
গ োল মরিচ চোষেি রিস্তোরিত বিিরণী 

ফসল : গ োল মরিচ 

জোষতি নোম : জজন্তো 

জনরিয় নোম : গনই 

উদ্ভোিনকোিী িরতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃরে  ষিেণো ইনরিটিউট (িোরি) 

জোষতি ধিণ : স্থোনীয় জোত 

জোষতি জিরশষ্ট্য : 

খরিপ গমৌসুষম চোষেি উপষর্ো ী, গিোপণ গেষক ফল সাংগ্রহ পর্ যন্ত িোয় ৪-৫ িছি সময় লোষ । ১০- ১৫ িছি িাঁষচ। গিো  ও গপোকোি আক্রমণ 

গতমন গনই। ১ িছি ঘষি মজুত কষি িোখো র্োয়। 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৮ - ৯ 

িরত শতক িীজতলোয় িীষজি পরিমোন : ৬ - ৭ টি 

উপষর্ো ী ভূরমি গেণী : মোঝোরি উচু 

উৎপোেষনি গমৌসুম : খরিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

গম-জুন (বিশোখ- জজযষ্ঠ) 

ফসল গতোলোি সময় : 

গম-জুন মোষস ফুল আষস এিাং ৬-৮ মোস পি ফল গতোলো র্োয়। 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

পুরষ্ট্মোন : 

গ োল মরিষচ আষছ টরনক এরসড। িরত ১০০ গ্রোম গ োল মরিষচ ১০.৫১ গ্রোম জলীয় অাংশ, ১০.৯৫ গ্রোম আরমে, ৩.২৬ গ্রোম চরি য, ৩.৫ গ্রোম 

আঁশ, ৬৪ .৮১ গ্রোম কোষি যোহোইষেট আষছ।  

তষেি উৎস : 

শোক সিরজ চোে, মৃত্যযঞ্জয় িোয়, ২০১৪, আরনন্দ িকোশনী। 

ফসল : গ োল মরিচ 

িণ যনো : িীজতলোি িষয়োজন গনই। 

িীজ ও িীজতলোি িকোিষেে : 

িীজতলোি িষয়োজন গনই। 

 

 

েোল িীজ রনি যোচন : 

িীজতলোি িষয়োজন গনই। 

িীজতলো িস্তুতকিণ : িীজতলোি িষয়োজন গনই। 
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িীজতলো পরিচচ যো : িীজতলোি িষয়োজন গনই। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃরে  ষিেণো ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, গসষেম্বি, ২০১৭। 

ফসল : গ োল মরিচ 

চোেপদ্ধরত : 

িড় গকোন  োষছি গ োড়ো গেষক এক রমটোি দূষি গ োলমরিষচি চোিো গিোপষণি জন্য  তয কিো র্োয়।  ষতযি মোপ হষি সি রেক রেষয় আধো 

রমটোি,  েীিতোও একই।  তয গেষক গতোলো মোটিি রতন েোষ ি এক েো  মোটি িোে রেষয় রেষত হষি। গসই মোটি পূিন কিষত হষি রিরেন্ন 

জজি ও িোসোয়রনক সোি রেষয়। এ জন্য িরত  ষতয জজি সোি ১০ গকরজ, িোসোয়রনক সোি ২০ গকরজ, জখল ৫০০ গ্রোম, হোষড়ি গুঁড়ো ২০০ গ্রোম, 

এমওরপ সোি ১৫০ গ্রোম, ম্যো ষনরসয়োম সোলষফট ৫০ গ্রোম, টিএসরপ ১৫০ গ্রোম  ষতযি মোটিি সোষে রমরশষয়  তয েষি গিষখ রেষত হষি। 

তষেি উৎস : 

শোক সিরজ চোে, মৃত্যযঞ্জয় িোয়, ২০১৪, অরনন্দয িকোশনী। 

ফসল : গ োল মরিচ 

মৃরিকো : 

পর্ যোপ্ত বৃরষ্ট্পোত হয় ও আর্দ্ যতো গিরশ এমন এলোকোয় গ োলমরিচ েোষলো জষে। এ ফসল ১০০ গেষক ৪০০ রডরগ্র গসলরসয়োস পর্ যন্ত তোপমোত্রো সহয 

