
মিমি কুিড়া চাষের মিস্তামরত মিিরণী 

ফসল : মিমিকুিড়া 

জাষতর নাি : িামর মিমিকুিড়া-১ 

জনমিয় নাি : ননই 

উদ্ভািনকারী িমতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট (মিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(মেন): ১৫০-১৬০ 

ফলষনর গুণগত বিমশিয : ফষলর শ্বাস গাঢ় কিলা িষণ ের এিাং মিিতা নিমশ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিমশিয : 

আগাি শীতকালীন জাত। উঁচু নগালাকার, ফষলর শ্বাস গাঢ় কিলা িষণ ের এিাং মিিতা (টিএসএস-১১-১২) নিমশ। ভাইরাস নরাষগর িমত 

সহনশীলতা একটি বিমশিয। িমতটি ফষলর ওজন ৪.৫-৫.০ নকমজ 

শতক িমত ফলন (ষকমজ) : ১২০ - ২০০ 

িমত শতক িীজতলায় িীষজর পমরিান : ৪ - ৬ গ্রাি 

উপষযাগী ভূমির নেণী : িাঝামর উচু 

উপষযাগী িাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নিৌসুি : রমি 

িপষনর উপযুক্ত সিয় : 

 (মেন মনষরষপক্ষ) কামতেক-অগ্রহায়ণ (অষটাির-নষভম্বর) 

ফসল নতালার সিয় : 

িীজ নিানার ৯০ মেন িা  চারা  নরাপষণর ৭০-৮০  মেষনর  িষে িথি  ফল সাংগ্রহ  করা  যায়। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

জাষতর নাি : িামর মিমিকুিড়া-২ 

জনমিয় নাি : ননই 

উদ্ভািনকারী িমতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট (মিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(মেন): ৯০-১০০ 

ফলষনর গুণগত বিমশিয : সারা িছর চাে করা যায়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিমশিয : 

 সারা িছর চাে করা যায়। কাচা ফল সিমজ মহষসষি ব্যিহাষরর জন্য উত্তি। চযাো নগালাকার, ফষলর শ্বাস গাঢ় কিলা িষণ ের এিাং মিিতা 

(টিএসএস-১০-১১) নিমশ। িমতটি ফষলর ওজন ২.৫-৩.০ নকমজ 

শতক িমত ফলন (ষকমজ) : ১২০ - ২০০ 

িমত শতক িীজতলায় িীষজর পমরিান : ৪ - ৬ গ্রাি 

উপষযাগী ভূমির নেণী : িাঝামর উচু 



উপষযাগী িাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নিৌসুি : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সিয় : 

(মেন মনষরষপক্ষ) িে েিণ-িে কামতেক (আগি-অষটাির) িে ফাল্গুন িে বজযষ্ঠ (ষফব্রুয়ামর-ষি) 

ফসল নতালার সিয় : 

িীজ নিানার ৯০ মেন িা চারা নরাপষণর ৭০ মেষনর  িষে িথি ফল সাংগ্রহ  করা  যায়। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

জাষতর নাি : িামর হাইমিড মিমি কুিড়া -১ 

জনমিয় নাি : ননই 

উদ্ভািনকারী িমতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট (মিএআরআই) 

ফলষনর গুণগত বিমশিয : শাঁষসর মিিতা (টিএসএস) ১০.০০% ফষলর গড় ওজন ১.৫ নকমজ 

জাষতর ধরণ : হাইমিড 

জাষতর বিমশিয : 

আগাি শীতকালীন জাত। উল নগালাকার ও চযাো। কাচাঁ অিস্থায় গাঢ় সবুজ ও পাকা ফল নসানালী হলুে িষণ ের। শাঁষসর চতুমে েষক 

সিানভাষি পুরু। 

শতক িমত ফলন (ষকমজ) : ১২০ - ২০০ 

নহটর িমত ফলন (টন) : ৪০ 

িমত শতক িীজতলায় িীষজর পমরিান : ৪ - ৬ গ্রাি 

উপষযাগী ভূমির নেণী : িাঝামর উচু 

উপষযাগী িাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নিৌসুি : রমি 

িপষনর উপযুক্ত সিয় : 

শীতকালীন (অষটাির-নষভম্বর) এিাং গ্রীষ্মকালীন ( নফব্রুয়ামর-িাচ ে) িাস পয েন্ত িীজ বুনার উপযুক্ত সিয়। 

ফসল নতালার সিয় : 

িীজ িপষনর ১১০-১২০ মেষনর িষে ১ি ফল সাংগ্রহ করা যায় 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

জাষতর নাি : সুইট িল 

জনমিয় নাি : ননই 

উদ্ভািনকারী িমতষ্ঠান : সুমিি সীড মলমিষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(মেন): ৯০-৯৫ 

ফলষনর গুণগত বিমশিয : চযাো-ষগাল এিাং িড় আকাষরর কুিড়া 



জাষতর ধরণ : হাইমিড 

জাষতর বিমশিয : 

