
ধনিয়া চাষের নিস্তানরত নিিরণী 

ফসষের জাত পনরনচনত 

জাষতর িাম : িানর ধনিয়া-১ 

জিনিয় িাম : নিই 

উদ্ভািিকারী িনতষ্ঠাি : িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট (িানর) 

গড় জীিিকাে িায ়(নেি): ১১৫ 

ফেষির গুণগত বিনশষ্ট্য : িীজ নিম্বাকার হেষেষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিনশষ্ট্য : 

িীজ িপষির ৩০-৩৫ নেি পর নেষকই পাতা ব্যিহার করা যায়। 

শতক িনত ফেি (ষকনজ) : ৬.৮ - ৮.০ 

নহক্টর িনত ফেি (টি) : পাতাাঃ ৫.০০-৭.৫০; িীজাঃ ১.৭০-২.০০ 

িনত শতক িীজতোয় িীষজর পনরমাি : ৮০ - ১০০ 

উপষযাগী ভূনমর নেণী : মাঝানর উচু 

উপষযাগী মাটি : নিষে-নোআঁশ, এষটে-নোআঁশ 

উৎপােষির নমৌসুম : সারা িছর 

িপষির উপযুক্ত সময় : 

আনিি নেষক মধ্য কানতিক (অষক্টাির)। এনিে-জুি মাষসর তীব্র গরম িাে নেষয় িায় সারা িছর। 

ফসে নতাোর সময় : 

পাতাাঃ ৩০-৩৫ নেষি; িীজাঃ ১১০-১২০নেষি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, খণ্ড-২, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর িাম : িানর ধনিয়া-২ 

জিনিয় িাম : নিই 

উদ্ভািিকারী িনতষ্ঠাি : িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট (িানর) 

গড় জীিিকাে িায ়(নেি): ১২০ 

ফেষির গুণগত বিনশষ্ট্য : িীজ মাঝানর আকাষরর। ১০০০ িীষজর গড় ওজি ১১.৫৩ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিনশষ্ট্য : 

গাছ িনত পাতার সাংখ্যা ১৮-২১ টি। গাষছ গড় আষম্বে ৬৩ টি। িীজ িপষির ৩০-৩৫ নেি পর নেষকই পাতা ব্যািহার করা যায়। 

শতক িনত ফেি (ষকনজ) : ৬.৮ - ৮.০ 

নহক্টর িনত ফেি (টি) : পাতাাঃ ৫.০০-৭.৫০; িীজাঃ ১.৭০-২.০০ 

িনত শতক িীজতোয় িীষজর পনরমাি : ৮০ - ১০০ 

উপষযাগী ভূনমর নেণী : মাঝানর উচু 



উপষযাগী মাটি : নিষে-নোআঁশ, এষটে-নোআঁশ 

উৎপােষির নমৌসুম : রনি 

িপষির উপযুক্ত সময় : 

আনিি নেষক মধ্য কানতিক (অষক্টাির)। এনিে-জুি মাষসর তীব্র গরম িাে নেষয় িায় সারা িছর। 

ফসে নতাোর সময় : 

পাতাাঃ ৩০-৩৫ নেষি।  িীজাঃ ১১০-১২০নেষি।  

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, খণ্ড-২, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর িাম : সুগন্ধা 

জিনিয় িাম : নিই 

উদ্ভািিকারী িনতষ্ঠাি : োে তীর সীি নেনমষটি নকাম্পানি কতৃক আমোনিকৃত। 

গড় জীিিকাে িায ়(নেি): ১২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিনশষ্ট্য : 

নেরীষত ফুে আষস, সুগন্ধ অষিক সময় পয িন্ত োষক। 

শতক িনত ফেি (ষকনজ) : ২০ - ৩০ 

নহক্টর িনত ফেি (টি) : পাতাাঃ ৫.০০-৭.৫০ 

িনত শতক িীজতোয় িীষজর পনরমাি : ৫০ গ্রাম - ৫১ গ্রাম 

উপষযাগী ভূনমর নেণী : মাঝানর উচু 

উপষযাগী মাটি : নিষে-নোআঁশ, এষটে-নোআঁশ 

উৎপােষির নমৌসুম : সারা িছর 

িপষির উপযুক্ত সময় : 

 এনিে-জুি মাষসর তীব্র গরম িাে নেষয় িায় সারা িছর। 

ফসে নতাোর সময় : 

পাতাাঃ ৩০-৩৫ নেষি; িীজাঃ ১১০-১২০নেষি। 

তষের উৎস : 

