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টমেমটো ফসমের চোষোবোমের ববস্তোবরত তথ্য  

জোমতর বববরন 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ১  

জনবিয় নোে : েোবনক  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১০৫-১১০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে বকছুটো েম্বোমট  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ২৫-৩০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ২.৫ - ৩.০ ককবজ। চোরো েোগোমনোর ৭৫-৮০ বেমনর 

েমে ফে পোকমত শুরু কমর। ফমের ওজন ৮৫-৯০ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩৯-৪৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৪৪-৩৬৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮৫-৯০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ২  

জনবিয় নোে : রতন  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১০৫-১১০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩০-৩৫ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ২.০- ২.৫ ককবজ। ফমের ওজন ৮৫- ৯০ গ্রোে। ৭৫-

৮০ বেমন িেে বোর এবাং এর পর ৪-৫ বোর ফে সাংগ্রে করো  োয়।  

উচ্চতো (ইবি) : ২৯ - ৩১  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩২৩-৩৪৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮০- ৮৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  
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উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ৩  

জনবিয় নোে : বোবর টমেমটো - ৩  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১১৫  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে েোাংসে এবাং বকছুটো কচপ্টো আকৃবতর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩০-৩২ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ২-৩ ককবজ। চোরো েোগোমনোর ৮৫-৯০ বেমনর েমে ফে 

পোকমত শুরু কমর। িবতটি ফমের ওজন ৮৫-৯০ গ্রোে। িবতটি গোে কেমক ৭-৮ বোর ফে সাংগ্রে করো  োয়।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩৯-৪৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৮১-৮৯  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ২০-২২ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ৪  

জনবিয় নোে : বোবর টমেমটো - ৪  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-৯৫  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর ও রঙ েোে  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ২০-২৫ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ৯০০ গ্রোে েমত ১ ককবজ । চোরো েোগোমনোর ৬০-৬৫ 

বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। িবতটি ফমের ওজন ৩৫-৪০ গ্রোে।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৮১-৮৯  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ২০-২২ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  
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উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : সোরো বের 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ৬  

জনবিয় নোে : বচবত  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১০০-১১০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর ও রঙ েোেকো েোে 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩০-৪০ টি ফে ধমর। চোরো েোগোমনোর ৮০-৯০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। িবতটি 

ফমের ওজন ৮০-৯০ গ্রোে। টমেমটোমটোন নোেক েরমেোন িবত বেটোর পোবনমত ২০ বেবে বেবশময় ফুমে িময়োমগর ফমে গ্রীষ্মকোমে ফেন 

বোমড়।  

উচ্চতো (ইবি) : ৪৭.২৪ - ৫৫.১১  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩২৩-৩৬৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮০-৯০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : সোরো বের 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ৭ 

জনবিয় নোে : অপূব ব 

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর) 

গড় জীবনকোে (বেন): ১০০-১১০ 

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে সোেোন্য কচপ্টো। ফমের রঙ গোঢ় েেমে কেমক কেেো 

জোমতর ধরণ : উফশী 

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩০-৩২ টি ফে ধমর। চোরো েোগোমনোর ৮০-৮৫ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। িবতটি 

ফমের ওজন ১৪৫ - ১৫৫ গ্রোে। এক কেৌসুমে ৬-৭ বোর ফে সাংগ্রে করো  োয়। 

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪ 

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (মকবজ) : ৪০৪-৪২৫ 

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ১০০-১০৫ 
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িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে - 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে - 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে 

উপম োগী েোটি : কবমে-মেোআশ 

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো-৮  

জনবিয় নোে : বশেো  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১০০-১১০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে বগ বোকৃবত কেমক কগোেোকোর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এজোমতর িবতটি গোমে ২৫-৩০টি ফে ধমর।চোরো েোগোমনোর ৮০-৮৫বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর।িবতটি ফমের 

ওজন ১০০-১১৫গ্রোে।ফমের রঙ েোেকো েোে। ফে েোাংসে এবাং ফমের ত্বক অতযন্ত পুরু ও শি।সাংগৃেীত পোকো ফে ঘমরর তোপেোত্রোয় 

১৫-২০বেন সাংরক্ষণ করো  োয়।গোে িবত ফেন ২.৫- ৩.০  

উচ্চতো (ইবি) : ৭৫-৮০  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ বেন - ৩০ বেন  

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৬০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৪০ 

শতক িবত ফেন (মকবজ) : ৪০৪-৪২৫  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কেোআঁশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো-৯  

জনবিয় নোে : েোবেেো  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯৫-১০৫  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে বিম্বোকৃবতর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩২-৩৫ টি ফে ধমর। চোরো েোগোমনোর ৭৫-৮০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। ফে 

েোাংসে এবাং ফমের ত্বক অতযন্ত পুরু ও শি। সাংগৃেীত পোকো ফে ঘমরর তোপেোত্রোয় ৩ সপ্তোমের কববশ সাংরক্ষণ করো  োয়। গোে িবত 

ফেন ২- ৩ ককবজ। এক কেৌসুমে ৩-৪ বোর ফে সাংগ্রে করো  

উচ্চতো (ইবি) : ৭৫-৮০  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৬০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৫০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩২৩-৩৬৪  
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িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোতবই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)। ৫ে সাংস্করণ; বিমসম্বর ২০১১। 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ১০  

জনবিয় নোে : অনুপেো  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে বিম্বোকৃবতর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৭৫-৮০ টি ফে ধমর। চোরো েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। ফে েোাংসে 

এবাং ফমের ত্বক অতযন্ত পুরু ও শি। সাংগৃেীত পোকো ফে ঘমরর তোপেোত্রোয় অমনক বেন সাংরক্ষণ করো  োয়। গোে িবত ফেন ২- ২.৫ 

ককবজ। এক কেৌসুমে িোয় েোসোবধককোে ফে সাংগ্রে করো  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৬৪-৩৮৫  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৯০-৯৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ১১  

জনবিয় নোে : ঝুেকো  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফমের আকোর কেোট। ফমের ওজন ৮-১০ গ্রোে। 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ১৮০-২০০ টি ফে ধমর। চোরো েোগোমনোর ৭০-৭৫ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। গোে 

িবত ফেন িোয় ১ ককবজ। েোসবধককোে ফে সাংগ্রে করো  োয়। ফে অবধক বেবি।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৫০-১৮২  
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কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৩৭-৪৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : সোরো বের 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো-১৩  

জনবিয় নোে : েোবণী  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৮-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : কনই 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : কনই  

উচ্চতো (ইবি) : ২৮-৩০  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৮০-২০০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০২ - ০.০৩ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : .৫ - ১ 

উপম োগী েোটি : কবমে , কেোআঁশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ-২ 

 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো-১৪  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে বড় এবাং ফমের েোাংসে অাংশ আকষ বণীয় েোে রমঙর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৩০-৩৫ টি ফে ধমর। িবতটি ফমের গড় ওজন ৯০-৯৫ গ্রোে। এ জোত টির ববমশষ গুণ েে 

েীঘ ববেন ব্যোপী (৪৫-৬০) বেন ফে আেরণ করো  োয়, এবাং এর সাংরক্ষণ গুণ ভোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৭০-৭৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ বেন - ৩৫ বেন  

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৬০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৫০ 

শতক িবত ফেন (মকবজ) : ৩৬৪-৩৮৫  
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িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-মেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

 

জোমতর নোে : বোবর টমেমটো - ১৫  

জনবিয় নোে : বোবর টমেমটো - ১৫  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে অমনকটো বিম্বোকৃবতর  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে ৪০-৪৫ টি ফে ধমর। িবতটি ফমের গড় ওজন ৬৫-৭০ গ্রোে। চোরো েোগোমনোর ৬০-৭০ বেমনর 

েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২৫-৩০ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। ফমের ত্বক পুরু এবাং দৃঢ় িকৃবতর ববধোয় অমনক বেন 

সাংরক্ষণ করো  োয়।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩২৩-৩৪৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮০-৮৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর ।  

