
আম চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

 

আম এর জাষতর তথ্য  

ফসল : আম 

জাষতর নাম : িাবর আম-১ 

জনবিয় নাম : মহানন্দা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ ননই, শাঁস গাঢ় হলুে। 

জাষতর ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর আকৃবতর। আম সুগন্ধযুক্ত, নিশ বমবষ্ট্। 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬০ - ৬৩ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৫ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বজষ্ঠয মাষসর ২য় সপ্তাহ (ষম মাষসর নশে সপ্তাহ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : শাঁস গাঢ় হলুে,মধ্যম রসাল,কম বমবষ্ট্ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : মাঝাবর আকৃবতর গাছ  

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮৯ - ৯০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২২ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 



উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : আোঢ় মাষসর ১ম সপ্তাহ (মধ্য জুন) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৩ 

জনবিয় নাম : আম্রপাবল 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : সুস্বাদু ,সুগন্ধযুক্ত আঁশহীন, মধ্যম রসাল, নিশ বমবষ্ট্। 

জাষতর ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ খাট ও খাড়া 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৩৬ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৩৬ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৮২ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : আোঢ় মাষসর ৩য়  সপ্তাহ (ষশে জুন) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশহীন, শাঁস হলুে, খুি বমবষ্ট্, কাঁচা আিস্থাষত ও বমবষ্ট্ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : নছাট নেষক মাঝাবর 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৩৬ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৩৬ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৮২ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০ 



উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : আোঢ় মাষসর নশে সপ্তাহ (জুলাই) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৫ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বডম্বাকার, উজ্জল হলুে িষণ ের ও নখষত বমবষ্ট্  

জাষতর ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ িড় ও খাড়া  

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৯৩ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩৯৩ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬০ - ৮০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বজযষ্ঠ মাষসর িেম সপ্তাহ (মধ্য নম) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৬ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : পাকা ফল হলুোভ সবুজ, বমবষ্ট্, নখাসা পাতলা 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃবতর ও মধ্যম খাড়া 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬৩ - ৬৮ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৬ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বজযষ্ঠ মাষসর নশে সপ্তাহ (জুন ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৭ 

জনবিয় নাম : আষপল আম 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃবতর ও মধ্যম ছড়াষনা 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : পাকা অিস্থায় নেখষত বিঁদুর লাল হষত হালকা হলুে রষের, শাঁষসর রাং হলুে   

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৮২ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : আোঢ় মাষসর নশে  সপ্তাহ (জুলাই) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৮ 

জনবিয় নাম : িহুভ্রূণী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : শাঁস উজ্জ্বল হলষে, রসাষলা, আঁশহীন, খুি বমবষ্ট্ 

জাষতর ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃবতর 



লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ১০০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : আোঢ় মাষসর িেম  সপ্তাহ (জুন মাষসর নশে সপ্তাহ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-৯ 

জনবিয় নাম : কাঁচাবমঠা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : কাঁচা ফষলর শাঁস সাো, আঁশহীন, মধ্যম বমবষ্ট্ 

জাষতর ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ িড় আকৃবতর ও মধ্যম খাড়া 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৯৩ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩৯৩ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫৪ - ৫৫ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৩.৫ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বিশাখ মাষসর নশোষধ ে কাঁচা অিস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপষ াগী হয়।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-১০ 

জনবিয় নাম : পাহাবড় আম 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফষলর শাঁস গাঢ় হলুে,আঁশহীন, বমবষ্ট্ 



জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাছ িড় আকৃবতর ও মধ্যম খাড়া 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৯৩ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩৯৩ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩০ - ৩৫ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৮-৯ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বজযষ্ঠ মাষসর িেম সপ্তাহ (মধ্য নম) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : িাবর আম-১১ 

জনবিয় নাম : িাষরামাবস আম 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : লম্বাষট, হলুোভ সবুজ 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১৪ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৩১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২২ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র - আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নম মাস আষমর নমৌসুম হওয়ায় এ মাষস আষমর ফলন নিবশ হয়। বিতীয় প োষয় আগি মাষস, তৃতীয় প োষয় নষভম্বর 

এিাং চতুে ে প োষয় নফব্রুয়াবর মাষস আম পাকষি।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

জাষতর নাম : এফটিআইবপ িাউ আম ১ 

জনবিয় নাম : োিণী-১ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিিবিদ্যালয় 



ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফষলর ত্বষকর রাং গাঢ় হলুে, শাঁষসর রাং কমলাভ লাল, সুস্বাদু, রসাষলা ও বমবষ্ট্ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : এটি একটি মাঝাবর িামন জাষতর গাছ 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৭৫ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২৩ - ২৫ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র -আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : োিষণর িেম সপ্তাহ (জুলাইষয়র মাঝামাবঝ) 

তষথ্যর উৎস : ফসল উৎপােন িযুবক্ত, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর। 

 

 

জাষতর নাম : এফটিআইবপ িাউ আম ২ 

জনবিয় নাম : বসন্দুরী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিিবিদ্যালয় 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : কাঁচা আম সবুজাভ বিঁদুষর রাংষ র় হষ ় োষক, রসাষলা এিাং টক-বমবষ্ট্। শাঁষস নকাষনা আঁশ ননই 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িামন জাষতর গাছ 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৭৫ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩০ - ৪০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৬-৭ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র -আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : বজযষ্ঠ মাষসর িেম সপ্তাহ (মধ্য নম) 

তষথ্যর উৎস : ফসল উৎপােন িযুবক্ত, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর । 

 

 

জাষতর নাম : এফটিআইবপ িাউ আম ৩ 

জনবিয় নাম : ডায়ষিটিক 



উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিিবিদ্যালয় 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িামন জাষতর গাছ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : পাকা ফষল রাং হলুোভ। ফষল রষসর পবরমান কম বকন্তু আঁষশর পবরমান নিশী 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৩৬ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৩৬ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০ - ৩০ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৬-৭ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আোঢ় / ভাদ্র -আবিন (ষম-জুন/ আগি-ষসষেম্বর) 

ফসল নতালার সময় : জুন মাষসর নশষের বেষক (আোঢ়) 

তষথ্যর উৎস : ফসল উৎপােন িযুবক্ত, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর। 

 

 

জাষতর নাম : এফটিআইবপ িাউ আম ৯ 

জনবিয় নাম : নসৌবখন নচৌফলা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিিবিদ্যালয় 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : নাই 

জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িামন আকৃবতর 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১৯৬ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৯৬ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সময় :িছষরর ন  নকান সময় লাগান  ায় 

ফসল নতালার সময় :সারা িছর  

তষথ্যর উৎস :ফসল উৎপােন িযুবক্ত, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর। 

 

 

জাষতর নাম : এফটিআইবপ িাউ আম ১০ 

জনবিয় নাম : নসৌবখন-২ 



উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিিবিদ্যালয় 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফলষন নরাগ-িালাই হয় না িলষলই চষল। 

জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িামন আকৃবতর মাঝাবর 

লাইন নেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১৯৬ 

চারা নেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৯৬ 

উপষ াগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সময় : িছষরর ন  নকান সময় লাগান  ায় 

ফসল নতালার সময় : নম-জুন (জ্জযষ্ঠ) 

তষথ্যর উৎস : ফসল উৎপােন িযুবক্ত , কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর 

 

 

আম এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য 

পুবষ্ট্মান : পাকা আষম িচুর বভটাবমন এ োষক। তাছাড়া খবনজ পোে ে, আঁশ, খাদ্যশবক্ত, আবমে, কযালবস ়াম, নলৌহ, কযাষরাটিন, বভটাবমন 

বি-২, শকেরা ইতযাবে রষয়ষছ। িবত ১০০ গ্রাম পাকা আষম রষয়ষছ ৯০ বকষলাকযালবর খাদ্যশবক্ত, ৮৩০০ মাইষরাগ্রাম কযাষরাটিন , ৭৮ 

েশবমক ৬ গ্রাম পাবন, ২০ গ্রাম শকেরা, ১  গ্রাম আবমে, শূন্য েশবমক ৭ গ্রাম নেহ, শূন্য েশবমক ৭ গ্রাম আঁশ, ২০ বমবলগ্রাম কযালবসয়াম, ১ 

েশবমক ৩ বমবলগ্রাম নলাহা, ৪১ বমবলগ্রাম বভটাবমন-বস ও শূন্য েশবমক ১ বমবলগ্রাম বভটাবমন বি-১। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ েস, ২০১৭। 

 

 

আম এর িীজতলার তথ্য 

িণ েনা : আম গাষছর চারা নরাপণ করষত হয়। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : জবম বতবরিঃ চাে ও মই বেষয় সমতল এিাং আগাছামুক্ত কষর বনষত হষি। চারা নেষক চারা ৮-১০ বমটার দূষর নরাপণ 

করষত হষি, গষতের আকার হষি ১বম * ১বম *১বম। 

িীজতলা পবরচচ ো : গষতে বজি সার ২০-৩০ নকবজ, টিএসবপ ৪৫০-৫৫- গ্রাম, এমওবপ ২০০-৩০০ গ্রাম, বজপ সাম - ২০০ গ্রাম, বজঙ্ক 

সালষফট - ৪০-৬০ গ্রাম বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর,২০১৭। 

 

 

আম এর চােপদ্ধবতর তথ্য  

চােপদ্ধবত : জবম বতবরিঃ চাে ও মই বেষয় সমতল এিাং আগাছামুক্ত কষর বনষত হষি ।  চারা নেষক চারা ৮-১০ বমটার দূষর নরাপণ করষত 

হষি , গষতের আকার হষি ১বম * ১বম *১বম 

গষতে সাষরর পবরমাণিঃ বজি সার - ২০-৩০ নকবজ, টিএস বপ ৪৫০-৫৫- গ্রাম, এমও বপ ২০০-৩০০ গ্রাম, বজপ সাম - ২০০ গ্রাম, বজঙ্ক 

সালষফট - ৪০-৬০ গ্রাম। 



চারা নরাপণিঃ গতে ভবতের ১০-১৫ বেন পর চারার নগাঁড়ায় মাটির িলসহ গষতের মাঝখাষন নসাজাভাষি লাগাষত হষি। চারা নরাপষণর পর পাবন , 

খু ুঁটি ও নিড়ার ব্যিস্থা করষত হষি। 

ডাল ছাঁটাইকরণিঃ গাষছর িধান কান্ডটি  াষত নসাজাভাষি ৩ ফুট নেষক ৫.০ ফুট ওষঠ নসবেষক লক্ষ্য নরষখ গাষছর নগাড়ার অিষয়াজনীয় শাখা 

নকষট নফলষত হষি। িবত িছর িে োর নশষে মরা, নরাগারান্ত ও দুি েল ডালপালা নকষট বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

আম এর মাটি এিাং সার িািস্থাপনার তথ্য 

মৃবিকা : আম গাছ ন  নকান িকার মাটিষত জষে তষি গভীর, পাবন জষম না এমন  উি ের নোঁ-আশ মাটি আম চাষের জন্য উপযুক্ত। 

মৃবিকা পরীক্ষ্া গষিেণাগাষরর ঠিকানা : মৃবিকা সম্পে উন্ন ়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় : 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় বভবডও 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

আষমর চারা নরাপষনর জষন্য িবত গষতে বনষনাক্ত হাষর সার বেষত  হষিিঃ 

 

একটি পূণ ে িয়স্ক ফলন্ত আম গাষছর জন্য িছষর বনষনাক্ত হাষর সার বেষত হষিিঃ 

সাষরর নাম  ফলন্ত গাষছ িছর িবত সাষরর পবরমাণ 

নগাির ৫০ নকবজ 

ইউবরয়া ২ নকবজ 

টিএসবপ ১ নকবজ 

এমওবপ ৫০০ গ্রাম 

 বজপসাম ৫০০ গ্রাম 

বজাংক সালষফট ২৫ গ্রাম 

 উষেবখত সার ২ বকবস্ত-ষত িষয়াগ করষত হষি। িেমিার বজষ্ঠয-আোঢ় মাষস এিাং বিতীয়িার আবিন মাষস িষয়াগ করষত হষি। 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :কৃবে িযুবক্ত হাতিই , িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

 

 

সাষরর নাম িবত গষতে সাষরর পবরমাণ 

নগাির ২২ নকবজ 

ইউবরয়া ১৫০ গ্রাম 

টিএসবপ ৫৫০ গ্রাম 

এমওবপ ৩০০ গ্রাম 

 বজপসাম ৩০০ গ্রাম 

বজাংক সালষফট ৬০ গ্রাম 

http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


আম এর নসষচর তথ্য 

নসচ ব্যিস্থাপনা : চারা গাষছর দ্রুত বৃবদ্ধর জন্য ঘন ঘন নসচ বেষত হষি। ফলন্ত গাষছর নিলায় মুকুল নির হওয়ার ৩ মাস আষগ নেষক নসচ 

িোন িন্ধ রাখষত হষি। আষমর মুকুল নফাঁটার নশে প োষয় ১ম িার এিাং ফল মটর োনার আকৃবত ধারণ প োষয় পুনরায় নিবসন পদ্ধবতষত 

নসচ িষয়াগ করষত হষি। 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : আম গাছ জলাব্ধতা সহয করষত পাষর না, তাই বৃবষ্ট্র পাবন  াষত জষম না োষক নসবেষক নখয়াল রাখষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

আম গাষছর আগাছার তথ্য  

আগাছার নাম : বিবভন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা 

আগাছা জোষনার নমৌসুম : সি নমৌসুম তষি িে ো কাষল নিবশ 

িবতকাষরর উপায় : আগাছা গাষছর খাষদ্য ভাগ িসায় এষত কষর আম গাষছর ক্ষ্বত হয়। গাষছর নগাড়ায়  াষত কষর আগাছা িা অন্য নকান 

