
 

               িণিত উ ত কৃিষ প িতৰ িতিনমহীয়া বুেল টন 

(জলুাইৰ পৰা ছে ৰ মাহৈল) 

২০২১ 

 

এই সময়েছাৱা ু  চাহ খিতয়ক সকলৰ বােব মনেযাগ িদয়াৰ খুব দৰকাৰ িকয়েনা পাতৰ উৎপাদন 
এই সময়েত বছৰৰ িভতৰত বিছ হয় আ  িকবা কাৰণত উৎপাদন কিম গেল গােটই বছৰেটাৰ বােব 
আিথক ভােৱ অিত িতকাৰক হয়। আৰ িণৰ পৰা এই বছৰত খৰাং বতৰৰ বােব পাতৰ উৎপাদন 
যেথ  াস হিছল। সেয় অনাগত িতিন চািৰ মাহত যােত এেকা ব াঘাত নহয় তাৰ বােব তলত উে খ 
কৰা উ ত প িতেৰ উৎপাদন বজাই ৰািখব পািৰেল খিতয়ক সকল উপকৃত হব। 

১:  পাত তালা কায : 

আনপ্ ণ বাগান:   

* Plucking table ৰ সমানৈক যােত টবুলৰ ওপৰত দীঘল খাড়ী নাথােক ল  ৰািখ জনম পাতৰ ওপৰত 
৭ িদনৰ অ ৰত তিলব লােগ।  

* কুমলীয়া বাজী পাত আ  এ ট কিল দু ট পাত, কুমলীয়া এ ট কিলৰ সেত থকা িতিনটা পাত  তিল 
নতনৈক ওেলাৱা কিলেটা আ  এটা কিল এটা পাত তিলব নালােগ ,কাৰণ এই এিৰ যাৱা পাত কইতা 
িপছৰ স াহত এ ট কিল দু ট পাত হব। এই পাত তালা প িতক Standard Plucking বুিল কয় । 

*পাত তােলােত হাত িভতৰৈল ভৰাই তলৰ পাত তিলবৈল িদব নালােগ। কিতয়াও 'পেকট' হব িদব 
নালােগ। যিদ তেনকুৱা পেকট গছৰ Plucking surfaceত হেছ, তেন জগাত পাত এিৰ সমান কিৰব 
লািগব।  

* িপছৰ বছৰত Unprune  ৰািখব খাজা বাগানৰ গছেবাৰ ভালৈক সমান কিৰ তিলব যােত creep নহয়। 
অথাৎ পাত তালা দািগৰ উ তা বািঢ়বৈল িদব নালােগ।  

 

  LP, DS, MS বাগানৰ পাত তালা 

কায :   

* িয বাৰ বাগানত ইিতমেধ  পাত  তিল  Plucking table তয়াৰী হেছ , পাত তালা কায  িখিন 
Unprune  বাগানত তালাৰ দেৰই কিৰব লািগব আ  ৭ িদনৰ অ ৰত তিলব লািগব যােত কৱল 
Standard plucking  য়া চিল থােক। বাজী পাত কিতয়াও যােত এিৰ নাযায় কাৰণ বাজী পাত বুঢ়া 
হেল তাৰ পৰা নতনৈক পাত ওলাবৈল কেমও দুমাহৰ সময় লােগ। 

 

 



 

*  এই বছৰত হাৱা খৰাং বতৰৰ বােব লুপাৰ পােক বহত LP আ  DS বাগান বাৰৰ  নতনৈক ওেলাৱা 
পাত আ  ডালত লািগ থকা পাত খাই গছ বাৰ নাঙঠ কিৰ িদিছল। বতমান সময়ত লুপাৰ পাক 
control হাৱা বােব এই বাগান বাৰত আেকৗ নতনৈক পাত ওলাবৈল আৰ  কিৰেছ। পাত তােলােত 
এই বাগান বাৰত আগৰ টিপঙ দািগৰ পৰা এটা বা  দুটা পাতৰ ওপৰত তিল গছৰ পাতৰ table টা 
সমান কিৰ তিলব লােগ।  