 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৫ (শীতকোেীন)  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৫ (শীতকোেীন)  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩৫-৪০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ৩.৫-৪.০ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৯৫-

১০০ গ্রোে। চোরো েোগোমনোর ৭০-৮০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ১ েোস ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (মকবজ) : ৩৮৫-৪০৫  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৯৫-১০০ 
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িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-মেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো-৩  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৫-৯০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে অমনকটো কুেবড়ই আকৃবত 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩৫ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ১.২- ১.৩ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৩৫ গ্রোে। 

চোরো েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২০-২৫ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। ফমের ত্বক পুরু এবাং দৃঢ় িকৃবতর 

ববধোয় অমনক বেন সাংরক্ষণ করো  োয়। দূরদুরোন্  

উচ্চতো (ইবি) : ৭৫-৮০  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৬০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৫০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১২০-১৩০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোতবই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)। ৫ে সাংস্করণ; বিমসম্বর ২০১১। েবক্ষণোিমের 

উপম োগী কৃবষ িযুবি 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৩ (গ্রীষ্মকোেীন)  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৩ (গ্রীষ্মকোেীন)  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে অমনকটো কুেবড়ই আকৃবতর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩৫ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ১.২- ১.৩ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৩৫ গ্রোে। 

চোরো েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২০-২৫ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। ফমের ত্বক পুরু এবাং দৃঢ় িকৃবতর 

ববধোয় অমনক বেন সাংরক্ষণ করো  োয়। দূরদুরোন্  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৮ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১২১  
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কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৩০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : "১। কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর । ২। েবক্ষণোিমের উপম োগী কৃবষ িযুবি, নমভম্বর 

২০১৩, ববএআরবস । " 

 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৪ (গ্রীষ্মকোেীন)  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৪ (গ্রীষ্মকোেীন)  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে আকোমর েোঝোবর কগোে ও আকষ বণীয় েোে রমঙর।  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ১.৫ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৫০ গ্রোে। চোরো 

েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২০-২৫ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। গ্রীষ্মকোমে ফে ধোরমণর জন্য েরমেোন 

িময়োমগর িময়োজন েয় নো। তমব েরমেোন িময়োগ করমে  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৮ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৬২  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৪০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : "১। কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর । ২। েবক্ষণোিমের উপম োগী কৃবষ িযুবি, নমভম্বর 

২০১৩, ববএআরবস । " 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো-৪  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৮-৯০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে আকোমর েোঝোবর কগোে ও আকষ বণীয় েোে রমঙর। 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  
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জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ১.৫ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৫০ গ্রোে। চোরো 

েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২০-২৫ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। গ্রীষ্মকোমে ফে ধোরমণর জন্য েরমেোন 

িময়োমগর িময়োজন েয় নো।  

উচ্চতো (ইবি) : ৮৫-৯০  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ বেন - ৩৫ বেন  

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৬০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৫০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১২০-১৩০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ-২ 

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোতবই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববএআরআই)। ৫ে সাংস্করণ; বিমসম্বর ২০১১। েবক্ষণোিমের 

উপম োগী কৃবষ িযুবি BARC 

 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৬  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৬  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩৫-৪০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ৩ - ৪ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৯৫-১০০ 

গ্রোে। চোরো েোগোমনোর ৭০-৮০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ১ েোস ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৬৪-৩৮৫  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৯০-৯৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর । ২। েবক্ষণোিমের উপম োগী কৃবষ িযুবি, নমভম্বর 

২০১৩, ববএআরবস । " 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৭  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৭  
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উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১১০-১২০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩৫-৪০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ৩ - ৪ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৯৫-১০০ 

গ্রোে। চোরো েোগোমনোর ৭০-৮০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ১ েোস ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়।  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৬ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৬৪-৩৮৫  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৯০-৯৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর । ২। েবক্ষণোিমের উপম োগী কৃবষ িযুবি, নমভম্বর 

২০১৩, ববএআরবস । " 

 

জোমতর নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৮  

জনবিয় নোে : বোবর েোইবব্রি টমেমটো - ৮  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (বোবর)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে আকোমর েোঝোবর কগোে ও আকষ বণীয় েোে রমঙর।  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর িবতটি গোমে গমড় ৩০ টি ফে ধমর। গোে িবত ফেন ১.৫ ককবজ। িবতটি ফমের গড় ওজন ৫০ গ্রোে। চোরো 

েোগোমনোর ৬০ বেমনর েমে ফে পোকমত শুরু কমর। এবাং ২০-২৫ বেন ধমর ফে সাংগ্রে করো  োয়। গ্রীষ্মকোমে ফে ধোরমণর জন্য েরমেোন 

িময়োমগর িময়োজন েয় নো। তমব েরমেোন িময়োগ করমে  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ৩০ - ৩৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ১৮ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৬২  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৪০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : "১। কৃবষ িযুবি েোত বই, ৬ ষঠ সাংস্করণ,(১ে খণ্ড) ২০১৪, বোবর । ২। েবক্ষণোিমের উপম োগী কৃবষ িযুবি, নমভম্বর 

২০১৩, ববএআরবস । " 
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জোমতর নোে : ববনো টমেমটো ১  

জনবিয় নোে : বোেোর  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): --  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড়, কগোেোকোর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর গোে খব বোকৃবতর, কোণ্ড শি, গোে খোড়ো, পোতো সবুজ, এবাং চওড়ো। িবত গোমে ১৬-২০ টি ফে ধমর। িবতটি 

ফমের ওজন ১১০( গ্রোে)  

উচ্চতো (ইবি) : ৩১-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৬৭ ৩০০  

শতক িবত ফেন পোট খবড় (ককবজ) : -- 

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৬৬ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০৮১ গ্রোে - ০.০৮৫ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে - ৮৫ গ্রোে 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ২  

জনবিয় নোে : কনট  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): --  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : কগোে ও উপমরর বেমক সোেোন্য বশরো আমে।  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর গোমের পোতো েোেকো সবুজ এবাং বকছুটো ককড়োন।িবত গোমে ১৮-২২ টি ফে ধমর। ফমের গড় ওজন ৫০ 

গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ২৭- ৩১  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০  

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৪৫-১৬১ --  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৩৬- ৪০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  
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উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ৩  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো - ৩  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বকচুটো চযোপ্টো ও স্পি বশর যুি  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর গোমের পোতো েোেকো সবুজ এবাং বকছুটো ককড়োন।িবত গোমে ১২-১৪ টি ফে ধমর। ফমের গড় ওজন ৮২ 

গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩১-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ১৫৩-১৭০  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৩৮-৪২ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত শতক বীজতেো কেমক বতবরকৃত চোরো বেময় করোপণকৃত জবের পবরেোন :  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ৪  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো - ৪  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : কগোেোকোর ও েসৃণ  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর পোতোর রঙ গোঢ় সবুজ। িবত গোমে গমড় ২২-২৮ টি ফে ধমর। িবতটি ফমের গড় ওজন ৮২ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ২৭-২৯  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩১২  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৭৭ 
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িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ৫  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো - ৫  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : েম্বোমট ও েসৃণ  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর পোতোর রঙ েোেকো সবুজ। িবত গোমে গমড় ৩০-৩৫ টি ফে ধমর। িবতটি ফমের গড় ওজন ৫৫ গ্রোে। ফে 

গোে েমত কতোেোর পরও কবশ বকছু বেন কৃষক প বোময় সাংরক্ষণ করো  োয়।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩৬-৩৮  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৭৯  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৬৯ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ৬  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো - ৬  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : কগোেোকোর ও েেে। ফমের েমে বীমজর পবরেোণ কে 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : ববনো টমেমটোর এই জোতটি সোরোবের ব্যোপী চোষ উপম োগী। গোমে গমড় ৩০-৩৫ টি ফে ধমর। ফমের গড় ওজন ৫৫ 