োে তীর সীি নেনমষটি নেফষেট। 

জাষতর িাম : এেনি-৬০ 

জিনিয় িাম : নিই 

উদ্ভািিকারী িনতষ্ঠাি : োে তীর সীি নেনমষটি নকাম্পানি কতৃক আমোনিকৃত। 

গড় জীিিকাে িায ়(নেি): ১২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিনশষ্ট্য : 

উজ্জ্বে সবুজ িষণ ির, নেরীষত ফুে আষস, সুগন্ধযুক্ত। 



শতক িনত ফেি (ষকনজ) : ২০ - ৩০ 

নহক্টর িনত ফেি (টি) : পাতা ৫.০০-৭.৫০ 

িনত শতক িীজতোয় িীষজর পনরমাি : ৫০ গ্রাম - ৫২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূনমর নেণী : মাঝানর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটে-নোআঁশ 

উৎপােষির নমৌসুম : সারা িছর 

িপষির উপযুক্ত সময় : 

 এনিে-জুি মাষসর তীব্র গরম িাে নেষয় িায় সারা িছর। 

ফসে নতাোর সময় : 

পাতাাঃ ৩০-৩৫ নেষি; িীজাঃ ১১০-১২০নেষি। 

তষের উৎস : 

োে তীর সীি নেনমষটি নেফষেট। 

জাষতর িাম : এেনি-৬৫ 

জিনিয় িাম : নিই 

উদ্ভািিকারী িনতষ্ঠাি : োে তীর সীি নেনমষটি নকাম্পানি কতৃক আমোনিকৃত। 

গড় জীিিকাে িায ়(নেি): ১২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিনশষ্ট্য : 

নেরীষত ফুে আষস, সুগন্ধযুক্ত। 

শতক িনত ফেি (ষকনজ) : ২০ - ৩০ 

নহক্টর িনত ফেি (টি) : পাতাাঃ ৫.০০-৭.৫০ 

িনত শতক িীজতোয় িীষজর পনরমাি : ৫০ গ্রাম - ৫২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূনমর নেণী : মাঝানর উচু 

উপষযাগী মাটি : নিষে-নোআঁশ, এষটে-নোআঁশ 

উৎপােষির নমৌসুম : সারা িছর 

িপষির উপযুক্ত সময় : 

এনিে-জুি মাষসর তীব্র গরম িাে নেষয় িায় সারা িছর। 

ফসে নতাোর সময় : 

পাতাাঃ ৩০-৩৫ নেষি; িীজাঃ ১১০-১২০নেষি। 

তষের উৎস : 

োে তীর সীি নেনমষটি নেফষেট। 

 

ফসষের পুনষ্ট্ মাি 

ধনিয়া পাতা নিটানমি ‘এ’ এিাং কযাষরাটিি সমৃদ্ধ। ধনিয়া মসো হষেও এষত অষিক নিটানমি রষয়ষছ। 



তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ ও িীজতো 

িণ িিা : মাটির িকার নিষে ৪-৬ টি চাে ও মই নেষয় জনম বতনর করষত হষি। 

িীজতো িস্তুতকরণ : সানর িা নিি পদ্ধনতষত িীজ নিািার জন্য নিঘা িনত ১.৩-১.৬ নকনজ িীজ িষয়াজি। নছটিষয় নিািার জন্য নবিগগুি 

িীষজর িষয়াজি। ধনিয়া নমে ফসে নহষসষি সানর পদ্ধনতষত িপষির জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম িীষজর িষয়াজি। 

 

িীজতো পনরচচ িা : ধনিয়া নমে ফসে নহষসষি সানর পদ্ধনতষত িপষির জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম িীষজর িষয়াজি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িপি/ষরাপণ পদ্ধনত 

িণ িিা : মাটির িকার নিষে ৪-৬ টি চাে ও মই নেষয় জনম বতনর করষত হষি। 

চােপদ্ধনত : 

সানর িা নিি পদ্ধনতষত িীজ নিািার জন্য নহক্টর িনত ৮-১০ নকনজ িা নিঘা িনত ১.০-১.৩ নকনজ িীজ িষয়াজি। নছটিষয় নিািার জন্য নবিগগুি 

িীষজর িষয়াজি। ধনিয়া নমে ফসে নহষসষি সানর পদ্ধনতষত িপষির জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম িীষজর িষয়াজি। 

জনম নশাধি সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

িীজ নশাধি সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপিা 

মৃনিকা : 