ঠক তেনৈক িয বাৰ গছৰ  খৰাং বতৰৰ বােব ওপৰৰ পাত সিৰ মা টত পিৰিছল , সই বাৰ বাগানৰ 
গছেতা  পাত তােলােত এটা পাতৰ ওপৰত তিল সমান কিৰ table টা বনাব লােগ।  

২. কীট-পত  আ  বমাৰ আজাৰ িনয় ণ: - 

 

এই সময়িখিনত যেথ  বৰষণু হাৱাৰ ফলত বাগানত পানী জমা হাৱা আ  িদনৰ তাপমা া কিতয়াবা 
বিছ আ  এেক ৰােহ বৰষুণৰ বাবত কিতয়াবা কিম যাৱাৰ বােব বহত ধৰনৰ পাক পত  আ  
বমােৰ গছত দখা িদেয়। িযেহত বছৰৰ আধা মাহ উৎপাদন খুেবই কিম যাৱাৰ ফলত এই বাকী থকা ৪ 

/৫ মাহ সময়ত কীট পত  আ  বমাৰৰ বােব যােত উৎপাদন াস নাপায় তাৰ বােব চকু িদব লােগ।   

এই সমযত সাধাৰণেত দখা কীট পত  আ  িনয় ণৰ কৗশল তলত িদয়া হেছ।  

 

ি পচ আ  জািচদ:  

 

* হালধীয়া ৰঙৰ আথাযু  (yellow colour strip) িচ টকা পাতক। িচিৰছ গছৰ গােটই গােটা আবৰাৈক 
পাত তালা লেভলৰ সমােন বা বাহৰ খু ট লগাই িত িবঘাই ১০/১২ টা মান traps লগাব লােগ।  

* উে িখত িচ টকাৰ উপিৰও কুইনাল ফচ ৫০০ িম:িল: ২০০িলটাৰ পানীত িমহলাই ল মািৰব লােগ। 
spray কেৰােত চাব লােগ যােত পাক মিৰেছ নাই। জািচদ পাতৰ তলত থােক , সই বােব দৰব মােৰােত 
পাতৰ তলত spray nozzle টা পানাই মািৰেল িনয় ণ হব। 

*  ব াপক হাৰত আ া  অব াত Thiomethoxam @40 gms in 200 lits water আ  Bifenthrin @100ml 
in 200lits water িমলাই এেক লেগ মািৰেল ভাল িনয় ণ হব।  

 

হলেপি চ: -  

 

* চাহ খিত ডৰা বনবাত িনৰাই ৰখাৰ লগেত অনুেমািদত ছা গছৰ ব ৱ া কৰক।  

* ঘন হ পৰা চাহ খিত ডৰাত বতাহ চলাচল সুচল  কিৰ ৰািখবৰ কাৰেণ িত ৫ শাৰী চাহ গছৰ 
অ ৰালত শাৰীৰ মাজত থকা  কাষৰীয়া ডাল বাৰ আ  নলাৰ দািতত থকা চাহ গছৰ কাষৰীয়া ডাল 
বাৰ কা ট পলাই িদয়ক।  

* হািব জ লৰ সীমামৰূীয়া চাহ খিত ডৰাৰ সীমা চাফ িচকুনৈক ৰাখক। বাহিনৰ কাষৰ খিত ডৰাত 
েয়াজনািধক ছা পিৰবৈল িনিদব। 

* বািগচা খনৰ নলােবাৰত যােত পানী জমা হ নাথােক ল  ৰািখব।  



 

* দৰব মাৰা কাম পাত তালাৰ িপছত হয় ৰািতপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়া নােহাৱাৈলেক আ  আেবিলৰ পৰা 
সি য়া হাৱা লেক এই সময়িখিনত কিৰেল ভাল control হাৱা দখা যায়। spraying কেৰােঁত 
চািৰওফােল বাগানেটা বিৰ ল কিৰব লােগ* 

