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ধান 
ৈবjািনক নামঃ aরাiজা েসতাiভা 

আমন ধান 

ধান aসেমর pধান খাদয্ শসয্। ফসল কাটার সময়েক িভিt  কের, aসেম িতনধরেণর ধােনর চাষ 
করা হয়। আমন বা শীেতর ধােনর চাষ জনু-জলুাi মােস  কের নেভmর-িডেসmেরর মেধয্ ফসল 
কাটা হয়। েবােরা বা gীে র ধােনর চাষ হয় aেkাবর-নেভmের eবং েম-জনু মােস ফসল কাটা হয়। 
আuশ বা শরেতর ধােনর চাষ ে bয়াির-মাচর্  মােস  কের েম-জেুনর মেধয্ ফসল েতালা হয়। 
aসেম ধােনর আoতাধীন েমাট েktফল pায় 25 লk েহkর eবং েমাট uৎপাদন 52 লk টন। 
aসেম ধােনর গড় uৎপাদন pিত েহkর 2.1 টন। শীেতর ধােনর আoতাধীন েমাট েktফল 18.80 
লk েহkর eবং গড় uৎপাদন pিত েহkর 2.0 টন। gীে র ধােনর আoতাধীন েktফল pায় 
3.99 লাখ েহkর pিত েহkর গড় uৎপাদন 2.98 টন eবং েমাট uৎপাদন বািষর্ক pায় 11.89 
লk টন। রােজয্ আuশ বা শরেতর ধােনর আoতাধীন েktফল 2.20 লk েহkর, েযখােন 
uৎপাদনkমতা 1.44 টন/ েহkর eবং েমাট বািষর্ক uৎপাদন 2.94 লk। 
pেয়াজনীয় আবহাoয়াঃ ধােনর চাষ করার জনয্ uc তাপমাtা, uc আdর্তা, দীঘর্ািয়ত েরৗেdর সময় 
eবং িনি ত জলসরবরােহর pেয়াজন। ধান গােছর সেবর্াtম বৃিdর জনয্ 20o েথেক 35o েসিnেgেডর 

মেধয্ তাপমাtা থাকার aিত pেয়াজন। ধান গােছর ফুল েফাটার জনয্ সেবর্াtম তাপমাtা 26.5o েথেক 

29.5o েসিnেgেডর মেধয্ হoয়াটা আবশয্ক। আdর্তার pেয়াজনীয়তা ধােনর জাত aনুসাের পিরবিতর্ ত 
হয়। pারিmক পযর্ােয়, আdর্ তার aনুkল পিরসীমা 83 েথেক 85 শতাংশ eবং পরবতর্ী পযর্ােয় eিট 
67 েথেক 68 শতাংশ হoয়াটা বা নীয়। 
মািটর pকারঃ জলধারেণর kমতা থাকা ভারী মািট ধানচােষর জনয্ uপযুk। ধান চােষর জনয্ মািট 
আংিশক আিmক েথেক আংিশক kারীয়র মােঝ হoয়া pেয়াজন। amতার সূচয্াংেকর (pH) মাপকািঠেত 
ধােনর জিম 5 েথেক 9 েয়র মেধয্ থাকা জ রী। e ঁেটল o e ঁেটল েদা-আঁশ মািট ধান চােষর জনয্ 
uপযুk। 
আমন ধােনর psািবত জাত িল: গােছর ucতার uপর িনভর্ র কের আমনধান েক লmা, মাঝাির eবং 
আধমাঝাির  িহেসেব ে ণীবd করা হয়। aসেমর কৃষকরা pধানত মাঝাির eবং লmাজাত িল পছn 
কেরন। 
aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয়র dারা psািবত মাঝাির ucতার ucফলনশীল ধােনর জাতঃ  
রি ত, বাহাদরু, kশল, মিণরাম eবং পাioিল: e িল হ'ল aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয়র (eeiu) dারা 
udািবত  মাঝাির ucতার জাত। e িল দীঘর্ েময়াদী জাত eবং aসেমর সমs a েলর জেনয্ aনুkল। 
(aসেমর িবিভn কৃিষ a ল িলর জনয্ পিরিশ -1 েদখুন)। e িল গােছর গড় ucতা 100-115 েসিম 
eবং বীেজর পের 150-155 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। ei জাত িলর ধােনর গড় ফলন pিত েহkের 
45 েথেক 55 kinাল। জনু েথেক মধয্ জলুাi পযর্n বপেনর সেবর্াtম সময়। 
আi আর -3: eিট aসেমর িবিভn a েলর জনয্ psািবত eকিট মাঝাির ucতার জাত। গড় 
গােছর ucতা 85 েসিnিমটার eবং বীেজর পের 110-125 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গড়ধােনর 
ফলন েহkর pিত 35-40 kinাল। জনু েথেক মধয্ জলুাi পযর্n বপেনর সেবর্াtম সময়। 
গীেতশ eবং pফুl: ei দিুট aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয়র (eeiu) dারা udািবত sিmত (staggered) 
েরাপেণর জনয্ uপযুk জাত। ei জাত দেুটা আগs মাস পযর্n বয়s চারা (50-60 িদেনর চারা) িদেয় 
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েরাপেণৰ জনয্ uপযুk। পাবর্তয্ a ল বােদ সমs a েল ei দেুটা জােতর চাষ করেত পারা যায়। sিmত 
(staggered) েরাপণ: বনয্ার মেতা িবেশষ পিরিsিতেত pেয়াজন েদেখ কেয়ক সpােহর বয্ৱধান েরেখ 
জাত দেুটার বয়s চারা (50-60 িদেনর চারা) েরাপণ করেত পারা যায়। ei দিুট জােতর গােছর গড় 
ucতা 130-135 েসিম eবং বীেজর পের pায় 150-160 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। eiজাতর 
ধােনর গড় ফলন 45 েথেক 55 kinাল/েহkর। জাত িল েখালা পচা  েরােগর (Sheath rot) িব েd 
pিতেরাধী, bাs eবং  বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া  (Bacterial leaf blight) pিত পিরিমত েপ 
pিতেরাধী eবং েখাল েপাড়ার (Sheath blight) েkেt সংেবদনশীল। জনু েথেক মধয্ জলুাi পযর্n 
বপেনর সেবর্াtম সময়। 
মাহসুির: eিট সাধারণ আমনধােনর জনয্ psািবত eকিট লmা জাত eবং eিট aসেমর সমs কৃিষ 

a েল চাষ করেত পারা যায়। গােছর গড় ucতা 130 েসিম eবং বীজ বপেনর পের pায় 140-145 

িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 35-40 kinাল। জনু েথেক মধয্ জলুাi পযর্n 
বপেনর সেবর্াtম সময়। 
েকেতকী জহা: eিট aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয়র (eeiu) dারা unত মানদেnর কের েনoয়া সুগিn ধােনর 
জাত eবং সাধারণ আমনধােনর েমৗসুেমর জনয্ uপযুk। জাতিট utরতীেরর সমভূিম, uc bhপুt 
uপতয্কা, মধয্ bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। গােছর গড় 
ucতা 130-135 েসিম eবং বপেনর পের pায় 160-165 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়।গড় ফলন pিত 
েহkর 25-30 kinাল। জনু েথেক মধয্ জলুাi বপেনর সেবর্াtম সময়। 

আেঘাণী eবং েভাগালী: e িল aসেমর সাধারণ আমন মরসুেমর জনয্ uপযুk ধােনর জাত। গােছর 
গড় ucতা 100-105 েসিম eবং 155-165 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 25-
30 kinাল। বপেনর সেবর্াtম সময় জনু েথেক মধয্ জলুাi। 
সতয্র ন, বসুnরা, াবনী, নেুমািল eবং মুলাগাভ  : e িল মাঝাির সময়কালীন জাত eবং ধানিভিtক 
িd ণ শসয্েkেtর জনয্ uপযুk। গােছর গড়  ucতা 110-115 েসিম eবং pায় 130-135 িদেনর 
মেধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন েহkর pায় 45-55 kinাল। জনু েথেক মধয্ জলুাi বপেনর সেবর্াtম 
সময়। eiজাত িলর মেধয্ াবণী েখালা পচা েরাগ (Sheath rot), েনক বা শীষ  bাs (Neck blast) o 
টুংেরা (Tungro) েরাগ eবং সবুজ পাতা-ফিড়ং (Green Leafhopper), গাছ-ফিড়ং (Planthopper)) o 
মাজরা েপাকার (Stemborer) েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী। মুলাগাভ  জাতটা bাs, বাদামী দাগ 
েরাগ (Brown spot) eবং েখাল েপাড়া (Sheath blight)  েরােগর pিত সিহ ু । 
লুiত, কিপলী, িদচাং: e িল sl েময়াদী eবং সরাসির বীজ িছিটেয়/জিমেত চারা psত কের, েসi চারা 
েkেত েরাপণ কের আuশ িহসােব বা সরাসির বীজ বপন কের eবং আমন িহসােব বনয্ার pাক o 

পরবতর্ী পিরিsিতেত করা হয় । গােছর ucতার গড় 130-140 েসিম eবং বীেজর পের 90-95 িদেনর 
মেধয্ পিরপk হয়। সমs psািবত জােতর জনয্ জলুাiেয়র মাঝামািঝ েথেক আগেsর মাঝামািঝ 
বপেনর সেবর্াtম সময়। 
dতবনয্ার পিরিsিতর জনয্ aনুেমািদত uc ফলনশীল ধােনর জাতঃ  
রি ত-সাব 1: বৃি িনভর্ র িনmভূিমেত dতবনয্ার পিরিsিতেত  ধান চােষর জেনয্ uপযুk িনমjন সহনশীল  
ধােনর জাত। গড় গােছর ucতা 115 েসিnিমটার eবং বীজ বপেনর pায় 145-150 িদেনর মেধয্ 
পিরপk হয় eবং গড় ফলন হয় 55 েথেক 60 kinাল/েহkর। eিট 10-12 িদন জেল িনমিjত 
হoয়া সহয্ করেত পাের eবং aসেমর সমs a ল িলর জনয্ uপযুk। েনক বা শীষ bাs eবং 
বাদামী গাছ-ফিড়ংেয়র pিত পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকার pিত সহনশীল। 
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বাহাদরু-সাব 1: eিটo বৃি িনভর্ র িনmভূিমেত dতবনয্ার পিরিsিতেত চােষর জেনয্ uপযুk  িনমjন 
সহনশীল ধােনর জাত। গড় গােছর ucতা 114 েসিnিমটার eবং বীজবপেনর পের pায় 140-145 
িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং গড়ফলন হয় 55 েথেক 60 kinাল/ েহkর। eিট জেল 10-12 িদন 
িনমিjত হoয়া সহয্ করেত পাের eবং aসেমর সমs a েলর জনয্ uপযুk। বাদামী দাগ েরাগ, 
বয্াকিটিরয়া জিনত পাতা o েখাল েপাড়া েরােগর পেk সংেবদনশীল, মাজরা েপাকার pিত সহনশীল eবং 
বাদামী গাছ-ফিড়ংর েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী। 
sণর্-সাব 1 (আi আর 82809-237): eিটo eকটা বৃি িনভর্ র িনmভূিমেত dতবনয্ার পিরিsিতেত চােষর 
জেনয্ িনমjন সহনশীল uপযুk ধােনর জাত। গােছর গড় ucতা 100 েসিnিমটার eবং বীজ বপেনর 
pায় 140 িদেন পিরপk হয় যার গড় ফলন 45 েথেক 50 kinাল/েহkর। eিট সmূণর্ িনমjেনর 
10-12 িদন aবিধ েবেঁচ থাকেত পাের eবং aসেমর সমs a েলর জনয্ uপযুk। 
িব আর 11-সাব 1: বৃি িনভর্ র িনmভূিমেত dতবনয্ার পিরিsিতর জনয্ eিট eকিট িনমjন সহনশীল 
ধােনর জাত। বপেনর pায় 150 িদন পের eিট পিরপk হয় eবং গড় ফলন 45 েথেক 50 kinাল/ 
েহkর। eিট 10-12 িদেনর dতবনয্ার পিরিsিতেত িনমjন সহনশীল eবং aসেমর সমs a েলর 
জনয্ uপযুk। 
জল  o জলkঁয়রী: বৃি িনভর্ র িনmভূিমেত dতবনয্ার পিরিsিতর জনয্ eদেুটা িনমjন সহনশীল ধােনর 
জাত। জাতিট বীজ বপেনর পের 150-155 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং গড় ফলন pিত েহkের 
40 kinাল। eরা বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং েখালেপাড়ার pিত সিহ ু , bাs pিতেরাধী eবং 

aসেমর সমs a েলর জনয্ uপযুk। 
জলাবd পিরিsিতর জনয্ uপযkু uc ফলনশীল ধােনর জাতঃ  
িট িট িব 303-18-3 (চk লািহ): eিট 50 েসিম পযর্n জলাবd aবsার জনয্ uপযুk eকিট আমন 
ধােনর জাত। বীজ বপেনর pায় 138 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় যার গড় ফলন হয় 47.6 kinাল/ 
েহkর। eিট বাদামী দাগ েরাগ pিতেরাধী; bাs eবং বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া েথেক 
পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং েখাল েপাড়া eবং মাজরা েপাকার pিত সহনশীল। utর তীেরর সমভূিম, 
uc bhপুt, িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িট িট িব 303-2-23 (িডফলু): eিট 50 েসিম aবিধ জলাবd aবsার জনয্ uপযুk eকিট আমন 
ধােনর জাত। িবিভn জােতর বীজ বপেনর পের pায় 137 িদন পের কাটেত পারা যায় eবং গেড় 51.1 
kinাল/েহkর ফলন হয়। eিট bাs, বাদামী দাগ েরাগ, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং েখাল 
েপাড়া েরােগর pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকার pিত সহনশীল। utর তীেরর সমভূিম, uc bhপুt, িনm 
bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িট িট িব 303-1-42 (ধনিশির): eিট 50 েসিম aবিধ জলাবd পিরিsিতর জনয্ uপযুk আমন ধােনর 

জাত। বীজ বপেনর pায় 139 িদন পের কাটেত পারা যায় eবং গেড় 48.4 kinাল/ েহkর ফলন হয়। 
বাদামী দাগ েরাগ eবং েখাল েপাড়া েরাগ েথেক পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং bাs, বয্াকেটিরয়াজিনত 
পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার pিত সহনশীল। utর তীেরর সমভূিম, uc bhপুt, িনm bhপুt 
eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িট িট িব 303-1-26 (মানাহ): eিট 50 েসিম aবিধ জলাবd aবsার জনয্ uপযুk eকিট আমন 
ধােনর জাত। বপেনর পের pায় 138 িদন পের কাটেত পারা যায় eবং গেড় 46.6 kinাল/ েহkর 
ফলন হয়। utর তীেরর সমভূিম, uc bhপুt, িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার 
a ল িলর জনয্ uপযুk। 
 



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 4 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

সার-জেলর al েযাগােনর পিরিsিতর (Low input situation) জনয্ uপযkু ধােনর জাতঃ  
গাnারী (েজ আর 1): ei জাতিট কম সার-জেলর েযাগােনর পিরিsিতর জনয্ uপযুk। eিট বীজ 
বপেনর pায় 125 িদন পের পিরপk হয় eবং গড় ফলন 42 kinাল/েহkর। eিট bাs, 
বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, মাজরা েপাকা eবং গািn েপাকার িব েd pিতেরাধী; েখাল েপাড়া 
েরােগর েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং পাতা েমাড়ােনা েপাকার েkেt মাঝাির সংেবদনশীল। 
aসেমর মধয্ bhপুt uপতয্কা a েলর পেk uপযুk। 
েমাহন (েজ আর 5): ei জাতিট কম সার-জেলর েযাগােনর পিরিsিতর জনয্ uপযুk। eিট বীজ বপেনর 
পের pায় 126 িদেনর মেধয্ কাটেত পারা যায় eবং গড় ফলন হয় 41kinাল/েহkর। eিট bাs, 
বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, মাজরা েপাকা eবং গািn েপাকার িব েd pিতেরাধী; েখাল েপাড়া 
েরােগর জনয্ পিরিমত েপ pিতেরাধী; পাতা েমাড়ােনা েপাকার েkেt মাঝািরভােব সংেবদনশীল। 
aসেমর মধয্ bhপুt uপতয্কা a েলর পেk uপযুk। 
মn (েজ আর 2): ei জাতিট কম সার-জেলর েযাগােনর পিরিsিতর জনয্ uপযুk। eিট বীজ 

বপেনর পের pায় 138 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়, যার গড় ফলন হয় 44 েথেক 51 kinাল/ েহkর। 
eিট bাs, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, মাজরা েপাকা eবং গািn েপাকার িব েd pিতেরাধী; েখাল 
েপাড়া েরােগর জনয্ পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং পাতা েমাড়ােনা েপাকার েkেt মাঝাির রকেম 

সংেবদনশীল। িনm bhপুt, মধয্ bhপুt uপতয্কা eবং aসেমর পাবর্তয্ a ল িলর জনয্ uপযুk। 
ভারতী (েজ আর 7): ei জাতিট কম সার-জেলর েযাগােনর পিরিsিতর জনয্ uপযুk। eিট বীজ 
বপেনর পের pায় 138 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়, যার গড় ফলন হয় 41 েথেক 48 kinাল/ 
েহkর। eিট bাs, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, মাজরা েপাকা eবং গািn েপাকার িব েd pিতেরাধী; 
েখাল েপাড়া েরােগর pিত পিরিমত েপ pিতেরাধী; পাতা েমাড়ােনা েপাকার েkেt মাঝািরভােব 
সংেবদনশীল। িনm bhপুt, মধয্ bhপুt uপতয্কা eবং aসেমর পাবর্তয্ a ল িলর জনয্ uপযুk। 
aনুেমািদত বণর্ সংকর ধােনর জাতঃ  
eন েক 5251: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন 51.9 kinাল/ েহkর। eিট bাs, 
নিলমািছর িব েd pিতেরাধী eবং েখাল েপাড়া েরােগর pিত পিরিমত েপ pিতেরাধী। utর তীেরর 

সমভূিম, uc bhপুt eবং aসেমর িনm bhপুt uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িস আর eiচ আর 5: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন 51.9 kinাল/েহkর। eিট 
bাs, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী। utর তীেরর 

সমভূিম, uc bhপুt eবং aসেমর িনm bhপুt uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িপ e িস 835: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন pিত েহkর 58.3 kinাল। eিট 
bাs, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী। utর 
তীেরর সমভূিম, uc bhপুt eবং িনm bhপুt uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk 
iu eস 312: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর গড় ফলন pিত েহkর 59 kinাল। eিট bাs, 
নিলমািছর িব েd pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকা েথেক পিরিমত েপ pিতেরাধী। utর তীেরর 

সমতল, uc bhপুt eবং িনm bhপুt uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িপ e েগাl 6444: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন pিত েহkর 58 kinাল। eিট 
নিলমািছ বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার pিত পিরিমত েপ pিতেরাধী। aসেমর 
সমs ধান চােষর a েলর জনয্ uপযুk। 
িপ e িস েগাl 8744: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন pিত েহkর 58 kinাল। 
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eিট নিলমািছ, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার েkেt পিরিমত েপ pিতেরাধী। 

aসেমর সমs ধান চােষর a েলর জনয্ uপযুk। 
iu eস 382: আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন হয় 58 kinাল pিত েহkর। eিট 
নিলমািছ, বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকার pিত পিরিমত েপ pিতেরাধী। aসেমর 
সমs ধান চােষর a েলর জনয্ uপযুক। 
27 িপ 31 (িবjিp 2015): আমন েমৗসুেমর জনয্ ধােনর সংকর। গড় ফলন হয় 62kinাল/ 
েহkর। eিট bাs eবং নিলমািছ িব েd pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকার েkেt পিরিমত েপ 
pিতেরাধী। aসেমর সমs ধান চােষর a েলর জনয্ uপযুk। 
বীজ িনবর্াচনঃ 
বীজ িল সাধারণ জেল ডুিবেয় ভালভােব নাড়া হয়, তারপর েভেস uঠা বীজ বািতল কের ডুেব যাoয়া 
বীজ িল রাখা হয়। aনয্ eকটা পdিতেত বীজ িল 5 িমিনেটর জনয্ লবেনর dবেণ িনমjন করা হয় eবং 
ভাসমান বীজ িল েফেল িদেয় ডুেব যাoয়া িল িনবর্াচন করা হয় eবং বপেনর আেগ ভালভােব ধুেয় 
েফলা হয়। েযাগ করার জনয্ লবেণর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত, eক বালিত জেল eকিট আলু বা িডম 

েরেখ oটা যতkণ েভেস না uেঠ  লবণ েযাগ কর েযেত হয় । ei লবন জল বীজ িনবর্াচেন বয্বহার 

করেত পারা যায়। 
বীজ েশাধনঃ 
েয েকানo সmাবয্ বীজজিনত েরাগ েথেক মুিk পাoয়ার জনয্ বীজ েশাধন eকিট aতয্n tপূণর্ 
পদেkপ। বীজ েশাধেনর দিুট পdিত রেয়েছ েযমন-েভজা পdিত eবং কেনা পdিত। 
বীজ েশাধেনর েভজা পdিতঃ 
বীজ িল েবেছ িনেয় 24 ঘnার জনয্ ছtাকনাশকিনত িম েণ সরাসির ডুিবেয় রাখেত হয়। মানেকােজব 

বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজেমর মেতা ছtাকনাশক বীজ েশাধনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 
pিত িলটার জেল uপেরর েয েকানo eকিট ছtাকনাশেকর 2.5 gাম েযাগ কের eকিট ছtাকনাশক 
dবণ ৈতির করা হয়। eক েকিজ ধােনর বীজ েশাধেনর জনয্ eক িলটার িম েণর pেয়াজন। ডুবেনার 

24 ঘnা পের বীজতলায় বপন করার আেগ 48 ঘnা বীজ জাগ েদoয়ার জনয্ রাখা uিচত। 
বীজ েশাধেনর কেনা পdিতঃ 
eকিট পােt বীজ েরেখ pিত েকিজ বীজ 2.5 gাম ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজম যুk 
করেত হয়। বীজ িলেত ছtাকনাশক েযাগ কের পাঁচ িমিনেটর জনয্ নাড়া চাড়া কের ভালভােব িমিশেয় 
িদেত হয়। 
চাষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
চারা utাপনঃ  
কঃ সাধারণ বীজতলা ৈতিরঃ  
ক) বীজতলা psতকরণঃ জিমিট ভাল ভােব চাষ কের কাদাময় করেত হয় । বীজতলােত pিতটা েবেডর 

মােঝ 30 েসিম ফাক েরেখ 10 িমটার ৈদেঘর্র eবং 1.25 িমটার pেsর eক eকটা েবড psত করেত হয় । 
েবড িলর ৈদঘর্য্ সুিবধা aনুযায়ী পৃথক হেত পাের। 
খ) ৈজব o রাসায়িনক সারঃ pিতিট বীজতলায় 20-30 েকিজ েগাবর/ কেmাs, 80 gাম iuিরয়া, 
80 gাম eসeসিপ eবং 40 gাম eমoিপ pেয়াগ করেত হয় eবং মািটর সােথ ভালভােব িমি ত 

করেত হয়। 
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গ) বীেজর হারঃ শেসয্র আকােরর uপর িনভর্ র কের, ভাল aংkিরত বীজ pিত েবেড 650 gাম েথেক 
1 েকিজ পযর্n বপন করা েযেত পাের। মূল জিমর eক েহkের  বীজ েরাপেণর জনয্ বীেজর pেয়াজন 
40 েথেক 45 েকিজ। 
ঘ) জল বয্বsাপনাঃ বীজতলার েবড িলেত সংপৃk aবsা বজায় রাখেত মািটর জল িকেয় যাoয়ার আেগi 
েসেচর জল pেয়াগ করেত হয়। চারা িল েতালার কমপেk 2-3 িদন আেগ বীজতলাi 2-3 েসিnিমটার জল 
বজায় রাখেত হয়। 
বীজতলায় ধােনর চারার সুরkাঃ   
1। bাsঃ eক বা দিুট bােsর দােগর েদখা িমলেলi, কােবর্নডািজম 1 gাম/ িলটার জল হাের 10-12 
িদেনর বয্বধােন দবুার েsp করেত হয়। 
2। িশকড় িগঁট কৃিমঃ ( ট-নট িনেমােটাড): বপেনর সময় pিত বগর্ িমটাের িসuেডােমানাস ু েরােসেসন বা 

াiেকাডামর্া ভাiিরিড 20 gাম pেয়াগ করেত হয়। eক েকিজ বীেজ 10 gাম াiেকাডামর্া ভাiিরিড 

িদেয় বীজ েশাধন করেত হয়। 
3। চারার ট িডপ েশাধনঃ মূল চােষর জিমেত েরাপেণর িঠক আেগ, uপড়ােনা চারা িল ধুেয় েফলা হয় 
eবং তারপের িশকেড়র aংশিট মাজরা েপাকা, নিলমািছ eবং ফিড়ংেয়র িব েd pিতরkামূলক বয্বsা 
িহসােব 3 ঘnা ধের 1% iuিরয়া (10 gাম/ িলটার) eবং েkারপাiিরেফাস 20 i িস (1 িমিল/ িলটার 
জল) 0.02% dবেণ ডুিবেয় েদoয়া হয়। িবকlভােব, চারা uপড়ােনার 5 েথেক 7 িদন আেগ ডায়ািজনন 
(1 gাম/ pিত বগর্ িমটাের) বীজতলায় pেয়াগ করেত হয় বা েkারিপিরেফাস 20 iিস @ 0.02% (2 
িমিল/ িলটার) বীজতলায় েsp করেত হয়। 
যািntক েরাপেনর জনয্ মাদেুরর বীজতলা psতকরণঃ  
ধােনর চারার মােনর uপর যািntক েরাপেনর সাফলয্ (েযমন s-চািলত ধান েরাপন বা হsচািলত যািntক 
াnpাnার) িনভর্ র কের। সুতরাং, ভাল মােনর মাদেুরর বীজতলা psত করার জনয্ সমs যt েনoয়া 
uিচত। 
মাদেুরর বীজতলা (mat nursery) psতকরণ নীেচ বিণর্তঃ 
pেয়াজনীয় uপকরণ িল: পিলিথন শীট, কােঠর বা েলাহার কাঠােমা, ভােলা কের েড়া করা মািট, 
খামারজাত সার, aংkিরত eবং েশাধন করা ধােনর বীজ। 
ক) বীজ psতকরণঃ বীজ িল বীজ েশাধন িবভােগ বিণর্ত িহসােব েশাধন করা হয় eবং পােটর বয্ােগ 
eক রাত জেল ডুিবেয় রাখা হয়। বীেজর বয্াগ িল জল েথেক েবর কের েখালা বাতােস পযর্াp 
সমেয়র জনয্ রাখা হয় যতkণ না aংkেরর ৈদঘর্য্ 1-2 িমিম হেয় যায়। সম িবতরণ িনি ত করার 
জনয্ মািটর টুকেরা িল আলেতা কের ভাঙা হয়। 
খ) বীজ বপেনর জনয্ pেটর মাপঃ চারাগাছ িলেত সাম সয্ রাখার জনয্, আগাছা iতয্ািদ েথেক মুk 
সমতল জিম িনবর্াচন করা uিচত। eক িমটার কাযর্কর ৈদঘর্য্ eবং eক িমটার ps সহ িতনিট েবড 
eক েহkর মুল জিমর জনয্ চারা psত করেত pেয়াজন। বীজ বপেনর pেয়াজনীয়তা aনুসাের pেটর 
েজাখ িনবর্াচন করা uিচত। 
গ) মাদেুরর সমান আকার িনি ত করেত বয্ব ত হoয়া aপসারণেযাগয্ কাঠােমাঃ মাদরু 
কাঠােমার মাপ িনিদর্  েরাপণ ( াnpািnং) েমিশেনর ে র মােপর সমান হoয়া uিচত। কােঠর তkা বা 
হালকা isাত বার (2.5 েসিম × 0.3 েসিম) কাঠােমাটার সীমানা িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের। 
ঘ) মািটেত েগাবর িম েণর psিতঃ মািট িপেষ eবং চালিন িদেয় চালা হয় (কণার আকার 4 েথেক 

5 িমিমর কম) eবং 2: 1 aনুপােতর সােথ খামারজাত সার (eফoয়াieম) িমি ত করা হয়। িপেশ 
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েনoয়া মািট o খামারজাত সার খুব ভােলা কের িমশােনা হয়। িম ণিট পাথর বা aনয্ েকানo 

apেয়াজনীয় সামgী েথেক মুk হoয়া uিচত।  
ঙ) বীজতলা ৈতিরর psিতঃ পিলিথন িশট িল (1.30 িমটার × 1..50 িমটার) জিমর িনবর্ািচত pেট 
sাপন করা হয়। পিলিথন িশেটর uপের কাঠােমা িল eমনভােব sাপন করা হয় যােত e িলর মােঝ 
100 েসিম ফাক থােক। পিলিথন শীেটর uপের sাপন করা কাঠােমােত 100 েসিম × 1600 েসিম × 
1.5 েসিম মােপর েবেড েড়া করা মািট-খামারজাত সােরর িম ণ িদেয়  ভিরেয় িদেত হয়। কােঠর 
মু র িদেয় মািট-খামারজাত সােরর িম ণটােক হালকা কের িপিটেয় সমান eবং eকটু টান করা েযেত 
পাের। 
চ) aংkিরত বীজ বপনঃ aংkিরত বীজ িল েবেড 1 েকিজ/ বগর্িমটার হাের সমানভােব বপন কের 
েবড িলেত জল িছটােনা হয়। 
ছ) জেলর বয্বsাপনাঃ েবড িল হালকা পােটর বয্াগ বা খড় িদেয় ঢাকা হয় eবং ei aবsায় 4 
িদেনর জনয্ েবড িলেত জল িছটােনা uিচত যােত মািট কখনo কায় না। চার িদন পের ঢাকনা 

সরােনা হয়। জল িছিটেয় েদoয়া eক সpাহ পযর্n aবয্াহত থাকেত পাের। pায় eক সpাহ পের, 
চারা িল িকছুটা ucতা aজর্ ন করার পর েসেচর জল pেয়াগ কের বীজতলা al ডুিবেয় িদয়া েযেত 
পাের। জেলর গভীরতা চারার ucতার aেধর্ক হoয়া uিচত। 
জ) চারা েরাপণঃ চারা িল যখন 15-20 েসিম ucতা aজর্ ন কের 3 েথেক 4 িট পাতার হoয়ার পর 
েরাপেণর জনয্ psত হয়। ei পযর্ােয় চারা িল eকিট শkভােব েবানা মাদেুরর মেতা েদখেত হয়। চারার 
মাদরুিট তখন ধােনর েরাপণ যntর ( াnpাnার) জনয্ uপযুk আকাের টুকেরা টুকেরা কের েকেট েনoয়া 
হয়। 

 
1. িছdযুk পিলিথন শীট sাপন 
eবং বায়ুর বদুবদু িল aপসারণ 
করার জনয্ তার uপর চািলেয় 

েনoয়া তkা 

2. কাঠােমার(1.2 িমটার 1.2 
িমটার) েভতের e ঁেটল মািট 

সমান করা যােc 

              3.pাক-aংkিরত বীজ বপন 

4.বীজ বপেনর 14-18 িদন পের 
েরাপেণর জনয্ psত বীজতলা 

5. াnpাnােরর আকার aনসুাের 
বীেজর মাদরু কাটা যােc- রাiিডং 
টাiপ াnpয্াnার: 60 েসিম x 22.5 
েসিম।িপছেন চলা াnpয্াnােরর: 

60 েসিম x 30 েসিম 

 6. ধান-েখেকা পািখেদর খাoয়া o 
বিৃ পােতর কারেণ জায়গা বদল হoয়া েথেক 
বাচােনার জনয্ ধােনর খড় িদেয় বীজ েঢেক 

রাখা হেc 
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7. েরাপেণর জনয্ psত চারা                        8. িপছেন চলা াnpাnার িদেয় ধান েরাপণ 

িচtঃ িচেtর সাহােযয্ মাদরু বীজতলা psিত িনেদর্ িশকা 
চােষর মুল জিম psিতঃ 
জিমিট 4 েথেক 5 বার ভাল কের চাষ িদেয় eবং তার পের মi িদেয় ভালভােব psত করা uিচত। 
চারা েরাপেণর কমপেk 21 িদন আেগ লা ল িদেয় চাষ েদoয়া  করা uিচত যােত আগাছা িকেয় 

/পেচ যায়। 
বলদ-টানা হয্ািলকাল েbড পাডলােরর dারা জিম psিতঃ 
ei পাডলারটা বলদ গ  িদেয় টানার uপেযাগী কের েনoয়া unত 
হয্ািলকাল েbড পাডলার। eটার oজন pায় 26 েকিজ eবং 
eটাi 50 েসিnিমটার pেsর জায়গা জেুড় মi িদেয় কাদা কের েযেত 
পাের। aসেমর সবধরেণর বলদ গ র dারা eটােক চালােত পারা 

যায়। ei পাডলারটা জিমেত eক বা দiু বার চালােনার পের 
েমাlেবাডর্  লা ল িদেয় eকবার চাষ কের িনেলi ভাল মােনর 

কাদােনা জিম ৈতির হেয় যায়। ei পাডলার িদেয় pিতিদন 2 েথেক 2.5 িবঘা জিম ৈতির করেত পারা যায়। 
পিরবিতর্ ত হয্ািলকাল েbড পাডলােরর ফলpদ বয্বহােরর জনয্ করণীয়ঃ 

ei পাডলােরর dারা মi েদoয়ার সময় জিমটা ভাল কের চাষ িদেয় জল ভের রাখেত হয়। ফলেকর তীkতা 
রkার জনয্, পাডলারটা কখনi পাথর বা শk sল িদেয় চালােনা uিচত নয়। কাজ েশেষ পাডলারটা 
ভালভােব পির ার eবং কেনা কের রাখা uিচত। মিরচা eড়ােত পাডলারটা রং করার পরামশর্ েদoয়া 
হয়। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ 
জিম ৈতির করার জনয্ ভাল কের পচন েনoয়া খামারজাত সার (eফoয়াieম) বা েগাবর সার 10 টন/ েহkর 
বা 1330 েকিজ/ িবঘা pেয়াগ করেত হয়। eছাড়াo, িনm uবর্রতার মািটেত নীেচ েদoয়া হাের 
রাসায়িনক পিরেপাষেকর pেয়াগ করেত হয়। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/ িবঘা 

কঃ মাঝাির ucতার জাত 
নাiে ােজন (N)  60 iuিরয়া (Urea) 132 18 

ফসফরাস (P) 20 eসeসিপ (SSP) 125 17 

পটাশ (K) 40 eমoিপ (MOP) 66   9 
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পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/ িবঘা 

খঃ লmা জাত 
নাiে ােজন (N)  20 iuিরয়া (Urea) 44 6 

ফসফরাস (P) 10 eসeসিপ (SSP) 62 8 

পটাশ (K) 10 eমoিপ (MOP) 16 2 

eকক সুপার ফসেফেটর পিরবেতর্ , ডায়েমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) 5.80 েকিজ/িবঘা o iuিরয়া 15 
েকিজ/িবঘা eবং িমuেরট aফ পটাশ (eমoিপ) 9 েকিজ/ িবঘা হাের নাiে ােজন (eন), পটািশয়াম (িপ) 
o ফসফরােসর (েক) psািবত পুি  sেরর (60:20:40) পিরপূরক িহসােব pেয়াগ করা েযেত পাের। 
বরাক uপতয্কার eকফসিল আমন a েল, আমন ধােনর আেগ সবুজ ফসল সার িহসােব ধi া বপেনর 

পরামশর্ েদoয়া হয়। 
পাবর্তয্ a েল, আমন ধােনর uc ফলনশীল জােতর জনয্ নাiে ােজন, ফসফরাস o পটাশ eর 
psািবত মাtা 60:20:40 (iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ যথাkেম 18, 17 eবং 9 েকিজ/ িবঘা,) 
eবং 60:20:20 (iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ যথাkেম 18, 17 eবং 4.5 িবঘা) যথাkেম িনm o 
মাঝাির uবর্র মািটর জনয্ 
d বয্: পুি /পিরেপাষক eবং রাসায়িনক সােরর পাnর েটিবেলর জনয্, aনুgহ কের পিরিশ -8 েদখুন 
রাসায়িনক সার pেয়ােগর সময়ঃ 
ক) slকালীন জােতর জনয্ (100-120 িদন) 

i) aেধর্ক iuিরয়া eবং পুেরা সুপার ফসেফট (eসeসিপ) eবং িমuেরট  aফ পটাশ (eমoিপ) 
েশষবার মi েদoয়ার সময় pেয়াগ করেত হয়। জেম থাকা জেল, iuিরয়া সহ সুপার ফসেফট 
eবং িমuেরট  aফ পটাশ বিড়র আকাের pেয়াগ করা েযেত পাের। 

ii) শীষ েব েনার সময় িdতীয় িকিsর (aেধর্ক) iuিরয়া pেয়াগ করেত হয়। 
খ) মাঝাির o দীঘর্ কালীন জােতর জনয্ (120-150 িদন) 

i) েশষ মi েদoয়ার সময় aেধর্ক iuিরয়া eবং পুেরা পিরমােণ সুপার ফসেফট eবং িমuেরট aফ 
পটাশ pেয়াগ করেত হয়।    

ii) iuিরয়ার aবিশ  িকিsর মেধয্ aেধর্ক kিশ েব েনার পযর্ােয় aথর্াৎ েরাপেণর 20-30 পের 
eবং বাকী aেধর্ক শীষ েব েনার সময় pেয়াগ করেত হয়। 

iii) দীঘর্ কালীন জাত িলর জনয্ বৃি  িনভর্ র িনmভূিম a েল 30-50 েসিমর মেধয্ জেলর 

গভীরতায় 30 েকিজ iuিরয়া েগাড়াi pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া হয়। 
iv) bhপুেtর utর পােরর সমতল a েল পটািশক সার ভাগ ভাগ কের aেধর্ক েগাড়াi eবং 

বাকী aেধর্ক সব পাতা েব েনার পর/ সবর্ািধক kিশ েব েনার সময় pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া 
হয়।   

d বয্ঃ 
1) eক aংশ iuিরয়ার সে  10 aংশ আdর্ মািট ভােলা কের িমিশেয় (1:10 aনপুাত) 48 ঘnার জনয্ 

জাগ িদেত হয়। 
2) সার pেয়ােগর আেগ যতদরূ সmব জেম থাকা জল িন াশন করা uিচত। 
3) বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া েরােগর লkণ েদখেল পাতার oপর iuিরয়ার pেয়াগ বn করা uিচত। 
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িম  সার pেয়াগঃ  
15:15:15 মাtার দানাদার িম  সারo ধােনর নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর pেয়াজন েমটােত 
বয্বহার করা েযেত পাের। 133 েকিজ/ েহkর (18 েকিজ/ িবঘা) 15:15:15: মাtার িমি ত সার 
20:20:20 েকিজ নাi ’েজন, ফসফরাস o পটাশ/ েহkেরর সমতুলয্ করার জনয্ 90 েকিজ/ েহkর (12 
েকিজ/িবঘা) iuিরয়া eবং 34 েকিজ/ েহkর (4.5 েকিজ/ িবঘা) eমoিপ শীেষর্ pেয়াগ কের 60:20:40 
েকিজ/ েহkর (6:3:3 েকিজ/ িবঘা) নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর সমমােনর করেত পারা যায়। লmা 
জােতর েkেt 67 েকিজ/ েহkর (9 েকিজ/ িবঘা) 15:15:15 মাtার িমি ত সার 22 েকিজ/ েহkর (3 
েকিজ/ িবঘা) iuিরয়া uপির pেয়াগ করেত হয়। 
রক ফসেফট বয্বহােরর জনয্ aনুেমাদন (যিদ সুপার ফসেফট বয্বহার করা হয়না) 
1. ধােনর eেকর পর eক দিুট ফসল uৎপাদেনর জনয্ েযমন আuশর পের আমন, রক ফসেফট pেয়াগ 

করা েযেত পাের। রক ফসেফট েযমন: মুসুির রক ফসেফট (20%  ফসফরাস) pিত েহkের 300 
েকিজ (60 েকিজ ফসফরাস/ েহkর) বা (40 েকিজ/িবঘা ) আuশ ধান েরাপেনর কমপেk 20 িদন 

আেগ pেয়াগ করেত হয়। 
2. eক ফসিল ধােনর জনয্, আuশ েরাপেনর কমপেk 20 িদন আেগ 150 েকিজ/ েহkর (30 েকিজ 

ফসফরাস/ েহkর) রক ফসেফট pেয়াগ করেত হয়। সুপািরশ aনুযায়ী খামারজাত সার pেয়াগ করেল 
ei uৎস েথেক ফসফরােসর dত মুিk হেত সহায়তা কের। 

েবারন o দsা pেয়াগঃ 
ধান-সিরষা শসয্kেমর জনয্ সুপািরশ কের রাখা নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর সংেগ েবারন pিত 
েহkের 1.5 েকিজ (15 েকিজ েবারাk/ েহkর বা 2 েকিজ েবারাk/ িবঘা) + িজ  pিত েহkের 5 
েকিজ (25 েকিজ িজ  সালেফট েহপাটাiে ট/ েহkর বা 3 েকিজ িজ  সালেফট েহপাটাহাiে ট/ িবঘা) 
েগাড়ায় pেয়াগ করেত হয় (সমs a েলর জনয্ aনুেমািদত) 
ধােনর পাতায় েবারেনর pেয়াগ: 
েদিরেত লাগােনা আমন ধােন, নেভmর েথেক যিদ ফুল েফাটার  হয়, তেব কম তাপমাtার জনয্ 
েগাছা িল বnয্া হেত পাের। ei পিরিsিতেত, ফুেলর pথম পযর্ােয় 0.4 িপিপeম েবারন েsp কের 

শেসয্র ফলন বৃিd করেত পারা যায়। 0.4 িপিপeম েবারন psত করেত, pিত িলটার জেল 2.3 

িমিলgাম েবািরক aয্ািসেড dবীভূত করেত হয়। 1 েহkর জিমর জনয্ 100 িলটার িম েণর (13.5 

িলটার/িবঘা) আবশয্ক (সমs a েলর জনয্ psািবত)। 
সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা সমীকরণ (eফিপi) aনুযায়ী সার সুপািরশঃ   
সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা সমীকরণ (eফিপi)নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর জনয্ মািট পরীkার মােনর 
uপর িভিt কের ধােনর ফসেলর eকিট িনিদর্  ফলন লkয্ aজর্ েনর জনয্ pেয়াজনীয় নাi ’েজন, 
ফসফরাস o পটাশ সােরর পিরমাণ জানেত বয্বহার করা েযেত পাের। eফিপi িল েযখােন েকবল 
রাসায়িনক সার বয্বহার করা হয় eবং েযখােন রাসায়িনক সার + খামারজাত সার/ েকঁেচাসার 
(ভািমর্কেmাs)/সমৃd কেmাs iতয্ািদ pেয়াগ করা হয়,দেুটােটi বয্বহার করা েযেত পাের। eকi 
ফসেলর িবিভn জাত িলর মােঝর িভnতা 15 শতাংেশর েভতের থাকেল eফিপi িল pেয়াগ করা 
েযেত পাের। শেসয্র ফলন লkয্ eবং মািট পরীkার মান aনুসাের নাi ’েজন, ফসফরাস o পটাশ 
সােরর পিরমাণ পৃথক হয়। ফলন লkয্ aবশয্i eকিট িনিদর্  ফসেলর সmাবয্ ফলন aিতkম করেব 

না। 
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শীেতর ধােনর uc ফলনশীল জােতর জনয্ সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা সমীকরণ (eফিপi) 
(i) েকবল রাসায়িনক সার pেয়াগ কের চাষ 
 FN = 5.22 x T – 0.75 x STVN 

 (eফeন = 5.22 × িট - 0.75 × eসিটিভeন) 
 FP = 0.67 x T – 1.64 x STVP 
 (eফিপ = 0.67 × িট - 1.64 × eসিটিভিপ) 
 FK = 5.12 x T – 1.70 x STVK 
 (eফ েক = 5.12 × িট - 1.70 × eসিটিভেক) 

(ii) রাসায়িনক সার + খামারজাত সার pেয়াগ কের 
 FN = 5.22 x T – 0.75 x STVN – 0.11 x OM 
 (eফeন = 5.22 × িট - 0.75 × eসিটিভeন - 0.11 × oeম) 
 FP = 0.67 x T – 1.64 x STVP – 0.10 x OM  
 eফিপ= 0.67 × িট - 1.64 × eসিটিভিপ - 0.10 × oeম) 
 FK= 5.12 x T – 1.70 x STVK – 0.30 x OM 
 eফেক = 5.12 × িট - 1.70 × eসিটিভেক - 0.30 × oeম 
েযখােন যথাkেম eফeন, eফিপ, eফেক-  নাi েজনাস, ফসফরািসক, পটািশক (N, P2O5, K2O) সার; 
eসিটিভeন, eসিটিভিপ, eসিটিভেক- যথাkেম নাi ’েজন, ফসফরাস o পটাশ (েকিজ/েহkর) eর   জনয্ 
মািট পরীkার মান;  
িট (T)-ফলন লkয্ eবং oeম (OM)-ৈজব uপাদান (খামারজাত সার (FYM), েকঁেচা সার 

(Vermicompost), সমৃd পচন সার (Enriched Compost) iতয্ািদ। খামারজাত সাের গেড় 0.50% 
নাi েজন, 0.25% ফসফরাস, 0.50% পটাশ; েকঁেচা সাের (1% নাi েজন, 0.50% ফসফরাস, 0.60% 

পটাশ) eবং সমৃd পচন সাের (2.10% নাi েজন, 1.20% ফসফরাস, 2.30% পটাশ) পাoয়া যায়। 
িবেশষ dsবয্ঃ সার pেয়ােগর সুিবধার জনয্ সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা সমীকরেণর জনয্ পিরিশ -15 
েদখেত হেব। 
ধান চােষ সমিmত পিরেপাষক বয্বsাপনাঃ 
িবকl 1:  নাi ’েজনাস eবং ফসফয্ািটক সােরর সুপািরশ মাtার aেধর্ক (50%) eবং সmূণর্ মাtার 

পটািশক সার o ৈজব সােরর (Biofertilizer) (আেজািsিরিলয়াম eবং ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়া) 

pিত েহkের 3.5 েকিজ (চারার িশকড় ডুবেনার জনয্ বয্বহার করা হয়)। 
িবকl 2:  নাi ’েজনাস eবং ফসফয্ািটক সােরর সুপািরশ মাtার aেধর্ক (50%) eবং সmূণর্ মাtার 

পটািশক সার o সমৃd েগাবর সার pিত েহkের 1 টন। 
িজংক ঘাটিতযkু জিমেত ধােনর পিু র জনয্ িজংেক dবীভূত বয্ােkিরয়াঃ 
িজংক ঘাটিতযুk জিমেত রাসায়িনক িজংক সালেফট (ZnSO4) pেয়াগ করার পিরবেতর্  জিমেত সুপািরশ 
কের রাখা নাi ’েজন, ফরফরাস o পটােশর সে  িজংেক dবীভূত বয্ােkিরয়া (3.5 েকিজ/েহkর বা 
467 gাম/িবঘা) pেয়ােগর সুপািরশ করা যায়। 
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সমৃd পচন সার psতকরণঃ  
aয্ােজািsিরিলয়াম eবং ফসেফেট dবীভূত বয্াকিটিরয়া (িপeসিব) eর সােথ রক ফসেফট (আরিপ) 
িহসােব 1% ফসফরাস িহসােব সংেশাধন কের সাধারণ খামারজাত েগাবর/পচন সারেক unত ৈজব 
সমৃd পচন সাের পাnর করা েযেত পাের। 100 েকিজ সাধারণ েগাবর/পচন/ েকঁেচা সার 
(Vermicompost) সমৃd কেmােs পচন সাের পাnর করেত, pায় 16-17 েকিজ রক ফসেফট, 1 
েকিজ aয্ােজািsিরলাম eবং 1 েকিজ িপeসিব  eকসংেগ িমি ত করা হয়। eিটেক 25% আdর্তার 
sের pায় 20 েথেক 25 িদন ছায়ায় পচােনা হয়। পচন ধরােনার সময় আdর্তা বজায় রাখার জনয্ 

uপকরণ িলেক পিলিথন শীট/ পােটর বয্াগ িদেয় েঢেক রাখা uিচত। 
নাi ’েজনাস সােরর পিরপরূক িহসােব aয্ােজালা o ধi া বয্বহারঃ 
aয্ােজালা: েরাপেণর পের pিত েহkর জিমেত 500 েকিজ তাজা aয্ােজালা pেয়াগ করেত হয়। 

aয্ােজালােক 2-3 সpাহ ধের বাড়েত িদেয় জিমেত থাকা জেলর uপিরভাগ েঢেক েফলেত িদেত হয়। 
তার পর,  মািট খুিড়েয় aয্ােজালা জিমেত িমিশেয় িদেত হয় বা eেজালােক sয়ং-পেচ যাoয়ার সুিবধা 
িদেত হয়। েযেহতু, eেজালা েপাকামাকেড়র dারা আkাn হয় (যা ধােনর কীট নয়) aয্ােজালার আkাn 

খn িলেত pেয়াজন িভিtক কীটনাশক pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া হয়। 500 েকিজ তাজা aয্ােজালা 
েপেত, 400 েসিnিমটার জেলর uপিরভােগ 16 েকিজ aয্ােজালার সেতজ বীজ যুk কের 3-4 সpােহর 

জনয্ বাড়েত িদেত হয়। আেজালা বৃিdর uপর িনভর্ র কের নাiে ােজেনর বয্বহার বাদ িদেত পারা 

যায়। 
ধi াঃ ধi া pেয়াগ কের নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর psািবত েডাজ কিমেয় আনেত পারা 

যায়। sl জিমেত করা খািরফ ধােন (আমন), 45 িদেনর বয়s ধi া pেয়াগ কের পাবর্তয্ a েল 
psািবত নাi ’েজন, ফসফরাস o পটােশর 50% pেয়াগ কমােত পারা যায়। 

সাধারণ আমন ধােনর জনয্ চারার বয়স o েরাপেনর বয্বধানঃ 
জাত চারার বয়স 

(িদন) 
েরাপেণর বয্বধান 

(েসিম) 
1. sl o মাঝাির সময়কালীন জাত (120 িদন পযর্n) 25 20× 15 

2. মাঝাির সময়কালীন জাত (120-130 িদন পযর্n) 30×35 20× 15 

3. দীঘর্কালীন জাত (130 িদেনর েবিশ) 

* প জ 30×40 20× 20 

মাসুির 30×40 25× 20 

মেনাহর আমন eবং aনয্ানয্ লmা জাত 35×45 25× 25 

রি ত 30×35 20× 15 

বাহাদরু 30×35 20× 15 

kশল 30×35 20× 15 

* প জ জােতর চারা েরাপণ বরাক uপতয্কাi বপেনর েথেক aথর্াৎ 20 আগ  েরাপেণর) 60 িদন 
পযর্n িবলিmত হেত পাের। 
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িবলিmত আমনর জনয্ চারার বয়স o েরাপেনর বয্বধান (েরাপা আমন): 
জাত চারার বয়স 

(িদন) 
বয্বধান 
(েসিম) 

1. sl o মাঝাির সময়কালীন জাত (110 িদন

পযর্n) 
20×25 

10 × 15 বা 
15 × 15 

2. মাঝাির সময়কালীন জাত (120-130 িদন পযর্n) 30×35 20 × 15 

3. দীঘর্কালীন জাত (130 িদেনর েবিশ) 

* প জ 30×40 20 × 20 

মাসুির 35×40 25 × 20 

মেনাহর আমন eবং aনয্ানয্ লmা জাত 35×45 25 × 25 

pফুl 30×35 20 × 15 

গীেতশ 30×35 20 × 15 

kশল 30×35 20 × 15 

িবেশষ d বয্ঃ pিত িবঘােত 11.57, 16.67 eবং 4.43 েকিজ হাের iuিরয়া, eসeসিপ, eমoিপ pেয়াগ করেত 
হয়। 
সময় মািফক চারা েরাপেণর জনয্ 20x15 েসিম (33 িছ/ বগর্ িমটার) eবং িবলিmত েরাপেণর জনয্ 15x15 
েসিম (44 িছ/ বগর্ িমটার) বয্বধােন চারা েরাপণ করেত হয়। pিত িছেত দেুটা চারা লাগােনা যায়। চারা িল 

েসাজাভােব eবং pায় 2-3 েসিম গভী্ের েরাপণ করেত হয়। eiভােব চারা েরাপণ eবং িছ িলর dত িবকাশ 

িনি ত কের, যা ভাল িছর িবকাশ eবং eকi সমেয় ফুল েফাটার জনয্ সুিবধা হয়। 
pিত িছেত চারার সংখয্াঃ েরাপেণর গভীরতাঃ 
i. সাধারণ েরাপেণর জনয্ 2-3 িট চারা (জলুাi-আগs) 
ii. িবলিmত েরাপেণর জনয্ 4-6 চারা (েসেpmর) 
েরাপেণর গভীরতাঃ 
সব জােতর জনয্ 4-5 েসিম গভীরতায় েরাপণ করা uিচত। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ  
i. চারা েরাপেণর 20 eবং 40 িদেনর মেধয্ দবুার িনড়ািন যnt বা েকাদাল িদেয় আগাছা দমন 

করেত হয় । 
ii. রাসায়িনক িদেয় আগাছা িনয়ntণ: pাক utান eবং utর-utানকালীন আগাছানাশেকর pেয়াগ 
pাক-utান আগাছানাশকঃ েরাপেণর 2-3 িদন পর pিত েহkর মািটেত েpিতলােkার 0.75 েকিজ 
(pিত িবঘাi 100 gাম) বা aিনেলাফস 0.4 েকিজ (pিত িবঘাi 55 gাম pেয়াগ করেত হয়।  
িবেশষ d বয্:  

• 3-5 েসিম জেম থাকা জেল ধান েরাপেনর 2-3 িদন পের েয েকানo eকিট আগাছানাশক 
বয্বহার করেত হয়। 

• pেয়ােগর পdিত: বালুেত আগাছানাশক িমিশেয় সমানভােব িছিটেয় বা spয্াশ েবাতল (splash 
bottle) পdিতেত িছিটেয় িদেত হয়। 
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utােনর পেরর আগাছানাশক (আগাছা utােনর পের pেয়াগ করা হয়): িমি ত আগাছা দমেনর জনয্, 
িবসপাiিরবাচক (নিমিন েসানার, aয্ােডারা, তারাক) 80 িমিল/ eকর বা েপনkসুলাম (gানাiট) 115 
িমিল/ িবঘা বয্বহার করা েযেত পাের। 
িবেশষ d বয্: 

• pেয়ােগর সময়ঃ েরাপেণর 15-25 িদন পের (আগাছার 2-4 পাতার পযর্ােয়) 
• পdিত য্াট পাখা বা কাট ন’জল বয্বহার কের eক eকর (8-10 টয্া /eকর) মািটর জনয্ 

365-455 িলটার জল বয্বহার কের েsp করেত হয়। 
জল বয্বsাপনাঃ 
আমন ধান চােষর জিমেত জেম থাকা জল েনেম যাoয়ার 3 িদন পর মাঝাির eবং ভারী জিমেত 5 

েসিnিমটার েসেচর জল বয্বহােরর পরামশর্ েদoয়া হয়। ভারী eবং মাঝাির e ঁেটল েদা-আঁশ মািটেত 

বৃি িনভর্ র খািরফ ধােনর চােষ জল ধের রাখার জনয্ 30 েসিম uচু বাঁধ িদেত হয়। eর ফেল ধােনর 
ফলন েবিশ পাoয়া যায় eবং পরবতর্ী চােষর জনয্ মািটেত আdর্তা েথেক যায় (সমs a েলর জনয্ 

aনুেমািদত)। বাঁধ িল ভালভােব আঁটসাঁট কের েদoয়া uিচত eবং ফসেলর েমৗসুেমর েত পূবর্বতর্ী  

ফাট বা i ঁদেুরর গতর্ িল কাদা িদেয় বn করা uিচত। eছাড়াo, নতুন চােষর সময় েকঁেচা dারা সৃ  

ফঁুেটা, i ঁদেুরর নতুন গতর্  eবং ফাঁট পরীkা কের েমরামত করেত হয়। 
িবলিmত েবানা আমন চােষর বয্বsাপনাঃ 
বনয্া েনেম যাoয়ার পর লাঙল িদেয় েসাজা eবং আড়া-আিড় চাষ o মi িদেয় চােষর জিম কাদাময় 

কের psত করেত হয়, eর পের aংkিরত বীজ িল pিত েহkের 75 েকিজ হাের 20 েসিম বয্বধান 

েরেখ সািরেত বপন করেত হয়, pেয়াজনিভিtক সার pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া হয়, বপেনর 2-3 িদন 
পের pিত েহkের pাক utান আগাছানাশক বুটােkােরর 2 েকিজ সিkয় uপাদান (a.i.) pেয়াগ করা 
uিচত eবং েযখােনi জল বয্বsাপন সmব হয়, শীষ েব েনার সময় eবং ফুেলর পযর্ােয় দিুট েসচ 

েদoয়ার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
চােষর সুরkা বয্বsাঃ 
ধান চােষর kিতসাধন করা কীটপত িল হ'ল ি পস (বীজতলায়), মাজরা েপাকা, পাতা েমাড়ােনা 
েপাকা, পামির েপাকা (িশবসাগর, েযারহাট, কাছার, কিরমগ  eবং কাম প েজলার a েল), েলদা েপাকা 

eবং নিলমািছ। েরাগ িলর মেধয্ bাs, েখাল েপাড়া eবং বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া aিধক েদখা 

যায়। কীটপত  o েরােগর সময়মত িনয়ntেণর জনয্ সময়মত নজরদাির করা জ ির। 

কীটপত ঃ  
আkমণ চােষর aথর্ৈনিতক kিতর dারpােn (Economic Threshold Level) আসার সময় eেদর িব েd 

সুরkা বয্বsা gহণ করা uিচত। 
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ধােনর িবিভn েপাকামাকেড়র aথর্ ৈনিতক kিতরdারpাnঃ 
কীটপত  aথর্ৈনিতক kিতর dারpােnর sর 

বীজতলা 
সবুজ পাতা-ফিড়ং pিত বগর্িমটাের 1 বা 2 েপাকা 
নিলমািছ pিত বগর্িমটাের 1 পালী পাতা/েপঁয়াজ পাতা 
মাজরা েপাকা pিত বগর্িমটাের 1 িডেমর c বা 1 পূণর্বয়s েপাকা 
kিশ েব েনার পযর্ায়   
সবুজ পাতা-ফিড়ং/বাদামী গাছ-
ফিড়ং/সাদা িপঠ গাছ-ফিড়ং 

pিতিট ধােনর িছেত 10 েপাকা 

নিলমািছ 5% পালী পাতা/েপঁয়াজ পাতা বা pিত ধােনর িছেত 
1 পালী পাতা/েপঁয়াজ পাতা 

পামির েপাকা pিত ধােনর িছেত দেুটা পূণর্বয়s েপাকা বা pিতিট 
ধােনর িছেত দ'ুিট kিতgs পাতা) 

মাজরা েপাকা 5% মরা িডগ বা 1 িডেমর c বা pিত বগর্িমটাের 
1 পূণর্বয়s েপাকা 

শীষ েব েনার র পযর্ায় 
মাজরা েপাকা 1 িডেমর c বা pিত বগর্িমটাের 1 পূণর্বয়s েপাকা 
শীষ েব েনার  পেরর পযর্ায় 
সবুজ পাতা-ফিড়ং/বাদামী গাছ-
ফিড়ং/সাদা িপঠ গাছ-ফিড়ং 

pিত ধােনর িছেত 20 টা পূণর্বয়s েপাকা 

গাnী বাগ pিত ধােনর িছেত 1 বা 2 টা পূণর্বয়s েপাকা 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ    

1.ধােনর মাজরা েপাকাঃ হলদু মাজরা েপাকা (িসেপর্াফাগা iনসাটুর্ লাস); সাদা মাজরা েপাকা  (িসেপর্াফাগা 
iেনাটাটা); েগালাপী মাজরা েপাকা (িসসািময়া iন াn); আঁকা-বাঁকা (েডারাকাটা) মাজরা েপাকা (িচেলা 
সােpেসিলস); কালা মাথা মাজরা েপাকা (িচেলা পলাiিkসাস) 
 লkণ: pথম েরাপণ করা ফসেলর ফলন hাস 1-19%, তেব েদিরেত েরাপণ করা ফসেল 38-80% পযর্n 
ফলন hাস হেত পাের। কীড়া েলায় পাতা িলর সবজু বিহঃtেক 2-3 িদন খাoয়ার পর কাে  িছd কের 

েভতের pেবশ কের। কীড়া েলায় ধান গােছর আভয্nরীণ tেক খাoয়ার ফেল েকndীয় পাতা েখাল খায় না 

eবং মরা িডেগর লkণ েদিখেয় পাতা বাদািম হেয় যায়। গােছর বিৃdর পরবতর্ী পযর্ােয় কীড়া িলi কােnর 

িগেঁট ফুেটা কের ঢুেক িগেয় ধােনর শীষ িলেক সাদাশীেষ পিরবিতর্ ত কের েদয়, ei পযর্ােয় মাজরা েপাকার 
pভাব eবং kিত সবর্ািধক।  

 

হলদু মাজরা েপাকা কীড়া মরা িডগ সাদা শীষ 
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বয্বsাপনা: gীে  লা ল িদেয় গভীর কের চাষ েদoয়া, নাড়া-খড় jালােনা, জিম জেল ডুিবেয় েদoয়া, 
পাতার agভাগ েbড িদেয় েকেট েদoয়া, েফেরােমান ফাঁদ বয্বহার (pিত েহkের 8-10 ফাঁদ), 
েkারিপিরেফােস 0.02% (eক িলটার জেল 2 িমিল) 1% iuিরয়া সংেযাজন কের িম ণটাi ধােনর 

চারার িশকড় ডুিবেয় েশাধন, বnু েপাকা-মাকেড়র সংরkণ, pিত েহkর মািটেত সাpািহক িবরিত েরেখ 
5-6 বার াiেkাগামার 50,000 িডেমর pেয়াগ eবং দরকার বুেঝ কীটনাশেকর েsp করেত হয়। 
2. বাদামী গাছ-ফিড়ং (নীলপরবত লুজন)  
লkণ: বাদািম গাছ-ফিড়ং (িবিপeiচ) মূলতঃ pারিmক বৃিdর পযর্ােয় আkমণ কের তেব মােঝ মােঝ 

ফুেলর পযর্ােয় মারাtক েপ েদখা েদয়। পূণর্বয়s o কিচ কীড়া (Nymphs) uভয়i (িবেশষত 
েছাট ডানার pজেnর বাদািম গাছ-ফিড়ং িল) ংসাtক। তারা গােছর েগাড়ায় জমােয়ত হয় eবং 
েকােষর রস চুেষ খায়, যার ফেল হপার বানর্ লkেণর িবকাশ ঘটেত পাের (েছাট েথেক বড় বৃtাকার 

দাগ)। েপাকার uc সংখয্ার ঘনেt, হপারবানর্ বা ধানগাছ সmূণর্ িকেয় যাoয়া লk করা যায় যার 

ফেল ফসেলর pায় 100%  kিত হেত পাের। kিতgs a েলর ধান গােছর েগাড়ায় মধুরস িনঃসৃত হoয়া 

eবং কাঁচা ছাঁেচর uপিsিত হ'ল ei েপাকার আkমেণর লkণ। বাদািম গাছ-ফিড়ং র য্াগড sাn eবং 

gািস sাn ভাiরাস েরােগর বাহক। 

 

পূণর্বয়sবাদািম গাছ-ফিড়ং বাদািম গাছ-ফিড়ং আkমন হপার বানর্ 

বয্বsাপনা: জিমেত eক চাষ বার বার না করা eবং নাi ’েজন (iuিরয়া) সােরর aতয্িধক বয্বহার 
eড়ােনা, ধােনর সাির িলর মােঝর বয্বধান বাড়ােনা, pিতেরাধী জােতর বয্বহার, িনকটবতর্ী a ল িলর 

আগাছা দমন, রােত আেলাকফাঁদ বয্বহার, িশকারী মাকড়সা eবং মাiরড বাগ সংরkণ eবং পাতা 

eবং ফুেলর পযর্ােয় সুপািরশকৃত কীটনাশক েsp করা। িসনেথিটক পাiের েয়ড েsp বািতল করাi হেলা 

ei েপাকার িনয়ntেণর uপযুk uপায়। 
3. সবুজ পাতা -ফিড়ং (েনেফােটিটk িনেgািপkাস eবং েনেফােটিটk ভাiরােসনস) 
লkণ: সবুজ পাতা-ফিড়ংেয়র বাcা o পূণর্বয়s uভয়i ধােনর পাতার রস েষ খায় eবং ধােনর 

সরাসির kিত কের। আkাn পাতা eবং গাছপালা হলুদ বেণর্ পিরণত হয় eবং ফসেলর বৃিd মn হয় 

o ধান গাছ িল খােটা হেয় যায়। তর েkেt uৎপাদনশীল kিশর সংখয্া hাস eবং িকেয় যাoয়া 

বা সmূণর্ গােছর মৃতুয্ হoয়া েদখা যায়। সবুজ পাতা-ফিড়ং ধােনর টুংেরা eবং হলুদ বামন েরােগর 

বাহক। 
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পূণর্বয়s সবজু পাতা-ফিড়ং    সবজু পাতা-ফিড়ংেয়র kিত   ধােনর সবজু পাতা-ফিড়ংেয়র kিত 

বয্বsাপনা: pিতেরাধী জােতর বয্বহার, জিমেত eক চাষ বার বার না করা eবং নাi ’েজন (iuিরয়া) 
সােরর aতয্িধক বয্বহার eড়ােনা, সাির িলর মােঝর বয্বধান বাড়ােনা eবং বয়s চারার েরাপণ বাদ 
েদoয়া, নাiে ােজনাস সােরর pেয়াজনিভিtক pেয়াগ, িশকারী মাকড়সা eবং িমিরড বােগর সংরkণ 
eবং কাiস েথার o ফুেলর পযর্ােয় সুপািরশকৃত কীটনাশক েsp করা uিচত । 
4. পাতা েমাড়ােনা েপাকা (েনফােলাkিসস েমিডেনিলস) 
লkণঃ আমন েমৗসুেম পাতা েমাড়ােনা েপাকায় েবিশ আkমণ কের eবং ফসেলর মাঝাির সময় েথেক 

েদিরেত বৃিdর পযর্ােয় সাধারণত eেদর আkমণ েবিশ হয়। uc আdর্তা eবং aনুkল তাপমাtায় ei 

েপাকার dত বৃিdেত সহায়তা কের। েবিশ নাi ’েজনাস সােরর pেয়ােগ eেদর সংখয্া বাড়ােত সহায় 
কের। পাতা েমাড়ােনা েপাকার আkমেণর জনয্ ধােনর পাতা িল লmালিm ভােব মুিড়েয় যায়। 

কীড়া েলায় েমাড়ােনা পাতার েভতেরর tেকর সবুজ aংশ িল েখেয় েদoয়ার ফেল আkাn পাতা িল 

dত িকেয় যায়। মারাtক ভােব আkাn হoয়া a েল, টুকেরা টুকেরা সাদা দাগ চােষর মােঠ 

েদখা যায়। আkমণ কাiস েথার পযর্ােয় হেল শেসয্র ফলন hাস হয়। 
 

পাতা েমাড়ােনা েপাকা কীড়া o  েমাড়ােনা পাত পাতায় kিত 

বয্বsাপনাঃ পাতা িলর আkাn শীেষর্র aংশ িল েকেট ছাঁটাi কের িদেত হয়, ei েপাকার িবকl 
আ েয়র uিdদ, েযমন kুেদ শয্ামাঘাস (iিকেনােkায়া কেলানাম) শয্ামাঘাস (iিকেনােkায়া kসেগািল) 
আিদর aপসারণ, েকেরািসেন ডুিবেয় েনoয়া দিড়/ কাঁটাযুk গােছর ডাল আkাn ফসেলর uপর িদেয় 
চািলেয় েনoয়া, gীে  গভীর চাষ, aিতিরk নাi ’েজন সােরর pেয়াগ eড়ােনা,, সােরর সুষম বয্বহার, 
pিত েহkের 10 টা েফেরামন ফাঁেদর মাধয্েম েপাকার িনরীkেণর বয্বsা, েkেত েপাকা-েখেকা পািখ 
বসার জনয্ “িট” আকাের ডাল বা বাঁশ পুেত েদoয়া eবং pেয়াজন ভীিtক কীটনাশেকর েspর বয্বsা 
করা। 
5. গাnী েপাকা (েলপেটাকরাiসা ekটা) 
লkণঃ গাnী েপাকায় দধু aবsার বাড়n ধান েথেক রস চুেষ েখেয় ধােনর িচটা o িববণর্তার সৃি  কের। ধােনর 

আkাn sােন eকটা সাদা েকেndর সােথ বাদািম হয় যাoয়া ফুেটা েদখা যায়। বাcা o পূণর্বয়s uভয়i ধােনর 
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শীেষর kিত কের। kিতgs a েল eকিট ৈবিশ য্পূণর্ গn গাnী েপাকার uপিsিত িনি ত কের। আkমেণর 

মাtা দেুধর পযর্ায় o ফুলেফাটার সমেয় েবিশ। 

পূণর্বয়s গাnী েপাকা ধােনর শীষ চুষেছ গাnী েপাকা kিতgs ধােনর শীষ 

বয্বsাপনাঃ পিরsার চাষবয্বsা, আগাছা eবং িবকl আ েয়র uিdেদর aপসারণ, পূণর্বয়s েপাকার সংgহ o 
ধবংস, রােত আেলাক ফাঁেদর বয্বহার, েkেত মরা বয্াঙ ঝুিলেয় রাখা iতয্ািদ sানীয় pযুিk jােনর বয্বহার eবং 
মালািথয়ন 5% েড়া 25 েকিজ/েহkর pেয়াগ। 
6. চুংগী েপাকা (িনমফুলা িদপানেটিলস) 
লkণঃ জল জেম থাকা ধান েkেত ei েপাকা পাoয়া যায় eবং e েলাi নূতন কের েরাপণ করা চারা িল 
আkমণ কেরেত পছn কের। কীড়া িল ধােনর পাতা েকেট চুংগী ৈতির কের eবং েভতের েথেক পাতার tক kের 

kের খায়। ধােনর পাতা কােs িদেয় েকেট সমান করার মতন ৈতির করা চুংগী িল েkেতর জেল েভেস থাকা 

েদখেত পাoয়া যায়। ei কীড়ায় পাতার সবুজ tক eমন কের kের kের েখেয় েদয় েয পাতা পাতলা কাগেজর 

মতন হেয় যায়। েবিছ বৃি  eবং আdর্তাi eেদর সংখয্া সবর্ািধক েদখা যায়। 

 

চুংগী েপাকা কীড়ায় eকিট পাতার চুংগী ৈতির করেছ চুংগী েপাকার dারা ফসল kিত 

বয্বsাপনা: eকটা দিড় বা বাঁেশর আঁকিশ েকেরািসেন ডুিবেয় িনেয় ধান গােছর uপর িদেয় চািলেয় িনেয় ধােনর 
kিশেত েলেগ থাকা চুংগী িল হিটেয় িদেত পারা যায়। েkেতর জল পযর্ায়kেম eকবার সিরেয় eবং eকবার 

ভিরেয় িদেয় eেদর দমন করেত পারা যায়। পা র্বতর্ী eলাকা েথেক ঘাস, আগাছা নাশ কের pেয়াজন িভিtক 
কীটনাশেকর pেয়াগ করাi হেলা চুংগী েপাকা িনয়ntেণর uপযুk বয্বsা। 
7.  নিল মািছ (oরিসoিলয়া aরাiজা) 
লkণঃ নিলমািছ মূলত জলেসচেনর বয্বsা থাকা িনmভূিমর ধােনর চােষর  aপকারী eকিট কীট। বীজতলা 
েথেক  হেয় ধােনর kিশর পযর্ায় পযর্n ধােনর ফসেল ei েপাকাi আkমণ করেত পাের। সাধারণত 
জলুাi o আগs মােস eর pেকাপ েবিশ থােক কারণ নিলমািছর িডম ফুেট কীড়া েব েনার জনয্ uc 
আdর্তার pেয়াজন। eেদর আkমেণ kিতgs kিশ িলর মাঝখােনর পাতাটা নলাকার হেয় যায় যােক ‘ পালী 
পাতা’ বেল জানা যায় eবং e িল েদখেত েপঁয়াজ পাতার মেতা, ফেল kিশেত শীষ না হেয় িকেয় যায়। 
নিলমািছ আkমেণর ফেল ধােনর kিশর সংখয্া েবেড় যায় eবং ei নতুন kিশ িল আবার আkাn হয়। 
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ির না করা, pিতে
গ কের, েসi িম
াতা uিdেদর আ
পিলগনটাস eস

জনীয় িভিtক ব
া আিমর্েগরা 
ষ মােঝ মােঝ আ

পাত eবং মােঝ 

পুন dােরর খ

ঢুেক সবুজ aংশ
তায় দাগ ৈতির 

পামির েপ

ত কের, সবাi িম

েয়র uিdেদর 
স জিমেত গভীর
ডুিবেয় েশাধন, ম
করা eবং সুপ

ুk বয্বsা। 

র aধীেন সংকিল

নেলর গঠন 

েরাধী জােতর ে
ণটাi চারার িশক

আপসারণ, পূণর্বয়
সিপ, pািটগাsার
বয্বহার করেত হ

আkাn কের eবং

মােঝ ujjল 

খুব কম সmাবন

েখেয় ধােনর প
হেত পাের। ম

পাকা কৃত পাতার
kিত 

িমেল পামির েপাক

ংস; ফসল ক

র চাষ, চারার s
মাঝাির ধরেনর 

পািরশকৃত কীটন

লত 

 

eক

েরাপন, েkাপর্াiির
শকড় ডুিবেয় েশা
য়s েপাকারা িন
র oিরজা iতয্ািদ
হয়। 

ং aসেমর জলাভ

েরাদ eেদর সং

বনা েদখা যায়। 
পাতায় সাদা সম

মারাtক uপdেব

 
র স

কার pাথিমক p

কাটার পের ে

sিভতেরাপণ প

pিতেরাধী জােত

নাশেকর  সিঠক 

কিট ধানগােছ eক

িরেফােস @ 0.02
াধন, পূবর্বতর্ী ফ
নশাচর eবং সহ
দ লাভর্ া পরজীবী

াভূিমেত সবেচেয়

খয্া বাড়ােনায় স

কীড়া eবং পূ

মাnরাল েরখা 

ব, আkাn পাতা 

সাদা দােগর সাির

pজn ংস কর

েkেত রেয় যাo
পিরহার, বীজতল
তর েরাপণ, িs
মাtায় o পিরমা
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কািধক নল 

2% (2 িমিল/ 
ফসেলর েরটুন 
হেজi আেলাক 
িলর সংরkণ 

য় েবিশ েদখা 

সহায়তা কের। 

পূণর্বয়s েপাকা 

ৈতির কের। 

া বাদািম হেয় 

র 

রেত হয়। ডল, 

oয়া নাড়া-খড় 
লা েশাধন বা 

sকার বয্বহার 

মােণ েsp করাi 
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9. ধােনর ি পস (েsনেচেটoি পস বাiফরিমস)  

লkণঃ পূণর্বয়s িল লmা ডানাযুk েছাট আঁছলা থাকা গাঢ় বাদামী রংেয়র kুd েপাকা। e িল সাধারণত পাতার 

ডগায় eবং কাiস েথাের েদখা যায়। বীজতলােত eবং েরাপেণর পের ei েপাকার uপdব েবিশ হয়। বাcা o 

পূণর্বয়s uভয়i পাতায় kেতর সৃি  কের eবং গােছর রস েষ খায় যার ফেল পাতা kঁকিড়েয় যায়। eেদর 

আkমেণ পাতা িলর রং বাদামী হেয় যায়। জেলর ঘাটিতর পিরিsিতেত kিত আরo তর হেত পাের। 

পূণর্বয়s ি পস       

 
 
 
 
 
 

pারিmক পযর্ােয় kিত        
বীজতলায় kিত 

বয্বsাপনাঃ পরmরাগত দমন পdিত িহেসেব কাঁচা েগাবর eবং জেলর িম ণ pেয়াগ করা েযেত পাের eবং 

বীজতলায় uপযুk রাসায়িনক কীটনাশেকর pেয়াগ করা uিচত। 
10. ধােনর েলদা েপাকা (sেডাপেটরা মিরচীয়া/sেডাপেটরা িলটুরা)  
লkণঃ ধােনর েলদা েপাকা aসেমর eকিট ধান আkাn করা নতুন েপাকা eবং eেদর সিkয়তা 

জলুাi-েসেpmর মােস েবিশ েদখা যায়। পূণর্ বয়sরা গাঢ় বাদামী রেঙর শk মথ, stী েপাকারা 200 
েথেক 300 টা িডম েদয় eবং িডম িল ধূসর আঁশ িদেয় ঢাকা থােক। খরার সমেয়র পের ভারী 
বৃি পাত eবং িবকl uিdেদর আ য় েলদা েপাকার িবকাশ বজায় রােখ। বীজতলায় কীড়ায় ধানগােছর 
েগাড়ায় েকেট েদয় eবং পেড় যাoয়া ধানগাছ েখেয় kিতসাধন কের। মূল জিমেত েলদা েপাকায় 

পাতার িদক সহ পাতার ডগা িল েখেয় েদয় । যখন ei েপাকা িল পুেরা পাতা খায় তখন মধয্িশরা 

েছেড় পাতােক পুেরাপুির gাস করেত পাের। কীড়ায় সাধারণত েমঘলা িদেন বা রােত ধানগােছর 
পাতা িলর uপেরর দগার aংেশ খায়। তারা রােত eক জায়গা েথেক aনয্ eক জায়গায় যায় eবং 
িদেনর েবলা গােছর েগাড়ায় িব াম েনয়। সংখয্া েবেড় েগেল েলদা েপাকা িল eক েkত েথেক aনয্ 

eক েkেত চেল যায় eবং শেসয্র বয্াপক kিত কের। eমন েkেt েkতিট েগাচারেণর মােঠর মতন 
েদখা েযেত পাের। 

   

পূণর্বয়s েলদা েপাকা ধানগােছ  েলদা েপাকা             গােছ ছিড়েয় পড়া েলদা েপাকা 
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বয্বsাপনাঃ মােঠর চারপােশ খােলর বয্বsা করেত হয় যােত eক েkত েথেক aনয্ eক েkেত চেল 
যাoয়ার সময় েলদা েপাকা িল oi খােলর ফাঁেদ পেড় যায়। ধােনর েkেতর চারপােশ িবকl আ েয়র 
ঘাস িল ংস করেল েলদা েপাকার সংখয্া কমােত সাহাযয্ কের। 10% েবনিজন েহkােkািরড 
(িবeiচিস) পাuডার বা 5% ময্ালািথয়ন পাuডার 10- 12 েকিজ সিkয় uপাদান (a.i.)/eকর eবং 
সnয্া o েভােরর সময় েkারিপিরেফাস @ 0.05% (5 িমিল/িলটার জল) েsp করার পরামশর্ েদoয়া 

হয়। 
ভাঁড়ােরর েপাকামাকড় িনয়ntেণর বয্বsাঃ রাiনািkপাiর 20 eসিস @ 2 িপিপeম a.i. (0.01 
িমিলিলটার/ েকিজ বীজ) 9 মাস aবিধ বীেজর aংkেরাdেম বয্াঘাত না কের সি ত ধােনর ভাঁড়ােরর 
েপাকামাকেড়র িব েd বীেজর কাযর্করী সুরkা েদয়। 
i ঁদরু দমেনর বয্বsাপনা: ধােনর শীষ েব েনার পযর্ােয় েbামািদoলেনর (0.005%) েটাপ েদoয়ার পর 
sানীয় বাঁেশর ফাঁদ (মাটিচটাপ) ধােনর দেুধর পযর্ােয় pিত েহkের 30 টা বা pিত িবঘাi 4 িট ফাঁদ 
ধানেখেত পাতেল i ঁদেুরর সংখয্া 65-77% hাস হেত পাের। 
েপাকামাকেড়র ৈজিবক িনয়ntণ বয্বsাঃ (িবআiিপeম): 

• 5 িমিল িন ািশত িনম বীেজর শাঁস  eক িলটার জেল িমিশেয় ধান েরাপেনর 30 িদন eবং 

55 িদেন েsp কের পাতা আkাn করা o রস চুেষ খাoয়া েপাকার িব েd বয্বহার করার 

জনয্ পরামশর্ েদoয়া হয়। 
• েপাকােখেকা পািখ বসার জনয্ pিত েহkর মািটেত 50 িট (pিত িবঘােত 7িট) বাঁেশর বা 

কােঠর ‘‘িট” আকােরর দাঁড় পুেত িদেত হয়। 
• মাজরা েপাকা o পাতা মড়ােনা েপাকা দমেনর জনয্ pিত েহkর েkেত ধান েরাপেনর 25 

িদেনর পর 10 িদেনর বয্বধােন 5 েথেক 6 বার 50,000 টা াiেকাgামা জােপািনকােমর 

িডম েমেল িদেত হয়।   
ধােনর হলুদ মাজরা েপাকা  eবং পাতা মড়ােনা েপাকার ৈজিবক িনয়ntণ: েরাপেনর 30 িদেনর পর 
েথেক pিত েহkর েখেতর জিমেত eক সpােহর বয্বধােন 6-8 বার াiেকাgামা জােপািনকাম eবং 

াiেকাgামা িচেলািনেজর 50,000 িডম  েমেল িদেত হয়। ei পরজীিবরাi মাজরা েপাকা eবং পাতা 
েমাড়ােনা েপাকােক (30%-60% পরজীিবকরণ) িনয়ntণ কের। ei পরজীিব িলর মাজরা েপাকা eবং 

পাতা মড়ােনা েপাকা িনয়ntেণর দkতা o pেয়ােগর খরচ রাসায়িনক কীটনাশেকর পাশাপািশ। েযেহতু 

াiেকাgামা eকিট িডম পরজীবী, তাi মাজরা েপাকা eবং পাতা মড়ােনা েপাকায় িডম েদoয়ার সমেয় 
eেদর েখেত েমেল িদেত হয়। সম o কাযর্কর িনয়ntেণর জনয্ েপাকায় িডম েদoয়ার সমেয় পুেরা 

আkাn a েল পরজীিব িল েমেল েদoয়া uিচত।  
pেয়াগ পdিতঃ 
pিতিট পরজীিবর হাজােরর aিধক িডম েলেগ থাকা ‘ াiেকাকাডর্ ’ 6-12 টুকেরা কের sয্াপলার বা 
আঠা বয্বহার কের ধানগাছ িলেত সাঁিটেয় িদেয় ধানচােষর পুেরা েkেতর জিমেত িবতরণ করেত হয়। 

িডম েথেক েবিরেয় পরজীিব িল ছিড়েয় িগেয় েপাকােদর আkমণ কের। 
ধােনর কীটপত  িনয়ntণ করেত েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব ধােনর 
েkেতর 2 ফুট (60 েসিম) uপের pিত েহkের 50 টা “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, যা 
শসয্েখেকা পািখর আkমণ েরাধ করার জনয্ ফুল েফাঁটার আেগ uপের েফলা uিচত। 
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       াiেকাকাডর্  েপাকােখেকা পািখ বসার জনয্ ‘T-perch’ 

েপাকামাকড় দমেনর জনয্ psািবত রাসায়িনক কীটনাশকঃ 

ধােনর পযর্ায় eবং 
kিত সনাkকরণ 

pধান েপাকা aথর্ৈনিতক kিতর 
pািnক sর 

কীটনাশক 
(pযিুkগত নাম) 

ঘণীকরণ (%) 
বা েডাজ 

ক. বীজতলা 
পাতা মিুড়েয় যাoয়া, 
পাতার ফলক লmালিm 
ভােব  মিুড়েয় যাoয়া, 

পাতা িল হলদু েথেক লাল 
রংেয়র হেয় যাoয়া 

ি পস মাঝাির েথেক তর k’র’িপিরফস 20 iিস 
ে িন ’িথয়ন 50 iিস 
ডাiিমেথােয়ট 30 iিস 

0.02 
0.05 
0.03 

গাছ িল হলদু হoয়া eবং 
িকেয় যাoয়া 

পাতা ফিড়ং o 
গাছ-ফিড়ং 

মাঝাির েথেক তর k’র’িপিরফস 20 iিস 0.02 
 

মরা িডেগর uপিsিত মাজরা েপাকা মাঝাির েথেক তর k’র’িপিরফস 20 iিস 0.02 
খ. মূল েkেতর জিম  (েরাপেনর পের) 

পাতা েখাল খাoয়ার পর 
েকndীয় পাতার pােn 

িববণর্ (হলদু েথেক সাদা) 
দাগ েদখেত পাoয়া যায়। 

পাতামািছ চারা েরাপেণর 30 িদন 
পযর্n 20% eরo েবিশ 
kিতgs ধােনর িছ 

k’র’িপিরফস 20 iিস 0.02 

পাতার tেক kের kের 
খাoয়ার জনয্ হoয়া সাদা 

সমাnরাল েরখা 

পামির েপাকা 1 পূণর্বয়s বা 1 িট 
kিতgs পাতা/ধােনর 

িছ 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
 

েফাসােলান 35 iিস 

0.02 
 

0.035 

মরা িডেগর uপিsিত মাজরা েপাকা 1 িডেমর c 
বগর্িমটার বা 5% মরা 

িডগ 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
 

ে িন ’িথয়ন 50 iিস 
 

0.02 
 

0.05 

ধানগাছ হলদু হoয়া eবং 
িকেয় যাoয়া  

পাতা ফিড়ং o 
গাছ-ফিড়ং 

10 িট পূণর্বয়s েপাকা/ 
িছ বা টুংেরা আkাn 
a েল 2 পূণর্বয়s 

েপাকা/ িছ 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
 

0.02 
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গ kিশ েব েনার সিkয় পযর্ায় 
পাতা েলা eকসােথ েগেঁথ 
pাn েথেক ভাজঁ কের 
েদয় 

পাতা েমাড়ােনা 
েপাকা  

pিত িছেত 1 িটর 
েবিশ kিতgs পাতা 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
েফাসােলান 35 iিস 