উঁচু, পানি জষমিা এমি নিষে নোআঁশ নেষক এষটে নোআঁশ মাটি। 

মৃনিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকািা : 

মৃনিকা সম্পে উন্নয়ি ইিনিটিউট নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

সার পনরনচনত : 

সার পনরনচনত নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

নিজাে সার নচিার উপায় : 

নিজাে সার শিাক্তকরণ সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

নিজাে সার নচিার উপায় নিনিও 

ফসষের সার সুপানরশ : 

ফসষের সার সুপানরশ  (শতক  িনত) ফসষের সার সুপানরশ  (নহক্টর িনত) 

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


পচা নগাির/কষম্পাি  ২০ নকনজ  

ইউনরয়া  ০.৬১-০.৭৩ নকনজ 

টিএসনপ  ০.৪৪-০.৫৩ নকনজ 

এমওনপ/পটাশ  ০.৩৬-০.৪৪ নকনজ। 

  

সমুেয় কষম্পাি ও টিএসনপ এিাং অষধ িক পটাশ জনম বতরীর সময় 

িষয়াগ করষত হষি। ইউনরয়া ও অিনশষ্ট্ পটাশ দুই নকনস্তষত িীজ 

িপষির ২৫ এিাং ৪০ নেি পর িষয়াগ করষত হষি। 

  

জনম বতরীর সময় পচা নগাির/কষম্পাি ৫ টি নিএনপ/টিএসনপ 

১১০-১৩০নকনজ ও এমওনপ ৪৫-৫৫ নকনজ িষয়াগ করুি। 

িীজ িপষির ২৫ নেি পর ইউনরয়া ৭৫-৯০ নকনজ  ও এমওনপ 

২২.৫০-২৭.৫০ নকনজ িষয়াগ করুি। 

িীজ িপষির ৪০ নেি পর আিার ইউনরয়া ৭৫-৯০ নকনজ ও 

এমওনপ ২২.৫০-২৭.৫০ নকনজ িষয়াগ করুি। 

িনত নকনজ নিএনপ সার ব্যিহাষরর জন্য ৪০০ গ্রাম ইউনরয়া 

কনমষয় নেি। মাটির উি িরতা িা মাটি পরীক্ষা কষর সার নেষে 

সাষরর মাত্রা নস অনুপাষত কম  নিনশ করুি। 

  

অিোইি সার সুপানরশ নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নসচ ব্যিস্থাপিা 

নসচ ব্যিস্থাপিা : 

পাতা সাংগ্রষহর জন্য ধনিয়ার চাে করষে ৩/৪ নেি পর পর হােকািাি পানি নসচ নেি।  

নসচ ও নিকাশ পদ্ধনত : 

ধনিয়ার জনমষত পানি নিষ্কাশষির ব্যিস্থা োকষত হষি। িনতিার নসষচর পর ’নজা’আসা মাত্র মাটির চটা নিষে নেি। গ্রীমকাকাষে িীজ নফোর 

পর নিষির উপর হােকা কষর খড় নিনছষয় নেি, এষত নসচ িা বৃনষ্ট্র পানির নছটিষয় পাতায় মাটি োগষত পাষর িা। 

েিণাক্ত এোকায় নসচ িযুনক্ত : 

কেনস িা ঝাঁঝনর নেষয় ঝরিা নসচ নেি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আগাছা ব্যিস্থাপিা 

আগাছার িাম : িথুয়া ও কাঁটািষট 

আগাছা জন্মাষিার নমৌসুম : সারা িছর। রনি। 

িনতকাষরর উপায় : 

গিীর চাে। িাছাই। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

আগাছার িাম : চাপড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাষিার নমৌসুম : খনরষফ নিনশ িাষড়। নম নেষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে নফাষট ও িীজ িাড়নত হয়। 

িনতকাষরর উপায় : 

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


মাটির অগিীষর আগাছার নশকড় নিড়ানি নেষয় ও হাতষড় তুষে শুনকষয় নমষর নফলুি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

আগাছার িাম : মুো / িাোইে 

আগাছা জন্মাষিার নমৌসুম : খনরষফ নিনশ িাষড়। জুি নেষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুে নফাষট ও িীজ িাড়নত হয়। 

িনতকাষরর উপায় : 

জনম নিয়নমত জনম পয িষিক্ষণ করুি। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র  নিনড়ষয় আগাছা িাছাই। চারা গজাষিার ২০-২৫ নেি পর 

