
ব্রোকলি চোষের লিস্তোলরত বিিরণী 

ফসি : ব্রোকলি 

জোষতর নোম : িোলর ব্রোকলি-১ 

জনলিয় নোম : ব্নই 

উদ্ভোিনকোরী িলতষ্ঠোন : িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট (িোলর) 

গড় জীিনকোি িোয ়(লেন): ১০০-১১০ 

জোষতর ধরণ : উফশী 

জোষতর বিলশষ্ট্য : 

গষড় িলতটি লিক্রষয়োপষযোগী পুষ্পমঞ্জুরীর ওজন ৪৫০ গ্রোম, ব্যোস ১২.৫০ ব্স. লম. ও িম্বোয় ১৩.৯৩ ব্স. লম.। িলত ব্েক্টষর গড় ফিন িোয় ১২ 

টন। গোছ ঊর্দ্ধমুখী, পোতো সুস্পষ্ট্ খাঁজ লিলশষ্ট্ ও মখমি সবুজ িষণ ধর।  

শতক িলত ফিন (ষকলজ) : ৪৫ - ৫০ 

ব্েক্টর িলত ফিন (টন) : ১২ 

িলত শতক িীজতিোয় িীষজর পলরমোন : ২গ্রোম - 

উপষযোগী ভূলমর ব্েণী : মোঝোলর উচু 

উপষযোগী মোটি : ব্েোআঁশ, এষটি-ষেোআঁশ 

উৎপোেষনর ব্মৌসুম : রলি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য ব্সষেম্বর-মধ্য অষক্টোির 

ফসি ব্তোিোর সময় : 

 ব্রোপষণর ৬০-৯০ লেন পর  

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭।  

ফসি : ব্রোকলি 

পুলষ্ট্মোন : 

িলত ১০০ গ্রোম িাঁধোকলপষত ৯১.৯ গ্রোম পোলন, ১.৮ গ্রোম আলমে, ০.১ গ্রোম চলি ধ, ০.৬ গ্রোম খলনজ, ১.০ গ্রোম আঁশ, ৪.৬ গ্রোম ব্েতসোর রষয়ষছ। 

খলনজ িিষনর মষধ্য আষছ কযোিলসয়োম ৩৯ লমগ্রো, ম্যোগষনলসয়োম ১০ লমগ্রো, ফসফরোস ৪৪ লমগ্রো, ব্িৌে ০.৮ লমগ্রো, ব্সোলিয়োম ১৪.১ লমগ্রো, 

কপোর ০.০৮ লমগ্রো ও সোিফোর ৬৭ লমগ্রো।   

তষের উৎস : 

কৃলে িোইলর, কৃলে তে সোলভ ধস, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

িণ ধনো : ব্রোকলির চোরো িীজতিোয় উৎপোেন কষর জলমষত িোগোষনো েয়। 

ভোি িীজ লনি ধোচন : 

ব্রোপষণর িোয় দু’মোষসর মষধ্য গোষছ ফুি ব্েখো ব্েয।় শতকরো ৭০-৭৫ ভোগ ফি িো পি েলুে অথিো িোেোমী রঙ েষি িীজ সাংগ্রষের জন্য 

ফসি ব্কষট লনষত েষি। পলরপক্ক ফিসে গোছ সাংগ্রে কষর ছোয়োযুক্ত স্থোষন গোেো কষর রোখষত েষি। ২-৩ লেন পর ফিসে িাঁটোগুষিো উপর লনচ 

কষর আষরো ৩-৪ লেন গোেো কষর রোখষত েষি। 



িীজতিো িস্তুতকরণ : িীজতিোর আকোর ১ লমটোর পোষশ ও িম্বোয় ৩ লমটোর েওয়ো উলচত। সমপলরমোণ িোলি, মোটি ও বজিসোর লমলশষয় 

ঝুরোঝুরো কষর িীজতিো বতলর করষত েয়। 

 

 

িীজতিো পলরচচ ধো : িীজতিোয় চোরো ব্রোপষণর আষগ ৭/৮ লেন পূষি ধ িলত িীজতিোয় ১০০ গ্রোম ইউলরয়ো, ১৫০ গ্রোম টিএসলপ ও ১০০ গ্রোম 

এমওলপ সোর ভোিভোষি লমলশষয় লেষত েষি। পষর চোরো ঠিকমত নো িোড়ষি িলত িীজতিোয় িোয় ১০০ গ্রোম পলরমোণ ইউলরয়ো সোর লছটিষয় 

