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পরিরিরি
পানেি কান া মারি পপাকা:

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃদ্ভি সম্প্রসারণ অদ্ভিদপ্তর

রাজশাহী, বররশাল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলল পান বরলজ কাললা মারি পপাকার আক্রমণ পবরশ পেখা যায়্ এ
পপাকা ক্ষুদ্রাকৃরি ও কাললা বলণরে পেখায়। পূণবয়স্ক
ে
পপাকা ও কীড়া বা রনম্ফ উভয়ই পান গালির করচ
পািা ও ডগা পেলক রস পশাষণ কলর খায়। ফলল পান গালির বৃদ্ধি বযহি হয়। পালনর পািা পিাট ও
রবকৃি হলয় যায় এবং উহালি বাোমী বলণরে োগ পলড়। বাোমী োগযুক্ত পালনর বাজার মূলয কম হয়।

পানেি সাদা মারি পপাকা:
ক্ষুদ্র আকৃরির এ পপাকার পাখায় পমাম সেৃশ সাো গুঁ ড়া োকায় এলের সাো পেখায়। পূণাঙ্গ
ে পপাকা ও
এলের অপূণাঙ্গ
ে অবস্থা বা রনম্ফ পান পািার ও করচ ডগার রস চুলষ পখলয় ক্ষরি কলর। মাচে মাস হলি
শুরু কলর আগস্ট মাস পযন্ত
ে এলের আক্রমণ অরিক হলয় োলক।

রচত্র: পালনর কাললা মারি পপাকা ও সাো মারি পপাকা

কান া ও সাদা মারিি সমরিি দমে ব্যব্স্থাপো:


বরলজর রভির ও চারররেক পররষ্কার পররচ্ছন্ন রাখলি হলব।



মারাত্মকভালব আক্রান্ত পািা িু লল ধ্বংস করলি হলব।



এ পপাকা হলুে রং এ আকৃষ্ট হয়। িাই আঠাললা হলুে রংএর ফাুঁে পপলি এলের েমন করা
পযলি পালর। হলুে ফাুঁে তিররর জনয একটট প্লাটষ্টলকর তবয়ালমর উপররভালগ মরবল বা অনয
পকান আঠাললা পোে ে পমলখ পান বরলজ স্থাপন করলি হলব। এর জনয প্ররি পহক্টলর ৪০ টট
ফাুঁে লাগলব।



তজববালাইনাশক রফদ্ধজমাইট (১০% পসারডয়াম লররল ইোর) অেবা রনম জািীয় কীটনাশক
বালয়ারনম প্লাস ১ ইরস প্ররি রলটার পারনলি ১ রম:রল: হালর অেবা বালয়াটিন (০.৫% পমটিন)
প্ররি রলটার পারনলি ১.৪ রম: রল: হালর রমরশলয় আক্রান্ত জরমলি গালির পািা রভদ্ধজলয়
ভাললাভালব পে করলি হলব।



বালাইনাশক বযবহার করার পূলব সকল
ে
উলতালনলযাগয পান পািা সংগ্রহ কলর রনলি হলব এবং
বালাইনাশক রিটালনার পর কমপলক্ষ ২-৩ সপ্তালহর মলিয পান পািা সংগ্রহ করা যালব না।

িথ্য সূত্র: কীটিত্ত্ব রবভাগ, সলরজরমন গলবষণা রবভাগ, বাংলালেশ কৃরষ গলবষণা ইনরস্টটটউট,
জয়লেবপুর, গাজীপুর ও উদ্ধিে সংরক্ষণ উইং, কৃরষ সম্প্রসারণ অরিেপ্তর, খামারবারড়,ঢাকা।

আরও িলেযর জনয:
পররচালক উদ্ধিে সংরক্ষণ উইং, রডএই, খামারবারড়, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
রবস্তাররি জানার জনয আপনার রনকটস্থ উপসহকারী কৃরষ অরফসার অেবা উপলজলা কৃরষ অরফলস পযাগালযাগ
করুন।