ে িন ’িথয়ন 50 iিস 
কারটাপ 

হাi ’k’রাiড 50 eসিপ 
eেসেফট 75 eসিপ 

0.02 
0.035 

 
0.05 

 
1.5 gাম/িল 

 
1.5 gা/িল 

পালী পাতার uপিsিত 
(নল) 

নিল মািছ আkাn a েল 1 িট 
পালী পাতা/বগর্িমটার 
বা েরােগর pাদভুর্ াব 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
িথয়ামথkাম 25 ডািbu 

িজ 
েফাসােলান 35 iিস 

 

0.02 
100 gাম/েহ 

 
 

0.035 
পাতার tক kের kের 
খাoয়ার জনয্ হoয়া সাদা 
সমাnরাল েরখা 

পামির েপাকা 1 িট পূণর্বয়s েপাকা 
বা িছেত 1-2 িট 
kিতযুk পাতা 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
েফাসােলান 35 iিস 
 

0.02 
0.035 

মরা িডেগর uপিsিত মাজরা েপাকা 5% eর েবিশ মরা 
িডগ 

k’র’িপিরফস 20 iিস 
ে িন ’িথয়ন 50 iিস 

0.02 
0.05 

ঘ. কাiচ েথার েথেক শীষ udমন পযর্ায় 
ধােনর শীেষ আংিশক বা 
সmূণর্ িচটা দানার 
uপিsিত 

গাnী েপাকা  1-2 গাnী েপাকা 
/বগর্িমটার 

মালািথয়ন 5% পাuদার 10 েকিজ 
েহkর 

হপার বােনর্র লkণ বাদামী গাছ-
ফিড়ং/ সাদা িপঠ 
গাছ-ফিড়ং  

pিত িছেত 10 িট 
পূণর্বয়s েপাকা 

eেসেফট  75 eসিপ 
েফেনাবকাবর্ 50 iিস 
বেুpািফিজন 25 eসিস 

িথয়ামথkাম  25  ডািbuিগ 
 

1.5 gাম/িল 
2 িমিল 
2 িমিল 

0.25 gাম/িল 
সাদাশীেষর uপিsিত মাজরা েপাকা 1 িট পূণর্বয়s 

েপাকা/বগর্িমটার 
k’র’িপিরফস 20 iিস 
ে িন ’িথয়ন 50 iিস 
কারটাপ হাi ’k’রাiড 

50 iিস 
eেসেফট 75 eসিপ 

0.02 
0.05 

1.5 gাম/িল 
1.5 gাম/িল 

পাতা িল eকসােথ েগেঁথ 
pাn েথেক ভাজঁ কের 
েদয় 

পাতা-েমাড়ােনা 
েপাকা 

pিত িছেত 1 িটর 
েবিশ kিতgs পাতা 

কারটাপ হাi ’k’রাiড 
50 iিস 
eেসেফট 75 eসিপ 

1.5 gাম/িল 
1.5 gাম/িল 

কীড়া িল ধান গােছর 
পাতার uপের uেঠ িগেয় 
শীেষর েগাড়াi েকেট েদয় 

শীষ কাটা েলদা 
েপাকা 

1 িট েপাকা/ িছ k’র’িপিরফস 20 iিস 
 

0.02 

গােছর েগাড়াi পেড় েথেক 
শেসয্র দানাবা শীেষর 
uপিsিত  

েলদা েপাকা 1 িট েপাকা/ িছ k’র’িপিরফস 20 iিস 
 

0.02 

মিরচা ধরা েচহারা শীেষর মাকড় মাঝাির েথেক মারাtক ডাiেকাফ’ল 18.5 iিস 5 িমিল/িল 
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েরাগ বয্বsাপনা (রাসায়িনক িনয়ntণ); 

েরাগ pেয়ােগর সময় ছtাকনাশক pেয়ােগর সংখয্া eবং 
সমেয়র বয্বধান 

েখাল েপাড়া রেগর সূচনােত সাধারণত 

খিরেফ েরাপেণর pায় 45 িদন 

পের eবং রািবেত েরাপেণর 

30 িদন পের 

েহkাকনাজল 5 iিস – 2 
িমিল/িলটার 

ভয্ািলডামাiিসন 3% eল – 1 
িমিল/িল 

কারেবnািজম – 1 gা/িল 

15 িদেনর বয্বধােন 2 েথেক 

3 টা েsp 

পাতার bাs aনkুল আবহাoয়াi শীষ 

utােনর আেগ 
াiসাikাজ’ল 75 ডিbuিপ- 0.6 

gা/িল 
আiস’েpািতoেলন 40 iিস- 1.5 

িমিল/িল 
কারেবেnিজম- 1 gা/িল 

10-15 িদেনর বয্বধােন 
েরােগর তীbতা eবং pসাের 

up িনভর্ র কের 2 েথেক 3 

িট েsp 

েনক বা 

শীষ bাs 
েরােগর uপিsিতেত াiসাikাজ’ল 75 ডিbuিপ- 0.6 

gা/িল 
আiস’েpািতoেলন 40 iিস- 1.5 

িমিল/িল 

1 েsp 

বয্ােkিরয়াজ
িনত পাতা 
েপাড়া 

 

- 

রাসায়িনক ছtাকনাশক পাoয়া যায় 
না। ছtাকদমন মলূত নাi ’জােনস 
সার pেয়াগ eবং pিতেরাধী জােতর 

বয্বহার কের করেত হয়। 

 

- 

কা  পচা েরােগর uপিsিতেত (সাধারণত 
ধােনর সবর্ািধক kিশর পযর্ায় 

েথেক ফসেলর পিরপk aবsায় 

করেত হয়। 

েহkাকনাজল 5 iিস – 2 
িমিল/িলটার 

ভয্ািলডামাiিসন 3% eল – 1 
িমিল/িল 

কারেবnািজম – 1 gা/িল 

েরাহিট কত তাড়াতািড় ধরা 

পেড়েছ তা েদেখ 10-15 
িদেনর বয্বধােন  2 েথেক 

3 িট েsp 

েখাল পচা েরােগর uপিsিতেত বা শীষ 

utােনর সময় 
মানেকােজব- 2 িমিল/িল 10 িদেনর বয্বধােন  1 

েথেক 2িট েsp 

লkীর  েরােগর uপিsিতেত বা ফুেলর 

পযর্ােয় 
েkােরাথােলািনল 75 ডিbuিপ -2 

gা/িল 
মানেকােজব- 2.5 gা/িল 

শীষ utােনর পযর্ােয় 10 

িদেনর বয্বধােন 1 েথেক 

2িট েsp 

tপণূর্ েরাগ kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  
1. bাs (পাiিরkলািরয়া িgিসয়া) 
লkণঃ 

• পাতা bাs- পাতায় জেল েভজােনা লmােট দাগ বা েনৗকা আকােরর দাগ েদখা যায়    
• িগটঁ bাs- আkাn িগটঁ িল কােলা, ভ রু হেয় যায় eবং আkাn িগটঁ িল েভেঙ যায় 
• ফলক bাs- পাতার ফলেক বা eবং পাতা িলর সংেযাগ sেল বাদামী ছtােক েছেয় েফেল  
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• েনক বা শীষ bাs- শীেষর জায়গা ধূসর ছtােক েঢেক যায়। শীেষর েগাড়া পেচ যাoয়ায় শীষ 
েভেঙ যায় 

পাতার bাs পাতার bাs    
িগট bাs ফলক bাs শীষ bাs 

বয্বsাপনাঃ সহনশীল জাত, েযমন মেনাহর আমন, pসাদ, আi আর 36, প জ, লিখিম eবং মাসুির 
েরাপণ। সময়সূচী aনুসাের বীজ েশাধেনর বয্বsা, শীষর্ পাঁচিট পাতা পযর্েবkণ কের যিদ পাতার 5% 
a ল সংkািমত েদখা যায় তেব েsp করার বয্বsা করেত হয়। সাধারণত িতনিট েsp েরাগ িনয়ntণ 
করেত পাের। থাioফােনট েমিথল @ 1 gাম/ িলটার জল kিশর পযর্ােয় (বপেনর 30 িদন পের)  েsp 
করেত হয় eবং পের দিুট েsp শীষ েব েনার পযর্ােয় িদেত হয়, যখন শীেষর ডগািট সেবমাt 
pকািশত হয় eবং পিরিমত হাের নাiে ােজনাস সার ভাগ কের 2-3 বার pেয়াগ করেত হয়। 
• জরীপ- চারার পযর্ায় েথেক  করেত হয় 
• পাতা bাs- ছtাকনাশক বািভিsন বা েডেরাসাল বা টপিসন eম বা েজ েক েsiন 1 gাম/ িল 

বা িহেনাসান 1 িমিল/ িল েsp করেত হয়  
• েনক বা শীষ bাs- শেসয্র দানার দেুধর পযর্ােয় েsp িবম বা বািভিsন 1 gাম/ িল েsp  eবং 

pথম েsp করার 10 িদন পের িdতীয় েsp 
• বয্ািসলাস সাবিটিলেস ঘণীভূত dবণ  1 িমিল/ িল (107 - 108) েsp করেত হয় 

2. ধােনর বাদামী দাগ েরাগ (বাiেপালািরস aরাiিজ)    
লkণঃ 

• পাতার দাগ: দাগ িল বাদামী েথেক লালেচ বাদািম, িডmাকৃিত বা েগালাকার eবং িতেলর 
বীেজর সােথ সাদশৃয্পূণর্ 

• কােnর িববণর্তা:  কােলা েথেক বাদামী দাগ সৃি  কের ফেল বীজ িল aপু  বাদামী বেণর্র 

হেয় যায়  

 

  

  পাতায় বাদামী দাগ       পাতায় বাদামী দাগ                          ধােনর রংেয়র kিত 
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বয্বsাপনাঃ ফসল কাটার পর নাড়া-খড় jািলেয় ংস কের েদoয়া, সmাবয্ সহ-পা র্ীয় আ েয়র 

uিdদ িল aপসারণ করা বা তােদর সংখয্া কিমেয় রাখা, েসচযুk a েল, মারাtকভােব সংkািমত 
েkত েথেক সুs জিমেত জল স ালন বn রাখা, েযারহাট a েল, িনধর্ািরত 40:40:40 নাi ’েজন, 
ফসফরাস o পটাশ েকিজ/ েহkর pেয়াগ করা uিচত, ফুেলর পযর্ােয় ময্ানেকােজব 2.5 gাম/ িল বা 
িহেনাচান 1 িমিল/ িল দপুুের েsp করা uিচত যােত পরাগবাহীরা আkাn না হন। কােবর্নডািজম 

ে ণীর ছtাকনাশক ei েরােগর িব েd েমােটi কাযর্কর নয়। 
3. বয্ােkিরয়াজিনত পাতা েপাড়া েরাগ (জয্ােnােমানাস aরাiজা) 
লkণঃ  

• সবর্ািধক সুs  লkন হল-পাতার িকনারায় ৈরিখক হলুদ েথেক খেড়র রংেয়র েঢuেয়র মেতা 
সাির সাির দাগ 

• সাির িল আগ েথেক িনেচর িদেক বাড়েত থােক 
• তর েkেt পাতা ঝলেস যায় eবং পুেরা গাছটা মের যায় 
• কেনা মর েম পুঁেজর মেতা বয্েkিরয়া েবর হয় eবং o েলা িকেয় হলেদ পুঁিতর দানার 

মেতা িটকার সৃি  হয় 
• েরাপেণর 8-6 সpাহ পের ঝলেস যাoয়া aবsা েদখা যায় 
• pারিmক পdিতগত সংkমেণর ফেল বয্ােkিরয়াজিনত েপাড়া েরােগর সবেচেয় ধবংসাtক 

পযর্ায়িট হেলা ‘েনিতেয় পড়া’ (wilt) 
 

পাতার িকনারায় েঢuেয়র মেতা দােগর সাির 

বয্বsাপনাঃ েরাগ pিতেরাধী জাত েযমন- জয়া, রtা, আi আর-3, আi আর-8 iতয্ািদর চাষ করেত 
হয়, েরাগাkাn জিমর ধােনর নাড়া o খড় eবং s-বপন হoয়া ধান ধবংস করেত হয়, ফসল কাটার 
পের নাড়া-খড় েপাড়ােনা, eক েkত েথেক aনয্ েkেত েসেচর জল যাoয়া বn করা uিচত, পটােশর 
pেয়াজনীয় sেরর সে  মাঝাির sেরর নাi ’েজন করেত হয়, িকিsেত নাi ’েজন সােরর uপিরpেয়াগ 
করেত হয়, 52-54 িডিg েসলিসয়াস গরম জেল 30 িমিনট ডুিবেয় বীেজর েশাধন করেত হয় eবং 
pিত িলটার েg 5 gাম হাের তাজা েগাবর িম ণ েsp করেত হয়। 

4. েখাল েপাড়া েরাগ (রাiেসাকেটািনয়া েসালািন)  
লkণঃ  

• জেলর sর বরাবর েখােলর oপর সাদা রংেয়র দাগ পের eবং uপেরর িদেক ছিড়েয় পেড় 
• পাতার ফলেক ধুসর সাদা eবং িকনারায় বাদামী রংেয়র aেগাছােলা kত েদখা যায় 
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• ei kত িল eকিtত হেয় পাতায় আkাn eবং সুs  েকােষ ছাড়া-ছাড়া হেয় েদখা যায় 
 

   

পাতায় হoয়া kত েরাগাkাn পাতা েখাল েপাড়া আkাn েkt 

বয্বsাপনাঃ িনেরাগী বীেজর বয্বহার, gীে  গভীর চাষ িদেত eবং জিম পিরcn কের রাখেত হয়। 
সীিমত তেব পযর্াp নাiে ােজনাস সার বয্বহার, মািটেত সবুজ সােরর সংেযাজন (েযমন ধi া), eক 
েkত েথেক aনয্ েkেত েসচ বারণ, সহনশীল জােতর বয্বহার েযমন: প জ। ভয্ািলডামাiিসন 
(েশথমার) 1 িমিল/িল জল eর দেুটা েsp করেত হয়- pথমটা-লkণ েদখা েদoয়ার সময় eবং িdতীয় 
তার 10 িদন পের। pিতেরাধী বয্াকেটিরয়া িসuেডােমানাস ু েরােসn @ 2x106 cfu/ িমিল মাtাi 45 
িদন পর েথেক 10 িদেনর বয্বধান েরেখ িতনবার েsp করা uিচত। কােবর্নডািজেমর দিুট েsp (1 
gাম/ িল) েদoয়া uিচত, pথমটা-লkণ েদখা েদoয়ার সময় eবং aনয্িট pথম েsp করার 10 িদন 
পের। eছাড়া ময্ানেকােজব (2.5 gাম/ িল) বা েহkােকানােজাল 5 i িস (2 িমিল/ িল) ei েরাগ িনয়ntেণ 
েsp করা েযেত পাের, বাজাের পাoয়া uিdদজাত েলমন gাস িভিtক ছtাকনাশক (5 িমিল/িল) eবং 
িনম িভিtক ছtাকনাশক (3 িমিল/ িল েsp) করার পরামশর্ েদoয়া হয়। লkণ েদখা েদoয়ার সময় 
pথম েsp করা uিচত eবং তার 10-12 িদেনর পের িdতীয় েsp করেত হয়। 
5. ভূয়াঝুল বা লkীর  (iuিটেলিগেনাiিডয়া ভাiেরন) 
লkণঃ  

• ধােনর শীেষর িকছু ধান সবুজ রংেয়র িটকাi পাnিরত হেয় যায় 
• ধান পাকার পযর্ায় aনুসাের িটকা িল কমলা বা হলুদ বা সবুজ হেত পাের 

 

pথম পযর্ােয়র িটকা      সবজু বেণর্র িটকা kিতgs শীষ 

বয্বsাপনাঃ কােবর্নডািজেম বীজ েশাধন (2 gাম/ েকিজ) + কােবর্নডািজেম (2 gাম/ িলটার জল) মািট িভিজেয় 
েদoয়া, িনেরাগী বীেজর বয্বহার, gীে  গভীর চাষ েদoয়া, সংkািমত শীষ িল aপসারণ o ংস, 
েkােরাথােলািনল (কাভাচ) বা কয্াpােফাল (ফlাফ) বা মানেকােজব (ডাiথান eম -45) @ 2.5 gাম/ িল pথম েsp 

শীেষর ডগা েব েনার সময় eবং িdতীয় েsp শীষ পুেরা েব েনার সময় করেত হয়। িবকl বয্বsা িহেসেব 

শীেষর সূচনা eবং শীষ utােনর পযর্ােয় কাবর্াnািজম @ 1 gাম/ িল েsp করেত পারা যায়; েsp সnয্ার সময় 

েদoয়া হয় eবং েরাগ েথেক িনsার েপেত সkম eবং েদিরেত পাকা জাত েযমন প েজর চাষ করেত হয়। 
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6. বাকানী েরাগ (ফুসািরয়াম মিনিলফমর্) 
লkণঃ 
• মুল েkেতর জিমর িছ িলেত কেয়কিট kিশ asাভািবক লmা, হলুদ সবুজ eবং পাতলা হেয় 

যায় 
• uপেরর pথম দিুট বা িতনিট িগটঁ েথেক িশকড় েবর হoয়া েদখা যায় 
• eরকম েবিশরভাগ kিশ ফুল েফাটার আেগi মারা যায় 
   

asাভািবক লmা ধােনর গাছ  হলদু kিশ o সাধারণ ধানগাছ              eকিট েরাগাkাn গাছ 
  

বয্বsাপনাঃ পdিতগত ছtাকনাশক, েযমন িথoফােনট িমথাiেল (টপিসন-eম বা েরােকা) @ 2 gাম/ িল/েকিজ 
বীজ বা কােবর্নডািজেম (বািভিsন বা েডেরাসাল)  1 gাম/ িল/ েকিজ, 24 ঘnা িভিজেয় বীজ েশাধন কের 48 
ঘnার জনয্ জাগ েদoয়ার পর বীজ বপন করেত হয়। বীজতলায় লmা হেয় যাoয়া চারা িল uপের eেন ধবংস 

কের িদেত হয়, মলূ চােষর েkেtর ধােন িচ েথেক আkাn kিশ িল বাছাi কের ংস করেত হয়। চােষর 
জনয্ সহনশীল জাত িল েযমন কােবির, েগািবn, জয়া, মেনাহরআমন, রািস, রtা, sণর্pভা, সতয্র ন, বসুnরা, 
েকেতিক জহা, বাদশােভাগ, eবং আiআর -36 বয্বহার করেত হয়। 
িবলিmত বপেনর আমন ধােনর বয্বsাপনাঃ 
বনয্া েনেম যাoয়ার পর, েসাজা চাষ, আড়া-আিড় চাষ eবং মi িদেয় েkেতর জিম কাদাময় কের 

psত করেত হয়, aংkিরত বীজ িল 20 েসিম পৃথক সািরেত বপন করেত হয়, pিত েহkের বীেজর 
হার 75 েকিজ বজায় রাখেত হয়, জিমেত pেয়াজনিভিtক সার pেয়াগ করার পরামশর্ েদoয়া হয়, pাক 
utান আগাছানাশক বুটােkার 2 েকিজ সিkয় uপাদান (a.i )/ েহkর বপেনর িদন পের pেয়াগ করেত 
হয় eবং েযখােনi জল বয্বsাপনা সmব, শীেষর সূচনা eবং ফুেলর পযর্ােয় দিুট েসচ েদoয়ার পরামশর্ 
েদoয়া হয়।  
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gী কালীন ধান 
েবােরা ধান 

aনুেমািদত জাতঃ 
েবােরা 1: eিট েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা সাধারণত নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় 
eবং িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 150 িদেনর মেধয্ 
পিরপk হয় eবং eিpল/ েম মােস কাটেত পারা যায়। গড় ফলন  pিত েহkর 30 kinাল। utর 
তীেরর সমভূিম, uc, মধয্ o িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ eজাতটা 

uপযুk। 
েবােরা 2: eিট েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা সাধারণত নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় 
eবং িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 165 িদেনর মেধয্ 
পােক eবং েম মােস কাটার জনয্ uপযুk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 30 kinাল। utর তীেরর 

সমভূিম, uc, মধয্ o িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ eজাতটা 

uপযুk। 
আi আর 50: eিট েবােরা েমৗসুেমর জাত যা সাধারণত নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় 
eবং িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করা হয়। েরাপণ েথেক 155-160 িদেনর মেধয্ 
পিরপk হয় eবং eিpল/ েম মােস কাটেত পারা যায়। গড় ফলন pিত েহkর 30 kinাল।  aসেমর 
মধয্ bhপুt eবং বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। bাs েরােগর pাদভুর্ াব থাকা a েলর 

জনয্ ei জাতিট সুপািরশ করা হয় না। 
কােবির: ei জােতর বীজতলােত বপেনর সময় নেভmর/ িডেসmর eবং িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল 
জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 150-155 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং eিpল/ েম মােস 
কাটার জনয্ uপযুk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 30 kinাল। aসেমর বরাক uপতয্কার জনয্ 

uপযুk। 
ব মালী: েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা সাধারণত নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় eবং 
িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 155-160 িদেনর মেধয্ 
পিরপk হয় eবং eিpল/ েম মােস কাটেত পারা যায়। গড় ফলন েহkর pিত 35 kinাল। aসেমর 
মধয্ bhপুt eবং বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
জয়মতী: েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা সাধারণত নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় eবং 
িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করেত হয়। eিট েরাপণ েথেক 175 িদেনর মেধয্ 

পিরপk হয় eবং েম/ জনু মােস ফসেলর জনয্ psত হয়। গড় ফলন pিত েহkর 51 kinাল। 
aসেমর মধয্ bhপুt eবং িনm bhপুt uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
দীননাথ: বীজতলাi বপেনর sাভািবক সময় নেভmর eবং িডেসmর/ জানুয়ারীর সময় মুল েkেতর 
জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 160-165 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং eিpল/ েম 
মােস কাটার জনয্ uপযুk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 62.8 kinাল। utর তীেরর সমভূিম, uc, 
মধয্ o িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
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sণর্াভ: েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা নেভmর মােস বীজতলােত বপন করা হয় eবং িডেসmর/ 
জানুয়ারীর সময় মুল জিমেত েরাপণ করেত হয়। eিট েরাপণ েথেক 160-165 িদেনর মেধয্ পিরপk 
হয় eবং eিpল/ েম মােস ফসল কাটেত পারা যায়। গড় ফলন েহkর pিত 61.9 kinাল। utর 
তীেরর সমভূিম, uc, মধয্ o িনm bhপুt eবং aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
কনকলতা: েবােরা েমৗসুেমর eকটা জাত যা িডেসmের বীজতলােত বপন করা হয় eবং জানুয়াির/ 
েফbয়ারীর মেধয্ মুল জিমেত েরাপণ করা হয়। eিট েরাপণ েথেক 165-175 িদেনর মেধয্ পিরপk 
হয় eবং eিpল/ েম মােস ফসল কাটেত পারা যায়। গড় ফলন 50-55 kinাল/ েহkর। aসেমর 
uc, মধয্ o িনm bhপুt eবং বরাক uপতয্কার জনয্ uপযুk।  
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
জিম িনবর্াচনঃ  
েবােরা ধােনর জনয্ uপেযাগী িনচুজিম বা েসচ pেয়ােগর সুিবধা থাকা a ল িনবর্াচন করেত হয়। 
বীজ িনবর্াচনঃ 
বীজ িল সাধারণ জেল ডুিবেয় িদেয় ডুব যাoয়া বীজ িল িনবর্াচন করেত হয়। 
বীজ েশাধনঃ  
কঃ েভজা পdিতেত বীজ েশাধনঃ 
বীজ িল েবেচ িনেয় 24 ঘnার জনয্ ছtাকনাশকিনত িম েণ সরাসির ডুিবেয় রাখেত হয়। মানেকােজব 

বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজেমর মেতা ছtাকনাশক বীজ েশাধনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 

pিত িলটার জেল uপেরর েয েকানo eকিট ছtাকনাশেকর 2.5 gাম েযাগ কের eকিট ছtাকনাশক 
dবণ ৈতির করা হয়। eক েকিজ ধােনর বীজ েশাধেনর জনয্ eক িলটার িম েণর pেয়াজন। ডুবেনার 

24 ঘnা পের বীজতলায় বপন করার আেগ 48 ঘnা বীজ জাগ েদoয়ার জনয্ রাখা uিচত। 
খঃ কেনা পdিতেত বীজ েশাধনঃ  
eকিট পােt বীজ েরেখ pিত েকিজ বীজ 2.5 gাম ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজম যুk 

করেত হয়। বীজ িলেত ছtাকনাশক লািগেয় পাঁচ িমিনেটর জনয্ নাড়া চাড়া কের ভালভােব িমিশেয় 

িদেত হয়। 
চারা ৈতিরঃ  
ক) বীজতলা psিতঃ সমতল বীজতলা বা নীয়। বীজতলাi pিতটা েবেডর মােঝ 30 েসিম ফাঁক 

েরেখ 10 িমটার ৈদেঘর্র eবং 1.25 িমটার pেsর eক eকটা েবড psত করেত হয়। 1 িবঘা 
েরাপেনর জনয্ e জাতীয় ছয় েথেক আটিট েবেডর pেয়াজন। শীতকালীন সমেয় চারা ৈতরীর জনয্ 

কম ucতার পিলটােনল (Polytunnel) (ucতা: 75 েসিম, ps: 125 েসিnিমটার, ৈদঘর্য্: সুিবধামেতা) 

বয্বহার করা uিচত (িডেসmেরর েশষ েথেক জানুয়ারীর মাঝামািঝ)। পিলটােনল eকিট বহনেযাগয্ 
কাঠােমা যা বাঁেশর কািঠ িদেয় ৈতির ে েমর uপের পিলিথন শীট িদেয় ৈতির করা হয়। চারা বৃিdর 

aনুkল তাপমাtা িনি ত করার জনয্ কাঠােমািট বীজতলায় চারা িলর uপের sাপন করা হয়। 

রােতর েবলা টােনেলর aভয্nের u তা বজায় রাখেত পিলটােনল eবং মািটর মেধয্ ফাঁক িল কাদা 

িদেয় বn করা uিচত। চারা িলেক পািরপাি র্ক পিরেবেশর সংেগ মািনেয় িনেত সহায় করার জনয্, 

চারা েতালার 7 িদন আেগ েথেক  কের কাঠােমািট pিতিদন 1-2 ঘnার জনয্ সরােনা uিচত। 
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কাঠােমািট সরােনার সময়কাল ধীের ধীের বৃিd করা uিচত eবং aবেশেষ চারা িল pায় 2 িদেনর 

জনয্ সmূণর্ unkু কের রাখা uিচত। 
খ) বীেজর হারঃ pাক-aংkিরত বীজ pিত েবেড 650 gাম েথেক 1 েকিজ বপন করেত হয়। মূল 
জিমর eক েহkর েরাপেণর জনয্ 40-45 েকিজ বীেজর pেয়াজন হয়। 
গ) বীজতলায় গােছর সুরkাঃ  

• eক-দ'ুিট bােsর দাগ েদখার পের কােবর্নডািজম (1 gাম/ িলটার জল) েsp করা  করেত 
হয়। 

• িশকড় িগটঁ কৃিম eবং মাজরা েপাকার pাদভুর্ াব থাকা a েল, ডায়ািজনন @ (1 gাম/ 
বগর্িমটার) বপেনর 5 িদন পের pেয়াগ করেত হয়। 

• েযখােন কৃিম েকানo সমসয্া নয়, বীজতলার কীটপত  িনয়ntেণর যখন pেয়াজন হয় িনেচর 

েয েকানo সূচী aনুসরণ করা দরকার। সাধারণত, বপেনর 5 েথেক 7 িদেনর মেধয্ eকিট 
কীটনাশক েsp েবিশরভাগ েপাকামাকেড়র িব েd কাযর্করী হয়। 

কীটনাশক েডাজ (িমিল / 10 বগর্িমটার) 
k’রপাiিরফস 0.10 

uc পিরমােণর েsp (High volume spray)  400 িমিল জল/ 10 বগর্ িম 

িনm পিরমােণর েsp  (Low volume spray)  130 িমিল জল/ 10 বগর্ িম 

ঘ) মূলজিমেত pাথিমক সুরkা kমতা থাকা চারার psতকরণঃ  
তুেল েনoয়া চারা িলর িশকড় ধুেয় েফলার পের, মাজরা েপাকা , নিলমািছ eবং ফিড়ংেয়র িব েd 

pিতরkামূলক বয্বsা িহেসেব িশকেড়র aংশিট 0.02% েkারপাiিরফেস (1 িমিল/ িলটার জেল) 1% 
iuিরয়া সংেযাজন কের েসi িম ণটােত 3 ঘnা ডুিবেয় রাখেত হয়। িবকlভােব, চারা েতালার আেগ 

বীজতলায় েkারপাiিরফস 0.05% েsp করা েযেত পাের। 
ঙ) চারার বয়সঃ 30-35 িদেনর বয়েসর বা 5-6 পাতা পযর্ােয়র চারা িল েরাপেণর জনয্ uপযুk হয়। 

জিমর psিত 
জিম 3-4 বার চাষ িদেয় মi েদoয়া uিচত। জিম সিঠকভােব সমান কের সব জায়গায় সম 
পিরমােণর জল ধের রাখার uপেযাগী কের েনoয়া uিচত। 
সার েযাগান বয্বsাপনাঃ 
 

জিমর পিরিsিত 
পিু র pেয়াজনীয়তা 

(েকিজ/েহkর) 
pেয়াজনীয় সার 
(েকিজ/িবঘা) 

নাi ’েজন ফসফরাস পটাশ iuিরয়া eসeসিপ eমoিপ 

িনm a ল 0 0 0 0 0 0 

িনm a েলর পা র্বতর্ী 

eলাকা 

40 20 20 12 18 4 

েসেচর a ল 60 30 30 18 27 6 

িবেশষ dsবয্: বরাক uপতয্কা eবং মধয্ bhপুt uপতয্কার িনm ভূিম a েলর পা র্বতর্ী eলাকার জনয্ 20-
10:10 েকিজ/ েহkর (5 েকিজ iuিরয়া, 9 েকিজ eসeসিপ eবং 2 েকিজ eমoিপ/ িবঘা) সুপািরশ করা হয়। 
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সার pেয়ােগর সময়ঃ  
জলাভূিম িলেত জিম ৈতিরর চূড়াn সমেয় পুেরা সুপার ফসেফট eবং িমuেরট aব পটাশ pেয়াগ করা 

uিচত eবং েরাপেণর 21-25 িদন পের পুেরা পিরমােণ iuিরয়া uপিরভােগ pেয়াগ করা uিচত। 
েসেচর সুিবধা থাকা a েল, 1/3 iuিরয়া েগাড়ায় eবং 1/3 kিশ েব েনার সময় eবং aবিশ  

aংশ শীষ udমেনর পযর্ােয় pেয়াগ করেত হয়। েরাপেণর 25-35 িদন পের kিশ েব েনার সিkয় 

পযর্ােয়, iuিরয়ার িdতীয় িকিs সহ সুপার ফসেফট মািটেত িমিশেয় িদেত হয়। 
জাত জলাভূিম a েল pিত 

িছেত চারার সংখয্া 
েরাপেণর গভীরতা 

(েসিম) 
েরাপেণর বয্বধান 

সাির × গাছ (েসিম) 
মাসুির, েবােরা 1 eবং 
েবােরা 2) 

2 5 25×20 

কৃ  (কিল  2) 2 5 20×20 

কালচার 1 (কিল  3) 3 5 20×20 

শূনয্sান পরূণঃ 
েরাপেণর পের 7-10 িদেনর মেধয্ মৃত িছ িলর sােন পুনরায় চারা েরাপণ করেত হয়। 
জল বয্বsাপনাঃ েরাপেণর 2-3 িদন েথেক ধান কাটার 7-10 িদন আেগ পযর্n জিমেত েসচ pেয়াগ 

কের 5 েসিম জল বজায় রাখেত হয়। তেব েযখােন জল েযাগােন সীমাবdতা রেয়েছ, েসখােন জিমর 
জল েনেম যাoয়ার পর 7 েসিম েসেচর জল pেয়াগ করা েযেত পাের। 
আগাছাদমন বয্বsাপনাঃ েরাপেণর 20 eবং 40 িদন পের দ’ুবার যnt িদেয় বা হাত িদেয় 

আগাছানাশ করা uিচত। মািটর সােথ যুk করার জনয্, নাiে ােজনাস সােরর uপির pেয়ােগর পের 
uiডারo বয্বহার করা েযেত পাের। রাসায়িনক আগাছানাশক িদেয় আগাছাদমেনর জনয্, েরাপেণর 40 
িদেনর পের িpিটেলেkার 0.75 েকিজ সিkয় uপাদান (a.i)/ বা বাচলর 1.0 েকিজ সিkয় uপাদান 
(a.i)/ েহkর pেয়ােগর পর েরাটাির েপডী uiডার বয্বহােরর সুপািরশ করা যায়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
েবােরা ধােনর সবেচেয় tপূণর্ েপাকামাকড় িল হ'েলা মাজরা েপাকা, গাnী েপাকা, পাতামািছ, পাতা 
েমাড়ােনা েপাকা, সবুজ পাতা-ফিড়ং, সাদা িপঠ গাছ-ফিড়ং, বাদামী গাছ-ফিড়ং, নিলমািছ  eবং ি পস 
(ei েপাকামাকড় িলর লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্। 
ধােনর কীটপত  িনয়ntণ করেত েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব ধান 

েkেতর 2 ফুট (60 েসিম) uপের pিত েহkের 50 িট “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, যা 
শসয্েখেকা পািখর আkমণ েরাধ করার জনয্ ফুল েফাঁটার আেগ uপের েফলা uিচত। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
েবােরা ধােনর pধান েরাগ িল হ'ল শীষ bাs, েখাল েপাড়া eবং বাদামী দাগ েরাগ (ei েরাগ িলর 

লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্)।  
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ধান 
েবােরা েমৗসেুমর জনয্ বণর্সংকর জাত  

 
েবােরা বণর্সংকর জাতঃ 
েpা aয্ােgা 6444: েবােরা েমৗসুেমর জনয্ ei ucফলনশীল o বণর্সংকর জাতটা সুপািরশ করা হয় 
যার পাকার জনয্ সময় লােগ 170-175 িদন eবং pিত েহkের 75 kinাল ধান uৎপাদেনর kমতা 
সmn। 
েক আর eiচ 2: েবােরা েমৗসুেমর জনয্ ei aনুেমািদত বণর্সংকর জাতটার সময়কাল 175-180 িদন 
eবং ফলন সmাবনা pিত েহkর 60 kinাল। 
িপ e িস 8 :7: ei বণর্সংকর জাতটা aসেমর uc bhপুt, িনm bhপুt, পাবর্তয্ eবং মধয্ bhপুt 
uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk। গড় ফলন pিত েহkর 60-70 kinাল। eিট bাs pিতেরাধী; 
ধােনর টুংেরা িডিজজ (আরিটিড) eবং বাদামী দাগ েরাগ েথেক পিরিমত েপ pিতেরাধী eবং সবুজ 

পাতা-ফিড়ংেয়র (িজeলeiচ)আkমণ সহনশীল। 
eরাiজ 6129: ei সংকরিট aসেমর uc bhপুt, িনm bhপুt, পাবর্তয্ eবং মধয্ bhপুt uপতয্কা 
a ল িলর জনয্ uপযুk। গড় ফলন pিত েহkর 60-70 kinাল। eিট বাদামী দাগ েরাগ, 
বয্াকেটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, পাতা েপাড়া o েখাল েপাড়া pিতেরাধী,  bাs eবং মাজরা েপাকার 
pিত সহনশীল।  
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
জিম িনবর্াচনঃ  
িনি ত েসেচর  বয্বsাযুk a ল িনবর্াচন করেত হয়। 
বীজ িনবর্াচনঃ 
েয েকানo সmাবয্ বীজজিনত েরাগজীবাণু েথেক মুিk পাoয়ার জনয্ বীজ েশাধন eকিট aতয্n 

tপূণর্ পদেkপ। বীজ েশাধনর দিুট পdিত রেয়েছ - েভজা eবং কেনা পdিত। 
কঃ েভজা পdিতেত বীজ েশাধনঃ 
বীজ িল েবেচ িনেয় 24 ঘnার জনয্ ছtাকনাশকিনত িম েণ সরাসির ডুিবেয় রাখেত হয়। মানেকােজব 

বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজেমর মেতা ছtাকনাশক বীজ েশাধনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 

pিত িলটার জেল uপেরর েয েকানo eকিট ছtাকনাশেকর 2.5 gাম েযাগ কের eকিট ছtাকনাশক 
dবণ ৈতির করা হয়। eক েকিজ ধােনর বীজ েশাধেনর জনয্ eক িলটার িম েণর pেয়াজন। ডুবেনার 

24 ঘnা পের বীজতলায় বপন করার আেগ 48 ঘnা বীজ জাগ েদoয়ার জনয্ রাখা uিচত। 
খঃ কেনা পdিতেত বীজ েশাধনঃ 
eকিট পােt বীজ েরেখ pিত েকিজ বীজ 2.5 gাম ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজম যুk 

করেত হয়। বীজ িলেত ছtাকনাশক লািগেয় পাঁচ িমিনেটর জনয্ নাড়া চাড়া কের ভালভােব িমিশেয় 

িদেত হয়। 
(ক) বীজতলা psতকরণঃ সমতল বীজতলা বা নীয়। বীজতলায় দেুটা েবেডর মােঝ 30 েসিম ফাক 
েরেখ 10 িমটার ৈদেঘর্র eবং 1.25 িমটার pেsর eক eকটা েবড psত করেত হয়। 
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(খ) বীেজর হারঃ pাক-aংkিরত বীজ pিত েবেড 250-300 gাম বপন করেত হয়। eক  িছর 

জনয্ eক চারা পুঁতেল eক েহkর মুল জিম েরাপেণর জনয্ 7.5 েকিজ eবং eক  িছর জনয্ দ’ুেটা 
চারা পুঁতেল 15 েকিজ বীেজর pেয়াজন হয়। 
(গ) ৈজব o রাসায়িনক সারঃ 20-30 েকিজ খামারজাত সার বা েগাবর সার, 80 gাম iuিরয়া, 80 
gাম eসeসিপ eবং 40 gাম  eমoিপ pিতিট েবেড pেয়াগ করেত হয়। 
(ঘ) বপন সময়ঃ 15-30 নেভmর 
(ঙ) জেলর বয্বsাপনাঃ বীজতলা িলেত সংপৃk aবsা বজায় রাখেত েবেডর মােঝর নালায় জল 

রাখেত হয়। চারা তুলেত সহজ করার জনয্ চারা েতালার আেগ েসচ িদেয় েবড িল ডুিবেয় িদেত 

হয়। 
(চ)uিdদ সুরkাঃ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্ 
(ছ) মুল জিমেত pাথিমক সুরkার kমতা থাকা চারার psতকরণঃ 
তুেল েনoয়া চারা িলর িশকড় ধুেয় েফলার পের, মাজরা েপাকা , নিলমািছ eবং ফিড়ংেয়র িব েd 

pিতরkামূলক বয্বsা িহসােব িশকেড়র aংশিট 0.02% েkারপাiিরফেস (1 িমিল/িলটার জেল) 1% 

iuিরয়া সংেযাজন কের েসi িম ণটাi 3 ঘnা ডুিবেয় রাখেত হয়। িবকlভােব, চারা িল তুেল েফলার 

আেগ বীজতলায় েkারপাiিরফস 0.05% েsp করা েযেত পাের। 
(জ) চারা েরাপেণর বয়সঃ 30-35 িদেনর বয়েসর চারা (5-6 পাতার পযর্ায়) 
চােষর মুল জিম psিতঃ  
ক) জল সমানভােব বজায় রাখার জনয্ জিমিট সিঠকভােব চাষ িদেয় সমতল করা uিচত। 
খ) জিমেত িচপিচেপ জল রাখার জনয্ pথম েসচিট pারিmক চােষর আেগ pেয়াগ করেত হয়। িdতীয় 

েসচ েরাপেণর 10-12 িদন আেগ pেয়াগ করা হয়, তার পের লা ল, মi েদoয়ার সংেগ বাঁধ িল 

েমরামত o কাদা িদেয় pাsািরং করা হয়। eরপের, জিম জেল ডুবেনার জনয্ েসচ pেয়াগ করেত হয়। 
গ) চারা েরাপেণর িঠক আেগ েশষ মi িদেত হয়। েশষ মi েদoয়ার আেগ জিমেত eকিট েসচ pেয়াগ 

করা uিচত। 
uবর্রতা বয্বsাপনাঃ 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 

(েকিজ/েহkর) 
pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজন 

েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
নাi ’েজন 100 iuিরয়া 217 29 

ফসফরাস 60 eসeসিপ 375 50 

পটাশ 60 eমoিপ 100 13 

সার pেয়ােগর সময়ঃ েশষ মiেয়র সময় েমাট iuিরয়ার চার ভােগর eক ভাগ eবং ফসফরাস o 

পটােশর পুরা িকিs েগাড়ায় pেয়াগ করেত হয়। iuিরয়ার িdতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ eবং েশষ ভাগ 
যথাkেম সবর্ািধক kিশ েব েনার সময়, শীষ udমেনর সময় eবং কাiস েথারর সময় মািটর সংেগ 
িমিশেয় িদেত হয়। 
েরাপেণর বয্বধানঃ 20 েসিম X 15 েসিম (33 িছ/বগর্ িমটার) 
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আuশ ধান  
 শরতকালীন ধান (েবানা আuশ) 

 
জাত িনবর্াচনঃ  
েগািবn: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর আধমাঝাির জাত। গােছর গড় ucতা 95 

েসিম। পিরপk হেত েবানার পর 100-105 িদন সময় লােগ। aসেমর uc, িনm, মধয্ bhপুt 
uপতয্কা, পাবর্তয্ eবং বরাক uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk। 
আi আর -50: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর  আধমাঝাির জাত। গােছর গড় 

ucতা 85 েসিম। পিরপk হেত েবানার পর 105-110 িদন সময় লােগ। aসেমর uc, িনm, মধয্ 
bhপুt uপতয্কা, পাবর্তয্ eবং বরাক uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk।  
রাসী: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর আধমাঝাির জাত। গােছর গড় ucতা 90 

েসিম। পিরপk হেত েবানার পর 110-115 িদন সময় লােগ। utর তীর সমতল, uc o িনm 
bhপুt uপতয্কা eবং পাবর্তয্ a ল িলর জনয্ uপযুk। 
আi আর -3: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর  আধমাঝাির জাত। গােছর গড় 

ucতা 85 েসিম। পিরপk হেত বীজ েথেক 110-120 িদন সময় লােগ। utর তীর সমতল, মধয্ o 
িনm bhপুt uপতয্কা eবং aসেমর পাবর্তয্ a ল িলর জনয্ uপযুk। 
ব মালী: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর লmাজাত। গােছর গড় ucতা 100-140 
েসিম। ei জােতর পাকার সময়কাল বীজ েথেক 115-120 িদন। utর তীেরর সমতল eবং aসেমর 
িনm bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk। 
র াদিড়য়া: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর eকিট sানীয় লmাজাত। গােছর গড় 

ucতা 100-140 েসিম। ei জােতর পাকার সময়কাল বীজ েথেক 115-120 িদন। aসেমর utর 
তীেরর সমতল eবং মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk। 
আuশ জহা: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর eকিট sানীয় লmাজাত। গােছর গড় 

ucতা 100-140 েসিম। ei জােতর পাকার সময়কাল বীজ বপেনর 110-120 িদন পের। aসেমর 
utর তীেরর সমতল eবং aসেমর িনm eবং uc bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ aনুেমািদত। 
মাiিব: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর eকিট sানীয় লmাজাত। গােছর গড় ucতা 

100-140 েসিম। ei জােতর পাকার সময়কাল বীজ বপেনর পের 90-100 িদন। aসেমর পাবর্তয্ 
a েলর জনয্ aনুেমািদত। 
িডম : eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েবানা আuেশর eকিট sানীয় লmাজাত। গােছর গড় ucতা 

100-140 েসিম। ei জােতর পাকার সময়কাল বীজ বপেনর পের 90-100 িদন। aসেমর পাবর্তয্ 
a েলর জনয্ aনুেমািদত। 
পাবর্তয্ a েল বৃি িনভর্ র/ঝুম চােষর পিরিsিতেত জনয্ েবানা ধােনর সুপািরশ করা জাত   
মাiজিুবরন: e জােতর বপেনর সময় eিpল/ েম eবং চােষর সময়কাল 115 িদন। ei জােতর গড় 
ফলন 27 kinাল/ pিত েহkর। eর জনয্ সুপািরশ করা নাiে ােজন, ফসফরাস, পটােশর হার 
20:10:10 েকিজ/েহkর (iuিরয়াঃeসeসিপঃeমoিপ 6:8:2 েকিজ/িবঘা) bাs eবং বয্াকেটিরয়াজিনত 
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পাতা েপাড়া eবং মাজরা েপাকা, পাতােমাড়ােনা েপাকা, চুংগী েপাকা eবং গািn েপাকার আkমেণর 
িব েd পিরিমত ভােব pিতেরাধী। 
েদহংগীঃ e জােতর বপেনর সময় eিpল/েমi eবং চােষর সময়কাল 115 িদন। ei জােতর গড় ফলন 
33 kinাল/েহkর। ei জােতর সােরর pেয়াজন যথাkেম নাi ’েজনঃফসফরাসঃপটাশ 20:10:10/ 
েহkর eবং iuিরয়া:eসeসিপ:eমoিপ িহসােব pিত িবঘাi হেব 6:8:2 েকিজ। bােsর িব েd 

pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকা, পাতােমাড়ােনা েপাকা eবং চুংগী েপাকার আkমেণর িব েd পিরিমত 

েপ pিতেরাধী। 
রংখং: e জােতর বপেনর সময় eিpল/েমi eবং চােষর সময়কাল 115 িদন। ei জােতর গড় ফলন 
33 kinাল/েহkর। ei জােতর সােরর pেয়াজন যথাkেম নাi ’েজনঃফসফরাসঃপটাশ 20:10:10 
/েহkর eবং iuিরয়া:eসeসিপ:eমoিপ িহসােব pিত িবঘাi হেব 6:8:2 েকিজ। bােsর িব েd 

pিতেরাধী eবং মাজরা েপাকা, পাতােমাড়ােনা েপাকা eবং চুংগী েপাকার আkমেণর িব েd পিরিমত 

েপ pিতেরাধী। 
হাcা: e জােতর বপেনর সময় eিpল/েমi eবং চােষর সময়কাল 115 িদন। ei জােতর গড় ফলন 
35 kinাল/েহkর। ei জােতর সােরর pেয়াজন যথাkেম নাi ’েজনঃফসফরাসঃপটাশ 20:10:10/ 
েহkর eবং iuিরয়া:eসeসিপ:eমoিপ িহসােব pিত িবঘাi হেব 6:8:2 েকিজ। ei জাতটা bাs, শীষ 
bাs, বাদামী দাগ েরাগ eবং মাজরা েপাকা, পাতােমাড়ােনা েপাকা eবং গাছ-ফিড়ংেয়র আkমেণর 

িব েd পিরিমত েপ pিতেরাধী। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
জিম িনবর্াচনঃ  
পিলমািটর sর থাকা জিম িনবর্াচন করা uিচত। 
বীজ িনবর্াচনঃ  
বীজ সাধারণ জেল ডুিবেয় িদেয় ভােলা কের নাড়েত হয়। েভেস থাকা বীজ েফেল িদেয় ডুেব যাoয়া 

বীজ িনেত হয়। 
বপন সময়ঃ মাচর্  েথেক eিpল মােস বীজ বপন করেত হয়। 
বীজ েশাধনঃ েয েকানo সmাবয্ বীজজিনত েরাগজীবাণু েথেক মুিk পাoয়ার জনয্ বীজ েশাধন eকিট 

aতয্n tপূণর্ পদেkপ। বীজ েশাধনর দিুট পdিত রেয়েছ - েভজা eবং কেনা পdিত। 
কেনা বপেনর জনয্ কেনা পdিতঃ eকিট পােt ছtাকনাশক ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা 

কােবর্নডািজম 2.5 gাম eক েকিজ বীজ সংেগ িমিশেয় 5 িমিনেটর জনয্ ঝাঁকােল ছtাকনাশক বীেজর 
গােয় ভালভােব েলেগ যায়।    
মূল জিমর psিতঃ  
জিমিট 3 েথেক 4 বার চাষ িদয়ার পর মi িদেয় psত করেত হয়। জিমেত সমানভােব জল ধের 

রাখেত মi সিঠকভােব েদoয়া uিচত। জিম psিতর সমেয় খামারজাত সার pেয়াগ করা uিচত। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ েগাবর সার বা খামারজাত সার 10 টন/ েহkর বা 15 kinাল/ িবঘা 
হাের pেয়াগ করেত হয়। জাত aনুযায়ী রাসায়িনক সােরর তািলকা িনেচর তািলকাi েদoয়া হেcঃ 
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aসেমর utর তীেরর সমতল a েলর জনয্, আধমাঝাির জাত িলর সুপািরশ কের রাখা নাi ’েজন, 
ফসফরাস o পটাশ পিরেপাষেকর aনুপাত 30:30:20 েকিজ/েহkর। uপযুk মাtায় দানাদার িম সারo 
pেয়াগ করা েযেত পাের। 
eসeসিপ eবং eমoিপ বা তােদর সংিম েনর কম খরেচর িবকl ফসেফেটর uৎস িহসােব  eকাকী 

ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) বা রক ফসেফেটর সােথ পিরেপাষেকর psািবত পযর্ােয় (40:20:20) 
pেয়াগ করা েযেত পাের। পাবর্তয্ a েল, pিত েহkের 10 টন খামারজাত সার pেয়াগ কের 50% 
রাসায়িনক সার hাস করার পরামশর্ েদoয়া হেc। 
সার pেয়ােগর সময়ঃ  
1. েশষ চাষ েদoয়ার সময় ফসফয্ািটক সােরর পুেরা িকিs িদেত হয়। 
2. বীেজর aংkেরাদগম হoয়ার 15-25 িদন পের বা pথম আগাছানাশ করার পর aেধর্ক 

নাiে ােজনাস eবং aেধর্ক পটািশক সার pেয়াগ করেত হয়। 
3. aংkেরাদগেমর 40-50 িদন বা িdতীয় আগাছানাশ করার পের aবিশ  নাiে ােজনাস সার eবং 

পটািশক সােরর িdতীয় uপির pেয়াগ করা uিচত। 
বীেজর হারঃ  
সাির বপেনর জনয্: সািরর মােঝ 20 েসিম বয্বধান েরেখ pিত েহkের 75 েকিজ (10-12 েকিজ/ 
িবঘা) হাের বীজ বপন করেত হয়। 
িছিতেয় েবানা: বীেজর হার pিত েহkের 105-110 েকিজ (14 েকিজ/ িবঘা) হoয়া uিচত। 
আগাছাদমনঃ 
1. েরাপা ধােন আগাছাদমেনর জনয্ চাকা লাগােনা িনড়ািন যnt বয্বহার করেত পারা যায়, েবানা ধােন 
বপেনর 2 েথেক 3 সpাহ পের কেনা জিমেত চালােনা uiডার বা িবnা িদেয় মi িদেত পারা 

যায়। বীজ বপেনর 4-5 সpাহ পের iল েহা বা কেনা জিমেত চালােনা uiডার িদেয় িdতীয় 

আগাছাদমন করেত হয়। iল েহা বা কেনা জিমেত চালােনা uiডার পাoয়া না েগেল হাত িদেয় 

আগাছা তুলেত পারা যায়। সার বয্বহােরর আেগ আগাছাদমন হoয়া uিচত। 

2. রাসায়িনক আগাছানাশক িদেয় িনয়ntেণর বয্বsা িহসােব বীজ বপেনর 3 িদন পর েpিটেkার pিত 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 
(েকিজ/েহkর) 

pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজন 
েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 

ক. আধমাঝাির জাত 
নাi ’েজন 40 iuিরয়া 88 12 
ফসফরাস 20 eসeসিপ 125 17 

পটাশ 20 eমoিপ 32 8 

খ. লmা জাত 
নাi ’েজন 20 iuিরয়া 44 6 
ফসফরাস 10 eসeসিপ 62 9 

পটাশ 10 eমoিপ 16 4 
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 আuশ ধান 
শরতকালীন ধান (েরায়া আuশ) 

 
জাত িনবর্াচনঃ 
আi আর -36: eিট িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। 

গােছর গড় ucতা 105 েসিম। বীজ েবানা েথেক 130-140 িদেন কাটেত পারা যায়। aসেমর utর 
তীর সমভূিম, uc bhপুt uপতয্কা, িনm bhপুt uপতয্কা, বরাক uপতয্কা eবং পাবর্তয্ a ল িলর 

জনয্ uপযুk। 
লািচত: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর গড় 

ucতা 95 েসিম। বীজ েবানা েথেক 125-130 িদন পের পিরপk হয়। aসেমর uc bhপুt 

uপতয্কা a েলর জনয্ uপযুk। 
িচলারায়: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর 
গড় ucতা 95 েসিম। সময়সীমা বীজ েবানা েথেক 125-130 িদন পের। aসেমর uc bhপুt 
uপতয্কা eবং বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk। 
েসানামুখী: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর 
গড় ucতা 85 েসিম। পাকার সময় বীজ েবানার 100-110 িদন পের। aসেমর বরাক uপতয্কার 
a ল িলর জনয্ uপযুk। 
লুiত: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর গড় 

ucতা 90 েসিম। পিরপk হেত সময় বীজ েবানার পের 100-110 িদন। aসেমর utর তীেরর 
সমভূিম, uc bhপুt uপতয্কা, িনm bhপুt uপতয্কা, বরাক uপতয্কা eবং মধয্ bhপুt a ল িলর 

জনয্ uপযুk। 
হাcা: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর গড় 
ucতা 95 েসিম। বীজ েবানার 115-120 িদন পের কাটেত পারা যায়। aসেমর পাবর্তয্ a েলর 

পেk uপযুk। 
িদচাং: িনধর্ািরত সমেয় চাষ করা েরায়া আuেশর eকটা আধমাঝাির uc ফলনশীল জাত। গােছর গড় 
ucতা 105 েসিম। চােষর কাল বীজ েথেক 130-140 িদন। aসেমর utর তীেরর সমভূিম, uc 
bhপুt uপতয্কা, িনm bhপুt uপতয্কা, বারাক uপতয্কা eবং মধয্ bhপুt uপতয্কা a েলর জনয্ 

uপযুk।  
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
জিম িনবর্াচনঃ  
িনি ত েসেচর সুিবধাযুk a ল িল িনবর্াচন করা uিচত। ভারী েথেক মাঝাির মািটেত চাষ ভােলা 
হয়। 
বীজ িনবর্াচনঃ 
বীজ সাধারণ জেল ডুিবেয় িদেয় ভােলা কের নাড়েত হয়। েভেস থাকা বীজ েফেল িদেয় ডুেব যাoয়া 

বীজ িনেত হয়। 
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বীজতলার বপনঃ  
মাচর্ -eিpল মােস বীজতলাi বীজ বপন করেত হয়। 
বীজ েশাধনঃ  
েয েকানo সmাবয্ বীজজিনত েরাগজীবাণু েথেক মুিk পাoয়ার জনয্ বীজ েশাধন eকিট aতয্n 

tপূণর্ পদেkপ। বীজ েশাধনর দিুট পdিত রেয়েছ- েভজা eবং কেনা পdিত। 
কঃ েভজা পdিতেত বীজ েশাধনঃ  
বীজ িল েবেচ িনেয় 24 ঘnার জনয্ ছtাকনাশকিনত িম েণ সরাসির ডুিবেয় রাখেত হয়। মানেকােজব 
বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজেমর মেতা ছtাকনাশক বীজ েশাধনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 
pিত িলটার জেল uপেরর েয েকানo eকিট ছtাকনাশেকর 2.5 gাম েযাগ কের eকিট ছtাকনাশক 
dবণ ৈতির করা হয়। eক েকিজ ধােনর বীজ েশাধেনর জনয্ eক িলটার িম েণর pেয়াজন। ডুবেনার 
24 ঘnা পের বীজতলায় বপন করার আেগ 48 ঘnা বীজ জাগ েদoয়ার জনয্ রাখা uিচত। 
খঃ কেনা পdিতেত বীজ েশাধনঃ  
eকিট পােt বীজ েরেখ pিত েকিজ বীজ 2.5 gাম ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজম যুk 
করেত হয়। বীজ িলেত ছtাকনাশক লািগেয় পাঁচ িমিনেটর জনয্ নাড়া চাড়া কের ভালভােব িমিশেয় 
িদেত হয়। 
চারা ৈতিরঃ 
 (ক) বীজতলা psিতঃ বীজতলার জিম মi িদেয় ভালকের কাদাময় কের িনেত হয়। বীজতলায় 

pিতটা েবেডর মােঝ 30 েসিম  ফাঁক েরেখ 10 িমটার ৈদেঘর্র eবং 1.25 িমটার pেsর eক eকটা 
েবড psত করেত হয়।  

(খ) ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ 20-30 েকিজ খামারজাত সার/েগাবর সার, 80 gাম iuিরয়া, 80 
gাম eসeসিপ eবং 40 gাম  eমoিপ pিতিট েবেড pেয়াগ করেত হয়। 
(গ) বীেজর হারঃ pাক-aংkিরত বীজ 650 gাম েথেক 1 েকিজ pিত েবেড বপন করেত হয়। eক 
েহkর মূল জিম েরাপেণর জনয্ 40-45 েকিজ বীেজর pেয়াজন হয়। বাদামী পাতা-ফিড়ংেয়র pাদুর্ভাব 
থাকা a েল বীেজর হার  কম করেত হয়। 
 (ঘ) জেলর বয্বsাপনাঃ বীজতলার জিমেত সংপৃk aবsা বজায় রাখেত েবেডর মােঝর নালায় জল 

রাখেত হয়। চারা েতালার 2-3 িদন আেগ পযর্n বীজতলায় 2-3 েসিম জল ভরােনা হয়।  
ঙ)বীজতলায় ধােনর সুরkাঃ 

i. দ'ুeকিট bােsর দাগ েদখার পের, কােবর্নডািজম  1 gাম/ িলটার জল েsp করেত হয়। 
ii.  বীজতলাi কীটপত  িনয়ntেণর জনয্, িনmিলিখত কীটনাশক িলর েয েকানo eকিট pেয়াজেন 

িহসােব েsp করা uিচত। সাধারণত, বীজ বপেনর 5-7 িদন পের eকিট কীটনাশক েsp 

েবিশরভাগ েপাকামাকেড়র িব েd কাযর্কর। 

কীটনাশক মাtা  

k’রপাiিরফস 0.10 

uc পিরমােণর েsp (High volume spray) 400 িমিল জল/10 বগর্ িমটার 

িনm পিরমােণর েsp  (Low volume spray) 130 িমিল জল/10 বগর্ িমটার 
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চ) মুল জিমেত pাথিমক সুরkার kমতা থাকা চারার psতকরণঃ 
তুেল েনoয়া চারা িলর িশকড় ধুেয় েফলার পের, মাজরা েপাকা , নিলমািছ, পাতা-ফিড়ং eবং গাছ-
ফিড়ংেয়র িব েd pিতরkামূলক বয্বsা িহসােব িশকেড়র aংশিট 0.02% েkারপাiিরফেস (1 িমিল/ 

িলটার জেল) 1% iuিরয়া সংেযাজন কের েসi িম ণটােত 3 ঘnা ডুিবেয় রাখেত হয়। িবকlভােব, 

চারা িল েতালার েফলার 5 িদন আেগ বীজতলায় েkারপাiিরফস 0.05% েsp করা েযেত পাের। 
মূল জিম ৈতিরঃ 
i. চারা েরাপেণর কমপেk 21 িদন আেগ জিমেত eকবার চাষ েদoয়া uিচত। জিম িচপিচেপ রাখার 
জনয্ pথম চােষর আেগ eকিট েসচ েদoয়া uিচত। 
ii. চারা েরাপেণর 10-12 িদন আেগ িdতীয় েসচ pেয়াগ করা uিচত, জিমেত চাষ eবং মi িদেয় 
কাদা কের বাঁধ েমরামত o pাsািরং  কের েফলা uিচত। eরপের, জিম ডুবেনার জনয্ আরo eকিট 

েসচ pেয়াগ করা uিচত। 
iii. চারা েরাপেণর 4-5 িদন আেগ েশষ মi েদoয়া uিচত। েশষ মiেয়র আেগ eকিট েসচ pেয়াগ 

করা uিচত (pিতিট েসেচ 5-7 েসিম জল জিমেত ভরােনা uিচত)। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ  
ভালকের পচন েনoয়া খামারজাত সার বা েগাবর সার pিত েহkের 10 টন pেয়াগ করেত হয়। 

e িল ছাড়াo, মাঝাির uবর্রতার sেরর a েল নীেচ pদt হাের সার েদoয়ার পরামশর্ েদoয়া হেc। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 
(েকিজ/েহkর) 

pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজন 
েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 

আধমাঝাির জাত  
নাi ’েজন 40 iuিরয়া 88 12 
ফসফরাস 20 eসeসিপ 125 17 

পটাশ 20 eমoিপ 32 8 
 
aসেমর ধান চাষ করা েবিশরভাগ a েল uপেরর তািলকাi েদoয়া পিরেপাষেকর হার যুিkিসd হয়। 

aনুবর্র মািটর েkেt, পিরেপাষেকর হার যথাkেম নাiে ােজনঃ ফসফরাসঃ পটাশ 60:30:30 েকিজ/ 
েহkর পিরমােণ বাড়ােনা েযেত পাের। uপযুk মাtায় দানাদার িম সার pেয়াগ করা েযেত পাের। 

eকক সুপার ফসেফেটর পিরবেতর্ , ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) রক ফসেফেটর সােথ িমি তভােব বা 
ধু ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) পুি র মাtা (40:20:20) eর psািবত sের pেয়াগ করা েযেত 

পাের। ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) 5.80 েকিজ/ িবঘা সহ iuিরয়া 9.3 েকিজ/ িবঘা eবং 
eমoিপ 9 েকিজ  
i. েশষ মiেয়র সমেয় েমাট iuিরয়ার মাt 1/3 aংশ, সুপার/ িবঘা নাiে ােজন, ফসফরাস o পটােশর 
psািবত পুি র sর পূরণ করেত পাের (40:20:20)। 
সার pেয়ােগর সময়ঃ ফসেফট eবং পটােশর সmূণর্ িকিs pেয়াগ করেত হয়। 
ii. iuিরয়ার িdতীয় 1/3 aংশ, eবং তৃতীয় 1/3 aংশ, যথাkেম kিশর পযর্ােয় eবং শীষ udমেনর 
পযর্ােয় pেয়াগ করা uিচত। আগাছাদমন কের iuিরয়া uপির pেয়াগ করা uিচত। 
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iii. kিশ েব েনার সিkয় পযর্ােয় (েরাপেণর 25-25 িদন পের), নাiে ােজনাস সােরর িdতীয় িকিsর 
সােথ সুপার ফসেফট মািটেত িমিশেয় িদেত হয়। 
নাiে ােজনাস সােরর পিরপূরক িহসােব aয্ােজালার বয্বহার: 
আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্। 
ৈজব সার বয্বহারঃ 
আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্। 
ৈজব সার বয্বহার পdিতঃ  
আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্। 
েরাপেণর সময়ঃ 
আuশ ধােনর েরাপণ eিpল-েম মােস করা uিচত। 
েরাপণ পdিতঃ  
pিত িচেত 3 িট চারা েরাপণ করা uিচত। আধমাঝাির জােতর জনয্ বয্বধান 20 x 15 েসিম 
(33 িছ/ বগর্িমটার) eবং sানীয় লmা জাত িলর জনয্ 20 × 20 েসিম (25 িছ/ বগর্িমটার) হoয়া 
uিচত। সাির িলর বয্বধােনর মাপ েনoয়ার জনয্ কােঠর দ  বয্বহার করা েযেত পাের। েরাপেণর 
গভীরতা 4-5 েসিম হেত হয়। 
শূনয্ sান পরূণঃ  
েরাপেণর 7-10 িদেনর মেধয্ মৃত িছ িলর জায়গায়  eকi বয়েসর চারা েরাপন করা uিচত। 
জল বয্বsাপনাঃ       
মাঝাির eবং ভারী জিমেত জেম থাকা জল েনেম যাoয়ার 3 িদন পের েসেচর জল 5 েসিম pেয়াগ 
করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
আuশ ধােন েসচ বয্বsাঃ      
মািটর 75-80% আdর্তাi (10-13 িদেনর বয্বধান), 5 েসিম েসেচর জল pেয়াগ করেত হয় (সমs 
a েলর জনয্ pেযাজয্)। 
আগাছাদমনঃ েরাপেণর 20 o 40 িদেনর মেধয্ দ’ুবার আগাছাদমেন কাজ হােত েনoয়া দরকার। 

িবকlভােব, নাi ’েজনাস সােরর uপিরpেয়ােগর সময় uiডার (weeder) বয্বহার করা েযেত পাের। 
রাসায়িনক আগাছানাশক িদেয় িনয়ntেণর জনয্, pিত েহkর জিমেত, আগাছা utােনর পের pেয়াগ করা 

আগাছানাশক 2-4 িড 0.50 েথেক 0.75 সিkয় uপাদান িdবীজপtী আগাছা o জলতৃণ আগাছার 2-
3 পাতার পযর্ােয় pেয়াগ করেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
আuশ ধােনর kিত করা pধান েপাকামাকড় িল হ'ল- মাজরা েপাকা, গাnী েপাকা, পাতামািছ, পাতা 
েমাড়ােনা েপাকা, সবুজ পাতা-ফিড়ং, সাদা িপঠ গাছ-ফিড়ং, বাদামী গাছ-ফিড়ং, নিলমািছ eবং ি পস (ei 
কীটপতে র লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্)। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
আuশ ধােনর pধান েরাগ িল হ'ল-bাs, েখাল েপাড়া, বয্ােkিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, বাদামী দাগ েরাগ 
eবং বাকানী েরাগ (ei েরাগ িলর লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্) ।  
ফসল কাটার পূেবর্র েশাধনঃ ভাল মােনর শেসয্র দানার জনয্ েবানা আুেশর মেতা aনু প বয্বsা 
েkেত থাকা ফসেলর uপর েনoয়া uিচত। 
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ধান 
বাo ধান (গভীর জেলর ধান) 

 
জাত িনবর্াচনঃ 
মা িড়: aসেমর utর তীর সমভূিম, uc bhপুt eবং aসেমর মধয্ bhপুt uপতয্কা a ল িলর 

জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
পািনেকkয়া: aসেমর utর তীর সমভূিম eবং uc bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk বাo 

ধােনর জাত। 
পdপািণ: aসেমর utর তীর সমভূিম a েলর uপেযাগী unত বাo ধােনর জাত। ei জাতিট কম 

িদেন পিরপk হয় (185 িদন) eবং uফরা েরাগ েথেক রkা পায়। 
পািনnd eবং পdনাথ: aসেমর utর তীর সমভূিম a েলর জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
আেমানা: aসেমর utর তীর সমভূিম a েলর জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
েনেঘির: uc bhপুt, মধয্ bhপুt eবং aসেমর িনm bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk 

বাo ধােনর জাত। 

কাkয়া: aসেমর মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কা a ল িলর জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
শািলবাদল: aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
েঢালাবাদল: aসেমর বরাক uপতয্কার a ল িলর জনয্ uপযুk বাo ধােনর জাত। 
eল িপ আর 106 (প ানন): গভীর জেলর (50-100 েসিম জেলর গভীরতা) জনয্ uপযুk unত বাo 
ধােনর জাত। সময়কাল েবানা ধান িহসােব 240 িদন eবং েরাপা ধান িহসােব 186 িদন। গড় 

ফলন  pিত েহkর 30 kinাল। 
েক িড eম eল 105 (পদমুিন): গভীর জেলর (50-100 েসিম জেলর গভীরতা) জনয্ uপযুk unত 
বাo ধােনর জাত। সময়কাল েবানা ধান িহসােব 230 িদন eবং েরাপা ধান িহসােব 180 িদন। গড় 

ফলন pিত েহkর 26 kinাল। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ  
জিম িনবর্াচনঃ  
েয eলাকা িলর বহৃtর জিম জেল িনমিjত হেয় সাধারণ ধােনর জনয্ aনুপযুk, oi জায়গা িল বাo 

ধােনর চােষর জনয্ িনবর্ািচত করা হয়। e জাতীয় a ল িল েমাটামুিটভােব দিুট ধরেণর ে িণবd 

করা হয়, েযমন। 
1) জেলর sর 1 িমটার পযর্n (গভীর জেলর ধােনর a ল) 
2) জেলর sর 1 িমটার ছািড়েয় (খুব গভীর জেলর ধােনর a ল) 
জিম ৈতিরঃ  
i) কৃিম eবং েপাকামাকেড়র আkমণ কমােত আেগর ফসেলর নাড়া-খড় jািলেয় িদেত হয়। 
ii) লা ল িদেয় জিমেত পযর্াp চাষ o আড়া-আিড় চাষ েদoয়া uিচত। 
বীজ িনবর্াচনঃ  
বীজ িল সাধারণ জেল ডুিবেয় ভালভােব নাড়া হয়, তারপর েভেস uঠা বীজ বািতল কের ডুেব যাoয়া 
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বীজ িল রাখা হয়। aনয্ eকটা পdিতেত বীজ িল 5 িমিনেটর জনয্ লবেনর dবেণ িনমjন করা হয় 

eবং ভাসমান বীজ িল েফেল িদেয় ডুেব যাoয়া িল িনবর্াচন করা হয় eবং বপেনর আেগ ভালভােব 

ধুেয় েফলা হয়। েযাগ করার জনয্ লবেণর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত, eক বালিত জেল eকিট আলু বা 

িডম েরেখ oটা যতkণ েভেস না uেঠ  লবণ েযাগ কর েযেত হয়। ei লবন জল বীজ িনবর্াচেন 

বয্বহার করেত পারা যায়। (আমন ধােনর মেতা)। 
বীজ েশাধনঃ  
েয েকানo সmাবয্ বীজজিনত েরাগজীবাণু েথেক মুিk পাoয়ার জনয্ বীজ েশাধন eকিট aতয্n 

tপূণর্ পদেkপ। বীজ েশাধনর দিুট পdিত রেয়েছ - েভজা eবং কেনা পdিত। 
কঃ েভজা পdিতেত বীজ েশাধনঃ  
বীজ িল েবেচ িনেয় 24 ঘnার জনয্ ছtাকনাশকিনত িম েণ সরাসির ডুিবেয় রাখেত হয়। মানেকােজব 

বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজেমর মেতা ছtাকনাশক বীজ েশাধনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 

pিত িলটার জেল uপেরর েয েকানo eকিট ছtাকনাশেকর 2.5 gাম েযাগ কের eকিট ছtাকনাশক 
dবণ ৈতির করা হয়। eক েকিজ ধােনর বীজ েশাধেনর জনয্ eক িলটার িম েণর pেয়াজন। ডুবেনার 

24 ঘnা পের বীজতলায় বপন করার আেগ 48 ঘnা বীজ জাগ েদoয়ার জনয্ রাখা uিচত। 
খঃ কেনা পdিতেত বীজ েশাধনঃ  
eকিট পােt বীজ েরেখ pিত েকিজ বীজ 2.5 gাম ময্ানেকােজব বা কয্ােpন বা কােবর্নডািজম যুk 

করেত হয়। বীজ িলেত ছtাকনাশক লািগেয় পাঁচ িমিনেটর জনয্ নাড়া চাড়া কের ভালভােব িমিশেয় 

িদেত হয়।  
বপন সময়ঃ মাচর্ -eিpেলর মেধয্i বপন করেত হয়। 
বপন পdিতঃ ক। আuশ a েলর জনয্ঃ আuশ+ বাo িম ণ 4:1 aনুপােত (8েকিজ আuশ+2 েকিজ 
বাo) aনুপােত। 
খ। বাo a েলর জনয্ঃ eকফসলী বাo ধােনর সুপািরশ করা হয়। 
বীেজর হারঃ uভয় aবsায় বীেজর হার pিত েহkর 75 েকিজ। 
সারঃ িনম pেলপযুk iuিরয়া pিত েহkের 30 েকিজ নাi ’েজন দেুটা সমান ভাগ কের েগাড়ার 
িদেক eবং সবর্ািধক kিশর পযর্ােয় pেয়াগ করার সুপািরশ করা হয়। 
িনম pেলপযুk iuিরয়া psতকরণঃ 50 েকিজ iuিরয়া eবং 50 িমিল িনম েতল পিলিথন শীেটর 

uপর িমিশেয়, িম েণ সমভােব সব জায়গাi হলুদ রং না ধরা পযর্n েরেখ িদেত হয়। 
িনম pেলপযুk iuিরয়া িবকl িহসােব 4% iuিরয়ার dবণ pিত েহkের 30 েকিজ নাi ’েজেনর হাের 
সবর্ািধক kিশ েব েনার পযর্ােয় (বপেণর 150 িদন পের) পাতায় েsp িহসােব pেয়াগ করার সুপািরশ 

করা হয়। 
ক। েযখােনi সmব ‘বাঁধা’ (rack) বয্বহার করা েযেত পাের। 
খ। িমি ত চােষর েkেt, আuশ ধান কাটার পাশাপািশ বাo ধােনর aিতিরk পাতা ছাঁটাi 
   কের িদেত হয়। 
গ। জিমেক জেলর কচুরীপানা iতয্ািদ আগাছা েথেক মুk কের রাখেত হয়। 
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tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
বাo ধােনর pধান েপাকামাকড় হ’ল- মাজরা েপাকা, গাnী েপাকা eবং পামির েপাকা (ei কীটপতে র 

লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্)। 
ধােনর কীটপত  িনয়ntণ করেত েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব ধান 

েkেতর 2 ফুট (60 েসিম) uপের pিত েহkের 50 িট “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, যা 
শসয্েখেকা পািখর আkমণ েরাধ করার জনয্ ফুল েফাঁটার আেগ uপের েফলা uিচত। 

িশকড় িগটঁ কৃিম (লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্)। 
tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 

বাo ধােনর pধান েরাগ িল হ'ল bাs, েখাল েপাড়া, বয্াকিটিরয়াজিনত পাতা েপাড়া, বাদামী দাগ 

েরাগ eবং বাকানী েরাগ (ei েরাগ িলর লkণ o বয্বsাপনার জনয্ আমন ধােনর aধয্ায় dsবয্)। 
েkেতর i ঁদরু জিমেত ভাঙা মািটর পাt, নারেকেলর েখাসা, বাঁেশর েচাঙা iতয্ািদ েরেখ o িলেত 

কেনা িবেষর েটাপ রাখেত হয়। িবেষর েটাপ pেয়াগ করার পূেবর্ i ঁদরু িলেক pলুb করার জনয্ 1 

েকিজ শেসয্র দানা + 20 gাম (িমিল) uিdদজাত েতল + 10 gাম কেনা মাছ বয্বহার কের 

আকষর্ণীয় িম ণ psত কের ei িম ণটার 10 gাম i ঁদেুরর সিkয় গতর্ িলর মুেখ িবেষর েটাপ 

pেয়াগ করার 3 িদন পূেবর্ pেয়াগ করা েযেত পাের। 
েটাপ ৈতিরর সূtঃ 

1. আটা বা গেমর তুষ বা ভু ার েড়া 80 gাম 

2. ড় 10 gাম 

3. ভাজা মাছ (বা কেনা মাছ) 5 gাম 

4. b’েমিলয়ন (i ঁদরুনাশক) 5 gাম 

কৃিম আkাn a েল ধান গােছর কৃিম িনয়ntেণর জনয্, বপেনর 5-7 িদন পের কারটাপ হাi ’k’রাiড 
(30 েকিজ/েহkর) pেয়াগ করেত হয়। 
িবেশষ d বয্ঃ aসেমর বরাক uপতয্কার জনয্ কাদাময় জিমেত আসরা (aগভীর জেলর ধান) বপেনর 
পরামশর্ েদoয়া হয়। 
uফরা েরাগ িনয়ntণঃ  

1। ফসল কাটার পর নাড়া-খড় পুিড়েয় েবশ কেয়কবার লা ল িদেয় চাষ িদেত হয়। 

2। বপন eিpেলর মাঝামািঝ পযর্n িবলিmত করেত হয়। 
3। পdপািনর মেতা কমিদেন পাকা বাoধান চােষর সুপািরশ করা হয়। 

বছেরর পর বছর ধের বনয্াকবিলত a েলর জনয্ ধােনর জ রীকািলন কৃিষ পdিতঃ 
ক। েযৗথ uেদয্ােগ বীজতলা sাপনঃ বনয্াকবিলত a েল বীজ বপেনর pেয়াজনীয়তা পূরেণর জনয্ 

েযৗথ uেদয্ােগ বীজতলা sাপন করা েযেত পাের। kিতgs কৃষকেদর সহায়তার জনয্ বনয্ kিতgs 

a েলর কৃষক uঁচু জিমেত বা বনয্ামুk a েল বীজতলা sাপন করেত পাের।  
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1। জাত িনবর্াচনঃ eমন বীজ েবেচ িনেত হয় েয িলর চারাi বয়স eং িবলিmত েরাপেণর েkেt 

িনেmাk পিরিsিতেত খাপ েখেত পাের 
ক) মােঝমেধয্ বনয্ kিতgs a েল বনয্ তাড়াতািড় েনেম েগেল, আগে র মাঝামািঝ সমেয় kশল, আ 

i িট 6666, পংকজ, িবরাজ, আ ু আমন, গীেতশ eবং pসাদেভাগ জােতর ধান েরাপেণর জনয্ 
বয্বহার করেত পারা যায়। 
খ) বনয্াকবিলত a েল আগে র েশেষ বনয্া েনেম যাoয়ার আশা থাকেল, িবরাজ, আ ু আমন, মেনাহর 
আমন, েক eম েয -1-19-1, লুiত, কিপলী, দম আমন, গীেতশ eবং pফুlর মেতা জাত িলর িনবর্াচন 

করা uিচত। ei জাত িলর aভােব sানীয় আেলাক সংেবদনশীল েমাটা দানার আমন ধােনর জাত 

বয্বহার করা যােত পাের। 
গ) মধয্ েসেpmেরর আেগ যা a েল চারা েরাপণ সmব নয়, েসখােন লুiত, কিপলী, কালচার-1, হীরা o 
িদচাংেয়র মেতা আেগ েরাপণ করা জাত িল িনবর্াচন করা uিচত। 

2। বীজতলা ৈতিরঃ বীজতলায় পযর্াp খামারজাত সার/েগাবর সার pেয়াগ কের pথম চাষ িদেত হয়। 

বীজতলায় েবড িল সমান কের িনেত হয় eবং েবেডর মাঝ িদেয় চলাচেলর সুিবেধর জনয্ pিত 

1.25 িমটার (4 ফুট) eর বয্বধােন 30 েসিম (1 ফুট) ফাঁক েছেড় েদoয়া যায়। eক িবঘা মূল 
জিমেত চারা েরাপেণর জনয্ েয মােপর বীজতলার pেয়াজন হয় েস বীজতলায় েশষ মi েদoয়ার 

সময় রাসায়িনক সার িহসােব 500 gাম iuিরয়া, 500 gাম eসeসিপ eবং 250 gাম eমoিপ pেয়াগ 
করেত হয়। বীজতলা সমান করার পর টুকেরা টুকেরা কের েবড িল ৈতির করেত হয়। 

3।বীেজর হারঃ 1 িবঘা জিম েরাপণ করেত pায় 10 েকিজ বীেজর pেয়াজন হয় aথর্াৎ 10 িমটার 

X 1.25 িমটার মােপর 10টা েবড psত কের pিত েবেড 1 েকিজ বীজ বপন করেত হয়। 

4। বপেনর পর বীজতলার তদারকঃ বীজ বপেনর eক সpাহ পের েবেডর মােঝর 30 েসিমর 

ফাঁকটা েকেট নালা বািনেয় িদেত হয়, eর ফেল নালা িদেয় ভারী বষর্াi aিতিরk জল েবর হেয় 
েযেত পাের eবং খরার পিরিsিতেত েবড িলেত জল সরবরাহ কের আdর্ কের রাখেত পারা যায়। 

5। েরাপণঃ বনয্া েনেম যাoয়ার পর শীেঘ্রi eকিট সুিবধাজনক সমেয় চারা েরাপণ করা েযেত পারা 
যায়। eটা লkনীয় েয বনয্কবিলত a েল বনয্া েনেম যাoয়ার পর মািটেত আdর্তা কেম যাoয়া 

eকিট সাধারণ ৈবিশ য্। 

6। ধান গােছর ঘণtঃ েরাপেণর িবলm ঘটেল চারা িলর মােঝর বয্বধান কমােনা জ রী নাহেল 

akম kিশ িলi েkেতর kিশর সামিgক বৃিdেত সমসয্ার সৃি  করেত পাের। েরাপেণর হার আধুিনক 

জাত িলর েkেt 36 িছ/বগর্ িমটার (20 েসিম X 15 েসিম) eবং লmা জাত িলর েkেt (20 েসিম 
X 20 েসিম) বজায় রাখেত হয়। 

7। pিত িছেত চারাঃ িবলিmত েরাপেণর পিরিsিতেত pিত eকক েkেt সবর্ািধক kিশ থাকার 

eকমাt uপায় হ’েলা pধান kঁশক (culm) eবং pাথিমক kিশ িল। সুতরাং, pিত িছেত 6-8 চারাi 
pিত িছ েথেক 18 িট শীেষর ফলন করেত পাের, কারণ ধান গােছর বধর্েনর সময় বীজতলায় েশষ 
হয়। 
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8। রাসায়িনক সারঃ uচু পিলমািট জেম থাকা দীঘর্sায়ীভােব বনয্াকবিলত a ল িলেত সার 

pেয়ােগর pেয়াজন েনi। তেব মােঝমেধয্ বনয্াkাn a েল জাত িনিবর্েশেষ, েগাড়ার িদেক সােরর 
pেয়াগ করা uিচত। সােরর েডাজ িল 40:20:20 (12, 17 eবং 4 েকিজ iuিরয়া, eসeসিপ eবং 
eমoিপ/ িবঘা) বা 20:20:40 (6, 17 eবং 2 েকিজ iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ/ িবঘা) নাiে ােজন, 
ফসফরাস o পটাশ  িহেসেব েদoয়া যায়। 
খ। িd ণ েরাপনঃ চারা সংখয্া কেম েগেল চারা বাড়ােনার জনয্, িd ণ েরাপন eকিট পdিত। 

পরmরাগত বা unত জাত িল 20× 10 েসিnিমটােরর (50 িট িচ/ বগর্িমটার) বয্বধান েরেখ জলুাiেয় 
েরাপণ করা েযেত পাের eবং ভােলাকের গেজ uঠা pিতিট িচ আবার আলাদা কের েরাপন করা 

যায়, যা 5-7 বার বীজ বপেনর pেয়াজনীয়তা পূরণ কের। 
1. জাত িনবর্াচনঃ দীঘর্কালীন (150 িদন বা তার েবিশ) আেলাক সংেবদনশীল পরmরাগত বা unত 

জাত িল িনবর্াচন করা uিচত। 
2. বপনঃ েযমন পূেবর্ uিlিখত হেয়েছ, ভালভােব psত করা বীজতলা িলেত জেুনর েত বীেজর 
বপন করা uিচত। 
3. pথম েরাপণঃ জলুাiেয়র pথমিদেক 25-30 িদেনর বয়েসর চারা েরাপণ করা uিচত। pথম 
েরাপেণর সময় pায় 50 িট িচ/ বগর্িমটার (20 েসিম × 10 েসিম) বজায় রাখেত হয়। eখােন 20: 
10:10 েকিজ/েহkের নাiে ােজন, ফসফরাস o পটাশ সার dত eবং সবল kিশ িবকােশর জনয্ 
pেয়াগ করেত হয়। 
4. িdতীয় েরাপণঃ pথম েরাপেণর 25-30 িদন পের চারা তুেল েনoয়া uিচত eবং pিতিট kিশ 
পৃথক কের pিতিট িচেত eটা kিশ িদেয় পুনরায় েরাপন করা েযেত পাের। তেব আরo িবলেmর 

েkেt, বয্বধান কম েরেখ 3-4 kিশ pিত িছেত েরাপণ করা েযেত পাের। বনয্া আkাn a েল 

আগেsর পেরর িবলm েরাপেনর পিরিsিতেত, pথম েরাপেণ সার pেয়াগ করেল িdতীয় েরাপেণ েকানo 
সার pেয়ােগর pেয়াজন হয় না। 
গ। সরাসির বপন (েভজা বপন): বনয্া েনেম যাoয়ার পের বনয্াকবিলত a েল ধান চােষর সরাসির 

বপন eকিট কাযর্কর eবং লাভদায়ক পdিত। সাধারণত খুব slকালীন বা aিতিরk-hsকালীন (100 
িদেনরo কম), েযমন লুiত, কিপিল, কালচার -1 eবং েয েকানo পরmরাগত সংেবদনশীল েমাটা দানার  

জাত মুল জিমেত েভজা বপেনর জনয্ uপযুk। 
pিত েহkর জিমর জনয্ 75 েকিজ বীজ 24 ঘnা জেল িভিজেয় রাখেত হয় eবং 24-28 ঘnা জাগ 
িদেত হয়। eরi মেধয্ জিমেত কম চাষ িদেয় কাদা কের িনেত হয় eবং মi িদেয় সিঠকভােব সমতল 

করেত হয় যােত সব জায়গায় সমান আdর্ তা বজায় রাখেত পারা যায়। 40: 20: 20 েকিজ হাের সার 

pেয়ােগর পর aংkিরত বীজ জিমেত সমান ভােব িছিটেয় িদেত হয়। নাiে ােজন 2 িট িকিsেত pেয়াগ 
করা uিচত, বীজ বপেনর 20 িদন পের eবং বপেনর 45-50 িদন পের uপির pেয়াগ করেত হয়। 
েকবলমাt ফসফরাস eবং পটােশর েডাজ েগাড়াi pেয়াগ করেত হয়। 
জলাবd জিমেত বনয্া েনেম যাoয়ার পর 10 েসেpmেরর েভতের েকানo সুিবধাজনক সমেয়  

aংkিরত বীজ সরাসির বপন করা েযেত পাের। ei বয্বsার pধান aসুিবধা িল হ'ল জল 
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বয্বsাপনা; েযেহতু বনয্া েনেম যাoয়ার পর আdর্তাজিনত চাপ eকিট সাধারণ সমসয্া eবং তাপমাtা 
খুব শীেঘ্র কেম িগেয় েদিরেত বপন করা শীেষর দানা না হেত পাের। 
sl o িবলিmত বৃি পােতর জনয্ চােষর িবেশষ পdিতঃ 
বপেনর pাককালীন করণীয় কাজ: আdর্ তা সংরkেণর জনয্ পাতলা মািটেত ধান কাটার পের ে kর 

