
পটল চাষের বিস্তাবরত তথ্য 

জাষতর বিিরণ 

জাষতর নাম : িাবর পটল-১   

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ২৭০-৩০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল গাঢ় সবুজ রাংষয়র, িবতটি ফষলর গড় ওজন ৫০ গ্রাম, লম্বায় ৯-১০ নসবম. এিাং ব্যাস ৪.৫-৫ নসবম 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাছ িবত ২৪০ টি ফল ধষর যার ওজন ১০ নকবজ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪০ - ১৫০  

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫-৩৮ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর পটল-২  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ২৭০-৩০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল গাঢ় সবুজ রাংষয়র, িবতটি ফষলর গড় ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, লম্বায় ২৫-৩০ নসবম. এিাং ব্যাস ৬-৭ নসবম. 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাছ িবত ৩৮০ টি যার ও ওজন ১০৪নকবজ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১০ - ১২০  

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২৭-৩০ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ  



উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুি সময় :  

আবিন-কাবতিক(মধ্য নসষেম্বর- মধ্য নষেম্বর) মাস এিাং শীষতর নশষে ফাল্গুন-চচত্র (মধ্য নফব্রুয়াবর- মধ্য এবিল) মাস 

ফসল নতালার সময় :  

বজযষ্ঠ-আোঢ় অর্ িাৎ লাগাষনার ৯০-৯৫ বেষনর মষধ্য ফল সাংগ্রে করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর োইবিড পটল-১  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল ১৩-১৪ নসবিবমটার লম্বা, গড় ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : োইবিড  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

িীষজর সাংখ্যা তুলনামুলক কম। গাছ িবত ফল ১১২-১১৬ টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪৮ - ১৬০  

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১২-৪০ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুি সময় :  

(আবিন নর্ষক ফাল্গুন) অষক্টাির নর্ষক মাচ ি  

ফসল নতালার সময় :  

ফুল নফাটার ৭-১০ বেন পর ফল সাংগ্রে করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস :  

িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ০২/০২/২০১৮। 

 

পুবষ্ট্মান :  

িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষযাগী পটষল খাদ্যশবি ১৯ বকষলাকযাষলাবর, আবমে ১.৮৯ গ্রাম, কযালবসয়াম ২৮১ বমবলগ্রাম, শকিরা ৩.৫২ গ্রাম, এছাড়াও 

রষয়ষছ নলৌে, কযাষরাটিন, বেটাবমন বি-২ ইতযাবে।   

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ০২/০২/২০১৮। 

http://www.bari.gov.bd/
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পটল এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

িণ িনা : িায় এক িছর িয়ষসর নমাটা আকাষরর লতা ২০ ইবি িা একটু নিবশ লম্বা কষর নকষট বনষয় বরাংষয়র মত কষর নেঁবচষয় মূল জবমষত নিষড 

লাগাষনা যায়। এষত ৪-৫ টি বগট মাটির বনষচ র্াষক এিাং একটি বগট মাটির উপষর র্াষক।  

িীজ ও িীজতলার িকারষেে :  

পটল একটি পরপরাগাবয়ত উবদ্ভে। এর স্ত্রী ও পুরুে ফুল আলাো গাষছ নফাষট। িীজ দ্বারা এর িাংশবিস্তার করা েয় না। িীজ নর্ষক জন্মাষনা গাষছ 

ফুল আসষত িায় দুই িছর সময় লাষগ। কন্দমূল অর্িা কাষের শাখা কলম বেষয় পটষলর িাংশবিস্তার করা েয়। শাখা কলষমর নেষত্র পবরপক্ক 

কাে ব্যিোর করা েয়। পটষলর কাে মষর নগষলও মূল জীবিত র্াষক। শীষতর নশষে কাে নর্ষক নতুন চারা নির েয়। পটষলর শাখা কলম িা 

লতার কাটিাং করার জন্য একাবধক পদ্ধবত রষয়ষছ। নযমন- 

িায় এক িছর িয়ষসর নমাটা আকাষরর লতা ২০ ইবি িা একটু নিবশ লম্বা কষর নকষট বনষয় বরাংষয়র মত কষর নেঁবচষয় মূল জবমষত নিষড 

