
 

মৗচােকর মাম িবটল পাকা দমেন করণীয় 
 

 
 
মাম িবটল পাকার িব িত 
মাম িবটল দি ণ আি কায় থম জ  নওয়া পাকা । ইহা Coleoptera বেগর ও Nitidulidae পিরবােরর অ গত যাহার 
ব ািনক নাম Aethina tumida Murray। ইহা এক  আকি ক (occasional) পাকা। সব থম মৗচােক িত 

কের ১৯৯৮ ি াে  আেমিরকার ািরডােত এবং পের কানাডায় িব ার লাভ কের। িমশের মৗচােক িত কের ২০০০ ি াে । 
অে িলয়ায় িত কের ২০০২ ি াে । প গােল ২০০৪ ি াে । জ ামাইকায় ২০০৫ ি াে । মি েকােত ২০০৭ ি াে । িকউবায় 
২০১২ ি াে । ইউেরােপর ইটািলেত মৗচােক িত কের ২০১৪ ি াে । এিশয়ার িফিলপাইেন মৗচােক িত কের ২০১৫ ি াে । 
ািজেল মৗচােক িত কের ২০১৬ ি াে । বাংলােদেশ পাবনার চটেমাহর, ভা ড়া এবং ফিরদ র উপেজলায় মৗচােকর  আ মণ 

সনা  করা হেয়েছ  ২০২০ ি াে র ১১ই ন। 
 
 
মাম িবটল পাকার পিরিচিত 
মাম িবটল (wax beetle) পাকােক   মৗচাক িবটলও (small hive beetle) বলা হয়। এরা রাতন জীণ অথবা 

আবজনা  চােক বিশ আ মণ কের। এ জে  বলা যায়, মাম িবটল পাকা আবজনা থেক জ হণ কের। মাম িবটল পাকা 
তামােট রং থেক লালেচ বাদামী রংেয়র হেয় থােক। আবার কােলা বাদামী থেক কােলা হেত পাের। এ পাকা ৫-৭ িমিম ল া এবং ৩ 
িমিম । িবটেলর শরীর িমিহ লাম ারা আ ত থােক। পাকার আকার খা  এবং জলবা র উপর িনভর কের। থারাে র িনেচ াব 
আ িতর এে না থােক। মাম িবটল পাকা ােভট টাইপ এে নার সাহাে  মৗচােকর গ  পেয় েঁজ বর কের ম , পােলন, 
মৗমািছর িডম এবং স  ত লাভা খেয় ফেল। িবটল েলা মৗমািছর আ মেণর হাত থেক ব চার জ  মৗচােকর বা বাে র 

ফাটেল কায়। ী িবটল পাকা ড সেলর ঢাকনা িছ  কের িডম পােড়। িবটল েলা মৗচােকর সেলর মে  বা মৗচােকর খািল কােষ 
গ দা কেরও িডম পােড়। িডম েলা ল ায় মৗমািছর িডেমর অেধক। একটা ী মাম িবটল পাকা তার জীবেন ১,০০০-২,০০০  িডম 
পাড়েত পাের। বছের ৫-৬  জ  পিরলি ত হয়।  িতর সেবা  সময়কাল ম-আগ । 

িতর িত 
ণা েমাম িবটল পাকা এবং লাভা মৗচােক আ মণ কের অথবা মৗ খামােরর বািহেরও তারা জীবনচ  সমপ  করেত পাের। 
মৗচােকর িভতের ক ানাল তির কের মৗেকােষর কিপং ন  কের দয়। ফেল ম  ফারেমে শন হেয় বিরেয় আেস। মৗচােক লাভার 

িব া ম র রং এবং াদ ন  কের দয়। মাম িবটল ারা আ মণ বিশ হেল মৗচাক কদমা  হেয় যায়। ফেল ম  মৗমািছ তথা 
মা েষর খাওয়ার অ েপােযাগী হেয় পেড়। রানী মৗমািছ িডম পাড়া ব  কের দয় এবং সম  মৗমািছ মৗচাক ছেড় পািলেয় অ  
জায়গায় চেল যায়। িনেচ এেদর জীবন াে র ধাপ েলা সংে েপ বণনা করা হেলা। 

