
 

চায়ে লুপার ক্যাটারপপলার পচপিতক্রণ ও পিেন্ত্রয়ণ টটক্সই ব্যবস্থাপিা 

 

লুপার ক্যাটারপপলার এক্টি অপতশে পাতা ভক্ষণক্ারী বালাই, যা ময়ের অপপরণত দশা (Larval stage)। ইহা Lepidoptera বয়গ ের 

Geometridae টগায়ের অন্তর্ভ েক্ত। বাাংলায়দয়শ অদ্যবপি Biston suppressaria Guen & Hyposidra infixaria Walk, 

িায়ম দুই প্রজাপতর ক্যাটারপপলার সিাক্ত ক্রা হয়েয়ে। এটি শুধু চা গায়ের পাতা ও কুঁপির ময়ে সীমাবদ্ধ িে, চা আবাদী সাংপিষ্ট োো প্রদািক্ারী 

তরু পবয়শষ ক্য়র Derris sp. জাতীে োো গায়ের পাতা ধ্বাংসক্ারী ক্ষপতক্ারক্ ক্ীট। লুপার ক্যাটারপপলার চা আবাদীয়ত পভন্ন পভন্ন অবন্থায়ি 

এবাং দশাে সারা বেরই অবস্থাি ক্য়র। তয়ব, অনুকূল পপরয়বয়শ সময়ে সময়ে এবাং পবপক্ষপ্তভায়ব চা আবাদীয়ত ইহার ধ্বাংসাত্মক্ আক্রমণ পপরলপক্ষত 

হে। সম্প্রপত পসয়লট ভযাপল সায়ক্েয়লর টবপশরভাগ চা বাগায়ি লুপার ক্যাটারপপলার আক্রমি ব্যাপক্ ভায়ব বৃপদ্ধ টপয়েয়ে। অনুপমত হয়ে ভপবষ্যয়ত চা 

পশয়ের জন্য এটি মুখ্য (Major) ক্ষপতক্ারক্ বালাই পহয়সয়ব গন্য হয়ত পায়র। 

লুপার ক্যাটারপপলার পচপিতক্রণ 

ক্ষপতক্ারক্ ক্যাটারপপলায়রর পপরণত দশা হয়লা মে (Moth)। পুরুষ ও স্ত্রী ময়ের পমলি পরবতী পিম টেয়ক্ই ক্যাটারপপলায়রর জন্ম হে। এটি 

ক্যাটারপপলায়রর ১ম লাভোল িাপ (1st
 inster) এবাং এ িায়পই ইহা চা গাে ও সাংপিষ্ট োোতরুর পাতা খাওো শুরু ক্য়র। ক্যাটারপপলার টমাট 

পাঁচটি লাভোল িাপ সম্পন্ন ক্য়র। পপরণত ক্যাটারপপলার টদখয়ত পপেয়ি ও পায়বে সবুজাব সাদা টরখা সমৃদ্ধ ধুসর বাদামী বয়ণ ের এবাং বাদামী মাো 

পবপশষ্ট। চলায়েরার জন্য এয়দর অগ্রভায়গ পতি টজািা পা এবাং পপেয়ির অাংশ দৃঢ়ভায়ব িরার জন্য এক্ টজািা ক্লাসপার রয়েয়ে। এয়দর প্রিাি 

ববপশষ্টয চলার সমে লুপ বতরী ক্য়র চয়ল। ৫ম িাপ অে োৎ ক্যাটারপপলায়রর পপরণত দশা টশয়ষ এটি পিশ্চল িায়প (Resting 

stage)/পপউয়পশয়ি (Pupation) গমি ও অবস্থাি ক্য়র। তৎপরবতী পপউয়পশি টেয়ক্ পুিরাে পূণ োঙ্গ ময়ের আপবভোব ঘয়ট। এভায়ব সারা 

বেয়র ৪-৫ টি টজিায়রশি (জীবি চক্র) সম্পন্ন হয়ে োয়ক্। 

আপবভোব ও অবস্থাি 

লুপার ক্যাটারপপলয়রর আক্রমণ সািারণত প্রুপিাং পরবতী বষ োর পূয়ব ে অে োৎ মাচ ে-এপপ্রল মায়স শুরু হে এবাং বষ োর টশয়ষ অে োৎ টসয়েম্বর-অয়টাবর 

মায়স পুিরাে টদখা যাে। পূণ োঙ্গ মে এ সময়ে চা আবাদীয়ত পবচরণ ক্য়র এবাং টক্ষে পবয়শয়ষ োোতরু বাক্য়লর গয়তে গুোক্ায়র পিম পায়ি। চা 

গায়ের অমসৃণ ক্ান্ড অেবা পিক্টবতী বাঁশ ঝািও পিম পািার উপযুক্ত স্থাি। প্রপতটি গুয়ে ২০০-৬০০ টি পিম োয়ক্। ক্যাটারপপলার চা গায়ের টয 

টক্াি স্থায়ি অবস্থাি ক্য়র পাতা খাওো শুরু ক্য়র। পপউয়পশয়ি অন্ধক্ার স্থাি পহয়সয়ব চা গায়ের দুই ক্ায়ন্ডর মেবতী অাংয়শ অেবা গায়ের টগািার 

মাটির ময়ে োক্য়ত এরা পেন্দ ক্য়র।  

ক্ষপতর প্রকৃপত ও িরি 

১। ক্যাটারপপলার চা গায়ের ক্পচ পাতার পক্িারা পেদ্র ক্য়র এবাং পয়র পক্িারা বরাবর টখয়ত োয়ক্। মেপশরা বায়দ সম্পূণ ে পাতাই টখয়ে টেয়ল। 

