তুঁ ত গাছছর ক্ষততকারক প াকার জজতিক তিয়ন্ত্রণ
 জজতিক তিয়ন্ত্রণ এমি একটি দ্ধতত যা, িন্ধ জীি তিছয় অিয ক্ষততকারক লত্রু জীছির
ধ্বং।এই তিয়ন্ত্রণ দ্ধতত তিরা ি, তরছিল-িান্ধি, খরচ াশ্রয়কারী এিং এর
প্রভাি িীঘঘ পময়ািী , এছাড়া কীটিালক িযিার এতড়ছয় চা ম্ভি।

তমতিাগ তিয়ন্ত্রছণর উ ায় তমতিাগ তিয়ন্ত্রছণর উ ায়
তভতরফারগয আক্রভণ থদখা মাে ভার্ড থেরক আগে
ভার , এয প্ররকা থফত ে থভ থেরক জুন ভার
টকরার ক্ষণগুত
• িুুঁ ি গারছয িগায ািা কুঁ করড় মাে এফং বঙ্গুয
রে মাে,পরর গারছয ফৃতি হ্রা াে
• গারছয ইন্টায- থনািার দূযত্বকতভরে তদরে গুল্ম
থর্াযায আকায থনে
• রয ািা ীি ফণড ধাযন করয এফং ািা
অতযণি রে ঝরয মাে
িন্ধ প াকা (Bio-Control Agent)

 পগাা ী তমতিাগ (মযছকািীক্ককাল তরটা) এর আক্রমছণ তুঁ ত গাছছ 'টকরা'
পিখা যায়।তিপ্স(ছোছেিড্রতিপ্স পমাতর)এর আক্রমছণ াতা ক্ষততগ্রস্থ য়। প াকার
আক্রমছণ াতার উৎ ািি প্রায় ২০-৪০ লতাংল কছম যায়। তরছিল-িান্ধি
িযিস্থা িায়,িন্ধছ াকা অথিা জজতিক তিয়ন্ত্রণ মাধ্যম তুঁ ত গাছছ তমতিাগ এিং
তিপ্সছক পমছর পেছ আক্রমছির মাত্র কতমছয় পিছি ।

তিপ্স তিয়ন্ত্রণ
তিপ্স

তিরেয আক্রভণ থদখা মাে থপব্রুোযী থেরক জুরনয ভরধয এফং এতপ্রর ও
থভ ভার আক্রভরনয প্ররকা থফী ে।

তিছপ্সর ক্ষণ

পতে িােঘ তিট , তিমিা প তিতেকত

প্রােতভক অফস্থাে আক্রান্ত ািাগুতররি রুদ রুদ দাগ থদখা
মাে। তযণি ািা ধীরয ধীরয রুদ-ফাদাভী যরেয ভি রে
রয ািা থনৌকায আকায ধাযন করয।

 এযা অিযন্ত ক্ষু ধারিড য ভিন তভতরফারগয ভস্ত

দাগুতররক থখরে থপরর

• ািায ধাযগুতর ফাদাভী যরেয রে উরযয তদরক কুঁ র্কারনা ভি
রে মাে
• রয ািা বঙ্গুয, কুঁ র্কারনা ও খখর রে মাে এফং ািা
ঝরয মাে

াতায়
চাুঁছা িাগ

 এযা তভতরফারগয তিরভয কররাতনয ভরধয তনরজযা তিভ

ারয

 ূণডাঙ্গ তকাযী ফন্ধু থাকাগুতর তভতরফারগয তনম্ফ থেরক

জজতিক তিয়ন্ত্রণ মাধ্যম
ক্রাইছা ারা (গ্রীি পউইং)

াতায় িািামী
রছঙর ধ্ার

তেম

াভঘা

• এযা তিরেয তিভ থেরক শুরু করয ভস্ত দা খাদয তররফ

গুটি

গ্রণ করয
• ািতদন মডন্ত এযা তউা অফস্থাে োরক , িাযয ূণডাঙ্গ
রে থফতযরে এর এযা থযড়ী পু ররয থযণু এফং কড যা জািীে
খাফায থখরে ািায উয তিভ থদে
• তিভ থেরক থফতযরে ূণডাঙ্গ ফন্ধুরাকা আট-দ তদন ধরয
তিরেয তফতবন্ন দা থখরে ধ্বং করয

