
বাঁধাকপি চাষের পবস্তাপরত বিিরণী 

ফসল : বাঁধাকপি 

জাষতর নাম : বাপর বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) 

জনপপ্রয় নাম : রুিা 

উদ্ভাবনকারী প্রপতষ্ঠান : বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট (বাপর) 

গড় জীবনকাল প্রায ়(পেন): ১০০-১১০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর ববপশষ্ট্য : 

ওজন ২-২.৫ ককপজ, চােী পনষজই বীজ উৎিােন করষত িাষর 

শতক প্রপত ফলন (ষকপজ) : ১৫০ - ১৮০ 

কেক্টর প্রপত ফলন (টন) : ৭৫-৮০ 

প্রপত শতক বীজতলায় বীষজর িপরমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উিষযাগী ভূপমর কেণী : মাঝাপর উচু 

উিষযাগী মাটি : কোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎিােষনর কমৌসুম : রপব 

বিষনর উিযুক্ত সময় : 

আগাম জাষতর জন্য োবণ-ভাদ্র কেষক ভাদ্র-আপিন, মধ্যম আপিন-কাপতিক কাপতিক-আগ্রোয়ণ এবাং নাপব জাষতর জন্য অগ্রোয়ণ-মধ্য কিৌে 

কেষক    কিৌে-মধ্য মাঘ। 

ফসল কতালার সময় : 

 করািষণর ৬০-৯০ পেন ির  

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ , কসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসল : বাঁধাকপি 

জাষতর নাম : বাপর বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) 

জনপপ্রয় নাম : কনই 

উদ্ভাবনকারী প্রপতষ্ঠান : বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট (বাপর) 

গড় জীবনকাল প্রায ়(পেন): ১০০-১১০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর ববপশষ্ট্য : 

মাোষষগালাকার, উির-নীচ কচো, ওজন ২-২.৫ ককপজ 

শতক প্রপত ফলন (ককপজ) : ১৫০ - ১৮০ 

কেক্টর প্রপত ফলন (টন) : ৭৫-৮০ 

প্রপত শতক বীজতলায় বীষজর িপরমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উিষযাগী মাটি : কোআঁশ 



উৎিােষনর কমৌসুম : রপব 

বিষনর উিযুক্ত সময় : 

আগাম জাষতর জন্য োবণ-ভাদ্র কেষক ভাদ্র-আপিন, মধ্য আপিন-কাপতিক, কাপতিক-আগ্রোয়ণ এবাং নাপব জাষতর জন্য অগ্রোয়ণ-মধ্য কিৌে 

কেষক কিৌে-মধ্য মাঘ। 

ফসল কতালার সময় : 

করািষণর ৬০-৯০ পেন ির  

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসল : বাঁধাকপি 

জাষতর নাম : বাপর চীনাকপি 

জনপপ্রয় নাম : কনই 

উদ্ভাবনকারী প্রপতষ্ঠান : বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট (বাপর) 

গড় জীবনকাল প্রায ়(পেন): ৬০-৭০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর ববপশষ্ট্য : 

গ্রীষ্মকাষল শাক পেষসষব চাে করা যায়, সালাে পেষসষব জনপপ্রয়তা রষয়ষে, ওজন ১-১.৫ ককপজ। 

শতক প্রপত ফলন (ককপজ) : ১৫০ - ১৮০ 

কেক্টর প্রপত ফলন (টন) : ৭৫-৮০ 

প্রপত শতক বীজতলায় বীষজর িপরমান : ২গ্রাম - 

উিষযাগী ভূপমর কেণী : মাঝাপর উচু 

উিষযাগী মাটি : কোআঁশ, এষটল-কোআঁশ 

উৎিােষনর কমৌসুম : রপব 

বিষনর উিযুক্ত সময় : 

আগাম জাষতর জন্য োবণ-ভাদ্র কেষক ভাদ্র-আপিন, মধ্যম আপিন-কাপতিক কেষক কাপতিক-আগ্রোয়ণ এবাং নাপব জাষতর জন্য অগ্রোয়ণ-মধ্য 

