
কচু চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসষের জাত পবরবচবত 

জাষতর নাম : িাবর মুখীকচু-১ 

জনবিয় নাম : বিোসী, ছড়াকচু, দুবেকচু, বিবিকচু, গুড়াকচু। 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ২৪০ 

ফেষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : রুপান্তবরত কাণ্ড িা মুখী িীজ বিসাষি ব্যিিার হ্য়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারী েম্বা। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ১২০ - ১৪০ 

হিক্টর িবত ফেন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৩ হকবজ - ৪ হকবজ 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য মাঘ-মধ্য ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারী)। 

ফসে হতাোর সময় : 

িীজ হরাপষণর ৭-৯ মাস পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর মুখীকচু-২ 

জনবিয় নাম : হনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ২৪০ 

ফেষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : রুপান্তবরত কাণ্ড িা মুখী িীজ বিসাষি ব্যিিার হ্য়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

খাড়া, মাঝাবর আকার, পাতা ও পত্রফেষকর সাংষযাগস্থে সবুজ। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ১২০ - ১৪০ 

হিক্টর িবত ফেন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৩ হকবজ - ৪ হকবজ 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : হোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য মাঘ-মধ্য ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারী)। 

ফসে হতাোর সময় : 

িীজ হরাপষণর ৭-৯ মাস পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসষের পুবষ্ট্ মান 

পুবষ্ট্মান : 

মুখী কচুষত ৬৪ গ্রাম জেীয় অাংশ রষয়ষছ। ২৬৬ বকষোকযােবর খাদ্যশবক্ত রষয়ষছ। তাছাড়া নানাবিধ পুবষ্ট্গুন হযমন খবনজ পোর্ থ, আবমে, 

কযােবসযা়ম, কযাষরাটিন, বিটাবমন বি-১, বিটাবমন বি-২ ও শকথরা ইতযাবে রষয়ষছ।  

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবি থস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

িীজ ও িীজতো 

িণ থনা : হপাকামাকড় ও হরাগমুক্ত িীজ বনি থাচন। 

িাে িীজ বনি থাচন : 

িাষো িীজ পুষ্ট্, কাবিত আকাষরর, সম আকারষর োনা, উজ্জ্বে রঙ, চটিামুক্ত, বিশুদ্ধ পবরছি, হপাকামাকড় ও হরাগমুক্ত, শতকরা ৮০ িাগ 

অঙ্কুষরােগম ক্ষমতাসম্পি, অন্যান্য অিষয়াজনীয় পে থার্মুক্ত, অন্য িীষজর বমেণমুক্ত িীজ বনি থাচন করুন। 

িীজতো িস্তুতকরণ : িীজতোর িষয়াজন িয় না। 

 

িীজতো পবরচচ থা : িষযাগ্য নয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িপন/ষরাপণ পদ্ধবত 

িণ থনা : মুখীকচুর জন্য মাটি গিীরিাষি ৪টি চাে বেষয় িাষোিাষি ঝুরঝুষর কষর বতবর করষত িয়। 

চােপদ্ধবত : 

হরাপণ পদ্ধবতিঃ 

একক সাবর পদ্ধবতিঃ উি থর মাটির জন্য োইন  হর্ষক োইন  দূরত্ব ২৪ইবি  এিাং গাছ হর্ষক গাষছর দূরত্ব ১৮ ইবি । অনুি থর মাটির 

হিোয়োইন  হর্ষক োইন  দূরত্ব ২৪ইবি এিাং গাছ হর্ষক গাষছর দূরত্ব ১ ফুট ৪ ইবি রাখষত িয়। 

ডািে সাবর পদ্ধবতিঃ 

 এ পদ্ধবতষত োইন হর্ষক োইন  দূরত্ব ৩০ ইবি  এিাং গাছ হর্ষক গাষছর দূরত্ব ১৪ ইবি হিবশ উপষযাগী িষে িমাবণত িষয়ষছ। আড়াই ফুট 

দূষর দূষর েম্বােবম্ব োগ টানষত িয়। এই োষগর উিয় পাষশ ৪ ইবি দূর বেষয় ২৪ ইবি  পর পর িীজ োবগষয় হযষত িয়। এষত দুই োইষনর 

