
বরই এর ববস্তাবরত চাষ পদ্ধবত 

খবরফ- ১  

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বব ইউ কুল-১ 

জনবিয় নাম : আতপল কুল 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবর রহমান কৃবষ ববশ্বববদ্যালয়। 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : পাকতল বিঁদুর রাঙ্গা রং হয়। ফল অতযন্ত সুস্বাদু, বমবষ্ট্ ও দৃবষ্ট্নন্দন। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৮০ - ৮৮ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২২ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্। 

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ 

ততের উৎস : বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবর রহমান কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় ওতয়বসাইট। 

 

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাউ কুল ৩ 

জনবিয় নাম : বাবম চ কুল 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : ফল বড়, বিম্বাকার, হলু  রং হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা াাল। বিক্স মান ২২-২৪%। বনয়বমত ফলধারী জাত, িবতটি কুতলর ওজন 

১০০-১৫০ গ্রাম। বমষ্ট্তা ১৯-২০। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৩৬ - ১০০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯-২৫ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫ টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্। 

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ  

ততের উৎস : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় ওতয়বসাইট। 

 



ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাউ কুল ২ 

জনবিয় নাম : োহ কুল 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : ফল বড়, বিম্বাকার, হলু  রং হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা াাল। বিক্স মান ২২-২৪%। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৮০ - ১০০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্।  

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ 

ততের উৎস : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় ওতয়বসাইট। 

 

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাউ কুল ১ 

জনবিয় নাম : শনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : ফল বড়, বিম্বাকার। পাকা ফল চকচতক হলু াা রং হয়, রসাতলা ও বমবষ্ট্। সারাত তে চাষাবাত র উপত াগী। বিক্স মান ১৮-

২১%। বছতর ২ বার ফল শ য়। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৮০ - ১০০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্। 

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ- মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ 

ততের উৎস : বাংলাত ে কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় ওতয়বসাইট। 

 

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাবর কুল ৩ 



জনবিয় নাম : শনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর) 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : ফল বড়, শগালাকার, হলু াা সবুজ রং হয়, রসাতলা ও বমবষ্ট্। সারাত তে চাষাবাত র উপত াগী। বিক্স মান ১৪%। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৮৮ - ১০০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ২২-২৫ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্। 

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাবর কুল ২ 

জনবিয় নাম : শনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর) 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : শ খতত শবে মাঝাবর (৩৪ গ্রাম), শখতত সুস্বাদু। শখাসা পাতলা, পাকার পর হলু াা রং হয়। উত্তরাঞ্চতল চাষাবাত র উপত াগী। 

বিক্স মান ১১.৫%। বীজ শছাট। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৭২ - ৮০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৮-২০ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য বচত্র ও মধ্য োবণ মধ্য াা্।  

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য মাঘ/ জানুয়ারী-তফব্রুয়ারী  

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

জাততর নাম : বাবর কুল ১ 



জনবিয় নাম : শনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর) 

জাততর ধরণ : উন্নত জাত 

জাততর বববেষ্ট্য : শ খতত নাবরতকতলর মততা, দুিান্ত সরু, বমবষ্ট্, সুস্বাদু। রাজোহী, খুলনায় চাষাবাত র উপত াগী। বিক্স মান ১২.৮%। ফল 

মাঝাবর, গড় ওজন ২৩ গ্রাম, কচকতচ ও বমবষ্ট্, বীজ শছাট। 

েতক িবত ফলন (তকবজ) : ৪০ - ৬০ 

শহক্টর িবত ফলন (টন) : ১০-১৫ 

িবত েতক বীজতলায় বীতজর পবরমান : ৩০০ টি - ৬২৫ টি 

উপত াগী ভূবমর শেণী : মাঝাবর উচু 

উপত াগী মাটি : শ াআঁে, শবতল-ত াআঁে 

উৎপা তনর শমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : বজযষ্ঠ-আষাঢ় ও াা্-আবশ্বন  

ফসল শতালার সময় : মধ্য শপৌষ-মধ্য বচত্র/ জানুয়াবর-মাচ চ  

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসতলর পুবষ্ট্ মান 

 

ফসল : বরই 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম খাদ্য উপত াগী পাকা কুতল ৭৩.২ গ্রাম জলীয় অংে, ২.৯ গ্রাম আবমষ, ০.১ গ্রাম চবব চ, ২৩.৮ গ্রাম শশ্বতসার, ১১ বম.গ্রা 