কিষত পোষি। পোহোরড় এলোকোি মোটি এ ফসল চোষেি জন্য খুি উপষর্ো ী। 

 

 

মৃরিকো পিীক্ষো  ষিেণো োষিি ঠিকোনো : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সোি পরিরচরত : 

সার পবরবিবত বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

গেজোল সোি গচনোি উপোয় : 

ভভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

ফসষলি সোি সুপোরিশ : 

িরত  ষতয ৩০০ গ্রোম ইউরিয়ো, ১১০ গ্রোম টিএসরপ ও ৪৫০ গ্রোম পটোশ রেষত হয়। তষি এ পরিমোণ সোি তৃতীয় িছি হষত রেষত হষি। এ 

পরিমোষণি ১/৩ েো  ১ম িছি এিাং ২/৩ েো  রিতীয় িছষি রেষত হষি। সোি সোধোিণত িছষি দুিোষি রেষত হয়। একিোি গম-জুন মোষস ও 

পষিি িোি আ ি-ষসষেম্বি মোষস রেষত হয়। এছোড়ো িরত িছি িরত  ষতয গম-জুন মোষস ১০ গকরজ পঁচো গ োিি ও িরত ১ িছি অন্তি-অন্তি 

িরত  ষতয ৬০০ গ্রোম চুন রেষত হষি। 

অনলাই সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

গসচ ব্যিস্থোপনো : 

েোষলো ফসল পোওয়োি জন্য গ োলমরিষচি জরমষত রনয়রমত গসচ রেষত হষি। বৃরষ্ট্ িো অরতরিক্ত গসষচি পোরন জরমষত জমষত রেষিন নো। 

 

http://www.srdi.gov.bd/
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গসচ ও রনকোশ পদ্ধরত : 

1 : বৃরষ্ট্ িো অরতরিক্ত গসষচি পোরন জরমষত জমষত রেষিন নো। গিড ও নোলো পদ্ধরতষত গ োলমরিচ চোে করুন। এষত গসচ ও রনষ্কোশন 

সুরিধোজনক। 

 

তষেি উৎস : 

ফসল : গ োল মরিচ 

আ োছোি নোম : রিরেন্ন ঘোস জোতীয় আ োছো ও পি োছো 

আ োছো জেোষনোি গমৌসুম : সি গমৌসুম তষি িে যো কোষল গিরশ 

িরতকোষিি উপোয় : 

আ োছো গেখো রেষল পরিষ্কোি কিষত হষি ও মোটিষত িষসি অেোি হষল পোরন গসচ রেষত হষি। ড ো িোড়ষত েোকষল  গেস  োষছি সোষে গেঁষধ 

রেষত হষি। 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

িোাংলো মোষসি নোম : আেোঢ ়

ইাংষিরজ মোষসি নোম : জুন 

ফসল ফলষনি সময়কোল : খরিফ- ১ 

দুষর্ যোষ ি নোম : অরত বৃরষ্ট্ 

দুষর্ যো  পূি যিস্তুরত : 

রনষ্কোশন নোলো িস্তত িোখুন। 

দুষর্ যো কোলীন/দুষর্ যো  পিিতী িস্তুরত : 

তোড়োতোরড় অরতরিক্ত বৃরষ্ট্ি পোরন গিি কিোি ব্যিস্থো করুন। 

িস্তুরত : রনষ্কোশন নোলো িস্তত িোখুন। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃরে  ষিেণো ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, গসষেম্বি, ২০১৭। 

ফসল : গ োল মরিচ 

গপোকোি নোম : রি রিটল গপোকো 

গপোকোি স্থোনীয় নোম : : গনই 

গপোকো গচনোি উপোয় : পূন যোঙ্গ রিটল কোষলো পোখো যুক্ত, মোেো ও ঘোড় হলষে িোেোমী িষণ যি। 