আগাছা েমি করষত হষি। গাছ খুি ঘি োকষে পাতো কষর নেষত হষি। নক্ষষত ২ নেষক ৩ িার নিি়ানি নেষয় জনমর আগাছা পনরষ্কার কষর 

নেষত হষি। নিি়ানি নেয়ার সময় গাষছর নশকষি়র নকাষিা ক্ষনত করা যাষি িা। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আিহাওয়া ও দূষয িাগ ব্যিস্থাপিা 

িাাংো মাষসর িাম : বজযষ্ঠ 

ইাংষরনজ মাষসর িাম : জুি 

দুষয িাষগর িাম : অনতবৃনষ্ট্ জনিত জোিদ্ধতা 

দুষয িাগ পূি িিস্তুনত : 

জনমর পানি নির করার জন্য িাো বতনরর িস্তুনত রাখুি। 

দুষয িাগকােীি/দুষয িাগ পরিতী িস্তুনত : 

জনমর পানি নির করার জন্য িাো নকষট নেি। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : নিনিন্ন নমনিয়ায় আিহাওয়া িাতিা নশািা। 

িস্তুনত : জোিদ্ধতা অসহিীয় নিধায় িাো বতনরর ব্যিস্থা নিি। 

তষের উৎস : 

েনক্ষণাঞ্চষের উপষযাগী কৃনে িযুনক্ত, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা কাউনিে, িষিম্বর, ২০১৩। 

 

 

ফসষের নপাকামাকড় 

নপাকার িাম : নিছাষপাকা 

নপাকার স্থািীয় িাম : : নিই 

নপাকা নচিার উপায় : পূণ ি িয়স্ক নপাকা এক ধরষণর। পাতার গাষয় নিম পাষড়। নিম ফুষট কীড়া েেিদ্ধ িাষি পাতা নখষত োষক। কীড়ার 

মাো কাষো, নিারাকাটা গাষয় অসাংখ্য শু ুঁয়া োষক। 

ক্ষনতর ধরণ : পাতার উষটা নপষের সবুজ অাংশ নখষয় পাতাষক সাো পাতো পে িার মত কষর নফষে। এরা সারা মাষে ছনড়ষয় পষড় এিাং পুষরা 

পাতা নখষয় ফসষের ব্যাপক ক্ষনত কষর। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষনত কষর : কীড়া 



ব্যিস্থাপিা : 

আক্রমণ নিনশ হষে এমাষমক্টীি নিিষজাষয়ট জাতীয় কীটিাশক (ষযমি নিাষিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমনিি জাতীয় কীটিাশক 

(ষযমি-নরপকি ি অেিা নসমবুশ ২০ নমনেনেটার / ৪মুখ) িনত ১০ নেটার পানিষত নমনশষয় িনত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ নেি পরপর ২ 

িার নে করষত হষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বি করষত হষি। 

িাোইিাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

িাোইিাশষকর নিস্তানরত তষের জন্য নিনজট করুি   

পূি ি-িস্তুনত : 

জনমর আশপাশ পনরচ্ছন্ন রাখুি। নিয়নমত মাে পনরেশ িি কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা নিি। 

অন্যান্য : 

কীড়াসহ গাছ নেষক পাতা নছষড় নিষয় পা নেষয় নপষে নপাকা নমষর নফেষত হষি। ছনড়ষয পড়া িড় কীড়াগুষোষক ধষর ধষর নমষর নফেষত 

হষি। এিাষি অনত সহষজই এ নপাকা েমি করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমনিত িাোই ব্যিস্থাপিা ও নিনিন্ন ফসষের ক্ষনতকারক নপাকামাকড় েমি, কীটতত্ত্ব নিিাগ, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ২০১৭। 

নপাকার িাম : জাি নপাকা 

নপাকার স্থািীয় িাম : : নিই 

নপাকা নচিার উপায় : ১.০-১.৫নমনম েম্বা ও নিম্বাকার। রাং সবুজ িা গাঢ় িীে। নেহ িরম। নেষে্র নপছষি দুই পাষশ সরু িানেকা আষছ। েে 

নেঁষধ িগা ও িতুি পাতায় োষক। 

ক্ষনতর ধরণ : এ নপাকা গাষছর কনচ পাতা ও িগার রস শুষে নখষয় গাছষক দুি িে কষর নফষে। এর আক্রমণ নিনশ হষে শুটি নমাল্ড ছত্রাষকর 

আক্রমণ ঘষট এিাং গাছ মষর যায়। নিঁপড়ার উপনস্থনত জাি নপাকার উপনস্থনতষক জািাি নেয়। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : িগা , কনচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষনত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপিা : 

