
এক নজরে লাউ চাষ 

উন্নত জাতঃ  বারে লাউ -১, বারে লাউ -২, বারে লাউ -৩ , বারে লাউ -৪। লাউ সাো বছে চাষ কো যায় ।  

পুরিগুনঃ লাউরয় কযালরসয়াম ও রিটারমন-রস ববরি থারক। প্ররত ১০০ গ্রাম খাদ্যপরযাগী লাউ এ কযালরসয়াম ২৬ রমরলগ্রাম ও রিটারমন রস ৪ 

রমরলগ্রাম েরয়রছ। এছাড়াও লাউরয়ে অন্যান্য পুরিগুন ও েরয়রছ বযমন, খরনজ পদাথ থ ০.৬ গ্রাম, আঁি ০.৬ গ্রাম, খাদ্যিরি ৬৬ 

রকরলাকযালরে, আরমষ ১.১ গ্রাম, বলৌহ ০.৭ রমরলগ্রাম, িকথো ১৫.১ গ্রাম। 

বপরনে সময়ঃ  মধ্য শ্রাবণ-মধ্য কারতথক (আগস্ট অরটাবে) মধ্য ফাল্গুন মধ্য জ্জযষ্ঠ (রফব্রুয়ারে - বম)। 

চাষপদ্ধরত: পরলরথন ব্যারগ চাো জ্তরে কেরল বোপরণে পে চাো দ্রুত বৃরদ্ধ পায়। ৫ X৪  ইরি আকারেে ব্যারগ সমান পরেমাণ বারল, মাটি ও 

পচা বগাবরেে রমশ্রণ িরতথ করে ব্যারগে তলায় ২-৩ টি রছদ্র করুন। তােপে সদ্য বতালা বীজ হরল বেৌরদ্রাজ্জ্বল, সহরজ আরলা-বাতাস চলাচল 

কেরত পারে এেকম উব থে জরম বীজতলাে জন্য ববরছ রনরত হরব। প্ররত মাদায় ৩-৪ টি বীজ ১-২ ইরি গিীরে পু ুঁরত বেরক রদন। 

বীরজে পরেমানঃ  জাত বিরদ িতক প্ররত ৪-৫ গ্রাম ।  

সাে ব্যবস্থাপনাঃ   

সারেে নাম  সারেে পরেমাণ (প্ররত িতক এে জন্য) 

বগাবে বা করপাস্ট ৪০ বকরজ 

ইউরেয়া ২ বকরজ 

টি এস রপ ১.৬ বকরজ 

এমরপ ১.২ বকরজ 

ববােণ ১০ গ্রাম 

  

রপট জ্তরে কোে সময় সমুদয় বগাবে, টিএসরপ, ববােণ, অরধ থক পটাি এবং পাঁচ িারগে এক িাগ ইউরেয়া সাে মাটিে সারথ িালিারব 

রমরিরয় রদরত হরব। সাে বমিারনে ১০-১৫ রদন পে জরমরত বীজ বপন কেরত হয়। অবরিি ইউরেয়া ও পটাি সাে সমান চাে রকরিরত পুরো 

জীবনকারল উপরে প্ররয়াগ কেরত হয়। 

বসচঃ লাউ ফসল পারনে প্ররত খুবই সংরবদনিীল। প্ররয়াজনীয় পারনে অিাব হরল ফল ধােন ব্যাহত হরব এবং বযসব ফল ধরেরছ বসগুরলা 

আরি আরি ঝরড় যারব। লাউরয়ে সমি জরম রিরজরয় প্লাবন বসচ বদওয়া যারব না। শুধুমাত্র বসচ নালায় পারন রদরয় আটরক োখরল গাছ পারন 

বটরন রনরব। প্ররয়াজরন বসচ নালা হরত বছাট বকান পাত্র রদরয় রকছু পারন গারছে বগাড়ায় বসচ বদওয়া যায়। শুষ্ক বমৌসুরম লাউ ফসরল ৫-৭ রদন 

অন্তে বসচ বদয়াে প্ররয়াজন পরড়।  

আগাছাঃ বসচ ও সাে বদবাে পে বজা আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চাো গজারনাে ২০-২৫ রদন পে আগাছা দমন কেরত হরব। গাছ খুব ঘন 

থাকরল পাতলা করে রদরত হরব। প্ররত বগ থরমটারে েরব বমৌসুরম ৫০-৬০ টি এবং খরেফ বমৌসুরম ৪০-৫০ টি চাো োখা উত্তম।    

আবহাওয়া ও দুরয থাগঃ অরতরেি বৃরিে পারন ববে করে রদরত হরব। ঝড় বৃরি বথরক েক্ষাে জন্য খু ুঁটিে সারথ ববরধ রদন ।  

 বপাকামাকড়ঃ  

 ফরলে মারছ বপাকা দমরন সাইপােরমরিন জাতীয় কীটনািক (রযমন ওিাদ ২০ রমরলরলটাে অথবা ম্যারজক অথবা কট ১০ 

রমরলরলটাে) প্ররত ১০ রলটাে পারনরত  রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক বে কেরত হরব ১০-১২ রদন পেপে ২/৩ বাে। ঔষধ বে কোয় 