চযাো-ষগাল এিাং িড় আকাষরর কুিড়া, উপষরর ত্বক গাঢ় সবুজ রঙষয়র এিাং মভতষর গাঢ় কিলা-হলুে এিাং পুরু িাাংসল। 

শতক িমত ফলন (ষকমজ) : ১৫০ - ১৬০ 

িমত শতক িীজতলায় িীষজর পমরিান : ৩ - ৪ গ্রাি 

উপষযাগী ভূমির নেণী : িাঝামর উচু 

উপষযাগী িাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নিৌসুি : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সিয় : 

ভাদ্র হষত ফাল্গুন 

ফসল নতালার সিয় : 

িীজ নিানার ৮৫-৯০ মেন পর। 

তষের উৎস : 

সুিীি সীড মলমিষটড এর কযাটালগ, ২০/৫/২০১৮ 

ফসল : মিমিকুিড়া 

জাষতর নাি : ইষয়ষলা কাড ে 

জনমিয় নাি : ননই 

উদ্ভািনকারী িমতষ্ঠান : িমিকা সীড 

গড় জীিনকাল িায ়(মেন): ৯০-৯৫ 

ফলষনর গুণগত বিমশিয : চযাো নগালাকার, মভতষর ফাঁপা অাংশ কি 

জাষতর ধরণ : হাইমিড 

জাষতর বিমশিয : 

চযাো নগালাকার, মভতষর ফাঁপা অাংশ কি, শাঁস গাঢ় হলুে। ওজন ৪-৬ নকমজ। 

শতক িমত ফলন (ষকমজ) : ২০০ - ২৪০ 

িমত শতক িীজতলায় িীষজর পমরিান : ৩ - ৪ গ্রাি 

উৎপােষনর নিৌসুি : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সিয় : 

 সারা িছর 

ফসল নতালার সিয় : 

িীজ নিানার ৬৫-৭০  মেন পর। 

তষের উৎস : 

িমিকা সীড মলমিষটড এর কযাটালগ, ২০/৫/২০১৮ 

ফসল : মিমিকুিড়া 

 



পুমিিান : 

িমত ১০০ গ্রাি মিমি কুিড়ায় আষছ ১৩ মকষলা কযালমর, ৬.৫ গ্রাি কাষি োহাইষেট, ১.৩৬ গ্রাি শকেরা িা মচমন, ০.৫ গ্রাি আঁশ, ০.১ গ্রাি চমি ে 

ও ১.০ গ্রাি নিাটিন, ৩৬৯ িাইষরা গ্রাি মভটামিন এ, ০.০৫ মিগ্রা থায়ামিন, ০.১১ মিগ্রা মরষিাফ্লামভন, ০.৬ মিগ্রা নায়ামসন, ০.০৬১মিগ্রা 

মভটামিন মি৬, ৯.০০ মিগ্রা মভটামিন মস, ১.০৬ মিগ্রা মভটামিন ই, ২১ মিগ্রা ফসফরাস, ১.০মিগ্রা নসামডয়াি , ০.৩২মিগ্রা মজাংক ও ৩৪০মিগ্রা 

পটামশয়াি। 

তষের উৎস : 

কৃমে ডাইমর, কৃমে তে সামভ েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িণ েনা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষভে : 

িীজতলার িষয়াজন ননই। 

ভাল িীজ মনি োচন : 

 দুটি জাষতর িষে ২০০ মি. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন নথষক লাইন  ১৫  ইমি এিাং গাছ নথষক গাষছর দূরত্ব ৮-৯ 

ইমি। নরাগ-ষপাকা েিষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজতলা পমরচচ ো : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

চােপদ্ধমত : 

নাস োমরষত পমলব্যাষগ চারা বতমর কষর নরাপণ করা উত্তি। চারার জন্য ৮-১০ ইমি িাষপর পমলব্যাগ ব্যিহার করা যায়। জমিষত ১৬-২০ 

মেষনর চারা লাগাষত হষি।িাটির িকৃমত ও স্থানষভষে ৬-৮ইমি উঁচু, নসায়া ৩ ফুট চওড়া এিাং লম্বায় সুমিধাজনক এিন নিড বতরী করষত 

হষি যাষত পামন নসচ ও মনষ্কাশষনর সুমিধা হয়। দু’টি নিষডর িাষঝ পয োয়রষি ২ ফুট এিাং ১ ফুট চওড়া নালা রাখষত হষি। গষতের আকার 

হষি ২০ ইমি × ২০ ইমি× ১.৫ ফুট। গতেগুষলা নসায়া ৪ হাত দূষর দূষর এক সামরষত হষি। গষতের নকন্দ্র নিষডর মনষচর মেষকর নসচ নালার 