আক্রমণ নিনশ হষে ইনমিাষিাষরানিি জাতীয় কীটিাশক (ষযমি এিমায়ার অেিা ইনমটাফ অেিা টিষিা ৭-১০ নমনেনেটার / ২মুখ) ১০ 

নেটার পানিষত নমনশষয় িনত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ নেি পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বি করষত হষি। 

িাোইিাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

িাোইিাশষকর নিস্তানরত তষের জন্য নিনজট করুি          

পূি ি-িস্তুনত : 

জনম পনরে িশণ করুি। আগাম িীজ িপি করুি। সুেম সার ব্যিহার করুি। পাতা খিার উপষযাগী হষে তুষে নফলুি। িেম অিস্থায় হাত নেষয় 

নপষশ নপাকা নমষর নফলুি। আক্রান্ত গাছ অপসারণ করুি। পরষিাজী িানণ নযমি : নেনিিাি িনিটে, মাকড়শার োেি করুি। 

অন্যান্য : 

িােনমক অিস্থায় শুকষিা ছাই িষয়াগ করা,হলুে রষের ফাঁে ব্যিহার করা, তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষির গুড়া (৫গ্রাম) ও নিষমর 

পাতার রস িনত নেটার পানিষত নমনশষয় ব্যিহার করা। 

তষের উৎস : 

সমনিত িাোই ব্যিস্থাপিা ও নিনিন্ন ফসষের ক্ষনতকারক নপাকামাকড় েমি, কীটতত্ত্ব নিিাগ, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসষের নরাগ 

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/


নরাষগর িাম : ধনিয়া পাতার োগ নরাগ 

নরাষগর স্থািীয় িাম : নিই 

নরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষনতর ধরণ : িেষম পাতায় হলুে রাংষয়র োগ পষড় এিাং তা পষর সাো হষয় যায়। োগগুষো একত্র হষে সম্পূণ ি পাতাটি িষ্ট্ হয়। নরাষগর 

জীিানু িাতাস বিগারা ছড়ায়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপিা : 

কাষি িন্ডানজম জাতীয় িাোইিাসক (এইমষকানজম/ষিাইি ২০ গ্রাম ১০ নেটার পানিষত নমনশষয়) ১০ নেি পর পর ২-৩ িার নে করুি। ঔেধ 

নে করায় সতকিতা অিেম্বি করষত হষি। 

িাোইিাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি নিস্তানরত জািষত নিক করুি 

িাোইিাশষকর নিস্তানরত তষের জন্য নিনজট করুি 

পূি ি-িস্তুনত : 

সুস্থ গাছ নেষক িীজ সাংগ্রহ করুি। সুেম সার ব্যিহার করুি। আগাম িীজ িপি করুি। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ 

সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষেরিাোইব্যিস্থাপিা, নমাাঃহাসানুররহমাি, নবিগতীয়সাংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩। 

 

ফসে সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

ফসে নতাো : পাতা ফসষের জন্য চারা গজাষিার ১০-১৫ নেি পর িনত সানরষত ৫ নসনম. পর পর একটি চারা নরষখ িাকীগুষো তুষে নফলুি। 

পাতার জন্য ধনিয়া চাষের নিোয় ৬০ নেষির মষধ্য ফসে সাংগ্রহ করুি। এরপর একই জনমষত ২০% কম সার িষয়াগ কষর আিার এ 

ফসষের চাে করা যায়। 

িনক্রয়াজাতকরণ : 

চারা তুষে তা নশকড় ও িষ্ট্ পাতা িাছাই কষর তাজা পাতা আঁটি িাঁধুি। 

সাংরক্ষণ : আঁটি োন্ডা জাগায় রাখুি। িষয়াজষি হােকা পানির ঝাপটা নেি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ উৎপােি ও সাংরক্ষণ 

িীজ উৎপােি : 

িীজ উৎপােষির জন্য তুোরপাত ও কুয়াশাহীি শুষ্ক ও শীতে আিহাওয়া িষয়াজি। ফুে ও ফে ধরার সময় নমঘো আিহাওয়া োকষে নরাগ 

নপাকার আক্রমণ িাষড়। িীজ ফসষের নিোয় চারা গজাষিার ১০-১৫ নেি পর িনত ২ ইনঞ্চ পর পর একটি চারা নরষখ িানকগুষো তুষে 