সতকথতা অবলম্বন কেরত হরব। 

 বেড পামরকন রবটল/ লাল রবটল বপাকা দমরন সাইপােরমরিন জাতীয় কীটনািক (রযমন ওিাদ ২০ রমরলরলটাে  অথবা ম্যারজক 

অথবা কট ১০ রমরলরলটাে) প্ররত ১০ রলটাে পারনরত  রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক বে কেরত হরব ১০-১২ রদন পেপে ২/৩ বাে। ঔষধ 

বে কোয় সতকথতা অবলম্বন কেরত হরব। 

 জাব বপাকা দমরন ইরমডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনািক (রযমন এডমায়াে অথবা টিরডা ৭-১০ রমরলরলটাে / ২মুখ) ১০ রলটাে 

পারনরত রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক বে কেরত হরব ১০ রদন পেপে ২/৩ বাে। ঔষধ বে কোয় সতকথতা অবলম্বন কেরত হরব। 



 সুড়ঙ্গকােী বপাকা দমরন সাইপােরমরিন জাতীয় কীটনািক (রযমন ওিাদ ২০ রমরলরলটাে  অথবা ম্যারজক অথবা কট ১০ 

রমরলরলটাে) প্ররত ১০ রলটাে পারনরত  রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক বে কেরত হরব ১০-১২ রদন পেপে ২/৩ বাে। ঔষধ বে কোয় 

সতকথতা অবলম্বন কেরত হরব। 

 

বোগবালাইঃ  

 পাউডারে রমলরডউ বোগ বোগ দমরন সালফাে জাতীয় ছত্রাক নািক (রযমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা বগইরিট বা মরনারিট ২০ গ্রাম) অথবা 

কারব থন্ডারজম জাতীয় ছত্রাকনািক (রযমন: বগাল্ডারজম ৫ রমরলটাে বা এমরকারজম বা রকউরব বা কমপ্যারনয়ন ২০ গ্রাম) প্ররত ১০ 

রলটাে পারনরত রমরিরয় ১০ রদন পেপে  আক্রমরণে শুরু বথরক বমাট ২-৩ বাে প্ররয়াগ করুন।  ঔষধ বে কোয় সতকথতা অবলম্বন 

কেরত হরব। 

 এনিাকরনাজ/ফল পচা বোগ বোগ দমরনে জন্য কারব থন্ডারজম জাতীয় ছত্রাকনািক (রযমন-এইমরকারজম ২০ গ্রাম) প্ররত ১০ রলটাে 

পারনরত রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক  ১২-১৫ রদন পে পে ২-৩ বাে িালিারব বে কেরত হরব অথবা বপ্রারপরকানাজল জাতীয় ছত্রাকনািক 

(রযমন টিল্ট ৫ রমরল/ ১ মুখ) ১০ রলটাে পারনরত রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক  ১০-১২ রদন পে পে ২-৩ বাে বে কেরত হরব ।   

 ডাঊরন রমলরডউ বোগ দমরনে জন্য ম্যানরকারজব জাতীয় ছত্রাকনািক ( বযমনঃ রেরডারমল বগাল্ড ১০ রলটাে পারনরত ২০ গ্রাম  রমরিরয় 

১০-১২ রদন পে পে ২-৩ বাে বে কেরত বযরত পারে। বে কোে পে ১৫ রদরনে মরধ্য সবরজ রবষাি থাকরব। ঔষধ বে কোয় 

সতকথতা অবলম্বন কেরত হরব। 

 পাতায় হলরদ বমাজাইক বোরগে বাহক বপাকা (জাবরপাকা) দমরন ইরমডারলারোরপ্রড জাতীয় কীটনািক (বযমন এডমায়াে অথবা টিরডা 

৭-১০ রমরলরলটাে / ২মুখ) ১০ রলটাে পারনরত রমরিরয় প্ররত ৫ িতরক বে কেরত হরব ১০ রদন পেপে ২/৩ বাে। 

সতকথতাঃ  বালাইনািক/কীটনািক ব্যবহারেে আরগ ববাতল বা প্যারকরটে গারয়ে বলরবল িারলা করে পড়ুন এবং রনরদ থিাবরল বমরন চলুন । 

ব্যবহারেে সময় রনোপত্তা বপাষাক পরেধান করুন। ব্যবহারেে সময় ধূমপান এবং পানাহাে কো যারব না। বালাইনািক রছটারনা জরমে পারন 

যারত মুি জলািরয় না বমরি তা লক্ষয োখুন। বালাইনািক প্ররয়াগ কো জরমে ফসল কমপরক্ষ সাত বথরক ১৫ রদন পে বাজােজাত করুন। 

বালাইনািক/কীটনািক ব্যাবহারেে সময় রনোপত্তা বপাষাক পরেধান করুন। ব্যবহারেে সময় ধূমপান এবং পানাহাে কো যারব না। 

ফলনঃ  জাত বিরদ িতক প্ররত ফলন ১৪০- ১৫০ বকরজ। 

সংেক্ষনঃ ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল কো  জায়গারত ফল ঘষা বা চাপ  খায় না এমন িারব সংেক্ষন করুন। চরটে ছালা মাটিরত রবরছরয়ে ২ 

বথরক ৩ রদন োখা যারব।  