মকনারা নথষক ২২ইমি মভতষরর মেষক হষি এিাং নিষডর শুরু নথষক নসায়া ৩ ফুট দূষর হষি। সরাসমর িাোয় িীজ িপষণর নক্ষষে িাোয় 

িষয়াজনীয় সার নেয়ার ৭-১০ মেন পর ৩-৪টি িীজ িপণ করষত হষি। গভীরতা হষি ১ ইমি। িীজ িপষণর ৪-৫ মেষনর িষেই গজাষি, ১০-

১৫ মেন পর িাো িমত সুস্থ ২টি চারা নরষখ িাকীগুষলা তুষল নফলষত হষি। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭ 

কৃমে তে সামভ েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

মৃমত্তকা : 

সাধারণত নলানা িাটি ছাড়া সি ধরষণর িাটিষত কুিড়া গাছ হষলও উঁচু, উি ের নোঁয়াশ নথষক এঁষটল নোঁয়াশ িাটি উত্তি। আমশ্বন কামতেষকর 

িাঝািামঝষত িন্যার পামন ননষি যায় এিন জমিষতও কুিড়া  আিাে করষত পাষরন। 

মৃমত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃমত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনমিটিউট মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

সার পমরমচমত : 

সার পমরমচমত সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

http://www.ais.gov.bd/
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নভজাল সার নচনার উপায় : 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় মভমডও 

ফসষলর সার সুপামরশ : 

সাষরর নাি শতক িমত সার নহটর িমত সার 

কষম্পাি ৪০ নকমজ ১০০০০ নকমজ 

ইউমরয়া ২ নকমজ ৫০০ নকমজ 

টিএসমপ ১.৬ নকমজ ৪০০ নকমজ 

পটাশ ১.২ নকমজ ৩০০ নকমজ 

সার িষয়াগ পদ্ধমতিঃ  

মপট বতমর করার সিয় সমুেয় নগাির, টিএসমপ, নিারণ, অষধ েক পটাশ এিাং পাঁচ ভাষগর এক ভাগ ইউমরয়া সার িাটির সাষথ ভালভাষি 

মিমশষয় মেষত হষি। সার নিশাষনর ১০-১৫ মেন পর জমিষত িীজ িপন করষত হয়। অিমশি ইউমরয়া ও পটাশ সার সিান চার‘মকমস্তষত 

িছরব্যাপী উপমর িষয়াগ করষত হয়। 

অনলাইন সার সুপামরশ সম্পষকে  মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নসচ ও মনকাশ পদ্ধমত : 

মিমি কুিড়া পামনর িমত খুিই সাংষিেনশীল। িষয়াজনীয় পামনর অভাি হষল ফল ধারন ব্যাহত হষি এিাং নযসি ফল ধষরষছ নসগুষলা আষস্ত 

আষস্ত ঝষড় যাষি। কুিড়ার সিস্ত জমি মভমজষয় প্লািন নসচ নেওয়া যাষি না। শুধুিাে নসচ নালায় পামন মেষয় আটষক রাখষল গাছ পামন নটষন 

মনষি। িষয়াজষন নসচ নালা হষত নছাট নকান পাে মেষয় মকছু পামন গাষছর নগাড়ায় নসচ নেওয়া যায়। শুষ্ক নিৌসুষি ফসষল ৫-৭ মেন অন্তর নসচ 

নেয়ার িষয়াজন পষড়। 

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুমক্ত : 

কলমস  মেষয়  মেপ নসচ মেন। কলমসর মনষচ মেল নিমশন মেষয় নছাট মছদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি। কলমস িাোর 

িাঝখাষন এিন ভাষি িসাষত হষি নযন মছদ্র ও আঁশ িাটির মনষচ থাষক। কলমসর মছষদ্রর সাষথ যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষছর নগাঁড়ায় 

পামন সরিরাহ করষি । িাো সিসিয় মভজা থাকষি ফষল লিনাক্ত পামন উপষর উষে আসষিনা। 

তষের উৎস : 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

আগাছার নাি : শ্যািা 

আগাছা জন্মাষনার নিৌসুি : খমরষফ নিমশ িাষড়। নি নথষক আগি িাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পমরপক্ক হয়। 

িমতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা িাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩। 
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ফসল : মিমিকুিড়া 

আগাছার নাি : দুি ো 

আগাছা জন্মাষনার নিৌসুি : খমরষফ নিমশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এমিল নথষক জুলাইষয়র িাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পমরপক্ক হয়। িাঝামর 

নথষক উঁচু জমিসহ িায় সিখাষন এর মিচরণ। 

িমতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা িাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

আগাছার নাি : চাপড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাষনার নিৌসুি : মরষফ নিমশ িাষড়। নি নথষক জুলাইষয়র িাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পমরপক্ক হয়। 

িমতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা িাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িাাংলা িাষসর নাি : বচে 

ইাংষরমজ িাষসর নাি : এমিল 

ফসল ফলষনর সিয়কাল : রমি , খমরফ- ১ 

দুষয োষগর নাি : খরা 

দুষয োগ পূি েিস্তুমত : 

