
আনারস চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

আনারস এর জাষতর তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

জাষতর নাম : জায়ান্ট বিউ 

জনবিয় নাম : কিষলঙ্গা 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনিাল িায ়(বেন): ৬০০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতা িাঁটাবিহীন। নাবি জাত। পািা আনারস সবুজাি, শাঁস হালিা হলুে, কচাখ িশ্বস্থ ও চযাপ্টা, কিবশ রসাষলা। মধুপুর এলািায় িাবণবজযিিাষি 

চাে হয়। িবতটি ফল ১.৩-৩ কিবজ। এ জাষতর আনারস সিষচষয় িড়, িাঁচা আনারস গাঢ় িালষচ সবুজ, পািার পর সবুজ ক াপযুক্ত িমলা হলুে 

রষের হয়। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ১২০ - ১৬০ 

কহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪০ 

িবত শতি িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১১০ টি 

উপষযাগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : কোআঁশ, কিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর কমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য আবশ্বন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অষক্টাির-নষিম্বর 

ফসল কতালার সময় : 

মধ্য বজষ্ঠয-মধ্য িাদ্র/ জুন-আগি 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অবনন্দ্য িিাশ। 

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

 

ফসল : আনারস 

জাষতর নাম : হাবন কুইন 

জনবিয় নাম : কনই 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত িাঁটাযুক্ত। পািা আনারষসর শাঁস হলুে, কচাখ স ূঁচাল ও উন্নত। সিষচষয় কিবশ বমবষ্ট্। পাি বতয কজলা ও শ্রীমঙ্গষল চাে হষয় থষি। 

রাঙ্গামাটি ও খাগড়া বড়ষত কিশী। পাইনআষপল নাষম পবরবচত। হরষমান িষয়াষগর মাধ্যষম চাে হয়। িবতটি ফল ১.০০ কিবজ। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ১০০ - ১২০ 

কহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতি িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১১০ টি 

উপষযাগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : কোআঁশ, কিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর কমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য আবশ্বন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অষক্টাির-নষিম্বর 

ফসল কতালার সময় : 

মধ্য বজষ্ঠয-মধ্য িাদ্র/ জুন-আগি 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অবনন্দ্য িিাশ। 

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

 

ফসল : আনারস 

জাষতর নাম : স্প্যাবনশ 

জনবিয় নাম : ক াড়াশাল 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতা িাঁটাবিবশষ্ট্, চওড়া কেউ কখলাষনা থাষি। পািা আনারস লালষচ এিাং ব ষয়-সাো রাংষয়র, কচাখ িশ্বস্ত, স্বাে িম হয়। িবতটি ফল ১.২৫ 

কিবজ। নরবসাংেীষত কিশী চাে হয়। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ৮০ - ১০০ 

কহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত শতি িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১১০ টি 

উপষযাগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : কোআঁশ, কিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর কমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 



মধ্য আবশ্বন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অষক্টাির-নষিম্বর 

ফসল কতালার সময় : 

মধ্য বজষ্ঠয-মধ্য িাদ্র/ জুন-আগি 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অবনন্দ্য িিাশ। 

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

 

ফসল : আনারস 

জাষতর নাম : জলঢুবপ 

জনবিয় নাম : জলঢুবপ 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতা িাঁটাবিবশষ্ট্, চওড়া কেউ কখলাষনা থাষি। পািা আনারস লালষচ এিাং ব ষয়-সাো রাংষয়র, কচাখ িশ্বস্ত, কিান কিান কেষশ এটি িচুর 

িবিয়াজাত হয়। িবতটি ফল ১.০-১.৫ কিবজ। জুস বতরীর জন্য উপযুক্ত। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ৯৫ - ১০৫ 

কহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫ 

িবত শতি িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১১০ টি 

উপষযাগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : কোআঁশ, কিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর কমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য আবশ্বন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অষক্টাির-নষিম্বর 

ফসল কতালার সময় : 

মধ্য বজষ্ঠয-মধ্য িাদ্র/ জুন-আগি 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অবনন্দ্য িিাশ। 

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

 

আনারস এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য 

 

ফসল : আনারস 



পুবষ্ট্মান : 

