
 

রুসল আইপিএম ফের োমন পিপিক ির্ যরেক্ষক (মপনটপ িং) এেিং কীটিতঙ্গ দমন (কররোল) 

ফরোডোক্ট উৎিোদরন পেশ্বেযোিী একটট ফনতৃস্থোনীয় রপতষ্ঠোন। রুসল আইপিএম পেশ্বেযোিী  এর্োেৎ 

১৫০ টট ও অপিক ক্ষপতক  ফিোকো  ফের োমন পডরেন্সো  উৎিোদন কর রে। পেগত দুই দশরক ও 

অপিক সময় ির  রুসল আইপিএম মপনটপ িং এ  সোরে কীটিতঙ্গ দমরন  জনয ফের োমন পিপিক 

দমন েযেস্থোিনো (কররোল পসরেম): ফমটটিং পডস োিশন, পলও  এন্ড পকল এেিং মোস ট্র্যোপিিং উদ্ভোেন 

এেিং েোজো জোতকর  আসরে। 

 

 



 

ফের োর োন কী? 

ফের োমন হল  োসোয়পনক সিংরকত র্ো কীটিতঙ্গ এরক অরনয  সোরে ফর্োগোরর্োরগ  জনয েযেহো  

কর । ফসক্স ফের োমন স্ত্রী ফিোকো পনিঃস ণ কর  র্ো পমলরন  জনয িুরুষ ফিোকোরক তোরদ  উিপস্থপত 

জোনোয়। স্ত্রী ফিোকো এই  োসোয়পনক সিংরকত পনিঃস ণ কর  র্ো েোতোরস ফিরস িুরুষ ফিোকো  পনকট 

ফি ৌঁেোয় এেিং িুরুষ ফিোকো এই সিংরকত অনুস ন কর  উরে পগরয় স্ত্রী ফিোকো  পনকট ফি ৌঁেোয়  এেিং 

ি েতীরত স্ত্রী ফিোকো  সোরে পমপলত হয়। 

 

ফের ো ন ব্যব্হোর   উপকো ীতো স ুহঃ 
 অল্পমোত্রোয়অপিককোর্ যক ী 
 রজোপতপনপদযষ্ট 

 জজেএেিং োসোয়পনকপনয়ন্ত্রনিদ্ধপত সোরেসোমঞ্জসযিুন য 
 জনস্বোস্থয, িপ রেশপকিংেোেোস্তুসিংস্থোরন জনযক্ষপতক নয় 

 উিকো ীরিোকোপকিংেোি োগোয়রনসোহোর্যকো ীরিোকোরকরিোপেতকর নো 
 পেষমুক্তেল ও শোকসেজজউৎিোদনপনজিতকর  

 ইহোএকটটিপ রেশেোন্ধেকীটিতঙ্গ দমন েযেস্থোিনো 

 

রুসল আইপপএ  এ উদ্ভোপব্ত পকছু ফসক্স ফে র োন পলও : 

পলও যোক্স (Leomax) 

টোরগ যট েসলিঃ ফেগুণ 

টোরগ যট ফিোকোিঃ ফেগুরন  ডগো ও েল পেদ্রকোপ  ফিোকো -Brinjal Shoot & Fruit Borer 

(Leucinodesorbonalis) 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ৪০ ট্র্যোি/ফহক্ট  

 

 

 

 

ফব্গুরন  ডগো ও েল পছদ্রকোপ  ফপোকো 



 

পকউপলও  ব্যোক (Qlure BAC) 

টোরগ যট েসলিঃ সকল লোউ জোতীয় (Cucurbit) সেজজ। 

টোরগ যট ফিোকোিঃ মোপে ফিোকো (Bactroceracucurbitae)। 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ৪০ ট্র্যোি/ফহক্ট । 

 

 োপছ ফপোকো 
 

এক্সপলও  এ ই (Xlure ME) 

টোরগ যট েসলিঃ আম, ফিয়ো ো, পলচু, কমলো, ফলেু, কুল ইতযোপদ। 

টোরগ যট ফিোকোিঃ েরল  মোপে ফিোক (Bactroceradorsalis)। 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ৪০ ট্র্যোি/ফহক্ট । 

 

েরল   োপছ ফপোকো 
 

টুটো পলও  (Tutaabsoluta lure) 

টোরগ যট েসলিঃ টরমরটো। 

টোরগ যট ফিোকোিঃ টরমরটো পলে মোইনো (Tutaabsoluta)। 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ২-৩ ট্র্যোি/ফহক্ট । 

 

টর রটো পলে  োইনো 
 



এক্সপলও  এসপপএল (Xlure SPL) 

টোরগ যট েসলিঃ েুলকপি, আলু, ফ েঁেস, তোমোক, তুলো ইতযোপদ। 

টোরগ যট ফিোকোিঃ Spodoptera litura 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ২-৩ ট্র্যোি/ফহক্ট  

 

স্পডপরট ো পলটু ো 
 

এক্সপলও এে এেডোপিউ (Xlure FAW) 

টোরগ যট েসলিঃ িুট্টো 
টোরগ যট ফিোকোিঃ েল আপম য ওয়োম য (Spodopterafrugiperda) 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ১-২ ট্র্যোি/ফহক্ট  

 

েল আপ ি ওয়ো ি 
 

এক্সপলও   োরুকো (Xlure Maruca) 