নসচ নালা, নসচ যন্ত্র  িস্তত রাখুন। 

দুষয োগকালীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুমত : 

ঝন ো/ ঝাঁঝমর মেষয় নসচ মেন। 

িস্তুমত : লাইষন বুনুন, যাষত জমিষত নসষচর পামন সিানভাষি নেওয়া যায়। নালা বতমর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পমরিতেন ও কৃমে, কৃমেমিে নিািঃ নজরুল ইসলাি, কৃমেমিে ডিঃ আবু ওয়ালী রামগি হাসান, ২০১৩। 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

কৃমে তে সামভ েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িাাংলা িাষসর নাি : ফাল্গুন 

ইাংষরমজ িাষসর নাি : জুন 

ফসল ফলষনর সিয়কাল : রমি , খমরফ-২ 

দুষয োষগর নাি : ঝড় বৃমি 
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দুষয োগ পূি েিস্তুমত : 

মনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

দুষয োগকালীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুমত : 

তাড়াতামড় অমতমরক্ত বৃমির  পামন নির করার ব্যিস্থা করুন। 

িস্তুমত : লাইষন বুনুন, যাষত জমিষত নসষচর পামন সিানভাষি নেওয়া যায়। নালা বতমর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পমরিতেন ও কৃমে, কৃমেমিে নিািঃ নজরুল ইসলাি, কৃমেমিে ডিঃ আবু ওয়ালী রামগি হাসান, ২০১৩। 

েমক্ষণািষলর উপষযাগী কৃমে িযুমক্ত, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা কাউমিল, নষভম্বর, ২০১৩।  

কৃমে তে সামভ েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নপাকার নাি : সুড়ঙ্গকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাি : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, কালষচ মকাংিা সাোষট 

ক্ষমতর ধরণ : নছাট কীড়া পাতার সবুজ অাংশ সুড়ঙ্গ কষর নখষয় সুতার িষতা আঁকা িাঁকা নরখা োগ কষর নফষল। নিমশ হষল পাতা শুমকষয় 

িারা যায়। 

আরিষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষমত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

 সাইপারষিথমরন জাতীয়   িালাইনাশক ( নযিন কট িা ম্যামজক ১০ মিমল/ ১০ মলটার হাষর পামনষত মিমশষয়) সকাষলর পষর সাঁষজর মেষক 

নে করুন। নের পুষি ে খািারষযাগ্য লতা ও ফল নপষড় মনন। নে করার পর ১৫ মেষনর িষে সিমজ মিোক্ত থাকষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

 পমরছন্ন চাোিাে করুন।  মনয়মিত ফসল পয েষিক্ষণ করুন। নপাকার আগিন  পয েষিক্ষণ করুন। শুকনা  ছাই  মছটান। আষসপাষশ 

কুিড়াজাতীয় ফসল/ নপােক গাছ থাকষল সতকে নহান। 

অন্যান্য : 

আরান্ত পাতা তুষল নি িা পুমড়ষয় নফলুন। হলুে আোষলা ফাঁে িসান। 

হলুে ফাঁে সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সিমিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও মিমভন্ন ফসষলর ক্ষমতকারক নপাকািাকড় েিন, কীটতত্ত্ব মিভাগ, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নপাকার নাি : মিপস 

নপাকার স্থানীয় নাি : : ননই 
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নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, ধুসর, নছাট 

ক্ষমতর ধরণ : কমচ পাতা,ডগার রস নখষয় দুি েল কষর নফষল। ফুল ও কমচ ফল চুষে োগ নফষল। 

আরিষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : কমচ পাতা , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষমত কষর : সি 

ব্যিস্থাপনা : 

আরিণ নিমশ হষল ইমিডাষিাষরামিড জাতীয় কীটনাশক (ষযিন এডিায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ মিমলমলটার / ২মুখ) ১০ মলটার পামনষত 

মিমশষয় িমত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ মেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

পমরছন্ন চাোিাে করুন । সুেি সার িষয়াগ করুন । মনয়মিত ফসল পয েষিক্ষণ ।আরিষণর শুরুষত  মকছু নকষরামসন / সািাষনর গুড়া(৫গ্রাি)/ 

মনষির মনয োস  ১ মলটার পামনষত  মিমশষয় নজাষর  নে কষরও  এ নপাকা তাড়ান যায়। নেঁয়াজ,রসুন এ জাতীয় িা  ধাষনর  িীজতলা কাষছ 

থাকষল সতকে থাকুন। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পামন নে করা যায় অথিা আধাভাঙ্গা মনিিীষজর পামন (১ মলটার পামনষত ৫০ গ্রাি মনিিীজ নভষঙ্গ ১২ ঘন্টা মভমজষয় নরষখ 

