
লিচু চাষের লিস্তালরত বিিরণী 

ফসি : লিচু 

জাষতর নাম : িালর লিচু- ১ 

জনলিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িলতষ্ঠান : িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট (িালর) 

ফিষনর গুণগত বিলশষ্ট্য : ফি লিম্বাকার এিাং রঙ িাি। 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিলশষ্ট্য : 

নেষশর উত্তারাঞ্চষি এ জাতটি চাষের জন্য লিষশে উপষ াগী। এ জাতটি আগাম জাত। 

শতক িলত ফিন (ষকলজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িলত ফিন (টন) : ৫-৬ 

উপষ াগী ভূলমর নেণী : মাঝালর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খলরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োিণ-মধ্য ভাদ্র। 

ফসি নতািার সময় : 

 বজষ্ঠয-আোড়/ নম-জুনফসি : লিচু 

জাষতর নাম : িালর লিচু- ২ 

জনলিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িলতষ্ঠান : িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট (িালর) 

ফিষনর গুণগত বিলশষ্ট্য : িীজ অষপক্ষাকৃত িড়, নগািাপী 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিলশষ্ট্য : 

িলত িছর লনয়লমত ফি নেয়। জাতটি িাাংিাষেষশর সি বত্রই চাে করা  ায়। 

শতক িলত ফিন (ষকলজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িলত ফিন (টন) : ৫-৬ 

উপষ াগী ভূলমর নেণী : মাঝালর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষি-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খলরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োিণ-মধ্য ভাদ্র। 

ফসি নতািার সময় : 

বজষ্ঠয-আোড়/ নম-জুন 



তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

জাষতর নাম : িালর লিচু-৩ 

জনলিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িলতষ্ঠান : িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট (িালর) 

ফিষনর গুণগত বিলশষ্ট্য : ফষির শাঁস মাাংসি রসাষিা ও লমলষ্ট্, ফি হৃৎলপন্ড আকৃলতর। 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিলশষ্ট্য : 

মাঝ নমৌসুমী জাত, লনয়লমত ফি ধষর। নগািাষপর সুঘ্রান লিলশষ্ট্ অষপক্ষাকৃত িড় আকাষরর ফি উৎপােনকারী এ জাতটি িসতিাড়ীর 

িাগাষনর জন্য অতযন্ত- উপষ াগী। 

শতক িলত ফিন (ষকলজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িলত ফিন (টন) : ৫-৬ 

উপষ াগী ভূলমর নেণী : মাঝালর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষি-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খলরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োিণ-মধ্য ভাদ্র। 

ফসি নতািার সময় : 

বজষ্ঠয-আোড়/ নম-জুন 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

পুলষ্ট্মান : 

িলত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষ াগী লিচুষত জিীয় অাংশ ৮৪. ১ভাগ, আলমে ১.১ ভাগ , নেে .২ গ্রাম, খলনজ .৫ গ্রাম, শকবরা ১৩.৬ গ্রাম, 

কযািলসয়াম ১০ লমগ্রা, নিৌে ০.৭ লমগ্রা, লভটালমন লি-১০.০২ লমগ্রা, লভটালমন লস ৩১ লমগ্রা ও খাদ্য শলক্ত ৬১ লকষিাকযািলর। 

তষের উৎস : 

ফসষির সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অলনন্দ্য িকাশনী। 

ফসি : লিচু 

িণ বনা : িীজতিার িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতিার িকারষভে : 

িীজতিার িষয়াজন ননই। 



 

 

ভাি িীজ লনি বাচন : 

 দুটি জাষতর মষধ্য ২০০ লম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য িাইন নেষক িাইন  ১৫  ইলঞ্চ এিাং গাছ নেষক গাষছর দূরত্ব ৮-৯ 

ইলঞ্চ। নরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িািাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজতিা িস্তুতকরণ : িীজতিার িষয়াজন ননই। 

 

 

িীজতিা পলরচচ বা : িীজতিার িষয়াজন ননই। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

িণ বনা : িাগান আকাষর গাছ িাগাষত েষি গলভরভাষি চাে লেষয় জলম বতলর করা উলচত। এষত েীঘ বজীিী আগাছা েমন েষি। িালড়র আষশ 