*দৰব মােৰােত গছৰ পাতৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ ডালৰ পাত বাৰত িতয়াই মািৰব লােগ। কাষৰ নলা আ  
গছৰ তলত থকা হািব বনেতা দৰব মািৰেল ভাল control হয়।  

*  পাত তালাৰ সময়ত িযেবাৰ গছত এই পাকেটাৰ আ মণ দখা যায় তােত বাহৰ খু ট নতবা এেকাটা 
িচ  িদ থব লােগ আ  িপছত দৰব spot spray কিৰব লােগ। গােটই বাগানত পাকৰ  আ মণ হব 
িদেল বহত পাতৰ িত হব। কেমও নতন পাত ওলাবৈল ৩ স াহ মান লািগব পােৰ। সই বােব 'search 
and kill' প িত অৱল ন কিৰব লািগব।  

* পাক মৰা দৰেব কাম কিৰেছ নাই তাক জািনবৈল spray কৰাৰ িকছ সময়ৰ িপছত চাব লােগ যােত মহ 
মিৰেছ নাই ।  

* িয বাৰ বাগানত helopeltis হেছ তাত Black plucking কিৰব লািগব, অথাৎ অকনমািন কিলেটাও পাত 
তােলােত লব লােগ। কাৰণ এই পাকেটা স  কুমলীয়া কিল আ  পাততেহ থম আ মণ কেৰ।  

* বিছৈক আ মণ হেল বাগান খন চাকা কটাৰীেৰ পােক খাৱা পাত বাৰ হাৱা কলম কিৰ িদেল 
বহত control ল আেহ।  

* থম আ মণ দখাৰ লেগ লেগ Thiomethoxam 25WG @ 50 gm in 200 lit water, or Thiocloprid@ 
200 ml in 200lit water or Clothianidin@45ml in 200 lit water, spot spraying কিৰব লােগ। যিদ গােটই 
বািগচা খনত মািৰবৈল লগা হয় ওপৰত িলখা দৰব কইটা এটা এিৰ আনেটা দৰব spray কিৰব লািগব। 
এই spraying কেৰােঁত সদায় পাত তালাৰ িপছত হ কিৰব।  

* যিদ বৰষুণৰ বতৰ হয় তিতয়া Deltramethrin Decis @100ml in 200lit water িমলাই মািৰব, লগেত 
sticker এটা িমলাই িদব।  

 

ৰঙা চাহী (Red Spider): - 

 

এই সময়েছাৱাত বৰষুণৰ বােব ৰঙা চাহীৰ আ মণ কিম যায় িক  িযেবাৰ বািগচাৰ ছা গছৰ অভাৱ 
আেছ তেন জগাত পুনৰ ৰঙা চাহী দখা যায়। সই কাৰেণ ছা িদয়া গছ বাগানত খুব দৰকাৰ এই 
সময়ত লগােল িকছমান ছা গছৰ ডাল  যেন কলা শীিৰচৰ (Sau) , Indigofera (নীল গছ) , ঘাৰঁা নীম 
গছৰ ডাল ২০ ফুটৰ ব ৱধানত লগাব লােগ। ৰঙা চাহীৰ control কিৰবৈল তলত িলখাৰ দেৰ ব ৱ া লব 
লােগ। 

*  গ  মহৰ আহযাহ তথা ৰঙা চাহীৰ আ া  অঙ্শত পাত িচঙা কিমক অনা া  অঙ্শৈল পাত 
িচ ঙবৈল যাৱাৰ বাৰন কৰক।  

*বনবাত আ  অন  উপেযাগী পাষক (alternate host) উ দ সমূহ িনৰিণ কিৰ ৰাখক।  

*মা ট ডাল সমূহ কা ট বতাহ চলাচল সচুল কিৰ ৰািখব । 

*Search and kill য়া অবল ন কৰক।  



 

