
 

 
 
ব ািনক নামঃ Bemisia tabaci বগঃ Hemiptera পিরবারঃ Aleyrodidae 
পাকা শনা কারী বিশ ঃ 
পাকার আকৃিত অেনকটা হাট আকৃিতর বা পান পাতার মত।সাদা রং এর দু  পাখা আেছ । পাকা আকাের 

বশ ু ।এ পাকার বা ারা সাদা সাদা তুলার মত এক ধরেনের আবরেণর িনেচ লুিকেয় থােক। পূণা  পাকারা 

তুলার মত আবরেণর উপের থােক। 
িতর ল ণঃ 
 পাতার িনেচর িদেক তুলার মত সাদা থাকা আকাের পাকা 

দখা যায়। 
 আ মেণর েত অ  দখা গেলও ধীের ধীের তা বেড় 

পুেরা পাতা এবং শেষ সম  গােছই আ মণ হয়। 
 আ া  পাতায় আলেতা কের টাকা িদেল সাদা রং এর পাকা 

উড়েত দখা যায়। 
 পূণ বয়  ও বা া পাকা পাতার রস চুেষ খায় ফেল পাতা 

িববণ হেয় যায় এবং আ মণ তী  হেল পাতা িকেয় মচমেচ 
হেয় যায়। 

 আ া  গােছ ফুল, ফল কম হয় অথবা মােটই ফল ধের না। ফল ধরেলও স েলা বড় হয়না। 
 বয়  পাকা ও বা া ( িন )মধু রস িনঃসরণ করেল পাতার উপর ছ াক জেম কােলা আবরণ পেড় 

আর এ অব ােক সু  মা  বেল।এ অব ায় গােছর খাদ  তির ব াপকভােব বাধা  হয় ফেল গাছ 
দুব©ল হেয় পেড় ও কম বােড়।  

 ছাট ছাট কিচ ডাল েলা িকেয় আসেত থােক। 
দমন ব ব াপনাঃ 

 মােঝ মােঝ , স ব হেল িত স ােহ অ তঃ একবার পয়ঁারা পাতার িনেচর িদেক িবেশষকের নেভ র 
মাস থেক দখা  করেত হেব। যিদ পাতার িনেচ সাদা মািছর উপি িত দখা যায় এ ে  পাকা 
সহ পাতা, ডাল কেট সং হ কের পুিড়েয় ফলেত হেব। 

 খরা মৗসুেম গােছর গজােনা কিচ শাখা কেট ফলেত হেব। 
 আ মেণর েত পর পর কেয়কিদন ধ ুপািন  কেরও এ পাকা দমন করা যায়।এেত দমন না 

হেল িনমিবিসিডন নামক কীটনাশক অনুেমািদত মা ানুযায়ী পািনেত িমিশেয় গাছ ও পাতায়  করা 
যেত পাের। 

 কাপড় কাঁচা ড়া সাবান ৫0 াম িত ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় বা ৫০ িমঃিলঃ ি  িমিশেয় 
পাতার িনেচর িদক থেক ভালভােব িভিজেয়  করেত হেব। 

 আেলাক ফাঁদ ব বহার কেরও িকছু পণূা  মািছেক আকষণ কের মারা যায়। এে ে  পয়ঁারা বাগােন 
স া বলায় হ াজাক বা বদু িতক বািত ািলেয় বােঁশ ঝুিলেয় িদেত হেব এবং তার পােশ এক বগ 
ফুট আকাের সাদা বােড  ভসিলন বা ি জ লেপ একটা কা  িদেয় আেলা বরাবর টাি েয় িদেত 
হেব। আেলােত সাদা মািছরা আকৃ  হেব এবং সাদা বােডর আঠায় আটেক মারা যােব। এভােব পরপর 
2-4 িদন ব বহার করেল সাদা মািছ দমন হেব। 

 পয়ঁারা কলম বা চারা এক ান থেক অন  ােন নয়ার সময় সাদা মািছ পাকার কান উপি িত 
আেছ িকনা তা ভাল কের দেখ িনেত হেব। 

  সবেশষ ব ব া িহসােব অনুেমািদত বালাইনাশক ব বহার করা। যমন : েফেনাফস (৪০%)+ 
সাইপারেমি ন (২৫%) েপর সািব ন ৪২৫ ইিস অনুেমািদত মা ায় ব বহার করেত হেব। 

 

 

আরও তেথ র জন : 

পিরচালক , উি দ সংর ণ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd 
িব ািরত জানার জন  আপনার িনকট  উপসহকারী কৃিষ অিফসার অথবা উপেজলা কৃিষ অিফেস যাগােযাগ ক ন। 
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