লাগাষনা যায়। এষত ৪-৫ টি বগট মাটির বনষচ র্াষক এিাং একটি বগট মাটির উপষর র্াষক। 

মূল জবমর নিষড বনবদিষ্ট্ দূরষে লাঙ্গল বেষয় ৬ ইবি গেীর নালা কষর পবরপক্ক লতা লম্বা কষর নালায় বিবছষয় মাটি বেষয় নেষক নেয়া েয়। 

এষেষত্র লতার দুই িান্ত মাটির উপষর উনু্মি র্াষক। 

পবরপক্ক লতা নকষট বরাংষয়র মষতা কষর নেঁবচষয় িাবড়ষত িা নাস িারীষত ছায়ায় লাগাষনা েয়। এষেষত্র নিশ কষয়কটি বগট মাটি বেষয় োকা র্াষক। 

এরপর গজাষনা চারা মুলসে উঠিষয় বনষয় নিষড লাগাষনা েয়। 

শাখাকলম লাগাষনার সময় মাটিষত পয িাপ্ত রস না র্াকষল কলম শুবকষয় মারা যায়। এষেষত্র পবরব্যাষগ চারা গবজষয় বনষল মূল জবমষত সময় 

মষতা লাগাষনা যায়। এ পদ্ধবতষত খরচ বকছুটা িাড়ষলও চারার মৃতুযর োর অষনক কষম যায় ফষল নমাট উৎপােন নিষড় যায়। 

মাটিষত আর্দ্ িতা কম র্াকষল একটু গেীষর শাখা কলম লাগাষত েয়। তষি নিবশ আর্দ্ ি জবমষত কলম লাগাষল তা পষচ নযষত পাষর। 

 সুষ্ঠু পরাগায়ষনর জন্য িবত ৯টি স্ত্রী গাষছর জন্য ১ টি পুরুে র্াকা আিশ্যক। পুরুে গাছগুষলা পুষরা জবমষত সমানোষি ছবড়ষয় র্াকষত েষি। 

কৃবত্রম পরাগায়ষনর মাধ্যষন পটষলর ফলন অষনক িাড়াষনা সম্ভি। 

কৃবত্রম পরাগায়ন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োল িীজ বনি িাচন :  

িীজ দ্বারা এর িাংশবিস্তার করা েয় না। িীজ নর্ষক জন্মাষনা গাষছ ফুল আসষত িায় দুই িছর সময় লাষগ। কন্দমূল অর্িা কাষের শাখা কলম 

বেষয় পটষলর িাংশবিস্তার করা েয়। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : পটষলর জবম গেীর কষর ৪-৫ টি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর বতবর কষর বনষত েয়। এষত পটষলর মূষলর বিস্তার 

সেজ েয় এিাং গাছ সেষজই মাটি নর্ষক পাবন ও পুবষ্ট্ উপাোন গ্রেণ করষত পাষর। জবম চাে করার পর নিড বতবর কষর বনষত েষয়। নিড 

পদ্ধবতষত পটল চাে করা োল। এষত িে িাকাষল নেত নষ্ট্ েয় না। নরাপণ পদ্ধবতর উপর বনে ির কষর নিষডর িস্থ ও নরাপণ দূরে কম-ষিবশ েষয় 

র্াষক। জবমর বের্ঘ িয িরাির সাষড় ৫ োত চওড়া নিড বতবর কষর বনষয় পাশাপাবশ দুটি নিষডর মাষঝ ১ ফুট িস্থ এিাং ৮ ইবি গেীর নালা রাখষত 

েয়। এষত নসচ ও বনকাষশর সুবিধা েয়। িবত নিষড সাষড় ৪ োত দূরষে লাঙ্গল বেষয় ৫-৬ ইবি গেীর কষর দুটি নালা কষর বনষত েয়। িবত 

নালায় ২০ ইবি পর পর ৫-৬ ইবি গেীষর শাখা কলম লাগাষত েয়। নেষশর বৃবষ্ট্িহুল এলাকায়, বসষলট ও চট্টগ্রাম অিষল, চাষের জন্য নিষডর 

িস্থ েষি নসায়া ৩ োত। িবত নিষডর মাঝ িরাির এক সাবরষত নসায়া ৩ োত দূষর দূষর মাো বতবর কষর মাোয় চারা নরাপণ করষত েয়। মাোর 