২। পাতা খাওো ও ক্যাটারপপলায়রর বৃপদ্ধ সমানুপাপতক্ হায়র বৃপদ্ধ পাে অে োৎ এটি আক্ায়র যত বি হয়ত োয়ক্ পাতা খাওোর পপরমািও তত   

    বািয়ত োয়ক্। 

৩। পূণ ে বেস্ক ক্যাটারপপলার পপরণত পাতা টখয়ত শুরু ক্য়র এবাং আক্রমণ ব্যাপক্ হয়ল পুয়রা গােটি পাতাপবহীি হয়ে পয়ি। 

 

 

 

 

বাাংলায়দশ চা গয়বষণা ইিপিটিউট 

(বাাংলায়দশ চা টবায়ি ের এক্টি অঙ্গ প্রপতষ্ঠাি) 

শ্রীমঙ্গল-৩২১০, টমৌলভীবাজার। 

টটপলয়োি : 08626-71225 

েযাক্স িাং : 08626-71930 

ই-টমইল : directorbtri@gmail.com 

ওয়েব : www.btri.gov.bd 



সমপিত ব্যবস্থাপিাে দমি টক্ৌশল 

১। যাপন্ত্রক্/পপরচয োগত পদ্ধপতিঃ 

িাস োরী অেবা পপরণত/অপপরণত আবাদীয়ত ক্যাটারপপলার আক্রময়ণর শুরুয়ত অেবা আক্রময়ণর মাো ক্ম হয়ল হাত বাোইয়ের মােয়ম তা সাংগ্রহ 

এবাং টময়র টেলা যাে। প্রুপিাংক্ালীি টসক্শি েপক্োং এর মােয়ম টসখায়ি লুপক্য়ে োক্া পপউপা (য়ক্াকি) ধ্বাংস ক্রা সম্ভব। হলুদ োঁদ 

ক্যাটারপপলায়রর মেয়ক্ আকৃষ্ট ক্য়র োয়ক্। তাই হলুদ োঁদ ব্যবহার ক্য়র পূণ োঙ্গ মে দমি ক্রা যাে। লুপায়রর পবক্ে টপাষক্ পহয়সয়ব চা আবাদীয়ত 

বগায়মডুলা, ক্িই, পশপরষ, টিপরস, জারুল, অিহর ও ক্াঠ বাদাম জাতীে উপিয়দ পবয়শষ িজর পদয়ত হয়ব। 

২। বজপবক্ দমিিঃ 

লুপার ক্যাটারপপলার পিেন্ত্রয়ণ বজব ব্যবস্থাপিা পহয়সয়ব পক্ছু পপ্রয়িটর, প্যারাপসটয়েট এবাং প্যায়োয়জিসমূহ টবশ ক্ায েক্রী। লাভোল প্যারাপসটয়েট 

পহয়সয়ব Bracon hebetor এক্টি গুরুত্বপূণ ে বায়ো ক্য়রাল এয়জন্ট, যার সঠিক্ প্রয়োগ সয়ন্তাষজিক্ দমি পিপশ্চত ক্য়র। এোিাও, 

মাইয়ক্রাপবোল এয়ন্টায়মাপ্যায়োয়জি Bacillus thuringiensis, লুপার পিেন্ত্রয়ণ সক্ষম।  

৩। রাসােপিক্ দমিিঃ  

রাসােপিক্ টে অপপরণত ক্যাটারপপলার দময়ি টযমি ক্ায েক্রী, পপরণত ক্যাটারপপলায়র টতমি ক্ায েক্রী িে। তাই অপপরণত অবস্থাে অে োৎ 

আক্রময়ণর শুরুয়ত যোযে ব্যবস্থা গ্রহি ক্রয়ত হয়ব। সয়ন্তাষজিক্ দময়ির জন্য ৫০০ পমপল. হায়র এমায়মপটি টবিজয়েট ৫এসপজ অেবা 

সাইপারয়মপিি ১০ইপস অেবা টিল্টায়মপিি ২.৮ইপস অেবা কইিালেস ২৫ইপস এর টয টক্াি এক্টি ৫০০ পল. পাপিয়ত পমপশয়ে সম্পূণ ে গাে 

ভায়লাভায়ব পভপজয়ে পদয়ত হয়ব। পসঞ্চি অবশ্যই পিন্ত পবয়ক্য়ল ক্রয়ত হয়ব। তয়ব, ৭ পদয়ির ময়ে অবশ্যই ২ে রাইন্ড টে ক্রা বাঞ্চিীে। 

পসঞ্চিক্ায়ল চা গায়ের উপয়রর এবাং মায়ঝর ক্যায়িাপপর ক্পচ ও পপরণত পাতাে পবয়শষ িজর পদয়ত হয়ব।  

 

 

 

 

         

 

                                              (a)                                                                      (b)  

                         (c)                                                            (d)                                                                  (e) 

 

পচে: বণ েিানুসায়র, মে Biston suppressaria Guen (a); Hyposidra infixaria Walk (b); পপরণত ক্যাটারপপলার (Fifth 

inster) (c); লুপার ক্যাটারপপলার আক্রান্ত পপরণত পাতা এবাং মাোপতপরক্ত আক্রময়ণ পাতাপবহীি চা বুশ (d) & (e). 

 

(য়মা: জাহাঙ্গীর আলম) 

ববজ্ঞাপিক্ ক্ম েক্তো 

ক্ীটতত্ত্ব পবভাগ। 

 (ি. টমাহাম্মদ আলী) 

পপরচালক্ 

পবটিআরআই। 
 


