র োপো আমন রমৌসুমম সম্ভোব্য রপোকোমোকমে আক্রমণ ও প্রতিকো
বোদোতম ও সোদো-তপঠ গোছফতেিং






আম োক ফাঁদ ব্যবহো করুন ।
জতমমি রপোকো বোেো সম্ভোবনো রদখো তদম জমম
থোকো পোতন সত মে রফলুন।
উব ব জতমমি ইউত েো সোম উপত প্রমেোগ ক মবন
নো।
তনেতমি ধোন রেি পর্ বমবেণ করুন।
রপোকো আক্রমণ অথ বননতিক েতি দ্বো প্রোমে
রপৌৌঁতছম
(রেমি
অতধকোিংশ গোমছ চো টি
তিমওেো ো রপট রমোটো পূণ ববেস্ক স্ত্রী রপোকো বো ১০ টি
বোচ্চো গোছ ফতেিং বো উভেই) পোমবব উতিতখি রর্
রকোন কীটনোশক সঠিক মোত্রোে প্রমেোগ করুন। িমব
কীটনোশক অবশ্যই গোমছ রগোেোে প্রমেোগ ক মি
হমব।

কীটনোশক
রজমনত ক নোম
পোইমমমরোতজন
কোট বোপ
এমআইতপতস
ইতমিোমলোতপ্রি
এবোমমতক্টন
এতসমফট
এতসটোতমতপ্রি
কোমব বোসো ফোন
থোেোমমমথোক্সোম

ব্যোন্ড নোম
রেনোম ৫০িতিউতজ
সোনটোপ ৫০এসতপ
তমপতসন ৭৫িতিউতপ
এিমোেো ২০এসএ
সোনমমতক্টন ১.৮ইতস
এসোটোফ ৭৫এসতপ
েোটিনোম ২০এসতপ
মোশবো ২০ইতস
একিো ো ২৫িতিউতজ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
৫০০ গ্রোম
১.২ রকতজ
১.৩ রকতজ
১২৫ এমএ
১.০ ত টো
৭৫০ গ্রোম
৫০ গ্রোম
১.০ ত টো
৬০ গ্রোম

পোিো রমোেোমনো রপোকো





আম োক ফাঁদ ব্যবহো করুন।
জতমমি পোতচ বিং করুন।
ইউত েো সোম অতিত ক্ত ব্যবহো পত হো করুন।
জতমমি শিক ো ২৫ ভোগ পোিো েতিগ্রস্থ হম পোমবব
উতিতখি রর্ রকোন একটি অনুমমোতদি কীটনোশক
সঠিক মোত্রোে প্রমেোগ করুন ।

কীটনোশক
রজমনত ক নোম
কোব বোত
রলো পোইত ফস
আইমসোমপ্রোকোব ব/
এমআইতপতস

ব্র্যোন্ড নোম
রসতভন ৮৫এসতপ
িোস ববোন ২০ইতস
তমপতসন ৭৫িতিউতপ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
১.৭ রকতজ
১.০ ত টো
১.১২ রকতজ

মোজ ো রপোকো






মোজ ো রপোকো তিমম গোদো সিংগ্রহ কম নষ্ট কম
রফলুন।
জতমমি পোতচ বিং করুন।
সন্ধ্যো সমে আম োক ফাঁমদ সোহোমে মথ আকৃষ্ট
কম রমম রফলুন।
ধোন কোটো প নোেো পুতেমে রফলুন।
রেমি ম ো তিগ শিক ো ১০-১৫ ভোগ অথবো ম ো
তশষ শিক ো ৫ ভোগ পোওেো রগম পোমবব উতিতখি
অনুমমোতদি কীটনোশক সঠিক মোত্রোে প্রমেোগ করুন।

কীটনোশক
রজমনত ক নোম
ব্র্যোন্ড নোম
থোেোমমমথোক্সোম+
তভিবোমকো ৪০িতিউতজ
রলো োনরোতনত মপ্রো
কোট বোপ
সোনটোপ ৫০এসতপ
কোমব বোসো ফোন
মোশবো ২০ইতস
রলো পোইত ফস
িোস ববোন ২০ইতস
ফ্লুমবনতিেোমোইি
রবল্ট ২৪ িতিউতজ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
৭৫ গ্রোম
১.৪ রকতজ
১.৫ ত টো
১.০ ত টো
২০০ গ্রোম

তশষ কোটো র দো রপোকো






ধোন কোটো প জতম চোষ তদমে বো নোেো পুতেমে
জতমমি লুতকমে থোকো কীেো ও পুত্তত রমম রফলুন,
র্ো ফম প বিী রমৌসুমম রপোকো সিংখ্যো
উমিখমর্োগ্যভোমব কমম র্োমব।
জতমমি পোতচ বিং করুন।
তদমন আম োমি লুতকমে থোকো রপোকোগুম ো সন্ধ্যোে
ধোন গোমছ রদখো রগম ঐ সমে কীটনোশক প্রমেোগ
ক মি হমব।
আক্রমণ রবতশ হম পোমবব উতিতখি অনুমমোতদি
কীটনোশক সঠিক মোত্রোে প্রমেোগ করুন।