* পাৰজাইট (ও মাইত, িচ া, মা াৰ মাইত) ১.৫ িম:িল: ১ িলটাৰ পানীত , ফন পাইৰ েমট ( িম টেগট 
১ িম:িল : ১ িলটাৰ পানীত , ওেবৰন ১িম:িল: ১িলটাৰ পানীত িমলাই ল spray কিৰব।  

 

লুপাৰ কটাৰিপলাৰ: -  

 

*  স া সময়ত ৩ঘ াৰ বােব Light trap পািত মথ িবলাক মািৰবৈল চ া কৰক। 

*কণী পািৰবৈল অহা মথ বাৰ ধিৰবৈল ছা গছ বাৰত পাত িচঙা পৃ ৰ উ তাত আ  ১২ ফুট উ তাত 
Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive (HMPSA) নামৰ আঠা হালধীয়া পিল ঠনত সািন ১.৫ ফুট বহলৈক 
মিৰয়াই ৰাখক।  

*লুপাৰ বাৰ স  অব াত থােকােত কুইনাল ফচ ৫০০ িম:িল: ২০০ িলটাৰ পানীত িমলাই মাৰক। ডাঙৰ 
পলু হেল ইমােমি ন বনজেুৱট (পেকট)৫০ াম ১০০ িলটাৰ পানীত িমহলাই মাৰক।  

* দৰব মৰাৰ িপছত িয বাৰ বািছ থােক সই বাৰ হােতেৰ সঙ হ কৰক।  

 

ৰড াগ: - 

 

* Light trap পািত মঠ বাৰ সি য়া সময়ত ধিৰ মািৰবৈল চ া কৰক।  

* কুইনাল ফচ ৫০০িম: িল: ২০০িলটাৰ পানীত নতবা পেকট ৫০ াম ১০০ িলটাৰ পানীত িমহলাই 
মািৰব লােগ।  

* ব াপক হাৰত হেল বেলগ section ল যােত যাব নাৱােৰ তাৰ বােব পাৰা মিবল তলেৰ ৰখা আিক 
খিত ডৰা ঘিৰ ৰািখব লােগ।  

 

জিৱক প িতেৰ িনয় ণ কৰা ণালী: - 

িয সকলৰ জিৱক প িতৰ াৰা পিৰচািলত বািগচা আেছ আ  পাক পত  িনয় ণ কিৰব িবচােৰ 
তওঁ লােক তলত িদয়াৰ দেৰ বনদৰব তয়াৰ কিৰ সহজেত এই সবনাশী পাক বাৰৰ পৰা বাগান খন 

বচাব পােৰ -- 

সচৰাচৰ বাগানত দখা পাৱা ঢকীয়া , দ  মূদন , কবচ , িনম , আ'দচা , লাল বাচাক , অগৰা , ভাচা , 
পথ ৱা িবহলঙনী ,আতা , বনৰীয়া বিল ফুল , িচচণ ,ভাণ্ত , ধপাত িততা আিদ থলৱুা গছৰ পৰা ত 
কৰা জলীয় বণ ৫% হাৰত ১০-১৫ িদনৰ ব ৱধানত ২-৩ বাৰ spray কিৰ এই সকেলা বাৰ  পাক 
িনয় ণ কিৰব পােৰ। 

 

 

 

 



 

এই সময়ত হাৱা বমাৰ -আজাৰ সমূহৰ িনয় ণ কৗশল: - 

ৰড ৰা : - 

এইেটা এটা algal বমাৰ, সাধাৰণেত কুমলীয়া ডালত আ  মা পাত (Maintenance leaf) বাৰত দখা 
পাৱা যায়, পাত বাৰ জগায় জগায় হালধীয়া ৰঙ ধেৰ, ডাল বােৰা ইটা িৰ ৰঙৰ দেৰ হয়।  