গ্রোে। ১০০ গ্রোে ফমের েমে বভটোবেন বস- এর পবরেোণ ১৯.৪০ বেিঃবে/ গ্রোে। পোকো ফে কেখমত েোে রমঙর। এই জোতটি ঢমে পড়ো 

করোগ ও আগোে ধ্বসো করোগ েোঝোবর িবতমরোধ করমত পোমর। জোতটি  

উচ্চতো (ইবি) : ৩৩-৩৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 
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েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৫২  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৬৬ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো - ৭  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো - ৭  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : কগোেোকোর ও েেে। ফমের েমে বীমজর পবরেোণ কে 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : ববনো টমেমটোর এই জোতটি সোরোবের ব্যোপী চোষ উপম োগী। গোমে গমড় ২৫-৩০ টি ফে ধমর। ফমের গড় ওজন ৬০ 

গ্রোে। ১০০ গ্রোে ফমের েমে বভটোবেন বস- এর পবরেোণ ২২.৪৩ বেিঃবে/ গ্রোে। পোকো ফে কেখমত েোে রমঙর। এই জোতটি ঢমে পড়ো 

করোগ ও আগোে ধ্বসো করোগ েোঝোবর িবতমরোধ করমত পোমর। জোতটি  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৪৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : সোরো বের 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬  

 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো- ৮  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো- ৮  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০  



16 
 

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর ও কেোট। বীমজর রঙ েোেকো বোেোবে রমঙর।  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : --  

উচ্চতো (ইবি) : ৫৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩৬৫  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৯০ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো- ৯  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো- ৯  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৫-৯০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর ও কেোট। বীমজর রঙ েোেকো বোেোবে রমঙর।  

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : --  

উচ্চতো (ইবি) : ৪৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (মকবজ) : ৪২০  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ১০৫ 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-মেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

 

জোমতর নোে : ববনো টমেমটো- ১০  

জনবিয় নোে : ববনো টমেমটো- ১০  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮০-৮৫  
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েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কেোট ও আঙুমরর েত 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : ফে পোকমে েোে রঙ ধোরণ কমর  

উচ্চতো (ইবি) : ৫৪  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ - ৩০ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৪  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩২৩-৩৪৪  

কেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮০-৮৫ (টন) 

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮১ গ্রোে -  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮১ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : "১। ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত,৫ে সাংস্করণ, কসমপ্টম্বর ২০১২ ২। ববনো ওময়বসোইট ৩। কৃবষ িোময়রী 

২০১৬ " 

 

জোমতর নোে : অনন্ত - F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৫-৯০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর, রাং টকটমক েোে 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : ফে কেখমত আকষ বণীয় উজ্জ্বে েোে রমঙর। িবতটি ফমের গড় ওজন ১২৫ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৪১-৪৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩০০-৩৪০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

 

জোমতর নোে : উেয়ন+ প্লোস-F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  
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েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে েম্বোমট,রাং টকটমক েোে  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : টোইট,দূমর চোেোন কেওয়ো  োয়, িবত ফমের গড় ওজন ১২০-১৫০ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ৩০০-৩৪০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন 

 

জোমতর নোে : উেয়ন- F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৮৫-৯০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে েম্বোমট,রাং টকটমক েোে।  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : টোইট দূমর চোেোন কেওয়ো  োয়। িবতটি ফমের ওজন ১০০গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৭০-২৯০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন 

 

জোমতর নোে : করোমেবনমগ-২- F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : আমপে আকৃবতর ও উজ্জ্বে েোে রমঙর। 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  
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জোমতর বববশিয : ফে কেখমত আকষ বণীয় উজ্জ্বে েোে রমঙর। িবতটি ফমের গড় ওজন ১২০-১৪০ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৭০-২৯০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন 

 

জোমতর নোে : টিপু সুেতোন- F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : টমেমটো কগোেোকোর, টোইট ও টকটমক েোে রমঙর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : ফে খুব টোইট, দূমর চোেোন কেওয়ো  োয়। ওজন ১২৫গ্রোে  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৫০-২৭০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

 

জোমতর নোে : কগ্রট কপমে - F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : ফে কগোেোকোর, রাং টকটমক েোে 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : ফুে খুবই টোইট,দূমর চোেোন কেওয়ো  োয়। িবত ফমের গড় ওজন ১৫০ গ্রোে।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৫  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 
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েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৫০-২৭০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন 

 

 

জোমতর নোে : বোেোর  

জনবিয় নোে : বোেোর  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো)  

গড় জীবনকোে (বেন): ১২০-১২৫  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড়, কগোেোকোর 

জোমতর ধরণ : উফশী  

জোমতর বববশিয : এ জোমতর গোে খব বোকৃবতর, কোণ্ড শি, গোে খোড়ো, পোতো সবুজ, এবাং চওড়ো। িবত গোমে ১৬-২০ টি ফে ধমর। িবতটি 

ফমের ওজন ১১০( গ্রোে)  

উচ্চতো (ইবি) : ৮০-৮৫ কসবে  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২৫ বেন - ৩০ বেন  

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৫০  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৫০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২৬৭  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.৮০ গ্রোে - ০.৮১ গ্রোে  

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৮০ গ্রোে - ৮১ গ্রোে  

উপম োগী েোটি : কেোআঁশ , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : ববনো উদ্ভোববত উন্নত কৃবষ িযুবি পবরবচবত ও বোাংেোমেশ পরেোণু কৃবষ গমবষণো ইনবিটিউট (ববনো) 

 

জোমতর নোে : ম্যোরোমিোনো- F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : ফে খুব টোইট, দূমর চোেোন কেওয়ো  োয়।িবতটি টমেমটোর ওজন ১২০ গ্রোে  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  
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চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২২০-২৫০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : রবব 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন 

 

জোমতর নোে : ওয়োর্ল্ব চযোবম্পয়ন- F1  

জনবিয় নোে : কনই  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

গড় জীবনকোে (বেন): ৯০-১০০  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর 

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : খুবই টোইট ফমে দূমর চোেোন করো  োয়। স্বোে কেশী টমেমটোর েত। িবতটি টমেমটোর ওজন ১১০-১৩০গ্রোে।তোপ ও 

বৃবি সেয ক্ষেতো কবশী।  

উচ্চতো (ইবি) : ৩০-৩৩  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : ২২০-২৫০  

িবত শতক বীজতেোয় বীমজর পবরেোন : ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ 

িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ০.০৬০ - ০.০৬০ 

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে , কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : খবরফ- ১ 

তমথ্যর উৎস : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

 

জোমতর নোে : দূব বোর- F1  

জনবিয় নোে : দূব বোর- F1  

উদ্ভোবনকোরী িবতষ্ঠোন : েবিকো সীি ককোম্পোবন  

েোনোর ধরণ, আঁমশর ধরণ, ফমের ধরণ : বড় কগোেোকৃবতর আকষ বণীয় েোে বমণ বর  

জোমতর ধরণ : েোইব্রীি  

জোমতর বববশিয : শোমসর পবরেোণ কববশ এবাং পোকোর পরও টমেমটো শি েোমক। ফমে দূমর চোেোন কেওয়োর কক্ষমত্র অতযন্ত উপম োগী। 

িবতটি ফমের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রোে  

করোপমণর সেয় চোরোর বয়স : ২০ - ২৫ 

েোইন কেমক েোইমনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬  

চোরো কেমক চোরোর দূরত্ব (ইবি) : ৩০ 

শতক িবত ফেন (ককবজ) : --  
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িবত একর (১০০ শতমক) জবে করোপণ/বপন করমত বীমজর পবরেোন : ৬০ গ্রোে -  

উপম োগী ভূবের কেণী : েোঝোবর ঊচু , েোঝোবর বনচু জবে , অবত বনচু জবে  

উপম োগী েোটি : কবমে-কেোআশ  

উৎপোেমনর কেৌসুে : সোরো বের 

তমথ্যর উৎস : "কযোটোেগ জোমতর বববরণ ও চোষ পেধবত েবিকো সীি ককোম্পোবন । পৃিোিঃ ৮-৯ " 