আকার েষি যর্াক্রষম ২০ ইবি × ২০ ইবি × ২০ ইবি। এষেষত্র নসচনালার িস্থ েষি ১৬-১৮ ইবি। একসষঙ্গ চারা লাগাষলও স্ত্রী ফুষলর ১০-১৫ 

বেন পষর পটষলর পুরুে ফুল নফাষট। পুরুে ফুষলর অোষি ির্ম বেষক নফাটা স্ত্রী ফুলগুবলষত ফল েয় না। তাই মূল জবমষত সাবরষত িা মাোয় 

িবত ১০ টি স্ত্রী গাষছর পর পর একটি পুরুে গাছ ১০-১৫ বেন আষগই লাগাষনা উবচত।  

 

িীজতলা পবরচচ িা : মুবড় ফসলঃ পটল গাছ নর্ষক ির্ম িছর ফসল সাংগ্রে করার পর গাষছর নগাড়া নষ্ট্ না কষর নরষখ বেষয় পরিতী িছর 

পবরচয িার মাধ্যষম গুবড়চারা নর্ষক নয ফসল পাওয়া যায় তাষকই মুবড় ফসল িষল। উঁচু জবমষত পটল চাে করষল মুবড় ফসল করা যায়। আবিন-

কাবতিক মাষস পুরাষনা শুকষনা লতা নকষট বেষত েয়। তারপর জবমর আগাছা পবরষ্কার কষর নকাোল বেষয় মাটি কুবপষয় বেষত েয়। এষত গাছ 

নতুনোষি উদ্বীবপত েয়। মুবড় ফসষলও নতুন ফসষলর মষতা সার িষয়াগ ও অন্যান্য পবরচয িা করষত েয়। পটল গাছ একিার লাগাষল ৩ িছর পয িন্ত 

https://drive.google.com/open?id=1Gmq4Ktw5bTDM-9IbGStV15UuTGUqjITN


ফলন বেষয় র্াষক। পটল গাষছ ১ম িছর ফলন কম েয়, ২য় িছর ফলন নিবশ েয় এিাং ৩য় িছর ফলন কমষত র্াষক। একিার লাগাষনা পটল গাছ 

৩ িছষরর নিবশ রাখা উবচত নয়।  

িাউবন িা মাচা নেয়া  :পটল একটি লতাষনা উবদ্ভে। তাই পটল গাষছর সুষ্ঠু বৃবদ্ধ এিাং োল ফলষনর জন্য িাউবন িা মাচা নেয়া অিশ্যই েরকার। 

িমষশর কাঠির সাোষল চারা গাছষক মাচায় তুষল নেয়া েয়। এক বমটার উচ্চতায় মাচা িা িাউবন বেষল পটষলর ফলন িায় বদ্বগুণ পাওয়া যায়। 

পটষলর মাচা িা িাউবন দুই োষি নেয়া যায়। িমষশর বতবর আনুভূবমক এিাং রবশ দ্বারা বতবর খাড়া িা উল্লম্ব। মাচার বের্ঘ ি ও িস্থ েষি নিষডর 

সমান। পটষলর আকবে ি নছাট েওয়ায় িাউবন যত বচকন আকাষরর নেয়া যায় ততই োল। পটষলর মাচা িা িাউবন নিশ খরচ সাষপে। তাই অষনক 

এলাকায় পটল চােীরা িাউবনর িেষল মাটির উপর খর -কুটা িা কচুবরপানা বেষয় তার উপর গাছ তুষল বেষয় র্াষকন। এষতও োল ফলন পাওয়া 

যায় এিাং উৎপােন খরচও কম েয়। তষি পটষলর মাটির সাংটিষশ ি র্াকা অাংশ ফযাকাষশ েরে েষয় যায় এিাং িাজারমূল্য বকছুটা কষম যায়। 

নযসি এলাকায় বৃবষ্ট্পাত কম েয় নসসি এলাকায় এ পদ্ধবত ব্যিোর করা যায়। তষি রপ্তানীষযাগ্য উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন পটল নপষত েষল অিশ্যই 

িাউবন িা মাচা বেষত েষি।  

অঙ্গ ছাটাই  :পটল গাছ মাচার উযার আগ পয িন্ত পাশ বেষয় নিষড় ওযা ডালপালা ছাটাই কষর বেষত েয়। পরিতীষত িবতিার ফসল সাংগ্রষের পর 