উবদ্ভে না জোষত পাষর নসজন্য গাষছর নগাড়ার মাটি মাষঝ মাষঝ কুবপষয় আলগা কষর আগাছা িাছাই কষর নফলষত হষি। আমিাগান িছষর 

অন্তত একিার লাঙ্গল বেষয় ভাষলাভাষি চাে কষর বেষল আগাছা জোিার সম্ভািনা কষম  ায়। কাবচ ও বনড়ানীর সাহাষদ েমন করুন। 

জবমষত পাবন আটবকষয় নরষখ এ আগাছা েমন করা  ায়। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষ্ণািষলর উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

আম এর আিহাওয়া এিাং দুষ োষগর তথ্য  

িাাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

দুষ োষগর নাম : বশলা বৃবষ্ট্ 

দুষ োগ পূি েিস্তুবত : অবতবরক্ত পাবন নির হষয়  াষি নসভাষি নালা বতবর করষত হষি। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য নপষত বিক করুন 

দুষ োগকালীন/দুষ োগ পরিতী িস্তুবত : পাবন  াষত জবম নেষক সষর  ায় তার ব্যিস্থা করষত হষি। নজা  বুষঝ গাষছর নগাড়ার মাটি আলগা 

কষর নেয়া ন ষত পাষর। চারা গাছ নহষল পষড় নগষল নসাজা কষর বেষত হষি।  িষয়াজষন চারা গাষছ খু ুঁটি নেঁষধ বেষত হষি। 

দুষ োগ পূি েিাতো : ইষলক্ট্রবনক গণ মাধ্যষম আিহাওয়া িাতো নশানা। অেিা ইন্টারষনট নেষক তথ্য ননয়া। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে 

কম েকতোর সাষে ন াগাষ াগ করষত পাষরন। 

িস্তুবত : ফল পবরপক্ক হষল তা তুষল নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষ্ণািষলর উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

িাাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

দুষ োষগর নাম : খরা 

দুষ োগ পূি েিস্তুবত : নসচ  ন্ত্র নজাগাড় কষর রাখষত হষি, িাগান পবরস্কার রাখষত হষি এিাং িাগাষনর চাবরবেষক উচু কষর আইল নিষধ রাখষত 

হষি। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য নপষত বিক করুন 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE


দুষ োগকালীন/দুষ োগ পরিতী িস্তুবত : মাটি ও ফল আসার অিস্থা বুষঝ নসচ বেষত হষি। 

দুষ োগ পূি েিাতো : ইষলক্ট্রবনক গণ মাধ্যষম আিহাওয়া িাতো নশানা। অেিা ইন্টারষনট নেষক তথ্য ননয়া। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে 

কম েকতোর সাষে ন াগাষ াগ করষত পাষরন। 

িস্তুবত : নসষচর পাবনর উৎস জানষত হষি, নসচ  ন্ত্র নজাগাড় কষর রাখষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষ্ণািষলর উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আষমর নপাকার তথ্য 

নপাকার নাম : এপবসলা নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : তাবিজ নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ োঙ্গ নপাকা নেখষত লম্বা, কাল মাো ও ঘাড়, নপষটর রে হাল্কা িাোবম। পূণ োঙ্গ নপাকা নেখষত মাবছর মত। 

ক্ষ্বতর ধরণ : কবচ পাতায় পাড়া বডষমর বভতর ভ্রুণািস্থায় োকা িেম ধাষপর বনম্ফ পাতার বভতর নেষক রস চুষস খায় এিাং এক িকার 

রাসায়বনক পোে ে বনিঃসৃত কষর  ার কারষণ পত্রকষক্ষ্ সুচাষলা মুখবিবশষ্ট্ সবুজ রাংষয়র নমাচাকৃবত গষলর সৃবষ্ট্ হয়,  া নেখষত অষনকটা 

তাবিজ এর মষতা। এই গল সৃবষ্ট্ হওয়ার কারষণ পত্রকষক্ষ্ আর নকান নতুন পাতা িা মুকুল নির হষত পাষর না। গাষছ নিশী পবরমাষন গল সৃবষ্ট্ 

হষল গলযুক্ত ডগা শুবকষয়  ায় এিাং গাষছর বৃবদ্ধ কষম  ায় ও নসই সাষে আষমর ফলন কষম  ায়। 

আরমষণর প োয় : কুবশ 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ডগা , কবচ পাতা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : মাচ ে এবিল মাষস আম গাষছর পাতায় এপবসলা নপাকার বডম পাড়ার ক্ষ্তবচহ্ন নেখষত পাওয়া নগষল িবত বলটার পাবনর সাষে 

ডাইবমেষয়ট জাতীয় কীটনাশক ২বমবল/ বলটার হাষর বমবশষয় পাতা ও ডালপালা ভালভাষি বভবজষয় নে করষত হষি।ষডল্টাষমবিন জাতীয় 

কীটনাশক ন মন নমজর ১ বমবল/বলটার পাবনষত বেষয় নে করষলও ভাষলা ফল পাওয়া  াষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত 

হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : অষক্টাির-নষভম্বর মাষস সমস্ত আম গাছ নেষক বনম্ফসহ গল (তাবিজ) সাংগ্রহ কষর পুবড়ষয় নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : পাতার গল মাবছ 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ োঙ্গ নপাকা নেখষত লম্বা, কাল মাো ও ঘাড়, নপষটর রে হাল্কা িাোবম, দুষজাড়া পাখাই স্বচ্ছ।পূণ োঙ্গ নপাকা নেখষত 

মাবছর মত 

ক্ষ্বতর ধরণ : স্ত্রী নপাকা আষমর কবচ পাতার নীষচর বেষক বছদ্র কষর বডম পাষড়। ৩-৪ বেষনর মষধ্য বডম ফুষট িাচ্চা নপাকা নির হয়। পষর 

পাতার নকাে এিাং টিসুয সমুষহ িষিশ কষর রস খাওয়ার কারষণ পাতায় গষলর সৃবষ্ট্ হয়। অষনক সময় গাষছর পাতা শুবকষয় মারা ন ষত 

পাষর। 

আরমষণর প োয় : কুবশ 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কবচ পাতা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : ডাইবমেষয়ট জাতীয় কীটনাশক (রগর িা টাফগর ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার পাবনষত বেষয় নে করষল আষমর পাতায় 

গল মাবছ েমন করা  ায়। অেিা নডল্টাষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষ মন: নডবসস  ২.৫ ইবস  ১০ বমবলবলটার ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

১০ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

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


িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : গাষছর অবতবরক্ত ডালপালা ছাটাই কষর িচুর পবরমান আষলা িাতাস এর িািস্থা করষত হষি।  

