
কাঁঠাল চাষে বিস্তাবিত বিিিণী  

জাষতি তথ্য 

জাষতি নাম : িাবি কাঁঠাল-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবি) 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, িসাষলা 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত।মধ্যম আকাষিি একটি ফষলি ওজন ৯.৫ নকবজ। সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, িসাষলা ও নো-িসা িকৃবতি। বমষ্ট্তা-২২%। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪৭০ - ৪৭৫ 

উপষ াগী ভূবমি নেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি নমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

মধ্য বজযষ্ঠ-মধ্য োিণ/ জুন-আগষ্ট্। 

ফসল নতালাি সময় : 

মধ্য নম িা বজযষ্ঠ মাষস ফল পাষক।  

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

 

জাষতি নাম : িাবি কাঁঠাল-২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, িসাষলা 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত। মধ্যম আকাষিি একটি ফষলি ওজন ৬.৯৫ নকবজ। সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, িসাষলা ও নো-িসা িকৃবতি। বমষ্ট্তা-২১%।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৯৫ - ২০০ 

উপষ াগী ভূবমি নেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি নমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 



মধ্য বজযষ্ঠ-মধ্য োিণ/ জুন-আগষ্ট্। 

ফসল নতালাি সময় : 

জানুয়ািী নেষক এবিল মাস প যন্ত। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

 

জাষতি নাম : িাবি কাঁঠাল-৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবি) 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, মধ্যম িসাষলা 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

একটি ফষলি ওজন ৫.৫০ নকবজ। সুগবিযুক্ত, অতযন্ত নিম, মধ্যম িসাষলা ও নো-িসা িকৃবতি। বমষ্ট্তা-২৩.৬ %। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫৩৮ - ৫৪০ 

উপষ াগী ভূবমি নেণী : মাঝাবি উচু 

উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি নমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

মধ্য বজযষ্ঠ-মধ্য োিণ/ জুন-আগষ্ট্। 

ফসল নতালাি সময় : 

অষটািি নেষক নম মাস প যন্ত িায় সািা িছি। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

 

জাষতি নাম : িাউ কাঁঠাল-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিশ্ববিদ্যালয়(বিএইউ) 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

ফল িড়, একটি ওজন ১০-২০ নকবজ, িবত িছি গাষছ বনয়বমত ফল ধষি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ১০০ 

উপষ াগী ভূবমি নেণী : মাঝাবি উচু 



উপষ াগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি নমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

মধ্য বজযষ্ঠ-মধ্য োিণ/ জুন-আগষ্ট্ 

ফসল নতালাি সময় : 

নম-জুন িা বজযষ্ঠ-আোঢ়  

তষথ্যি উৎস : 

িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

পুবষ্ট্মাষনি তথ্য 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম ভক্ষণীয় অাংষশ জলীয় অাংশ ৭৭ গ্রাম, শকযিা ১৮.৯ গ্রাম, কযালবসয়াম ২০ বমগ্রা, আয়িন ৫০০বমগ্রা িষয়ষছ ।তাছাড়া অন্যান্য পুবষ্ট্ 

উপাোন ন মন আস,ফসফিাস,োয়াবমন ইতযাবে িষয়ষছ ।  

তষথ্যি উৎস : 

িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

িীজ ও িীজতলাি তথ্য 

িণ যনা : কাঁঠাল চাষে িীজতলাি িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতলাি িকািষভে : 

কাঁঠাল চাষে িীজতলাি িষয়াজন ননই। 

ভাল িীজ বনি যাচন : 

িপষনি জন্য নিাগমুক্ত, পবিষ্কাি, পবিপুষ্ট্ িীজ ব্যিহাি বনবিত কিষত হষি। কািণ ভাল িীজ মাষন সিল চািা। আি নিাগাক্রান্ত িীজ নেষক 

িীজতলায় সহষজই নিাগ ছড়ায়। 

িীজতলা িস্তুতকিণ : কাঁঠাল চাষে িীজতলাি িষয়াজন ননই। 

িীজতলা পবিচচ যা : কাঁঠাল চাষে িীজতলাি িষয়াজন ননই। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

