগ রেখা মা।  

 র ুরেখল্পত কো ফা ছাই যাংল্পঙয ।  

ব্রেউেো িো মুককীট অিস্থোয় ক্ষণঃ 

 শউা থরথল্পর নযভ ।  

 শউা কাল্পরা কাল্পরা োগ রেখা মা।  

 আক্রাল্পন্তয চযভ অফস্থ্া শউা ভল্পথ শযণত ল্পত াল্পয না।  

মথ অিস্থোয় ক্ষণঃ 

 ভল্পথয রেল্প আুঁ ল্পজই ঝল্পয ল্পড়।  

 আক্রান্ত ভল্পথয া কুঁ কল্পড় মা, াখা রভরল্পত াল্পয না।  

 ঙ্গল্পভ অনীা প্রকা কল্পয এফাং ঙ্গভ ক্ষনস্থ্াী ।  

প্রােবুভ াল্পফয ভ:রম রকান রভৌুল্পভ এ রযাগ রেখা শেল্পত াল্পয। 

ক্ষশতয শযভান: (০-১০০)% 
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প্রব্রতগরোধ্ ব্রনয়ন্ত্রগণর উেোয়ঃ শনল্পনাক্ত উাল্প রশিন শনন্ত্রন কযা - 

 রূারন রল্পল  রুারন শুরু কযায ূল্পফভ ম্পূণভ রুঘয এফাং রুারল্পনয 

যঞ্জাভাশে বারবাল্পফ শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 রযাগভুক্ত শিভ শেল্প রুারন কযল্পত ল্পফ।  

 রুারল্পনয যঞ্জভাশে কড়া রযাল্পদ্র ৬-৭ ঘন্টা শুশকল্প শনল্পর জীফাণু ধ্বাং ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর না কল্পয তল্পফ তকযা ২ বাগ 

পযভাশরন দ্রফন শেল্প রুঘয  রুারন যঞ্জাভাশে শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর কযল্পর তকযা ৫ বাগ শিশচাং 
াউিায দ্রফন শেল্প শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 ধায কযা িারা চন্দ্রকী শফল্পাধন না কল্পয ফেফায কযা মাল্পফ না।  

 শিভ মথামথবাল্পফ শফল্পাধন কল্পয শনল্পত ল্পফ।  

 যায ল্পয শফল্পাধন কযা িারা ফেশরল্প শেল্পত ল্পফ। 

 

 রশিন রযাল্পগয জীফাণু এ রযাল্পগয প্রধান উৎ। এ কাযল্পণ রুারন চরাকারীন ভ 

রেশযল্পত যা মাা এফাং যা রথল্পক Iঠা র,ু রযাগাক্রান্ত  ভযা র ুএফাং ভা-ভথ যীক্ষায 

কাজ চাশরল্প রমল্পত ল্পফ।  

পরলম কীগটর িযোকগটব্ররয়ো পরোে (কোব্রলরো) 

রযভ রুয রযাগগুল্পরায ভল্পধে কারশযা ফা ফ্লাাশয একটি ফোকল্পেশযাজশনত রযাগ। 

ফোকল্পেশযা একটি অশতকু্ষদ্র একল্পকালী জীফ। এল্পেয খাশর রচাল্পখ রেখা মা না। এল্পেয রেখল্পত 

ল্পর অনুফীক্ষণ মল্পন্ত্রয প্রল্পাজন । এ রযাগ াধাযণত বজোষ্ঠা এফাং বােযুী ফল্পে রফশ ল্প 

থাল্পক। প্রশত ফছয ১০-৪০ বাগ রযভ র ুএ রযাল্পগ আক্রান্ত ।  

িযোকগটব্ররয়োর প্রকোরগেযঃ িযোকগটব্ররয়োজব্রনত পরোে ব্রতন ধ্রগণর হগয় থোগক। 

এগুগো হগো যথো- 

 (১) রশিল্পাশভা রযাগ। 

 (২) গোল্পরা-এনোশযক রযাগ।  

 (৩) ল্পো ফোকল্পেশযাভ েশিল্পকাশক রযাগ।  
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কোব্রলরো/ফ্লোচোরী পরোগের কোরণঃ শনল্পনাক্ত কাযল্পণ ফ্লাচাযী রেখা মা।  