পাষশ, পুকুর পাষড় লকাংিা রাস্তার ধাষর গাছ িাগাষি চাে না লেষয় সরাসলর গতব কষর কুষির চারা িাগাষনা  ায়। 

চােপদ্ধলত : 

নরাপণ দূরত্বঃ ৮-১০ লমটার 

গষতবর আকারঃ ১ োত × ১ োত ×১ োত 

গতব করার পর চারা নরাপষণর ১০-১৫ লেন পূষি ব গতব িলত ৫০০ গ্রাম টিএসটি, ৪০০ গ্রাম, পটাশ ও  ৩০০ গ্রাম লজপসাম সার িলতটি ২৫০ গ্রাম 

কষর গষতবর মাটির সাষে লমলশষয় গতব িন্ধ কষর রাখষত েষি।জজষ্ঠয-আোঢ় এিাং ভাদ্র-আলিন মাস চারা নরাপষনর উপযুক্ত সময়। এসময় 

গষতবর মাটি উিট পািট কষর কষর লনষত েষি। চারা নরাপষণর পর খুটি  লেষয় নেঁষধ লেষত েষি এিাং োিকা পালন নসচ লেষত েষি। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

মৃলত্তকা : 

উঁচু, মাঝালর উঁচু এমন নিষি নেষক নোয়াঁশ মাটি। 

 

 

মৃলত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকাসম্পদউন্নযন়ইনবিটিউটবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পলরলচলত : 

সার পবরবিবত বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

নভজাি সার নচনার উপায় : 

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

ফসষির সার সুপালরশ : 

িলত গষতব টিএসলপ সার ৭০০ গ্রাম, এমওলপ সার ৪৫০ গ্রাম, লজপসাম সার ৩০০ গ্রাম, লজাংক সািষফট ৬০ গ্রাম ও বজিসার ২৫ নকলজ লেষত 

ে । গতব ভলতবর ১০-১৫ লেন পর মাটির িিসে গষতবর মাঝখাষন নসাজাভাষি িাগাষত েষি। নরাপষণর ৩ মাস পর ৩০০-৩৫০ গ্রাম ইউলরয়া 

http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him


সার িষয়াগ করা েরকার। পূণ ব িয়স্ক ফিন- গাষছর জন্য ইউলরয়া সার ২ নকলজ, টিএসলপ সার ৩.৫ নকলজ, এমওলপ সার ২ নকলজ, লজপসাম 

সার ২৬০ গ্রাম, লজাংক সািষফট সার ৬০ গ্রাম, নগাির ১৫ নকলজ এিাং ৯ নকলজ ছাই িষয়াগ করষত েয়। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

নসচ ব্যিস্থাপনা : 

শুষ্ক নমৌসুষম লিষশেত চারা গাষছ এিাং িয়স্ক গাষছ ফষির িাড়ন্ত অিস্থায় মাষস নসচ লেন, এষত ফষির ফিন ও গুণগতমান ভাি েয়। 

নসচ ও লনকাশ পদ্ধলত : 

তষি িে বার সময় গাষছর নগাড়ায় পালন জমষি গাছ মারা ন ষত পাষর। তাই দ্রুত পালন লনষ্কাশন করুন। 

 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োত িই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসি : লিচু 

আগাছার নাম : লিলভন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা ও পরগাছা 

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : সি নমৌসুম তষি িে বা কাষি নিলশ 

িলতকাষরর উপায় : 

আগাছা গাষছর খাষদ্য ভাগ িসায় এষত কষর লিচু গাষছর ক্ষলত েয়। গাষছর নগাড়ায়  াষত কষর আগাছা িা অন্য নকান উলদ্ভে না জন্মাষত পাষর 

নসজন্য গাষছর নগাড়ার মাটি মাষঝ মাষঝ কুলপষয় আিগা কষর আগাছা িাছাই কষর নফিষত েষি। িছষর অন্তত একিার িাঙ্গি লেষয় 

ভাষিাভাষি চাে কষর লেষি আগাছা জন্মািার সম্ভািনা কষম  ায়। কালচ ও লনড়ানীর সাোষে েমন করুন। জলমষত পালন আটলকষয় নরষখ এ 