না  
না  িবটল ক পা িতর। িবটল থেম হ দ-লালেচ, বাদামী, কােলা বাদামী পের কােলা হেয় যায়। না  িবটল অ কার পছ  কের। 

িবটল েলা মৗচােকর ঢাকনার িনেচ উপেরর েম দৗড়ােদৗিড় করেত  থােক। না  িবটল ত উড়েত পাের, েয়াজন হেল একই 
সমেয় কেয়ক িকিম পয  উেড় যেত পাের। েয়াজন হেল িবটল েলা মৗমািছর ঝ েকর সােথও উেড় যায়। িবটল েলা ৬ -১২ মাস বা 

িত ল অব ায়  ১৬ মাস পয ও ব চেত পাের। না  িবটল ৫-৯ িদন খা  এবং পািন ছাড়াও েচ থাকেত পাের। শীতকােল মাম 
িবটল পাকা বংশ ি  কের না। ী পাকা িডম পাড়ার পেরই মারা যায়। 

 

কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট, ঈ রদী-৬৬২০, পাবনা, ন ২০২০ 

 

 

 

 

 



 

িডম 
মাম িবটল পাকার িডম দখেত ার মেতা সাদা। িডম ১.৪ িমিম ল া এবং ০.২৬ িমিম । এক   ী িবটল পাকা ১০০০ র 
বিশ মৗচােক অথবা মৗবাে র ফাটেল িডম পােড় । ই থেক চার িদেনর মে  িডম েট বা া বর হয়। িডম টার জ  অ ল 

তাপমা া ৩০০ সি ে ড  এর বিশ এবং আেপি ক আ তা ৬৫% এর চেয় বিশ। আেপি ক আ তা ৩৪% এর কম হেল িডম ন  
হেয় যায়। 
লাভা 
মাম িবটল পাকার লাভা ি েমর মেতা সাদা। না  লাভা ১০ িমিম ল া এবং ২ িমিম । লাভার িপেঠ চার সািরেত চ  ব  আেছ 

এবং মাথার িনেচ সামেনর িদেক িতন জাড়া পা আেছ। মৗবাে র কাণায় লাভা েলা জেড়া হেয় থােক। তাপমা া ৩৪০ সি ে ড হেল 
লাভা ভােলাভােব ি  পায়। স  িত লাভা পােলন, ম  এবং মৗমািছর বা া খেয় ১০-১৬ িদেনর মে  বা িত ল অব ায় ৬১ 
িদন পেরও না  লাভায় পিরনত হয় । না  লাভা মৗচাক থেক বিরেয় মা েত িগেয় কেলানী তির কের িপউপা অব া সমপ  
কের। 
িপউপা 
মাম িবটল পাকার িপউপা বাদামী-নীল রংেয়র। মাম িবটেলর িপউপা অব া মা েত সমপ  কের। িপউপা  সাদা থেক বাদািম 

রংেয়র হেয় থােক। অিধকাংশ িপউপা মৗচাক থেক ১৮০ সিম বা ৬ ট রে র মে  এ অব া সমপ  কের। িপউপা মা র ১০ সিম 
বা ৪ ইি  মা র গিভের েক িপউেপশন সমা  কের। িপউেপশন মা র তাপমা া, আ তা এবং গঠেনর উপর িনভর কের। িপউেপশন 
২১-২৮ িদেনর মে  সমপ  হয় এবং পের ১-২ িদেনর মে  মা  থেক বিরেয় এেস জনন সমপ  করার পের নরায় িডম দওয়া 

 কের। 

 

 

ণা  িবটল                                        িডম                                             লাভা                                    িপউপা 
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মৗচােকর মাম িবটল পাকার সমি ত দমন ব াপনা 

১. মৗবা  সব সময় পির ার পির  রাখেত হেব এবং পিরত  রাতন চাক বা  থেক ত অপসারেণর ব া করেত হেব। মাম 
িবটল ারা অিধক আ া  মৗবা  আ েনর তাপ িদেয় অথবা পািনেত িবেয় মাম িবটল মের ফলেত হেব। 