 উচ্চ তাভাত্রা, উচ্চ আদ্রভতা এফাং রঘুল্পয ফাু চরাচর ঠিক না া।  

 ভরা, াকা, শবজা, গাুঁজা এফাং ফ উল্পমাগী না এভন তুুঁ তাতা খাাল্পনা।  

 িারাল্পত অশধক াতা রো।  

 িারাল্পত র ুঘন যাখা।  

 রযু াকস্থ্রীল্পত ক্ষাযত্ব হ্রা াা।  

পরোগের ক্ষণঃ শনল্পনাক্ত রক্ষণগুল্পরা রুয রেল্প রেখা মা- 

 রুয কু্ষধা ভো  অরবাফ। 

 রুয রে নযভ ল্প মাা।  

 ভুখ শেল্প ফাোভী যল্পঙ্গয ফশভ ।  

 নযভ  আঠাল্পরা ভর তোগ কযা।  

 ঠিকবাল্পফ যাল্পত না মাা।  

 ভৃত রূ রথল্পক তীি েগুভন্ধ ছড়াল্পনা।  

 রুয গরায কাল্পছ ৪-৬ খন্াাং গাঢ় ীত ফল্পণভয ।  

 রুয শল্পঠ যক্তফাী নারী ভাথা রথল্পক নীচ মভন্ত স্বে কার ফল্পণভয ।  

 রুয রে রাজা ল্প মা এফাং রথাযাি পুল্পর মা।  

 

প্রােবুভ াল্পফয ভ: গ্রীষ্ম রভৌুল্পভ এ রযাগ রফশ । 

ক্ষশতয শযভান: (১০-৪০)% 

প্রব্রতগরোধ্ ও প্রব্রতকোরঃ  

 রুঘয  রুারন াভগ্রী বারবাল্পফ শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 রুঘল্পয শযশভত তাভাত্রা, আদ্রভতা  স্বাস্থ্েম্মত শযল্পফ াংযক্ষণ।  

 ল্পতজ  উমুক্ত াতা যফযা কযা।  

 গাোগাশে কল্পয াতা াংযক্ষণ কযা মাল্পফ না।  

 শনশভতবাল্পফ কাুঁায কযল্পত ল্পফ।  

 মল্পথষ্ট ফাতা চরাচল্পরয ফেফস্থ্া থাকল্পত ল্পফ।  

 শিভ ঠিকবাল্পফ ুশিকযণ (Incubation). 

  রেল্প রমন ক্ষল্পতয ৃশষ্ট না  রশেল্পক রক্ষে যাখল্পত ল্পফ।  

 তুুঁ ত গাল্পছয কীে েভন কযল্পত ল্পফ।  

 রযাগাক্রানত র ুরেখা ভাত্র িারা রথল্পক শযল্প ুল্পত রপরা।  
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 রুয রফি  রুয রে শনশভত শফল্পাধল্পনয ফেফস্থ্া রনা।  

ফোকল্পেশযা ফাতা াশন  ভাটি ফভত্রই থাকল্পত াল্পয- তাই রকান বাল্পফ রুয রেল্প 
ক্ষল্পতয ৃশষ্ট না  র ফোাল্পয তকভ  থাকল্পত ল্পফ।  

েোইরোস জব্রনত রসো পরোে 

রযভ শল্পেয উন্নশত  অগ্রগশতয ল্পত রম কর ফাধা  শফশি আল্পছ, রযভ রাকায রযাগ 

তায ভল্পধে  উল্পরস্নখল্পমাগে। এ শল্পে উন্নত অননু্নত কর রেল্পই রযাগ ।তল্পফ রযাল্পগয 

ফোকতা প্রকৃশত এক যকভ ন। আফাা  শযল্পফই ভরুত: এয প্রধান কাযণ।  গ্রীষ্ম 

প্রধান রেল্প  বাইযা  জশনত যা রযাল্পগয প্রােবুভ াফ রফী। ফাাংরাল্পে একটি গ্রীষ্ম প্রধান রে 

। এল্পেল্পয আফাা  শযল্পফ অনে রে রথল্পক আরাো। পল্পর রযাল্পগয প্রকায,ধযণ  

ফোকতা  শবন্ন। যভকীল্পেয রযাগফারাই    , শযল্পয উয প্রবাফ  শতয শযভান   

প্রশতল্পযাল্পধয  উা শনল্পভণ  উল্পরস্নখ কযা ল্পরা- 

রযাল্পগয কাযণ ভূ: 

 জীফাণু গুল্পরা ভুল্পখয অথফা  রতয ভাধেল্পভ  রুয রেল্প প্রল্পফ কল্পয।         

 উচ্চ তাভাত্রা,শনভণ আদ্রভতা এফাং রুঘল্পয ফাু চরাচর ঠিক না া।  

 ভরা, াকা, শবজা, গাুঁজা এফাং ফ উল্পমাগী না এভন তুুঁ তাতা খাাল্পনা।  

 িারাল্পত অশধক াতা রো।  

 িারাল্পত র ুঘন যাখা।  

 খােে নারীল্পত াচক যল্প শরল্পড্রা গল্পয মা  বাইযা গুল্পরা রফশযল্প  আল্প। 

 এল্পেয যল্পক্ত ফা  ুল্পজ প্রচুয শযভাল্পন বাইযা জীফাণু থাল্পক। 

 