কিৌে কেষক কিৌে-মধ্য মাঘ। 

ফসল কতালার সময় : 

করািষণর ৬০-৯০ পেন ির। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ , কসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসল : বাঁধাকপি 

জাষতর নাম : ইিসা বাঁধাকপি-১ 

জনপপ্রয় নাম : কনই 

উদ্ভাবনকারী প্রপতষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু কশখ মুপজবুর রেমান কৃপে পবিপবদ্যালয ়

গড় জীবনকাল প্রায ়(পেন): ৬০-৭০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর ববপশষ্ট্য : 

শীত কমৌসুষম বীজ েয়। 

শতক প্রপত ফলন (ককপজ) : ১৫০ - ১৮০ 

কেক্টর প্রপত ফলন (টন) : ৭৫-৮০ 

প্রপত শতক বীজতলায় বীষজর িপরমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উিষযাগী ভূপমর কেণী : মাঝাপর উচু 

উিষযাগী মাটি : কোআঁশ, এষটল-কোআঁশ 

উৎিােষনর কমৌসুম : রপব 

বিষনর উিযুক্ত সময় : 

আগাম জাষতর জন্য োবণ-ভাদ্র কেষক ভাদ্র-আপিন, মধ্য আপিন-কাপতিক কেষক  কাপতিক-আগ্রোয়ণ এবাং নাপব জাষতর জন্য অগ্রোয়ণ-মধ্য 

কিৌে কেষক কিৌে-মধ্য মাঘ। 

ফসল কতালার সময় : 

করািষণর ৬০-৯০ পেন ির।  

তষের উৎস : 

বঙ্গবন্ধু কশখ মুপজবুর রেমান কৃপে পবিপবদ্যালয় ওষয়বসাইট, ২/১১//২০১৮ 

ফসল : বাঁধাকপি 

পুপষ্ট্মান : 

প্রপত ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিষত ৯১.৯ গ্রাম িাপন, ১.৮ গ্রাম আপমে,০.১ গ্রাম চপব ি, ০.৬ গ্রাম খপনজ, ১.০ গ্রাম আঁশ, ৪.৬ গ্রাম কিতসার রষয়ষে। 

খপনজ লবষনর মষধ্য আষে কযালপসয়াম ৩৯ পমগ্রা, ম্যাগষনপসয়াম ১০ পমগ্রা, ফসফরাস ৪৪ পমগ্রা, কলৌে ০.৮ পমগ্রা, কসাপিয়াম ১৪.১ পমগ্রা, 

কিার ০.০৮ পমগ্রা ও সালফার ৬৭ পমগ্রা।   

তষের উৎস : 

কৃপে িাইপর, কৃপে তে সাপভ িস, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

বণ িনা : বাঁধা কপির চারা বীজতলায় উৎিােন কষর জপমষত লাগাষনা েয়। 

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার আকার ১ পমটার িাষশ ও লম্বায় ৩ পমটার েওয়া উপচত। সমিপরমাণ বাপল, মাটি ও বজবসার পমপশষয় 

ঝুরাঝুরা কষর বীজতলা বতপর করষত েয়। পিতীয় বীজতলায় চারা করািষণর আষগ ৭/৮ পেন পূষব ি প্রপত বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউপরয়া, ১৫০ 

গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাষব পমপশষয় পেষত েষব। 

 

 

বীজতলা িপরচচ িা : বীজতলায় চারা ঠিকমত না বাড়ষল প্রপত বীজতলায় প্রায় ১০০ গ্রাম িপরমাণ ইউপরয়া সার পেটিষয় কেয়া ভাল। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

চােিদ্ধপত : 

গভীর ভাষব ৪-৫টি চাে পেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর বতপর করষত েষব। বীজ বিষনর ৩০-৩৫ পেন ির বা ৫/৬টি িাতা পবপশষ্ট্ ১০-১৫ 

কসপিপমটার লম্বা  চারা সাধারণতঃ পবষকল কবলা জপমষত করািণ করষত েয়। তষব সুস্থ  ও সবল েষল চারা এক-কেড় মাস বয়ষসর চারা 