নেঁষক মনষত হষি) আরান্ত গাষছ ১০ মেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা মনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তািাষকর গুড়া (১০গ্রাি), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাি) ও মনষির পাতার রস  িমত মলটার পামনষত মিমশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সিমিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও মিমভন্ন ফসষলর ক্ষমতকারক নপাকািাকড় েিন, কীটতত্ত্ব মিভাগ, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নপাকার নাি : জাি নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাি : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : খুি নছাট সবুজাভ সাো, নরি নেহ মিমশি 

ক্ষমতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কমচ ফষলর রস চুষে খায়।তাছাড়া এই নপাকা হলুে নিাজাইক ভাইরাস নরাগ ছড়ায়। 

আরিষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, ফুল অিস্থায় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষমত কষর : পূণ ে িয়স্ক , মনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সাো রাং এর আোষলা ফাে ব্যিহার করুন।আরিণ নিমশ হষল ইমিডাষিাষরামিড জাতীয় কীটনাশক (ষযিন এডিায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ 

মিমলমলটার / ২মুখ) ১০ মলটার পামনষত মিমশষয় িমত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ মেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকেতা 

অিলম্বন করষত হষি 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

পমরছন্ন চাোিাে করুন। মনয়মিত ফসল পয েষিক্ষন করষত হষি। 
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অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পামন নে করা যায় অথিা আধাভাঙ্গা মনিিীষজর পামন (১ মলটার পামনষত ৫০ গ্রাি মনিিীজ নভষঙ্গ ১২ ঘন্টা মভমজষয় নরষখ 

নেঁষক মনষত হষি) আরান্ত গাষছ ১০ মেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা মনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তািাষকর গুড়া (১০গ্রাি), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাি) ও মনষির পাতার রস  িমত মলটার পামনষত মিমশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সিমিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও মিমভন্ন ফসষলর ক্ষমতকারক নপাকািাকড় েিন, কীটতত্ত্ব মিভাগ, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নপাকার নাি : নরড পািমকন মিটল/ লাল মিটল 

নপাকার স্থানীয় নাি : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লাল, নছাট, মডম্বাকার আকৃমতর 

ক্ষমতর ধরণ : পাতা ঝাঝড়া কষর নফষল। আরিণ নিমশ হষল চারা গাষছর আগা, ফুল ও কমচ ফল আরান্ত হয়। 

আরিষণর পয োয় : চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয োয় , ফুল 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা , কমচ পাতা , ফল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষমত কষর : পূণ ে িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষিমিন জাতীয় কীটনাশক (ষযিন ওস্তাে ২০ মিমলমলটার  অথিা ম্যামজক অথিা কট ১০ মিমলমলটার) িমত ১০মলটার 

পামনষত  মিমশষয় িমত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০-১২ মেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

পমরছন্ন চাোিাে করুন ।  মনয়মিত ফসল পয েষিক্ষণ করুন । নপাকার আগিন  পয েষিক্ষণ করুন । শুকনা  ছাই  মছটান । আষসপাষশ 

কুিড়াজাতীয় ফসল/ নপােক গাছ থাকষল সতকে নহান। 

অন্যান্য : 

১ নকমজ নিহগমন িীজ কুুঁমচ কষর ৫ মলটার  পামনষত ৪-৫ মেন মভমজষয় নেঁষক ২০ গ্রাি সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাি নসাহাগা  মিমশষয় ২০ মিমনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পামনষত গুষল নে করুন। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সিমিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও মিমভন্ন ফসষলর ক্ষমতকারক নপাকািাকড় েিন, কীটতত্ত্ব মিভাগ, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নপাকার নাি : ফষলর িামছ নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাি : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : িাঝামর সাইষজর 

ক্ষমতর ধরণ : ১। স্ত্রী িামছ ফষলর সাধারণত মনষচর মেষক চািড়া/ষখাসা মছদ্র কষর মভতষর মডি পাষড় এিাং (ক) পামনর িষতা কে নিড় হয়, 

পষর শুমকষয় িা িাোমি আো হষয় জষি থাষক।(খ) এখান নথষক জীিাণু মেষয় পচন শুরু হষল ধুসর / কাষলা োগ ছমড়ষয় পষড়। ( গ) কীড়ার 

কাষলা িল নেখা নযষত পাষর । (ঘ) ধীষর ধীষর ফল পচষত থাষক। (ঙ) কমচ ফল লাল হষয় ঝষর পষড়। িাড়ন্ত ফল মিকৃমত আকার ধারণ কষর। 

আরিষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 
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ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষমত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষিমিন জাতীয় কীটনাশক (ষযিন ওস্তাে ২০ মিমলমলটার  অথিা ম্যামজক অথিা কট ১০ মিমলমলটার) িমত ১০মলটার 

পামনষত  মিমশষয় িমত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০-১২ মেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

পমরছন্ন চাোিাে করুন । ভালভাষি জমি চাে কষর নপাকার মডি, কীড়া সূয োষলাষক নি এিাং মেঁপ্ড়া ,খােক পামখষের খািার সুু্ষযাগ কষর 

