
                                                           এক নজরে পেঁরে চাষ 

উন্নত জাতঃ বারে পেঁরে-১, পেড পেরড, বাদশা েরব , খারেফ দুই পেৌসুরেই চাষ কো যারব ।  

পুরিগুনঃ পেবুে প্ররত ১০০ গ্রাে খাদ্যেরযাগী অংরশ ৮৮.৪ গ্রাে জেীয়, ০.৬রেরে গ্রাে খরনজেবণ, ১.৭ গ্রাে আঁশ, ০.৩ গ্রাে আরেষ, ১০ গ্রাে 

শককো, ৪০ রেরেগ্রাে কযােরিয়াে, ২.৩ রেরেগ্রাে পেৌহ,০.০৩ রেরেগ্রাে, রিটারেন রব-২৪৭ রেরেগ্রাে রিটারেন-রি ও ৪৭ রেরেগ্রাে খাদ্যশরি 

েরয়রে। 

বেরনে িেয়ঃ  আরিন (রিরেম্বে- অরটাবে) এবং পেৌষ (রডরিম্বে- জানুয়ারে)। 

চাষেদ্ধরত: েরেরিন ব্যারগ চাো ততরে কেরে পোেরণে েে চাো দ্রুত বৃরদ্ধ োয়। ৫X৪  ইরি . আকারেে ব্যারগ িোন েরেোণ বারে, োটি ও 

েচা পগাবরেে রেশ্রণ িরতক করে ব্যারগে  তোয় ২-৩টি রেদ্র করুন। তােেে িদ্য পতাো বীজ হরে পেৌরদ্রাজ্জ্বে, িহরজ আরো-বাতাি চোচে 

কেরত োরে এেকে উব কে জরে বীজতোে জন্য পবরে রনরত হরব ।  

বীরজে েরেোনঃ  জাত পিরদ শতক প্ররত ১.৫–২.৫  গ্রাে ।  

িাে ব্যবস্থােনাঃ   

  

                     িারেে নাে 

                   

                      িারেে েরেোে      

ইউরেয়া ৪০০-৫০০ গ্রাে 

টিএিরে ৫০০ গ্রাে 

এেওরে ৪৫০-৫০০ গ্রাে 

রজেিাে ২৫০ গ্রাে 

রজংক ২০ গ্রাে 

পবােন ২০ গ্রাে 

 

িাে প্ররয়ারগে েদ্ধরতঃ চাো পোেরণে ১৫-২০ রদন পূরব ক প্ররত গরতক ১৫ পকরজ পগাবে িাে,টিএিরে, রজেিাে, রজংক িােরফট ও পবারেক 

এরিড রদরত হরব। ইউরেয়া ও এেওরে িাে চাো পোেরনে ১ োি েে পিরক প্ররত োরি একবাে উেরে প্ররয়াগ কেরত হরব। ইউরেয়া গারে 

প্ররত ৫০ গ্রাে ও এেওরে ৫০ গ্রাে। গারে ফুে এরে এই োত্রা রিগুণ কেরত হরব। ফে পতাোে ২ োি আরগ িাে পদয়া বন্ধ কেরত হরব। 

 

 পোকাোকড়ঃ  

 পেঁরেে রেরেবাগ/োতো পোকা দেরন ইরেডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনাশক (রযেন এডোয়াে অিবা টিরডা ৭-১০ রেরেরেটাে / ২মুখ) 

১০ রেটাে োরনরত রেরশরয় প্ররত ৫ শতরক পে কেরত হরব ১০ রদন েেেে ২/৩ বাে। ঔষধ পে কোয় িতককতা অবেম্বন কেরত 

হরব। 

 পেঁরেে িাদা োরে পোকা দেরন ইরেডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনাশক (রযেন এডোয়াে অিবা টিরডা ৭-১০ রেরেরেটাে / ২মুখ) ১০ 

রেটাে োরনরত রেরশরয় প্ররত ৫ শতরক পে কেরত হরব ১০ রদন েেেে ২/৩ বাে। ঔষধ পে কোয় িতককতা অবেম্বন কেরত হরব। 

পোগবাোইঃ  

 পেঁরেে ডযারপং অফ পোগ দেরন অরতরেি োরন পবে কোে  ব্যবস্থা করুন।  পগাড়ায় োই রেটিরয় োখরত োরেন।োগারনাে প্ররত রেটাে 

োরনরত ২ গ্রাে কারব কন্ডারজে জাতীয় েত্রাকনাশক পযেন: এেকরজে  অিবা ৪ গ্রাে ট্রাইরকাডােো রিরেরড রেরশরয় ১৫-২০ রেরনট ধরে 

বীজ পশাধন করে রনন।  

 পেঁরেে পগাড়া েচা পোগ দেরনে জন্য কারব কন্ডারজে জাতীয় েত্রাকনাশক (রযেন- এইেরকারজে ২০ গ্রাে)  প্ররত ১০ রেটাে োরনরত 