করািণ করা যায়। করািষণর জন্য সাপর কেষক সাপরর দুরত্ব ২৪ ইপি এবাং প্রপত সাপরষত চারা কেষক চারার দূরত্ব ১৮  ইপি পেষল ভাল েয়। এ 

পেষসষব প্রপত শতষক ১৫০টির মত চারার প্রষয়াজন েয়। আপঙ্গনায় ৫ পমটার লম্বা একটা কবষির জন্য ২০-২২টি চারার প্রষয়াজন েয়। কবষি 

http://bsmrau.edu.bd/dres/varieties-released/


দুই সাপরষত চারাগুষলা লাগাষত েষব। আপঙ্গনায় লাগাষনার জন্য কযষেতু কম চারার েরকার েয় কসজন্য ককান পবিস-নাস িাপর কেষক চারা 

পকষন লাগাষনা ভাল। তষব একটা কবষি বাঁধাকপির চারা বতপর কষর অল্পপেষনর মষধ্যই তা পবপি কষর কযমন অপধক লাভবান েওয়া যায় 

কতমপন পনষজর প্রষয়াজনও কমটাষনা যায়। এত ভাল চারা িাওয়াটা পনপিত েয়। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

মৃপিকা : 

িাপন জষম োষকনা এমন উব ির কোঁয়াশ ও এঁষটল মাটি।  

 

 

মৃপিকা িরীক্ষা গষবেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃপিকা সম্পে উন্নয়ন ইনপিটিউট পবস্তাপরত জানষত পিক করুন 

সার িপরপচপত : 

সার পবরবিবি সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

 

 

কভজাল সার কচনার উিায় : 

কভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি পবস্তাপরত জানষত পিক করুন 

 

কভজাল সার কচনার উিায় পভপিও  

 

 

ফসষলর সার সুিাপরশ : 

ফসষলর সার সুিাপরশ (কেঃ প্রপত) ঃঃ ৩৫০ ককপজ ইউপরয়া, ২২৫ ককপজ টিএসপি, ২৫০ ককপজ এমওপি, কগাবর ৫-১০ টন।  

কশে চাষের সময় সবটুকু কগাবর, টিএসপি ও ১০০ ককপজ এমপি সার জপমষত সমানভাষব পেটিষয় মাটির সাষে পমপশষয় পেষত েষব। সম্পূণ ি 

ইউপরয়া ও বাপক এমপি সার ৩ পকপস্তষত চারা করািষণর ১০,২৫ এবাং মাো বাঁধার সময় প্রষয়াগ করষত েষব। 

ফসষলর সার সুিাপরশ (শতক প্রপত) ঃঃ প্রপত শতষক ১২৫ ককপজ কগাবর সার, ইউপরয়া ১ ককপজ, টি এস পি ৮০০ গ্রাম, এম ও পি ৬৫০ গ্রাম 

পেষত েষব। 

সম্পূণ ি কগাবর ও টি এস পি সার জপম বতপরর সময় প্রষয়াগ করষত েষব। ইউপরয়া ও এম ও পি সার ২ পকপস্তষত চারা করািষণর ২০ কেষক ২৫ 

পেন ির একবার এবাং ৩০ -৪০ পেন ির আর একবার উিপর প্রষয়াগ করষত েষব। সার কেওয়ার িরির োলকা কসচ পেষত েষব। 

অনলাইন সারসুিাপরশ সম্পষকি পবস্তাপরত জানষত পিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

কসচ ব্যবস্থািনা : 

১। উচ্চ ফলষনর জন্য বাঁধাকপিষত চারা করািষণর ২০-৩০ পেন ির ২-৩ টি কসচ পেষত েষব।  

২। কসচ িরবতী জপমষত “কজা” আসষল বাঁধাকপির স্বাভাপবক বৃপদ্ধর জন্য মাটি চটা কভষঙ্গ পেষত েষব এবাং জপমর আগাো মুক্ত রাখষত েষব। 

 

 

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/


কসচ ও পনকাশ িদ্ধপত : 