চােপদ্ধবতি তথ্য 

িণ যনা : চাে ও মই বেষয় সমতল এিাং আগাছামুক্ত কষি বনষত হষি ।চািা নেষক চািা ৮-১০ বমটাি দূষি নিাপণ কিষত হষি, গষতযি 

আকাি হষি ১বমx১বমx১বম 

চােপদ্ধবত : 

গতয ভবতযি ১০-১৫ বেন পি চািাি নগাঁড়ায় মাটিি িলসহ গষতযি মাঝখাষন নসাজাভাষি লাগাষত হষি । চািা নিাপষণি পি পাবন , খ ুঁটি ও নিড়াি 

ব্যিস্থা কিষত হষি । 

জবম নশাধন সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

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


িীজ নশাধন সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

মাটি ও সাি ব্যিস্থাপনাি তথ্য 

মৃবিকা : 

পাবন জষম না এমন ঊচুুঁ মাঝাবি উঁচু নোঁআশ, নিষল নোঁআশ এঁষটল মাটি। 

মৃবিকা পিীক্ষা গষিেণাগাষিি ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্ন ়ন ইনবিটিউট বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

সাি পবিবচবত : 

সাি পবিবচবত বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

নভজাল সাি নচনাি উপায় : 

নভজাল সাি শনাক্তকিণ সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

নভজাল সাি নচনাি উপায় বভবিও 

ফসষলি সাি সুপাবিশ : 

  

সাষিি নাম 

  

                           সাষিি পবিমাপ      

১-৩ িছি ৪-৬ িছি ৭-১০ িছি ১১-১৫ িছি ১৫ িয়স ও  এি 

অবধক 

নগািি/কষম্পাি ১৫ নকবজ ২০ নকবজ ২২.৫ নকবজ ২৫নকবজ ৩০নকবজ 

ইউবিয়া ২০০ গ্রাম ৩০০ গ্রাম ৪০০ গ্রাম ৫০০ গ্রাম ৬০০ গ্রাম 

টিএসবপ ২০০ গ্রাম ২৭৫ গ্রাম ৩৫০ গ্রাম ৪৫০ গ্রাম ৮০০ গ্রাম 

এমওবপ ১৭৫ গ্রাম ২২৫ গ্রাম ২৭৫ গ্রাম ৩২৫ গ্রাম ৬২৫ গ্রাম 

বজপসাম ৪০ গ্রাম ৫০ গ্রাম ৬৫ গ্রাম ৮০ গ্রাম ১৫০ গ্রাম 

  

চািা নিাপষণি ১০-১৫ বেন আষগ ১ × ১ × ১ বমটাি গতয   বতবি কষি  তাষত নগািি/কষম্পাি ২৫-৩৫ নকবজ, টিএসবপ ৪০০-৫০০গ্রাম; এমওবপ 

১৭৫গ্রাম ভালভাষি মাটিি সাষে বমবশষয় গতয ভিাট কষি িাখন ।িবত িছি  িে যাি আষগ বিশাখ বজযষ্ঠ মাষস এিাং িে যাি নশষে আবশ্বন- কাবতযক 

মাষস  ২ বকবস্তষত সাি িষয়াগ করুন। সাি নগাড়া নেষক ২.৫ হাত দূি বেষয়  তদূি প যন্ত িালাপাল বিস্তাি কষিষছ ঐ প যন্ত মাটিি সাষে ভালভাষি 

বমবশষয় বেন। 

অনলাইন সাি সুপাবিশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

 

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


 

নসষচি তথ্য 

নসচ ব্যিস্থাপনা : 

বিষসম্বি নেষক নম মাস প যন্ত শুকষনা নমৌসুষম ১৫ বেন পিপি নিবসন পদ্ধবতষত পাবন নসচ বেষল কবচ ফল ঝিা কষম, ফলন ও ফষলি গুনগতমান 

বৃবদ্ধ পায়।  

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1: কাঁঠাল গাছ জলািদ্ধতাি িবত অতযন্ত সাংষিেনশীল বিধায় িে যায় িা অবতবিক্ত নসষচি কািষণ নকান অিস্থায় পাবন জষম োকা চলষি না। 

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : 

খিাি সম্ভািনা োকষল সকাল বিকাল গাষছি নগাঁড়ায় হালকা পাবন বেন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

 