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


মষধ্য দূরত্ব ২২ ইবি এিাং এক সাবরর দুই োইষনর মষধ্য দুরত্ব িয় ৮ ইবি। এই পদ্ধবতষত িীজ োগাষে ফেন িায় ৪০-৫০% হিষড় যায়। 

দুই সাবরর ৩ টি িীজ সমবিিাহু বত্রভুজ উৎপি করষি। 

জবম হশাধন সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ হশাধন সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপনা 

মৃবিকা : 

হোআঁশ মাটি। 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উিয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

হিজাে সার হচনার উপায় : 

হিজাে সার শনাক্তকরণ সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

হিজাে সার হচনার উপায় বিবডও 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফসষের সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতকিবতসার 

কষম্পাি ৫০-৬০ হকবজ 

ইউবরয়া ১.২০-১.৪০ হকবজ 

টিএসবপ ০.৬১-০.৮১ হকবজ 

পটাশ ১.২০-১.৪০ হকবজ 

বজপসাম ০.৪-০.৫৩ হকবজ 

েস্তা ০.০৪-০.০৬ হকবজ 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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


হিারন ০.০৪-.০৫ হকবজ 

সমুেয় হগাির, টিএসবপ, বজপসাম, েস্তা ও হিারণ সার এিাং অষধ থক ইউবরয়া ও অষধ থক পটাশ সার জবম বতবরর আষগ হশে চাষের সময় 

মাটিষত িষয়াগ করষত িষি। অিবশষ্ট্ ইউবরয়া ও পটাশ সার চারা হরাপষণর ৩৫-৪০ বেন এিাং ৬৫-৭৫ বেন এর মষধ্য পাষবথ িষয়াষগর 

মাধ্যষম উপবর িষয়াগ করষত িষি। 

অনোইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

হসচ ব্যিস্থাপনা 

িণ থনা : মুখী কচুর উচ্চ ফেষনর জন্য িষয়াজনীয় হসচ ও বনষ্কাশন ব্যিস্থা যর্াসমষয় গ্রিণ করষত িষি। 

হসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

মুখী কচু খরা হমৌসুষম োগাষনা িষে িীজ অঙ্কুষরােগষমর জন্য হতা িষটই িার্বমক বৃবদ্ধ পয থাষয় মাটির িকারষিষে ১০-২০ বেন পর পর হসচ 

বেষত িষি। িে থাকাষে হসচ হেয়ার েরকার পষড় না তষি অবতবরক্ত পাবন বনষ্কাশন করষত িষি। মষন রাখষত িষি মুখী কচুর উচ্চ ফেষনর 

জন্য িষয়াজনীয় হসচ ও বনষ্কাশন ব্যিস্থা যর্াসমষয় গ্রিণ করষত িষি।

 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আগাছা ব্যিস্থাপনা 

আগাছার নাম : দুি থা 

আগাছা জন্মাষনার হমৌসুম : রবি 

আগাছার ধরন : িহুিে থজীিী 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম িােিাষি বনড়াবন বেন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আিিাওয়া ও দূষয থাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংো মাষসর নাম : আোঢ ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুোই 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি 

দুষয থাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ ও জোিদ্ধতা 

দুষয থাগ পূি থিস্তুবত : 

জবমর পাবন হির করার জন্য নাো বতবর ও হমরামত কষর রাখুন। 

দুষয থাগকােীন/দুষয থাগ পরিতী িস্তুবত : 

জবমর পাবন হির করার জন্য নাো হকষট বেন। 

http://www.frs-bd.com/


দুষয থাগ পূি থিাতথা : বিবিি বমবডয়ায় আিিাওয়া িাতথা শুষন। 

িস্তুবত : পাবন হির কষর হেয়ার জন্য নাো বতবর ও হমরামত কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষিম্বর, ২০১৩। 

 

