
লেবু চাষে বিস্তাবিত বিিিণী 

জাষতি তথ্য 

জাষতি নাম : সীডষেস লেবু 

জনবিয় নাম : লনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(বিএআিআই) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে েম্বাষট, িাইষি আিিণ মসৃণ। িষসি পবিমাণ  ৪২%। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফে েম্বাষট, িাইষি আিিণ মসৃণ। গাছিবত ফষে সাংখ্য ১৯০ টি। িষসি পবিমাণ ৪২%। বিটাবমন বস ৪৬ বম.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু। িছষি দুিাি ফে 

লেয়।ফষেি ওজন ১৩০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৫৫ - ৬০ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ টি 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)। 

ফসে লতাোি সময় : 

মাঘ-ফাল্গুষন ফুে আষস এিাং বজষ্ঠয-আোঢ় মাষস ফে সাংগ্রে। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

জাষতি নাম : িাবি লেবু-১ 

জনবিয় নাম : এোবচ 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআিআই) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে বডম্বাকৃবত, িাইষি আিিণ অমসৃণ ও পুরু। িষসি পবিমাণ ২৫%। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফে বডম্বাকৃবত, িাইষি আিিণ অমসৃণ ও পুরু। গাছিবত ফষে সাংখ্য ১৫০ টি। িষসি পবিমাণ ২৫%। বিটাবমন বস ৩২ বম.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু। িছষি 

দুিাি ফে লেয়।িবতটিি গড় ওজন ২৬০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৫৫ - ৬০ 



লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ টি 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি(জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)। 

ফসে লতাোি সময় : 

ফাল্গুন-জ্চষে ফুে আষস এিাং োিন-িাদ্র মাষস ফে সাংগ্রে। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

জাষতি নাম : িাবি লেবু-২ 

জনবিয় নাম : লনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআিআই) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে লগাোকাি, িাইষি আিিণ মসৃণ। িষসি পবিমাণ ৩২%। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফে লগাোকাি, িাইষি আিিণ মসৃণ। গাছিবত ফষে সাংখ্য ১৮৬ টি।শাঁস সাো, খুি িসাষো, িষসি পবিমাণ ৩২%। বিটাবমন বস ৮৪ বম.গ্রা/১০০ 

গ্রাম লেবু।িবতটিি গড় ওজন ৮০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪৫ - ৪৮ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১২ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ টি 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)।  

ফসে লতাোি সময় : 

ফাল্গুন-জ্চষে ফুে আষস এিাং আোঢ়-োিণ-মাষস ফে সাংগ্রে । 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 



 

জাষতি নাম : িাবি লেবু-৩ 

জনবিয় নাম : লনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআিআই) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে লগাোকাি, িাইষি আিিণ খুি মসৃণ। িষসি পবিমাণ ৩৮%। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

নাবি জাত। গাছ লছাট ও খাড়া। ফে লগাোকাি, িাইষি আিিণ খুি মসৃণ। গাছিবত ফষে সাংখ্য ২১০ টি। িষসি পবিমাণ ৩৮%। বিটাবমন বস ৬২ 

বম.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু।িবতটিি গড় ওজন ৫৫ গ্রাম। লেষশি সি িে চাষেি উপষ াগী।  

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৩৮ - ৪০ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১০ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)।  

ফসে লতাোি সময় : 

বচে-জ্িশাষক ফুে আষস এিাং িাদ্র-আবিন মাষস ফে সাংগ্রে। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

জাষতি নাম : িাউ কাগজী লেবু ১ 

জনবিয় নাম : কাগজী লেবু 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে বিিবিদ্যােয় (বিএইউ) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে লগাোকৃবত, মসৃণ। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

উচ্চ ফেনশীে িািমাবস জাত।িবতটিি গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৫৫ - ৬০ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ 



উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক) 

ফসে লতাোি সময় : 

জুোই-আগি িা োিণ-িাদ্র। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবেতথ্যসাবি িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮ 

 

জাষতি নাম : িাউ লেবু ২ 

জনবিয় নাম : লসষেড এোবচ 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে বিিবিদ্যােয়(বিএইউ) 

ফেষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফে লগাোকৃবত, মসৃণ। 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফে লগাোকৃবত, মসৃণ। উচ্চ ফেনশীে িািমাবস জাত।িবতটিি গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ২০-৩০ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬ - ৭ 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)।  

ফসে লতাোি সময় : 

জুোই-আগি িা োিণ-িাদ্র। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবেতথ্যসাবি িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতি নাম : িাউ লেবু ৩ 

জনবিয় নাম : লসবম সীডষেস 

http://www.ais.gov.bd/
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উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে বিিবিদ্যােয় (বিএইউ) 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফে লগাোকৃবত, মসৃণ। উচ্চ ফেনশীে িািমাবস জাত।িবতটিি গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৬০-৭০ 

লেক্টি িবত ফেন (টন) : ১৫-২৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজি পবিমান : ৬-৭ 

উপষ াগী ভূবমি লেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : লোআঁশ 

উৎপােষনি লমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

লম লেষক অষক্টািি (জ্জযষ্ঠ লেষক কাবতিক)। 

ফসে লতাোি সময় : 

জুোই-আগি িা োিণ-িাদ্র। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবেতথ্যসাবি িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮ 

 

পুবষ্ট্মাষনি তথ্য 

পুবষ্ট্মান : 

লেবুি িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষ াগী অাংষশ ৮৮.৪ গ্রাম জেীয়, ০.৬বমবে গ্রাম খবনজেিণ, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ০.৩ গ্রাম আবমে, ১০ গ্রাম শকিিা, ৪০ 

বমবেগ্রাম কযােবসয়াম, ২.৩ বমবেগ্রাম লেৌে, ০.০৩ বমবেগ্রাম, বিটাবমন বি-২ ৪৭ বমবেগ্রাম বিটাবমন-বস ও ৪৭ বমবেগ্রাম খাদ্যশবক্ত িষয়ষছ।   

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে ডাইবি, কৃবে তথ্য সাবি িস. ২০১৭। 

িীজ ও িীজতোি তথ্য 

িণ িনা : গাষছি লগাড়াি বেষক জেষশােক লিি েষেই লকষট লফেষত েষি। গাষছি বিতষিি বেষক ল সি ডােপাো সূ িাষোক পায় না লসসি দূি িে, 

লিাগাক্রান্ত শাখা িশাখা বনয়বমত লকষট লফেষত েষি। মধ্য িাদ্র লেষক মধ্য কাবতিক (ষসষেম্বি-অষক্টািি) ছাঁটাই কিাি উপযুক্ত সময়। ডাে কাটাি 