অন্যান্য : আরান্ত পাতা সাংগ্রহ কষর পুবড়ষয় নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : পাতা কাটা উইবভল 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বা, ধুসর িাোবম রে, মুষখর সামষন লম্বা শুড় নেষখ নচনা  ায়। িাচ্চার রে ময়লা সবুজ। 

ক্ষ্বতর ধরণ : এ নপাকা আমগাষছর শুধু কবচ পাতা নকষট ক্ষ্বত কষর। কবচ পাতার বনষচর বপষঠ মধ্য বশরার উভয় পাষশ স্ত্রী নপাকা বডম পাষড় 

এিাং পষর পাতাটির নিাঁটার কাছাকাবছ নকষট নেয়। ভাষলা কষর নেখষল কাবচ িারা নকউ নকষটষছ িষল মষন হয়। এ নপাকার আরমষণ গাষছর 

নতুন পাতা ধ্বাংস হয়, নিবশ আরমষণ একটি নছাট গাছ পাতাশূন্য হষত পাষর। 

আরমষণর প োয় : িাড়ন্ত প োয়, চারা 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কবচ পাতা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : পূণ ে িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : গাষছ কবচ পাতা নির হওয়ার সাংষগ সাংষগ নফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ন মন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার 

িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) নে করষল নপাকার আরমণ নরাধ করা  ায়। তাছাড়া কাি োবরল জাতীয় কীটনাশক (ষ মন: নসবভন ৩০ 

গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) অেিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (ষ মনিঃ নকয়ার ৫০ এসবপ; অেিা সানটাপ ৫০ এসবপ; অেিা ফরাটাপ 

২০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পর পর ২-৩ িার নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : নতুনকাটা পাতা মাটি নেষক সাংগ্রহ কষর পুবড়ষয় নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : বিছা নপাকা/স্যঙ্গা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : কীড়ার রে হালকা হলুে, কমলা িা লাল রষের শুয়া যুক্ত। কীড়ার মাো িাোবম রষের। 

ক্ষ্বতর ধরণ : পাতার খুি ক্ষ্বত কষর, নপাকার কীড়া পাতার সবুজ অাংশ রাক্ষ্ষসর মত বচবিষয় বচবিষয় নখষত নখষত বশরা ছাড়া আর নকান 

সবুজ আাংশ রাষখ না, এষত গাষছর স্বাভাবিক খাদ্য বতবর ব্যহত হয়, গাছ দুি েল হষয় পষড়। 

আরমষণর প োয় : ন ষকান অিস্থা 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কবচ পাতা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক ( ন মন: কট িা বরপকড ে িা বসমবুস িা নফনম িা এবরষভা ১০ ইবস ১০ বমবলবলটার)  িবত 

১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার পুষরা গাষছ নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : বনয়বমত িাগান পবরেশ েন করষত হষি, বিছা নপাকার উপবস্থবত নিাঝা নগষল তক্ষুবন বডষমর গাো সহ আষমর পাতা সাংগ্রহ কষর 

পুবড়ষয় নফলষত হষি। 

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


অন্যান্য : আরান্ত গাষছর ডালপালা নেঁষট বেষল পষরর িছর আরমষনর সাম্ভািনা কষম  ায়। নফষরামন ফাঁে ব্যিহার করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : মাবছ নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ োঙ্গ নপাকার আকার সাধারন মাবছর মষতাই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুে, নপট বত্রষকাণাকার ও িাোবম, ঘাষড়র মাষঝ 

লম্বা লবম্ব হলষে একটা োগ আষছ। 

ক্ষ্বতর ধরণ : আরান্ত স্থান নেষক অষনক সময় রস নির হয়। িাইষর নেষক নেষখ নকানটি আরান্ত আম তা ঝুঝা  ায় না। আরান্ত পাকা আম 

কাটষল নভষতর সাো রষের কীড়া নেখা  ায়। নিবশ আরান্ত আম অষনক সময় পষচ  ায়। সাধারণত এ নপাকা আষমর ওপর এিাং বনচ উভয় 

অাংষশ আরমণ কষর। 

আরমষণর প োয় : ফল পবরপক্ব 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : পূণ ে িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : কাি োবরল জাতীয় কীটনাশক ন মন: নসবভন ৫ গ্রাম এর সাষে িবত ১০০ গ্রাম পাকা আষমর রষসর সাষে বমবশষয় বিেষটাপ 

িাবনষয় এ বিেষটাপ িাগাষন নরষখ মাবছষপাকা েমন করা ন ষত পাষর। 

বিেষটাপ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : িবত িছর আম পাড়ার পর িাগাষনর মাটি চাে বেষল পরিতী িছর আরমষনর সাম্ভািনা কষম  ায়। ফল পাকার আষগ পবরপক্ক 

আিস্থায় নপষড় নফষল এই নপাকার হাত নেষক রক্ষ্া পাওয়া  ায়। 

অন্যান্য : আরান্ত আম সাংগ্রহ কষর মাটির বনষচ গভীর গতে কষর পু ুঁষত নফলষত হষি। আম পবরপক্ব ও পাকার নমৌসুষম আমিাগাষন বিবচাং 

পাউডার িবত বলটার পাবনষত ৫ গ্রাম হাষর নে করষত হষি। বমোইল ইউষজনল নফষরামন ব্যিহার করা ন ষত পাষর। এষত িচুর পুরুে 

নপাকা মারা  াষি এিাং িাগাষন মাবছ নপাকার আরমণ কষম  াষি। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : ফল বছদ্রকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : নভামরা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : আষমর গুটির মাোয় বছদ্র নেখা  ায়, নপাকার মুষখ লম্বা শুড় নেখা  ায়। 

ক্ষ্বতর ধরণ : আষমর অন্যতম িধান সমস্যা, পূণ েিয়স্ক স্ত্রী নপাকা আষমর বনষচর আাংষশ বডম পাষড়, কষয়কবেষনর মষধ্যই বডম নেষক কীড়া 

নির হয় এিাং আষমর শাঁস নখষয় নফষল, ধীষর ধীষর আটি প েন্ত আরমন কষর।ষিবশ আরান্ত ফল নফষট  ায় এিাং গাছ নেষক ঝষর পষড়। 

আরমষণর প োয় : িাড়ন্ত প োয়, ফষলর িাড়ন্ত প োয় 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : পূণ ে িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : আষমর নভামরা নপাকা েমন করষত হষল মুকুল আসার আষগই ব্যিস্থা গ্রহণ করষত হষি। নপাকা েমষনর জন্য নফবনট্রবেয়ন 

জাতীয় কীটনাশক ( ন মন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার)  িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি 

নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : আম িাগান বনয়বমত চাে বেষয় আগাছা মুক্ত, পবরচ্ছন্ন রাখষত হষি, িােবমক প োষয় আরন্ত ফল ডাল সহ নেঁষট বেষয় মাটিষত 