 

কপোকোেকমড়র আক্রেন ও তোর িবতকোর   

 

কপোকোর নোে : জোব কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : খুব কেোট সবুজোভ সোেো, নরে কেে বববশি  

ক্ষবতর ধরণ : পোতো, ফুে ও কবচ ফমের রস চুমষ খোয়।তোেোড়ো এই কপোকো েলুে কেোজোইক ভোইরোস করোগ েড়োয়।  

আক্রেমণর প বোয় : ক মকোন অবস্থো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো , ফে , ফুে  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : পূণ ব বয়স্ক , বনম্ফ  

ব্যবস্থোপনো : আক্রেণ কববশ েমে ইবেিোমলোমরোবিি জোতীয় কীটনোশক (ক েন এিেোয়োর অেবো টিমিো ৭-১০ বেবেবেটোর / ২মুখ) ১০ 

বেটোর পোবনমত বেবশময় িবত ৫ শতমক কে করমত েমব ১০ বেন পরপর ২/৩ বোর। ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত েমব।  

অন্যোন্য : : সোবোনযুি পোবন কে করো  োয় অেবো আধোভোঙ্গো বনেবীমজর পোবন (১ বেটোর পোবনমত ৫০ গ্রোে বনেবীজ কভমঙ্গ ১২ ঘন্টো 

বভবজময় করমখ কেঁমক বনমত েমব) আক্রোন্ত গোমে ১০ বেন পর পর ৩ বোর কে করমে কপোকো বনয়ন্ত্রন করো  োয়। এেোড়োও তোেোমকর গুড়ো 

(১০গ্রোে), সোবোমনর গুড়ো (৫গ্রোে) ও বনমের পোতোর রস িবত বেটোর পোবনমত বেবশময় ব্যবেোর করো  োয়।  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন, কীটতত্ত ববভোগ, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট  

 

কপোকোর নোে : পোতো কেোড়োমনো কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : বোেোবে রাংময়র একধরমনর েে।  

ক্ষবতর ধরণ : বিে কেমক কীড়ো কবর েময় েোেো বেময় কবচ পোতো েম্বো েবম্ব ভোমব মুবড়ময় কফমে । পোতো খুেমে বভতমর কীড়ো পোওয়ো 

 োয়। মুড়োমনো পোতো শুবকময় ঝমর পমড় ।  

আক্রেমণর প বোয় : বোড়ন্ত প বোয়  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো , কবচ পোতো  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : কীড়ো  

ব্যবস্থোপনো : আক্রেণ কববশ েমে েোয়োবেেক্সোে+কলোেোয়োরোবনবেিে জোতীয় কীটনোশক (ক েন ভবেউে কেবক্স ৫ বেবেবেটোর অেবো 

১মুখ ) অেবো সোইপোরমেবিন জোতীয় কীটনোশক (ক েন ওস্তোে ২০ বেবেবেটোর অেবো ম্যোবজক অেবো কট ১০ বেবেবেটোর) িবত 

১০বেটোর পোবনমত বেবশময় িবত ৫ শতমক কে করমত েমব ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ বোর। ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত 

েমব।  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

কপোকোর নোে : কশোষক কপোকো/ কেোপোর/ শ্যোেো কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : েোেকো েেমে সবুজ রমঙর কেোট্ট কপোকো। কববশর ভোগ সেয় পোতোর বনমচর বেমক েোয়োয় েোমক।  

ক্ষবতর ধরণ : কবচ পোতোর রস চুমষ খোওয়োয় পোতো কুকমড় বনমচর বেমক কবমক আমস, পোতো বববন ব েময় তোেোমট রাং ধোরণ কমর ,পমর 

েোরো  োয়।  
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আক্রেমণর প বোয় : চোরো , ফমের বোড়ন্ত প বোয়  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : ফে  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : সব , পূণ ব বয়স্ক  

ব্যবস্থোপনো : আক্রেণ কববশ েমে ইবেিোমলোমরোবিি জোতীয় কীটনোশক (ক েন এিেোয়োর অেবো টিমিো ৭-১০ বেবেবেটোর / ২মুখ) অেবো 

কোরবোরোইে জোতীয় কীটনোশক (ক েন কসবভন ২০ গ্রোে) ১০ বেটোর পোবনমত বেবশময় িবত ৫ শতমক কে করমত েমব ১০ বেন পরপর 

২/৩ বোর। ঔমষোধ পোতোর বনমচর বেমক ক খোমন কপোকো েোমক কসখোমন কে করমত েমব। ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত 

েমব।  

অন্যোন্য : : পাঁচ গ্রোে পরবেোণ গুড়ো সোবোন িবত েটিোর পোবনমত বেবশময় পোতোর বনমচর বেমক কে করুন। অেবো আধোভোঙ্গো বনেবীমজর 

পোবন (১ বেটোর পোবনমত ৫০ গ্রোে বনেবীজ কভমঙ্গ ১২ ঘন্টো বভবজময় করমখ কেঁমক বনমত েমব) আক্রোন্ত গোমে ১০ বেন পর পর ৩ বোর কে 

করমে কপোকো বনয়ন্ত্রন করো  োয়।  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

 

কপোকোর নোে : কোটুই কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : কেোট আকোমরর েে, েোেকো বোেোবে। এরো বনশোচর। কীড়োর রাং কবগুনী কেমক বোেোবে কবগুনী। এই কপোকো েোটিমত 

েোমক।  

ক্ষবতর ধরণ : রোমত চোরোর কগোড়ো ককমট কফমে। চোরো ঢমে পরমত অেবো শুবকময় েোরো ক মত পোমর।  

আক্রেমণর প বোয় : চোরো  

কপোকোেোকড় জীবনকোে : কীড়ো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : কবচ পোতো  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : কীড়ো  

ব্যবস্থোপনো : আক্রেণ কববশ েমে কোরটোপ জোতীয় কীটনোশক ( ককয়োর ৫০ এসবপ অেবো সোনটোপ ৫০ এসবপ ২০ বেবে / ৪ মূখ ) অেবো 

ল্যোেিো-সোইেযোমেোবিন জোতীয় কীটনোশক ( কযোরোমট ২.৫ ইবস অেবো ফোইটোর প্লোস ২.৫ ইবস ১৫ বেবে / ৩ মূখ ) ১০ বেটোর িবত ৫ 

শতমক কে করমত েমব ১০ বেন পরপর ২/৩ বোর। ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত েমব।        

অন্যোন্য : : সকোে কবেোয় ককমট কেয়ো চোরোর আমশপোমশর েোটি খুমড় কীড়ো সাংগ্রে কমর কেমর কফলুন। জবে পবরষ্কোর কমর আবজবনো এক 

জোয়গোয় সোরোরোত স্তুপ কমর রোখমে কপোকো কসখোমন এমস জেো েমব, পমরর বেন সকোমে কপোকো সে আবজবনো পুমড় কফেমত েমব। কসচ 

বেন, এবাং কক্ষমতর েোটি আেগো কমর বেন  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

 

কপোকোর নোে : িগো ও ফে বেদ্রকোরী কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : কীড়ো সোধোরণত গোমের িগোয় এবাং ফমে েোমক। ১-১.৫ ইবি বড় েে। পোখোমত বেট বেট বোেোবে েোগ েোমক।  

ক্ষবতর ধরণ : কবচ িগো ও ফে বেদ্র কমর কুমড় খোয়। আক্রোন্ত িগো ঢমে পমড় শুবকময়  োয় । ফমে আক্রেন েমে তো খোওয়োর অনুপম োগী 

েময়  োয়।  

আক্রেমণর প বোয় : বোড়ন্ত প বোয় , ফমের বোড়ন্ত প বোয়  

পূব বিস্তুবত : জবে আগোেোমুি রোখমত েমব এবাং পুরমনো িোেপোেো েোকমে তো পুবড়ময় কফেমত েমব। সবে চোরো করোপন করমত েমব। 