পি কবতিত স্থাষন লিাে ি লপষিি িষেপ বেষে ছোষকি আক্রমণ েষি না। 

িাে িীজ বনি িাচন : 

িীজ েষক িাংশ বিস্তাষি জাষতি মান ঠিক োষক না, ফেন লেবিষত আষস; তাই গুটী কেম কিাই উত্তম। িে িাি শুরুষত গুটি কেম করুন। এক লেষক 

লেড়   িসষিি সুস্থ সিে, বনষিাগ ও িাোইমুক্ত লপবিষেি মতন লমাটা ডাে বনি িাচন করুন। অেিা  লেড় িসষিি সুন্থ সিে, বনষিাগ ও িাোইমুক্ত 

লপবিষেি মতন লমাটা ডাে বনি িাচন কষি বতন  লচাক বিবশষ্ট্ ২০-২৫ লসবম  খন্ড কষি  বনন। 

িীজতো িস্তুতকিণ : সুবনস্কাবশত ও লসষচি সুবিধাযুক্ত উচু লিৌদ্রজ্জ্বে স্থাষন ১.২৫ লসবম চওড়া ও সুবিধাজনক েম্বা চািাতো বতবি করুন। ২ 

চািাতোি মাষঝ ২৫-৩০ লসবম নাো িাখুন।নাোি মাটি, বিটিমাটিি সাষে সম পবিমাণ বজি সাি বমবশষয় বেন।মাটি স্যাঁতস্যাঁষত েিাি স ম্ভািনা 

োকষে নাোি গিীিতা িিািি ৫-৭ লসবম লখায়া স্তি বেষয় এি উপি১৫ লসবম উঁচু বজি সাি বমষশে মাটিি স্তি বিবছষয় চািাতো িন্তুত করুন। 

িষয়াজষন ছায়াি ব্যিস্থা িাখুন। 

http://www.ais.gov.bd/


 

 

িীজতো পবিচচ িা : চািাতোয় ২-৩ ইবি দূষি দূষি সাবি কষি সমদূষি একই বেষক লতিছা কষি একটি লচাখ মাটিি বনষচ িবসষয় বেন। িষয়াজষন 

কাটিাং এি উপষিি কাটা স্থান আেকাোি িষেপ বেন। কাটিাং োগাষনাি পি লগাড়ায় োেকা লসচ বেন এিাং কষয়ক বেন ছায়াি ব্যিস্থা করুন। লেষক 

গুটি কেম লকষট এষন লিাপষণি আগ প িন্ত(সপ্তােখাষনক) চািাতোয় ছয়াযুক্ত স্থাষন লিষখ বেন। িষয়াজষন চািাি উপি পাবনি োল্কা বছটা বেন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

চাে পদ্ধবতি তথ্য 

চােপদ্ধবত : 

মাটিি িকাি লিষে ৪-৬ টি চাে ও মই বেষত েষি । িেম চাে গিীি েওয়া েিকাি । এষত লসচ ও বনষ্কাশন  সুবিধাজনক, পবিচ িা সেজ, এিাং 

লসষচি পাবনি  অপচয় কম েয় ।।সাি লশে চাষেি সময় িষয়াগ কিষত েষি। োইন লেষক োইন ৯৮-১১৮ ইবি এিাং চািা লেষক চািা ৯৮-১১৮ 

ইবি দূষি োগাষত েষি ।  

জবম লশাধন সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

িীজ লশাধন সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

মাটি ও সাি ব্যিস্থাপনাি তথ্য 

মৃবত্তকা : 

পাবন জষমনা এমন োেকা লোআঁশ ও মধ্যম অম্লীয় মাটি 

 

মৃবত্তকা পিীক্ষা গষিেণাগাষিি ঠিকানা : 

মৃবত্তকা সম্পে উন্ন ়ন ইনবিটিউটবিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

সাি পবিবচবত : 

সাি পবিবচবত বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

লিজাে সাি লচনাি উপায় : 

লিজাে সাি শনাক্তকিণ সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

 

 

 

ফসষেি সাি সুপাবিশ : 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him


  

সাষিি নাম 

  

                           সাষিি পবিমাপ      

১-২ িছি ৩-৫ িছি ৬ িছষিি অবধক 

লগািি/কষম্পাি ১৫ লকবজ ২০ লকবজ ২৫লকবজ 

ইউবিয়া ১৫০-২০০গ্রাম ৪০০ গ্রাম ৫০০ গ্রাম 

টিএসবপ ১৫০-২০০গ্রাম ৩০০ গ্রাম ৪০০ গ্রাম 

এমওবপ ১৫০-২০০ গ্রাম ৩০০ গ্রাম ৪০০ গ্রাম 

  

সাি িষয়াষগি পদ্ধবতিঃ সাি সমান বতন বকবস্তষত িষয়াগ করুন। িেম বকবস্ত িে িাি শুরুষত (জ্িশাখ-জ্জষ্ঠয), ২য় বকবস্ত মধ্য িাদ্র লেষক মধ্য কাবতিক 

(ষসষেম্বি-অষক্টািি) এিাং তৃতীয় বকবস্ত মাঘ-ফাল্গুন (ষফব্রুয়ািী)।পাোড়ী এোকায় অেিা প িাপ্ত জায়গা না োকষে শািে দ্বািা গতি কষি সাি িষয়াগ 

কিা ল ষত পাষি। একটি পূণ িিয়স্ক গাষছি লগাড়া লেষক লসায়া ২ োত লেষক লসায়া ৩ োত দূি লেষক শুরু কষি ৭.৫ োত প িন্ত সাি িষয়াগ করুন। 

গাষছ সাি িষয়াষগি পি এিাং খিাি সময় বিষশে কষি ফষেি গুটি আসাি সময় পাবন লসচ বেন। তাছাড়া লগাড়াি আগাছা পবিষ্কাি ও মাটি লেো 

লিষে বেন। মাটিি  উি িিতা লিষে সাষিি মাো কম লিবশ করুন।ষেবু গাষছি জয ব লিািণ ও যাগাগষনবশয়াম সািও িষয়াজন।  

অনোইন সাি সুপাবিশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, লসষেম্বি, ২০১৭। 

 

লসষচি তথ্য 

লসচ ব্যিস্থাপনা : 

চািা োগাষনাি পিপিই চািাি লগাঁড়ায় পাবন বেন। চািা োগাষনাি পি লিশ বকছুবেন প িন্ত ঝণ িা বেষয় লসচ বেষত েষি। অবধক ফেষনি জয ব ফুে 

