
ঢেঁড়স চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

 

ফসল : ঢেঁড়স 

জাষতর নাম : িাবর ঢেঁড়স-১ 

জনবিয় নাম : ঢনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের িায় সি পত্রকষেই ফুল ও ফল ধষর। গাে ৬.৫ ঢেষক ৮.০ ফুট লম্বা হয়। ফল ৫ বশরা বিবশষ্ট্, সবুজ। পবরপক্ক এিাং শুষ্ক িীষজ িাোমী 

ঢরামশ আিারণ আষে যা এ জাষতর একটি অন্যতম বিবশষ্ট্য। িীষজর রাং িাোমী। ঢেষশর সি বত্রই চাে কারা যায়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬০ - ৭০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬ - ২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর ঢেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ঢোআঁশ, ঢিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ঢমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ ঢমৌসুষম এর চাোিাে ঢিবশ হয়। ফাল্গুন ঢেষক বিশাখ মাস (মধ্য ঢফব্রুয়াবর ঢেষক মধ্য ঢম) িীজ িপষনর উপযুক্ত সময়। 

ফসল ঢতালার সময় : 

 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট।  

ফসল : ঢেঁড়স 

জাষতর নাম : িাবর ঢেঁড়স-২ 

জনবিয় নাম : ঢনই িপষনর ৪৫ বেষনর মষধ্য ফুল ফুটষত শুরু কষর। ফুল ঢফোঁটার ৫-৬ বেষনর মষধ্যই ফল সাংগ্রহ করষত হয এিাং পরিতীষত 

১ বেন অন্তর ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত। ফল মাঝারী আকাষরর লম্বাষট। সবুজ রষের এিাং ৫-৭ টি বশরা বিবশষ্ট্। ফল নরম, অল্প আঁশ যুক্ত। িবত গাষে ৩২-৩৮ টি ফল 

ধষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬০ - ৭০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬ - ২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর ঢেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : ঢোআঁশ, ঢিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ঢমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন-চচত্র িীজ ঢিানার উপযুক্ত সময়। 

ফসল ঢতালার সময় : 

িীজ ঢিানার ৬-৮ সপ্তাষহর  মষধ্য এিাং ফুল ঢফাটার ৩-৫ বেষনর মষধ্য ফল আসা শুরু হয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-১,  িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট।  

ফসল : ঢেঁড়স 

জাষতর নাম : িাবর ঢেঁড়স-২ 

জনবিয় নাম : ঢনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত। ফল মাঝারী আকাষরর লম্বাষট। সবুজ রষের এিাং ৫-৭ টি বশরা বিবশষ্ট্। ফল নরম, অল্প আঁশ যুক্ত। িবত গাষে ৩২-৩৮ টি ফল 

ধষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬০ - ৭০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬ - ২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর ঢেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ঢোআঁশ, ঢিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ঢমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আবিন-কাবতবক মাস িীজ ঢিানার উপযুক্ত সময়। 

ফসল ঢতালার সময় : 

িীজ ঢিানার ৬-৮ সপ্তাষহর  মষধ্য এিাং ফুল ঢফাটার ৩-৫ বেষনর মষধ্য ফল আসা শুরু হয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-১,  িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট।  

ফসল : ঢেঁড়স 

জাষতর নাম : অলক 

জনবিয় নাম : ঢনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : সুিীম সীড ঢকাম্পানী বলবমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১২০ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

 



জাষতর বিবশষ্ট্য : 

সবুজ রেষয়র ফল। একটানা েীর্ ববেন যািৎ ঢেঁড়স সাংগ্রহ করা যায়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২০ - ২৫ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর ঢেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ঢোআঁশ, ঢিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ঢমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মার্-চচত্র 

ফসল ঢতালার সময় : 

িপষনর ৪০-৪২ বেন পর। 

তষের উৎস : 

সুিীম সীড ঢকাম্পানী বলবমষটড এর কযাটালগ। 

ফসল : ঢেঁড়স 

জাষতর নাম : বগ্রন এলাজী 

জনবিয় নাম : ঢনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : সুিীম সীড ঢকাম্পানী বলবমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১২০ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