মরা এিাং নরাগ ও নপাকা আক্রান্ত পাতা ও শাখা ছাটাই কষর বেষত েয়। এষত ফলধারী নতুন শাখার সাংখ্যা নিষড় যায় এিাং ফলন নিবশ েন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

পটল এর মাটি ও সার ব্যিস্থাপনার তথ্য 

মৃবিকা পরীো গষিেণাগাষরর ঠিকানা :  

মাটি পরীো করার জন্য মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউষটর সোয়তা বনষত েষি। 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত :  

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাল সার নচনার উপায় :  

নেজাল সার শনািকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

ফসষলর সার সুপাবরশ :  

সাষরর নাম  সাষরর পবরমাণ (িবত শতক 

এর জন্য) 

নগাির িা কষম্পাি  ৪০ নকবজ 

ইউবরয়া ১.২ নকবজ 

টি এস বপ ৮২০ গ্রাম 

এমবপ ৬১০ গ্রাম 

বজপসাম ২৪০গ্রাম 

 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

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


ইউবরয়া ছাড়া অিবশষ্ট্ সকল সার জবম বতবরর সময় অষধ িক এিাংমাোয় অষধ িক পবরমাষণ ব্যিোর করষত েষি। ইউবরয়া সার চারা গজাষনার ২০ 

বেন পরপর সমান বতন বকবস্তষত িষয়াগ করষত েষি। পটষলর জবমষত মাচা না বেষল ইউবরয়াসার নেয়া অসুবিধাজনক। নসষেষত্র অষধ িক ইউবরয়া 

নিষড এিাং িাকী অষধ িকইউবরয়া চারা গজাষনার ৩০ বেন পর গাষছর নগাড়ার চারপাষশ মাটিষত বমবশষয় বেষত েষি।পটষলর ফলন ির্ম বেষক 

িাড়ষত র্াষক পষর আষস্ত আষস্ত কমষত র্াষক। ফলন এষকিাষরকষম আসষল মাোর চারপাশ পবরষ্কার কষর োলকাোষি মাটি কুবপষয় 

মাোিবতঅবতবরি ২০-৩০ গ্রাম ইউবরয়া, ৩০-৩৫ গ্রাম টিএসবপ এিাং ২০-২৫ গ্রাম এমওবপসার িষয়াগ করষল গাষছ নতুন নতুন ফুল ধষর এিাং 

ফলন অষনক নিষড় যায়। এোষিদুিার সার নেয়া নযষত পাষর। এলাকা িা মৃবিকাষেষে সাষরর পবরমাষণকম-ষিশী েষত পাষর। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

নসচ ব্যিস্থাপনা :  

িষয়াজনীয় পাবনর অোি েষল ফল ধারনব্যােত েষি এিাং নযসি ফল ধষরষছ নসগুষলা আষস্ত আষস্ত ঝষড় যাষি। সমস্তজবম বেবজষয় প্লািন নসচ 

নেওয়া যাষি না। শুধুমাত্র নসচ নালায় পাবন বেষয় আটষকরাখষল গাছ পাবন নটষন বনষি। িষয়াজষন নসচ নালা েষত নছাট নকান পাত্র বেষয় বকছুপাবন 

গাষছর নগাড়ায় নসচ বেন। শুষ্ক নমৌসুষম লাউ ফসষল ৫-৭ বেন অন্তর পাবন নেয়ারব্যিস্থা করুন। 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত :  

পটল গাছ জলািদ্ধতা সেয করষত পাষর না, তাই বৃবষ্ট্ িা নসষচর অবতবরি পাবন সময়মষতা নালা বেষয় নির কষর বেষত েষি।  

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

আগাছা ব্যিস্থাপনা 

আগাছার নাম : মুর্া / োোইল  

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। জুন নর্ষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক েয়।  

িবতকাষরর উপায় :  

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাছা েমন করষত েষি। গাছ খুি র্ঘন র্াকষল 

পাতলা কষর বেষত েষি। িবত িগ িবমটাষর রবি নমৌসুষম ৫০-৬০ টি এিাং খবরফ নমৌসুষম ৪০-৫০ টি চারা রাখা উিম।  

আগাছার নাম : চাপড়া র্ঘাস  

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। নম নর্ষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক েয়।  

িবতকাষরর উপায় :  