েমাl েবাডর্  লা ল চাষ িদেত হয়। 
কঃ জাত িনবর্াচনঃ  
I. েবানা আuশ: 
ক) hsকালীন আuেশর জনয্ পরmরাগত আuশ। 
খ) িনয়িমত আuেশর জনয্ লািচত, িচলারায়, লুiত, কিপিল, েগািবn, রিস eবং aনয্ানয্ aনুেমািদত 
জাত িল। 
II. েবানা ধান (খািরফ): 

আধুিনক psািবত জাত িল বয্বহােরর জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
III. েরাপা আমন ধান: 
ক) সাধারণ পিরিsিতর জনয্ সুপািরশ aনুসাের। 
খ) 45-50 িদেনর বয়s চারা িদেয় 15 আগs পযর্n েয জাত িলর চাষ করেত পারা যায়: প জ, 
kশল, লিখিম 
গ) 60 িদেনর বয়s চারা িদেয় আগেsর েশষ aবিধ েয জাত িল চাষ করেত পারা যায়: aয্াnু 

আমন, িবরাজ, েক eম েজ 1-19-1, হীরা, লুiত, কিপিল eবং পরmরাগত জাত িল। 
খঃ চারা utাপনঃ  
ক) বীজ িল 4% িমuেরট aব পটােশ  (aথর্াৎ পটািসয়াম েkারাiড) (600 িমিল/ েকিজ বীজ) 24 ঘnা 
েশাধন করার পর 24 ঘnা ছায়ায় িকেয় বপন করেত হয়। 
খ) পযর্াp খামারজাত সার (30 েকিজ), 80 gাম iuিরয়া, 80 gাম eসeসিপ eবং 80 িম eমoিপ 
pিত েবেড pেয়াগ কের, কেনা, ভাল বাঁধযুk, সমান 10 িম X 1.25 িম মােপর েবড psত করার 
জনয্ পরামশর্ েদoয়া হয়।  
গ) বীজতলাi লাংগল িদেয় চাষ না েদoয়ার পিরিsিতেত কেনা খামারজাত সােরর ঁেড়া েবেড 2 

েসিnিমটার পু  কের িদেয় েবড িল আdর্ রাখেত হয়। 
গঃ রাসায়িনক সােrর pেয়াগঃ 
ক) খরা পিরিsিতত, aিতিরk পিরমােণ eমoিপ 5 েকিজ/ িবঘা pেয়াগ কের িমিশেয় িদেত হয়। 
খ) খরার েদখা িদেল, পাতায় 2% িমuেরট aব পটােশর  dবণ েsp করেত হয়। 
গ) uপির pেয়ােগর সমেয় খরার pবণতা েদখা িদেল iuিরয়ার uপির pেয়াগ শীষ েব েনা পযর্ায় 

পযর্n িবলm করা যায়। aনয্ানয্ সুপািরশ কৃিষ পdিতর হাতবi (Package of Practice) 
aনুযায়ী হয়।  
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

ফসল কয্ােলnার (চােষর সময় িনধর্ারেণর পাঁিজ)                                ধানচােষর সিবেশষ 
 

 
 
 
 

সূচনা 
চােষর সময় িনধর্ারেণর পাঁিজর মাধয্েম ধােনর জিমর aনাবাদী পবর্ eবং চােষর জিম psিত েথেক বীজ বপণ বা চারা েরাপণ কের ফসলেক জিমেত sাপন 
করা eবং বয্বsাপনা o সংরkেণর িবষেয় eকটা সsণর্ ছিব পাoয়া যায়। 

ধানচােষর সময় িনধর্ারেণর পািঁজ বয্বহােরর সুফল িল হেয়েছঃ 

• চােষর বীজ, সার eবং aনয্ uপাদান েকনার পিরকlনার psিত 
• বছরটার জনয্ aথর্ েযাগােনর বয্বsা 
• ঋেণর পিরমাণ eবং ঋেণর সময়সীমা িনধর্ারণ 
• pেয়াজনীয় িমক eবং সবর্ািধক িমেকর দরকাের সময় িনধর্ারণ 
• জিম psিত eবং ফসল েতালার জনয্ িমেকর েযাগানকারী িঠকাদােরর বয্বsা 

চােষর সময় িনধর্ারেণর পাঁিজর psিতঃ 

• েরাপেণর সবর্  িদেনর িনধর্ারণ। ei তথয্টা sানীয় aিভjতা েথেক, কৃিষ পরামশর্দাতা eবং েজলার agণী কৃষকেদর সে  েযাগােযাগ কের 

জানেত পারা যায়।  
• ধােনর জাতটার েরাপণ েথেক ফসল েতালা পযর্n লাগেত পারা সময় িনধর্ারণ। ফসল গজােনার পিরিsিত eবং aবsার, িবেশষ কের সূেযর্র রি  

o জেলর uপলbতার uপর িনভর্ র কের ei সমেয়র তারতময্ হেত পাের। সাধারণত ফসল পাকার জনয্ hs ময্াদী জাত িল 100-120 িদন, 

মধয্ম ময্াদী জাত িল 120-140 িদন, eবং দীঘর্ ময্াদী জাত িল 140 িদন বা েবিছ সময় েনয়। 
• aিধকাংশ জােতi kঁিশ েব েনা েথেক কাটার uপেযাগী হoয়ার জনয্ 50-55 িদেনর pেয়াজন হয়। 
• চােষ দরকারী কােজর িদন িল েযমন-জিম চাষ, মi েদoয়া, বপন, চারা েরাপণ, আগাছাদমন, সার pেয়াগ, েসেচর বয্বsাপনা, eবং ফসল 

কাটার িদনগ কয্ােলnাের দাগ িদেয় রাখেত হয়। 
• তারপের চােষর pিতটা কােজর জনয্ pেয়াজনীয় িমক, াkর, পাoয়ার িটলার, aনয্ সর াম eবং কােজর pিত জায়গাi লাগেত পারা খরেচর 

িহসােবর িনধর্ারণ করেত হয়। 
• দাগ েদoয়া কয্ােলnারখানা েচােখ পড়া জায়গায় ঝুিলেয় রাখেত হয়। 

েরাপা ধান (Transplanted Rice) 
বিৃdর সময়কাল 

---ধানচােষর মলূ জিম--- ----বীজতলা-----------------------ধানচােষর মলূ জিম--------- 

ৈদিহক বিৃdর পযর্ায়      pজনন পযর্ায়                 পাকা পযর্ায় 
 
 

 
 

েরাপাধােনর জনয্ ফসল কয্ােলnার 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

বনয্া-সহনশীল ধ
সিবেশষ 

. sণর্-সাব 1 (আi আ

pধান ৈবিশ য্ঃ sণর্-স

পূেবর্াtর ভারেতর রােজয্

2. িবনা ধান 11 (িচে

pধান ৈবিশ য্ঃ ei জা
জাতটার শেসয্র দানার 
থেক িনমিjত aবsাi

পূবর্জ জাতঃ আi আর আ
aিধসূচনার বছরঃ 201
সময়কালঃ 120-130 িদ
uপেযাগী মািটঃ মাঝাির
ফসেলর ধরণঃ মাঝাির ি
গােছর ucতাঃ 107-11
uৎপাদনঃ 5.5-6 টন/ে

3. রি ত-সাব 1 

pধান ৈবিশ য্ঃ ei জ

uৎপাদনশীলতা, দানার 

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

ধােনর জাত    

আর 05 eফ 102) 

সাব জাতটা দ’ুi সpাহ 

য্ চাষ করা হয়। 

েহরাঙ-সাব 1, আi আ

াতটা iেnােনিসয়ার বড়
ণমান ভােলা, eর a

াi pিত েহkের 1 েথ

আর আi 149, িচেহরাঙ
5 (aসম, িtপুরা, পি
িদন 
র িনচু জিম 
িমিহ 
15 েসিম 
েহkর 

জাতটা বড় জাত রি

ণমান eবং আকাে

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

           

পযর্n িনমjন সহন ক

আর 09 eফ 436)

ড় জাত িচেহরােঙর িন
aনয্ সম সময়কাল েনoয়
থেক 3 টন েবিছ u

ঙ 
ম বংগ 

েতর িনমjন সহনশী

ােরর জনয্ eটা aসেম

র aধীেন সংকিল

                   

করেত পাের। ei জাতট

 

পূবর্জ জাত
aিধসূচন

সময়কাল

uপেযাগী

শেসয্র দা
গােছর u
uৎপাদন

নমjন সহনশীল সংsর
য়া কম uৎপাদনশীল 

uৎপাদেনর লাভ পাoয়া

ীল সংsরণ। ei জাত

মর কৃষকেদর পছnসi

 

পূবর্জ জাত

aিধসূচনা

সময়কাল

uপেযাগী

শেসয্র দান

গােছর uc

uৎপাদনঃ

লত 

                   

টা বয্াপকভােব uিরষয্

তঃsণর্*3/আi আর 49
নার বছরঃ 2009 
লঃ 140-145 িদন 
ী মািটঃ িনচু জিম 
ানার ধরণঃ মাঝাির েম
ucতাঃ 100 েসিম 
নঃ 5.5-6.5 টন/েহkর

রণ। ei জাতটাi দ’ুসp
জােতর জায়গা েনoয়

যায়। 

তটাi দ’ুসpাহ পযর্n

জাত।  

তঃ রি ত/sণর্-সাব 1//র

ার বছরঃ 2018 

লঃ 150-155 িদন 

মািটঃ িনচু জিম 

ানার ধরণঃ মাঝাির িমি

cতাঃ 115 েসিম 

ঃ 4-5.5 টন/েহkর 

                    

য্া, পি ম বংগ, িবহার

9830-7-1-2-2 

মাটা 

র 

pাহ পযর্n জেল িনমjন 
য়ার সmাবনা রেয়েছ 

জেল িনমjন সহন ক

রি ত 

মিহ 
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  ধানচােষর 

র, aসম eবং aনয্ 

সহন করেত পাের। 
eবং ei জাতটা 

 

করেত পাের। uc 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

বাহাদরু-সাব 1 

. বাহাদরু-সাব 1 

pধান ৈবিশ য্ঃ ei জাত

পূবর্জ জাতঃ বাহাদরু/sণর্
aিধসূচনার বছরঃ 201
সময়কালঃ 150-155  ি
uপেযাগী মািটঃ িনচু জিম
শেসয্র দানার ধরণঃ মাঝ
গােছর ucতাঃ 115 েসি
uৎপাদনঃ 4-5.5 টন/

খরা-সহনশীল ধােনর

. িড আর আর 46

pধান ৈবিশ য্ঃ িড আর

জাত িলর জায়গা েনo

pিত েহkের 1 েথেক 

. িড আর আর 44 

pধান ৈবিশ য্ঃ ভারত e

সkমতা রেয়েছ eবং 

মাঝাির রকেমর pিতের

পূবর্জ জাতঃ আi আর 7
aিধসূচনার বছরঃ 201
সময়কালঃ 115-120  িদ
uপেযাগী মািটঃ aগভীর
শেসয্র দানার ধরণঃ লm
গােছর ucতাঃ 100-10
uৎপাদনঃ 5-5.5 টন/ে

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

          

তটাi দ’ুসpাহ পযর্n জেল

ণর্-সাব 1//বাহাদরু 
8 
িদন 
িম 
ঝাির িমিহ 
সিম 
/েহkর 

র জাত 

 (আi i িট 23420) 

র আর 46 eকটা u
oয়ার সmাবনা রেয়েছ

2 টন েবিছ uৎপাদ

(আi আর 93376-

eবং েনপােল (হারিদনা

শেসয্র দানার ণম

রাধী। 

1700-247-1-1-2/আi

6 
িদন 
র িনচু জিম  
mা িমিহ 
05 েসিম 
েহkর 

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

           

ল িনমjন সহন করেত

uc uৎপাদনশীল জাত
েছ। ei জাতটাi খর

দন িদেত পাের।  

-িব-িব-130) 

থ 3) চােষর জনয্ aনু

মান ভাল। জাতটা bা

আi আর 03 eল 120 

র aধীেন সংকিল

           

পাের।  

ত, েয খািরফ o রিব
রা ভােলাভােব সহন 

পূবর্জ জাত
aিধসূচন

সময়কাল

uপেযাগী

বেরা েমৗস
শেসয্র দা
গােছর u
uৎপাদন

নমুিত েদoয়া eটা নতুন

াs (Blast) েরােগর 

লত 

                

ব েমৗসুেমর সম সময়ক
করেত eবং aনয্ জ

তঃ আi আর 93376
নার বছরঃ 2016 
লঃ 115-120 িদন 
ী মািটঃ uঁচু জিম eবং
সুেম 
ানার ধরণঃ লmা িমিহ
ucতাঃ 100-105 েসিম
নঃ 4.3-7.2 টন/েহkর

ন খরা-সহনশীল ধােনর

pিতেরাধী, বয্াকেটিরয়

ধানচােষর সিব

কােলর aনয্ চেল থাক
জাত িল েথেক খরাপী

6-িব-িব-130 

খড়াপীিড়ত  aগভীর 

িম  
র 

র জাত। ei জাতটার চ

য়াজিনত পাতা েপাড়

52 

বেশষ 

 

কা িনm uৎপাদেনর 
পীিড়ত পিরিsিতেত  

িনচু জিম, pধানত 

চমৎকার uৎপাদন 

ড়া েরােগর (BLB) 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

জাত িনবর্াচন                                                                                         ধানচােষর সিবেশষ 

sানীয়ভােব gহণ করা জাত িল েকন বয্বহার করেত হয় ? 

sানীয়ভােব gহণ করা জাত িলর eেদর ভাল ফসল ফলােনার ণ eবং uc uৎপাদনশীলতার সে  থাকা বাজাের gহণেযাগয্ শেসয্র দানার ণমােনর 

জনয্ চাষ করা uিচত 

eকটা জােতর নীেচর ণ িল থাকা বা নীয়ঃ 

• শেসয্র দানার uপযুk ণমান (pধানত রাnা-বাnার ণ, রং, আকার, sাদ eবং সুগn, ধান েথেক চাল েব েনার পিরমাণ) eবং 

কৃষেকর gহণেযাগয্তা, sানীয় বাজাের uপযুk দাম। 

• uৎপাদেনর সmাবনা eবং িকছু েমৗসুেমর জনয্ anতঃ চাষ করার sায়ীt। 

• চাষ করা a েলর pধান েরাগ-বালাi, েপাকা-মাকড় o aৈজিবক ধকেলর (যথা-খরা, বনয্া) pিত pিতেরাধ kমতা বা 

সহনশীলতা। 

• ঋতুর সে  মানানসi সিঠক বিৃdর সময়কাল। পােশর েkেতর তুলনাi আগামী বা িবলিmত েরাপেণর বা ফসল েতালা জােতর 

চাষ পিরহার করেত হয় না হেল 

1। ফসেলর kিত করা েপাকা-মাকড় বা ফসল পাকার সময় পািখর আkমণ েবেড়    যাoয়া eড়ােত হয় 

2। pিতkল pাকৃিতক পিরিsিতেত বিৃdর সমসয্া েবেড় যায় ( িবলিmত পাকা ফসেলর জেলর সমসয্া) 

জােতর িনবর্াচেন িবেবচয্ িবষয়সমূহঃ 

• আগাছা েহচা িদেয় দমন করেত eবং সেবর্াtম uৎপাদেনর জনয্ যেথ  সংখয্ায় kঁিশ থাকার দরকার 

• কৃষকরাi েনoয়া সাধারণ বয্বsাপনাo গাছ িল ঢেল না পরা 

বয্বsাপনাi িবেবচয্ িবষয়সমূহঃ  

• কৃষকরাi েনoয়া পdিতর সে  িনবর্ািচত জাতটা জnােনা o বিৃd পাoয়ার জনয্ uপযুk হoয়া জ রী ( uদাহরণঃ িকছু জাত aনয্ িকছু 

জােতর েচেয় সরাসির বপেনর জনয্ েবিছ uপেযাগী) 

• uৎপাদন বাড়ােনার জনয্ ভাল ণমােনর বীজ বয্বহার করা uিচত 

• বীেজর uপলbতা িনি ত করেত হয় 

• জীবৈবিচtয্ বজায় রাখার জনয্ িনিদর্  a েলর জনয্ িনিদর্  জােতর চাষ করেত হয় eবং িকছু জাত ৈজিবক o aৈজিবক ধকল 

pিতেরাধী, oi জাত িল জাত unয়েনর কােজ বয্বহার কের pিতেরাধী জােতর udাবন করেত পারা যায় 

নতুন জােতর মূলয্ায়নঃ 

• uৎপাদন বজায় রাখার kমতা eবং sানীয় েপাকা-মাকেড়র িব েd pিতেরােধর সkমতা eবং sানীয় পিরেবেশর সে  েমেন 

েনoয়া পরীkা করার জনয্ eকটা নতুন জাত anতঃ 3 টা েমৗসম কৃষেকর েkেতর জিমেত চাষ কের েদখেত হয় 

• কৃষেক েনoয়া কৃিষ বয্বsাপনা পdিত aবলmন কের নতুন জােতর মলূয্ায়ন করেত হয়। েযমন,যিদ কৃষকরাi al সার বয্বহার 

কের, নতুন জাতটাi েবিছ সার pেয়াগ কের মলূয্ায়ন করা বারণ। যিদ কৃষকরাi সরাসির বপন কের, মূলয্ায়ন েরাপণ পdিত 

িদেয় করেত হয় না 

• জােতর uপযুkতা কৃষেকর সে  পরামশর্র পর িনধর্ারণ কের নতুন জাত চােষর জনয্ িদেত হয় 

• শসয্দানার ণমান, বাজােরর চািহদা eবং মলূয্ uপযুk হেত হেব eবং gহণেযাগয্তার মেধয্ থাকেত হয় 

ঝঁুিক কিমেয় রাখার জনয্ কৃষেকর েkেতর জিমর েছাট aংশ িনেয় জােতর মলূয্ায়ন করা uিচত। uৎপাদন কমেল কৃষেকর kিত পূরণ কের িদেত হয় 
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ধােনর জনয্ aপিরহাযর্  পিরেপাষক                                                              ধানচােষর সিবেশষ 

সচূনা 

ধােনর uৎপাদেনর জনয্ 17 িট েমৗলর uপিsিত aপিরহাযর্। e িল মািট েথেক পাoয়া যায় বা রাসায়িনক বা 

ৈজিবক সার pেয়াগ কের সরবরাহ করেত হয়। e েমৗল িলর eকটার েযাগানo যিদ কম থােক তা হেল সmূণর্ 

uৎপাদন পাoয়া যায় না। ধােনর েমাট pেয়াজনীয়তার uপর িনভর্ র কের, aপিরহাযর্ েমৗল িলেক-মখূয্ eবং 

েগৗণ-ei দ’ুেটা ভােগ রাখা যায়। মখূয্ েমৗল িল হ’েলা-কাবর্ন, হাi ’েজন, aিkেজন, নাi ’েজন, ফসফরাস, 
পটািসয়াম, েকলিসয়াম, েমগেনিসয়াম eবং সালফার। ei েমৗল িল গােছর েবিশ মাtায় দরকার হয়, েবিশভাগ 
েkেt গােছর কেনা oজেনর 0.1% শতাংশ েথেক aিধক। েগৗণ েমৗল িল হ’েলা-েলৗহ, িজংক, ময্াংগািনজ, ক’পার, 
মিলবেডনাম, ব’র’ন,ক’বাl eবং k’িরন। e িল গাছাক al পিরমােণ দরকার eবং eেদর ে স েমৗল বেুল জানা 

যায়। েসািডয়াম, েসেলিনয়াম, িসিলক’ন eবং ভানািদয়ামেক িহতকারী েমৗল িহেসেব জানা যায়। 
মূখয্ েমৗল (Macro nutrients) 

েমৗল pেয়াজনীয়তা uৎস slতার লkণ 
নাi ’েজন 
 

kঁিশর সংখয্া, পাতার আকার বিৃd কের, শেসয্র দানার 
গঠন, শেসয্র দানা ভরাট কের eবং েpািটন সংে ষণ কের 
uিdেদর বিৃdেত সহায়তা  eবং ফসেলর uৎপাদন unীত 
কের 

iuিরয়া, িড e িপ, eন 
িপ েকর েযৗিগক িম  

সীিমত সংখয্ার kঁিশসহ 
হলেদেট বাড়েত না পারা 

গাছ। বয়s পাতা লkণ 

েদখেত পাoয়া যায় 

ফসফরাস 
 

uিdেদর হ’রম’ন গঠন eবং uিdদ েদেহর িঝিlর 
(Membrane) িব dতা (Ingretity) বজায় রাখেত, 
েশকেড়র বিৃdেত eবং kঁিশর সিkয় বিৃdর পযর্ােয় uিdেদর 
dত বিৃdেত eবং শেসয্র দানার বিৃdেত eবং ফসল পাকা 
eিগেয় আেন 

iuিরয়া, িড e িপ, eন 
িপ েকর েযৗিগক িম  

সীিমত সংখয্ার kঁিশসহ গাঢ় 

সবজু বাড়েত না পারা গাছ। 

পটািসয়াম  েশকেড়র িবকােশ eবং uিdেদর জীবনীশিk বাঢ়ােত 
সহায়তা কের, গাছ ঢেল পড়ায় বাধা েদয় eবং েপাকা-
মাকড়, েরাগ বালাiের pিত uিdেদর pিতেরাধ বাড়ান eবং 
আsবন বয্বsার িনয়ntণ (osmo regulation) কের 

িমuেরট aব পটাস, eন 
িপ েকর েযৗিগক িম  

হলদু বাদামী িকনারার বা 
পচা দােগর পাতাসহ গাঢ় 

সবজু গাছ। 

েকলিসয়াম েশকেড়র sাভািবক বিৃd o  িবকােশ eবং েকােষর pাচীেরর 
uপাদােন সহায়তা কের 

চুন/ েকলিসয়াম 
কাবর্’েনট 

সাদা রেঙর, মিুড়েয়  eবং 
ভাঁজ েখেয় যাoয়া পাতা 

েমগেনিসয়াম k’র’িফেলর uপাদান কাবর্ন-ডাi- akাiড আtীকরণ 
(Assimilation) o েpািটন সংে ষেণ জিড়ত হেয় থােক 
eবং েবশ কেয়কিট aপিরহাযর্ eনজাiেমর সিkয় করেণ 
aংশ েনয় 

েমগেনিসয়াম সালেফট 

eবং েমগেনিসয়াম 

akাiড 

pথেম বয়s পের কিচ পাতার 
িশরার মােঝর পাnু বেণর্র 
aংশসহ ফয্াকােশ রেঙর গাছ 

সালফার uিdেদর গঠন eবং িবপােকর (Metabolism) জনয্ 
aপিরহাযর্ uপাদান 

eেমািনয়াম সালেফট, 
িজপসাম eবং eস eস 
িপ, aপিরহাযর্ সালফার 

কিচ পাতাi s  পাnু বেণর্র 
o পাতার ডগাi পচন হেয় 
হলদু হেয় যাoয়া পুেরা গাছ  
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েগৗণ েমৗল (Micro nutrients) 
েমৗল pেয়াজনীয়তা slতার লkণ 

েলৗহ সােলাক সংে ষেণ  iেলক ’ন চলাচেলর জনয্ aপিরহাযর্ 
েমৗল 

পাতার িশরার মােঝর aংশ হলদু হেয় যাoয়া eবং পাnুর 
পাতা িল সাদােত হেয় েশেষ গাছ মের যাoয়া 

িজংক  eনজাiম সিkয়করণ, েpািটন সংে ষণ, কাবর্’হাiে ট, 
িলিপড, aিkন িবপাক pিkয়াi মখূয্ ভূিমকা েনয় 

েরাপেণর 2-4 সpাহ পের বাড়েত না পারা গােছর পাতায় 
uপর িদেক ধূিলধূসর বাদামী দাগ  

ময্াংগািনজ k’র’pােsর গঠন o sায়ীt েদয়, েpািটন সংে ষণ, 
নাiে ট hাস, াiকারব’িলক চk চালােত eবং েলৗহ 
িবষাkতা কমােত সাহাযর্ কের 

কিচ পাতার ডগাi আরm হেয় পাতার িশরার মােঝর aংশ 
পাnুর হেয় যায়  

ব’র’ন 
 

েকাষ pাচীেরর ৈজিবক সংে ষণ o গঠন eবং pাসমা 
িঝিl (Membrane) বজায়  রােখ 

গােছর ucতা hাস হয়, কাiস েথাড় গঠন hাস বা বn হেয় 
যায় 

মিলবেডনাম  নাiে ট hাস কের নাi াট কের eর aভােব নাi ’েজেনর খামিতর মতন লkণ েদখা যায় 

ক’বাl  নাi ’েজন, েpািটন eবং হ’রম’ন িবপােক, সােলাক 
সংে ষণ, াসিkয়া, eবং পরাগেরণু গঠেন eবং 
িনেষসেন কাজ কের 

নীল-সবজু পাতা েয িলর ডগার পােশ পচন ধের 

k’িরন সােলাক সংে ষেণর জনয্ aপিরহাযর্ কিচ পাতার পচন eবং গাছ েনিতেয় পড়া 

িনেকল uিdেদর কেয়কিট হ’রম’েনর uপাদান, pধানতঃ 
iuিরেয়জ, েযটাi iuিরয়ার নাi ’েজনেক গােছ 
বয্বহারেযাগয্ eম’িনয়াi পাnিরত কের  

iuিরয়ার িবষাk মাtা uিdদ েকােষ জমা হেয় পাতার ডগাi 
পচা ফুsুিরর সৃি  কের 
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সূচনা 

েরাপেণর আেগ, চারা িল eকটা িনিদর্  সমেয়র জনয্ বীজতলাi ৈতরী করা হয়। েরাপেণর জনয্ চারার বয়স েবশ  

িকছু কারেকর uপর িনভর্ রশীল, েযমন- জাতটার সময়কাল, চােষর েমৗসম, িবেশষ েমৗসেমর মেধয্ েরাপেণর 

সময়, কৃষেকর হােত থাকা পঁুিজ eবং aনয্ সুিবধা, বতেরর aবsা, েরাপেণর পdিত। কিচ বয়েসর চারা িল 

েথেক েবিছ kঁিশ েবিরেয় আেস eবং aিধক uৎপাদন পাoয়া যায়। 

িভিজেয় েনoয়া বীজতলা 

• জলেসচ o িন াশন িনয়ntেণ রাখেত পারা a েল বয্বহার করা যায় 

• েমাট বীজতলার আয়তন- েরাপেণর েমাট জিমর 10% 

• বীেজর হার-40-45 েকিজ/েহkর  

• েরাপেণর uপযুk সময়- বপেণর 21-30 িদন পের 

কেনা বীজতলা 

• বীজতলা 125 েসিম চoড়া eবং 1 েসিম uঁচু রাখেত হয় 

• েমাট বীজতলার আয়তন- েরাপেণর েমাট জিমর 10% 

• বীেজর হার-40-45 েকিজ/েহkর  

• েরাপেণর uপযুk সময়- বপেণর 21-30 িদন পের 

ময্াট বা েডপগ বীজতলা 

• িনি ত জল সরবরােহর বয্বsা থাকা সমতল জায়গাi ময্াট বীজতলা করেত হয় 

• েমাট বীজতলার আয়তন- 75  বগর্ িমটার বা েরাপেণর জিমর 1%  

• বীেজর হার-40-45 েকিজ/েহkর  

ময্ািচন িদেয় েরাপেণর জনয্ বীজতলা 

• ফুেটা কের েনoয়া পিলিথেনর শীট (1.5 X 20 িম) বা pািsক ে েত ( 30 েসিম X 60 েসিম) sাপন 

কের েনoয়া মািট eবং পচন সােরর িম েণর (4:1) 1-2 েসিমর sর eকটােত চারা িল গজােনা হয়। 
• হাত িদেয় েরাপেণর জনয্ 18-20 েসিম  uঁচু (2-3 পাতার) বা 14-18 িদন বয়s চারা সবেচেয় 
uপযুk  

বীজতলার psিত eবং বয্বsাপনা 
• িনি ত জলেসচর বয্বsা থাকা  a েলর িনকেট বীজতলা করেত হয় 
• ভােলাকের চাষ িদেয়, মািট সমান কের, আগাছামুk কের েনoয়া uিচত 
• সmাবনাপূণর্ জােতর ভােলা ণমােনর বীজ বয্বহার করেত হয় 

• বীজতলাi pাক-aংkেরাdম বীজ বয্বহার করেত হয়। জেল বীজ 10-12 ঘnা িভিজেয় রাখেত হয়। 
তারপের বীজ েথেক জল েবর কের িনেত হয় eবং িভেজ েনoয়া বীজ পােটর বsাi জাগ িদেয় ছায়াi 
েরেখ িদেত হয় 

• pিত েকিজ বীজ কারেবনডািজম/কাpান/ময্াে ােজেবর 2.5 gাম িদেয় েশাধন করেত হয় 
• জলাবd aবsা েথেক রkা পাoয়ার জনয্ বীজতলা uঁচু কের িনেত হয় 
• 1.2 েথেক 1.5 চoড়া, 10-15 েসিম uঁচু বা েkেতর আয়তন o আকার aনযুায়ী বীজতলা psত 
করেত হয় 

চারা িল uপযুk সমেয় েরাপণ করেত হয়, হাত িদেয় েরাপেণর জনয্ 20-25 িদন বয়s চারা, ময্ািচন িদেয় েরাপেণর জনয্ 14-18 িদন বয়s চারা বয্বহার 

করেত হয়। 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

ময্াট-ধাঁেচর বীজতলা িক? 

ময্ািসন িদেয় েরাপেণর জনয্ ময্াট-ধাঁেচর বীজতলায় হ’েলা পূবর্সতর্ । ei বীজতলাi চারােক মািট-খামারজাত সােরর িম েণ 

মজবতু কের sাপন কের রােখ। চারা িল 15-20 িদেনর মেধয্ েরাপেণর জনয্ psত হেয় যায়। psিতর পdিতর uপর িভিt 

কের, eমন বীজতলা দ’ুধরেণর- (1) িভিজেয় েনoয়া ময্াট বীজতলা (Wet-bed mat-type nursery) eবং (2) কেনা 
ময্াট  বীজতলা (Dry-bed mat-type nursery) 
ময্াট-ধাঁেচর বীজতলার psিত 
pেয়াজনীয় সামgী 
পিলিথন শীট, কাঠ বা েলাহার কাঠােমা, পাথর মkু মািটর জনয্ চালিন ( কেনা ময্াট-ধাঁেচর বীজতলা), ভােলা কের পচন 
েনoয়া খামারজাত সার, েশাধন কের েনoয়া aংkিরত ধােনর বীজ, জল েদoয়া ঝাঁঝির, েজাখ মেতা ময্াট টুকেরা কের 

কাটবার জনয্ কােs/ধারােলা েছারা eবং পিলিথন শীট ফুেটাবার জনয্ েমাটা হাতেলর সুiঁ। 
কাঠােমা 

সমান আকােরর ময্াট িনি ত করেত sানাnিরত করেত পারা কাঠােমা বয্বহার করা হয়। ময্ােটর কাঠােমার মাপ 1.2 িম X 

1.2 িম eবং 1.25 েসিম পু  (িভিজেয় েনoয়া বীজতলা) eবং 1.9 েসিম পু  ( কেনা বীজতলা) হেত হয়। কােঠর তkা বা 

eলিুমিনয়ােমর দn (1.5 িম X 10 েসিম X 10 েসিম) িদেয় aিতিরk মািট o খামারজাত সােরর িম ণ টািনেয় িদেয় 

বীজতলা সমান eবং সমভােব পু  কের িনেত হয়।  
বীেজর ণমান 
ভােলা বীজ পিরsার (পাথর, মািটর টুকেরা, আগাছা বীজ না থাকা), িজনগতভােব িব d (শেসয্র দানা িল eকi জােতর), 

eবং সুsােsয্র (ভােলাভােব ভরাট, eক রে র, ফাটল না থাকা, s  েপাকা বা েরােগর kিতর িচh না থাকা) হয়। 
বীেজর িনবর্াচন 

বীজ িল সাধারণ জেল ডুিবেয় ভােলাভােব েনেড়-েচেড় েদoয়া হয়। ডুেব যাoয়া বীজ িল িনবর্াচন কের েভেস uঠা বীজ িল 

বাদ িদেয় িদেত হয়। 
বীজ েশাধন 
বীেজর িনবর্াচন কের েনoয়ার পর নীেচ েদoয়া তািলকা েথেক েযেকােনা eকটা ছtাকনাশেক 12 ঘnার জনয্ িভিজেয় িনেত 

হয়। 1 েকিজ বীজ েভজােনার জনয্ 1 িলটার ছtাকনাশেকর িম েণর pেয়াজন হয়। েশাধন কের েনoয়া বীজ 48 ঘnার জনয্ 

জাগ িদেত হয়। 
ছtাকনাশক মাtা (gাম/েকিজ বীজ/িলটার জল) pেয়াগ 
ময্ানেকােজব 2.5 চারা aবsায় চারা সা, েনিতেয় 

পড়া, েশকড়-পচা েথেক রkা পাoয়ার 
জনয্ 

কাpান 2.5 

কারেবনেডিজম 2.5 

 

 

ময্াট-ধাঁেচর বীজতলা (Mat-type Nursery)                                      ধানচােষর সিবেশষ 
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ময্াট বীজতলায়

িভিজেয় েনoয়া ময্
বীজতলা ৈতরী কর
িনেয় সমান কের  

িদেত হয়। eর পর

জিমটা িঠকঠাক হেয়

িমটার লmা, 1.5 িম

ei জিমটা িঠক-ঠাক

তারপের কােঠর ত

চারপােশ 60 েসিম 

eরপর, পিলিথেনর 

কের িদেত হয়।। ফুট

1.5 িমটার চoড়া) 

তলাi বd হেয় থা

েলাহার ে ম পিলিথ

খামারজাত সার/পচ

েভজা মািট + 1 a

ে েমর মােঝ থাকা 

িদেত হয়। িম ণটা

থােক না তা িনি

েহkের 25-30 েকি

ei পdিতেত 50 িম

সmূণর্ করেত হয়। 
বা পািখর আkমণ 
নারা-খড় বা কলাপ

রাখেত হয়। 16-20

কেনা ময্াট- বীজ
মািট o খামারজাত
আগাছা বীজমkু েভে

িনেত হয়। খামারজাত

হয় না হেল কােজর স

িমটার লmা, 1.5 িমট

মািটর জনয্ 2 েমেসর

aংশ িমিশেয় িনেত হয়

পdিত aবলmন করেত

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

য় চারা গাজােন

য্াট- বীজতলা     
রার আেগ, মািটেত 

র জিমটা 24 ঘnার 

য় যাoয়ার পর 1 েহ

মটার চoড়া eবং 15

ক হেয় যাoয়ার জনয্

তkা িদেয় জিমটা স

চoড়া নালা খুঁেড় িন

শীট 8-10 টা sের 

ফুট কের েনoয়া পিলি

িদেয় বীজতলা েঢেক

াকা বাতােসর বদুবু

থেনর শীেটর uপর ের

চন সার েরেখ মািটর

ংশ খামারজাত সার/

পিলিথেনর শীেটর u

াi যােত মািটর টুক

ত কের িনেত হয়

িজ হাের শীটটার uপ

িমটার লmা 1.5 িমটা

eরপর, বীজ েলা e

েরাধ করার জনয্ eব
পাতা িদেয় পাতলা 

0 িদেনর পর চারা ের

জতলা     
ত সার/পচন সার ি
েঙ েনoয়া eবং ছাকঁ

ত সারটােক সমজাতী

সময় আঘােতর ভয় 

টার চoড়া eবং 15 

র চালনী িদেয় েছঁেক ি

য়। িম ণটা পিলিথেন

েত হয়।  

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

না                  

ভােলাকের চাষ িদেয়

জনয্ েরেখ িদেত হ

হkর মলূ জিমর জন

5 েসিম uঁচু বীজতলা

য্ 36-48 ঘnার ের

সমান কের িনেত হ

নেত হয়। 
ভাঁজ কের জাগয়া-জ

িথেনর শীটখানা (50

ক রাখেত হয়। শীটখান

বদু িল সিরেয় িদেত

রেখ িদেত হয়। চারপ
র  সে  িমিশেয় িনেত

/পচন সার)। ei িম
uপর 0.5 iি  পু

কেরা, পাথর, গােছর

য়। eরপর, aংkিরত

পর িছিটেয় িদেত হয়।
ার চoড়া বীজতলাটা

eিদেক-েসিদেক না য

বং জল িকেয় না য
কের 2-3 িদন বী

রাপেণর জনয্ ৈতরী হ

িম ণ psিতর পd
কা eবং 5 িমিম েথেক

তীয় িম ণ করার জন

েথেক েযেত পাের।

েসিম uঁচু বীজতলা

িনেয়  হয়। মািটর টু

নর শীট eকখানাi িম

র aধীেন সংকিল

                     

য় কাদা কের 

হয়। তারপের 

নয্ eকটা 50 

া বানােত হয়। 

রেখ িদেত হয়। 

হয়। জিমটার 

জায়গাi ফুেটা 

0 িমটার লmা, 

না েচেপ েচেপ 

ত হয়। eকটা 

পােশর নালাi 

ত হয় (4 aংশ 

ম ণটা েলাহার 

কের িবিছেয় 

র ডালা-পালা  

ত বীজ pিত 

। 
ার বীজ বপন 

যাoয়ার জনয্ 

যাoয়ার জনয্, 
ীজ িল েঢেক 

হেয় যায়।  

dিত: 
ক কম কণার আকাে

নয্ েভেঙ িনেত হয়। ি

চাষ িদেয় মািট সম

ৈতরী কের িনেত হয়

টুকেরা, পাথর, ডাল-

িমিশেয় েনoয়াi সবে

লত 

                     

েরর মািট খামারজাত

িম ণটা পাথর বা a

মান কের িনেত হয়।

য়। আগাছামkু জায়

পালা না থাকা মািট

েচেয় ভােলা। িভেজ ে

       ধানচােষ

ত সােরর সে  4:1 

aনয্ েযেকােনা বs ে

 কাদা করার দরকা

য়গা েথেক মািট িনেয়

4 aংেশর সে  খাম

েনoয়া ময্াট- বীজতল
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aনপুােত িমিশেয় 

েথেক মkু থাকেত 

ার থােক না। 50 

য় টুকেরা না থাকা 

মারজাত সােরর 1 

লার জেনয্o eমন 

 

 



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 60 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

জল বয্বsাপনা eবং েপাষক পিরপরূণ 

pথম চার িদন েঢেক রাখা বীজতলা িভিজেয় রাখার জনয্ জল িছিটেয় থাকেত হয়। চার িদেনর পের, মািটেত েশকেড়র pিতsাপন হoয়ার 

পর আcাদন িল সিরেয় িদেত হয়। তারপের চার পােশর নালা িদেয় িনয়িntত ভােব বীজতলার ucতার বরাবর জল ভের িদেত হয়। 
জেলর মkু েsাত eড়ােত হয়, না হেল মািটর সে  েশকেড়র  বাঁধুিন আলগা হেত পাের। সাধারণতঃ মািট eবং খামারজাত সােরর িম েণর 

সে  250 gাম ডাi eম’িনয়াম ফসেফট েযাগ িদেয় 75 বগর্িমটােরর বীজতলার েপাষেকর pেয়াজনীয়তা পূিরেয় িদেত পারা যায়। eটাi 
dত বিৃd eবং আগামী েরাপেণ সহায়তা কের। 
ময্াট- বীজতলা কাটােনা 
চারা িলর ucতা 15-18 েসিম eবং 3 েথেক 4 পাতার হেয় েগেল েরাপেণর জনয্ uপযুk হয়।  েরাপেণর সময় চারার বয়স 15-20 হেত 

হয়। ময্ােটর ভােলা িsিত eবং চারার েশকেড়র বাঁধুিন আলগা না হoয়ার জনয্ েরাপেণর 20 ঘnা আেগ জল ভের েদoয়া বn করেত হয়। 
াnpয্াnাের রাখার সুিবধার জনয্ ময্াট িল টুকেরা টুকেরা কের েকেট েনoয়া হয়। বয্বসা িহেসেব িনেত হেল, আগাম পিরকlনা কের ময্াট 

বীজতলা বয্াপক ভােব uৎপাদন করেত পারা যায় eবং eকi বীজতলা বা eকi pািsক শীট দ’ু-িতন বার বয্বহার করেত পারা যায়। 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

aসেম ময্ািসন িদ

ময্াট-বীজতলায় িবেশ
ময্ািসন িদেয় ধান েরা
সুিবধা 
মানষু খািটেয় কাদা ক
নoয়ার আনkুেলয্ ব
ei পdিত েনoয়ায়
uৎপাদনশীলতা। aস
চাষ) সুেযাগ আেছ, 
জায়গা o লাভ ি
দিৃ ভংগীেত লkয্ ক
ময্াট বীজতলার pি
ei পdিতেত ফুেটায
চারা িলর েশকড় পি

পিলিথেনর শীেটর uপ

ধরেণর বীজতলা করে
ময্ািসন িদেয় েরাপ
রাপেণর সময় েkেত

হয়। ময্ািসন িদেয় েরা

শk বাঁধুিন িনেত পাের

কােজর সুিবধা eব

আেগ জিমেত জল ে

েরাপণ করার pেয়াজ

15 েথেক 20 িদেনর

জেলর হালকা েsােত

kঁিশর সংখয্া কিমেয়

মািটেত েরাপণ কর

ময্াটখানা কাটার আ

চারারাখা ে  খানার

ময্াট দেূর িনেত হেল

টুকেরা িল েরাপেণর

েরাপেণর আেগ াn

েরাপণ  করার 
সার বয্বsাপনা 
জলমg aবsার েরাপ

3 েখেপ সমান মাtায়

যাoয়ার 5-7 িদন পে

pেয়াগ করেত হয়। ি
পাষেকর pেয়াগ পdি

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

িদেয় ধান েরাপণ

শষ ভােব গাজােনা চার
াপণ বেল। 

কের ধান েরাপণ কর
বলবার হেল- eখনকা
য় সময়মেতা শসয্
সম, েযখােন দ’ু-ফস
eক ফসিল চােষর
িd ণ করেত পা
করেল ei পdিতর 
pিত া 
যুk পিলিথেনর শীে
পিলিথেনর শীেটর িনে

পর হoয়া মাদেুরর 

রেত পারা যায়। 
পণ  
তর জিম সmৃk aবs

াপেণর 1-2 িদন আেগ

র না। মািটেত মাtাি

বং েশকেড়র বাঁধুিনর

েসচ করাi ভােলা। e
াজন হয় না। 
র বয়s চারা েরাপণ

েতi চারা uপেড় েফ

য় েফলেত পাের। ময্া
রার পর eক সpাহ ধে

আেগ, বীজতলা 

র pেয়াজনীয় েজােখ 

ল িকেয় না যাoয়ার

ণর িদেকর বরাবর দেু

npয্াnােরর আ লু

আেগ েkেতর চারo

পা ধােনর জনয্ pিত ে

য় করা হয়। 1/3 েগ

ের 20 েকিজ নাi ’ে

িজংেকর ঘাটিত থাক

িত িবশদভােব েদoয়

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

ণ                    

ারা িলেক আগাম িন

রা েথেক ei পdিত
ার িমেকর ঊdর্ গামী
েরাপণ করার ফেল
সিল কৃিষর (uদাহ
র তুলনায় pেতয্ক 
ারা যায়। ei ক
sায়ীt eবং gহীত

েটর uপর মািটর
েচর মািটেত যাoয়া

মত ঘন েশকড় uপ

sায় বা জিমেত 1-2 i

গ মািট কাদা কের িন

িধক জেলর পিরমাণ

র জনয্ aিতিরk জল

eটাi েশকেড়র বাঁধুিন

ণ করা যায়। যথাযথ
ফলেত পাের। আবার

ািসেনর িলভার হয্ােn

ের জেম থাকা জল থ

 থাকাটা িনি ত

ময্াটখানা েকেট িনেত

র জনয্ pেয়াজনীয় ব

েুটা িবপরীত িদেশর ব

িল সিঠক ভােব কাজ

o িদেkর বাঁেধর পােশ

েহkের aনেুমািদত স

গাড়ায়, 1/3 kঁিশর

েজন eবং 20 েকিজ

কা মািটেত িজংক স

য়া হেয়েছ 

র aধীেন সংকিল

                     

নধর্ািরত েরাপণ বয্বধ

কম খরেচর। ei প
মী মজিুর eবং ঘাটিত
ল হoয়া বিধর্ত স
হরণঃ ধােনর পর 
ক ময্ািসেনর চাষ ক
কথার জনয্, বয্াব
তা েদখা যায়। 

eকটা পাতলা sর
া বn করা হয়। eর
পড়ােনা eবং ময্ািসন

iি  জল থকেত হয়

িনেত হয়। তাৎkিণক
(2 iি র aিধক) থা

জল িন ািশত কের িদ

িন ভােলা কের যার ফ

থ গভীরতাi েরাপণ ক

র aিধক গভীরতাi

nলদাল নািমেয় িদেয়

থাকেত িদেত হয় না।
কের িনেত হয়। eক
ত হয়। 
বয্বsা িনেত হয়। াn

বাঁেধ েরেখ িদেত হয়

জ করা িনি ত কের

শ াnpয্াnােরর ps

সার 60-20-40-5 ন

পযর্ােয়, 1/3 কাiচ

পটাচিসয়াম akাiড

সালেফট pিত িতন

লত 

                      

ধােন  s-চািলত ময্ািস

পdিতটা 
িত eবং 
সামিgক 
ধােনর 
কােজর 
বসািয়ক 

র িনেয় 
র ফেল, 

ন িদেয় েরাপেণর জন

। মািট ভােলাভােব ব

ক ভােব কাদা কের িন

থাকেলo চারাi মািটর

িদেত হয়। ময্ািসন িদ

ফেল পের হাত িদেয় 

করা্ tপূণর্। কম
েরাপেণ চারা িলক

য় যথাযথ গভীরতা েম

কখানা ধারােলা কাে

npয্াnাের েবাঝাiেয়

। 
িনেত হয়। 

sতার বরাবর খালী জ

নাi ’েjেন-ফসফরা

েথাড় পযর্ােয়। eছাড়
iড জলমg আবsায়

বৎসের eকবার p

 

 

ধানচােষর সিব

িসন াnpাnার িদেয়

নয্ সহজ হয়। েভজা

বেস যাoয়ার জনয্ কা

নেয় চারা েরাপণ কর

র বাঁধুিন আলগা হেয়

িদেয় েরাপেণর সুিবধা

খালী জায়গা পূরেণর

গভীরতাi েরাপণ ক

ক জিমেত পুঁেত েফেল

মেপ িনেয় েরাপণ কর

ােs/কাটারী িদেয় ধা

য়র সুিবধার জনয্ েক

জায়গা েরেখ িদেত হ

াস-পটাশ-িজংক। নাi

াড়া, জলমg aবsা থ

পাoয়া ধাkা েথেক প

pেয়াগ করেত হয়। 
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বেশষ 

য় েরাপণ করােক 

া eবং  দ’ুেটা 

কাদা কের িনেত 

রেল মািট চারাi 

য় যায়। 

ার জনয্ 24 ঘnা 

র জনয্ নতুন কের 

করেল বাতাস eবং 

ল পিচেয় িদেত বা 

রেত পারা যায়। 

ান াnpাnােরর 

কেট েনoয়া মােটর 

হয়। 

i ’েjেনর pেয়াগ 

থাকেল জল েনেম 

পুন dােrর জনয্ 

তেলর তািলকায় 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

ধােনর sর সার হার (েকিজ/িবঘা)আমন 
েমৗসুম 

হার (েকিজ/িবঘা) বেরা 
েমৗসুম 

pেয়াগ পdিত 

িড e  িপ  eস eস িপ িড e  িপ  eস eস িপ  
েগাড়াi, েরাপেণর সময় iuিরয়া 3.1 5.3 2.4 5.7 জিম psিতর 

সময় িছিটেয় 
িদেয় মািটর 
সে  িমিশেয় 
িদেত হয় 

িড e  িপ 5.7 - 8.7 - 
eস eস িপ - 16.7 -   25.0 
eম o িপ 8.9 8.9 6.7 6.7 
িজংক 
সালেফট 

3.3 3.3 3.3 3.3 

kঁিশ্র পযর্য্ায় (েরাপেণর 
20-30 িদন পের), 1ম 
আগাছাদমেনর পের 

iuিরয়া 6.0 6.0 6.0 6.0 িছিটেয় িদেয় 

কাiচ েথাড় পযর্য্ায় 
(েরাপেণর 40-45 িদন), 
2য়  আগাছাদমেনর পের 

iuিরয়া 6.0 6.0 6.0 6.0 িছিটেয় িদেয় 

*জল েনেম যাoয়ার 5-7 
পের aিতিরk সার 

iuিরয়া 6.0   িছিটেয় িদেয় 
eম o িপ 4.4   
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

 
আগাছাদমন 
েখেতর জিম িবেশষকের চােষর েমৗসুম  হoয়ার আেগi আগাছামkু 
কের িনেত হয়। আগাছায় শেসয্র েগাড়ার িদেক সবেচেয় aিধক 

kিতসাধন কের। তেব পের আগাছা িনয়ntণ করেল আগাছার বীজ হoয়া 

েরাধ করেত পারা যায়। 
হাত িদেয় আগাছাদমন 
েরাপেণর 3 সpাহ পের েপডী uiদার বা িনড়ািন িদেয় pথম 
আগাছাদমেনর কাজ করেত হয়, েরাপেণর 6 সpাহ পের েপডী uiদার বা 
িনড়ািন িদেয় িdতীয় আগাছাদমেনর কাজ করেত হয়। 
আগাছানাশেকর pেয়াগ 
 
আগাছাদমেনর 

সূচী 
রাসায়িনক নাম হার 

(সিkয় uপাদান 
gাম /েহkর) 

eটাi দমন করা আগাছার pকার pেয়ােগর 
সময় 

বািণিজয্ক 
হার (gাম বা 
িমিম/েহkর) 

pাক-
aংkেরাdম 

eিনেলােফাস 
39% iিস 

400 সংকীণর্ পাতার (তৃণ 
+েহাগলা) 

বহল পাতার 
িকছু আগাছা 

েরাপেণর 2-
3 িদন পর 

1330 
িমিল/েহkর 

েpিটলােkার সে  
সােফেনর 50% 

iিস 

750 সংকীণর্ পাতার বহল পাতার 
িকছু আগাছা 

েরাপেণর 2-
3 িদন পর 

1500 
িমিল/েহkর 

utর-
aংkেরাdম 

বাiিspবাক-
েসািডয়াম 10% 

iিস 

25 সংকীণর্ পাতার (তৃণ 
+েহাগলা) 

বহল পাতার 
িকছু আগাছা 

েরাপেণর 
15-20 িদন 

পর 

250 
িমিল/েহkর 

2,4- িড 38% 
iিস 

570 বহল পাতার আগাছা েহাগলা 
জাতীয় 

েরাপেণর 
15-20 িদন 

পর 

1500 
িমিল/েহkর 

পাiরােজাসালফু
েরান 10% 
ডিbu িপ 

25 সংকীণর্ পাতার 
(েহাগলা) 

বহল পাতার 
িকছু আগাছা 

েরাপেণর 
15-20 িদন 

পর 

250 
gাম/েহkর 

আগাছা uিdদkেলর uপর িনভর্ র কের aনুেমািদত আগাছানাশেকর সংিম ণ  নীেচ েদoয়া হেয়েছ। uপের তািলকা েদেখ 
pেয়ােগর সময় eবং মাtা েমেন চলেত হয়ঃ 
• েpিটলােkােরর (pাক-aংkেরাdম) পর বাiিspবাক-েসািডয়াম (utর-aংkেরাdম) 
• েpিটলােkােরর (pাক-aংkেরাdম) পর বাiিspবাক-েসািডয়াম (utর-aংkেরাdম)+পাiরােজাসালফুেরান/2,4- িড 
• বাiিspবাক-েসািডয়াম (utর-aংkেরাdম)+পাiরােজাসালফুেরান/2,4- িড 

জলেসচঃ  েমৗসেম বষর্ার না হেল েখেত জেম থাকা জল িকেয় যাoয়ার 3 িদন পের মাঝারী eবং ভারী জিমেত 5 েসিম েসেচর জেলর 
বয্বsা করেত হয়। 
uিdদ সুরkার বয্বsাঃ 
যিদ েখেত েপাকামাকেড়র আkমণ aথর্ৈনিতক kিতর dার pােn আেস তখন সুরkার বয্বsা করেত হয়। রােজয্র aনেুমািদত সুরkার 

পdিত aবলmন করেত হয়। 
শসয্ চাপােনা eবং শসয্ চাপােনার পেরর বয্বsাপনা 
• 80-85% শেসয্র দানা পিরপk হoয়ার পর শসয্ চাপােনা যায়, পিরপk হoয়ার লkণ –যখন শেসয্র রং খেড়র মেতা হেয় যায়। 
• চাপােনার পর েkেত ফসল রাখার সময় কমােত হয় eবং েkেতi শসয্ কােনা বn করেত হয়। 
• চাপােনার 2 িদেনর মেধয্i শসয্ েকােত eবং মাড়ােত হয়। মাদরু বা pািsক শীেট ধােনর sর 3 েথেক 5 iি  পু  কের েরােদ কােনাi 

সবেচেয় utম। ঝািড়েয় িনেয় খবু ভােলাভােব পির ার কের িনেত হয়। ধান ঠাnা, কেনা eবং পিরcn জায়গায় সংরkণ করেত হয়। 

aসেম ময্ািসন িদেয় ধান েরাপণ                                                                              ধানচােষর সিবেশষ 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

সূচনা 
uপযুk ভােব psত
বপেন dত বিৃdর, সম
ফেল ফসেলর েবি

পাকামাকেড়র আk
ধান বপন বা েরাপণ 
হয়। 
বীেজর হার eবং গা
• eক েকিজেত বীে
• pিত বগর্ িমটাের
• pিত েহkের বীেজ
• আমন (েভজা) ে
টা কাiচ েথাড় থ

• বেরা eবং আম

350 টা কাiচ ে

রাপণ পdিত 

 িছিটেয় বপ
 িছিটেয় বপন 

aেনক বিৃ -িনভর্ র eব
aবsায় চাষ িদেয় বা 
কিজ তেব uৎপাদন 
ভজা িছিটেয় বপন
aেনক জলেসচেনর ব
বানা যায়। বীেজর হ
াম িদেয় বপন 

হs-চািলত াম বপন

0-25 বয্বধােনর সা
ি ল ময্ািসন িদেয় 
পৃিথবীর aেনক জায়
দাড়ােc। eেkেt বীে

সিমর uপযুk সাির

ি ল ময্ািসন পাoয়া য

ধান শেসয্র pিত

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

ত কের েনoয়া বীজ
সমভােব গেজ uঠা শস
িছ uৎপাদনশীলতা

kমেণর িব েd pি
দ’ুেটা পdিতেতi u

গােছর সংখয্া 
ীেজর সংখয্া 25000-
র 25 েথেক 35 টা চ
েজর হার 40-45 েকি
েমৗসেমর শেসয্ pিত
থাকা ভাল 
মন ( ) েমৗসেম p
েথাড় থাকা  

 

পন েভজ

বং গভীর জলমg পির
া হয্ার’ িদেয় মািটর স
েবশ কম, pিত েহ

ন 
বয্বsাযুk eবং aনkু
হার pিত েহkের 50-

ন যnt িদেয় সািরেত স

ািরেত েবানা যায়। 
বপন 

য়গাi ধােনর বীজ ি
েজর হার pিত েহkে

রর বয্বধােন গাছ লা

যায়, েয িল কম বীে

ত া                   

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

জতলাi ভােলা ণমা
শসয্ পাoয়াi সহায়তা
তা eবং েরাগ-ব
িতেরাধ kমতা েব
uৎপাদনশীলতা eকi

-45000 হয় 
চারা থাক uিচত 
িজ মােঝ থােক 
ত বগর্ িমটাের 200 ে

pিত বগর্ িমটাের 3

জা িছিটেয় বপন 

িরিsিতর a েল, ক

সে  িমিশেয় েদoয়া হ
হkের 1-2.5 টন।

kল বিৃ -িনভর্ র পিরি
-75 েকিজ eবং eকজ

সরাসির ধােনর বীজ

ল ময্ািসন িদেয় েবা
ের 40-45 েকিজ  ভ

াগােনাi সkম। pিত
েজর হাের বপন করে

                       

র aধীেন সংকিল

মােনর বীজ 
া কের যার 
বালাi o 

বেড় যায়। 
কi ধরেণর 

েথেক 250 

300 েথেক 

 

াম িদ

কেনা বীজ eখেনা জি
হয়। eমন পিরিsিতে

িsিতর a েল, pাক-
জন িমেক pিতিদেন

েবানা হয়।  বা p

ানা যায়, িবেশষভােব
ভােলা সংখয্ায় গাছ

ত িমটার ি েলর সাি

েত সkম।    

                      

 

লত 

দেয় বপন 

িমর uপরভােগ িছিট
েত বীেজর হার সাধা

- aংkিরত 2-5 েসিম
ন 1 েহkর জিমর কা

pাক- aংkিরত বীজ

েব েয িল a েল ি

পাoয়ার জনয্ যেথ

িরেত নযু্নতম গােছর

                      

ি েলর সাহােয

িটেয় তারপর জিম ক

ারণত uঁচু, pিত েহk

িম জেম থাকা জেলর 
াজ করেত পাের। 

জ pিত েহkের 50-7

িমেকর aভাব pধান
। েবিশরভাগ ি ল

র সংখয্া35-40 হo

    ধানচােষর স
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যর্ বপন 

কেনা থাকা 
kের 50-60 

uপর িছিটেয় 

5 েকিজ হাের 

ন pিতবnক হেয় 
ল ময্ািসন 20-30 

oয়া uিচত। eমন 

সিবেশষ 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

েরাপণ 
হাত িদেয় েরাপণ 

মািটর pকার eবং আবহাoয়ার uপর িনভর্ র কের eক েহkর জিম েরাপেণর জনয্ 3 িমক িদেনর pেয়াজন হয়। চারা িল হাত িদেয় 20-

25 েসিম বয্বধােন pিত েগাছাi 2-3 চারা িদেয় েরাপণ করা হয়।  
ময্ািসন িদেয় েরাপণ 
েরাপণ 
হাত িদেয় েরাপণ 

মািটর pকার eবং আবহাoয়ার uপর িনভর্ র কের eক েহkর জিম েরাপেণর জনয্ 

3 িমক িদেনর pেয়াজন হয়। চারা িল হাত িদেয় 20-25 েসিম বয্বধােন pিত 

েগাচাi 2-3 চারা িদেয় েরাপণ করা হয়। 

ময্ািসন িদেয় েরাপণ 

দ’ুসাির েরাপণ করেত পারা িপছন েথেক েঠিলেয় চালােনা ময্ািসন েথেক ছয়/আট 

সাির sাপন করেত পারা বিসেয় চালােনা ময্ািসন পযর্n িভn pকােরর ময্ািসন 

পাoয়া যায়। বাজাের uপলb ময্ািসন চারা িলেক সািরর মােঝ 23 েসিম বা 30 

েসিম বয্বধােন 14/17/19/23 েসিম গাছ েথেক গােছর বয্বধােন sাপন করেত 

পাের, েযটা pেয়াজন aনসুাের কের িনেত পারা যায়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

হাত িদেয় েরাপণ 
 

 
 

ময্ািসন িদেয় েরাপণ 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

 
সূচনা 
কৃিষ-রাসায়িনক বাছাi eবং বয্বহাের যt েনoয়া uিচত না হেল e িলর pেয়াগ লkয্ েথেক 
দেূর েগেল ফলpসূতা কেম যায় eবং আবহাoয়াi খারাপ pভাব েফলেত পাের। কীটনাশক 
eকটাi েপাকামাকেড়র িনয়ntেণ িঠক ভােব কাজ করার জনয্ eেক d পdিতেত সিঠক সমেয় 
িনিদর্  মাtাi pেয়াগ করেত হয়। কীটনাশক কাযর্কর হoয়ার জনয্ pেয়াগকতর্ া করেত হেবঃ 

• িনিদর্  কীেট লেkয্ আনা 
• সবেচেয় সিঠক পdিত েবেচ েনoয়া 
• িনিদর্  মাtাi gহণেযাগয্ জেলর পিরমাণ েনoয়া 
• িনরাপদ pেয়াগ  

লkয্ 
pেয়ােগর আেগ লkয্ eবং রাসায়িনেকর কাজ করার ধরণ েজেন িনেত হয়। আগাছানাশক িল 

পাতা বা আগাছার ডাঁটা িদেয় pেবশ কের। িকছু আগাছানাশক আগাছার শরীের লাগেল 
আগাছা নাশ কের আবার আরo িকছু আগাছানাশক পdিতগত, েয িল uিdেদর েভতের ঢুেক 
শরীর তেnt চলাচল কের আগাছানাশ কের। েপাকামাকড় িল েবিশরভাগ েkেti রাসায়িনক 
েখেয় বা গােছ ঘূের ফুরার সময় রাসায়িনক ছাল িদেয়   ঢুেক যাoয়ার ফেল েপাকা িল মের 
যায়। 
pেয়ােগর সর াম 
রাসায়িনক dবয্ pেয়ােগ িবিভn সর ােমর বয্বহার করেত হয় 
হয্াn েspয়ার 
েছাট জায়গায় েsp করার জনয্ হয্াn বা িপেঠ েবেঁধ েনoয়া েspয়ার সবেচেয় জনিpয় 
মাধয্ম। হয্াn েspয়ার সsা, চালােনা সহজ eবং িসk েkেত eবং আলগা জায়গায় বয্বহার 

করেত পারা যায়। 
যntচািলত বুম েspয়ার 
বহৃৎ a ল জেুড় জেলর পিরমাণ েদেখ eবং সময়মািফক েsp করার জনয্ বমু যntচািলত 
েspয়ার  সবেচেয় কাযর্করী মাধয্ম।  হয্াn েspয়ার েথেক eটা aিধক িনভুর্ ল। 
েspিয়ংেয়র a ্নয্ানয্ মাধয্ম 
েসেচর জেলর সে o রাসায়িনক pেয়াগ করেত পারা যায়, eবং েkেত িছিটেয় বা মািটর সে  
দানার আকাের িমিশেয় িদেয় বা বীজ েশাধেন েড়া িহেসেব রাসায়িনক সার pেয়াগ করেত 
পারা যায়। 
জেলর ণমান 
জেলর ণমান কীটনাশেকর কাযর্কািরতাi িব পভােব pিতিkয়া েদখােত পাের। বয্বহােরর 

জল পির ার, রং o গn না থাকা eবং amতার সূচয্াংক িনরেপk হoয়া uিচত। পাoয়া েগেল, 

বষর্ার জল সবেচেয় ভাল। 
কীটনাশক িম ণ psত পdিত 
কৃিষ-রাসায়িনক জেল খুব ভােলাভােব িমিশেয় েsp িম ণ psত করেত হয়। 

• িনধর্ািরত জায়গাi pেয়াজনীয় িম েণর পিরমাণ িহসাব কের িনেত হয়। তারপর, েsp 

টয্াংেকর সংখয্া িহেসব করেত হয়। তারপর েspর জনয্ pেয়াজনীয় রাসায়িনেকর 

পিরমাণ েমেপ িনেয় িভn পাti রাখেত হয়। তারপর, pেয়াজনীয় জল েমেপ েযাগ কের 

sক িম ণ psত করেত হয়। 

তারপর sক িম ণ েথেক eক মাtা িনেয় জল িদেয় আধা ভিতর্  টয্াংেক েঢেল িদেত হয়। তারপর, টয্াংকটার খালী জায়গা জল eবং েsp 

িম ণ িদেয় ভিরেয় িদেত হয়। ei পdিতর পুনরাবিৃt কের বাকী টয্াংক িল ভিরেয় িনেত হয়। 

কীটনাশেকর pেয়াগ                                                                                               ধানচােষর সিবেশষ 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

পৃিথবীজেুড়, কৃিষর জ

জেলর ঘাটিত হেব। সু

kেতর নালা 

aেনক জায়গাi বাঁেধ
িনয়ntণ করেত পারা য
সmব হয় না, eক েkে
বা aেনক েkেতর জ
করেত পারেল জলেস
করেত পারা যায়। 

জিম সমান কের েন
জেলর utম বয্বsা
pথিমক সতর্ । eটা ন
জায়গা িল িকেয় য
সােরর সুষম pেয়াগ 
বিৃd পায়। 

চাষ েদoয়া 
ভজা জিম চাষ িদেয় 
তৃতীয়াংেশর বয্য় হয়
চােষর সময় কিমেয়,
বয্বহার কমােত পারা
মi িদেয় জিম আঁটস ঁ

যাoয়া বn করেত 

মািটর pকােরর uপর
কাজ না করেত পাের
কাজ কের কারণ a
যায়। জল নীেচ না য

িদেলo হয়। eমন জি

চাষ িদেয় কেনা বপ

বাঁধ 

বাঁেধর নীেচ িদেয় জল

বাঁধ িল আঁটসাঁট eব

করা ফুেটা িল বn ক

মািটেত জেম থাকা

মািটেত জেম থাকা জ
যায়। 

জল বয্বsাপনার

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

জনয্ জেলর ঘাটিত েদ

সুতরাং, জেলর বয্বহা

ধর ফাঁটল িদেয় eক 
যায় না, eবং জিম ি

kেতর জিম েথেক aন
জিমর মেধয্ জেলর আ
সচ eবং িন াশণ ব

নoয়া 
াপনার জনয্ জিম 
না করেল িনচু জায়গ

যায়। eর জনয্ শসয্ স
বাধাpাp হেব eব

য় psত করেত ধানচ
য়।চােষর কােজর সম
 বয্াপক হােরর জল
া যায়। জল েষ েনo
সাঁট কের িনেয় জিম 
পারা যায়। মi ে

র িনভর্ র কের। ককর্ শ
র, তেব কাদা মািটেত
aনাবাদী সমেয় কাদা
যাoয়া েমাটা দােগর 

িমেত জল নীেচ কম

পন করেত পারা যায়

ল েবিরেয় যাoয়া বn

বং ফাটল o i ঁদেুরর 

করেত হয়। েমরামেত

া জল 

জেলর গভীরতা 5 েস

র utম পdিত    

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

দখা যােc। 2025 চে

ার বিুd খািটেয় করে

েkেতর জিম েথেক
িনিদর্  জল বয্বsাপন
নয্ eক েkেতর জিমেত
আসা-যাoয়ার বয্বs
বয্বsার pভূত unিত

সমান কের েনoয়
গা জল বd eবং uঁ

সুষমভােব গজায় eব
বং আগাছার আkম

চােষ লাগা জেলর eক
মnয় কের eবং জি
লেসচ পdিতেত জেল
oয়ার পর ভােলা কে
েথেক জল নীেচ ঢুেক
েদoয়ার কাযর্কািরত

শ মািটেত মi েদoয়া
ত  মi েদoয়াi ভােল
দা মািটেত ফাটল হে
কাদা মািটেত মi ন

ম েনেম যাoয়ার জন

। 

n করেত হেল ভােলা ব

গতর্  কাদা িদেয় বn

তর জনয্ pয্ািsক শীে

সিম আশপােশ েরেখ জ

                       

র aধীেন সংকিল

চেনর মেধয্, জলেসেচর

েত হেব eবং ধান েk

ক aনয্ েkেতর জিমে
না 
ত 
sা 
িত 

য়া 
uঁচু 

বং 
মণ 

ক-
িম 
লর 
ের 
ক 
তা 

াi 
লা 
েয় 
না 

নয্ 

বাঁধ েদoয়া pাথিমক

n কের িনেত হয়। নত
েট বয্বহার করেত হয়

জল নীেচ েনেম যাoয়

                      

aসমান জি

ফাটেলর জন

i ঁ

লত 

র বয্বsাযুk 15-20

kেত জেলর kিত কম

েত জল ঢুেক যায়।

ক সতর্ ।  

তুন i ঁদেুরর গতর্ , ফা

য়। 

য়া eবং িচড় িচড় ক

                       

জিমেত েkেতর সমসয্া

নয্ জেলর বয্াপক kিত

iদঁেুরর গতর্  

0 িমিলয়ন েহkর ধা

মােত হেব। 

eমন aবsাi eকট

াটল eবং চােষর েমৗ

কের েবিড়েয় যাoয়া 

          ধানচােষ

 
 
 
 

য্া জিম সমা

 

 
িত পাতলা চাষ 

কর

ভােলা বাঁধ
যাoয়া বn
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ানেkেতর জিমেত 

টা আলাদা জিমেত 

ৗসুম জেুড় েকঁেচাi 

বn করেত পারা 

ষর সিবেশষ 

ান করা যােc 

 

িদেয় ফাটল বn 
রা হেc 

ধ জল েবিরেয় 
n করেত পাের 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

 

সূচনা 

কৃিষেkt েথেক পিরপk ধান েকেট সংgহ করাটাi ফসল চাপােনার পdিত। 
ফসল কাটা, গাদা করা, িঠকঠাক কের েনoয়া, মাড়াi, চাফাi,,িনেয় আসা 
ফসল চাপােনার কােজর anভূর্ k। ফসল চাপােনার utম পdিত সবর্ািধক 
ফসল সংgহ eবং শেসয্র দানার eবং ণমােনর kিত হoয়া েথেক বাচােত 
পাের। ফসল চাপােনা হােত কােs িনেয় েকেট বা যািntকভােব কmাiনড 
হারেভsার (Combined harvester) eবং য্াসার (Thresher) িদেয় 
করেত পারা যায়।  

ফসল চাপােনার সময় েকন জানা জ রী ? 

kিত eড়ােনার জনয্ ফসল চাপােনার সিঠক সময় জানা aতয্n tপূণর্। 
েপাকামাকড়, েরাগ-বালাi, iঁদরু, পািখ eবং গাছ েনিতেয় পেড় eবং দানা 
েফেট শেসয্র kিত হেত পাের। শেসয্র ভাল ণমান  eবং ভাল বাজারদর 

পাoয়ার জনয্ সময়মেতা ফসল চাপােনা িনি ত করেত হয়। 
যথাসমেয়র পূেবর্ ফসল কাটেল শেসয্র দানা পু  হয় না eবং aপিরপk 
থােক। িবলm কের ফসল কাটেল দানা েফেট যায় eবং ধান েভে  যায়। ফসল 

চাপােনার সমেয়র uপর িনভর্ র কের ধান গজােনার সmাবনাi pভাব কের। 

ফসল চাপােনার সময় েকমন কের িনধর্ারণ করেত হয় ? 

ফসল চাপােনার সময়  িভn িভn uপােয় িনধর্ারণ করা হয়। 

আdর্ তার পিরমাণ 

শেসয্র আdর্ তার পিরমাণ 20 েথেক 21% মােঝ থাকা দরকার (শসয্ের িসkতার িভিtেত)। শেসয্র দানা িল দঢ়ৃ হেত হয় তেব দাঁেতর মােঝ 

িনেয় চাপ িদেল েভে  যাoয়া uিচত নয়। 

pিত কাiচ েথােড় পাকা ধােনর সংখয্া 

যখন 80-85% শেসয্র দানা খেড়র রং েনয় তখন ধান কাটেত হয়। 

বপেনর পের পাকার জনয্ লাগা িদেনর সংখয্া 
যিদo eটা িনভর্ র কের ধােনর জাত/সংকরজাত, চােষর েমৗসুম, লাগােনার পdিত, চাষ-কােজর পdিত, আবহাoয়া eবং কৃিষ পিরেবশ, 
তেব সাধারনত, দীঘর্ েময়াদী জােতর জনয্ 140 িদেনর পর, মাঝারী েময়াদী জােতর জনয্ 120-140 িদন eবং hs েময়াদী জােতর জনয্ 
110 িদেনর কম। 

শীষ েবর হoয়ার পর পাকার জনয্ লাগা িদেনর সংখয্া 

 েমৗসেম ফসল চাপােনার জনয্ uপযুk সময় শীষ েবর হoয়ার পর 28 েথেক 35 িদন। িসk েমৗসেম ফসল চাপােনার জনয্ uপযুk 

সময় শীষ েবর হoয়ার পর 32 েথেক 38 িদন। 

ফসল চাপােনার জনয্ িবেবচনার aনয্ িবষয়বs 
ফসল চাপােনা eমনভােব পিরকlনা করেত হয় যােত িহম বা বষর্ােত িভেজ আdর্ তা েবেড় না যাoয়ার জনয্ যত শীেঘ্র সmব মাড়াi কের 
িনেত হয়। 

যখন শেসয্র পৃ ভােগর আdর্ তা aিধক হয় (েযমন-বষর্াi িভেজ), তখন পৃ ভােগর আdর্ তা িকেয় েনoয়ার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
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aসেমর িনবর্ািচ

সূচনা 
ধান কােনার 
সাধারনত ধান চাপা

থেক 26% মেধয্ থা

বা aসমান েকােল 

kিত সাধন হয়। 
ধান িঠকমেতা 

হয়। 
uc তাপমােন e

েবিরেয় েনoয়া চ

শেসয্র দানার 
জনয্ বা  42o

aংkেরাdম eবং 

ফসেল আdর্ তার 

আkমেণর সিkয়

ধান কােনার জন

• মাড়াi কের ধ

েদoয়া সিঠক ন

• েভজা জায়গা 

ফসল ভােলাকে

• ভা ার জনয্ ধ

হয়, যােত ভা

• 8-12 মােসর 

আdর্ তাi আনেত

• 8-12 মােসর জ

ধান কােনার পd

ক. েরােদ কােনা-

pেয়াজন েবিছ eবং ত

সেবর্াtম ণমােনর

• ধান পাত

• পৃ তল েথ

• বিৃ র আস

• ধান িল ব

• ফসেলর ত

ধান কােনা প

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

t 
ােনার সময় শেসয্র 

থােক। কােনায় িবল

ধানশেসয্র পিরমাণ

কােনা না হেল ধােন

বং ধান পের িসk 

চােলর পিরমাণ কেম য

সন, ছtাক eবং েপ
 েসিnেgেড uপর

সজীবতার kিত হয়

র পিরমাণ aিধক 

য়তা বিৃd হয়। 
নয্ িকছু পরামশর্ 

ধান েকােত হয়। গ

নয়। 
eবং aসুষম কাে

ের পির ার কের িনে

ধান িকেয় িনেয় 1

ার পিরমাণ  কেম য

সংরkেণর জনয্, ধ

ত হয়। 

জনয্ বীজ িহসােব সং

dিত 

- কম খরেচর জনয্ e

তাপমান িনয়ntণ কিঠ

র জনয্ 

তলা sর কের (3-5 েস

থেক আdর্তা েষ েন

আসেল ফসল েঢেক িদেত

বার বার, কমেস কম

তাপমান eবং আdর্ ত

পdিত               

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

আdর্ তার পিরমাণ 2

লm, আংিশক কােন

ণগত o ণগত মােন

নর বয্াপক হাের kি

হেয় েগেল ধান েভে

যায়। 
পাকামাকেড়র িkয়া
র  তাপমােন শেসয্

য়। 
থাকেল কীটপতে

গাদা কের ধান কাে

ােনা েরাধ করেত হে

েত হয়। 
14% আdর্ তায় আনে

যায়। 
ধান িকেয় 12-14

ংরkেণর, জনয্ ধান 

eিশয়ায় ei পdিত  

িঠন। 

সিম) ছিড়েয় িদেত হ

নoয়া বn করেত eক

েত হয়। 

ম 30 িমিনেটর বয্ব

তা িনরীkণ করেত হয়

                       

র aধীেন সংকিল

24 

না, 

নর 

িত 

ভে  

য়ার 
সয্র 

র 

েত 

হেল 

েত 

% 

িকেয় 9-12% আd

ধান কােনার eখেন

হয়। 

কখানা তারপুিlেনর শ

বধােন,   নাড়া-চাড়া ক

য়। 

                      

 

 
 

 

লত 

dর্ তাi আনেত হয়। 

না সবেচেয় পছnসi

শীট িবিছেয় িদেত হয়

কের িদেত হয়। 

                       

 

 

i পdিত। তেব ei প

য়। 

           ধানচােষ
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

খ. েসালার বাবল ায়ার (Solar bubble dryer)- কৃষক, িঠকাদাr, েছাট ধান িমেলর (Rice mill) জনয্ ei dায়ার uপযুk। 

ধারণ kমতাঃ 0.5-1 টন/ pিত বয্াচ (Batch)। কােনার সময় 6-8 ঘnা। বিৃ র সময় 2 িদন লাগেত পাের। বৃি  েথেক ফসল বাচান, 

েসৗর শিkেক তাপ শিkেত পাnt ঘটান।  বাতাস ফসেলর uপর চালায়। 
গরম বাতাস িদেয় কােনা 

গ. য্াট েবড বয্াচ ায়ার (Flat Bed Batch dryer-) কৃষক, িঠকাদাr, েছাট ধান িমেলর (Rice mill) জনয্ ei dায়ার uপযুk। 

ধারণ kমতাঃ 4-10 টন/ pিত বয্াচ (Batch)। কােনার সময় 6-8 ঘnা। ধােন তুষ িদেয় jালােনা চুিl িদেয় বাতাস গরম করােনা হয়। 
বাতােসর গিতেবগঃ 0.2 িম/েসেকn, কেনা বাতােসর তাপমানঃ 430 েচ, sূেপর গভীরতাঃ 30 েসিম, কােনার হারঃ1-1.5% / েহkর 

ঘ. ির-চারkেলিটং বয্াচ ায়ার (Re-circulating Batch Dryer)- ধান িমল eবং সমবায় সমিতর জনয্। ধারণ kমতাঃ 4-10  

টন/ pিত বয্াচ (Batch)। কােনার সময় 6-8 ঘnা। 
• সুিবধাঃ সমান ভােব কােনা, sয়ংিkয় ভােব চািলত, সsা 
• aসুিবধাঃ যািntক সর ােমর ভা ন 

ঙ. কিnিনuয়াস ে া ায়ার (Continuous Fow Dryer)- বৃহৎ বয্বসািয়ক pিত ােনর জনয্। ধারণ kমতাঃ 10 টন/ঘnা 

কােনার সময় 1-2% pিতবার পার হেয় যাoয়াi। 
• সুিবধাঃ uc ধারণ kমতা, sয়ংিkয় ভােব চািলত,  

aসুিবধাঃ বয্য়ব ল, চালােনার জনয্ বহৃৎ পিরমােণর ধােনর pেয়াজন 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

 
ধােনর ণমান িক ? 

ধােনর ণমান বলেল- িনিদর্  বয্বহারকারীর িনিদর্  বয্বহােরর জনয্ 
ধােনর েজেনিটক, শারীিরক eবং ৈজব-রাসায়িনক ৈবিশে য্র সমাহােরর 
আবশয্কতােক বঝুেত হয়। শেসয্র দানার ণমান সেবর্াtম পযর্ােয় থােক 

যখন eটাi শারীরবtৃীয় পিরপkতা পায়। ধানচােষ দরকারী িজিনেসর 

eবং uপযুk বয্বsাপনার েযাগান না ধরেল ধােনর ণমান িনm হয়। 

ফসেলর ণমান িকেসর dারা িনধর্ািরত হয় ? 

শেসয্র জােতর ৈবিশ য্ eবং ফসেলর uৎপাদেনর, চাপােনার, 
pিkয়াকরেণর সমেয়র  

জােতর ৈবিশ য্ 
eটার anভূর্ kঃ 

• রাসায়িনক ৈবিশ য্ঃ (িজেলিটনাiেজসেনর তাপমান 
(Gelatinization temp.), eপােরn eমাiেলজ কনেটn 
(Apparent amylase content), েজল কিnসেটিn Gel 
consistency), eলকািল spয্ািদং ভয্াল ু (Alkali 
spreading value), গn (Aroma) 

• আকৃিত 
• আকার 
• শেসয্র দানার রং 
• আয়তেনর ঘনt (Bulk density) 
• তােপর পিরবািহতা (Thermal conductivity) 

শারীিরক ৈবিশ য্ 
e িল sাভািবক জাত ৈবিশ য্ বা িনধর্ািরত জাত ৈবিশে য্র পিরণিতর 
ফল। আবহাoয়ার tপূণর্ ৈবিশ য্ 

• আdর্ তার সাময্তা 
• শেসয্র িব dতা 
• শারীিরক eবং কীটপতে র kিত, িচড়-খাoয়া শসয্ 
• aপিরপk শেসয্র uপিsিত 
• িমিলং (Milling) সংkাnীয় ৈবিশ য্ (ধানঃ চােলর aনপুাত 

(Head rice recovery), শসয্দানার েজােখর মাtা (Grain dimension), তা (Whiteness), িমিলং িডgী (Milling 
degree) eবং েড়া- েড়া ভাব (Chalkiness) 

uপেভাkার দিৃ েত ধােনর pাসংিগক ণমােনর পিরমাপ িমিলং (Milling) সংkাnীয় ৈবিশ য্ িল িনি ত কের। uপেভাkার পছn ধােনর 

গn, িজেলিটন কনেটn, দানার আকার, েকামলতা, আঠােলা ভাব, কিঠনতার uপর িনভর্ র কের। িভn েভৗেগািলক a েলর পছno িভn 

হয়। 
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সূচনা 
বীজ eকটা জীবn িজ
pিkয়ার মােঝ িদেয় 
হয়। utম ণমােনর 

বীজ uৎপাদন পdি
দ’ুেটা পdিত িদেয় সা
uৎপাদন করেত পারা

anর্জাত ধােনর বী

সাধারণ বা an র্জাত 
Egg) িনিষk (Fert

• eকi aণমু
• eকi গােছ
• eকi জােত

যখন কৃষক সমg েk
বীজ হয়। 

সংকর বীজ (Hybr

যখন িভn জােতর ধা
হয় তখন সংকর জােত

জােতর মােঝ সংেযাগ

িজনগত িব dতা রk

িজনগত িব dতা রk
বা সংকরায়ণ ঘটােনা

সংকর বীজ

সংকর বীজ uৎপাদেন

pযুিkিবেদর dারা পির

বীজ uৎপাদন    

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

জিনস যােক ফলােত 
িনেয় সজীব কের ে
বীজ uৎপাদনশীলত

িত 
ধারণ বা an র্জাত (
রা যায়। 

ীজ (Inbred rice s

ত ধােনর বীজ uৎপা
tilized) হেব পরাগের

মু রীর (Spikelet)
ছর িভn aণমু রীর 
তর গােছর aণমু রী

kেত eকi জােতর চ

id seed) 

ােনর পরাগেরণ ুিদেয়
তর uৎপিt হয়। স
গ কের করা pথম িফি

kা করার জনয্ সংকর

kা করার জনয্ দ'ুিট 
ার দরকার। 

জ uৎপাদেনর জায়গা

নর জনয্ aতয্n ভাল

িরচািলত করেত হয়।

                       

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

হয়, চাপােত হয় eব
েরেখ পেরর চােষর
তা 5-20% বিৃd কর

Inbred) uc ফলন

seed) 

াদন হয় যখন িডmা
রণ ুিদেয় যা ঝের পেড়
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বীজ েকন pামাণীকরণ করেত হয় ? 
uc মানদেnর eবং িজনগত ভােব িব d জােতর বীজ কৃষকেদর েযাগান ধরাটাi বীজ pমাণীকরেণর uেdশয্। pমাণীকৃত বীজ িজনগত 

ভােব খাঁিট, uc aংkেরাdম eবং pাণশিk যুk, eবং uc মানদেnর (েরাগবালাi eবং kিতgs বা aপিরপk বীজ মkু)। 
বীেজর ে ণী 
bীডার বীজ (Breeder seed) 
bীডার বীজঃ eটা eকটা নতুন জােতর যার সবেচেয় েবিশ িব dতা থােক eর uৎপাদন, unীতকরণ, িনয়ntণ eবং েযাগান pজননিবদ বা 
তােদর pিত ােনর মারফত হেয় থােক eবং ei বীজ ফিলেয় সংখয্াবিৃd করা যায়। 
িভিt বীজ (Foundation seed) 

eটা pজনন বীেজর পেরর pজেnর বীজ। ei বীজ কৃিষ গেবষণা েকেndর িবষয়া, বীজ িনগম, pিশিkত কৃষেকর dারা িজনগত িব dতা 

eবং জােতর পিরচয় akু  েরেখ হেয় থােক। 
pামািণতকৃত বীজ (Certified seed) 

eটা িভিt বীজ েথেক uৎপািদত বীজ। ei pকােরর বীেজর uৎপাদন িনধর্ািরত নীিত িনয়ম েমেন বাছাi করা কৃষক, কৃষক uৎপাদক 

সংsা, কৃষক uৎপাদক pিত ােনর dারা করা হয়। aনেুমাদেনর আেগ pমাণীকরণ সংsা িদেয় eর চাষ eবং বীেজর পিরদশর্ণ করা হয়। 
ei pকােরর বীেজর চাষ কের তার uৎপািদত ফসেলর বীজ বয্বসািয়ক িভিtত ফলােনার জনয্ বয্বহার করা হয়। 
বীজ যাচাiকরণ (Seed testing) 

সংgহীত বীজ িকেয় eবং aনয্ pিkয়া সmূণর্ কের তার নমনুা গেবষণাগাের যাচাiকরেণর জনয্ জমা েদoয়া হয়। 
ei বীজ িল পরীkাগাের নীেচর ৈবিশ য্ িল যাচাi করা হয় 

• জােতর িব dতা 
• আগাছা eবং aনয্ শেসয্র বীেজর uপিsিত 
• aৈজব িজিনেষর uপিsিত 
• aনয্ জােতর uপিsিত 
• aংkেরাdম 
• আdর্ তার পিরমাণ 

িবিভn েদেশ িবিভn ণেকর মানদেnর িভিtেত বীজ pামািণকৃত করা হয়। বীজ pামাণীকরেণর জনয্ ভারেতর িনধর্ািরত চরকারী 
মানদn 

 
সূচক িভিt বীজ (%) pামাণীকৃত বীজ 

(%) 
িব d বীজ (নযু্নতম) 98 98 

aনয্ জাত (শেসয্র দানা/েকিজ) ( aিধকতম) 10 20 

আগাছা eবং aনয্ শেসয্র বীেজর (শেসয্র দানা/েকিজ) (% aিধকতম) 10 20 

aৈজব পদাথর্ (aিধকতম) 2 2 

aংkেরাdম (aিধকতম) 80 80 

আdর্ তার পিরমাণ  13 13 

বা d পাti রাখা বীেজ আdর্ তার পিরমাণ  8 8 

 
 
 

বীজ pামাণীকরণ                                                                                                     ধানচােষর সিবেশষ 
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সূচনা 
কৃিষর জনয্ বীজ pাথিমক uপাদান, েস জেনয্ eর সেতজতা eবং পেরর ফসেলর uৎপাদনশীলতার জেনয্ eেক গজােত, চাপােত eবং সিঠক 
পdিত িদেয় pিkয়াজাত করেত হয়। বীেজর সkমতা বাড়ােত েয িল ণক aবদান রােখ, েস িলর সমাহােরi বীেজর মানদn। 
েরাপেনর, বিৃdর, কাটােনার, pিkয়াকরেণর eবং সংরkেণর সময়কােলর আবহাoয়ার uপর eটা িনভর্ র কের। ৈজব eবং aৈজব uভয় 

uপাদােনi বীেজর বিৃd eবং মানদেnর uপর pভাব িবsার কের। 
বীেজর মানদেnর t 
ফসেলর ফলেন unত জাত/সংকর জােতর ভাল মানদেnর বীজ 5-20% uৎপাদন বিৃdেত সহায়তা কের, তেব ei বিৃdর হার aনয্ানয্ 
uপাদােনর uপর pতয্k ভােব সমানপুািতক। েয িল unত মানদেnর বীজ কৃষকেদর ফসল ফলােত সহায় কের, o িলর নীেচর ৈবিশ য্ 
সমহূ থাকেত হয়- 

• সবেচেয় কম েরাপেনর হার 
• েkেত aিধকাংশ গেজ uঠা বীজ  
• নযু্নতম পুনর েরাপন/খালী জায়গা পূরণ 
• চারার সবল pিতsাপন 
• গাছ সমান ভােব িটেক থাকা 
• dত বিৃdর হার eবং ৈজব eবং aৈজব চােপর িব েd pিতেরাধ kমতা 
• eক সমেয় পিরপkতা 

বীেজর মানদেnর মাপেজাখ 
যিদo িবিভn েদেশর বীেজর জনয্ িভn িভn মানদেnর বয্বsা আেছ, তেব তেলর 
সূচক বয্বহার কের বীেজর ে ণী িবভাজন করা হয়।  

anভূর্ k পরীkা িলঃ 
• জােতর িব dতা 
• aনয্ শেসয্র বীেজর েভজাল িম ণ 
• আগাছা eবং aনয্ শেসয্র বীেজর uপিsিত 
• aৈজব িজিনেষণ uপিsিত 
• aংkেরাdম 
• আdর্ তার পিরমাণ 

              বীজ pানাণীকরেণর জনয্ aসেমর িনধর্ািরত সরকারী মানদ  
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সূচক িভিt বীজ pামাণীকৃত বীজ 

িব d বীজ (% নযু্নতম) 98 98 

aনয্ জাত (শেসয্র দানা/েকিজ) (% aিধকতম) 10 20 

আগাছা eবং aনয্ শেসয্র বীেজর (শেসয্র 
দানা/েকিজ) (% aিধকতম) 

10 20 

aৈজব িজিনস (% aিধকতম) 2 2 

aংkেরাdম (% aিধকতম) 80 80 

আdর্ তার পিরমাণ (%) 13 13 

বা d পাti রাখা বীেজ আdর্ তার পিরমাণ (%) 8 8 
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আi আর আর আi সুপার বয্াগ (IRRI Supar bag) বাতাস d সংরkেণর সূেtর সsা uপায় কৃষক eবং pেসসরেদর (Processor) 
েদারগড়াi েপৗেছ িদেc। ফসল দানা eবং aনয্ শসয্ িনরাপেদ বীঘর্কালীন সমেয়র জনয্ রাখার জনয্ আi আর আi আর সুপার বয্াগ 

কৃষকবাnব সংরkেণর বয্াগ। ei সুপার বয্াগ িল সাধারণ বয্ােগর (পিলpপাiিলন বা পােটর বsা) েভতের eকটা আsরণ েসলাi কের 

েনoয়া েবেগর মেতা। 
সুপার বয্াগ েকন জ রী eবং eটাi েকমন কের কাজ কের ?  