সবুজ রেষয়র ফল। একটানা েীর্ ববেন যািৎ ঢেঁড়স সাংগ্রহ করা যায়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২০ - ২৫ 

উপষযাগী ভূবমর ঢেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ঢোআঁশ, ঢিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ঢমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মার্-চচত্র 

ফসল ঢতালার সময় : 

িপষনর ৪০-৪২ বেন পর। 

তষের উৎস : 

সুিীম সীড ঢকাম্পানী বলবমষটড এর কযাটালগ। 

ফসল : ঢেঁড়স 

 



পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম ঢেঁড়ষস ৯০.১৭ গ্রাম জলীয় অাংশ, ১.৪ গ্রাম খবনজ পোে ব, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ৩৩ বকষলাকযালবর খাদ্য শবক্ত, ২.০ গ্রাম আবমে, 

.১৯ গ্রাম চবি ব, ৭.৪৫ গ্রাম শকবরা, ৮২ বমগ্রা কযালবসয়াম, ০.৬২ বমগ্রা ঢলৌহ, ৩১.৩ মাইষরা গ্রাম বিটাবমন ঢক, ৮২ বমগ্রা কযালবসয়াম, ২৯৯ 

বমগ্রা পটাবশয়াম এিাং ২৩ বমগ্রা বিটাবমন-বস রষয়ষে। 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : ঢেঁড়স 

িণ বনা : িীজতলার িষয়াজন ঢনই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষিে : 

িীজতলার িষয়াজন ঢনই। 

 

 

িাল িীজ বনি বাচন : 

 দুটি জাষতর মষধ্য ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন ঢেষক লাইন  ১৫  ইবি এিাং গাে ঢেষক গাষের দূরত্ব ৮-৯ 

ইবি। ঢরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ঢনই। 

 

 

িীজতলা পবরচচ বা : িীজতলার িষয়াজন ঢনই। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

চােপদ্ধবত : 

িীজ ঢিানার আষগ ২৪ র্ন্টা বিবজষয় বনষত হয়। গিীরিাষি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর চাষের জবম বতবর করষত হয়। মাটি ঢেষক 

সাবরর দুরত্ব হষি ৩০ ইবি.। িীজ সাবরষত ১৮ ইবি দূষর দূষর ২-৩ টি কষর িীজ বুনষত হয়। জাত অনুযায়ী চারা ঢেষক চারা এিাং সাবর 

ঢেষক সাবরর দুরত্ব ৬ ইবি কমাষনা িা িাড়াষনা ঢযষত পাষর। শীতকাষল গাে ঢোট হয় িষল দূরত্ব কমাষনা ঢযষত পাষর। চারা গজাষনার পর 

িবত গষতব একটি কষর সুস্থ সিল চারা ঢরষখ িাকী চারা গতব ঢেষক উঠিষয় ঢফলষত হষি। 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮ 

ফসল : ঢেঁড়স 

মৃবিকা : 

ঢোআঁশ  ও ঢিষল ঢোআঁশ  ঢেঁড়শ চাষের জন্য সিষচষয় উপষযাগী। পাবন জষম োষকনা এমন এষটল মাটিষতও চাে করা যায়। 

 

 

মৃবিকা পরীো গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকাসম্পদউন্নযন়ইনবিটিউটবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবিবত বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

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


 

 

ঢিজাল সার ঢচনার উপায় : 

ভভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

ঢগািরঃ            ৭৫ ঢকবজ 

সবরোর বখলঃ      ১.৭৫ ঢকবজ 

ইউবরয়াঃ          ২৩০ গ্রাম গ্রাম 

টিএসবপঃ          ৩৫০ গ্রাম গ্রাম 

এমও বপঃ         ২৩০ গ্রাম গ্রাম 

জবম বতবর করার সময় ইউবরয়া সার িাষে িাবক সি সার মাটির সাষে িালিাষি বমবশষয় বেষত হষি। সার ঢমশাষনর ১০-১৫ বেন পর 

জবমষত ঢেঁড়শ িীজ িপন করষত হয়। ইউবরয়া সার সমান দু‘বকবস্তষত উপবর িষয়াগ করষত হয়। িেম বকবস্তষত চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন 