1 : বাঁধাকপি গাষের সাপরর মাষঝ সার কেয়ার ির সাপরর মাঝখাষনর মাটি তুষল দুিাশ কেষক গাষের কগাড়ায় কটষন পেন। এষত কসচ ও 

পনকাষশর সুপবধা েয়। কখয়াল রাখুন জপমষত কযন িাপন কবপশ সময় ধষর জষম না োষক। 

 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসল : বাঁধাকপি 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার কমৌসুম : সারা বের। রপব। 

আগাোর ধরন : পবরুৎজাতীয় একবে িজীবী আগাে। 

প্রপতকাষরর উিায় : 

গভীর চাে। বাোই।  

তষের উৎস : 

আগাো ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, কফব্রুয়াপর,১৯৮৮। 

েপক্ষণািষলর উিষযাগী কৃপে প্রযুপক্ত, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা কাউপিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

আগাোর নাম : বথুয়া 

আগাো জন্মাষনার কমৌসুম : সারা বের। রপব। 

আগাোর ধরন : পবরুৎজাতীয় একবে িজীবী আগাে। 

প্রপতকাষরর উিায় : 

গভীর চাে। বাোই।  

তষের উৎস : 

েপক্ষণািষলর উিষযাগী কৃপে প্রযুপক্ত, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা কাউপিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

আগাোর নাম : চািড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার কমৌসুম : খপরষফ কবপশ বাষড়। কম কেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল কফাষট ও বীজ বাপি েয়। 

আগাোর ধরন : বহুবে িজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাো। 

প্রপতকাষরর উিায় : 

মাটির অগভীষর আগাোর কন্দমূল পনড়াপন, ককাোল, লাঙ্গল পেষয় ও োতষড় তুষল শুপকষয় কমষর কফলুন। 

তষের উৎস : 

েপক্ষণািষলর উিষযাগী কৃপে প্রযুপক্ত, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা কাউপিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

আগাোর নাম : দুব িা 



আগাো জন্মাষনার কমৌসুম : খপরষফ কবপশ বাষড়। খরা সইষত িাষর। এপপ্রল কেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল কফাষট ও বীজ বাপি েয়। মাঝাপর 

কেষক উঁচু জপমসে প্রায় সবখাষন এর পবচরণ। 

আগাোর ধরন : বহুবে িজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাো। 

প্রপতকাষরর উিায় : 

মাটির অগভীষর আগাোর কন্দমূল পনড়াপন, ককাোল, লাঙ্গল পেষয় ও োতষড় তুষল শুপকষয় কমষর কফলুন। 

তষের উৎস : 

েপক্ষণািষলর উিষযাগী কৃপে প্রযুপক্ত, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা কাউপিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

বাাংলা মাষসর নাম : কিৌে 

ইাংষরপজ মাষসর নাম : জানুয়ারী 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রপব 

দুষয িাষগর নাম : ঘনকুয়াশা 

দুষয িাগ পূব িপ্রস্তুপত : 

আবোওয়ার কারষণ েত্রাক আিমণ েষত িাষর তাই পনয়পমত জপম িপরেশ িন করষত েষব। 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ িরবতী প্রস্তুপত : 

েত্রাষকর আিমণ কেখা পেষল ম্যানষকাষজব জাতীয় েত্রাকনাশক (কযমন িাইষেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০পলটার িাপনষত পমপশষয় ৫শতক 

জপমষত গাষে কে করুন। 

দুষয িাগ পূব িবাতিা : বাড়ন্ত - ফসল কতালা 

প্রস্তুপত : আবোওয়ার কারষণ েত্রাক আিমণ েষত িাষর তাই পনয়পমত জপম িপরেশ িন করষত েষব। 

তষের উৎস : 

েপক্ষণািষলর উিষযাগী কৃপে প্রযুপক্ত, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা কাউপিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

কিাকার নাম : জাব কিাকা 

কিাকা কচনার উিায় : খুব কোট সবুজাভ সাো, নরম কেে পবপশষ্ট্। 

ক্ষপতর ধরণ : পিম কেষক কীড়া কবর েষয় িাতায় একষত্র গাো কষর োষক এবাং িাতার সবুজ অাংশ কখষয় বড় েষত োষক। এভাষব খাওয়ার 