আনারস বিটাবমন এ, বিটাবমন বি ও বিটাবমন বস এর উত্তম উৎস । িবত ১০০ গ্রাম আনারষস খবনজ পোথ ব ০.২ গ্রাম, খাদ্যশবক্ত ৩০ 

(বিষলািযাষলাবর), আবমে ০.৯ গ্রাম, শিবরা ৬.২ গ্রাম, িযালবসয়াম, িযাষরাটিন ইতযাবে রষয়ষ । 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবি বস, ২০১৭। 

 

আনারস এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

িণ বনা : িষযাজয নয়। 

িাল িীজ বনি বাচন : 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন িষপ বাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিিয়ষিষের তথ্য কপষত বিি িরুন 

িীজতলা িস্তুতিরণ : জবম কথষি ১৫ কসবম. উঁচু এিাং কসায়া ১ বমটার চওড়া কিড বতবর িরষত হষি। এি কিড কথষি অপর কিষডর মষধ্য ৪০-৫০ 

কসবম. ফাঁিা রাখষত হষি। দুই সাবরষত চারা করাপণ িরষত হষি। সাবর কথষি সাবরর দূরত্ব ৫০ কসবম. এিাং চারা কথষি চারার দূরত্ব ৩০-৪০ কসবম. 

রাখষত হষি। 

 

 

িীজতলা পবরচচ বা : চারা কিবশ লম্বা হষল ৩০ কস.বম. পবরমাণ করষখ আগার পাতা সমান িষর কিষট বেষত হষি। আনারষসর জবম সি বো 

আগা ামুক্ত রাখষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে তথ্য সাবি বস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

আনারস এর চােপদ্ধবতর তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

িণ বনা : মাটি ঝরঝষর িষর চাে ও মই বেষয় জবম সমতল িষর বনষত হষি যাষত বৃবষ্ট্র পাবন কিান স্থাষন জষম না থািষত পাষর। 

চােপদ্ধবত : 

জবম কথষি ১৫ কসবম. উঁচু এিাং কসায়া ১ বমটার চওড়া কিড বতবর িরষত হষি। এি কিড কথষি অপর কিষডর মষধ্য ৪০-৫০ কসবম. ফাঁিা রাখষত 

হষি। দুই সাবরষত চারা করাপণ িরষত হষি। সাবর কথষি সাবরর দূরত্ব ৫০ কসবম. এিাং চারা কথষি চারার দূরত্ব ৩০-৪০ কসবম. রাখষত হষি। 

িীজ কশাধন সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

জবম কশাধন সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : 

ফল উৎপােষনর উন্নত িলাষিৌশল, ২০১১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-


 

আনারস এর মাটি ও সার ব্যিস্থাপনার তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

মৃবত্তিা : 

উঁচু জবম ও পাবন োঁড়ায় না। মাটি হষত হষি কোআঁশ ও কিষল কোআঁশ। 

 

 

মৃবত্তিা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিিানা : 

মৃবত্তিা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

সার পবরবচবত : 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তথ্য কপষত বিি িরুন 

 

 

কিজাল সার কচনার উপায় : 

কিজাল সার শনাক্তিরণ সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

কিজাল সার কচনার উপায় বিবডও 

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

কযষহত্য নানা িারষণ গাষ র সাংখ্যা িম কিশ হয় তাই সাষরর পবরমাণ কহক্টষরর িেষল গা  িবত কেখাষনা হষলা। গুণগত মানসম্পন্ন িাষলা ফলন 

কপষত হষল আনারস চাষের জবমষত যতটুকু সম্ভি বজি সার িষয়াগ িরুন। 

সাষরর নাম গা  িবত সার 

িষম্পাি ২৯০-৩১০ গ্রাম 

ইউবরয়া ৩০-৩৬ গ্রাম 

টিএসবপ ১০-১৫ গ্রাম 

পটাশ ২৫-৩০ গ্রাম 

বজপসাম ১০-১৫ গ্রাম 

কগাির, বজপসাম ও টিএসবপ কিড বতরীর সময় মাটির সাষথ বমবশষয় বেষত হষি। ইউবরয়া ও পটাশ সাবর চারা করাপষণর ৪-৫ মাস পর কথষি শুরু 

িষর ৫ বিবস্তষত িষয়াগ িরষত হষি। অন্যান্য সার কিড বতবরর সময় মাটির সাষথ বমবশষয় বেষত হষি। 

