
 

 

বগঃ Hemiptera 

পিরবারঃ Pseudococcidae 

ব ািনক নামঃ Maconellicoccus hirsutus 

িতর ল ণঃ 

 বা া ও পূণ বয়  পাকা পয়ারা গােছর কঁিচ পাতা, ডগা ও পাতার রস চুেষ খায়।আ া  

গােছর কঁিচ ডাল ও পাতার রং ফ াকােশ হেয় গাছ দুবল হেয় পেড়। 
 কাঁচা পয়ারাও এ পাকা ারা িত  হয়। 
 ফেলর খাসার উপর এরা দলব ভােব থেক রস চুেষ 

খায়। ফেলর খাসায় কােলা ছাতা পেড়, আঠােলা ভাব 

হয় এবং আ মণ বশী হেল ফল থেক দুগ  বর হয়। 
 ছাতরা পাকা পাতার উপর আঠােলা মধুরস িনঃসরণ 

কের এবং সখােন কােলা রং এর ছ াক রাগ সৃি  
কের।এ অব ােক সু  মা  বেল।আ া  গােছ ছাতরা 

পাকার মধুরস খাওয়ার জন  িপপঁড়া আেস।িপপঁড়া 
ছাতরা পাকােক এক জায়গা থেক অন  জায়গায় বেয় 
িনেয় যেত পাের। 

 আ মণ বিশ হেল গােছ ফূল ও ফল ধের না বা ধরেলও ঝের পেড়। 

 

দমন ব ব াপনা 

 পাকা দখা মা  হাত ারা সং হ কের মের ফলেত হেব । াথিমক অব ায় আ া  অংশ 

কেট ংস করেত হেব। 
 গােছর গাড়ায় মা  থেক ১৫-২০ স.িম. উপের  পিলিথন ারা মুেড় িদেত হেব যােত 

িমিলবাগ গােছ উঠেত না পাের। 
 কাপড় কাঁচার ড়া সাবান িত িলটার পািনেত ৫ াম হাের িমিশেয় ভালভােব  করেত হেব। 
 ছাতরা পাকার িব ার রােধ িপপঁড়া িনয় ণ করেত হেব । 
 জব বালাইনাশক িনমিবিসিডন (০.৪%) ব বহার করা যেত পাের । 
 আ মেণর মা া বেড় গেল আইেসাে াকাব© প ( যমন: িমপিসন ৭৫ ডি উিপ, ১০ িলটার 

পািনেত ২৫ িমিল)অথবা কাব©সালফান প ( যমন: মারশাল ২০ ইিস, ১০ িলটার পািনেত 
২২.৫০ িমিল)অথবা ফিনে ািথওন েপর ওষুধ ( যমন: সুিমিথওন ৫০ ইিস, ১০ িলটার 
পািনেত ২০ িমিল) ভালভােব  করেত হেব। 

 

 

 

আরও তেথ র জন : 

পিরচালক উি দ সংর ণ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd 
িব ািরত জানার জন  আপনার িনকট  উপসহকারী কৃিষ অিফসার অথবা উপেজলা কৃিষ অিফেস যাগােযাগ ক ন। 
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 পয়ারার ছাতরা পাকা / িমিলবাগ 

ছিব: পয়ারার ছাতরা পাকায় আ া  ডাল ও পাতা 
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