
পালংশাঁক চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : পালংশাঁক 

জাষতর নাম : িাবর পাবলংশাক-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৫-৬০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : নেষত সুস্বাদু। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতা আকাষর িড়, নিাঁটা ন াট, পাতা আকে ষণীয় গাঢ় সবুজ িষণ ষর, পাতা নরম এিং নেষত সুস্বাদু। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০ - ১৫ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অষটাির-নষেম্বর 

ফসল নতালার সময় : 

িীজ নিানার ৩০-৩৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

জাষতর নাম : সাথী 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : লাল তীর 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৪৫-৫৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : নেষত সুস্বাদু। 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

দ্রুত িধ ষনশীল, সবুজ িষণ ষর এিং নেষত সুস্বাদু। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০ - ২৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০ - ১৫ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ 



উৎপােষনর নমৌসুম : সারা ি র 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

সারা ি র 

ফসল নতালার সময় : 

িীজ নিানার২০-২৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

লাল তীর সীড বলবমষটড এর কযাটালগ 

ফসল : পালংশাঁক 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম পালং শাষক নিাটিন আষ  ৩.৩ গ্রাম, কাষি ষাহাইষেট আষ  ৪  গ্রাম, আঁশ আষ  ০.৬ গ্রাম, আযর়ন ১০ বম. গ্রাম, জলীয় অংশ 

৯০.৮ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম েবনজ, ৩০ বকষলাকযাষলাবর োদ্যশবক্ত, চবি ষ ০.১ গ্রাম, ৯৮ বমগ্রা কযালবসয়াম, ৯৭ বমগ্রা বেটাবমন-বস, ৮৪৭০ মাইষরা 

গ্রাম কযাষরাটিন। 

তষের উৎস : 

ফসল : পালংশাঁক 

িণ ষনা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষেে : 

িীজতলার িষয়াজন ননই। 

োল িীজ বনি ষাচন : 

 দুটি জাষতর মষে ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন নথষক লাইন  ১৫  ইবি এিং গা  নথষক গাষ র দূরত্ব ৮-৯ 

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

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজতলা পবরচচ ষা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

চােপদ্ধবত : 

পালং শাক চাে করার আষগ চাে ও মই বেষয় জবমর মাটি োষলাোষি ঝুরঝুষর কষর বতবর কষর বনষত হষি। ৪  ইবি দূষর দূষর িীজ িপন 

করষত হয়। তষি ব টিষয়ও িীজ িপন করা যায়। এক সাবর নথষক অন্য সাবরর দূরত্ব ৮ ইবি রােষত হষি।  একটি কাঠির সাহাষে ১.৫-২.০ 

নস.বম. গেীর লাইন নটষন সাবরষত িীজ িপন কষর মাটি সমান কষর বেষত হষি। বনবে ষষ্ট্ দূরষত্ব গতষ বতবর কষর িবত মাোয ়২-৩ টি কষর িীজ 

িপন করষত হয।়  

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবে ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

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

ফসল : পালংশাঁক 

মৃবিকা : 

পাবন জষম থাষক না এমন নোআঁশ ও নিষল নোআঁশ মাটি উিম। 

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


 

 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাল সার নচনার উপায় : 

নেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাল সার নচনার উপায় বেবডও  

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতক িবত সার 

কষম্পাি ৪০ নকবজ 

ইউবরয়া ৮০০ গ্রাম 

টিএসবপ ৩০০ গ্রাম 

 

ইউবরয়া  াড়া িাবক সি সার নশে চাষের সময় সমানোষি ব টিষয় মাটিষত বমবশষয় বেন। ইউবরয়া ৩ বকবস্তষত বেষত হষি। িীজ নিানার ১৫ 

বেন পর িথম বকবস্তর ইউবরয়া ৩০০ গ্রাম, িীজ িপষনর ২৫ বেন পর বিতীয় বকবস্তর ২৫০ গ্রাম ইউবরয়া এিং িীজ িপষনর ৩৫ বেন পর 

তৃতীয় বকবস্তর অিবশষ্ট্ ২৫০ গ্রাম ইউবরয়া উপবর িষয়াগ করুন। 

অনলাইন সার সুপাবরশ সম্পষকষ  বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

নসচ ব্যিস্থাপনা : 

শুষ্ক নমৌসুষম এক সপ্তাহ পর পর নসচ বেষত হষি। নত্যিা শাক েসেষস হষয় যাষি। জবমষত পাবন নযন জষম না থাষক নসজন্য নালা বতবর 

রােষত হষি। 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

শুষ্ক নমৌসুষম এক সপ্তাহ পর পর নসচ বেষত হষি।

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : 

কলবস  বেষয়  বেপ নসচ বেন। কলবসর বনষচ বেল নমবশন বেষয় ন াট ব দ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি। কলবস মাোর 