তষি আনারষসর এিিার ফলষনর জন্য কহক্টর িবত বনম্নবলবখত মাত্রায় সার িষয়াগ িরা কযষত পাষর-  

সাষরর নাম কহক্টর িবত সার 

িষম্পাি ১০-১৫ টন 

ইউবরয়া ১০০০-১২০০ কিবজ 

টিএসবপ ৩৫০-৫০০ কিবজ 

পটাশ ৮০০-১০০০ কিবজ 

বজপসাম ৩০০-৪০০ কিবজ 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন  

http://www.srdi.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


তষথ্যর উৎস : 

ফল উৎপােষনর উন্নত িলাষিৌশল, ২০১১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

আনারস এর কসষচর তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

কসচ ব্যিস্থাপনা : 

িষয়াজষন জবমষত কসচ বেন। শুিষনা কমৌসুষম ১৫ বেন পর পর কসচ বেষত হষি। 

কসচ ও বনিাশ পদ্ধবত : 

1: িে বািাষল যাষত অবতবরক্ত পাবন না জষম কস ব্যিস্থা বনন। 

তষথ্যর উৎস : 

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

 

 

 

আনারস এর আগা ার তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

আগা ার নাম : দুি বা 

আগা া জন্মাষনার কমৌসুম : খবরষফ কিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল কথষি জুলাইষয়র মাষঝ ফুল কফাষট ও িীজ কিশী হয়। 

আগা ার ধরন : িহুিে বজীিী  াসজাতীয় িীরুৎ আগা া। 

িবতিাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয বষিক্ষণ িরুন। কসচ ও সার কেিার পর কজা আসা মাত্র বনবড়ষয় আগা া িা াই। 

  

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : আনারস 

আগা ার নাম : মুথা / িাোইল 

আগা া জন্মাষনার কমৌসুম : খবরষফ কিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল কথষি জুলাইষয়র মাষঝ ফুল কফাষট ও িীজ িাড়বত হয়। মাঝাবর কথষি 

উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষিা িা  ায়াষত এর বিচরণ। 



আগা ার ধরন : িহুিে বজীিী  াসজাতীয় িীরুৎ আগা া। 

িবতিাষরর উপায় : 

মাটির অগিীষর আগা ার বশির বনড়াবন, কিাোল, লাঙ্গল বেষয় ও হাতষড় ত্যষল শুবিষয় কমষর কফলুন। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

 

আনারস এর আিহাওয়া ও দুষয বাগ তথ্য 

 

ফসল : আনারস 

িাাংলা মাষসর নাম : আোে ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুলাই 

ফসল ফলষনর সময়িাল : সারা ি র 

দুষয বাষগর নাম : অবত বৃবষ্ট্ 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

দুষয বাগিালীন/দুষয বাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন কির িরার ব্যিস্থা িরুন। 

দুষয বাগ পূি বিাতবা : গণ মাধ্যষম িাতবা কশানা। 

িস্তুবত : বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

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

 

আনারস এর কপািার তথ্য 

ফসল : আনারস 

কপািার নাম : ফষলর মাব  কপািা 

কপািা কচনার উপায় : লালষচ িাোবম রষের মাব র মত কেখষত, স্ত্রী মাব র কপষটর কশষে বপ ষন িাঁটার মত লম্বা অঙ্গ থাষি। 

ক্ষবতর ধরণ : িীরা ফল ব দ্র িষর বিতষর ঢুষি ও ফল নষ্ট্ িষর। 

আিমষণর পয বায় : ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : ফল 

কপািার কযসি স্তর ক্ষবত িষর : িীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 



সাইপারষমবিন জাতীয় িীটনাশি (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অথিা ম্যাবজি অথিা িট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষি কে িরষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। িীটনাশি কে িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

বনয়বমত ফসল পয বষিক্ষণ এিাং স্ত্রী ফুল ফুটার আষগ কসক্স কফষরামন ব্যিহার িরুন। 

কসক্স কফষরামন ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

অন্যান্য : 

কসক্স কফষরামন ফাঁে (১০ শতাাংষশ ৩টি হাষর)/বিেষটাপ ব্যিহার িরুন। ঠিি মষতা আষ  বি না িা সময় মষতা িেলষত বনয়বমত ফসল পয বষিক্ষণ 