পর এিাং ২ য় বকবস্তষত বেষত হষি চারা গজাষনার ৪০-৫০ বেন পর। 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮ 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢসচ ব্যিস্থাপনা : 

মাটির িকার ঢিে অনুযায়ী ১০/১২ বেন পর পর ঢসচ ঢেয়া িষয়াজন। িবত বকবস্তষত সার িষয়াষগর পর জবমষত ঢসচ বেষত হষি। 

ঢসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : িবত বকবস্তষত সার িষয়াষগর পর জবমষত ঢসচ বেষত হষি। 

 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮ 

ফসল : ঢেঁড়স 

আগাোর নাম : চাপড়া র্াস 

আগাো জন্মাষনার ঢমৌসুম : খবরষফ ঢিবশ িাড়। ঢম ঢেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল ঢফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

ঢসচ ও সার ঢেিার পর ঢজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

তষের উৎস : 

েবেণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

আগাোর নাম : দুি বা 

আগাো জন্মাষনার ঢমৌসুম : খবরষফ ঢিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল ঢেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল ঢফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। মাঝাবর 

ঢেষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন এর বিচরণ। 

https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
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িবতকাষরর উপায় : 

ঢসচ ও সার ঢেিার পর ঢজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

তষের উৎস : 

েবেণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

িাাংলা মাষসর নাম : বিশাখ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

দুষয বাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্ 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

দুষয বাগকালীন/দুষয বাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন ঢির করার ব্যিস্থা করুন। 

িস্তুবত : অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন ঢির করার নালা বতবর রাখুন। জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন ঢির কষর বেন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতবন ও কৃবে, কৃবেবিে ঢমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

িাাংলা মাষসর নাম : আোঢ ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ , খবরফ-২ 

দুষয বাষগর নাম : খরা 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : 

ঢসচ নালা, ঢসচ যন্ত্র িস্তত রাখুন। 

দুষয বাগকালীন/দুষয বাগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন বা/ ঝোঁঝবর বেষয় ঢসচ বেন। 

িস্তুবত : লাইষন বুনুন, যাষত জবমষত ঢসষচর পাবন সমানিাষি ঢেওয়া যায়। নালা বতবর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতবন ও কৃবে, কৃবেবিে ঢমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : বি বিটল ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : ঢোট কাষলা রষের ঢপাকা। 

েবতর ধরণ : পাতা ঢোট ঢোট বেদ্র কষর খায়। আরান্ত পাতায় অসাংখ্য বেদ্র হয়। 

আরমষণর পয বায় : চারা, পূণ ব িয়স্ক, সি, ঢযষকান অিস্থা 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , বনম্ফ 



ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার  অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

ঢে করষত হষি। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

পবরস্কার পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন। জবমষত বজি সার িষয়াগ করুন। জবমর চার বেষক ফোঁে ফসল বহসাষি সবরো চাে করুন। আরান্ত গাষে 

োই বেটান। 

অন্যান্য : 

হাত জাল দ্বারা ঢপাকা সাংগ্রহ করুন। চারা গাে জাল বেষয় ঢঢষক বেন। ৫০০ গ্রাম বনম িীষজর শোঁস বপষে ১০ বলটার পাবনষত ১২ র্ন্টা 

বিবজষয় ঢরষখ তা ঢেঁষক আরান্ত ঢেষত ঢে করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : ঢেঁড়ষশর ডগা ও ফষলর মাজরা ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাষের ডগায় এিাং ফষল োষক। ১-১.৫ ইবি িড় মে। পাখাষত বেট বেট িাোবম োগ োষক। 

েবতর ধরণ : ঢপাকার কীড়া কবচ ফল ও ডগা বেদ্র কষর ও বিতষর কুষর কুষর খায়। এরা ফষলর কুুঁবড়ও খায়। 

আরমষণর পয বায় : ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : ডগা , ফল 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ ঢিবশ হষল সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার  অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত 

১০বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক ঢে করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

ঢেত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখা। আগাম িীজ িপন করা। সুেম সার ব্যিহার করা। বনয়বমত মাঠ পবরেশ বন কষর আরমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