নসচ ও সার নেিার পর "ষজা" আসা মাত্র আগাছা িাছাই। 

আগাছার নাম : োবতসু ুঁড়  

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ জম্মায়। সাধারণত নম-জুন/ বিশাখ–বজযষ্ঠ মাষস িীজ অাংকুবরত েয়। অষক্টাির নষেম্বর/ আবিন কাবতিক 

মাষসর বেষক ফুল েয়।  

িবতকাষরর উপায় :  

জবম বনয়বমত জবম পয িষিেণ করুন। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করষত েষি। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র 

বনড়াবন বেষয় আগাছা েমন করষত েষি। 

আগাছার নাম : বশয়াল কমটা  

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


আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : িীজ বেষয় িাংশ বিস্তার র্ঘষট। শীষতর শুরুষত চারা জম্মায়, িসষন্ত তর্া ফাল্গুন-চচষত্র ফুল নফাষট এিাং বচত্র-চিশাষখ িীজ 

পাষক।  

িবতকাষরর উপায় :  

জবম বনয়বমত জবম পয িষিেণ করুন। নসচ ও সার নেিার পর "ষজা" আসা মাত্র আগাছা েমন করষত েষি। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র 

বনড়াবন বেষয় আগাছা েমন করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

দূষয িাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংলা মাষসর নাম : ফাল্গুন  

ইাংষরবজ মাষসর নাম : মাচ ি  

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ 

দুষয িাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

পাবন নির করার জন্য নালা িস্তত রাখুন। লাইষন বুনুন, যাষত জবমর অবতবরি বৃবষ্ট্র পাবন নির করষত বসবুধা েয়। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য নপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

তাড়াতাবড় অবতবরি বৃবষ্ট্র পাবন নির করার ব্যিস্থা করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

নপাকামাকড় ও েমন ব্যিস্থা  

নপাকার নাম : পটষলর ফষলর মাবছ নপাকা  

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : ৫৭-১০ বমবম লম্বা লালষচ িাোবম মাবছর র্ঘাষড় হ্লুে োগযুি নরখা আষছ। পাখা সিচ্ছ। পাখার বনষচর বেষকর বকনারায় 

কাষলা োগ আষছ।ষপট নমাটা, স্ত্রী মাবছর নপছষন সরু ও নচাখা বডম পাড়ার সু ুঁইষয়র মষতা নল আষছ। বডম সাো নষলর মষতা এিাং এক বেষক 

িমকা।  

েবতর ধরণ : স্ত্রী মাবছ কবচ ফষলর বনষচর বেষক ওবেপবজটর ঢুবকষয় বডম পাষড়। বডম পাড়ার স্থান নর্ষক পাবনর মত তরল পোর্ ি নিবড়ষয় আষস 

যা শুবকষয় িাোমী রাং ধারন কষর। বডম নর্ষক কীড়া নির েষয় ফষলর শাস নখষত শুরু কষর এিাং ফল বিকৃত েষয় যায় এিাং েরে েষয় েঁষচ ঝষর 

যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল  

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/


নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ েষল সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অর্িা ম্যাবজক অর্িা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন, উিমরুষপ জবম চাে বেষয় নপাকার পুিবল পাবখষের খািার সুষযাগ কষর বেন। 

অন্যান্য :  

কবচ ফল কাগজ িা পবলবর্ন বেষয় নেষক বেন। ির্ম ফুল আসা মাত্র িবত ১০ শতাাংষশর জন্য ৩ টি োষর কুমড়াজাতীয় ফসষলর নফষরামন ফমে 

স্থাপন করুন। আম িা নখজুষরর রষস সামান্য বিে বমবশষয় তা জানালা কাটা নিাতষল নরষখ বেষয় জবমর মাষঝ মাষঝ ফমে বেষসষি স্থাপন করুন। 

পাকা বমবষ্ট্ কুমড়া িা কুমড়া জাতীয় ফল ১০০ গ্রাম কুবচ কুবচ কষর নকষট তাষত সামান্য বিে (ষযমন- সপবসন ০.২৫ গ্রাম) বমবশষয় তা বেষয় 

বিেষটাপ বতরী কষর মাটির পাষত্র মাষঝ মাষঝ ফমে বেষসষি স্থাপন করুন। 

নসক্স নফষরামন ফমে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নপাকার নাম : পটষলর পাতাষমাড়াষনা নপাকা  

