ভরযচেয ভাকড়
প োকো রিরিরি
ভরযচেয ভাকড় একটি ফহুচবাজী পাকা। ভাকড়গুচরা পেখচে ফারুকনায ভচো, খারর পোচখ পেখা
কষ্টকয।এগুচরা েরফদ্ধবাচফ াোয রনচে অফস্থান কচয। অচটাফয পেচক নচবম্বয ভাচ মখন আফাওয়া
শুষ্ক ও আর্দ্র োচক েখন এই পাকায উর্দ্ফ পেখা মায়। রাবর া ও ূর্রফয়স্ক ভাইট গাচেয পকাল রের্দ্

উরিদ সংিক্ষণ উইং, কৃরি সম্প্রসোিণ অরিদপ্তি

কচয য পালর্ কচয এফং রফলাক্ত োের রন:ৃে কচয।

ক্ষরিি লক্ষণ
রাবর া এফং ূর্রফয়স্ক পাকা উবচয়ই কঁ রে াো এফং ফরধরে ডগা পেচক য শুচল খায়। ভাকচড়য
আক্রভর্ চর ভরযে গাচেয করে াোগুচরা কঁ কচড় মায়, গাে রনচেজ চয় পড়| আক্রভর্ পফর রেচনয
চর াো কঁ কচড় পনৌকায ভে চয় রনচেয রেচক পফঁচক মায়। ভরযচেয গাচয় ফাোভী োগ চড়। এোড়াও
াোয রযায ভধযকায এরাকা ফাোভী যং ধাযর্ কচয াো ভড়ভচড় চয় আচে আচে শুরকচয় মায় এফং
গাে ভাযা মায়। গাচে পু র োকচর ঝচয চড়, ভরযে ঝচয মায় ও খাওয়ায অনুমুক্ত চয় চড়।

েরফ: আক্রান্ত গাে, পু র ও পর।

সমরিি বোলোই বযবস্থো নো
১। পযাগ প্ররেচযাধী জাে ফযফায কযা।
২। একই জরভচে ফায ফায ভরযে োল কযা মাচফ না অেরাৎ য মরায় অফরম্বন কযচে চফ।
৩। জরভচে মাচে ারন না জচভ পরেচক নজয যাখচে চফ এফং জরভ রযষ্কায রযচ্ছন্ন যাখচে চফ।
৪। জরভচে ুলভ ায ফযফায কযচে চফ।
৫। পর ংগ্রচয ভয় অেযন্ত েকর োকচে চফ মাচে ংগ্রকাযীয কাড় এফং যীয দ্বাযা ভাইটগুচরা
আক্রান্ত গাে পেচক ুস্থ গাে ফা পেচেয ভচধয েড়াচে না াচয।
৬। প্রােরভক অফস্থায় ১% ইউরযয়া গুরাচনা ারন (১০ ররটায ারনচে ১০০ গ্রাভ ইউরযয়া ) রেটিচয় এ
ভাইট েভন কযা মায়। ১ভ ফায পে কযায ৭ রেন য ২য় ফায পে কযচে চফ।
৭। আক্রভর্ পফর চর প্ররে ১০ ররটায ারনচে ২০ গ্রাভ রেচয়ারবট ফা কযারচেন ফা বাটিরচভক ফা
ওভাইট রভরচয় ১ভ ফায পে কযায ৩ রেন য ২য় ফায এফং ৭ রেন য ৩য় ফায পে কযচে চফ।
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