আসা ও ফষেি িাড়ন্ত সমষয় লসচ বেষত েষি। খিা লমৌসুষম মাটিষত িষসি অিস্থা বুষঝ ১০-১৫ বেন পিপি লসচ বেষত েষি। িে িাকাষে গাষছি লগাঁড়ায় 

 াষত পাবন জমষত না পাষি লসজয ব বনকাশ নাোি ব্যিস্থা কিষত েষি। 

লসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1: জোিদ্ধতা সেয কিষত পাষি না বিধায় িে িাকাষে লগাড়ায় পাবন জমষত বেষিন না।মােবচাং এি ব্যিস্থা বনন। 

তষথ্যি উৎস : 

ফে উৎপােষনি উন্নত কোষকৌশে, ২০১১, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(বিএআিআই)।  

আগাছাি তথ্য 

আগাছাি নাম : দুি িা 

আগাছা জন্মাষনাি লমৌসুম : খবিষফ লিবশ িাষড়। খিা সইষত পাষি । এবিে লেষক জুোইষয়ি মাষঝ ফুে লফাষট ও িীজ িাবত্ত েয় ।মাঝাবি লেষক উঁচু 

জবমসে িায় সিখাষন আষকা িা ছায়াষত এি বিচিণ । 

আগাছাি ধিন : ব্হুিে িজীিী লসজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা। 

http://www.frs-bd.com/


িবতকাষিি উপায় : 

মাটিি অগিীষি আগাছাি কন্দমূে বনড়াবন, লকাোে, োেে  বেষয় ও োতষড় তুষে শুবকষয় লমষি লফলুন । 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণািষেি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষিম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : মুো/িাোইে 

আগাছা জন্মাষনাি লমৌসুম : খবিষফ লিবশ িাষড় ।জুন লেষক অষক্টািষিি মাষঝ ফুে লফাষট ও িীজ িাবত্ত েয় । 

আগাছাি ধিন : ব্হুিে িজীিী লসজ/বিরুৎ জাতীয় আগাছা। 

িবতকাষিি উপায় : 

বনয়বমত জবম প িষিক্ষণ করুন। লসচ ও সাি লেিাি পি লজা আসা মাে  বনবড়ষয় আগাছা িাছাই। 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণািষেি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষিম্বি, ২০১৩। 

আিোওয়া ও দুষ িাগ তথ্য 

িাাংো মাষসি নাম : বচে 

ইাংষিবজ মাষসি নাম : এবিে 

ফসে ফেষনি সময়কাে : সািা িছি 

দুষ িাষগি নাম : খিা 

দুষ িাগ পূি িিস্তুবত : 

লসচ নাো, লসচ  ন্ত্র িস্তুত িাখুন।মােবচাং এি ব্যিস্থা িাখুন। 

কৃবে আিোওয়াি তথ্য লপষত বিক করুন 

দুষ িাগকােীন/দুষ িাগ পিিতী িস্তুবত : 

ঝন িা বেষয় গাষছি লগাড়ায় লসচ বেন।মােবচাং এি ব্যিস্থা বনন। 

দুষ িাগ পূি িিাতিা : গণ মাধ্যষম িাতিা লশানা 

িস্তুবত : সাবিষত গাছ োগান জবমষত লসষচি নাো বতবি কষি িাখুন। িাবত্ত ফে তুষে লফলুন। 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণািষেি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষিম্বি, ২০১৩। 

 

লপাকাি তথ্য 

লপাকাি নাম : লেবুি কাে জাি লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : জািষপাি িায় -০.৮ বমবম েম্বা, নিম ও বডম্বকাি । এিা োেকা লেষক গাঢ় সবুজ, নীেষচ, লিগুবন, কাষো িষেি েষয় োষক। 

গাষছি নিম ও কবচ অাংষশ েেষিষধ লেষক িস চুষে খায়। 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE


ক্ষবতি ধিণ : িাচ্চা ও পূণ িিয়স্ক উিয় অিস্থাষতই লেবু গাষছি পাতাি িস খায়। ফষে লেবু গাষছি সষতজ অিস্থা িাধািাপ্ত েয়, পাতা কুঁকষড়  ায়, 

কবচ পাতা বিকৃত েয়, আক্রান্ত লকামে শাখা বিবিন্নিাষি লেঁষক  ায়। এি আক্রমষণ ল  মধুিস বনিঃসিণ কষি তাষত সুটি লমাল্ড ছোষকি আক্রমণ 

ঘষট। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, চািা 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাণ্ড , পাতা , ফুে 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে ইবমডাষিাষিাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষ মন এডমায়াি অেিা টিষডা ৭-১০ বমবেবেটাি / ২মুখ) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

গাষছ পাতাি উপি ও বনচ বেক বেষয় ছাই বছটান।বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

লপাকাি নাম : লেবুি িজাপবত 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : পাখা োেকা কাষো িষেি ও পাখা উপবি িাগ হ্লুে িষে সুন্দি রুষপ অোংকৃত। পাখাি বনষচি িাগ বকছুটা সাোষট। ।শিীষি 

িড় িড় লজাড়া োগ আষছ। 

ক্ষবতি ধিণ : অল্প কয়স্ক কীড়া লেবু গাষছি চকচষক োেকা েলুোি সবুজ কবচ পাতা লখষত পছন্দ কষি । কবচ পাতাি বকনািা লেষক শুরু কষি 

মধ্যবশিা প িন্ত লখষয় লফষে । কখষনা কখষনা পবিপক্ক পাতা লখষত শুরু, এমনবক সম্পূণ ি গাষছি পাতা লখষয় গাছ পাতাশূণ্য কষি লফষে। 

ক্ষবতি েক্ষণ : অল্প কয়স্ক কীড়া লেবু গাষছি চকচষক োেকা েলুোি সবুজ কবচ পাতা লখষত পছন্দ কষি । কবচ পাতাি বকনািা লেষক শুরু কষি 

মধ্যবশিা প িন্ত লখষয় লফষে । কখষনা কখষনা পবিপক্ক পাতা লখষত শুরু, এমনবক সম্পূণ ি গাষছি পাতা লখষয় গাছ পাতাশূণ্য কষি লফষে। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , কবচ পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ল মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি ) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।    

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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অয বায ব : 

 খনই লেবু গাষছ বডম, কীড়া ও পুত্তবে লেখা  াষি, তখনই োত বেষয় সাংগ্রে কষি মাটিষত পু ুঁষত লফষে িা পুবড়ষয় বেষয় এ লপাকা ধ্বাংস করুন। 

*আক্রান্ত লেবু গাছ ঝাবক বেষয় কীড়া সাংগ্রে কষি লকষিাবসন বমবেত পাবনষত ডুবিষয় লমষি এ লপাকা বনয়ন্তণ করুন।। ৫-৭বেন অন্তি এ পদ্ধবত 

