
পেঁয়াজ চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসষের জাত পবরবচবত 

জাষতর নাম : িাবর পেঁয়াজ-১ 

জনবিয় নাম : তাষেরপুবর 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৩০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

উচ্চ ফেনশীে, পেঁয়াষজর আকার চযাপ্টা, পগাোকার, পিোঁটা বচকন, মধ্যমাকৃবতর, োেষচ পাটে িষণ ের এিাং অবধক ঝোঁঝযুক্ত। িাষের ওজন 

৩০-৪০ গ্রাম। আগাম চাে করা যায়, সাংরক্ষণ ক্ষমতা পিশী। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৬-২৩ 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪৫ - ৬৫ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ১২-১৬ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১৫ - ১২গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পিষে, পোআঁশ, পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আগামঃ মধ্য পফব্রু-মাষচ ের ১ম সপ্তাে িীজ িপন  নািীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুোই িীজ িপন মধ্য আগি পেষক মধ্য পসষপ্টম্বর। 

ফসে পতাোর সময় : 

পরাপষনর ৯০ পেষক ১২০ বেষনর মষধ্য শীতকাবেন পেঁয়াজ পতাোর উপযুক্ত। 

তষের উৎস : 

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

জাষতর নাম : িাবর পেঁয়াজ-২ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গ্রীষ্মকােীন স্বল্প পময়ােী, পগাোকার ও োেষচ। অবধক ঝোঁঝযুক্ত, ওজন ৩৫-৫৫ গ্রাম। সাংরক্ষণ ক্ষমতা পিশী। 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 



শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪০ - ৪৫ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ২০-২২ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১৫ - ১৬ 

উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আগামঃ  মধ্য পফব্রু-মাষচ ের ১ম সপ্তাে িীজ িপন এিাং এবিে মাষস ৪০-৪৫ বেষনর চারা পরাপণ   নািীঃ  জুন-জুোই িীজ িপন 

ফসে পতাোর সময় : 

চাষের পক্ষষে পরাপষনর ৬০-৭০ বেন এিাং নাবি চাষের চারা পরাপষনর ৯৫-১১০ বেন । 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর পেঁয়াজ-৩ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গ্রীষ্মকাষে চাে উপষযাগী স্বল্প সমষয়র ফসে। পেঁয়াষজর আকার পগাোকার ও োেষচ িষণ ের। অবধক ঝোঁঝযুক্ত, ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম। সাংরক্ষণ 

ক্ষমতা পিশী। 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪০ - ৪৫ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ১৮-২২ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১৫ - ১৬ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পোআঁশ, পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আগামঃ মধ্য পফব্রু-মাষচ ের ১ম সপ্তাে িীজ িপন এিাং এবিে মাষস ৪০-৪৫ বেন িয়ষসর চারা পরাপণ নািীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুোই িীজ িপন। 

ফসে পতাোর সময় : 

চাষের পক্ষষে পরাপষনর ৬০-৭০ বেন এিাং নাবি চাষের চারা পরাপষনর ৯৫-১১০ বেন । 

পরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পেঁয়াষজর পিমফাইবেয়াম বেফ ব্লাইট পরাগ 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 



জাষতর নাম : িাবর পেঁয়াজ-৪ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৩০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

উফশী জাত। পেঁয়াষজর আকৃবত পগাোকার ও ধূসর োেষচ, ঈেৎ েম্বাষট, বচকন পিোঁটা এিাং মাঝাবর ঝোঁঝযুক্ত, ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। সাংরক্ষণ 

ক্ষমতা পিশী। 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪০ - ৪৫ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ১৮-২২ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১০ - ১২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পোআঁশ, পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আগামঃ মধ্য পফব্রু-মাষচ ের ১ম সপ্তাে িীজ িপন  নািীঃ মধ্য জুন-মধ্য জুোই িীজ িপন মধ্য আগি পেষক মধ্য পসষপ্টম্বর। 

ফসে পতাোর সময় : 

পরাপষনর ৯০ পেষক ১২০ বেষনর মষধ্য শীতকাবেন পেঁয়াজ পতাোর উপযুক্ত। 

পরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পেঁয়াষজর পাপ েে ব্লচ 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর পেঁয়াজ-৫ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

স্বল্পষময়ােী উফশী জাত। পেঁয়াষজর আকার পগাোকার এিাং োেষচ িষণ ের। অবধক ঝোঁঝযুক্ত, ওজন ৫৫-৭০ গ্রাম। সাংরক্ষণ ক্ষমতা পিশী। 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪০ - ৪৫ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ১৮-২০ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১০ - ১২ গ্রাম 



উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পোআঁশ, পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আাগাম ও নািী খবরফ 

ফসে পতাোর সময় : 

পরাপষনর ৯০ পেষক ১২০ বেষনর মষধ্য শীতকাবেন পেঁয়াজ পতাোর উপযুক্ত 

তষের উৎস : 

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

জাষতর নাম : িাবর পাতা পেঁয়াজ-১ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১২৫ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িবত গাষছ ৬-৮টি পগাছা োষক। পাতার সাংখ্যা িবত পগাছায় ৪-১১টি। 

োইন পেষক োইন (ইবি ) : ৮ 

পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াজ (ইবি ) : ৪ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৩২ - ৪০ 

পেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮-১০ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ১৫ - ১৬ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পোআঁশ, পিষে-পোআঁশ 

উৎপােষনর পমৌসুম : সারা িছর 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

সারা িছর 

ফসে পতাোর সময় : 

সারা িছর 

পরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পেঁয়াষজর পাপ েে ব্লচ 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

ফসষের পুবষ্ট্ মান 

পুবষ্ট্মান : 



পেঁয়াজ খািার েজষমর জন্য িষয়াজনীয় বিবিন্ন এনজাইম িাড়াষত সাোয্য কষর। যার ফষে দ্রুত খািার েজম েয়। একটি িড় পেঁয়াষজ ৮৬.৮ 

শতাাংশ পাবন, ১.২ শতাাংশ পিাটিন, ১১.৬ শতাাংশ শকেরা জাতীয ়পোে ে, ০.১৮ শতাাংশ কযােবসয়াম, ০.০৪ শতাাংশ ফসফরাস ও ০.৭ 

শতাাংশ পোো োষক। এছাড়া পেঁয়াষজর পাতা ও ডাটাষত  বিটাবমন বস এিাং কযােবসয়াম রষয়ষছ । 

 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

িীজ ও িীজতো 

িণ েনা : োেকা পেোঁ-আশ মাটিষত উপযুক্ত পবরমাণ বজি ও রাসায়বনক সার িষয়াগ কষর চাে করষে পেঁয়াজ পিশ িড় ও িারী েয় এিাং 

পসগুষো অষনকবেন সাংরক্ষণ করা যায়। িাষোিাষি চাে ও মই বেষয় ঝুরঝুষর কষর এিাং িবত িগ ে বমটার িীজতোয় ১০-১৫ পকবজ শুকনা 

পগাির ও ২ পকবজ ছাই বমবশষয় মাটি সমান কষর জবম বতবর করুন। 

 

িাে িীজ বনি োচন : 

িতযাবয়ত িীষজরমানঃ 

১। বিশুদ্ধতা ( কম পষক্ষ ওজষনর %): ৯৭.০০ 

২। অপদ্রব্য( সি োবধক ওজষনর %): ৩.০০ 

৩। অন্য িীজ ( সি োবধক ওজষনর %): ক) অন্য ফসষের  িীজ ( পরীবক্ষত নমুনার সিগুষো; সি োবধক % সাংখ্যা):  পকবজষত ১০টি 

খ) পমাট আগাছার িীজ (পরীবক্ষত নমুনার সিগুষো; সি োবধক % সাংখ্যা):  পকবজষত ১০টি 

৪।গজাষনার োর( কম পষক্ষ  %):  ৬৫.০০ 

৫। আদ্র েতা(সি োবধক %): ৮.০০ 

৬। িাস্পবনষরাধক পাষে আদ্র েতা (সি োবধক %): ৬.০০। িাে িীজ পপষকটজাত । ট্যাগ/ষেষিষে তার মান পেখা োষক । িাে িীজ তরতাজা 

/উজ্জ্বে, এর গজাষনার োর ও ফেন পিবশ। পাষের সি িীজ পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন, স্বািাবিক ও একই আকার-িকাষরর। বচটা ও আগাছার মাো, 

পরাগ, পপাকা ও অন্য িীষজর বমশাে মুক্/ নগণ্য িা খুিই কম । এষত আিাে খরচ কষম, তষি  ফেন িাষড় ।    

েলুে ট্যাগ/ষেষিষে ব্যবক্ত িা িবতষ্ঠাষনর তত্ত্বািধাষন এিাং সাো/ নীে ট্যাগ/ষেষিষে সরকাষরর তত্ত্বািধাষন উৎপাবেত ও পরীবক্ষত । 

িীজতো িস্তুতকরণ : িীজতো সাষড় ৬ োত × পসায়া ২ োত আকাষরর এিাং ৩-৪ ইবি উচু েষত েষি। িবত িীজতোয় ২৫-৩০ গ্রাম িীজ 

বুনষত েয়। িবত বিঘা জবমষত চারা উৎপােষনর জন্য সাষড় ৬ োত × পসায়া ২ োত আকাষরর ১২০-১৩০ টি িীজতোর িষয়াজন। িীজ 

িপষনর আষগ িীজতো পশাধন কষর পনয়া উবচৎ। িীজতোর উপর ৪ ইবি পমাটা কষর খড় বিবছষয় আগুন জ্বাবেষয় িীজতো পশাধন করা 

পযষত পাষর। িবত পকবজ িীষজর সাষে ২ গ্রাম কাষি েন্ডাবজম বমবশষয় িীজ পশাধন করা যায়। 

 

িীজতো পবরচয ো : িবতটি িীজতোয় ৩-৫ ঝুবড় পচা পগাির এিাং ৫০০ গ্রাম ইউবরয়া সার িষয়াগ কষর এিাং উপষর সামান্য কাষের ছাই 

ছবড়ষয় িীজতো বতরী করষত েষি। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, খন্ড-২, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

চােপদ্ধবত : 