আগাছাি তথ্য 

আগাছাি নাম : দুি যা 

আগাছা জন্মাষনাি নমৌসুম : খবিষফ নিবশ িাষড় । খিা সইষত পাষি । এবিল নেষক জুলাইষয়ি মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবি হয় ।মাঝাবি নেষক 

উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষকা িা ছায়াষত এি বিচিণ । 

আগাছাি ধিন : ব্হুিে যজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগাছা। 

িবতকাষিি উপায় : 

মাটিি অগভীষি  আগাছাি কন্দমূল বনড়াবন, নকাোল, লাঙ্গল বেষয় ও হাতষড় ত্যষল শুবকষয় নমষি নফলুন । 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : মুো / ভাোইল 

আগাছা জন্মাষনাি নমৌসুম : খবিষফ নিবশ িাষড় ।জুন নেষক অষটািষিি মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবি হয় । 

আগাছাি ধিন : িুিে যজীিী নসজ/বিরুৎ জাতীয় আগাছা। 

িবতকাষিি উপায় : 

জবম  বনয়বমত জবম প যষিক্ষণ করুন ।ষসচ ও সাি নেিাি পি নজা আসা মাত্র  বনবড়ষয় আগাছা িাছাই । 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

 

আিহাওয়া ও দুষ যাগ তথ্য 

িাাংলা মাষসি নাম : োিণ 

ইাংষিবজ মাষসি নাম : জুলাই 



ফসল ফলষনি সময়কাল : খবিফ-২ 

দুষ যাষগি নাম : খবিষফ অবতবৃবষ্ট্ 

দুষ যাগ পূি যিস্তুবত : 

কৃবে আিহাওয়াি তথ্য নপষত বিক করুন 

দুষ যাগকালীন/দুষ যাগ পিিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি  পাবন নিি কিাি ব্যিস্থা করুন।  

িস্তুবত : অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি পাবন নিি কিাি নালা িাখন। জবমি অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি পাবন নিি কিা ব্যিস্থা িাখন। 

তষথ্যি উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলি উপষ াগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

নপাকাি তথ্য 

নপাকাি নাম : কাঁঠাষলি বমবলিাগ/ছাতিা নপাকা 

নপাকা নচনাি উপায় : িড় আকাি িষল এষেি বেতয ছাতিা নপাকা িষল । ৩-৪ বমবম আকাষিি নগালাবপ/সাো িষঙ্গি, বিম্বাকাি নপষটি বেক 

খাঁজকাটা। গাষয় সাো ত্যলাি মষতা আিিণ োষক। এিা েলষেঁষধ োষক। 

ক্ষবতি ধিণ : এিা পাতা, ফষলি নিাঁটা ও িাষলি িস চুষে ননয় ফষল গাছ দুি যল হয়। নপাকাি আক্রমষন পাতা, ফল ও িাষল সাো সাো ত্যলাি মত 

নেখা  ায়। অষনক সময় বপপড়া নেখা  ায়। এি আক্রমষণ অষনক সময় পাতা ঝষি  ায়, িাল মষি  ায়, ফল শুবকষয় ঝষি পষড়, আক্রান্ত গাছ 

শুটিষমাল্ড িা কাষলা ছাতা ছত্রাক জন্মায়। 

আক্রমষণি প যায় : িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা , িগা 

নপাকাি ন সি স্তি ক্ষবত কষি : লাভ যা , পূণ য িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

কুইনালফক্স জাতীয় কীটনাশক ন মনঃকিলক্স ২৫ ইবস, নেিীকুইন ২৫ ইবস ১০ বলটাি পাবনষত ২০ বমবল বমবশষয় আক্রান্ত গাষছ নে কিষত হষি। 

অেিা ইবমিাষিাষিাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষ মন এিমায়াি অেিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটাি / ২মুখ) ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক 

নে কিষত হষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান পবিেশ যন করুন।িাগাষন জন্মাষনা আগাছা পবিষ্কাি িাখা,গ্রীষ্মকাষল িাগান ভাষলাভাষি চাে নেয়া, নফব্রুয়াবি – মাচ য মাষস গাষছি 