রযাল্পগয র ণ ভু: 

 আক্রান্ত রাকায রে রুে । 

 রুয গাে গুশর পুল্পর মা। 

 রুয রেল্প াভানে আঘাল্পত ুল্পজয ভত য রফয । 

 র ুছেে কল্পয  ঢারায ধায রফল্প চরাচর কল্পয। 
 

প্রােবুভ াল্পফয ভ:  ফলভা রভৌুল্পভ এ রযাগ রফশ । 
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 শতয শযভান  :      ১৫-৬০% 

প্রশতল্পযাল্পধয  উা: 

 রূারন রল্পল  রুারন শুরু কযায ূল্পফভ ম্পণূভ রুঘয এফাং রুারল্পনয 

যঞ্জাভাশে বারবাল্পফ শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 রযাগাক্রান্ত রুল্পক রফল্পছ চুন/যভাশরন মুক্ত াশনল্পত রপরল্পত ল্পফ।   

 রুারল্পনয যঞ্জভাশে কড়া রযাল্পদ্র ৬-৭ ঘন্টা শুশকল্প শনল্পর জীফাণু ধ্বাং ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর না কল্পয তল্পফ তকযা ২ বাগ 

পযভাশরন দ্রফন শেল্প রুঘয  রুারন যঞ্জাভাশে শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর কযল্পর তকযা ৫ বাগ শিশচাং 
াউিায দ্রফন শেল্প শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 ধায কযা িারা চন্দ্রকী শফল্পাধন না কল্পয ফেফায কযা মাল্পফ না।  

 শিভ মথামথবাল্পফ শফল্পাধন কল্পয শনল্পত ল্পফ।  

 যায ল্পয শফল্পাধন কযা িারা ফেশরল্প শেল্পত ল্পফ। 

 শনশভত বাল্পফ কাুঁায কযল্পত ল্পফ। 

 অশতশযক্ত কাুঁচা,ফাশ,রবজা আথফা কড়া াতা রুল্পক খাাল্পনা মাল্পফ না। 

 রুঘল্পয শযশভত তাভাত্রা, আদ্রভতা  স্বাস্থ্েম্মত শযল্পফ াংযক্ষণ।  

 ল্পতজ  উমুক্ত াতা যফযা কযা।  

 শিভ ঠিকবাল্পফ ুশিকযণ (Incubation). 

 তুুঁ ত গাল্পছয কীে েভন কযল্পত ল্পফ।  

 রযাগাক্রানত র ুরেখা ভাত্র িারা রথল্পক শযল্প ুল্পত রপরা।  

 রুয রফি  রুয রে শনশভত শফল্পাধল্পনয ফেফস্থ্া রনা।  

 রযাগ রেখা শেল্পয শফল্পাধক ‘‘ র ুাউিায’’ ফেফায কযল্পত ল্পফ। 

 

ছত্রোক জব্রনত  মোসকোরব্রিন/ব্রচুনোকোঠি পরোে 

ভাকাযশিন ছত্রাক জশনত রযাগ।াধাযনত্ রযাগ চুনাকাঠি নাল্পভ শযশচত। এ রযাল্পগ 

আক্রাভত্ম ভতৃ র ুখশড়ভাটিয ভত ক্ত  ল্প রফল্পি ল্পড় থল্পক। অে তাভাত্রা  অশধক 

আদ্রভতা ভাকাযশিন/ চুনাকাঠি রযাল্পগয প্রল্পকা রেখা রে। 

রযাল্পগয কাযণ ভূ:  
 াো চুনাকাঠি রযভ রযু একটি অতোভত্ম রছাুঁাল্পচ রযাগ। 

  এ রযাল্পগয জীফাণু গুল্পরা ফাতাল্প রবল্প রফড়া।  
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 ২৮* ররশা তাভাএাম এফাং ৯০-১০০%  আদ্রতা এ ভত্ম জীফাণু গুল্পরা 
ত্বল্পকয ভাধেল্পভ অথফা ক্ষল্পতয দ্বাযা সু্থ্ে রযু রেল্প রযাল্পগয ৃশষ্ট কল্পয থাল্পক। 

 রেল্পয শবতয াতযা তুায ভত জাশযকা ৃশষ্ট কল্পয। 

 এ রযাল্পগয প্রজাশতয নাভ Beauveria bassiana। 
রযাল্পগয র ণ ভু: 

 প্রথভ অফস্থ্া এ রযাগ ধযা মা না শকন্তু রযাগ মখন ফৃশি াম তখন রযু রেল্প 
বতরা  োগ রেখা মা। 