চেল থাকা সংরkেণর পdিত েথেক সুপার বয্ােগর নীেচর লাভ িল থােকঃ 
• বীেজর aংkেরাdম সময়সীমা 6 মাস েবেড় 12 মাস কের 
• সংরkেণর সমেয়র কীটপত  িনয়ntণ (রাসায়িনক িবনা) 
• সংরkণ কের রাখা ধান 10% বািছেয় েদয় 

সুপার বয্ােগ সংরিkত কের রাখা ফসল বা বীেজ বািহেরর আবহাoয়া েথেক aিkেজন eবং জল ঢুেক যাoয়া hাস কের েদয়। সিঠকভােব 

বn কের রাখেল, েভতের রাখা ফসল eবং কীটপতে র সন 21% েথেক 5% নািমেয় আেস। সন hােসর ফেল কীটনাশক বয্বহার না 
করা সেtto বয্ােগর েভতেr pিত েকিজ শেসয্র দানাi েবিচভাগ েkেt 10 িদেনর মেধয্i জীিবত কীটপতে র সংখয্া eকটার েথেকo hাস 
হেয় যায়। বয্ােগর েভতের  ফসেলর আdর্ তা িনয়িntত sায়ীtর জনয্ শেসয্র দানা িলর eকবার িসk হoয়া eবং eকবার  হoয়া বn 

হেয় যায়। ei sায়ীtর জনয্ শেসয্র দানাi ফাটেলর পিরমাণ কিমেয় আেস তাi িমিলংেয়র (Milling) পের চাল েবিছ পাoয়া যায়।  

সুপার বয্াগ েকমন কের বয্বহার করেত হয় ? 

বতর্ মান সুপার বয্ােগ 50 েকিজ পযর্n শেসয্র দানা বা বীজ সংরkণ করেত পারা যায়। (eকi ধরেণর পdিতেত বহৃৎ পিরমােণর শেসয্র 

দানা সংরkণ করেত পারা যায়) । সুপার বয্াগ sাপেন ছয়টা পদেkপ িনেত হয়ঃ 

1) শেসয্র দানা ভােলা কের িকেয় িনেত হয় 
• শেসয্র দানা িকেয় আdর্ তা 14% নািমেয় আনেত হয় 
• বীজ িকেয় আdর্ তা 12% নািমেয় আনেত হয় 

2) সাধারণ সংরkণ বয্ােগর (পিলpপাiিলন বা পােটর বsা) েভতর সুপার বয্াগ ঢুিকেয় িদেত হয়  
3) কেনা বীজ বা শেসয্র দানা িদেয় সুপার বয্াগ ভিরেয় িদেত হয় 
4) aিতিরk বাতাস সিরেয় িদেত হয়। মখুখানা পািকেয় িদেয় দ’ুেটা ভাঁজ িদেত হয় 

5) pয্ািsক মখুখানা ভাঁিজেয় রারাব বয্াn বা টয্াপ িদেয় েবেঁধ িদেত হয়। 
6) বাiেরর সাধারণ সংরkণ বয্াগটা বn কের িদেত হয়, সুপার বয্াগটা যােত ফােট না তা লkয্ করেত হয় 

িনি ত কের িনেত হয় 

• বীজ বা শেসয্র দানা uপেচ না পড়া্র pিত লkয্ রাখেত হয়। 

• সুপার বয্াগটা যােত ফােট না বা kিতgs না হয় তা লkয্ রাখেত হয়। 

• সুপার বয্ােগ ধের শেসয্র দানা নাড়া-চাড়া করেত হয় না, সাধারণ সংরkণ বয্াগটাi ধের eখােন েসখােন িনেত হয়। 
• ভােলাভােব বn করেত হয় 

• িকছুিদন পের িনরীkণ করেত হয়। ভােলাভােব বn না করেল েভতের কীটপত  থাকেত পাের। ফাঁক েদখেল ভােলাভােব বn 

করেত হয়। 

 

 

 

 
 

আi আর আর আi  সপুার বয্াগ                                                                             ধানচােষর সিবেশষ 
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মুk াম মাড়াi যnt (Open Drum Thresher) েকমন কের uপাn কৃষকেদর সহায় করেত পাের ?  
মkু াম মাড়াi যnt মাড়াiের কােজ uপাn কৃষক/stী কৃষকেদেক জিড়ত কের। eটার বয্বহার stীেদর জনয্o সহজসাধয্ হয় eবং eটা 

শারীিরক ম কের করা মাড়াi েথেক সsা। 
ধােনর মাড়াi, ঝাড়াi eবং চাফাiর কাজ, eেকর পর eক কের িতনেট কাজ ধােনর 
আিট িল মkু াম মাড়াi যেntর uপর ধের েথেক করেত পারার জনয্ eটাi কাজ করা 
সহজ। 
ei যntটাi বাড়ীর পু ষ eবং stীেদর শারীিরক ম িদেয় করােনা মাড়াiেয়র ক  hাস 
কের। শ্সয্ দানার েলাকসান eবং kিত hাস কের কৃষকেদর ভােলা মানদেnর ধান 

েদয়। 
মাড়াi কের েনoয়া ধান সরাসির বয্ােগ ভিরেয় িনেয় aিবলেm িবkী করেত পারা যায় 
বা পের িকেয় িনেয় িবkী করেত পারা যায়। 
মkু াম মাড়াi যnti মাড়ােয়র বয্য় hাস কের কৃষকেক aিধক টাকা eবং িবকেlর 
সুিবেয় েদয়। 
 
মুk াম মাড়াi যnt েকমন কের কাজ কের ? 
ei যntটা িডেজল চািলত। 
চাকা লাগােনা থাকার জনয্ ei যnt eখােন েসখােন চািলেয় িনেয় েযেত পারা যায়। াম 
মাড়াi যেntর িসিলnাের uপর 2 বা 3 জন কৃষক ধােনর আিট ধের রাখেত হয় eবং 
িসিলnারটা ঘিড়র কাঁটার িদেক ঘূের ধান িল আিট েথেক পৃথক কের েদয়। ধােনর 
আিট িল মাড়াi যেnt িনেয় যাoয়ার eবং মাড়াi করা ধান সংgেহর জনয্ 1 জন 
কৃষকেক িনেয়াগ করেত হয়। 
আেয়র িবকl uৎস িহসােব াম মাড়াi যnt 
কৃষক ei যntেক aনয্ কৃষকেক ভাড়াi িদেয় aিতিরk আেয়র uৎস িহসােব বয্বসােয়র পিরকlনা করেত পাের। চরকারী ভতুর্ িক বা 
unয়ন আঁচিনর (Government policies like subsidies and promotion) সুিবধা িনেয় মkু াম মাড়াi যেnt িবিনেয়ােগর জনয্ 
কৃষেকক পরামশর্ িদেয় সাহাযর্ করেত পারা যায়। 
সুিবধা িল 

• বাড়ী বা ভাঁড়াের আনার ক  বািচেয় চাপােনা ধান েkেতi মাড়াi করেত পারা যায়। চাকা লািগেয় িনেয় eখােন-েসখােন 

সহেজi চািলেয় িনেত পারা যায়। 

• মাড়াiেয়র পর সmূণর্ লmা খড় পাoয়া যায়। িডেজল চািলত। িবদৎুেতর দরকার েনi। 

• kুd কৃষকেদর িঠকােত পিরেষবা িদেত পারা যায়। পয্ােডল ে সার েথেক pিত বয্ােগ কম বয্য়। 
ৈবিশ য্ 
 

ধারণ kমতা pায় 0.4-0.5 টন/েহkর 
iি ন 4.5 eiচ িপ িডেজল iি ন (0.6-0.8 িলটার/েহkর) 
ৈদঘর্ eবং বয্াস 4-5 ফুট eবং 2 ফুট 
সেবর্াc আর িপ eম 550 
মাড়াi দkতা 95% েথেক aিধক 
চাফাi দkতা 90% েথেক aিধক 
ভা ন % (Breakage) 2% েথেক কম 

 
 

াম মাড়াi যnt- uপাn কৃষেকর জনয্ বয্বসােয়র eক সিুবধা                              ধানচােষর সিবেশষ 
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সূচনা 
খামােরর দkতা eবং eর েথেক সবর্ািধক লাভ আহরেণর জনয্ সিঠক আকােরর eবং pকােরর যেntর িনবর্াচন aপিরহাযর্। খামার বা 
বয্বসােয়র জনয্ মানাসi যnt িনবর্াচন কের েনoয়া eকটা ধােপ ধােপ করা pিkয়া েযটাi সবেচেয় জ রী কাজ িল, e িল সmূণর্ করেত 
লাগেত পারা সময় eবং pিতটা কােজ লাগেত পারা সময় সব বেুঝ িনেত হয়। 
মানানসi কের েনoয়া পdিত 
1. সবেচেয় tপণূর্ কাজ িনি ত কের েনoয়া 
pেতয্ক খামােরর জনয্ িকছু tপূণর্ কাজ থােক েয িল চােষর েমৗসেম করেত 
হয়। aেনক ধান েkত করা a েল মািট চােষর জনয্ uপযুk কের েনoয়া eবং 

ফসল চাপােনা সবেচেয় tপূণর্ কাজ। 
2. pিত ঘnাi সmণূর্ করেত লাগা জিমর পিরমাণ িনি ত কের 
েনoয়া 
যেntর আকার eকটা িনিদর্  সমেয় কত পিরমােণর জিমর কাজ সmূণর্ করেত 
হেব eবং যেntর দkতার uপর িনভর্ র কের।  
3. কােজর দkতা 
eকটা কা্েজর জনয্ হােত েনoয়া সব সময় uৎপাদনশীল হেত পাের না। েযমন- 
চাষ করার সমেয়র কােজর দkতা 50-75% হেত পাের eবং eটা িনভর্ র করেব 
খামােরর আকৃিত, জিমর aবsা, eকসমেয় eকািধক যেntর বয্বহার eবং যnt 
বয্বহার করা বয্িk কতবার কাজ বn কেরেছ। 
4. কােজর গিত 
কােজর গিত িনভর্ র কের শিkর uৎস, যেntর pকার, মািটর pকার eবং আdর্ তার পিরমাণ। eকটা 4- iল য্াkর দkভােব pিত ঘnাi 

5-8 িকিম চালােত পারা যায় তেব 2- iল য্াkর দkভােব pিত ঘnাi 3-5 িকিম চালােত পারা যায়। জn িদেয় কাজ করেল জnটার 

eবং চালােনা বয্িkর uপর িনভর্ র করেব- েযটা সাধারণত pিত ঘnাi 1-3 িকিম হয়। 
5. যেntর psতা 
কােজর গিত eবং pিত ঘnাi কত পিরমােণর জিমর কাজ সmূণর্ করেত পারা যায় েজেন েনoয়ার পর, গািণিতক সুt pেয়াগ কের যেntর 
psতা েজেন িনেত পারা যায়। জিমর েktফল বগর্িমটাের িহসাব কের িনেয় eেক pিত ঘnাi যেntর গিতেবগ িমটাের েজেন িনেয়, জিমর 

েktফলেক যেntর গিতেবগ িদেয় ভাগ কের যেntর psতা জানেত পারা যায়। 
6. য্াkেরর pেয়াজনীয় শিk িনি ত কের েনoয়া 
াkের সংযুk সর ােমর pকার eবং মািটর aবsা েদেখ য্াkর সংযুk সর াম টানার জনয্ লাগেত পারা শিkর পিরমাণ িনি ত করেত 

পারা যায়। চােষর েবিছর ভাগ pাথিমক বয্ব ত কােজর সর াম pিত িমটার টানার জনয্ শিkর pেয়াজন হয় 400-600েকিজ। 
আনষুংিগক কােজ বয্ব ত সর াম টানার জনয্ শিkর pেয়াজন হয় eর 75%। 
7. pেয়াজনীয় শিk 
সর ােমর psতা, সর াম টানেত লাগা শিk, সmখু িদেকর গিতেবগ, য্াkেরর iি ন শিkেক টানা শিkেত পাnর করা দkতার uপর 
pেয়াজনীয় শিkর পিরমাণ িনভর্ র কের। 
iি ন শিk িনধর্ারেণর সমীকরণঃ 
iি ন শিk= েমাট টান xগিতেবগ x য্াkেরর শিk/ 3.6 
8. aনয্ িবেবচনার িবষয় 
য্াkর িনবর্াচেন aনয্ কেয়কটা সূচক যাচাi কের িনেত হয়। য্াkেরর িগয়ােরর সংখয্া, টানার সkমতা, েকমন ধরেণর কােজ eটােক 

বয্বহার করেত পারা যায় eবং eর পিরেষবা eবং খুচেরা যntাংেশর বয্বহার। ei কথাটা aনয্ সব খুচেরা যntাংশ থাকা সর ােমর েkেto 

pেযাজয্ eবং য্াkর বা সর ােমর েকনা দােমর েচেয়o সািভর্ স বয্াক-আপ পাoয়াটা aিধক জ রী। 
 
 
 

খামােরর আকােরর সে  মানানসi যnt                                                                   ধানচােষর সিবেশষ 

 

 
 



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 78 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

সূচনা 

য্াkর চালােনার আেগi নীেচর পdিত েমেন চলেত হয়ঃ 
1) খামাের যাoয়ার আেগ য্াkর পরীkা কের েদেখ িনেত হয়। 
2) রাsাi চালােনার আেগ িপেচর চাকার েbক eকসে  লািগেয় িদেত হয় 

3) জিমেত কাজ চালােনার আেগ জিমর aবsা েদেখ িনেত হয়। 
4) িসট েবl (Seat belt), aনয্ানয্ সুরkার িজিনস- {roll over protective structure (ROPS), falling objects protective 

structure (FOPS)} eবং পাoয়ার েটক-aফ {Power take-off (PTO}) সিঠক aবsায় থাকাটা িনি ত কের িনেত হয়। 

5) য্াkর চাল ু করার আেগ িলভার িল িনu াল (Neutral) aবsায় িনেয় আসেত হয়। েkেত কাজ করার আেগ চাকা িলর 

আলগাভােগ েbক টানেত পারার সুিবধার জনয্ েbক পয্ােডল িল খুেল িদেত হয়। 

6) য্াkর চেল থাকা aবsায় িগেয়র বদলােত হয় না। 

7) PTO েঢেক রাখেত হয়। PTO shaft েঢেক না রাখা য্াkর দঘুর্টনার মখুয্ কারণ। 

8) 4-wheel য্াkর সামেন চাকা িদেয় খামাের চালােত হয়। রাsাi চালােনার সময় সামেনর চাকা চাল ুেরেখ চালােল wind up হেয় 

transmission kিত হেত পাের। 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

9) সিঠক িগয়ার েবেছ িনেত হয়, aিধক খামােরর কাজ pিত ঘnাi 5-8 িকিম গিতেবেগ করা যায়। েভজা জিমেত তেলর িগয়ার 

িদেয় কাজ করেত হয়। 

10) কামােরর কােজ হাত েbেকর বয্বহার করেত হয়। পিরবহেনর সময় পােয়র েbেক বয্বহার করেত হয়। 

11)  িনিদর্  গভীরতাi eকটা সর াম িদেয় কাজ করার সময় যখন চাকা িঠকমেতা ঘূের না তখন নীেচর িগয়ার লাগােত হয়। 

12) ঢাল ুজিমেত কাজ করার সময় হঠাৎ চাল ুকের েদoয়া বা বn কের েদoয়া করেত হয় না। ঢাল ুজিমেত uপর নীচ কের য্াkর 

চালােত হয়, আড়াআিড় কের কখেনা চালােত হয় না। িদক বদলােনার সময় আেs আেs চালােত হয়। েযখােন য্াkর িপছেল বা 

uেl েযেত পাের েসখােন চালােনা uিচত নয়। জিমেত থাকা গতর্ , পাথর eবং েশকড় eিড়েয় চালােত হয়। 
13) িনেজর আtিব ােস েদেখ িনরাপেদ য্াkর eবং সর াম িল চালােত হয়। 

চালােনার সময় িনরাপtার বয্বsা 

1) দn (Drawbar) বা বাঁধা (Hitch) জায়গা েথেক টানেত হয়। 

2) apতয্ািশত দঘুর্টনা েথেক রkা েপেত িনয়িntত ভােব ধীের চালােত হয়। 

3) খাড়া uঁচু জায়গাi যাoয়ার সময় uলেটা িদেক িদেয় চালােত হয়। িনরাপদ ভােব চালােনার aসুিবধা থাকা aতয্িধক খাঁড়া uঁচু 

জায়গাi চালােনা uিচত নয়। 

4) চালােনার সময় েকানo মানষু বা প  যােত িবপেদ না পের তা েদখেত হয়। 

5) বােকেটর (Bucket) (যিদ লাগােনা থােক) uপর দিৃ  রাখেত হয়। 

য্াkেরর িনরাপদ পিরচালনা                                                                                 ধানচােষর সিবেশষ 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

সূচনা 
জিম psিতর জনয্ বয্

1) েমাlেবাডর্  p’(M
মাlেবাডর্  p’’জnিদে
eটাi আগাছা মািটর
ভােলাকের aিতkম ক

2) oয়ান-oেয় িডs

oয়ান-oেয় িডs p’ম
দরকার, eবং eটাi ি
ei p’েমরামেত খর
মাকািবলা করায় aি

3)  aফেসট বা টু’-

aফেসট p’দ’ুসাির িড

uেlা িদেক জিম ছুেড়

হেয় যায়। 
আনুসংিগক চােষর 
1) টাiন কািlেভট

eকডাল বা eকািধক

pাথিমক চােষর পর ম

eেক জলমg eবং 

কািlেভটর েশকড় ক

2) িডs কািlেভট

e িল 2 বা 4 টা িড
িডs p’র েথেক যেথ

িডs িল সমান িডেs

eবং পুঁেত িদেয় hাস ক

dত চালােত হয়। 
3) র’টােভটর (Ro
র’টােভটর পাoয়ার 
পােশ িনড়ািন যুk কে
কের িদেয় আগাছাদম

pেয়াজন হয়। aিধক
কের বাঁধা aিতkম
aিধক। 

জিম psিত- চাষ

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

য্ব ত সর াম িল হ

Mouldboard plou
েয় টানা eবং েভজা 
র সে  িমিশেয় দমন 
করেত পাের না। 
s p’(One-way dis

মািট eকিদেক ছুেড় ে
িনেজর মািট েভদ ক
রচ েমাlেবাডর্  p’েথ
িধক কাযর্কর। 
-oেয় িডs p’ (On

িডেsর িনিমর্ত। eক
ড় েফেল। eর ফেল জ

সর াম 
টর (Tine Cultiva

ক দn সমান বয্বধ

মািটর েচলা, আগাছ

 uভয় পিরিs

কােট আগাছা মািটেত

টর (Disc Cultivato

িডেsর সমি  িদেয়
থ  েছাট। িডs িল 

sর েথেক েবিছ আg

কের। দkতা বাঢ়ােন

otavator) 
েটক-aফ {Power 

কের চালােনার িদেক ম
মন eবং মািটর েচলা 
ক েkেt র’টােভটর ে
ম করেত পাের না 

ষকােজর সর াম

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

হয় মখুয্ না হয় আনসু

ugh) 
মািটেত চালােনার জ
কের তেব গােছর k

sc plough)  
েফেল, েমাlেবাডর্  p
করার জনয্ িনেজর o
থেক েবিছ তেব e

ne-way disc ploug

কসাির িডs মািট e

জিমর চাষ েবেড় যায়

tor) 

ধােন রাখা কাঁটা িল

ছা দমন eবং জিম সম

sিতেত বয্বহার কর

ত েফেল েরেখ িনয়ntণ

or) 

য় িনিমর্ত। eর িডs

সমান বা খাঁজ কাট

gাসী। eটাi মািটর ে

নার জনয্ িডs কািl

take-off (PTO})
মািট ঁড়া কের পির
া েভে  েদয়, eবং eট
েভজা জিমেত বয্বহা
eবং েমরামেতর e

ম                      

র aধীেন সংকিল

সুংিগক ভােব ে ণীবd

জনয্ সবেচেয় জনিpয়
kঁদা eবং পাথেরর

’ েথেক eটাi কম শ
oজেন uপর িনভর্ র ক
eটা জিমেত থাকা

gh)  

eকিদেক eবং aনয্

য় eবং জিম েবিশ স

িল িদেয় ৈতির করা

মান করায় বয্বহার

রেত পারা যায়। ট
ণ কের। 

sর আকার oয়ান-

টা হেত পাের। খাঁজ ক

েচলা eবং আগাছা ে

lেভটর 

চািলত চয্াফট (Sh
রচািলত হয়। eটাi 
টা চালােত aিধক শ
ার করা হয়, তেব ভ
বং রkণােবkেণর

                     

লত 

বd করা হয়। 

য় p’। 
বাধা 

শিkর 
কের। 
বাধা 

য্সাির 

সমান 

হয়। 
হয়। 
টাiন 

-oেয় 

কাটা 

েকেট 

haft) 
ঁেড়া 

শিkর 
ভােলা 
বয্য় 
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aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

সূচনা 
জিমর গভীরতাi জে
kেতর জিম pায়শi 

করােনা েথেক ময্ািসন

খাঁচাi ভরােনা চাক
2- iল (2-wheel) 
বিছ কের িপছেল চাি
eবং আগাছা পুঁেত ে
র’টােভটের সংযুk ক
টেন িনেয়o করেত প

3 টা পেয়েn সংযুk 
াম (Rotating drum

uভয় পিরিsিতেত ক

পাডলার জিমেক সমান

সাধারণ র’টােভট’র 
সmূণর্ বd কের িদেত

জিম psিত- কাদ

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

জেলর aনsুাবন না 
i কাদা কের েনoয়া 

ন িদেয় করােনা আিদ 

কা (Cage wheels)

eবং 4- iল (4-wh
িলেয় isােতর ৈতির
েফলার জনয্ বয্বহা
কের বা eর েপছেন 
পারা যায়। 

পাডলার (3-point 
m) eবং নীেচর নাল

করেত পারা যায়, ত

ান কেরo েদয়। 
জিম থকথেক কাদা

ত হয়। 

দা করা সর াম

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

হoয়া eবং আগাছ

হয়। ei কাজটা মা
িবিভn পdিত আেছ

) 
heel) য্াkের যkু
ির খাঁচাi ভরােনা চা
ার করা হয়। eটা
লািগেয় েনoয়া জিম

(H
য

আ
ব

েদ

য

িন

linkage puddler)
ল (shoes) েছাট। সাধ
তেব েkেত জেম থাক

া কের েদoয়ার জেন

ম o ময্ািসন       

 

র aধীেন সংকিল

ছাদমন করার জনয্
ানষু eবং প  িদেয়

ছ। 

k কের জিমেত চাকা
াকা মািট কাদা করা
বেস চালােত পারা

িম সমান করা তkা

হাi ’িটলার 
Hydrotiller) 
যািntক শিkসmn র
আগাছা o aবিশ াং
বায়ু d ’ট (Airtig
দয়। eটাi জলমg প

যাoয়া eবং িনেয় আ

িনেয় আসার জনয্ র’ট

য্াkের লািগেয় েন
েদখেত র’টােভট’ের
ধারণ র’টােভট’র েথ

কা জল থাকেল ভাল

নয্o বয্বহার করেত

 

                      

লত 

য্ 
য় 

া 
া 
া 
া 

র’ট’র িদেয় চালােনা
ংশ পুঁেত েফেল। pয্া
ght float) যুk কের
পিরিsিতেত কাজ ক

আসা সমসয্ার সৃি  ক

ট’েরর বািহর িদেক চ

নoয়া পাডলার (T
রর মেতা, তেব e িল

থেক e িলর psতা

ল। যখন েলজার িন

ত পারা যায়, তেব চ

                      

 

 

া হাi ’িটলার মািট 
াটফমর্ eকখানাi sা
র হাi ’িটলারেক আ
করায় সkম eবং e

কের। িকছু েkেt eে

চাকা লািগেয় েনoয়া 

Tractor mounted 

িল কম মজবতু eবং
েবিছ। eর বয্বহার 

নয়িntত কের চালােন

চালােনার কলকbাi 
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কাদা কের eবং 
াপন কের েনoয়া 
আেগর িদেক েঠেল 
েক খামাের িনেয় 

েক  িনেয় যাoয়া 

া হয়। 
puddlers) 
 eেদর ঘূণর্ায়মান 
েভজা আবং  

না যায় তখন ei 

জল ঢুেক যাoয়া 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

ভু া 
ৈবjািনক নামঃিজয়া েমiজ 

খািরফ (বষর্াকালীন ভু া) eবং রিব (শীতকালীন ভু া) 

চমৎকার ফসল িহসােব ভু ার জনিpয়তা aসেম utেরাtর বৃিd পােc। ei রােজয্ pায় 23 হাজার 
েহkর জিমেত ভু ার চাষ করা হয় eবং বৎসের eর uৎপাদেনর পিরমাণ 38 হাজার টন। pিত 
েহkের ভু ার গড় ফলন 1625 েকিজ। 
আবহাoয়াঃ ভু ার চাষ িবিভn কৃিষ জলবায়ু পিরমnেল eবং েদেশর সমভূিম েথেক পাবর্তয্ a েলর েবিশরভাগ 

জায়গায় 20000 িমটার পযর্n সফলভােব করেত পারা যায়। u  আবহাoয়ার সুচল ফসল িহসােব eিট eমন a েল 

চাষ করেত পারা যায় না েযখােন গড় তাপমাtা 190  েসিnেgেডর েচেয় কম থােক। যখন রােতর তাপমাtা 15.60 

েসিnেgেডর কেম েনেম যায় ভু ার বৃিd বাধাpাp হয়। aংkেরাdেমর জনয্ সবর্িনm  তাপমাtা 100  েসিnেgড, 

তেব মািটর তাপমাtা 16-180  েসিnেgেডর মধয্ থাকেল aংkেরাdম dত eবং কম পিরবতর্ নশীল হেব। তাপমাtা 
200  েসিnেgেড aংkেরাdেম 5-6 িদন সময় লােগ। 
মািটঃ জল িন াশেনর সুবয্বsা থাকা মািট ভু ার জনয্ uপযুk। েবেল eবং েবেল েদাআঁশযুk uবর্র 
মািট ভাল। ঝুম চােষo ভু ার আবাদ হয়। 
জাত িনবর্াচনঃ 
গ া 5: eিট ucফলনশীল ভু ার জাত eবং বীজ েবানার 110-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গড় 
ফলন pিত েহkর 48 kinাল। eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ েরােগর িব েd যেথ  পিরমােণ 
pিতেরাধী। aসেমর সমs কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
িবেবক ভু া হাiিbড 47: ei সংকর ভু ার জাতটা বীজ েবানার 80-90 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। 
গড় ফলন pিত েহkর 69 kinাল। eিটর েমাচা িল uপর িদক সাদা eবং চকচেক হলুদ রেঙর হয়। 
eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ েরােগর জনয্ যেথ  পিরমােণ pিতেরাধক। aসেমর সমs কৃিষ 
জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
িবেবক ভু া হাiিbড 53: ei সংকর ভু ার জাতটা েবানার 70-80 িদেনর মধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন 
pিত েহkর 69 kinাল। eর েমাচা িল চকচেক হলুদ বরেণর। eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ 
েরাগ যেথ  পিরমােণ pিতেরাধ করেত পাের।aসেমর সমs কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
বােয়া 9544: ei সংকর ভু ার জাতটা েবানার 90-110 িদেনর মধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 
73 kinাল। eর েমাচা িল চকচেক হলুদ বরেণর। eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ েরাগ যেথ  
পিরমােণ pিতেরাধ করেত পাের।aসেমর সমs কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
ধাoয়াল: eটা eকটা িম  ভু ার জাত eবং েবানার 11-120 িদেনর মধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন pিত 
েহkর 48 kinাল। eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ েরাগ যেথ  পিরমােণ pিতেরাধ করেত 
পাের।aসেমর সমs কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
নািভoট: ei িম  ভু ার জাতটা েবানার 11-120 িদেনর মধয্ পিরপk হয়। গড় ফলন pিত েহkর 48 
kinাল। eিট খরা pিতেরাধী eবং েবিশরভাগ েরাগ যেথ  পিরমােণ pিতেরাধ করেত পাের।aসেমর 
সমs কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk। 
িবেশষ d বয্ঃ িপেচর বােরর চােষর জনয্ বণর্সংকর ভু া েথেক বীজ রাখা uিচত নয় কারণ পৃথকীকরেনর জনয্ 
ফসেলর aবনিত ভেট। িম  ভু া েথেক pাp বীজ িল িতন েথেক চার বছেরর জনয্ বয্বহার করেল uৎপাদেন খুব েবিশhাস 

হয় না। 
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কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ 
জিমর িনবর্াচন eবং জিম ৈতিরঃ 
েয েকানo জল িন াশেনর ভাল বয্বsা থাকা মািট ভু ার জনয্ uপযুk। েবেল eবং েবেল েদাআঁশযুk 
uবর্র মািট ভাল। ভু ার জনয্ গভীর eবং দঢ়ৃ চােষর pেয়াজন। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ ৈজব eবং aৈজব সােরর সংিম ণ ধু aৈজব সােরর েচেয় ভাল ফলাফল 
েদয়। েগাবর সার বা খামারজাত সার pিত েহkের 5 টন pেয়াগ করেত হয়। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/েহkর 
pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 

নাiে ােজন (N) 60 iuিরয়া (Urea) 134 18 

ফসফরাস (P) 40 eসeসিপ (SSP) 250 33 

পটাশ (K) 40 eমoিপ (MOP) 67 9 

পাবর্তয্ a েলর জনয্, pিত েহkের 90:40:40 েকিজ নাi ’েজন, ফসফরাস o পটাশ aথর্াৎ 26, 33 
eবং 9 েকিজ iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ বৃি িনভর্ র পিরিsিতর জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
সার pেয়াগ পdিতঃ 
জিম ৈতিরর সময় েগাবর সার বা খামারজাত সার pেয়াগ করেত হেব। eসeসিপ eবং eমoিপর সmূণর্ 
পিরমাণ eবং েমাট iuিরয়ার aেধর্ক মােঝর নালায় (8-10 েসিম গভীর) pেয়াগ করেত হেব eবং 4-5 
েসিnিমটার মািট িদেয় েঢেক িদেত হেব। সার pেয়ােগর কমপেk 2 িদন পের বীজ বপন করেত হয়। 
iuিরয়ার aবিশ  aেধর্ক aংশ দ'ুিট সমান মাtায় uপির pেয়াগ করা uিচত। pথম aংkেরাdেমর 35 
িদন পের বা যখন গাছ িল হাঁটুর ucতায় থােক eবং িdতীয়- শেসয্র পুংফুল (Tassel) েব েনার 
পযর্ােয় aথর্াৎ aংkেরাdেম 45-60 িদন পের বা শীেষর্র পাতার ৈদঘর্ বাড়ার সময় েযটাi আেগ হয় েসi 
সমেয় pেয়াগ করেত হয়। সািরর দ’ুেটা িদেক সার pেয়াগ করেত হয় eবং ei সার pেয়ােগর সমেয় আগাছা 
েkত েথেক uপেড় েফলেত হেব। তেব সার pেয়ােগর 2-3 িদন আেগ সািরর মােঝ হালকা েকাদাল 
চালােনা uিচত। 
বীেজর হারঃ 
বীেজর আকােরর uপর িনভর্ র কের pিত েহkের pায় 18-22.5 েকিজ বীেজর/ (2.5-3 েকিজ/ িবঘা) 
pেয়াজন। 
বীেজর েশাধনঃ  
pিত েকিজ বীজ 2 gাম কােবর্নডািজম বা 2.5-3 gাম কয্াpান িমিশেয় েশাধন করেত হেব। 
বপন সময়ঃ 

*কৃিষ জলবায়ু 
a ল 

িনm bhপুt uঃ uc bhপুt 
uঃ 

মধয্ 
bhপুt 
uঃ 

utর 
তীেরর 
সমভূিম 

বরাক 
uঃ 

পাবর্তয্ 
aঃ 

েবানার সময় েফbয়ারী-eিpল মাচর্ -eিpল মাচর্ -েম েফbয়ারী-
eিpল 

মাচর্ -েম ** eিpল 
-েম 

*কৃিষ জলবায়ু a ল িলর সmূণর্ নােমর জনয্ পিরিশ  -1 d বয্ 
** জলুাi-আগ  মােস পাবর্তয্ a েল িবলিmত চােষর জনয্ 
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বপন পdিতঃ 
ভূ ার বীজ সািরবd pণালীেত েবানা uিচত। সাির েথেক সািরর 
বয্বধান 65-75 েসিম eবং বীজ েথেক বীেজর বয্বধান 20-25 
েসিম েরেখ বীজ িল 3-4 েসিম গভীরতায় বপন করেত হয়। pিত 
িছেত দিুট বীজ বপন করেত হেব eবং aংkেরাdেমর 10 

িদন পের pিত িছ েথেক eকিট চারা তুেল েফেল eকিট চারা 
রাখেত হয়। মািটর uবর্রতার মাtার uপর িনভর্ র কের 
গাছ িলর মােঝর বয্বধান বাড়ােত হেত পাের। াkর বা পাoয়ার 
িটলার িদেয় টানা বীজ সহ সার ি ল েমিশনিট eকi সােথ বীজ 

বপন eবং সার pেয়ােগর জনয্ বয্বহার করা েযেত পারা যায়। 
েkেতর মােঝ আগাছাদমনঃ যখন pেয়াজন হেব, হালকা কের েকাদাল চািলেয় গােছর েগাড়াi মািট তুেল 
েদoয়া uিচত। আগাছার পযর্াp িনয়ntেণর জনয্, pিত েহkের aয্া াজাiন 0.5-1.0 েকিজ 1000 িলটার 
জেল িমিশেয় pাক-utান েsp িহসােব pেয়াগ করেত হেব। 
েসচ eবং জেলর িনকাশীঃ 
ভু ার চাষ মূলত বৃি িনভর্ র; তেব মািটর আdর্তার ঘাটিতর সমেয় েসেচর pেয়াগ সেবর্াtম ফলন 
িনি ত কের। েরশেমর পযর্ায় eবং শসয্দানার ভরাটকাল হ'ল ভু ার ফসেলর দিুট সংকটপূণর্ পযর্ায়। 
aিতিরk বৃি র ফেল জমা জল 6 িমটােরর বয্বধােন খুঁেড় েনoয়া 25 েসিম চoড়া eবং 15 েসিম গভীর 
িন াষণ নালার মাধয্েম েবর কের িদেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ ভু ার মাজরা েপাকা 
1. ভু ার মাজরা েপাকা (িচেলা পারেটলা) 
লkণ: কিচ কীড়ায় oলেটা িদেকর বিহstেকর sরিট akত েরেখ eকিদক েথেক পাতার েকাষ েখেয় 
আেস। েকবলমাt িdতীয় বা তৃতীয় পেবর্র কীড়ায় পাতা িলেত ফুেটা কের েদয় eবং পাতার pাn 

েথেক িভতেরর িদেক খায়। গােছর কাে র মােঝ কীড়ায় খাoয়ার জনয্ ভু ায় "মরা িডগ" হেত পাের। 

কাে  মাজরা েপাকার আkমণ মাজরা েপাকার লাভর্ া তােসেলর কােষ কাে  আkমণ 

বয্বsাপনাঃ pিত েকিজ বীেজ সাiন ািনিলেpােল + থােয়ােমেথাkাম 4 িমিল িদেয় বীজ েশাধন করেত হয়। 
মাজরা েপাকায় িডম েদoয়ার সমেয় pিত েহkের িডেমর পরজীবী াiেকাgমা িচেলািনস 2,50,000 িডম 
েkেত pেয়াগ করেত হয়। eমামীটাiন েবে ােয়ট @ 0.4 gাম/িল বা িsেনাসাদ @ 0.3 িমিল/ িল বা  
িবকl িহসােব েফিনে ািথয়ন 50 iিস @ 1.0 িল/ েহkর 700-800 িলটার জেল িমিশেয় হs চািলত 
েspয়ােরর সাহােযর্  েsp করার সুপািরশ করা হয়। 
 

     বীজ সহ সাের ি ল 
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2. েলদা েপাকা (েsােডােপেটরা ু িজপারদা) 
লkণঃ েলদা েপাকায় 80 িটরo েবিশ ফসল আkাn কের। ভু া, ধান, েজায়ার, ডালজাতীয় শসয্ eবং শাকসbী 

o তুেলার মেতা aথর্ৈনিতক tপূণর্ শেসয্র ei েপাকায় kিত কের। eখন িমেজারাম, নাগালয্াn, িtপুরা, 

মিণপুর, aসেম ভু া েkেত েলদা েপাকার তীb আkমেণর ঘটনা লkয্ করা যােc। ভু ার বৃিdর pেতয্ক পযর্ােয় 
েলদা েপাকার আkমণ েদখা পাoয়া যায় eবং pায়শi 45 িদেনর কিচ গাছ িলর মােঝর েভতেরর aংশ kেড় 
kেড় েখেয় kিত সাধন কের। কীড়া িলi pচুর পিরমােণ পাতা gাস কের eবং গােছর েবেড় আসা aংশ িল 

ধবংস কের। pথম পেবর্র কীড়াi পাতার eকপাশ েথেক সবজু েকাষ েখেয় েনয় eবং িপেচর পেবর্র কীড়াi পাতায় 

ফুেটা করেত  কের। চতুথর্ েথেক ষ  পেবর্র কীড়াi েছাট গাছপালা সmূণর্ েপ ধবংস কের eবং বড় গাছ িল 

ফালা ফালা কের েদয়। 

   
েলদা েপাকার কীড়া গােছর kমবধর্মান sােন kিতর লkণসমহূ 

বয্বsাপনাঃ শসয্ বৃিdর র পযর্ােয় িডেমর পরজীবী াiেকাgামা eবং েটিলনামােসর বয্বহােরর  

েপাষকতা করা uিচত। পিরেবশ বাnব িনম ফমুর্েলশনর মেতা uিdতদজাত কীটনাশেকর 4 িমিল/ িলটার 

aনুপােত বয্বহােরর সুপািরশ করা হয়। মারাtক uপdব েথেক dত বাঁচার জনয্ iমাময্াকিটন েবনেজায়াট 

0.04 gাম/ িলটার aনুপােত মােঝর েভতেরর aংেশ েsp o সিঠক েসচ eবং সােরর pেয়াগ করেত হয়। 
tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  

1. পিটযkু পাতা eবং েখালা ঝলসােনা েরাগ (রাiেসাকেটািনয়া েসালািন) 
লkণঃ 

• যখন ফসলিট েরশমী পযর্ােয় থােক তখন ei েরাগ হয় 
• পাতা eবং কাn েব িনেত ৈবিশ য্পূণর্ kতযুk পিটর িবsার 
• পাতাi লাল রংেয়র িকনারা্যুk বড় বড় কা েজ সাদা দাগ েদখেত পাoয়া যায়, মািটর 5 

েসিম uপর েথেক পাতার েগাড়ার িদেক ছাড়া ছাড়া পিট েদখেত পাoয়া যায় েয িল পাতার 

ফলেক ছিড়েয় পের 
• ei েরাগ ভু ার পাতা, কাn েব িন eবং বৃেn িবকাশ হেয় দানায় ছিড়েয় পরেত পাের 
• ভু ার পাতা eবং কাn েব িনেত সমেকিndক িববণর্, বাদামী, ঝলেস যাoয়া বা ধূসর বলয় o 

পিটর ৈবিশ য্পূণর্ লkণ েদখেত পাoয়া যায় 
• দানার uপর হালকা বাদামী সুিতর মাiেসিলয়াম dারা দানাপচা িচিhত করেত পারা যায় eবং 

েগালাকার কােলা রেঙর ছtােকর uপিsিত সাধারণত িকছু সময় পের েদখা যায় 
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• েমাচা প
সmূণর্ প

 

বয্বsাপনাঃ কা
সংkািমত গােছর

হেব। গােছ েরা

1িমিল/1িলটার a
াiেকাডামর্া হািজ
60 িমিনেটর জ

পরামশর্ েদoয়া হয়
2. ভু ার ডাuিন
লkণঃ 

• পাতায় ল
• িগটঁ িল 

• আkাn প
• ডাuিন িম

পাতায় লm

বয্বsাপনাঃ গভী

ফলােনা। মানেক
বয্বধােন েsp বা 
4-6 েspর সুপাি

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

পেচ েগেল, েখাস
পেচ যাoয়া েদখ

ৈবিশ য্পূণর্ 

ারেডনিডিজম, ি
র aংশ িল সির

ােগর uপিsিত 

aনুপােত েsp কর
িজর্ য়ানাম িভিtক
জনয্ ডুিবেয় বীজ
য়। 
িন িমলিডu (েপ

লmা চoড়া েরখা
েছাট হেয় যাo

পাতার নীেচর পৃে
িমলিডuর বৃিd 

mা চoড়া েরখা 

ভীর চাষ, ডাল জ

কােজব 2.5 gা

বপেনর 10 িদ

ািরশ করা হয়।

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

সার বাiেরর প

খা যায় 

 

পিটযুk পাতার

িথরম, াiেকাড
িরেয় jািলেয় িদে
ধরা পরেল 

রেত হয় eবং 15
ক ফমুর্েলশন েযম
জ েশাধন eবং 

পেরােনােস্kেরােs

ার uপিsিত 
oয়ার জনয্ আk

ে   সাদা ছtােক
টাসেলর (Tass

 
েখাল না

জাতীয় ফসেলর স

াম/িলটার aনুপা

িদন েথেক 

 

র aধীেন সংকিল

পাতায় pচুর প

kত 

ডামর্া ভাiরােডর
দেত হয় eবং ফস
কারেডনিডিজম

 িদেনর পের আ
মন aগর্- াiেক
েশাধন কের েনo

sারা েসারিগ) 

kাn গাছ খবর্াকৃিত
কর বৃিd েদখা য
sel) মজঁরীপেt

া খাoয়া টাসল (

সােথ শসয্ kেমর

ােত বা েkােরাথ

 কের িডথান 

লত 

পিরমােণ ছtােক

 

র মেতা ছtাকন
সেলর pাথিমক 

1িমিল/1িলটার

আর eকটা েspর
কাজাল 5 িমিল/
oয়া বীজ 2-3 

িত o েঝাপপূণর্ 

যায় 
েখাল না খাoয়

 
(Tassel) খব

র আবতর্ ন eবং

থােলািনল 2 gাম

eম -45 0.3

কর uপিsিতেত

কাn েব িনেত 

নাশক বয্বহার 
পযর্ােয় আগাছা

র aনুপােত, েভ

র pেয়ােগর সুপাি
/ িল + িসeমিস
ঘnার জনয্ ছায়

হেয় যায় 

য়া পু ষ ফুেলo

বর্াকৃিত o েঝাপপ

 সংkািমত গা

ম/িলটার aনুপােত

% িদেয় 7 িদে

85 

ত  দানা িল 

েরাগ 

করেত হেব, 
া দমন করেত 
ভিলদামাiিচন 

িরশ করা হয়। 
স 0.02% েত 
য়ায় কােনার 

o ঘেট 

পূণর্ েচহারা 

াছ িল uপেড় 

েত 14 িদেনর 

েনর বয্বধােন 
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3. পাতা ঝলসা

লkণঃ 
• কিচ পযর্ােয়র
• পাতায় aসংখ
েদয় 

• পাতায় েছাট 
• দাগ িল আে
িকনারার সােথ

পাতায় uপব

বয্বsাপনাঃ গভ

ফলা। মানেকােজ
িদন েথেক 

হয়। 
4. মিরচা ধরা ে
লkণঃ 

• িডmাকৃিত

িছিটেয় 

• পাতা িল

• গাছ পি

েনoয়ার

                    
বয্বsাপনাঃ ডাল

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

ােনা েরাগ (েহিl

র ফসল আkাn
খয্ kত  েদখ

হলুদ বেণর্র বৃt
েs আেs বৃিd 
থ মাঝখান খেড়

বtৃাকার দাগ 

ভীর চাষ, ডাল জ
জব 2.5 gাম/িলট
 কের িডথান 

েরাগ (পুিকিনয়া 

িতর বা বৃtাকার

থােক 
িল ঝলেস বা 

িরপk হoয়ার 

র জনয্ ফুsুিড়

                    প
ল জাতীয় ফসেলর

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

িlেথােsািরয়াম 

n কের 
খেত পাoয়া যায়

বৃtাকার বা িডm
হেয় বড় uপ

ড়র বণর্ েথেক ধূ

পাতাi বtৃ

জাতীয় ফসেলর
টার বা েkােরাথা
eম -45 0.3

সরিঘ) 

ার, লmা বাদামী 

িকেয় যায় 
সােথ সােথ কাে
িল  বাদামী েথ

পােতর uপর দ

র সােথ শসয্ kেম

র aধীেন সংকিল

মািয়িডস) 

য় eবং পাতার 

mাকৃিত দাগ েদখ
পবৃtাকার দােগ 
ধূসর বাদামী বেণ

tাকার বা িডmাকৃ

সােথ শসয্ kেমর
ােলািনল 2 gাম/িল
3% িদেয় 7 িদ

ঁেড়াযুk ফুsুি

েলা েটিলেসােsা

থেক কােলা হয়

দাগ                  
মর আবতর্ ন। স

লত 

িশরাi  o িলর

খা যায় 
পাnর হেয় 

ণর্র দাগ িল যুk

কৃিত দাগ 

র আবতর্ ন eবং

িলটার 14 িদেনর
িদেনর বয্বধােন 

িড় িল পাতার 

ার dারা লাল 

য় 

                    
সংkািমত গাছ

র ps সীমাবd

যায় eবং e
k হেয় ঝলসােনা

পাতার ঝলসােনা 

ং সংkািমত গা

র বয্বধােন েsp ব
4-6 েspর স

uভয় পৃে র u

iuেরেডােsার

বাদামী ঁেড়াযুk

িল uপেড় েফলা
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d কের েরেখ 

e িল বাদামী 
া েচহারা েনয় 

া েচহারা 

াছ িল uপেড় 
বা বপেনর 10 
সুপািরশ করা 

uপের ছিড়েয় 

িলর জায়গা 

ুk ফুsুিড় িল    
ােনা। িবকl 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

মাস কলাi 
ৈবjািনক নামঃ িভগনা মুংেগা 

মাসকলাi aসেম gী  eবং খািরফ uভয় েমৗসুেম চােষর uপেযাগী eকটা ডালজাতীয় pধান শসয্। 
aসেম ei ফসেলর আoতাধীন a ল 53,000 হাজার েহkর eবং eর uৎপাদনশীলতা pিত েহkর 
648 েকিজ। িনm o মধয্ aসেমর েজলা িল eবং মাজলুী ei ফসল চােষর pধান a ল। 
aনুেমািদত জাতঃ 
পn iu 19: খািরফ েমৗসুেম ei জাতটা 80-95 িদেন pিত েহkর 10-12 kinাল ফলন েদয়। 
eিট হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং পাতার সারেকােsারা দাগ েরাগ সিহ ু । 
eসিব 121 ( াবনী কলাi): sানীয় জাত েথেক িনবর্ািচত eকিট কােলা রেঙর জাত। ei জাতটা 70-
80 িদেনর মেধয্ pিত েহkর 10-12 kinাল ফলন েদয়। জাতটার বপন জলুাiেয়র িdতীয় aধর্ 
েথেক আগs মােসর pথম aেধর্ সmn করেত হয়। ei জাতটা হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং পাতার 
সারেকােsারা দাগ েরােগর pিত খুব েবিশ সংেবদনশীল। জাতটা েকবলমাt মধয্ bhপুt uপতয্কার 
জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
েক iu 301: হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং পাতার সারেকােsারা দাগ েরােগর িব েd pিতেরাধী 
মাসকলাiেয়র eকিট ucফলনশীল জাত। eটায় 80-90 িদেনর মেধয্ 13-15 kinাল/ েহkর ফলন 
েদয়। জাতটা খািরফ o gী  uভেয়র বপেনর জনয্ uপেযাগী। 
iu eস েজ িড 113: হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং পাতার 
সারেকােsারা দাগ েরােগর িব েd pিতেরাধী মাসকলাiেয়র 
eকিট ucফলনশীল জাত। eটায় 80-90 িদেনর মেধয্ 13-15 
kinাল/ েহkর ফলন েদয়। জাতটা খািরফ বপেনর uপেযাগী। 
েবিক (eস িব 27-3): 30 েসেpmর পযর্n িবলিmত বপেনর 
জনয্ uপযুk মাসকলাiেয়র eকিট ucফলনশীল জাত। জাতটা 80-85 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় 
eবং pায় 12-13 kinাল/েহkর ফলন েদয়। জাতটা পাতার সারেকােsারা দাগ েরাগ, হলেদ েমাজাiক 
ভাiরাস eবং oেয়ব bাiেটর িব েd pিতেরাধী 
কলং (eস িব 25-19): 30 েসেpmর পযর্n িবলিmত বপেনর জনয্ uপযুk। মাসকলাiেয়র eকিট 
ucফলনশীল জাত। জাতটা 80-85 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pায় 12-13 kinাল/েহkর 
ফলন েদয়।জাতটা পাতার সারেকােsারা দাগ েরাগ, হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং oেয়ব bাiট 
pিতেরাধী। 
েসানেকাষ (eস িব 23-5): খািরফ েমৗসুেম িবলিmত বপেনর জনয্ uপযুk। মাসকলাiেয়র eকিট 
ucফলনশীল জাত। জাতটা 80-90 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pায় 9-10 kinাল/েহkর ফলন 
েদয়।জাতটা পাতার সারেকােsারা দাগ েরাগ, হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং oেয়ব bাiট pিতেরাধী। 
ei জাতটায় েpািটেনর পিরমাণ 25.1%। 
মানস (eস িব 32-13): খািরফ বপেনর জনয্ uপযুk। মাসকলাiেয়র eকিট ucফলনশীল জাত। জাতটা 
80-90 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pায় 9-10 kinাল/েহkর ফলন েদয়। ei জাতটা পাতার 
সারেকােsারা দাগ েরাগ, হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং oেয়ব bাiট pিতেরাধী। 
শয্ামল (eস িব িস 40): বরাক uপতয্কা a ল বয্তীত aনয্ a েল আdর্তার ঘাটিতর পিরিsিতেত 
gীে  বপেনর জনয্ eবং খািরফ েমৗসুেম sাভািবক বপেনর জনয্ uপযুk eকিট ucফলনশীল  জাত। 
জাতটা .75-85 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pায় 12-13 kinাল/েহkর ফলন েদয়। ei জাতটা 

মাস কলাiেয়র জাত েবিক (eসিব 
27-3), েসানেকাষ (eসিব 23-5) 
eবং কলং (eসিব 25-19) 30 
েসেpmর পযর্n বপন করেত পারা 
যায়। 
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পাতার সারেকােsারা দাগ েরাগ, হলেদ েমাজাiক ভাiরাস eবং oেয়ব bাiট pিতেরাধী। ei জাতটায় 
েpািটেনর পিরমাণ 25.2%। 
লখী (eস িব িস 47): বরাক uপতয্কা a ল বােদ সমs a েল খািরফ েমৗসুেম sাভািবক বপেনর 
জনয্ uপযুk মাসকলাiেয়র eকিট ucফলনশীল জাত। জাতটা 75-80 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং 
pিত েহkর ফলন হয় 10-12 kinাল। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনা: 
বপেনর সময়ঃ 
খািরফ বা বষর্াকালীন চােষ বপেনর সেবর্াtম সময় আগেsর মাঝামািঝ েথেক েসেpmেরর মাঝামািঝ। 
াবন মােস চাষ করা মাসককলাiর জােতর জনয্, জলুাiেয়র মাঝামািঝ েথেক আগেsর মাঝামািঝ 

সময় বপেনর সেবর্াtম সময়। 
gী কালীন ফসেলর জনয্ বপেনর uপযুk সময় হ’েলা- েফbয়ারীর মাঝামািঝ েথেক মােচর্ র মাঝামািঝ পযর্n। 
জিম ৈতির 
জিম 2-3 বার চাষ কের তার পের সমান করেত হয়। নাড়া-খড় েলা সিরেয় েফলেত হেব। েkত 
েথেক aিতিরk জল dত সরােনার সুিবধার জনয্ নালার বয্বsা করা uিচত। 
চুন pেয়াগ 
মািট পরীkার পের মািটর amতার সূচয্াংক (pH) 6.0 eর কাছাকািছ আনেত pেয়াজনীয় পিরমােণর 
চুন pেয়াগ করেত হয়। 
মািটর িনবর্াচন 
েদাআঁশ েথেক েবেল েদাআঁশ মািট যার amতার সূচয্াংক (pH) 6.0-7.0 মােঝ থােক েতমন মািট 
মাসকলাiেয়র চােষর জনয্ uপযুk। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সার 
েগাবর সার বা খামারজাত সার pিত েহkের 1 টন বা pিত িবঘাi 1.3 kinাল pেয়াগ করেত 
হেব। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/েহkর 
pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 

রাiেজািবয়াম বয্তীত* 

নাiে ােজন (N) 15 iuিরয়া(Urea) 32 4 

ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 

পটাশ (K) 15 eমoিপ (MOP) 25 3.5 

রাiেজািবয়াম সিহত 

নাiে ােজন (N) 10 iuিরয়া (Urea) 22 3 

ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 

পটাশ (K) 15 eমoিপ (MOP) 25 3.5 
 
*uc bhপুt uপতয্কা, বরাক uপতয্কা eবং utর তীর সমভূিম a েলর জনয্ pিত েহkের 

15:35:10 েকিজ নাiে ােজন (N): ফসফরাস (P): পটাশ (K) সােরর pেয়াগ করা uিচত। মধয্ 
bhপুt uপতয্কা a েলর জনয্ পটািসয়াম 15 েকিজ/েহkর সুপািরশ করা হয়। 
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নাiে ােজেনর pেয়ােগর পিরমাণ খামারজাত সাের থাকা নাiে ােজেনর পিরমােণর uপর িনভর্ র কের 
আনুপািতকভােব hাস করেত হয় (pিত টন খামারজাত সাের pায় 5 েকিজ নাiে ােজন পাoয়া যায়)। সােরর 
pেয়াগ না কের ফসেল iuিরয়া eবং eসeসিপর পিরবেতর্  ডায়েমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) pিত েহkের 75 
েকিজ(10 েকিজ/িবঘা) pেয়াগ করেত হেব। যিদ িডeিপর মেতা সালফারমুk সােরর মাধয্েম ফসফরাস pেয়াগ 
করা যায় তেব িজপসাম (133 েকিজ/েহkর বা 18 েকিজ/িবঘা) eর মাধয্েম সালফার pিত েহkের 20 েকিজ 
(2.7 েকিজ/িবঘা) েগাড়াi pেয়াগ করেত হয়। যিদ eসeসিপ (12% সালফারযুk) সালফার uৎস েহসােব pেয়াগ 
করা হয় তখন িডeিপ 18 েকিজ েহkর (2.40 েকিজ/িবঘা) eবং iuিরয়া 26 েকিজ/েহkর (3.40 েকিজ/ িবঘা) 
সহ eসeিs 167 েকিজ/েহkর (22েকিজ/িবঘা) ফসেলর পুি র pেয়াজমীয়তার পিরপূরক িহসােব pেয়াগ করেত 
হেব। (সমs a েলর জনয্ aনুেমািদত)। 
বীেজর টীকাকরণ  (Seed inoculation): 
রাiেজািবয়াম জীবানুসার িদেয় বীজ িটকাকরণ কের েশাধেনর জনয্ িচলংগিন,আঁহত ির, কমলাবরী বা aনয্ 
েকানo uপযুk ে iন (Strain) বয্বহার কের করা uিচত। pিত েকিজ বীেজ 50 gাম রাiেজািবয়াম িদেয় 

িটকাকরণ করা হয়। তেব জীবানুসােরর pিতিট পয্ােকেট িবsািরত িনেদর্শবলী পাoয়া যায়। pিত েকিজ িবেজর 

িটকাকরেণর জনয্ রাiেজািবয়ােমর সংেগ 50 gাম ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়া বয্বহােরর সুপািরশ করা হয়। 
বীেজর হার 
 
সব জােতর জনয্ 

সািরেত েরাপণ বপন 

েকিজ েহkর েকিজ/িবঘা েকিজ েহkর েকিজ/িবঘা 

20-22.5 2.7-3.0 22.5-25.0 3-3.33 

বপেনর বয্বধান 
সাির েথেক সাির: 30 েসিম গাছ েথেক গাছ: 10 েসিম 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্া 
বীজ বপেনর 20-25 িদন পের eকবার আগাছাদমন করেত হয় বা pাক-utান আগাছানাশক িহসােব 
pিত েহkের 1.0 েকিজ েপনিডেমথািলন pেয়াগ করেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ    
1. ফলেছদক েপাকা (েহিলেকাভারপা আিমর্েজরা) 
লkণঃ ঁেয়ােপাকাi (al বয়s ফলেছদক েপাকা) pাথিমক পযর্ােয় েকামল পাতা িল খাoয়ার জনয্ 
পাতা িল গাছ েথেক ঝের যায়। পের ঁেয়ােপাকা ফেলর েভতের ঢুেক বীেজ eকটা বৃtাকার িছd 
কের বীজেক ংস কের। খাoয়ার সময়, ঁেয়ােপাকা িছেdর িভতের মাথা েরেখ শরীেরর বািক aংশ 
বাiের েরেখ েদয়। 

  
পূণর্বয়s ফলেছদক েপাকা ফলেছদক েপাকার ঁেয়ােপাকা 
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মটর 
ৈবjািনক নামঃ িপসাম সয্ািটভাম 

মটর aসেমর রিব েমৗসুেমর pধান ডালজাতীয় ফসল যার আoতাধীন মািট 30,000 েহkর eবং 
pিত েহkের uৎপাদনশীলতা 924 েকিজ। িনm aসম eবং মধয্ aসেমর েজলা িল ei ফসল চােষর 
pধান a ল। ধােনর সাথী ফসল (relay crop) িহসােব মটেরর চাষ সফলভােব করেত পারা যায়। 
জাত িনবর্াচনঃ 
রাsা: মটেরর eকিট লmা (135-138 েসিম) পাuডাির িমলিডu েরাগ সহনশীল uc ফলনশীল জাত। 
eটা মাঝাির বয্ািpশীল eবং মাঝাির পাতাহীন ধরেণর জাত। বীজ সাদা বেণর্র হয়। জাতিট 120-125 
িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pায় pিত েহkের 10-12 kinাল ফলন েদয়। ঁিট িল 7-8 েসিম 
লmা, হালকা সবুজ, pিত ঁিটেত 5-6 বীজ থােক। 1000 বীেজর oজন 150-200 gাম। 
পn-14: েকবলমাt পাবর্তয্ a েলর জনয্ সুপািরশ করা মটেরর eকিট uc ফলনশীল জাত।   
জাতটা মিরচা েরােগর মাঝাির রকম pিতেরাধী, 108-110 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত 
েহkের pায় 10-11 kinাল ফসল েদয়। বপেনর বা নীয় সময় aেkাবর। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনা: 
মািট  িনবর্াচনঃ 
িবিভn pকােরর মািটেত মটেরর চাষ করেত পারা যায়, তেব ভােলাভােব জল িন াশেনর সুিবধা থাকা 
েদাআঁশ eবং েবেল েদাআঁশ হালকা মািট মটর চােষর জনয্ সবেচেয় uপযুk। 
চুন pেয়াগ: 
মািট পরীkার পের মািটর amতার সূচয্াংক (pH) 6.0 eর কাছাকািছ আনেত বীজ বপেনর কমপেk 
21 িদন আেগ  pেয়াজনীয় পিরমােণর চুন pেয়াগ করেত হেব। 
বপেনর সময়: 
aেkাবেরর মাঝামািঝ  েথেক aিnম সময়টাi বপেনর জনয্ সেবর্াtম। 
জিম psিতঃ  
মটেরর জনয্ সাধারণত গভীরভােব চাষ করা মািটর pেয়াজন। ভাল ঝুরঝুের মািট েপেত জিমটা 3 
েথেক 4 বার চাষ করেত হয়। 
বীেজর হার: 
pিত েহkের 60 েকিজ বা pিত িবঘাi 8 েকিজ। aসেমর নদীতীর ভূিমেত, aনুেমািদত বীেজর হার 
pিত িবঘাi 4-6 েকিজ। 
ধােনর সাথী ফসল িহসােব মটর (Relay Cropping of Pea): 
ধান কাটার 15-20 িদন পূেবর্ মািটর রস থাকা aবsায় 25-50% uc হাের মটর বীজ  বপন 
করেত হয়। ধান + মটর িরেল ফসেলর েkেt, পাবর্তয্ a েলর জনয্ মাঝাির শািল জিমেত ধােনর 
50% ফুল আসার 20 িদেনর পের  pিত েহkের 90 েকিজ মটেরর বীজ বপেনর পরামশর্ েদoয়া 
হয়। আেগর রােt িভিজেয় েরেখ মটেরর বীজ বপন করেত হয়। 
বীজ েশাধন: 
pিত েকিজ বীজ 2 gাম কােবর্নডািজম বা 3 gাম েবেনািমল বা কয্াpান বা িথরাম িদেয় েশাধেনর 

পরামশর্ েদoয়া হয়। 
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বপন পdিত: 
মটর চাষ সািরবd pণালীেত বপন করেল ভাল। সাির েথেক সািরর মেধয্ 30 েসিম eবং গাছ েথেক 
গােছর মেধয্ 10 েসিম বয্বধান েরেখ লাiেন বীজ বপন করেত হেব। সাথী ফসল িহসােব মটেরর 
চােষর জনয্ িজেরা িটল িসড ি ল েমিশন (Zero till seed dril machine) বয্বহার করা েযেত পাের। 
সার বয্বsাপনা: 
pিত েহkের 4-5 টন বা pিত িবঘায় 6 kinাল েগাবর সার বা খামারজাত সার pেয়াগ করেত 
হেব। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 
েকিজ/ েহkর 

pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 
েকিজ/ েহkর েকিজ / িবঘা 

রাiেজািবয়াম বয্তীত*   

নাiে ােজন (N) 20 iuিরয়া (Urea) 45 6 

ফসফরাস (P) 46 eসeসিপ (SSP) 287 38 

পটাশ (K) 0 eমoিপ (MOP) - - 

রাiেজািবয়াম সিহত 

নাiে ােজন (N) 10 iuিরয়া (Urea) 22 3 

ফসফরাস (P) 46 eসeসিপ (SSP) 287 38 

পটাশ (K) 0 eমoিপ (MOP) 22 3 
 
uc bhপুt uপতয্কা a ল, িনm bhপুt uপতয্কা a ল eবং utর তীর সমভূিম a ল িলর জনয্, 
নাi ’েজন, ফসফরাস eবং পটােশর সাধারণ েডাজ ছাড়াo pিত েহkের 10 েকিজ পটািসয়াম  

সুপািরশ করা হয়। utর তীর সমভূিম a েল, pিত েহkের 10 েকিজ েবারােkরo সুপািরশ করা 
হয়। িটকাকরণ-িবহীন (non-inoculated) ফসেল iuিরয়া eবং eসeসিপর পিরবেতর্  pিত েহkের  

100 েকিজ বা pিত িবঘাi 13 েকিজ  ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) pেয়াগ করেত হয়। িমি ত 
সার আকােরo নাi ’েজন, ফসফরাস eবং পটােশর  েযাগান ধরা েযেত পাের। 
চুন pেয়াগ: 
eকািধক িমি ত ফসেলর চাষাবাদ করা মািটেত বীজ বপেনর 15 িদন আেগ pিত িবঘাi ডল’মাiট 
চুেণর গঠেনর েকলিসয়াম কােবর্ােনট (CaCO3) 65.5 েকিজ pেয়াগ কের ভােলাভােব িমিশেয় েদoয়া 
uিচত। 
েkেতর মােঝ আগাছাদমনঃ 
বীজ বপেনর eকিদন আেগ pাক utানকালীন আগাছানাশক িহসােব ু েচারািলন 45% iিস 1.5 েকিজ 
সিkয় uপাদান (a.i) pেয়াগ কের িনড়ািন িদেয় মািটেত িমিশেয় িদেত হয়। 
রাiেজািবয়ােমর বয্বহার: 
pিত েকিজ বীেজ 50 gাম রাiেজািবয়াম বীেজর িটকাকরেণর (Inoculation) জনয্ বয্বহার করেত 
হয়। (সমৃিdকরণ পdিতর জনয্, মসুেরর aংশিট েদখুন) 
েসচ বয্বsাপনা: 
uপলb থাকেল দরকার বুেঝ বপেনর 40-50 িদেনর মেধয্ eকিট েসচ েদoয়ার সুপািরশ করা যায়। 
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tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনা:  
ফলেছদক েপাকা (েহিলেকাভারপা আিমর্েজরা) 
লkণঃ ঁেয়ােপাকাi (al বয়s pাথিমক পযর্ােয় েকামল পাতা িল খাoয়ার জনয্ পাতা িল গাছ েথেক 
ঝের যায়। পের ঁেয়ােপাকাi ফেলর েভতের ঢুেক বীেজ eকটা বৃtাকার িছd কের বীজেক ংস 

কের। খাoয়ার সময়, ঁেয়ােপাকাi িছেdর িভতের মাথা েরেখ শরীেরর বািক aংশ বাiের েরেখ েদয়। 

   
পূণর্বয়s ফলেছদক েপাকা ফলেছদক েপাকার ঁেয়ােপাকা 

বয্বsাপনা: gীে  লাঙল িদেয় গভীর চাষ, েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব pিত 
েহkের 50 িট “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, pিত েহkের 12টা েফেরামন ফাঁদ (েহিললার) sাপন করেত 
হেব, িনম েকিndক কীটনাশক 0.03% pেয়াগ করেত হয়। িবকlভােব, ফুেলর সূচনার সময় ময্ালািথয়ন 50 
iিস 2 িমিল/ িলটার েsp করেত হেব। pেয়াজন aনযুায়ী িনmিলিখত েয েকানo রাসায়িনক কীটনাশক েsp 
করার সুপািরশ করা হয়- ডাiেমেথােয়ট 30% iিস 1 িমিল/ িলটার, eমােমকিটন েবে ােয়ট 5% eসিজ 0.5-
1.0 gাম/ িলটার eবং েkারান ািনিলেপােল 18.5 eসিস 0.5 িমিল/ িলটার। 
ভাঁড়ােরর েপাকামাকেড়র িনয়ntেণর বয্বsাপনাঃ 
ভাঁড়াের সরী (bruchid) েপাকার আkমণ েথেক রkা পাoয়ার জনয্ সিঠকভােব িকেয় েনoয়া মটেরর pিত 
েকিজ বীেজ ভােলা কের 3 gাম কােলা মিরেচর ঁেড়া িমি ত করেত হেব। ei ভােব েশাধন কের েনoয়া 
বীজ িল েভতের পিলিথেনর আcাদন থাকা পােটর বয্ােগ রাখেত হেব। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনা:  
1. িফuিজিরয়াম uil েরাগ (িফuিজিরয়াম aিkেsারাম ছtাক. িপিস) 
লkণঃ  

• নীেচর পাতা িল হলদু eবং গাছ খবর্কায় হেয় যায় 
• নািলকা (vascular) বািnল িলর আকােরর িবকৃিত ঘেট eবং বাদামী বণর্হীনতা হয় 
• কিচপাতার িকনারা িলর েভতর eবং তেলর িদেক kঁচ েখেয় যায় 
• বািহয্কভােব, গােছর িশকড় িল সুs েদখেলo েগৗণ িশকড় িল পেচ যাoয়ার সmাবনা েথেক যায়। 

গাছ িল েনিতেয় পের। aবেশেষ, েনিতেয় পরা গাছ মারা যায় 

     হলুদ হেয় যাoয়া নীেচর পাতা                                  আkাn েkত  
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মসরু 
ৈবjািনক নামঃ েলn কািলনািরস  

মসুর aসেমর রিব েমৗসুেমর eকটা pধান ডালজাতীয় ফসল যার আoতাধীন মািট 29,000 েহkর 
eবং pিত েহkের uৎপাদনkমতা 775 েকিজ। িনm aসম eবং মধয্ aসেমর েজলা িল eবং 
মাজলুীেত ei ফসল চােষর pধান a ল। ধােনর সাথী ফসল (relay crop) িহসােব মসুেরর চাষ 
সফলভােব করেত পারা যায়। 

জাত িনবর্াচন 

িপ আi 406: মাঝাির বীেজর মসুেরর uc ফলনশীল জাত। জাতটা শাখা-pশাখাযুk eবং 35-40 
েসিম লmা হয়। জাতিট 120-125 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত েহkের pায় 10-12 kinাল 
ফলন েদয়। বীজ মাঝাির আকােরর eবং 1000 বীেজর oজন 17-19 gাম। 
eiচ eল 57: মসুেরর eকিট েছাট বীজযুk uc ফলনশীল জাত যা মিরচা েরাগ pিতেরাধী eবং 
েনিতেয় পড়া েরাগ সহনশীল। জাতিট 112-115 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত েহkের pায় 

12-13 kinাল ফলন েদয়। 
েক eল eস 218: মসুেরর eকিট েছাট বীজযুk uc ফলনশীল জাত যা মিরচা েরাগ pিতেরাধী eবং 
েনিতেয় পড়া েরাগ েরাগ সহনশীল। জাতিট 115-118 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত েহkের 

pায় 13-14 kinাল েদয়। 
aসম মসুর 1: মসুেরর eকিট uc ফলনশীল জাত যা েনিতেয় পড়া েরাগ মাঝািরভােব pিতেরাধী। 
জাতিট 115-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত েহkের pায় 10-12 kinাল ফলন েদয়। 

জাতটায় েpািটেনর পিরমাণ 27.6%। 
aসম মসুর 2: মসুেরর eকিট uc ফলনশীল জাত যা েনিতেয় পড়া েরাগ মাঝািরভােব pিতেরাধী। 
জাতিট 115-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয় eবং pিত েহkের pায় 10-12 kinাল ফলন েদয়। 

জাতটায় েpািটেনর পিরমাণ 26.9%। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনা 

মািট িনবর্াচন 

েদায়াঁশ বা পিল েদায়াঁশ মািট মসুর চােষর জনয্ uপযুk। 
বপেনর সময়ঃ 

aেkাবেরর মাঝামািঝ সময় েথেক নেভmেরর মাঝামাঝাi পযর্n। 
জিম ৈতিরঃ 

ঝুরঝুের মািটর পাoয়ার জনয্ 3-4 বার জিম চাষ িদেত হয়। 
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সার pেয়াগ o বয্বsাপনা 
পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর 
pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর েকিজ/ িবঘা 
রাiেজািবয়াম বয্তীত* 
নাiে ােজন (N) 15 iuিরয়া (Urea) 32 4.5 
ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 
পটাশ (K) 15 eমoিপ (MOP) 25 3.3 
রাiেজািবয়াম সিহত 
নাiে ােজন (N) 10 iuিরয়া (Urea) 22 3 
ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 
পটাশ (K) 15 eমoিপ (MOP) 25 3.3 
uপেরর দিুট েkেti pিত েহkের 1 টন েকঁেচাসার (vermicompost) বা 2 টন খামারজাত সার 
েগাড়ার সমেয় pেয়াগ করেত হয়। িটকাকরণ-িবহীন ফসেল iuিরয়া eবং eসeসিপর পিরবেতর্  
ডায়েমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) pিত েহkের 75 েকিজ বা pিত িবঘাi 10 েকিজ হাের pেয়াগ করেত 
হয়। eনিপেক িমি ত সােরর আকােরo pেয়াগ  করা েযেত পাের 
সমিnত পিরেপাষক বয্বsাপনা 
pিত েকিজ বীজ 50 gাম রাiেজািবয়াম eবং 50 gাম ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়ার (PSB) dারা 
িটকাকরণ কের েকঁেচাসার (vermicompost) বা 2 টন খামারজাত সার+ 10:20:15 নাiে ােজন: 
ফসফরাস:পটাশ েগাড়ার সমেয় pেয়াগ + 2% iuিরয়া ডালা-পালা েব েনার সময় (বপেনর 35 িদন 
পের) ) eবং ঁিট গঠেনর (বপেনর 75 িদন পের) পযর্ােয় 2 বার পাতার uপর েsp করেত হয়। 
চুন pেয়াগ 
eকািধক িমি ত ফসেলর চাষাবাদ করা মািটেত বীজ বপেনর 15 িদন আেগ pিত িবঘায় ডল’মাiট 
চুেণর গঠেনর েকলিসয়াম কােবর্ােনট 65.5 েকিজ pেয়াগ কের ভােলাভােব িমিশেয় েদoয়া uিচত। 
বীজ পিরেশাধন 
রাiেজািবয়ােমর dারা বীেজর িটকাকরণ 
বীজ িলেক aিতিরk িভিজেয় না েরেখ পির ার জল িদেয় আdর্ কের 50 gাম রাiেজািবয়াম eবং 50 
gাম ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়ার (PSB) dারা িটকাকরণ করেত হয়। 
বীেজর হার 
বীেজর সেবর্াtম হার pিত েহkের 30 েকিজ বা pিত িবঘাi 4 েকিজ। 
বপেনর বয্বধান 
মসুর চাষ সািরবd pনালীেত করেল uৎপাদন ভােলা হয়। সাির েথেক সািরর মেধয্ 25 েসিম eবং 
গাছ েথেক গােছর মেধয্ 5-7 েসিম বয্বধান েরেখ লাiেন বীজ বপন করেত হয়। 
েkেতর মােঝ আগাছাদমনঃ 
বীজ বপেনর 20-25 িদন পের আগাছা uপের েফলেত হয় বা pাক utানকালীন আগাছানাশক 

িহসােব pিত েহkের aিk ু রেফন 150 gাম সিkয় uপাদান (a.i) pেয়াগ কের বপেনর 20 িদন পের 
হাত িদেয় আগাছা uপের েফলেত হয়। 
সাথী ফসল (Realy cropping) 
ধােনর iuেতরা (utera) পdিতেত, মসুর বপেনর সময় pিত েহkের নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ 
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5:10:0 েকিজ হাের (10 ভাগ মািট িদেয় দiু িদন জাগ িদেয়) pেয়াগ করেত হেব। ধান কাটার পের, 
pিত েহkের 5:13: 15 নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ েকিজ হাের (10 ভাগ মািট িদেয় দiু িদন জাগ 
িদেয়) uপির pেয়াগ করা uিচত। pিত েকিজ বীজ 50 gাম রাiেজািবয়াম eবং 50 gাম ফসেফেট 
dবীভূত বয্ােkিরয়ার (PSB) dারা িটকাকরণ করেত হেব। গােছর ডালা-পালা eবং ঁিট েব েনার 

সময় 2% iuিরয়া েsp করা uিচত (ei বয্বsা aসেমর সমs a েল pেযাজয্)। 
সােরর বয্বsাপনাঃ 
পিরেপাষক েকিজ/েহkর) সােরর 

pকার 
বপেনর সময় ধান কাটার পর 

 বপেনর 
সময় 

ধান কাটার 
পর 

(েকিজ/ 
েহkর) 

েকিজ/
িবঘা 

(েকিজ/ 
েহkর) 

েকিজ/ 
িবঘা 

নাiে ােজন 5 5 iuিরয়া 11 1.5 11 1.5 

ফসফরাস 13 13 eসeসিপ 81 11 81 11 

পটাশ 0 15 eমoিপ 0 0 25 3.3 
 
ধােনর iuেতরা পdিতেত, pিত েহkের 45 েকিজ বা pিত িবঘাi 6 েকিজ হাের বীজ বয্বহার করা 
uিচত। মসুেরর জাত eiচeল 57 eবং েকeলeস 218 ধােনর iuেতরা পdিতেত aসেমর সমs 
a েল বয্বহার করা েযেত পাের। 
ধােনর পের জিমেত চাষ না িদেয় মসুেরর চাষ করেল 75%  নাiে ােজন (pিত েহkের 11.25 েকিজ 
বা pিত িবঘাi 1.5 েকিজ) সংেগ 100% ফসফরাস (pিত েহkের 35 েকিজ বা pিত িবঘাi 4.7 
েকিজ) eবং 100% পটাশ (pিত েহkের 15 েকিজ বা pিত িবঘাi 2 েকিজ) বপেনর সময় pেয়াগ 
করেত হেব। রাiেজািবয়াম (50 gাম/ েকিজ বীজ) + েসািডয়াম মিলবেডট (1 gাম/ েকিজ) িদেয় বীেজর 
িটকাকরণ করা uিচত। 
েসচ বয্বsাপনা 
uপলb থাকেল দরকার বুেঝ, ঁিটেত বীজ পূর হoয়ার পযর্ােয় eকিট হালকা েসচ েদoয়া uিচত। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ    
1. ফলেছদক েপাকা (েহিলেকাভারপা আিমর্েজরা) 
লkণ: ঁেয়ােপাকায় (al বয়s েপাকা)  pাথিমক পযর্ােয় েকামল পাতা িল খাoয়ার জনয্ পাতা িল 

গাছ েথেক ঝের যায়। পের ঁেয়ােপাকাi ফেলর েভতের ঢুেক বীেজ eকটা বৃtাকার িছd কের বীজেক 

ংস কের। খাoয়ার সময়, ঁেয়ােপাকাi িছেdর িভতের মাথা েরেখ শরীেরর বািক aংশ বাiের েরেখ 

েদয়। 

   
পূণর্বয়s ফলেছদক েপাকা ফলেছদক েপাকার ঁেয়ােপাকা 
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বয্বsাপনাঃ gীে  লাঙল িদেয় গভীর চাষ, েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব 
pিত েহkের 50 িট “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, pিত েহkের 12টা েফেরামন ফাঁদ (েহিললার) 
sাপন করেত হয় eবং িনম েকিndক কীটনাশক 0.03% pেয়াগ করেত হয়। ফুেলর সূচনার সময় 
ময্ালািথয়ন 50 iিস 2 িমিল/ িলটার েsp করেত হেব। pেয়াজন aনুযায়ী িনmিলিখত েয েকানo 
রাসায়িনক কীটনাশক েsp করার সুপািরশ করা হয়- ডাiেমেথােয়ট 30% iিস 1 িমিল/িলটার, 
eমােমকিটন েবে ােয়ট 5% eসিজ 0.5-1.0 gাম/ িলটার eবং েkারান ািনিলেপােল 18.5 eসিস 0.5 
িমিল/ িলটার। 
ভাঁড়ােরর েপাকামাকেড়র িনয়ntেণর বয্বsাপনাঃ    
ভাঁড়ােরর bিকড েপাকার আkমণ েথেক রkা পাoয়ার জনয্ সিঠকভােব িকেয় েনoয়া মসুেরর pিত েকিজ 
বীেজ ভােলা কের 3 gাম কােলা মিরেচর ঁেড়া িমি ত করেত হয়। ei ভােব েশাধন কের েনoয়া বীজ িল 

েভতের পিলিথেনর আcাদন থাকা পােটর বয্ােগ রাখেত হয়। 
tপণূর্ েরাগ kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ    

1. মসুেরর ঢেল পড়া েরাগ (ফুসািরয়াম eসিপ।) 
লkণ: নীেচর পাতা িল হলুদ eবং গাছ খবর্কায় হেয় যায় সংেগ নািলকা (vascular) বািnল িলর 
বণর্হীনতা হয়। 

    পাতা হলুদ হেয় যাoয়া                  বণর্হীনতা েনিতেয় পড়া 

বয্বsাপনাঃ pিত েকিজ বীজ 2 gাম কােবর্নডািজম িদেয় েশাধন করেত হয়, pিত েকিজ বীজ 3 gাম 
কয্ােpন বা থাiরাম িদেয় েশাধন করেত পারা যায় eবং 0.1% কােবর্নডািজম িদেয় মািট িভিজেয় 
েশাধন করেত পারা যায়। 
2. শীষ পচা (রাiেজাকেটািনয়া েফসািরয়াম পাiিথয়াম) 
লkণ: ডালা-পালা েব েনা a েল েবেড় আসা সাদা ছtকেদেহর (mycelium) uপিsিত েদখেত পাoয়া 
যায়। পরবতর্ী পযর্ােয় সংkািমত গােছ েsেলেরািটয়া uৎপn হয়। 

   
সাদা ছtাকেদহ আkাn গােছর ডালা-পালা 
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ে n িবন (িশম) 
ৈবjািনক নামঃেফেজালাস ভয্ালগািরস 

জাত িনবর্াচনঃ 
কনেটnার: েঝাপপূণর্ জাত, 50 িদেনর মেধয্ ফসল তুলেত পারা যায়, ঁিট িল সবুজ, েগালাকার, খুব 
লmা, ডগায় বাঁকা, পু , শাঁসােলা eবং আঁশ না থাকা; pচুর uৎপাদনশীল; খুব গরম eবং  eলাকা 

ছাড়া েবিশরভাগ a েলর জনয্ uপযুk; pিত েহkের 160 kinাল সবুজ ঁিটর ফলন েদয়। 
পুসা পাবর্তী: েঝাপপূণর্ জাত; ঁিট আকষর্ণীয়, হালকা সবুজ রঙ, েগাল eবং শাঁসােলা; hs েময়াদী জাত, 
কনেটnােরর তুলনায় 5 িদন পূেবর্ ফসল তুলেত পারা যায়; pিত েহkের 170 kinাল সবুজ ঁিটর 

ফলন েদয়।  
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনা:  
মািট িনবর্াচন: জল িন াশেণর বয্বsা থাকা amতার সূচয্াংক (pH) 5.5-6.0র মেধয্র েবেল েদাআঁশ 

মািট।  

জিম ৈতির: মািট খুব ভােলা কের ঝুরঝুের করা uিচত।  
বীেজর হার: 50 েকিজ/ েহkর  
বপেনর সময়: aেkাবর-মাচর্   
বীজ েশাধন: pিত েকিজ বীজ 3 gাম কয্ােpন 50 ডাbিপ িদেয় েশাধন করা uিচত। 
বপেনর বয্বধান: 45 েসিম x 30 েসিম (সাির েথেক সাির x গাছ েথেক গাছ )  
ৈজব o রাসায়িনক সার: pিত েহkের েগাবর সার বা খামারজাত সার 20 টন, নাi ’েজন 30 
েকিজ, ফসফরাস 40 েকিজ eবং পটাশ 20 েকিজ ( pিত িবঘাi 9 েকিজ iuিরয়া, 33 েকিজ 
eসeসিপ eবং 4.5 েকিজ িমuেরট aব পটাশ)। জিম েগাড়ার সমেয় নাi ’েজেনর aেধর্ক eবং 
খামারজাত সার, ফসফরাস eবং পটােশর সmূণর্ মাtা pেয়াগ করেত হয় eবং নাi ’েজেনর বািক 
aেধর্ক ফুল েফাটার সময় uপির pেয়াগ করেত হয়।  
েসচ o েkেতর মােঝ আগাছাদমনঃ  
1. েসচঃ িনয়িমত েসচ িদেত হেব। িবেশষত শসয্ বৃিdর pাথিমক পযর্ােয় kঁিড় eবং ঁিট িবকােশর 