ব্েয়ো ভোি। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

চোেপর্দ্লত : 

গভীর ভোষি ৪-৫টি চোে লেষয় মোটি ঝুরঝুষর কষর বতলর করষত েষি। িীজ িপষনর ৩০-৩৫ লেন পর িো ৫/৬টি পোতো লিলশষ্ট্ ১০-১৫ 

ব্সলিলমটোর িম্বো চোরো সোধোরণত লিষকি ব্িিো জলমষত ব্রোপণ করষত েয়। তষি সুস্থ ও সিি েষি চোরো এক-ষেড় মোস িয়ষসর চোরো ব্রোপণ 

করো যোয়। ব্রোপষণর জন্য সোলর ব্থষক সোলর ২২ ইলি ও চোরো ব্থষক চোরো ১৮ ইলি দূরষে ব্রোপণ করষি ভোি ফি পোওয়ো যোয।় পোশোপোলশ 

দুটি ব্িষির মোষঝ ১ ফুট চওি়ো এিাং ৬ ইলি গভীর নোিো রোখষত েষি। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

মৃলিকো : 

পোলন জষম থোষকনো এমন উি ধর ব্োঁয়োশ ও এঁষটি মোটি।  

 

 

মৃলিকো পরীক্ষো গষিেণোগোষরর ঠিকোনো : 

মৃলিকো সম্পে উন্নয়ন ইনলিটিউট লিস্তোলরত জোনষত লিক করুন 

সোর পলরলচলত : 

সোর পলরলচলত সম্পষকধ লিস্তোলরত জোনষত লিক করুন 

 

 

ব্ভজোি সোর ব্চনোর উপোয় : 

ব্ভজোি সোর শনোক্তকরণ সম্পষকধ লিস্তোলরত জোনষত লিক করুন 

ব্ভজোি সোর ব্চনোর উপোয় লভলিও  

 

 

ফসষির সোর সুপোলরশ : 

িলত শতষক ১২৫ ব্কলজ ব্গোির সোর, ইউলরয়ো ১ ব্কলজ, টিএসলপ ৮০০ গ্রোম, এমওলপ ৬৫০ গ্রোম লেষত েষি। সম্পূণ ধ ব্গোির ও টি এস লপ সোর 

জলম বতলরর সময় িষয়োগ করষত েষি। ইউলরয়ো ও এমওলপ সোর ২ লকলস্তষত চোরো ব্রোপষণর ২০ ব্থষক ২৫ লেন পর একিোর এিাং ৩০ -৪০ 

লেন পর আর একিোর উপলর িষয়োগ করষত েষি। সোর ব্েওয়োর পরপর েোিকো ব্সচ লেষত েষি। 

অনিোইন সোর সুপোলরশ সম্পষকধ লিস্তোলরত জোনষত লিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

http://www.srdi.gov.bd/
http://aisekrishi.org/Pages/view/3
http://aisekrishi.org/Pages/view/1
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


ফসি : ব্রোকলি 

ব্সচ ব্যিস্থোপনো : 

১। উচ্চ ফিষনর জন্য চোরো ব্রোপষণর ২০-৩০ লেন পর ২-৩ টি ব্সচ লেষত েষি।  

২। ব্সচ পরিতী জলমষত “ব্জো” আসষি ব্রোকলির স্বোভোলিক বৃলর্দ্র জন্য মোটি চটো ব্ভষে লেষত েষি এিাং জলমর আগোছো মুক্ত রোখষত েষি। 

ব্সচ ও লনকোশ পর্দ্লত : 

1 : ব্রোকলির গোষছর সোলরর মোষঝ সোর ব্েয়োর পর সোলরর মোঝখোষনর মোটি তুষি দুপোশ ব্থষক গোষছর ব্গোড়োয় ব্টষন লেন। এষত ব্সচ ও 

লনকোষশর সুলিধো েয়। ব্খয়োি রোখুন জলমষত ব্যন পোলন ব্িলশ সময় ধষর জষম নো থোষক

 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭।  

ফসি : ব্রোকলি 

ব্সচ ব্যিস্থোপনো : 