ব্যিোি করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি পাতা সুড়েকািী লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : মে িা পূণ িাে লপাকা লমষট লেষক কােষচ িষেি। মাষঝ েেষে লছাপ লছাপ পাখাি লপছষনি বেক সামায ব উঁচু।৩ বেষনি মষধ্য 

বডম ফুষট েেষে িষেি ২-৩ বমবম (০.০৭- ০.১১ ইবি) আকাষিি কীড়া পাতাি বিতষি আঁকািাঁকা সুড়ে কষি চষে। 

ক্ষবতি ধিণ : এ লপাকাি কীট পাতাি উপ ত্বষকি নীষচ আঁকািাঁকা সুড়ে কষি সবুজ অাংশ কষড় কষড় লখষয় লফষে। োগ লশষে িাোবম েষয় শুবকষয় 

 ায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকষড়  ায়। তীব্র আক্রমষণ গাষছি বৃবদ্ধ ও ফেন কষম  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , কবচ পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন।শীষতি সময় বিষশে কষি জানুয়াবি-ষফব্রুয়াবি মাষসি মষধ্য আক্রান্ত পাতা ছাঁটাই কষি পুবড়ষয় বেন । 

অয বায ব : 

িবত বেটাি পাবনষত ১২০ বমবেবেটাি বনষমি বখষেি িস িা বনম লতে বমবেত কষি আক্রান্ত গাষছ িাে িাষি পাতা বিবজষয় লে করুন।১০-

২০বেটাি পাবনষত ১ লকজী বনষমি বখে বমবশষয় ১৫ বেন অন্তি লে করুন।তামাক বন িাস ও সািান লগাো পাবন লে কষি বেষেও এ লপাকা েমন 

েয় । 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবু গাষছি কান্ড বছদ্রকািী লপাকা 

লপাকা লচনাি উপায় : পূণ িাে মষেি লেে অনুজ্জ্বে ধাতি সবুজ লেষক গাঢ় লিগুবন। উপষিি পাখাি মধ্য িাষগ েম্বােবম্বিাষি েেষে বছট আষছ। এষেি 

শূে িায় শিীষিি সমান।কাষণ্ড কীড়াি িাং েলুে। 

ক্ষবতি ধিণ : এই লপাকাি কীড়া লেবু গাষছি ডগায় বছদ্র কষি। আক্রান্ত ডগা মষি লগষে কীড়া বেক পবিিতিন কষি বনষচি বেষক লনষম গাষছি িড় 

িড় শাখায় সুড়ষেি সৃবষ্ট্ কষি এিাং মাষঝ মাষঝ গতি খু ুঁড়ষত োষক । সুড়ে মুষখ একিকাি আঁঠাে পোে ি লিি েয় । আক্রান্ত ডগা আষস্ত আষস্ত 

কাষো েষয় মষি  ায় । ডগা মািা  াওয়াি পি কীড়া িধান কাষন্ড সুড়ষেি সৃবষ্ট্ কষি। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : ডগা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে োয়াবমেক্সাম+ষিাোয়ািাবনবেিে জাতীয় কীটনাশক (ষ মন িবেউম লেবক্স ৫ বমবেবেটাি অেিা ১মুখা ) অেিা সাইপািষমবিন 

জাতীয় কীটনাশক (ষ মন ওস্তাে ২০ বমবেবেটাি অেিা যাগাবজক অেিা কট ১০ বমবেবেটাি) িবত ১০বেটাি পাবনষত বমবশষয় ডগায় লে কিষত 

েষি ১০-১২ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন।ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন। 

অয বায ব : 

গষতিি মুষখ কীড়া কাষঠি গুড়া জমা কষি । েঠাৎ কষি গুুঁড়া সবিষয় গুড়াি বনষচ লুবকষয় োকা কীড়া ধষি লমষি লফলুন ।গষতিি মষধ্য বশক িা লপাক 

ঢুবকষয় খু ুঁবচষয় লপাকা লমষি লফলুন।  

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি মাকড় 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লেবুি মাকড় 

লপাকা লচনাি উপায় : পূণ িিয়স্ক োে মাকড় খুিই খুিই খুষে, সাধািণত খাবে লচাষখ লেখা  ায় না। এিা লছাট েে লেঁষধ পাকাি বনষচ োষক। বডম্বাকাি, 

পুরু, ০.৫ বমবম েম্বা, ৪ লজাড়া পা। সাো, েেষে িা োে ধিষনি। 

ক্ষবতি ধিণ : পূণ ি িয়স্ক ও িাচ্চা মাকড় একটি শাখাি কবচ পাতায় আক্রমন কষি ও পাতাি িস চুষে লনয়। পাতা বিতষিি বেষক কুঁকবড়ষয়  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে সােফাি গ্রুষপি (কমুোস বডএফ িা িষনাবিট ৮০ ডবিউবজ িা বেওবিট ৮০ ডবিউবজ িা সােষফাোক ৮০ ডবিউবজ, 

যাগাকসােফাি ৮০ ডবিউবজ িা সােষফটক্স ৮০ ডবিউবজ) িবত ১০ বেটাি পাবনষত ২৫০ গ্রাম বমবশষয় লে কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি বমবেিাগ িা ছাতিা লপাকা 

http://pest2.bengalsols.com/
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লপাকাি স্থানীয় নাম : : লেবুি ছাতিা লপাকা 

লপাকা লচনাি উপায় : ৩-৪ বমবম আকাষিি লগাোবপ িষেি, বডম্বাকাি লপষটি বেক খাঁজকাটা। গাষয় সাো তুোি মষতা আিিণ োষক। এিা েে 

লেঁষধ োষক। 

ক্ষবতি ধিণ : এিা পাতা ও ডাষেি িস চুষে লনয় ফষে গাছ দুি িে েয়। লপাকাি আক্রমষণ পাতা, ফে ও ডাষে সাো সাো তুোি মত লেখা  ায়। 

অষনক সময় বিঁপড়া লেখা  ায়। এি আক্রমষণ অষনক সময় পাতা ঝষি  ায় এিাং ডাে মষি  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , কবচ পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি 

১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি।    

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন।ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাঁটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাঁটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন। পবিস্কাি কিাি পি একটি ছোক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি লস্কে/ষখাসা লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লেবুি লখাসা লপাকা 

লপাকা লচনাি উপায় : ২-৩ বমবম বডম্বাকৃবতি িাোবম লেষক ধূসি িষেি লপাকা িাচ্চাসে েেষিষধ গাষছি ডাষে শক্ত কষি লেষগ োষক। লখােস 