কযালবসয়াম, ১.৮ বম.গ্রা শলৌহ, ০.০২ বম.গ্রা বাটাবমন বব-১, ০.০৫ বম.গ্রা বাটাবমন বব-২, ৫১ বম.গ্রা বাটাবমন বস ও ১০৪ বকতলাকযালবর 

খাদ্যেবক্ত রতয়তছ। 

ততের উৎস : 

ফল উৎপা তনর উন্নত কলাতকৌেল, ২০১১, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর)। 

 

বীজ ও বীজতলা 

 

ফসল : বরই 

বণ চনা : একটি আ ে চ বীজতলার পবরমান ১ বম. িস্থ এবং ৩ বম. ব ঘ চয। কুতলর জন্য পবলব্যতগ অথবা বীজতলায় চারা বতবর করা হয়। 

বীজ ও বীজতলার িকারতা  : 

বীতজর িকারতা  

১। শমৌল বীজ  ২। বাবত্ত বীজ  ৩। িতযাবয়ত বীজ  ৪। মানতঘাবষত বীজ  ৫। হাইবিি বীজ  

বীজতলার িকারতা  

১। শুকতনা বীজতলা  ২। শাজা/কা াময় বীজতলা  ৩। াাসমান বীজতলা  ৪।  াপগ বীজতলা 

 

http://live.mpower-social.com/aesa/Nutritions/filter/language:bn?crop=221
http://live.mpower-social.com/aesa/Seedbeds/filter/language:bn?crop=221


াাল বীজ বনব চাচন : 

উচ্চফলনেীল জাততর বীজ ববশ্বস্থ বীজ ববতেতার বনকট হতত বায়ু বনতরাধ প্যাতকতট রবক্ষত বীজ েয় করতত হতব।  

১। উন্নত জাততর শরাগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতত হতব। 

২। বীজ ববশুদ্ধ হতত হতব এবং গজাতনার ক্ষমতা ৮০% এর শববে থাকতত হতব। 

৩। সরকার অনুতমাব ত বিলারত র শথতক বীজ সংগ্রহ করতত হতব। সংগ্রতহর সময় েয় রবে  গ্রহণ করতত হতব। 

৪। বাজাতরর শখালা বীজ শকনা  াতব না। 

বীজতলা িস্তুতকরণ : ৫০ াাগ মাটি ও ৫০ াাগ পচাতনা শগাবর াাতলা কতর বমবেতয় ছাকাবন দ্বারা শছতক বনতয়, শসবান িাি দ্বারা মাটি 

জীবাণুমুক্ত কতর পবলব্যাতগ াতর িবত ব্যাতগ ১ টি বীজ বপন করতত হতব। 

বীজতলা পবরচচ চা : ১। বীজ বপতনর পর ছালার চট বা ধাতনর খড় বববছতয় ৭২ ঘন্টা বীজতলা শেতক রাখতত হতব এবং বীজ গজাতনা তরাবিত 

করার জন্য ঝাঝরা ব তয় পাবন ব তত হতব। ২। অবতবরক্ত ঠান্ডা হতল রাতত বীজতলা পবলবথন ব তয় শিতক রাখতত হতব এবং সকাতল খুতল ব তত 

হতব। ৩। তাপমাত্রা শবেী হতল চাটাই ব তয় ছায়ার ব্যবস্থা করতত হতব। 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

বপন/তরাপণ পদ্ধবত 

ফসল : বরই 

বণ চনা : বাগান আকাতর গাছ লাগাতত হতল গবারাাতব চাষ ব তয় জবম বতবর করা উবচত। এতত  ীঘ চজীবী আগাছা  মন হতব। বাবড়র আতে পাতে, 

পুকুর পাতড় বকংবা রাস্তার ধাতর গাছ লাগাতল চাষ না ব তয় সরাসবর গতচ কতর কুতলর চারা লাগাতনা  ায়। 

চাষপদ্ধবত : 

শরাপণ দূরত্বঃ ৪-৬ বমটার 

গততচর আকারঃ শসায়া ২ হাত × শসায়া ২ হাত × শসায়া ২ হাত 

গতচ করার পর চারা শরাপতণর ১০-১৫ ব ন পূতব চ গতচ িবত ২৫ শকবজ পচা শগাবর, টিএসটি, পটাে ও বজপসাম সার িবতটি ২৫০ গ্রাম কতর গততচর 

মাটির সাতথ বমবেতয় গতচ বন্ধ কতর রাখতত হতব। বজষ্ঠয-আষাঢ় এবং াা্-আবশ্বন মাস চারা শরাপতনর উপযুক্ত সময়। এ সময় গততচর মাটি উলট 