 রযাগাক্রান্ত র ুফশভ কল্পয  নযভ ভর তোগ কল্পয। 

 ঠিক ভযায যযই রযু রেল্প চা শেল্পর       ভত ভল্পন  শকন্তু শকছুক্ষণ ল্পযই 

ক্ত ল্প মাম। 

 রযাগা    রথল্পক ভৃতুে মভ  ২-৩ শেন ভ রাল্পগ। 

 এযায ২/১ ল্পযই রযু রে াো াউিাল্পযয ভত কশনশিা বল্পয মা। 

 অ    শউায রে কুঁ চল্পক মাম এফাং নড়াচড়া ফন্ধ ল্প মা।গাল্পে গাল্পে ফীজকণাফা 
কশনশিায ফৃশি ঘল্পে। 

 অ    ভল্পথয রে ক্ত ল্প মা এফাং পোকাল্প ল্প ল্পড়। 

 

প্রােবুভ াল্পফয ভ: ীত রভৌুল্পভয ূল্পফভ  ল্পয এ রযাগ রেখা শেল্পত াল্পয। 

 শতয শযভান  : ১০-৩০% 

প্রশতল্পযাল্পধয উা: 

 রূারন রল্পল  রুারন শুরু কযায ূল্পফভ ম্পণূভ রুঘয এফাং রুারল্পনয 

যঞ্জাভাশে বারবাল্পফ শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 রযাগভুক্ত শিভ শেল্প রুারন কযল্পত ল্পফ।  

 রুারল্পনয যঞ্জভাশে কড়া রযাল্পদ্র ৬-৭ ঘন্টা শুশকল্প শনল্পর জীফাণু ধ্বাং ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর না কল্পয তল্পফ তকযা ২ বাগ 

পযভাশরন দ্রফন শেল্প রুঘয  রুারন যঞ্জাভাশে শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 জানারা-েযজা ফল্পেয ল্পয মশে ফাতা চরাচর কযল্পর তকযা ৫ বাগ শিশচাং 
াউিায দ্রফন শেল্প শফল্পাধন কযল্পত ল্পফ।  

 ধায কযা িারা চন্দ্রকী শফল্পাধন না কল্পয ফেফায কযা মাল্পফ না।  

 শিভ মথামথবাল্পফ শফল্পাধন কল্পয শনল্পত ল্পফ।  

 যায ল্পয শফল্পাধন কযা িারা ফেশরল্প শেল্পত ল্পফ। 

 কশনশিা জন্াল্পনায ুল্পফভই রযাগাক্রা  রুগুল্পরাল্পক তুল্পর চুল্পনয াশনল্পত রপরল্পত ল্পফ। 
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 শনশভত কাুঁায কযল্পত ল্পফ। অশতশযক্ত আদ্রতা এ রযাগ ৃশষ্টয াক তাই আদ্রভতা 
শনন্ত্রন কযল্পত ল্পফ। 

 রযাগ রেখা শেল্পর িা    ‘‘র ুাউিায’’ফেফায কযল্পত ল্পফ। 

 প্রল্পমাজল্পন পযভাশরন চা ফেফায কযল্পত ল্পফ। ১ভ অফস্থ্া রুয জনে তকযা ০.৪ 

বাগ, ২ অফস্থ্া রুয জনে তকযা ০.৫ বাগ,৩ অফস্থ্া রযু জনে তকযা 
০.৬ বাগ,৪থভ অফস্থ্া রুয জনে তকযা ০.৭ বাগ এফাং ৫ভ অফস্থ্া রযু জনে 
তকযা ০.৮ বাগ। শভশ্রল্পনয শযভান -১০ বাগ আধা রাড়া ধাল্পনয তুল্পলয াল্পথ ১ 

বাগ পযভাশরন  দ্রফন। 

 তুুঁ ত গাল্পছয কীে ধাং কযল্পত ল্পফ। 

 গন্ধক শুড়ল্প রু ঘযল্পক জীফাণু ভুক্ত কযা । 

 

উশজ ভাশছ েভল্পন উশজনা 
 

 রযভকীল্পেয ফহু ধযল্পণয কীেত্রু আল্পছ। এল্পেয ভল্পধে প্রধান কীেত্রু উশজ ভাশছ। এযা 
রছাুঁাল্পচ রযাগ ন কাযণ শুধভুাত্র রম রুল্পক আক্রভন কল্পয তাল্পকই ক্ষশত কল্পয থাল্পক। উশজ 

ভাশছ র ুরাকায ক্ষশত শফশবন্নবাল্পফ কল্পয থাল্পক। তাই এই ভাশছ ম্পল্পকভ  জানা প্রল্পাজন। শনল্পচ 

এল্পেয ফণভনা কযা ল্পরা।  

 

