
 

ধােন স া  পাকামাকেড়র আ মণ ও িতকার  
 
 

 

বাদািম ও সাদা-িপঠ গাছফিড়ং পাতা মাড়ােনা পাকা 

 

কীটনাশক  েয়াগ মা া/ 
হ র জেনিরক নাম া  নাম 

Celastrus 
angulatus 

বােয়া-চমক ১.৫ িলটার 

ি েনােসড রাস ৪৫এসিস ৫০০ িমিল 
এজািডরাি ন  িনমাজল ১.২ইিস ২.০ িলটার 
এবােমি ন সানেমি ন ১.৮ইিস ১.০ িলটার 
পাইেমে ািজন নাম ৫০ডি উিজ ৫০০ াম 
কাটাপ  সানটাপ ৫০এসিপ  ১.২ কিজ 
এমআইিপিস িমপিসন ৭৫ডি উিপ ১.৩ কিজ 
ইিমডাে াি ড এডমায়ার ২০এসএল ১২৫ এমএল 
এিসেফট এসাটাফ ৭৫এসিপ ৭৫০ াম 
এিসটািমি ড া নাম ২০এসিপ ৫০ াম 
কােবাসালফান মাশাল  ২০ইিস ১.০ িলটার 
থায়ােমেথা াম একতারা ২৫ডি উিজ ৬০ াম                                                                                                                        

 

কীটনাশক েয়াগ 
মা া/ হ র জেনিরক নাম া  নাম 

ি েনােসড সাকেসস ২.৫ ইিস ০.৭ িলটার 

ি েনােসড  এন া  ৪৫এসিস ২০০ িমিল 

কাবািরল সিভন ৮৫এসিপ ১.৭ কিজ 

ারপাইিরফস ডাসবান ২০ইিস ১.০ িলটার 

আইেসাে াকাব/ 
এমআইিপিস 

িমপিসন 
৭৫ডি উিপ 

১.১২ কিজ 

 
 

মাজরা পাকা িশষ কাটা লদা পাকা 

কীটনাশক েয়াগ 
মা া/ হ র জেনিরক নাম া  নাম 

ছায়ান ািনিলে াল 
+ েফিনউরন 

মাইেনকেটা এ া 
৪০এসিস 

৫০ িমিল 

ট ািনিলে াল ভােয়েগা ২০এসিস ২০০ িমিল 
ট ািনিলে াল+ 

িফে ািনল 
ভােয়েগা পাব ১ 
িজআর 

১০ কিজ 

কাটাপ সানটাপ ৫০এসিপ ১.৪ কিজ 
কােবাসালফান মাশাল  ২০ইিস ১.৫ িলটার 

ারপাইিরফস ডাসবান  ২০ইিস ১.০ িলটার 
েবনিডয়ামাইড ব  ২৪ডি উিজ  ২০০ াম 

থায়ােমেথা াম+ 
ারান ািনিলে াল 

িভতােকা ৪০ডি উিজ 
 

৭৫ াম 

  
কীটনাশক েয়াগ মা া/ হ র 

জেনিরক নাম া  নাম 
কাবািরল সিভন ৮৫ 

ডি উিপ 
১.৭০ কিজ 

 

গাি  পাকা পামরী পাকা 

কীটনাশক েয়াগ মা া/ 
হ র জেনিরক নাম া  নাম 

কাবািরল সিভন ৮৫ডি উিপ ১.৭০ কিজ 
আইেসাে াকাব/ 
এমআইিপিস 

িমপিসন 
৭৫ডি উিপ 

১.১২ কিজ 

ারপাইিরফস ডারসবান ২০ইিস ১.০ িলটার 
ালািথয়ন  ফাইফানন ৫৭ইিস  ১.১২ িলটার 

 

 
 
 