১। উচ্চ ফিষনর জন্য চোরো ব্রোপষণর ২০-৩০ লেন পর ২-৩ টি ব্সচ লেষত েষি।  

২। ব্সচ পরিতী জলমষত “ব্জো” আসষি ব্রোকলির স্বোভোলিক বৃলর্দ্র জন্য মোটি চটো ব্ভষে লেষত েষি এিাং জলমর আগোছো মুক্ত রোখষত েষি। 

ব্সচ ও লনকোশ পর্দ্লত : 

1 : ব্রোকলির গোষছর সোলরর মোষঝ সোর ব্েয়োর পর সোলরর মোঝখোষনর মোটি তুষি দুপোশ ব্থষক গোষছর ব্গোড়োয় ব্টষন লেন। এষত ব্সচ ও 

লনকোষশর সুলিধো েয়। ব্খয়োি রোখুন জলমষত ব্যন পোলন ব্িলশ সময় ধষর জষম নো থোষক।

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭।  

ফসি : ব্রোকলি 

আগোছোর নোম : দুি ধো 

আগোছো জন্মোষনোর ব্মৌসুম : খলরষফ ব্িলশ িোষড়। খরো সইষত পোষর। এলিি ব্থষক জুিোইষয়র মোষঝ ফুি ব্ফোষট ও িীজ িোলি েয়।মোঝোলর 

ব্থষক উঁচু জলমসে িোয় সিখোষন এর লিচরণ। 

আগোছোর ধরন : িহুিে ধজীিী ঘোসজোতীয় িীরুৎ আগোছো। 

িলতকোষরর উপোয় : 

মোটির অগভীষর আগোছোর কন্দমূি লনড়োলন, ব্কোেোি, িোেি লেষয় ও েোতষড় তুষি শুলকষয় ব্মষর ব্ফলুন । 

তষের উৎস : 

েলক্ষণোিষির উপষযোগী কৃলে িযুলক্ত, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো কোউলিি, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসি : ব্রোকলি 

আগোছোর নোম : চোপড়ো ঘোস 

আগোছো জন্মোষনোর ব্মৌসুম : খলরষফ ব্িলশ িোষড়। ব্ম ব্থষক জুিোইষয়র মোষঝ ফুি ব্ফোষট ও িীজ িোলি েয় । 

আগোছোর ধরন : িহুিে ধজীিী ঘোসজোতীয় িীরুৎ আগোছো। 

 

িলতকোষরর উপোয় : 

মোটির অগভীষর আগোছোর কন্দমূি লনড়োলন, ব্কোেোি, িোেি লেষয় ও েোতষড় তুষি শুলকষয় ব্মষর ব্ফলুন । 



তষের উৎস : 

েলক্ষণোিষির উপষযোগী কৃলে িযুলক্ত, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো কোউলিি, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসি : ব্রোকলি 

িোাংিো মোষসর নোম : মোঘ 

ইাংষরলজ মোষসর নোম : ব্ফব্রুয়োরী 

ফসি ফিষনর সময়কোি : রলি 

দুষয ধোষগর নোম : ঘনকুয়োশো 

দুষয ধোগকোিীন/দুষয ধোগ পরিতী িস্তুলত : 

ছত্রোষকর আক্রমণ ব্েখো লেষি ম্যোনষকোষজি জোতীয় ছত্রোকনোশক (ষযমন িোইষথন এম-৪৫) ২০ গ্রোম ১০লিটোর পোলনষত লমলশষয় ৫শতক 

জলমষত গোষছ ব্ে করুন। 

দুষয ধোগ পূি ধিোতধো : িোড়ন্ত ফসি ব্তোিো। 

িস্তুলত : আিেোওয়োর কোরষণ ছত্রোক আক্রমণ েষত পোষর তোই লনয়লমত জলম পলরেশ ধন করষত েষি। 

তষের উৎস : 

েলক্ষণোিষির উপষযোগী কৃলে িযুলক্ত, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো কোউলিি, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসি : ব্রোকলি 

ব্পোকোর নোম : ব্রোষকোলির আলম ধওয়োম ধ 

ব্পোকো ব্চনোর উপোয় : এ ব্পোকোর লিমগুষিো গোেো কষর ছোষের টোইিষসর মত একটির উপর একটি সোজোষনো থোষক। কীড়ো েোিকো ব্থষক 

েলুেোভ সবুজ িষণ ধর। শরীষরর লপষের লেষক িম্বোিলম্বভোষি সমোন্তরোি লতনটি ব্িোরো েোগ থোষক। শরীষরর উভয় পোষশ দুটি িম্বোিলম্ব েোগ থোষক। 