উব্রজ মোব্রছঃ উশজ ভাশছ রযভ রাকা ফা র ুরাকায জাতত্রু। আভাল্পেয রেল্প রুয প্রধান 

কীেত্রু উশজ ভাশছ। এই ভাশছয বফজ্ঞাশনক নাভ Tricholyga Bombycis/Exorista 

Bombycis প্রবৃশত। এ ভাশছ রযভ রাকাল্পক আক্রভন কল্পয পল্পরয ফভনা ঘো। এই ভাশছ 

বজেষ্ঠাফল্পে রুয ফভল্পচল্প রফশ ক্ষশত কল্পয। এই ভাশছ দ্বাযা প্রশতফছয রযল্পভয ক্ষশতয 

শযভান ১০-৩০ বাগ। এল্পক ‘‘ভাশছ কাো’’ (Maggote Disease) রযাগ ফরা ল্প থাল্পক। 

২০০৩ াল্পর বজেষ্ঠা ফল্পে রবারাাে এরাকা ফোক উশজ ভাশছয আক্রভল্পন তকযা ৮০ 

বাল্পগয উয রযভগুটি ক্ষশতগ্রস্থ্ ল্পশছর। এ ধযল্পণয অফস্থ্া ফাাংরাল্পেল্প ভাল্পঝ ভল্পধে  ূল্পফভ 

রেখা শগল্পল্পছ। রকান এরাকা ধাযাফাশক রুারন কযা ল্পর উশজ ভাশছ য য রাক 

(Host) ফাং ফৃশিয ুল্পমাগ া। রম কাযল্পণ ধাযাফাশকবাল্পফ রুারন এরাকা এয প্রল্পকা 

 ফৃশি রল্পত থাল্পক।  

 

জীিনচক্রঃ রযভ রাকায নো উশজ ভাশছয জীফন চল্পক্র চাযটি মভাল্প যল্পল্পছ শিভ, 

ভোগে (শুককীে), শউা এফাং ূণভাঙ্গ ভাশছ। একটি ূণভাঙ্গ স্ত্রী ভাশছ ২ রথল্পক ৩ শেল্পন ৩০০-
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১০০০ টি মভন্ত শিভ রে। ২-৪ শেন ফল্প ভাশছ ল্পফভাচ্চ শযভান শিভ রে। শিল্পভয যাং 
শঘল্প, াোল্পে  চকচল্পক । ৩৬ ঘন্টায ভল্পধে শিভ পুল্পে ফাচ্চা রফয । এল্পক ‘‘ভোগে’’ 

ফল্পর। ভোগল্পেয যাং ারকা রুে, খন্ (Sigment) ১১টি মু্মল্পখয শেক শকছুো ূুঁচাল্পরা এফাং 
রছল্পনয শেক অধভ রগারাকায। ২ ফায রখার ফেরা অথভাৎ কর ৩টি। ভোগে অফস্থ্া ৭-

৮ শেন থাল্পক। এযয শউাল্পত রুান্তশযত য়্ শউা গড় খল্পযী যাংল্পয । ১১টি খন্ 

(Sigment) থাল্পক। শউা অফস্থ্া ১০-১২ শেন থাল্পক। ুণভাঙ্গ ভাশছ রেখল্পত রফ ফড়। এযা 
ছাই যাংল্পয । রুুল ভাশছ স্ত্রী ভাশছ রথল্পক ফড়। ২-৩ শেন ধল্পয স্ত্রী ভাশছ শিভ াল্পড়। শিভ 

াড়ায ভ স্ত্রী ভাশছ রুঘল্পয প্রল্পফ কযায জনে অতোন্ত তৎয থাল্পক। গযভ কাল্পর এল্পেয 

জীফন চক্র রল ল্পত ১৭ রথল্পক ২২ শেন রাল্পগ। ীল্পতয ভ প্রা ৩০ শেন ভ রাল্পগ।  

উব্রজ মোব্রছ পরলম/েু পেোকোগক আক্রমনঃ 
 স্ত্রী ভাশছ রুয গাল্প শিভ রে। শিভগুল্পরা াধাযণত: রু রেল্পয বাল্পজ বাল্পজ শেল্প 

থাল্পক। এযা াধাযণত: রতকরল্প, রােকর  রযাল্পজয রযু গাল্প শিভ রে। রাে 

 রযাল্পজয র ুছাড়া চন্দ্রকীল্পত গুটি কযা রুয গাল্প গাল্প শিভ রে।  

 উশজ ভাশছ রুয রেল্প শিভ াড়ায ২-৫ শেল্পনয ভল্পধে শিভ পুল্পে ফাচ্চা রফয  এল্পক 

ভোগে ফল্পর। ভোগে রযু ত্বক রবে কল্পয রেল্পয ভল্পধে প্রল্পফ কল্পয। রযু ত্বল্পকয উয 

ঐ জাগা কাল্পরা োগ ল্পড়। ঐ োগ রেল্পখ রফাঝা মা এো ‘‘ভাশছ কাো’’ রু।  

 উশজ ভাশছয ভোগে ৫-৮ শেন রুয রেল্প অফস্থ্ান কল্পয এফাং রুয ফৃশি ফাধাগ্রস্থ্ কল্পয 

ফা ভৃতুে ঘো।  

 রতকর, রােকর  রযাল্পজয রু মশে প্রথভ শেল্পক উশজ ভাশছ দ্বাযা আক্রান্ত , 

তাল্পর গুটি কযায আল্পগই র ুভাযা মা। তল্পফ রযাল্পজয র ুরল্পলয শেল্পক আক্রান্ত ল্পর 