পুষত নফলষত হষি।  

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : হপার নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : নশােক নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : গাষছর নীচ বেষয় হাটষল নপাকা লাবফষয় লাবফষয় গাষয় পড়ষি। 

ক্ষ্বতর ধরণ : গাষছর কবচ পাতা ও ডগার রস চুষে খায়। এ নপাকা তাষের নেষহর ওজন এর ২০ গুন পবরমান রস নখষয় আঠাষলা রস নেয়  া 

মধুরস নাষম পবরবচত এিাং গাষছর মুকুল, পাতা ও কাষন্ড এই রস জমা হষয় োষক এিাং  ার উপর এক িকার ছত্রাক (শুটি নমাল্ড) জোয়। 

এটি মারাত্মক ক্ষ্বত কষর, গাষছর বৃবদ্ধ কষম  ায়। 

আরমষণর প োয় : কুবশ, চারা, ফষলর িাড়ন্ত প োয় 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ডগা 

নপাকার ন সি স্তর ক্ষ্বত কষর : পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : আষমর মুকুল  খন ২ নেষক ৩ ইবি লম্বা হ ় তখন িেমিার এিাং আম  খন মটর োনার মষতা আকার ধারণ কষর তখন 

বিতীয়িার সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (বরপকড ে িা বসমবুস িা নফনম িা এবরষভা ১০ ইবস  ১০ বমবলবলটার ) ১০বলটার পাবনষত 

বমবশষয় পুষরা গাষছ নে করষত হষি। আষমর হপার নপাকার কারষণ ন ষহতু সুটিষমাল্ড িা ঝুল নরাষগর আরমণ ঘষট তাই নরাগ েমষনর 

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক ন মন: কুমুলাস বডএফ ৪০ গ্রাম ১০ বলটার িা বেওবভট ৪০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পর পর 

২-৩ িার নশে বিষকষলর বেষক নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : গাষছর অবতবরক্ত ডালপালা ছাটাই কষর িচুর পবরমান আষলা িাতাস এর িািস্থা করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষ্বতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

আম এর নরাষগর তথ্য  

নরাষগর নাম : মুকুল ঝষর পড়া 

নরাষগর কারণ : ১। িাকৃবতক কারণ ২। মাটিষত রষসর অভাি ৩।নপাকার আরমণ ৪।নরাষগর আরমণ 

ক্ষ্বতর ধরণ : িাকৃবতক কারষন, মাটিষত রষসর অভাি হষল অেিা নপাকার আরমষন আষমর মুকুল ঝরষত পাষর। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ফষলর িাড়ন্ত প োয় , ফুল অিস্থায় 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফুল 

ব্যিস্থাপনা : 

১। িাকৃবতক কারণিঃ অবতবরক্ত গুটি ঝষর না পডষ়ল আষমর আকার নছাট হ  ়এিাং আষমর গুণগত মান ও ফলন কষম  া ়। িবতটি মুকুষল 

একটি কষর গুটি োকষল নস িছর আষমর িাম্পার ফলন হ ়। তষি িবত মুকুষল আষমর সাংযা া িাড়াষনার জন্য ফুল নফাটার ১০ ও ২০ বেন 

পর দুইিার ১০ বলটার পাবনষত ছ ় গ্রাম হাষর নিাবরক অযাবসড নে করষল ভাষলা ফলন পাও া়  া ়। আিার ফুল নফাটা অিস্থা ় 

বজষিষরবলক অযাবসড িবত বলটার পাবনষত ৫০ বমবলগ্রাম হাষর নে করষল আষমর গুটি ঝরা কষম  া ়। 

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


২।মাটিষত রষসর অভাি হষলিঃ মাটিষত রষসর অভাষি আষমর গুটি ঝষর নগষল গাষছর চার পাষশ বন ়বমত নসচ বেষত হষি। আষমর গুটি 

মটরোনার মষতা হষলই িেষম একিার গাষছর নগাডা়  ়পাবন নসচ বেষত হষি। িেম নসচ নে া়র পর নেষক বৃবষ্ট্পাত না হও া় প েন্ত ১৫ বেন 

পরপর নসচ বেষত হষি। নসষচর পাশাপাবশ হরষমান িষ ়াগ কষরও আষমর গুটি ঝরা কমাষনা  া ়। ন মন, আষমর গুটি মটরোনার মষতা হষল 

িবত বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম ইউবর া় সার অেিা িবত ৪.৫ বলটার পাবনষত দুই বমবলবলটার হাষর প্লাষনাবফক্স হরষমান পাবনষত বমবশষ ় 

আষমর গুটিষত নে করষল গুটি ঝরা কষম  া ।়ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

১। গাষছ বনয়বমত পাবনষসচ, পবরবমত মাত্রার বজি সার/ কষম্পাি এিাং রাসায়বনক সার িষয়াগ করষত হষি। 

২।গাষছর মরা এিাং ঘন ডালপালা বনয়বমত ছাটাই করষত হষি। 

অন্যান্য : মকুল নফাটা অিস্থা ় নকাষনাভাষিই নে করা ঠিক ন ়। এ সম ় িচুরসাংযা ক উপকারী নপাকা আমিাগাষন আষস এিাং পরাগা ়ষণ 

সহষ াবগতা কষর। মষন রাখষত হষি, গাষছ মুকুল আসার পর সঠিকভাষি দুইিার নে করষত পারষল গাষছ িচুর আম োকষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ 

হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : োঁে নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : আম নমাটর োনার মত হষলই এই নরাগ নেখা বেষত পাষর, আরন্ত আষমর শরীর িাোবম রাং ধারন কষর, নখাসা নফষট  ায় 

এিাং খসখষস হষয়  ায়। আরান্ত আষমর বৃবদ্ধ িাধাগ্রস্থ হয়, কষয়কবেষনর মষধ্যই ঝষর পষড়।আষমর শরীর খসখষস অমসৃণ হওয়ার কারষণ 

িাজার োম কষম  ায়। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ফষলর িাড়ন্ত প োয় , ফল পবরপক্ব 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল 

ব্যিস্থাপনা : কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন 

পর পর ২-৩ িার ভালভাষি নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : গাষছর মরা এিাং ঘন ডালপালা বনয়বমত ছাটাই করষত হষি। 

অন্যান্য : আরমন নেখা নেয়া মাত্রই আরান্ত স্থাষনর িাকল (বকছুটা ভাল টিসুয সহ) তুষল নফলষত হষি এিাং নসখাষন নিাে ে নপি লাগাষত হষি 

(১০০ গ্রাম তুষত ১০০গ্রাম চুন ১ বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে নপি বতবর করা  ায়) ২। ন সি গাষছ নিাে েষপি লাগাষনা সম্ভি না নসসি 