িরুন। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতিারি কপািামািড় েমন, িীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : আনারস 

কপািার নাম : কস্কল/ কখাসাষপািা 

কপািা কচনার উপায় : ২-৩ বম.বম. বডম্বাকৃবতর িাোবম কথষি ধূসর রষের কপািা িাচ্চাসহ েলষিষধ গাষ র ডাষল শক্ত িষর কলষগ থাষি। কখালস 

আঁষশর মষতা। 

ক্ষবতর ধরণ : ক াট আকৃবতর এ কপািা গাষ র পাতা, পাতার কিাঁটা, িবচ ডগা এিাং ফল হষত রস চুষে কখষয় গাষ র ক্ষবত িষর। এরা দু’িাষি 

ক্ষবত িষর থাষি। ফষল আিান্ত পাতা, ডগা ও ফষলর উপর হলষে োগ কেখা যায়। 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : পাতা , ডগা , ফল 

কপািার কযসি স্তর ক্ষবত িষর : পূণ ব িয়স্ক , িীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আিমষণর মাত্রা কিবশ হষল কফবনট্রবথয়ন জাতীয় িীটনাশি (ষযমন সুবমবথয়ন িা ফবলবথয়ন ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

কে িরুন। িীটনাশি কে িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ কশে হষল গাষ র মরা ডালপালা, ফষলর কিাঁটা, করাগ িা কপািা আিান্ত ডাল পালা ও অবত ন ডাল পালা  াঁটাই িষর বেন। 

অন্যান্য : 

সম্ভি হষল কপািাসহ আিান্ত অাংশ অপসারণ িরুন। হাত বেষয় বপষশ িা ব্রাশ বেষয়  ষে কপািা বনষচ কফষল কমষর কফলুন। 

তষথ্যর উৎস : 

ফল উৎপােষনর উন্নত িলাষিৌশল, ২০১১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


 

ফসল : আনারস 

কপািার নাম :  াতরা কপািা 

কপািা কচনার উপায় : সাো িষণ বর এিাং কমাম জাতীয় পাউডার দ্বারা আবৃত থাষি। 

ক্ষবতর ধরণ : গাষ র িবচ পাতা, িান্ড ও ফষলর উপর েলিদ্ধিাষি কথষি রস চুষে খায় ও ক্ষত সৃবষ্ট্ িষর। আিান্ত ফল পষচ যায়। মূল িা িান্ড ও 

মূষলর সাংষযাগ স্থল আিান্ত হষল গা  েষল পষড়। তীব্র আিমষণ গা  মষর যায়। 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : পাতা 

কপািার কযসি স্তর ক্ষবত িষর : পূণ ব িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

আিমণ কিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় িীটনাশি (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার/২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষি কে িরষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। িীটনাশি কে িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

জবম বনয়বমত পবরেশ বণ িরুন। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন কে িরা যায় অথিা আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ কিষঙ্গ ১২  ন্টা বিবজষয় করষখ কেঁষি 

বনষত হষি) আিান্ত গাষ  ১০ বেন পর পর ৩ িার কে িরষল কপািা বনয়ন্ত্রন িরা যায়। এ াড়াও তামাষির গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার িরা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতিারি কপািামািড় েমন, িীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

আনারস এর করাষগর তথ্য 

ফসল : আনারস 

করাষগর নাম : আনারষসর ফল পচা 

করাষগর িারণ :  ত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : ফষলর কচাখগুষলায় িথষম আিমণ শুরু হয়। আিান্ত স্থান নরম, রসাল ও িালষচ হষয় পষচ যায়। কশষে সম্পূণ ব ফল পষচ যায়। 

ফসষলর কয পয বাষয় আিমণ িষর : ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

সাংগৃহীত ফল ১০% কিনষজাইি এবসড দ্রিষন চুবিষয় বনষত হষি।  ত্রািনাশি কে িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

জবম ও গা  পবরচ্ছন্ন রাখা। 

অন্যান্য : 

আিান্ত ফল ত্যষল ধ্বাংস িরুণ। 

তষথ্যর উৎস : 

ফল উৎপােষনর উন্নত িলাষিৌশল, ২০১১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : আনারস 

করাষগর নাম : আনারষসর িান্ড পচা 

করাষগর িারণ :  ত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : পাতার কগাড়া পষচ যায় ও দুগ বন্ধ কির হয়। পাতা টান বেষল কগাড়া কথষি উষে আষস। 