র ুগুটি বতযী কল্পয। গুটি রকল্পে যফতীল্পত ভোগে রফয ল্প আল্প। ঐ গুটি শযশরাং 
কাল্পজ ফা শিভ উৎােল্পনয কাল্পজ ফেফায কযা মা না। তল্পফ চযকা শেল্প স্পান ুতা 
কযা মা।  

 

ক্ষণঃ 

 রুয রেল্প রমখাল্পন উশজ ভাশছয ভোগে থাল্পক রখাল্পন চাভড়ায উয কাল্পরা োগ 

ল্পড়।  

 রুারল্পন মাযা অশবজ্ঞ তাযা ঐ োগ রেখল্পরই ফঝুল্পত াল্পযন র ুভাশছ দ্বাযা আক্রান্ত 

ল্পল্পছ।  

 ভাশছ আক্রান্ত রযভ গুটি রথল্পক ভোগে গুটি শছদ্র কল্পয রফয ল্প আল্প। ঐ শছদ্র রেল্পখ 

ভাশছ কাো গুটি নাক্ত কযা মা।  
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প্রােবুভ াল্পফয ভ:গ্রীষ্ম  ফলভা রভৌুল্পভ এ রযাগ রেখা শেল্পত াল্পয। 

ক্ষশতয শযভান: (০৫-২০)% 

প্রব্রতগরোধ্ঃ উশজ ভাশছ েভল্পন রবৌত  যাাশনক  বজশফক েভন িশত অফরম্বন কযা 
। এগুল্পরা শনল্পন রো ল্পরা।  

পেৌতঃ 

 রুঘল্পয মাল্পত ভাশছ ঢুল্পক রুল্পক আক্রভন না কল্পয তায ফেফস্থ্া কযল্পত ল্পফ।  

 র ুঘল্পযয াল্পথ ভাশছ ঘয অফেই থাকল্পত ল্পফ। এল্পত ভাশছ যাশয রু ঘল্পয রঢাকায 

ুল্পমাগ াল্পফ না। 

 র ুঘল্পযয েযজা জানারাল্পত তাল্পযয রনে ফা ফাুঁল্পয ড়শক শেল্পত ল্পফ।  

 র ুঘল্পয রকানবাল্পফ ভাশছ ঢুকল্পর তা ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ রভল্পয রপরল্পত ল্পফ।  

 র ুঘল্পযয েযজা জানারায রকানা ইউকোশরো রতল্পর তুরা ভাশখল্প রযল্পখ শেল্পর 

রতল্পরয তীি গল্পন্ধ ভাশছ ঘল্পয প্রল্পফ কযল্পত াল্পয না।  

 র ু ঘল্পযয ফাইল্পযয জানারা ফযাফয ভাটিয চাশড়ল্পত রকল্পযাশন শভশশ্রত াশন রযল্পখ 

শেল্পর র ুঘল্পয ভাশছ ঢুকল্পত রগল্পর জানারা ধাক্কা রখল্প াশনল্পত ল্পড় ভাযা মা।  

 

রোসোয়ব্রনকঃ 

উব্রজনোলঃ উশজনা প্রশত ১০০ শিল্পভয জনে ৮০০-১০০০ শভ: শরোয প্রল্পাজন। মা রাধ 

কর রথল্পক একশেন অন্তয অন্তয রে কল্পয শেল্পত । এল্পত ভাশছয শিভ নষ্ট ল্প মায়্ পল্পর 

রুল্পক আক্রভন কযল্পত াল্পয না। উশজনা আশফস্কাল্পযয জনে অত্র ইন্পটিটিউে-এয রশয-

রযাগতত্ত্ব াখা, রজফনু রনা স্বণভ েক রাব কল্পযন।   

 