* এই বমাৰ টা িয বাৰ বাগানত ছা গছৰ অভাৱ, গছৰ িৰৈল পানী গাট মািৰ থােক আ  পানী 
বািহৰৈল ওলাই যাব নাৱােৰ, মা টত পটাছ (K2O) কম থােক আ  মা টৰ pH কম হয় তােত বিছ হয়।  

* গছৰ ডাল আ  পাতত COC অথাৎ Blitox 500 ml in 200 lit water িমহলাই থম দুই ৰাউ  15 িদনৰ 
অ ৰত আ  িপছৰ দুই ৰাউ  এমাহৰ অ ৰত মািৰব লােগ।  

* বাগান খনত ছা গছ (shade planting), নলােবাৰ সঙ্েশাধন আ  মা ট পৰী া কিৰ উপযু  সাৰ 
েয়াগ কিৰব লািগব।  

ক ৰত: - 

Criticium theae আ ।Corticium invisum নামৰ ভকুৰৰ পৰা হাৱা এই বমাৰেটা কৃিষ ,ৰাসায়িনক 
আ  জিৱক কৗশলেৰ িনয় ণ কিৰব পািৰ।  

* খিত ডৰাত সতক দৃ  ৰািখ বমাৰৰ স মন আৰ িণেত ধৰা পলাওক ।চাহ গছৰ মা ট ডাল বাৰ 
কা ট িদ বতাহ চলাচল কৰাৰ সুিবধা কৰক। ঘন ছা গছ  বাৰ পাতলাই িদয়ক।  

* ৰাগিবধ স য় আ  সু  অবস্হাত থােকােত বিচলাচ চাব টিলচ (Bacillus subtilis) 2 % বন 
চ' টয়াওক।  

*১৫ িদনৰ ব বধানত কপাৰ ভকুৰ নাশক (Blitox) ৫০০ িম:িল ২০০ িলটাৰ পানীত িমহলাই spray কিৰব 
লােগ। নতবা Hexaconazol 100 ml in 100 lit water ত িমহলাই দুবাৰ েয়াগ কিৰব। 

 

ি াৰ াইট: -  

 

* খিত ডৰাত সতক দৃ  ৰািখ বমাৰৰ সঙ মণ আৰ িণেত ধৰা পলাওক। চাহ গছৰ মা ট ডাল বাৰ 
কা ট বতাহ চলাচল কৰাৰ সিুবধা কৰক। ঘন ছা গছেবাৰ পাতলাই িদয়ক। নলা ব ব া কায ম কিৰ 
ৰািখব লােগ। 

* সেমকা বতৰত আ  বৰষুণ িদ থািকেল এই বমাৰ হয়। চকু ৰাখক।  

* বিচলাচ চাব টিলচ নামৰ অনুৈজিৱক উৎপাদন িবধ পাত িচঙাৰ িপছত েয়াগ কিৰব। ১৫ িদনৰ 
ব ৱধানত েয়াগ কিৰেল ভাল ফল পাৱা যাব।  

* সঙ িমত খিত ডৰাত Hexaconazol ১০০ িম:িল: ১০০ িলটাৰ পানীত নতবা Blitox ৫০০িম:িল: ২০০ 
িলটাৰ পানীত িমহলাই ল spray কৰক। ৭ িদনৰ মেূৰ মেূৰ মািৰেল ফল পাব।  

* বািগচাৰ কিম সকলক সঙ িমত অঙ্শৰ পৰা নােহাৱা অঙ্শৈল যাৱােটা বাৰণ কিৰব লািগব। 

 

 



 

৩. বািগচাৰ িভতৰত হািব বন িনয় ণ: - (Management of Weeds) 

এই সময়ত অপতৃণ অথাৎ হািব বন বাৰ খুব ওলায় আ  বৰ খৰৈক বািঢ়ব লয় কাৰণ বতৰ আ  
বৰষুণৰ বােব এই হািব বন বাৰ গ জ উ ঠবৈল সুিবধা পায়। সময়ত িনয় ণ কিৰব নাৱািৰেল পাত 
উঠাত বাধা হয় আ  ফলত উৎপাদন বহত াস পায়।  