ফসষলর কয পয বাষয় আিমণ িষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : িাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

করাগ কেখা বেষল গা  বিবজষয় িবত ১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম বসবিউর  ত্রািনাশি গুষল ১০ বেন অন্তর ২-৩ িার কে িরুন।  ত্রািনাশি কে 

িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

  

পূি ব-িস্তুবত : 

করাপার আষগ চারা ৪:৪:৫০ অনুপাষত বমবেত  চুনঃ ত্যূঁষতঃ পাবনর বমেণ তথা কিাষদ্র বা বমেষন চুবিষয় বনষত হষি। বসবিউর  ত্রািনাশি (২০ 

গ্রাম/১০ বলটার পাবন) বেষয়ও চারা কশাধন িরা যায়। 

অন্যান্য : 

আিান্ত পাতা ত্যষল ধ্বাংস িরুণ। 

তষথ্যর উৎস : 

ফল উৎপােষনর উন্নত িলাষিৌশল, ২০১১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : আনারস 

করাষগর নাম : আনারষসর হাট ব রট করাগ 

করাষগর িারণ :  ত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : আিান্ত গা  কনবতষয় পষড়। আিান্ত পাতা শুিাষত থাষি ও কুূঁচষি যায়। আিান্ত গা  কথষি কুবশর পাতা আষস্ত টানষল খুষল আষস, 

পাতার কগাড়া ও বশিড় পাষচ যায়। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


ফসষলর কয পয বাষয় আিমণ িষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

পাবনষত বজষনি গ্রুষপর  ত্রাি নাশি (ষযমন: ইষন্ডাবফল-ষজড-৭৮ ২০ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় কে িরুন।ঔেধ কে িরায় সতিবতা 

অিলম্বন িরষত হষি। ত্রািনাশি কে িরায় সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

আিান্ত জবম কথষি সািার সাংগ্রহ িরষিন না। আিান্ত আনারষসর পাতা বেষয় মালবচাং িরষিন না। কিড িষর আনারস চাে িরুন। পাবন 

বনষ্কাশষনর িাল ব্যিস্থা রাখুন। িপষনর পূষি ব চারা/সািার ২ গ্রাম/ বলটার হাষর পাবনষত (ষমটাষলাবক্সল+ কমনষিাষজি) গ্রুষপর  ত্রািনাশি কযমন: 

বরষডাবমল কগাল্ড বমবশষয় ১৫ বমবনট ডুবিষয় করষখ কশাধন িরুন। 

িীজ কশাধন সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, কমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য সাবি বস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

ফসল : আনারস 

করাষগর নাম : আনারষসর পাতার সাো োগ করাগ 

করাষগর িারণ :  ত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় হালিা িাোবম বিনারাযুক্ত ধুসর-িাোবম পাবনষিজা োগ কেখা যায়। োগ আষস্ত আষস্ত িড় হয় এিাং শুবিষয় যায়। ফল ও 

সািাষরর কগাড়ায় পচন কেখা যায়। 

ফসষলর কয পয বাষয় আিমণ িষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফসষলর কয অাংষশ আিমণ িষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

পাবনষত বজষনি গ্রুষপর  ত্রাি নাশি (ষযমন: ইষন্ডাবফল-ষজড-৭৮ ২০ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় কে িরুন।  ত্রািনাশি কে িরায় 

সতিবতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বিবজট িরুন 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিবতা সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

আিান্ত জবম কথষি সািার সাংগ্রহ িরষিন না। আিান্ত আনারষসর পাতা বেষয় মালবচাং িরষিন না। কিড িষর আনারস চাে িরুন। পাবন 

বনষ্কাশষনর িাল ব্যিস্থা রাখুন। িপষনর পূষি ব চারা/সািার ২ গ্রাম/বলটার হাষর পাবনষত (ষমটাষলাবক্সল+ষমনষিাষজি) গ্রুষপর  ত্রািনাশি কযমন: 

বরষডাবমল কগাল্ড বমবশষয় ১৫ বমবনট ডুবিষয় করষখ কশাধন িরুন। 

িীজ কশাধন সম্পষিব বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

অন্যান্য : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ


আিান্ত পাতা ও অন্যান্য অাংশ ধ্বাংস িরুন। 

তষথ্যর উৎস : 

