বাধাকিপর
মাথা খেকা লদা পাকা
N

পাকােপেপাকােপাকা
পাকা পিরিচিত:

বাধাকিপর মাথা খেকা লদা পাকা এক
হয়।

এ

পাকার কীড়ার মাথা লাল এবং হালকা

ল ালি

সমা রাল িতন

কীড়ার

দেহর উভয় পােশ কােলা

সারণ অিধদ র

থেক হলুদাভ সবুজ বেণর।

ডারা দাগ থােক। শরীেরর উভয় পােশ দু

কীড়া বা লাভা ২ সিম: পয

উি দ সংর ণ উইং, কৃিষ স

িতকর পাকা। এ পাকার আ মেণ ফসেলর ব াপক

ফাঁটা

ল ালি

িত

শরীেরর িপেঠর িদেক
দাগ থােক

।

িকছু িকছু

ফাঁটা দাগ থােক যা ি ভু জাকাের সি ত থােক। পূণ বিধত

ল া হয়। িপউপা মা েত থােক। এ পাকার িডম েলা গাদা কের ছােদর

টাইলেসর মত এক র উপর এক

সাজােনা থােক।

িতর ল ণ:
এক সােথ অেনক েলা কীড়া বাধাকিপর বধণশীল অংশ খেয় ফেল। কীড়া পাতা
জােলর মত কের ফেল। ফেল বাধাকিপর মাথা ন
পাতার মধ িশরাও

খেয়

ফেল ফেল মধ িশরা দূবল হেয় যায় এবং পাতা

কঁিচ গােছ আ মণ করেল কীড়া চারাগােছর মূল কা

ছিব: কীড়া,

েড়

েড় খেত খেত

হয় এবং খাওয়ার অনুপেযাগী হেয় যায়। এছাড়া এরা
িছ

ভে

পেড় যায়। এই

পাকা

কের ফেল গাছ ঢেল পেড় ও মারা যায়।

পাকা ও আ া

গাছ।

সমি ত বালাই দমন ব ব াপনা:
১। আেলাক ফাঁেদর সাহােয পাকার উপি িত সনা
ক ন । আ া ফসল থেক হাত ারা কীড়া ও
িডম সং হ কের
ংস করেত হেব।
২। কিপ
েতর আেশপােশ কিপ জাতীয় আগাছা
ংশ করা যােত থমবংশ জ লাভ না করেত পাের।
৩। জিমেত ব ু পাকার বংশবৃি ও সংর ণ করা। যমন: টিকিনড মািছ, ইকিনউমিনড বালতার
িতন
জািত এবং াকিনড বালতা এই পাকােক পরজীিবতার মাধ েম
ংস কের।
৪। Bacillus thuringiensis ( ব ািসলাস থুিরনিজেয়নিসস ) ব কেটিরয়া আ া
ােন েয়ােগর মাধ েম
সফলভােব পাকা দমন করা যায়।
৫। উি দজাত কীটনাশক যমন িনমিবিসিডন িত ১০ িলটার পািনেত ৪০ িমিলিলটার িহসােব িমিশেয়
কের এেদর দমন করা যায়।

৬। েয়াজন হেল ফিনে ািথওন বা সাইপারেমি ন েপর কীটনাশক স ক িনয়েম
হেব। তেব বালাইনাশক
করার দশ িদন পের ফসল সং হ করেত হেব।
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