*পুিল বাগান (২ বছৰীয়া) বাৰত হাত িনৰািন কিৰব লােগ।  

* িমকািনয়া , টঙা লতা আিদ গছ বাৰ িৰৰ পৰা হােতেৰ টািন উিলয়াই বািহৰত পলাব লােগ।  

* LP আ  DS বাগান বাৰত সানকােল পাত ভিত নহয় বােব হািব বন বিছ হয়। এই বাৰ বাগানত 
িনয় ণ কিৰবৈল Glyphosate 1 lit in 200 lit water ত িমহলাই ভাল বতৰত spray কিৰব লােগ।  

* বৰষুণৰ বােব weedicide মািৰবৈল নাৱািৰেল আ  হািববন বাৰ বািঢ় ওখ হেল থেম কািচেৰ বা 
দােৰ sickling কিৰব লােগ আ  ২-৩ স াহৰ িপছত যিতয়া হািব বাৰ ওখ হব তিতয়া আগেত িলখাৰ 
দেৰ Glyphosate ভাল ৰদ হাৱা বতৰত মািৰেল ভাল িনয় ণ হয়।  

* হািববন বাৰৰ ফুল ফুিল ট হাৱা সময়ৈল ৰ থব িদব নালােগ। ট হাৱাৰ আগেতই যিদ িনয় ণ 
কিৰব পােৰ িপছৰ বছৰৰ বােব বহত ৰহাই পায় আ  খৰেচা বহত কেম।  

 

৪. বািগচাৰ নলােবাৰৰ সবু বস্হা : 

এই সময়ত চৰ বৰষুণৰ ভাৱত নলােবাৰ পানীেৰ ভিৰ পেৰ । যিদ সানকােল পানী ওলাই যাৱাৰ 
ব ব া কৰা নহয় তিতয়া গছৰ িশপা বাৰ গিলব ধেৰ আ  মিৰ যাব পােৰ। ফলত উৎপাদন াস পায় 
আ  গছৰ নানান ধৰনৰ বমাৰ হয়। গিতেক নলা বাৰ পিৰেব ন কিৰ যােত ২৪ ঘ াতৈক বিছ সময় 
পানী জমা হব নাৱােৰ তাৰ িত চকু িদব লােগ।  

*  বািগচাৰ নলােবাৰ ব ািনক প িতত খ া হেছ নাই এই সময়ত মন িদব লােগ। পথ ৱা নলাৰ 
পানী সঙ াহক নলাত পিৰ ধান নলাৈল ব গ শষত জান ,জিুৰ নতবা নদীত পিৰব লােগ। পথ ৱা 
নলা ৩ ফুটৰ ,সঙ াহক নলা ৪ ফুট আ  ঘাই নলা ৫ ফুট দ হাৱা দৰকাৰ।  

* এই সময়ত water table মা টৰ িকমান তলত আেছ তাক জািনব কাৰেণ েত ক section ত ৪ ফুট দৰ 
গাত খা  সদায় ৰািতপুৱা বলা মা টৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ পানীৰ level ল জিুখব লােগ । যিদ পানীৰ 
level ৩ফুট তলত থােক তিতয়া বািগচাৰ গছ বাৰ খুব ভাল হ থােক আ  িশপাই ভালৈক আহাৰ হণ 
কিৰব পােৰ। যিদ পানীৰ level বহত ওপৰত থােক তিতয়া বু জব লািগব য নলাৰ পানী ওলাই যাৱাত 
বাধা পাইেছ আ  ততাৈতয়াৈক নলােবাৰ সঙেশাধন কিৰব লািগব।  

 

 

 

 

 

 

 



 