ফষল জাষলর মত েষয় যাওয়া িাতায় অষনক কীড়া কেখষত িাওয়া যায়। কষয়ক পেষনর মষধ্য এরা কক্ষষত েপড়ষয় িষড় এবাং বড় বড় পেদ্র 

কষর িাতা কখষয় কফষল। 

আিমষণর িয িায় : বাড়ন্ত িয িায়, চারা 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : িাতা 

কিাকার কযসব স্তর ক্ষপত কষর : পূণ ি বয়স্ক , পনম্ফ 

ব্যবস্থািনা : 

আিমণ কবপশ েষল ইপমিাষিাষরাপপ্রি জাতীয় কীটনাশক (কযমনঃ এিমায়ার অেবা টিষিা ৭-১০ পম.পল./ ২ মুখ ১০ পলটার িাপনষত পমপশষয়) 

১০ পেন ির ির ২-৩ বার কে করুন। কে করার ির ১৫ পেষনর মষধ্য কসই সবপজ খাষবন না বা পবপি করষবন না। ঔেধ কে করায় 

সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/


পূব ি-প্রস্তুপত : 

িপরচ্ছন্ন চাোবাে করুন। পনয়পমত ফসল িয িষবক্ষন করষত েষব। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত িাপন কে করা যায় অেবা আধাভাঙ্গা পনমবীষজর িাপন (১ পলটার িাপনষত ৫০ গ্রাম পনমবীজ কভষঙ্গ ১২ ঘিা পভপজষয় করষখ 

কেঁষক পনষত েষব) আিান্ত গাষে ১০ পেন ির ির ৩ বার কে করষল কিাকা পনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও পনষমর িাতার রস প্রপত পলটার িাপনষত পমপশষয় ব্যবোর করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমপিত বালাই ব্যবস্থািনা ও পবপভন্ন ফসষলর ক্ষপতকারক কিাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব পবভাগ, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ২০১৭। 

ফসষলর বালাই ব্যবস্থািনা-কমাঃ োসানুর রেমান, পিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

কিাকার নাম : কপির কলো কিাকা 

কিাকা কচনার উিায় : এ কিাকার পিমগুষলা গাো কষর োষের টাইলষসর মত একটির উির একটি সাজাষনা োষক। কীড়ার মাো লাল এবাং 

োলকা কেষক েলুোভ সবুজ বষণ ির। শরীষরর পিষের পেষক লম্বালপম্বভাষব সমান্তরাল পতনটি কিারা োগ োষক। শরীষরর উভয় িাষশ দুটি 

লম্বালপম্ব োগ োষক। 

ক্ষপতর ধরণ : এক সাষে অষনকগুষলা কীড়া কপির বধ িনশীল অাংশ কখষয় কফষল। ফষল কপির মাো নষ্ট্ েয় এবাং খাওয়ার অনুিষযাগী েয়। 

িাতার সবুজ অাংশ কখষয় বড় েষত োষক। এভাষব খাওয়ার ফষল িাতা জাষলর মত েষয় যাওয়া িাতায় অষনক কীড়া কেখষত িাওয়া যায় । 

আিমষণর িয িায় : বাড়ন্ত িয িায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : িাতা , ফল 

কিাকার কযসব স্তর ক্ষপত কষর : কীড়া 

ব্যবস্থািনা : 

সাইিারষমপিন জাতীয় কীটনাশক (কযমন ওস্তাে ২০ পমপলপলটার  অেবা ম্যাপজক অেবা কট ১০ পমপলপলটার) প্রপত ১০পলটার 

িাপনষত  পমপশষয় প্রপত ৫ শতষক কে করষত েষব ১০-১২ পেন িরির ২/৩ বার। ঔেধ কে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূব ি-প্রস্তুপত : 

আগাম বীজ বিন করুন  সুেম সার ব্যবোর করুন .সঠিক দুরষত্ব চারা করািন করুন  . চারা লাগাষনার এক সপ্তাষের মষধ্যই জপমষত 