ফসষের হপাকামাকড় 

হপাকার নাম : কচুর পাতা হমাড়াষনা হপাকা 

হপাকার স্থানীয় নাম : : হনই 

হপাকা হচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী হপাকা এক ধরষণর মর্। গাষয়র রঙ িাোবম এিাং আড়াআবড় িাষি ২-৩ তা োগ র্াষক। 

ক্ষবতর ধরণ : গাষছর পাতা েম্বােবম্ব িাষি মুবড়ষয় পাতার বিতষরর সবুজ অাংশ খায়। হিশী ক্ষবত িষে পাতা পুষড় যাওয়ার মত হেখায়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফসষের হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

হপাকার হযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

হিারপাইবরফস জাতীয় কীটনাশক (ষযমনিঃ ডারসিান ২০ ইবস িা পাইষিাষরক্স ২০ ইবস ২০ বমবেবেটার) অর্িা ম্যাোবর্য়ন জাতীয় 

কীটনাশক (ষযমনিঃ ফাইফানন ২৫ বমবেবেটার)১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষে হে করুন। ঔেধ হে করায় 

সতকথতা অিেম্বন করষত িষি। 

িাোইনাশক ব্যিিাষরর সতকথতা সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

জবম বনয়বমত পবরেশ থন করুন। 

অন্যান্য : 

হক্ষষত ডােপাো পুষত হপাকা হখষকা পাবখ িসার ব্যিস্থা করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিি ফসষের ক্ষবতকারক হপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

হপাকার নাম : কচুর জাি হপাকা 

হপাকার স্থানীয় নাম : : হনই 

হপাকা হচনার উপায় : খুি হছাট সবুজাি সাো, নরম হেি বিবশষ্ট্। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুে ও কবচ ফষের রস চুষে খায়। 

েমন ব্যিস্থা : বজি িাোইনাশক (বনবম্বসাইড) ব্যিিার করুন। 

আক্রমষণর পয থায় : ফে পবরপক্ব 

হপাকামাকড় জীিনকাে : পূণ থ িয়স্ক, বনম্ফ 

ফসষের হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফুে 

হপাকার হযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

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


আক্রমণ হিবশ িষে ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অর্িা টিষডা ৭-১০ বমবেবেটার / ২মুখ) ১০ বেটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক হে করষত িষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ হে করায় সতকথতা অিেম্বন করষত িষি। 

িাোইনাশক ব্যিিাষরর সতকথতা সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষের নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ িােিাষি ধ্বাংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আিজথনা পবরষ্কার করষত িষি। বনয়বমত জবম 

পয থষিক্ষন করষত িষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন হে করা যায় অর্িা আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বেটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ হিষঙ্গ ১২ ঘন্টা বিবজষয় হরষখ 

হেঁষক বনষত িষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার হে করষে হপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বেটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিিার করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিি ফসষের ক্ষবতকারক হপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসষের হরাগ 

হরাষগর নাম : কচুর পাতায় োগ 

হরাষগর স্থানীয় নাম : হনই 

হরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : ির্ষম পাতায় িাোবম রাংষয়র োগ পষড় এিাং তা পষর সাো িষয় যায়। োগগুষো একত্র িষে সম্পূণ থ পাতাটি নষ্ট্ িষয় যায় । 

ফসষের হয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফসষের হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

হরাষগর আক্রমণ হিবশ িষে কাষি থন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন-হনাইন অর্িা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বেটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িােিাষি হে করষত িষি। ঔেধ হে করায় সতকথতা অিেম্বন করষত িষি। 

িাোইনাশক ব্যিিাষরর সতকথতা সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

  

পূি থ-িস্তুবত : 

আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিিার করুন। হরাগ িবতষরাধী জাত হযমন: িাবর োউ চাে করুন। বিকল্প হপােক হযমন: আগাছা 

পবরস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ হর্ষক িীজ সাংগ্রি করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষছর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রি কষর নষ্ট্ করুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, হমািঃ িাসানুর 

রিমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

হরাষগর নাম : কচুর ঝেসাষনা হরাগ/ িযামফাইবেয়াম ব্লাইট 

হরাষগর স্থানীয় নাম : হনই 

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/


হরাষগর কারণ : িযামফাইবেয়াম িজাবতর ছত্রাক। 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাছ িাোবম রঙ ধারণ কষর। হশে পয থাষয় সমস্ত গাছ কােষচ িাোবম রঙ ধারণ কষর, পষড় গাছ ঝেষস হপাড়ামতন 

হেখায়। 

ফসষের হয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফসষের হয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

হরাষগর আক্রমণ হিবশ িষে কাষি থন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- হনাইন অর্িা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বেটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িােিাষি হে করষত িষি। ঔেধ হে করায় সতকথতা অিেম্বন করষত িষি। 

িাোইনাশক ব্যিিাষরর সতকথতা সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

ফসষের অিবশষ্ট্াাংশ নষ্ট্করণ। পয থাপ্ত বজিসার ব্যিিার। আক্রমণ হেখামাত্র ম্যানষকাষজি িবত বেটার পাবনষত ২গ্রাম িাষর বমবশষয় ১০ বেন 

পরপর ২/৩ িার হে করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত জবম হর্ষক িীজ না রাখা। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, হমািঃ িাসানুর 

রিমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে সাংগ্রি ও সাংরক্ষণ 

ফসে হতাো : মুবখ কচু ৬-৯ মাষসর ফসে। কন্দ হরাপষনর ৬ মাস পর হসষেম্বর (মধ্য িাদ্র) মাষস আগাম ফসে হতাোর উপষযাগী। এরপর 

গাষছর পাতা িলুে িণ থ ধারণ ও গাছ ধীষর ধীষর মারা হগষে মুবখ কচু তুেষত িয়। হকাোে বেষয় মাটি খুষড় েঁ মুখী সাংগ্রি করা িয়। 

ফসে সাংরক্ষষণর পূষি থ : 

ফসে হতোর আষগ হরাগাক্রান্ত, অফটাইপ ও অিাবিত গাছ িাছাই করুন। 

িবক্রয়াজাতকরণ : 

ফসে হতাোর পর, পবরপক্ক িীজ হরাষে শুবকষয় বনন। হরাষে শুকাষনার সময় িীষজ যাষত অিাবিত বকছু না বমষশ িা বৃবষ্ট্র পাবন না পায় তা 

েক্ষ রাখুন। 

সাংরক্ষণ : প্লাবিক/টিষনর ড্রাম, পবেব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র কষয়ক বেন হরাষে শুবকষয় ১০% আদ্র থতায় িীজ সাংরক্ষণ করুন।। িীজ পাত্র 

ঘষরর বিটিষত না হরষখ শুকনা ও ঠান্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন। িবত ১০০ হকবজ িীষজ ১ টি ফসটকবসন িবড় ব্যিিায থ। শুকনা বনমপাতার গুড়া 

িীজপাষত্রর মুষখ বেষয় মুখ িন্ধ করা যায়। এষত হগাোজাত হপাকার আকষমণ কম িয়। িীজ িাষোিাষি হরাষে শুকবয়ষ  আথদ্রতার পরবমাণ 

আনুমানবক ১০% এর নীষচ রাখষত িি।ষ  তারপর টবনষর পাত্র ও পেবর্বনসি চটষর ব্যাগ অর্িা আেকাতরার িেষপ েষওয়া মাটবর পাষত্র 

িীজ সাংরক্ষণ করষত িষি। 

তষের উৎস : 

 কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

িীজ উৎপােন : 

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


িীজ উৎপােষনর স্তর সমূি: জাত বনি থাচন, িীজ হশাধন, জবম বনি থাচন, িীজ িপন, মাঠ পবরেশ থন, পবরচয থা, পৃর্কীকরণ দূরত্ব িজায় রাখা, 

আগাছা ও অনাকাবিত গাছ (ষরাগাক্রান্ত, অফটাইফ) িাছাই, চারা পাতোকরণ, সঠিক সমষয় ফসে কতথন, মাড়াই ও িীজ শুকাষনা। 

িীজ হশাধন সম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ সাংরক্ষণ: 