পরাপণ পদ্ধবতঃ োইন  পেষক োইন  দূরত্ব ৬ ইবি এিাং পেঁয়াজ পেষক পেঁয়াষজর দূরত্ব ৪ ইবি রাখষত েষি। সরাসবর জবমষত িীজ বুষন, 

পেঁয়াষজর চারা পরাপণ কষর পেঁয়াজ উৎপােন করা যায়। সরাসবর পছাট পছাট পেঁয়াজ োবগষয়ও পেঁয়াষজর চাে করা যায়। সাধারণ অষক্টাির 

পেষক নষিম্বর (আবিন-কাবতেক) মাষস িীজতোয় িীজ পিানা েয় এিাং ৫০-৫৫ বেন পর চারা জবমষত পরাপণ করা েয়। চারার বশকড় ও 

মাো পকষট জবমষত পরাপণ করষত েয়। সমগ্র উত্তরািে, যষশার, কুবষ্ট্য়া ও ফবরেপুর অিষে সারা িছর ধষর গ্রীষ্মকােীন পেঁয়াষজর চাে করা 



েয়। গ্রীষ্মকাষে পফব্রুয়াবর পেষক জুোই এিাং িে োকাষে জুোই পেষক অষক্টাির এিাং শীতকাষে অকষক্টাির পেষক জানুয়াবর মাষস পেঁয়াজ চাে 

করা যায়। 

জবম পশাধন সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ পশাধন সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপনা 

মৃবত্তকা : 

পাবন জষমনা এমন োেকা পিষে পো-আঁশ পেষক পো-আঁশমাটি। 

 

 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

  

 

 

পিজাে সার পচনার উপায় : 

পিজাে সার শনাক্তকরণ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 পিজাে সার পচনার উপায় বিবডও 

 

 

ফসষের সার সুপাবরশ : 

শতক িবত সার পচা পগাির ৩২-৪০ পকবজ, ইউবরয়া ৯৭০ গ্রাম, টিএসবপ ৮৯০ গ্রাম, পটাশ সার ৬১০ গ্রাম, বজপসাম ৪৪০ গ্রাম বেষিন । পশে 

চাষের সময় সিটুকু পগাির িা কষম্পাি, টিএসবপ, বজপসাম এিাং ইউবরয়া ও পটাষশর অষধ েক জবমষত সমানিাষি বছটিষয় মাটির সাষে 

িােিাষি বমবশষয় বেষত েষি। িাবক অষধ েক ইউবরয়া ও পটাশ সার যোক্রষম চারা পরাপষণর ২৫ বেন এিাং ৫০ বেন পর ২ বকবস্তষত িষয়াগ 

করষত েষি। 

অনোইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

পসচ ব্যিস্থাপনা 

পসচ ব্যিস্থাপনা : 

চারা মাটিষত িবতবষ্ঠত না েওয়া পয েন্ত ৩ বেন অন্তর অন্তর পসচ বেন। পেঁয়াজ ফসে েীঘ েবেন পসচ সুবিধা পেষক িবিত েষে এিাং েোৎ কষর 

পসচ বেষে পেঁয়াজ পেঁষট পযষত পাষর এিাং িাজার মূল্য কষম যায়। তাই সিসময় জবমষত পজা অিস্থা িজায় রাখুন। পসষচর পর জবম বনড়াবন 

বেষয় আেগা কষর বেষত েষি।  

  

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


পসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

িে ো পমৌসুষম যাষত বৃবষ্ট্র পাবন েোঁড়াষত না পাষর পসজন্য বনকাশ নাো রাখষত েষি। পেঁয়াজ জোিদ্ধতা সেয করষত পাষর না। পেঁয়াষজর 

জবমষত পাবন বনকাষশর ব্যিস্থা রাখুন। 

 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

আগাছা ব্যিস্থাপনা 

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাষনার পমৌসুম : খবরফ 

আগাছার ধরন : িহুিে েজীিী ঘাস জাতীয় িীরুৎ আগাছা। 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগিীষর আগাছার কন্দমূে বনড়াবন, পকাোে, োঙ্গে বেষয় ও োতষড় তুষে শুবকষয় পমষর পফলুন। 

তষের উৎস : 

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

আগাছার নাম : দুি ো 

আগাছা জন্মাষনার পমৌসুম : খবরফ 

আগাছার ধরন : িহুিে েজীিী ঘাস জাতীয় িীরুৎ আগাছা। 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগিীষর আগাছার কন্দমূে বনড়াবন, পকাোে, োঙ্গে  বেষয় ও োতষড় তুষে শুবকষয় পমষর পফলুন। 

তষের উৎস : 

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

আগাছার নাম : শ্যামা 

আগাছা জন্মাষনার পমৌসুম : খবরফ 

আগাছার ধরন : িহুিে েজীিী ঘাস জাতীয় আগাছা। 

িবতকাষরর উপায় : 

বনয়বমত জবম পয েষিক্ষণ করুন। পসচ ও সার পেিার পর পজা আসা মাে  বনবড়ষয় আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

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

আগাছার নাম : মুো/িাোইে 

আগাছা জন্মাষনার পমৌসুম : খবরফ 

আগাছার ধরন : িহুিে েজীিী পসজ/িীরুৎ জাতীয় আগাছা। 

িবতকাষরর উপায় : 

