
কীটতত্ব বিভাগ : 
আখের পপাকা মাকড় দমন ব্যিস্থাপনা বিষয়ক প্রযুবি :  

 

    
 

                                ডগার মাজরা পপাকার মথ                                     বডখমর গাদা 

 
১) প্রযুবির নাম : ডগার মাজরা পপাকার মথ ও বডখমর গাদা সংগ্রহ ও ধ্বংস করা  
  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতখরাধ মূলক 

 সহজ 

 একখ াখগ করণীয় 

 পবরখিি অনুকুল 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : হাত বদখয় ডগার মাজরা পপাকার মথ ও হাত িা হাসুয়ার সাহাখে সামান্য পাতাসহ বডখমর গাদা সংগ্রহ 

কখর  ধ্বংস  কখর পেলখত হখি। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : কম েরচ, গড় দমন ১৩.০৯-২৯.২৫%,  েলন বৃবি কখর ও  লাভজনক 

 

 

 

 
 

ডগার মাজরা আক্রামত্ম গাছ কীড়াসহ কাটা  
 

২) প্রযুবির নাম : ডগার মাজরা পপাকার  াবিক দমন (কীড়া/পুত্তবল)  



  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতকার মূলক 

 সহজ 

 একখ াখগ করণীয় 

 পবরখিি অনুকুল 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : পপাকা আক্রামত্ম গাছ পগাড়ার কাছ পথখক পকখট পপাকাসহ ধ্বংস করখত হখি (জানুয়ারী-জুন)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝারী েরচ, গড় দমন ৪৯.১২-৭৩.৪৯%, েলন বৃবি কখর ও লাভজনক 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

কাখের মাজরা দমখন শুকখনা পাতা ছাড়াখনা 
 

 
৩) প্রযুবির নাম : কাখের মাজরা পপাকা দমখন গাছ পথখক শুকখনা পাতা ছাড়াখনা  

  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতখরাধ মূলক 

সহজ 

আখের গুনগত মান   
    উন্নত কখর 

পবরখিি অনুকুল 
  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : িয়স্ক আে গাছ পথখক পুরাখনা এিং শুকখনা পাতা গুখলা ছাবড়খয় ধ্বংস কখর পেলখত হখি  াখত কাখের 

মাজরা পপাকার বডখমর গাদাগুখলা নষ্ট হখয়  ায় (আগষ্ট-অখটাির)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝারী েরচ, আখের ওজন ও বচবন  বৃবিখত সহায়ক ও  লাভজনক 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

                            
প্রাথবমক আক্রামত্ম গাছ কীড়াসহ পকখট ধ্বংস  করা 

 
৪) প্রযুবির নাম : কাখের মাজরা পপাকার  াবিক দমন (কীড়া/পুত্তবল) 

  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতকার মূলক 

 সহজ 

 একখ াখগ করণীয় 

 পবরখিি অনুকুল 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : প্রাথবমক আক্রামত্ম গাছগুখলা  আক্রামত্ম স্থাখনর নীচ পথখক পপাকাসহ পকখট ধ্বংস  কখর পেলখত হখি 

(পম-আগষ্ট)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝারী েরচ, গড় দমন ৪০% ও  লাভজনক 

 

          
   

কাখের মাজরা পপাকা দমখন ট্রাইখকাগ্রামা অিমুি করা 

 
৫) প্রযুবির নাম : ট্রাইখকাগ্রামা বডম্ব পরজীবি দ্বারা কাখের মাজরা পপাকা দমন  

  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতখরাধ মূলক 

 পবরখিি িান্ধি 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : পম মাখসর ১ম সিাহ পথখক পসখেম্বর প যমত্ম পহটর প্রবত ৫০,০০০  সদ্য প্রসূত ট্রাইখকাগ্রামা 