ক্ষরতি ধিণ : পূণ যোঙ্গ ও কীড়ো উেয়  োষছি করচ অাংশ গখষয় নষ্ট্ কষি। পূণ যোঙ্গ রিটল ফল রছর্দ্ কষি ফষলি মষে ঢুষক গেতষিি অাংশ খোয়। 

আক্রোন্ত ফল িেষম হলুে ও পষি কোষলো হয়। কীড়ো ফষলি িীজ রছর্দ্ কষি গেতষিি অাংশ খোয়। 

আক্রমষণি পর্ যোয় : চোিো 

ফসষলি গর্ অাংষশ আক্রমণ কষি : পোতো , ফল 

গপোকোি গর্সি স্তি ক্ষরত কষি : পূণ য িয়স্ক , কীড়ো 
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ব্যিস্থোপনো : 

আক্রমণ গিরশ হষল সোইপোিষমরিন জোতীয় কীটনোশক (ষর্মন ম্যোরজক অেিো কট ১০ রমরলরলটোি) িরত ১০ রলটোি পোরনষত রমরশষয় িরত ৫ 

শতষক ১০-১২ রেন পিপি ২/৩ িোি গে কিষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি য-িস্তুরত : 

রনয়রমত  োছ ছাঁটোই কষি বৃরদ্ধ কমোষত হষি। 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

গিোষ ি নোম : হটোৎ ঢষল পড়ো গিো  

গিোষ ি কোিণ : ছত্রোক 

ক্ষরতি ধিণ : পোতোি উপি কোষলো েো  পষড় এিাং পষি েো  িড় হয়। করচ পোতো ও ড ো আক্রমষণ কোষলো হষয় র্োয়। অরধক আক্রমষণ  োছ 

মষি র্োয়। গ োড়ো সহ সকল স্থোষন আক্রমণ ছড়োষত পোষি। িে যো গমৌসুষমি গশষে আক্রমণ হষল  োছ হলুে হষয় ঢষল পড়ষত পোষি। 

ফসষলি গর্ পর্ যোষয় আক্রমণ কষি : চোিো , পূণ য িয়স্ক , সি 

ফসষলি গর্ অাংষশ আক্রমণ কষি : পোতো , করচ পোতো , কোষেি গ াঁড়োয় 

ব্যিস্থোপনো : 

কপোি অরিষলোিোইড জোতীয় িোলোইনোশক (ষর্মনঃ রডলোইট ৫০ ডরিউরপ ২০ গ্রোম ১০ রলটোি পোরনষত রমরশষয় ) ১০ রেন পি পি ২-৩ িোি 

গে করুন। 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি য-িস্তুরত : 

গিো মুক্ত কোটিাং ব্যিহোি কিো। পরিচর্ যোি সময় রশকষড় ক্ষত কিো র্োষিনো। 

অন্যোন্য : 

আক্রোন্ত  োছ গেষক িীজ সাংগ্রহ কিষিন নো। 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

ফসল গতোলো : গ োল মরিষচি চোিো গিোপষনি পি ফল ধিষত িোয় ৪ গেষক ৫ িছি গলষ  র্োয়। পূণ য ফলন আষস ১০ িছষি এিাং ২০ িছি পর্ যন্ত 

েোল ফলন রেষত েোষক। ফুল ধষি এরিষলি গশে গেষক জুন মোষসি িেম সপ্তোষহি মষে। ফল পোকো শুরু হয় রডষসম্বষি। গছোট ফলগষলো র্খন 

লোল হষত শুরু কষি তখরন ছড়ো গকষট ফল ত্যলষত হয়। 

সাংিক্ষণ : ফসল ত্যষল ধুষয় আকোি অনুসোষি িোছোই কষি রনন। ছোয়োয় সাংিক্ষণ করুন। পোরন ফল গধোয়ো পোরন রছটিষয় রেন। গিরশ রেন 

সাংিক্ষণ এি জন্য রহমো োষি িোখুন। 

তষেি উৎস : 

শোক সিরজ চোে, মৃত্যযঞ্জয় িোয়, ২০১৪, অরনন্দয িকোশনী। 

ফসল : গ োল মরিচ 

http://pest2.bengalsols.com/
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://www.ais.gov.bd/
http://pest2.bengalsols.com/
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://www.ais.gov.bd/