কফষরামন ফাঁে িাতুন ।  বড় কীড়াগুষলাষক ধষর ধষর কমষর কফলুন  

তষের উৎস : 

সমপিত বালাই ব্যবস্থািনা ও পবপভন্ন ফসষলর ক্ষপতকারক কিাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব পবভাগ, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ২০১৭। 

ফসষলর বালাই ব্যবস্থািনা-কমাঃ োসানুর রেমান, পিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

কিাকার নাম : কপির কাটুই কিাকা 

কিাকা কচনার উিায় : মে মাঝাপর আকাষরর ধুসর রষের কালষে কোি কোি কিারাকাটা। িাখায় োলকা ঝালষরর মষতা সুক্ষ িশম োষক। 

পিে বরাবর লম্বালপম্ব োলকা ধূসর/ কাষলা চওড়া করখা আষে। পুিপলষত গাঢ় বাোপম কাটার মষতা অঙ্গ োষক। 

ক্ষপতর ধরণ : রাষতর কবলা মাটি বরাবর চারার কগাড়া ককষট কেয়। সকাল কবলা চারা মাটিষত িষড় োকষত কেখা যায়। 

আিমষণর িয িায় : চারা 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : কগাঁড়া 
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কিাকার কযসব স্তর ক্ষপত কষর : কীড়া 

ব্যবস্থািনা : 

আিমণ কবপশ েষল কারটাি জাতীয় কীটনাশক (ককয়ার ৫০ এসপি অেবা সানটাি ৫০ এসপি  ২০ পমপল / ৪ মূখ) অেবা ল্যামিা-

সাইেযাষলাপিন জাতীয় কীটনাশক (কযারাষট ২.৫ ইপস অেবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইপস ১৫ পমপল/ ৩ মূখ) ১০ পলটার প্রপত ৫ শতষক কে 

করষত েষব ১০ পেন িরির ২/৩ বার। ঔেধ কে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন      

পূব ি-প্রস্তুপত : 

গভীর চাে পেষয় কিাকা িাপখষের খাবার সুষযাগ কষর পেন; চারা লাগাষনার/ বিষনর ির প্রপতপেন সকাষল জপম িপরেশ িন করুন; িাপখ বসার 

জন্য জপমষত িালিালা পুষত পেন। 

অন্যান্য : 

সকাল কবলা ককষট কফলা চারার আষশ িাষশ মাটি খুষড় কিাকা কবর কষর মারুন। রাষত আিান্ত জপমর মাষঝ মাষঝ আবজিনা জষড়া কষর 

রাখষল তার পনষচ কীড়া এষস জমা েষব, সকাষল কসগুষলাষক কমষর কফলুন ।  

তষের উৎস : 

সমপিত বালাই ব্যবস্থািনা ও পবপভন্ন ফসষলর ক্ষপতকারক কিাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব পবভাগ, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ২০১৭। 

ফসষলর বালাই ব্যবস্থািনা-কমাঃ োসানুর রেমান, পিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩। 

ফসল : বাঁধাকপি 

করাষগর নাম : ইষয়াষলা ভাইরাস করাগ 

করাষগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষপতর ধরণ : িাতা েলুে েষয় যায়। অপধক আিমষণ গাষে ফল ধষর না। 

ফসষলর কয িয িাষয় আিমণ কষর : বাড়ন্ত িয িায় , চারা 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : িাতা 

ব্যবস্থািনা : 

আিান্ত গাে তুষল নষ্ট্ করুন; বােক কিাকা ধ্বাংস করুন; ফসল সাংগ্রষের ির অবপশষ্ট্ অাংশ ধ্বাংস করুন। 

পূব ি-প্রস্তুপত : 

জপম িপরস্কার/ িপরচ্ছন্ন রাখুন; ব্যবহৃত কৃপে যন্ত্রিাপত জীবানুমুক্ত রাখুন; আিান্ত গাে আিসারণ করুন; একই জপমষত বার বার কপি জাতীয় 