বজি িালাইনাশক ব্যিহার (ষযমন বনমবিবসবডন) ৩ বমঃবলঃ / বল. হাষর পাবনষত বমবশষয় ঢে করা। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : ঢশােক ঢপাকা/ ঢহাপার/ শ্যামা ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : হালকা হলষে সবুজ রষের ঢোট্ট ঢপাকা। ঢিবশর িাগ সময় পাতার বনষচর বেষক োয়ায় োষক। 

http://pest2.bengalsols.com/
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েবতর ধরণ : কবচ পাতার রস চুষে খাওয়ায় পাতা কুকষড় বনষচর বেষক ঢিষক আষস, পাতা বিিণ ব হষয় তামাষট রাং ধারণ কষর,পষর মারা 

যায়। 

আরমষণর পয বায় : চারা, পূণ ব িয়স্ক, ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ ঢিবশ হষল ইবমডাষলাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) অেিা কারিারাইল 

জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ঢসবিন ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ঢে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔষোধ 

পাতার বনষচর বেষক ঢযখাষন ঢপাকা োষক ঢসখাষন ঢে করষত হষি। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

বনয়বমত জবম পয বষিেন করষত হষি। ঢপাকা লাগার িােবমক অিস্থায় কীড়া পাতা সহ নষ্ট্ কষর ঢফলুন। 

অন্যান্য : 

পোঁচ গ্রাম পরবমাণ গুড়া সািান িবত লটিার পাবনষত বমবশষয় পাতার বনষচর বেষক ঢে করুন। অেিা আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার 

পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ ঢিষঙ্গ ১২ র্ন্টা বিবজষয় ঢরষখ ঢেঁষক বনষত হষি) আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার ঢে করষল ঢপাকা বনয়ন্ত্রন 

করা যায়।  

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : ঢলো ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : লম্বাষট, ধুসর, ঢোট। 

েবতর ধরণ : এক সাষে অষনক ঢপাকা পাতার সবুজ অাংশ ঢখষয় ঢফষল। ফষল পাতা জাষলর মত হষয় যায়। এ ঢপাকা পাতা ঢখষয় গােষক 

দুি বল কষর ঢফষল। 

আরমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, চারা 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ ঢিবশ হষল এমাষমক্টীন ঢিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( ঢযমন ঢিাষলইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমন-বরপকড ব ১০ তরল অেিা বসমবুশ ১০ তরল ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ) িবত ১০ বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক ঢে করষত 

হষি ১০ বেন পরপর ২ িার ঢে করষত হষি। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাে করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা ঢরাপন করা। 

অন্যান্য : 

তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা। 
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তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : ঢেঁড়ষশর জাি ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : খুি ঢোট সবুজাি সাো, নরম ঢেহ বিবশষ্ট্। 

েবতর ধরণ : এ ঢপাকা গাষের কবচ পাতা ও ডগার রস শুষে ঢখষয় গােষক দুি বল কষর ঢফষল। এর আরমণ ঢিবশ হষল শুটি ঢমাল্ড েত্রাষকর 

আরমণ র্ষট এিাং গাে মষর যায়। বপবপবলকার উপবস্থবত জাি ঢপাকার উপবস্থবতষক অষনক ঢেষত্র জানান ঢেয়। 

আরমষণর পয বায় : চারা, পূণ ব িয়স্ক, সি, ঢযষকান অিস্থা 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ ঢিবশ হষল ইবমডাষলাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ঢে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার।  িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ িালিাষি ধ্বাংস করা। আগাো, মরা পাতা ও আিজবনা পবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত জবম 

পয বষিেন করষত হষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন ঢে করা যায় অেিা আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ ঢিষঙ্গ ১২ র্ন্টা বিবজষয় ঢরষখ 

ঢেঁষক বনষত হষি) আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার ঢে করষল ঢপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস  িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢপাকার নাম : ঢেঁড়ষশর পাতা ঢমাড়াষনা ঢপাকা 