িীজ উৎপোেন : 

গ োল মরিষচ ৩ ধিষনি লতো/কোে গেখো র্োয়। ১. িধোন কোে র্োি পি যমে িড়,  ২. িোনোি ড ো (সুট) ও ৩. ফল ধোিণকোিী পোর্শ্বীয় শোখো। 

িোনোি ড ো হষত কোটিাং এি মোেষম িাংশ রিস্তোি কিো হয়। শীে য ড ো ও ব্যিহোি কিো র্োয়। গফিরুয়োিী-মোচ য মোষস ২-৩ টি পি যসরি (র ট) 

যুক্ত কোে কোটিাং রহষসষি নোস যোিীষত িো পরল ব্যো  লো োষনো হয়। পরল ব্যো  উি যি মোটি রেষয় েিোট কিো হয়। কোটিাং-এ ছোয়োি ব্যিস্থো িোখো 

হয় ও িষয়োজষন গসচ রেষত হয়। গম-জুন মোষস কোটিাং লো োষনোি উপষর্ো ী হয়। 

তষেি উৎস : 

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

ফসল : গ োল মরিচ 

িীজিোরপ্ত স্থোন : 

 

সোি ও িীজ রনকটস্থ গকোম্পোরনি রডলোি/ রির্শ্বস্থ িীজ ব্যিসোয়ী ও রির্শ্বস্থ িীজ উৎপোেনকোিীি রনকট গখষক সাংগ্রহ করুন। িোলোইনোশক 

িোরপ্তস্থোন : 

রিএরডরস ও সিকোি অনুষমোরেত সোি ও িোলোইনোশক রডলোি। 

সার বিলার এর বিস্তাবরত তথ্য ভপতত বিক করুন 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃরে  ষিেণো ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, গসষেম্বি, ২০১৭। 

গেি নোম : গকোেোল 

ফসল : গ োল মরিচ 

র্ষেি ধিন : অন্যোন্য 

র্ষেি পরিচোলনো পদ্ধরত : 

হস্ত চোরলত 

র্ষেি ক্ষমতো : কোরয়ক েম 

র্ষেি উপকোরিতো : 

আইল ছাঁটো, গসচ ও রনকোশ নোলো জতরি। কম জরমি জন্য ফসল গতোলো ও পরিচর্ যোয় ব্যিহোি হয়। 

র্ষেি জিরশষ্ট্য : 

সোেয়ী মূল্য, সহজ িোপ্য ও সহষজ িহন গর্োগ্য। 

িক্ষণোষিক্ষণ : ব্যিহোষিি পি মোটি ও পোরন গেষক পরিষ্কোি কষি িোখুন। 

তষেি উৎস : 

খোমোি র্োরেকীকিন এি মোেষম ফসল উৎপোেন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পর্ যোয় (২য় সাংষশোরধত), কৃরে সম্প্রসোিণ অরধেপ্তি (রড এ ই), খোমোিিোড়ী, 

ফোম যষ ট, ঢোকো-১২১৫, জোনুয়োরি ,২০১৮। 

ফসল : গ োল মরিচ 

িেো ত ফসল পরিিহন ব্যিস্থো : 

িাঁষশি ঝুরড়, চষটি িস্তো, গেলো  োরড় ইতযোরে। 

আধুরনক ফসল পরিিহন ব্যিস্থো : 

প্লোরিষকি ঝুরড়, রছর্দ্যুক্ত চষটি িস্তো। 

িেো ত িোজোিজোত কিণ : 

http://www.ais.gov.bd/
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


স্থোনীয় িোজোষি খুচিো/পোইকোরি রিক্রয়। 

আধুরনক পদ্ধরতষত িোজোিজোত কিণ : 

িরকয়োজোত কষি আড়ৎেোষিি মোেষম রহমযুক্ত কোেোড য েযোষন দূিিতী িোজোি, সুপোি মোষকযট ও রিষেষশ রিপণন করুন। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃরে  ষিেণো ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, গসষেম্বি, ২০১৭। 

 


