টমমমটো ফল রিদ্রকোিী প োকো

উরিদ সংিক্ষণ উইং, কৃরি সম্প্রসোিণ অরিদপ্তি

প োকো রিরিরি:
টমেমটো বোাংলোমেমের একটি অন্যতে সবজি।ফল জিদ্রকোরী প োকো টমেমটোর অন্যতে এক ক্ষজতকর প োকো।
এর ববজ্ঞোজন্ক ন্োে Helicoverpa armigera। ূর্ণোঙ্গ েথ পেখমত বোেোেী হলুে রমের এবাং পেহ স্থুলকোয়।
ূর্ণবয়স্ক কীড়ো ৪০-৪৮ জে.জে. লম্বো।সোধোরর্ত এরো সবুি রমের ও লম্বোকৃ জতর িোই রমের লম্বো েোগ
আমি। ুত্তলী গোঢ় বোেোেী ও পেমহর জ িমন্র অাংমে আধো ইজি লম্বোকৃ জতর েুইটি ধোরোমলো কোটো আমি। এরো
জেমন্র পবলোয় তৎ র থোমক তমব সোধোরর্ত সন্ধ্যোর শুরুমত পবজে তৎ র পেখো যোয়।কীড়ো ১৪-১৬জেমন্র
েমধয ুত্তলীমত জরর্ত হয়।সোধোরর্ত ৪-৮ পস:জে: েোটির গভীমর ুত্তলী সম্পন্ন হয় এবাং ১০-২৫ জেমন্র
ুত্তলী ূর্ণোঙ্গ প োকোয় জরর্ত হয়।প্রোয় এক েোমস এমের িীবন্ চক্র সম্পন্ন হয়।

ক্ষরিি প্রকৃরি:
স্ত্রী প োকো োতোর উ মর ও ফু মলর েমধয জিে োমড়। এক একটি স্ত্রী প োকো ৫০০ টি যন্ত জিে জেমত
োমর। জিে ফু মট কীড়ো পবর হয়। এ প োকোর কীড়োগুমলো ফল আসোর আমগ জবমেষ কমর গোমির োতো ও
কজচ িগো পখময় বড় হয়। ফল আসোর মর এই প োকোর কীড়োগুজল পবমড় ওঠো ফমলর জভতর ঢু মক েোাঁস ও
বীি পখময় থোমক। একটি কীড়ো একোজধক ফল ন্ষ্ট কমর।

িজব: টমেমটো ফলজিদ্রকোরী প োকো ও আক্রোন্ত ফল।

সমরিি বোলোই বযবস্থো নো:
১. প্রজতজেন্ প োকোসহ আক্রোন্ত
২. গোমির জন্মচ ঝমর

ড়ো

োতো, ফল সাংগ্রহ কমর ধ্বাংস কমর পফলমত হমব।
োতো, ফু ল ও ফল সাংগ্রহ কমর েোটিমত

ুাঁমত পফলমত হমব।

৩. পফমরোেন্ ফোাঁে বযবহোর কমর ুরুষ েথমক সহমি জন্য়ন্ত্রর্ করো যোয়।প্রজত ১ জবঘো িজেমত ১৫ টি
পফমরোেন্ ফোাঁে বযবহোর করো যোয়।
৪. আমলোর ফোাঁে বযবহোর কমর উক্ত প োকোর
৫. পক্ষমত

তঙ্গভূ ক

ূর্োণ ঙ্গ েথ পেমর পফলোর বযবস্থো করমত হমব।

োজখ বসোর বযবস্থো করমত হমব।

৬. আক্রের্ তীব্র হমল ফ্লুবোন্িোয়োেোইি গ্রুম র কীটন্োেক পযেন্ পবল্ট ২৪ িজিউ জি ০.৪ গ্রোে প্রজত জলটোর
োজন্মত জেজেময় পে করমত হমব অথবো সোই োরমেজিন্ গ্রুম র কীটন্োেক জসেবুে ১ জে:জল: প্রজত জলটোর
োজন্মত জেজেময় অথবো ইেোমেকটিন্ পবন্মিোময়ট গ্রুম র (পপ্রোমেে/এমরোস্টোর/ইেোমকোর) প্রজত জলটোর োজন্মত
১ গ্রোে হোমর জেজেময় পে করমত হমব।
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