আঁষশি মষতা। 

ক্ষবতি ধিণ : তুোি মত কশন আকৃবতি এ লপাকা লেবু গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে লেষক িস চুষে লখষয় গাষছি ক্ষবত কষি । 

িস চুষে খাওয়াি সময় এিা গাষছি িষসি মষধ্য এক িকাি বিোক্ত পোে ি অন্তিঃষক্ষপ কষি । ফষে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফষেি উপি েেষে োগ 

লেখা  ায় । আক্রান্ত গাষছি সমস্ত পাতা ফযাকাষশ েষয় ল ষত পাষি। 

ক্ষবতি েক্ষণ : 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , কবচ পাতা , ফে 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ল মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি ) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।   

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
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পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন।ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন।পবিস্কাি কিাি পি একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত ডাে সাংগ্রে কষি পুবড়ষয় লফলুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি কশন লস্কে লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : তুোি মত কশন আকৃবতি এ লপাকা েেষিষধ গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে েষত িস চুষে খায়। 

ক্ষবতি ধিণ : তুোি মত কশন আকৃবতি এ লপাকা লেবু গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে েষত িস চুষে লখষয় গাষছি ক্ষবত কষি । 

িস চুষে খাওয়াি সময় এিা গাষছি িষসি মষধ্য এক িকাি বিোক্ত পোে ি অন্তিঃষক্ষপ কষি । ফষে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফষেি উপি েেষে োগ 

লেখা  ায় । আক্রান্ত গাষছি সমস্ত পাতা ফযাকাষশ েষয় ল ষত পাষি। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : ডগা , কবচ পাতা , ফে 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫ বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি কশন লস্কে লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : তুোি মত কশন আকৃবতি এ লপাকা েেষিষধ গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে েষত িস চুষে খায়। 

ক্ষবতি ধিণ : তুোি মত কশন আকৃবতি এ লপাকা লেবু গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে েষত িস চুষে লখষয় গাষছি ক্ষবত কষি । 

িস চুষে খাওয়াি সময় এিা গাষছি িষসি মষধ্য এক িকাি বিোক্ত পোে ি অন্তিঃষক্ষপ কষি । ফষে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফষেি উপি েেষে োগ 

লেখা  ায় । আক্রান্ত গাষছি সমস্ত পাতা ফযাকাষশ েষয় ল ষত পাষি। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : ডগা , কবচ পাতা , ফে 

http://pest2.bengalsols.com/
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লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫ বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি কাে মাবছ লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : পূণ িাে লপাকা লেখষত গাঢ় কাষো িষেি পাখা লধাঁয়াষট। সামষনি পাখায় অবনয়বমত আকৃবতি ৪টি সাো এোকা আষছ। লখাসাি 

মষতা িাচ্চা, গাষয়ি িাং চকচষক কাষো। লচাখ িক্ত িষণ িি। লেষেি বকনািা শক্ত লছাট লোমা োকা। 

ক্ষবতি ধিণ : িাচ্চা ও পূণ িিয়স্ক উিয় অিস্থাষতই লেবু গাষছি পাতাি িস লশােণ কষি ক্ষবত কষি । ফষে লেবু গাষছি সষতজ অিস্থা িাধািাপ্ত েয়, 

পাতা কুঁকষড়  ায়, কবচ পাতা বিকৃত েয়, লেবুি পাতা ও ডগা স্বািাবিক বৃবদ্ধ ব্যােত েয় ।এি আক্রমষন ল  মধুিস বনিঃসিণ কষি তাষত সুটি লমাল্ড 

ছোষকি আক্রমণ ঘষট। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , কবচ পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে ইবমডাষিাষিাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষ মন এডমায়াি অেিা টিষডা ৭-১০ বমবেবেটাি / ২মুখ) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন।ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাঁটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাঁটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন। পবিস্কাি কিাি পি একটি ছোক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত গাষছ ধূষপি লধাঁয়া বেষে কাষো মাবছ চষে  ায়।  

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি সাইবেড িাগ 

http://pest2.bengalsols.com/
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লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : মাো সু ুঁচাষো, শিীষিি িে িাোবম। পাখ বঝল্লীময়, িায় স্বচ্ছ এিাং বপছষনি পাখা সামষনি পাখাি লচষয় পাতো ও লছাট। 

িাচ্ছা উঁকষনি মষতা, িে কমো।কবচ পাতা ও মুকষেি উপি িচুি পবিমাষণ লেখা  ায়। 

ক্ষবতি ধিণ : এ লপাকাি িাচ্চা িা বনম্ফ লেবু গাষছি পাতা, পাতাি লিাঁটা, কবচ ডগা এিাং ফে েষত িস চুষে লখষয় গাষছি ক্ষবত কষি । িস চুষে 

খাওয়াি সময় এিা গাষছি িষসি মষধ্য সাইট্রাস গ্রীবনাং লিাষগি িাইিাস িেন কষি এিাং বমবষ্ট্ আঠাষো পোে ি বনিঃসিণ কষি । আক্রান্ত গাষছি পাতা 

ফযাকাষশ েষয় ল ষত পাষি এিাং কুঁকষড়  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , কবচ পাতা , ফে 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ল মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি ) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় কীটনাশক 

(বিষজে ১০-১৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।     

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাঁটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাঁটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন। পবিস্কাি কিাি পি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি সাো মাবছ লপাকা 

লপাকাি স্থানীয় নাম : : লনই 

লপাকা লচনাি উপায় : সাো দুটি পাখাযুক্ত লপাকা। লেখষত পানপাতা/হৃেবপষন্ডি মষতা। স্ত্রী মাবছ পাতাি বনষচ চক্রাকাষি লমাষমি আিিষণ বডম 

পাষি। বডম ফুষট অনুরূপ লছাট িাচ্চািা সাো তুোি মষতা আিিষণি বনষচ লুবকষয় োষক। 

ক্ষবতি ধিণ : এিা পাতাি িস চুষে খায় ফষে গাছ দুি িে েষয় পষড়। পাতায় অসাংখ্য সাো সাো পাখাযুক্ত মাবছ লেখা  ায় । গাষছ নাড়া বেষে লপাকা 

উষড়  ায়। 

ক্ষবতি েক্ষণ : এিা পাতাি িস চুষে খায় ফষে গাছ দুি িে েষয় পষড়। পাতায় অসাংখ্য সাো সাো পাখাযুক্ত মাবছ লেখা  ায় । গাষছ নাড়া বেষে লপাকা 

উষড়  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, চািা, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , কবচ পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে ইবমডাষিাষিাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষ মন এডমায়াি অেিা টিষডা ৭-১০ বমবেবেটাি / ২মুখ) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
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িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। 