ফসল চাে করষবন না; আগাম বীজ বিন করুন; সুেম সার ব্যবোর করুন। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

করাষগর নাম : বাঁধাকপির অল্টারনাপরয়া জপনত িাতার োগ করাগ 

করাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষপতর ধরণ : এ করাগ েষল িাতায় কগালাকার োগ িষড়। োগগুষলা অষনকটা িরির সাজাষনা বলষয়র মত েয়। অপধক আিমষণ িাতা 

শুপকষয় যায়। 

ফসষলর কয িয িাষয় আিমণ কষর : বাড়ন্ত িয িায় , চারা 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : িাতা 
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ব্যবস্থািনা : 

ম্যানষকাষজব জাতীয় েত্রাকনাশক (কযমনঃ পরষিাপমল কগাল্ড ২০ গ্রাম) ১০ পলটার িাপনষত পমপশষয় ১০-১২ পেন ির ির ২-৩ বার কে 

করষত েষব। কে করার ির ১৫ পেষনর মষধ্য সবপজ পবোক্ত োকষব। ঔেধ কে করার সময় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূব ি-প্রস্তুপত : 

জপম িপরস্কার/িপরচ্ছন্ন রাখুন; 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

করাষগর নাম : কগাড়া িচা করাগ/ কিমপিাং অফ 

করাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষপতর ধরণ : চারার কগািা় বা পশকি় িষচ ঢষল িিা়র মাধ্যষম এ করাষগর লক্ষণ প্রকাশ িায়। আিান্ত চারার কগাড়ার চারপেষক বাোপম বষণ ির 

িাপনষভজা োগ কেখা যায়। আিমষণর দুই পেষনর মষধ্য চারা গােটি ঢষল িষি় ও আিান্ত অাংষশ তুলার মষতা সাো মাইষসপলযা়ম কেখা যায় 

ও অষনক সময় সপরোর মত েত্রাষকর অনুবীজ িাওয়া যায়। চারা টান পেষল সেষজ মাটি কেষক উষে আষস। 

ফসষলর কয িয িাষয় আিমণ কষর : বাড়ন্ত িয িায় , চারা 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ কষর : পশকড় , কগাঁড়া 

ব্যবস্থািনা : 

কাব িাপিজম জাতীয় েত্রানাশক কযমনঃএমষকাপজম ৫০; অেবা কগাল্ডাপজম ৫০০ ইপস ১০ পমপল/ ২ মুখ ১০ পল িাপনষত পমপশষয় ৭ পেন িরির 

৩ বার গাষের কগাড়ায় ও মাটিষত কে করুন। আিমণ কবাপশ েষল প্রেম কেষক প্রপত পলটার িাপনষত ২গ্রাম করাভরাল পমপশষয় কে করুন। 

ঔেধ কে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূব ি-প্রস্তুপত : 

একই জপমষত বার বার কপিজাতীয় ফসল চাে করষবন না। পেষনর কবপশর ভাগ সময় োয়া িষড় এমন জপমষত কপিজাতীয় ফসল চাে 

করষবন না। িপরপমত কসচ ও িয িাপ্ত বজব সার প্রোন করুন। িাপন পনস্কাশষনর ভাল ব্যবস্থা রাখুন। সপরোর বখল ৩০০ ককপজ/ কেঃ োষর 

জপমষত প্রষয়াগ করা। লাল মাটি বা অম্লীয় মাটির কক্ষষত্র শতাাংশ প্রপত চার ককপজ োষর িষলাচুন প্রষয়াগ করুন (প্রপত পতন বেষর একবার)। 

বিষনর আষগ প্রপত ককপজ বীষজ ২-৩ গ্রাম কপ্রাভযাক্স বা কাষব িিাপজম পমপশষয় বীজ কশাধন কষর পনন। 

িীজ শশাধন সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

বাঁধাকপি 

ফসল কতালা : চারা করািষণর ৬০-৯০ পেন ির বাঁধাকপি সাংগ্রে করা যায়। 

সাংরক্ষণ : োয়ায় সাংরক্ষণ করুন। মাষঝ মাষঝ িাপন পেটিষয় পেন। কবপশ পেন সাংরক্ষণ এর জন্য পেমাগাষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 
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বীজ উৎিােন : 