নগাঁড়াি মাটি নেষক ১ বমটাি উঁচুষত কাষেি চািবেষক পবলবেন বেষয় নেষক নেয়া । 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে কিা  ায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজি পাবন (১ বলটাি পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় নিষখ নেঁষক বনষত 

হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পিপি ৩ িাি নে কিষল নপাকা বনয়ন্ত্রণ কিা  ায়। এছাড়াও তামাষকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনি গুড়া (৫গ্রাম) ও 

বনষমি পাতাি িস িবত বলটাি পাবনষত বমবশষয় ব্যিহাি কিা  ায়।গাষছি নগাঁড়ায় আলকাতিা িষলপ নেয়া। 

তষথ্যি উৎস : 

ফসষলি সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, অবনন্দয িকাশ। 

নপাকাি নাম : কাঁঠাষলি জাি নপাকা 

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


নপাকা নচনাি উপায় : জাি নপাকা ১-১০ বমবম লম্বা, নিম ও বিম্বকাি । এিা হালকা নেষক গাঢ় সবুজ, নীলষচ, নিগুবন, কাষলা িষঙ্গি হষয় োষক। 

নপছষনি বেষক নপষটি ২ পাষশ ২টি বচকন নাবলকা োষক।কাষলা কাষলা পাখা োষক।এিা বিম িা িাচ্চা নেয়। গাষছি নিম ও কবচ অাংষশ েলষেঁষধ 

নেষক িস চুষে খায়। 

ক্ষবতি ধিণ : পাতা ও আগাি িস নখষয় নফষল এিাং এক ধিষনি বমবষ্ট্ িস বনঃসিণ কষি।এি আক্রমণ নিবশ হষল শুটি নমাল্ড ছত্রাষকি আক্রমন 

ঘষট এিাং গাছ মষি  ায় ।কাঁঠাষলি নক্ষষত্র চািা গাষছই মূলত ক্ষবত কষি োষক। 

আক্রমষণি প যায় : িাড়ন্ত প যায়, চািা 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : আগা , পাতা 

নপাকাি ন সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ য িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষিাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষ মন এিমায়াি অেিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটাি / ২মুখ) ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে কিষত হষি ১০ বেন পিপি ২/৩ িাি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাঁটাই কষি বেন। পবিস্কাি 

কিাি পি একটি ছত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ ভালভাষি নে করুন। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে কিা  ায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজি পাবন (১ বলটাি পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় নিষখ নেঁষক বনষত 

হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পি পি ৩ িাি নে কিষল নপাকা বনয়ন্ত্রন কিা  ায়। এছাড়াও তামাষকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনি গুড়া (৫গ্রাম) ও 

বনষমি পাতাি িস িবত বলটাি পাবনষত বমবশষয় ব্যিহাি কিা  ায়। 

তষথ্যি উৎস : 

ফষলি সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, অবনন্দয িকাশ। 

নপাকাি নাম : কাঁঠাষলি ফলবছদ্রকািী নপাকা 

নপাকা নচনাি উপায় : পূণ যাঙ্গ মষেি িঙ হালকা িাোবম। পাখাি উপি প যায়ক্রষম গাঢ় িাোবম নছাট নছাট োগ নেখা  ায়। কীড়াি নেষহি িবত খষে 

পশম িা শু ুঁয়া আষছ। 

ক্ষবতি ধিণ : ফষল বছদ্র, বছষদ্র নপাকাি মল ও কাষলা োগ নেখা  ায়।ফল কাটষল নভতষি কীড়া নেখা  ায়। 

আক্রমষণি প যায় : ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : ফল 

নপাকাি ন সি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপািষমবিন জাতীয় কীটনাশক ( ন মন: কট িা বিপকি য িা বসমবুস িা নফনম িা আবিষভা ১০ ইবস ১০ বমবলবলটাি)িবত ১০ বলটাি পাবনষত 

বমবশষয় ১০ বেন পিপি ২-৩ িাি পুষিা গাষছ নে করুন।ষে কিাি ১৫ বেষনি মষধ্য কাঁঠাল নতালা িা খাওয়া  াষিনা । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

http://pest2.bengalsols.com/
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পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাঁটাই কষি বেন। 

অন্যান্য : 

