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প্রুন িং পরবর্তী চা আবাদীতর্ত সঠিক ও কার্ যকরী উপাতে উঁইতপাকা দম
চায়ে উঁইতপাকা সাধারণর্ত ‘উলুতপাকা’

াতম য়বশ পনরনচর্ত। এরা আইতসাপতেরা বতগরয য়পাকা র্াতক য়হাোইে অ্যান্টও বলা হে। য়মৌমানির মতর্তা এরা
সামানিক পর্তঙ্গ। ইহা চাতের অ্ন্যর্তম মুখ্য ক্ষনর্তকারক য়পাকা। চা গাতির মরা-পচা বা িীবন্ত অ্িংশ খাে। এরা মাটিতর্ত ও গাতির গুনিতর্ত নিনব তর্তরী
কতর বাস কতর। এতদর কতলান তর্ত রািা, রা ী, তসন ক ও শ্রনমক উঁইতপাকা একতে বাস কতর। য়কবলমাে শ্রনমক য়শ্র ীই চা গাি য়খতে থাতক।
সাধারণর্ত শীর্ত য়মৌসুতম উঁইতপাকার আক্রমণ প্রকে হে। বর্ যা য়মৌসুতম এতদর মাটির গনলপথ ধুতে র্াে নবধাে আক্রমতণর মাো/র্তীব্রর্তা কতম র্াে।
সাধার র্ত এতদর আক্রমতণ প্রাে ২২.৫৬% শস্য ক্ষনর্ত হতে থাতক।

ক্ষনর্তর প্রকৃনর্তিঃ
উঁইতপাকা কান্ড বা মাটির উপনরভাতগ মাটি নদতে তর্তরী গনলপথ বান তে চলাচল কতর। গনলপতথর য়ভর্ততর য়থতক কুতি কুতি চা গাি খাে। িাোগািও
এরা অ্নুরূপভাতব আক্রমণ কতর। কান্ড, ডালপালা, য়শকি এম নক য়সলুতলািযুক্ত সকল অ্িংশই এতদর নপ্রে খাদ্য। উঁইতপাকার আক্রমণ ব্যাপক হতল
পূণ যাঙ্গ চা গাতির মাে দু-একো শাখা িীনবর্ত থাতক। এতদর আক্রমতণ র্খ চা গাি সম্পূণ যারূতপ ক্ষনর্তগ্রস্ত হে র্তখ গাতির য়গািা হতর্ত প্রচুর নচক কান্ড
য়বর হতর্ত য়দখা র্াে।

উঁইতপাকার আক্রমতণ ব্যাপকর্তার ধরণ
 র্তাৎক্ষনণক ক্ষনর্ত হওোে চা গাতির পার্তার অ্ন্যান্য য়পাকামাকতির প্রনর্ত য়বনশ ির থাকার কারতণ উঁইতপাকার ক্ষনর্তর নবর্েটি সহতি








অ্লনক্ষর্ত য়থতক র্াে।
উঁইতপাকার ক্ষনর্তর নবর্তে চা চার্ীতদর সতচর্ত র্তার অ্ভাব।।
চার্াবাদ ও র্ানিক দম পদ্ধনর্তগুতলা য়িারদার া করা।
মাটির ন তচ ও মাটির গনলপথ নদতে চলাচতলর অ্ভযাস।
উচ্চ প্রি ক্ষমর্তার অ্নধকারী।
য়সকশত নবকল্প য়পার্তকর প্রাচুর্ যর্তা।
পার্তার য়পাকামাকতির তুল াে উঁইতপাকার ক্ষনর্ত ধীর প্রকৃনর্তর।
একক উনিদ নহতসতব একই িনমতর্ত বিরর পর বির চা চাতর্র কারতণ মাটির উব যরর্তা ও গঠ পনরবনর্তযর্ত হওোে চা গাি উঁইতপাকার প্রনর্ত
আরও সিংতবদ শীল হতে পতিতি।

বর্ণ িত র্বর্িন্ন আবাদী এলাকায় এদদর দমন পদ্ধর্ত জ ারদার করা একান্ত রুরী:





পুরদনা আবাদী এলাকা
নতুন আবাদী এলাকা
বী ও জলান নার্ িারী
আবাদীদত উঁইদপাকার র্ির্ব এলাকা

র্মর্িত দমন ব্যবস্থাপনা:
চাষাবাদ র্নয়ন্ত্রণ:
 উঁইদপাকা প্রর্তদরাধী াত/দলান র্নব িাচন করদত হদব। মর্ণপুর্র বা মর্ণপুর্র-চায়না হাইর্িড াত অথবা র্বটি ৪, র্বটি ৬, র্বটি ৭, র্বটি ৮







