ধােনর ¶িতকর েপাকা
ধােনর পাতা েমাড়ােনা েপাকা
E.N. - Rice leafroller
S.N.- Cnaphalocrocis medinalis

বাদামী গাছ ফিড়ং (িবিপeiচ)
E.N. - Brown planthopper
S.N. - Nilaparvata lugens

ল ণ

দমন ব াপনা:

 পূন র্ বয় ী েপাকা পাতার ম
িশরার কােছ িডম পােড়।
 িডম েথেক কীড়া েবর হেয় পাতার
সবুজ aংশ খায় o বড় হবার
সােথ সােথ লমব্ালিমব্ ভােব মুিড়েয়
eকটা নেলর মত €তরী কের।
 েমাড়ােনা পাতার মে i কীড়া
পু লীেত পিরনত হয়।
 েমাড়ােনা পাতার িভতের সবুজ o
বাদামী রংেয়র গুড়া গুড়া মল েদখা
যায়।
 খুব েবিশ িত করেল পাতাগুেলা
পুেড় যাoয়ার মত েদখায়।
 েথাড় আসার সময় e েপাকার
আ মন হেল িচটা ধােনর সংখয্া
েবশী হয়।

 পািচং করা বা ডাল পুেঁ ত পািখর সাহাে পূণ র্
বয় মথ দমন করা।
 আেলার ফাঁদ বহার K‡i পূণ র্বয় মথ ধের
েমের েফলা।
 হাত জাল দব্ারা মথ সং হ কের ধব্ংস করা।
 পরজীিব বা uপকারী েপাকার সংর ণ o
সংখয্া বৃি i জ কীটনাশক েয়াগ যথাস ব
পিরহার করা।
 শতকরা 36 ভাগ পাতা িত হেল
aনুেমািদত কীটনাশক েয়াগ করা। ‡hgb A¨vRvwWivKw_b MÖæ‡ci KxUbvkK
wbgwewmwWb 2.00 wjt / ‡n±i nv‡i
 Kve©vBj MÖæ‡ci KxUbvkK ‡mwfb 85
Gmwc 1.70 †KwR / †n±i nv‡i
 ‡dwbUªw_qb MÖæ‡ci mywgw_qb 50 Bwm
700-800 wgwj/ †n±i nv‡i
 B‡mv‡cÖvKve© MÖæ‡ci wgcwmb 75
WweøD wc 1.12 †KwR/ †n±i nv‡i

 বাদামী গাছ ফিড়ং-eর বা া o
পূণ র্বয় uভয় েপাকা দলব ভােব
ধান গােছর েগাড়ার িদেক aব ান
কের গাছ েথেক রস খায়।
 গাছ ত শুিকেয় যায়।
 বাদামী গাছ ফিড়ং -eর তী
আ মেণ গাছ থেম হলুদ o
পের শুিকেয় যায়, ফেল দূর েথেক
পুেড় যাoয়ার মত বা বাজ পড়ার
মত েদখায়। e ধরেনর িতেক
হপার বাণ র্/বাজ পড়া বেল।

 বীজতলায় e েপাকার আ মণ েদখা িদেত
পাের, েস জ িনয়িমত বীজতলা পিরদশর্ন,
আেলার ফাঁদ েপেত েপাকার uপি িত িনণ র্য়
করেত হেব;
 পািন িন াশন ব া রাখেত হেব। আ া
জিমর পািন সিরেয় িদেয় 8 েথেক 9 িদন জিম
শুকেনা রাখেত হেব;
 আ া জিমেত 3 েথেক 4 হাত দূের দূের
িবিলেকেট জিমেত সূেয র্র আেলা o বাতাস
েবেশর ব া করেত হেব;
 শুধুgvÎ iuিরয়া বহার না কের সুষম মা ায়
iuিরয়া, িটeসিপ, eমoিপ বহার করেত
হেব। আ া জিমেত iuিরয়া সার েয়াগ
আপাতত ব রাখেত হেব;
 জিমেত হাঁস েছেড় েপাকা খাoয়ার ব া
করেত হেব;
িত েগাছায় 3 েথেক 5িট গভর্বতী বাদামী গাছ
ফিড়ং বা 9 েথেক 21িট িন েদখা েগেল
aনুেমািদত কীটনাশক ‡hgb GwmUvwgwcÖW েপর cøvwUbvg 20 Gmwc
0.05 †KwR/ †n±i nv‡i
 dvB‡gUªvwRb MÖæ‡ci ‡cøbvg 50 WweøD
wc 0.50 †KwR/ †n±i nv‡i
 i‡সাে াকাe© েপর mcwmb75 WweøD
wc, wgcwmb 75 WweøD wc 1.30 †KwR/
†n±i nv‡i গােছর েগাড়ার িদেক
ভালভােব েস করেত হেব|