আগাছা েমন করা  ায়। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

িাাংিা মাষসর নাম : বিশাখ 

ইাংষরলজ মাষসর নাম : এলিি 

ফসি ফিষনর সময়কাি : খলরফ- ১ 

দুষ বাষগর নাম : খরা 

দুষ বাগ পূি বিস্তুলত : 

নসচ  ন্ত্র নজাগাড় কষর রাখষত েষি, িাগান পলরস্কার রাখষত েষি এিাং িাগাষনর চালরলেষক উচু কষর আইি নিষধ রাখষত েষি। 

দুষ বাগকািীন/দুষ বাগ পরিতী িস্তুলত : 

মাটি ও ফি আসার অিস্থা বুষঝ নসচ লেষত েষি। 

দুষ বাগ পূি বিাতবা : ইষিক্ট্রলনক গণ মাধ্যষম আিোওয়া িাতবা নশানা অেিা ইন্টারষনট নেষক তে ননয়া। 

িস্তুলত : নসষচর পালনর উৎস জানষত েষি, নসচ  ন্ত্র নজাগাড় কষর রাখষত েষি। 

তষের উৎস : 



জিিায়ু পলরিতবন ও কৃলে, কৃলেলিে নমাঃ নজরুি ইসিাম, কৃলেলিে িঃ আবু ওয়ািী রালগি োসান, ২০১৩। 

ফসি : লিচু 

নপাকার নাম : লিচুর ফি লছদ্রকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : শুটকীট-িাোমী সবুজাভ।  পূন বাঙ্গ স্ত্রী কীট েলুে। 

ক্ষলতর ধরণ : লিম নেষক নির েষয় িাভ বা গাষছর নরম ও কলচ অাংশ ন মন লিকাশমান িগা, পত্রবৃন্ত িভৃলতষত লছদ্র কষর৷ আক্রান্ত িগা 

ফযাকাষস এিাং ঢষি পড়া ভাি নেখায় এিাং ধীষর ধীষর শুলকষয় মষর  ায়৷ 

আক্রমষণর প বায় : কুলশ 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : আগা , িগা , কলচ পাতা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষলত কষর : িাভ বা 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমলিন জাতীয় কীটনাশক ( ন মন: কট িা লরপকি ব িা লসমবুস িা নফনম িা এলরষভা ১০ ইলস ১০ লমলিলিটার )  িলত ১০ লিটার 

পালনষত লমলশষয় ১০ লেন পরপর ২-৩ িার পুষরা গাষছ নে করুন।িািাইনাশক নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। সুেম সার ব্যিোর করুন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

নপাকার নাম : লিচুর মাকড় 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ বিয়স্ক মাকড় খুিই খুষে, সাধারণত খালি নচাষখ নেখা  ায় না। এরা নছাট েি নেঁষধ পাতার লনষচ োষক। সাো, েিষে 

িা িাি ধরষনর। 

ক্ষলতর ধরণ : মাকষড়র আক্রমষণ পাতাগুষিা লনষচর লেষক নকাঁকড়াষনা েয়। পাতার লনষচ িাোমী োিকা মখমষির মত আিরণ নেখা  ায়। 

আক্রমষণর প বায় : িাড়ন্ত প বায়, পূণ ব িয়স্ক, ফষির িাড়ন্ত প বায় 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , িগা , কলচ পাতা , ফি , ফুি 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষলত কষর : পূণ ব িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সািফার জাতীয় িািাইনাশক (ষ মন সািষফক্স ৮০ িলিউলপ, সািফটক্স ৮০ িলিউলপ, ম্যাক সািফার ৮০ িলিউলপ, রনলভট ৮০ িলিউলজ 

১৫ গ্রাম িলত ১০ লিটার  পালনষত  লমলশষয় )  ১০ লেন পরপর ২-৩ িার  নে করুন। িািাইনাশক নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত 

েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

http://pest2.bengalsols.com/
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭ 

ফসি : লিচু 

নরাষগর নাম : লিচুর পাউিালর লমিলিউ নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষলতর ধরণ : িেষম পাতার লনষচ সাো পাউিাষরর মত আিরন নেখা  ায়  া পরিতী সমষয় কাি িা িাোমী রাং ধারন কষর। এষত ফুি 

