শীমেি জোব প োকো

N

প োকো

রিরিরি:

জোব প োকো শীমেি একরি অিযন্ত ক্ষরিকি প োকো।
আকৃরিি এবং

এই প োকো আকোমি প োি,

ো ও শুঙ্গ লম্বোকৃরিি হয় । এিো কোন্ড,

এমেি বংশবৃরি কিোি ক্ষেিো খুব দ্রুি িোই এিো গোম

পেহ নিে ও নোশ োরি

োিো এবং ডগো পেমক িস পশোষণ কমি খোয়।
আক্রেণ কিমল ফলমনি েোিোত্মক ক্ষরি হময়

েোমক।

ক্ষরিি লক্ষণ:
জোব প োকো অপ্রোপ্ত বয়স্ক এবং প্রোপ্ত বয়স্ক উভয় অবস্থোমিই গোম ি নিুন ডগো,
ইিযোরেি িস িুমষ খোয়। এই প োকোি আক্রেমণি ফমল গোম ি
োিো ও ডগোি িস িুমষ খোওয়োি কোিমণ গো

ফুল,

ফল

োিো হলুে হময় যোয় এবং গোম ি করি

েূবব©ল হময় যোয়।

আক্রেণ পবশী হমল গোম

শুরিমেোল্ড

েোিো যোয়।

রব: জোব প োকো ও আক্রোন্ত গো

সেরিি বোলোই েেন বযবস্থো নো:
১।

সুষে সোি বযবহোি কিমি হমব এবং অরিরিক্ত নোইমেমজন সোি প্রময়োগ বন্ধ কিমি হমব কোিণ

আরিরিক্ত নোইমেমজন সোি প্রময়োমগ প োকোি অরিক বংশবৃরি ত্বিোরিি হয় ।
২। হোি দ্বোিো আক্রোন্ত

অরিেপ্তি

উরিে সংিক্ষণ উইং,

কৃরষ সম্প্রসোিণ

ত্রোমকি উ রস্থরি ঘমি এবং গো

োিো,

োিো,

৩। পলরড বোডব রবিমলি

ডগো,

ফুল,

ফলসহ প োকো সংগ্রহ কমি পেমি পফলমি হমব।

ূণবোঙ্গ ও কীড়ো এবং রসিরফড ফ্লোই এি কীড়ো জোব প োকো পখময় প্রোকৃরিকভোমব

েেন
কমি।

৪।

নীে বীমজি দ্রবণ (

১ পকরজ

রিেোণ অিবভোঙ্গো রনে বীজ ২০ রলিোি

োরনমি ১২ ঘন্টো রভরজময়

িোখমি হমব)
বো

সোবোনগুলো

োরন

(

প্ররি

১০ রলিোি

োরনমি

২

িো িোেি

গুুঁড়ো

সোবোন

পেশোমি

হমব)

পকবলেোত্র আক্রেমণি
স্থোমন পে কমিও এ প োকো অমনকোংমশ েেন কিো যোয়।
৫। জজব বোলোইনোশক পযেন- এজোরডি্যোকরিন ( বোময়োরনে প্লোস) ১ রেরল/ রলিোি

োরনমি রেরশময় ২- ৩

বোি পে কিমি হমব।
৬।

আক্রেমণি েোত্রো পবশী হমল এবযোমেকরিন ( ১%) +এরসিোরেরপ্রড ( ৩%)

রিং পিোন ৪ ইরস বো এবোরসড ৪ ইরস . ৫ রে. রল.
প্ররি রলিোি

প্ররি রলিোি

োরনমি

গ্রুম ি পবকরিন ৪ ইরস বো
অেবো এডমেয়োি. ৫ রে. রল.

োরনমি হোমি রেরশময় পশষ রবমকমল পে কিমি হমব।

িেযসূত্র: রবএআিআই এি কীিিত্ত্ব রবভোগ কিৃবক পপ্ররিি প্ররশক্ষণ েযোনুয়োলএবং রবরসর এ কিৃবক পপ্ররিি
বোংলোমেমশ পিরজমেশন প্রোপ্ত কৃরষ,

জজব ও জনস্বোমস্থয বযবহোয বোলোইনোশমকি িোরলকো।
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