রাপা আমন ধােনর চারা লাগােনার ৩০ িদন পয
েত কীটনাশক েয়ােগ িবরত থা ন এবং
পিরেবশ বা ব প িতেত পাকা দমন ক ন
রাপা আমন মও েম ধান েত সাধারণত:: মাজরা পাকা, পাতা মাড়ােনা পাকা, বাদািম গাছফিড়ং, সাদা-িপঠ
সাদা
গাছফিড়ং, ী
পাকা, স জ পাতা ফিড়ং, ি পস, শীষকাটা লদা পাকা এবং গাি পাকা
পাকার আ মণ পিরলি ত হয়। ধােনর পাকামাকড় দমেন
কীটনাশেকর েয়াগ এক ব ল ব ত ব াপনা
াপনা। িক এই প িত আমােদর জীবৈবিচ , পিরেবশ, প পািখ এবং মা েষর উপর
বরী ভাব িব ার করেছ। কীটনাশেকর এই িতকর ভাব থেক ষেক
ষেকর ফসল র া করেত পিরেবশ
শ বা ব ি র বহার
করেত হেব যা ফসেলর জিমেত কীটনাশেকর বহার কমােত সাহাে করেব। ধােনর চারা রাপেনর পর থেক জিমেত ৩০ িদন
পয কীটনাশেকর বহার না করেল উপকারী পাকামাকেড়র সং া ি পেয় িতকর পাকার িতর মা ােক অথৈনিতক
িতর ার াে র নীেচ রােখ। ফেল ধান েত কীটনাশক বহােরর েয়াজন হয় না। পাশাপািশ ধােনর িবিভ পিরেবশ বা ব
পাকামাকড় দমন ব াপনা যমন, আেলাক ফ েদর বহার, পািচং বা গােছর ডাল েঁ ত দয়া, হাতজােলর সাহাে পাকা সং হ
করা এবং েয়াজন অ সাের সবেশষ ব াপনা িহেসেব কীটনাশক েয়াগ করা যেত পাের যা ধােনর ফলন না কিমেয়
কীটনাশেকর বহার কমােত সাহা করেব।
আেলাক ফ দ: আেলাক ফ দ ধান েত িবিভ পাকামাকেড়র উপি িত সনা করেণ এক কাযকরী
প িত। ধানে েত স ার সময় আেলাক ফ দ াপন করেল মথ জাতীয় পাকা যমন; মাজরা পাকা,
পাতা মাড়ােনা পাকা, ী পাকা এবং হপার জাতীয় পাকা যমন
যমন; ল া পাখা
বাদািম গাছফিড়ং,
সাদা-িপঠ গাছফিড়ং, স জ পাতাফিড়ং ইত ািদ আেলােত আ হয়। ধান েত আেলাক ফ দ াপন
কের এসব িতকর পাকামাকড় দমন করা যায়।

পািচং: ধান েত িত ১০০ বগিমটাের ১ (১০০/ হ র) ডাল েঁ ত িদেল পািখর আগমন বেড় যায়
এবং পাকা ধরা/খাওয়ার
খাওয়ার বনতা বেড় যায়। তাই ধানে েত অিন কারী পাকার সং া যখন বাড়েত
থােক তখন ধান েত পািখর বসার জ ডালপালা েঁ ত িদেল পাকার সং া উেলখেযা হাের কেম
যায়। তেব জিমেত পািচং বহােরর সময় ল রাখেত হেব ব ত ডালপালা পািখ বসার উপ এবং
ধান গােছর চেয় বশ হেত হেব যন পািখ সহেজ ভর িদেয় বসেত পাের এবং পাকা দখেত ও ধরেত
পাের।

হাতজাল: ধানে েত হাতজাল বহার কের িবিভ
িতকর ণবয় পাকা ধরা যায়। হাতজােলর
সাহাে মাজরা পাকা, পামরী পাকা, ঘাসফিড়ং
ঘাসফিড়ং, স জ পাতাফিড়ং, পাতা মাড়ােনা পাকা, ী পাকা
ইত ািদ ধের মের ফলেত হেব। এছাড়াও হাতজাল িতকর পাকামাকড় দমেনর পাশাপািশ ধােনর
জিমেত কান পাকার আিধক আেছ তা িন পণ কের স ক ব া িনেত সাহা কের, পাশাপািশ
উপকারী পাকা জিমেত ছেড় দয়া যায়।

কীটত িবভাগ
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র

