
 
মিরচ গােছর পাতা কিড়েয় যাওয়ার ফেল অিধকাংশ চািষই িবপােক পেড়ন । এ কারেণ ফলনও কেম যায় । 
তেব স ক সমেয় স ক ব া িনেল এ সম া থেক রহাই পাওয়া স ব ।  গােছর য কােনা অব ায় এ রাগ 
হেত পাের । আ া  গােছর পাতা কেড় যায় ও াভািবক পাতার লনায়  হয় । পাতা েলা ছাট ও া িত 
হেয় যায়, গাছ খবা িত ও সং িচত হেয় ছাট ঝােপর মত মেন হয়।ফল আকাের ছাট ও কড়ােনা হয়। 
 

লত মিরচ গােছর পাতা মাইট/মাকড় এবং ভাইরােসর আ মেণ কেড় যায়। মাইেটর আ মেণ কিড়েয় গেল 
পাতা িনেচর িদেক ব কা হেব ও ডগার িশ কিড়েয় এর ি  থেম যােব। পাতােত স জ-হ েদর িম ণ থাকেব 
না। ভাইরােসর ে  পাতায় স জ হ েদর িম ণ থাকেব ও ডগায় িশ থাকেব। 
 
মাইেটর আ মেণ িতকার: মাইেটর আ মণ হেল ভা েমক /ওমাইট/িথয়ািভট ২ িমিল বা িত িলটার পািনেত 
৮-১০ ফ টা হাের িমিশেয়  করেল ভােলা হেব ইনশাআ াহ। থমবার  করার ৫-৭ িদন পর নরায়  
করেত হেব। পাতার িনেচর িপঠ সহ েরা গােছ  করেত হেব।  করার আেগ কড়ােনা ডগা কেট ফলেত 
হেব। তেব মাইট আ মেণর েবই ইেকা াক (বােয়া মাই সাইড) ১৫ িদন পর পর  করেল ভােলা 
হয়। এছাড়াও পগাসাস, ওমাইট ইত ািদ মাই সাইড বহার করা যেত পাের। তেব ভা েমক মাইট দমেনর 
জ  ব কাযকর। 
 
ভাইরােসর আ মেণ িতকার: িনয়িমত পযেব ণ বক সাদামািছ, জাবেপাকা দমন করেত হেব। এজ  
একতারা বা ইিমটাফ বা এডমায়ার বা টাফগর যেকান এক  িত িলটার পািনর সােথ ৮ থেক ১০ ফ টা 
িমিশেয় করা যায় 
 
ি পেসর আ মেণ িতকার: ি পস আ া  মিরচ গােছর পাতা উপেরর িদেক বেক কেড় যায় এবং এজ  
িনয়িমত পযেব ণ বক ি পস দমন করেত হেব। এজ  িত িলটার পািনেত ২ িমিল লবািসড/এডমায়ার 
িমিশেয়  করেত হেব। 
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