ক্ষলতর ধরণ : লিম ব্থষক কীড়ো ব্ির েষয় পোতোয় একষত্র গোেো কষর থোষক এিাং পোতোর সবুজ অাংশ ব্খষয় িড় েষত থোষক । এভোষি খোওয়োর 

ফষি পোতো জোষির মত েষয় যোওয়ো পোতোয় অষনক কীড়ো ব্েখষত পোওয়ো যোয় । কষয়ক লেষনর মষধ্য এরো ব্ক্ষষত ছলড়ষয় পষড় এিাং িড় িড় 

লছদ্র কষর পোতো ব্খষয় ব্ফষি । 

আক্রমষণর পয ধোয় : িোড়ন্ত পয ধোয় 

ফসষির ব্য অাংষশ আক্রমণ কষর : পোতো 

ব্পোকোর ব্যসি স্তর ক্ষলত কষর : কীড়ো 

ব্যিস্থোপনো : 

সোইপোরষমলিন জোতীয় কীটনোশক (ষযমন ওস্তোে ২০ লমলিলিটোর  অথিো ম্যোলজক অথিো কট ১০ লমলিলিটোর) িলত ১০লিটোর 

পোলনষত  লমলশষয় িলত ৫ শতষক ব্ে করষত েষি ১০-১২ লেন পরপর ২/৩ িোর। ঔেধ ব্ে করোয় সতকধতো অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিহারর সতককতা সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুলত : 

১. আগোম িীজ িপন করআ 

২. সুেম সোর ব্যিেোর করো 

৩. সঠিক দুরষে চোরো ব্রোপন করো  

৪. চোরো িোগোষনোর এক সপ্তোষের মষধ্যই জলমষত ব্ফষরোমন ফাঁে পোতষত েষি। 

সসক্স সেররামন োঁদ সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

তষের উৎস : 
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কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

সমলিত িোিোই ব্যিস্থোপনো ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকোরক ব্পোকোমোকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভোগ, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

ব্পোকোর নোম : কোটুই ব্পোকো 

ব্পোকো ব্চনোর উপোয় : মথ মোঝোলর আকোষরর, ধুসর রষঙর, কোিষছ ব্ছোপ ব্ছোপ ব্িোরোকোটো। পোখোয় েোিকো ঝোিষরর মষতো সূক্ষ পশম থোষক। 

লপে িরোর িম্বো িলম্ব েোিকো ধূসর/ কোষিো চওড়ো ব্রখো আষছ। পুিলি গোঢ় িোেোম, কোটোর মষতো অে থোষক। 

ক্ষলতর ধরণ : রোষতর ব্িিো মোটি িরোির চোরোর ব্গোড়ো ব্কষট ব্েয়। সকোি ব্িিো চোরো মোটিষত পষড় থোকষত ব্েখো যোয়। 

আক্রমষণর পয ধোয় : চোরো 

ফসষির ব্য অাংষশ আক্রমণ কষর : ব্গাঁড়ো 

ব্পোকোর ব্যসি স্তর ক্ষলত কষর : কীড়ো 

ব্যিস্থোপনো : 

আক্রমণ ব্িলশ েষি কোরটোপ জোতীয় কীটনোশক (ষকয়োর ৫০ এসলপ অথিো সোনটোপ ৫০ এসলপ  ২০ লমলি / ৪ মূখ) অথিো ল্যোমিো-

সোইেযোষিোলিন জোতীয় কীটনোশক (কযোরোষট ২.৫ ইলস অথিো ফোইটোর প্লোস ২.৫ ইলস ১৫ লমলি / ৩ মূখ) ১০ লিটোর িলত ৫ শতষক ব্ে 

করষত েষি ১০ লেন পরপর ২/৩ িোর। ঔেধ ব্ে করোয় সতকধতো অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিহারর সতককতা সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন    

পূি ধ-িস্তুলত : 

গভীর চোে লেষয় ব্পোকো পোলখষের খোিোর সুষযোগ কষর লেন; চোরো িোগোষনোর/িপষনর পর িলতলেন সকোষি জলম পলরেশ ধন করুন; পোলখ িসোর 

জন্য জলমষত িোিপোিো পুষত লেন। 

অন্যোন্য : 