সময় আdর্তার ঘাটিত থাকা uিচত নয়।  
2. আগাছাদমনঃ utােনর 20 িদেনর পের pথম আগাছা্দমন eবং তারপের pেয়াজন aনুসাের 

আগাছাদমন করেত হয়। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ    

জাব েপাকা (eিফড), জয্ািসদ o িবটলস  
লkণঃ 

• িশেমর কােলা জাব েপাকা (eিফস ফয্াবা) কাn eবং পাতার  েকাষ েথেক রস চুেষ েফেল eবং 
কাn িবকৃত কের েতােল, গাছ িল েছাট আকােরর হেয় ফলেনর hাস ঘেট। ei জাব েপাকাi 

ভাiরাসজিনত েরােগর িবsারেণর কাজo কের eবং মধুরেসর িনঃসরণ কের কােলা ছtােকর 
িবকােশ সাহাযর্ কের, যা েশষ পযর্n গােছর সােলাকসংে ষেণ বয্াঘাত কের।  
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• জয্ািসেডর আkমেণর জনয্ সংkািমত পাতা ফয্াকােশ হলুদ হেয় যায় eবং তর েkেt পাতা 

kঁকেড় যায়। পাতার pােnর রঙ হালকা েগালাপী বাদামী হেয় যায় eবং গাছ িলর বৃিd sb 

হেয় পাতার িকনারা িল পুিড়েয় যাoয়ার মতন েদখা যায়। 
• pাpবয়s ি -িবেটল েপাকাi পাতা eবং কাn েখেয় সবেচেয় েবিশ kিত কের। ei েপাকাi 

পাতায় েছাট েগালাকার, aসম eবং aগভীর গতর্  ৈতরী কের। 
 
 

    জাব েপাকা                              জািসদ                                 ি  িবটল 

বয্বsাপনাঃ ময্ালািথয়ন 50EC 0.2% 2.0 িমিল/ িলটার হাের েsp করার সুপািরশ করা হয়। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  

1. aয্ান াকেনাজ (েকােলট’ি কাম িলেnমুিথয়াম) 
লkণঃ ei েরাগিটেত ৈবিশ য্পূণর্ েছাট লাল-বাদামী, al  তিলেয় যাoয়া (sunken)   দােগর সৃি  হয় 
eবং ei দাগ িল dত বৃহৎ, তিলেয় যাoয়া kেত পিরণত হয়। pায়শi, ei kত িলেত েগালাপী 

বীজ িটর (spores) িবকাশ ঘেট। ঁিটেত হoয়া তিলেয় যাoয়া কােলা দােগর মেতা দাগ কাn eবং 

পাতার ডালপালায় uৎপn হয়। পাতা eবং কাno ei েরােগ আkাn হয়। পাতা িলর সংkমেণর 

ফেল িবেশষত নীেচর পৃে  িশরা িল কােলা হেয় যায়। 

বয্বsাপনাঃ বপেনর আেগ pিত েকিজ বীেজ 2-3 gাম কয্াpান িদেয় বীজ িল েশাধন করেত হয় 
eবং ফসেল কােবর্নডািজম বা েবনেলট েsp করার সুপািরশ করা হয়। 
2. িশকড় পচা েরাগ (ফুসািরয়াম েসালািন) 
লkণঃ 

 ei েরােগ কিচ চারার হাiেপােকাটাiল (hypocotyl) o চুলিশকেড় (taproot) স ু িচত, লাল 
েথেক বাদামী লmা-লিm েডারা eবং পিরপk গােছ লmা ফাটল  েদখা যায়। ফাঁপা o কেনা 

তরভােব পচা িশকড় লkয্ করা যায়। 

  
পাতা eবং িশেম লাল-বাদামী দাগ ধূসর তিলেয় যাoয়া kত 



 

a

 

a

 

 

ব

ক

3

ল

েব

স

ব

য

বৃ

ব

e

4

ল

য

েক

a
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 ফয্াকােশ

পাতা িল

বয্বsাপনাঃ বপ
কােবর্নডািজম বা

3. বয্ােkিরয়াজ

লkণঃ বয্াকিটির
বেড় যাoয়ায় 

সংkািমত কের,
বয়s গােছর পা

যায়। ঁিট িলেত

বৃিdর পযর্ােয় স

 

পাতায় a

বয্বsাপনাঃ বপ
eবং ফসেল কােব

4. পাতার েকৗিণ

লkণঃ পাতার নী
যায়। kত িল 

কৗিণক দাগ িল

aকােল ঝের েযেত

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

শ (Chlorotic) 
িল ফয্াকােশ হেয়

পেনর আেগ pিত

া েবনেলট েsp 

জিনত েনিতেয় 
রয়াজিনত েনিতে

u ,  আব

 গােছর aভয্nের
াতা িল েনিতেয়

তo সংkমণ হ

সংkিমত চারা ি

aিনয়িমত kত  

পেনর আেগ pিত

েবর্নডািজম বা ে

িণক দাগ েরাগ 
নীেচর পৃ  েথেক

পাnুর বলেয়র

িল ei েরােগর 

েত পাের। কােn

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

হেয় যাoয়া প

য় যায় o িকছু 
 

কিচ চা

িত েকিজ বীজ 

করার সুপািরশ

পড়া েরাগ (িসu

েয় পড়া েরােগর

বহাoয়াi সাহায

র জেলর সরবরা
য় পের। aিনয়ি

হেত পাের eবং

িল বাড়েত পাের

 

                     

িত েকিজ বীেজ

েবনেলট েsp ক

(িসuেডাসারেকাে
ক দােগর  

র dারা িঘের থ

ৈবিশ য্পূণর্ লk

nর kত িল লm

র aধীেন সংকিল

পাতাযুk কিচ 

ছু পাতা ঝের যা

চারার আkাn িশক

2-3 gাম কয্াp
শ করা হয়। 

uেডােমানাস িসির

র লkণ pথেম 

যর্ কের। জীবাণ

াহ সীমাবd কে

য়িমত kত পাত

ং ফলs প, বীজ

র না বা মারা 

                   

জ 2-3 gাম ক
করার সুপািরশ 

ােsারা িgেজালা

হেয় ধূসর kেত

থাকেত পাের, য
kণ। kত িল 

লmা eবং বাদামী

লত 

গাছ িল বাড়েত

যায়। 
 

কড় 

pান িদেয় েশা

ির  িপিভ। েফেস
পাতায় েদখা য

ণু িলi িশেমর 

কের। কিচ চারা

তায় েদখা েদয় 

ীজ িল বণর্হীন 

যােত পাের। 
 

     েনিতেয় পড়

কয্াpান িদেয় বী

করা হয়। 
া) 
ত পিরণত হয় 

যার সীমা বণর্হী

eত েবিশ হেত

মী। ঁিটেত পা

ত পাের না; ব

াধন করেত হয়

সািলেকালা) 

যায়। বয্াকিটির

নািলকা (vas
া সmূণর্ েপ ম

eবং েশষ পযর্

হেয় েযেত পা

ড়া গাছ 

বীজ িল েশাধন

যা পের হালক

ীন হয়। েবেড় 

ত পাের যার জ

াতা েথেক কম 
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বয়s গােছরo 

য় eবং ফসেল 

রয়া হঠাৎ ব  

cular) তntেক 
মের যায় eবং 

যর্n পাতা ঝের 

াের। pাথিমক 

ন করেত হয় 

কা-বাদামী হেয় 
আসা সুs  

জনয্ পাতা িল 

ম kত পাoয়া 



 

a

 

a

য

দ

  
ব

হ

5

ফ

ল

েদ

e

িক

প

েভ

ক

স

e

 

  

ব

aসম কৃিষ বািণজ

aসেমর িনবর্ািচ

যায়। লালেচ-বা
দাগ িল আকাের

ঁিটর ps েঘের

                    
বয্বsাপনাঃ বপ
হাের ফসেল েsp

5. বয্ােkিরয়াজ
ফাসকানস সািব্প

লkণঃ েত 

দখা েদয়। ei 

ei aিনয়িমত 

িকনারা বা িশর

পাের, ফলs প 

ভজা দাগ থাক

কখনo হলুদ চট

সংkিমত সাদা 

eবং aংkরণ ব

                    

বয্বsাপনাঃ pিত

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

াদামী েকেndর 

র িবিভn ধরেন

র ধের। 

                     
পেনর eক মাস 

sp করার পরামশ

জিনত সাধারণ
প.  ফাসকয্ানস) 
পাতাত েছাট, জ
দাগ িল বড় 

দাগ িল িঘের 

রার মােঝর a

পুেরা পাতািট ম

কেত পাের েয

টচেট পূয kিরত

বেণর্র বীেজ ম

বয্হত হয়। 

              ঁিটেত

িত েকিজ বীজ েs

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

সােথ pায় ক

নর হয় eবং 

  পাতায় দাগ    
পের 15 িদেন

শর্ েদoয়া হয়।

ণ েপাড়া েরাগ (

জেল েভজা দা

হoয়ার সােথ 

রাখা েলবু হ

a েল দাগ বা 

মারা যায় eবং

িল বৃিd হেয় 

ত হেত পাের। 
মাখন-হলুদ দাগ 

 

ত জেল েভজা দা

sেpামাiিসন সাল

র aধীেন সংকিল

কােলা িকনারার 

েশষ পযর্n eত

                     
নর বয্বধােন দ’ুব

(জানেথােমানাস 

াগ বা হালকা স
সােথ েকেndর 

হলুদ বেণর্র বল

kত িল েবেড়

 গােছর িবকৃত

বড়, লাল aিন

ঁিটর সংkমেণর

েদখা েযেত প

াগ                   

লেফট 2.5 gাম িদ

লত 

kত িল িডm

ত ঘন হেয় য

                    
ু বার মানেকােজব

কয্ােmিsস িপ

সবুজ জায়গা িহ

েকাষ মারা য

লয়, ei েরােগর
ড় uেঠ।  দাগ

তকরণ ঘেট। আ

িনয়িমত দােগ প

র জনয্ েভতের

পাের। aিধক স

 

                    

িদেয় েশাধন করে

mাকার েথেক ব

যায় েয েস িল

             ঁিটেত

ব 75 ডbিপ 

িপিভ. েফেসািল, জ

িহসােব বা oi 

যায় eবং বাদািম

র ৈবিশ য্পূণর্ ল

গ িল eকসােথ 

আkাn ঁিট িলে

পিরণত হয়, যা

রর বীজ আkাn

সংkিমত বীজ k

          পাতায় a

েত হয়। 
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বৃtাকার হয়। 

ল সংযুk হেয় 

ত দাগ 
2 gাম/িলটার 

জানেথােমানাস 

দেুটা লkেণi 

িম হেয় যায়। 

লkণ। পাতার 

েবেড় uঠেত 

েত েছাট, জেল 
া েথেক কখনo 

n হেত পাের। 

kঁকিড়েয় যায় 

aিনয়িমত দাগ 
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রাi সিরষা eবং সিরষা 
ৈবjািনক নামঃ bািসকা কয্ােmিsস eবং bািসকা জনুিসয়া 

aসেম uৎপািদত pধান েতল ফসল হ'ল রাiসিরষা eবং সিরষা। জলবায়ুগতভােব eিট শীত েমৗসুেমর 
ফসল eবং শীত েমৗসুেম eর চাষ করা যায়। 
জাত িনবর্াচনঃ  
aনুেমািদত রাiসিরষার জাতঃ 
eম -27: ei tপূণর্ জাতটার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 90-95 িদেনর pেয়াজন। ei জােত 
েতেলর পিরমাণ 44.6%। গড় ফলন pিত েহkের 10-12 kinাল। eিট aসেমর সমs কৃিষ a েলর 
জনয্ uপযুk। 
িট eস -29: ei unত জাতটার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 85-90 িদেনর pেয়াজন। ei জােত 
েতেলর পিরমাণ 44%। গড় ফলন pিত েহkের 10-12 kinাল। eিট aসেমর সমs কৃিষ a েলর 
জনয্ uপযুk। 
িট eস -36: ei unত জাতটার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 90-95 িদেনর pেয়াজন। ei জােতর 
েতেলর পিরমাণ 41-43% eর মেধয্। গড় ফলন pিত েহkের 10-12 kinাল। eিট aসেমর সমs 
কৃিষ a েলর জনয্ uপযুk। 
িট eস -38: ei unত জাতটার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 90-95 িদেনর pেয়াজন। ei জােতর 
েতেলর পিরমাণ 41-44% eর মেধয্। গড় ফলন pিত েহkের 10-12 kinাল। eিট aসেমর সমs 
কৃিষ a েলর জনয্ uপযুk। 
লিখিম (িট eস -4)): ei unত জাতটার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 85-95 িদেনর pেয়াজন। ei 
জােতর েতেলর পিরমাণ 44-45% eর মেধয্। ei জাতটা aসেমর utর তীেরর সমভূিম,  মধয্ o 
িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
েজuিত (েজ িট -90-1): িবলিmত বপেনর জনয্ uপযুk eকটা unত জাত যার বীজ েবানা েথেক 
পাকা পযর্n গেড় 89 িদেনর pেয়াজন হয়। ei জােতর েতেলর পিরমাণ 42.8%। গড় ফলন pিত 
েহkর 6.97 ki াল। বপন িডেসmেরর pথম সpাহ পযর্n িবলিmত করেত পারা যায়। ei জাতটা 
aসেমর utর তীেরর সমভূিম,  uc, মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
িট eস-67: িবলিmত বপেনর জনয্ uপযুk eকটা unত জাত যার বীজ েবানা েথেক পাকা পযর্n 
85-95 িদেনর pেয়াজন হয়। ei জােতর েতেলর পিরমাণ 40.7 েথেক 42.3% eর মেধয্। ei জাতটা 
িনয়িমত সমেয় বুনেল গড় ফলন pিত েহkর 10-12 kinাল েদয় eবং িবলিmত বপেন pিত েহkের 
5.0 েথেক 9.0 kinাল ফসল পাoয়া যায় (10 িডেসmর পযর্n বপন)। ei জাতটা aসেমর utর 
তীেরর সমভূিম,  uc, মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
aসেমর জনয্ aনুেমািদত সিরষার জাতঃ 
িট eম -2: সিরষার eকিট unত জাত। eিট বীজ বপেনর 105-115 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। ei 
জােতর েতেলর পিরমাণ 36-40% eর মেধয্। গড় ফলন pিত েহkের 12-16 kinাল। eিট aসেমর 
পাবর্তয্ a ল eবং uc, মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
িট eম -4: ei জাতটা বীজ বপেনর 105-115 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। ei জােত েতেলর পিরমাণ 
36-40% eর মেধয্। গড় ফলন pিত েহkের 12-16 kinাল। eিট aসেমর uc, মধয্ o িনm 
bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
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ব ণ: সিরষার eকিট unত জাত। eিট বীজ বপেনর 110-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। ei 
জােত েতেলর পিরমাণ 37-40% eর মেধয্। গড় ফলন pিত েহkের 10-12 kinাল। eিট aসেমর 
িনm bhপুt uপতয্কা eবং পাবর্তয্ a ল িলর জনয্ uপযুk। 
িপ eম-26; eিট বীজ বপেনর 105-110 িদেনর মেধয্ পিরপk হoয়া জাত। ei জােত েতেলর 
পিরমাণ 40.32%। গড় ফলন pিত েহkের 12-16 kinাল। ei জাতটা aসেমর utর তীেরর 
সমভূিম, uc, মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
িপ eম-27; eিট বীজ বপেনর 105-110 িদেনর মেধয্ পিরপk হoয়া জাত। ei জােত েতেলর পিরমাণ 
43.03%। গড় ফলন pিত েহkের 12-14 kinাল। ei জাতটা aসেমর utর তীেরর সমভূিম, uc, 
মধয্ o িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
eন আর িস eiস িব-101; eিট বীজ বপেনর 108 িদেনর মেধয্ পিরপk হoয়া জাত। ei জােত েতেলর 
পিরমাণ 34.6-42.1%। গড় ফলন pিত েহkের 12-14 kinাল। ei জাতটা aসেমর utর তীেরর 
সমভূিম, uc, মধয্, িনm bhপুt uপতয্কা eবং পাবর্তয্ a েলর জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
কৃিষ পdিত o বয্বsাপনাঃ 
মািট িনবর্াচনঃ 
রাiসিরষা o সিরষার চাষ সাধারণত েবেল মািটেত ভােলা হয়, তেব aনয্ানয্ হালকা মািটo ei 
চােষর জনয্ সমানভােব uপেযাগী। 
জিম ৈতিরঃ 
ঝুরঝুের মািটর জিম সিরষার জনয্ pেয়াজনীয়। 4-6 বার চােষর পর মi িদেয় মািট ঝুরঝুের কের 
জিম ৈতরী করেত হেব। 
সার বয্বsাপনাঃ 
pিত েহkের 2-3 টন েগাবর সার বা খামারজাত সােরর pেয়াগ ফসেলর জনয্ uপকারী। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা েকিজ/ েহkর রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 
pকার েকিজ/ েহkর েকিজ/ িবঘা 

সমভূিমঃ বিৃ িনভর্ র পিরিsিত 
নাiে ােজন (N) 40 iuিরয়া (Urea) 87 12 
ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 
পটাশ (K) 15 eমoিপ (MOP) 25 3 

েসচ uপলb পিরিsিত 
নাiে ােজন (N) 60 iuিরয়া (Urea) 130 18 
ফসফরাস (P) 40 eসeসিপ (SSP) 130 33 
পটাশ (K) 40 eমoিপ (MOP) 66 9 
পাবর্তয্ a লঃ বিৃ িনভর্ র পিরিsিত 
নাiে ােজন (N) 65 iuিরয়া (Urea) 140 20 
ফসফরাস (P) 35 eসeসিপ (SSP) 220 30 
পটাশ (K) 0 eমoিপ (MOP) 0 0 

মধয্ bhপুt uপতয্কাঃ বিৃ িনভর্ র পিরিsিত 

নাiে ােজন (N) 60 iuিরয়া (Urea) 130 18 
ফসফরাস (P) 30 eসeসিপ (SSP) 190 27 
পটাশ (K) 30 eমoিপ (MOP) 50 6 
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যখন pিত েকিজ বীজ 40 gাম aয্ােজােটাবয্াkর eবং 40 gাম ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়া (PSB) 
িদেয় সমৃdকরণ করা হয় তখন নাiে ােজন eবং পটােশর 75% pেয়াগ করেত হয়। ফসেফেটর uৎস 
িহসােব eসeসিপর বয্বহার না করেল pিত েহkের 20 েকিজ সালফার িজপসােমর েপ (133 েকিজ 
/েহkর বা 18 েকিজ/িবঘা) বয্বহার করা uিচত। িমি ত সার িহসােব নাiে ােজন, ফসফরাস o 
পটাশ েযাগান ধরা েযেত পাের। পুি র pেয়াজনীয়তা aনুসাের uপাদান  িমলােত হেব। aসেমর utর 

তীেরর সমভূিম a েল রাiসিরষা eবং সিরষার uc ফলেনর জনয্, েহkর pিত 60:40:40 েকিজ 
নাiে ােজন, ফসফরাস o পটাশ েদoয়ার জনয্ সুপািরশ করা হয়। তেব, পূেবর্র 40:35:15 eবং 
40:20:20 েকিজ নাiে ােজন, ফসফরাস o পটাশ/েহkর সােরর aনপুাত েসi কৃষকেদর জনয্ সুপািরশ 
করা হেয়েছ যােদর েবিশ পিরমােণর সার kেয়র kমতা েনয়। aসেমর িকছু কৃিষ a েল েবারােkর 

pেয়ােগর জনয্ রাiসিরষা-সিরষার ফলেনর unিত েদখা েগেছ। aসেমর utর তীর সমভূিম a েল 

pিত েহkের 10 েকিজ, uc bhপুt uপতয্কায় 5-10 েকিজ eবং মধয্ bhপুt uপতয্কায় 7.5 েকিজ 
েবারাk pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা সমীকরণ (eফিপi) 

ক। যথাসমেয়র বীজ বপেনর জনয্ 
(i) েকবল রাসায়িনক সার িদেয় চাষাবাদ 

FN  = 10.37 x T - 0.39 x STVN 
FP   = 1.86 x T - 1.07 x STVP 
FK   = 4.47 x T - 0.74 x STVK 

(ii) রাসায়িনক সার + খামারজাত সার িদেয় চাষাবাদ 
FN  = 10.37 x T - 0.39 x STVN- 0.58 x OM 
FP   = 1.86 x T - 1.07 x STVP-0.10 x OM 
FK   = 4.47 x T - 0.74 x STVK-0.21 x OM 

খ। িবলিmত বপেনর জনয্ 
(i) েকবল রাসায়িনক সার িদেয় চাষাবাদ 

FN  = 8.71 x T - 0.27 x STVN 
FP   = 5.90 x T - 3.13 x STVP 
FK   = 9.42 x T - 0.78 x STVK 

(ii) রাসায়িনক সার + খামারজাত সার িদেয় চাষাবাদ 
FN  = 8.71 x T - 0.27 x STVN- 0.22 x OM 
FP   = 5.90 x T - 3.13 x STVP-0.08 x OM 
FK   = 9.42 x T - 0.78 x STVK-0.18 x OM 

েযখােন যথাkেম eফeন (FN), eফিপ (FP), eফেক (FK)-  নাi ’েজনাস, ফসফরািসক, পটািশক (N, 
P2O5, K2O) সার। 
eসিটিভeন (STVN), eসিটিভিপ (STVP), eসিটিভেক (STVK)- যথাkেম নাi ’েজন, ফসফরাস, পটােশর 
(েকিজ/ েহkর) eর জনয্ মািটর পরীkার মান। 
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িট (T) - ফলন লkয্ eবং oeম (OM)-ৈজব uপাদান (খামারজাত সার (FYM), েকঁেচা সার 
(Vermicompost), সমৃd েগাবর সার (Enriched Compost) iতয্ািদ। খামারজাত সাের গেড় 

0.50% নাi েজন, 0.25% ফসফরাস, 0.50% পটাশ; েকঁেচা সাের (1% নাi েজন, 0.50% ফসফরাস, 
0.60% পটাশ) eবং সমৃd েগাবর সাের (2.10% নাi েজন, 1.20% ফসফরাস, 2.30% পটাশ) পাoয়া 
যায়। 
িবেশষ dsবয্ঃ সার pেয়াগ িনেদর্ িশকা (eফিপi বয্বহার কের সার pেয়ােগর সুিবধার জনয্ পিরিশ -
17 েদখেত হেব। 
রাiসিরষা-gী কালীন মাসকলাi শসয্kেম সমিnত সালফার বয্বsাপনাঃ 
pিত েহkের 15 েকিজ েহkর সালফার িজপসােমর েপ (100 েকিজ/ েহkর বা 13 েকিজ/ িবঘা) বা 
eকক সুপার ফসেফট িহসােব (125 েকিজ/ েহkর বা 17 kg েকিজ/ িবঘা) pেয়াগ করার সুপািরশ করা 
হয় + সুপািরশকৃত মাtার 25% eনিপেক iuিরয়া, ডায়ােমািনয়াম ফসেফট (িডeিপ) eবং িমuিরেয়ট aব 
পটাশ (eমoিপ)+ জীবাণু সার (আেজাবয্াkর/ রাiেজািবয়াম eবং ফসেফেট dবীভূত বয্ােkিরয়া (PSB) 
pিতটাের 50 gাম/ েকিজ বীজ) + 2 টন খামারজাত সার/ েহkর বা 3 kinাল খামারজাত সার/িবঘার 
সে  uপযুk সমnয় কের রাiসিরষা-মাসকলাi শসয্kেমর চাষাবাদ করেত পারা যায় (সমs a েলর 

জনয্)। 
সিরষার জনয্ সােরর হারঃ  
pিত েহkের 7.5 েকিজ েবারােkর সংেগ 80-40-30 হাের নাiে ােজন, ফসফরাস o পটাশ েগাড়ার সমেয় 

pেয়াগ করার পরামশর্ েদoয়া হয়। (সমs a েলর জনয্। 

পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা  
েকিজ/ েহkর 

pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 
েকিজ/ েহkর েকিজ/ িবঘা 

সমভূিমঃ বৃি িনভর্ র পিরিsিত 
নাiে ােজন (N) 80 iuিরয়া (Urea) 174 23 

ফসফরাস (P) 40 eসeসিপ (SSP) 250 33 

পটাশ (K) 30 eমoিপ (MOP 7.5 1 

বপেনর 30 িদেনর পের ফসেলর ণবধর্ক (booster) ‘িgন হারেভs’ 25 gাম 10 িলটার জেল িমিশেয় 
pেয়াগ করার সুপািরশ করা হয়। 
চুন pেয়াগঃ  
eকািধক ফসেলর চাষ করা জিমেত বীজ বপেনর 15 িদন আেগ ডলিমিটক চুন িহসােব uপলb কয্ালিসয়াম 
কারেবােনট pিত িবঘাi 65.5 েকিজ  pেয়াগ করেত হেব। 
বীজ েশাধনঃ  
গােছর ডাuিন িমলিডu eবং সাদা মিরচা েরাগ দরূ করার জনয্ pিত েকিজ বীজ 4 gাম  েসকিটেনর 
(েফনািমেডান 10% + মানেকােজব 50%) িদেয় বীজ েশাধেনর পরামশর্ েদoয়া হয়। েরােগর বৃিdর সময় 

েkেতর গাছ িলেত েসকিটন 2 gাম/ িলটার জল হাের েspর pেয়াগ করা েযেত পাের। িশকড় পচা eবং 
েনিতেয় পড়া েরাগ দমেনর জনয্ pিত েকিজ বীজ 3 gাম মানেকােজব বা 2 gাম িথরাম/কয্াpান/ কােবর্নিডিজম 
িদেয় েশাধন করেত হয়। 
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বীেজর হারঃ  
pিত েহkের 10 েকিজ (pিত িবঘাi 1.3 েকিজ) বীেজর হার রাiসিরষায়ার জনয্ সেবর্াtম বেল pমািণত  
হেয়েছ। িটeম 2, িটeম 4, ব ণ eবং eনআরিসeiচিব-101 eর জনয্, বীেজর হার pিত েহkের 8 
েকিজ eবং pিত েহkের 3 েথেক 3.5 লাখ গােছর সংখয্া বজায় রাখেত হয়। রাiসিরষায়া + মসুেরর  
75:25 বীেজর aনুপাত েকবল পাবর্তয্ a েল িমি ত চােষর জনয্ সুপািরশ করা হয়। eক ফসিল িহসােব, 
পাবর্তয্ a েল pিত েহkের 6-8 েকিজ বীেজর pেয়াজন হয়। বপেনর পের জিমেত হালকা মi েদoয়া 
হয়। শাiল ধােনর পের বৃি িনভর্ র িবলিmত বপেনর রাiসিরষা বীেজর হার (ধান-রাiসিরষা শসয্kম) pিত 
েহkর 13 েকিজ হoয়া uিচত, aথর্াৎ েযটা সাধারণ psািবত হােরর তুলনায় 33% েবিশ। 
বপেনর সময়ঃ  
বপেনর সেবর্াtম সময় aেkাবেরর মাঝামািঝ েথেক নেভmেরর মাঝামািঝ। যথাসমেয়র পূেবর্ বপন 
করেল জাব েপাকার আkমণ েথেক বাঁচেত সহায়তা কের। 
বরাক uপতয্কায়, uচু জিমেত 30 নেভmর পযর্n eবং মধয্ম uচু জিমেত নেভmেরর তৃতীয় সpাহ 
পযর্n রাiসিরষা eবং সিরষা বপন করা যায়। তেব বৃি িনভর্ র িবলিmত বপেনর পিরিsিতেত ধােনর 
পরবতর্ী ফসল িহসােব আমন ধান -রাiসিরষা শসয্kেম রাiসিরষার বীেজর হার sাভািবক aনুেমািদত 
হােরর েচেয় 33% েবিশ হoয়া uিচত, aথর্াৎ েসেkেt বীেজর হার হেব pিত েহkর 13 েকিজ। 
েসচ বয্বsাপনাঃ  
6 েসিnিমটার গভীরতার জেলর eকিট েসচ 50% ফুল েফাটার সময় বা ঁিটর pাথিমক পযর্ােয়র 
গঠেনর পযর্ােয় pেয়াগ করা uিচত। যিদ ei সমেয়র মেধয্ 20-25 িমিম বৃি পাত হয় তেব বপেনর 
পের েকানo েসচ pেয়াজনীয় নয়। সময়ত বপন করা শেসয্র জনয্ সাধারণত pাক-বপন েসচ 
pেয়াজন েনi। তেব  a েল eকিট pাক বপন েসচ pেয়াগ করা েযেত পাের। 
আমন ধান কাটার পর জিমর আdর্তা সংরkেণর uেdেশয্, পাoয়ার িটলার িদেয় ধােনর নাড়া-খড়েক 
মািটেত িমিশেয় েদoয়ার জনয্ eকটা আড়া-আিড় চােষর সুপািরশ করা হয়। ei পdিতটা জিম ৈতিরর 
সমেয় pায় 22.5% মািটর আdর্তা েথেক যাoয়া eবং 23-25%র েktkমতার মাঝাির জিমর মািটেত 
িনেত পারা যায় eবং বপেনর সময় নেভmেরর চতুথর্ সpাহ েথেক িডেসmেরর pথম সpােহ রাখা 

uিচত। 
গােছর পাতায় iuিরয়ার েspঃ 
pিত েহkের েগাড়াi pেয়াগ করা 60 েকিজ নাiে ােজন, 30 েকিজ ফসফরাস eবং 30 েকিজ 
পটােশর সােথ ফুল েফাটার সময় o ঁিটেত বীেজর ভরাট পযর্ােয় 1% iuিরয়ার দিুট েsp গােছর 
পাতায় pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
সাধারণত রাiসিরষা o সিরষা চােষ েকানo আগাছাদমেনর pেয়াজন হয় না। যখন pেয়াজন হয়, 
বপেনর 15-20 িদেনর মেধয্ eকবার আগাছাদমন কের জিমেক আগাছা মুk রাখেলi যেথ । 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ     
1. সিরষার জাব েপাকা  (িলপািফস eিরিসিম) 
লkণঃ িনমফ eবং পূণর্বয়s uভয়i পাতা, kঁিড় eবং ঁিট েথেক রস চুেষ খায়। আkাn পাতা িল 
kঁচেক যায় eবং েkত aসুs eবং ঝলেস যাoয়া েচহারার েদখায়। জাব েপাকায়  মধুরস kরণ 
কের, যা পাতায় কােলা ছাঁেচর ছtাক বৃিd কের গােছর সােলাকসংে ষেণ বাধা েদয়। ফুেলর kঁিড় 
েব েনার সময় pিত গােছ গেড় 50-60 জাবেপাকার uপিsিত ei েপাকার aথর্ ৈনিতক kিতর 
dারpােnর sর িহসােব jান করা হয়। 
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সিরষার জাব েপাকা িনমফ eবং পূণর্বয়s জাব েপাকা জাব েপাকার আkমণ 

বয্বsাপনাঃ িনধর্ািরত সময় েথেক 10-15 িদন eিগেয় বীেজর বপন, সহনশীল জােতর বয্বহার, আkাn 
গােছর ডালপালা eবং জাব েপাকা সংgহ কের ংস করা, জাব েপাকার সংখয্ার uপর নজর রাখেত 
হলুদ আঠােলা ফাঁদ sাপন eবং বnুেপাকা েলিডবাডর্  িবেটেলর pজািত েযমন ককিসেনলা 
েসেpমপাংটাতা, েমেনািচলাস েসkময্াkলাটা, িহেpাডািময়া েভিরeগাটা eবং িচেলােমানস িভিসনা যারা 
pিত িদেন গেড় 10-15 পূণর্বয়s জাব েপাকা খায় তােদর সংরkণ eবং দরকার বুেঝ কীটনাশক 
েমটািssk 25 iিস 1 িমিল/ িলটার জল হাের pেয়াগ করার সুপািরশ করা হয়। 

কীটনাশক পিরমাণ (িল/েহ) জেলর পিরমাণ (িল/েহ) 
হsচািলত েspয়ার শিkচািলত েspয়ার 

ডাiিমথেয়ট 30 iিচ 0.5 500-700 200-250 

েkারপাiিরফস 20 iিচ 0.5 500-700 200-250 

aিkেডেমটন 25 iিচ 0.5 500-700 200-250 

2. সিরষার কাটুi েপাকা (aয্াথািলয়া লুেজn pিkমা) 
লkণঃ ei েপাকার কীড়া িল pথেম পাতা খুেট-খুেট খায়, পের িকনারা েথেক মধয্িশরার িদেক েখেয় 
েশষ পযর্n পাতা িল ক ালসার কের েদয় যার ফেল ব  পাতা ঝের যায়। তারা কােnর বিহঃtক 

gাস কের, ফেল চারা িকেয় যায় eবং বয়s গাছ িল বীজ বহন করেত বয্থর্ হয়। 

  
সিরষার কাটুi েপাকা কাটুi েপাকার কীড়া কীড়াi খাoয়া পাতা 

বয্বsাপনাঃ gীে  চাষ িদেয় মূককীট ধবংস করেত হয়, পির ার চাষাবাদ বজায় রাখা uিচত, িনধর্ািরত 
সমেয়র পূেবর্ বপন করা uিচত, কীড়া সংgহ o ধবংস করেত হয় eবং দরকার মািফক ময্ালািথয়ন 50 iিস 2 

িমিল/িলটার হাের বা aনয্ কীটনাশেকর pেয়াগ করার সুপািরশ করা যায়। 
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কীটনাশক পিরমাণ (িল/েহ) জেলর পিরমাণ (িল/েহ) 
হsচািলত েspয়ার শিkচািলত েspয়ার 

ডাiিমথেয়ট 30 iিচ 0.5 500-700 200-250 

েkারপাiিরফস 20 iিচ 0.5 500-700 200-250 

aিkেডেমটন 25 iিচ 0.5 500-700 200-250 

3. ডায়মn বয্াক মথ (pেটlয্া জাiেলােsলা) 
লkণসমূহ: কিচ কীড়াi পাতার বিহঃtেকর েকাষ েক েক খাoয়ার ফেল পাতায় সাদা েছাপ েদখা পাoয়া 
যায়। আkাn পাতা িলর িকেয় যাoয়া েচহারা েদখা যায় eবং পের পাতা িলেত কামেড়র িছd ৈতির 

হেয় যায়। বাড়n ঁিটেত েপাকাi িছd ৈতির কের eবং েভতর েথেক বীজ েখেয় েদয়। তর েkেt, ei 

েপাকায় পাতা ক ালসার কের েদয়। 

  
মূককীট কীড়াi পাতা খােc পূণর্বয়s েপাকা 

বয্বsাপনাঃ পির ার চাষাবাদ, ডায়মn বয্াক মথ (িডিবeম) আকিষর্ত করার জনয্ pধান ফসেলর 
েরাপেণর কমপেk 10 িদন পূেবর্ 2: 1 aনুপােত (বাঁধাকিপ: সিরষা) িহসােব সিরষা চােষর পরামশর্ েদoয়া 
হয়। শসা, িশম, মটর, টেমেটা eবং তরমুেজর সােথ শসয্kেমর বয্বsা করার সুপািরশ করা হয়, pিত েহkের 

10 টা েফেরামন ফাঁদ (িডিবeম িলuর) sাপন কের েপাকা দমন করেত পারা যায়। কীড়া িল ঠাস েখেয় eক 

জায়গায় থাকার সমেয় সpােহ কমপেk দ'ুবার সংgহ কের ংস কের দমন করেত পারা যায়। েকােটিসয়া 
pেটিলর মেতা pাকৃিতক শt সংরkণ করেত হয়। বপেনর 10, 20 eবং 30 িদেনর মেধয্ চারা িলর 

বৃিdর pাথিমক পযর্ােয় কাটর্ াপ হাiে ােkারাiড 0.5% pেয়াগ করেত হয়। দরকার মািফক, িনেমর ফমুর্েলশন 
3-4 িমিল/ িলটার, থােয়ািডকাব্ডর্  1.0 gাম/ িলটার বা িsেনাসাদ @ 0.33 িমিল/ িলটার হাের pেয়ােগর 
পরামশর্ েদoয়া যায়। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
1. সাদা মিরচা েরাগ (আলবুেগা কয্ািnডা 
লkণঃ  
• sানীয় সংkমণ: পাতার পৃে র িনmভােগ, কাn eবং পু ম রীেত সাদা uিtত েফাsা গিঠত 

হয়। পেক যাoয়া েফাsা েফেট সাদা েড়া- েড়া বীজ েবর হয় 
• পdিতগত সংkমণ: হাiপার িফ eবং হাiপারpািসয়ার ফল িতেত ফুেলর aংশ িল িবকৃত 

গঠেনর হেয় যায়। পু ম রীর জায়গা sীত হেয় uঠা িন লা িজিনস eকটাi িনেয় েনয়। 

eটােক হিরণ মাথা (stag head) বেল। 
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পাতার পৃে র িনmভােগ সাদা েফাsা 

বয্বsাপনাঃ সংkিমত গােছর aবিশ  সংgহ কের ধবংস, কিপজাতীয় ফসল বােদ aনয্ ফসেলর সংেগ শসয্kেম 
চাষ করা, িনধর্ািরত সমiেয়র পূেবর্ ফসেলর বপন (aেkাবেরর pথম পk), তেলর পাতায় pথম সংkমেণর পরi 

মানেকােজব 2.5 gাম/িলটার হাের েsp eবং pিতেরাধী জােতর চাষ করা আিদর সুপািরশ করা হয়। 
2. ডাuিন িমলিডu (েপেরােনােsারা পারািসিটকা) 
লkণঃ  

• পাতা eবং পু ম রীেত লkণ েদখা যায় 
• পাতার নীেচর পৃে  aিনয়িমত ধূসর সাদা েনেkািটক েছােপর বৃিd হয়। 
• আkাn পু ম রী েকানo ঁিট বা বীজ uৎপাদন করেত akম। 
• বীজ aংkিরত হoয়ার 10-15 িদন পর চারা পুিড়েয় যাoয়া লkণ েদখা যায়। 

 
পাতার নীেচর পৃে  aিনয়িমত ধূসর-সাদা ফয্াকােশ েছাপ 

বয্বsাপনাঃ সংkািমত গােছর aবিশ  সংgহ কের ধবংস করা, কিপজাতীয় ফসল বােদ aনয্ ফসেলর সংেগ 
শসয্kেম চাষ করা, িনধর্ািরত সমেয়র পূেবর্ ফসেলর বপন (aেkাবেরর pথম পk), তেলর পাতায় pথম 
সংkমেণর পরi মানেকােজব 2.5 gাম/িলটার হাের েsp করা eবং আরিস 781, িপoয়াieসআর 8 eবং 

িপআর 10 eর মেতা pিতেরাধী চাষ আিদর সুপািরশ করা হয়। 
3. পাuদাির িমলিডu (eিরিসফ kুেসেফরারাম) 
লkণঃ  

• নীেচর পাতার uভয় পৃ i eবং গােছর সবুজ aংশ িলেত েনাংরা সাদা ফুেলর েপােছর মতন 
লkণ েদখা েদয় 

• আkাn ঁিট েলাi েছাট eবং kঁচকােনা বীেজর uৎপাদন কের 
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পাতার পৃে  েনাংরা সাদা েছাপ 

বয্বsাপনাঃ সংkািমত গােছর aবিশ  সংgহ কের ধবংস করা, কিপজাতীয় ফসল বােদ aনয্ ফসেলর সংেগ 
শসয্kেম চাষ করা eবং েরােগর pথম uপিsিত েথেক 10 িদেনর বয্বধােন ফসেলর dবীভূত সালফার 
0.2% বা ডাiেনাকয্াপ 0.1% হাের েsp ei েরােগর pিতেরােধর জনয্ সুপািরশ করা হয়। 
4. aেlরেনিরয়া পাতার দাগ েরাগ (aেlরনািরয়া bািসকা eবং e bািসেকালা) 
লkণঃ  

• aেlরনািরয়া bািসকা সৃ  ei েরাগিট aতয্n kিতকর eবং ei েরাগ রাiসিরষা-সিরষা 
চােষর সমs a েল েদখা যায় 

• পাতায় uৎপn হoয়া হলুদ বলেয়র মােঝ kুd, বাদািম, েগালাকার েনেkািটক দাগ ei েরাগটার 
pাথিমক লkণ 

• দাগ িল আকাের বৃিd হেয় যায় eবং হালকা বাদামী েথেক বাদামী বা কােলা ঘণীভূত বলয় 
পাতা, কা  eবং ঁিটেত গঠন হয় 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
    বাদামী ঘণীভূত বলয়             েনেkািটক দাগ       পাতায় েছাট বাদামী দাগ 
বয্বsাপনাঃ সংkািমত uিdেদর aবেশষ uপেড় ংস করেত হয়।, েরােগর uপিsিতর সােথ 10 িদেনর 
বয্বধােন ময্ানেকােজব 0.25% বা আiেpািডয়ন 0.2% েsp করার সুপািরশ করা হয়। 
আগাছা বয্বsাপনাঃ  
oেরাবাংিক (Orobanche) aধুয্িষত a েল রাiসিরষা-সিরষার বারবার চাষ eড়ােনা uিচত। েপাকামাকেড়র 
আkমণ কমােত aনয্ দানাশসয্ eবং িশেমর সােথ ফসেলর শসয্kম aনসুরণ করা েযেত পাের। 
েমৗমািছ পরাগায়নঃ  
বিধর্ত পরাগায়েনর মাধয্েম ফলন বাড়ােত, রাiসিরষা-সিরষা চােষ pিত েহkের 5 িট মধু েমৗমািছ কেলানী 
সুপািরশ করা হয়। 
ফসল কাটাঃ75-80% ঁিট হলদু হেয় েগেল কাটার জনয্ ফসল uপযুk হেয় যায়। পুেরা গাছ uপেড় বা কািচ িদেয় 

েকেট ফসল েতালা হয়  



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 118 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

আল ু 
ৈবjািনক নামঃ েসালানাম িটuেবেরাসাম 

আগাম জাতঃ 
kি  চndমুখীঃ কম িদেন পিরপk হoয়া জাত eবং eটা 80-100 িদেন তুলেত পারা যায়। গাছ মাঝাির লmা, 

খাড়া, কn িকছুটা বাঁকা, tক সাদা eবং েচাখ গভীর। বৃি িনভর্ র পিরিsিতেত pিত েহkর 85-100 kinাল eবং 

েসচিনভর্ র পিরিsিতেত pিত েহkর 150-160 kinাল uৎপাদন িদেত সkম। ei জাতটা পাতা েমাড়ােনা েরাগ 

eবং আলুর Y ভাiরাস েরাগ সহনশীল, তেব আলুর নাবী ধবসা বা মড়ক েরােগর pিত সংেবদনশীল।  

kি  েপাখরাজঃ কম িদেন aংkিরত হেয় 60-75 িদেনর মেধয্ পিরপk হoয়া জাত। পাতার uপর িদক মাঝাির 

ভােব আঁটসাঁট। গােছর কাn েব িন রেঙর আঁশযুk সবুজ; পাটার ফলক েদখেত বlেমর মতন। রাnা করা সহজ; 
আলুর বিহtক েমােমর মতন মসৃণ, রাnার পর রঙ uেঠ েদখেত খারাপ হয় না। গড় uৎপাদন pিত েহkর 
145 kinাল। আলুর মড়ক েরােগর pিত মাঝাির ভেব pিতেরাধী eবং ভাiরাস জিনত েরােগর pিত 
সহনশীল। 
মধয্মকালীন জাতঃ 
kি  েজয্ািতঃ eিট 110-120 িদেন পিরপk হoয়া মধয্মকালীন জাত। হালকা সবুজ পাতার গাছ িল লmা eবং 

খাঁড়া। কn িল বড়, িডmাকৃিত, েচpা, tক সাদা eবং গভীর েচােখর। শাঁেসর রং িনেsজ সাদা। আলু মড়ক 

েরােগর pিত মাঝািরভােব pিতেরাধী। 
দীঘর্কালীন জাতঃ 
kি  িসnুরীঃ eিট দীঘর্কালীন জাত eবং 110-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গাছ িল লmা eবং খাঁড়া। কn িল 

েগালাকার, tেকর রং হালকা লাল, েচাখ লাল। শাঁেসর রং ফয্াকােশ হলুদ eবং চটচেট। বৃি িনভর্ র পিরিsিতেত গড় 
uৎপাদন pিত েহkের 85-100 kinাল eবং েসচিনভর্ র পিরিsিতেত গড় uৎপাদন pিত েহkের 100-160 
kinাল। আলু মড়ক েরােগর pিত মাঝািরভােব সহনশীল। 
kি  েমঘাঃ eিট িবলিmত জাত eবং 110-120 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। গাছ িল লmা eবং খাঁড়া eবং পাতা 

হালকা সবুজ। কn িল সাদা। মাঝাির eবং িডmাকার েথেক েগালাকার, েচাখ সাদা। শাঁেসর রং িনেsজ সাদা কn 

ফাঁটলমুk eবং সংরkণ করেত ভাল। বৃি িনভর্ র পিরিsিতেত গড় uৎপাদন pিত েহkের 120-150 kinাল eবং 
েসচিনভর্ র পিরিsিতেত গড় uৎপাদন pিত েহkের 175-200 িবলিmত (িডেচmেরর মাঝামািঝ পযর্n) চাষ করেত 
পারা যায়। 
কৃিষ পdিত o সার বয্বsাপনাঃ  
মািট িনবর্াচনঃ  
িবিভn ধরেণর মািটেত আলু চাষ করেত পারা যায়। ৈজব পদাথর্ সমৃd জল িন াশেনর সুবয্বsা 
থাকা েবেল েদাআঁশ eবং েদাআঁশ মািট আলু চােষর জনয্ সবেচেয় uপযুk। মািটর েভৗত-রাসায়িনক 
aবsার unিতর জনয্ eকিট ডালজাতীয় শসয্েক আলুর সােথ শসয্kেম aবিশয্ যুk করা uিচত। 
জিম ৈতিরঃ  
ভাল ঝুরঝুের মািট পাoয়ার জনয্ জিমেত ভালভােব চাষ িদেত হয়। েসেচর জেলর সম িবতরণ বা 

বৃি িনভর্ র পিরিsিতেত মািটর আdর্তা সমানভােব বজায় রাখার জনয্ আলু চােষর জিম সমতল কের েনoয়া 

uিচত। খাঁজ িলর (Furrows) মােঝর বয্বধান 50 েসিম েরেখ েদoয়া uিচত। 
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েরাপেণর সময়ঃ  
aেkাবেরর মাঝামািঝ েথেক নেভmেরর মাঝামািঝ েরাপেণর সেবর্াtম সময়। kি  িসnুির েkেt েরাপণ 
সময় িডেসmেরর মাঝামািঝ পযর্n বাড়ােনা েযেত পাের। 
েরাপণ পdিতঃ 
a ু িরত কn িলর a ু র u র্মুখী েরেখ খাঁজ িলেত েরাপণ করা uিচত। কn িল নাড়া-চাড়া করার 
সময় a ু েরর kিত eড়ােত যt েনoয়া uিচত।  
বীজ িনবর্াচনঃ 
ভাiরাস মুk, েরাগমুk, মাঝাির আকােরর a ু িরত কn েরাপেণর জনয্ বাছাi করেত হেব। আদশর্ 

আকারিট pায় 2.5 েসিnিমটার বয্াস (25-40 gাম)। বড় আকােরর কn িল pিতিট টুকেরায় 2-3 

েচাখ েরেখ লmালিmভােব েকেট টুকেরা করা uিচত। 
বীেজর uৎসঃ 
সুপািরশকৃত জাত িলর pতয্ািয়ত বীজ সরকারী বা aনয্ানয্ sীকৃত eেজিn েথেক সংgহ করা uিচত। 
বীজ েশাধনঃ 
কাটা বীেজর েkেt টুকেরা িল pায় 10 িমিনেটর জনয্ ময্ানেকােজব 5 gাম/িলটার িম েণ ডুিবেয় 
রাখেত হয়। যিদ aনয্ রাসায়িনক সহেজ পাoয়া যায় না, তেব েবেনািমল 0.1% dবণ বয্বহার করা 
েযেত পাের। েশাধেনর পের, বীজ িল পাতলা কের ছায়ায় 48 ঘnার জনয্ ছিড়েয় িদেয় কেনা কের 
িনেত হয় বা আtারীকরেণর (suberization) জনয্ িভিজেয় েনoয়া পােটর বয্াগ িদেয় 2-3 িদন েঢেক 
রাখেত হেব। 
বীেজর হারঃ 
যখন কn িল আকাের pায় 2.5 েসিnিমটার বয্ােসর (pায় 25 gাম) eবং বীজ েথেক বীেজর দরূt 15 
েসিম হয়, pিত েহkের 22.5-25 kinাল বীেজর pেয়াজন হেব। বড় আকােরর কেnর েkেt ei বয্বধান 

বাড়ােত হয়। 
সার pেয়াগ o বয্বsাপনাঃ 
েরাপেণর আেগ দশ টন বা 5 াক বা 20 েঠলাগাড়ী খামারজাত সার pিত েহkের pেয়াগ করেত হয়। 
পিরেপাষক pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর 
pকার রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা 

েকিজ/ েহkর েকিজ/ িবঘা 

বৃি িনভর্ র পিরিsিত 

নাiে ােজন (N) 60 iuিরয়া (Urea) 130 17 

ফসফরাস (P) 50 eসeসিপ (SSP) 312 42 

পটাশ (K) 50 eমoিপ (MOP) 83 11 

েসচ uপলb পিরিsিত 

নাiে ােজন (N) 120 iuিরয়া (Urea) 260 35 

ফসফরাস (P) 100 eসeসিপ (SSP) 625 83 

পটাশ (K) 100 eমoিপ (MOP) 166 22 

পুেরা মাtার সার আলু েরাপেনর খাঁজ িলেত েগাড়ার সময় pেয়াগ করেত হয় eবং মািটর পাতলা sর 
িদেয় েঢেক রাখেত হেব যােত কn িল সােরর সােথ সরাসির েযাগােযােগ না আেস। ফসল ণবধর্ক 
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'িgন হারেভs’ 25 gাম/ 10 িলটার জেল িম ণ বািনেয় েরাপেণর 30 িদন পের pেয়ােগর সুপািরশ করা 
হয়। 
আcাদন (Mulching):  
বৃি  িনভর্ র পিরিsিতেত আcাদন পdিত gহণ করেল আলুর ফলন বােড়। কn েরাপেণর পের মািট 

সমান কের কচুরীপানার dারা েঢেক িদেত হয়। তেব, কচ্ুরীপানা সূেযর্র তােপ িকেয় সংkিচত হেয় যাoয়ার ফেল 

আcাদন েথেক unkু হেয় আলুর tক সবজু হেয় েযেত পাের। কn িল সবুজ রেঙর হেয় যাoয়ার ফেল 
খাoয়ার জনয্ aনুপযুk হয়, eর জনয্ কn েরাপেণর িঠক পের েরাপেনর খাঁজ িলেত আcাদেনর 
uপকরণ pেয়ােগর পরi মািটর হালকা sর eকটা িদেয় েঢেক িদেয় kিতর পিরমাণ hাস করা যায়। ei 
ধরেনর কােজর ফেল i ঁদেুরর জনয্ হoয়া  kয় kিতo যেথ  hাস হয়। 
েসচ বয্বsাপনাঃ 
খাঁজ িলেত েসেচর pেয়াগ করেত হয়। আলু চােষ িতনিট েসচ pেয়াগ করা uিচত, pথেম 25 িদেন 
(আলু িশকড় বা েsালন গঠেনর পযর্ােয়), িdতীয়িট 60 িদেন (কn গঠেনর পযর্ােয়) eবং তৃতীয়িট 
a ু েরর utােনর পের 80 িদেন (কn িবকােশর পযর্ােয়) pেয়াগ করা uিচত। খাঁজ িলেত আcাদেনর 
uপকরণ pেয়াগ করেল, a ু র utােনর 25 eবং 60 িদন পের েকবলমাt দিুট েসচ pেয়াগ করেত 
হয়। েসচ pেয়ােগর সময়, খাঁেজর মােঝর খাঁড়া িল যােত  পুেরাপুির িনমিjত না হয় তার জনয্ যt 
েনoয়া uিচত। 
আগাছাদমন o anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
pথম eবং িdতীয় েসেচর িঠক আেগ মািট kিপেয় গােছর েগাড়ায় তুেল িদেত হয়। বৃি িনভর্ র পিরিsিতেত, 
ei কাজটা আলু িশকড় বা েsালন eবং কn গঠেনর পযর্ােয় করা uিচত। আগাছার পিরমাণ েবিশ হেল 
eক বা দিুট anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্া pেয়াজনীয় হেত পাের। সেবর্াtম আগাছা িনয়ntণ eবং আলুর ফলন 

েপেত হেল 10% uিdদ utােনর (েরাপেনর pায় 10 িদন পর) েমি বুিজন 0.75 েকিজ/ েহkর বা 100 

gাম/ িবঘায় pেয়াগ করা uিচত। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 

1. কাটুi েপাকা (aয্ােgািটস iপিসলন) 
লkণঃ 
• alবয়s কীড়ায় পাতার বিহঃtক েখেয় eবং বয়s কীড়ায় মািটর sের ডালপালা েকেট কিচ গাছ 

েখেয় kিত কের। 
• ei েপাকাi কnর aংশ েখেয় kিত করেতo েদখা যায়। 

  
মূককীট (pupa) কীড়া পূণর্বয়s েপাকা 
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বয্বsাপনাঃ আk

কীড়া সংgহ কের 

রাপেণর আেগ 

2. আলুর সুতলী
লkণঃ  

• সুতলী ে

• pাথিমক

• eরপের

• পের, ম

• সংরিk

• রাnা ক

          

বয্বsাপনাঃ ের
কn িল 10-15
হেব, stীেপাকার িড

হয়। পুটুস (Lant

দoয়া হয়। pেয়
িমিল/ িলটার জ

bামাiড িদেয় 

3. লাল িপপড়া 
লkণঃ  

aসেমর আলু চ

আkমণ কের e

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

আkাn জিমেত জ

র ংস করেত হ

েkারিপিরেফাস 

ী েপাকা (েথারিম

েপাকা েkেত eব

কভােব কীড়ায় চ

র, তারা েবাঁটা e

মািটর তেলর কn

kত আলুেত েপাকা

কের খাoয়ার জন

     কীড়ায়

রাপেণর জনয্ 

5 েসিম গভীরত

িডম পাড়া pিত

tana) eবং আ

য়াজন aনুসাের 

জল হাের েsp ক

দাম িলেক িফ

(ডিরলাস oিরে

চােষর a েল 

eবং েছাট েছাট 

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

জল েচেড় িদেয়

হয়। gীে  গভীর

20 iিস 3 িম

িময়া aপারkেলল

বং সংরিkত u

চুংগীেপাকার মত

বং কn সংেযাগী

n o আলুর েচাে

ার কীড়ায় েভতে

নয্ আলু aনুপযুk

য় আলুেত িছd কর

েরাগমুk কn 

তায় েরাপণ কর

তেরাধ করার জ

আয়াপােনর (Eup

িনেমর ফমুর্েলশ

করার eবং কা

ফuিমেগট (fumig

েয়nািলস) 

eিট eকিট 

গতর্  কের েখেয়

র aধীেন সংকিল

কীড়া দমন কর

ীর চাষ িদেত হয়

মিল/ িলটার জল 

লা) 

uভয় পিরিsিতেত

তন পাতা খাoয়ার

গী pধান কােn ি

েখর কােছ জািল

েরর aংশ খায় 

k হেয় যায়। 

রেছ        

িনবর্াচন কর

রা uিচত, সমs 
জনয্ 60 িদন 

patorium) ডাল

শন েsp করেত

াবর্ন ডাiসালফাi

gate) করার সুপ

tপূণর্ েপাকা।

য় কn িল kিত

লত 

রেত পারা যায়।

য়। pিত েহkের 1

হাের pেয়াগ কে

ত আলুর kিতকর

র সময় সুড়  ৈত

িছd কের।  

িল ৈতির ei েপাক

 
        

রেত হেব, কেnর
আkাn কn 

পের গােছর েগ

লপালা িদেয় সংরি

ত পারা যায়। আ
iড বা কাবর্ন 

পািরশ করা হয়।

 লাল িপপড়া 

তgs কের। 

হাত িদেয় সকাল

1টা আেলাক ফাঁদ

ের জিম িভিজেয় 

র eকিট েপাকা

তির কের।  

কায় আkমণ ক

 পূণর্বয়s েপাক

র aগভীর ের

সংgহ কের ন
গাড়াi মািট kিপ

িkত আলু েঢেক 

আলুর বsা িল ম

েট ােkারাiড 

আলুর ভূগভর্ s
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ল o সnয্ায় 

দ sাপন eবং 

িদেত হয়। 

।  

কের।  

কা 

রাপণ eিড়েয় 

 কের েফলেত 
পেয় তুেল িদেত 

িদেত পরামশর্ 

ময্ালািথয়ন 3 

বা িমথাiল 

s aংশ িলেত 



 

a

 

a
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বয্বsাপনাঃ েkা

হয়। 
tপণূর্ েরাগ, 

1. আলুর নাবী ধ
লkণঃ  

• pাথিমক

• পাতার 

• পাতা ঝে

     আkাn

বয্বsাপনাঃ েরা
রাপন করা খাঁজ

জয্ািতর মেতা 
0.25% বা েবােদ
15 িদেনর বয্বধ
িsকার (sticker
0.25% েsp কর
2.  আলুর আগাম
লkণঃ  

• পাতায়

• দাগ

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

        ল

kারিপিরেফাস 20

kিতর লkণ e
ধবসা (ফাiেটােফ

কভােব পাতার ড

uপেরর পৃে  ে

ের পড়া েবেড় যা

n আলু       

াগমুk বীেজর 

জ ্িলেত েকাপাে

pিতেরাধী জাত
দর্ া িমkার (BM)
ধােন গােছ েsp ক
r) 0.1% (ভােত
রেত হয়। 
াম সা েরাগ (

য় দাগ েদখা যায় 
িল aেগাছােলা, ব

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

 

লাল িপপড়া   

0 iিস 3 িমিল

eবং বয্বsাপন
ফারা iনফয্াnয্া

ডগা বা িকনার

েছাট িববণর্ সবু

ায় eবং েরােগর

 

         

বয্বহার, আলু চ

েনা মািট িদেয় 

ত চােষর সুপািরশ
) 1% পাবর্তয্ a
করার পরামশর্ েদ
তর মাড়/ িরভাi

(alােনিরয়া েস

য় eবং kমাnেয় ে
বাদামী েথেক কাে

র aধীেন সংকিল

          

িল/ িলটার হাের

নাঃ 
ানস) 

রা েথেক  হ

বুজ েছাপ যা ব

র aনুkল পিরিs

        পাত

চােষর জনয্ জল

10-15 ucত

শ করা হয়। বীজ
a েল  7-10 িদে
দoয়া হয়। পাতাi
iভ) eবং eর 

সােলািন) 

েবেড় eক iি র ি
েলা বাদামী বেণর্র

লত 

 

          

িদেয় জিম িভি

হেয় aভয্nের ছ

বাদামী েছােপ পি

sিতেত গাছপালা

 

তাi পরা েছাপ 
ল িন াশেনর সুি

তা বািড়েয় িদেল

জ বপেনর 35-
েনর বয্বধােন eব
i ছtাকনাশক স
সােথ 7-10 িদ

িসিক ভাগ বয্ােস
র eবং েভতর িদে

  আkাn আল

িজেয় েদoয়ার প

ছিড়েয় পেড় 
পিরণত হয় 
া ঢেল পেড় 

িবধাযুk মািট 

সংkমণ hাস 

40 িদন েথেক, 
বং সমভূিম a
সমভােব সাঁিটেয় 
িদেনর বয্বধােন

সর হয় 
দেক ঘণীভূত েরখ
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লু  

পরামশর্ েদoয়া 

িনবর্াচন, আলু 
হয়। kফির 
ময্ানেকােজব 
েল 10 েথেক 
যাoয়ার জনয্ 

ন মানেকােজব 

খাযুk 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

• pায়শi দাগ িল িমেশ িগেয় বড় েছােপর সৃি  কের যার ফেল নাবী ধবসা হেত পাের 

   

             পাতায় কােলা বাদামী বেণর্র দাগ                 পুিড়েয় যাoয়া aবsা 
বয্বsাপনাঃ শসয্kেমর pবতর্ ন, জিম পির ার কের রাখেত হেব, সংkািমত কেনা পাতা eবং মরা 

ডালপালা লগ কের ফসল uঠােনার পর েপাড়ােত হেব। কপার ছtাকনাশক বা ৈজব সালফার 

ছtাকনাশক (জাiনাব) 15 িদেনর বয্বধােন েsp কের েরাগিটেক কাযর্করভােব িনয়ntণ করেত পারা 

যায় eবং গাছ 15 -20 েসিnিমটার ucতা পাoয়ার পর, েবােদর্ ার (Bordeaux) সাpািহক েsp uিdদ 

বৃিdর পুেরা সময়কােল কাযর্করভােব আলুর আগাম সা েরাগ িনয়ntণ কের। 
3. আলুর দাঁদ বা sয্াব েরাগ (েsপেটািমেসস sয্ািবস) 
লkণঃ  

• আলুর tেকর বিহঃভােগ তামােট েথেক বাদামী খসখেস kত েদখা েদয়  
• কেnর নীেচ গতর্  কের েনেম যাoয়া ৈবিশ য্পৃণর্ kত েদখেত পাoয়া যায় 

• tেকর বিহঃভােগ uিtত খসখেস kত িল গড়ুময় েফাsার গিদর মেতা েদখেত হয় 

 
আলু্েত বাদামী খসখেস kত 

বয্বsাপনাঃ েরাপেন েরাগমুk কেnর বয্বহার, কেnর িবকােশর সমেয় মািট আdর্ রাখার জনয্ 
িনয়িমত িবরিতেত জিমেত েসেচর pেয়াগ করেত হেব। সালফার েযাগ কের মািটর amতার সূচয্াংেকর 
(pH) মাপকািঠ 5.3 েত রাখেত হয়। আলু েরাপেনর আেগ সবুজ সার eবং আkাn কn 3% 
েবািরক aয্ািসড dবেণ 30 িমিনেটর জনয্ ডুিবেয় রাখার পরামশর্ েদয়া হয়। 
4. আলুর কােলা পা বা নরম পচা (iরuiিনয়া কারােটােভারা সাবেs। কারােটােভারা) 
লkণঃ  

• গাছ িল শk, খাড়া হেয় বৃিd sb হয়। পাতা িলর রঙ চেল যায়। eবং কিচ পাতা িল িকনারার 

uপেরর িদেক পাক েখেয় যায় 
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aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

• েকাষ িল পেচ েভজা েভজা eবং মাখন েথেক তামােট বেণর্র eবং নরম থােক। আkাn 

েকাষ িল বাদামী বা কােলা িকনারার dারা সুs িটসুয্ েথেক পৃথক ভােব িচিhত করেত পারা যায় 

   

                                         কেnর পচা েকাষ                                                     রঙ যাoয়া পাতা 
বয্বsাপনাঃ আলু দাম েথেক সমs রািবশ সিরেয় েফলেত হয়। সংরkণ করা আলু কেনা থাকেত 

হেব eবং দাম িলর আdর্তা eবং তাপমাtা কম রাখেত হেব। দানাজাতীয় শেসয্র সােথ আলুর 

শসয্kম চালােনা uিচত। কn েবিশ েদির িভিজেয় রাখা eড়ােনা uিচত, জল িন াশেনর ভাল বয্বsা 

থাকা a েল ফসল েরাপণ করা uিচত। েsেpাসাiিkন 100 িপিপeেমর eবং কপার সালেফেটর 40 
িপিপeম dবেণ আলুর বীেজর টুকেরা 30 িমিনেটর জনয্ ডুবেনার সুপািরশ করা হয়। 
খামাের বীজ আলুর সংরkণঃ  

ক) খামাের সংরkেণর জনয্ বীজ কn িল সmূণর্ পিরপk আলু েথেক সংgহ করা uিচত। 
খ)  িবিভn oজেনর কn িলর মেধয্ েছাট আকােরর (5-15 gাম) কn িল বড় আকােরর কn (20 

gাম) eর তুলনায় খামাের uপযুkভােব রাখা েযেত পাের। 
গ) পরmরাগত ভাঁড়াের সি ত কেnর 75 gাম/ িমটার েবাঝাi ঘনt uc েবাঝাi ঘনেtর েচেয় 

ভােলা। 
ঘ) মূল েkত েথেক সংgহ করা বীজ আলু শীতল জায়গায় 10-15 িদেনর জনয্ সিঠকভােব 

পিরেশাধন (curing) করেত হেব eবং েরাগমুk কn িল 30 িমিনেটর জনয্ 3% েবািরক 
aয্ািসেড eবং তার পের 20 িমিনেটর জনয্ 0.25% ময্ানেকােজেব েশাধন করেত হয়। ছায়ায় 
কােনার পের, কn িল দােমর মেধয্ লাগােনা বাঁেশর তাক িলেত েরেখ েদoয়া uিচত। 

ঙ) সংরkেণর সময় আলুর সুতলী েপাকার আkমণ েরাধ করেত ময্ালািথয়ন 5% েড়া 1.25 gাম/ 
েকিজ হাের বীেজর সােথ আলুর কেnর েশাধন করা uিচত। দােমর আলুেত রাসায়িনক dবয্ 

pেয়াগ করা uিচত নয়। 
চ) ছায়ায় িকেয় েনoয়া ‘িনম’ বা iuকয্ািলপটােসর পাতার 4 েসিnিমটার পু  sেরর বয্বহাের আলুর 

পত  িনয়ntেণ সহায়তা কের। 
ছ) সুতলী েপাকা aধুয্িষত a েল সংরিkত আলু মশাির িদেয় েঢেক রাখেত হয়। 
জ) দােম রাখা আলুর ঘন ঘন পিরদশর্ন করা জ রী। পেচ যাoয়া আলু িল সরােত হয়। 
ঝ) আলু aিতিরk স ু িচত হoয়া eবং েকাঁচকােনা খাoয়া েথেক মুk রাখার জনয্ আগs মােস 

আলুর aংkর েভে  েদoয়া aপিরহাযর্। 
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কলা 
ৈবjািনক নামঃ মুসা িsিসস 

জাত িনবর্াচনঃ 
বামন: জাহািজ (বামন কয্ােভনিডশ) 
মাঝাির লmা: চাঁপা কলা, মালেভাগ, বড় জাহািজ 
লmা: কাচ কলা, মেনাহর, জািত, আঠীয়া কলা। 
মািট িনবর্াচনঃ 

জল সুিন াশেনর সুবয্বsা থাকা, পযর্াp ৈজব পদাথর্যুk েদাআঁশ মািট কলা চােষর জনয্ utম। 
বংশিবsার o েরাপণ সামgীঃ  
েতuড় (sword sucker) েরাপণ কের কলার বংশবৃিd করা হয়। েরাগমুk েতuড় কলার মািটর িনেচ 
থাকা আলুর সােথ uপেড় িনেত হয়। মুkেলর kিত না কের সব িশকড় ছাঁটাi কের িদেত হয়। 

েতuেড়র েগাড়া েথেক 30 েসিম uপের ছdকা েত (Pseudostem) eকিট েকৗিণক কতর্ ন িদেত হয়। 
ei জাতীয় েতuড় িলর oজন pায় 1.5 েকিজ েথেক 2.0 েকিজ হoয়া uিচত। কলাকষর্ণ কের 
িবকাশ করা 45-60 িদেনর শk চারা (বামন কয্ােভনিডশ) কলা চােষর জনয্ বয্বহার করা েযেত 
পাের। 
েরাপণ পdিতঃ 
েরাপণ সাধারণত গেতর্  করা হয়। জাহািজর জনয্ 1.8 িম x 1.8 িম বয্বধান সহ িd (double) 

েরাপণ (pিত গেতর্  2 িট গাছ) করেল েবিশ ফলন েদয়। uc ঘনেtর েরাপেণর জনয্, pিত গেতর্ িতনিট 
েতuড় 2 িম x 3 িম (5001 গাছ/ েহkর) বয্বধােন লাগােনা uিচত। pিতটা গতর্  খুঁড়া মািট সহ 18 
েকিজ খামারজাত সার িদেয় পূরণ করা uিচত। 30 েসিnিমটার বয্বধান েরেখ গেতর্  েতuড় েরাপণ 

করা হয়। 
গেতর্ র আকারঃ 

45 েসিnিমটার x 45 েসিম x 45 েসিম eবং uc ঘনেtর েরাপেণর জনয্ 1 ঘণ িমটার। 
েরাপেণর বয্বধানঃ 
বামন জাতঃ 1.8 িম X 1.8 িম 
বামন জাতঃ 1.4 িম X 1.4 িম (র য্াটুন ফসল না করা পিরিsিতেত) 
মাঝাির লmা জাতঃ 2.1 িম X 2.1 িম 
লmা জাতঃ 2.4 িম X 2.4 িম 
uc ঘনেtর েরাপেণ aনুেমািদত বয্বধানঃ 
জাহািজঃ 1.0 িম X 1.2 িম X 2 িম (6250 গাছ/েহkর) 
বড় জাহািজঃ 1.2 িম X 1.8 িম X 2 িম (4629 গাছ/েহkর) 
মালেভাগঃ 1.0 িম X 1.2 িম X 2 িম (6250 গাছ/েহkর) 
েরাপেণর সময়ঃ মাচর্  - েমi 
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ৈজিবক সার o রাসায়িনক pেয়াগ o বয্বsাপনাঃ  
1. pিতটা গােছ 12 েকিজ খামারজাত সার, 110 gাম নাi ’েজন, 33 gাম ফসফরাস eবং 330 
gাম পটাশ aথর্াৎ যথাkেম 240 gাম, 206 gাম eবং 548 gাম iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ 
pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
2. কলার সমিmত পিরেপাষক বয্বsাপনায় pিতটা গােছ 12 েকিজ খামারজাত সার, 55 gাম 

নাi ’েজন, 33 gাম ফসফরাস, 330 gাম পটাশ eবং গাছ pিত 25 gাম aয্ােজািsিরিলয়াম eবং 

ফসেফেট dবণীয় বয্াকিটিরয়া (িপeসিব) pেয়াগ করেত হয়। 
3. uc ঘনেtর েরাপেণর জনয্ pিত গেতর্  3 িট গােছর জনয্ যথাkেম 18 েকিজ খামারজাত সার, 
165 gাম নাi ’েজন, 50 gাম ফসফরাস, eবং 495 gাম পটাশ, aথর্াৎ 358 gাম, 312 gাম eবং 
822 gাম iuিরয়া, eসeসিপ eবং eমoিপ eকািদkেম pেয়াগ করেত হয়। 
জাহািজর েkেt pিত গােছ  550 gাম পযর্n পটাশ বাড়ােনা েযেত পাের। বড় জাহািজর েkেt pিত 
গােছ 200 gাম নাi ’েজন িতন ভােগ {তৃতীয় মাস, প ম মাস eবং কাiস েথাড় (shooting) পযর্ােয়} 
pেয়াগ করেত হয়। 
েরাপেনর সময় খামারজাত সার pেয়াগ করেত হেব। পুেরা ফসফরাস, aেধর্ক নাi ’েজন  eবং aেধর্ক 
পটাশ েরাপেণর তৃতীয় মােস pেয়াগ করা uিচত। েরাপেণর প ম মােস aবিশ  নাi ’েজন  eবং 

পটাশ pেয়াগ করা uিচত। 
বড় জাহািজর জনয্ pিত গােছর েগাড়ায় েগৗণপিরেপাষক (micronutrient), েবারন (6 gাম), িজংক 
(9 gাম), কপার (6 gাম) eবং েমািলবেডনােমর (1 gাম) িম েণর pেয়াগ uপকারী। eকi মাtার 

েবারন, িজংক, কপার eবং েমািলবেডনােমর িম ণ েচিনচাঁপার eবং েবারন o িজংেকর িম ণ জাহািজর 

uৎপাদন বৃিd কের। 
েসচ বয্বsাপনাঃ  

 সমেয় pিত মােস 3 েসচ েদoয়া uিচত। 
টp টp েসচ তথা সারযkু েসচ (Drip cum fertigation):  
নেভmর েথেক মাচর্  মােস 75% বা ীভবন ঘাটীপূরেণর জনয্ টp টp েসচ বড় জাহািজ জােত pেয়াগ 

কের মুনাফা-বয্েয়র aনুপাত 5.72 পাoয়া যায়। 
নাi ’েজন eবং পটােশর aনুেমািদত মাtার 75% (82.5 gাম নাi ’েজন eন eবং 247.5 gাম 
পটাশ) টp টp েসেচর মাধয্েম pেয়াগ করেত পারা যায়। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ  
েতuড় তুেল েদoয়া: কাiস েথার পযর্ায় aবিধ সমs েতuড় uপের েফলেত হয় eবং কাiস েথার 
েব েনার সময় মাt eকিট aিস েতuড়েক েরটুন ফসল িহসােব িশকড় গজােত িদেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ       
1. েগঁড় uiিভল (কসেমাপলাiটস সিডর্ ডাস) 
লkণঃ কিচ েপাকা eবং পূণর্বয়s uভয়i গােছর েগেঁড় pেবশ কের eবং েগড়ঁ েখেয় ংস কের। 

আkাn হoয়ার ফেল pায়শi েগেঁড়র আকার েছাট হেয় যায়, পাতার সংখয্া, কাঁিদর আকার eবং 

কলার সংখয্া কেম যায়। 
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           পূণর্বয়s েপাকা                           কলার কাে  িছd                     gাব eবং gাবকৃত িছd 

বয্বsাপনাঃ েরাপেনর জনয্ েরাগমুk েতuড় িনেত হয়। েkত পিরcn রাখেত হয় eবং কাে র 
আkাn aংশ িল েছেট িদেত হয়। pিত েহkের 5 টা কের েফেরামন ফাঁদ (কচেমািলuর) sাপন 
করার পরামশর্ েদoয়া হয়। গভীর চাষ িদেয় uiিভল েপাকাক মািটর তলা েথেক unkু করেত হয়। 
0.1% kরপাiিরফেসর িম ণ িদেয় েরাপেনর আেগ জিম িভিজেয় িদেত হয়, তীb আkমেণ 
ডাiিমেথােয়ত o িমথাiল িডেমতন কলা গােছর পাতা েব েনার a েল েsp করেত হয়। 
2. পাতা o ফল িছdকারী েপাকা (েনােডােsামা সাবেকাsয্াটাম) 
লkণঃ কলা গােছ eিpল মাস েথেক বষর্ার েশষ পযর্n সবর্ািধক আkাn করা পাতা o ফল িছdকারী 

েপাকা aসেমর eকটা tপূণর্ েপাকা। পূণর্বয়s েপাকা িল কিচ পাতা eবং নতুন ফেলর tক েখেয় 

েবেড় আসা ফেল kেতর সৃি  কের eবং কলার বািণিজয্ক মূলয্ hাস কের। 

  
 

       পূণর্বয়si পাতা েখেয়েছ                         পাতার kত                                 কলাi kত 

বয্বsাপনাঃ আগাছাদমন কের পিরcn চােষর বয্বsা করেত হয়। কলার কাঁিদ মসিলন কাপেড়র ঝুিলেত ভের 

রাখেত হয় eবং মালািথয়ন 30 iিস 1 িমিল/িলটার জল হাের েsp করার পরামশর্ েদoয়া হয়। ৈজিবক িনয়ntেণর 

জনয্, লmালিm কের েকেট েনoয়া ফাঁেদর uপর িদেক িবuেভিরয়া বয্ািসয়ানা ছtাক বা িহটােরারহাবডাiিটস 

iনিডকা কৃিমর 20 gাম িনেয় েপাঁছ িদেত হয়। বড় মাথাoয়ালা িশকারী িপপড়া eবং েট ােমানিরয়াম pজািত 

পাতা o ফল িছdকারী েপাকা দমনকারী tপূণর্ িশকারী েপাকা। েরাপেণর সময় 20% িনম বীেজর 
িম েণ ডুিবেয় রাখার সুপািরশ করা হয়। 
3.  কলার জাব েপাকা (েপnােলািনয়া িনেgানারেভাসা) 
লkণঃ জাব েপাকার কিচেপাকা eবং পূণর্ বয়s uভয়i ছdকােnর েগাড়ায় জড় হয় eবং গােছর 

রস চুেষ গােছর বৃিd eবং শিk কিমেয় েদয়। জাব েপাকাi কলার c মাথা (Bunchy top) 
ভাiরাস েরােগর পিরবাহক িহসােব গােছর িবকৃিত ঘটােনার কাজ কের।  
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           পূণর্বয়s জাবেপাকা                                কলাগােছর েগাড়ায় জাবেপাকার কিচ েপাকা 

বয্বsাপনাঃ পির ার চাষ eবং আkাn গােছর েগাড়াসহ uপেড় েফলেত হেব। েরটুন ফসল eড়ােনা 

uিচত eবং ডাiেমথেয়ট (1 িমিল/ িল) বা ডায়ািজনন (1.5 িমিল/ িল) ভাল কের েবাঁটা, িটেয় থাকা 

পাতা, পাতার েগাড়ায় েsp করা uিচত। ৈজিবক িনয়ntেণর জনয্,  bয্াকিনড pজািতর বnুেপাকা, 
জাবেপাকার পরজীবী িহসােব িলিসে িবয়াস েটেsসাiপস বয্বহার করা েযেত পাের। েkেত জাবেপাকা 

দমেন কাযর্করী িশকারী েপাকা েলিড বাডর্  িবটলস eবং েলসuiং েপাকা েমেল িদেয় সুফল পাoয়া 

যায়। িবuেভিরয়া বয্ািসয়ানার মেতা ৈজব িনয়ntক পতংগভূক ছtাক pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া হয়। 
tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ       

1. িসগােটাকা েরাগঃ (মাiেকােশেরলা িমuিজেকালা) 
লkণঃ 

• pাথিমক লkণ িল নীেচর পাতায় েদখা েদয় 
• েত পাতার িকনারায় েছাট লালেচ েথেক বাদামী রংেয়র ফুটিক েদখা যায় 
• ফুটিক িল বড় হেয় লাল বাদামী পােড়র েটেকা (Spindle) আকােরর kেত eকিtত হয় 
• ফুটিক িল জড় হেয় যায় eবং আkাn জায়গা িকেয় মের যাoয়ার মতন েদখা যায় 

   

         কলার পাতায় ফুটিক দাগ                                          িকেয় যাoয়া পাতা 

বয্বsাপনাঃ জল িন াশেণর সুবয্বsা থাকা মািটেত কলা েরাপেণর পরামশর্ েদoয়া হয। সুপািরশকৃত 

ঘনেt (pিত িবঘাi 330 গাছ) েরাপণ করা uিচত। েkেত aিতিরk িভড় eড়ােত েতuড় িল 

পযর্ায়kেম ছাঁটাi করা uিচত। তীb পযর্ােয় আkাn গাছ িল সিরেয় ংস করেত হেব। েবােদর্ া 
িম েণর 1% + িতিস েতল 2% eবং ময্ানেকােজব 0.2% িমনােরল পয্ারািফন েতল 1 িমিল/ িলটার হাের 
েsp করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
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2. পানামা েরাগ (ফুসািরয়াম aিkসপিরম eসিপ। kinালেবn) 
লkণঃ 

• েত তল িদেকর পাতায় লmালিm দাগ েদখা েদয় 
• kিতgs পাতা িলেত হলুদ বণর্ বাড়n হেত েদখা যায়, েবাঁটা েভেঙ ছdকাে  ঝুেল থােক 
• আkাn গােছর ৈবিশ য্পূণর্ aসুs েচহারা ei েরাগটার লkণ 

• তর েkেt ছdকাে র লmালিm িবভাজন পিরলিkত হয় 

   

        েফেট যাoয়া ছdকা                          পাতায় হলুদ বণর্                              আkাn গাছ 
বয্বsাপনাঃ জল িন াশেণর সুবয্বsা না থাকা মািটেত েরাপণ পিরহার করেত হয়। 6 েথেক 24 

মাস পযর্n মািটেত চাষ না কের জলা্বd কের রাখেত হয়। আkাn গাছ uপেড় েফেল jািলেয় িদেয় 

ংস করেত হয়। গাছ কাটার পর সংkািমত গতর্ িলেত চুন (1-2 েকিজ/ গতর্ ) pেয়াগ করার পরামশর্ 
েদoয়া হয়। 
3. েমােকা েরাগ বা বয্াকিটিরয়াজিনত েনিতেয় পড়া েরাগ (রালেsািনয়া েসালানােসিরয়াম, েরস 2, 
বােয়াভার 1) 
লkণঃ  

• িতন েথেক চারিট কিচ পাতা হলুদ বা ফয্াকােশ সবুজ হেয় যায় eবং পাতা eবং েবাঁটার 
সংেযােগsেলর কােছ ধেস যায় 

• নািলকার আঁেশ (vascular strand) ৈবিশ য্যুk বণর্হীনতা েদখা যায় 
• েতuড় িল েনিতেয় পেড় eবং কােলা হেয় যায় 
• সংkািমত গােছর কলায় দঢ়ৃ কেনা পচা দাগ পাoয়া যায়। 
• আkাn গােছর ছdকা  আড়াআিড় কাটেল ধুসর বাদামী বয্াকেটিরয়াল kরণ েদখা যায় 

   

               েনিতেয় পড়া eবং কােলা হেয় যাoয়া েতuড়                                     আkাn গাছ 
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বয্বsাপনাঃ আkাn গাছ িল পৃথকীকরণ করেত eবং চাষাবােদ পিরcnতা বজায় রাখেত হয়। 
েরাগমুk েতuড় েরাপন করেত হেব। কেনা গরম আবহাoয়ার সময় মািটেত সূযর্ রি  পরার 
বয্বsা করেত হয়। সংkািমত গাছ eবং েতuড় uপেড় আগাছানাশক pেয়াগ কের েkেতর জায়গােত 
িনমূর্ল করেত হয়, ফমর্ালিডহাiড o জেলর 1: 3 aনুপাত িদেয় চাষাবােদর হািতয়ার েশাধন কের 
িনেত হয়। জেলর সুিন াশেনর বয্বsার সােথ শসয্kেমর বয্বহার (আখ বা ধােনর সােথ 3 বৎসেরর 
শসয্kম), িbিচং পাuডার িম ণ (1.5%) eবং েবােডর্ া িম ণ 1% + েsেpাসাiিkন (0.02%) িদেয় 
সংkািমত a েলর মািট িভিজেয় েদoয়ার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
4. iরuiিনয়া রাiেজাম রট বা নরম পচা (iরuiিনয়া কারােটােভারা সাব.eসিপ কারােটােভারা eবং 
iরuiিনয়া kাiসয্ােnিম) 
লkণঃ 

• সদয্ েরাপণ করা aংkিরত েতuেড়র কা  সংkািমত হয় eবং সংkমণ ছdকাে র িদেক 
agসর হেয় a ু িরত েতuড় টপেক বা ঢেল পেড় 

• েkেত িথত েনoয়া গাছ িলর ছdকাে র বাiেরর িদেকর পাতার ফলেক মািটর েগাড়া 
বরাবর জেল েভজা দােগর সৃি  হয়। ei দাগ িল বাদামী রং েনয় eবং ছdকাে র েকাষ o 
কাে  নরম ভােব পেচ যায়।   

• সংkািমত গােছ  বাদামী kত eবং বণর্হীন খুব al িশকড় থােক। 

জেল েভজা দাগ পেচ যাoয়া ছdকাে র েকাষ o কা  

বয্বsাপনাঃ ভারী বৃি পােতর সমেয় বা জলাবd জিমেত সংেবদনশীল জােতর েরাপণ েথেক িবরত 
থাকেত হয়। েকবলমাt েরাগমুk েতuেড়র েরাপণ িনি ত করা uিচত। pিত গােছর েগাড়ায় 1-2 
িলটার িসuেডােমানাস ু েরােসn িদেয় িভিজেয় িদেত হয়  (50 gাম/িলটার জল েরাপেণর 0, 2য়, 4থর্ 
eবং 6  মােস)। সমসয্াযুk eলাকায়; ধান বা আেখর সােথ িতন েথেক চার বছেরর জনয্ শসয্kেমর 
বয্বsা করেত হয়। আnঃ চােষর মাধয্েম মািটেত বাতােসর যথাযথ চলাচল রkা করা, হালকা eবং 
ঘন ঘন েসেচর মাধয্েম মািটর সেবর্াtম আdর্তা বজায় রাখার সুপািরশ করা হয়। েরাপেণর পাঁচ মাস 
aবিধ কলা েkেতর মােঝর খালী জায়গায় শন (Sunhemp) বা িবuিল ডাল (Cowpea) (2-3 বার) 
েরাপন করেত হয়। সংkািমত গাছ িল িশকড় সহ uপেড় ধবংস করেত eবং িbিচং পাuডার 
(1.5%) dবণ িদেয় সংkািমত েতuড় িল িভিজেয় িদেত হয়। 
5. কলার c মাথা েরাগ (কলার c মাথা ভাiরাস) 
লkণঃ 
• সংকীণর্ লািমনা eবং সংিkp েবাঁটাসহ আকাের খােটা পাতা েছাট হেয় যাoয়া পাব েথেক েবিরেয় 

আেস, পাতা িল খাড়া eবং ভ রু হেয় যায় eবং uপেরর িদেক েগাছা েবেধ ( c মাথা) 
• িশরার মেধয্ ঘণ সবুজ বণর্ হেয় পাতা ফয্াকােশ হেয় যায় যা আেলায় s  েদখা যায় 
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• েবাঁটা eবং মধয্িশরা o aনয্ িশরা িলেত s  ঘণ সবুজ দােগর সাির েদখা যায় েয িল ঘণ 
সবুজ ফুটিক েথেক eকটানা ঘণ সবুজ েরখার মেতা েদখা যায়। েবাঁটার মধয্িশরা eবং পাতার 
পা র্িশরাi েদখা েদoয়া সবুজ েরখা ei েরােগর ৈবিশ পুণর্ লkণ। 