গাষছ নিাে ে বমক্সার নে করষত হষি ( ১০ গ্রাম তুষত ১০গ্রাম চুন ১বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে বমক্সার বতবর করা  ায় )। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ 

হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : ঝুল নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : মহালাগা 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : হপার নপাকা আষমর মুকুল নেষক অবতবরক্ত রস খায় এিাং পাতার উপষর মধু জাতীয় তরল (হাবন বডউ) বনিঃসরণ কষর। উক্ত 

হাবন বডউ এর উপষর ছত্রাষকর কবনবডয়া জোয় এিাং কাষলা আিরষনর সৃবষ্ট্ কষর। হপার ছাড়াও ছাতরা নপাকা ও নস্কল নপাকা হাবন বডউ 

বনিঃসরণ কষর এিাং ঝুল নরাষগর আরমষনর সহায়তা কষর। 
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ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ন ষকান অিস্থা 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : আষমর মুকুল  খন ২ নেষক ৩ ইবি লম্বা হ ় তখন িেমিার এিাং আম  খন মটর োনার মষতা আকার ধারণ কষর তখন 

বিতীয়িার সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (বরপকড ে িা বসমবুস িা নফনম িা এবরষভা ১০ ইবস িবত ১০বলটার পাবনষত ১০ বমবলবলটার 

বমবশষয়) পুষরা গাষছ নে করষত হষি। আষমর হপার নপাকার কারষণ ন ষহতু সুটিষমাল্ড িা ঝুল নরাষগর আরমণ ঘষট তাই নরাগ েমষনর 

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক ন মন: কুমুলাস বডএফ ৪০ গ্রাম ১০ বলটার িা বেওবভট ৪০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পর পর 

২-৩ িার নশে বিষকষলর বেষক নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : িাগান পবরস্কার পবরচ্ছন্ন রাখষত হষি  াষত নপাকামাকষড়র আরমন কম হয়। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ 

হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : বিকৃবত / ম্যালফরষমশন 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : আরান্ত কাষন্ডর মাোয় অসাংযা  নতুন কুুঁবড় নির হয়, কুুঁবড় সমূহ শক্ত এিাং নছাট নছাট পাতা বিবশষ্ট্ হয়। মারাত্মক ভাষি 

আরান্ত গাষছর বৃবদ্ধ িন্ধ হষয় গাছ মারা  ায়। নরাগারান্ত মুকুষল অসাংযা  ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা নির হয়, শাখা গুষলা নমাটা ও তুলনামুলকভাষি শক্ত 

হষয় োষক। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : চারা , ফষলর িাড়ন্ত প োয় , ফল পবরপক্ব 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , ডগা 

ব্যিস্থাপনা : কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন 

পর পর ২-৩ িার ভালভাষি নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : নরাগমুক্ত গাছ নেষক সায়ন সাংগ্রহ করষত হষি। িােবমক অিস্থায় নেখা নগষল আরান্ত কুুঁবড় নভষঙ্গ নফষল বেষত হষি। 

অন্যান্য : বিকৃত মুকুলগুষলা নকষট নফষল বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ 

হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : লাল মবরচা 

নরাষগর কারণ : বশিাল 

ক্ষ্বতর ধরণ : িেষম পাতায় সবুজ রষের োগ পষড়, পষর এই োগ লালষচ িাোবম রে ধারন কষর, োগ গুবল নগালাকার এিাং উচু মষন হয়। 

কষয়কটি োগ একবত্রত হষয় িড় োষগর সৃবষ্ট্ কষর। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ন ষকান অিস্থা 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : নটবুষকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন: ফবলকুর ১০ বমবল িবত ১০ বলটার পাবনষত) অেিা নহক্সাষকানাজল জাতীয় 

ছত্রাকনাশক (ষ মন: ১০ বমবল িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর আরমষণর শুরু নেষক নমাট ২-৩ িার িষয়াগ করুন। ঔেধ 

নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
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িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : নরাগ িবতষরাধী জাত বনি োচন করষত হষি। 

অন্যান্য : আরমন নেখা নেয়া মাত্রই আরান্ত স্থাষনর িাকল (বকছুটা ভাল টিসুয সহ) তুষল নফলষত হষি এিাং নসখাষন নিাে ে নপি লাগাষত হষি 

(১০০ গ্রাম তুষত ১০০গ্রাম চুন ১ বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে নপি বতবর করা  ায়)। ন সি গাষছ নিাে েষপি লাগাষনা সম্ভি না নসসি গাষছ 

নিাে ে বমক্সার নে করষত হষি ( ১০ গ্রাম তুষত ১০গ্রাম চুন ১বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে বমক্সার বতবর করা  ায়)। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,  নসষটম্বর, ২০১৭।  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : আঠা ঝরা এিাং হঠাৎ মড়ক 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : িােবমক প োষয় গাষছর কাণ্ড, শাখা-িশাখা নেষক বিন্দু বিন্দু আঠা িা রস নির হয়। আষস্ত আষস্ত কাষণ্ডর বিবভন্ন জায়গা নেষক 

আঠা নির হওয়া শুরু কষর এিাং আরান্ত ডগাটি বিিণ ে হষত শুরু কষর। এরপর পাষশর ডাষল ও একই ধরষনর সম্যস্যা নেখা নেয় এভাষি পুরা 

গাছটি আরান্ত হষয় মারা  ায়। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ন ষকান অিস্থা 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন বরষডাবমল নগাল্ড ২০ গ্রাম বমবশষয়) অেিা কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন-

এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর ২-৩ িার নশে বিষকষল নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকেতা 

অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : গাষছ বনয়বমত পাবনষসচ, পবরবমত মাত্রার বজি সার/কষম্পাি এিাং রাসায়বনক সার িষয়াগ করষত হষি। গাষছর মরা এিাং ঘন 

ডালপালা বনয়বমত ছাটাই করষত হষি । 

অন্যান্য : আরমণ নেখা নেয়া মাত্রই আরান্ত স্থাষনর িাকল (বকছুটা ভাল টিসুয সহ) তুষল নফলষত হষি এিাং নসখাষন নিাে ে নপি লাগাষত হষি 

(১০০ গ্রাম তুষত ১০০গ্রাম চুন ১ বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে নপি বতবর করা  ায়) ২। ন সি গাষছ নিাে েষপি লাগাষনা সম্ভি না নসসি 

গাষছ নিাে ে বমক্সার নে করষত হষি ( ১০ গ্রাম তুষত ১০গ্রাম চুন ১ বলটার পাবনষত বমবশষয় নিাে ে বমক্সার বতবর করা  ায় ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : পাউডাবর বমলবডউ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : িেষম আষমর মুকুষলর উপষরর ভাষগ সাো িষন ের আিরণ নেখা  ায়। হাল্কা বৃবষ্ট্, কুয়াশাচ্ছন্ন নমঘলা আকাশ এ নরাষগর ব্যাপক 