এিাং ফি িাোমী রাং ধারন কষর এিাং ঝষর পষড়। ফষির পলরপক্ক অিস্থায় এ নরাষগর আক্রমষণ ফি নফষট  ায়। 

ফসষির ন  প বাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত প বায় , ফষির িাড়ন্ত প বায় 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফি 

ব্যিস্থাপনা : 

সািফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন: কুমুিাস লিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার িা লেওলভট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পালনষত লমলশষয়) ৫-৭ লেন পর 

পর ২-৩ িার নশে লিষকষির লেষক নে করুন। িািাইনাশক নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

নরাষগর নাম : লিচুর পাতার োগ নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষলতর ধরণ : পাতায় িাোমী নেষক কাষিা োগ েয়।কলচ পাতা আক্রান্ত েষি পাতা কুুঁচষক  ায়। 

ফসষির ন  প বাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত প বায় , ফষির িাড়ন্ত প বায় 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফি 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি বন্ডালজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন- ননাইন অেিা এইমষকালজম ২০ গ্রাম) িলত ১০ লিটার পালনষত লমলশষয় িলত ৫ শতষক ১২-১৫ 

লেন পর পর ২-৩ িার ভািভাষি নে করষত েষি। িািাইনাশক নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফি সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসি : লিচু 

নরাষগর নাম : লিচুর সুটিষমাল্ড নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষলতর ধরণ : পাতায়, ফষি ও কাষন্ড কাি ময়িা জষম। লমলিিাগ িা নখাসা নপাকার আক্রমণ এ নরাগ নিষক আষন। 

ফসষির ন  প বাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত প বায় , ফষির িাড়ন্ত প বায় 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফি 

ব্যিস্থাপনা : 

নিালপষকানাজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন টিল্ট ৫ লমলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পালনষত লমলশষয় িলত ৫ শতষক  ১০-১২ লেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত েষি ।িািাইনাশকষে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফি সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

নরাষগর নাম : লিচুর এনিাকষনাজ নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষলতর ধরণ : ফষি কািষচ োগ পষড়। ফি খাওয়ার অনুপষ াগী েষয় পষড়। ফি শুলকষয়  ায় নকখনও কখনও অষনক োগ একলত্রত েষয় ফি 

পষচ  ায়। 

ফসষির ন  প বাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত প বায় , ফষির িাড়ন্ত প বায় 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফি 

ব্যিস্থাপনা : 

নিালপষকানাজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন টিল্ট ৫ লমলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পালনষত লমলশষয় িলত ৫ শতষক  ১০-১২ লেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত েষি। িািাইনাশক নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

 

http://pest2.bengalsols.com/
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অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফি সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

নরাষগর নাম : লিচুর পাতা নপাড়া নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষলতর ধরণ : এ নরাষগ আক্রান্ত েষি পাতায় িেষম েলুে োগ পষড় পষর তা িাোমী েয়। পাতা শুলকষয়  ায়। 

ফসষির ন  প বাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত প বায় , পূণ ব িয়স্ক 

ফসষির ন  অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফি 

ব্যিস্থাপনা : 

নমনষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (িাইষেন এম ৪৫) ২০ গ্রাম ১০ লিটার পালনষত লমলশষয় ১৫ লেন পরপর ২ িার নে করুন। িািাইনাশক 

নে করায় সতকবতা অিিম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশতকর বিস্তাবরত ততের জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতরর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুলত : 

লনয়লমত গাছ/িাগান পলরেশ বন কষর ব্যিস্থা লনন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত পাতা ও িগা ছাটাই কষর ধ্বাংস করুন। সুেম সার িষয়াগ ও পলরচ বার মাধ্যষম গাষছর বৃলদ্ধ ঠিক রাখুন। 

তষের উৎস : 

সমলিত িািাই ব্যিস্থাপনা ও লিলভন্ন ফসষির ক্ষলতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব লিভাগ, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

ফসি নতািা : জাত অনুসাষর বজযষ্ঠ নেষক আোঢ় (ষম নেষক জুন) মাষসর মষধ্য ফি পাওয়া  ায়। সঠিক পলরপক্ক অিস্থায় ফি সাংগ্রে করা 