সকোি ব্িিো ব্কষট ব্ফিো চোরোর আষশ পোষশ মোটি খুষড় ব্পোকো ব্ির কষর মোরুন। রোষত আক্রোন্ত জলমর মোষঝ মোষঝ আিজধনো জষড়ো কষর 

রোখষি তোর লনষচ কীড়ো এষস জমো েষি, সকোষি ব্সগুষিোষক ব্মষর ব্ফলুন ।  

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

সমলিত িোিোই ব্যিস্থোপনো ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকোরক ব্পোকোমোকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভোগ, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

ব্রোষগর নোম : ইষয়োষিো ভোইরোস ব্রোগ 

ব্রোষগর কোরণ : ভোইরোস 

ক্ষলতর ধরণ : পোতো েলুে েষয় যোয়। অলধক আক্রমষণ গোষছ ফি ধষর নো। 

ফসষির ব্য পয ধোষয় আক্রমণ কষর : িোড়ন্ত পয ধোয় , চোরো 

ফসষির ব্য অাংষশ আক্রমণ কষর : পোতো 

ব্যিস্থোপনো : 

আক্রোন্ত গোছ তুষি নষ্ট্ করুন; িোেক ব্পোকো ধ্বাংস করুন; ফসি সাংগ্রষের পর অিলশষ্ট্ অাংশ ধ্বাংস করুন।  

 

পূি ধ-িস্তুলত : 
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 জলম পলরস্কোর/পলরচ্ছন্ন রোখুন; ব্যিহৃত কৃলে যন্ত্রপোলত জীিোনুমুক্ত রোখুন; আক্রোন্ত গোছ আপসোরণ করুন; একই জলমষত িোর িোর কলপ জোতীয় 

ফসি চোে করষিন নো; আগোম িীজ িপন করুন; সুেম সোর ব্যিেোর করুন। 

তষের উৎস : 

কৃষরকর জানালা ওরেিসাইট, ৩০/১০/১৮ 

ফসি : ব্রোকলি 

ব্রোষগর নোম : ব্রোষকোলির পোতোর লরাং েোগ ব্রোগ 

ব্রোষগর কোরণ : ছত্রোক 

ক্ষলতর ধরণ : এ ব্রোগ েষি পোতোয় ব্গোিোকোর েোগ পষড়। েোগগুষিো অষনকটো পরপর সোজোষনো িিষয়র মত েয়। অলধক আক্রমষণ পোতো 

শুলকষয় যোয়। 

ফসষির ব্য পয ধোষয় আক্রমণ কষর : িোড়ন্ত পয ধোয় , চোরো 

ফসষির ব্য অাংষশ আক্রমণ কষর : পোতো 

ব্যিস্থোপনো : 

ম্যোনষকোষজি জোতীয় ছত্রোকনোশক (ষযমনঃ লরষিোলমি ব্গোল্ড ২০ গ্রোম) ১০ লিটোর পোলনষত লমলশষয় ১০-১২ লেন পর পর ২-৩ িোর ব্ে 

করষত েষি। ব্ে করোর পর ১৫ লেষনর মষধ্য সিলজ লিেোক্ত থোকষি। ঔেধ ব্ে করোর সময় সতকধতো অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিহারর সতককতা সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পরকক বিস্তাবরত জানরত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুলত : 

জলম পলরস্কোর/পলরচ্ছন্ন রোখুন। 

তষের উৎস : 

কৃষরকর জানালা ওরেিসাইট, ৩০/১০/১৮ 

ফসি : ব্রোকলি 

ফসি ব্তোিো : চোরো ব্রোপষণর ৬০-৯০ লেন পর ব্রোকলি সাংগ্রে করো যোয়। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

িীজ উৎপোেন : 

ব্রোপষণর িোয় দু’মোষসর মষধ্য গোষছ ফুি ব্েখো ব্েয।় শতকরো ৭০-৭৫ ভোগ ফি িো পি েলুে অথিো িোেোমী রঙ েষি িীজ সাংগ্রষের জন্য 

ফসি ব্কষট লনষত েষি। পলরপক্ক ফিসে গোছ সাংগ্রে কষর ছোয়োযুক্ত স্থোষন গোেো কষর রোখষত েষি। ২-৩ লেন পর ফিসে িাঁটোগুষিো উপর লনচ 

কষর আষরো ৩-৪ লেন গোেো কষর রোখষত েষি। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