বনয়বমত জবম পয েষিক্ষণ করুন। পসচ ও সার পেিার পর পজা আসা মাে বনবড়ষয় আগাছা িাছাই। 



তষের উৎস : 

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

 

আিোওয়া ও দূষয োগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংো মাষসর নাম : মাঘ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জানুয়ারী 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , খবরফ- ১ 

দুষয োষগর নাম : অবতবরক্ত কুয়াশা, বশবশর ও আদ্র ে আিোওয়া 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : 

অবত ঘন কষর পেঁয়াজ োগাষিন না। সুস্থ, নীষরাগ িীজ ও চারা ব্যিোর করুন। নষিম্বষরর ১-১৫ তাবরষখর মষধ্য কন্দ পরাপণ করুন। কই 

জবমষত িার িার পেঁয়াজ/রসুন চাষে বিরত োকুন। 

দুষয োগকােীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

আক্রান্ত গাছ তুষে পফলুন। 

দুষয োগ পূি েিাতো : গণ মাধ্যষম িাতো পশানা 

িস্তুবত : জবম পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন রাখুন। িপষনর পূষি ে িীজ পশাধন করা (বিটাষিক্স-২.৫ গ্রাম িা ব্যাবিবষ্ট্ন- ২ গ্রাম িবত পকবজ িীজ) িা 

ট্রাইষকাডারমা বিবড়বড ( ৩-৪ গ্রাম/ পকবজ িীজ) দ্বারা পশাধন করা। সুেম োষর সার িষয়াগ করুন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবেতেসাবি েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংো মাষসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , খবরফ- ১ 

দুষয োষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্ 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নাো িস্তত রাখুন। 

দুষয োগকােীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন পির করার ব্যিস্থা করুন।  

দুষয োগ পূি েিাতো : গণ মাধ্যষম িাতো পশানা 

িস্তুবত : োইষন বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন পির করার নাো রাখুন। জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন পির করা ব্যিস্থা রাখুন। 

িাড়বত ফসে তুষে পফলুন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবেতেসাবি েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংো মাষসর নাম : বচে 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিে 
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ফসে ফেষনর সময়কাে : খবরফ- ১ , খবরফ-২ 

দুষয োষগর নাম : খরা 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : 

পসচ নাো, পসচ যন্ত্র িস্তত রাখুন। 

দুষয োগকােীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন ো বেষয় পসচ বেন। 

দুষয োগ পূি েিাতো : গণ মাধ্যষম িাতো পশানা 

িস্তুবত : োইষন বুনুন,যাষত জবমষত পসষচর নাো বতবর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবেতেসাবি েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংো মাষসর নাম : োিণ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুোই 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , খবরফ- ১ , খবরফ-২ 

দুষয োষগর নাম : খবরষফ অবতবৃবষ্ট্ 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : 

পসচ নাো িস্তত রাখুন। 

  

দুষয োগকােীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন পির করার ব্যিস্থা করুন।  

  

িস্তুবত : োইষন বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন পির করার নাো রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবেতেসাবি েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

ফসষের পপাকামাকড় 

পপাকার নাম : পেঁয়াষজর কোঁটুই পপাকা 

পপাকার স্থানীয় নাম : : পনই 

পপাকা পচনার উপায় : অল্পিয়স্ক পপাকা এক ধরষনর মে। বডম ফুষট কাষো মাোওয়াো পমষট রষের ৫-৬ পসবম কীড়া ফসষের ক্ষবত কষর। 

ক্ষবতর ধরণ : এ পপাকা রাষতর পিো চারা মাটি িরাির পকষট পেয়। সকাে পিো চারা মাটিষত পষড় োকষত পেখা যায় । 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

পপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , কাষন্ডর পগোঁড়ায় 
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পপাকার পযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

কারটাপ জাতীয় কীটনাশক ( পকয়ার ৫০ এসবপ অেিা সানটাপ ৫০ এসবপ ২০ বমবে / ৪ মূখ ) অেিা ল্যামডা-সাইেযাষোবিন জাতীয় 

কীটনাশক ( কযারাষট ২.৫ ইবস অেিা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইবস ১৫ বমবে / ৩ মূখ ) ১০ বেটার িবত ৫ শতষক পে করষত েষি ১০ বেন 

পরপর ২/৩ িার। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি।     

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

িাষোিাষি জবম চাে বেষয় পাবখষের পপাকা খািার সুষযাগ কষর বেন। পাবখ িসার জন্য পক্ষষত ডােপাো পুতুন। িবতবেন সকাষে জবম 

পবরেশ েন করুন। 

অন্যান্য : 

সকাে পিো পকষট পফো চারার আষশ পাষশ মাটি খু ুঁষড় পপাকা পির কষর পমষর পফো।ষকষরাবসন বমবেত পাবন পসচ পেয়া। 

তষের উৎস : 