জজব্রিক যমনঃ 

 রকান জীফ মখন অনে ক্ষশতকয জীফল্পক আক্রভন কল্পয রভল্পয রপল্পর তাল্পক বজশফক 

প্রশতল্পযাধ (Bio-logical control) ফরা । এল্পত ার্শ্ভপ্রশতশক্রা  না অথভাৎ শযল্পফ 

ফান্ধফ। রমভন N. thymus  Dihinus নাভক Hyper parasite ফা কু্ষল্পে ভাশছ দ্বাযা উশজ 

ভাশছয ভোগে  শউা নষ্ট কল্পয উশজ ভাশছয আক্রভন রথল্পক যক্ষা কযা মা।  
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 উশজ ভাশছ রযভ রযু প্রধান কীেত্রু। তুযাাং এই ভাশছ েভল্পন ফভো তকভ  অফস্থ্া 

রথল্পক উল্পযাক্ত িশত অফরম্বল্পন কযল্পর উশজ ভাশছ শনন্ত্রণ ফা েভন কযা ম্ভফয ল্পফ।   

 

পরলম কীগটর কীট লত্রু সমব্রিত যমন িযিস্থো 

রযভ রাকা নাজকু প্রকৃশতয জীফ। শফশবন্ন উাল্প এযা রযাগ  দ্বাযা আক্রান্ত ল্প থাল্পক 

রমভন- (বাইযা, ফোকল্পেশযা  রাল্পোল্পজাা) ইতোশে ল্পফভয জীফাণু । এ কর রযাগ জীফাণ ু

রম রকানবাল্পফ রুয রেল্প প্রল্পফ কল্পয রুল্পক রযাগাক্রান্ত কযল্পত না াল্পয র কাযল্পণই ভশিত 

ফেফস্থ্ানা। পর রুারল্পনয জনে রম ভস্ত ফেফস্থ্ানা ফা িশত যল্পল্পছ রগুল্পরাল্পক 

একাল্পথ প্রল্পাগ কযাই র ভশিত িশতল্পত রযাগেভন ফেফস্থ্া।  

সমব্রিত িযিস্থোেনোগুগো নীগচ আগোচনো করো হগো- 

তুুঁ তেোতোঃ রযভ রাকা তুুঁ তাতায ভাধেল্পভ ুশষ্ট গ্রণ কল্পয। রুয রেল্প রযাগ প্রশতল্পযাধ 

ক্ষভতা ফৃশিয জনে ুশষ্ট ভৃি াতা প্রোন কযল্পত ল্পফ। প্রল্পাজনী ুশষ্ট ভানম্পন্ন তুুঁ তাতা 
যফযাল্পয জনে তুুঁ ত জশভল্পত শযশভত ায, রচ, ছাুঁোই, রখাুঁড়  শনড়ানী শেল্পত ল্পফ।  

 

ব্রিগলোধ্নঃ রুারল্পনয জনে রুঘয  রুারন যঞ্জাভাশে শফল্পাধন অতোফেকী। 

শফল্পাধন না না কল্পয রুারন কযল্পর র ু শফশবন্ন রযাল্পগ আক্রানত । শফল্পাধন 

শফশবন্নবাল্পফ কযা মা। রমভন ূমভতাল্প, গযভ াশনল্পত, শফশবন্ন যাাশনক োথভ, আগুল্পনয 

তাল্প ইতোশে।  

 

সরঞ্জোমোব্রযঃ প্রশতটি চালীয শিল্পভয চাশো অনুমাী রুারল্পনয যঞ্জাভাশে থাকা অফেই 
প্রল্পাজন। চালী প্রশত একটি রুঘয এফাং শযভান ভত িারা, চন্দ্রকী, জার ইতোশে থাকা 
েযকায। প্রল্পাজনী যঞ্জাভাশেয অবাফ রুারন ফোত ।  

 

সহনলী পরলম জোত েোনঃ রযাগ প্রশতল্পযাধ ক্ষভতা ম্পণূভ জাতল্পকই নীর জাত 

ফল্পর। রযভ গল্পফলণাগাল্পয রফ শকছু উন্নত রযভ জাত উদ্ভাফন কযা ল্পল্পছ। এ জাত রথল্পক 

উন্নত াংকয শিভ উৎােন কল্পয ম্প্রাযণ এরাকা চালীল্পেয ভল্পধে শফতযণ কযা।  
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চোকী েেুোনঃ প্রথভ অফস্থ্া রথল্পক শদ্বতী অফস্থ্ায রূল্পক চাকী রুারন ফল্পর। 

স্বাস্থ্েম্মত শযল্পফল্প এরাকা শবশিক চাকী রুারন কল্পয র এরাকা শফতযণ কযল্পত ল্পফ। 

কাযণ পর চাকী রুারনই র বার রযভ গুটি উৎােল্পন ভূর ূফভ তভ ।  

 