ঝষি পড়া কাঁঠাল সাংগ্রহ কষি মাটিষত পু ুঁষত নফলষত হষি । কাঁঠাষলি সাংখ্যা নিবশ হষল পাতলা কষি বেষত হষি।পাশাপাবশ নলষগ োকা দুটি কাঁঠালষক 

কাঠি বেষয় ফাঁক কষি বেষত হষি।িােবমক ভাষি বছষদ্র বশক িা িড় সু ুঁই ঢুবকষয় খ ুঁবচষয় নভতষিি নপাকা নমষি নফলা  ায় । ফল ব্যাবগাং কিষত হষি। 

তষথ্যি উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলি ক্ষবতকািক নপাকামাকড় েমন কীটতি বিভাগ িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। ফষলি সমবিত 

িালাই ব্যিস্থাপনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, অবনন্দয িকাশ। 

নপাকাি নাম : কাঁঠাষলি নস্কল নপাকা 

নপাকা নচনাি উপায় : ২-৩ বমবম বিম্বাকৃবতি িাোবম নেষক ধূসি িষঙি নপাকা িাচ্চাসহ েল নিষধ গাষছি িাষল শক্ত কষি নলষগ োষক। নখালস 

আঁষশি মষতা। 

ক্ষবতি ধিণ : নছাট আকৃবতি এ নপাকা গাষছি পাতা, পাতাি নিাঁটা, কবচ িগা এিাং ফল হষত িস চুষে নখষয় গাষছি ক্ষবত কষি । এিা দু’ভাষি ক্ষবত 

কষি োষক । ফষল আক্রান্ত পাতা, িগা ও ফষলি উপি হলষে োগ নেখা  ায় । 

আক্রমষণি প যায় : িাড়ন্ত প যায়, ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাে , পাতা , িগা , ফল 

নপাকাি ন সি স্তি ক্ষবত কষি : লাভ যা , পূণ য িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমষণি মাত্রা নিবশ হষল নফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( ন মন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটাি) িবত ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় 

নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাঁটাই কষি বেন। 

অন্যান্য : 

সম্ভি হষল নপাকাসহ আক্রান্ত অাংশ অপসািণ করুন। হাত বেষয় বপষে িা ব্রাশ বেষয় ঘষে নপাকা বনষচ নফষল নমষি নফলুন। 

তষথ্যি উৎস : 

ফসষলি বিবভন্ন ক্ষবতকািক নপাকামাকড় ও তাষেি সমবিত েমন ব্যিস্থাপনা,কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,২০০৮। 

নপাকাি নাম : কাঁঠাষলি উঁইষপাকা 

নপাকা নচনাি উপায় : দুষধি মত সাো বিঁপড়াি মষতা নেখষত। নকান নকান নপাকাি পাখা আষছ। েলিদ্ধভাষি োষক। িাবণি নেহ নিবশ িড়,িায় ৫-

১০ নসবম লম্বা, চওড়া ১-২ নসবম 

ক্ষবতি ধিণ : কখনও কখনও বশকড় ও কান্ড নখষয় ক্ষবত কষি। 

আক্রমষণি প যায় : িাড়ন্ত প যায়, ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাে , বশকড় 
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নপাকাি ন সি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ য িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

অবত আক্রমষণ নিািপাইবিফস গ্রুষপি কীটনাশক ন মন: িাস যিান ৫ বমবল./ বল হাষি পাবনষত বমবশষয় কাষন্ড ও নগাড়াি মাটিষত নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন 

।পবিস্কাি কিাি পি একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বািা পুষিা গাছ ভালভাষি নে করুন।বনয়বমত িাগান পবিেশ যন করুন। 

অন্যান্য : 

িাণী নপাকাসহ উঁইষপাকাি বেবি ধ্বাংস করুন।মাটিি হাবড়ষত পাট কাঠি, বধঞ্চা নিষখ জবমষত পু ুঁষতখাদ্য ফাঁে ব্যিহাি কষি উঁইষপাকাগুষলা তাষত 

জমষল তা নমষি নফলুন। নাস যাবিষত নসচ বেষয় কষয়কবেন পাবন ধষি িাখন ।গাষছ উঁইষপাকাি মাটি সবিষয় বেষয় নপাকা নমষি নফলা সম্ভি হষল পাবন 

