
মটরশ ুঁটি চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : িাবর মটরশ ুঁটি -১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১১০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফুষলর রাং সাো এিাং শ ুঁটি সবুজ। িবত শ ুঁটিষত ৪-৭ টি সবুজ িীজ থাষক। শ ুঁটি নিশ বমবষ্ট্। িবত গাষে ২০-২৫ টি শ ুঁটি ধষর। পবরপক্ক শকষনা 

িীজ কুঁচকাষনা ও রাং িাোবম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৭ম সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : িাবর মটরশ ুঁটি -১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১১০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফুষলর রাং সাো এিাং শ ুঁটি সবুজ। িবত শ ুঁটিষত ৪-৭ টি সবুজ িীজ থাষক। শ ুঁটি নিশ বমবষ্ট্। িবত গাষে ২০-২৫ টি শ ুঁটি ধষর। পবরপক্ক শকষনা 

িীজ কুঁচকাষনা ও রাং িাোবম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৭ম সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : িাবর মটরশ ুঁটি -৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১০৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

হালকা সবুজ শ ুঁটি এিাং শ ুঁটির আকার িড়। ফুষলর রাং সাো। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : ইপসা মটরশ ুঁটি-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

সল্প জীিনকাল। িীজ পাকার পষরও সবুজ থাষক। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 



িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় ওষয়িসাইট, ৫/১৬/২০১৮ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : ইপসা মটরশ ুঁটি-২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িীজ আকাষর িড়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২০০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় ওষয়িসাইট, ৫/১৬/২০১৮ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

জাষতর নাম : ইপসা মটরশ ুঁটি-৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 
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জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

উচ্চ ফলনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২০০ - ৩০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর (আবিন - অগ্রহায়ণ) 

ফসল নতালার সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। 

তষের উৎস : 

িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয় ওষয়িসাইট, ৫/১৬/২০১৮ 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম মটরশ ুঁটিষত ১৬.০ গ্রাম জলীয় অাংশ, ২.২ গ্রাম খবনজ পোথ থ, ৪.৫ গ্রাম আঁশ, ৩১৫ বকষলাকযালবর খাদ্যশবক্ত, আবমে ১৯.৭ 

গ্রাম, ৫৬.৫ গ্রাম শকথরা, ৭৫বমগ্রা কযালবসয়াম, ৫.১ বমগ্রা নলৌহ, ৩৯ মাইষরা গ্রাম কযাষরাটিন রষয়ষে।  

তষের উৎস : 

কৃবে ডাইবর, কৃবে তে সাবে থস. ২০১৭। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

িণ থনা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষেে : 

িীজতলার িষয়াজন ননই। 

 

 

োল িীজ বনি থাচন : 

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

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

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

 

 

িীজতলা পবরচচ থা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 
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িণ থনা : িীজ সাবরষত িপন করা উত্তম। দুই নিষডর মাষঝ ৮ ইবি িশস্ত নালা রাখষত হষি। ১ বমটার চওরা ও ৫-৬ নসবম উঁচু নিড বতবর কষর 

তাষত খাষটা জাষতর জন্য ৫০ নসবম এিাং উঁচু জাষতর জন্য ৭৫ নসবম দূষর দুটি সাবরষত ৫-৭ নসবম দূষর দূষর ২-৩ নসবম গেীষর িীজ িপন 

করষত হষি। তষি নজাড়া সাবর পদ্ধবতষত িীজ নিানার নেষে নজাড়া সাবরর মষে দূরুত্ব থাকষি ২৫-৩০ নসবম। সাবরষত ১৫-২০ নসবম দূষর 

িীজ বুনষত হষি। 

চােপদ্ধবত : 

মটরশ ুঁটির গাে চারা অিস্থায় দুি থল থাষক। তাই োষলা ফলষনর জন্য জবম ৪-৫ টি চাে বেষয় বমবহ কষর বতবর করা আিশ্যক। 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে, মৃত্যযঞ্জয় রায়, নফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

মৃবত্তকা : 

নোআঁশ, নিষল নোআঁশ। 

 

 

মৃবত্তকা পরীো গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবিবত বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

নেজাল সার নচনার উপায় : 

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

শতক িবত ইউবরয়া ১৮০ গ্রাম, টিএসবপ ৩০০ গ্রাম এিাং এমবপ ১৫০ গ্রাম, নিারন সার ৫০ গ্রাম িষয়াগ করষত হষি। নশে চাষের সময় সমস্ত 

সার িষয়াগ করষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নসচ ব্যিস্থাপনা : 

অবতবৃবষ্ট্র ফষল জবমষত যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হয় নসজন্য পাবন বনষ্কাশষনর ব্যিস্থা করষত হষি। জবমষত পয থাপ্ত রস না থাকষল িপষনর 