জবেমত বাঁমশর কবি বো িোেপোেো পু ুঁমত বেমত েমব  োমত পোবখ এমস কপোকো কখমত পোমর। চোরো করোপমনর ১৫ বেন পর কেমক বতন বেন 

পর পর জবে প বমবক্ষণ করুন।  
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ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : িগো , ফে  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : কীড়ো  

ব্যবস্থোপনো : আক্রেণ কববশ েমে েোয়োবেেক্সোে+কলোেোয়োরোবনবেিে জোতীয় কীটনোশক (ক েন ভবেউে কেবক্স ৫ বেবেবেটোর অেবো 

১মুখ ) অেবো সোইপোরমেবিন জোতীয় কীটনোশক (ক েন ওস্তোে ২০ বেবেবেটোর ৪ মুখ অেবো ম্যোবজক অেবো কট ১০ বেবেবেটোর ২ মুখ 

) িবত ১০বেটোর পোবনমত বেবশময় িবত ৫ শতমক কে করমত েমব ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ বোর। ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন 

করমত েমব।  

অন্যোন্য : : অন্তত সপ্তোমে কময়কবোর আক্রোন্ত িগো ও ফে কেমক কপোকো সাংগ্রে কমর তো নি করুন। আমেোর ফাঁে অেবো বনবেি কসক্স 

কফমরোেন ফাঁে ব্যবেোর করুন। ১ বেটোর পোবনমত ৫০ গ্রোে আধোভোঙ্গো বনেবীজ ১২ ঘন্টো বভবজময় করমখ, কেঁমক আক্রোন্ত গোমে ১০ বেন পর 

পর ৩ বোর কে করমে এই কপোকো বনয়ন্ত্রন করো  োয়।  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

কপোকোর নোে : সোেো েোবে  

কপোকো কচনোর উপোয় : সোেো েোবে কপোকো খুব কেোট (িোয় ১ বেবেবেটোর েম্বো) ও কেে খুব নরে। স্ত্রী েোবে কপোকো একটু বড়। গোময় কেোমের 

েমতো আবরণ েোমক বমে সোেো কেখোয়।  

ক্ষবতর ধরণ : পোতোর রস চুমষ খোয়  

আক্রেমণর প বোয় : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো , পূণ ব বয়স্ক  

পূব বিস্তুবত : আক্রোন্ত চোরো তুমে ধ্বাংস করমত েমব। আক্রেণ কববশ েমে ম্যোেোবেয়ন জোতীয় কীটনোশক (ক েন-ফোইফোনন অেবো 

সোইফোনন) ১০ বেটোর পোবনমত ১০ বেবেবেটোর (২মুখ) অেবো চোরো েোগোমনোর এক সপ্তোে পর কেমক ৭ কেমক ১০ বেন পরপর 

Imidacloprid গ্রুমপর অযোিেোয়োর নোেক কীটনোশক ২ বেবে িবতবেটোর পোবনমত বেবশময় িময়োগ কমর সোেো েোবে কপোকো েেন 

করো  োয় ।  

কপোকোেোকড় জীবনকোে : বনম্ফ  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো , কবচ পোতো  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : বনম্ফ  

অন্যোন্য : : ১ ককবজ আধো ভোঙ্গো বনে বীজ ১০ বেটোর পোবনমত ১২ ঘন্টো বভবজময় উি পোবন পোতোর বনমচর বেমক কে করো  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

কপোকোর নোে : পোতো সুড়ঙ্গকোরী কপোকো  

কপোকো কচনোর উপোয় : এ কপোকোর কীড়ো কেোট আকোমরর, কেখমত েেমে কেমক েোেকো সবুজ রমঙর। েোেো বোেোেী রমঙর্। পূণ ববয়ষ্ক কীড়ো 

৫-৬ বেবেবেটোর েম্বো েয়। পূণ বোঙ্গ কপোকো বোেোেী রমঙর এবাং আকোমর খুবই কেোট।  

ক্ষবতর ধরণ : ফমে পোতোর আক্রোন্ত অাংশটুকু স্বচ্ছ পে বোর েত কেখোয় এবাং পোতো ফযোকোমশ বমণ বর েময়  োয়।  

আক্রেমণর প বোয় : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো , পূণ ব বয়স্ক  

পূব বিস্তুবত : আক্রোন্ত পোতো সাংগ্রে কমর ধ্বাংস করমত েমব। আঠোমেো েলুে ফাঁে ব্যবেোর কমর এমের আকৃি কমর কেমর কফেমত েমব। 

আক্রেণ কববশ েমে কোব বোবরে জোতীয় কীটনোশক (ক েন-কসবভন ৮৫ পোউিোর) িবত শতমক ৭ গ্রোে েোমর ব্যবেোর করমত েমব।  

কপোকোেোকড় জীবনকোে : সব  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : সব  

কপোকোর ক সব স্তর ক্ষবত কমর : কফজ -১ , কীড়ো  
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অন্যোন্য : : বনেমতে ৫ বেবেবেটোর (১মুখ) ও ৫ গ্রোে বিক্স িবতবেটোর পোবনমত বেবশময় কে করমে কপোকোর আক্রেণ কে েয়। সতকবতোিঃ 

সকে বোেোইনোশকই ববষ। তোই বোেোইনোশক ব্যবেোমরর পূমব ব এবাং সাংরক্ষমণর সেয় িময়োজনীয় সতকবতো অবেম্বন করুন। অবতবরি 

েোত্রোয় বোেোইনোশক ব্যবেোর স্বোস্থয ও পবরমবমশর জন্য ক্ষবতকর।  

তমথ্যর উৎস : সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনো ও বববভন্ন ফসমের ক্ষবতকোরক কপোকোেোকড় েেন কীটতত্ত ববভোগ বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো 

ইবনবিটিউট। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো -কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

করোগবোেোই ও ব্যবস্থোপনো 

 

করোমগর নোে : বুবশ িোন্ট ( বেফ েপোর নোেক কপোকো দ্বোরো েড়োয়)  

করোমগর কোরণ : ভোইরোস  

ক্ষবতর ধরণ : এ করোমগ গোে আক্রোন্ত েমে গোমের উপমরর অাংশ কুকড়োময়  োয়। পোতো মুবড়ময়  োয় ও চোেড়োর ন্যোয় পুরু েমন েয়।  

পূব বিস্তুবত : করোগ িবতমরোধ জোমতর চোষ করো, বীজ কশোধন করো।  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো , সম্পূণ ব গোে  

ব্যবস্থোপনো : আক্রোন্ত গোে তুমে পুবড়ময় কফেমত েমব। সোেো েোবে কেখো েোত্র েেন ব্যবস্থো বনমত েমব।  

তমথ্যর উৎস : "ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো কেোিঃ েোসোনুর রেেোন (২য় সাংস্করন) জোনুয়োবর, ২০১৩ " 

 

করোমগর নোে : নোবব ধ্বসো  

করোমগর কোরণ : েত্রোক  

ক্ষবতর ধরণ : পোতোর উপর ফযোকোমশ অেবো বফমক সবুজ রমঙর কগোেোকোর অেবো এমেোমেমেো পোবন কভজো েোগ পমড়। কুয়োশোেন্ন কেঘেো 

আবেোওয়োয় েোগ সাংখ্যো ও আকোর দ্রুত বোড়মত েোমক। গোমের পোতো ও কোণ্ড বোেোেী কেমক কোেমচ আকোর ধরণ কমর। আক্রেমণর 

তীব্রতো কববশ েমে গোমের কোণ্ড ও সবুজ ফমেও করোমগর েক্ষণ িকোশ পোয়। করোমগর েক্ষণ কেখো কেবোর ৩-৪ বেমনর েমে গোে ঝেমস 

 োয় ও দ্রুত েেোেোবর আকোমর েবড়ময় পমড়।  

পূব বিস্তুবত : করোগ িবতমরোধ জোমতর চোষ করো, বীজ কশোধন করো।  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো  