মেন।  মনয়মিত ফসল পয েষিক্ষণ এিাং স্ত্রী ফুল ফুটার আষগ নফষরাষিন ফাঁে/মিেষটাপ ব্যিহার করুন। 

নসক্স নফষরািন ফাঁে সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

মিেষটাপ সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

অন্যান্য : 

নফষরাষিন ফাঁে (১০ শতাাংষশ ৩টি হাষর) /মিেষটাপ ব্যিহার করুন। ঠিক িষতা আষছ  মক না িা সিয় িষতা িেলষত মনয়মিত ফসল 

পয েষিক্ষণ করুন। 

নসক্স নফষরািন ফাঁে সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

মিেষটাপ সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সিমিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও মিমভন্ন ফসষলর ক্ষমতকারক নপাকািাকড় েিন, কীটতত্ত্ব মিভাগ, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : গামি নিি ব্লাইট নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : এ নরাগ হষল পাতায় পামন নভজা োগ নেখা যায়। ব্যাপক আরিষন পাতা পষচ যায়। কান্ড নফষট লালষচ আো নির হয়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি + নিটালমক্সল জাতীয় ছোকনাশক ( নযিনিঃ মরষডামিল নগাল্ড ১০ মলটার পামনষত ২০ গ্রাি  মিমশষয় ১০-১২ মেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত নযষত পাষর। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

 নরাগমুক্ত িীজ িা চারা ব্যিহার করা 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। নক্ষষত পমরমিত নসচ মেন। 
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তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : নব্লাজি এন্ড রট নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : আরান্ত গাষছ িথষি কমচ লাউষয়র মনষচর মেষক েঁচন নেখা নেয়। ধীষর ধীষর পুষরা ফলটিই েঁষচ যায়। সাধারণত আম্লীয় 

িাটিষত িা কযালমসয়াষির অভাি আষছ এিন জমিষত এ নরাগ নেখা যায়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

১. নক্ষষত পমরমিত নসচ নেয়া।  

২. গতে িা মপট িমত ৫০ নথষক ৮০ গ্রাি মজপসাি সার িষয়াগ করা। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

অম্লীয় িা লাল িাটির নক্ষষে জমিষত শতাাংশ িমত চার নকমজ হাষর ডষলাচুন িষয়াগ করুন। িাটি পরীক্ষা কষর জমিষত সুেি সার ব্যিহার 

করুন। একই জমিষত িার িার একই সিমজ আিাে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। নক্ষষত পমরমিত নসচ মেন। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : স্কযাি নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ব্যাকষটমরয়া 

ক্ষমতর ধরণ : পাতা, কান্ড ও লাউষয়র গাষয় ক্ষত নেখা যায়। গাষছর পাতা শুমকষয় যায়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছোকনাশক ( নযিনিঃ মরষডামিল নগাল্ড ১০ মলটার পামনষত ২০ গ্রাি  মিমশষয় ১০-১২ মেন পর পর ২-৩ িার নে 

করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ মেষনর িষে সিমজ মিোক্ত থাকষি।  ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 
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িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

আগাি িীজ িপন করুন। সুেি সার ব্যিহার করুন। নরাগ িমতষরাধী জাত নযিন: িামর লাউ চাে করুন। আরান্ত জমিষত অন্তত ২ িছর অন্য 

ফসল চাে করুন। 

অন্যান্য : 

নক্ষষত পামন মনষ্কাশষনর সুব্যিস্থা থাকষত হষি। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : পাতায় োগ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : আরান্ত পাতায় গাষয় হলষে নথষক িাোিী রাংষগর নছাট নছাট োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর একামধক োগ একমেত হষয় িড় োগ 

হয় এিাং পাতায় ছমড়ষয় পষড়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরিণ নিমশ হষল কাষি েন্ডামজি জাতীয় ছোকনাশক (ষযিন- এইিষকামজি ২০ গ্রাি)  িমত ১০ মলটার পামনষত মিমশষয় িমত ৫ 

শতষক  ১২-১৫ মেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি নে করষত হষি। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

িীজ নশাধন করা কষর মনষিন। সুস্থ গাছ নথষক িীজ সাংগ্রহ করুন ।ফসল সাংগ্রষহর পর পমরতযাক্ত অাংশ ধ্বাংস করুন। 

িীজ নশাধন সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করা। আরান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ কষর িাটিষত পুষত নফলা িা পুষড় নফলা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : ঢষল পড়া ননমতষয় পড়া নরাগ 

নরাষগর কারণ : ব্যাকষটমরয়া 

ক্ষমতর ধরণ : এ নরাগ হষল গাষছর পাতা হলষে হষয় শুমকষয় যায়, ধীষর ধীষর গাছ ঢষল পষড় এিাং িারা যায়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 
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ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : কাণ্ড , পাতা , মশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