(Freshly emarged) আে পেখত অিমুি করখত হখি (পম- পসখেম্বর)। 

  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝাবর েরচ, গড় দমন  ৩৮.১৩-৪১.০৩%,  গড় েলন বৃবি ৩৫.৯৩-৭০.৭১% 
ও লাভজনক 

 

 

 



 

   
 

                               পগাড়ার মাজরা পপাকা দমখন কতযখনর পর পমাথা পপাড়াখনা 

 
৬) প্রযুবির নাম : পগাড়ার মাজরা পপাকা দমখনর জন্য কতযখনর পর পমাথা (Stubble) পপাড়াখনা 
  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতখরাধ মূলক 

একখ াখগ করণীয় 

পবরখিি অনুকুল 

পরিতী পমৌসুখম আক্রমণ িহুলাংখি হ্রাস পায় 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : পপাকা প্রিন অঞ্চখল আে কতযখনর পর পমাথাগুখলা উপবড়খয় মাখঠই দুই/চার বদন শুকাখনার পর 

পপাকাসহ (কীড়া/পুত্তবল) পুবড়খয় ধ্বংস করখত হখি । 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝাবর েরচ, খুিই কা যকরী দমন, পরিতী িছর গুখলাখত আত্রমণ হ্রাস পায় ও েলন অখনক বৃবি পায় 

 

 

 

 
 

আবিত গাখছ ঝাঁবক বদখয় পহায়াইট গ্রাি বিটল সংগ্রহ  

 
৭) প্রযুবির নাম : পহায়াইট গ্রাি বিটখলর  াবিক দমন 

  প্রযুবির বিবিষ্ট :  প্রবতখরাধ মূলক 

 সহজ 

একখ াখগ করণীয়  

 পবরখিি অনুকুল 



  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : আম, জাম, কাঁঠাল, পপয়ারা, বলচু ইতযাবদ গাছ পথখক ঝাঁবক বদখয় পপখড় িা আখলা োঁখদর সাহাখে 

বিটলগুখলা সংগ্রহ কখর পমখর পেলখত হখি (মাচ য-এবপ্রল)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি : মাঝাবর েরচ,  খথষ্ট কা যকরী , িংি বৃবি পরাধ কখর ও  লাভজনক 
 

 

 

     
 

উঁই পপাকার বিবি খুখড় রানীখক পমখর পেলা 

 
৮) প্রযুবির নাম : উঁই পপাকার রানীখক পমখর পেলা 

  প্রযুবির বিবিষ্ট :  প্রবতখরাধ মূলক 

 বকছুটা কঠিন 

 পবরখিি অনুকুল 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 
  মাঠ প যাখয় করণীয় : উঁই এর বিবি খুখড়/পভখে রানী উঁই খু ুঁখজ পির কখর তা পমখর পেলা (িষ যাকাখল)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি :  কম েরচ, িংি বৃবি হ্রাস পায়, েসল রেণ ও েলন বৃবি হয় ও লাভজনক 

 

 

  
 

হাত জাল িা টানা জাখলর সাহাখে পাইবরলা সংগ্রহ 

 
৯) প্রযুবির নাম : হাত জাল িা টানা জাখলর সাহাখে পাইবরলা ধরা 
  প্রযুবির বিবিষ্ট : প্রবতকার  মূলক 

পমৌসুখমর প্রথখম     

   অবধক কা যকরী 

একখ াখগ অনুসরনীয়  

 পবরখিি অনুকুল 

  প্রযৃবির উপখ াবগতা : িাংলাখদখির সি এলাকার জন্য প্রখ াজয 



  মাঠ প যাখয় করণীয় : হাত জাল িা টানা জাল ব্যিহার কখর পাইবরলার েবড়ং ও নীম্ফ সংগ্রহ ও পমখর  

পেলা (পেব্রম্নয়ারী- জুন)। 
  প্রযুবি হখত েলন/প্রাবি :  মাঝারী েরচ, েলন ও বচবন আহরণ বৃবি হয় 

 

 
 
 