  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, কমাঃ হাসানুর রহমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য সাবি বস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

আনারস এর ফসল কতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল : আনারস 

ফসল কতালা : আনারস চারা করাপষণর ১৫-১৬ মাস পর মধ্য মা  কথষি মধ্য বচত্র (ষফব্রুয়ারী-মাচ ব) মাষস আনারস গাষ  ফুল আষস এিাং মধ্য 

বজষ্ঠয কথষি মধ্য িাদ্র (জুন-আগি) মাষস সাংগ্রহ িরষত হয়। সাধারণত ফুল ধরার ৪-৫ মাস পর ফল পাষি। সধারণত ফষলর বনষচর বেষির ৩ 

িাষগর ১ িাগ কচাখ হলষে হষয় আষস তখন তা কতালার উপযুক্ত হয়। 

তষথ্যর উৎস : 

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

 

আনারস এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল : আনারস 

িীজ উৎপােন : 

আনারস গাষ  িীজ হয় না, তাই এর সািার িা চারা বেষয় িাংশ বিস্তার িরষত হয়। আনারস গাষ র পাঁচটি অাংশ কথষি চারা পাওয়া যায়- িাষন্ডর 

সািার, মুকুট সািার, কগাড়ার সািার, কেঁড় িা িাম্প। িাবণবজযি চাষের জন্য মুকুট চারা উত্তম। মুকুট চারা হষলা ফষলর মাথায় থািা ঝূঁটির মত 

অাংশ। এ চারা কিবশ হয় না। তাই এর সাষথ িাষন্ডর সািার ও কিাঁটার সািার চারা বহষসষি ব্যিহার িরা হয়। ধারাল চাকু দ্বারা মাতৃগা  কথষি 

সািার কিষট চারা সাংগ্রহ িরা হয়। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

িাটা সািার দ্রুত করাপন িরা উবচত। 

তষথ্যর উৎস : 

িাষরা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অবনন্দ্য িিাশ। 

 

আনারস এর কৃবে উপিরণ 

ফসল : আনারস 

িীজিাবি স্থান : 

উৎপােন িারী চাবে। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন িষপ বাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিিয়ষিষের তথ্য কপষত বিি িরুন 

সার ও িালাইনাশি িাবিস্থান : 

বিএবডবস এর সার বিিয় কিে। সরিার অনুষমাবেত সার বডলার। কগাির/জজি সার িাবি সাষপষক্ষ। িালাইনাশি স্থানীয় িাজাষর পাওয়া যায়। 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তথ্য কপষত বিি িরুন 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
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


তষথ্যর উৎস : 

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

 

আনারস এর খামার যন্ত্রপাবতর তথ্য 

 

 

যষন্ত্রর নাম : কিাোল 

ফসল : আনারস 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িাবয়ি েম 

যষন্ত্রর উপিাবরতা : 

আইল  াঁটা, কসচ ও বনিাশ নালা  বতবর। িম জবমর জন্য ফসল কতালা ও পবরচয বায় ব্যিহার হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন কযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন কথষি পবরষ্কার িষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

খামার যাবন্ত্রিীিরন এর মাধ্যষম ফসল  

বৃবদ্ধ িিল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেির (বড এ ই), খামারিাড়ী, ফাম বষগট, োিা-১২১৫। 

 

 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : আনারস 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

িাবয়ি েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/িাবয়ি েম 

যষন্ত্রর উপিাবরতা : 

সহষজ িহনষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধাজনি। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 



সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহষজ িহন কযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন কথষি পবরষ্কার িষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

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

 

আনারস এর িাজারজাত িরষণর তথ্য 

ফসল : আনারস 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

কেলাগাবড়, বরক্সা, িযান, কনৌিা। 

আধুবনি ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

ট্রাি 

িথাগত িাজারজাত িরণ : 

ফসল কতালার পর সরাসবর িাজারজাত িরা হয়। 

আধুবনি পদ্ধবতষত িাজারজাত িরণ : 

কগ্রবডাং/িা াইষয়র পষর িাজারজাত িষর। 

ফসল িাজারজাতিরষনর বিস্তাবরত তথ্য কপষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : 

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

 

 

http://www.dam.gov.bd/