কীটনাশক েয়াগ মা া/ 
হ রজেনিরক নাম া  নাম 

কাবািরল সিভন ৮৫এসিপ ১.৭০ কিজ 

ারপাইিরফস ডারসবান ২০ইিস ১.০০ িলটার 

আইেসাে াকাব/ 
এমআইিপিস

িমপিসন 
৭৫ডি উিপ 

১.১২ কিজ 

কােবাসালফান মাশাল ২০ইিস ১.১২ িলটার 

 



 

 

িবঃ ঃ তািলকায় উি িখত কীটনাশক তীত অ  অ েমািদত কীটনাশক বহার করা যেত পাের। 
 ধান লাগােনার পর রাপা আমন মৗ েম ৩০ িদন পয  পাকার আ মণ তীত কীটনাশক বহার থেক িবরত 

থা ন। 
 ধােনর পাকামাকড় দমেনর জ  িসনেথ ক পাইির েয়ড েপর কীটনাশক যমন, সাইপারেমি ন, আলফা 

সাইপারেমি ন, ামডা সাইহ ােলাি ন, ড ােমি ন, ফনভালােরট বহার করা যােব না কারণ এ সম  েপর 
কীটনাশক বহাের ধােনর পাকার নরািবভাব ঘটােত পাের এবং এই কীটনাশক েলা মােছর িত িব প িতি য়া 
(fish toxicity) ি  কের। 

      
            

                             ২০.১১.২০২২ 

 (ড. শখ শািমউল হক) 
 ব ািনক কমকতা এবং ধান 

কীটত  িবভাগ, ি । 
 
 
 

               কীটত  িবভাগ  
  বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট  

ী পাকা স জ পাতা ফিড়ং 

কীটনাশক েয়াগ 
মা া/ হ র জেনিরক নাম া  নাম 

কাবািরল সিভন ৮৫ডি উিপ ১.৭০ কিজ 
আইেসাে াকাব/ 
এমআইিপিস 

িমপিসন ৭৫ডি উিপ ১.১২ কিজ 

ারপাইিরফস ডারসবান ২০ইিস ১.০ িলটার 
কােবাসালফান মাশাল ২০ইিস ১.০ িলটার 

 

কীটনাশক েয়াগ মা া/ 
হ র জেনিরক নাম া  নাম 

কাবািরল সিভন ৮৫ডি উিপ ১.৭০ কিজ 
আইেসাে াকাব/ 
এমআইিপিস 

িমপিসন 
৭৫ডি উিপ 

১.১২ কিজ 

ারপাইিরফস ডারসবান ২০ইিস ১.০ িলটার 
ালািথয়ন  ফাইফানন ৫৭ইিস  ১.১২ িলটার 

 

ি পস ছাতরা পাকা 

কীটনাশক েয়াগ মা া/ 
হ র জেনিরক নাম া  নাম 

ালািথয়ন ফাইফানন ৫৭ ইিস ১.১২ িলটার
এমআইিপিস/ 
আইেসাে াকাব 

িমপিসন ৭৫ডি উিপ ১.১২ কিজ

কাবািরল সিভন ৮৫ ডি উিপ ১.৭০ কিজ
ারপাইিরফস ডাসবান  ২০ ইিস ১.০ িলটার 

 

কীটনাশক েয়াগ মা া/ 
হ র জেনিরক নাম া  নাম 

ালািথয়ন ফাইফানন ৫৭ইিস ১.১২ িলটার 
কােবাসালফান মাশাল ২০ইিস ১.১২ িলটার 
এমআইিপিস িমপিসন ৭৫ডি উিপ ১.৩ কিজ 

 
 

ঘাস ফিড়ং  

কীটনাশক েয়াগ 
মা া/ হ র জেনিরক নাম া  নাম 

কােবাসালফান মাশাল ২০ইিস ১.৫ িলটার 
এমআইিপিস/ 
আইেসাে াকাব 

িমপিসন 
৭৫ডি উিপ

১.০০ িলটার

ইনালফস িকনালা  ২৫ইিস ১.৫ িলটার

  

 

  