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

পপাকার নাম : পেঁয়াষজর এবরওফাইট মাকড় 

পপাকার স্থানীয় নাম : : পনই 

পপাকা পচনার উপায় : পছাট এক ধরষনর মাকড়। 

ক্ষবতর ধরণ : মাকষড়র আক্রমষণ পেঁয়াষজর পাতা কুুঁকবড়ষয় জবড়ষয় যায় এিাং িাোবম রাং ধারণ কষর। পেঁয়াষজর আকার পছাট েষয় ফেন 

কম েয়। 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

পপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : সম্পূণ ে গাছ 

পপাকার পযসি স্তর ক্ষবত কষর : োি ো , পফজ -১ , পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সােফার জাতীয় (ষযমন কুমুোস বডএফ িা রষনাবিট ৮০ ডবব্লউবজ িা বেওবিট ৮০ ডবব্লউবজ িা সােষফাোক ৮০ ডবব্লউবজ, ম্যাকসােফার 

৮০ ডবব্লউবজ িা সােষফটক্স ৮০ ডবব্লউবজ ২৫ গ্রাম )অেিা এিাষমবক্টন জাতীয় (িাটি েষমক ২০ গ্রাম) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয়) িােিাষি 

পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

সুেম সার ব্যিোর করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা পরাপনকরুন। পক্ষত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । জবমষত পবরবমত পবরমাষন বজিসার িষয়াগ করা । 

বনয়বমত মাে পবরেশ েন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

পক্ষত পেষক মাকড় িা বডমসে আক্রান্ত গাছ তুষে পফো/ ডাে পকষট পেয়া অপসারণ করা । 

তষের উৎস : 

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

পপাকার নাম : পেঁয়াষজর এবরওফাইট মাকড় 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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পপাকার স্থানীয় নাম : : পনই 

পপাকা পচনার উপায় : পছাট এক ধরষনর মাকড়। 

ক্ষবতর ধরণ : মাকষড়র আক্রমষণ পেঁয়াষজর পাতা কুুঁকবড়ষয় জবড়ষয় যায় এিাং িাোবম রাং ধারণ কষর। পেঁয়াষজর আকার পছাট েষয় ফেন 

কম েয়। 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

পপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : সম্পূণ ে গাছ 

পপাকার পযসি স্তর ক্ষবত কষর : োি ো , পফজ -১ , পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সােফার জাতীয় (ষযমন কুমুোস বডএফ িা রষনাবিট ৮০ ডবব্লউবজ িা বেওবিট ৮০ ডবব্লউবজ িা সােষফাোক ৮০ ডবব্লউবজ, ম্যাকসােফার 

৮০ ডবব্লউবজ িা সােষফটক্স ৮০ ডবব্লউবজ ২৫ গ্রাম )অেিা এিাষমবক্টন জাতীয় (িাটি েষমক ২০ গ্রাম) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয়) িােিাষি 

পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

সুেম সার ব্যিোর করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা পরাপনকরুন। পক্ষত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । জবমষত পবরবমত পবরমাষন বজিসার িষয়াগ করা । 

বনয়বমত মাে পবরেশ েন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

পক্ষত পেষক মাকড় িা বডমসে আক্রান্ত গাছ তুষে পফো/ ডাে পকষট পেয়া অপসারণ করা । 

তষের উৎস : 

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

পপাকার নাম : পেঁয়াষজর বিপস পপাকা 

পপাকার স্থানীয় নাম : : পনই 

পপাকা পচনার উপায় : এক ধরষনর ২-৩ বমবম আকাষরর কাষো রষের পপাকা। 

ক্ষবতর ধরণ : পপাকা গাষছর কবচ পাতা ও ফুষের রস পখষয় গাছষক দুি েে কষর পফষে। এষের আক্রমষণর কারষণ পাতায় িাোবম োগ েয়। 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

পপাকামাকড় জীিনকাে : পূণ ে িয়স্ক, কীড়া 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা , ফুে 

পপাকার পযসি স্তর ক্ষবত কষর : পফজ -১ , পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

ডাইষমষোষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( রগর অেিা টাফগর ২০ বমবে অেিা ৪ মুখ )অেিা ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন 

এডমায়ার অেিা টিষডা ১০ বমবেবেটার / ২মুখ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক পে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। 

ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

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/


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

পয েষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : 

িােবমক অিস্থায় শুকষনা ছাই িষয়াগ করা। পবরস্কার পাবন পজাষর পে করা। আধা িাঙ্গা বনম িীষজর ( ৫০ গ্রাম এক বেটার পাবনষত ২৪ 

ঘণ্টা পিজানর পর বমেণটি ছোঁকষত েষি ) রস আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার পে করষত েষি। সািাষনর পাবন ( ১০ বেটার পাবনষত 

২০ গ্রাম ) পে করা পযষত পাষর । 

তষের উৎস : 

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

পপাকার নাম : পেঁয়াষজর পঘাড়া পপাকা 

পপাকার স্থানীয় নাম : : পনই 

পপাকা পচনার উপায় : অল্পিয়সী পপাকা এক ধরষনর মে। বডম ফুষট সবুজ রষের ২-২.৫ পসবম কীড়া ফসষের ক্ষবত িাস কষর। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতার সবুজ অাংশ পখষয় ক্ষবত কষর । 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয় 

পপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : আগা , পাতা , ডগা , কবচ পাতা , সি 