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : ১০ বমবলবমটার আকাষরর োলকা েলষে নর্ষক োলকা িাোবম পাখাযুি মর্। উেয় পাখায় আড়াআবড় কাষলা নরখা আষছ।  

েবতর ধরণ : কীড়া অিস্থায় পাতা নমাড়ায় এিাং সবুজ অাংশ খায়। এটি সাধারণত কবচ পাতাগুষলা আক্রমণ কষর র্াষক।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

নপাকা েমষনর জন্য নফবনট্রবর্য়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন সুবমবর্য়ন িা ফবলবর্য়ন ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন 

পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

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


জবম পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুষত পাবখ িসার ব্যিস্থা (বির্ঘা িবত ৮-১০ টি) করুন। বনয়বমত মায পবরেশ িন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা 

বনন। 

অন্যান্য :  

আক্রন্ত পাতা সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নপাকার নাম : পটষলর কমটাষল/ কমযাষল নপাকা  

নপাকা নচনার উপায় : নছাট বডম্বাকার ও লালষচ িা েলষে রষঙ্গর শি আিরষণর নপাকা। কীড়া েলষে রষঙ্গর ও চযাো,লম্বাষট।  

েবতর ধরণ : পূণ ি িয়স্ক বিটল ও গ্রাি উেষয়ই পাতা খায়। আক্রন্ত পাতা ঝমঝরা কষর, পষর পাতা শুবকষয় যায় এিাং ঝষর পাষড়।  

আক্রমষণর পয িায় : চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ডগা , বশকড়  

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : লাে িা , পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ েষল নফবনট্রবর্য়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন সুবমবর্য়ন িা ফবলবর্য়ন ২০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন 

পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করুন। নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য নসই সিবজ খাষিন না িা বিবক্র করষিন না। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নেত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। আক্রান্ত গাষছর পাতার বনচ োলকা োষি পাবন নে কষর শুকনা ছাই বছটান, সুেম সার ব্যিোর করুন। পরজীিী 

নিালতা সাংরেণ করুন। বনয়বমত মায পবরেশ িন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য :  

গাষছর পাতার বনচ বেক বেষয় ছাই বছটান। বডম ও কীড়া নষ্ট্ করা এিাং নপাকা সাংগ্রে কষর নমষর নফরন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নপাকার নাম : পটষলর সাো মাবছ নপাকা  

নপাকা নচনার উপায় : খুি নছাট েরোে সাো, নরম নেে বিবশষ্ট্।  

েবতর ধরণ : পূণ ি িয়স্ক ও িাচ্চা উেয়ই েবত কষর। চারা গাছ নর্ষক শুরু কষর নশে পয িন্ত এরা পাতার রস খায়। আক্রান্ত পাতা বিিণ ি েয়। পাতা 

কুকষড় যায়।  

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


েবতর লেণ : গাষছর রস চুষে খাওয়ার ফষল গাছ শুবকষয় যায়। পাতা েরে েষয় ঝষর পরষত পাষর। এই নপাকা এক ধরষণর রস ছবড়ষয় নেয়, 

নযখাষন বিবেন্ন ছত্রাক আক্রমণ কষর। ফষল দূর নর্ষক আক্রান্ত গাছষক বনষস্তজ ও কাষলা নেখায়। গাষছর বৃবদ্ধ খুিই কম েয়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা  

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ েষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অর্িা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার /২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ োলোষি ধ্বাংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আিজিনা পবরষ্কার করষত েষি। বনয়বমত জবম পয িষিেন 

করষত েষি। 

অন্যান্য :  

সািানযুি পাবন নে করা যায় অর্িা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ র্ঘিা বেবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত েষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার রস  িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিোর করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নপাকার নাম : পটষলর বিপস নপাকা  

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, ধুসর, নছাট  

েবতর ধরণ : নপাকা গাষছর কবচ পাতা ও ফুষলর রস শুষে নখষয় গাছষক দুি িল কষর নফষল ও ফল ধষরনা। এরা কবচ ফষলও আক্রমণ কষর তাই 

ফল িড় েষল ফষলর উপর োগ নেখা যায়।  

েবতর লেণ : কবচ পাতা,ডগার রস নখষয় দুি িল কষর নফষল। ফুল ও কবচ ফল চুষে োগ নফষল।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল  