অয বায ব : 

১০ বেটাি পাবনষত ৪০ গ্রাম বডটািষজে গুষে আক্রান্ত পাতায় লে করুন।  

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি পাতা লমাড়াষনা লপাকা 

লপাকা লচনাি উপায় : োেকা েেষে লেষক োেকা িাোবম পাখাযুক্ত মে। উিয় পাখায় আড়াআবড় কাষো লিখা আষছ।নিীন পাতায় বডম পাষড়। 

োো বেষয় পাতা মুবড়ষয় পাতাি সবুজ অাংশ কুঁষড় খায়। 

ক্ষবতি ধিণ : এিা পাতা মুবড়ষয় পাতাি সবুজ অাংশ লখষয় লফষে। িড় গাষছি জয ব লিবশ ক্ষবতকি না েষেও লছাট গাছষক অষনক সময় পেশুয ব 

কষি লফেষত পাষি। 

আক্রমষণি প িায় : িাড়ন্ত প িায়, ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা 

লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি) অেিা িবপষকানাজে জাতীয় কীটনাশক 

(টিল্ট ২৫০ইবস ৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত 

েষি।     

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত পাতা লপাকাসে সাংগ্রে কষি ধ্বাংস করুন।  

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লপাকাি নাম : লেবুি বিঁপড়া 

লপাকা লচনাি উপায় : অবত পবিবচত লপাকাি মাষঝ লছাট োে ও কাে বিঁপড়া লিশ ক্ষবত কষি। এষেি লেে মাো লমাটা ধি েম্বাষট এিাং লপট লমাটা 

ও েম্বাষট । পুরুে ও স্ত্রীি কখষনা কখষনা পাখা গজায়। জাি লপাকাষেি এিা পােন কিাি জয ব গাষছি ডগায় েেেিদ্ধ োষক। 

ক্ষবতি ধিণ : এিা সাধািণত সিাসবি ক্ষবত কষিনা। বকন্তু অষনক সময় গাষছি লগাড়াি মাটি সাবিষয় লফষে, ফষে গাছ পষড়  ায়। অষনক সময় গাছ 

মািা  ায়। 

আক্রমষণি প িায় : পূণ ি িয়স্ক 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা, ডগা 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
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লপাকাি ল সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ ি িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে ল্যামডা-সাইেযাষোবিন জাতীয় কীটনাশক (কযািাষট ২.৫ ইবস অেিা ফাইটাি প্লাস ২.৫ ইবস ১৫ বমবে /৩ মূখ) ১০ বেটাি িবত 

৫ শতষক লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত গাছ/িাগান পবিেশ িন করুন।ষকান কীটনাশক ব্যিোষিি িষয়াজন লনই । লছাট লকান পাষে সমায ব লকষিাবসন লিষখ বেষে বিঁপড়া লসখান 

লেষক চষে  ায়। 

অয বায ব : 

গাষছি লগাঁড়াি মাটি কবপষয় লসখাষন বফবনশ পাউডাি বছটিষয় বেষত েষি। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

লিাষগি তথ্য 

লিাষগি নাম : লেবুি আগামিা লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : লনই 

লিাষগি কািণ : ছোক 

ক্ষবতি ধিণ : পুষিা গাছ িা গাষছি ডাে আগা লেষক শুরু কষি ক্রমশ বনষচি বেষক মষি ল ষত লেখা  ায়। ধীষি ধীষি সম্পূণ ি গাছ মষি  ায়। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : ডগা 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রান্ত গাষছ ইষন্ডাবফে এম-৪৫ িা ১% লিাষে িাবমেণ লে কিষত েষি।কপাি অবক্সষিািাইড জাতীয় ( কিাবিট ৪০ গ্রাম ) িবত ১০ বেটাি পাবনষত 

বমবশষয় লে করুন।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

অয বায ব : 

পবিচা িাি মাধ্যষম গাছষক সিে িাখষত েষি। সময়মত প্রুবনাং কষি, আক্রান্ত অাংশ অপসািণ কষি গাছ পবিস্কাি পবিচ্ছন্ন িাখুন। আক্রান্ত ডাে সবুজ 

অাংশ সে লকষট লসখাষন লিাষে িাষপি োগাষত েষি।   

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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লিাষগি নাম : লেবুি সুটিষমাল্ড লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : লনই 

লিাষগি কািণ : ছোক।বমবেিাগ িা জািষপাকা িা সাো মাবছি আক্রমন। 

ক্ষবতি ধিণ : পাতায়, ফষে ও কাষন্ড কাে ময়ো জষম। বমবেিাগ িা সাো মাবছি আক্রমণ এ লিাগ লডষক আষন। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাণ্ড , পাতা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ লিবশ েষে িবপষকানাজে জাতীয় ছোকনাশক ( টিল্ট ২৫০ইবস ৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি 

২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই কষি ধ্বাংস করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি কযাাংকাি লিাগ 

লিাষগি কািণ : ছোক। সুড়েকািী লপাকাি আক্রমণ 

ক্ষবতি ধিণ : এ লিাষগি আক্রমষণ কবচ পাতা, শাখা ও ফষে ধূসি িাোবম িষেি িসষন্তি মত োগ পষি। োষগি মাঝ গাঢ় িাোমী এিাং চািধাি 

েেষে/োেকা িাোমী। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাণ্ড , পাতা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

সুড়েকািী লপাকা েমষনি জয ব লফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ল মন সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন ২০ বমবেবেটাি ) অেিা লিািপাইবিফস জাতীয় 

কীটনাশক ( ্ বিষজে ১০-১৫বমবেবেটাি) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে কিষত েষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা 

অিেম্বন কিষত েষি।   

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

 

অয বায ব : 

http://pest2.bengalsols.com/
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আক্রান্ত ডগা ও শাখা  ছাটাই করুন ও কাঁটা স্থাষন লিাষে িাষপি োগাষত েষি। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি স্কযাি িা োে লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : োে লিাগ 

লিাষগি কািণ : ছোক 

ক্ষবতি ধিণ : উঁচু োগ পষড় কখনও কখনও পাতা ও ফষে োগ লেখা  ায়। আক্রান্ত পাতাি বনষচি বেষক পশ ি কিষে খসখষস োষগ।ষেবুি পাতা 

সুড়েকািী লপাকাি আক্রমণ এ লিাগ লডষক আষন। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

কপাি অবক্সষিািাইট জাতীয় (কিাবিট ৪০ গ্রাম) িবত ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে করুন।  