ঢপাকা ঢচনার উপায় : ১০ বমবলবমটার আকাষরর হালকা হলষে ঢেষক হালকা িাোবম পাখাযুক্ত মে। উিয় পাখায় আড়াআবড় কাষলা ঢরখা 

আষে। 

েবতর ধরণ : কীড়া অিস্থায় পাতা ঢমাড়ায় এিাং সবুজ অাংশ খায়। এটি সাধারণত কবচ পাতাগুষলা আরমণ কষর োষক। 

আরমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ঢপাকার ঢযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

ঢপাকা েমষনর জন্য ঢফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ 

বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি ঢে করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 
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পূি ব-িস্তুবত : 

জবম পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুষত পাবখ িসার ব্যিস্থা ( বির্া িবত ৮-১০ টি )করুন। বনয়বমত মাঠ পবরেশ বন কষর আরমষণর শুরুষতই 

ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

আরন্ত পাতা সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর েবতকারক ঢপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ঢেঁড়ষশর পাতার োগ ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : এ ঢরাষগ আরান্ত পাতায় িেষম ঢোট ঢোট পাবনষিজা োগ ঢেখা যায় আষস্ত আষস্ত োগগুষলা িড় হয়। অষনক োগ একবত্রত 

হষয় িড় োগ বতবর কষর। োষগর বকনারা গাঢ় িাোবম এিাং ঢকন্দ্র সাোষট হয়। পাতা ঝষড় যায় এিাং গাে মষরও ঢযষত পাষর। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি অেিা ম্যানষকাষজি + ঢমটালবিল জাতীয় িালাইনাশক (ষযমন: বরষডাবমল ঢগাল্ড ২০ গ্রাম িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয়) 

৭-১০ বেন পরপর ৩ িার ঢে করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ঢঢড় ুঁষশর আগাম ধ্বসা ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় ঢরাষগর লেণ িেম ঢেখা যায়। আরান্ত পাতায় উপর কাল িা িাোমী রাংষয়র বৃিাকার োগ পষড়। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি অেিা ম্যানষকাষজি + ঢমটালবিল জাতীয় িালাইনাশক (ষযমন: বরষডাবমল ঢগাল্ড ২০ গ্রাম িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয়) 

৭-১০ বেন পরপর ৩ িার ঢে করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকি  বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

১. সুস্থ, সিল ও ঢরাগ সহনশীল জাত চাে করা । 

২. সুস্থ গাে ঢেষক িীজ সাংগ্রহ করুন। 
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৩. পবরবমত ও সময়মত সুেম সার ও ঢসচ িষয়াগ করা। 

৪. একই জবমষত িার িার ঢঢড় ুঁষশর চাে করষিন না। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ঢঢড় ুঁষশর আগাম ধ্বসা ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় ঢরাষগর লেণ িেম ঢেখা যায়। আরান্ত পাতায় উপর কাল িা িাোমী রাংষয়র বৃিাকার োগ পষড়। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি অেিা ম্যানষকাষজি + ঢমটালবিল জাতীয় িালাইনাশক (ষযমন: বরষডাবমল ঢগাল্ড ২০ গ্রাম িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয়) 

৭-১০ বেন পরপর ৩ িার ঢে করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকি  বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

১. সুস্থ, সিল ও ঢরাগ সহনশীল জাত চাে করা । 

২. সুস্থ গাে ঢেষক িীজ সাংগ্রহ করুন। 

৩. পবরবমত ও সময়মত সুেম সার ও ঢসচ িষয়াগ করা। 

৪. একই জবমষত িার িার ঢঢড় ুঁষশর চাে করষিন না। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ঢগাড়া পচা ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : চারার ঢগাডা় িা বশকড ়পষচ ঢষল পডা়র মাধ্যষম এ ঢরাষগর লেণ িকাশ পায।় আরান্ত চারার ঢগাড়ার চারবেষক িাোবম িষণ বর 

পাবনষিজা োগ ঢেখা যায়। আরমষণর দুই বেষনর মষধ্য চারা গােটি ঢষল পষড় ও আরান্ত অাংষশ তুলার মষতা সাো মাইষসবলযা়ম ঢেখা যায় 