পপাকার পযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

কাি োবরে জাতীয় কীটনাশক (ষসবিন ৮০ ডবব্লউবপ ৩০ গ্রাম )অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবেবেটার অেিা 

ম্যাবজক অেিা কট ১০ইবস ১০ বমবে/ ২ মুখ ) িবত ১০বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক পে করষত েষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ 

িার। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

িাষোিাষি জবম চাে বেষয় পাবখষের পপাকা খািার সুষযাগ কষর বেন। পাবখ িসার জন্য পক্ষষত ডােপাো পুতুন। চারা োগাষনার িবতবেন 

সকাষে পক্ষত পবরেশ েন করুন। 

অন্যান্য : 

পাতায় বডম / পপাকা পেখষে তা তুষে ধ্বাংস করষত েষি। িােিাষি পপাকা েমন করষত েষে পক্ষষতর আষশ পাষশ িা অন্য আগাছা োকষে 

তা পবরস্কার কষর পফেষত েষি। 

তষের উৎস : 

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

 

ফসষের পরাগ 

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর কন্দ পফষট যাওয়া সমস্যা 

পরাষগর কারণ : অজীিানু ঘটিত 

ক্ষবতর ধরণ : েীঘ ে খরা েষে িা শুষ্ক ও গরম োওয়ার ফষে শারীরবৃত্তীয় কারষণ অেিা মাটি অবধক শক্ত োকষে অেিা েোৎ পসচ পেয়া িা 

অবতবরক্ত নাইষট্রাষজন সার িা েরষমান িষয়াষগর কারষণ পেঁয়াষজর কন্দ পফষট পযষত পাষর। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

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


ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , িীজ 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)অেিা পমনষকাষজি+ পমটাষোবক্সে জাতীয় ছোকনাশক ( বরষডাবমে 

পগাল্ড ২০গ্রাম ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় 

সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

খরা পমৌসুষম বনয়বমত পবরবমত পসচ বেন। পয োপ্ত বজি সার িষয়াগ করুন। পরাপষণর পূষি ে িাষোিাষি চাে বেষয় মাটি ঝুরঝুষর করুন। অবত 

ঘন কষর পেঁয়াজ চাে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ ছাটাই কষর ধ্বাংস করা। ইউবরয়া সার িষয়াগ িন্ধ করা। আরও বিস্তাবরত জানষত স্থানীয় কৃবে অবফস এ পযাগাষযাগ করুন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, পমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর গো ও কন্দ েঁচা পরাগ 

পরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : পেঁয়াষজর পাতা োেকা সবুজ েষত েলুে রাং ধারণ কষর এিাং আগা পেষক পাতা শুকাষত োষক। এক সময় পগাড়ায় পাবন পিজা 

েঁচন পেখা যায় এিাং অষনক সময় গাছ পগাড়ায় পিষঙ্গ যায়। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : পগোঁড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার 

িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

 সুস্থ গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন। একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ আিাে না করা। িপষনর পূষি ে িীজ 

ট্রাইষকাডারমা বিবড়বড ( ৩-৪ গ্রাম/ পকবজ িীজ) বেষয় পশাধন করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। আক্রান্ত পক্ষষতর পাবন বেষয় আষরক জবমষত পসচ পেষিন না। ফসে সাংগ্রষের পর পবরতযাক্ত অাংশ 

ধ্বাংস করুন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, পমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর িাে পচা পরাগ 

পরাষগর স্থানীয় নাম : পনই 

পরাষগর কারণ : ছোক 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
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ক্ষবতর ধরণ : পরাষগর আক্রমষন পাতায় ও িীজকাষন্ড পাবন পিজা তামাষট, িাোবম িা োেকা পিগুবন রাংষয়র োগ পেখা যায়। আক্রান্ত পাতা 

উপর পেষক মষর আষস। এক সময় গাছ পিষঙ্গ যায়। একধরষণর ছোষকর আক্রমষণ এ পরাগ েয়। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , িীজ 

ব্যিস্থাপনা : 

পিাবপষকানাজে জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবে/ ১ মুখ) অেিা পমনষকাষজি+ পমনষকাষজি+ পমটাষোবক্সে জাতীয় ছোকনাশক 

( বরষডাবমে পগাল্ড ২০গ্রাম ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ 

পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

অবতবরক্ত ঘন কষর পেঁয়াজ োগাষিন না। সুেম সার িষয়াগ ও পবরচয ো করুন। একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ-রসুন চাে করষিন না। আগাছা 

পবরস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ ছাটাই কষর ধ্বাংস করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর, ২০১৭।  

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর পিমফাইবেয়াম বেফ ব্লাইট পরাগ 

পরাষগর স্থানীয় নাম : পনই 

পরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : িেষম পাতা ও িীজেীন কাষণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাবন পিজা িাোবম িা েলুে রাং এর োষগর সৃবষ্ট্ েয় । োষগর মধ্যিতী অাংশ িেষম 

োেষচ িাোমী ও পরিতীষত কাষো িণ ে ধারণ কষর আক্রান্ত পাতা উপর পেষক মষর পযষত পাষর। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , িীজ , পেঁয়াজ 

ব্যিস্থাপনা : 