• আkাn গাছ খােটা হেয় যায় 

সংকীণর্ o খােটা পাতা ঘণ সবুজ েরখা খােটা গাছ 

বয্বsাপনাঃ আkাn গােছর কেঠার পৃথকীকরণ পদেkপ gহণ, েকবলমাt pতয্ািয়ত েতuড় বা 
কলাকিষর্ত চারা েরাপেণর জনয্ বয্বহার করা, বীজতলাi সময়ানুসাের পযর্েবkণ কের সংkািমত েতuড় 
বা চারা uপেড় েফেল বা আগাছানাশক 2, 4-িড iনেজকশন িদেয় েমের েফলেত হেব, জাব েপাকার 
আগমেন বাধা িদেত েkেতর সীমায় িতন েথেক চার সাির  pিতবnক ফসল লাগােত হেব। েরাগাkাn 
a েল কলার সােথ কচ্ুর আnঃচাষ বn করেত হয়, পdিতগত কীটনাশক িমথাiল েডমেটান বা 
েমটয্ািসsk 25 iিস 2 িমিল/ িলটার হাের েsp কের েভkর িনয়ntণ করার বয্বsাপনা করেত হয়। 
আগাছাদমনঃ  

• pেয়াজনমািফক আগাছা সরােত হেব। pিত েহkের ডায়রন 3 েকিজ (400 gাম/িবঘা) বা 
gােমােkান 1.5 েকিজ (200 gাম/িবঘা) pেয়াগ কের আগাছা বৃিd েরাধ করেত হেব। 

• িবuিল ডােলর eক েমৗসুম চাষ কের মািটেত িমিশেয় 30 িদন পের হাত িদেয় আগাছা দমন 
কের কলার কাiস েথাড় (Shoot) পযর্ায় পযর্n আগাছাদমেনর পরামশর্ েদoয়া হয়। 

কলার কাঁিদর আcাদনঃ সাদা পিলিথেনর আcাদন কম তাপমাtার pভাব কাটােনার uপযুk পdিত। 
শসয্ চkঃ  
কলা চােষ eকিট pধান ফসেলর পের 2 িট েরটুন ফসল করা uিচত। তেব কাচকলার েkেt 5 িট 
েরটুন ফসল করেত পারা যায়।uc ঘনেtর েরাপেণর জনয্, pধান ফসল কাটার পের, সাির িলর মেধয্ 

নতুন গাছ লাগােনা uিচত। pধান ফসল কাটার আেগ েরাপেণর জনয্ গতর্  psত করা uিচত। 
ফসল কাটাঃ 
কলার tেকর িশরা িল যখন েকৗিণক েথেক বৃtাকাের পিরবিতর্ ত হয়, aথর্াৎ ¾ পূণর্ পযর্ােয় aজর্ েনর 

পর, কলা কাটেত পারা যায়। বামনজােতর কলা েরাপেণর 11 েথেক 14 মােসর মেধয্ ফসল psত 
হেয় যায়, eবং লmা জাত িল ফসল কাটেত pায় 14 েথেক 16 মাস pেয়াজন হয়। 
uৎপাদনঃ 
কলার uৎপাদন িবিভn কারেকর uপর িনভর্ র কের েযমন জাত, uিdেদর ঘনt, বয্বsাপনা পdিত 
iতয্ািদ। লmা জাত িল সাধারণতঃ pিত েহkর 15-20 টন (pিত িবঘাi 2-2.7 টন) eবং জাহািজর 
মেতা খােটা জাত িল pিত েহkর 30-40 টন (pিত িবঘাi 4-5 টন) uৎপাদন েদয়। 
আয়ঃবয্েয়র aনুপাতঃ pধান ফসল: 4.1; েরটুন ফসল: 6.5 
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আনারস 
ৈবjািনক নামঃ আনানাস কেমাসাস 

 
জাত িনবর্াচনঃ 
িকu, kiন eবং মিরশাস 
মািট িনবর্াচনঃ  
েয েকানo pকােরর জল িন াশেনর সুিবধা থাকা আিmক মািটেত আনারস চাষ করা যায়। 
বংশ িবsারঃ  
আনারেসর বংশ িবsার পা র্ চারা, মুkট চারা o ঁিড় চারা িদেয় হেয় থােক। 5-6 মােসর বয়s চারা িলেত 

েরাপেনর 12 মােসর পর ফুল ফুটেত  কের, তেব মুkট চারােত 19-20 মােস ফুল ফুটেত  কের। 
িবিভn ধরেণর চারার েশাধনঃ 
চারা িলর kঁিচ পচা েথেক রkা করার জনয্ েরাপেণর আেগ ময্ানেকােজব-75 WP (2 gাম/ িলটার) েত 
ডুিবেয় রাখেত হেব। 
েরাপেণর সময়ঃ eিpল েথেক aেkাবর পযর্n 
েরাপণ eবং েরাপণ সংখয্াঃ 
দিুট সািরর েবেড েরাপণ করা হয়। pিতিট েবেড সাির েথেক সািরেত 60 েসিম eবং গাছ েথেক 
গােছর মােঝ 30 েসিম বয্বধান েরেখ েরাপণ করেত হয়। দিুট পাশাপািশ েবেডর সািরর মােঝ 90 
েসিম দরূt হেত হেব। eেত pিত েহkের pায় 44,000 গাছ (pিত িবঘাi 5900 গাছ ) থাকেব।  
সার বয্বsাপনাঃ     
pিত েহkের 10 েথেক 15 টন (1-2 টন/ িবঘা) খামারজাত সার েশষ চােষর সময় pেয়াগ করা েযেত 
পাের। pিত চারাi 12 gাম নাi ’েজন, 2 gাম ফসফরাস, 12 gাম পটাশ (26 gাম iuিরয়া, 12.5 
gাম eসeসিপ eবং 20 gাম eমoিপ) pেয়াগ করেত হেব। গােছর েগাড়ায় নাi ’েজেনর aেধর্ক eবং 
পুেরা ফসফরাস o পটাশ pেয়াগ করেত হেব eবং নাi ’েজেনর বাকী aেধর্ক েsp িহসােব পাতার 
oপর pেয়াগ করেত হেব। 
iuিরয়া েsp পাতার oপর pেয়ােগর জনয্, 450 gাম iuিরয়া 10 িলটার জেল dবীভূত কের 200 িট 
গােছ েsp করা হয়। eটাi pিত গােছ 1 gাম কের নাi ’েজন সরবরাহ করেব। eভােব পাতার oপর 
6 gাম নাi ’েজন pেয়ােগর জনয্ 2 মােসর বয্বধান েরেখ েমাট 6 িট েsp করার pেয়াজন। pধান 
ফসেলর মািটেত, pিত গােছ 40% সােরর pেয়াগ েযমন 4.8 gাম নাi ’েজন, 0.8 gাম ফসফরাস, 
4.8 gাম পটাশ (pিত গােছ 10 gাম iuিরয়া, 5 gাম eসeসিপ eবং 8 gাম eমoিপ) pধান ফসল 
কাটার পের েরটুন ফসেলর uৎপাদন বৃিd কের।  
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ  
বছের কমপেk িতন েথেক চারবার আগাছাদমন করা uিচত। হাত িদেয় করা আগাছাদমন 
আংিশকভােব কমােত রাসায়িনক আগাছানাশেকর pেয়াগ সহায়তা কের। আনারেসর ব  pকােরর 
আগাছা িনয়ntেণর জনয্ pথম বছের aথর্ৈনিতকভােব িডuরন 3 েকিজ/ েহkর (400 gাম/ িবঘা) pাক-
utান েsp িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের। কােলা পিলিথন (50 মাikন) আগাছা িনয়ntেণর জনয্ 
বয্বহার করা যায়। 
দীঘর্ খরার সৃি  হেল pিত মােস দবুার েসচ pেয়াগ করা েযেত পাের। ফল িল েরােদ েপাড়া েথেক 
রkা করার জনয্ েবেডর মােঝ aড়হর ডাল লািগেয় আংিশক ছায়া েদoয়া েযেত পাের। েবেডর 
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মােঝর বয্বধান েসi aনুযায়ী রাখেত হেব। ফল সংলg পাতা িদেয় পিরপk ফল িল েবেঁধ রাখেল 
েরােদ েপাড়া eবং পািখর kিত uভয়i hাস পােব। 
শসয্ চkঃ  
eকিট pধান ফসেলর পের দিুট েরটুন ফসল আনারস চােষ aনুেমাদন করা হয়। 
ফুল েফাটাঃ  
ফুল েফাটার দিুট pধান েমৗসুম - মাচর্ -eিpল eবং জনু-জলুাi। aনয্ানয্ সমেয়o িবিkpভােব ফুল ফুটেত 
পাের। সাধারণত ফুল েফাটার pায় 5 মাস পের ফল পিরপk হয়। 
সমেয়র আেগ ফুল েফাটা o ফলন িনয়ntণঃ িবেশষ বয্বsা gহণ না করেল, সাধারণত pধান েমৗসুেম 
50-60% গাছ ফুল েদয়। িকছু রাসায়িনক পদাথর্ বয্বহার কের pধান েমৗসুেম eকi সংেগ ফুল 
(80% eরo েবিশ) পাoয়া সmব। ei uেdেশয্, ফুল েফাটার eক মাস আেগ eে ল 100 িপিপeম 
(100 িলটার জেল 10 িমিল) dবণ গােছ pেয়াগ করা uিচত। pায় 30 িমিল i ল dবণ গােছর মূল 
aংেশ েঢেল েদoয়া uিচত। েযেহতু eে ল eকিট বয্য়ব ল রাসায়িনক তাi eর দশমাংশেক 2% 
iuিরয়া eবং 0.04% েসািডয়াম কাবর্েনট বা কয্ালিসয়াম কােবর্ােনট (100 িলটাের 1 িমিল) েযাগ কের 
সমভােব কাযর্কর করেত পারা যায়। ফসল কাটার িকছু িদন িবলm ঘটােত (10-15 িদন) 300 
িপিপeম pয্ােনািফk ফেল েsp করেত হেব (ফসল কাটার 60-70 িদন আেগ)। ফল পাকা 10-15 িদন 

eিগেয় আনার জনয্ কাটার eকমাস আেগ ফেলর uপের 500 িপিপeম eে ল েsp করেত হয়। 
চারা গােছর সুরkাঃ 
aসেম আনারেসর েকানo মারাtক কীটপত  বা েরাগ-বালাi েনi, তেব হাটর্  eবং ট রট েরাগ 

eবং িমিল বাগ যথাkেম tপূণর্  েরাগ o কীটপত । 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  

1. িমিল বাগ (িডসমাiেকাকাস েbিভেপস) 

লkণঃ pায় aেধর্ক পাতার রঙ হালকা লাল হেয় যায়। পের লাল েথেক েগালাপী হেয় যায় eবং পাতায় দঢ়ৃতা 

হািরেয় িকনারা িদেয় নীেচর িদেক kঁচেক যায় eবং ডগা মের যায়। িশকেড়র েকাষ ভং র হেয় যায় eবং গাছ 

েনিতেয় পড়া েদখা যায়। গাছ িল সুs হেয় লkণহীন পাতা eবং ফল uৎপাদন করেত পাের যা sাsয্বান গােছর 

ফেলর েচেয় uেlখেযাগয্ ভােব েছাট। শীতকােল গােছর বৃিd eবং pাণশিk কেম েগেল লkণ িল সবেচেয় s  

েদখেত পাoয়া যায়। িমিল বােগর আkমেণর সূচনার সময় গােছর বয়েসর uপর িনভর্ র কের লkণ িলর িবকাশ 

eবং pেকাপ pভািবত হয়, কিচ গাছ িল আkাn হoয়ার দiু েথেক িতন মাস পের লkণ pকট হয়, বয়s গােছ 

লkণ িবকাশ হেত 12 মাস পযর্n লাগেত পাের। 
 

 

 

                 িমিল বাগ                                                      লাল হেয় যাoয়া পাতা 
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টেমেটা 
ৈবjািনক নামঃ েসালানাম লাiেকাপারিসকা 

 
জাত িনবর্াচনঃ 
পা াব চুহারাঃ ei জাতটার বৃিd িনধর্ািরত, পাতা িদেয় আcািদত খােটা জাত, pচুর পিরমােণ ফল েদয়। uc 

ফলনশীল, ফল মাঝাির, নাশপিত আকৃিতর, বিহঃtক পু , পিরপkতা 120 িদন, দরূবতর্ী পিরবহেনর eবং 

pিkয়াকরেণর জনয্ uপযুk। 
eস-12; েঝাপঝাড় যুk dত ফলন েদoয়া খােটা জাত, ফল মাঝাির আকােরর, েগালাকার, রসাল, aিধক আিmক 
(টকযুk), গড় ফলন 175-280 kinাল/েহkর (23-37 kinাল/িবঘা), সমতেল চাষ কের বাজার েথেক েসাজা 
খাoয়ার েটিবেল েপৗঁছােনার জনয্ uপেযাগী। 
পা াব েকশরীঃ বৃিd িনধর্ািরত জাত, েঝাপঝাড় যুk খােটা জাত, pচুর পিরমােণ ফল েদয়। uc ফলনশীল, ফল 

েছােটা, নাশপিত আকৃিতর, কম শাঁসাল, কম সমেয় পােক, গড় ফলন 268 kinাল/েহkর (36 kinাল/িবঘা), 
ফেল ফাঁটল েদখা যায় না, মাঝাির রকেম নাবী সা বা েলট bাiট েরােগর সংkমণ eবং ফল িছdকারী েপাকার 

আkমণ েদখা যায়। িশকড় িগটঁ িনমােটােডর pিত সংেবদনশীল। pিkয়াকরেণর জনয্ uপযুkতা কম। 
পুসা আিলর্ েডায়ারফঃ বৃিd িনধর্ািরত জাত, eকটার গােয় eকটা ফল ঘন হেয় েলেগ থাকা খােটা গােছর জাত, ফল 
িকছুটা েচpা, মাঝাির আকােরর, সমান ভােব লাল িশরাযুk, েরাপেণর পর 55-60 িদেনর মেধয্ পিরপk হয়। 
গড় ফলন 200-500 kinাল/েহkর (27-67 kinাল/িবঘা)। 
িসukঃ বৃিd িনধর্ািরত জাত, গাছ ছিড়েয় পড়া, ফল েগালাকার, মসৃণ, মাঝাির েথেক বড়, কম বীজযুk, al 
আিmক (টকযুk)। eকটু েদিরেত পােক (70-80 িদন)। গড় ফলন 250 kinাল/েহkর (33 kinাল/িবঘা)। sl 

দরূেtর বাজােরর জনয্ uপযুk। পাবর্তয্ a েলর জনয্ uপযুk। 
পুসা িবঃ বৃিd িনধর্ািরত জাত, ছিড়েয় পড়া, ডালাপালা কম eবং শk; ফল েচpা ভােব েগালাকার, েছাট 

েথেক মাঝাির, al আিmক (টকযুk)। dত (জলিদ) পােক (60-65 িদন), ফলন pায় 330 kinাল/ 

েহkর (44 kinাল/ িবঘা), গরম eবং আdর্ জলবায়ু সহয্ করেত পাের, তাজা বাজােরর জনয্ eবং সস 
ৈতরীর জনয্ ভাল; aিতিরk বৃি  সহনশীল। 
আরকা আভা (িব ডিbu আর -1): বৃিd aিনধর্ািরত জাত,  ফল কমলােলবুর আকৃিতর, েবাঁটার পােশর 
রং হালকা সবুজ,  ফেলর গড় oজন 75  gাম, পাকার সময় 135 িদন,  ফলন 250 kinাল/ েহkর 
(33 kinাল/ িবঘা),বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ pিতেরাধী। 
আরকা aেলাক (িব ডিbu আর- 5): বৃিd িনধর্ািরত জাত, ফল েগালাকার, পু  মাংসল o েবাঁটার পােশর 

রং হালকা সবুজ, গড় ফেলর oজন 100 gাম, সময়কাল 125 িদন, ফলন 350 kinাল/ েহkর (47 
kinাল/ িবঘা), বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ pিতেরাধী। 

িব িট -1: uc ফলনশীল, বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ pিতেরাধী। 
আরকা রkকঃ pথম pজেnর uc ফলনশীল সংকর জাত, টেমেটার িতন ধরেণর েরাগ pিতেরাধী  
(পাতা েকাঁকড়ােনা েরাগ, বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ eবং আগাম নাবী ধবসা), সময়কাল 140-
150 িদন, 80-100 gােমর মাঝাির েথেক বড় আকােরর ফল eবং ফলন 550-650 kinাল/ েহkর 
(73-87 kinাল/ িবঘা)। 
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মািট িনবর্াচনঃ ৈজব পদাথর্ সমৃd জল সুিন াশেনর বয্বsাযুk  আিmক সূচয্াংক 5.0-7.0 মেধয্ থাকা 
েবেল েদাআঁশ মািট টেমেটা চােষর জনয্ uপযুk। 
বীজতলা ৈতির o চারা uৎপাদনঃ  
"েরাপন কের করা সবিজ ফসেলর বীজতলায় পিরচযর্া পdিত" d বয্। 
জিম ৈতিরঃ 
মািট খুব ভােলাকের ঝুরঝুের কের িনেত হয় eবং েরাপেণর কমপেk 15 িদন আেগ খামারজাত সার pেয়াগ 

করেত হয়। চারা েরাপেণর আেগ মািটর আিmক সূচয্াংক সেবর্াtম sের unীত করার জনয্ চুেনর pেয়াগ 

করেত হয়। মািট পরীkার uপর িনভর্ র কের pিত িতন বৎসের 10 kinাল/েহkর চুন pেয়াগ 
করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
বীেজর হারঃ জাত aনুযায়ী বীেজর হােরর তারতময্ হয়, েযমন 
িনধর্ািরত o aধর্িনধর্ািরত বৃিdর জাতঃ 250 gাম/েহkর (33.3 gাম/িবঘা) 
aিনর্ধর্ািরত বৃিdর জাতঃ 300 gাম/েহkর (40 gাম/িবঘা) 
বপেনর সময়ঃ aেkাবর-নেভmর 
েরাপেণর বয্বধানঃ  
িনধর্ািরত o aধর্িনধর্ািরত বৃিdর জাতঃ সািরXসাির 60 েসিম গাছXগাছ 45 েসিম 
aিনর্ধর্ািরত বৃিdর জাতঃ সািরXসাির 75 েসিম গাছXগাছ 30 েসিম 
পাবর্তয্ a েলর জনয্ েরাপেণর সময়ঃ 
পাতা েকাঁকড়ােনা ভাiরাস েরাগ েথেক বাঁচেত aেkাবর মােস েরাপণ করা uিচত। 
সার বয্বsাপনাঃ 
1. pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন, নাi ’েজন 75 েকিজ, ফসফরাস 60 েকিজ eবং পটাশ 60 
েকিজ (pিত িবঘায় খামারজাত সার 1.3 টন, iuিরয়া 21.7 েকিজ, eসeসিপ 50 েকিজ, eমoিপ 

13.3 েকিজ eবং েবারাk 1 েকিজ)। নাi ’েজেনর aেধর্ক eবং খামারজাত সার, ফসফরাস eবং 

পটােশর সmূণর্ েডাজ েগাড়ায় pেয়াগ করা uিচত eবং নাi ’েজেনর বাকী aেধর্ক aংশ eক বা দিুট 
ভাগ কের uপির pেয়াগ করেত হয়। 
2. টেমেটােত নাiে ােজন পাতার oপের pেয়াগ খুব কাযর্কর। েসেkেt 40 েকিজ/ েহkর (5.3 েকিজ/ 
িবঘা) নাi 'েজন েগাড়ায় eবং 20 েকিজ/ েহkর (2.7 েকিজ/ িবঘা) নাi 'েজন পাতায় েsp িহসােব 

pেয়াগ করেত হয়। 
পাতায় েsp করার সময়সূচীঃ  
ক) eক েহkর জিমর জনয্ 1000 িলটার জেল 9.7 েকিজ iuিরয়া dবীভূত কের েরাপেনর 30 িদন 
পের েsp করেত হয় (pিত িবঘাi 1.3 েকিজ/ 133.3 িলটার) 
খ) eক েহkর জিমর জনয্ 1500 িল জেল 14.1 েকিজ iuিরয়া dবীভূত কের েরাপেণর 40 িদন 
পের েsp করেত হয় (pিত িবঘাi 1. 9 েকিজ/ 200 িলটার জল) 
গ) eক েহkর জিমেত 2000 িলটার জেল 19.3 েকিজ iuিরয়া dবীভূত কের েরাপেণর 50 িদন 

পের েsp করেত হয় (pিত িবঘাi 2.6 েকিজ/ 266.7 িলটার জল)। 
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anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ   
1. েসচঃ মািটর aবsার uপর িনভর্ র কের pথম েসচ েরাপেণর পের eবং তারপেরর েসচ িদেত হয় 
10-15 িদেনর বয্বধােন। 
2. আগাছাদমনঃ আগাছা গেজ uঠা বn করার জনয্ েমেটােলেkােরর 1 েকিজ সিkয় uপাদান/ েহkর 
(133 gাম/িবঘা) pেয়ােগর পর েরাপেণর 40 িদন পের gবার pেয়ােগর পরামশর্ েদoয়া হয়। 

িবকlভােব, েরাপেণর 20 eবং 40 িদন পের েকাদাল িদেয় মািট kিড়েয় েদoয়া uিচত। 
3. বৃিd িনয়ntকঃ েরাপেণর 30 িদেনর পের িজবারিলক eিসেডর 20 িপিপeম েsp  
4. আnঃশেসয্র চাষঃ টেমেটার সংেগ আnঃশসয্ িহসােব সফলভােব oলকিপর চাষ করেত পারা যায় 

(টেমেটা 1 সাির: oলকিপ 2 সাির)। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ o বয্বsাপনাঃ  

1. টেমেটা ফল িছdকারী েপাকা (েহিলকoভারপা আিমর্েজরা) 
লkণঃ ei েপাকার কীড়ায় েত কিচ পাতা খায় eবং পের গােছর বাড়n aবsায় ফেল িছd কের 

ফেলর বয্াপক kিত কের। েপাকা ফেলর uপর বৃtাকার িছd কের eবং ফেলর িভতের মাথা িজেয় 

েদহেক বাiের েরেখ েদয়।  

   

কীড়াi ফেল িছd কেরেছ 

বয্বsাপনাঃ আkাn ফল eবং েপাকার িডেমর c সংgহ o ংস, ফাঁদ শসয্ িহসােব টেমেটা 
েরাপেণর 15 িদন আেগ 1:16 aনুপােত আেমিরকান লmা গাঁদাফুেলর চাষ করা, েফেরামন ফাঁদ 
(েহিললার)12 টা /েহkর (2 টা/ ) িবঘা) sাপন, বয্ািসলাস থুিরংেয়iনিসস 2 gাম/িলটার হাের েsp pেয়াগ, 
pিত েহkের 1 লাখ িডেমর পরজীবী াiেকাgামা িচেলািনস বা াiেকাgামা bয্ািসিলেনিসস েমেল িদেত 
হয়, eবং নীেচর েয েকানo কীটনাশক-আজািদরাকিটন 1.0% iিস (10000 িপিপeম) (2.0 িমিল/ 
িলটার), inkয্াকাবর্ 14.5% eসিস (0.8 িমিল/ িলটার), ু েবনিডয়ামাiড 20 ডিboিজ (0.5 gাম/ 
িলটার), েনাভালুরন 10% iিস (0.75 িমিল/ িলটার) বা েফাসােলান 35% iিস (1.3 িমিল/ িলটার) eর 
pেয়াজন িভিtক েsp করা uিচত। 
2. সাদা মািছ (েবেমিসয়া তাবিচ) 
লkণঃ কিচ েপাকায় আkাn গােছর aংশ eবং পাতা েথেক েকােষর রস চুেষ েফেল eবং িনেsজ দাগ 

ৈতির কের, পাতা হলুদ হেয় যায় eবং নীেচর িদেক ভাজ েখেয় যায় eবং পাতা িকেয় যায়। সাদা 

মািছ টেমেটা পাতা েকাঁকড়ােনা ভাiরাস েরাগ ছড়ায়। 
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                          িনমফ পাতা েথেক েকােষর রস চুেষ েখেয়েছ                      পূণর্বয়s সাদা মািছ 

বয্বsাপনাঃ েরাগাkাn গাছ িল uপেড় েফলেত হয়। িহসাব কের নাi ’েজন eবং েসেচর জল pেয়াগ করেত 

হেব। সাদা মািছর আ য়sেলর কাজ করা আগাছানাশক িল সিরেয় েফলেত হেব। হলুদ রংেয়র আঠােলা ফাঁদ 

pিতেহkের 12 টা (2 টা/িবঘা) sাপন করেত হয়। ডাiিমেথােয়ট 30% iিস (1 িমিল/িলটার জল), মালািথয়ন 50 

iিস (1.5 িমিল/িলটার জল), aিkেডমটন িমথাiল 25 iিস (1 িমিল/িলটার জল) বা থায়ামথkাম 25% ডিbu িজ 

(0.4 িমিল/িলটার জল) কীটনাশেকর েযেকানo eকটা pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
3. সিপর্ল চুংগী েপাকা (িলিরেয়ামাiজা ি েফািল) 

লkণঃ কিচেপাকায় পাতা আkাn কের আঁকাবাঁকা পািল রংেয়র সুর  ৈতির কের। ফেল গােছর সােলাক 

সংে ষণ hাস হয়। েশেষ পাতা কেনা হেয় ঝের যায়। 

  
সিপর্ল চুংগী েপাকার কীড়া আঁকাবাঁকা পািল সুর  

বয্বsাপনাঃ আkাn পাতা িল সংgহ o ধবংস eবং দরকার েদেখ িনম িভিtক িম েণর 3-4 িমিল/ 

িলটার pেয়াগ। 
tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ o বয্বsাপনাঃ  

1. চারা সা (পাiিথয়াম aয্াফািনডারেমটাম) 
লkণঃ 
pাক utান: চারা িল মািটর কাছাকািছ েপৗছেনার িঠক আেগ মারা যায়। চারার কিচ কাn o েবাঁটা 

মের যায়। 
utর-utান: আkাn েকাষ নরম eবং সয্াঁতসয্াঁেত হেয় যায়। চারা িল ঢেল পেড় বা েনিতেয় পেড়। 
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আkাn গােছর aংশ kিতgs চারা 

  

বয্বsাপনাঃ বীজতলা uচু করেত হয়। al জেলর ঘন ঘন েসচ িদেয় ভাল িন াশেন সুিবধা pদান 

করেত হয়। aগর্- াiেকাজাল 5 িমিল/ িলটার + িসeমিস 0.02% eর মেতা াiেকাডামর্া হািজর্ য়ানাম 

িভিtক িম ণ িদেয় 60 িমিনট বীজ েশাধন করার পের 2-3 ঘnা ছায়ায় কােত হয় বা বােয়াফর-
িপeফ-2 (িসuেডােমানাস ু েরােসেnস eবং াiেকাডামর্া হািজর্ য়ানাম) 100 gাম/ েকিজ বীেজ pেয়াগ 
করেত হয়। aগর্- াiেকাজাল 5 িমিল/ িলটার বা বােয়াফর-িপeফ2 1 েকিজ িদেয় 1000 চারা েশাধন 
করেত পারা যায়। িথরাম (3 gাম/ েকিজ বীজ) িদেয় বীজ েশাধন কের aগর্- াiেকাজাল 5 িমিল o 

েবােডর্ া িম ণ 1%  িমিশেয়, pিত বগর্ িমটাের ei সংিম েণর 3-4 িলটার pেয়াগ কের চারার শীেষর 
জায়গা িভিজেয় েদoয়া pাক-utান েগাড়া o মূল পচা েরাগ িনয়ntণ করার eকমাt pিতেরাধমূলক 
বয্বsা। 
2. আগাম নািব ধবসা েরাগ (আlরনািরয়া েসালািন) 
লkণঃ 

• পাতায় েছাট, িবিcn, িবিkp ফয্াকােশ বাদামী দাগ। 
• সmূণর্ েপ ফুেট uঠা দাগ িল aিনয়িমত, বাদামী েথেক গাঢ় বাদামী eবং দােগর aভয্nের 

ঘন ঘন চkর থােক। 
• কাn o ডালপালােতo kেতর িবকাশ হেত পাের, যা আkাn জায়গায় েভেঙ যায়। 

 
ফয্াকােশ বাদামী দাগ গাঢ় বাদামী দাগ কাn o ডালপালাi kত 

বয্বsাপনাঃ েরাগমুk বীজ বয্বহার। েরাগাkাn গােছর পিরতয্k aংশ সিরেয় িনেয় েপাড়ােত হয়। 

েরাগ েদখার পর কপার ছtাকনাশক 0.2% pেয়াগ eবং pিত সpােহ ৈজব ছ্tাকনাশক (মানেকােজব 
0.25% বা িজেনব 0.25%) েsp করেত হয়। 
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3. নািব ধবসা (ফাiেটাপেথারা iনেফsাn) 
লkণঃ 
• টেমেটা নাবী সা েরােগর pিতo সংেবদনশীল eবং পাতায় kিতর লkণ আলুর নাবী ধবসা 

েরােগর মতন। 
• েরাগটা কােno ছিড়েয় েযেত পাের।। 

  
বাদামী দাগ পাতা o কােnর দাগ আkাn ফল 

বয্বsাপনাঃ dত পিরপkতায় েপৗঁেছ যাoয়া টেমেটা জাত িনবর্াচন করেত হয়। ফসল চাপােনার সময় 

eিগেয় িনেয়, টেমেটা pায় পূণর্ আকােরর (eখনo সবুজ)  aবsায় সংgহ করেত হয়। টেমেটা গাছ িলেক 

কািঠর সােথ েবেধ িদেত হেব, েরাগমুk টেমেটার চারা েরাপণ করেত হয়। িনেজ িনেজ গােজ uঠা 
টেমেটার গাছ তুেল িদেত হয়। pিতেরাধী েsp িহসােব ময্ানেকােজেবর 0.25% pেয়াগ করার পের 
েরােগর েত ডাiমােথামফর্  + মানেকােজব 0.3% েsp করেত হয়। পdিতগত ছtাকনাশক pেয়ােগর 
সাত িদন পের, ময্ানেকােজেবর আরo eকিট 0.25% েsp করা হয়। নাবী সা pিতেরাধ করার জনয্ 
মানেকােজব 75 ডিboিপ (2 gাম/ িলটার) র 0.25% dবণ, মানেকােজব (72% সিkয় uপাদান.) 
িনmিলিখত হাের বয্বহার করা uিচত। 
pথম পযর্ােয় (1 ম মাস) 600 িলটার জল/ েহkর (80 িলটার/ িবঘা) 
মাঝ পযর্ায় (2 য় মাস) 800 িলটার জল/ েহkর (06.7 িলটার/ িবঘা) 
েশষ পযর্ােয় (তৃতীয় মাস) 1000 িলটার জল/ েহkর (133.3 িলটার/ িবঘা) 
িবেশষত েমঘলা আবহাoয়ার uপর িনভর্ র কের ময্ানেকােজব 75 ডাbিপ (2 gাম/ িলটার) pিতেরাধী 
িনদান িহসােব েsp করা uিচত। িবকlভােব, দাiডান েজড -88 @ 0.25% (10 িলটার জেল 25 
gাম) বয্বহার করা েযেত পাের। যিদ েরাগ েদখা েদয়, তেব আবহাoয়ার uপর িনভর্ র কের 7 েথেক 

10 িদেনর বয্বধােন েsp করা uিচত। পাতা িলর নীেচর িদক িলত ভােলাভােব েsp করার যt 

েনoয়া uিচত eবং টেমেটােত নািব ধবসা িনয়ntেণ 1% েবােডর্ া িম ণ (10 gাম কপার সালেফট + 10 
gাম চুন + 1 িলটার জল) কাযর্কর বয্বsা। 
4.  বয্াকিটিরয়া জিনত ঢেল পড়া েরাগ (রালেsািনয়া েসালানােসিরয়াম) 
লkণঃ 

• পিরপk, ফলn গাছ িল gীে র মাঝামািঝ সমেয় আkাn হয়। 
• pথম লkণ হ'ল কেয়কিট পাতা ঢেল পড়া। eিট pায়শi নজের পেড়। 
• আkাn ভাsুলার বািnল িল দীঘর্, স , বাদামী েরখা িহসােব েদখা েযেত পাের। 
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5. ছtাক জিনত
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• pথেম নী
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হেয় আসা ei 

িনত পূঁজ 
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েকােত হয়। কােবর্নডািজম 0.5 gাম/ িলটার eবং কয্ােpন 50 ডাbিপ 0. 3% িদেয় জিম িভিজেয় 
িদেত হয়। 
6. টেমেটা পাতা েকাঁকড়ােনা ভাiরাস েরাগ  
লkণঃ 

• পাতা িল uপেরর eবং েভতেরর িদেক kঁকিড়েয় যায় 
• পাতা িল নীেচর িদেক ভাজ েখেয় যায়, েমাটা eবং চামড়ার মেতা হেয় যায় 
• ফল িল েছাট eবং কেনা হয 
• uপেরর পাতা কােপর মতন হেয় যায়  
• uপেড় যায় eবং পুিড়েয় যাoয়ার মেতা েদখা যায় 

 
পাতা কােপর মতন হেয় েগেছ আkাn গােছর aংশ 

বয্বsাপনাঃ েরাপেনর জনয্ ভাiরাস মুk চারা বয্বহার। পিরcnতা বজায় রাখেত হয় eবং 
পdিতগত কীটনাশক েযমন ডাiমেথােয়ট 0.05% eর েsp মািটেত pেয়াগ েভkর িনয়ntণ eবং েরাগ 
hােস দরকারী। 
7. টেমেটা েমাজাiক (েটাবােকা েমাজাiক ভাiরাস, শসা েমাজাiক ভাiরাস) 
লkণঃ 

• আkাn পাতায় ফুটফুেট দাগ হেয় যায়। 
• পাতা িলেত হালকা সবুজ েথেক ফয্াকােশ হলুদ aিনয়িমত eবেড়া-েখবেড়া তািp েদখা যায়। 
• সবুজ aংশ িলর বৃিd aবয্াহত থােক তেব হলুদ aংশ িল ধীের বৃিd হয়। 
• সাধারণ সবুজ তািp িল ডুেব যাoয়া বা কাপ-জাতীয় হেয় থােক eবং পাতা িলর েচহারা 

ককর্ শ হেয় যায়। 

 
ফয্াকােশ হলুদ তািp আkাn গােছর aংশ 
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েব ন 
ৈবjািনক নামঃ েসালানাম েমেলানেগনা 

 
জাত িনবর্াচনঃ  
পুসা kািnঃ খবর্কায় o ছিড়েয় যাoয়া জাত, পাতা লmা, স  eবং পাতা শীেষর্র িদেক েবিরেয় আসা 

ধরেণর, সবুজ বরেণর, ং েনi, ফল 15-20 েসিম লmা, েদখেত ভাল, গাড় েব িন রংেযর, বীজ কম, 

গড় ফলন pিত েহkের 270 kinাল (pিত িবঘাi 36 kinাল)। 
পুসা পাপর্ল লঙঃ গাছ আধা খাড়া o খবর্কায়, ফল চকচেক, হালকা েব িন রংেযর, 25-30 েসিম লmা, 

গড় ফলন pিত েহkের 275 kinাল (pিত িবঘাi 36.7 kinাল)। পিরপkতা 100-110 িদন। 

পুসা পাপর্ল kাsারঃ গাছ দঢ়ৃ, মজবুত, খাড়া লmা, কােnর uপর েব িন রং মািখেয় েদoয়ার মত, 
পাতা েব িন রংেযর, ং েনi, গভীর েব িন 10-12 েসিম লmা ফল িল গােছ 4-8 টার c হেয় 

লােগ, গড় ফলন pিত েহkের 175 kinাল (pিত িবঘাi 23.3 kinাল)। পিরপkতা 75 িদন। 
বয্াকেটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ eবং েছােটা পাতা েরােগর তুলনামূলকভােব pিতেরাধী। 
আবুঃ ফল লmা o েব িন রংেয়র। রিব েমৗসুেম চােষর uপেযাগী। গড় ফলন pিত েহkের 273 

kinাল (pিত িবঘাi 36 kinাল)। বয্াকেটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ, ফেমাপিসস েরাগ eবং ডগা 
o ফল িছdকারী েপাকার uপdব কম। uc bhপুt uপতয্কা, utর তীর সমভূিম, মধয্ bhপুt 
uপতয্কা eবং িনm bhপুt uপতয্কার জনয্ uপযুk। 
পুসা পাপর্ল রাunঃ সবুজ েব িন রেঙর েমাটা কােnর খুব লmা গাছ, পাতা শীেষর্র িদেক েবিরেয় 
আসা ধরেণর o গভীর সবুজ রংেয়র। pিত গাছ মাt 137 gাম গড় oজেনর 6 িট ফল েদয়। ডগা 
o ফল িছdকারী েপাকার eবং েছােটা পাতা েরাগ pিতেরাধী। 
kিচয়া: ফল পাতলা, িহলিহেল লmা, ব বষর্জীবী, ফলন pায় 200 kinাল/ েহkর (26.7 kinাল/ িবঘা) 
পুসা ৈভরবঃ ফমেপািসস েরাগ pিতেরাধী। ডগা o ফল িছdকারী েপাকা সহনশীল। 
িব িব-7; ফল িডmাকার c ফলন, েব িন বেণর্র, ফলন pায় 200 kinাল/ েহkর (26.7 kinাল/ 
িবঘা), বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ সহনশীল। 
িব ডিbiu আর – 34: ফল িহলিহেল লmা, c ফলন, েব িন বেণর্র; uৎপাদন pায় 100 kinাল/ েহkর 
(13.3 kinাল/ িবঘা), বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ সহনশীল। 
পn সmাট: ডগা o ফল িছdকারী েপাকা eবং বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ pিতেরাধী। 
(বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ pভািবত a েলর জনয্ aনুেমািদত) 
েজ িস -1: িহলিহেল লmা, পু বৃn ংহীন, শীেষর্র িদেক িটকােলা েব িন বেণর্র মাঝাির আকােরর ফল, 
পিরপkতা 130 িদন, গড় ফলন 366 kinাল/ েহkর (44.8 kinাল/ িবঘা), ফেমাপিসস েরাগ eবং 
েছােটা পাতা ভাiরােসর সংkমণ েনi eবং ঢেল পড়া েরাগ o ডগা o ফল িছdকারী েপাকা uপdব 

মাঝাির। 
েজ িস -2: লmা, পু বৃn ংযুk, শীেষর্র িদেক েভাতা েব িন বেণর্র বড় আকােরর ফল; পিরপkতা 
120 িদন, গড় ফলন 350 kinাল/ েহkর (46.7 kinাল/ িবঘা), েছােটা পাতা ভাiরােসর সংkমণ 
েনi, ফেমাপিসস েরাগ, ডগা o ফল িছdকারী েপাকা uপdব মাঝাির। 
েজ িস -1 eবং েজ িস-2 পাবর্তয্ a েলo ভােলা ফলন েদয়। 
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মািট িনবর্াচনঃ  
আগামী শেসয্র জনয্ সুিন ািশত ভােলা েবেল েদাআঁশ মািট eবং িবলিmত শেসয্র জনয্ পিল েদাআঁশ েথেক 
কাদােলা েদাআঁশ মািট uপযুk। মািটর amতার সূচয্াংক (pH) 5.5-7.0 থাকা ভােলা। 
"েরাপন কের করা সবিজ ফসেলর বীজতলায় পিরচযর্া পdিত" d বয্। 
জিম ৈতিরঃ 
মািট খুব ভােলা ভােব ঝুরঝুের কের িনেত হয় eবং খামারজাত সার pেয়াগ করেত হয়। মালািথয়ন 5% পাuদার 

25 েকিজ/ েহkর (3.3 েকিজ/ িবঘা) হাের মািটেত িমিশেয় িদেত হয়। মািট পরীkার uপর িনভর্ র কের pিত 

িতন বৎসের 20 kinাল/েহkর চুন pেয়াগ করার সুপািরশ করা হয়।েরাপেণর anতঃ 30 িদন আেগ চুন pেয়াগ 

করেত হয়। 
বীেজর হারঃ 
700-800 gাম/ েহkর (93-107 gাম/ িবঘা) 
বপেনর সময়ঃ 
শীতকালীন ফসেলর জনয্ েসেpmর েথেক aেkাবেরর pথম সpাহ eবং বসnকালীন ফসেলর জনয্ 
জানুয়াির েথেক েফbয়াির পযর্n। 
বপন পdিতঃ 
বয্বধানঃ 75 েসিম x 60 েসিম (সাির েথেক সাির eবং গাছ েথেক গাছ) 
সার বয্বsাপনাঃ 
pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন, নাi ’েজন 50 েকিজ, ফসফরাস 50 েকিজ eবং পটাশ 50 
েকিজ ( pিত িবঘাi খামারজাত সার 1.3  টন, 14.5 েকিজ iuিরয়া, 41.7 েকিজ eসeসিপ,  11 েকিজ 
িমuেরট aব পটাশ o েবারাk 1 েকিজ)। জিম েগাড়ার সমেয় iuিরয়ার aেধর্ক o খামারজাত সার, 
ফসফরাস o পটােশর সmূণর্ মাtা pেয়াগ করেত হয়, iuিরয়ার বািক aেধর্ক eক বা দিুট িকিsেত 
ফুল েফাটার সময় uপির pেয়াগ করেত হয়। kিচয়া জােতর চােষ িdতীয় েমৗসুেমর ফসেলর জনয্, 
নাiট’েজন, ফসফরাস, পটাশ 80:80:80 েকিজ/ েহkর মাtায় pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ  
1. েসচ বয্বsাপনাঃ টেমেটার মেতা 
2. আগাছাদমনঃ akািদয়ারিজল 90 gাম/ েহkর বা 12 gাম/ িবঘা হাের pাক-utান িহসােব pেয়াগ 
করা েযেত পাের, কাযর্কর আগাছা িনয়ntণ eবং ভাল ফলেনর জনয্ েরাপেণর 30, 50, 80 িদন পের 
েকাদাল িদেয় মািট kিড়েয় িদেত হয়। সমs a েলর জনয্ aনুেমািদত। 
েব ন-েঢঁড়স শসয্kমঃ 
pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন eবং নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ 10:30:15 েকিজ/ েহkর (pিত 
িবঘাi খামারজাত সার 1.3 টন, iuিরয়া 2.9 েকিজ, eসeসিপ 25 েকিজ eবং eমoিপ 3.3 েকিজ) 
েব েনর pথম ফসেলর জনয্ সুপািরশ করা হয় eবং িdতীয় ফসল িহসােব েঢঁড়েসর জনয্ খামারজাত সার 
বাদ িদেয় নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ aনুেমািদত মাtাi pেয়াগ করেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ o বয্বsাপনাঃ  
1. ডগা o ফল িছdকারী েপাকা (িলuিসেনাড aরেবানািলস) 
লkণ: কীড়ায় কিচ ডগায় িছd কের ঢুেক যায় eবং ডগা ঢেল পেড়। ei েপাকাটায় পাতার েবাঁটা, ফুেলর kঁিড়  

eবং েবেড় আসা েবাঁটাi িছd কের, যার ফেল েবাঁটা o ফল ঝের পেড়। আkাn ফেলর িছd িল েপাকার িব ার dারা 

বn হেয় থােক eবং খাoয়ার জনয্ aনপুযুk হেয় যায়। 
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বয্বsাপনাঃ আkাn agভােগর ডগা o ফল সিরেয় িনেয় ধবংস করেত হয়। কnাল ফসল বাদ িদেয় aনয্ 

ফসেলর সােথ শসয্kম চালােত হয়। সহনশীল জােতর চাষ করেত হয়। pিত েহkের 12 টা (2 টা/ িবঘা) 

েফেরােমান ফাঁদ (িলuিসন িলuর) sাপন করেত হয়। িসেnিটক পাiের েয়েডর বয্বহার eিড়েয়, েরাপেণর 
eক মাস পর েথেক 15 িদেনর বয্বধােন িনmিলিখত েয েকানo রাসায়িনেকর েsp করা uিচত- 
আজািদরচিটন 1.0% iিস (100000 িপিপeম) (3.0 িমিল/ িলটার), েkারপাiিরফস 20 iিস (1.0 িমিল 
/িলটার), ডাiমথেয়ট 30 iিস (0.7 িমিল/ িলটার), eমােমকিটন েবে ােয়ট 5% eসিজ (0.4 gাম/ 
িলটার), ু েবনিডয়ামাiড 20 ডাbিডিজ (0.75 gাম/িলটার), ফেসােলান 35 iিস (1.5 িমিল/ িলটার), 
থােয়ািডকাবর্ @ 3 gাম/ িলটার বা থাioেkােরািপড @ 2.5 িমিল/ িলটার। pিত েহkের াiেকাgামা 
িচেলািনস iিশi eর 50000 িডম/ সpাহ eবং কীড়া পরজীিব, bয্াকন হােবটর @ 800-1000 পূণর্বয়s/ 
সpােহ pেয়াগ করেত হয়। 
2. চুংগী েপাকা, সাদা মািছ, িবটলস, িমিলবাগ  
লkণ:  
• pাথিমক পযর্ােয় চুংগী েপাকা আkমণ সীমাবd হেত পাের তেব চুংগী েপাকার সংখয্া গােছর 

বৃিdর সােথ সােথ েবেড় যায়। ei েপাকার আkমণ েগৗণ, গাছ েমের না তেব দবুর্ল কের 
েদয়। 

• সাদা মািছ আkাn পাতার িকনারা বরাবর uপেরর িদেক kঁকিড়েয় যায়, কােলা ছাঁেচর বৃিd 
হয়, গাছ িল দবুর্ল হেয় পেড় eবং uৎপাদন hাস পায়। 

• পাতার নীেচর aংেশ িমিল বােগর uপdব েদখা েদয়। ei েপাকা c িলেত থােক eবং 
েদখেত তুলতুেল হেয় যায়। েপাকায় পাতা েথেক রস চুেষ েনয়। 

• িকছু েছাট িবটল মােঝ মােঝ গােছ আkমণ কের। পূণর্বয়s িবটল েলায় পাতা্র িকনারা বা 
মাঝখােন েখেয় pচুর গেতর্ র সৃি  কের । 

  
চুংগী েপাকার আkমণ সাদা মািছর আkমণ িবটেলর আkমণ িমিলবােগর আkমণ 

বয্বsাপনাঃ িনম েতল 120 িমিল/ 60 িলটার জল হাের েsp করেত হয়। েরাপেণর 20 িদন পের 4 িট 
হলদু eবং 4 িট নীল আঠাল ফাঁদ sাপন eবং মালািথয়ন (0.1%) েsp pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 

কীড়া ফেলর িভতের ঢুেকেছ আkাn ফল 
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tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ o বয্বsাপনাঃ  
1. বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ (রালsিন েসালানােসিরয়া) 
লkণঃ 

• পাতা িল ঢেল পেড় eবং পের পুেরা গাছিট ঢেস যায় 
• পাতা ঝের পড়া মjার িববণর্তা িদেয় ei েরাগ িচিhত করা যায় 
• ফুল o ফেলর সমেয় গাছপালা িকেয় যাoয়া েরাগাkাn aবsার ৈবিশ য্  
• আkাn কাn েকেট জেল ডুিবেয় রাখেল দধু-সাদা বয্াকিটিরয়াজিনত পূঁজ েবর হেয় আসাi 

ei েরােগর ৈবিশ য্পূণর্ লkণ 

  
েনিতেয় পড়া গাছ আkাn গাছ 

বয্বsাপনাঃ েঢঁড়স, টেমেটা eবং আলুর সােথ শসয্kম eড়ােনা uিচত, বীজ বপেনর 30 িমিনট আেগ 
েsেpাসাiিkন (1 gাম/ 40 িলটার জল) dবেণ ডুিবেয় রাখেত হয় eবং েsেpামাiিসন 100 িপিপeম 

িদেয় মািট িভিজেয় েদoয়া uিচত। 
2. ছtাকজিনত িফuজািরয়াম ঢেল পড়া েরাগ (িফuজািরয়াম aিksারাম) 
লkণ: 

• কিচ গােছর িগটঁ েছােটা হেয় যাoয়ার জনয্ বৃিdেত বাধার জনয্ গাছ িল খবর্কায় হেয় যায়। 
ei জাতীয় গাছ িল ফুল eবং ফল েদয় না 

• ফুেলর পযর্ােয় সংkমেণর ফেল িবকৃত ফুেলর kঁিড় eবং ফেলর িবকাশ ঘেট 
• আkাn ফল িল aবেশেষ ঝের যায় 
• আkাn পাতার tেক aিনয়িমতভােব ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ফয্াকােশ হলুদ দাগ েদখা যায় 
• পের, ei দাগ িল eকিtত হেয় পাতা িল সmূণর্ েপ েনিতেয় পেড় 
• kিতgs গােছর িশকড় লmালিm কের িচের জাiেলম েকাষ পযর্েবkণ করেল গাঢ় বাদামী 

বণর্হীনতা েদখা যায়। 

 
                েনিতেয় পড়া গাছ                                                  আkাn গােছর aংশ 
বয্বsাপনাঃ েঢঁড়স, টেমেটা eবং আলরু সােথ শসয্kম eড়ােনা uিচত। েবনেলট 0.1% মািট o পাতায় 
pেয়াগকরেত হয় eবং কয্াpাফ 0.3% িদেয় মািট িভিজেয় িদেত হয়। 
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3. ফেমাপিসস bাiট/ফল o কাn পচা (ফেমাপিসস েভkানস)  
লkণ: 

• ফেলর uপর েছােটা সয্াঁতসয্াঁেত kত ৈতির হয়, যা পের আকাের যেথ  বড় হেয় যায়  
• সংkািমত ফেলর tক বাদামী হেয় যায় eবং সাদা তুেলার িবকাশ হয় 

  
সয্াঁতসয্াঁেত kত আkাn ফল 

বয্বsাপনাঃ আkাn ফল িল সিরেয় িনেয় ংস eবং 10 িদেনর বয্বধােন িডেফালয্াটান 0.3% িতনবার 
েsp করেত হয়। 
িশকড় িগঁট িনমােটাড  
লkণ: 

• e িল ভারেত সবর্ািধক pচিলত uিdদ পরজীবী েনমােটাডস (েমেলােডাগাiন িsিসস েযমন 

iনকগিনটা, জাভািনকা) eবং েব েন ei েনমােটাড িলর সংkমণ পাoয়া যায়। 
• বয়s গােছর তুলনায় িনেমােটাড চারাগােছর পেk েবিশ kিতকারক। 
• ei িনেমােটাড িল িশকড় আkাn কের eবং িশকেড় েফাsার সৃি  কের। 
• আkাn গােছর বাড়ন বn হেয় যায় eবং পাত িল িববণর্ হেয় যায়। 
• ei েনমােটােডর আkমেণর ফেল uৎপাদন pচুর বাধাpাp হয়। 

  
আkাn গােছর িশকেড় সৃ  েফাsা 

বয্বsাপনাঃ েkেতর জিমেত eবং তার আেশপােশ েনমােটােডর আ য়দাতা আগাছা eবং aনয্ানয্ আ য়দাতা 

uিdদ িল aপসারণ o ংস করেত হয়। ৈজব সার pেয়ােগর dারা িনেমােটােডর সংখয্া hাস করেত পার যায়। 
ফসল সংgহ করার পর ফসেলর aবিশ  eবং িশকড় aপসারণ কের জিম সাফ-সুতেরা রাখেত হয়। েনমােটােডর 
আ য় না েদoয়া শেসয্র সােথ শসয্kম করেত হয়। gীে  দiু বা িতনিট গভীর চােষর পর জিম েরেখ িদেত 

হয়। িদন। pিত েহkের 250 েকিজ (33.3 েকিজ/ িবঘা) িনম েকেকর pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। েসবেুফােসর 
0.6 gাম সিkয় uপাদান pিত বগর্িমটাের েsp করেত হয়, েনমােটাডেভাজী ছtাক েপােচািনয়া kয্ামাiেডােsািরয়া 
িভিtক ৈজবসংিম ণ (bioformulation) েযমন aগর্-েপােসাজাল 5 িমিল/িলটার হাের বীজ েশাধন eবং aগর্-
েপােসাজাল যুk খামারজাত সার 2 টন/ েহkর (2.7 kinাল/ িবঘা) pেয়াগ করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
ফলনঃ 200 kinাল/ েহkর (26.7kinাল/ িবঘা) 
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বাধাঁকিপ 
ৈবjািনক নামঃ bািসকা oেলেরসা জাত কয্ািপটটা) 

 
জাত িনবর্াচনঃ  
আগামী পিরপkতার জাতঃ  
েগােlন eকরঃ গাছ েছাট, বাiের েলেগ থাকা পাতা দঢ়ৃ, পাতা িল kুd কােপর মেতা, কাn েছাট, 
কিপ িল eকধরেণর, শk, েগালাকার, oজন 1-2.5 েকিজ, েভতের sc সাদা, চমৎকার মােনর, আগামী 

পিরপk হoয়া জাত (60-70 িদন), গড় ফলন 280 kinাল/েহkর (37.3 kinাল/িবঘা)। 
pাiড aব iিnয়াঃ েছাট, কিপ, শk, েগালাকার, oজন 1-1.5 েকিজ, বাiের ছিড়েয় থাকা পাতার সংখয্া 
কম। আগামী পিরপk হoয়া জাত (60-70 িদন), গড় ফলন 220 kinাল/েহkর (29.3 kinাল/ 
িবঘা)। 
পুসা মুkঃ কাn েছাট, মাঝাির আকােরর, পাতা হালকা সবুজ, িকনারা েঢu েখলােনা, পাতা িল al kঁচ 
খাoয়া, কিপ সামানয্ েচpা। পিরপkতা 65 িদেনর মেধয্ হেয় থােক। গড় ফলন 250 kinাল/েহkর 
(33.3 kinাল/িবঘা)। কােলা পচা েরাগ pিতেরাধী, সালােদর জনয্ uপযুk।  
িবলিmত পিরপkতার জাতঃ  
াম েহডঃ কিপ িল বড়, াম আকােরর, আলগা, িবলিmত পিরপkতা (80-100 িদন)। গড় ফলন 450 

kinাল/েহkর (60 kinাল/িবঘা)। 
মািট িনবর্াচনঃ  
আিmক সূচয্াংক 5.5-6.5 মােঝর সুিন ািশত েবেল েদাআঁশ মািট বাঁধাকিপর জনয্ uপযুk। 
বীজতলা psিত eবং চারা uৎপাদনঃ 
"েরাপন কের করা সবিজ ফসেলর বীজতলায় পিরচযর্া পdিত" d বয্। 
জিম ৈতিরঃ ফুলকিপর মেতা 
বীেজর হারঃ 
আগামী পিরপkতার জাতঃ 400 gাম/েহkর (53 gাম/িবঘা) 
িবলিmত পিরপkতার জাতঃ 300 gাম/েহkর (40 gাম/িবঘা) 
pিত বগর্ িমটাের 10 gাম বীজ বপন করেত হেব 
বপেনর সময়ঃ েসেpmেরর pথম সpাহ েথেক নেভmর মােসর েশষ সpাহ 
েরাপেণর বয্বধানঃ  
আগামী পিরপkতার জাতঃ সাির েথেক সাির X গাছ েথেক গাছ :: 45 েসিম X 45 েসিম 
িবলিmত পিরপkতার জাতঃ সাির েথেক সাির X গাছ েথেক গাছ :: 60 েসিম X 45 েসিম 
সার বয্বsাপনাঃ  
pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন, নাi ’েজন 120 েকিজ, ফসফরাস 60 েকিজ eবং পটাশ 60 
েকিজ (pিত িবঘাi খামারজাত সার 1.3 টন, iuিরয়া  34.7 েকিজ, eসeসিপ 50 েকিজ, eমoিপ 
13.3 েকিজ eবং েবারাk 1 েকিজ)। 
pেয়াগ পdিতঃ ফুলকিপর মেতা 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
েসচ বয্বsাপনাঃ েরাপেণর পেরi চারা ভােলা ভােব খাড়া না হoয়া পযর্n হালকা জল িদেত হেব eবং 
যখনi pেয়াজন হয় েসচ েদoয়া uিচত। মািটেত জেলর সহজলভয্তা েkেতর সব জায়গােত সমান 
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হoয়া uিচত, aনয্থায় কিপেত ফাটল ধরেত পাের। 
আগাছাদমনঃ দবুার আগাছা িনড়ােত হয়, pথমটা েরাপেণর 20 িদন পের eবং িdতীয়বার েরাপেণর 
40 িদেনর পের করা uিচত। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  
1. বাধাঁকিপ pজাপিত (পাiিরস bািসিক eবং পাiিরস রািপ) 
লkণঃ িডম ফুেট েব েনার পর ei েপাকার কীড়ায় পাতা েখেয় পাতা ঝিরেয় েফেল। পরবতর্ী 

পযর্ােয়, তারা বাঁধাকিপর মাথা িদেয় ঢুেক েস িল খাoয়ার পেk aেযাগয্ কের েতােল। 

 
বাঁধাকিপ pজাপিতর িবিভn পযর্ায় 

বয্বsাপনাঃ েরাপণ eিগেয় েসেpmেরর pথম সpােহর মেধয্ করা uিচত। আkমণ র সমেয় 
কীড়া িল সংgহ eবং ংস করেত হয়। েকােটিসয়া েgােমরাটােসর মেতা pাকৃিতক পরজীবীর সংরkণ 
করেত হয় eবং িনম সংিম ণ 3-4 িমিল/ িলটার, ময্ালািথয়ন 50 iিস 1.5 িমিল/ িলটার, থােয়ািডকাবর্ 
@ 1.0 gাম/ িলটার বা িপেনাসড @ 0.33 িমিল/ িলটার বা iমােমিkন েবনজেয়ট 0.5 gাম/ িলটার 
pেয়াজন িভিtক েsp করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
2. স i েপাকা (pেটলা জাiেলােsলা) 
লkণঃ েত কিচ কীড়ায় পাতার বিহঃtেকর েকাষ kের kের েখেয় সাদা দােগর সৃি  কের। 

আkাn পাতা িল িকেয় যাoয়া েদখায় eবং পের পাতা িলেত কামেড়র িছd ৈতির হয়। ei েপাকাi 

বাড়n কিপেত গতর্  ৈতির কের িভতেরর aংশ েখেয় েদয়। তর েkেt, পাতা িলর ধু িশরা-
uপিশরা রেয় যায়। 

 
কীড়া বাঁধ খাoয়া পাতাi ঢুেক েগেছ পূণর্বয়s স i েপাকা 

বয্বsাপনাঃ চাষ সাফ-সুতঁেরা রাখেত হয়। ফাঁদ ফসল িহসােব সিরষার চাষ 2:1 aনুপােত 

(বাঁধাকিপঃ সিরষা) বাঁধাকিপ েরাপণ করার anতঃ 10 িদন আেগ কের স i েপাকা আকিষর্ত কের 

ধবংস করা uিচত। শশাজাতীয় ফসল, িশম, মটর ঁিট, টেমেটা o তরমুেজর সােথ শসয্kম চালােত হয়। 
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pিত েহkের 10 টা েফেরামন ফাঁদ (িডeিm িলuর) sাপন করেত হয়। যখন কীড়া িল জমােয়ত হেয় 

থাকা পযর্ােয় থােক তখন কীড়া িল সংgহ কের ধংস করেত হয়। ক’েটিচয়া pেতিlর মতন pাকৃিতক 
পরজীিব সংরkণ করেত হয়। বপেনর 10, 20 eবং 30 িদন পের বীজতলাi কারটাপ হাiে ােkারাiড 

0.5% pেয়াগ করেত হয়। িনম সংিম ণ 3-4 িমিল/িলটার, মালািথoন 50 iিচ 1.5 িমিল/িলটার, 

থােয়ািদকাবর্ 1.0 gাম/িলটার, িsেনাসাদ 0.33 িমিল/িলটার বা iমােমিkন 0,5 gাম/িলটার হাের 
pেয়াজন িভিtক pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
3. কাটুi েপাকা (aয্ােgািটস iপিসলন) 
লkণঃ কিচ কীড়ায় পাতার বিহঃtক েখেয় েদয় eবং বয়s কীড়ায় মািটর বরাবর কিচ কিপর কাn 
েকেট েদয়। ei েপাকায় কিপর েগাড়াi ঢুেক কিপর aংশ েখেয় kিত কের। কাটুi েপাকা সাধারণত 
িদেনর েবলা নারা-খড় বা মািটর িনেচ লুিকেয় থােক, খাoয়ার জনয্ anকােরর সময় েবর হয়। 
কীড়ায় সাধারণত মািটর বরাবর কাn আkমণ কের, pায়শi চারােক আkমণ কের eবং েকেট 
দটুুকেরা কের েফেল। 
 

  
কীড়াi পাতা খােc পূণর্বয়s েপাকা পাতায়  পূণর্বয়s েপাকাi  

বয্বsাপনাঃ আkাn চােষ জল ভের িদেত হয় সকালেবলা eবং সnয্ায় কীড়া িল সংgহ কের ংস 

করেত হয়। gীে  লা ল িদেয় গভীর চাষ িদেত হয়। pিত েহkের 1 টা কের আেলাক ফাঁেদর 

বয্বsা করেত হয়। েরাপেণর আেগ েkারিপিরেফাস 20 iিস 3 িমিল/ িলটার হাের েkেতর জিম 

িভিজেয় িদেত হয়। 
4. লmা ঁড় uরচুংগা, লাল িপপড়া o aনয্ানয্ মািটর েপাকামাকড় 
লkণঃ 
• uরচুংগা বীজতলার eকিট aপকারী েপাকা েযটায় বীজতলায় সদয্ েরাপণ করা চারা িল 

আkাn কের। ei েপাকায় চারার িশকেড়র আেশপােশ মািটর তলায় সুড়ংগ কের চারা িঘের 

থাকা মািট িকেয় েদয় eবং জল কেম িগেয় আkাn চারা িল েশষ পযর্n মারা যায়। 
• লাল িপঁপড়া গােছর েগাড়ায় বাসা েবেঁধ eবং িশকড় েখেয় েদয় eবং েশষ পযর্n চারা মারা 

যায়। 
• েহায়াiট gােবর কীড়ায় মািটর িনেচ িশকড় েখেয় েদয়, পূণর্বয়s েহায়াiট gােবর িবটলরা রােত 

পাতা খায়। ফলs প, গাছ ফয্াকােশ হেয় যায়, ঢেল পের  eবং েশষ পযর্n িকেয় যায়, িকেয় 

যাoয়া কিপ িল সহেজi uপেড় েফলেত পারা যায়। 
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ফুলকিপ 
ৈবjািনক নামঃ bািসকা oেলেরসা জাত েবা াiিটস 

 
জাত িনবর্াচনঃ  
আগামী েরাপেণর জাতঃ  
আিলর্ kঁয়ািরঃ গাছ েছােটা, নীল সবুজ পাতা, ফুল মেমর মেতা মসৃণ, েছাট েথেক মাঝাির আকােরর, 
ফুল িলর আঁটসাঁট বাঁধ dত আলগা হেয় যায়, ফুেলর uপর িদকটা সমতল eবং aধর্ েগালাকার। 
পুসা কাটিকঃ গাছ মাঝাির, নীল সবুজ পাতা, মেমর মেতা মসৃণ, ফুল েছাট েথেক মাঝাির আকােরর।  
পুসা দীপািলঃ গাছ মাঝাির লmা, পাতা েছাট খাড়া, সবুজ, মেমর মেতা মসৃণ, ফুল মাঝাির আঁটসাঁট, 
সাদা, সমানভােব িনেজ িনেজ সাদা হেয় যায়, পাতার dার ফুল ভােলাভােব সুরিkত, ফুেলর oপর চােলর 
মতন েছােটা েফাsা pায় aনুপিsত, পিরপkতা 100-120 িদন। 
মাঝাির েরাপেণর জাতঃ  
iমেpাভড জাপািনঃ লmা, খাড়া, পাতা নীলাভ সবুজ, পাতা েভতেরর িদেক বাঁকােনা নয়, ফুল মাঝাির, 
আঁটসাঁট, সাদা, পিরপkতা 90-95 িদেনর েভতের হয়। 
পুসা িসনেথিটকঃ লmা, বািহেরর পাতার সংখয্া 24-28, িভn বেণর্র, ফুল মাঝাির, al মাখন-সাদা েথেক সাদা 
আঁটসাঁট, পিরপkতা 130 িদেনর েভতের হয়, ফলন 225 kinাল/েহkর (30 kinাল/িবঘা)। 
পুসা েsাবলঃ ফুল মাঝাির আকােরর, দঢ়ৃ eবং আকষর্ণীয় তুষার সাদা বেণর্র।  
িবলিmত েরাপেণর জাতঃ  
েsাবল-16; গাছ েছােটা, বাiেরর পাতা 24 েথেক 28, খাড়া ধূসর সবুজ, েভতেরর িদেক বাঁকােনা, ফুল মাঝাির, 
আঁটসাঁট, তুষার সাদা eবং পাতায় েঢেক রাখার জনয্ ফুল িল িনেজ িনেজ সাদা রং ধের রাখেত পাের, পিরপkতা 
90 িদেনর মেধয্ হয়। 
পুসা েsাবল েক 1; পাতা ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ধরেণর, পাতার সংখয্া 24-28, পাতায় েঢেক রাখার জনয্ ফুল িল 
িনেজ িনেজ সাদা রং ধের রাখেত পাের, পিরপkতা 90-95 িদেনর মেধয্ হয়। কােলা পচা েরাগ pিতেরাধী। 
মািট িনবর্াচনঃ  
আগামী েরাপেণর জােতর জনয্ জল িন াশেনর সুবয্বsা থাকা েবেল েদাআঁশ eবং মাঝাির o িবলিmত 
েরাপেণর জােতর জনয্ জল িন াশেনর সুবয্বsা থাকা েবেল েদাআঁশ েথেক e ঁেটল েদাআঁশ মািট 

সবেচেয় ভাল। ফুলকিপর চােষর জনয্ মািটর সেবর্াtম আিmক সূচয্াংক (pH) 6.0-7.0।  
বীজতলা ৈতির o চারা uৎপাদনঃ  
ফুলকিপর চারা পিল টােনেল (Poly tunnel) সফলভােব গজােত পারা যায় ("েরাপন কের করা সবিজ 

ফসেলর বীজতলায় পিরচযর্া পdিত" d বয্)।বীজতলার মািট ভােলাভােব ঝুরঝুের কের েনoয়া দরকার, 

েদখেত হয় মািট যােত মাখা েবেঁধ যায় না। জিমটা েরাগ o আগাছা মুk হoয়া uিচত। pেয়াজন 

মািফক, বীজতলা মািট িভিজেয় েশাধন করেত হয় (িথরাম 2 gাম/েকিজ হাের বীজ েশাধন করা হয়। 
জিম ৈতিরঃ 
• মািট ভােলাভােব ঝুরঝুের কের েনoয়া uিচত eবং খামারজাত সার বা পচন সার pেয়াগ করেত 

হয়। 
• মািট পরীkার ফলাফল aনুযায়ী pিত 3 বছের eকবার চুন pেয়াগ করার পরামশর্ েদoয়া হয় 
• েরাপেণর কমপেk 30 িদন আেগ চুন pেয়াগ করেত হয় 



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 154 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

বীেজর হারঃ 
আগামী েরাপেণর জাতঃ 400 gাম/েহkর (53 gাম/িবঘা) 
মাঝাির েরাপেণর জাতঃ 300 gাম/েহkর (40 gাম/িবঘা) 
িবলিmত েরাপেণর জাতঃ 400 gাম/েহkর (53 gাম/িবঘা) pিত বগর্ িমটাের 8- 10 gাম বীজ  
বপেনর হারঃ 
আগামী েরাপেণর জাতঃ জলুাiেয়র মাঝামািঝ েথেক আগেsর pথম সpােহ (aেkাবেরর মেধয্ পিরপk) । 
মাঝাির েরাপেণর জাতঃ েসেpmেরর pথম সpাহ েথেক aেkাবেরর েশষ সpােহ (িডেসmর-জানুয়ারীর 
মাধয্েম পিরপk) 
িবলিmত েরাপেণর জাতঃনেভmেরর pথম সpাহ পযর্n (েফbয়াির-মাচর্  dারা পিরপk) 
েরাপেণর বয্বধানঃ utর তীেরর সমভূিমর জনয্ঃ  
আগামী েরাপেণর জাতঃ আগেsর েশষ সpাহ 
মাঝাির েরাপেণর জাতঃ নেভmেরর pথম সpাহ 
িবলিmত েরাপেণর জাতঃ নেভmেরর েশষ সpাহ 
েরাপেণর বয্বধানঃ 
(সাির েথেক সাির X গাছ েথেক গাছ) 
আগামী েরাপেণর জাতঃ 45 েসিম X 45 েসিম  
মাঝাির েরাপেণর জাতঃ 60 েসিম X 60 েসিম  
িবলিmত েরাপেণর জাতঃ 45 েসিম X 45 েসিম 
সার বয্বsাপনাঃ  
pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন, নাi ’েজন 80 েকিজ, ফসফরাস 60 েকিজ eবং পটাশ 60 
েকিজ (pিত িবঘাi খামারজাত সার 1.3 টন, iuিরয়া  23 েকিজ, eসeসিপ 50 েকিজ eবং eমoিপ 
13 েকিজ)। aেধর্ক নাi ’েজন eবং খামারজাত সার, সmূণর্ মাtায় ফসফরাস o পটাশ েগাঁড়ায় pেয়াগ 
করা uিচত eবং নাi ’েজেনর বািক aেধর্ক েরাপেণর 30 িদেনর পের uপির pেয়াগ করেত হয় 
(মািট তুেল েদoয়ার সময়) বাড়ীর বাগােনর জনয্, েরাপেণর 15 িদন পের নাi ’েজেনর aেধর্ক eবং 
সmূণর্ মাtায় ফসফরাস o পটাশ গােছর চারিদেক িরং পdিতেত pেয়াগ করা েযেত পাের eবং 
নাi ’েজেনর বাকী aেধর্ক েরাপেণর 30 িদেনর পের pেয়াগ করেত হয়। েগাঁড়ায় pেয়াগ করা সােরর 
সংেগ pিত েহkের 8 েকিজ েবারাk বা 6 েকিজ েবািরক aয্ািসড পাuদার (1 েকিজ েবারাk বা 
0.8 েকিজ েবািরক aয্ািসড পাuদার/িবঘা) িদেত হয় বা েবারেনর ঘাটিতযুk মািটেত কিপেত বাদামী 
বণর্ ধের যাoয়া েথেক মুিk েপেত 0.2-0.3% েবারাk (1.6-2.4 েকিজ/800 িলটার জল) েsp করেত 
হয়। মিলবেডনােমর ঘাটিত েরাধ করেত সিডয়াম মিলবেডট বা eেমািনয়াম-মিলবেডট pিত েহkের 1-
2 েকিজ (0.1-0.3 েকিজ/িবঘা) েগাড়াi েদoয়া সােরর েসচ জেলর সংেগ pেয়াগ করেত হয়। 
eেমািনয়াম-মিলবেডট 0.01-0.1% (0.1-1 gাম/িলটার জল) 200-300 gাম/েহkর (27-40 gাম/িবঘা) 
হাের পাতার uপর েspo সুপািরশ করা হয়। বাজাের uপলb েগৗণ-পিরেপাষক (micronutrient) 
মিলবেডনামযুk সংিম ণ িদেয়o পাতায় েsp করেত পারা যায়। 
পাবর্তয্ a েলর জনয্ঃ  
i. েরাপেণর 30 িদেনর পের pিত েহkের েবারন 3000 িপিপeম (3 gাম/ িলটার) 650 িলটার (87 
িলটার/িবঘা) েsp pেয়াগ করেত হয় 
N.B. েবারেনর পিরমান েবারােk 11.3% eবং েবািরক aয্ািসেড 17.5%  
ii. েরাপেণর 32-45 িদন পের দিুট ভােগ বাজাের uপলb েগৗণ-পিরেপাষক (micronutrient) 
মিলবেডনামযুk সংিম ণ pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 
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েরাপণঃ  
শk হiেয় আসা েরাগমুk 5-6 িট পাতাযুk চারা েরাপণ করেত হয়। চারা মারা যাoয়া eড়ােত 
েবলা েশেষর িদেক েরাপণ করা uিচত। 
নয্sান পরূণঃ 

েরাপেনর 10 িদেনর মেধয্ খালী জায়গা পূিরেয় েদoয়া uিচত 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
েসচ বয্বsাপনাঃ েরাপেণর পেরi eকটা হালকা েসচ িদেত হয় তারপেরর েসচ pেয়াজন মািফক িদেত হয়। 
েমাট পাচিট েসচ যেথ । েরাপণ করা চারাi েসচ িদেত হয় eবং pিত 5-7 িদন পের েসচ pেয়াগ করেত হয়। 
আগাছাদমনঃ েরাপেণর 20 িদন পের pথম eবং 40 িদন পের িdতীয় বার আগাছাদমন করেত হয়। 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  
1. বাধাঁকিপ pজাপিত (পাiিরস bািসিক eবং পাiিরস রািপ) 
(ei েপাকার লkণ o বয্বsাপনার জনয্ বাঁধাকিপ aধয্ায় d বয্) 
2. কাটুi েপাকা (aয্ােgািটস iপিসলন) 
(ei েপাকার লkণ o বয্বsাপনার জনয্ বাঁধাকিপ aধয্ায় d বয্) 
3. লmা ঁড় uরচুংগা, লাল িপপড়া o aনয্ানয্ মািটর েপাকামাকড় 
(ei েপাকার লkণ o বয্বsাপনার জনয্ বাঁধাকিপ aধয্ায় d বয্) 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ 
1. কােলা পচা েরাগ (জাংেথােমানাস কয্ােmিsস uিdদ ছtাক কয্ােmিsস) 
(ei েরােগর লkণ o বয্বsাপনার জনয্ বাঁধাকিপ aধয্ায় d বয্) 
পাতা েবঁেধ েদoয়া (Blanching): 
যখন কিপর ফুল (সাদা মাথা) pায় 2 েথেক 3 iি  বয্ােসর হেয় েগেল বাiেরর পাতা িল ফুেলর 

uপের রাবার বয্াn, েটপ বা সুেতা িদেয় েবেঁধ রাখআর বয্বsা করেত হয়। ei কাজটােক bাি ং 
(blanching) বলা হয় eবং eিট সূযর্ েথেক কিপর ফুল রkা কের eবং েসi আকষর্ক সাদা রঙ 
েপেত সহায়তা কের। 
ফসল কাটাঃ  
কিপর ফুল যখন সিঠক আকােরর হয় তখন ফুলকিপ েতালা হয়। ফুল দঢ়ৃ হেয় েগেল ফসল েতালা 
হয়। সাধারণত bাি ং (blanching) েয়র 7 েথেক 12 িদন পের কিপ তুলার জনয্ uপযুk হয়। 
কিপ িল eকিট ছুির িদেয় কাটা হয়, pায়শi েমাড়েকর িকছু পাতা সংযুk হেয় থােক। সিঠক 
েgিডংেয়র মাধয্েম সমান আকােরর কিপ ভাগ কের িনেত পারা যায়।  
ফলনঃ 
আগামী েরাপেণর জাত o মাঝাির েরাপেণর জাতঃ150-175 kinাল/ েহkর (20-23 kinাল/িবঘা) 
িবলিmত েরাপেণর জাতঃ175-200 kinাল/ েহkর (23-27 kinাল/ িবঘা) 
আগামী েরাপেণর ফুলকিপর বীজ uৎপাদনঃ 
জাতঃ কাটিক 
বপেনর সময়ঃ জলুাiেয়র িdতীয় পািkক  
বীেজর ফলনঃ 25-40 kinাল/ েহkর (3-5 kinাল/ িবঘা) 
আয় বয্েয়র aনুপাতঃ 5.16  
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িমি  kমড়া 

ৈবjািনক নামঃ kkরিবতা েমাছকাটা 

জাত িনবর্াচনঃ 
aকর্  সূযর্মুখী: ei জাতটার pিত গােছ ফেলর সংখয্া 8-10 িট, ফল েছাট (1.0 েকিজ), ফল েদখেত 
েচpা- েগালাকার, শাঁস দঢ়়ৃ, গাঢ় কমলােলবু রংেয়র, কমলােলবু-sাদযুk, পিরপkতা 100 িদন, ফলন pায় 
335 kinাল/ েহkর (44.7 kinাল/ িবঘা) , মািছ েপাকা pিতেরাধী eবং িভটািমন িস সমৃd। 
সংরkেণ eবং পিরবহেণর জনয্ uপযুk। 
aকর্  চnন: গাছ pিত ফেলর সংখয্া 2-3 িট, ফেলর আকার মাঝাির (2-3 েকিজ) দেুটামুের েভতর 
িদেক ঘুেছ যাoয়া েচpা আকৃিতর। tক হালকা বাদামী পিরপkতার সময় মাখন রংেয়র দাগ েদখেত 
পাoয়া যায়। শাঁস মাংস পু , দঢ়ৃ, িমি , (িটeসeস 8-10%) , মেনারম সুগnযুk ujjল কমলা রংেয়র, 
পিরপkতা 120 িদন, ফলন pায় 335 kinাল/ েহkর (44.7 kinাল/ িবঘা), িভটািমন সমৃd। জাতটা 
রাnা eবং সংরkেণর জনয্ utম। 
মািট িনবর্াচনঃ 
আিmক সূচয্াংক (pH) 6.0 -6.5 েভতের থাকা ৈজব পদাথর্ সমৃd জল সুিন ােশনর বয্বsাযুk েবেল 

েথেক মাঝাির ভারী মািট িমি  kমড়া চােষর জনয্ uপযুk। 
বীেজর হারঃ  
6.0-8.0 েকিজ/ েহkর (0.8-1 েকিজ/ িবঘা) 
বপেনর সময়ঃ 
জানুয়ারী - eিpল (gী কােল কাটার uপযুk ফসেলর জনয্) 
েসেpmর - aেkাবর (বসnকােল কাটার uপযুk ফসেলর জনয্)  
pাক েশাধন o বীজ বপনঃ 
বীজ িলেক 5 েথেক 10 ঘnা জেল িভিজেয় রাখেত হয়, পির ার কের ধুেয় েফেল eকিট েভজা 
েতায়ােল বা নয্াপিকন িদেয় মুিড়েয় 25-30 িডিg েসলিসয়াস তাপমােন েরেখ aংkেরাdম tরািnত 
করেত পারা যায়। বীজ বপেনর থািলেত (Tray) নারেকল বা ঘােসর শয্াoলা ধরা চাবড়া বা বাজাের 
uপলb টেব েদoয়া মািট বা েগাবর, েকঁেচাসার, তুষ, মািট, বালু িদেয় psত কের েনoয়া িম ণ ভের 

িদেয় বীজ বপন করেত পারা যায়। েদখেত হয় যােত ei বপেনর মাধয্মটাi জল িন াশন সহেজ হয়। 
বীজ বপেনর থািলেত 2-3 েসিম গভীরতায় বীজ বপন করেত হয়।  
মািটজিনত েরাগ eবং জল ঢুেক না যাoয়ার সতকর্ তামূলক বয্বsা িহসােব মািটর সংsশর্ eড়ােনার 

জনয্ বীেজর থািল েবে  রাখা uিচত। 
চারা েরাপণঃ 
েরাগমুk o সুsােsয্র 3-4 িট ভােলা পাতা থাকা চারা েরাপেণর গেতর্  পুেত িদেত হয়। বীজ বপেনর 
থািল েথেক তুেল আনার সময় চারা িলর িশকেড়র kিত কমােনার জনয্ েসচ িদেয় িনেত হয়। সাির 
েথেক সািরর বয্বধান 2.4 েথেক 3 িমটার (জাত eবং বপেনর সময় aনসুাের) eবং গাছ েথেক 
গােছর বয্বধান 1.2-1.3 িমটার (জাত eবং বপেনর সমেয়র uপর িনভর্ র কের) বজায় রাখেত হয়। 
েরাপেণর বয্বধানঃ 
েরাপেণর ঋতু aনুসাের বয্বধােনর তারতময্ হয়।  
(সাির েথেক সাির X গাছ েথেক গাছ 2.5-3.0 িম 0.9-1.0 িম (বসn) 
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েsp করেত হয়

রিসয়ারাম) 

দাগ 
াগ হেত পাের 

ভাগেক েঢেক িদে

কের, গাছ দবুর্ল 

 েকিজ, পটাশ 8
.3 টন, iuিরয়া

গাড়ায় pেয়াগ 

ট কীড়া ফেলর 
েথেক রজনীয় 

র জনয্ ফল ঝে

মািট kিরেয় িদ

কের িবেষর ে

করেত হয় eবং

য়। 

eবং dত েবেড়

েত পাের 
ল হেয় যায় eব

157 

80 েকিজ eবং 
া 21.7 েকিজ, 

করেত হয়।  

িভতর kের 

(resinous) 
ের যায় eবং 

িদেত হয় eবং 

েটাপ বয্বহার 

ং 1% েড়র 

ড় িগেয় বড় 

বং aপিরণত 
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সাদা েড়া েড়া দাগ আkাn গাছ 

বয্বsাপনাঃ কােবর্নডািজম (সাফ) @ 2.0 gাম/ িলটার েsp কের বা ডাiেনাকয্াপ @ 1 িমিল/ িলটার 

বা কােবর্নিডিজম @ 0.5 gাম/ িলটার েsp কের িনয়ntণ করা যায়। 
2. ডাuিন িমলিডu (িসuেডাপারেনােsারা kেবনিসস) 
লkণঃ 

• পাতার uপেরর পৃে  িকেয় যাoয়া হলুদ েকৗিণক দােগর সৃি  হয় 
• সবেচেয় তেলর িদেকর পাতা সবেচেয় েবিশ আkাn হয় 
• দাগ িল েকৗিণক eবং েসানালী হলুদ বণর্ ধারণ কের 
• সংkািমত পাতা পের কােলা হেয় যায় eবং aবেশেষ িকেয় যায় 

বয্বsাপনাঃ 10 িদেনর িবরিতেত ময্ানেকােজব বা েkােরাথয্ােলািনল @ 2 gাম/ িলটার েsp কের eবং  

েরােগর বয্াপকতা েবিশ থাকেল িরডিমল eমেজড-22 @ 2.5 gাম/ িলটার eকবার েsp করেত হয়। 
3 েমাজাiক (kমেড়া হলুদ িশরা েমাজাiক ভাiরাস (PYVMV) 
লkণঃ 

• গাছ িলর তর ভােব বৃিd েরাধ হয়, পাতায় ৈবিশ য্পূণর্ হলুদ েমাজাiক েদখা যায় 
• পাতায় বণর্ হীনতা eবং িশরা-uপিশরা খালী হেয় যায়, কিচ aবsায় আkাn গােছর বৃিd হয় 

না; সাদা মািছ ei ভাiরাস েরােগর পিরবাহক 

 
পাতার বণর্ হীনতা eবং িশরা খালী হেয় যাoয়া 

বয্বsাপনাঃ িsেরািমিসেফন (oেবরন) @ 1.5 িমিল/ িলটার eবং eিসটািমিpড @ 1.5 gাম/ িলটার 
েsp কের িনয়িntত করেত পারা যায় 
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েভাট মিরচ (নাগা লংকা) 
ৈবjািনক নামঃ েকপিসকাম িসেনn 

জাত িনবর্াচনঃ 
বড় েভাটঃ ফল আকাের বড় eবং গড় ফেলর oজন 7 gাম, পিরণত ফেলর রং গাড় সবুজ eবং 
পিরপk ফেলর রং কমলা লাল। 
রানী েভাটঃ মাঝাির আকােরর ফল, গড় ফেলর oজন pায় 5 gাম। 
লতা েভাটঃ ফেলর আকার িলকিলেক, গড় ফেলর oজন pায় 5 gাম। গােছর মািটেত েনিতেয় পরার 
pবনতা আেছ eবং সুিবধাজনক মাচার বয্বsা কের িদেল uপের uেঠ যায়। 
মািট িনবর্াচনঃ 
েভাট মিরচ চােষর জনয্ ৈজব পদাথর্ সমৃd আিmক সূচয্াংক (pH) 6.0-6.5 েভতের থাকা জেলর 
ধারণ kমতা সmn সুিন ািশত েবেল েদাআঁশ মািট uপযুk। 
জিম ৈতিরঃ 
জিম লা ল o েহর’ (Harrow) িদেয় ভালভােব psত করা uিচত। সব জায়গাi সমান ভােব চাষ 
পাoয়ার জনয্ আড়াআিড় চাষ eড়ােনার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
বীজতলা psত o চারা utাপনঃ 

ক) pামািনক uৎস েথেক পিরপk লাল ফল সংgহ করেত হয়। েরাগমুk eবং সুs ফল েদoয়া 
গাছ েথেক বীজ সংgহ করেত হয়। 

খ) েbড বা সাঁড়াশী (Forceps) বয্বহার কের ফল েথেক বীজ সংgহ কের িনেত হয়। 
গ) ei কােজ দsানা (Hand gloves) eবং চশমা বয্বহার করেত হয়। 
ঘ) সদয্ েবর কের আনা বীজ পির ার জেল ধুেয় ছায়ায় িকেয় িনেত হয়। 
ঙ) বপেনর আেগ বীজ 1% পটািসয়াম নাiে ট বা পটািসয়াম আয়’ডাiেডর dবণ িদেয় 3 ঘnা 

েশাধন কের িনেত হয় বা বীজ পটািসয়াম নাiে ট বা পটািসয়াম আয়’ডাiেডর 0.1% dবেণ 
আেগর রাতটা িভিজেয় রাখেত পারা যায়। রাসায়িনেকর জায়গায়, েবানার আেগর রােত তাজা 
েগামূt 10 ণ তরলীকৃত কের বীেজ িমিশেয় বীজ েশাধন করেত পারা যায়। 

চ) েশাধন কের েনoয়ার পর বীজ িল 12 টা ছায়ায় িকেয় িনেত হয়। 
বীজতলা ৈতিরঃ 

ক) সুিন ািশত পযর্াp সূযর্ােলাক পাoয়া জায়গায় বীজতলা psত করা uিচত। 
খ) 20 েকিজ বালু বা পিল eবং 20 েকিজ েছঁেক েনoয়া ভােলাভােব পচা েগাবর বা পচন সার 
pিত 10 বগর্ িমটাের ভালভােব িমিশেয় িদেত হেব। 

গ) pিত বগর্ িমটাের 3 িলটার 0.1% বয্ািভিsন + 0.2% কয্াpান িদেয় বীজতলা িভিজেয় রাখেত 
হেব। 