ও অষনক সময় সবরোর মত েত্রাষকর অনুিীজ পাওয়া যায়। চারা টান বেষল সহষজ মাটি ঢেষক উষঠ আষস। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , চারা 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : বশকড় , কাষন্ডর ঢগোঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

কাি বাবন্ডজম জাতীয় েত্রানাশক (ষযমনঃ এমষকাবজম ৫০; অেিা ঢগাল্ডাবজম ৫০০ ইবস ১০ বমবল /২ মুখ ) ১০ বল পাবনষত বমবশষয় ৭ বেন 

পরপর ৩ িার গাষের ঢগাড়ায় ও মাটিষত ঢে করুন। আরমণ ঢিাবশ হষল িেম ঢেষক িবত বলটার পাবনষত ২ গ্রাম ঢরািরাল বমবশষয় ঢে 

করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 
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িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

একই জবমষত িার িার কবপজাতীয় ফসল চাে করষিন না। বেষনর ঢিবশর িাগ সময় োয়া পষড় এমন জবমষত কবপজাতীয় ফসল চাে 

করষিন না। পবরবমত ঢসচ ও পয বাপ্ত বজি সার িোন করুন, পাবন বনস্কাশষনর িাল ব্যিস্থা রাখুন। সবরোর বখল ৩০০ ঢকবজ/ষহক্ট্রর হাষর 

জবমষত িষয়াগ করা। লাল মাটি িা অম্লীয় মাটির ঢেষত্র শতাাংশ িবত চার ঢকবজ হাষর ডষলাচুন িষয়াগ করুন (িবত বতন িেষর একিার)। 

িপষনর আষগ িবত ঢকবজ িীষজ ২-৩ গ্রাম ঢিািযাি িা কাষি বন্ডাবজম বমবশষয় িীজ ঢশাধন কষর বনন। 

িীজ ভশাধন সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : শুটি ঢমাল্ড 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : আরান্ত পাতা ও গাষে গাষয় কাল রাংষগর কাবলর মত ময়লা ঢেখা যায়। সাো মাবে িা ঢস্কল ঢপাকার আরমষণ সুটি ঢমাল্ড 

েত্রাক এ ঢরাগ েড়ায়। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , পূণ ব িয়স্ক 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ঢপাকা েমষনর জন্য ঢফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন 

পর পর ২-৩ িার িালিাষি ঢে করুন এিাংেত্রাক েমষন িবপষকানাজল জাতীয় িালাইনাসক (ষযমন টিল্ট ২৫০ ইবস ৫ বমবলবলটার) িবত 

১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি ঢে করুন। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। ঢরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাষের অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করা।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ডাঊবন বমলবডউ ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : েত্রাক 

েবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ ঢরাগ িেম ঢেখা যায়। আরান্ত পাতার গাষয় সাো িা হলষে ঢেষক িাোমী রষের োগ ঢেখা যায়। ধীষর ধীষর 

অন্যান্য পাতায় েবড়ষয় পষড়। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , পূণ ব িয়স্ক 
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ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় েত্রাকনাশক ( ঢযমনঃ বরষডাবমল ঢগাল্ড ২০ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত  বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার ঢে 

করুন । ঢে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোক্ত োকষি। িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করুন। 

২. সুেম সার ব্যিহার করুন। 

৩. ঢরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করা। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ঢরাষগর নাম : ঢমাজাইক িাইরাস ঢরাগ 

ঢরাষগর কারণ : িাইরাস 

েবতর ধরণ : চারা িা িাড়ন্ত গাষের পাতায় হলুে ও গাঢ় সবুজ ঢোপ ঢোপ ঢমাজাইক করা পাতা ঢেখা ঢেয়। 

ফসষলর ঢয পয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , চারা 

ফসষলর ঢয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমষত সাো মাবে ঢেখা ঢগষল (িাহক ঢপাকা) ইবমডাষলাষরাবিড জাতীয়  কীটনাশক (ষযমনঃ এডমায়ার অেিা টিষডা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) 

১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ঢে করষত হষি। সকাল ঢিলা গাষে োই বেটিষয় বেষল এই ঢপাকা গাে ঢেষক পষড় যাষি৷ 