পমনষকাষজি+ পমটাষোবক্সে জাতীয় ছোকনাশক ( বরষডাবমে পগাল্ড ২০গ্রাম ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর 

পর ২-৩ িার িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

অবতবরক্ত ঘন কষর পেঁয়াজ োগাষিন না। সুেম সার িষয়াগ ও পবরচয ো করুন। একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ-রসুন চাে করষিন না। আগাছা 

পবরস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ ছাটাই কষর ধ্বাংস করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর ডযাবম্পাং অফ পরাগ 

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/


পরাষগর স্থানীয় নাম : পনই 

পরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : পেঁয়াষজর পাতা োেকা সবুজ েষত েলুে রাং ধারণ কষর এিাং আগা পেষক পাতা শুকাষত োষক। এক সময় পগাড়ায় পাবন পিজা 

েঁচন পেখা যায় এিাং অষনক সময় গাছ পগাড়ায় পিষঙ্গ যায়। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর পগোঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার 

িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

 সুস্থ গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন । একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ আিাে না করা। িপষনর পূষি ে িীজ 

ট্রাইষকাডারমা বিবড়বড ( ৩-৪ গ্রাম/ পকবজ িীজ) বেষয় পশাধন করুন। 

িীজ পশাধন সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করুন। আক্রান্ত পক্ষষতর পাবন বেষয় আষরক জবমষত পসচ পেষিন না। ফসে সাংগ্রষের পর পবরতযাক্ত অাংশ 

ধ্বাংস করুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর, ২০১৭।  

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর ব্লযাক িক রট 

পরাষগর স্থানীয় নাম : পনই 

পরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : এ পরাষগর আক্রমষণ িীজকাষন্ড েলুে েষত তামাষট োগ পেখা যায়। আক্রান্ত িীজ কাষন্ড ছোষকর ঘন আিরণ পেখা যায়। এক 

সময় িীজকান্ড পিষঙ্গ যায়। একধরষণর ছোষকর আক্রমষণ এ পরাগ েয়। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , িীজ 

ব্যিস্থাপনা : 

পিাবপষকানাজে জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবে/ ১ মুখ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার 

পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

অবতবরক্ত ঘন কষর পেঁয়াজ োগাষিন না। সুেম সার িষয়াগ ও পবরচয ো করুন। একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ-রসুন চাে করষিন না। আগাছা 

পবরস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ ছাটাই কষর ধ্বাংস করুন।  

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, পমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

পরাষগর নাম : পেঁয়াষজর পাপ েে ব্লচ 

পরাষগর স্থানীয় নাম : পনই 

পরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : িেষম পাতা ও িীজেীন কাষণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাবন পিজা িাোবম িা েলুে রাং এর োষগর সৃবষ্ট্ েয়। োষগর মধ্যিতী অাংশ িেষম 

োেষচ িাোমী ও পরিতীষত কাষো িণ ে ধারণ কষর এিাং োষগর বকনারা পিগুনী িণ ে ধারণ কষর। আক্রান্ত পাতা উপষরর বেক েষত ক্রমািষয় 

মষর পযষত োষক। ব্যাপকিাষি আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাষের মষধ্য েেষে েষয় মষর যায়। 

ফসষের পয পয োষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষের পয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)অেিা পমনষকাষজি+ পমটাষোবক্সে জাতীয় ছোকনাশক ( বরষডাবমে 

পগাল্ড ২০গ্রাম ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িােিাষি পে করষত েষি। ঔেধ পে করায় 

সতকেতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বিবজট করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

অবতবরক্ত ঘন কষর পেঁয়াজ োগাষিন না। সুেম সার িষয়াগ ও পবরচয ো করুন। একই জবমষত িার িার পেঁয়াজ-রসুন চাে করষিন না। আগাছা 

পবরস্কার রাখা। আক্রান্ত গাছ পেষক িীজ সাংগ্রে করষিন না। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত অাংশ ছাটাই কষর ধ্বাংস করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

ফসে সাংগ্রে ও সাংরক্ষণ 

ফসে পতাো : পেঁয়াজ পবরপক্ক েষে পাতা ক্রমশ েেষে েষয় যায় এিাং পাতার অগ্রিাগ শুবকষয় নুইষয় পষড়। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রিাগ 

শুবকষয় পনবতষয় পষড় তখনই পেঁয়াজ পতাোর উপযুক্ত সময়। সাধারণত পরাপষনর ৯০ পেষক ১২০ বেষনর মষধ্য শীতকাবেন পেঁয়াজ পতাোর 

উপযুক্ত েয়। গ্রীষ্মকাবেন পাকা পেঁয়াজ পিবশ বেন জবমষত োকষে এর ঝোঁঝ কষম যায়। গ্রীষ্মকাবেন পেঁয়াজ আগাম চাষের পক্ষষে পরাপষনর 

৬০-৭০ বেন এিাং নাবি চাষের চারা পরাপষনর ৯৫-১১০ বেন েরকার েয়। 

ফসে সাংরক্ষষণর পূষি ে : 