মাজরা েপাকা
E.N. - Stem borer
S.N. - Scirpophaga incertulas

Pzw½ †cvKv
E.N. - Rice caseworm
S.N. - Parapoynx stagnalis

 হলুদ মাজরা ‡cvKv পাতার uপের
o নীেচ িডম পাের o িডেমর
গাদার uপর হালকা ধূসর রংেয়র
আবরন পেড়।
 িডম ফুেট কীড়া েবর হেয় আে
আে কাে র িভতর েবশ কের
িভতেরর নরম aংশ কুেড় কুেড়
খায়। েম গােছর িডগ o পাতার
েগাড়া েখেয় েফেল ফেল িডগ মারা
যায়।
 শীষ আসার আগ ch©šÍ e ধরেনর
িত হেল মরািডগ েদখা যায় eবং
িডগ টান িদেল সহেজi uেঠ
আেস।
 শীষ আসার পর মাজরা েপাকা
িত করেল স ন র্ শীষ শুিকেয়
যায়। eেক সাদাশীষ বা মরাশীষ
বেল।

 িনয়িমতভােব ে ত পয র্েব েণর সময় মাজরা
েপাকার মথ o িডম সং হ কের ন কের
েফলেল মাজরা েপাকার সংখয্া o িত aেনক
কেম যায় েথার আসার পূব র্ পয র্ হাতজাল
িদেয় মথ ধের ধব্ংস করা যায়।
 ে েতর মে ডালপালা পুেঁ ত েপাকা েখেকা
পািখ বসার সুেযাগ কের িদেল eরা পূণ র্বয়
মথ েখেয় eেদর সংখয্া কিমেয় েফেল।
 মাজরা েপাকার পূণ র্ বয় মেথর াদুভর্াব
যখন েবেড় যায় তখন ধান ে ত েথেক 311411 িমটার দূের আেলাক ফাঁদ বিসেয় মাজরা
েপাকার মথ সং হ কের েমের েফলা যায়।
 ধােনর জিমেত শতকরা 21-26 ভাগ মরা িডগ
aথবা শতকরা 6 ভাগ সাদাশীষ বা মরাশীষ
পাoয়া েগেল aনুেমািদত কীটনাশক েযমন Kv‡e©vdzivb MÖæ‡ci nvqdzivb I
mvbdzivb 5 wR 10 †KwR/ †nt,
 KviUvc MÖæ‡ci mvbUvc 50 Gmwc
1.4 †KwR/ †nt,,
 Gwm‡dU MÖæ‡ci wm‡bv‡dU 75 Gmwc
1 †KwR/ †nt nv‡i,
 weD‡cÖvwdwRb (5%) + Gev‡gKwUb
(6%) MÖæ‡ci jvgvn 25 WweøD wc
500 MÖvg/ †nt nv‡i iতয্ািদ) বহার
করা।

 cÖv_wgK Ae¯’vq Kxov¸‡jv
av‡bi cvZvi meyR Ask Ggb
fv‡e Lvq †h ïay cvZvi Dc‡ii
c`©vwU evKx _v‡K|
 Kxov eo n‡j cvZvi Dc‡ii
Ask †K‡U †QvU †QvU Pzw½ ˆZwi
K‡i †fZ‡i _v‡K| AvμvšÍ
Rwg‡Z cvZvi Dc‡ii Ask KvUv
_v‡K| w`‡bi †ejvq Pzw½¸‡jv
fvm‡Z _v‡K|
 েবানা o েরাপা আমেনর eিট
aতয্ িতকারক।