পর হাল্কা নসচ বেষত হষি। 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : বৃবষ্ট্ িা অবতবরক্ত নসষচর পাবন জবমষত জমষত বেষিন না। এরপর নজা এষল নকাোল/বনড়াবন বেষয় মাটির ওপষরর চটা নেষে বেন। 

 

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : 

লিণাক্ত এলাকায় ভূপবরস্থ/পুকর খু ুঁষড় বৃবষ্ট্র পাবন ধষর পষর কলবস িা বফতা ফাইপ বেষয় নসচ বেন। 

তষের উৎস : 

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


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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

আগাোর নাম : দুি থা 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। মাঝাবর 

নথষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো িাোই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাো ও িীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, নফব্রুয়াবর, ১৯৮৮। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

আগাোর নাম : মুথা / োোইল 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। জুন নথষক অষটািষরর মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয থষিেণ করুন। জবম গেীরোষি চাে করষত হষি। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি 

ঘন থাকষল পাতলা কষর বেষত হষি।  

তষের উৎস : 

আগাো ও িীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, নফব্রুয়াবর, ১৯৮৮। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : রবি, খবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো িাোই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাো ও িীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, নফব্রুয়াবর, ১৯৮৮। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : রবি, খবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো িাোই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাো ও িীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, নফব্রুয়াবর, ১৯৮৮। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 



আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : রবি, খবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো িাোই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাো ও িীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, নফব্রুয়াবর, ১৯৮৮। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নপাকার নাম : জাি নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : খুি নোট সবুজাে সাো, নরম নেহ বিবশষ্ট্। 

েবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়। তাোড়া এই নপাকা হলুে নমাজাইক োইরাস নরাগ েড়ায়। 

আরমষণর পয থায় : চারা, পূণ থ িয়স্ক 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

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

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

িালাইনাশক সম্পতকেবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

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

পয থষিেন করষত হষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় নরষখ 

নেঁষক বনষত হষি) আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা 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 বিবেন্ন ফসষলর েবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নপাকার নাম : নলো নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : কীড়া হালকা সাো নথষক হ্লুোে সবুজাল টানা োগ থাষক। মাথার অাংশ লালষচ। 

েবতর ধরণ : বডম নথষক কীড়া নির হষয় পাতায় একষে গাো কষর থাষক এিাং পাতার সবুজ অাংশ নখষয় িড় হষত থাষক । এোষি খাওয়ার 

ফষল পাতা জাষলর মত হষয় যাওয়া পাতায় অষনক কীড়া নেখষত পাওয়া যায়। 

আরমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায়, চারা, পূণ থ িয়স্ক, সি 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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


আরমণ নিবশ হষল স্পশ থ বিে নযমন সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক ( সুপারবিন -১০ ইবস িা বসমবুশ -১০ ইবস িা নফনম ইতযাবে ) িবত 

১০ বলটার পাবনর সাষথ ১০ বমবলবলটার হাষর বমবশষয ১৫ বেন অন্তর ২-৩ িার িবত ৫ শতষক নে করুন। িালাইনাশক নে করায় সতকথতা 

অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকেবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। নফষরামন ফাঁে অথিা আষলার ফাে পাতষত হষি। 

ভসক্স ভেতরামন োঁদ সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন  

অন্যান্য : 

িাথবমক অিস্থায় কীড়াসহ আরান্ত অাংশ বেষড় বনষয় পা বেষয় বপষে নপাকা নমষর নফলুন। েবড়ষয পড়া িড় কীড়াগুষলাষক ধষর ধষর নমষর 

নফলুন। সম্ভি হষল জবমষত নফষরামন ফাঁে পাত্যন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন ফসষলর েবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নপাকার নাম : ফল বেদ্রকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাষের ডগায় এিাং ফষল থাষক এিাং ১-১.৫ ইবি িড় মথ। 

েবতর ধরণ : িথম বেষক গাষের কবচ ডগা নখষয় নফষল, ফল আসষল ফষলর নেতর ঢুষক িীজ নখষয় নফষল। 

আরমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায়, ফষলর িাড়ন্ত পয থায় 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : ডগা , কবচ পাতা , ফল , িীজ 

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ নিবশ হষল কইনালফস জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-  নকাষরালাক্স ২৫ তরল ১০ বমবলবলটার অথিা ২মুখ) অথিা 

থায়াবমথক্সাম+ষলাথায়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন েবলউম নেবক্স ৫ বমবলবলটার  অথিা ১মুখ ) অথিা সাইপারষমবিন জাতীয় 

কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার  অথিা ম্যাবজক অথিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে 

করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকেবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত বেষত হষি যাষত পাবখ এষস নপাকা নখষত পাষর। 

অন্যান্য : 

১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাোঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘন্টা বেবজষয় নরষখ,  নেঁষক আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল এই নপাকা 

বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন ফসষলর েবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নরাষগর নাম : মটরশ ুঁটির লাল মবরচা নরাগ 
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নরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : এ নরাষগর আরমষন পাতায়, কাষে ও ফষল লালষচ মবরচার মত একধরষনর উচু োগ নেখা যায়। একধরষণর েোষকর 

আরমষণ এ নরাগ হয়। 

ফসষলর নয পয থাষয় আরমণ কষর : চারা , পূণ থ িয়স্ক 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরমণ নিবশ হষল নিাবপষকানাজল জাতীয় েোকনাশক (ষযমন: টিল্ট) ১০ বল. পাবনষত ৫ বম.বল. বমবশষয় ১২ বেন পরপর ২ িার 

নে করা। । িালাইনাশক নে করায় সতকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ োলোষি ধ্বাংস করষত হষি। সুস্থয গাে/ষেত নথষক িীজ সাংগ্রহ করষত হষি। িীজ নশাধষনর জন্য 

িবত নকবজ িীষজ ২ নথষক ৩ গ্রাম কাষি থোবিম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন িষেক্স, এইমষকাবজম) নযষকাষনা একটি িালাইনাশক বেষয় 

নশাধন করুন। 

িীজ ভশাধন সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

অন্যান্য : 

নরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিহার করা। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নরাষগর নাম : মটরশ ুঁটির নগ্র নমাল্ড নরাগ 

নরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : এ নরাগ নেখা বেষল পাতায় পাবন নেজা োগ নেখা যায় এিাং ফষলর উপর েোষকর আস্তরণ পষড়। এক সময় ফল পষচ যায় 

এিাং গাে মারা নযষত পাষর। 

ফসষলর নয পয থাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল , ফুল 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরমণ নিবশ হষল কাষি থোবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করষত হষি। গাষের নগাড়ার বেষক মাটি বেবজষয় োষলাোষি নে করষত হষি। 

িালাইনাশক নে করায় সতকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

বনয়বমত জবম পবরেশ থন। িীজ নশাধষনর জন্য িবত নকবজ িীষজ ২ নথষক ৩ গ্রাম কাষি থোবিম জাতীয় েোকনাশক নযমন িষেক্স, 

এইমষকাবজম নযষকাষনা একটি িালাইনাশক বেষয় নশাধন করুন। 

অন্যান্য : 

নরাগ নেখা নেয়ার সাষথ সাষথই আরান্ত গাে ত্যষল পুবড়ষয় নফলষত হষি অথিা মাটিষত পুষত নফলষত হষি। 
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তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নরাষগর নাম : পাউডাবর বমলবডউ 

নরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : এ নরাষগ পাতার উপষর পাউডাষরর মত আিরণ পষড়। সাধারণত শকষনা নমৌসুষম এ নরাষগর িষকাপ নিবশ নেখা যায়। 

ফসষলর নয পয থাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় , চারা , পূণ থ িয়স্ক 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরমণ নিবশ হষল িবপষকানাজল জাতীয় েোকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ গ্রাম) অথিা নটবুষকানাজল জাতীয় েোকনাশক (ষযমন 

নাটিষো ৫ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় নে করষত হষি ৭ বেন পর পর ২/৩ িার। িালাইনাশক নে করায় সতকথতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ োলোষি ধ্বাংস করষত হষি। সম্ভি হষল আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় নফলুন। মাটি নশাধন 

করুন। জবম নশাধষনর জন্য কাষি থোবজম জাতীয় েোকনাশক ব্যিহার করষত হষি। 

িীজতলা িা জবম ভশাধন সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

নরাষগর নাম : নগাড়া পচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : আরান্ত গাে হলুে রে ধারণ কষর, গাষের নগাড়ার পচন লাষগ, বশকড় নষ্ট্ হষয় যায়। পষর গাে ঢষল পষর শবকষয় যায়। 

ফসষলর নয পয থাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় , চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আরমণ কষর : বশকড় , নগাঁড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরমণ নিবশ হষল কাষি থোবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)  িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করষত হষি। গাষের নগাড়ার বেষক মাটি বেবজষয় োষলাোষি নে করষত হষি।ঔেধ 

নে করায় সতকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকেতা সম্পতকে বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

িবত নকবজ িীজ ২ গ্রাম িষেক্স ২০০ ডাবিবলউবপ িালাইনাশক বেষয় নশাধন করুন। ফসষলর অিবশষ্ট্াাংশ নষ্ট্করণ। পয থাপ্ত বজিসার ব্যিহার। 

আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় নফলুন। মাটি নশাধন করুন। এ নরাষগর সম্ভািনা থাকষল নসচ নেয়া যাষি নাহ। জবমষত পাবন বনকাষের 

ব্যিস্থা রাখষত হষি। 

তষের উৎস : 
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কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

ফসল নতালা : আগাম জাষতর নেষে িীজ নিানার ৩০-৪০ বেন পর এিাং নাবি জাষতর নেষে িীজ নিাপষনর ৫০-৬০ বেন পর ফুল আষস। 

ফুল নফাটার ২০-২৫ বেন পর িীষজর জন্য শ ুঁটি সাংগ্রহ করা নযষত পাষর। িীজ পূণ থ আকার িাপ্ত হষয়ষে বকন্তু শক্ত হয়বন এ অিস্থা শ ুঁটি িা ফল 

সাংগ্রষহর উপযুক্ত সময়। তষি িীজ িপষনর ৭৫-৯০ বেন পর নথষকই মটরশ ুঁটি সাংগ্রহ করা যায়। 

সাংরেণ : শকাষনার পর লাঠি বেষয় বপটিষয় শ ুঁটি নথষক োনা/িীজ আলাো করুন। মাড়াইকৃত িীজ ঝাড়াই িাোই কষর চাটাই/পবল বসট 

/পাকা চাতাষল কষয়ক বেন োলোষি নরাষে শবকষয় বনষত হষি। 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে, মৃত্যযঞ্জয় রায়, নফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

িীজ সাংরেণ: 

িায়ুষরাধী পাষে িীজ রাখা উবচত। িীজ রাখার জন্য প্লাবিষকর ড্রাম উত্তম তষি িায়ুষরাধী মাটি িা টিষনর পাষে রাখা যায়। আদ্র থতা নরাধক 

নমাটা পবলবথষনও িীজ মজুে করা নযষত পাষর। নরাষে শকাষনা িীজ ঠাো কষর পাষে েরষত হষি। পাষের মুখ োলোষি িন্ধ করষত হষি 

নযন িাতাস ঢুকষত না পাষর। নিবশ বেষনর জন্য সাংরেষনর নেষে মাষঝ মাষঝ িীজ নরাষে শবকষয় বনষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

বিএবডবস এর িীজ বিরয় নকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত িীজ বডলার। বিিস্থ িীজ উৎপােনকারী কৃেক। 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস এর সার বিরয় নকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত সার বডলার। অনুষমাবেত িালাইনাশক বডলার। 

সার বিলার এর বিস্তাবরত তথ্য ভপতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

বিএবডবস এর িীজ বিরয় নকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত িীজ বডলার। বিিস্থ িীজ উৎপােনকারী কৃেক। 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস এর সার বিরয় নকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত সার বডলার। অনুষমাবেত িালাইনাশক বডলার। 

সার বিলার এর বিস্তাবরত তথ্য ভপতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : িাবর নসালার পাম্প 

ফসল : মটরশ ুঁটি 

যষন্ত্রর ধরন : নসচ 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

বিদুযৎ চাবলত 

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/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


যষন্ত্রর েমতা : পাবন বনগ থমন েমতা িবত বমবনষট ১৪০ বলটার। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কৃবেষত নসৌর পাম্প নসচ পদ্ধবত বডষজল চাবলত নসচ পাষম্পর বিকল্প, দূেণমুক্ত ও পবরষিশিান্ধি। িাাংলাষেষশ ১৭.৫ লে নসচ যন্ত্র রষয়ষে 

যার মষে শতকরা ৮৫ োগ বডষজল চাবলত। িবত িের বডষজষলর োম নিষড়ই চলষে, নসই বহষসষি িাবর নসালার পাম্প বডষজল চাবলত 

পাষম্পর বিকল্প হষত পাষর। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

১। িাবর উদ্ভাবিত নসবিবফউগাল টাইপ নসৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাবন নসষচর জন্য উপষযাগী। 

২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গেীরতা নথষকও পাবন নতালা যায়। 

৩। এই পাম্প চালনায় বতল ও জ্বালাবন লাষগ না। 

৪। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট নসালার প্যাষনল দ্বারা চালনা করা হয়। 

৫। এ পাষম্প নকান ব্যাটাবর লাষগ না। 

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

তষের উৎস : 

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

ফসল : মটরশ ুঁটি 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

েবমক/ ননৌকা/ নঠলাগাবড়/ বরক্সা 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

ট্রবল, ট্রাক ,কাোড থ েযান। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

স্থানীয় িাজাষর/ িস্তায় টুকবড়/ ধামা নঠাঙ্গায়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

পবল ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তায় নগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

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

 