শুরু করয ভস্ত দা গুতররক ২০ তদন ধরয থখরি োরক

 াতরল (Recommendation)

ফছরয প্রতি একরয ১০০০ ফন্ধু থাকা দুইফায ছাড়রি রফ

তুঁ ত জতমছত িন্ধ প াকা ছাড়ার তিয়ম

টু কযা আক্রান্ত িুুঁ ি গারছয কাছাকাতছ ফন্ধুরাকা ছাড়রি রফ

 াতরল (Recommendation)
ণ
ূ ঘ াঙ্গ ক্রাইছা ারা

প্রতি একরয ১০০০ তিভ এক প্তা অন্তয দুইফায ছাড়রি রফ

তুঁ ত জতমছত িন্ধ প াকা ছাড়ার তিয়ম

গারছয উয থেরক ২-৩ নম্বয ািায িরায তদরক তিরভয কািড
থেরায তদরে আটরক তদরি রফ

তিমিা
তিট

জজতিক তিয়ন্ত্রছণর তিধ্াগুত:
 ফন্ধুরাকা – ত্রু থাকারদয খুুঁরজ িারদয ধ্বং করয
 জজতফক তনেন্ত্রণ – তযরফ এয রক্ষ তনযাদ
 কীটিঙ্গ তনেন্ত্ররণয অনযানয িতিয ারে একীকযণ
 কীটনাক প্ররোরগয পরর কীটনারকয প্রতিরযাধ ক্ষভিা হ্রা াে, তকন্তূ
ফন্ধুরাকা দ্বাযা তনেন্ত্ররন থই অুতফধা থনই
 ভানুল ,জীফজন্তু ইিযাতদয জনয াতনকাযক নে

জজতিক তিয়ন্ত্রণ দ্ধততছত তুঁ ত াতাছক
ক্ষততকারক প াকা-মাকড় পথছক রক্ষার
উ ায়
( তমতিাগ এিং তিপ্স )

ািীয় :
•
•

িুুঁ ি জতভরি ফন্ধুরাকা অফযই কারর ছাড়রি রফ
জতভরি ফন্ধুরাকা ছাড়ায য থই জতভরি থকানযকভ কীটনাক প্ররোগ কযা
মারফ না

িন্ধছ াকা ংগ্রছর জিয তিছচর ঠিকািায় পযাগাছযাগ করুি:
• ত এ আয টি আই –ফযভুয ,তিভফঙ্গ ,থপান : ০৩৪৮২-২৫১০৪৬
• নযানযার ফুরযা অপ এতগ্রকাল্র্াযার ইনরক্ট তযরারড (এন তফ এ আই
আয)ফাঙ্গাররায , থপান:০৮০-২৩৫১১৯৮২
িন্ধছ াকার মূয :
• তফটর (তিভনা থতিতিকতর ):২০০.০০টাকা প্রতি ১০০তফটর
• ক্রাইরাাযরা : ১৫০.০০ টাকা প্রতি ১০০০ তিভ
রাধ্া॰ এম॰ তি ॰ ,ে॰ তভ॰ ক্ষমিি এন্ড ে॰তভ॰ তলিপ্রাি

আরও তিলছি জািছত পযাগাছযাগ করুি:
অতধ্কতঘা,পকন্দ্রীয় পরলম গছিণা এিং প্রতলক্ষণ প্রততষ্ঠাি
িরম র– ৭৪২১০৩, তিমিঙ্গ
পোি : ০৩৪৮২-২২৪৭১৩ , ইত এতিএক্স : ২২৪৭১৬/১৭/১৮
েযাক্স : ০৩৪৮২-২২৪৭১৪/২২৪৮৯০
ইছম : তএআরটিআইিার@তজছম॰কম ;
তএআরটিআইিার@তিক॰ইি
োতিউোতিউোতিউ॰ তএআরটিআইিার.পর॰ইি
িাংা অিিাি – ে॰ এ॰পক॰ভামঘ া ওতিছিযন্দ রকার

াভপররট নং ৭৭

@ ত এ আয টি আই –ফযভুয

জানুোযী, ২০২০

ত এ আর টি আই
পকন্দ্রীয় পরলম গছিণা এিং প্রতলক্ষণ প্রততষ্ঠাি

থকন্দ্রীে থযভ লডদ,ফস্ত্র ভন্ত্রণারে ,
বাযি যকায ,ফযভুয ,তিভফঙ্গ