বেষয় ধুইষয় গাছ পবিস্কাি কষি বেন । 

তষথ্যি উৎস : 

ফসষলি বিবভন্ন ক্ষবতকািক নপাকামাকড় ও তাষেি সমবিত েমন ব্যিস্থাপনা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০০৮। 

নিাষগি তথ্য 

নিাষগি নাম : কাঠাষলি নিম পচা নিাগ 

নিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : মুবচ ও ফল পষচ  ায়। কবচ ফষলি গাষয় িাোবম োগ পষড় নশষে আক্রান্ত ফল ঝষি  ায়।িড় ফষল কালষচ িাোবম নছাপ ধষি পচন 

শুরু হয়। 

ফসষলি ন  প যাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

মুবচ ধিাি আষগ ও পি ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (িায়ষেন এম-৪৫/ নপনষকাষজি/ ইষন্ডাবফল এম-৪ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম 

বমবশষয়) অেিা কাষি যন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন-এমষকাবজম ২০ গ্রাম)১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পিপি ২-৩ িাি নশে বিষকষল 

নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

আক্রান্ত ও ঝিা মুবচ এিাং ফল সাংগ্রহ কষি নষ্ট্ করুন। 

অন্যান্য : 

ফল পাকাি পি ভাল কষি পাবনষত ধুষয় পবিস্কাি করুন,সম্ভি হষল হাষত সহয হয় এমন গিম পাবনষত চুবিষয় বনন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

নিাষগি নাম : কাঠাষলি পাতাি োগষিাগ 
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নিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : এ নিাষগ পাতায় নপাড়া োগ নেখা  ায়। োষগি মাঝ ধুসি এিাং োষগি বকনািা গাঢ় িাোবম। চািা গাছ এ নিাষগ নিবশ আক্রান্ত হয়। 

ফসষলি ন  প যাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প যায় , ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (িায়ষেন এম-৪৫/ নপনষকাষজি/ ইষন্ডাবফল এম-৪ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম বমবশষয়) অেিা কাষি যন্ডাবজম 

জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষ মন-এমষকাবজম ২০ গ্রাম)১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পিপি ২-৩ িাি নশে বিষকষল নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

পূি য-িস্তুবত : 

নিাগমুক্ত িীজ ও চািা ব্যিহাি করুন।ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল 

পালা ছাটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন । বনয়বমত িাগান পবিেশ যন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

নিাষগি নাম : কাঠাষলি গাষমাবসস/ িস িা আঠা ঝিা নিাগ 

নিাষগি কািণ : শিীিবৃিীয়, নপাকাি আক্রমণ িা ছত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : কান্ড নফষট িস িা লাল কে নিি হয়।পচন ধষি, নশষে গাছ িা গাষছি অাংশ মষি  ায়। 

ফসষলি ন  প যাষয় আক্রমণ কষি : িাড়ন্ত প যায় , ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : কাে 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রান্ত িাকল নেঁষছ নিাে য নপি িা আলকাতিা লাবগষয় বেন।অেিা কপাি অবক্সষিািাইি নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাঁটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন 

।বনয়বমত িাগান পবিেশ যন করুন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

নিাষগি নাম : কাঁঠাষলি মুবচ পচা নিাগ 

নিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : িেষম ফষলি/ মুবচি গাষয় িাোবম োগ হয় তািপি আষস্ত আষস্ত কালষচ হষয় পষচ  ায় । পচা অাংষশ অষনক সময় ছত্রাষকি সাো 

মাইষসবলয়াম নেখা  ায়।বৃবষ্ট্ ও ঝষড়া িাতাষস এ নিাগ িাষড়। 

http://pest2.bengalsols.com/
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ফসষলি ন  প যাষয় আক্রমণ কষি : ফষলি িাড়ন্ত প যায় 

ফসষলি ন  অাংষশ আক্রমণ কষি : ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (িায়ষেন এম-৪৫/ইষন্ডাবফল এম-৪ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম বমবশষয়) অেিা কাষি যন্ডাবজম জাতীয় 

ছত্রাকনাশক (ষ মন-এমষকাবজম ২০ গ্রাম) ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পিপি ২-৩ িাি নশে বিষকষল নে করুন। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষথ্যি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

পূি য-িস্তুবত : 