ব্যবস্থোপনো : ম্যোনমকোমজব জোতীয় েত্রোকনোশক ক েন ( বরমিোবেে কগোর্ল্ অেবো িোইমেন -এে-৪৫ ২০ গ্রোে ) ১০ বেটোর পোবনমত 

বেবশময় ১২ বেন পরপর কে করো  

তমথ্যর উৎস : "ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো কেোিঃ েোসোনুর রেেোন (২য় সাংস্করন) জোনুয়োবর, ২০১৩ " 

 

করোমগর নোে : আগোে ধ্বসো  

করোমগর কোরণ : েত্রোক  

ক্ষবতর ধরণ : গোমের বয়স্ক পোতোর এ করোমগর েক্ষণ িেে কেখো  োয়। আক্রোন্ত গোমের পোতোর উপর কোে বো বোেোেী রাংময়র বৃত্তোকোর 

েোগ পমড়। ক্ষত স্থোনটি অমনক গুবে কেোট বড় বৃমত্তর সেবি। পোতোর েত কোমণ্ড ও ফমে বৃত্তোকোর েোগ কেখো  োয়।  

পূব বিস্তুবত : বীজ কশোধন করো, পবরবেত ও সেয় েত সোর ব্যবেোর করো, পোতোয় ২/১ টো েোগ কেখো কগমে িোইমেন এে -৪৫ বো করোভরোে 

২ গ্রোে / ১ বেবে পোবনমত বেবশময় ১২ বেন পরপর কে করো  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো  

ব্যবস্থোপনো : "আক্রোন্ত গোে সাংগ্রে কমর ধ্বাংস করো । পোতোয় ২/১টি েোগ কেখোর সোমে সোমে িবত বেটোর পোবনমত ২ গ্রোে আইমিোবিয়ন 

বো কেনমকোমজব গ্রুমপর েত্রোকনোশক ক েন: করোভরোে বো িোইমেন এে ৪৫ ২০ গ্রোে ১০ বেটোর পোবনমত বেবশময় কে করুন । "  
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অন্যোন্য : টমেমটো কক্ষমতর পোমশ আলু চোষ করো কেমক ববরত েোকুন।  

তমথ্যর উৎস : "ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো কেোিঃ েোসোনুর রেেোন (২য় সাংস্করন) জোনুয়োবর, ২০১৩ " 

 

করোমগর নোে : কেোজোইক করোগ ও পোতো ককোকড়োমনো করোগ  

করোমগর কোরণ : কেোজোইক ভোইরোস  

ক্ষবতর ধরণ : এর করোগ েমে গোমে েলুে ও গোঢ় সবুজ কেোপ কেোপ কেোজোইক করো পোতো কেখো কেয় এবাং পোতো কুুঁকমড়  োয়।  

পূব বিস্তুবত : করোগমুি গোে কেমক বীজ সাংগ্রে করো । কক্ষত কেমক আক্রোন্ত গোে তুমে পুমত কফেো/ পুমড় কেয়ো  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : পোতো  

ব্যবস্থোপনো : জোব কপোকো এ করোমগর বোেক, তোই এমের েেমনর জন্য ইবেিোমলোমরোবিি জোতীয় কীটনোশক (ক েন এিেোয়োর অেবো 

টিমিো ৭-১০ বেবেবেটোর / ২মুখ) ১০ বেটোর পোবনমত বেবশময় িবত ৫ শতমক কে করমত েমব ১০ বেন পরপর ২/৩ বোর। ঔষধ কে 

করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত েমব।  

অন্যোন্য : আক্রোন্ত গোে সাংগ্রে কমর ধ্বাংস করো ।  

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, কসমপ্টম্বর, ২০১৭। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো 

কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

করোমগর নোে : ঢমেপড়ো করোগ  

করোমগর কোরণ : ব্যোকমটবরয়ো  

ক্ষবতর ধরণ : কোমের েোটি বরোবর কগোড়ো পোনমস েোগ কেখো কেয় পমড় তো গোঢ রঙ ধোরণ কমর। গোে দুপুমরর বেমক পোতো বঝবেময় আমস। 

আমস্ত আমস্ত সম্পূণ ব গোে ঢমে পমড় ও কশমষ েোরো  োয়। আক্রোন্ত গোমের কগোড়োর িোয় ২ ইবি িোে ককমট পোবনমত ৫-১০ বেবনট বভবজময় 

রোখমে ব্যোকমটবরয়ো েমত সোেো কমষর েত তরে পেোে ব (ব্যোমক্টবরয়োে উজ) কববরময় আমস,  োমত পোবনর রাং সোেো েময়  োয়।আক্রোন্ত গোে 

সকোমে সুস্থ কেখোমেও ববমকমে ঢমে পমড়৷  

পূব বিস্তুবত : করোগমুি বীজ ব্যবেোর। েোটি ও বীজ কশোধন। পবরচ্ছন্ন চোষোবোে। বন কবগুমনর সোমে কজোড় কেেকমর চোরো করোপন করুন । 

চোরো েোগোমনোর আমগ িবত বেটোর পোবনমত ৩ গ্রোে কোমব বেোবজে গ্রুমপর েত্রোকনোশক ক েন: কনোইন অেবো ৪ গ্রোে িোইমকোিোরেো বভবরবি 

বেবশময় ১৫-২০ বেবনট ধমর চোরো কশোধন কমর বনন।  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : কোমের কগাঁড়োয়  

ব্যবস্থোপনো : েত্রোমকর আক্রেণ েমে ম্যোনমকোমজব জোতীয় এর েত্রোকনোশক ক েন ( বরমিোবেে কগোর্ল্ ২০ গ্রোে ) অেবো কোব বোবেজে 

জোতীয় েত্রোনোশক ক েন (এেমকোবজে ৫০ ; অেবো কগোর্ল্োবজে ৫০০ ইবস ১০ বেবে / ২ মুখ ) ১০ বে পোবনমত বেবশময় ৭ বেন পরপর ৩ 

বোর গোমের কগোড়োয় ও েোটিমত কে করুন । ঔষধ কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত েমব।  

অন্যোন্য : ব্যোমক্টবরয়োর আক্রেণ েমে কক্ষমতর েোটিমত ববঘোিবত ২ ককবজ েোমর বিবচাং পোউিোর বেটোমত েমব।  

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, কসমপ্টম্বর, ২০১৭। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো 

কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

করোমগর নোে : েত্রোক জবনত ঢমে পড়ো করোগ  

করোমগর কোরণ : েত্রোক  

ক্ষবতর েক্ষণ : িেমে কবচ পোতো ঢমে পমড় বো বনমচর বয়স্ক পোতো ববব বণ েময়  োয়। িেে বেমক গোমের অাংশববমশষ, কময়ক বেন পমর 

পুমরো গোে ঢমে পমড়। আক্রোন্ত কোমের বভতমরর অাংশ কোে বোেোবে রঙ ধোরন কমর, পোবন গ্রেমণ বাঁধো কেয়।আক্রোন্ত গোমের কগোড়োর িোয় 

২ ইবি িোে ককমট পোবনমত ৫-১০ বেবনট বভবজময় রোখমে কোটো অাংশ েমত ককোন কস কবর েমব নো , পোবনর রমঙর ককোন পবরব্রতন েমব 

নো ।  
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ক্ষবতর ধরণ : িেমে কবচ পোতো ঢমে পমড় বো বনমচর বয়স্ক পোতো ববব বণ েময়  োয়। িেে বেমক গোমের অাংশববমশষ, কময়ক বেন পমর 

পুমরো গোে ঢমে পমড়। আক্রোন্ত কোমের বভতমরর অাংশ কোে বোেোবে রঙ ধোরন কমর, পোবন গ্রেমণ বাঁধো কেয়।আক্রোন্ত গোমের কগোড়োর িোয় 