পেঁয়াজ উষত্তােষনর বতন সপ্তাে আষগ অিশ্যই পসচ পেওয়া িন্ধ করুন। আিোওয়া যখন শুষ্ক োষক তখন পেঁয়াজ সাংগ্রে করুন। 

সাংরক্ষণ : পমষঝর দুই ফুট ওপষর বনবম েত মাচায় পেঁয়াজ রাখষে তাষত সষি োচ্চ ১০-১৫ পসবম পুরু কষর পেঁয়াজ রাখষত েষি। বকছুবেষনর জন্য 

পাতো চষটর িস্তায় িা পনষটর ব্যাষগ পুষর পেঁয়াজ রাখা করা যায়। মাষঝ মষধ্য সাংরবক্ষত পেঁয়াজ নাড়াচাড়া কষর বেষত েষি এিাং পচা 

পেঁয়াজ পিষছ সবরষয় পফেষত েষি। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

িীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

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


িীজ সাংরক্ষণ: 

 পেঁয়াজ পতাোর পর ৮-১০ বেন ছায়ায় িাে কষর শুবকষয় বনষত েষি। খারাপ িা পাকা পেঁয়াজ সবরষয় পফেষত েষি। পয জায়গায় পেঁয়াজ 

রাখা েষি পসখাষন িায়ু চোচষের সুষযাগ  োকষত েষি।টিষনর ঘষরর বসবোং এ  পেঁয়াজ রাখষে তা ৮ -১০  ইবি  পিবশ পুরু না কষর না 

রাখাই িাষো। পমষঝর দুই ফুট ওপষর বনবম েত মাচায় পেঁয়াজ রাখষে তাষত সষি োচ্চ ৪-৬  ইবি  পমাটা কষর পেঁয়াজ রাখষত েষি। বকছুবেষনর 

জন্য পাতো  চষটর িস্তায় িা প্লাবিষকর  পনষটর ব্যাষগ  পেঁয়াজ সাংরক্ষণ করা যায়। মাষঝ মষধ্য সাংরবক্ষত পেঁয়াজ নাড়াচাড়া কষর বেষত 

েষি এিাং পচা পেঁয়াজ পিষছ সবরষয় পফেষত েষি। বেমাগাষর ১০ পেষক ২০ বডগ্রী পসেবসয়াস তাপমাোয় এিাং শতকরা ৬০-৭০ িাগ 

আষপবক্ষক আদ্র েতায় পেঁয়াজ অষনক বেন গুোমজাত কষর রাখা যায়।. আমাষের পেষশ অষনক বেন পেঁয়াজ সাংরক্ষণ করা েষে তা পেষক চারা 

পির েওয়ার সমস্যা পেখা যায়। 

তষের উৎস :কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িীজ উৎপােনকারী চাবে, িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস), িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট এর আিবেক পকন্দ্র। 

িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তে পপষত বিক করুন 

িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস) 

িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট 

সার ও িাোইনাশক িাবপ্তস্থান : 

সরকার ও িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস) এর অনুষমাবেত  িীজ বডোর। 

সার বডোষরর তে পপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবি েস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : চাোিাষে জবম কে েষণ পাওয়ার টিোর/ োইবস্পড পরাটাবর টিোর 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

বডষজে চাবেত। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িচেবত পাওয়ার টিোর বেষয় পযখাষন ৫-৬টি চাে িষয়াজন েয়, োইবস্পড পরাটাবর টিোর পসখাষন ১-২টি চাে যষেষ্ট্। উন্নত 

মানষর শুকনা জবম চাষের যন্ত্র। ১২ অি শবক্তসম্পন্ন। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

িবত ঘন্টায় ০.১ পেক্টষর (২৪ শতাাংশ) জবম চাে করষত পাষর। িচবেত টিোষরর তুেনায় ৫০% সময় ও অে ে সােয় েয়।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

যষন্ত্রর পরাটাবর পব্লড শ্যাফট উচ্চ গবতষত ঘুষর বিধায় জবমর পেো খুি পছাট েয় ও মাটি িাে গুুঁড়া িা বমবে েয়। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোরষর পর মাটি ও কোঁোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অবিজ্ঞ পমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরি েতী কাষজর জন্য পমরামত 

কষর বনন। 

তষের উৎস : 

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

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


 

িাজারজাতকরণ 

িোগত ফসে পবরিেন ব্যিস্থা : 

স্থানীয়িাষি ছাোর িস্তায়, ঝুবড়, িযান গাবড় ইতযাবে   

আধুবনক ফসে পবরিেন ব্যিস্থা : 

িযান গাবড়,  ট্রবে, ট্রাক, িযান 

িোগত িাজারজাত করণ : 

 মবরচ কোঁচা অিস্থায় স্থানীয় সিবজ িাজাষর এিাং শুকনা মবরচ পোকাষন পাওয়া যায়।  

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

কোঁচা মবরচ পবেবেন ব্যাষগ প্যাষকট কষর, শুকনা মবরচ চষটর িস্তায় িষর অেিা গুুঁড়া কষর বিবিন্ন পকাম্পাবন িাজারজাত কষর োষক । 

ফসে িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তে পপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই,িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,পসষপ্টম্বর,২০১৭। 

 

 

 

 

 

 

 

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