পালট কতর কতর বনতত হতব। চারা শরাপতণর পর খুটি ব তয় শেঁতধ ব তত হতব এবং হালকা পাবন শসচ ব তত হতব। 

শরাগবালাইতয়র আেমন শরাতধ বীজ ও জবম শোধন কতর শনয়া উত্তম। 

জবম শোধন সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

বীজ শোধন সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

ফসল : বরই 

মৃবত্তকা : উঁচু, পাবন জতমনা এমন শবতল শ ায়াঁে শথতক শ ায়াঁে মাটি। 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গতবষণাগাতরর ঠিকানা : 

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃবত্তকা সম্প  উন্নয়ন ইনবিটিউট এর সহায়তা বনতত হতব। 

মৃবত্তকা সম্প  উন্ন ়ন ইনবিটিউট ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

http://live.mpower-social.com/aesa/Cultivations/filter/language:bn?crop=221
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://live.mpower-social.com/aesa/Soils/filter/language:bn?crop=221
http://www.srdi.gov.bd/


সার বিলার এর ববস্তাবরত তে শপতত বিক করুন 

অনলাইন সার সুপাবরে ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

শাজাল সার শচনার উপায় : 

শাজাল সার শচনার উপায় বাবিও 

শাজাল সার েনাক্তকরণ সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

ফসতলর সার সুপাবরে : 

কুলগাতছর সুষ্ঠু বৃবদ্ধ ও াাল ফলতনর জন্য বনয়বমত সার শ য়া  রকার। সাতরর পবরমাণ বনা চর কতর গাতছর বয়স ও মাটির উব চরতার ওপর। 

বববান্ন বয়তসর গাতছ সার িতয়াতগর মাত্রা হতলা- 

গাতছর বয়স (বছর) গাছ িবত সাতরর পবরমাণ 

শগাবর (তকবজ) ইউবরয়া (গ্রাম) টি এস বপ (গ্রাম) এম ও বপ (গ্রাম) 

১-২ ১০ ৩০০ ২৫০ ২৫০ 

৩-৪ ১৫ ৫০০ ৪০০ ৪০০ 

৫-৬ ২০ ৭৫০ ৭০০ ৭০০ 

৭-৮ ২৫ ১০০০ ৮৫০ ৮৫০ 

৯ এর শববে ৩০ ১২০০ ১০০০ ১০০০ 

  

গাতছ বষ চার আতগ আবার বষ চার পতর বজব সার, ইউবরয়া, টিএসবপ ও এম ও বপ াালাাতব মাটির সাতথ বমবেতয় ব ন। প চাপ্ত জায়গা না 

থাকতল োবল দ্বারা গতচ কতর সার িতয়াগ করুন। একটি পূণ চবয়স্ক গাতছর শগাড়া শথতক ১-৩ বমটার দূর শথতক জায়গা জুতড় সার িতয়াগ করুন। 

শবারতনর আাাতব ফতলর গাতয়  াত র মত  াগ পতড়, ফল ববকৃত হতয়  ায়। ফতলর বাড়ন্ত অবস্থায় িবত বলটার পাবনর সাতথ ২ গ্রাম শবাবরক 

এবসি(পাউিার) বমবেতয় ১০ ব ন পর ২-৩ বার শে করুন।  

ততের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

শসচ ব্যবস্থাপনা 

 

ফসল : বরই 

বণ চনা : শুষ্ক শমৌসুতম ববতেষত চারা গাতছ এবং বয়স্ক গাতছ ফতলর বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ন-তপৌষ মাতস শসচ ব ন, এতত ফতলর ফলন ও 

গুণগতমান াাল হয়। চাষ ব তয় বা শকা াল ব তয় কুবপতয় আগাছা বনয়ন্ত্রণ করুন। 

শসচ ব্যবস্থাপনা : 

চারা শরাপতণর সময় মাটি শুকতনা থাকতল মাতঝ মাতঝ হালকা শসচ ব ন। বৃবদ্ধর িাথবমক প চাতয় ৮-১০ বার পাবনর িতয়াজন হয়। ফলন্ত গাতছ 

শুষ্ক শমৌসুতম (বিতসম্বর শথতক এবিল) প চন্ত ১০-১৫ ব ন পর পর পাবন শসতচর ব্যবস্থা করুন; এতত ফল ঝরা হ্রাস পাতব। ফল বড় হতব ও ফলন 