নপাকার নযসি স্তর েবত কষর : সি  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ েষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অর্িা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

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


িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

পবরছন্ন চাোিাে করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন। বনয়বমত ফসল পয িষিেণ করুন। নেঁয়াজ,রসুন এ জাতীয় িা ধাষনর িীজতলা কাষছ র্াকষল 

সতকি র্াকুন।   

অন্যান্য :  

সািানযুি পাবন নে করা যায় অর্িা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ র্ঘিা বেবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত েষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিোর করা যায়।  

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাগিালাই ও ব্যিস্থাপনা 

নরাষগর নাম : পটষলর গাবম নিম ব্লাইট  

নরাষগর কারণ : ছত্রাক  

েবতর ধরণ : এ নরাগ েষল পাতায় পাবন নেজা োগ নেখা যায়। ব্যাপক আক্রমষন পাতা পষচ যায়। কাে নফষট লালষচ আযা নির েয়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড  

ব্যিস্থাপনা :  

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমনঃ বরষডাবমল নগাল্ড  ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করুন। 

নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোি র্াকষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নরাগমুি িীজ িা চারা ব্যিোর করা। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাছ সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

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 নাম : পটষলর ডাউবন বমলবডউ  

নরাষগর কারণ : ছত্রাক  

েবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ নরাগ ির্ম নেখা যায়। আক্রান্ত পাতায় গাষয় সাো িা েলষে নর্ষক িাোমী রাংষগর তাবলর মত োগ নেখা যায়। ধীষর 

ধীষর অন্যান্য পাতায় ছবড়ষয় পষড়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

ম্যানষকাষজি জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমনঃ বরষডাবমল নগাল্ড ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করুন। 

নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোি র্াকষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

১.আগাম িীজ িপন করুন 

২.সুেম সার ব্যিোর করুন 

৩.নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাষছর পবরতযি অাংশ সাংগ্রে কষর নষ্ট্ করা। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : পটষলর শুটি নমাল্ড  

নরাষগর কারণ : ছত্রাক  

েবতর ধরণ : আক্রান্ত পাতা ও গাষছ গাষয় কাল রাংষগর কাবলর মত ময়লা নেখা যায়। সাো মাবছ িা নস্কল নপাকার আক্রমষণ সুটি নমাল্ড ছত্রাক এ 

নরাগ ছড়ায়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ডগা  

ব্যিস্থাপনা :  

নপাকা েমষনর জন্য নফবনট্রবর্য়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন সুবমবর্য়ন িা ফবলবর্য়ন ২০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর 

পর ২-৩ িার োলোষি নে করুন। এিাংছত্রাক েমষন িবপষকানাজল জাতীয় িালাইনাসক (ষযমন: টিল্ট ২৫০ ইবস ৫ বমবলবলটার) িবত ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক 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


িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিোর করুন। নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাষছর অাংশ সাংগ্রে কষর নষ্ট্ করা। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : পটষলর নমাজাইক নরাগ  

নরাষগর কারণ : োইরাস  

েবতর লেণ : চারা িা িাড়ন্ত গাষছর পাতায় েরে ও গাঢ় সবুজ নছাপ নছাপ নমাজাইক করা পাতা নেখা নেয়।  

েবতর ধরণ : এ নরাগ েষল গাষছ েরে ও গাঢ় সবুজ নছাপ নছাপ নমাজাইক করা পাতা নেখা নেয়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , চারা , পূণ ি িয়স্ক  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত সাো মাবছ নেখা নগষল (িােক নপাকা) ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অর্িা টিষডা ১০ বম.বল., ২ মুখ) ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি। সকাল নিলা গাষছ ছাই বছটিষয় বেষল এই নপাকা গাছ নর্ষক পষড় যাষি৷ ঔেধ নে 

করায় সতকিতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নরাগমুি গাছ নর্ষক িীজ সাংগ্রেসে জবম বনবিড় পয িষিেণ কষর জাি নপাকা, নশােক নপাকা ও নজবসড পাষশর জবম িা এ ফসষল আষস বক না তা 

নজষন ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য :  