উতপােষনর সহায়তা কষর। আরান্ত মুকুষলর সি ফুল ঝষর পষড়, শুধু মুকুলেন্ড োঁবড়ষয় োষক,  ার কারষণ ফল ধারন হয়না। আষনক সময় 

আরান্ত মুকুষল ফল ধারন সম্ভি হষলও ফষলর ত্বক খসখষস হয়, আরান্ত কবচ আম ঝষর পষড়। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : কুবশ , িাড়ন্ত প োয় , পূণ ে িয়স্ক 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল 

ব্যিস্থাপনা :সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন কুমুলাস বডএফ ৪০ গ্রাম িা বেওবভট ৪০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ৭ বেন পর পর 

২-৩ িার নশে বিষকষলর বেষক নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

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


পূি ে-িস্তুবত : মুকুল আসার সময় িবতবেন গাছ প েষিক্ষ্ণ করষত হষি নকাোও পাউডার নেখা  াষচ্ছ বক না। 

অন্যান্য : সম্ভি হষল আরান্ত ফল পাতা ও ডাল অপসারণ করুন । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : নিাঁটা পচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : িেষম নিাঁটায় কাল োগ নেখা  ায়, োগ দ্রুত িাড়ষত োষক এিাং নগালাকার হষয় নিাঁটার চাবরবেষক ছবড়ষয় পষড়। আম ২/৩ 

বেষনর মষধ্যই ফল পবচষয় নফষল। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ফল পবরপক্ব 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল 

ব্যিস্থাপনা : গাছ নেষক আম পাড়ার পষরই গরম পাবনষত (৫৫ বডগ্রী  নসলবসয়াস তাপমাত্রায় ৫ বমবনট) ডুবিষয় রাখার পর  শুবকষয় বনষত 

হষি অেিা কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন-  এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)  িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১২-১৫ 

বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি নে করষত হষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : নমঘ মুক্ত নরৌদ্রজ্জল বেষন আম গাছ নেষক পাড়ষত হষি এিাং পাড়ার সময়  াষত আঘাত না লাষগ নসবেষক নখয়াল রাখষত হষি। 

নিাঁটা কষয়ক নসবন্টবমটার লম্বা নরষখ আম পাড়ষল এ নরাষগর সাম্ভািনা বকছুটা কম োষক।  

অন্যান্য : আম পাড়ার সাষে সাষে গাছতলায় না নরষখ অন্যত্র সবরষয় নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : এনিাকষনাজ িা নফাসকা নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : পঁচাবড় নরাগ 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষ্বতর ধরণ : গাষছর পাতা, কান্ড, মুকুল ও পষর িাোবম রষের োগ পষড়। এ নরাষগ আরান্ত মুকুল ঝষর  ায়, আষমর গাষয় কালষচ োগ পষড় 

এিাং আম পষচ  ায়।আরান্ত নছাট আম কাষলা হষয় ঝষর পষড়। 

ফসষলর ন  প োষয় আরমণ কষর : ফষলর িাড়ন্ত প োয় 

ফসষলর ন  অাংষশ আরমণ কষর : ফল , সম্পূণ ে গাছ 

ব্যিস্থাপনা : মুকুষল আরমন িবতহত করষত হষল ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন বরষডাবমল নগাল্ড/ডায়ষেন এম -৪৫/ 

নপনষকাষজি / ইষন্দাবফল এম-৪১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম বমবশষয়) ভালভাষি নে করষত হষি। মুকুল ১০-১৫ নস বম লম্বা হষলই িেম 

নে করষত হষি, এর পর আম নমাটর োনার মত হষল আর একিার নে করষত হষি। কীটনাশষকর সাষে একষত্র ছত্রাক নাশক বমবশষয় ও 

নে করা  ায়। িাড়ন্ত আমষক নরাগমুক্ত রাখষত হষল আম সাংগ্রষহর ১৫ বেন আগ প েন্ত ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক ( ডায়ষেন এম -

৪৫/ নপনষকাষজি / ইষন্দাবফল এম-৪ িবত ১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম বমবশষয়) অেিা কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন- 

এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার নশে বিষকষল নে করুন। গাছ নেষক আম পাড়ার পষরই গরম 

পাবনষত (৫৫ বডগ্রী নসলবসয়াস তাপমাত্রায় ৫ বমবনট ) ডুবিষয় রাখার পর শুবকষয় গুোমজাত করষত হষি, তাহষল আম জীিানুমুক্ত হষি এিাং 

নরাগারান্ত হষয় োকষল নরাগ মুক্ত হষি।ঔেধ নে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

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


পূি ে-িস্তুবত : আম িড় হওয়ার সময় ঘন ঘন বৃবষ্ট্ এিাং নমঘলা আিহাওয়া বিরাজ করষল এই নরাগ নেখা নেয়ার সাম্ভািনা োষক। 

অন্যান্য : আষমর নমৌসুম নশষে গাষছর মরা ডালপালা নকষট পুষড় নফলষত হষি। নরাগারান্ত পাতা ও ঝষরপড়া ফল সাংগ্রহ কষর পুষড় অেিা 

পু ুঁষত নফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

 

আম এর ফসল নতালা এিাং সাংরক্ষ্ষণর তথ্য  

ফসল নতালা : গাষছ বকছু সাংযা ক আষমর নিাঁটার বনষচর ত্বক  খন সামান্য হলুোভ িাং ধারন কষর অেিা গাছ হষত ২-১টি আধাপাকা আম 

পড়া আরম্ভ কষর তখন আম গাছ হষত সাংগ্রহ করষত হষি। আম গাছ হষত ঝাবক বেষয় না নপষড় জাবলযুক্ত িাঁষশর নকাটার সাহাষদ আম 

সাংগ্রহ করা উিম। আম সাংগ্রষহর পর নিাঁটাটি বনষচর বেষক রাখষল আষমর কশ গাষয় লাগষিনা। তা নাহষল কশ গাষয় লাগষল আষমর উপর 

আঠাষলা হষয়  ায় এিাং পাকা আষমর রাং নষ্ট্ হষয়  ায় এিাং িাজার মূল্য হ্রাস পায়। 

ফসল সাংরক্ষ্ষণর পূষি ে : গাছ ঝাঁবক বেষয় আম না নপষড় নছাট গাষছর নিলায় হাত বেষয় এিাং িড় গাষছর নিলায় জাবলযুক্ত িাঁষশর নকাটার 

সাহাষদ আম সাংগ্রহ করা ভাল।   

িবরয়াজাতকরণ : অল্প দূরিতী স্থাষন আম পাঠাষত হষল গাছ নেষক আম পাড়ার পর সরাসবর িাঁষশর ঝুবড় িা খাবচ ভবতে কষর বরক্সা, ভযান, 