বাড়তব। গাতছ সার িতয়াতগর পর এবং খরার সময় ববতেষ কতর ফতলর গুটি আসার সময় শসচ ব ন।তগাড়ার আগাছা পবরষ্কার ও মাটি শেলা 

শাতঙ্গ ব ন। 

শসচ ও বনকাে পদ্ধবত : ততব শগাড়ায় পাবন জমতল গাছ মারা শ তত পাতর। তাই দ্রুত পাবন বনষ্কােন করুন। 

ততের উৎস :  বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছা ব্যবস্থাপনা 

ফসল : বরই 

আগাছার নাম : চাওরাপাতা আগাছা এবং দূব চা, মুথা, ইতযাব  

আগাছা জন্মাতনার শমৌসুম : সব শমৌসুম ততব বষ চা কাতল শববে 

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.frs-bd.com/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
http://live.mpower-social.com/aesa/Irrigations/filter/language:bn?crop=221
http://live.mpower-social.com/aesa/Weeds/filter/language:bn?crop=221


িবতকাতরর উপায় : আগাছা গাতছর খাতদ্য াাগ বসায় এতত কতর কুল গাতছর ক্ষবত হয়। গাতছর শগাড়ায়  াতত কতর আগাছা বা অন্য শকান উবদ্ভ  

না জন্মাতত পাতর শসজন্য গাতছর শগাড়ার মাটি মাতঝ মাতঝ কুবপতয় আলগা কতর আগাছা বাছাই কতর শফলতত হতব। বছতর অন্তত একবার লাঙ্গল 

ব তয় াাতলাাাতব চাষ কতর ব তল আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কতম  ায়। কাবচ ও বনড়ানীর সাহাতে  মন করুন। জবমতত পাবন আটবকতয় শরতখ 

এ আগাছা  মন করা  ায়। 

ততের উৎস :  বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : বরই 

আগাছার নাম : শফাস্কা শবগুন, থানকুবন, উচুবন্ট ইতযাব  

আগাছা জন্মাতনার শমৌসুম : সব শমৌসুম ততব বষ চা কাতল শববে 

িবতকাতরর উপায় : 

আগাছা গাতছর খাতদ্য াাগ বসায় এতত কতর কুল গাতছর ক্ষবত হয়। গাতছর শগাড়ায়  াতত কতর আগাছা বা অন্য শকান উবদ্ভ  না জন্মাতত পাতর 

শসজন্য গাতছর শগাড়ার মাটি মাতঝ মাতঝ কুবপতয় আলগা কতর আগাছা বাছাই কতর শফলতত হতব। বছতর অন্তত একবার লাঙ্গল ব তয় াাতলাাাতব 

চাষ কতর ব তল আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কতম  ায়। কাবচ ও বনড়ানীর সাহাতে  মন করুন। জবমতত পাবন আটবকতয় শরতখ এ আগাছা  মন 

করা  ায়। 

ততের উৎস : 

 বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : বরই 

আগাছার নাম : বববান্ন ঘাস জাতীয় আগাছা ও পরগাছা স্বণ চলতা 

আগাছা জন্মাতনার শমৌসুম : সব শমৌসুম ততব বষ চা কাতল শববে 

িবতকাতরর উপায় : 

আগাছা গাতছর খাতদ্য াাগ বসায় এতত কতর কুল গাতছর ক্ষবত হয়। গাতছর শগাড়ায়  াতত কতর আগাছা বা অন্য শকান উবদ্ভ  না জন্মাতত পাতর 

শসজন্য গাতছর শগাড়ার মাটি মাতঝ মাতঝ কুবপতয় আলগা কতর আগাছা বাছাই কতর শফলতত হতব। বছতর অন্তত একবার লাঙ্গল ব তয় াাতলাাাতব 

চাষ কতর ব তল আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কতম  ায়। কাবচ ও বনড়ানীর সাহাতে  মন করুন। জবমতত পাবন আটবকতয় শরতখ এ আগাছা  মন 

করা  ায়। 

ততের উৎস :  বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

আবহাওয়া ও দূত চাগ ব্যবস্থাপনা 

ফসল : বরই 

বাংলা মাতসর নাম : বচত্র 

ইংতরবজ মাতসর নাম : শফব্রুয়ারী 

ফসল ফলতনর সময়কাল : রবব 

দুত চাতগর নাম : বেলা বৃবষ্ট্ 

দুত চাগ পূব চিস্তুবত : 