ভোষিোভোষি ব্রোষে শুলকষয় েোিকোভোষি মোড়োই কষর কুিো লেষয় ব্ঝষড় িীজ সাংগ্রে করষত েষি। ব্জোগোড় করো িীজ ২-৩ লেন ব্রোষে শুলকষয় 

িোয়ুষরোধী পলিলথন ব্যোষগ লসি কষর টিন িো প্লোলিষকর পোষত্র ভষর শুকষনো জোয়গোয় সাংরক্ষণ করষত েষি।  

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

িীজিোলপ্ত স্থোন : 

িোাংিোষেশ কৃলে উন্নয়ন কষপ ধোষরশন (লিএলিলস) িীজ লিক্রয়ষকষের তে ব্পষত লিক করুন 

http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/all/link/brocaulifleabeetle.html
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/all/link/brocaulifleabeetle.html
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


সোর ও িোিোইনোশক িোলপ্তস্থোন : 

সোর লিিোষরর তে ব্পষত লিক করুন 

লনকটস্থ িোজোষরর অনুষমোলেত িোিোইনোশক লিষক্রতোর লনকট েষত িোিোইনোশষকর ব্ময়োে যোচোই কষর িোিোইনোশক লকনুন।  

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নোম : িোলর ব্সোিোর পোম্প 

ফসি : ব্রোকলি 

যষন্ত্রর ধরন : ব্সচ 

যষন্ত্রর পলরচোিনো পর্দ্লত : 

েস্ত চোলিত 

যষন্ত্রর ক্ষমতো : পোলন লনগ ধমন ক্ষমতো িলত লমলনষট ১৪০ লিটোর। 

যষন্ত্রর উপকোলরতো : 

কৃলেষত ব্সৌর পোম্প ব্সচ পর্দ্লত লিষজি চোলিত ব্সচ পোষম্পর লিকল্প, দূেণমুক্ত ও পলরষিশিোন্ধি। িোাংিোষেষশ ১৭.৫ িক্ষ ব্সচ যন্ত্র রষয়ষছ 

যোর মষধ্য শতকরো ৮৫ ভোগ লিষজি চোলিত। িলত িছর লিষজষির েোম ব্িষড়ই চিষছ, ব্সই লেষসষি িোলর ব্সোিোর পোম্প লিষজি চোলিত 

পোষম্পর লিকল্প েষত পোষর। 

যষন্ত্রর বিলশষ্ট্য : 

১। িোলর উদ্ভোলিত ব্সলিলফউগোি টোইপ ব্সৌর পোম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পোলন ব্সষচর জন্য উপষযোগী। 

২। এই পোম্প দ্বোরো ২০ ফুট গভীরতো ব্থষকও পোলন ব্তোিো যোয়। 

৩। এই পোম্প চোিনোয় বতি ও জ্বোিোলন িোষগ নো। 

৫। এই পোম্প ৯০০ ওয়োট ব্সোিোর প্যোষনি দ্বোরো চোিনো করো েয়। 

৬। এ পোষম্প ব্কোন ব্যোটোলর িোষগ নো। 

রক্ষণোষিক্ষণ : ব্যিেোষরর পর মোটি ও পোলন ব্থষক পলরষ্কোর কষর রোখুন। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : ব্রোকলি 

িথোগত ফসি পলরিেন ব্যিস্থো : 

স্থোনীয়ভোষি িোষশর ঝুলড়, চষটর িস্তো, ব্েিোগোলড়, এিাং লরক্সো ভযোষন পলরিেন করুন। 

আধুলনক ফসি পলরিেন ব্যিস্থো : 

প্লোলস্তষকর ঝুলড়, লছদ্রযুক্ত চষটর িস্তো, ঝুলড়, প্লোলষ্ট্ক কনষটইনোষরর মোধ্যষম লপকআপ, ট্রোক, কোভ ধোি ভযোষন পলরিেণ করুন। 

িথোগত িোজোরজোত করণ : 

স্থোনীয় িোজোষর খুচরো/ পোইকোলর লিক্রয়। 

আধুলনক পর্দ্লতষত িোজোরজোত করণ : 

িলকয়োজোত কষর আড়ৎেোষরর মোধ্যষম লেমযুক্ত কোভ ধোি ভযোষন দূরিতী িোজোর, সুপোর মোষকধট, ও লিষেষশ লিপণন করুন। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত েোতিই, িোাংিোষেশ কৃলে গষিেণো ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ব্সষেম্বর, ২০১৭। 

http://www.badc.gov.bd/


 