মাঝোষন এমন োষি িসাষত হষি নযন ব দ্র ও আঁশ মাটির বনষচ থাষক। কলবসর ব ষদ্রর সাষথ যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষ র নগাঁড়ায় 

পাবন সরিরাহ করষি। মাো সিসময় বেজা থাকষি ফষল লিনাক্ত পাবন উপষর উষে আসষিনা।  

তষের উৎস : 

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

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

 

http://www.srdi.gov.bd/
http://aisekrishi.org/Pages/view/3
http://www.aisekrishi.org/Pages/view/1
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


ফসল : পালংশাঁক 

আগা ার নাম : কাঁটানষট 

আগা া জন্মাষনার নমৌসুম : রবি, েবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগা া িা াই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগা া েমন করষত হষি। গা  খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

আগা ার নাম : মুথা/োোইল 

আগা া জন্মাষনার নমৌসুম : েবরষফ নিবশ িাষড়। জুন নথষক অষটািষরর মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবি হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম  বনয়বমত জবম পয ষষিক্ষণ করুন। জবম গেীরোষি চাে করষত হষি।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগা া েমন করষত হষি। গা  খুি 

ঘন থাকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

ফসল : পালংশাঁক 

িাংলা মাষসর নাম : নপৌে 

ইংষরবজ মাষসর নাম : জানুয়ারী 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি 

দুষয ষাষগর নাম : ঘনকুয়াশা 

দুষয ষাগ পূি ষিস্তুবত : 

জবমর পাবন নির করার জন্য নালা বতবর ও নমরামত কষর রাখুন। 

দুষয ষাগকালীন/দুষয ষাগ পরিতী িস্তুবত : 

  ত্রাষকর আরমণ নেো বেষল ম্যানষকাষজি জাতীয়  ত্রাকনাশক (ষযমন ডাইষথন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০বলটার পাবনষত বমবশষয় ৫ শতক 

জবমষত গাষ  নে করুন। 

িস্তুবত : আিহাওয়ার কারষণ  ত্রাক আরমণ হষত পাষর তাই বনয়বমত নক্ষত পবরেশ ষন করষত হষি। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতষন ও কৃবে, কৃবেবিে নমাোঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডোঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

ফসল : পালংশাঁক 

িাংলা মাষসর নাম : আোঢ ়

ইংষরবজ মাষসর নাম : জুলাই 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি 

দুষয ষাষগর নাম : বৃবষ্ট্ ও জলাদ্ধতা 

 



দুষয ষাগ পূি ষিস্তুবত : 

জবমর পাবন নির করার জন্য নালা বতবর ও নমরামত কষর রাখুন। 

দুষয ষাগকালীন/দুষয ষাগ পরিতী িস্তুবত : 

জবমর পাবন নির করার জন্য নালা নকষট বেন। 

িস্তুবত : পাবন নির কষর বেষত নালা বতবর ও নমরামত কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতষন ও কৃবে, কৃবেবিে নমাোঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডোঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

ফসল : পালংশাঁক 

নপাকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ ষিয়স্ক নপাকা ৫-৬ বমবলবমটার লম্বা িাোবম রষের।। কীড়ার মাথা িাোবম এিং নেহ হলুোে নথষক হালকা সবুজ 

রষের 

ক্ষবতর ধরণ : খুষে কীড়া পাতার দুইপাষশর সবুজ অংশ নেষয় নফষল। তাই পাতার উপর আঁকা িাঁকা নরোর মত োগ পষড় এিং পাতা 

শুবকষয় ঝষড় যায়। 

আরমষণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, চারা 

ফসষলর নয অংষশ আরমণ কষর : কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ষ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

 সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ষ ১০ তরল অথিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুে)  িবত ১০ বলটার 

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২ িার নে করষত হষি। ঔেধ নে করায় সতকষতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক  সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

 আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা নরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

পাতায় বডম নেেষল তা ত্যষল ধ্বংস করুন। নপাকা সষমত পাতাটি ত্যষল পাষয় মাবড়ষয় িা গষতষ চাপা বেষয় মারুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

নপাকার নাম : বি বিটল নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : িায় ১.৬ (০.০৬ ইবি) বমবলবমটার লম্বা বডম্বাকার চকচষক নীলষচ সবুজ িা বঝবকবমবক কাষলা রষঙ্গর শক্ত পাোযুক্ত 

নপাকা। । পুণ ষাঙ্গ নপাকা চারা গাষ র পাতা লম্বালবম্ব োষি কুুঁষড় োয়। 

ক্ষবতর ধরণ : পূণ ষ িয়স্ক ও িাচ্চা উেয়ই ক্ষবত কষর। পূণ ষ িয়স্করা চারা গাষ র নিবশ ক্ষবত কষর। এরা পাতা ন াট ন াট ব দ্র কষর োয়। 