প্লাবিক/টিষনর ড্রাম, পবেব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র কষয়ক বেন হরাষে শুবকষয় ১০% আদ্র থতায় িীজ সাংরক্ষণ করুন। িীজ পাত্র ঘষরর 

বিটিষত না হরষখ শুকনা ও ঠান্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন। িবত ১০০ হকবজ িীষজ ১ টি ফসটকবসন িবড় ব্যিিায থ। শুকনা বনমপাতার গুড়া 

িীজপাষত্রর মুষখ বেষয় মুখ িন্ধ করা যায়। এষত হগাোজাত হপাকার আক্রমণ কম িয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িাাংোষেশ কৃবে উিয়ন কষপ থাষরশন (বিএবডবস) এর িীজ বিক্রয় হকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত িীজ বডোর। বিবস্ত িীজ উৎপােনকারী কৃেক। 

িাাংোষেশ কৃবে উিয়ন কষপ থাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তে হপষত বিক করুন 

সার ও িাোইনাশক িাবপ্তস্থান : 

িীষজর মূল্য: িবত হকবজ ১৫০-১৭৫ টাকা। পবরিতথনশীে। িাাংোষেশ কৃবে উিয়ন কষপ থাষরশন (বিএবডবস) এর সার বিক্রয় হকন্দ্র। সরকার 

অনুষমাবেত সার বডোর। সাষরর িবত হকবজ মূল্য ইউবরয়া:১৬.০০, টিএসবপ: ২২.০০, বডএবপ: ২৫.০০, এমও বপ: ১৫.০০, বজপসাম: 

৫.০০১০.০০ (পবরিতথনশীে), েস্তা সার: ৫০.০০-৮০.০০। হগার/ বজর সার িাবপ্ত সাষপষক্ষ মূল্য বনধ থারণ িয়। অনুজীি সার বিনায় পাওয়া 

যায়। 

িাাংোষেশ কৃবে উিয়ন কষপ থাষরশন (বিএবডবস) 

সার বডোষরর তে হপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃেষকর বডবজটাে ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/১২/২০১৭। 

 

 

খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : বনড়াবন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

বনড়াবনষত িষয়াজন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : কাষস্ত 

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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
http://www.badc.gov.bd/


যষন্ত্রর ধরন : ফসে কাটা 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

ফসে কাটায় োষগ। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : পাওয়ার হে 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

স্বয়াংবক্রয় 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : শবক্তচাবেত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

েক্ষতার সাষর্ অনুষমাবেত মাত্রায় িাোইনাশক  িস্ত চাবেত  হেয়ার হর্ষক অল্প সমষয়(৫গুণ) অবধক পবরমাণ জবমষত িষয়াগ করা যায়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

হিশ কষয়ক িছর অন্য ফসষের জন্যও ব্যিিার করা যায়। 

রক্ষণাষিক্ষণ : চাোিাষের পর পবরষ্কার ও পবরচ্ছি কষর রক্ষণািষক্ষণ এিাং পরিতী সমষয় ব্যিিার উপষযাগীকরণ। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : হিন্ড হে 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

েক্ষতার সাষর্ অনুষমাবেত মাত্রায় িাোইনাশক িষয়াগ করা যায়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

কষয়ক িছর অন্য ফসষের জন্যও ব্যিিার করা যায়। 

রক্ষণাষিক্ষণ : চাোিাষের পর পবরষ্কার ও পবরচ্ছি কষর রক্ষণািষক্ষণ এিাং পরিতী সমষয় ব্যিিার উপষযাগীকরণ। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িাজারজাতকরণ 



ির্াগত ফসে পবরিিন ব্যিস্থা : 

চষটর িস্তা/িাঁষশর খাচাষত কষর সাধারনত পবরনিন করা িয়। 

আধুবনক ফসে পবরিিন ব্যিস্থা : 

িযান / গরুগাড়ী / ট্রাকষটার এর মাধ্যষম পবরিিন করা িষয় র্াষক। 

ির্াগত িাজারজাত করণ : 

স্থানীয় িাজাষর/ িস্তায় টুকবড়/ ধামা হঠাঙ্গায়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

পবে ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তায় হগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

ফসে িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তে হপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত িাতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

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