কপার অমক্সষিারাইট জাতীয় ছোকনাশক ( কুিামভট ৪০ গ্রাি ) িমত ১০ মলটার পামনষত মিমশষয় নে করুন অথিা বখষলর সাষথ মিমশষয় 

িষয়াগ করুন। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকেমিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

পমরষ্কার পমরচ্ছন্ন চাোিাে। জমি নশাধন ও িীজ নশাধন কষর ননষিন।  চারা গজাষনার পর অমতমরক্ত নসচ নেওয়া যাষি না। একই জমিষত পর 

পর িার িার  কুিড়া চাে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংশ করা িা পুষড় নফলা। 

ফসল সাংগ্রষহর পর পুরাতন গাছ ও আিজেনা আগুষন পুমড়ষয় মেন। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : ডাউমন মিলমডউ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ নরাগ িথি নেখা যায়। আরান্ত পাতার গাষয় সাো িা হলষে নথষক িাোিী রষঙর োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর 

অন্যান্য পাতায় ছমড়ষয় পষড়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছোকনাশক ( নযিনিঃ মরষডামিল নগাল্ড ১০ মলটার পামনষত ২০ গ্রাি  মিমশষয় ১০-১২ মেন পর পর ২-৩ িার নে 

করষত নযষত পাষর। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

১. আগাি িীজ িপন করুন 

২. সুেি সার ব্যিহার করুন 

৩. নরাগ িমতষরাধী জাত চাে করুন 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাষছর পমরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নি করা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 
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কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : পাউডামর মিলমডউ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : পাতা ও গাষছর গাষয় সাো পাউডাষরর িত োগ নেখা যায়, যা ধীষর ধীষর সিস্ত পাতায় ছমড়ষয় পষড় । আরান্ত নিশী হষল 

পাতা হলুে িা কাষলা হষয় িারা যায়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

সালফার জাতীয় ছোকনাশক (ষযিন কুমুলাস ৪০ গ্রাি িা িষনামভট ২০ গ্রাি) অথিা কাষি েন্ডামজি জাতীয় ছোকনাশক (ষযিন: নগাল্ডামজি 

৫ মিমলটার িা এিষকামজি ২০ গ্রাি) িমত ১০ মলটার পামনষত মিমশষয় ১০ মেন পরপর  আরিষণর শুরু নথষক নিাট ২-৩ িার িষয়াগ করুন। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

১. আগাি িীজ িপন করা 

২. সুেি সার ব্যিহার করা 

৩. নরাগ িমতষরাধী জাত চাে করা 

৫. আরান্ত গাছ নথষক িীজ সাংগ্রহ করষিন না 

অন্যান্য : 

 আরান্ত গাষছর পমরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নি করা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : ফল পচা নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষমতর ধরণ : এ নরাগ হষল ফষলর মনষচর মেষক িাটির সাষথ নলষগ থাকা অাংষশ িথষি পচন ধষর দ্রত ফল পষচ যায় । পচা অাংষশ তুলার 

িত জীিানুর অাংশ নেখা যায়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

নরাষগর আরিণ নিমশ হষল কাষি েন্ডামজি জাতীয় ছোকনাশক (ষযিন- এইিষকামজি ২০ গ্রাি)  িমত ১০ মলটার পামনষত মিমশষয় িমত ৫ 

শতষক  ১২-১৫ মেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি নে করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 
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িালাইনাশক সম্পষকে  মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

১. ফল নযন িাটির সাংস্পষশ ে না আষস নসজন্য ফষলর মনষচ খড় িা পমলমথন মিমছষয় নেয়া; 

২. সুেি সার ব্যিহার করা; 

৪. িথি িার লক্ষণ নেখা নযষতই ব্যিস্থা মনন। 

অন্যান্য : 

১. নক্ষত নথষক আরান্ত ফল তুষল নফলা; 

২. পামন মনস্কাশষনর ব্যিস্থা করা; 

৩. ফল িাটির সাংস্পশ ে নথষক সমরষয় নেয়া; 

৪. ফসষলর পমরতযাক্ত অাংশ ধ্বাংস করা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১ 

ফসল : মিমিকুিড়া 

নরাষগর নাি : নিাজাইক ভাইরাস নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাি : ননই 

নরাষগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষমতর ধরণ : চারা িা িাড়ন্ত গাষছর পাতায় হলুে ও গাঢ় সবুজ নছাপ নছাপ নিাজাইক করা পাতা নেখা নেয়। 

ফসষলর নয পয োষয় আরিণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আরিণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

জমিষত সাো িামছ নেখা নগষল (িাহক নপাকা) ইমিডাষিাষরামিড জাতীয়  কীটনাশক (ষযিন এডিায়ার অথিা টিষডা ১০ মি.মল. ২ মুখ ) ১০ 