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। গাষছি পাতা শুকষনা োকা আিস্থায় িাগাষনি পবিচ িা করুন। পবিস্কাি কিাি পি একটি ছোকনাশক ও একটি 

কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। লেবুি পাতা সুড়েকািী লপাকাি আক্রমণ িবতেষতি জয ব ব্যিস্থা বনন; ল মন: শীষতি সময় 

বিষশে কষি জানুয়াবি-ষফব্রুয়াবি মাষসি মষধ্য আক্রান্ত পাতা ছাঁটাই কষি পুবড়ষয় বেন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি গাষমাবসস লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : আঠা ঝড়া লিাগ 

লিাষগি কািণ : ছোক 

ক্ষবতি েক্ষণ : 

ক্ষবতি ধিণ : কান্ড িা লমাটা ডাষেি বকছু  ায়গা লেষক িেষম োেকা িাোমী িা গাঢ় িাোমী আঠা িা িস লিি েষত লেখা  ায় । আষস্ত আষস্ত গাছ 

শুকাষত োষক এিাং একসময় মািা  ায়। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ল ষকান অিস্থা , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাণ্ড , ডগা 

ব্যিস্থাপনা : 

কপাি অবক্সষিািাইড জাতীয় (কিাবিট ৪০ গ্রাম) িবত ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে করুন।  

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

 

পূি ি-িস্তুবত : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাঁটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডাে পাো ও অবতঘন ডাে 

পাো ছাঁটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন। পবিস্কাি কিাি পি একটি ছোকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন। আক্রান্ত 

গাষছ সুেম মাোয় বজি সাি ও িাসায়বনক সাি িষয়াগ করুন।  বনয়বমত লসচ িোন করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত ডাে লকষট পুবড়ষয় লফলুন।মিা গাছ সবিষয় লফলুন।  

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি োে মবিচা লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : লনই 

লিাষগি কািণ : এক ধিষনি সবুজ বশিাে। 

ক্ষবতি েক্ষণ : পাতায়, ফষে ও কাষন্ড োেষচ মবিচাি মত একধিষনি উচু োগ লেখা  ায়। 

ক্ষবতি ধিণ : পাতায়, ফষে ও কাষন্ড োেষচ মবিচাি মত একধিষনি উচু োগ লেখা  ায়। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

কপাি অবক্সষিািাইট জাতীয় (কিাবিট ৪০ গ্রাম, বডোইট ২০ গ্রাম) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে করুন অেিা বখষেি সাষে বমবশষয় িষয়াগ 

করুন। লে কিাি পি ১৫ বেষনি মষধ্য সিবজ বিোক্ত োকষি। ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

অয বায ব : 

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই কষি ধ্বাংস করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি েষে পড়া লিাগ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : লনই 

লিাষগি কািণ : ছোক 

ক্ষবতি ধিণ : গাছ মষি ল ষত শুরু কষি এক সময় পুষিা গাছ মষি ল ষত লেখা  ায় । 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , ফে 

 

ব্যিস্থাপনা : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


কপাি অবক্সষিািাইট জাতীয় (কিাবিট ৪০ গ্রাম) িবত ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে করুন। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

ফে সাংগ্রে লশে েষে গাষছি মিা ডােপাো, ফষেি লিাঁটা, লিাগ িা লপাকা আক্রান্ত ডােপাো ও অবতঘন ডােপাো ছাঁটাই করুন । পবিস্কাি কিাি 

পি একটি ছোক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ িােিাষি লে করুন।বনয়বমত লসচ িোন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

লিাষগি নাম : লেবুি পাউডাবি বমেবডউ 

লিাষগি স্থানীয় নাম : লনই 

লিাষগি কািণ : ছোক 

ক্ষবতি ধিণ : পাতায়, কবচ ডগা িা ফষে সাো পাউডাষিি মত িস্তু লেো  ায়। গাছ মষি ল ষত শুরু কষি এক সময় পুষিা গাছ মষি ল ষত লেখা  ায় 

। 

ফসষেি ল  প িাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প িায় , ফষেি িাড়ন্ত প িায় 

ফসষেি ল  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , ডগা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

সােফাি জাতীয় ছোকনাশক ল মন (কমুোস ৪০ গ্রাম িা লগইষিট িা মষনাবিট ২০ গ্রাম অেিা কাষি িন্ডাবজম গ্রুষপি ছোকনাশক ল মন: লগাল্ডাবজম 

িা এমষকাবজম ১০ বমবে) ১০ বেটাি পাবনষত বমবশষয় লে করুন । ঔেধ লে কিায় সতকিতা অিেম্বন কিষত েষি। 

িাোইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জয ব বিবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিোষিি সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ িন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষেি ক্ষবতকািক লপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসে লতাো এিাং সাংিক্ষষণি তথ্য 

ফসে লতাো : লেবু সবুজ োকা অিস্থায় সাংগ্রে কিষে িাজাি মূল্য লিবশ পাওয়া  াষি। লপষক লগষে িাজাষি চাবেো কষম  ায়। দু’একটি পাতাসে 

ফে সাংগ্রে কিষে লিশীবেন সাংিক্ষণ কিা  ায়। জুোই-আগি এিাং বডষসম্বি-জানুয়াবি মাস সাংগ্রেকাে বেষসষি ধিা  ায়। 

ফসে সাংিক্ষষণি পূষি ি : 

িাোইমুক্ত ফে িাছাই কষি বনন। 

িবক্রয়াজাতকিণ : 

িাঁষশি ঝুবড়ষত, কাঠ, প্লযাবিক কষেইনাষি  িা  পাতো চষটি িস্তায় িষি প্যাবকাং করুন। 

সাংিক্ষণ : ফসে তুষে ছায়ায় সাংিক্ষণ করুন। লিবশ বেন সাধািণ কষক্ষ িাখা  ায় না। 

তষথ্যি উৎস : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, লসষেম্বি, ২০১৭। 

িীজ উৎপােন এিাং সাংিক্ষষণি তথ্য 

িীজ উৎপােন : 

িীজ দ্বািা ও কেম কষি লেবুি চািা উৎপােন কিা  ায়।ষেবুি িীজ িুভ্রুনী েওয়ায় িীজ লেষক উৎপাবেত চািায় মাতৃগাষছি গুনাগুন অক্ষুন্ন োষক। 

তষি িীষজি চািায় ফে ধিষত লেবি েয়। তাই লেবুি চািা উৎপােষনি জয ব কাটিাং িা শাখা কেম কিা েয়।এটি সেজ। এছাড়া গুটি কেষমি 