টোরগ যট েসলিঃ পশম 

টোরগ যট ফিোকোিঃ পশরম  েল পেদ্রকো ী ফিোকো (Marucavitrata) 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ৬৫-৭০ ট্র্যোি/ফহক্ট  

 

 

পির   েল পছদ্রকো ী ফপোকো 
 



 

ফটোব্োরকো পব্টল পলও  (Tobacco beetle Lure) 

টোরগ যট েসলিঃ গুদোমজোত তোমোক 

টোরগ যট ফিোকোিঃ ফটোেোরকো পেটল- Tobacco bettle (Lasiodermaserricorne) 

ররয়োগ মোত্রোিঃ ১ ট্র্যোি/১০ পমটো  

 

ফটোব্োরকো পব্টল 

 


	রুসল আইপিএম ফেরোমন ভিত্তিক পর্যবেক্ষক (মনিটরিং) এবং কীটপতঙ্গ দমন (কন্ট্রোল) প্রোডাক্ট উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। রুসল আইপিএম বিশ্বব্যাপী  এযাবৎ ১৫০ টিরও অধিক ক্ষতিকর পোকার ফেরোমন ডিস্পেন্সার উৎপাদন করেছে। বিগত দুই দশকেরও অধিক সময়...
	ফেরোমোন কী?
	ফেরোমন হল রাসায়নিক সংকেত যা কীটপতঙ্গ একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে। সেক্স ফেরোমন স্ত্রী পোকা নিঃসরণ করে যা মিলনের জন্য পুরুষ পোকাকে তাদের উপস্থিতি জানায়। স্ত্রী পোকা এই রাসায়নিক সংকেত নিঃসরণ করে যা বাতাসে ভেসে পুরুষ পোকার নিকট পৌঁছায় এবং ...

	ফেরোমন ব্যবহারের উপকারীতা সমুহঃ
	 অল্পমাত্রায়অধিককার্যকরী
	 প্রজাতিনির্দিষ্ট
	 জৈবএবংরাসায়নিকনিয়ন্ত্রনপদ্ধতিরসাথেসামঞ্জস্যপুর্ন
	 জনস্বাস্থ্য, পরিবেশকিংবাবাস্তুসংস্থানেরজন্যক্ষতিকরনয়
	 উপকারীপোকাকিংবাপরাগায়নেসাহায্যকারীপোকাকেপ্রভাবিতকরেনা
	 বিষমুক্তফল ও শাকসবজিউৎপাদননিশ্চিতকরে
	 ইহাএকটিপরিবেশবান্ধবকীটপতঙ্গ দমন ব্যবস্থাপনা

	রুসল আইপিএম এরউদ্ভাবিত কিছু সেক্স ফেরমোন লিওর:
	লিওম্যাক্স (Leomax)
	টার্গেট ফসলঃ বেগুণ
	টার্গেট পোকাঃ বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারি পোকা -Brinjal Shoot & Fruit Borer (Leucinodesorbonalis)
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ৪০ ট্র্যাপ/হেক্টর
	বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারি পোকা

	কিউলিওর ব্যাক (Qlure BAC)
	টার্গেট ফসলঃ সকল লাউ জাতীয় (Cucurbit) সবজি।
	টার্গেট পোকাঃ মাছি পোকা (Bactroceracucurbitae)।
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ৪০ ট্র্যাপ/হেক্টর।
	মাছি পোকা

	এক্সলিওর এমই (Xlure ME)
	টার্গেট ফসলঃ আম, পেয়ারা, লিচু, কমলা, লেবু, কুল ইত্যাদি।
	টার্গেট পোকাঃ ফলের মাছি পোক (Bactroceradorsalis)।
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ৪০ ট্র্যাপ/হেক্টর।
	ফলের মাছি পোকা

	টুটা লিওর (Tutaabsoluta lure)
	টার্গেট ফসলঃ টমেটো।
	টার্গেট পোকাঃ টমেটো লিফ মাইনা (Tutaabsoluta)।
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ২-৩ ট্র্যাপ/হেক্টর।
	টমেটো লিফ মাইনা

	এক্সলিওর এসপিএল (Xlure SPL)
	টার্গেট ফসলঃ ফুলকপি, আলু, ঢেঁড়স, তামাক, তুলা ইত্যাদি।
	টার্গেট পোকাঃ Spodoptera litura
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ২-৩ ট্র্যাপ/হেক্টর
	স্পডপটেরা লিটুরা

	এক্সলিওরএফ এফডাব্লিউ (Xlure FAW)
	টার্গেট ফসলঃ ভুট্টা
	টার্গেট পোকাঃ ফল আর্মি ওয়ার্ম (Spodopterafrugiperda)
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ১-২ ট্র্যাপ/হেক্টর
	ফল আর্মি ওয়ার্ম

	এক্সলিওর মারুকা (Xlure Maruca)
	টার্গেট ফসলঃ শিম
	টার্গেট পোকাঃ শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা (Marucavitrata)
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ৬৫-৭০ ট্র্যাপ/হেক্টর
	শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা

	টোবাকো বিটল লিওর (Tobacco beetle Lure)
	টার্গেট ফসলঃ গুদামজাত তামাক
	টার্গেট পোকাঃ টোবাকো বিটল- Tobacco bettle (Lasiodermaserricorne)
	প্রয়োগ মাত্রাঃ ১ ট্র্যাপ/১০ মিটার
	টোবাকো বিটল