মলটার পামনষত মিমশষয় িমত ৫ শতষক নে করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূি ে-িস্তুমত : 

• নরাগমুক্ত গাছ নথষক িীজ সাংগ্রহ করা; 

• ব্যিহৃত কৃমে যন্ত্রপামত জীিানুমুক্ত রাখা; 

• আগাি িীজ িপন করা; 

• সুেি সার ব্যিহার মনমিত করা। 

অন্যান্য : 

জমি  নথষক আরান্ত গাছ তুষল নফলা/ডাল নকষট নেয়া 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নিািঃ হাসানুর রহিান, মিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 
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কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

ফসল নতালা : কাঁচা ফল পরাগায়ষণর ২০-২৫ মেষনর িষে সাংগ্রহ করষত হষি। ফষল সবুজ রাং থাকষি এিাং ফল িসৃণ ও উজ্জ্বল নেখাষি। 

নখ মেষয় ফষলর গাষয় চাপ মেষল নখ সহষজই নভতষর ঢুষক যাষি। পাকা ফষলর জন্য ফষলর নিাঁটা খষড়র রাং ধারণ করষি.ফষলর রাং হলুে 

অথিা হলুে কিলা রাং ধারণ করষি। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িীজ উৎপােন : 

পাকা ফল সাংগ্রহ কষর ফল মচষর িীজ নির কষর পামনষত ধুষয় শুকাষত হষি। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

োন্ডা ও িাতাস চলাচল করা  জায়গাষত ফল ঘো িা চাপ  খায়  না এিন ভাষি সাংরক্ষণ করুন।  িীজ নিমশমেন সাংরক্ষণ করষত চাইষল 

মনষির নতল মিমশষয় রাখষত পাষরন। মকছুমেন পর পর িীজ হালকা নরাষে শুমকষয় মনষিন। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

কৃমে তে সামভ েস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮। 

িসতিাড়ীর আষশপাষশ সিমজ ও ফষলর চাে, নিািঃ জামিউল ইসলাি, ড সতয রঞ্জন সাহা,নিািঃ রহিত আলী নিািা, ড নক, এি, 

খাষলকুজ্জািান, িাচ ে, ২০০৭। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িীজিামি স্থান : 

১। মিএমডমস ও সরকামর অনুষিামেত সকল িীজ মডলার। 

২। মিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃমে উন্নয়ন কষপ োষরশন (মিএমডমস) িীজ মিরয়ষকষন্দ্রর তে নপষত মিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িামিস্থান : 

মনকটস্থ িাজাষরর অনুষিামেত িালাইনাশক মিষরতার মনকট হষত িালাইনাশষকর নিয়াে যাচাই কষর িালাইনাশক মকনুন।  

সার মডলাষরর তে নপষত মিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

নন্ত্রর নাি : নকাোল 

ফসল : মিমিকুিড়া 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পমরচালনা পদ্ধমত : 

হস্ত চামলত 

যষন্ত্রর ক্ষিতা : কাময়ক েি 

যষন্ত্রর উপকামরতা : 

আইল ছাঁটা, নসচ ও মনকাশ নালা  বতমর। কি জমির জন্য ফসল নতালা ও পমরচয োয় ব্যিহার হয়। 
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যষন্ত্রর বিমশিয : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর িাটি ও পামন নথষক পমরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খািার যামন্ত্রকীকরন এর িােষি ফসল উৎপােন বৃমদ্ধ িকল্প- ২য় পয োয় (২য় সাংষশামধত), কৃমে সম্প্রসারণ অমধেির (মড এ ই), খািারিাড়ী, 

ফাি েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ামর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাি : িই 

ফসল : মিমিকুিড়া 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পমরচালনা পদ্ধমত : 

কাময়ক েি 

যষন্ত্রর ক্ষিতা : কাময়ক েি 

যষন্ত্রর উপকামরতা : 

জমি চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষন্ত্রর বিমশিয : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর িাটি ও পামন নথষক পমরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খািার যামন্ত্রকীকরন এর িােষি ফসল উৎপােন বৃমদ্ধ িকল্প- ২য় পয োয় (২য় সাংষশামধত), কৃমে সম্প্রসারণ অমধেির (মড এ ই), খািারিাড়ী, 

ফাি েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ামর ,২০১৮। 

ফসল : মিমিকুিড়া 

িথাগত ফসল পমরিহন ব্যিস্থা : 

িাঁষশর ঝুমড়ষত কষর িাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, মরক্সায়, ননৌকায় কষর। 

আধুমনক ফসল পমরিহন ব্যিস্থা : 

ভযান,ট্রমল, মপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাভাড ে ভযান,কাষগ ো মিিাষন। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

িাঁষশর ঝুমড়ষত কষর িাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, মরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

আধুমনক পদ্ধমতষত িাজারজাত করণ : 

 নগ্রমডাং/ িাছাষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

কৃমে িযুমক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃমে গষিেণা ইনমিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

 