িালাইনাশক ঢে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

ঢরাগমুক্ত গাে ঢেষক িীজ সাংগ্রহসহ জবম বনবিড় পয বষিেণ কষর জাি ঢপাকা, ঢশােক ঢপাকা ও ঢজবসড পাষশর জবম িা এ ফসষল আষস বক 

না তা ঢজষন ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

ঢরাগ ঢেখা ঢেয়ার সাষে সাষেই আরান্ত গাে তুষল পুবড়ষয় ঢফলষত হষি অেিা মাটিষত পুষত ঢফলষত হষি। আরান্ত িীজ ও িাতাষসর মাধ্যষম 

এ ঢরাগ েবড়ষয় পষড়। সাো মাবে এ ঢরাষগর িাহক বহষসষি কাজ কষর। আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ 

ঢিষঙ্গ ১২ র্ন্টা বিবজষয় ঢরষখ ঢেঁষক বনষত হষি) আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার ঢে করষল ঢপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও 

তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 
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http://aisekrishi.org/Pages/view/5


ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা ঢমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : ঢেঁড়স 

ফসল ঢতালা : ঢেঁড়স কবচ অিস্থায় সাংগ্রহ করা উবচত। ফুল ঢফাটার ১০-১২ বেন পর সাংগ্রষহর উপষযাগী হয়। ঢিবশ পাকা ফষলর িীজ শক্ত 

হষয় যায় এিাং খািার অনুপষযাগী হষয় পষড়। জাত ও পবরচয বার উপর ফলষনর তারতম্য হয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ঢেঁড়স 

িীজ উৎপােন : 

সুস্থ ও ঢরাগ-ষপাকামাকড় মুক্ত গাে ঢেষক িীজ ফল সাংগ্রহ করষত হষি। ফষলর শুবকষয় ঢগষল এিাং শক্ত হষয় যাষি এমন অিস্থায় িীষজর 

জন্য ফল সাংগ্রহ করষত হষি। পাকা ফল সাংগ্রষহর পর বচষর িীজ ঢির কষর পাবনষত ধুষয় শুকাষত হয়। 

িীজ সাংরেণ: 

ঠান্ডা ও িাতাস চলাচল করা জায়গাষত ফল র্ো িা চাপ খায় না এমন িাষি সাংরেণ করুন। িীজ ঢিবশবেন সাংরেণ করষত চাইষল বনষমর 

ঢতল বমবশষয় রাখষত পাষরন। বকছুবেন পর পর িীজ হালকা ঢরাষে শুবকষয় বনষিন। 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে,মৃতুযঞ্জয় রায়, ঢফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

িসতিাবড়র আষশ-পাষশ সিবজ ও ফষলর চাে,ষমাঃ জাবমউল ইসলাম, মাচ ব, ২০০৭।  

ফসল : ঢেঁড়স 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। সরকাবর অণুষমাবেত সকল িীজ বডলার। 

২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস ও সরকার অনুষমাবেত সার ও িালাইনাশক বডলার। 

সার বিলার এর বিস্তাবরত তথ্য ভপতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : ঢেঁড়স 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর েমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন ঢযাগ্য। 

রেণাষিেণ : যিহাষরর পর মাটি ও পাবন ঢেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

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


তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম বষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : ঢকাোল 

ফসল : ঢেঁড়স 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর েমতা : হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

আইল েোঁটা, ঢসচ ও বনকাশ নালা বতবর। কম জবমর জন্য ফসল ঢতালা ও পবরচয বায় ব্যিহার হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন ঢযাগ্য। 

রেণাষিেণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন ঢেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম বষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

ফসল : ঢেঁড়স 

িোগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

িোঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাোয়, িাষর কষর কোঁষধ, বরিায়, ঢনৌকায় কষর। 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

িযান,ট্রবল, বপকাপ ট্রাক, লি, শীতাতপ কািাড ব িযান। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

িোঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাোয়, িাষর কষর কোঁষধ, বরিায়, ঢনৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

ঢগ্রবডাং/িাোষয়র পষর আস্ত/ষকষট প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ঢসষেম্বর, ২০১৭। 

 