ফল সাংগ্রহ নশে হষল গাষছি মিা িালপালা, ফষলি নিাঁটা, নিাগ িা নপাকা আক্রান্ত িাল পালা ও অবতঘন িাল পালা ছাটাই কষি পবিস্কাি কষি বেন 

।পবিস্কাি কিাি পি একটি ছত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক বেষয় পুষিা গাছ ভালভাষি নে করুন।বনয়বমত িাগান পবিেশ যন করুন।ষগাঁড়ায় ধিা 

কাঁঠাল  াষত মাটিি স্পশ য না পায় নসবেষক নখয়াল িাখষত হষি। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত মুবচ ও ফল সাংগ্রহ কষি পুষড় নফলা িা মাটি পুষত নফলুন। ফল নিবশ ঘন োকষল পাতলা কষি বেন। 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। ফষলি নিাগ, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, িান্ত িকাশ। 

ফসল নতালা এিাং সাংিক্ষষণি তথ্য 

ফসল নতালা : িসষন্তি শুরু নেষক গ্রীষ্মকাষলি িেম প যন্ত ইঁষচাি কাঁঠাল নতালা  ায়।জাত নভষে ৯০-১১০ বেষন কাঁঠাল পুষ্ট্ হয়। তখন কাঁটা মসৃণ 

হয়,ফল উজ্জল হয়। সািধাষন নিাঁটা নকষট কাঁঠাল পাড়ষত হয়। পুষ্ট্ কাঁঠাল ঘষি িাখষল নপষক  ায়। 

ফসল সাংিক্ষষণি পূষি য : 

ফল নতালাি পি ঘষি নতালাি আষগ কষয়ক ঘণ্টা নিাষে নিষখ বেষল পাকাি সময় তিাবিত হয়।  

সাংিক্ষণ : কাঁঠাষলি িীজ ভাষলাভাষি নিাষে শুবকষয় িাখা  ায়। তষি তাষক অাংকুষিাদ্গম ক্ষমতা অষনক কষম  ায় ও িীজ পচা শুরু হয়। কাঁঠাষলি 

িীবচ পাবনষত না ধুষয় শুকষনা ছাই মাবখষয় শুবকষয় ছাই বেষয় মজুে কিষল সাংিক্ষণ কাল িাষড় ও মান ভাল হয়। স্বাভাবিক ঘষি কাঁঠাল কষয়কবেন 

িাখা  ায়। তষি পাকা কাঁঠাল িাখা  ায় না। কাঁঠালষক কখষনা বহমাগাষি িাখা হয় না। তষি ১১.১-১২.৭ বিবগ্র নসবন্টষগ্রি তাপমাত্রায় ও ৮৫-৯০% 

আষপবক্ষক আদ্র যতা যুক্ত ঘষি কাঁঠালষক ৬ সপ্তাহ প যন্ত সাংিক্ষণ কিা  ায়। 

তষথ্যি উৎস : 

িাষিা মাস ফল উৎপােন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, পিাগ িকাশনী। 

িীজ উৎপােন এিাং সাংিক্ষষণি তথ্য 

িীজ উৎপােন : 

মধ্য বজষ্ঠয নেষক মধ্য োিণ (জুন-আগি) মাষস চািা নিাপণ কিষত হয়।সাধািণত িীজ নেষক চািা বতবি কিা হয়। িীজ নেষক চািা বতিীি নক্ষষত্র 

িড় পুষ্ট্ িীজ সাংগ্রহ কষি সাষে সাষে  িা  ছাই নমষখ ২/৩ বেন ছায়ায় শুবকষয় িপন কিষল ২০-২৫ বেন পষি চািা গজাষি। ১০-১২ মাষসি চািা 

 ষেি সাষে ত্যষল জবম নিাপণ কিষত হষি।কলষমি মাধ্যষমও কাঁঠাষলি চািা বতিী কিষত পাষিন।ষছাট অিস্থায় চািা/কলম লাগাষনাি পি নছাট 

নছাট শাখা নকষট বেষল কান্ড লম্বা হয়। িড় গাষছি মিা িাল, বভতষিি নছাট নছাট শাখা, পূি যিতী িছষিি কাঁঠাষলি নিাঁটাি অিবশষ্ট্ অাংশ নকষট বেষল 