ঘ) পিলিথেনর শীট 2 িদন বীজতলা েঢেক রাখেত হেব। 
ঙ) eর পর eকিদন পিলিথেনর শীট িছেয় িদেয় বীজতলা unkু কের রাখা uিচত। 

বপনঃ 
ক) aংkিরত বীজ খাঁজ িলেত (Furrows) 2.5 েসিnিমটােরর বয্বধান েরেখ বপন করেত হয়. 
খ) েছঁেক েনoয়া েগাবর eবং বালুর েশাধন কের েনoয়া পাতলা sর eটা িদেয় বীজ িল ঢাকেত 

হয়। 
গ) বীজতলায় হালকাভােব জল িছিটেয় িদেত হয়। 
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ঘ) েপাকামাকড় pিতেরাধী মশাির (40 mesh/sq.inch pিত বগর্ iি েত 40 িছdযুk) বীজতলার 
সমs িদক েঢেক রাখার বয্বsা কের 1 িমটার uঁচুেত েবেধ িদেত হয়। 

ঙ) বৃি  েথেক বীজ বাঁচােনার জনয্ sc পিলিথেনর শীট িদেয় েঢেক রাখার বয্বsা করেত হয়। 
চ) বীজ বপেনর 30-45 িদেনর মেধয্ চারা যখন 10-15 েসিম ucতার হেল েরাপেণর uপযুk 

হয়। 
ছ) eক সpাহ ধের জল pেয়ােগর পিরমাণ কিমেয় িনেয় েরাপেণর জনয্ চারা শk কের িনেত হয়। 
জ) চারা েতালার 6 ঘnার পূেবর্ বীজতলায় pচুর পিরমােণ জল pেয়াগ কের িশকেড়র kিত 

কমােনার েচ া করেত হয় eবং চারা িল সেতজ o রসােলা রাখেত হয়। 
বপন সময়ঃ 

ক) সমভূিমেত েসচ িনভর্ র ফসেলর জনয্ েসেpmর-নেভmর মাস 
খ) বৃি িনভর্ র ফসেলর জনয্ জানুয়াির-েফbয়াির 
গ) পাবর্তয্ a েলর জনয্ জানুয়াির-মাচর্  

বীেজর হারঃ 
115 gাম/েহkর (15 gাম/িবঘা) 
েরাপেণর বয্বধানঃ 
সাির েথেক সাির 1.0 িমটার X গাছ েথেক গাছ 0.75-1.0 িমটার 
জিম ৈতিরঃ 
েবড িলর মােঝ 40 েসিম চoড়া নালা েরেখ 15 েসিম uঁচু কের েনoয়া 2 িমটার pেsর eবং 
সুিবধাজনক ৈদেঘর্য্র  েবড  psত করা uিচত। েবেডর মােঝর নালা িল গভীর িনকাশী খােলর সােথ 
সংযুk রাখেত হয়। েবড েথেক 50 েসিম দেূর দiু িদেক 45 েসিম X 45 েসিম X 45 েসিম 
পিরমােপর দiু সাির kপ লmালিm ভােব খুঁিড়েয় রাখা uিচত 
চারা েরাপণঃ 
3-4 পাতাযুk 30-45 িদন বয়s চারা েরাপণ করেত হয় 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ  

• চারা েরাপেণর pিতটা গেতর্  খামারজাত সার 1 েকিজ জিম ৈতিরর েশষ সমেয় pেয়াগ কের 
িমিশেয় িদেত হয়। pিতটা গেতর্  নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ 12-6-6 gাম (26 gাম iuিরয়া, 
38 gাম eসeসিপ eবং 10 gাম eমoিপ িহসােব) pেয়াগ করেত হয়। নাiে ােজেনর aেধর্ক 
eবং সmূণর্ মাtাi ফসফরাস o পটাশ েগাড়ার সমেয়  pেয়াগ করা uিচত eবং নাi ’েজেনর 
বাকী aেধর্ক দভুাগ কের েরাপেণর 30 eবং 60 িদন পের পাতার uপের pেয়াগ করা uিচত 

• pিতিট চারা গেতর্  েরাপেণর আেগ 5 gাম aয্ােজািsিরিলয়াম eবং 5 gাম ফসেফেট dবণীয় 
বয্ােkিরয়া িমিশেয় বািনেয় েনoয়া sািরেত 1 ঘnার জনয্ ডুিবেয় রাখেত হেব। সিkয় বৃিdর 
পযর্ােয় 0.2% মািlেpেkর পাতার uপের pেয়াগ করা uিচত। 

• বৃিd eবং ফলন বাড়ােত 0.2% াiকnানল জাতীয় বৃিd সহায়ক (Growth promoter) pেয়াগ 
সুপািরশ করা হয়। 

anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
• pিত েহkের েপনিডিমথািলেনর 1.25 েকিজ (167 gাম/ িবঘা) pাক-েরাপণ pেয়াগ কের 

েরাপেণর 30, 60 eবং 90 িদন পের 3 বার হাত িদেয় আগাছা uপেড় েফলেত হয়। ৈজব 
পদাথর্ বা পাতলা পিলিথেনর শীট (LDPE film) িদেয় মালিচং (Mulching) কেরo আগাছাদমন 
করার pেচ া েনoয়া েযেত পাের 

• তীb সূযর্ােলাক বাঁচােত েভাট মিরচ বৃিdেত বাধা না জnােনা ছায়ােদoয়া গাছ েরাপেনর জনয্ 
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যথাযথ বয্বsা gহণ করা uিচত। 
• বাঁেশর খুঁিট পুেত িদেয় গাছ িলর বৃিdেত সহায়তা pদান করা pেয়াজন। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ        
ক) জাবেপাকা, ি পস, সাদা মািছ, পাতা ফিড়ং eবং গাছ-ফিড়ংেয়র মেতা েপাকামাকড় িনয়ntেণর জনয্ 

লাmডয্ািসেহেলাি ন 0.1 িমিল/ িলটার বা িথoময্ােথাkাম 20-25 gাম সিkয় uপাদান (2.7-3 
gাম সিkয় uপাদান/ িবঘা) pেয়াগ করেত হয়। 

খ) ফল িছdকারী েপাকা িনয়ntেণর জনয্, ফলন র সময় িনধর্ারেণর সময় লাmডয্ািসয়ােলাি ন 0.1 
িমিল/ িলটার েsp করেত হয় eবং তারপের 15-20 িদন পর আর eকটা েsp করেত হয়। 

গ) ৈজিবক চােষ, রস চুেষ খাoয়া েপাকার িব েd িবuভািরয়া বািসয়ানা 3 িমিল/ িলটার েsp 

করেত হয়। িনম বীেজর শাঁস িন াশন (Neem seed kernel extract) 5% কীটপত  
pিতেরােধর জনয্ 3 িমিল/ িলটার হাের েsp করা েযেত পাের। সাদা মািছ eবং জাবেপাকা 
িনয়ntেণ,  ভািটর্ িসিলয়াম েলকািন িভিtক ৈজবসংিম ণ েযমন aগর্-ভািটর্ জাল 5 িমিল/ িলটার বা 
রসুেনর িনযর্াস (Emulsion) (2%) িবকlভােব িনম িভিtক কীটনাশক েsp 2 িমিল/ িলটাের েsp 
করেত হয়। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ         
1. পাতা kঁকড়ােনা েরাগ (েভkর– সাদা মািছ, েবিমিসয়া তাবিচ) 
লkণঃ        

• পাতা িল মুিড়েয় যাoয়ার uপিরo িশরা েমাটা eবং েফালা েফালা হেয় যায় 
• কােnর িগটঁ িল েছাট হেয় গােছর বৃিd কিমেয় েদয় 
• পাতার আকার hাস হেয় যায় 
• ফুেলর kঁিড় পূণর্ বৃিdর আেগi ঝের যায় 
• পরাগেকােষ পরােগর aভাব হয় 

 

 

 

পাতা মুিড়েয় যাoয়া েছাট হেয় যাoয়া পাতা েছােটা হেয় যাoয়া গােছর বৃিd 
বয্বsাপনাঃ eকi জায়গায় বছেরর পর বছর েভাট মিরেচর eকটানা চাষাবাদ করা বn করেত হয়। 
সুs eবং েরাগমুk চারা িনবর্াচন করেত হয়। সংkািমত গাছপালা uপেড় ংস করেত হয়। ভাiরাস 
পিরবাহী েপাকার িব েd কাযর্কর িনয়ntেণর বয্বsা (সাদা মািছ) সবেচেয় pেয়াজনীয়। 
2. বয্াকিটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ (রালেsািনয়া েসালানােসয়ারাম) 
লkণঃ  
• আkাn পাতা িল হলুদ হেয় যায় eবং িকছু সমেয়র পের ধীের ধীের মের যায়। পাতার 

িশরা িলর মধয্বতর্ী a ল মারা যায় eবং বাদািম। সাধারণত আkাn গােছর মূল কাnিট খাড়া 

হেয় থােক তেব সমs পাতা েনিতেয় েযেত পাের eবং মারা েযেত পাের। 
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• িশকড় eবং কােnর নীেচর aংেশ গাঢ় বাদামী বণর্হীনতা  েদখেত পাoয়া যায়। 

  
        ঢেল পড়া গাছ                               আkাn গােছর aংশ 
বয্বsাপনাঃ েভাট মিরেচর কলম েদoয়া চারা (ঢেল পড়া েরাগ pিতেরাধী জােতর েব ন eবং 
pিতেরাধী জােতর মিরেচর মূেলর সােথ েভাট মিরেচর ডালা সংেযাগ কের কলম uৎপাদন করা হয়) 
বয্বহার করেত হয়। াiকডামর্া িভিরিড িভিt কের ৈতয়ার করা বােয়াভার pিত বগর্িমটাের 2 েকিজ  
িসuেডােমানাস ু েরােসn িভিt কের ৈতয়ার করা বােয়ােফার-িপ eফ-2 pিত বগর্িমটাের 2 েকিজ 
মািটেত pেয়াগ করার পরামশর্ েদoয়া হয়। 
3. মিরেচর আন াকেনাজ (েকােলেটাি চাম কয্াপিসিচ 
লkণঃ  

• ei েরাগটা পাতা, কা  eবং ফেল সংkািমত হেত পাের 
• ফেলর tেক েছাট, বৃtাকার দাগ েদখা যায় 
• তর ভােব আkাn হেল ফল িল aকােল ঝের যায় eবং ফলন hাস েপেয় যায় 
• যিদ ছtাক ফেলর ডাঁটায় আkমণ কের তেব গােছ ডাiবয্ােকর লkণ ছিড়েয় যায় 

 

 

 

                                 ফেল বৃtাকার দাগ                                                  আkাn ডাঁটা সহ ফল 

বয্বsাপনাঃ েরাগমুk সবল বীেজর বয্বহার করেত হয়। সংkািমত গাছ o তার ডালাপালা ংস 
করেত হয়। েরাপেণর eক মাস পের 10 েথেক 20 িদেনর বয্বধােন েবােডর্ ার িম ণ (1%) pেয়াগ 
করেত হয়। াiেকাডামর্া িভিরিড 5 gাম/ েকিজ হাের, িসuেডােমানাস ু েরােসেসn 5 gাম/ েকিজ হাের, 
কােবর্নডািজম 2 gাম/ েকিজ হাের eবং ময্ানেকােজব 2.5 gাম/ েকিজ হাের বীেজর েশাধন। িনম, তুলসী 
eবং সুiট য্াগ (Sweet flag) eর মেতা গােছর িনযর্াস বয্বহার করেত পারা যায় eবং িসuেডােমানাস 
ু েরােসn 5 gাম + াiেকাডামর্া িভিরিড 5 gাম/ িলটার েsp করেত েদoয়া হয় 
ফলনঃ 120-150 kinাল/ েহkর (16-20 kinাল/ িবঘা 

আয় বয্েয়র aনপুাতঃ 8.7  
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েপঁয়াজ 
ৈবjািনক নামঃ aয্ািলয়াম েসপা 

জাত িনবর্াচনঃ 
পুসা েরড: গােছর ucতা 30 েসিnিমটার, কেnর আকার মাঝাির (pিতিট 70-90 gাম), েচpা 

েগালাকার; েব িন লাল, ঝাঁঝ কম, েরাপেণর 125-140 িদন পের পিরপk হয়, 12 িট কেnর oজন 
pায় 1 েকিজ, আগাম ফুল েফাটার pবণতা েথেক চািরিtকভােব মুk, সংরkেণর জনয্ uপযুk eবং 
eবং hs o মধয্বতর্ী ৈদঘর্তার িদন িলর জনয্ ভাল। 
পুসা রtা: গােছর ucতা 30 েসিnিমটার, পাতার গাঢ় eবং সবুজ রেঙর মেমর মেতা মসৃণ kঁিড়, 
কেnর আকার বড়, িডmাকার েথেক েচpা েগালাকার, আকষর্ণীয় েbা  (bronze) গভীর লাল বেণর্র, 
ঝাঁঝ কম, শীষ ঢেল যাoয়া ধরেণর, পিরপkতা েরাপেনর pায় 125 িদন পের, pচুর ফলন েদয় (500 
kinাল/ েহkর বা 66.7 kinাল/ িবঘা), আগাম ফুল েফাটার pবণতা েনi, সংরkেণর জনয্ uপযুk। 
পুসা েহায়াiট (বৃtাকার): কn সাদা, আকার েচpা েগালাকার, গড় ফলন 300 kinাল/ েহkর (40 
kinাল/ িবঘা)।  কের রাখার জনয্ uপযুk। 
পুসা েহায়াiট (েচpা): কn মাঝাির েথেক বড়, চয্াpা েগালাকার, সাদা বেণর্র, পিরপkতা 130-150 
িদন, ফলন pচুর, সংরkণ কের রাখা eবং  কের রাখার জনয্ uপযুk। 
eন -33: কn ujjল লাল বেণর্র; পিরপkতা 121-140 িদন; কেnর ফলন 197 kinাল/ েহkর 
(26.3 kinাল/ িবঘা)  
eিgফাun লাiট েরড: কn েগালাকার, tেকর রং হালকা লাল; েরাপণ েথেক ফসল সংgেহর সময়কাল 
pায় 110 িদন; ফলন 200 kinাল/ েহkর (26.7 kinাল/ িবঘা)। 
পা াব েরড রাun: কn বৃtাকার, শীষ পাতলা, tক চকচেক লাল, সময়কাল েরাপণ েথেক ফসল েতালা 

পযর্n pায় 120 িদন, ফলন pায় 200 kinাল/ েহkর (26.7 kinাল/ িবঘা)। 
পুসা মাধবী: কn বৃtাকার, শীষ পাতলা, tেকর রং হালকা লাল, সময়কাল েরাপণ েথেক ফসল েতালা 

পযর্n pায় 125 িদন, ফলন 220 kinাল/ েহkর (29 kinাল/ িবঘা)।  

aকর্  িনেকতন: uc ফলনশীল o সংিkp সময়কােলর eবং আগাম ফুল েফাটার pবণতা েদখা যায়। 
মািট িনবর্াচনঃ 
ৈজব পদাথর্ সমৃd সুিন ািশত 5.5-6.5 amতা সূচয্াংেকর েবেল েদাআঁশ েথেক পিল েদাআঁশ মািট 

েপঁয়াজ চােষর জনয্ uপযুk। 
বীজতলা ৈতরী eবং চারা utাপনঃ 

"েরাপন কের করা সবিজ ফসেলর বীজতলায় পিরচযর্া পdিত" d বয্। 
জিম ৈতিরঃ 

মািট ভােলাভােব ঝুরঝুের করা uিচত। জিম ৈতিরেত খামারজাত সার বা পচন সার pেয়াগ করেত হয়। 
বীেজর হারঃ 
েরাপেণর জনয্- 10-12 েকিজ/ েহkর (1.3-1.6 kinাল/ িবঘা) 
সরাসির বপেনর জনয্ 20-25 েকিজ/ েহkর (2.-3-3.3 kinাল/ িবঘা) 
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বপন সময়ঃ  
েসেpmর েশষ সpাহ েথেক মধয্ aেkাবর পযর্য্n। 

পাহাড় a েল চারা েরাপণ aেkাবেরর েশষ সpােহ (25 aেkাবর) করা uিচত। 
বপন/েরাপেণর পdিতঃ 
1. সরাসির বপন: বীজ িল ভালভােব ৈতরী জিমেত সািরেত বপন করা হয় eবং 6-8 সpােহর পের 
aিতিরk চারা তুেল িদেয় যথাযথ বয্বধােন েরেখ েদoয়া হয়। নদীর তীর বা "চর" a েল সরাসির 

বপনi ভাল। 
2. েরাপণ: 6--8 সpােহর বয়s চারা হয় কেনা বা e ঁেটল বীজতলাi লাগােনা হয়। কেনা েরাপেণ 

েরাপেণর পেরi েসচ েদoয়া হয়। aগভীর েরাপণ 2-3 েসিম গেতর্  করেত হয়। 
েরাপেণর বয্বধানঃ 
20 েসিম x 10 েসিম (সাির েথেক সাির x  গাছ েথেক গাছ 
সার বয্বsাপনাঃ 
pিত েহkের খামারজাত সার 20 টন, নাi ’েজন 60 েকিজ, ফসফরাস 50 েকিজ eবং পটাশ 50 েকিজ 
(pিত িবঘাi খামারজাত সার 2.6 টন, iuিরয়া  17.4 েকিজ, eসeসিপ 41.7 েকিজ, eমoিপ 11 
েকিজ)। 40 েকিজ নাi ’েজন eবং খামারজাত সার, ফসফরাস eবং পটােশর সmূণর্ মাtা েগাড়ায় pেয়াগ 

করেত হয়। বািক 20 েকিজ নাi ’েজন দিুট ভাগ কের: 10 েকিজ নাi ’েজন (21.7 েকিজ iuিরয়া) 
েরাপেণর 30-40 িদেনর মেধয্ পাতায় eবং 60-70 িদেনর মেধয্ বাকী 10 েকিজ নাi ’েজন  (21..7 
েকিজ iuিরয়া) েsp করেত হয়। পাবর্তয্ a েল; pিত েহkের নাi ’েজন 120 েকিজ, ফসফরাস 80 েকিজ 
eবং পটাশ 80 েকিজ (pিত িবঘাi iuিরয়া 34.7 েকিজ,  eসeসিপ 66.7 েকিজ eবং পটাশ 17.7 
েকিজ) সুপািরশ করা হয়। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
1. েসচ বয্বsাপনা: মােঝ 7 িদেনর বয্বধান েরেখ েরাপণ েথেক ফসল েতালা পযর্n েমাট 10-15 টা 
েসচ pেয়াজন। কেnর িবকােশ েসচ aতয্n tপূণর্; তেব ফসল েতালার কমপেk 15 িদন আেগ 

েসচ pেয়াগ বn করা uিচত। 
2. আগাছাদমন: pিত েহkের বাশািলেনর 0.5 েকিজ সিkয় uপাদান (িবঘাi 67 gাম সিkয় uপাদান) 

pাক-েরাপণ pেয়াগ করেত হয়। েরাপেণর 40 িদেনর পের eকবার হাত িদেয় আগাছা  uপেড়  

িনয়ntণ করা uিচত। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ        

1. ি পস   (ি পস তাবিচ) 
লkণঃ েপঁয়াজ ি পস eকিট িব  জেুড় পাoয়া eবং ব  uিdদ আkাn করা েপাকা eবং ei েপাকাi 

শসয্েক পিরমাণগত eবং ণগতভােব kিত কের। কিচ eবং পূণর্বয়s uভয় পযর্ােয়র েপাকায় পাতা 

েথেক েকােষর রস চুেষ খায় eবং eর ফেল পালী দাগ ৈতির হয় যা সাদা ফুsুিড় eবং তািpর 

মতন দােগ পাnিরত হয়। আkাn পাতা মুিড়েয় যায়, kঁচকােনা হয় eবং ধীের ধীের ডগা েথেক 

নীেচর িদেক িকেয় যায়। আkাn গােছ খুব কম কn হয় eবং ফুল িল বীজ ৈতির করেত akম।  
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আদা  
ৈবjািনক নামঃ িজি বার aিফিসনােল 

জাত িনবর্াচনঃ 

িরo-িড-েজিনিরo, নদীয়া, কারকাi, বধর্মান, মরান, েযারহাট eবং চীন। 
মািট িনবর্াচনঃ 

সুিন ািশত মাঝাির েদাআঁশ মািট আদা চােষর uপযুk। 
বীেজর হারঃ 
eকটা বা দেুটা ভাল kঁিড়যুk pায় 5 gাম oজেনর বীজ কn pিত েহkের 10-15 kinাল/ েহkর 

(1-2 kinাল/ িবঘা)। 
েরাপেণর সময়ঃ মাচর্ -eিpল 
েরাপেণর বয্বধানঃ  
25 েসিম x 15 েসিম x 10 েসিম (সািরবd pণালীেত  25 েসিম বয্বধােন সাির o 15 েসিম গােছর 

বয্বধান েরেখ 10 েসিম গভীের চারা েরাপণ করেত হয়)। 
ৈজব eবং রাসায়িনক সারঃ 
pিত েহkের খামারজাত সার 10 টন, নাi ’েজন 20 েকিজ, ফসফরাস 60 েকিজ eবং পটাশ 20 েকিজ 
(pিত িবঘায় খামারজাত সার 1.3 টন, iuিরয়া 5.8 েকিজ, eসeসিপ 50 েকিজ, eমoিপ 4.4 েকিজ). 

aেধর্ক নাi ’েজন eবং খামারজাত সার, ফসফরাস eবং পটােশর সmূণর্ মাtা েগাড়ায় pেয়াগ করেত হয়। 

নাi ’েজেনর বাকী aেধর্ক েরাপেণর 60 িদেনর পের uপর িদেক pেয়াগ করেত হয়। 
anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ 
আcাদনঃ (Mulching): pথম মালিচং েরাপেণর পের করেত হেব eবং েরাপেণর 40 িদন পের ধােনর 

তুষ eবং নাড়া-খেড়র মেতা uপযুk মালিচংেয়র uপাদান িদেয় আবার করা uিচত। 
েসচ বয্বsাপনাঃ  আবহাoয়ায় 15 িদেনর বয্বধােন েসচ pেয়াগ করেত হয়। 
আগাছাদমনঃ েরাপেণর 40 িদেনর পের pথমবার আগাছাদমন করেত হয় (িdতীয় মালিচংেযর আেগ) 

eবং আগাছা বৃিdর হােরর uপর িনভর্ র কের আগাছাদমন আবার করা uিচত।  
মািট kিরেয় েদoয়াঃ আগাছাদমেনর সময় গােছর েগাড়ায় মািট তুেল েদoয়া uিচত 

tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ   
1. কাn িছdকারী েপাকাঃ (কেনােজেথস পা িতেফরািলস) 

লkণঃ ছdকােnর uপর ফুেটা করা িছেdর মাধয্েম েপাকায় িভতের তয্াগ করা বজর্ য্পদাথর্ েবিরেয় 

আেস। eিটi ei েপাকায় করা kিতর মূল লkণ। কখনo কখনo পাতা িলেত eক সাির ফুেটা ei 

েপাকার আkমেণর জনয্ েদখেত পাoয়া যায়। eর আkমেণর ফেল, আkাn ছdকাn হলুদ বেণর্র হেয় 

িকেয় যাoয়ার সােথ মূল ডগা িনজর্ীব হেয় যায়।  
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হলুদ 
ৈবjািনক নামঃ কাkর্ মা লংগা  

জাত িনবর্াচনঃ 
িশলং টাiপ: গােছর ucতা 140-180 েসিnিমটার, kঁিচ 2-3/ েkান (Clone), পাতা 6-9 / kঁিচ, পাতা 
চকচেক সবুজ, কেnর িগটঁ িল শk, লালেচ, আিদ (Mother) কn েছাট eবং েমাট ফসেলর pায় 24%, 
পিরপkতা 255 িদন, কাচা হলুদ েথেক কেনা হলুদ 16 শতাংশ পাoয়া যায় eবং  পাতা ঝলসা েরাগ 
eবং পাতায় দাগ েরাগ  েথেক aতয্n pিতেরাধী। 
লmা েkান: গােছর ucতা 160-190 েসিnিমটার, kঁিচ 2-3/ েগাছা, পাতা 5-8/ kঁিচ, কেnর িগটঁ িল 
শk,  লালেচ-হলুদ, পিরপkতা 210-280 িদন, কাচা হলুদ েথেক কেনা হলুদ 17 শতাংশ পাoয়া যায় 
eবং গােছর বৃিdর িপেচর পযর্ােয়পাতায় দাগ েরাগ সংেবদনশীল । 
িস eল -24: মধয্মকালীন সমেয় পিরপk হoয়া জাত, গেড় 26.35%  কের িনেত পারা যায় pিত 
েহkের  কের েনoয়ার হলুেদর গড় uৎপাদন 11.60 টন (1.6 kinাল/ িবঘা) eবং কারkিমেনর 
পিরমাণ 8.55%; pিত েহkের তাজা কেnর গড় ফলন 54 টন। ei জাতটা সাধারণ েরাগ eবং 
কীটপতে র pিত সহনশীল। 
িপ িট eস -38: মধয্মকালীন সমেয় পিরপk হoয়া জাত, গেড় 24%  কের িনেত পারা যায়,   pিত 
েহkের  কের েনoয়ার হলুেদর গড় uৎপাদন 12.15 টন (1.7 kinাল/ িবঘা) eবং কারkিমেনর 
পিরমাণ 5.75%। pিত েহkের তাজা কেnর গড় ফলন pায় 54 টন/ েহkর (7.2 kinাল/ িবঘা)। 
ei জাতটা সাধারণ েরাগ eবং কীটপতে র pিত ভােলাভােব সহনশীল। 
িপ িস িট -13: মধয্মকালীন সমেয় পিরপk হoয়া জাত, গেড় 17.15%  কের িনেত পারা যায়,  
pিত েহkের  কের েনoয়ার হলুেদর গড় uৎপাদন 11.25 টন (1.5 kinাল/ িবঘা)। pিত েহkের 
তাজা কেnর গড় ফলন pায় 66 টন (8.8 kinাল/ িবঘা) eবং কারkিমেনর পিরমাণ 4.8%। ei 
জাতটা সাধারণ েরাগ eবং কীটপতে র pিত সহনশীল। 
মািট িনবর্াচনঃ 
জল সুিন ািশত ৈজব পদাথর্ সমৃd েবেল েদাআঁশ েথেক e ঁেটল েদাআঁশ মািট হলুদ চােষর জনয্ uপযুk। 
বীেজর হারঃ আিদ কn বা কেnর িগটঁ 25 kinাল/ েহkর (3.3 kinাল/ িবঘা)। 
েরাপেণর সময়ঃ eিpল 
েরাপেণর বয্বধানঃ সািরবd pণালীেত েরাপণ করা uিচত। সাির েথেক সািরর বয্বধান 45 েসিম 
eবং গাছ েথেক গােছর বয্বধান 25 েসিম েরেখ কn িল 10 েসিম গভীরতায় খাঁেজ েরাপণ করেত হয়। 
সার বয্বsাপনাঃ pিত েহkের খামারজাত সার 20 টন, নাi ’েজন 30 েকিজ, ফসফরাস 50 েকিজ eবং 
পটাশ 60 েকিজ (pিত িবঘাi খামারজাত সার 2.7 টন, iuিরয়া  8.7 েকিজ, eসeসিপ 41.7 েকিজ, 
eমoিপ 13.3 েকিজ). aেধর্ক ফসফরাস eবং সmূণর্ মাtাi খামারজাত সার o পটাশ েগাড়ায় pেয়াগ 
করেত হয়। aেধর্ক iuিরয়া o বািক aেধর্ক ফসফরাস গােছর েগাড়ায় pথম মািট তুেল েদoয়ার সময় 
uপরিদক িদেয় গােছর পা র্ aংেশ pেয়াগ করেত হয় (েরাপেণর 3 মাস পের)। বাকী aেধর্ক iuিরয়া 
গােছর েগাড়ায় িdতীয়বার মািট তুেল েদoয়ার সময় গােছর পা র্ aংেশ pেয়াগ করেত হয়। (েরাপেণর 
4 মাস পের)। পাবর্তয্ a েলর জনয্; pিত েহkের নাi ’েজন 90 েকিজ, ফসফরাস 50 েকিজ eবং 
পটাশ 60 েকিজ aথর্াৎ pিত িবঘাi iuিরয়া 26 েকিজ, সুপার ফসফরাস 41.7 েকিজ eবং পটাশ 
সার 13.3 েকিজ pেয়ােগর সুপািরশ করা হয়। 



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 171 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্াঃ আদাচােষর anবর্তর্ীকালীন পিরচযর্া d বয্। 
tপণূর্ েপাকামাকড়, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  

1. কাn িছdকারী েপাকা (কেনােজেথস পা িতেফরািলস) 
লkণঃ ছdকােnর uপর ফুেটা করা িছেdর মাধয্েম েপাকায় িভতের তয্াগ করা বজর্ য্পদাথর্ েবিরেয় 
আেস। eিটi ei েপাকায় করা kিতর মূল লkণ। কখনo কখনo পাতা িলেত eক সাির ফুেটা ei 
েপাকার আkমেণর জনয্ েদখেত পাoয়া যায়। eর আkমেণর ফেল, আkাn ছdকাn হলুদ বেণর্র হেয় 
িকেয় যাoয়ার সােথ মূল ডগা িনজর্ীব হেয় যায়। 

    

ছd কােn কৃত িছd                                     কীড়া                                              পূণর্বয়s েপাকা 

বয্বsাপনাঃ গােছর িভতর িদেকর পাতায় জলুাi েথেক aেkাবর মােস 30 িদেনর িবরিতেত 2 িমিল/ 
িলটার জল হাের ময্ালািথয়ন েsp করেত হয়। 
2. পাতা েমাড়ােনা েপাকা (uদাসেপস েফালাস) 
লkণঃ ei েপাকার আkমেণর জনয্ পাতা িল ভাঁজ েখেয় যায় বা লmালিm ভােব মুিড়েয় যায় তার 

ফেল ফসেলর  বৃিd eবং িবকাশ দবুর্ল হয়। কখনo কখনo গােছর পাতা িল সmূণর্ ঝের যায়। 
 

   

আkাn পাতা                                                         কাn িছdকারী েপাকা কীড়া 
বয্বsাপনাঃ মারাtক আkমেণ ডাiমেথােয়ট 0.05% (1 িমিল / িলটার) েsp করেত হয়। 

tপণূর্ েরাগ, kিতর লkণ eবং বয্বsাপনাঃ  
1. কn পচা েরাগ (িপিথয়াম আফািনডারেমটাম, িপিথয়াম gামীিণেকালাম) 
লkণঃ 

• পাতার িকেয় যাoয়া েবেড় আেস, pথম িকনারা বরাবর কােনা  হয় eবং পের পুেরা 

পাতা িকেয় যায়। 
• িশকড় িলo আkাn হয়। সংkমণ ধীের ধীের পাতা েথেক কেn ছিড়েয় পেড় যা পচেত  

কের eবং নরম হেয় যায়। 
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িকেয় যাoয়া পাতা                               আkাn কn                                 আkাn িশকড় 

বয্বsাপনাঃ েরাপেণর জনয্ েরাগমুk কn বয্বহার করেত হয়। েরাগটা আ য় না েদoয়া ফসেলর 

সােথ ফসল শসয্kম চালােত হয়। ঝুরঝুের মািটেত হলুদ চাষ করেত হয় eবং ভাল জল িনকাশী 

বয্বsা িনি ত করেত হয়। িপিসিট -13 eবং িপিসিট-14 eর মেতা pিতেরাধী জাত িলর চাষ করার 

পরামশর্ েদoয়া হয়। েরাপেণর আেগ 40 িমিনেটর জনয্ 1% েবােডর্ া িম েণ কn িল ডুিবেয় েশাধন 

কের েনoয়া eবং েরােগর pাথিমক পযর্ােয় কয্াpান 2 gাম/ িলটােরর সােথ িশকড় a েল মািট 

িভিজেয় েদoয়া uিচত। 
2. পাতার দাগ েরাগ (েকােলেটাি চাম কয্াপিসিচ) 
লkণঃ 

• পাতার uভয় পৃে  uপবৃtাকার েথেক আয়তাকার দােগ েদখেত পাoয়া যায়, তেব uপেরর পৃে  

দােগর সংখয্া েবিশ। 
• দাগ িল ধীের ধীের আকাের বৃিd পায় eবং দাগ িল 4-5 েসিnিমটার ৈদেঘর্য্র eবং 2-3 

েসিnিমটার pেsর হয়। 
• দােগর েকndীয় aংশিট স  eবং কাগেজর মেতা হেয় যায়। 
• দাগ িল eকেt িমেশ িগেয় aিনয়িমত  খসখেস দাগ গঠন কের। 

 
 

 

 

 

                     পাতায় দাগ                                                                       খসখেস দাগ 

বয্বsাপনাঃ সংkািমত uিdেদর aবিশ  সরােত eবং ংস করেত হয়। aিতিরk ছায়ার জায়গায় 

হলুদ চাষ eড়ােত eবং সহনশীল জােতর চােষর পরামশর্ েদoয়া হয়। েরাপেণর 45 eবং 90 িদন 

পের মনেকােজব 0. 1% + কােবর্নিডিজম 0.25% িদেয় পাতায় েsp করার সুপািরশ করা হয়। 
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3. পাতা ঝলস
লkণঃ 

• পাতার 

• দাগ িল

• দাগ িল

aিনয়িম

বয্বsাপনাঃ: ের
ডেমিsকা) চাষ 
িলটার pেয়াগ ক
ফসল সংgহ o 
uিচত। িগটঁ িল
সংসাধনঃ (Proc
পির ার কn িল
kারীয় পদাথর্ ি
কমলা হলুদ রেঙ

থেক ধাতব শb
eবং িশকড় িল
kতােদর েচােখ 
িগটঁ িল eকিট 
সংিম ণিট িদেয় 
100 েকিজ পািল
aয্ােলাম 0.04 ে
হলুদ ঁেড়া 2.00
রড়ীর বীজ 0.1
সািডয়াম বাiসা
হাiে ােkািরক a
পিরেশাধন শতাং
ফলনঃ 300-35
আয় বয্েয়র aনু

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

সা েরাগ (টয্াি ন

uভয় পৃ তেল 

ল pথেম ফয্াকােশ

ল পাতার িশর

মত বৃহৎ দাগ গ

             aিনয়ি

রাগাkাn পাতা
করার পরামশর্

করেত হয়। েরা
পিরেশাধনঃ প

ল কn েথেক আ
cessing): 
িল জেল 0.05%
িমিশেয় িসd ক
ঙর হেত সাহায

b বািহর হেয়েছ
ল সিরেয় েফল
আকষর্ণীয় কের
েবেতর ঝুিড়েত
সমানভােব েল

িলশ করা হলুদ 
েকিজ 
0 েকিজ 
14 েকিজ। 
ালেফট 0.30 ে
aয্ািসড 0.30 ি
ংশ 14-16%, ক
50 kinাল কn

নপুাতঃ 7.77

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

না ময্াkলয্ানস)

pচুর পিরমােণ

েশ হলুদ বেণর্র 

রার মােঝ থাে

গঠন কের। 

 

িমত বহৃৎ দাগ      

া সংgহ eবং 
শর্ েদoয়া হয়। 
ােগর েত 1
পাতা িল হলুদ 
আলাদা করা হয়

% -0.1% চুন, 
কের নরম কের
যয্ কের। হলুদ

ছ। কেনা কn
লার জনয্ েমেঝ
ের তুলেত হলুদ 
ত িনেয় eকিট 
লপা হেয় যাoয়ার
েলপেনর জনয্ 

েকিজ 
িমিল (িসeফিটআ
কাkর্ িমন পিরমাণ
n/ েহkর (40-4

র aধীেন সংকিল

    

ণ দােগর uপিsি

হেয় েদখা েদয়

েক eবং আয়

                           

ংস করেত
েবােদর্ া িম ণ 
5 িদেনর বয্বধ
হoয়া  eব
য়, পির ার করা 

েসািডয়াম বাi
র েনoয়া হয়।
িসd কের িনে

n েলােক পােটর
ঝেত আছেড় ে
কn িলেক বা
psত সংিম ণ 
র পের তা আব
pেয়াজনীয় সংি

আরআi, মাiেশার
ণ 2.5-3.5% 
46.7 kinাল/ 

লত 

িত। 
য় ধীের ধীের ল

য়তেktাকার হ

 

                           

ত হয়। pিতের
1% বা মানেক

ধােন েsp করা 
বং ধীের ধীের 
া হয় eবং eক 

iকােবর্ােনট বা 
 kারযুk ফুট
েয় েরােদ কাে

র বয্ােগ েরেখ 
েনoয়া হয়। 

বাiের েথেক হলুদ
েঢেল িদেয় ঝ
বার েরােদ ক
িম ণিট হ'ল- 

ার dারা িবকাশ

িবঘা) 
 

লালেচ বাদামী হ

হয়, দাগ িল e

  পাতায় দাগ 

রাধী জাত চীে
কােজব 75 ডাb
uিচত। 
িকেয় েগেল 
িদেনর জনয্ 

েসািডয়াম কাব
টn জল হলুেদর
ােনা হয় যতkণ

পািলশ করা হ
সংসাধেনর পর

লুদ রঙ েদoয়া 
ঝাঁকােনা হয়। িগ
কােনা হয়। 

শ করা)  
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হেয় যায়। 
eকিtত হেয় 

েনর (কাkর্ মা 
bিপ 2 gাম/ 

ফসল েতালা 
কােনা হয়। 

বর্েনেটর মেতা 
র শাঁস aংশ 
ণ না o েলা 

হয় eবং আঁশ 
রবতর্ী পযর্ােয় 
যায়। পািলশ 

িগটঁ িল psত 
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uc-pযিুkর নাসর্াির (Hi-Tech Nurseries) 
 
নাসর্ািরেত চারাগাছ, চারা বা aনয্ েযেকােনা েরাপণ সামgী গজােনা হয় eবং বাগান o uদয্ােন 
েরাপেণর জনয্ িবপনন করা হয়। নাসর্াির uেদয্াগ ৈবিচtয্ময়, টেবর গাছ, কাটা ফুল, সবুজ শাক-সbী, 
আলংকিরক uিdদ, ফল eবং গােছর বপন o েরাপণ সামgী uৎপাদন o িবপনেনর িবিভn 
িkয়াকলাপ সমিnত eক uেদয্াগ। pাথিমক েরাপণ uপাদান হেলা েমৗিলক pেয়াজনীয়তা যার uপর 
চূড়াn ফসেলর মানদn eবং পিরমাণ uভয় িনভর্ র কের।  
নাসর্ািরেত চারা uৎপাদেনর uেdশয্ঃ 

• সুsাsয্ o েরাগমুk েরাপণ সামgী uৎপাদন 
• uিdদ uৎপাদেনর েকৗশল সmেকর্  যােদর খামিত রেয়েছ তােদর মেধয্ েরাপণ সামgী িবতরণ 
• িবেদশী pজািত/ জােতর pবতর্ ন 
• দবুর্ল o িন লা a ল কৃিtমভােব পুনরজর্ীিবত িনি ত করার জনয্ নাসর্ািরর বীজ o চারা 

েরাপেণর বয্বsাপনা  
• মারা যাoয়া চারাগােছর খালী জায়গার sানপূরণ 

নাসর্ািরর জনয্ জায়গার িনবর্াচনঃ  
নাসর্ািরর জনয্ জায়গার িনবর্াচন যেথ  যt eবং িচnা-চচর্ ার পের করা uিচত কারণ নাসর্ািরর 
সামিgক সাফেলয্ জায়গার িনবর্াচন সবর্ািধক tপূণর্। নাসর্ািরর জনয্ জিম সবেচেয় কাযর্কর করার 
জনয্ সমান কের েনoয়া uিচত। বনয্ার ঝঁুিকপূণর্ a ল িল eড়ােনা uিচত। ভােলা গঠেনর o 
রnযুk মািট নাসর্ািরর জনয্ uপযুk। uপর ভাগ aনুবর্র মািটর জায়গা িলেত নাসর্াির করা uিচত 
নয়।  
বীজ o চারার বংশিবsােরর কাঠােমাঃ 
gীনহাuস, হট েবড, েকাl ে ম, লয্াথ হাuস, েনট হাuস eবং িমs (Mist) হাuস iতয্ািদ িবিভn 
ধরেণর বীজ o চারার বংশিবsােরর কাঠােমা িনয়িমতভােব িবিভn ফসেলর জনয্ িবিভn জলবায়ু 
সােপেk বয্বহার করা হেc। 
বীজ o চারার বংশিবsােরর পdিতঃ 
ei পdিতেত  েথেক েশষ aবিধ েকানo িনিদর্  ফসল বা জােতর বংশিবsার/ বংশবৃিd জিড়ত সমs 

পদেkপ anভুর্ k রেয়েছ, aথর্াৎ বংশিবsােরর জনয্ কােজর তািলকা eিটেত পাoয়া যায়। uিdেদর বংশবৃিd 

েযৗন বা aেযৗন দেুটা পdিতেতi হেত পাের। 
আধািরকরণঃ 
uপযুk আকােরর pািsক বয্াগ, িশকড় বাঁকােনার সুিবধা থাকা পাt, মািটর পাt বা ে  বীজ o চারার 

বংশিবsােরর িবিভn পযর্ােয় বয্বহার করা েযেত পাের। বৃি , ঠাnা েথেক রkা পাoয়ার জনয্ বা dত 
বৃিdর জনয্ uc তাপমাtা পাoয়ার জনয্ ei বীজ o চারা আধার িল িgন হাuেস রাখা েযেত পাের। 
িটং িমিডয়া/পিটং িম ণঃ  

জিমর মািট িম ণ িলেত বয্বহার করা েযেত পাের (ভিলuম aনুসাের 10% -30%) তেব েরাগ eবং 
আগাছার বীজ িনমূর্ল করার জনয্ পােsরাiেজশেনর aিতিরk পদেkেপর pেয়াজন হয়। যিদo িপট 

শয্াoলা িবকl িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের তেব eিটেক পুনঃবয্বহার করেত পারা যায় না। 
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মাতৃগােছর tঃ 
sক (stock) বা মাতৃ গাছ িলেক কেয়ক বছর ধের ভাল aবsায় রাখার জনয্ ছাঁটাi কের, সার eবং 
আগাছা িনয়ntণ কের যt েনoয়া uিচত। e িলেক যতদরূ সmব সবল বধর্নশীল aবsায় রাখার েচ া 
করেত হয়। টsক (rootstock) eবং সায়ন (scion) uভয়i, eকিট uদয্ান গােছর কাযর্কািরতা 
িনধর্ারণ কের। eকিট সায়ন eর ণমান, ফলন, aিভেযাজনেযাগয্তা (adaptability) eবং aনয্ানয্ 

uদয্ানতািttকভােব পছnসi ৈবিশে য্র uপর িভিt কের িনবর্াচন করা দরকার। টsেকর ণমােনর 
uপর e িলর uৎপাদন দkতা, ফলন, aিভেযাজনেযাগয্তা, গােছর pাণশিk eবং চােষর ৈজিবক eবং 
aৈজিবক চােপর pিতেরােধর uপর দদুর্ াn pভাব pদশর্ন কের। টsেকর pাথিমক কাজ মািটেত 

গভীরভােব িশকড় েগেড় sািপত হoয়া eবং আdর্তা eবং পুি ণ gহণ িনয়ntণ করা। 
নাসর্ািরজাত গােছর যtঃ নাসর্ািরজাত গােছর যথাযথ যেtর জনয্ uপযুk সার pেয়াগ, েসচ o 
আগাছা িনয়ntণ করেত হয়। নাসর্ািরেত uৎপাদন সিঠক করার জনয্, aৈজব বা ৈজব সােরর kিত না 
হoয়ার েজার েদoয়া হয়। ধীের ধীের ছাড়া পাoয়া ৈজব বা aৈজব সার pবািহত জেল নাiে েটর 

sর hাস করেত সহায়তা কের। তরল সার pেয়াগ o মািটেক সমৃd করেত পাতার uপর সার pেয়াগ 

করা যায়। দেুটা সবর্ািধক বয্ব ত েসচ পdিত, oভারেহড o ি েপর িনিদর্  সুিবধা eবং aসুিবধা 

রেয়েছ। আধাের চারা uৎপাদেনর েkেt আগাছা িনয়ntণ aতয্n tপূণর্, েযেহতু বড় বড় আগাছা 

uপের েফলার সময় pচুর পিরমােণ চারা গজােনার মাধয্ম ন  হয়।  
িকছু িবপণন িটpঃ সরকাির িবপণন eবং নাসর্ািরর সাফলয্র মূলচািবকািঠ  
1.  চারার িনভর্ র েযাগয্ eবং িনয়িমত েযাগান িনি ত করেত হয়। 
2.  সিঠক েলেবিলং o যেথাপযুk pদশর্ন 
3.  পির ার পাt/সিঠক aবsােন চারার pদশর্ন 
4. নাসর্াির aবশয্i চরকারী aনুjাpাp হেত হেব 
5.  যথাযথ kেয়রnাiন (quarantine) বয্বsা থাকেত হেব 
6. চারার ণ মান সমৃd করেত হেব 
7. বাজােরর হালচাল eবং দাম-দেরর সময্ক ধারণার জনয্ েখাজ-খবর িনেত হেব 
েরাপণ করা সিb ফসেলর নাসর্াির বৃিdর পdিতঃ 

1. ৈজব পদাথর্ সমৃd েরাদ পরা সহেজ ঁিড়েয় যাoয়া হালকা মািট িনবর্াচন করেত হয়। 
2. মািট ঝুরঝুের কের িনেয় eবং 1 িমটার ps eবং সুিবধাজনক ৈদেঘর্য্র েবড psত করেত হয়। eিট 
জিম েথেক 10-15 েসিম uঁচু কের িদেত হয়। 
3. 10 বগর্ িমটােরর জনয্, 20 েকিজ বালু বা পিল eবং 20 েকিজ কেmাs (ভালভােব পেচ যাoয়া, 
কেনা eবং চালনী িদেয় চালা) ভাল কের িমিশেয় িনেত হয়। 

4. মািটবািহত েরাগ েথেক মািট মুk করার জনয্ (নাসর্ািরর মেধয্ সবর্ািধক সাধারণ েরাগ হেc 
'েনিতেয় পড়া') কয্ােpন বা ফাiেটালােনর 0.1% বা ফমর্ািলেনর 0.4% dবণ িদেয় েবড িল ভােলাভােব 

িভিজেয় িদেত হয় যােত 10-15 েসিম গভীরতা পযর্n মািট সংপৃk হেয় যায়। 
5. মািট ছtাকনাশক িদেয় েশাধন করার পর পিলিথন শীট বা পােটর বয্াগ বা েমাটা কাগজ িদেয় 2 

িদেনর জনয্ েঢেক রাখেত হয়। 
6. মািট আcাদন মুk কের ঝুরঝুের কের িনেয় 3 েথেক 4 িদেনর জনয্ েরেখ িদেত হয়। 
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7. বীজজিনত েরাগ জীবাণু pিতেরােধর জনয্ pিত েকিজ বীেজ 3 gাম কয্াpাফ বা িথরাম িদেয় 
কেনা বীজ েশাধন করেত হয়। 

8. মািটেত থাকা েপাকামাকড় েথেক চারা রkার জনয্ ময্ালািথয়ন 50% পাuদার 20 gাম/ 10 বগর্ 
িমটাের হাের ভালভােব িমিশেয় pেয়াগ করেত হয়। 
9. 2.5 েসিম eবং 1-2 েসিম (বীেজর বয্ােসর 4 ণ) গভীরতায় U-আকােরর খাঁজ িলেত পাতলা 
কের বীজ বপন করেত হয়। চালনী িদেয় চালা কেনা েগাবর eবং বািলর পাতলা sর eকটার 
িম ণ িদেয় তারাতাির বীজ িল েঢেক িদেত হয়। কােঠর েলেভলার িদেয় বীজ েবানা মািট সমান eবং 
দঢ়ৃ করা uিচত। 
10. জল েদoয়া ঝাির িদেয় বীজ েবানা েবেড জেলর pেয়াগ করেত হয়। 
11. বীেজর sানচুয্িত েরাধ করেত নাড়া-খড়, কলাগােছর পাতা বা কেনা ঘােশর পাতলা sর িদেয় 
েবড িল েঢেক রাখেত হয়। বীেজর aংkরণ েদখা পাoয়া েগেল আcাদন সিরেয় িদেত হয়। 
12. চারা যখন 10-15 েসিম uঁচু বা 30-35 িদেনর হয় তখন চারা েরাপণ করেত পারা যায়। 
13. uপেড়ােনার আেগ চারা িল শk করেত পাড় 7 িদন ধের ধীের ধীের জল pেয়াগ hাস কের 
আনেত হয়। 
14 িশকড়সহ চারা সেতজ রাখার জনয্ চারা uপেড় েফলার 6 ঘnা আেগ েবড িভিজেয় িনেত হয়। 
15. চারা ছায়ায় েরাপণ করেত লােগ না; ভারী বৃি  বা তুষারপােতর জনয্ আঘাত বয্তীত সবর্ািধক 

েরাদ চারা বৃিdর জনয্ uপযুk। 
16. িশকড় েগেড় sািপত হoয়ার pাথিমক পযর্ােয় আkমণ eড়ােত েরাপেণর িঠক আেগ চারা সুরিkত রাখার 

জনয্ কীটনাশেকর dবেণ ডুিবেয় িনেত হয়। 
িdতীয় sেরর নাসর্ািরঃ 
বাঁধাকিপ, ফুলকিপ, oলকিপ, টেমেটা, েব ন, মিরচ iতয্ািদ দামী বীেজর েkেt, চারা মজবুত কের রাখার 
জনয্ দেুটা pকৃত পাতা েব েনার পর মােঝর বয্বধান 5-10 েসিম েরেখ চারা িল ভােলাভােব ৈতির 

িdতীয় sেরর নাসর্ািরেত েরাপণ করত হয়। েরাপেণর পের কমপেk 5 িদেনর জনয্ চারা িল ছায়ায় 

রাখেত হয়।  
হাiিbড জােতর চাষঃ  

পরmরাগত জাত িলর তুলনায় হাiিbড জােতর সবিজর ফলন eবং মান তুলনামূলকভােব unত। 
বতর্ মান, সরকারী eকািধক সংsা eবং েবসরকারী বীজ সংsা িল uc ফলনশীল ৈবিশ য্পূণর্ কেয়কিট 

সংকর জাত udাবন কেরেছ। তদপুির, েবসরকারী সংsা িল pিতবছর pচুর সংখয্ক হাiিbড বীজ 

আমদািন কের eবং েদশীয় বাজাের িবিk কের। e িল আমােদর েদেশর কৃষকরা বয্াপকভােব gহণ 

কেরেছ। pিত বছর পুরাতন িলেক বাদ িদেয় নতুন সংকর জাত িল চােষর জনয্ বয্বহার করা হয় 

eবং তাi িব িবদয্ালয় পযর্ােয় pিতিট জােতর জনয্ eকটা িনিদর্  কৃিষpযুিk েদoয়া সmব নয়। 

aনুেমািদত সংকর জাত িলর সংি  সংsা dারা aসেমর জনয্ েদoয়া কৃিষpযুিk gহণ করার পরামশর্ 

েদoয়া হয়। তেব IAHS eবং HOECHST র কেয়কিট হাiিbড জােতর টেমেটা, বাঁধাকিপ, ফুলকিপ, 
কয্াপিসকাম eবং শসা aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয় পরীkা কের oi জাত িল aসেমর আবহাoয়ার জনয্ 

uপযুk পাoয়া েগেছ। 
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iেnা-আেমিরকান হাiিbড সীডস েকাmািনর (IAHS) pচারপt aনুসাের িবিভn সংকর জােতর 
সবিজর জনয্ কৃিষpযুিk নীেচ েদoয়া হেয়েছ: 

শাক-সbী টেমেটা বাঁধাকিপ ফুলকিপ েব ন িমি  মিরচ শসা েঢঁড়স 
সংকর জাত পালী গংগা sাতী সুপল ভারত িpয়া িবজয় 

ৈবশালী যমনুা িহমানী রাun-14   িবশাল 
নবীন কােবরী  লং-13   বষর্া 
মংগলা gীণ ekেpস      

aিবনাশ-2       
নামধারী       
সুরkা       
কনর্াটকা       

বপন 
eবং 
েরাপন 

ভারী বিৃ  
সময় ছাড়া 

বৎসেরর aনয্ 
সব সময় 

ভারী বিৃ র 
সময় ছাড়া 

বৎসেরর aনয্ 
সব সময় 

জনু-জলুাi. 
ei জাত িল
u তা 
সহনশীল 

েসেpmর-নেভmর 
লং-13 বৎসেরর  

সব সময় 

আগ - 
aেkাবর 
জানয়ুারী- 
েফbয়াির 

মাচর্ -eিpল েফbয়াির
-জলুাi 
 

বীেজর 
হার/েহkর 

150 gাম 300 gাম 300 gাম 200 gাম 375 gাম 375 gাম 3.5 
েকিজ 

বীেজর 
হার/িবঘা 

20 gাম 40 gাম 40 gাম 26.67 gাম 50 gাম 50 gাম 0.5 
েকিজ 

সার 
বয্বsাপনা 
(pিত িবঘা) 

খামারজাত সার
48 kinাল 

খামারজাত 
সার 

33kinাল 

খামারজাত 
সার 

40kinাল 

খামারজাত সার
33 kinাল 

খামারজাত 
সার 

48 kinাল 

খামারজাত 
সার 

33 kinাল 

খামারজা
ত সার 
20 

kinাল 
iuিরয়া 

34.7 েকিজ 
iuিরয়া 

49.2 েকিজ 
iuিরয়া 

72.3 েকিজ
iuিরয়া 

34.7 েকিজ 
iuিরয়া 

49.2 েকিজ 
iuিরয়া 

34.7 েকিজ 
iuিরয়া 
34.7 
েকিজ 

ফসফরাস 
166.6 েকিজ

ফসফরাস 
83.3 েকিজ 

ফসফরাস 
83.3 
েকিজ 

ফসফরাস 
83.3 েকিজ 

ফসফরাস 
100 েকিজ 

ফসফরাস 
62.5 েকিজ 

ফসফরাস
75 েকিজ

পটাশ 
44.3 েকিজ 

পটাশ 
26.5 েকিজ 

পটাশ 
26.5 
েকিজ 

পটাশ 
22.2 েকিজ 

পটাশ 
26.5েকিজ 

পটাশ 
16.6 েকিজ 

পটাশ 
13.3 
েকিজ 

েরাপেনর 
বয্বধান 
(েসিম) 

45 x 75 45 x 30 45 x 30 60 x 90 30 x 60 120 x 60 30x 60
75 x 75 45 x 60 45 x 60 90 x 60 45 x 60  45x 60 
60 x 90       

বপন েথেক 
শসয্ pথম 
চাপােনার 
সময়কাল 

90-120 িদন 100-130 
িদন 

100-130 
িদন 

90-110 
িদন 

3.5 মাস 70 িদন 50-55 
িদন 

েখেত পারা  
aংেশর গড় 
oজন   

70-80 gাম 1750-3000 
gাম 

700-1200 
gাম 

250-500 gাম 150-200 
gাম 

300-500gাম 10-15 
gাম 

pিত েহkর 
ফলন 

300-400 
kinাল 

300-350 
kinাল 

120-150 
kinাল 

250-350 
kinাল 

180-240 
kinাল 

100 
kinাল 

150 
kinাল 

pিত িবঘা 
ফলন 

40-53.3 
kinাল 

40-46.7 
kinাল 

16-20 
kinাল 

33.3-46.7 
kinাল 

24-32 
kinাল 

13.3 
kinাল 

20 
kinাল 
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বীজ বধর্েনর জনয্ নাসর্াির বৃি  েথেক বাঁচােনার কাঠােমাঃ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
psঃ 1 িমটার,  থােমর (Post) ucতাঃ- pােnরঃ 40 েসিম, মাঝখােনঃ 75 েসিম  ৈদঘর্ঃ 5 িমটার, 

বািড়র বাগােনর (Kitchen garden) িবনয্াসঃ  
বািড়র বাগােনর uেdশয্ঃ 
1. pিতিদেনর সুষম আহােরর pেয়াজনীয়তা পূরেণর জনয্ (85 gাম ফল, 75-125 gাম সবুজ শাক, 75 
gাম মূল বা কn eবং 100 gাম aনয্ানয্ শাকসবিজ) । 
2. সেতজ o মানসmn সবিজ uৎপাদন করা। 
3. পিরবােরর সদসয্েদর মেক লাভজনকভােব কােজ লাগােনা। 
4. আনn, aনুেpরণা eবং িবেনাদেনর মাধয্ম aজর্ ন করা। 
বািড়র বাগােনর মূলনীিতঃ 
1. বািড়র েপছেনর uেঠােন সুিন ািশত েরাদ পাoয়া জেলর uৎেসর িনকটবতর্ী a ল িনবর্াচন করেত 

হয়। 
2. বাগােনর আকার eবং নকশা uপলb জিমর uপর িনভর্ র কের। তেব, বাগানিট আকাের 
আয়তেktাকার হoয়া uিচত। 
3. ফসেলর িনবর্াচন পিরবােরর পছn, বাগােনর আকার eবং বাগােন িদেত পারা সমেয়র uপর 
িনভর্ রশীল। 
4. পাঁচ সদেসয্র পিরবােরর পেk pিতিদন 1.5 েকিজ শাকসবিজর জনয্ 200 বগর্িমটার eলাকা 
যেথ । 
5. কলা, েপঁেপ, েলবু iতয্ািদর মেতা dত বধর্নকারী গাছ িল বাগােনর utেরর aংেশ লাগােনা uিচত 
eবং শসা, িশেমর দের লতােনা গাছ িল েবড়া বা েচৗহিd পাঁিচেলর িনকেট লাগােত হয়। 
6. সবিজর সুষম o িনয়িমত সরবরাহ িনি ত করেত, েমৗসুেম কম িবরিতেত eকিট িনিদর্  ফসেলর 
েবশ কেয়কিট বপন করা uিচত। 
7. েবড িল পৃথককারী uঁচু জায়গায় মূলা, গাজর iতয্ািদ কnফসেলর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 
8. সtর চাপােত পারা শসয্ িল eকটানা েবড িলেত eকসােথ েরাপণ করেত হেব যােত িবলিmত 

ফসল বপেনর জনয্ জায়গাটা পাoয়া যায়। 
9. েব ন, টেমেটা, মিরচ iতয্ািদর মেতা দীঘর্েময়াদী ফসেলর মােঝর খালী জায়গায় পালং শাক, িবট, 

েলটুস, oলকিপ iতয্ািদ dত বধর্নকারী ফসেলর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। 
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চাষ যািntকীকরণ eবং শসয্ চাপােনার পেরর পযর্ােয়র জনয্ 
aসম কৃিষ িব িবদয্ালেয়র aনেুমািদত pযিুkঃ 

 
1. uc আdর্  পিরেবেশ সবুজ েছালা রাখার জনয্ শসয্াধার 
2. সিলড েsট বােয়াগয্াস pাn (eসeসিবিজিপ) 
3. কা জাত বেজর্ য্র বােয়ামােসর  unত রাnার চুলা (uদয়রাজ) 
4. ধােনর তুষ চািলত unত  চুলা (তুষ চুলা) 
5. uঁচু েবড pয্াnার   
1) uc আdর্  পিরেবেশ সবুজ েছালা রাখার জনয্ শসয্াধারঃ 
ei শসয্াধাের সবুজ েছালা 12 মাস ধের েপাকামাকেড়র আkমণ বািচেয় শসয্ সংরkেণর জনয্ বয্বহার করা 
েযেত পাের। 
শসয্াধােরর িববরণঃ   
• ei শসয্াধােরর েকেnd eকিট িছdযুk িসিলnার রেয়েছ। 
• ােমর মেতা eকi বয্ােসর চারিট িছdযুk চালিন ােমর aভয্nের চারিট িভn ucতায় sাপন করা হয়। 

• েপাকামাকড় িবতাড়েনর জনয্ কেনা িনম পাতা  চালিনর uপর eবং কাঠােমার নীেচ ছিড়েয় িদেত হয়। 
• েকndীয় িসিলnারিটেত আdর্তা েশাষক জড় uপকরণ (টুকেরা কের েনoয়া  খিড়) িদেয় ভের িদেত হয়। 
• 12 েকিজ ধারণkমতার শসয্াধােরর িনমর্াণ বয্য়: 1850 টাকা/ 

 
শসয্াধােরর নkা 
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িনমপাতা কােনা হেc শসয্াধােরর aভয্nর 

 
 

আভয্াnরীণ িসিলnার সহ বাiেরর আcাদন শসয্াধােরর েভতর ভাগ 

কাযর্পdিতঃ 
• িনেমর কেনা পাতা নীেচ eবং শসয্াধােরর uপেরর চালিনেত ছিড়েয় িদেত হয়।  
• গেবষণায় pমািণত িনম পাতার ভাঁড়ােরর েপাকা bিকড িবতাড়েনর kমতা রেয়েছ। 
• শসয্াধােরর তলায় কেনা িনম পাতা েরেখ তার uপর pথম িছdযুk চালনী রাখেত হয়। 
• চালিনর uপর িকেয় েনoয়া পির ার সবুজ েছালা শসয্াধারটাi আধাআিধ ভিরেয় িদেয় তার 

uপর িdতীয় িছdযুk চালিন েরেখ তার uপর কেনা িনম পাতা েরেখ তার uপর তৃতীয় 
িছdযুk চালনী েরেখ সবুজ েছালা িদেয় শসয্াধারটা  ভিরেয় িদেয় েকndীয় িছdযুk িসিলnারিটেত 
টুকেরা কের েনoয়া খিড়মািট িদেয় ভিরেয় িদেত হয়। 

• চতুথর্ চালনী েরেখ তার uপর িনেমর কেনা পাতায় ছিড়েয় িদেত হয়। 
• ঢাকনা িদেয় শসয্াধারটা বn কের িদেত হয়। 

uc আdর্  পিরেবেশর সব কৃিষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপযুk 
দরকারী uপাদান িলর uৎস 

• নkা aনুযায়ী ধাতব শসয্াধার  
• কেনা িনম পাতা (500 gাম) 
• েমাটা দানাদার খিড়   

2). সিলড েsট বােয়ােগস pয্াnঃ (Solid State Bio Gas plant) 
"সিলড-েsট বােয়াগয্াস pয্াn" aসেমর সমs কৃিষ জলবায়ু a েল েগাবর েথেক বােয়াগয্াস uৎপাদেন বয্বহার 
করা েযেত পাের। pয্ােn বয্ব ত েগাবেরর aবিশ  aংেশর (slurry) ঘনt  10 েথেক 12% র মেধয্ eবং 
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eেক সহেজi pেয়ােগর জনয্ েkেত  িনেয় েযেত পারা যায়। pয্ােn জেলর বয্বহার hাস (78%)  কের বিধর্ত গয্াস 
uৎপাদন (30%) করা েযেত পাের। 
জায়গার িনবর্াচনঃ 
গাছ-গাছািল েথেক দেূর তেব বািড়র েগায়াল eবং রাnাঘেরর কাছাকািছ েরাদ পরা uঁচু a েল pয্াn ৈতির করেত 
হয়। 
িনমর্ােণর সময়:  
িনমর্ােণর েসরা সময় 15 নেভmর েথেক 15 মাচর্  পযর্n 
pেযাজয্তা: 
‘জনতা’ eবং ‘দীনবnু’ দেুটা বােয়াগয্াস pয্ােnর eকটু কািরকরী বদল কের িনেয় eেদর সিলড েsট 
বােয়াগয্াস pয্ােn পিরবিতর্ ত করেত পারা যায়। 
িবিভn আকােরর পাকা ড’ম (fixed dome) "সিলড-েsট বােয়াগয্াস pয্াn" িনমর্াণ খরচ o pেয়াজনীয় 
েগাবর  

kিমক 
নং 

pয্ােnর আকার 
(ঘণ িমটার) 

িনমর্াণ খরচ 
(টাকা) 

েগাবর 
pেয়াজনীয়তা 

(েকিজ) 

েগাবর সরবরােহর জনয্ 
pেয়াজনীয় েগায়ােল 
আহােরর েযাগান 

েদoয়া গবািদ প  

পিরবােরর সদসয্ 

1 1 22,000 25+ 2-3 3-4 

2 2 28,000 50+ 4-6 5-8 

3 3 37,000 75+ 7-9 8-12 

4 4 50,000 100 10-12 12-16 

5 6 70,000 150 13-15 16-20 

* গয্াস চুলা eবং গয্াস পাiেপর দােমর uপর িনভর্ র কের দােমর oঠানামা হেত পাের

 
"সিলড-েsট বােয়াগয্াস pয্াn" নkা (2 ঘণিমটার) 

3. কা জাত jালািনর জনয্ unত রাnার চুলা (uদয়রাজ)  
সাধারণ jালািনর dারা চািলত "unত রাnার চুলা uদয়রাজ" বয্বহার কের বািড়র রাnা চালােত পারা যায়। 
aসেম বয্ব ত পরmরাগত চ্ুলার তাপীয় দkতা 9% হoয়ার জনয্ jালািনর খরচ েবিশ হয়। ei চুলায় 
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প

eকজন সাধারণ ভ

aসম কৃিষ িব িব

বিশ য্ 
তাপীয় দkতা 
ধাঁয়া িনগর্মdার 
িনমর্াণ 
sায়ীt 
খরচ (টাকা) 
পরmরাগত চুল
বয্বহােরর লাভ 
সময় 
চুলার মেুখর সংখ
ঘেরর চাল/ছােদ 
সুিবধা 
বনয্ার পেরর পির

জয্ eবং gাময্ 

িচত শেসয্র কৃ

র যেথ  পিরমাে
র েচেয় 3 ণ ে

পরmরাগত চুলা 
ভােব দk পাকািম

বদয্ালয় েযারহােট

লার জায়গায় 
েদখেত পাoয়

খয্া 
ফুেটা না কের

িরিsিত (ডুেব যাo

পােশর েদ

পাnকরণ pকেlর

কিষ পdিত 

েণ কিমেয় আনেত
েবিশ। 

িমিst uদয়রাজ u

টর কৃিষ aিভযািnt
পরmরাগত 

uদয়রাজ চুল
য়ার জনয্ লাগ

র িচমিন sাপেন

oয়ার পর) 

দoয়াল িদেয় েহল

র aধীেন সংকিল

ত পারা যায়।

 

un

unত চুলা বানােত

িntক িবভােগর মুর
eবং uদয়রােজ
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লা 
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ত পাের।আgহী ব
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গত u

9% 
ন েনi ি
িদেয় 
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1 
ন েনi 
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k িচমিন uদয়র

াপীয় দkতা বতর্

uদয়রাজ 

বয্িkরা দkতা ব

াগােযাগ করেত প

uদয়রাজ 
25-26
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iট, িচেমn, মা
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183 

তর্ মােন বয্ব ত 

বাড়ােনার জনয্ 

পােরন। 

6% 
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নমুািনক) 
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িন 
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uদয়রাজ চুলার ৈদঘর্, ps eবং  ucতার আnাজ পাoয়ার জনয্ নkা  

তািলকা: eকিট চুলা ৈতিরর জনয্ pেয়াজনীয় সামgী 

kিমক নং সামgী পিরমান 

1 iট 30 

2 িসেমn 12 েকিজ 

3 বালু 5 ঘণফুট (cft) 

4 ঢাকনা eবং িচমিন psেতর জনয্ পাiপ 1 েচট (set) (3 িমটার ৈদঘর্য্, 7.5 েচিম (বয্াস) 

5 রাজিমstী aেধর্ক িমক িদন 

 
রkণােবkণঃ  
1. িচমিনর পাiপ িল িনয়িমত ভােব মুেছ েফলা uিচত যােত েলেগ থাকা a ার িল েটেন সহেজi 

সিরেয় িদেত পারা যায়। 
2. রাnার সময় চুলার দ’ুেটা মুেখায় বয্বহার করেত হয়। রাnার জনয্ মূল মুখটা o জল গরম 
করার জনয্ েগৗণ মুখটা বয্বহার করা েযেত পারা যায়। 

4. ধােনর তুষ িদেয় রাnা চুলাঃ (‘তুষ চুলা’) aসেমর সমs কৃেষ জলবায়ু a েলর জনয্ uপেযাগী 

সহজ বহনেযাগয্ ‘তুষ চুলা’ িদেয় ঘেরর বাiেরর eবং খামােরর রাnার কােজর জনয্ বয্বহার করেত 

পারা যায়। ধােনর ভুিসর (তুষ) কম দােমর জনয্ ei চুলা চালােনার বয্য় সবেচেয় কম। সময় সময় 

তুষ েযাগান েদoয়ার o ছাi েব েনার বয্বsাযুk ei রাnার চুলা eকনাগােড় চালােত পারা যায়। 

ei চুলায় pিত ঘnাi 18 েকিজ তুেষর দরকার হয়। 
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িনমর্াণ পdিতঃ 
ei চুলাটা ধাতুর পাতা িদেয় ৈতির। চুলাটার শংk আকৃিতর aংেশর সংেগ নীেচর িদেক eকটা নলাকার আকােরর 

িছdযুk aংশ সংযুk কের েদoয়া হয়। েকেnd, িছdযুk (3 িমিম বয্ােসর িছd) ধাতুর পাতার eকিট আভয্nরীণ 

িসিলnার িকছু কম ucতায় সলg থােক। eটাi দহন কেkর কাজ কের। ei দহন কেkরনীেচর িদক িদেয় ছাi 

েবিরেয় যাoয়ার জনয্ eকখানা চালনী েরেখ েদoয়া হয়। pিশkেণর জনয্ aসম কৃিষ িব িবদয্ালয় েযারহােটর 

কৃিষ aিভযািntক িবভােগর মুরbীর সংেগ েযাগােযাগ করেত পােরন। 
রkণােবkণঃ  
1. রাnা করার সময় চুলার নীেচর চালনীখানা ঘূিরেয় ছাi িল সিরেয় েফলেত হয়। 
2. রাnার eক ঘnা পের চুলাটা uিlেয় ছাi িল সিরেয় েফলেত হয়। 
3. চালিনখানার েপেরক o বlু পযর্ায় kেম শk কের িনেত হয়। 
4. বয্বহােরর eক বৎসর পের আভয্nরীণ েছাট িসিলnার বদলােনার pেয়াজন।     
 

 
    তুষ চুলা চালােনা                                  বািড়র uেঠােন বহনেযাগয্ রাnার চুলার বয্বহার 

িছdযুk শীেটর নলাকার দহন েচmার 

থাম (Stand) সহ শংk আকৃিতর uপর aংশ 
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5. u ঁচু েবেডর েরাপণ যnt (Raised bed planter) যািntকভােব বীজ েরাপেণর জনয্ 600=700 িমিম 
চoড়া eবং 150-220 িমিম uঁচু বীজতলা ে kর চািলত uঁচু েবেডর েরাপণ যnt বয্বহার করেত 
হয়। ei যােত পাের েরাপণ যnt িদেয় খািরফ েমৗসুেম সবুজ েছালা eবং মাস কলাi চােষ সুিনয়িntত 
ভােব বীজ বপেনর জনয্ ু েটড েরালার (Fluted roller) eবং বপেনর মােঝর বয্বধান েজাখার জনয্ 
কাপ িফড (Cup feed) েয়র বয্বsা আেছ। জলাবdতার জনয্ aসেম খািরফ েমৗসুেম ডাল ফসেলর 
চাষ করা কিঠন। gীে  েসচ o িনকাশী বয্বsার aভােব ডাল ফসেলর চােষ সমসয্ার সৃি  হয়। uঁচু 
েবেডর েরাপণ যেntর বয্বহার কের েসচ িনকাশী বয্বsার সুিবধা িনেত পারা যায়। 
 

 
 uঁচু েবেডর েরাপণ যnt িদেয় বীজতলা ৈতির               uঁচু বীজতলাi চারার বৃিd হেc 
হাত িদেয় বীজ বপন  করার েচেয় য্াkর চািলত uঁচু েবেডর েরাপণ যেntর বয্বহার কের বীজ বপন 

করেল aেনক ভাল ফলাফল পাoয়া যায়। খািরফ েমৗসুেম বষর্া eবং eর ফেল জলাবd পিরিsিতেত uঁচু 

েবেডর েরাপণ যেntর বয্বহার ডাল জাতীয় ফসেলর চাষ করার জনয্ uপযুk।  

Raised bed planter for pulse 

3 make 

2 crops 

2 Season Kharif  Summer

 
 
 

Fig: Raised bed planter for pulse 
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aনেুমািদত ধােনর জাত িলর েরাগ-বালাi pিতিkয়া 

 

 
 

      জাত 
মাঝাির 

ucতার জাত 

                                           pিতিkয়া                                        মnবয্ 
              পাতার 
bাs 

বয্ােkিরয়াজিনত 
পাতা েপাড়া 

   েখাল েপাড়া 

pসাদ pিতেরাধী    

আi আর-36 pিতেরাধী    

রtা pিতেরাধী    

প জ সহনশীল সহনশীল সহনশীল গরম eবং ঠা া 

pিতেরাধী 
িবরাজ সংেবদনশীল    

েক eম েজ-1-19-1 -    

েগািবn pিতেরাধী pিতেরাধী   

আi আর-50 pিতেরাধী  সংেবদনশীল  

বালা pিতেরাধী  সংেবদনশীল  

কােবরী সহনশীল    

কৃ া সংেবদনশীল    

িট িট িব-14-1 সংেবদনশীল    

িট িট িব-15-1 সংেবদনশীল    

আi i িট -5656 pিতেরাধী সহনশীল সহনশীল  

(লিখমী)     

লmা জাত 

মেনাহর শািল pিতেরাধী pিতেরাধী pিতেরাধী বাদামী দাগ েরাগ eবং 

বাকানী েরাগ pিতেরাধী 

মাসুির সংেবদনশীল সহনশীল সংেবদনশীল  

ফুলপাখরী সহনশীল    

বাংগালামী সংেবদনশীল    

রঙাদঁড়ীয়া সংেবদনশীল    

আ জহা সংেবদনশীল    

কপলািচপলা     

মাiবী সংেবদনশীল    

িডমর’ সংেবদনশীল    
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সমিnত পdিত িদেয় aসেমর ধােনর েপাকা-মাকড় িনয়ntণঃ 
 
aসেম ধােনর েপাকা-মাকড় িনয়ntেণর জনয্ িনেmর aনুেমািদত সমিnত পdিত িল েমেন চলেত হয়ঃ 
ধােনর জােতর pিতেরাধঃ েয েকােনা pিতেরাধী/সহনশীল জােতর চাষ 
রাসায়িনক িনয়ntণঃ 

• pিত েকিজ বীেজর সংেগ 2.5 gাম কােবর্নডািজম/কাpান/ময্ানেকােজব 
(Carbendazim/Captan/Mancozeb) িমিশেয় বীজ েশাধন করেত হয়।  

• pেয়াজন েদেখ aথর্ৈনিতক kিতর dারpােnর (ETL) sেরর uপর িনভর্ র কের কীটনাশেকর 
pেয়াগ করেত হয়। (তািলকা-1) 

কৃিষ পdিতগত িনয়ntণঃ 
• aনুেমািদত সমেয় চারা েরাপণ 
• aনুেমািদত মাtা eবং বয্বধােন চারা েরাপণ 
• aনুেমািদত সুষম মাtায় সােরর pেয়াগ ভাগ ভাগ কের নাi ’েজেনর pেয়াগ 
• পিরcn চাষাবাদ 
• সময় সময় েপাকা-মাকেড়র িনরীkণ (হলদু মাজরা েপাকার জনয্ pিত েহkর 8 টা েফর’মন 

ফাঁেদর বয্াবহার 
ৈজিবক িনয়ntণঃ 

• হলুদ মাজরা েপাকার পূণর্াংগ pজাপিত িল েদখার পেরi পরজীিব েপাকা াiক’gামার 
(Trichogramma spp) pিত েহkর  50000 টা িডমযুk ‘ াiক’কাডর্ ’ ( pিত সpাহ 1 বার 

কের 6 বার) sয্াপলার বা আঠা বয্বহার কের ধানগাছ িলেত সাঁিটেয় িদেয় ধানচােষর 

পুেরা েkেতর জিমেত ছিড়েয় িদেত হয়। 
• ধােনর তুষ, কােঠর েড়া eবং ধােনর ভুিসর সােথ কীটনাশক িবuেভিরয়া বয্ািসয়ানা 

(Beauveria bassiana) িমিশেয় িনেয় oi িম েণর pিত েহkর 3 েকিজ 600 িলটার জেল 

িমিশেয় pেয়াগ করেত হয় 
sানীয় িনয়ntণ পdিতঃ  

• েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব ধােনর েkেতর 2 ফুট 

(60 েসিম) uঁচুেত pিত েহkের 50 টা “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয় eবং 
ধােনর দধু aবsা পাoয়ার সময় uপের েফলেত হয়।  

• চুংগী েপাকার আkমণ কমােনার জনয্ জামর্ানী ঘােসর (Eupatorium odoratum) ডাল-পাতা 

েkেত pেয়াগ করেত হয়। 

 চুংগী েপাকা eবং হলুদ মাজরা েপাকা pিতেরােধর জনয্ িনম পাতা েkেত চাষ েদoয়ার সময় 

pেয়াগ করেত হয়। 
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শসয্ েখেকা পািখ িনয়ntণ (Bird Management) 

1) শসয্ েখেকা পািখ েযমন-িতলা মুিনয়া পািখ, তাঁিত পািখ আিদ িনয়ntেণর জনয্ eেদর ভয় েদখােত 
ধান েkেত pিতফলক িফতার বয্বহার 

‘pিতফলক িফতা’ হেc eকিবধ পিলেয়sার িফl েযটােত 
থাকা ধাতব চকচেক আবরেণর জনয্ পািখর dারা শেসয্র 

kিত কেম যায়। e িলর eকিদেকর রং লাল বা সবুজ 

eবং uলেটািদেকর রং পালী। লmা পিলেয়sার শীট 

েথেক েছাট েছাট 1.5 েসিম পানার খn েকেট eেক 

psত করা যায়। 10-15 িমটার লmা পিট িল সমাnরাল 

ভােব েখেতর eকটু uপর বাঁেশর খুিটেত েবেঁধ লাগােত 

হয়। েরাদ েদoয়ার পর সূেযর্র রি  eর uপর পের 

pিতফিলত হoয়া eবং বাতােস কmন হেয় িফতা িল েথেক আসা আoয়ােজর জনয্ পািখ িল ভয় 

েখেয় েখত েথেক পািলেয় যায়। pিতফলক িফতার আoতায় থাকা েখেতর uপিরo পােশর েখেতর 

শসয্ িলo পািখর আkমণ েথেক মুk হয়। ei িফটার বয্বহােরর ফেল েরাদ পরা িদেন 15 িদন 

পযর্n ধােনর দধু পযর্ােয় পািখর আkমণ েথেক pায় 90% রkা পাoয়া যায়। তেব, সূেযর্র রি  না 

থাকেল eবং চাষ আলাদা কের করেল ei িফতা পািখ িল ভােলাকের েখদােত akম। 
িফতা sাপেনর পdিত 
10-15 িমটার লmা িফতা িল সমাnরালভােব শেসয্র 

মাথায় 1 ফুট uঁচুেত, বাঁেশর খুিটেত েবেঁধ িদেত হয়। 
িফতা িল utর eবং দিkণ িদেক sাপন কের িদেত হয় 

eবং সূেযর্র রি  সারািদন িফতা িলেত পরার জনয্ eকটু 

ভাঁজ কের িদেত হয়। শেসয্র আকার eবং পািখর 

সংখয্ার uপর িনভর্ র কের দেুটা িফতার মােঝর বয্বধান 

3-5 িমটার রাখেত হয়। eমন িফতা বীজ বপেনর িঠক 
পের eবং ধােনর দধু পযর্ােয় sাপন করেত হয়। 
2) ভু ার েমাচা পাতা িদেয় মুিড়েয় eবং pিতফিলত 

িফতা বয্বহার কের সমিnত পdিত িদেয় পািখ (িটয়া 

পািখ eবং কাক) িনয়ntণঃ 
ক) ভু ার েমাচা পাতা িদেয় েমাড়ােনা পdিত 
ভু া েkত িটয়া পািখ eবং কােকর আkমণ েথেক রkা 

করেত েমাচা িল ভু ার গােছর সবুজ পাতা িদেয় মুিড়েয় 

রাখেত হয়। eর ফেল েমাচা িল পািখরায় েদখেত পায় 

না eবং e িল আkমণ েথেক রkা েপেয় যায়। ei 

সহজ পdিতেত েবিশ খরচ হয় না eবং পািখ েখদেত মানুষ রাখার pেয়াজন হয় না। িটয়া পািখর 
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আkমণ েযেহতু pােnর গােছ সীমাবd থােক eর জনয্ pােnর 50% েমাচা পাতািদেয় েবেঁধ েঢেক 
েদoয়ায় পািখর আkমণ েথেক রkা পাoয়ার সহজতম uপায়। 
3) সমিnত পdিতর aংশ িহেসেব ধানেkেত েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ বাঁেশর ৈতির ‘িট 

পাচর্ ’ eর বয্বহারঃ  
ধােনর কীটপত  িনয়ntণ করেত েপাকােখেকা পািখেদর বসার জনয্ িব ােমর জায়গা িহসােব ধােনর 

েkেতর 2 ফুট (60 েসিম) uঁচুেত pিত েহkের 50 িট “িট-পাচর্ ” খাড়া কের পুঁেত িদেত হয়, eবং 
ধােনর দধু পযর্ােয় শসয্েখেকা পািখর বসা বn করার জনয্ ধােনর ফুল েফাঁটার আেগ uপের েফলা 

uিচত। 
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ৈজিবক সােরর বয্বসািয়ক uৎপাদন 
 

eজ’িsিরিলয়াম (Azospirillium ) eবং িপ eস িব (PSB) ে ণীর ৈজিবক সােরর দেুটা eজ’িsিরিলয়াম 
আমাজেনn  e 10 (Azospirillium  amazonanese A 10) eবং বয্ািসলাস েমগােটিরয়াম  িপ 5 (Bacillus 
megaterium P 5) তুলনামূলক ভােব aিধক unত eবং ধানচােষ সমিnত পিরেপাষক বয্বsাপনায় eেদর 
কাযর্কািরতা iিতমেধয্i pমািণত হেয়েছ। e িলর uৎপাদেন দরকার হoয়া সামgী eবং পdিত eখােন আেলাচনা 

করা হেয়েছ। ei দেুটা জীবাণু পরীkাগাের 30±2º েসঃ তাপমাtায় bেথ (Broth) psত করেত হয়। e িল 

জnােনার জনয্ প’টয্ােটা েডk ’জ আগর (Potato Dextrose Agar) bথ বয্বহার করেত পারা যায়। 
ৈজিবক সােরর uৎপাদেনর পdিত 

* সাধারণেত মাik’িবেয়ল ে iেনর ফারেমnর বয্বহার হয়, তেব খরচ কমােত পািরপাি র্ক u তায় য্াকার 
বয্বহার কেরo মাik’িবেয়ল ে iেনর uৎপাদন করা যায়। 
পািরপাি র্ক u তাi য্াকার uৎপাদেনর পdিতঃ 

মাচর্ - আগ  েসেpmর-নেভmর 
আuশ, আমন ধান o রিব  েমৗসুেম শেসয্ বয্বহার সিরষা, গম eবং শাক সিbর জনয্ 
4 িদেন 200 েকিজ eবং 180 িদেন 2800 
েকিজ uৎপাদন করেত পারা যায় 

90 িদেন 9000 েকিজ uৎপাদন করেত 
পারা যায় 

15 টা াk রাখেত পারা 6 টা য্াকার বয্বহার কের eক বৎসের 2700 েকিজ uৎপাদন করেত পারা যায়। 

পদেkপ pেয়াজনীয় সামgী uৎস 
ক) bেথর মাধয্েম জীবাণু 
সােরর ে iেনর uৎপাদন 

1) মাik’িবেয়ল ে iন (Microbial strain) 
2) সর াম রাখার জনয্ গৃহ 
3) িনমর্ােণর সামgী 
4) সর ামঃ- 
ক) লয্ািমনার ’ 
খ) 4টা য্াকার (Shaker) (50 টা য্াk 

েহাlার pয্াটফমর্) বা 20 িলটােরর 
ফারেমnর 

গ) aট’েkভ 
ঘ) আয়নার সর াম 
ঙ) iনkেবটর 
চ) eনিভেরেমেnল য্াকার 

aসম 
কৃিষ িব িবদয্ালয় 

খ) বাহক সামgীর uৎপাদন/kয় ((Production/purchase of carrier) 
শাকসbীর aবিশ  aংশ, ধােনর তুেষর ছাi, রক ফসেফেটর িম ণ বা কাঠকয়লার ঁেড়া 
গ) িম ণ করণ (Mixing) 
eবং পয্ােকিজং 
(Packaging) 

ক) হাত িদেয় বা ময্ািসেন িম ণ (Manual mixing or mechanical 
mixture) 

খ) শীল করা ময্ািসন (Sealing machine) 
গ) pয্ািsেকর পয্ােকট (Plastic packets) 
ঘ) বাহক সামgী (Carrier material) 
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** বাহেকর uৎপাদন (েগাবর সার 
ৈজিবক সার uৎপাদকরাi মাik’িবেয়ল ে iেনর মাধয্ম িহেসেব কাঠকয়লার ঁেড়া বয্বহার কেরন। তেব aসম 

কৃিষ িব িবদয্ালয় েগাবর সারেক মাধয্েমর সামgী িহেসেব বয্বহােরর পdিত udাবন কেরেছ। ei পdিত িদেয় 
psত কের েনoয়া ৈজিবক সার কাঠকয়লার ঁেড়া মাধয্েমর সামgী িহেসেব বয্বহার কের psত করা ৈজিবক 
সার েথেক aিধক িদন (pায় আট মাস) ভােলা থােক। 1000 েকিজ (oেভেন িকেয় েনoয়া িহেসেব) েগাবর সার 
psত করার জনয্ েগাবর, আমন ধােনর নারা-খড়, আগাছার ৈজিবক aংশ, ডাল জাতীয় ফসেলর পাত, রক 
ফসেফট, চুেনর েঘাল eবং তুেষর ছাi আিদ ধের 2105 েকিজ কেনা পদােথর্র pেয়াজন হয়। তেব জানুয়ারী-

eিpেল ৈজিবক পদােথর্র pেয়াজন হেব 3600 েকিজ। ei েগাবর সাের kেম 2.3, 2.8, 8.0, 1.26, 0.019 

eবং 0.006% নাi ’েজন, ফসফরাস, পটাশ, েকলিসয়াম, িজংক eবং কপার থােক। 
1000 েকিজ uৎপাদেনর জনয্ 
েগাবর সার িম েণ বয্ব ত সামgী জানুয়ারী-eিpল েমi-েসেpmর 