স্বোস্থযসম্মত েব্ররগিলঃ স্বাস্থ্েম্মত শযল্পফ  আফাায উয গুরুত্ব রো ম্ভফ। 

কাযণ উচ্চ তাভাত্রা  শনন আদ্রভতা  ফোকল্পেশযা উচ্চ তাভাত্রা  উচ্চ আদ্রভতা 

বাইযা উচ্চ আদ্রভতা  শনন তাভাত্রা ছত্রাকজশনত রযাল্পগয অনুকর শযল্পফ শফেেভান 

থাল্পক। এ কাযল্পণ ভাঠ মভাল্প শফল্পল কল্পয তাভাত্রা  আদ্রভতা শনন্ত্রল্পণ যাখা প্রল্পাজন এফাং 
রুারল্পনয বফজ্ঞাশনক শনভ কানুনগুল্পরা ঠিকবাল্পফ রভল্পন চরল্পত ল্পফ।  

 

পরোেমুক্ত ব্রিমঃ স্ত্রী ভথল্পক খর-নুশড়ল্পত রালাই কল্পয ৬০০ শফফধভল্পন অনফুীক্ষণ মল্পন্ত্র যীক্ষা 
কল্পয রশিন ভুক্ত/রযাগভকু্ত শিভ বতযী কযা।  

 

পেৌত প্রব্রতগরোধ্ িযিস্থোেনোঃ 

উব্রজ মোব্রছঃ উশজ ভাশছ রমন রুয রেল্প শিভ শেল্পত না াল্পয- এ কাযল্পণ রঘুল্পযয েযজা-
জানারা তাল্পযয রনে ফা ফাুঁল্পয যশক শেল্পত ল্পফ।  

 

ইুঁযরুঃ এযা র ুরাকা  শিল্পভয কাগজ  গুটি রকল্পে নষ্ট কল্পয রপল্পর এয কাযল্পণ অল্পনক ক্ষশত 

। এ রথল্পক ফাুঁচায জনে ইুঁেযু ভাযা কর ফেফায কযল্পত ল্পফ।  

 

টিকটিব্রকঃ রঘুল্পয ঢুল্পক টিকটিশক র ুরখল্প রপরল্পত াল্পয এ জনে মাল্পত রূঘল্পয না ঢুকল্পত 

াল্পয র জনে যাস্তা ফন্ধ কযল্পত ল্পফ।  

 

ব্রেুঁেড়োঃ রার  কাল্পরা শুঁড়া রু রাকায ভাযাত্বক ক্ষশত কল্পয। এ জনে ররপ ফা তাল্পযয 

জর-যা ফেফায কযল্পত ল্পফ।  
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িযোঙঃ ফোঙ রঘুল্পয মাল্পত ঢুকল্পত না াল্পয এ জনে েযজা ফন্ধ যাখল্পত ল্পফ।  

 

কোক/েোব্রেঃ অল্পনক ভ রুঘল্পয ঢুল্পক শকাংফা গুটি শুকাল্পনায ভ াশখযা গুটি ভুল্পখ শনল্প 

মা। এই কাযল্পণ শুকাল্পনায ভ অফেই রনে ফেফায কযল্পত ল্পফ।  

 

রোসোয়ব্রনক প্রব্রতগরোধ্ িযিস্থোেনোঃ 

 

েু েোউিোরঃ র ু াউিায একটি জীফাণু নাক াউিায। এই াউিায বাইযা  

ছত্রাকজশনত রযাগ েভল্পন খফুই কামভকয। ইা বােযুী ফল্পে ফা ফলভাকাল্পর োতল্পুঁল্পত 

আফাা ফেফায কযা ।  

 

ফরমোব্রন চোেঃ ছত্রাকজশনত চুনাকাঠি েভল্পন ফেফায ।  

উব্রজনোলঃ ইা এক ধযল্পণয কীেনাক মা উশজ ভাশছয শিভ ধ্বাংল্প কামভকয বুশভকা ারন 

কল্পয।  

ইব্রিচঃ চল্পকয ভত ইশফচ শেল্প োগ শেল্পর আযল্পারা  শুঁড়া ভাযা মা।  

যোব্রনরোট/ইুঁযরু মোরো ফোুঁযঃ এগুল্পরা ফেফায কল্পয ইুঁেযু ভাযা মা।  

জজব্রিক প্রব্রতগরোধ্ িযিস্থোেনোঃ প্রাণী ফা যজীশফ দ্বাযা অনে রকান প্রাণী ফা যজীশফ 

ধ্বাং কযাল্পক বজশফক প্রশতল্পযাধ ফল্পর। এল্পত রকান ার্শ্ভপ্রশতশক্রা রনই। রমভন; শফড়ার দ্বাযা 
ইুঁেযু শনধন।  

 

 রমল্পতু রযভ রুয রযাল্পগয শচশকৎা রতভন ুপর আল্পনা ুতযাাং ভশিত িশতল্পত 

রযাগ-ফারাই েভন ল্পরা উিভ ফেফস্থ্া।  