মাধ্যষমও লেবুি চািা উৎপােন কিা  ায়।িকৃত িীজ বেষয়  চািা উৎপােন কিা েয় না।িীজ েষক িাংশ বিস্তাষি জাষতি মান ঠিক োষক না, ফেন 

লেবিষত আষস; তাই গুটী কেম িা কাটিাং কিাই উত্তম।কাটিাংষয়ি জয ব এক লেষক লেড় িছষিি সুস্থ সিে, বনষিাগ ও িাোইমুক্ত লপবিষেি মতন 

লমাটা ডাে বনি িাচন করুন। অেিা লেড় িছষিি সুস্থ সিে, বনষিাগ ও িাোইমুক্ত লপবিষেি মতন লমাটা ডাে বনি িাচন কষি বতন  লচাখ বিবশষ্ট্ ৮-১০ 

ইবি  খন্ড কষি  বনন।এি লগাড়াি বেক আড়াআবড় এিাং উপষিি বেক লতিছা কষি লকষট বনন।  িীজতোয় ৮-১০ লসবমিঃ দূষি দূষি সাবি কষি 

সমদূষি একই বেষক লতিছা  কষি একটি  লচাখ মাটিি বনষচ িবসষয় বেন।িষয়াজষন কাটিাং এি উপষিি কাটা স্থান আেকাতিাি িষেপ বেন। কাটিাং 

োগাষনাি পি লগাড়ায় োেকা লসচ বেন এিাং  কষয়ক বেন ছায়াি ব্যিস্থা করুন।  লেষক গুটি কেম লকষট এষন লিাপষণি আগ 

প িন্ত(সপ্তােখাষনক)  িীজতোয় ছয়াযুক্ত স্থাষন লিষখ বেন। িষয়াজষন চািাি উপি পাবনি োল্কা বছটা বেন। িে িাি শুরুষত গুটি কেম করুন। এছাড়া 

লচাখ কেম কষিও লেবুি চািা বতবি কিা  ায়।  

িীজ সাংিক্ষণ: 

ছায়া জায়গায় কেম সাবজষয় িাখুন। 

তষথ্যি উৎস : 

ফে উৎপােষনি উন্নত কোষকৌশে, ২০১১, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট।কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ 

সাংস্কিণ, লসষেম্বি, ২০১৭। 

কৃবে উপকিণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

লেবু উৎপােনকািী চাবে, বিএবডবস, বডএইএি েটিকাে িচাি লসষেিসমূে ও লিসিকাবি উদ্যান নাস িাবি বিএইউ, বিএআিআই এি আিবেক লকন্দ্র।  

িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষিশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রি তথ্য লপষত বিক করুন 

সাি ও িাোইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস ও সিকাি অনুষমাবেত সাি ও িাোইনাশক বডোি। 

সাি বডোি এি বিস্তাবিত তথ্য লপষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, লসষেম্বি, ২০১৭। 

খামাি  ন্ত্রপাবতি তথ্য 

 ষন্ত্রি নাম : খুিবপ/ বনড়াবন /কাঁবচ/ োসুয়া 

ফসে : লেবু 

 ষন্ত্রি ধিন : অয বায ব 

 ষন্ত্রি পবিচােনা পদ্ধবত : 

েস্ত চাবেত 

 ষন্ত্রি ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

 

 ষন্ত্রি উপকাবিতা : 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


আগাছা িাছাই। ফসে লতাো ও পবিচ িা।  

 ষন্ত্রি বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও  সেষজ িেন ল াগ্য। 

িক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষিি পি মাটি ও পাবন লেষক পবিষ্কাি কষি িাখুন। 

তষথ্যি উৎস : 

খামাি  াবন্ত্রকীকিন এি মাধ্যষম ফসে উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসািণ অবধেপ্তি (বডএই), খামািিাড়ী, ফাম িষগট, 

োকা-১২১৫। জানুয়াবি ,২০১৮। 

 ষন্ত্রি নাম : িাবি লসাোি পাম্প 

ফসে : লেবু 

 ষন্ত্রি ধিন : লসচ 

 ষন্ত্রি ক্ষমতা : গড় পাবন বনগ িমন ক্ষমতা িবত বমবনষট ১৪০ বেটাি। 

 ষন্ত্রি উপকাবিতা : 

কৃবেষত লসৌি পাম্প লসচ পদ্ধবত বডষজে চাবেত লসচ পাষম্পি বিকল্প, দূেণমুক্ত ও পবিষিশিান্ধি। িাাংোষেষশ ১৭.৫ েক্ষ লসচ  ন্ত্র িষয়ষছ  াি মষধ্য 

শতকিা ৮৫ িাগ বডষজে চাবেত। িবত িছি বডষজষেি োম লিষড়ই চেষছ, লসই বেষসষি িাবি লসাোি পাম্প বডষজে চাবেত পাষম্পি বিকল্প েষত 

পাষি। 

 ষন্ত্রি বিবশষ্ট্য : 

১। িাবি উদ্ভাবিত লসবিবফউগাে টাইপ লসৌি পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাবন লসষচি জয ব উপষ াগী। ২। এই পাম্প দ্বািা ২০ ফুট গিীিতা লেষকও পাবন লতাো 

 ায়। ৩। এই পাম্প চােনায় বতে ও জ্বাোবন োষগ না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট লসাোি প্যাষনে দ্বািা চােনা কিা েয়। ৬। এ পাষম্প লকান ব্যাটাবি 

োষগ না। 

তষথ্যি উৎস : 

খামাি  াবন্ত্রকীকিন এি মাধ্যষম ফসে উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসািণ অবধেপ্তি (বডএই), খামািিাড়ী, ফাম িষগট, 

োকা-১২১৫। জানুয়াবি ,২০১৮। 

িাজািজাত কিষণি তথ্য 

িোগত ফসে পবিিেন ব্যিস্থা : 

িাঁষশি িড় ঝুবড়ষত, িাড়, বিক্সা িযান, লনৌকা, েি, লঠোগাবড়ষত। 

আধুবনক ফসে পবিিেন ব্যিস্থা : 

কাগজ/পাতো পবেবেন বসট বেষয় মুবড়য়াট্রাক কািাড ি িযান  

িোগত িাজািজাত কিণ : 

িাঁষশি িড় ঝুবড়ষত িষি পাতো চট বেষয় মুবড়ষয়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজািজাত কিণ : 

লিাক্তা/ বিপণ্ন চাবেোনুসাষি িাঁষশি িড় ঝুবড়ষত, প্লাবিক/ বছদ্রযুক্তক লিাষগষটড কষেইনাষি। 

ফসে িাজািজাতকিষনি বিস্তাবিত তথ্য লপষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, লসষেম্বি, ২০১৭। 

http://www.dam.gov.bd/