কীটনোশক
রজমনত ক নোম
কোব বোত

ব্র্যোন্ড নোম
রসতভন ৮৫ িতিউতপ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
১.৭০ রকতজ

1

চুঙ্গী রপোকো





কীটনোশক

আক্রোে জতম পোতন রব কম রদেো।
আম োক ফাঁমদ সোহোমে পূণ ববেস্ক মথ রমম রফ ো।
চুতঙ্গকৃি পোিো নষ্ট কম রফ ো।
আক্রমণ রবতশ হম পোমবব উতিতখি অনুমমোতদি
কীটনোশক সঠিক মোত্রোে প্রমেোগ করুন।

রজমনত ক নোম
কোব বোত
আইমসোমপ্রোকোব ব/
এমআইতপতস
রলো পোইত ফস
কোমব বোসো ফোন

ব্র্যোন্ড নোম
রসতভন ৮৫িতিউতপ
তমপতসন ৭৫িতিউতপ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
১.৭০ রকতজ
১.১২ রকতজ

িো সবোন ২০ইতস
মোশবো ২০ইতস

১.০ ত টো
১.০ ত টো

সবুজ পোিো ফতেিং






কীটনোশক

আম োক ফাঁদ ব্যবহো ক ো।
হোিজো তদমে রপোকো ধম রমম রফ ো।
িো পো ো পুমৌঁ ি (পোতচ বিং) রপোকো রখমকো পোতখ
সোহোমে দমন ক ো।
সবুজ পোিো ফতেিং ও টিংম ো র োগ প্রতিম োধ েমিো
সম্পন্ন জোমি চোষ ক ো।
শুধুমোত্র প্রমেোজমন কীটনোশক ব্যবহো ক ো।
হোিজোম
প্রতি টোমন র্তদ একটি পোিো ফতেিং
পোওেো র্োে এবিং আমশ পোমশ টিংম ো আক্রোে ধোন
গোছ থোমক িোহম বীজি ো বো জতমমি পোমবব
উতিতখি অনুমমোতদি কীটনোশক সঠিক মোত্রোে
প্রমেোগ করুন।

রজমনত ক নোম
কোব বোত
আইমসোমপ্রোকোব ব/
এমআইতপতস
রলো পোইত ফস
ম্যো োতথেন

ব্র্যোন্ড নোম
রসতভন ৮৫িতিউতপ
তমপতসন ৭৫িতিউতপ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
১.৭০ রকতজ
১.১২ রকতজ

িো সবোন ২০ইতস
ফোইফোনন ৫৭ইতস

১.০ ত টো
১.১২ ত টো

গোতন্ধ্ রপোকো




আম োক ফাঁদ ব্যবহো ক ো।
এ োকোে একই সমমে জতমমি ধোন র োপন কম এ
রপোকো আক্রমণ কমোমনো রর্মি পোম
শুধুমোত্র প্রমেোজমন কীটনোশক রবোিম বো প্যোমকমট
উতিতখি মোত্রোে প্রমেোগ করুন।

কীটনোশক
রজমনত ক নোম
কোব বোত
আইমসোমপ্রোকোব ব/
এমআইতপতস
রলো পোইত ফস
ম্যো োতথেন

ব্র্যোন্ড নোম
রসতভন ৮৫িতিউতপ
তমপতসন ৭৫িতিউতপ

প্রমেোগ
মোত্রো/রহক্ট
১.৭০ রকতজ
১.১২ রকতজ

িো সবোন ২০ইতস
ফোইফোনন ৫৭ইতস

১.০ ত টো
১.১২ ত টো

তবিঃ দ্রিঃ িোত কোে উতিতখি কীটনোশক ব্যিীি অন্য অনুমমোতদি কীটনোশক ব্যবহো ক ো রর্মি পোম ।
 ধোন োগোমনো প র োপো আমন রমৌসুমম ৩০ তদন পর্ বে রপোকো আক্রমণ ব্যিীি কীটনোশক ব্যবহো রথমক তব ি
থোকুন।
 ধোমন রপোকোমোকে দমমন জন্য তসনমথটিক পোইত থ্রমেি গ্রুমপ কীটনোশক রর্মন, সোইপো মমতথ্রন, আ ফো
সোইপো মমতথ্রন, ল্যোমিো সোইহযোম োতথ্রন, রিল্টোমমতথ্রন, রফনভো োম ট ব্যবহো ক ো র্োমব নো কো ণ এ সমস্ত গ্রুমপ
কীটনোশক ব্যবহোম ধোমন রপোকো পুন োতবভবোব ঘটোমি পোম এবিং এই কীটনোশক গুম ো মোমছ প্রতি তবরূপ প্রতিতক্রেো
(fish toxicity) সৃতষ্ট কম ।

(ি. রশখ শোতমউ হক)
মুখ্য ববজ্ঞোতনক কমবকিবো এবিং প্রধোন
কীটিত্ত্ব তবভোগ, তি।

কীটিত্ত্ব তবভোগ
বোিং োমদশ ধোন গমবষণো ইনতিটিউট
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