২ ইবি িোে ককমট পোবনমত ৫-১০ বেবনট বভবজময় রোখমে কোটো অাংশ েমত ককোন কস কবর েমব নো , পোবনর রমঙর ককোন পবরব্রতন েমব 

নো ।  

পূব বিস্তুবত : শস্য প বোয় । েোঠ পবরেশ বন। চোমষর আমগ িবত শতোাংমশ ১-২ ককবজ িমেো চ‚ণ ব্যবেোর। ফসে কোটোর পর আক্রোন্ত জবে ও 

তোর আমস-পোমশর জবের নোড়ো পুবড়ময় বেন।  

ফসমের ক  প বোময় আক্রেণ কমর : বোড়ন্ত প বোয় , চোরো  

ফসমের ক  অাংমশ আক্রেণ কমর : কোণ্ড , পোতো  

ব্যবস্থোপনো : েত্রোমকর আক্রেণ েমে ম্যোনমকোমজব জোতীয় েত্রোকনোশক ক েন ( বরমিোবেে কগোর্ল্ ২০ গ্রোে) অেবো কোব বোবেজে জোতীয় 

েত্রোনোশক ক েন (এেমকোবজে ৫০ ; অেবো কগোর্ল্োবজে ৫০০ ইবস ১০ বেবে /২ মুখ ) ১০ বে পোবনমত বেবশময় ৭ বেন পরপর ৩ বোর 

গোমের কগোড়োয় ও েোটিমত কে করুন # আক্রেণ কবোবশ েমে িেে কেমক িবত বেটোর পোবনমত ২গ্রোে করোভরোে বেবশময় কে করুন।ঔষধ 

কে করোয় সতকবতো অবেম্বন করমত েমব।  

তমথ্যর উৎস : কৃবষ িযুবি েোত বই, বোাংেোমেশ কৃবষ গমবষণো ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, কসমপ্টম্বর, ২০১৭। ফসমের বোেোই ব্যবস্থোপনো 

কেোিঃ েোসোনুর রেেোন  

 

সোরব্যবস্থোপনোিঃ 

টমেমটোর ভোে ফেন পোওয়োর জন্য িবত শতোাংশ (কিবসেোে) েোঝোবর উব বর জবের জন্য বনমনোি েোমর সোর িময়োগ করমত েমব । পচো 

কগোবর/কমম্পোি ৪০ ককবজ, ইউবরয়ো  ১.২০ ককবজ,টিএসবপ ৮১০ গ্রোে ,এেওবপ/পটোশ ৯৭০ গ্রোে িময়োগ করমত েমব ।  সমুেয় কগোবর, 

টিএসবপ ও ৩৬০ গ্রোে পটোশ সোর জবে বতবরর আমগ কশষ চোমষ সেয় েোটিমত িময়োগ করমত েমব। চোরো করোপমণর ১০ বেন পর ১ে বোর 

৪০০ গ্রোে কমর ইউবরয়ো, ২৫ বেন পর ২য় বোর এবাং ৪০ বেন পর তৃতীয় বোমর  েোক্রমে ৪০০ গ্রোে কমর ইউবরয়ো এবাং ২৮০ ও ২৪০ 

পটোশ সোর উপবর িময়োগ করমতেমব। 

 

ভোে বীজ বনব বোচন 

বীজ কশোধনকৃত ও করোগমুি অবধক ফেনশীে জোমতর বীজ বনব বোচন করমত েমব। ববশ্বস্ত কৃষক এর বনকট েমত চোরো ক্রয় করমত েমব। 

 

বীজতেো িস্তুতকরণ 

১০ ফুট েম্বো ও ৩ ফুট চওড়ো বীজতেোর জন্য জবে ভোেভোমব চোষ ও েই বেময় েোটি ঝর ঝমর কমর বনমত েমব। বীজতেো বতবরর সেয় 

ভোেভোমব কগোবর/ আবজবনো পচো সোর েোটির সোর েোটির সোমে বেশোমত েমব। বীজতেো বতবরর আমগ ফরেোবেন বেময় েোটি কশোধন কমর 

বনমত েমব। সুস্থ ও সবে চোরো উৎপোেমনর জন্য ৫০ গ্রোে ববশুদ্ধ বীজ বীজতেোয় বপন করমত েমব। 

 

বীজতেো পবরচচ বো 

বীজতেোয় বীজ বুনোর পর রমসর অভোব েমে ঝোঝড়ো বেময় েোেকো কসচ বেমত েমব। অবতবরি বৃবি ও করোমের েোত কেমক চোরো রক্ষো 

করমত িময়োজমন পবেবেন ও চোটোই এর আচ্ছোেন ব্যবেোর করমত েমব। ভোইরোস বোেক সোেো েোবে েেমনর জন্য বীজতেোয় ৪০-৬০ 

কেস ( িবত ইবিমত  ৪০-৬০ টি বেদ্র যুি ) নোইেমনর কনট বেময় কঢমক রোখমত েমব। 

 

আগোেোিঃ আগোেো েেমনর জন্য জবে চোষ ও েই বেময় ভোমেোভোমব আগোেো পবরষ্কোর, ববশুদ্ধ  বীজ ব্যবেোর এবাং পবরষ্কোর কৃবষ  ন্ত্রপোবত 

ব্যবেোর। ফসে কবোনোর ২৫-৩০বেমনর েমে আগোেো বোেোই করমত েমব।কসচ কেয়োর আমগ আগোেো বোেোই করমত েমব। 

কসচিঃ চোরো করোপমণর ৩-৪ বেন পর প বন্ত েোেকো কসচ ও পমর িবত বকবস্তমত সোর উপবর িময়োমগর পর জবেমত কসচ বেমত েয়। গ্রীষ্ম 

কেৌসুমে টমেমটো চোমষর জন্য ঘন ঘন কসমচর িময়োজন েয়। বষ বো কেৌসুমে কতেন একটো কসমচর িময়োজন েয় নো। টমেমটো গোে জেোবদ্ধতো 
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সেয করমত পোমর নো। কসচ কেওয়োর সেয় কখয়োে রোখমত েমব, কসমচর পোবন কখমনোই ক ন কবমির উপর উমঠ নো আমস। নোেোমত কসচ 

বেমত েমব, নোেো কেমক কশোষমণর েোেমে কবি ও গোে পোবন সাংগ্রে করমত েমব। 

 

আবেোওয়ো ও দুম বোগিঃ অবতবরি বৃবির পোবন দ্রুত বনষ্কোশমনর ব্যবস্থো রোখমত েমব। 

বীজ উৎপোেন 

ববশুদ্ধ জোমতর ভোমেো েোমনর বীজ পবরবচত উৎস কেমক সাংগ্রে করমত েমব।  

বোেোইকরণ: ভোমেো বীজ উৎপোেমনর জন্য অিতযোবশত, করোগোক্রোন্ত গোে ও বববভন্ন আগোেো বোেোই করমত েমব। ফসমের বনমন বতনটি 

স্তমর বোেোই িময়োজন। ১. গোমের বেবেক বৃবদ্ধ প বোময়। ২. ফুে কফোটোর সেয়। ৩. পবরপক্ব অবস্থোয়।  

ফসমের ভোমেো ব্যবস্থোপনো  

ভোমেো বীজ কপমত েমে ফসে কবোনো কেমক শুরু কমর বীজ কতবন প বন্ত  ত্নবোন েমত েমব।  

১. বীজ ফসমের জবেমত বনয়বেত আগোেো পবরষ্কোর, েোটি আেগোকরণ, পোবন কসচ ও সুপোবরশকৃত েোত্রোয় সোর সঠিক সেয় ব্যবেোমরর 

বেমক বীজ উৎপোেকমক কখয়োে রোখমত েমব।  

২. সেবিত বোেোই ব্যবস্থোপনোর েোেমে কপোকো ও করোগ েেন কমর সুস্থ গোে েমত পুি বীজ পোওয়ো  োয়।  

 