আরান্ত পাতায় অসংখ্য ব দ্র হয়। 

আরমষণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, চারা 

ফসষলর নয অংষশ আরমণ কষর : পাতা 

http://pest2.bengalsols.com/


নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ষ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ষ ১০ তরল অথিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুে)  িবত ১০ বলটার 

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২ িার নে করষত হষি। ঔেধ নে করায় সতকষতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

পবরস্কার পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন। চারা গা  জাল বেষয় নঢষক বেন। আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা 

নরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

১ নকবজ নমহগবন িীজ কুুঁবচ কষর ৫ বলটার  পাবনষত ৪-৫ বেন বেবজষয় নেঁষক ২০ গ্রাম সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম নসাহাগা  বমবশষয় ২০ বমবনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল নে করুন । 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

নরাষগর নাম : পাতার োগ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : এক ধরষনর  ত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাষগ পাতায় বিবশষ্ট্পূণ ষ োগ নেো যায়। োষগর নকন্দ্র িাোবম িা সাোষট এিং বকনারা কালষচ ও হলুে হষয় যায়। 

ফসষলর নয পয ষাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ষায় , ফষলর িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসষলর নয অংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

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

শতষক  ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকষতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক  সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

নিানার আষগ িীজ নশাধন করুন। সুস্থ গা  নথষক িীজ সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রষহর পর পবরতযাক্ত অংশ ধ্বংস করুন। 

িীজ নশাধন সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আরান্ত গা  সংগ্রহ কষর ধ্বংস করুন। আরান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত নফলা িা পুবড়ষয় নফলুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

নরাষগর নাম : পালংশাষকর নগাড়া পচা নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ :  ত্রাক 
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ক্ষবতর ধরণ :  ত্রাষকর আরমষণ পালংকশাষকর চারার নগাড়া পঁষচ যায়। চারা গজাষনার পর মাটির কাষ র অংষশ কাষন্ড িাোবম রষঙ্গর 

পাবন নেজা োগ পষড়। চারা মষর যায়। 

ফসষলর নয পয ষাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ষায় , চারা 

ফসষলর নয অংষশ আরমণ কষর : বশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

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

শতষক  ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকষতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত গা  নথষক িীজ সংগ্রহ করুন।  বনবিড় পয ষষিক্ষণ জরুরী। পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন, সুেম সার ব্যিহার করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গা  উঠিষয় নফলুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

ফসল নতালা : িীজ নিানার ৬০-৯০ বেন পর নথষক শাক নতালা শুরু করা যায়। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : পালংশাঁক 

িীজ উৎপােন : 

িীজ উৎপােন ফসল উৎপােষনর মষতা। তষি গা  িাড়ার িথম বেক নথষক জাষতর বিশুদ্ধতা, গাষ র আকার-আকৃবত, রং, িালাই আরমণ 

মুক্ততা িভৃবত নেষে োলোষি গা  িা াই করুন। নরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজ সংরক্ষণ: 

িীজ কষয়ক বেন নরাষে শুবকষয় ৮%  আদ্র ষতায় এষন প্লাবিক/টিষনর  নকৌটা/ োম, পবলব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ পূণ ষ কষর িায়ুষরাধী 

মুে আঁটষক সংরক্ষণ করুন। িীজপাত্র অপূণ ষ থাকষল িা  পাষত্রর মুে োলোষি  না আঁটকাষল িীষজর গজাষনার হার কষম যাষি।িীজ পাত্র 

বচহ্ন/ষলষিল বেষয় ঘষরর বেটিষত না নরষে শুকনা ও োন্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে ষস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮। 

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

ফসল : পালংশাঁক 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। বিএবডবস ও সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ বডলার। 

২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ ষাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিরয়ষকষন্দ্রর তে নপষত বিক করুন 
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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


সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষরতার বনকট হষত িালাইনাশষকর নময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন।  

সার বডলাষরর তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

যষের নাম : নকাোল 

ফসল : পালংশাঁক 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

যষের ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষের উপকাবরতা : 

আইল  াঁটা, নসচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফসল নতালা ও পবরচয ষায় ব্যিহার হয়। 

যষের বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

োমার যাবেকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), োমারিাড়ী, 

ফাম ষষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষের নাম : মই 

ফসল : পালংশাঁক 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম 

যষের ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষের উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষের বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

োমার যাবেকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), োমারিাড়ী, 

ফাম ষষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

 

http://www.badc.gov.bd/


ফসল : পালংশাঁক 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, োষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর। 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

েযান,ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাোড ষ েযান,কাষগ ষা বিমাষন। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, োষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

 নগ্রবডং/ িা াষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

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

 