নঠলাগাবড়, ননৌকা, লি ইতযাবে  ানিাহষনর সাহাষদ গন্তব্যস্থাষন পাঠাষত হষি এিাং নপৌুঁছাষনার সাষে সাষে ঝুবড় িা খাবচ নেষক আম নির 

কষর নফলষত হষি৷ নিশী দূরিতী স্থাষন আম পাঠাষত হষল কাষঠর িাষক্সর বভতর আম পাঠাষত হষি৷ তষি িাক্স এমনভাষি িানাষত হষি  াষত 

সহষজ িাষক্সর নভতর আষল-িাতাস আসা- াওয়া করষত পাষর৷ পঁচা ও নরাগারান্ত আম একই ঝুবড়/িাষক্স রাখা ঠিক নয়৷ এষত ভাল 

আমগুষলাও সহষজই নষ্ট্ হষয়  ায়৷ 

সাংরক্ষ্ণ : অন্যান্য ফল ও শাক-সিবজরমত আষমও খুি সহষজই ছত্রাক আরমণ কষর৷ বডষপ্লাবডয়া নামক ছত্রাষকর িবতকার ও বনয়ন্ত্রণ 

করষত হষল আম পাড়ার পর ৬% নিারাক্স দ্রিষণ ৪৩ বডবগ্র নসবন্টষগ্রড তাপমাত্রায় আমগুষলা ৩ বমবনট বভবজষয় নরষখ উঠিষয় আনষত হষি৷ 

গরম পাবনষত পবরপক্ক কাঁচা আম নশাধন করা হষল, আষমর গাষয় নলষগ োকা নরাগ জীিাণু ও নপাকা মুক্ত হষি। গ্রাহষকর বনকট অন্য আষমর 

তুলনায় এ নশাবধত আষমর গ্রহণষ াগ্যতা িাড়াষি। নমৌসুষম পবরপক্ক পুষ্ট্ কাঁচা আম গাছ নেষক সািধাষন নপষড় তা আষগ পবরষ্কার পাবনষত 

ভালভাষি ধুষয় বনষত হষি। এরপর নকান পাষত্র ৫২- ৫৫ বডগ্রী নসলবসয়াস তাপমাত্রায় পাবন (পাবনষত হাত ডুিাষল সহনীয়মাত্রায়) গরম হষল 

তাষত পবরষ্কার করা আমগুষলা ঠিক ৫ বমবনট নরষখ এক সাষে উঠিষয় বনষত হষি। আষমর গা নেষক পাবন শুবকষয় নগষল স্বাভাবিক বনয়ষম 

আমগুষলা প্যাবকাং কষর িাজারজাত করষত হষি। এ ব্যিস্থায় আষমর জাষতর িকার নভষে সাধারন আষমর (নন বট্রষটট) নচষয় গরম পাবনষত 

নশাধন করা আষমর আয়ু (ষসলফ লাইফ) ১০-১৫ বেন নিষড়  াষি। তষি এ পদ্ধবত িষয়াগ সীবমত পবরমাণ আষমর জন্য িষ াজয। 

তষথ্যর উৎস : িাষরা মাস ফল উৎপােন, মৃতুযঞ্জয় রায়,২০১৬,পরাগ িকাশনী। 

 

 

আম এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষ্ষণর তথ্য  

িীজ উৎপােন : ভাষলা জাষতর গাষছর কলম কষর আষমর নতুন চারা করষল ভাষলা হয়। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে কম েকতোর 

সাষে ন াগাষ াগ করষত পাষরন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

আষমর কৃবে উপকরণ  

ফসল : আম 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস) িীজ বিরয়ষকষের তথ্য নপষত বিক করুন 

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


সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষরতার বনকট হষত িালাইনাশষকর নময়াে  াচাই কষর 

িালাইনাশক বকনুন। 

সার বডলাষরর তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

আম চাষের কৃবে  ন্ত্রপাবত  

 ষন্ত্রর নাম : নকাোল 

ফসল : আম 

 ষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

 ষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

 ষন্ত্রর ক্ষ্মতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

 ষন্ত্রর উপকাবরতা : গাষছর নগাড়ায় মাটি নতালা/ আইল ছাঁটা, নসচ ও বনকাশ নালা বতবর। কম জবমর জন্য। ফসল নতালা ও পবরচ ো।  

 ষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন ন গ্য। 

রক্ষ্ণাষিক্ষ্ণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : খামার  াবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প োয় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম েষগট, ঢাকা-১২১৫,জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

 ষন্ত্রর নাম : নসচ ন্ত্র/এলএল বপ/এস টি ডিবলও/ বোংকলার 

ফসল : আম 

 ষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

 ষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : বডষজল চাবলত 

 ষন্ত্রর ক্ষ্মতা : এলএলবপ অি শবক্ত ১-২। এস টি ডিবলও শবক্ত ০.৫-১ বকউষসফ 

 ষন্ত্রর উপকাবরতা : েম সােয়ী। কম জবমর জন্য উপষ াগী। 

 ষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : পবরচালনা করা সহজ। 

রক্ষ্ণাষিক্ষ্ণ : ব্যিহাষরর পর পবরষ্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অবভজ্ঞ নমকাবনক বেষয়  ন্ত্র পরিতী কাষজর জন্য নমরামত কষর বনন। 

তষথ্যর উৎস : খামার  াবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প োয় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

 

আম এর িাজারজাতকরষণর তথ্য  

িোগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : আম পাড়ার পর সরাসবর িাঁষশর ঝুবড় িা খাবচ ভবতে কষর বরক্সা, ভযান, নঠলাগাবড়, ননৌকাষত কষর পবরিহণ। 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : গাছ নেষক আম পাড়ার পর সরাসবর িাঁষশর ঝুবড় িা খাবচ, প্লাবিষকর নট্র, কাষঠর িাক্স  ভবতে কষর বমবন 

ট্রাক, ট্রাক, কাষগ ো, ইবঞ্জন চাবলত ননৌকা, লি ইতযাবে  ানিাহষনর সাহাষদ গন্তব্যস্থাষন পাঠাষত হষি। 

িোগত িাজারজাত করণ : িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাোয়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

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


আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : নপৌুঁছাষনার সাষে সাষে ঝুবড়,  খাবচ িা নট্র নেষক আম নির কষর নফলষত হষি৷  তষি িাক্স এমনভাষি 

িানাষত হষি  াষত সহষজ িাষক্সর নভতর আষল-িাতাস আসা- াওয়া করষত পাষর৷ পঁচা ও নরাগারান্ত আম একই ঝুবড়/িাষক্স রাখা ঠিক নয়৷ 

এষত ভাল আমগুষলাও সহষজই নষ্ট্ হষয়  ায়৷ তাই এগুষলা িাছাই কষর নফলষত হষি। সুন্দর ঝুবড়ষত কষর সাবজষয় বিবর করষত হষি। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে তথ্য সাবভ েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

  

 

 

 

 

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