বীজ সাংরক্ষণ 

বীজ সাংরক্ষমণ িচবেত বনয়মের িবত কখয়োে রোখমত েমব। ১. বীজ সাংরক্ষণ ঘমর বোতোমসর আদ্র বতো ককোমনোক্রমেই ১০০-এর উপমর েমব 

নো। ২. বীজ সাংরক্ষমণর জন্য বোয়ু বনমরোধ পোত্র ক েন পবেবেন আবৃত েোেো, টিন, কোমচর পোত্র কেোটো পবেবেন ব্যবেোর করো ক মত পোমর। 

সাংরক্ষণ সেয় বীমজর ৬-৯% জেীয় ভোগ েোকো বোঞ্ছনীয়। বসবেকোমজে/কযোেবসয়োে কলোরোইি বীমজর সমঙ্গ বেবশময় অেবো শুকনো কোঠ 

কয়েো, েোই বো বনমের পোতোর গুুঁড়ো পোমত্র রোখমে কপোকোর আক্রেণ েমব নো।  

 

ফসে কতোেো 

জোত, বোজোর চোবেেো ও েোগোমনোর সেময়র উপর বনভ বর কমর ২-৪ েোমসর েমেই ফসে কতোেোর সেয় েয়। টমেমটো পোকো ও কাঁচো উভয়ই 

অবস্থোয়ই কতোেো  োয়। তমব দূমর পোঠোমনোর জন্য এমকবোমর পোকো টমেমটো কতোেো উবচত নয় এবাং পোকোমনোর জন্য বো টমেমটোর ভোে রঙ 

আনোর জন্য কৃবত্রে েরমেোন ব্যবেোরও ঠিক নয়। জোতমভমে টমেমটোর ফেন শতোাংমশ ৮০ কেমক ১০০ ককবজ প বন্ত েমত পোমর। কেশীয় 

পদ্ধবতমত টমেমটো সাংরক্ষমণর জন্য টমেমটোর কশষ সেময় সম্পুন ব গোে উঠিময় ঘমরর েমে রবশমত ঝুবেময় করমখ বকছুবেন সাংরক্ষণ করো 

 োয় । 

 

সাংরক্ষনিঃ িোকৃবতক উপোময় টমেমটো সাংরক্ষমণর জন্য পোকো, আধো পোকো বো রঙ চড়ো অবস্থোয় টমেমটো কবোটোসে গোে কেমক খুবই 

সোবধোনতোর সোমে সাংগ্রে করমত েমব; ক ন ককোন অবস্থোমতই টমেমটো কেমক কবোটো আেোেো নো েময়  োয়। এেোড়ো সতকব েোকমত েমব 

ক ন টমেমটোর গোময় ককোন ধরমনর আঘোত নো েোমগ। গোে কেমক টমেমটো সাংগ্রে করোর পর বোবড়মত এমন কসগুমেোমক বোেোই করমত েমব। 

ক ন ককোন টমেমটো কপোকোযুি ও গোময় ককোন েোগ নো পমড়। সাংগ্রে করো টমেমটোর েমে  বে এ ধরমনর বচহ্ন যুি ককোন টমেমটো েোমক 

তোেমে কসটো সাংরক্ষমণর জন্য বোেোই নো করোই ভোমেো ভোমেো বমে বতবন জোনোন। কোরণ এ েোগযুি টমেমটো খুব দ্রুত নি েওয়োর সম্ভোবনো 

েোমক। বোেোইকৃত টমেমটোগুমেো ক  স্থোমন সাংরক্ষমণর উমেমশ্য রোখো েমব কস জোয়গো পবরস্কোর করমত েমব। স্থোন বনব বোচমনর কক্ষমত্রও 

সতকব েোকমত েমব। এেন জোয়গো বনব বোচন করমত েমব ক ন কসটো শুষ্ক এবাং প বোপ্ত আমেো বোতোমসর ব্যবস্থো েোমক। সোধোরণত পোকো ঘমরর 

কেমঝ বো শুকনো েোটির জোয়গোগুমেো সাংরক্ষণ স্থোন বেমসমব উপযুি। েোয়োযুি, কভজো ও আমেো বোতোসেীন জোয়গো েমে টমেমটো দ্রুত পমচ 

 োওয়োর সম্ভোবনো রময়মে। আবোর এেনভোমব টমেমটোগুমেো রোখমত েমব  োমত একটু ফাঁকো ফাঁকো েোমক। একটি টমেমটো কেমক আমরকটি 

টমেমটোর েমে আমেো বোতোস চেোচে করমত পোমর। 

কেশীয় পদ্ধবতমত (সুতোয় কেঁমধ টমেমটো সাংরক্ষণ)  

িেমে অবশ্যই পোকো বো আধোপোকো (৯০% পোকো) সুস্থ টমেমটো বনব বোচন করমত েমব।  টমেমটো সাংগ্রমের পর কবোটোসে কেঁমট কম ়েক 

ঘন্টো করোমে শুবকম ়ে বনমত েমব। তোরপর টমেমটোর কেোকো গুমেো সুমতো বেময় কেঁমধ বনমত েমব। টমেমটোর কেোকো গুমেো সুমতোয় কেঁমধ 
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সাংরক্ষণ করোর জন্য একটি আবদ্ধ ঘর বনব বোচন করমত েমব। আবদ্ধ ঘমরর েোচোর কোমঠর সোমে আি়েোআবি়ে সুতো দ্বোরো সোবরবদ্ধভোমব 

টমেমটোর কেোকো গুমেো ঝুবেম ়ে রোখমত েমব। সুতো দ্বোরো সোবরবদ্ধভোমব টমেমটোর কেোকোগুমেো কঝোেোমনোর সে ়ে েক্ষয রোখমত েমব ক ন 

কবশী চোপোচোবপ েম ়ে নো  ো ়ে। েমন রোখমত েমব ককোন টমেমটো কবাঁটো কেমক পৃেক েম ়ে কগমে কসটোমক আর এ িবক্র ়েো ়ে সাংরক্ষণ করো 

সম্ভব ন ়ে। এভোমব টমেমটো কঝোেোমনোর জন্য বোি়েবত কতেন বকছু করোর িম ়েোজন ে ়ে নো। তমব ইঁদুর ও কপোকোেোকি়ে কেমক টমেমটো 

বনরোপমে রোখোর ব্যবস্থো করো িম ়েোজন। ইঁদুর েেমনর জন্য বতবন বজাংক ফসমফট পোউিোর বচবনর সোমে কোগমজ কেঁবচম ়ে কটোপ বতরী 

কমর ঘমরর চোমে করখো ক মত পোমর। তোেোি়েো কপোকোেোকি়ে েেমনর জন্য অবতবরি সতকবতো স্বরূপ ইবেটোফ নোমের একটি ওষুধ আধো 

বেটোর পোবনমত বেবশম ়ে ঘমরর কে ়েোমে বেটিম ়ে বেমে েমব। সুতো ়ে কেঁমধ টমেমটো সাংরক্ষণ িবক্র ়েো ়ে ৩-৪ েোস টমেমটো সাংরক্ষণ করো 

 োয়। কোমজই এ িবক্র ়েো ়ে টমেমটো সাংরক্ষণ করমত পোরমে কৃষমকর পমক্ষ উমিখম োগ্য পবরেোণ মুনোফো অজবন করো সম্ভব। সুতরোাং এ 

কেো বনবে বদ্ধোয় বেো  ো ়ে ক , সাংরক্ষণ ব্যবস্থোর উন্ন ়েমনর েোেমে শস্য সাংগ্রে পরবতী স্তমর ফসমের অপচ ়ে উমিখম োগ্য ভোমব হ্রোস করো 

সম্ভব। 

 

পুবিেোন 

টমেমটোর পুবিগুন নোনোববধ ক েন খবনজ পেোে ব, আঁশ, খোদ্যশবি, আবেষ, কযোেবস ়েোে, আয়রন, কযোমরোটিন,বভটোবেন বব-১, বভটোবেন 

বব-২ ও শকবরো ইতযোবে।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