নফলুি। নখয়াে রাখুি িীষজর জন্য নিি িানচত গাছ নযি নরাগিাোইমুক্ত োষক। ১১০-১২০ নেি পর িীজ পুরাপনরিাষি পাকষি এিাং গাছ 

নমাটামুটি সবুজ োকষি তখিই ফসে কাটার সময় হয়। িীজ যাষত ঝষর পষড় িা যায় তার জন্য সকাষে কুয়াশার পানি োকষতই হাত নেষয় 

নটষি িা  কাঁনচ নেষয় ফসে কাটুি। এরপর গাছগুষো  নছাট নছাট আঁটি নিষধ ২/৩ নেি ছায়ায় নরষখ নেি। এরপর মাড়াই করার জন্য ছনড়ষয় 

নেষয় ২-৩ নেি নরাষে শুকাষিার পর ফসে মাড়াই করুি। 

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


িীজ সাংরক্ষণ: 

িীজ িাষোিাষি শুনকষয় পনে ব্যাষগ/কাঁষচর িয়াষম/ধাতিপাষত্র পুরাপুনর িষর মুখ িায়ুষরাধী কষর আঁটষক রাখুি। িীজপাত্র অপূণ ি োকষে িা 

পাষত্রর মুখিােিাষি িা আঁটকাষে িীষজর গজাষিার হার কষম যাষি। িীজ পাত্র নচহ্ন/ষেষিে নেষয় ঘষরর নিটিষত িা নরষখ শুকিা ও োন্ডা 

স্থাষি মাচায় রাখুি।   

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

কৃনে উপকরণ 

িীজিানি স্থাি : 

িীজ উৎপােি কারী চােী,িাাংোষেশ কৃনে উন্নয়ি কষপ িাষরশি (নিএনিনস) ও নকাম্পািীর  িীজ নিোর এর নোকাি। িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা 

ইিনিটিউট (নি এ আর আই) এর আঞ্চনেক নকন্দ্র। 

িাাংোষেশ কৃনে উন্নয়ি কষপ িাষরশি (নিএনিনস) িীজ নিক্রয়ষকষন্দ্রর তে নপষত নিক করুি 

সার ও িাোইিাশক িানিস্থাি : 

িাাংোষেশ কৃনে উন্নয়ি কষপ িাষরশি (নিএনিনস) ও সরকার অনুষমানেত সার ও িাোইিাশক নিোর। 

সার নিোষরর তে নপষত নিক করুি 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

খামার যন্ত্রপানত 

যষন্ত্রর িাম : োেে 

ফসে : ধনিয়া 

যষন্ত্রর ধরি : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পনরচােিা পদ্ধনত : 

কানয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চানেত/কানয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকানরতা : 

সহষজ িহিষযাগ্য। সানর টািায় সুনিধাজিক। 

যষন্ত্রর বিনশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহষজ িহি নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পানি নেষক পনরষ্কার কষর রাখুি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর িাম : খুরনপ/ নিড়ানি /কাঁনচ 

ফসে : ধনিয়া 

যষন্ত্রর ধরি : িীজ িস্তুতকরণ 

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 পনরচােিা পদ্ধনত : 

হস্ত চানেত/ কানয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চানেত/কানয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকানরতা : 

আগাছা িাছাই। ফসে নতাো ও পনরচয িা। 

যষন্ত্রর বিনশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহষজ িহি নযাগ্য 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পানি নেষক পনরষ্কার কষর রাখুি। 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িাজারজাতকরণ 

িোগত ফসে পনরিহি ব্যিস্থা : 

েনমক/ নিৌকা/ নেোগানড়/ নরক্সা। 

আধুনিক ফসে পনরিহি ব্যিস্থা : 

ট্রনে, ট্রাক, কািাি ি নিি।  

িোগত িাজারজাত করণ : 

পাতা তুষে আঁটি কষর িাজাষরস্থািীয় িাজাষর/ িস্তায় টুকনর/ ধামায়। িীজ িস্তায় িষর িাজারজাত করা হয়। 

আধুনিক পদ্ধনতষত িাজারজাত করণ : 

নগ্রনিাং কষর নিনিন্ন পনে প্যাষকট নিপণি। িষয়াজষি েীঘ ি সময় নিপণষির জন্য িরষফর কুনচ পাতার মাষঝ মাষঝ নেওয়া হয়। 

ফসে িাজারজাতকরষির নিস্তানরত তে নপষত নিক করুি 

তষের উৎস : 

কৃনে িযুনক্ত হাতিই, িাাংোষেশ কৃনে গষিেণা ইিনিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করি, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

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