ভাষলাভাষব করাষে শুপকষয় োলকাভাষব মাড়াই কষর কুলা পেষয় কঝষড় বীজ সাংগ্রে করষত েষব। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

বীজ ২-৩ পেন করাষে শুপকষয় বায়ুষরাধী িপলপেন ব্যাষগ পসল কষর টিন বা প্লাপিষকর িাষত্র ভষর শুকষনা জায়গায় সাংরক্ষণ করষত েষব।  

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বাঁধাকপি 

বীজপ্রাপপ্ত স্থান : 

বাাংলাষেশ কৃপে উন্নয়ন কষি িাষরশন (পবএপিপস) বীজ পবিয়ষকষের তে কিষত পিক করুন 

সার ও বালাইনাশক প্রাপপ্তস্থান : 

সার পিলাষরর তে কিষত পিক করুন 

পনকটস্থ বাজাষরর অনুষমাপেত বালাইনাশক পবষিতার পনকট েষত বালাইনাশষকর কময়াে যাচাই কষর বালাইনাশক পকনুন।  

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : বাঁধাকপি 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর িপরচালনা িদ্ধপত : 

কাপয়ক েম। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাপয়ক েম। 

যষন্ত্রর উিকাপরতা : 

জপম চাষে ব্যবোর করা েয়। 

যষন্ত্রর ববপশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ প্রাপ্য ও সেষজ বেন কযাগ্য। 

রক্ষণাষবক্ষণ : ব্যবোষরর ির মাটি ও িাপন কেষক িপরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাপন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎিােন বৃপদ্ধ প্রকল্প- ২য় িয িায় (২য় সাংষশাপধত), কৃপে সম্প্রসারণ অপধেপ্তর (পি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াপর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : ককাোল 

ফসল : বাঁধাকপি 

যষন্ত্রর ধরন : কসচ 

যষন্ত্রর িপরচালনা িদ্ধপত : 

েস্ত চাপলত। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাপয়ক েম। 

যষন্ত্রর উিকাপরতা : 

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


আইল োঁটা, কসচ ও পনকাশ নালা  বতপর। কম জপমর জন্য ফসল কতালা ও িপরচয িায় ব্যবোর েয়। 

যষন্ত্রর ববপশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ প্রাপ্য ও সেষজ বেন কযাগ্য। 

রক্ষণাষবক্ষণ : ব্যবোষরর ির মাটি ও িাপন কেষক িপরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাপন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎিােন বৃপদ্ধ প্রকল্প- ২য় িয িায় (২য় সাংষশাপধত), কৃপে সম্প্রসারণ অপধেপ্তর (পি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াপর ,২০১৮। 

ফসল : বাঁধাকপি 

প্রোগত ফসল িপরবেন ব্যবস্থা : 

স্থানীয়ভাষব বাষশর ঝুপড়, চষটর বস্তা, কেলাগাপড় এবাং পরক্সা ভযাষন িপরবেন করুন। 

আধুপনক ফসল িপরবেন ব্যবস্থা : 

প্লাপিষকর ঝুপড়, পেদ্রযুক্ত চষটর বস্তা, ঝুপড়, প্লাপষ্ট্ক কনষটইনাষরর মাধ্যষম পিকআি, ট্রাক, ভযাষন িপরবেন করুন। 

প্রোগত বাজারজাত করণ : 

স্থানীয় বাজাষর খুচরা/ িাইকাপড় পবিয়। 

আধুপনক িদ্ধপতষত বাজারজাত করণ : 

প্রপকয়াজাত কষর আড়ৎোষরর মাধ্যষম পেমযুক্ত কাভাি ি ভযাষন দূরবতী বাজার, সুিার মাষকিট, ও পবষেষশ পবিণন করুন। 

তষের উৎস : 

কৃপে প্রযুপক্ত োতবই, বাাংলাষেশ কৃপে গষবেণা ইনপিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, কসষেম্বর, ২০১৭। 

 