৬.  ৰসায়িনক সাৰ েয়াগ: - 

এই সময়ত বহেত ি তীয় িক  সাৰ েয়াগ কেৰ। সাৰ িদওেত িত িবঘাত িকমান সাৰ িদব লােগ 
উৎপাদনৰ অনুসিৰ িহচাপ সকেলােক আমাৰ ফালৰ পৰা আগেত িদয়া হেছ। সই chart খন 
সকেলােৱ অনুকৰণ কিৰব।   

 

 

৭. ফিলয়াৰ িয়ঙ: -   

বািগচাত পানী জমা হেল আ  খৰাং বতৰত তলত িদয়াৰ দেৰ িম ণেটা েয়াগ কিৰব। 

ইউিৰয়া --৩৩০ াম 

িডএিপ   - ২০০ “ 

এম অ িপ -- ৪৭০ “  

             মঠু - ১০০০ াম  

ছে ৰ মাহত ওপৰৰ িম ণৰ লগত ১িকেলা জ  চালেফট িমলাই ২ িকেলা ১০০ িলটাৰ পানীত 
িমলাই গছৰ পাতৰ ওপেৰ তেল spray কিৰব। 

 

৮.  িপিপিচ অনুকৰণত জািনব লগীয়া কথা কইটামান: -  

* কৱল িপিপিচ(PPC approved)  অনুেমাদন কৰা দৰবেহ েয়াগ কিৰব লােগ। Dose আ  
Dilutionদুেয়া টাই স ঠকৈক িমলাই কীটপত ৰ আ মন ও অবি িত চাই spraying কেৰােত উপযু  
technique , nozzle  , pressure of nozzle  সকেলা বাৰ ল  কিৰ দৰব মািৰব লােগ যােত target pest টা 
মিৰ যায় আ  এেকটা কাম দুনাই কিৰব লগা নহয়। 

*   সদায় পাত তালাৰ িপছত এক স াহৰ অ ৰত spraying কৰক।  



 

* Power sprayer ৰ বােব 40psi আ  বকেপকৰ বােব 10-12 psi ৰািখব, লগেত স ঠক nozzle ব ৱহাৰ 
কিৰব।  

* িযমান স ৱ হয় spot spraying কিৰব পৰা হব লােগ যােত কীটপত ৰ আ মণ িবস্তৃত হ নাযায়। 
supervision অিত পূণ।  

* সদায় search and kill য়া ব ৱহাৰ কিৰব। খৰেচা কিমব আ  কীটপত ৰ িনয় ণ হব।  

* ৰাসায়িনক দৰব খুব কম ব ৱহাৰ কিৰ জিৱক দৰব মাৰক।  

* শীতকািলত গছেবাৰৰ চাফিচকুনতা আ  িৰৰ চািৰওফােল লুপাৰৰ ও বেলগ িবছাৰ লটা বাৰ 
উিলয়াই ংস কৰা কাম বাৰত চকু িদব লােগ যােত পাত ওেলাৱা সময়ত এই পাকেবাৰৰ আ মণ খুব 
কম হয়।  

* িনজৰ া  ৰ াৰ বােব spraying কৰাৰ সময়ত যাবতীয় ব ব া লব লােগ। দৰব মৰা ঔষধ বাৰ 
বেলগ বেলগৈক ৰািখব লােগ। Sprayers বাৰ লগেত দৰব িমহেলাৱা drum বাৰ pesticides আ  

weedicides ৰ িচ  িদ বেলগ ক ৰািখব লােগ।  

* দৰবৰ টমা বাৰ ঘৰৰ বািহৰত লৰা ছাৱালীৰ ,গ  ছাগলীৰ , পুখুৰীৰ পৰা আতৰত ৰািখব লােগ।  

ব বিহত টমা বাৰ ন  কিৰ মা টত পিুত থব লােগ।  

* বািগচা খন চাফা ৰািখ চৰাই িচিৰক ট আিহব পৰাৈক আ  জিৱক প িতৰ াৰা উৎপাদন কৰাত 
মনেযাগ িদব লােগ।  

     ***************************************************************** 
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