ও র্বটি ৯ জলান র্মূহ উঁইদপাকা প্রর্তদরাধী াত। র্বটি ১০ ও র্বটি ১১ জলানদ্বয় উঁইদপাকার প্রর্ত জবশ র্াংদবদনশীল।
র্তন বছদরর প্রুর্নাং চক্র (এলর্প-র্ডএর্দক-এলএর্দক) উঁইদপাকার প্রাদুিিাব কমাদত র্াহায ক কদর।
খাবাদরর াঁদ জেমন- মরা বাঁদশর খন্ড, নরম কাঠ, বগাদমডুলা ব্যবহার কদর উঁইদপাকার আর্বিিাব র্নাক্তকরণ ও ধ্বাংর্ করা।
জবশ র্কছু উপকার্র জপাকা আদছ োরা উঁইদপাকা খায়। এদদরদক চা আবাদীদত র্াংরক্ষণ করদত হদব।
ছাঁটাই করার র্ময় আক্রান্ত ডাল-পালা, র্শকড়/গুর্ড় চা আবাদী জথদক র্র্রদয় জ লদত হদব।
পুনরাবাদ এলাকায় উঁইদপাকার কদলানী/র্ির্ব খদুঁ জবর করা এবাং ধ্বাংর্ করা।
নার্ িারীদত কাটিাং চারার্মূহ প্রায় উঁইদপাকা দ্বারা আক্রান্ত/খাওয়া হদয় থাদক। কাটিাং জরাপদনর পূদব ি টপ র্দয়ল অবশ্যই উঁইদপাকানাশক
দ্বারা র্ঠিক িাদব পর্রদশার্ধত কদর র্নদত হদব।

জমকার্নকযাল/োর্ন্ত্রক র্নয়ন্ত্রণ:
 চা আবাদীদত উঁইদপাকা র্নয়ন্ত্রদণর র্ব িার্ধক জটকর্ই ও কাে িকরী পদ্ধর্ত হদলা রানী উঁইদপাকা র্াংগ্রহ। উঁইদপাকার রানী র্াংগ্রহ কদর জমদর

জ লদত হদব। এদত বাংশবৃর্দ্ধ ব্যহত হদব। র্ঠিক ও েথােথ উপাদয় কদলানী ধ্বাংর্ করদত হদব োদত একই কদলানীদত পুনরায় রানী
উঁইদপাকা ন্মাদত না পাদর।

রার্ায়র্নক র্নয়ন্ত্রণ:
য়হক্টর প্রনর্ত ১০০০ নলোর পান তর্ত ইনমডাতলানপ্রড ২০এসএল  ১.৫ নল. অ্থবা য়লাতরাপাইনরত াস+সাইপারতমনি ৫০৫ইনস  ৪.০ নল. অ্থবা
ন পতরান ল ৫০ এসনস  ১.৫ নল. অ্থবা এনসোনমনপ্রড ২০এসনপ  ৫০০ গ্রা. ভাতলা ভাতব নমনশতে প্রতোগ করতর্ত হতব।

প্রতোগ পদ্ধনর্ত:
কীে াশক প্রতোতগর পূতব য অ্বশ্যই গাতির য়গািার মাটি নকযিং ও পনরস্কার করতর্ত হতব। অ্প্রাপ্ত বেস্ক চারার িন্য গাি প্রনর্ত ১০০-১৫০ নমনল. এবিং
প্রাপ্ত বেস্ক বুতশর িন্য ১৫০-২০০ নমনল. ঔর্ধ নমনশ্রর্ত পান প্রতোগ করতর্ত হতব।

প্রতোগ সিংখ্যা:
নবটিআরআই অ্নুতমানদর্ত ইনমডাতলানপ্রড ২০এসএল অ্থবা য়র্ য়কা ইনমডাতলানপ্রড গ্রুপ বিতর এক বার; য়লাতরাপাইনরত াস+ সাইপারতমনি
৫০৫ইনস বিতর নর্ত বার এবিং এনসোনমনপ্রড ২০এসনপ অ্থবা অ্ন্যান্য গ্রুপ বিতর দুই বার প্রতোগ করতর্ত হতব।

(দমা: াহাঙ্গীর আলম)
ববজ্ঞার্নক কমিকতিা
কীটতত্ত্ব র্বিাগ।

(ড. জমাহাম্মদ আলী)
পর্রচালক
র্বটিআরআই।