ফলন নিবশ হয়। 

িীজ সাংিক্ষণ: 

সাধািণ ভাষি নিবশ বেন িীজ সাংিক্ষণ কিা  ায় না।ছাই নমষখ ২/৩ বেন ছায়ায় শুবকষয়   ায়। 

http://pest2.bengalsols.com/
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তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

কৃবে উপকিণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

বিশ্বস্ত নাস যাবি িা হটিকালচাি নেষক চািা  সাংগ্রহ করুন।  

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ যাষিশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়ষকষেি তথ্য নপষত বিক করুন 

সাি ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবিবস এি সাি  বিক্রয় নকে। সিকাি অনুষমাবেত সাি বিলাি।  নগািি/ বজি সাি িাবপ্ত সাষপষক্ষ।  িালাইনাশক  স্থানীয় িাজাষি পাওয়া  ায়।    

সাি বিলাি এি বিস্তাবিত তথ্য নপষত বিক করুন  

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, নসষেম্বি, ২০১৭। 

 

খামাি  ন্ত্রপাবতি তথ্য 

 ষন্ত্রি নাম : খিবপ/বনড়াবন/কাঁবচ/হাসুয়া 

ফসল : কাঁঠাল 

 ষন্ত্রি ধিন : অন্যান্য 

 ষন্ত্রি পবিচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

 ষন্ত্রি ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

 ষন্ত্রি উপকাবিতা : 

 আগাছা িাছাই। ফসল নতালা ও পবিচ যা।  

 ষন্ত্রি বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহষজ িহন ন াগ্য 

িক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষিি পি মাটি ও পাবন নেষক পবিষ্কাি কষি িাখন। 

তষথ্যি উৎস : 

খামাি  াবন্ত্রকীকিন এি মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প যায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসািণ অবধেপ্তি (বিএই), খামািিাড়ী, ফাম যষগট, 

োকা-১২১৫। জানুয়াবি , ২০১৮। 

িাজািজাত কিষণি তথ্য 

িোগত ফসল পবিিহন ব্যিস্থা : 

িাঁষশি ঝুবড় িা খাবচ ভবতয কষি বিক্সা, ভযান, নঠলাগাবড়, ননৌকাষত কষি পবিিহণ কিা  ায় । 

আধুবনক ফসল পবিিহন ব্যিস্থা : 

গাছ নেষক  কাঁঠাল  পাড়াি পি সিাসবি িাঁষশি ঝুবড় িা খাবচ , প্লাবিষকি নট্র, কাষঠি িাক্স  ভবতয কষি বমবন ট্রাক, ট্রাক, কাষগ যা, ইবঞ্জন চাবলত ননৌকা, 

লঞ্চ ইতযাবে  ানিাহষনি সাহাষে গন্তব্যস্থাষন পাঠাষত হষি । 
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িোগত িাজািজাত কিণ : 

িাঁষশি ঝুবড়ষত কষি মাোয়, ভাষি কষি কাঁষধ, বিক্সায়, ননৌকায় কষি স্থানীয় হাট িাজাষি। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজািজাত কিণ : 

নপৌুঁছাষনাি সাষে সাষে ঝুবড়,  খাবচ িা নট্র নেষক কাঁঠাল নিি কষি নফলষত হষি৷  তষি িাক্স এমনভাষি িানাষত হষি  াষত সহষজ িাষক্সি নভতি 

আষলা িাতাস আসা- াওয়া কিষত পাষি৷ িঁচা ও নিাগাক্রান্ত কাঁঠাল  একই ঝুবড়/িাষক্স িাখা ঠিক নয়৷ এষত ভাল কাঁঠাল  সহষজই নষ্ট্ হষয়  ায়৷ 

তাই এগুষলা িাছাই কষি নফলষত হষি। সুন্দি ঝুবড়ষত কষি সাবজষয় বিবক্র কিষত হষি।  

ফসল িাজািজাতকিষনি বিস্তাবিত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যি উৎস : 

কৃবে িাতযা, জুন, ২০১৫ -কৃবেবিে এম এনামুল হক িাক্তন মহাপবিচালক, কৃবে সম্প্রসািণ অবধেপ্তি। 
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