আমন ধােনর নারা-খড় 810 েকিজ - 

আগাছার ৈজিবক aংশ 41 েকিজ 800 েকিজ 
ডাল জাতীয় ফসেলর পাত  82 েকিজ 92 েকিজ 
কাঁচা েগাবর সার 3.3 েকিজ 3.3 েকিজ 
কাঁচা েগাবর  16 েকিজ 16 েকিজ 
কচুিরপানা eটা থাকেল ধােনর নারা-

খেড়র িকছু aংেশর িবকl 

িহেসেব িনেত পারা যায় 

 

ডাল জাতীয় ফসেলর aবিশ  -ঐ-  

সিরষার নারা -ঐ-  

চুেনর েঘাল 
(পাoয়া েগেল কাগজ কেলর আবজর্ না) 

16 েকিজ 16 েকিজ 

রক ফসেফট 16 েকিজ 16 েকিজ 
ধােনর তুেষর ছাi 12 েকিজ 12 েকিজ 
েগাবর সার psেতর জনয্ সময় 
(আনুমািনক) 

21/2 মাস 2 মাস 

সার psেতর জনয্ দরকারী িজিনস িলর uপলbতা ঋতুর uপর িনভর্ র কের, তাi কৃষকেদর সহেজ uপলb হoয়া 
িজিনস েবেছ িনেত হয়। 
েগাবর সার psেতর জনয্ গেতর্ র আকার 

গতর্ টা 2 িমটার লmা X 1 িমটার চoড়া X 20 েসিnিমটার গভীর হেত হয়। সার িম েণর জনয্ জায়গা, িমেকর 

সংখয্া eবং মূলধেনর uপর গতর্ র সংখয্া িনভর্ র করেব। pিত গেতর্  জিম েথেক 100 েসিম uঁচুেত 700-1000 

েকিজ সােরর িম ণ রাখেত পাের যায়। সার বানােনার িজিনস িল sর sর কের গেতর্  ঢুিকেয় িদেত হয়। গেতর্  

বাতাস চলাচেলর জনয্ িকছু বাঁেশর লািঠ পুঁেত িদেত হয়। 
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নাড়ােনা, িম ণ eবং জল েদoয়া 
মােঝমেধয্ পুঁেত রাখা বাঁেশর লািঠ িল নািড়েয় িদেয় িম ণটােক ঘাঁটাঘািট কের িদেত হয়। eকমােসর পর গেতর্ র 

sর িল uপর-নীচ কের িদেত হয়। সময় সময় িম ণটায় জেলর pেয়াগ করেত হয়। সােরর sূপটা পােটর বsা 

িদেয় েঢেক আdর্ তা সংরkণ করেত পারা যায়। 
1000 েকিজ েগাবর সার uৎপাদেনর জনয্ pেয়াজনীয় সামgী eবং িমেকর মজিুর 

সামgী পিরমাণ (েকিজ) দর েমাট মূলয্ (টাকা)

আমন ধােনর নারা-খড় 810 েকিজ pিত েকিজেত  0.5/1 টাকা 405.00 টাকা
আগাছার ৈজিবক aংশ 41 েকিজ িমেকর 1 ঘ ার মজিুর 25.00 টাকা
ডাল জাতীয় ফসেলর পাত 82 েকিজ িমেকর 2 ঘ ার মজিুর 50.00 টাকা
কাঁচা েগাবর সার 32 েকিজ 5 টাকা/েকিজ 160.00 টাকা
কাঁচা েগাবর  16 েকিজ 3 টাকা/েকিজ 48.00 টাকা
চুেনর েঘাল 16 েকিজ পিরবহেনর খরচ 160.00 টাকা
রক ফসেফট 16 েকিজ 25 টাকা/েকিজ 400.00 টাকা
ধােনর তুেষর ছাi 12 েকিজ 5 টাকা/েকিজ 60.00 টাকা
গতর্  খুেড়ােত, িম ণ 

বানােনায়, নাড়ােত eবং 
জল েদoয়ার জনয্ 

িমেকর মজিুর 

 7 িদেনর মজিুর  1400.00 টাকা

েমাট খরচ 2708.00 টাকা

ৈজিবক সােরর পাচ বৎসেরর uৎপাদন পিরকlনার আয় বয্েয়র িবে ষণ 

sায়ী খরচ (টাকা) (Fixed Cost)  
 1) সামgীর খরচ : 4,55,000.00 টাকা 

2) েছাট ভয্ান গাড়ী : 5,00,000.00 টাকা 
3) গৃহ িনমর্াণ : 3,00,000.00 টাকা 
4) জল eবং িবদৎু :     60,000.00 টাকা 

            েমাট sায়ী খরচ : 13,15,000.00 টাকা 
1000 েকিজ ৈজিবক সােরর uৎপাদেনর জনয্ চালােনা খরচ (টাকা) 
1) ৈজিবক সার জnােনার মাধয্েমর (Culture medium)  খরচ 

(পটয্ােটা েডk ’জ আগর মাধয্ম বয্বহার করেল খরচ aধর্ হেব) 

: 7,390.00 টাকা

2) সংবাহক সামgীর (Carrier materials) খরচ : 2708.00 টাকা
3) জল eবং িবদৎু েযাগােনর খরচ : 1000.00 টাকা
েমাট খরচ : 10098.00 টাকা

পাচ বৎসেরর েমাট বয্য় (বাৎসিরক uৎপাদন 27 টন) 10,098.00X27X5= 13,63,230.00 টাকা 
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কমর্ীর েবতন    

 5 বৎসেরর জনয্ দiুজন দk িমক (pিত িদন 200 টাকা) : 7,20,000.00 টাকা
eকজন pবnক 12,000,00 : 7,20,000.00 টাকা

5 বৎসের কমর্ীর েমাট েবতন : 14,40,000.00 টাকা

5 বৎসের sায়ী খরেচর 50% সংেযািজত বয্য় : 6,57,500.00 টাকা

5 বৎসের েমাট uৎপাদন (27,000X5) : 1,35,000 েকিজ

5 বৎসের েমাট আয় (1,35,000X60 ) (নূনয্তম) : 81,00,000.00 টাকা

5 বৎসের uৎপাদেনর েমাট খরচ {6,57,500.00 (sায়ী খরচ) + 
14,40,000.00 (কমর্ীর েবতন)+13,63,230.00 টাকা (চালােনার খরচ} 

: 34,60,730.00 টাকা

5 বৎসের uৎপাদেনর েমাট লাভ (81,00,000.00 টাকা-
34,60,730.00 টাকা) 

: 42,39,270.00 টাকা

pযিুkগত িনেদর্ শনা 
aসম কৃিষ িব িবদয্ালয় েথেক ৈজিবক সােরর aনুজীব িল নামমাt মূেলয্ িকনেত পাoয়া যায় eবং িবনামূেলয্ 
pযুিkগত িনেদর্শনা েদoয়া যায়। 

বীেজ াiক’ডারমা pেয়ােগর পdিত 
1) sাির (Slurry) িদেয় বীজ েশাধন  
pিত েকিজ বীজ 5-6 gাম াiক’ডারমা িদেয় তারপের 10 িমিল জেল ভােলাকের েমশােত হয়। বপেনর 1 ঘ া 

আেগ ei বীজ িল 30 িমিনেটর জনয্ বাতােস িকেয় িনেত হয়। 
2) েভজােনা পdিতেত বীজ েশাধন/ডুিবেয় রাখা পdিত  
eক িলটার জেল 20-25 gাম াiক’ডারমা িমিশেয় িনেত হয়। 1 েকিজ বীজ বা দরকারী সংখয্ায় 
চারা/কn oi িম েণ 1 ঘ ার জনয্ ডুিবেয় রাখেত হয়। বীজ েবানা বা চারা েরাপেণর 1 ঘ া 

আেগ ei বীজ িল 30 িমিনেটর জনয্ ছায়ায় িকেয় িনেত হয়। 
3) জিম ডুিবেয় pেয়াগ (Soil drenching)  
eক িলটার জেল 20-25 gাম াiক’ডারমা িমিশেয় িনেয় ঝাঁঝির বা েspয়ার িদেয় আkাn a েলর 

মািটেত pেয়াগ করেত হয়। 
4) মািটেত েমশােনা 

• 100 েকিজ কেনা েগাবেরর সে  সিরষা েতেলর ৈখল েমশােত হয়। আdর্তা ধের রাখেত জল 

িছিটেয় েদoয়ার pেয়াজন আেছ। 
• াiক’ডারমার 1 েকিজ বািণিজয্ক িম ণ েযাগ িদেয় ভােলাকের িমিশেয় িনেয় খবেরর কাগজ 

বা কলা পাতা িদেয় 3 িদেনর জনয্ েঢেক রাখেত হয়। 
• 4 িদেন ঢাকনা uিঠেয় িদেয় ভােলাকের িমিশেয় জল িছিটেয় আবার েঢেক িদেত হয়। 
• 7 িদেন িম ণতা ভােলাকের িমিশেয় চারা েরাপেণর আেগ মািটেত িমিশেয় িদেত হয়। 
• 1 েহkর মািটর জনয্ 500 েকিজ কেনা েগাবর, 50 েকিজ সিরষার ৈখল eবং 5 েকিজ 

াiক’ডারমার িম েণর pেয়াজন।  
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সমৃd পচন সার ৈতিরর পdিত 
 
সার psেতর জনয্ pেয়াজনীয় uপাদান 

• সার psেতর মাধয্মঃ ধােনর খড়, aয্ােজালা (Azolla), 
জংলী নীল (Theprosia), শণ (Crotolaria), আগাছার 
ডাল পাতা, iিnেগােফরা (Indigofera), কলিমলতা 
(Ipomea) আসাম লতা (Mikania), কচুিরপানা  

• জnর মল-মূtঃ কাঁচা েগাবেরর েঘাল 10-20 েকিজ 
• বাতায়েনর বয্বsাঃ dত পচেনর জনয্ 
• কাবর্নঃ নাi ’েজন aনপুাতঃ 20:10 aনপুাত বজায় 

রাখেত সবজু বা বাদামী রংেয়র ৈজব সামgী েযাগ 
িদেত হয়।  

• আdর্তাঃ 50-60%  তাপমাtাঃ 60-650 েসিnেgড বজায় 
রাখেত ঘন ঘন জল ঢালেত হয়। বাতােসর চলাচেলর সিুবধা কের িদেত হয় 

• amতার  সূচয্াংক (pH); 6.5-7.2 
• ঘটেকর (Activator) বয্বহারঃ েসলেুলাজ জাতীয় iন’kেলn (Cellulolytic inoculants)বয্বহার কের 

পচন িkয়া dত করেত পারা যায় 
পdিত 
1) (3.5 িম X 1 িমX 0.3 িম) আকােরর eকটা গতর্  psত কের পিলিথন িদেয় েঢেক িদেত হয় 
2) ডালা-পালা eবং aনয্ কােঠর িজিনস গতর্ টার তলায় রাখেত হয় 
3) ei sরটার uপের সবুজ পাতার eকটা পাতলা আsরণ িদেত হয় 
4) তারপর ধােনর খড়, কেনা পাতা, আবজর্ না মেতা বাদামী রেঙর 10 েসিম পু  eকটা sর িদেত হয় 
5) ei sরটার uপর সেতজ aয্ােজালার eকটা পাতলা sর ছিড়েয় িদেত হয়  
6) eকটার পর eকটা বাদামী eবং সবুজ sর ছিড়েয় িদেয় কাবর্নঃ নাi ’েজন aনপুাত বজায়  রাখা হয়।   
7) েগাবেরর েঘাল বাদামী sেরর uপর িছিটেয় েদoয়া হয় 
8) eকটার পর eকটা বাদামী eবং সবুজ sর ছিড়েয় িদেয় eকটা 6 ফুট sূপ ৈতয়ার করা হয় 
9) sূপটা 2-3 মাস েরেখ মােঝ মােঝ জল িছিটেয় uিlেয় পািlেয় েদoয়া হয় 
10) যখন sূপটার রং বাদামী বা কােলা হেয় যায় তখনi sূপটা সাের পাnর হেয় যায় 
11) ei পচন সার eকখানা পিলিথেনর শীেট ছিড়েয় িদেয় eক মাস রাখেত হয় 
12) ৈতয়ার হেয় যাoয়া পচন সাের িনেmর uপাদন িল েযাগ িদেয় aিধক সমৃd কের িনেত হয় 

• রক ফসেফট 
• aয্ােজালা 
• পচন সার েথেক েব েনা জল 
• uপকারী aনুজীব 
• eজ’িsিরিলয়াম (Azospirillium ) িপ eস িব (PSB) eবং eজ’েতাবয্াkর (Azotobacter) 

(ৈজিবক সােরর জীবাণু বাহক) 
• িচuেদােমানাস uেরেসn (Pseudomenas fluorescence) (ফসল বdর্ ক)  
• াiক’দামর্া িভিরিদ (Trichoderma viridae) (ৈজিবক িনয়ntেণর মাধয্ম) 
• eর পের সমৃd পচন সার বয্বহার করার uপযুk হয় 
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েকঁেচাসার psত পdিত 
ৈজবসার না থাকা মািটেত েকঁেচাসার pেয়াগ করেল eর েথেক uপলb হoয়া 
পিরেপাষক েমৗল িল ফসেলর aিধক uপকাের আেস। েকঁেচাসাের সালফার, 
ফসফরাস আিদ পিরেপাষক েমৗেলর মাtা aিধক হoয়ায় গাছ-পালার বিৃdর 
জনয্ লাভদায়ক। েকঁেচাসার psত করার জনয্ েকঁেচাসার psত করার জনয্ 
iিচিনয়া ফ’িটদা (Eisenia fetida), েপিরয়’িনk eেkেভটাস (Perionyx 
excavates), iuিdলাস iuিজিন (Eudrilus eugeniae) েলমিপট’ মিরিস 
(Lampito mauriti) pজািতর েকঁেচা বয্বহার করা হয়। ৈজিবক আবজর্ নার 
জনয্ ধােনর খড়, আগাছা, গাছপাতা, সবজু সার, েগাবর, রাnাঘেরর 
aবিশ াংশ iতয্ািদ বয্বহার করেত পারা যায়। েকঁেচাসার ৈতির করেত eকটা 
2িমটার লmা, 1 িমটার চoড়া eবং 1 িমটার গভীরতার পাকা টয্াংক বানােত 
হয়। দরকার েদেখ টয্াংকটার লmা িমিলেয় িনেত হয়। টয্াংকটা মসৃণ কের 
pাsার করেত হয় eবং aিতিরk জল েবিরেয় যাoয়ার জনয্ তলার িদেকর 
েদoয়ােল eকটা েছাট িছd কের িদেত হয়। িনগর্মনলী েথেক েব েনা জলেক েকঁেচাসার িনঃসৃত জল বেল জানা যায় eবং 

eটাi ধানেখেত পিরেপাষেকর uৎেসর কাজ কের। িপপড়া, uiেপাকা আিদ েপাকামাকেড়র pেবশ বn করেত টয্াংকটার 

চািরoিদেক নালা kেড় িদেত হয়।  
পযর্ায় িল 
1. pারিmক পযর্ােয় গােছর পাতা, েছাট ডাল-পালা, কাঁচা ৈজব আবজর্ না eবং 3-4 িদেনর পুরেণা েগাবর kিড়েয় িনেত 
হয়। 
2. টয্াংকটার তলায় 1-2 iি  িমিহ বািল েঢেল িদেত হয়। 
3. eর পের 2-3 iি  েগাটা ৈজব আবজর্ না, েযমন আেখর aবিশ াংশ, ফসেলর নারা-খড়, গােছর পাতা, েছাট ডাল-
পালা eবং শাক-সbীর েথেক যাoয়া aংশ টয্াংেক েঢেল িদেত হয়। 
4. eর uপর 2-3 iি  আধ পচা ৈজব আবজর্ নার sর িদেত হয়। 
5. তার পের 0.5-1 iি  পু  কের েকঁেচা িল েছেড় িদেত হয়। 
6. তার পেরi আধ পচা েগাবর বা পূেবর্i psত কের রাখা েকঁেচাসার ঢালা িদেত হয়। 
7. েশেষ 3-4 িদেনর পুরেণা েগাবর eবং তাজা ডাল-পাতা িদেয় sর িল েঢেক িদেত হয়। 
8. পািখর আkমণ েথেক রkা েপেত টয্াংকটা পােটর বsা িদেয় েঢেক িদেত হয়, 
9. 60-70% আdর্তা ধের রাখেত টয্াংকটাi মােঝ মােঝ জল িদেত হয়। 
10. টয্াংেকর aিতিরk u তা েকঁেচা িল ধবংস করেত পাের তার জনয্ সময় সময় টয্াংেকর sর িল েনেড়-েছেড় 
িদেত হয়। 
11. িনমপাতা টয্াংকটার বিহঃভােগ ছিড়েয়-িছিটেয় িদেয় েপাকা-মাকেড়র আkমণ েথেক রkা েপেত পারা যায়। 
12. psত হেয় যাoয়ার পর, েকঁেচাসার থাক থাক কের আনেত পারা যায় eবং েকঁেচা িল চালিনর সাহােযর্ পৃথক 
করেত পারা যায়। পৃথক কের েনoয়া েকঁেচা পেরর বােরর েকঁেচাসার psত করার জনয্ বয্বহার করেত পারা যায়। 
13. েকঁেচা েথেক পৃথক কের েনoয়া েকঁেচাসার পােটর বsায় সংরkণ করেত পারা যায় eবং পের বয্বহার করেত 
পারা যায়। 
14. সংgহ করা েকঁেচাসার জেল 1:9 aনপুােত িমিশেয় েখেত বয্বহার কের ভাল ফল পাoয়া যায়। েরাদ-বিৃ  েথেক 

বাচােত েকঁেচাসােরর টয্াংকটা েঢেক রাখেত হয়। ei পdিত িদেয় 45-60িদেনর মেধয্ uৎকৃ মােনর েকঁেচাসার psত 

করেত পারা যায়। 
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কীটনাশক pেয়ােগর সরুিkত পdিত 
ভূিমকা 
কীটনাশক িল eকধরেণর িবষাk রাসায়িনক পদাথর্ েয েkেত 
িবিভn pকােরর েপাকা-মাকড় িনয়ntেণ সহায় কের। eটােক 
েমশােনার সময়, pেয়ােগর সময় eবং সংরkেণর সময় যেথ  
সাবধান হoয়া uিচত যােত মানুেষর kিত eবং পিরেবশ pদষুণ না 
হয়। কীটনাশেকর িম ণ psত eবং pেয়ােগ জিড়ত েলােকর কাজ 

যেথ  ঝঁুিকপূণর্। uপযুk pিতেরাধী সর াম, রাসায়িনক পদাথর্ 
শরীের ঢুকেত পারা জায়গা িলর jান eবং সুরিkত aভয্াস 
িবষিkয়া েথেক  রkা করেত পাের। 
সুরkার িনয়ম 

• েspিয়েঙ জিড়ত না থাকা েলাকেক িনকেট আসেত না েদoয়া। 
• কম িবষাk কীটনাশেকর বয্বহার। 
• যািntক ভােব রাসায়িনক dেবয্র pেয়াগ, েযমন- রাসায়িনক আেবশন পdিত (Chemical 

induction system) eবং িনবািরত a ল (Buffer areas) বয্বহার করেত হয়। 
• বয্িkগত সুরkা সর াম (Personal protective equipment) বয্বহার করেত হয়। 

মানুেষর শরীের 
pেবশ 

কারণ সুরkার িনয়ম 

মুখ িদেয় pেবশ  পান কের  কীটনাশক রাখার আসল আধাের কীটনাশক িল রাখেত 
হয় 

 বাcা েছেল-েমেয় েথেক কীটনাশক দেূর রাখেত হয় 
 কীটনাশক িল তালাবn জায়গাi রাখেত হয় 

িছটিকেয়   মুখ েঢেক রাখেত হয় 
 কীটনাশক েঢেল েনoয়ার সময় চু ী (Funnel) 
বয্বহার করেত হয় 

েখেয়  েsp করার সময় জল বা খাoয়া বs খাoয়া বারণ 
ধুmপান  েsp করার সময় ধুmপান বারণ 
েspযুk বs কীটনাশেকর েলেবেল থাকা সময় সীমা েমেন চলেল 

কীটনাশেকর আবিশ াংশর িkয়া কমােত পারা যায় 
মুখ িদেয় ন’জল সাফ 
করেল 

 ন’জল (Nozzle) সাফ করার জনয্ bাস (Brush) 
বয্াবহার করেত হয় 

 ন’জেল মানানসi িফlার লাগােত হয় 
 পিরsার জল বয্বহার করেত হয় 

ভােলা মােনর সামgী বয্বহার করেত হয় 
াস-p াস  নাক, মুখ তেব েবিছ 

কের হাoঁফাoঁ িদেয় 
uপযুk মুখা বয্বহার কের েsp করেত হয় 
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tক  ছাল িদেয় েশাষণ। 
ছাল ফাটেল বা েবিছ 
কের ঘামেল েবেড় 
যায় 

 শরীেরর tক েঢেক রাখেত হয় তেব ঘাম বার হoয়া 
বn রাখেত হয় 

 বাতাস িপেঠ িনেয় কীটনাশক েsp eবং িম ণ বানােত 
হয় 

 েspয়াের ফুেটা না থাকা িনি ত কের িনেত হয় 
 েsp করার পর েkেত eক িনধর্ািরত সমেয়র পের 
pেবশ করেত হয় 

 েspর সর াম িল সিঠক ভােব কয্ািলেbট 
 
িনভূর্ ল ৈবjািনক েspিয়েঙর pধান uপাদান িল 
1)  ন’জল (Nozzle) 
ক) হ’ল’ ক’ন (Hollow cone) 

• আগাছানাশেকর েspর জনয্ বয্বহার হয় না  
• সুk েফাঁটা uৎপn কের 
• েspর ছাঁচ বাiেরর pােn েকndীভূত হয় 
• েsp গােছর পাতা েc ভােলাকের ঢুেক যায় 
• েপাকানাশক eবং ছtাকনাশেকর জনয্ uপেযাগী 

খ) য্াট ফয্ান (Flat cone) 
• েspর ছাঁচ তল েথেক uপর িদেক kমশঃ েছাট হেয় যায়  
• মাঝাির আকােরর েফাঁটা uৎপn কের 
• মানানসi ন’জল বয্বহার করেল েkেত েsp সমভােব  পের  
• eকািধক ন’জল বুম (Nozzle boom) বয্বহার কের আগাছানাশক 

েsp করার জনয্ সবেচেয় uপযুk 
গ) াড (কাট) িটপ {Flood (cut) cone} 

• েspর ছাঁচ পােশর িদেক েমাটা হেয় যায় 
• েspর ছাঁচ েমাটা েফাঁটার eবং aমসৃণ  
• েsp কম চােপ বহল হেয় যায় 
• েsp দেূর বেয় যায় না 
• eকটা ন’জল বুম বয্বহার কের আগাছানাশক েsp করার জনয্ uপযুk  

িপেঠ-বাঁধা (Knapsack) েspয়ার eবং ন’জ’েলর িনবর্াচন 
 

pকার ন’জ’েলর িনবর্াচন 
আগাছানাশক য্াট ফয্ানঃ আগামী eবং িবলিmত আগাছানাশক বা 

াড (কাট) িটপঃ ধুমাt আগামী আগাছানাশক eবং eকটা ন’জল বুেমর জনয্ 
ছtাকনাশক য্াট ফয্ান ন’জল বা হ’ল’ েকান ন’জল 

েপাকানাশক হ’ল’ েকান ন’জল বা য্াট ফয্ান ন’জল 
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িনধর্ািরত পdিত বয্বsাপনার জনয্ pযিুk 

ধান (েরাপা) - ধান (েরাপা) শসয্kেমর জনয্ঃ 
• ei শসয্kেম eকটা ধােনর চােষ aৈজব নাi ’েজেনর 25-50% েয়র পিরবেতর্  aয্ােজালা/ 

খামারজাত সার বা ধােনর খড় বয্বহার কেরo রাসায়িনক সােরর pেয়াজনীয়তা কমােত পারা 

যায়। খামারসার জাত সার/েকেট রাখা নারা-খড় pিত িবঘাi 270-540 েকিজ মi েদoয়ার 
সময় pেয়াগ করেত হয়। চারা েরাপেণর eক সpাহ পের pিত েহkের 22-44 েকিজ pেয়াগ 
করেত হয়। 

• কম সময় েনoয়া জাত, েযমন- লুiত/কিপলী আিদেত েরাপেণর বয্বধান কিমেয় 15X15 েসিম বা 
15X10 েসিম রাখেত হয়। 

• িনচু জিমেত শসয্kেমর িdতীয় ধােনর জাতটা দীঘর্কালীন (150-160) হoয়া uিচত, েযমন- 
রি ত, বাহাদরু eবং kশল যােক জলুাi মােস েরাপণ করেত পারা যায়। 

• শসয্kেমর pথম ধােনর বীজ  েভজা চােষর জিমেত সরাসির বপন কের তার সে  pাক 
aংkেরাdম আগাছানাশক, েযমন িবuটাk’েরর pিত েহkের 2 েকিজ সিkয় uপাদান eবং 

জলেসেচর বয্বsা করেত হয়। 
• আuশ ধােনর েkেt মূল জিমেত চারা েরাপেণর 3-5 িদেনর পের িpিটলাk’েরর pিত েহkের 

0.75 েকিজ সিkয় uপাদান pেয়াগ করেত হয়। তার পের আমন ধােন pাক aংkেরাdম 

আগাছানাশক িবuটাk’েরর pিত েহkের 1 েকিজ সিkয় uপাদান চারা েরাপেণর 3-5 িদেনর 
পের pেয়াগ করেত হয়। eর পের আগাছা িলেত 2-3 পাতা আসার সমেয়, আগাছানাশেকর 

িম ণ, েযমন-k’িরিমuরন + েমটাসালিফuরন িমথাiল pিত েহkের 4 gাম pেয়াগ করেত হয়। 
ধান-ডাল জাতীয় ফসল/েতল ফসল শসয্kম 
• ধােনর পের রিব ফসেলর জনয্ সবুজ সার, েযমন-ধi া জােতর গাছ eবং গােছর সবুজ পাতাi 

সবুজ সােরর কাজ কের eবং e িল রিব ফসেলর জনয্ uপকারী। 
• শসয্kেমর pথম শেসয্ 60 েকিজ ফসফরাস রক ফসেফট িহেসেব িদেত হয় eবং শসয্kেমর 

িdতীয় শসয্i ফসেফট সার pেয়াগ করেত হয় না। 
পাবর্তয্ a েলর জনয্ শসয্kম 
   পাবর্তয্ a েলর 25-40% ঢালু জিমর জনয্-বষর্ার েমৗসুেম নীেচর শসয্kম েমেন চলেত পারা যায়ঃ 
   1)  সরাসির বপন করা আuশ ধান (iংলংিকির)-রাiসিরষা (জাত িট eস 38) 
   2) সরাসির বপন করা আuশ ধান (iংলংিকির)-মাস কলাi (জাত েক iu 31) 
পােথর্িনয়ােমর িনয়ntণ 
পােথর্িনয়াম যােক গাজর গাছ বেল জানা যায় পৃিথবীর সাতটা ধবংসকারী আগাছার েভতেরর eকটা। ei 

আগাছাটাi মানুেষর শরীের eলািজর্ , হাঁপািন আিদ েরােগর সৃি  কের। ei আগাছাটা েমিkেকা, oেয়  iিnজ, 

utর eবং দিkণ আেমিরকার sানীয় uিdদ। eটা আেমিরকা েথেক আমদািন করা গেমর জাত িপ eল 480 র 

সে  িম ণ হেয় 1956 চেন ভারেত eেসিছল। তারপের কম সমেয়র মেধয্i aসেমর িবিভn জায়গাi ছিড়েয় 
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পিরিশ  1 
aসেমর কৃিষ জলবায়ু পিরমnল 

 
iu (U) uc bhপুt uপতয্কা 

eল (L) িনm bhপুt uপতয্কা 

িস (C) মধয্ bhপুt uপতয্কা 

eন (N) utরতীেরর সমভূিম 

িব (B) বরাক uপতয্কা 

eiস (H) পাবর্তয্ a ল 
  

পিরিশ  2 
িনিষd কীটনাশেকর তািলকা 

kিমক সংখয্া কীটনাশক/ছtাকনাশেকর  নাম pধান বয্বহার কার িব েd ফলpসূ 
1 ফ’র◌্যাট কীটনাশক কীটপত  
2 ফসমািদন কীটনাশক কীটপত  
3 কারব’ফুরন কীটনাশক কীটপত  
4 দাik’র’ভস কীটনাশক কীটপত  
5 eিদেফনফ’স কীটনাশক কীটপত  
6 মন’kট’ফস কীটনাশক কীটপত  
7 ায়ােযাফ’স কীটনাশক কীটপত  
8 িজংক ফসেফট কীটনাশক কীটপত  
9 কাবর্ািরল কীটনাশক কীটপত  
10 কােবর্াসালফন কীটনাশক কীটপত  
11 কপার aিkk’রাiড ছtাকনাশক ছtাক 
12 চাiেমাkািনল ছtাকনাশক ছtাক 
13 চাiপারেমি ন কীটনাশক কীটপত  
14 েডlােমি ন কীটনাশক কীটপত  
15 িফেpািনল কীটনাশক কীটপত  
16 iিমডাkিpড কীটনাশক কীটপত  
17 েমটালািkল ছtাকনাশক ছtাক 
18 p’েফেনাফস কীটনাশক কীটপত  
19 p’িপক’নাজল ছtাকনাশক ছtাক 
20 kiনালফস কীটনাশক কীটপত  
21 েটবুক’নাজল ছtাকনাশক ছtাক 
22 াiেডমফর্  ছtাকনাশক ছtাক 
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পিরিশ  3 
কীটনাশক eবং মাকড়নাশেকর pােয়ািগক eবং বয্বসািয়ক নাম 

pােয়ািগক  নাম eবং িম ণ বয্বসািয়ক নাম 
কীটনাশক 
aরগান’k’িরন ে ণী  
en’সালফান 35 iিস থায়’েদন, েদিভসালফান, en’সালফান, আসাফান, েহkাসালফান, sীদ, en’বীর, 

থায়’েনল, en’সান,eগেসল 35, ডন 35, en’িচন, en’মাল 350, en’েসট, 
en’টাফ, en’িবপ, পারাসালফান, েপিরসালফান, আলফাসালফান, িsকসালফান 

িলেnন 20 iিস eg’িলেnন, েদবীদয়াল, িলেnন 20 iিস, ুকা িলেnন, িকলেজk 6.5 ডিbu িপ, 
গামা 001 

aরগান’ফসফরাস ে ণী 
ডাik’র’ভস 76% 
ডিbu/ডিbu iিস 

নভুান, িদভাপ 100, ফািs 76 iিস, েgাভান, কারেভk সুপার, েভেপািমন, সুk’র 

ডাiিমথ’েয়ট র’গ’র, তারা 909, দারাগ’র 30 iিস, েদমািচন, িদেমসান, িদেমােকন 30, িদবীর, 
েহkাগ’র, েমেথািভপ, েপরী িদেমট 

েফিন ’িথয়ন 50 iিস সুিমিথয়ন, eক’িথয়ন, ফিলিথয়ন, 50, eg’িথয়ন, েহkােফন, েরনট’িকল, 
সাn’িথয়ন, uৎকল েফিন ’িথয়ন   

মালািথয়ন 5% ডাs 50 iিস চাiিথয়ন, েদিবমl, আgাচাiড, মালাফ’স, মালাটাফ, লkয্ 50 iিস, িহলিথয়ন, 
eg’মাল 50, িরকিথয়ন, k’পমাল 5 িড, আলফয্ািথয়ন 

k’র’পাiিরফস 20 iিস েbজ, k’র’সান, k’রিভপ, kািসক 20, ডারসবান, েফনটম 20iিস, গয়াk’র, গ’l 
25 iিস, g’েবন, েক-বান, িলেথল, িমগ 20 iিস, পাiিরভল, রাডার 20, sাiক 20 
iিস, সুবান 20 iিস, াiেচল 20 iিস, িt ল 20 iিস, ডারেমট, ক’র’েবন, 
েপsােবন, কারেগােবন, eg’ফ’স, বান 

পারািথয়ন িমথাiল 20% ডাs 
50 iিস 

ফিলডল, েমটািসড 50 iিস, eg’গ’l eg’িথয়ন, ডারািচড 50 iিস, েদিবিথয়ন, 
g’িচড,েকিমড’ল, িমসাiল 50, িরকিমথাiল, আলফয্ািমথাiল, সুতািচড 

aিkিডেমটন-িমথাiল 25 iিস েমটাসাiটk, হাiময্াk, েকমটk 25 iিস, েমটামল 250, টk 25, সুপারিকলার 25 
iিস  

েফিনিথয়ন 100 iিস েলবািচড 1000  
ডায়ািজন’ন 10 িজ বাসুিডন, েদিবিজন’ন, িডটাফ, সুজ’ন, িবনাশ  
ফরম’িথয়ন 25 iিস eনিথয়’, সাn’িথয়ন  
ফসাল’ন 35 iিস জ’ল’ন 35 iিস  
ৈজব কীটনাশক 
বয্ািসলাস থিুরনিজেয়িnস জাত 
কারসতািক 

েডলিফন, হl 

মাকড়নাশক 
ডাiক’ফ’ল 18.5% iিস েকলেথন, কেনর্ল-eস, িডক’ম’ল 185, িডuমাiট, য্াস 18.5 iিস, েহkােকল, 

হnােকল, হাiক’ফ’ল 
aরগান’ফসফরাস 
eিথয়ন eিথয়ন 50 iিস, eকার’ন, ধনিুমট, ফসর্ 50 iিস, ফসমাiট, g’িমট, eম আi িট 

505, িরকিমট, আলফয্ািমট, মাiট 50 iিস, েটেফিথয়ন, বীর 
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পিরিশ  4 
আগাছানাশক/আিnবায়’িটক/uিdদজাত dবয্/enাগিনে র pােয়ািগক eবং বয্বসািয়ক নাম 

pােয়ািগক নাম eবং িম ণ বয্বসািয়ক নাম 
েমৗিলক aৈজব সালফার েযৗগ 
িসk করেত পারা সালফার েহkাস’ল, থায়’িভট, সালেফk, eিkসালফ, আp,ু ক’সােভট-িডeফ, 

মাik’সালফ, িমেটk eস, েপs’ সালফার 80 ডিbu িপ, সালফাসান, 
সালফার 85 ডিbu িপ 

aৈজব সালফার (কাবর্ােমট) 
মানক’েজব ডাiেথন eম-45, in’িফল eম-45, eিবস eম-45, uেথন eম-45, 

eিমেকােজব, দারা eম-45, ধনকুা eম-45, িহলেথন eম-45, হ’nােজব 
eম-45, কািময়াব 75 ডিbu িপ, কিহনরু eম-45, কিসব, মান’িচন, 
মানক’িভল 75, মানেজট 75, েপরী eম-45, pধান 75 ডিbu িপ, 
রসায়ন eম-45, েরজ eম-45, সয্াn’েজব, েসিভ  eম-45 শিkমান, 
িশl 75 sশর্, বীর eম-45, েজব 75, েজbা, েজবেটন, িজরাম kমান 
eল, eg’রাম, ফুরাম, িজেনব ডাiেথন েজড-78 

িভnচিkত (Heterocyclic) নাi ’েজনাস েযৗগ 
কাpান কাpান 75 ডিbu িপ, কয্াpাফ 75 ডিbu িপ, েহkাকয্াপ, কিহকয্াপ, 

ফাiেটাকয্াপ, ট’পাস 
িবিবধ ছtাকনাশক 
িডনকয্াপ কারােথন 
পdিতগত ছtাকনাশক 
কারবােnিজম বয্ািভি ন 50 ডিbu িপ, বয্ািভি ন 5 িজ, েডর’সাল, ধনিুsন, aিg, 

eক’িজম, েবনসান, কারিসন, পিলি ন 500, াকর্  50 ডিbu িপ, েsন, 
ভলিজম,  

কাবর্’িসন িভটােভk, িহlােভk 
পাiর’kiলন ফনগ’েরন 
থায়’ফয্ােনট িমথাiল টপিসন- eম 70 ডিbu িপ, র’ক’ 70 ডিbu িপ, eলাটর্ , েবয়েনট, 

ময্ািkম, িমলডুিভপ 
াiচাikাজ’ল বীম, ুপার 

আi িব িপ িকটািজন 50 iিস 
েহkাক’নাজ’ল িসতারা, েহkাজ’ল, মnাফ, কnাফ 
pিপেনব enাক’ল 
সংিমি ত ছtাকনাশক (সংিম ণ) 
কারবােnিজম 12% + মানক’েজব 63% সাফ, কেmিনয়ন 
আিnবায়’িটক 
sয্াপেটামাiিসন সালেফট + ে টাচাiিkন  sয্াপেটাচাiিkন 
হাi ’িk kiেনািলন en’ক’ন-eম 
ছtাক আিnবায়’িটক  
েভিলডামাiিসন শীথমার 
uিdদজাত সামgী 
  
িনম সামgী akক, িনমাজল, িনম গ’l, িনিমন (িনম েতল)  
েলব ুঘাস জাত সামgী oয়ািনস  
িবেরাধী (Antagonists) সামgী 
িসuড’েমানাস ু েরিসn িনভর্ র সামgী বায়’ফ’র-িপ eফ (জয়ভা িকরণ), িসয়ড’ক’ন  
াiক’ডারমা িনভর্ র সামgী বাiিকuর eফ, ি চ-ek িপ, িভিরক’ন-eল, বায়’ডারমা, াiক’sার 
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পিরিশ  5 
ছtাকনাশেকর pােয়ািগক eবং বয্বসািয়ক নাম 

pােয়ািগক  নাম eবং িম ণ বয্বসািয়ক নাম 

2, 4-িড ফারন’k’ন, 2, 4-িড/28eল, eg’ড’ন 48, eg’ড’ন 18  
ডিbu িপ, eg’uiড 34 iিস, aলাuট 34 iিস, েসিmয়ন 78 
eস eল, কাট-আuট, হাবর্’িনল 34 iিস, নকuiড 38, 
uiডবানর্ 38 iিস 

বুটাk’র পাn, েডলk’র, eg’k’র 50 iিস, eলাk’র, েটর, বুটািকল 50, 
িবলk’র, বুk’র, বাmার 50, বুটািচন, বুটাবীর, বুটাম’ল 500, 
দারাk’র 50 iিস, িহlাk’র 50 iিস, াপ 50 uiডিকল, 

ু k’রািলন বাসািলম 

ডাiর’ম কারেমk, ডাiর’ন, eg’েমk,-ডাiর’ন ডিbu িপ, kাস, ু 80 
ডিbu িপ 

আ াজাiন আল াফ, আ াম’ল 500, েমবাজাiন, েসালােনা 50 ডিbu িপ, 
সৃজন 

দালাপ’ন েদাপ’ন, দালাp’ন 

আiেসাp’টুর’ন gািমন’ন, eেরল’ন, েতৗরাস, েডলর’ন, g’ল’ন, eভ’িনল, 
িবলর’ন 75 ডিbu িপ, দারার’ন 75 ডিbu িপ, ধর, গ’l 
ময্ােডল, আiেসাপার, হারাg’ন 75, িহলp’টুর’ন 75 ডিbu িপ, 
আiেসা 50, আiেসািচন, আiেসািভপ, আiেসাগাডর্  75 ডিbu 
িপ, আiেসািকল, আiেসাম’ল 750, আiেসাবীর, ন’িচল’ন 75 

িসমাজাiন েটফাজাiন, ekয়াজাiন, েসলুয্ট 50 ডিbu িপ, uiেডk 

েমথােব থায়াজরু’ন ি বুিনল 

েpিটk’র িরিফত 

eিনল’ফ’স eর’িজন, eিনন’গাডর্ , eিনল’িকল 30, eিনল’টাফ, eিনলবীর, 
eভাiল 30 iিস, ধনুম’ন, সদর্ ার গাডর্ , ং 30 iিস, সূযর্, 
uiড’িনল 

  



 

aসম কৃিষ বািণজয্ eবং gাময্ পাnকরণ pকেlর aধীেন সংকিলত 207 
 

aসেমর িনবর্ািচত শেসয্র কৃিষ পdিত 

পিরিশ  6 
i ঁদরুনাশেকর pােয়ািগক eবং বয্বসািয়ক নাম 

pােয়ািগক  নাম eবং িম ণ বয্বসািয়ক নাম 

i ঁদরুনাশক 
eলুিমিনয়াম ফসফাiড েকলফ’স, ফসটিkন, kiকফ’স,  
oয়ারফািরন রাটাি ন, েরাডাফািরন, oয়ারফািরন 
সুk েপাষক িম ণ ােসল, eg’িমন, ব’রাk সালেফট, িজংক সালেফট 

 

পিরিশ  7 
পাnকরণ তািলকা (েপাষক-সার) 

1 েকিজ নাi ’েজন 2.17 েকিজ iuিরয়া 
1 েকিজ ফসফরাস 6.25 েকিজ eকক সুপার ফসেফট 
1 েকিজ পটাশ 1.66 েকিজ িমuেরট aব পটাশ 
1 েকিজ ডাi eেমািনয়াম ফসেফট 2.875 েকিজ eকক সুপার ফসেফট eবং 400 

gাম iuিরয়া 
1 েকিজ নাi ’েজন+ 1 েকিজ ফসফরাস+ 1 েকিজ পটাশ 6.66 েকিজ সালফালা (15-15-15) 
 

 
 

পিরিশ  8 
পাnকরণ তািলকা (জিমর মাপ) 

1 েহkর = 7.5 িবঘা =10,000 বগর্ িমটার 
1 কাঠা = 0.2 িবঘা = 267 বগর্ িমটার 
1 িবঘা = 0.13 েহkর 

= 5 কাঠা 
= 1333 বগর্ িমটার 
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পিরিশ  9 
সাের েপাষেকর পিরমাণ 

 
ৈজব সার/রাসায়িনক সার নাi ’েজন ফসফরাস পটাশ 

1. খামারজাত সার 0.4 0.3 0.2 
2. পচন সার 0.5 0.25 0.5 
3. েগাবর সার  0.5 0.2 0.4 
4. মুগর্ী ফােমর্র সার 1.6 1.5 0.9 
5. েভড়ার েগাবর 0.8 0.6 0.3 
6. তুলার বীেজর ৈখল 3.9 1.8 1.6 
7. িচনাবাদােমর ৈখল  4-5 2.0 1.5 
8. েরিড়র ৈখল 4-5 2.0 1.9 
9. িনম ৈখল 5-6 1.8 2.0 
10. সিরষার ৈখল 4-5 1.8 2.0 
11.  কেনা মােছর ড়া 4-10 4-8 0.3-1.5 
12. হােড়র ড়া 3-4 20-22 - 
13. eেমািনয়াম সালেফট 20 - - 
14. eেমািনয়াম k’রাiড 24-26 - - 
15. eেমািনয়াম ফসেফট 16 20 - 
16. iuিরয়া 46 - - 
17. েকলিসয়াম eেমািনয়াম নাiে ট 20 - - 
18. পটািশয়াম নাiে ট 14 - 44.4 
19. পটািশয়াম eেমািনয়াম নাiে ট 16 - 28 
20. সুপার ফসেফট (eকক) - 16 - 
21. সুপার ফসেফট (ৈdত) - 16 - 
22. সুপার ফসেফট (িতিন ন) - 32 - 
23.  রক ফসেফট  - 48 - 
24. িমuেরট aব পটাশ - 60 - 
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পিরিশ  –10 
কেয়কটা aগতানগুিতক ৈজব কীটনাশেকর psিত 

ক) তামােকর kাথ (Tobacco decoction):  
শাক-সbীর জাব েপাকা eবং aনয্ নরম শরীেরর েপাকামাকেড়র িব েd তামােকর kাথ কাজ েদয়। 
ei kাথ নীেচর পdিত psত করা যায়ঃ   
1. তামােকর 500gাম aবিশ াংশ 4.5 িলটার জেল 24 ঘ া িভিজেয় রাখেত হয়।  
2. সাধারণ চাবােনর 120gাম টুকেরা টুকেরা কের aনয্ eকটা পােt জেল গিলেয় িনেয়  তামােকর kােথর সে  
pবল েজাের নািড়েয়-ছািড়েয় িমিশেয় িদেত হয়। েspিয়ংেয়র আেগ িম ণটা 6-7 ণ পাতলা কের িনেত হয়। 
খ) িনমবীেজর শাঁেসর িনযর্াস (Suspension)  
eটাi প পাল, ফিড়ং eবং aনয্ েছাষক েপাকা-িবেশষতঃ pজাপিত জাতীয় েপাকার েখদােত সাহাযর্ কের। ei 
িনযর্াসেক নীেচর পdিত psত করা যায়ঃ   

1. িনমবীেজর শাঁস িল েমাটা ধরেনর ঁেড়া বানােত হয়।  
2. ei িনযর্াসটা 0.1 to 0.3% ঘনীকরণ কের িনেল কাজ েদয় (0.1%  িনযর্াস বানােত pিত িলটার জেল 1 
gাম িনম বীেজর pেয়াজন। 
3. দরকারী েজােখর িনেমর ঁেড়া eকটা মসিলেনর থিলেত িনেয় pেয়াজনীয় পিরমােণর জল বািl eকটােত 
িনেয় 12 ঘnার মেতা িভিজেয় রাখেত হয়। 
4. তারপের, মসিলেনর থিলটা বার বার েসi জেল ডুিবেয় থিলটা েথেক েবিরেয় আসা জলটা পাতলা-বাদামী 
না হoয়া পযর্য্n েচেপ থাকেত হয়। ei ভােব psত করা িনযর্াস বয্বহার করেত পারা যায়। 
 

গ) েকেরািসন িনযর্াস (Emulsion): 
ei কীটনাশকটাi ব  চুিষেয় খাoয়া েপাকা-মাকেড়র িব েd কাজ েদয়।  
eটােক নীেচর পdিত psত করা যায়ঃ   
1. সাধারণ চাবােনর 500 gাম েছাট েছাট টুকেরা কের 4.5 িলটার গরম জেল গিলেয় িনেত হয়।  
2. তারপর িম ণটা ঠা া কের িনেত হয়।  
3. 9 িলটার েকেরািসন ei িম েণ েযাগ কের pবল েজাের নািড়েয়-ছািড়েয় িমিশেয় িনেত হয়। ei িম ণটা 

তারপর 15-20 ণ পাতলা কের েspর জনয্ বয্বহার করেত পারা যায়। 
ঘ) িহং –হলুেদর িম ণ 
ei িম ণটা টময্ােটার বয্াকেটিরয়াজিনত ঢেল পড়া েরাগ িনয়ntেণ বয্বহার করা হয়। চােষর জিম ei িম ণটা 

িদেয় চারা েরাপেণর 15, 30 eবং 45 িদন পের িভিজেয় িদেত হয়।  
eটােক নীেচর পdিত psত করা যায়ঃ   
1. িহং o হলুদ ঁেড়া কের িনেত হয়।  
2. ঁেড়া কের েনoয়া 1.5 gাম িহং eবং 5 gাম হলুদ al জেল িলেয় িনেত হয়। 
3. ei িম ণটা pেয়াজনীয় জল েযাগ িদেয় 10 িলটার পিরমােণর বািনেয় িনেত হয়।  
4. eরপের িম ণটা জিম েভজােনার জনয্ pেয়াগ করেত পারা যায়। 
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পিরিশ  – 11 
কেয়কটা pচিলত ছtাকনাশেকর psতকরণ  

ক. েবােডর্ া িম ণ  1% (Bordeaux mixture 1%): 
1) 100 gাম  ঁেড়া তঁুিতয়া (copper sulphate) e ্কটা pািsেকর বািlেত 5 িলটার জেল েল িনেত হয়। 
2) aনয্ eকটা pািsেকর বািlেত 5 িলটার জেল 100gাম চুন েল িনেত হয়। 
3) তৃতীয় pািsেকর বািl eকটােত তঁুিতয়ার িম ণ eবং চুেনর িম ণ েঢেল িনেয় ধীের ধীের নাড়াচাড়া করেত 
হয়। দ’ুেটা িম ণ েযাগ করার ফেল 10িলটার পিরমােণর িম ণ পাoয়া যােব।  
িম ণটা pেয়ােগর আেগ েভেস থাকা বা বািlর তলায় পের থাকা েল না যাoয়া তঁুিতয়া সিরেয় িনেত হয় কারণ 
eমন তঁুিতয়া uিdেদর জনয্ িবষাk। িম ণটাi eকখানা চকচেক েছারা ডুিবেয় েচারাখানােত লাল ডাগ েলেগ 

থাকেল চুন েযাগ িদেয় থাকেত হেব যতkণ পযর্n েচারাখানা েথেক লাল ডাগ না যায়।  
B. েবােডর্ া েলi (Bordeaux paste): 

100gাম তঁুিতয়া eবং 100 gাম চুন দ’ুেটা আলাদা pািsেকর পাtেত 500 িলটার জেল িলেয় িনেত হয়। তৃতীয় 

পাt eকটায় দ’ুেটা িম ণ িমিশেয় eক িলটাের েলi বািনেয় িনেত পারা যায়। 
 

পিরিশ   –12 
চােষ pেয়াগ করা রাসায়িনেকর সুkমাtায় psিত eবং  মাপেজাপ 

সুkমাtায় psিত  
1 িলটার জেল 1 িমিলgাম uপাদান= 1 aংশ pিত িমিলয়ন (million বা 10 লাখ) (ppm)  
চােষ pেয়াগ করা রাসায়িনেকর মাপেজাপ 
1 চা-চামচ তরল রাসায়িনক = 5 িমিল (আnাজ) 
1 েদশলাi-বাk ঁেড়া রাসায়িনক  = 7-9 gাম (আnাজ) 
 

পিরিশ  –13 
কীটনাশক মাপা সূt 

                                    aমা( RR) × েk (A )× 100 
1) pেয়াজনীয় কীটনাশক       =    ——————————— 
                                % সিkয় uপাদান (a.i.)  
েযখােন, aমা (RR) = aনুেমািদত মাtা (Recommended rate)     
 েkt (A) = মািটর পিরমাণ (েহkর) (Area in ha) 
 % সিkয় uপাদান (% a.i.)  = িম েণ সিkয় uপাদােনর শতাংশ (Per cent active ingredient in the 
formulation) 
                         আঘ (DC) x 100 
2) pিত িলটার জেল কীটনাশেকর পিরমাণ (িমিল)      =    ———————————— 
                                                                                                    % সিkয় uপাদান (a.i.)  
েযখােন, আঘ( DC) = আবশয্ক ঘনীকরণ (Desired concentration) (%) 
% সিkয় uপাদান (% a.i.)  = িম েণ সিkয় uপাদােনর শতাংশ (Per cent active ingredient in the 
formulation) 
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পিরিশ  –14 
eক িলটার জেল েমশােনার জনয্ uপযkু ঘনীকরেণর কীটনাশেকর েsp িম ণ 

psিতর তৎকালীন তািলকা 
কীটনাশেক 
িবেষর মাtা 

(%) 

েsp িম েণর pেয়াজনীয় ঘনীকরণ (%)  
0.01 0.02    0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

10 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 
15 0.67 1.33 2.00 2.67 3.33 4.00 4.67 5.33 6.00 6.67 13.33 20.00 26.67 33.33 
20 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 
25 0.40 0.80 2.00 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 
30 0.33 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33 6.60 9.90 13.33 16.67 
45 0.22 0.44 0.89 0.88 1.11 1.33 1.56 1.78 2.00 2.22 4.44 6.66 8.89 11.11 
50 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 
55 0.18 0.36 0.55 0.73 0.93 1.10 1.27 1.45 1.64 1.81 3.64 5.45 7.27 9.09 
60 0.17 0.33 0.50 0.67 0.83 1.00 1.17 1.33 1.50 1.67 3.33 5.00 6.67 8.33 
65 0.15 0.31 0.46 0.61 0.73 0.92 1.08 1.23 1.38 1.54 3.08 4.62 6.15 7.69 
70 0.14 0.29 0.43 0.57 0.71 0.86 1.00 1.14 1.28 1.42 2.85 4.28 5.71 7.14 
75 0.13 0.27 0.41 0.53 0.67 0.80 0.93 1.07 1.20 1.33 2.67 4.00 5.33 6.67 
80 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.89 1.00 1.13 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 
85 0.12 0.24 0.35 0.47 0.59 0.71 0.82 0.94 1.06 1.18 2.35 3.53 4.71 5.88 
90 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 1.11 2.22 3.33 4.44 5.55 
95 0.11 0.21 0.32 0.42 0.53 0.63 0.74 0.84 0.95 1.05 2.11 3.16 4.21 5.26 
100 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

 
পিরিশ  –15 (ক) 

uc uৎপাদনশীল আuশ ধােনর pিত েহkর 60 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ aনুেমািদত সােরর 
তৎকালীন তািলকা 

kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ 

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 

1 150 2.5 110 192.8 33.3 101.0 25.7 4.4 13.
5 

2 152 4.5 115 191.3 30.0 92.4 25.5 4.1 12.3 

3 154 6.5 120 189.8 26.8 83.9 25.3 3.8 11.2 

4 156 8.5 125 188.3 23.5 75.4 25.1 3.6 10.1 

5 158 10.5 130 186.8 20.2 66.9 24.9 2.7 8.9 

6 160 12.5 135 185.3 17.0 58.4 24.7 2.3 7.8 

7 162 14.5 140 183.8 13.7 49.9 24.5 1.8 6.7 

8 164 16.5 145 182.2 10.4 41.4 24.3 1.4 5.5 

9 166 28.5 150 180.7 7.2 32.9 24.1 1.0 4.4 

10 168 20.5 155 179.2 3.9 24.4 23.9 0.5 3.2 

11 170 22.5 160 177.7 0.6 15.9 23.7 0.1 2.1 

12 172 24.5 165 176.2 0 7.4 23.5 0 1.0 
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পিরিশ  –15 (খ) 
uc uৎপাদনশীল আuশ ধােনর pিত েহkর 70 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ 

aনুেমািদত সােরর তৎকালীন তািলকা 
kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ 

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
1 150 2.5 110 245.0 40.3 152.1 32.7 5.3 20.3 

2 152 4.5 115 243.4 36.0 143.6 32.5 4.9 19.1 

3 154 6.5 120 242.0 33.8 135.1 32.3 4.5 18.0 

4 156 8.5 125 240.4 30.5 126.6 32.1 4.0 16.9 

5 158 10.5 130 238.9 27.2 118.1 31.9 3.6 15.7 

6 160 12.5 135 237.4 23.0 109.6 31.7 3.2 14.6 

7 162 14.5 140 235.9 20.7 101.1 31.5 2.7 13.5 

8 164 16.5 145 234.4 17.4 92.5 31.3 2.3 12.3 

9 166 28.5 150 232.9 13.9 84.0 31.1 1.9 11.2 

10 168 20.5 155 23124 10.6 75.5 30.9 1.4 10.1 

11 170 22.5 160 229.9 7.3 67.0 30.7 1.0 8.9 

12 172 24.5 165 228.4 4.1 58.5 30.5 0.5 7.8 

পিরিশ  –16 (ক) 
বীজ েবানা রাi সিরষার pিত েহkর 10 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্  

aনুেমািদত সােরর তৎকালীন তািলকা 
kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
1 150 5.5 40 30.4 10.63 9.74 4.1 1.4 1.3 
2 152 7.5 45 29.6 8.48 6.03 3.9 1.1 0.8 
3 154 9.5 50 28.8 6.33 2.32 3.8 0.8 0.3 
4 156 11.5 55 28.0 4.18 0 3.7 0.6 0 
5 158 13.5 60 27.3 2.03 0 3.6 0.3 0 
6 160 15.5 65 26.5 0 0 3.5 0 0 
7 162 17.5 70 25.7 0 0 3.4 0 0 
8 164 19.5 75 24.9 0 0 3.3 0 0 
9 166 21.5 80 24.1 0 0 3.2 0 0 
10 168 23.5 85 23.3 0 0 3.1 0 0 
11 170 25.5 90 22.6 0 0 3.0 0 0 
12 172 27.5 95 21.8 0 0 2.9 0 0 
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পিরিশ  –16 (খ) 
বীজ েবানা রাi সিরষার pিত েহkর 12 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ 

aনেুমািদত সােরর তৎকালীন তািলকা 

kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ 

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
1 150 5.5 40 51.12 14.35 18.68 6.8 1.9 1.5 

2 152 7.5 45 50.33 12.20 14.97 6.7 1.6 2.0 

3 154 9.5 50 49.55 10.05 11.26 6.6 1.4 1.5 

4 156 11.5 55 48.77 7.09 7.55 6.5 1.3 1.0 

5 158 13.5 60 47.99 5.75 3.85 6.4 1.1 0.5 

6 160 15.5 65 47.20 3.60 0.14 6.3 0.8 0 

7 162 17.5 70 46.42 1.46 0 6.2 0.5 0 

8 164 19.5 75 45.64 0 0 6.1 0.2 0 

9 166 21.5 80 44.85 0 0 6.0 0 0 

10 168 23.5 85 44.07 0 0 5.9 0 0 

11 170 25.5 90 43.29 0 0 5.8 0 0 

12 172 27.5 95 42.50 0 0 5.7 0 0 

পিরিশ  –16 (গ) 
বীজ েবানা িবলিmত রাi সিরষার pিত েহkর 10 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ 

aনেুমািদত সােরর তৎকালীন তািলকা 

kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ 

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
1 150 5.5 60.5 32.34 41.10 37.50 4.3 5.5 5.0 
2 152 7.5 65.5 31.80 34.83 33.59 4.2 4.6 4.5 
3 154 9.5 70.5 31.27 28.56 29.69 4.2 3.8 4.0 
4 156 11.5 75.5 30.74 22.29 25.79 4.1 3.0 3.4 
5 158 13.5 80.5 30.21 16.03 21.88 4.0 2.1 2.9 
6 160 15.5 85.5 29.67 9.76 17.98 4.0 1.3 2.4 
7 162 17.5 90.5 29.14 3.49 14.07 3.9 0.5 1.9 
8 164 19.5 95.5 46.03 9.03 29.02 6.1 1.2 3.9 
9 166 21.5 100.5 45.50 2.76 25.11 6.1 0.4 3.3 
10 168 23.5 105.5 44.96 0 21.21 6.0 0 2.8 
11 170 25.5 110.5 44.43 0 17.31 5.9 0 2.3 
12 172 27.5 115.5 43.90 0 13.40 5.9 0 1.8 
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পিরিশ  –16 (ঘ) 
বীজ েবানা িবলিmত রাi সিরষার pিত েহkর 12 kinাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ aনুেমািদত সােরর তৎকালীন তািলকা 

kিমক 
নং 

মািট 
পরীkার 
মান eন 

মািট 
পরীkার 
মান িপ 

মািট 
পরীkার 
মান েক 

নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ নাi ’েজন 
 

ফসেফট পটাশ 

 েকিজ/েহkর েকিজ/েহkর েকিজ/িবঘা 
1 150 5.5 60.5 49.75 52.91 56.34 6.6 7.1 7.5 
2 152 7.5 65.5 49.22 46.64 52.44 6.6 6.2 7.0 
3 154 9.5 70.5 48.69 40.37 48.54 6.5 5.4 6.5 
4 156 11.5 75.5 48.16 34.10 44.63 6.4 4.5 6.0 
5 158 13.5 80.5 47.62 27.83 40.73 6.3 3.7 5.4 
6 160 15.5 85.5 47.09 21.57 36.83 6.3 2.9 4.9 
7 162 17.5 90.5 46.56 15.30 32.92 6.2 2.0 4.4 
8 164 19.5 95.5 46.03 9.03 29.02 6.1 1.2 3.9 
9 166 21.5 100.5 45.50 2.76 25.11 6.1 0.4 3.3 
10 168 23.5 105.5 44.96 0 21.21 6.0 0 2.8 
11 170 25.5 110.5 44.43 0 17.31 5.9 0 2.3 
12 172 27.5 115.5 43.90 0 13.40 5.9 0 1.8 

 
পিরিশ  –17  

uদয্ােনর িবিভn সামgীর েযাগােনর জনয্ সরকারী/েবসরকারী pিত ান 

সংsা uপলb সামgী 
1) শাক-সbী বীজ িবভাগ, ভারতীয় uদয্ান শসয্ 
pিত ান, 255 আপার পয্ােলস aসর্াডস, েবংগালু -
560080 

শাক-সbীর বীজ 

2) iেnা-আেমিরকান হাiিbড িসডস েকাং 
েপা  aিফস বk নং 7099, েবংগালু -560070 

uদয্ান শেসয্র সংকর বীজ/েরাপন সামgী 

3) জাতীয় বীজ িনগম িলিমেটড, বীজ ভবন, পুসা 
কমেpk িনu িদlী-110012 

শাক-সbীর বীজ 

4) aসম বীজ িনগম িলিমেটড য়াহাটী-22 uদয্ান শেসয্র সংকর বীজ/েরাপন সামgী 
5) ভারতীয় কৃিষ গেবষণা pিত ান 
পুসা িনu িদlী-110012 

uদয্ান শেসয্র সংকর বীজ/েরাপন সামgী 

6) ভারতীয় েপ ’েকিমকয্ালস করপ’েরসন 
ভােদাদরা-391346 

আল া ভায়’েলট ে িবলাiজড eল িড িপ i েgিজং, 
pয্ািsক হাuেসর জনয্ সামgী, pয্ািsক, মালিচং 
সামgী 

7) সাটন en সনস (iিnয়া) pা িল 
িড রােসল ীট কলকাতা-700071 

শাক-সbী eবং আলংকিরক uিdেদর বীজ/েরাপন 
সামgী 

8) মহারা  হাiিbড সীডস েকাং িল জালনা-431203 শাক-সbীর বীজ (মািহেকা সীডস) 
9) আেমিরকান িspং en েpিসং oয়াকর্ স pা িল  
েপা  aিফস বk নং 7602, মালাড, মুmাi-400064  

েspয়ার eবং ডাsার  
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পিরিশ -18 
aসম কৃিষ িব বদয্ালেয়র anগর্ত  িবিভn sােন aবিsত  কৃিষ িবjান েকnd o গেবষণা  

েকndসমূহর িঠকানা 
k 
নং 

নাম িঠকানা েযাগােযাগ 

1 কৃিষ িবjান েকnd, 
েযারহাট 

কলীয়াপানী, চাংমাi গাঁo, 
েযারহাট-785112 

েফানঃ  6002588722 
iেমiলঃ kvkjorhat@gmail.com 

kvk_jorhat@aau.ac.in 
2 কৃিষ িবjান েকnd, 

েগালাঘাট 
খুমটাi, েগালাঘাট-
785619 

েফানঃ  9435340387 
iেমiলঃ kvkgolaghat@gmail.com 

kvk_golaghat@aau.ac.in 
3 কৃিষ িবjান েকnd, 

িশবসাগর 
নািজরা, িশবসাগর-
785685 

েফানঃ  9613856696 
iেমiলঃ kvksivsagar@gmail.com 

kvk_sivsagar@aau.ac.in 
4 কৃিষ িবjান েকnd, 

িডbগড়  
লােহায়াল, িডbগড়-
786010  

েফানঃ  9435846490 
iেমiলঃ kvkdbr@gmail.com 

kvk_dibrugarh@aau.ac.in 
5 কৃিষ িবjান েকnd, 

িতিনচুকীয়া  
েগলাপুখুরী র’ড 
িতিনচুকীয়া-786125  

েফানঃ  0374-2300768 
9435672010 

iেমiলঃ kvktinsukia@gmail.com 
kvk_tinsukia@aau.ac.in 

6 কৃিষ িবjান েকnd, 
কাম প  

কাঁিহkিছ, য়াহাটী-
781017 

েফানঃ  0361-2842513 
iেমiলঃ kvkkamrup@gmail.com 

kvk_kamrup@aau.ac.in 
7 কৃিষ িবjান েকnd, 

দরং  
মংগলৈদ-784125  েফানঃ  8638890747 

iেমiলঃ kvkdarrangmangaldai@gmail.com 
kvk_mangaldai@aau.ac.in 

8 কৃিষ িবjান েকnd, 
বরেপটা 

হাuলী, বরেপটা-784125 েফানঃ  7002187133 
iেমiলঃ kvk_barpeta@aau.ac.in 

9 কৃিষ িবjান েকnd, 
নলবারী 

সিরয়হতলী, িমলনপুর 
নলবারী-781337 

েফানঃ  9957106378 
iেমiলঃ kvk_nalbari@aau.ac.in 

10 কৃিষ িবjান েকnd, 
ব াiগাঁo 

eম িজ র’ড, aভয়াপুরী,  
ব াiগাঁo-783384 

েফানঃ  03664-281094 
iেমiলঃ kvkbongaigaon@gmail.com 

kvk_bongaigaon@aau.ac.in
11 কৃিষ িবjান েকnd, 

ধুবুরী 
সাতেবর, িবলাসীপারা, 
ধুবুরী-783348 

েফানঃ  7002647880 
iেমiলঃ kvkdhubri@gmail.com 

kvk_dhubri@aau.ac.in 
 12 কৃিষ িবjান েকnd, 

বাকচা 
েধপার গাঁo, বাকচা-
781354 

েফানঃ 8638730743 
iেমiলঃ  kvk_baska@aau.ac.in 

13 কৃিষ িবjান েকnd, 
িচরাং 

কাজলগাঁo, িচরাং-
783385 

েফানঃ 9854071472 
9435120552 

iেমiলঃ kvk_chirang@aau.ac.in 
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14 কৃিষ িবjান েকnd, 
নগাঁo 

িশমলু ির, িচলংগণী, নগাঁo-
782002 

েফানঃ 9435066297 
iেমiলঃ kvknagaon@gmail.com 

kvk_nagaon@aau.ac.in 
15 কৃিষ িবjান েকnd, 

মিরগাঁo 
ঝারগাঁo, মিরগাঁo-
782411 

েফানঃ 7896028773 
iেমiলঃ kvkmorigaon@gmail.com 

kvk_morigaon@aau.ac.in 
16 কৃিষ িবjান েকnd, 

েশািণতপুর 
ন’পাম, েতজপুর-784028 েফানঃ 03612-267089 

9435521447 
iেমiলঃ kvk_sonitpur@aau.ac.in 

17 কৃিষ িবjান েকnd, 
লkীমপুর 

গ মূরীয়া গাঁo, ৈমদমীয়া, 
লkীমপুর-787032 

েফানঃ 7002701410 
iেমiলঃ kvklakhimpur@gmail.com 

kvk_lakhimpur@aau.ac.in 
18 কৃিষ িবjান েকnd, 

েধমাজী 
িচলাপথার, েজানাi িলংক 
র’ড েধমাজী-787059 

েফানঃ  9435092550 
iেমiলঃ kvk_dhemaji@aau.ac.in 

19 কৃিষ িবjান েকnd, 
কারিব আংলং 

িডফু, কারিব আংলং-
782462 

েফানঃ  9859824022 
iেমiলঃ kvkdiphu@gmail.com 

kvk_diphu@aau.ac.in 
20 কৃিষ িবjান েকnd, 

কাছার 
a নাচল, িশলচর-
788025 

েফানঃ  8134808256 
iেমiলঃ kvk_cachar@aau.ac.in  

21 কৃিষ িবjান েকnd, 
েকাকরাঝার 

েগাসাiগাঁo েকাকরাঝার-
783360 

েফানঃ  8638223072 
iেমiলঃ kvkkokrajhar@gmail.com 

kvk_kokrajhar@aau.ac.in 
22 কৃিষ িবjান েকnd, 

কিরমগ  
আকবরপুর কিরমগ -
788712 

েফানঃ  9436709040 
iেমiলঃ kvkkarimganj@gmail.com 

kvk_karimganj@aau.ac.in 
23 কৃিষ িবjান েকnd, 

oদাল ির 
লালপুল িব িট e িড 
oদাল ির-784514 

েফানঃ  9435348832 
8638855901 

iেমiলঃ kvkudalguri13@gmail.com 
kvk_udalguri@aau.ac.in 
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আ িলক গেবষণা েকnd 
 

k 
নং 

নাম িঠকানা েযাগােযাগ 

1 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

িততাবর 
েযারহাট-785632 

েফানঃ  9435090297 
iেমiলঃ rars_ttb@aau.ac.in 

2 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

িশমলু ির, িচলংগণী,নগাঁo-
782002 

েফানঃ  9435361783 
iেমiলঃ rars_shillongoni@aau.ac.in 

3 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

গ মূরীয়া গাঁo, ৈমদমীয়া, 
লkীমপুর-787032 

েফানঃ  9435387405 
iেমiলঃ rars_nl@aau.ac.in 

4 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

িডফু, কারিব আংলং-
782462 

েফানঃ  8638133782 
iেমiলঃ rars_diphu@aau.ac.in 

5 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

েগাসাiগাঁo েকাকরাঝার-
783360 

েফানঃ  7896793028 
iেমiলঃ rars_gosgn@aau.ac.in 

6 আ িলক গেবষণা 
েকnd 

আকবরপুর কিরমগ -
788712 

েফানঃ  9435327610 
iেমiলঃ rars_karimganj@aau.ac.in 

পণয্ গেবষণা েকnd 

1 uদয্ান শসয্ গেবষণা 
েকnd 

কাঁিহkিছ, য়াহাটী-781017 েফানঃ  9435224593 
iেমiলঃ hrs.kahikuchi@aau.ac.in 

2 kঁিহয়ার গেবষণা 
েকnd 

বুঢ়ািলকচন, েগালাঘাট-
785618 

েফানঃ  9954647021 
iেমiলঃ srs_blksn@aau.ac.in 

3 েট া গেবষণা েকnd েগলাপুখুরী র’ড িতিনচুকীয়া-
786125 

েফানঃ  9435031543 
iেমiলঃ crs_tsk@aau.ac.in 

4 ছাগল গেবষণা েকnd বণর্ীহাট, কাম প (েমে া)-
793101 

েফানঃ  9957103023 
iেমiলঃ grs.burnihat@aau.ac.in 

5 প ধন গেবষণা 
েকnd 

মিnরা, বরেপটা-781127 েফানঃ  6003145981 
iেমiলঃ lrs.ttb@aau.ac.in 
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পিরিশ -19 
িনিষd কীটনাশেকর িবকl 

 
k. 
সংখয্া 

িনিষd কীটনাশক শসয্ েপাকা-মাকড় িবকl েডাজ বািণিজয্ক নাম 

1. eিসেফট, 
েবনেফারাকাবর্, 
কাবর্’ফুরান, 
k’র’পাiিরফস, 
েডলটােমি ন, 
ডাiক’ফ’ল, 
ডাiিমেথােয়ট, 
মালািথয়ন, 
মন’k’েটাফ’স,  
িমেথামাiল, 
থাiিডয়’কাবর্, 
kiনালফস 
 

ধান মাজরা েপাকা, পাতা-েমাড়ােনা 
েপাকা, চুংগী েপাকা, নিলমািছ,  
পাতামািছ, পামির েপাকা, েলদা 
েপাকা 

ু েবনিডয়ামাiড 
39.35 eসিস   
 
ু েবনিডয়ামাiড 
20% ডিbuিজ 
 
থায়ােমথkাম 25 
ডিbuিজ 
 
k’রাeন ািনিলp’ল  
0.4 িজ 
 
k’রাeন ািনিলp’ল 
20 eসিস 
 
িফp’িনল 5 eসিস 
 

0.1% 
 
125 
gা/েহ 
 
100 
gা/েহ 
 
10 
েকিজ/েহ 
 
30 gা  a 
i/েহ 
 
370 
িমিল/েহ 

ু েবনিসক 
39.35 eসিস  
েফম 39.35 
eসিস  
 
ু টন 

 
eকতারা 25 
ডিbuিজ 
 
েফরেতরা 4 িজ 
 
রাiনয্ািkপাiর 
20 eসিস 
িরেজn 5 eসিস 

2. গাছ-ফিড়ং, পাতা-ফিড়ং, ি পস  iিমডাk’িpড 70% 
ডিbuিজ 
 
থায়ােমথkাম 25 
ডিbuিজ 

35 gা/েহ 
 
100 
gা/েহ 

eডমােয়র 70 
ডিbuিজ 
 
eকটারা 25 
ডিbuিজ 

3. গাnী েপাকা িনমাজল 1%  
িনম বীেজর শােহরা 
িনযর্াস 
@ 1500 ppm 

2-3 
িমিল/িল 
 
3-5 
িমিল/িল 
 

 

4. শাক-
সbী 

ডায়ম  বয্াক মথ, বাঁধাকিপ 
pজাপিত, জাবেপাকা 

k’রাeন ািনিলp’ল 
18.5 eসিস 
  
eমােমিkন 
েবনজ’েয়ট 5% 
eসিজ 
 
ু েবনিডয়ামাiড 
39.35 eসিস 

1 িমিল/3 
িল 
220 
gা/েহ 
 
0.1% 

ক’রােজন 18.5 
eস িস 
 
 
p’েkiম 
 
ু েবনিসক 
39.35 eসিস  
 
 

5. টময্ােটা ফল o ডগা িছdকারী 
েপাকা, ি পস, জয্ািসড, সাদা মািছ 
 
 

লাnা-চাiহাল’ি ন 
5% i িস 
eমােমিkন 
েবনজ’েয়ট 5% eস 
িজ 
থায়ােমথkাম 25 
ডিbu িজ 

150-
250/েহ 
220 
gাম/েহ 
 
26 a.i/েহ 

কয্ারােট 
p’েkiম 
 
eকতারা 25 
ডিbuিজ 
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6. েব ন ফল o ডগা িছdকারী েপাকা, 
জাবেপাকা, ি পস, 

লাnা-চাiহাল’ি ন 
5% i িস  
 
 
eমােমিkন 
েবনজ’েয়ট 5% eস 
িজ 
 
ু েবনিডয়ামাiড 
39.35 eস িস 

150-
250/েহ 
 
220 
gা/েহ 
 
 
0.1% 

কয্ারােট 
 
p’েkiম 
 
 
ু েবনিসক 
39.35 eস িস  
 

7.  েঢঁড়েসর জাবেপাকা, ি পস  eমােমিkন 
েবনেজেয়ট 5 eস 
িজ 
ু েবনিডয়ামাiড 
39.35 eস িস 

220 
gা/েহ 
 
0.1% 

p’েkiম 
 
ু েবনিসক 
39.35 eসিস  
 

8. আলরু জাবেপাকা, ি পস,কাটুi 
েপাকা, লাল িপপড়া 

থায়ােমথkাম 25 
ডিbu িজ 
 
k’িথয়ািনিডন 50 
ডিbঊ িড িজ 

26 k/েহ 
 
80 gাম 
ai/েহ 

eকতারা 25 
ডিbuিজ 
 
ডানট’সু 
 

 

পিরিশ -20 
িনিষd ছtাকনাশেকর িবকl 

 
k. 
সংখয্া 

িনিষd 
ছtাকনাশক 

িবকl েয িলর িব েd কাজ েদয় েডাজ বািণিজয্ক নাম 

1. কয্াpান 
 

কাবর্’িkন বীজ eবং মািট বািহত েরাগ 
েযমন- শাক-সbীর চারা সা, 
আলগা ভুয়াঝুল (loose smut), 
বাn েরাগ (bunt disease), পাতা 
েপাড়া  েরাগ  .  

2-2.5 gা/pিত 
েকিজ বীজ 

কাডান, 
পাডান, 
কানেভk 
 

k’র’থােলািনল 
75% ডিbu িপ 

ফুল/kঁিড় রkাকারী। আল,ু মিরচ, 
কলা, টেমেটার ডাuিন িমলিডu, 
aয্ান াকেনাজ, আগাম নাবী 
সা েরাগ , িবলিmত নাবী 

ধবসা, পাতার দাগ েরাগ eবং 

চারা সা। 

2 gা/িল বা 
800 gা/েহ 

 

কবচ, bােভা 
েজদeন, জটায়ু 

মােনব 80%  
ডিbu িপ 

ফুল/kঁিড়  রkাকারী। আল ুo 

টেমেটার আগাম নাবী সা েরাগ , 

িবলিmত নাবী ধবসা।  

2 gা/িল ডাiেথন eম-
22, মােনসান, 
মােনs 

2. কারেবnািজম eেজািss’িবন 
23% eসিস 
 

শাক-সbীর ফল পচা, আগা-মরা 
eবং পাuদারী িমলিডu।  

0.1% বা 

1িমিল/িলটার   . 

হয্ািরেটজ, 
eেজািssার, 
eেজািsেজান 
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াi ’িss’িবন 
25% ডিbuিপ 

েখালা পচা  েরাগ, পাতা েপাড়া  
পাতা bাs o শীষ bাs, ধােনর 
শীেষর বণর্হীনতা, টেমেটার আগাম

নাবী সা েরাগ , ডারী িমলিডo 

eবং aয্ান াকেনাজ।  

1-1.5 gা/িল নয্ািটেভা, ি n 
ছtাকনাশক 

3. িদেনাকাপ p’িপক’নােজাল 
25% iিস 

ধােনর েখাল েপাড়ার eবং 

ধানপাতার বাদামী দাগ েরাগ।  
আলরু bয্াক sাফর্  ( black scurf) 
েরাগ। 

0.1% বা 
1িমিল/িলটার   

িটl, uiন, 
ধান, p’িপকন, 
কmাস 

eপিsক’নােজাল  ধােনর েখাল েপাড়া। 0.1% বা 
1িমিল/িলটার   

েফnার 
 

4. ময্ানেকােজব ফারবাম 70% 
ডিbu িপ 

ফুল/kঁিড়  রkাকারী।  1 gা/িলটার ফারবাম আর 

56 

k’র’থােলািনল 
75% ডিbu িপ 

ফুল/kঁিড়  রkাকারী। 
আল,ু মিরচ, কলা, টেমেটা আিদর 

ডাuিন িমলিডu, aয্ান াকেনাজ, 
আগাম নাবী সা েরাগ , 
িবলিmত নাবী ধবসা, পাতার দাগ 
েরাগ eবং চারা সা 

2 gা/িল বা 
800 gা/েহ 

 

কবচ, bােভা 
েজদeন, জটায়ু 

5.  থায়’ফােনট 
িমথাiল 
 

েটবকু’নােজাল 
25.9% iিস 
 

ধােনর bয্াs o েখাল bয্াs। 
মিরেচর পাuডারী িমলিডu o 

ফল পচা 

0.1% বা 
1িমিল/িলটার   

ফিলকার, 
িকuর, 
াiবয্াs 

6. িথরাম নাবাম (ডাiেথন 
িড-14) 
  

শাক-সbীর পাতার দাগ, পাতা 
েপাড়া o ফল পচা েরাগ েথেক 

বাঁচার জনয্ বীজ েশাধন 

1.5িমিল/িলটার ডাiেথন* িড-
14, ডাiেথন* 
e-40 

বরেডা িমkার  আল ুo ে েটার আগাম নাবী 

সা েরাগ , িবলিmত নাবী ধবসা 
তামাক o সbীর ফেলর েরাগ, 

ডাuিন িমলিডu 

1%  িম ণ বরেডা, বরেডা 
িমkার 

7. িজেনব নাবাম (ডাiেথন 
িড-14) 

ধােনর েখাল েপাড়া, বাদামীদাগ 
েরাগ, bাs  

2 gা/িল  
 

পারেজট, 
নাবাসান, িspং 

বাক, েকম 
বাম 

ফারবাম 70% 
ডিbuিপ   

ফল, শাক-সbী, লাuজাতীয় ফল eবং 
আলংকিরক uিdেদর sয্াব, রাs, 
েমাl eবং ব  ছtাকজিনত েরাগ 
েথেক বাঁচেত পাতায় pেয়ােগর জনয্ 

1 gা/িল  
 

ফারবান আর 

56  

k’র’থােলািনল ফুল/kঁিড়  রkাকারী। 2 gা/িল বা কবচ, bােভা 
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75% ডিbuিপ আল,ু মিরচ, কলা, টেমেটা আিদর  

ডাuিন িমলিডu, aয্ান াকেনাজ, 
আগাম নাবী সা েরাগ , িবলিmত 
নাবী ধবসা, পাতার দাগ েরাগ 

eবং চারা সা 

800 gা/েহ 
 

েজদeন, জটায়ু 

8. িজরাম নাবাম (ডাiেথন 
িড-14) 

ফল শাক-সbীর ফুল েপাড়া, 
পাতা পাকােনা েরাগ 

2 gা/িল  পারেজট, 
নাবাসান, িspং 

বাক, েকম 
বাম 
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িনিষd শসয্কৃিমনাশেকর িবকl 

 
 
k. 
সংখয্া 

িনিষd 
শসয্কৃিমনাশক 

শসয্ িবকl েয িলর িব েd 
কাজ েদয় 

েডাজ বািণিজয্ক 
নাম 

1. কাবর্’ফুরান টেমেটা ু েয়নসালফন 2 
িজআর 

 
 

িশকঁড় িগট 
কৃিম 

 
 

1.5 েকিজ সিkয় 
uপাদান (a.i.)/েহkর 

িনিমটজ 

ধান কারাটাপ 
হাi ’k’রাiড 

4িজ 

িশকঁড় িগট 
কৃিম 

 
 

1.5 েকিজ সিkয় 
uপাদান (a.i.)/েহkর 

েবারগন 
eসিপ 
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িনিষd আগাছানাশেকর িবকl 

 
k. 

সংখয্া. 
িনিষd 

আগাছানাশক 
শসয্ িবকl েয িলর িব েd কাজ 

েদয় 
েডাজ বািণিজয্ক 

নাম 

1. 2,4- িড ধান বাisািরবয্াক 

স’িডয়াম 10% 
eসeল 

গিজেয় uঠার পর েছােটা 
পাতার  আগাছা ঘাস 
eবং িকছু বড় পাতার 

আগাছার জনয্ 

0.025 
েকিজ/েহkর 
0.025 kg/ha 

নিমিন 
েগাl, 
eেদারা 

2. আ াজাiন িবকl েনi 

3. বটুাk’র েpট্লাk’র 50% iিস 
           

গিজেয় uঠার আেগ 
েছােটা পাতার  আগাছা 
ঘাস eবং িকছু বড় 
পাতার আগাছার জনয্ 

 

0.75 েকিজ 
সিkয় uপাদান 

(a.i.)/েহkর 

িরেমাভ, 
িরিফট 

4. ডায়ুরন িবকl েনi 

5. aিk ’র’েফন িবকl েনi 

6. েপিnেমথািলন িবকl েনi 

7. সালফ’সালফুরন িবকl েনi 
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কৃতjতা jাপন 

ei পুিsকাখানায় কীট পতংগ, েরাগ বালাi eবং েরােগর লkেণর ব  ছিব েদoয়া হেয়েছ। ei ছিব িলর েবশ 

কেয়কিট িনেm uেlিখত িবিভn oেয়বসাiেটর মুk uৎস েথেক েনoয়া হেয়েছ। ei সব oেয়বসাiটেক 

পুিsকাখানা সবার uপেযাগী কের েতালায় েযাগান েদoয়া aবদােনর জনয্ ধনয্বাদ jাপন কেরিছ। ধান চােষর 
সিবেশষ psত করায় েদoয়া সহায় সহেযািগতার জনয্ আnঃরা ীয় ধান গেবষণা pিত ানেক ধনয্বাদ jাপন 
কেরিছ। ei পুিsকাখানা কৃষক eবং কৃিষ সমােজর সে  জিড়ত সব বয্িkর জনয্ uৎসিগর্ত eবং তােদর মেধয্ 

িবনামেূলয্ িবতরণ করা হেব। 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/GAP%20Turmeric.pdf https://cropprotectionnetwork.org https://beanipm.pbgworks.org 
http://agriculture.vic.gov.au https://cropscience.bayer.co.uk https://bugguide.net 
http://agridaksh.iasri.res.in https://cropwatch.unl.edu https://candidegardening.com 
http://agropedia.iitk.ac.in https://dissolve.com https://cropgenebank.sgrp.cgiar.org 
http://bulletin.ipm.illinois.edu https://docplayer.net https://www.forestryimages. 
http://digitalpubs.ext.vt.edu https://ediblesanmarcos.wordpress.com https://www.frontiersin.org 
http://eagri.org https://en.wikipedia.org https://www.gardeners.com 
http://entnemdept.ufl.edu https://eng.lbst.dk https://www.gardenfocused.co.uk 
http://farmextensionmanager.com https://extension.umn.edu https://www.gardeningknowhow.com 
http://idtools.org https://harvesttotable.com https://www.greenlife.co 
http://istudy.pk https://hort.extension.wisc.edu https://www.hgtv.com 
http://justlike.pro https://hortnews.extension.iastate.edu https://www.infonet-biovision.org 
http://kb.gramophone.in https://influentialpoints.com https://www.inhs.illinois.edu 
http://krishimala.com https://krishijagran.com https://www.invasive.org 
http://krishisewa.com https://marylandgrows.umd.edu https://www.ipmimages.org 
http://labs.russell.wisc.edu https://microcosmos.foldscope.com https://www.koppertus.com 
http://lepidoptera.butterflyhouse.com https://nptel.ac.in  https://www.legumematrix.com 
http://ncsupdicblog.blogspot.com https://ohioline.osu.edu https://www.manitobapulse.ca 
http://nrcb.res.in https://onvegetables.com https://www.mindenpictures.com 
http://picssr.com https://panpica.pw https://www.mysanantonio.com 
http://surverda.com https://pender.ces.ncsu.edu https://www.nasarri.go.ug 
http://u.osu.edu https://permatreat.com https://www.naturespot.org.uk 
http://vikaspedia.in https://phys.org https://www.nhm.ac.uk 
http://www.agroatlas.ru https://plantix.net https://www.planetnatural.com 
http://www.barrix.in https://plantpath.ifas.ufl.edu https://www.plantmanagementnetwork.org 
http://www.bigblogofgardening.com https://plantvillage.psu.edu https://www.plantwise.org 
http://www.davefenwick.com https://pnwhandbooks.org https://www.potatopro.com 
http://www.drmr.res.in https://potatoes.ahdb.org.uk https://www.reddit.com 
http://www.drysrhu.edu https://saskmustard.com https://www.researchgate.net 
http://www.gjournals.org https://seminis.co.uk https://www.rothamsted.ac.uk 
http://www.ipcbee.com https://spudsmart.com https://www.sciencedirect.com 
http://www.nbair.res.in https://thegolfclub.info https://www.semanticscholar.org 
http://www.ocfarmsupply.com https://u.osu.edu https://www.seminis-us.com 
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