খুিই জরুরী। লিচু পাছায়কার পর পাতা ও নিাটাসে সম্ভি েষি কালচ িা লসষকচার লেষয় নকষট সাংগ্রে কষর ছায়াযুক্ত স্থাষন রাখষত েষি। 

ফসি সাংরক্ষষণর পূষি ব : 

কাটা, োলগ, নপাকা খাওয়া িা নরাগাক্রান্ত, নছাত িড়, কাঁচা পাকা লেষসষি িাছাই করুন। 

িলক্রয়াজাতকরণ : 

নকাল্ড িষরষজর প্যালকাং কষক্ষ ফষির সাষে ৫ নেষক ১০ লমলিলমটার নিাটা নরষখ লছদ্রযুক্ত পলিইোইলিন ব্যাষগ কষরাষগষটি ফাইিার 

কার্ট বষন ভষর ১৫ লিলগ্র নসন্টষগ্রি তাপমাত্রা ও ৯৫% আষপলক্ষক আদ্রতায় ২৪ ঘন্টায় রাখষত েষি। এভাষি ১ নকলজ লিচুর জন্য ৪ টি ব্যাষগর 

েরকার। 

সাংরক্ষণ : সাধাা্রণ তাপমাত্রায় িায়ু চিাচি ও অষপক্ষাকৃত শীতি স্থাষন সাংরক্ষণ করুন। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 
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িীজ উৎপােন : 

দু’ভাষি িাংশলিস্তার করা  ায়,  োঃ িীজ নেষক এিাং কিষমর মাধ্যষম। িীজ নেষক চারা গজাষত েষি লভজা গরম িালির নভতর নরষখ লেষি 

চারা তাড়াতালড় গজাষি অন্যোয় ৬-৮ সপ্তাে সময় িাগষি। িীজ নেষক বতরী চারায় গ্রাফটিাং িা িালিাং কষর কিম করা  ায়। এষক্ষষত্র 

রুটিষকর িয়স ৩ মাস নেষক ১ িছর প বন্ত েষত পাষর। মধ্য বচত্র নেষক বিশাখ (এলিি-ষম) িািাং করার উপযুক্ত সময়। এষক্ষষত্র সায়ন 

সাংগ্রষের জন্য লনি বালচত জাত ও রুটিক উভষয়রই পুরষনা িাি পািা ফাল্গুন নেষক মধ্য বচত্র (ষফব্রুয়ারী নেষক মাচ ব) ছাঁটাই কষর লেষত েষি। 

অতঃপর নত্যন শাখাষক িালিাং এর জন্য কাষজ িাগাষত েষি। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

সাধারণত িীজ সাংরক্ষণ িষয়াজন েয় না। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ , নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

িীজিালপ্ত স্থান : 

 লিচু উৎপােনকারী  চালে, লিএ লিলস, লিএইএর  ও নিসরকালর উদ্যান নাস বালর   লিএইউ, লি এ আর আই এর  আঞ্চলিক নকন্দ্র। 

সার ও িািাইনাশক িালপ্তস্থান : 

সরকার ও লিএলিলস'র অনুষমালেত সার লিিার। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োত িই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইলনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসি : লিচু 

িোগত ফসি পলরিেন ব্যিস্থা : 

চষটর েষি কষর োষত, মাঝালর ঝুলড় কষর মাোয় িা ভাষড়, লরক্সা ভযাষন, ননৌকায় পলরিেণ কষর। 

আধুলনক ফসি পলরিেন ব্যিস্থা : 

ট্রলি, ট্রাক, কাভাি ব ভযাষন, ট্রিাষর পলরিেণ। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

িড় িাঁষশর ঝুলড়ষত ভষর চারলেক পাতিা চট লেষয় প্যালচষয়/মুলড়ষয় লচকণ সুতলি লেষয় শক্ত কষর নেঁষধ িাজারজাত করুন। 

আধুলনক পদ্ধলতষত িাজারজাত করণ : 

নগ্রলিাং/িাছাষয়র পষর িাজারজাত কষর। 

তষের উৎস : 

কৃলে িযুলক্ত োতিই, িাাংিাষেশ কৃলে গষিেণা ইনলিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 