নরাগ নেখা নেয়ার সাষর্ সাষর্ই আক্রান্ত গাছ তুষল পুবড়ষয় নফলষত েষি অর্িা মাটিষত পুষত নফলষত েষি। আক্রান্ত িীজ ও িাতাষসর মাধ্যষম এ 

নরাগ ছবড়ষয় পষড়। সাো মাবছ এ নরাষগর িােক বেষসষি কাজ কষর। আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ 

র্ঘিা বেবজষয় নরষখ নেঁষক বনষত েষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া 

(১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিোর করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবি োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাঃ োসানুর 

রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

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


পটল এর ফসল নতালা এিাং সাংরেষণর তথ্য 

ফসল নতালা : কবচ অিস্োয় সকাল অর্িা বিকাষল পটল সাংগ্রে করষত েষি । সাধারণত জাতষেষে ফুল নফাটার ১০-১২ বেষনর মষধ্য পটল 

সাংগ্রষের উপষযাগী েয়। ফসল এমন পয িাষয় সাংগ্রে করা উবচত যখন একটি ফল পূণ ি আকার িাপ্ত েষয়ষছ বকন্তু নিবশ পবরপক্ব েয়বন। নিবশ পবরপক্ব 

ফষলর িীজ নিবশ েয় এিাং িীজ শি েষয় যায় ফষল ফসল খাওয়ার অনুপষযাগী েষয় যায়। পটল গাষছ নফব্রুয়াবর নর্ষক ফল ধরা শুরু েষয় 

অষক্টাির পয িন্ত নমাট নয় মাস সাংগ্রে করা যায়। সপ্তাষে কমপষে একিার ফল সাংগ্রে করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

পটল এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরেষণর তথ্য 

িীজ উৎপােন :  

কন্দমূল অর্িা কাষের শাখা কলম বেষয় পটষলর িাংশবিস্তার করা েয়। শাখা কলষমর নেষত্র পবরপক্ক কাে ব্যিোর করা েয়। পটষলর কাে মষর 

নগষলও মূল জীবিত র্াষক। শীষতর নশষে কাে নর্ষক নতুন চারা নির েয়। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

পটল এর কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান :  

১। বিএবডবস ও সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ বডলার। 

২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

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

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান :  

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট েষত িালাইনাশষকর নময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন। 

সারবডলাষরর তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবডবস), ১৬/০২/২০১৮। 

 

পটল এর খামার যন্ত্রপাবতর তথ্য 

যষন্ত্রর নাম : োই বেড নরাটাবর টিলার। 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত :  

বডষজল চাবলত। 

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


যষন্ত্রর েমতা : িচলবত পাওয়ার টিলার নযখাষন ৫-৬টি চাষের িষয়াজন েয়, োই বটিড নরাটাবর টিলার বেষয় নসখাষন ১-২টি চাে যষর্ষ্ট্। এটি 

একটি উন্নত মাষনর শুকনা জবম চােষর যন্ত্র। ১২অি শবি সম্পন্ন।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য :  

িবত র্ঘিায় ০.১ নেক্টষর (২৪ শতাাংশ) জবম চাে করষত পার। িচবলত  টিলাষরর তুলনায় ৫০% সময় ও অর্ ি সােয় েয়।  

যন্ত্রষর নরাটাবর নব্লড শ্যাফট উচ্চ গবতষত  ঘুষর  বিধায় জবমর  নেলা  খুি নছাট েয় ও মাটি োল গুুঁড়া িা বমবে েয়। 

রেণাষিেণ : ব্যিোরষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অেবি নমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরি িতী কাজষর জন্য নমরামত কষর 

বনন।  

তষথ্যর উৎস :  

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায়, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, ফাম িষগট, োকা-১২১৫। 

জানুয়াবর , ২০১৭। 

 

পটল এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

ির্াগত ফসল পবরিেন ব্যিস্থা :  

িমষশর ঝুবড়ষত কষর মার্ায়, োষর কষর কমষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর  

আধুবনক ফসল পবরিেন ব্যিস্থা :  

েযান, ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাোড ি েযাি,কাষগ িা বিমাষন।  

ির্াগত িাজারজাত করণ :  

িমষশর ঝুবড়ষত কষর মার্ায়, োষর কষর কমষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় োট িাজাষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ :  

নগ্রবডাং/ িাছাই কষর। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

 কৃবে তথ্য সাবে িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