২. মৗ খামােরর আেশ পােশ মৗচােকর অংশ বা মাম ফলা যােব না। কারণ এেত মাম িবটল পাকার িডম থাকেত পাের, ফেল সখান 
থেক পাকার আ মণ হেত পাের। 

৩. পির ার পির  মৗবা েলােত িদেনর িক  সময় যন যােলাক পেড় এবং ত েত না থােক এমন জায়গায় রাখেত হেব। স ব 
হেল মৗবা েলা পাকা জায়গায় েত রাখেত হেব। যােত িপউপা অব া মা  না পেয় মারা যায় ( ন- সে র মাস) বাংলা 
( জ -আি ন মাস)। 

৪. মৗমািছর যাতায়ােতর রা া ছাড়া বাে র সকল িছ  অব ই ব  কের িদেত হেব। ন- সে র মােস মৗবাে র উপর চেটর ব ার 
পিরবেত েনর ঢাকনা বহার করেত হেব।  

৫. মৗবাে  মৗমািছর যাতায়ােতর রা ার িনেচ এক িলটার পািনেত ২০ াম িডটারেজ  িমিশেয় বন তির কের স ার সময় 
াি েকর গামলায় রাখেত হেব। যােত ণা  লাভা বা  থেক মা েত িপউপায় যাওয়ার জ  বর হেল িম েণ েব মারা যায়। 

৬. ইন এ ডার বহার করেত হেব। এ  পার েম েডর উপি িত রাধ কের, ফেল মাম িবটল পাকার আ মণ াস পােব। 

৭. মৗ খামার াপেনর জায়গায় আবজনার পসহ আগাছা পির ার কের দানাদার কীটনাশক িরেজ  ৩ িজআর িত ৫ শতক জায়গােত 
৩২৫ াম িছ েয় মা র সােথ ভােলাভােব িমিশেয় িদেত হেব। 

৮. এক  খািল িসিড কভােরর মে  ম  ও পােলন িমি ত খাবার (Bee bread) ভের মৗবাে র িভতের এক কাণায় রেখ িদেত 
হেব। িসিড কভাের মাম িবটল ম  ও পােলন িমি ত খাবার খেত এেস জেড়া হেল িসিড কভার বর কের এেন মাম িবটল মের 
ফলেত হেব।  

৯. কেনা তামাক পাতার ড়া মৗবাে র েমর উপের এবং বাে র িভতেরর এক কাণায় রেখ িদেল মাম িবটল পাকা িবর  হেয় 
এক জায়গায় জেড়া হেল হাত িদেয় ধের মের ফলেত হেব। 

১০. মৗবাে র কাছাকািছ এক  েত আকষণ াপ লােত হেব। াপ তিরর জ  ১ টিবল চামচ ঈ , ২ টিবল চামচ িচিন, ১ 
টিবল চামচ ম  এবং ২৫০ িমিল পািন ভােলাভােব িমিশেয় াি েকর বাতেল বা াি েকর বয়ােম খ ব  কের ই পােশ কেট 

িদেল মাম িবটল পাকা এেত আ  হেয় িম েণ েব মারা যােব।  

১১. মাম িবটল পাকা দমেনর জ  ১০ াম সালফার এক  খািল মৗবাে  িছ েয় েয়াগ করার পের বা  পির ার ভজা কাপড় 
িদেয় ভােলাভােব েছ িদেত হেব। 

১২. সিন মল াপ (Sonny-Mel traps) : ৩ িমিম িছ  িবিশ  ছাট স ইস াি ক ব  িনেত হেব। এই বে র িনেচ 
িমনােরল তেলর এক  লয়ার থােক। িবষেটাপ- ক. এক কাপ পািন, খ. ½ কাপ আেপল িসডার িভেনগার, গ. ¼ কাপ িচিন এবং 
ঘ. এক  পাকা কলা ( িচ িচ কের কেট) িমশােয় ফারেমে শেনর জ  ১-২ িদন রেখ িদেত হেব। এটা বািনেয় উপেরর বাের 
রেখ কােঠর আেরকটা ম িদেয় ঢেক িদেত হেব। 

৩ 