রেরশরয় প্ররত ৫ শতরক  ১২-১৫ রদন েে েে ২-৩ বাে িােিারব পে কেরত হরব অিবা পপ্রারেরকানাজে জাতীয় েত্রাকনাশক (রযেন 

টিল্ট ৫ রেরে/ ১ মুখ) ১০ রেটাে োরনরত রেরশরয় প্ররত ৫ শতরক  ১০-১২ রদন েে েে ২-৩ বাে পে কেরত হরব ।   

 পেঁরেে শুটি পোল্ড দেরনে জন্য রেরেবাগ পোকা দেন কেরত হরব । রেরেবারগে আক্রেণ পবরশ হরে ইরেডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনাশক 

(রযেন এডোয়াে অিবা টিরডা ৭-১০ রেরেরেটাে ( ২ মুখ ) ১০ রেটাে োরনরত রেরশরয় )১০ রদন েে েে ২-৩ বাে পে কেরত হরব। 

ঔষধ পে কোয় িতককতা অবেম্বন কেরত হরব। 



 োতায় হেরদ পোজাইক ও োতা পকাকড়ারনা পোরগে বাহক পোকা (জাবরোকা) দেরন ইরেডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনাশক (পযেন 

এডোয়াে অিবা টিরডা ৭-১০ রেরেরেটাে / ২মুখ) ১০ রেটাে োরনরত রেরশরয় প্ররত ৫ শতরক পে কেরত হরব ১০ রদন েেেে ২/৩ 

বাে। 

 পেঁরেে উইরল্টং পোরগে পোরগে প্রািরেক অবস্থায় ১৪বরদ কারেকচাে বা িপ্রারিট  % গ্রাে প্ররত রেটাে োরনরত রেরশরয় পে করুন। 

আক্রান্ত গারেে পগাড়াে োটিরত রজেিাে অিবা চুন প্ররয়াগ করুন। 

িতককতাঃ  বাোইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারেে আরগ পবাতে বা প্যারকরটে গারয়ে পেরবে িারো করে েড়ুন এবং রনরদ কশাবরে পেরন চলুন । 

ব্যবহারেে িেয় রনোেত্তা পোষাক েরেধান করুন। ব্যাবহারেে িেয় ধূেোন এবং োনাহাে কো যারব না। বাোইনাশক রেটারনা জরেে োরন 

যারত মুি জোশরয় না পেরশ তা েক্ষ্য োখুন। বাোইনাশক প্ররয়াগ কো জরেে ফিে কেেরক্ষ্ িাত পিরক ১৫ রদন েে বাজােজাত করুন। 

বাোইনাশক/কীটনাশক ব্যাবহারেে িেয় রনোেত্তা পোষাক েরেধান করুন। ব্যাবহারেে িেয় ধূেোন এবং োনাহাে কো যারব না। 

আগাোঃ পিচ ও িাে পদবাে েে পজা আিা োত্র আগাো দেন করুন । চাো গজারনাে ২০-২৫ রদন েে আগাো দেন কেরত হরব। গাে খুব ঘন 

িাকরে োতো করে রদরত হরব। প্ররত বগ করেটারে েরব পেৌসুরে ৫০-৬০ টি এবং খরেফ পেৌসুরে ৪০-৫০ টি চাো োখা উত্তে।।    

পিচঃ অরতরেি পিচ পগাড়া েচন পোগ এে অনুকূে। বৃরি বা অরতরেি পিরচে োরন জরেরত জেরত রদরবন না। এে েে  পজা এরে 

পকাদাে/রনড়ারন রদরয় োটিে ওেরেে চটা পিরে রদন। োটিরত েি কে িাকরে বেরনে ৭-১০ রদরনে েরেই একটি পিচ রদন। িাধােণত ২ 

িপ্তাহ েে েে ২-৩ বাে পিচ রদন।    

আবহাওয়া ও দুরয কাগঃ অরত বৃরিে কােরন জরেরত োরন পবরশ জরে পগরে তাড়াতারড় োরন িোরনাে ব্যবস্থা রনরত হরব। েরব পেৌসুরে রনম্ন 

তােোত্রা ( ১৫ রডরগ্র পিেরিয়াি নীরচ )  পিরক চাো েক্ষ্াে  জন্য বীজতো পেরক োখরত হরব ।  

ফেনঃ  জাত পিরদ শতক প্ররত ফেন ১৪০-১৫০ পকরজ। 

িংেক্ষ্নঃ ঠান্ডা ও বাতাি চোচে কো  জায়গারত ফে ঘষা বা চাে  খায়  না এেন িারব িংেক্ষ্ন করুন। চরটে োো োটিরত রবরেরয়ে ২ পিরক 

৩ রদন োকা পেঁরে োখা যারব। কাঁচা পেঁরে ৩ রদন েয কন্ত োখা যায়ে আবাে োরনরত রিরজরয়ে কাঁচা পেঁরে ৪ পিরক ৫ রদন োখা যায়ে। ।  