 চুংগী েপাকার কীড়া পািন ছাড়া শুকেনা জিমেত
বাঁচেত পাের না তাi আ া ে েতর পািন
সিরেয় িদেয় স ব হেল কেয়কিদন জিম শুকেনা
রাখেত পারেল e েপাকার সংখয্া কমােনা eবং
িত েরাধ করা যায়।
 আেলাক ফাঁেদর সাহাে পূণ র্বয় মথ ধের
েমের েফলা।
 চুংগীকৃত পাতা জিম েথেক সং হ কের ন
কের েফলা।
 শতকরা 36 ভাগ পাতার িত হেল
aনুেমািদত কীটনাশক েযমন Kve©vBj MÖæ‡ci †mwfb 85 Gmwc 1.70
†KwR/ †n±i nv‡i ,
 Kv‡e©vmvjdvb MÖæ‡ci gvimvj 20 Bwm
1.00 wjt/ †n±i nv‡i ,
 ‡dwb‡Uªvw_Ib MÖæ‡ci mywgw_qb 50
Bwm 1 wjt/ †n±i nv‡i ,
 g¨vjvw_qb MÖæ‡ci dvBdvbb 57 Bwm
1wjt/ †n±i nv‡i বহার করা ।

w_ªcm †cvKv
E.N. - Thrips
S.N. - Thysanos pteron

গা ী েপাকা
E.N. - Rice bug
S.N. - Leptocorisa acuta

 েরাপা আমেনর বীজতলায় পূণ র্
বয় ি পস েপাকা eবং তােদর
বা ারা পাতার uপের ত সৃি
কের রস শুেষ খায়;
 েরাপা আমেনর বীজতলায়
আ া চারার পাতা খাoয়ার
জায়গাটা হjyদ েথেক লাল রঙ
হেয় যায়;
 বীজতলার আ া চারার পাতার
িকনার েথেক ম ভােগর িদেক
মুিড়েয় যায়;
 েরাপা আমেনর বীজতলায়
আ মন েবিশ হেল পাতার
a ভাগ সূচঁ াকৃিত হেয় যায়।

 েরাপা আমেনর বীজতলা শুকনা থাকেল িকছু
সমেয়র জ াবন েসচ িদেয় আবার শুিকেয়
েফলেত হেব;
 েরাপা আমেনর বীজতলায় নাiে ােজন জাতীয়
সার েযমন iuিরয়া uপির েয়াগ কের ei
েপাকার িত িকছুটা েরাধ করা যায়।
 েরাপা আমেনর বীজতলায় শতকরা 36 ভাগ
চারা িত ‚ হেল aনুেমািদত কীটনাশক
Aনুেমািদত কীটনাশক িহেসেব ‡dwb‡Uªvw_Ib MÖæ‡ci mywgw_qb 50 Bwm
I ‡dwb‡Uªv 50 Bwm 1.00 wjt/ †n±i
nv‡i
 i‡সাে াকাe© েপর wgcwmb 75 WweøD
wc 1.12 †KwR/ †n±i nv‡i
 g¨vjvw_qb েপর dvqdvbyb 57 Bwm
1.12 wjt/ †n±i nv‡i েস করেত হেব।

 পূন র্ বয় গা ী েপাকা ধােনর
পাতা o শীেষর uপর সাির কের
িডম পােড়।
 পূন র্ বয় েপাকা বা বা া েপাকা
uভয়i ধােনর দানা আ মন কের
ধােনর দানায় যখন দুধ সৃি হয়
তখন আ মন করেল ধান িচটা
হেয় যায়।
 সবুজ রংেয়র বা া eবং পূন র্
বয় গা ী েপাকার গা েথেক িবি
দুগ র্ েবর হয়।
 ধােনর মান খারাপ হয়, মাড়াiেয়র
সময় চাল েভে যায়

 e েপাকার সংখয্া যখন খুব েবেড় যায় তখন
ে ত েথেক 311-411 িমটার দূের আেলাক
ফাঁদ বিসেয় আকৃ কের েমের েফলেল eেদর
সংখয্া aেনক কেম যায়।
 ধােনর িত েগাছায় 3-4িট গাি েপাকা েদখা
িদেল aনুেমািদত কীটনাশক িহেসেব েযমন g¨vjvw_qb েপর dvqdvbyb 57 Bwm
1.12 wjt/ †n±i nv‡i েস করেত হেব|
 ‡dwb‡Uªvw_Ib MÖæ‡ci mywgw_qb 50Bwm
I ‡dwb‡Uªv 50 Bwm 1.00 wjt/ †n±i
nv‡i
 i‡সাে াকাe© েপর wgcwmb 75 WweøD
wc 1.12 †KwR/ †n±i nv‡i ভালভােব
েস করেত হেব|

Dw™¢` msi¶Y DBs , K…wl m¤úªmviY Awa`ßi , Lvgvievox, XvKv| E-mail:

dppw@dae.gov.bd