অবতবরক্ত পাবন শবর হতয়  াতব শসাাতব  নালা বতবর করতত হতব। 

কৃবষ আবহাওয়ার তে শপতত বিক করুন 

দুত চাগকালীন/দুত চাগ পরবতী িস্তুবত : 

http://live.mpower-social.com/aesa/Disasters/filter/language:bn?crop=221
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


পাবন  াতত জবম শথতক সতর  ায় তার ব্যবস্থা করতত হতব। জবম বুতঝ গাতছর শগাড়ার মাটি আলগা কতর শ য়া শ তত পাতর। চারা গাছ শহতল 

পতড় শগতল শসাজা কতর ব তত হতব। িতয়াজতন চারা গাতছ খু ুঁটি শেঁতধ ব তত হতব। 

দুত চাগ পূব চবাতচা : ইতলক্ট্রবনক গণ মাধ্যতম আবহাওয়া বাতচা শোনা। অথবা ইন্টারতনট শথতক তে শনয়া। 

িস্তুবত : ফল পবরপক্ক হতল তা তুতল শফলতত হতব। 

ততের উৎস :  বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : বরই 

বাংলা মাতসর নাম : বচত্র 

ইংতরবজ মাতসর নাম : মাচ চ 

ফসল ফলতনর সময়কাল : রবব , খবরফ- ১ 

দুত চাতগর নাম : খরা 

দুত চাগ পূব চিস্তুবত : 

শসচ  ন্ত্র শজাগাড় কতর রাখতত হতব, বাগান পবরস্কার রাখতত হতব এবং বাগাতনর চাবরব তক উচু কতর আইল শবতধ রাখতত হতব। 

কৃবষ আবহাওয়ার তে শপতত বিক করুন 

দুত চাগকালীন/দুত চাগ পরবতী িস্তুবত : 

মাটি ও ফল আসার অবস্তা বুতঝ শসচ ব তত হতব। 

দুত চাগ পূব চবাতচা : ইতলক্ট্রবনক গণ মাধ্যতম আবহাওয়া বাতচা শোনা। অথবা ইন্টারতনট শথতক তে শনয়া 

িস্তুবত : শসতচর পাবনর উৎস জানতত হতব, শসচ  ন্ত্র শজাগাড় কতর রাখতত হতব। 

ততের উৎস :  বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

ফসতলর শপাকামাকড় 

ফসল : বরই 

শপাকার নাম : শচকার ববটল 

শপাকা শচনার উপায় : ধূসর রতের ববটল জাতীয় পকা। 

ক্ষবতর ধরণ : পূণ চাঙ্গ শপাকা রাতত কবচপাতা শখতয় ব্যাপক ক্ষবত কতর। বষ চাকাতল আেমণ শববে হয়। 

আেমতণর প চায় : পূণ চ বয়স্ক 

শপাকামাকড় জীবনকাল : পূণ চ বয়স্ক 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : পূণ চ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা: সুবম আলফ/ সুবমবনয়ন িবত ১০ বলটার পাবনতত ২০ বমবল বমবেতয় গাতছর পাতায় ১০ ব ন পর পর ২ বার শে করুন। শিাতরা 

পাইবরক্স কীটনােক হতল ১০ বলটাতর ৩০ বমবল বমোতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : গাতছর আতে পাতে আগাছা পবরষ্কার রাখুন। 

ততের উৎস : ফল উৎপা তনর উন্নত কলাতকৌেল, ২০১১, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর) 

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://live.mpower-social.com/aesa/Pests/filter/language:bn?crop=221
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


 

ফসল : বরই 

শপাকার নাম : ফতলর মাবছ 

শপাকা শচনার উপায় : লালতচ বা াবম রতের শপাকা শ খতত মাবছর মত। 

ক্ষবতর ধরণ : কীড়া ফল বছ্ কতর োঁস খায়। আোন্ত ফল খাওয়ার অত াগ্য হতয়  ায় ও ঝতর পতর। 

আেমতণর প চায় : ফল পবরপক্ব 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : ফল 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : আবশ্বন-কাবতচক মাতস িবত ১০ বলটার পাবনতত ১০ বমবল বরপকি চ বা ৫ বমবল বসমবুে/ শিবসস বমবেতয় ১০-১৫ ব ন পর পর ২-৩ 

বার শে কারুন। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : জবম পবরচ্ছন্ন রাখা ও চাষ ব তয় গ্রীষ্মকাতল পুত্তবল ধ্বংস করা।  

অন্যান্য : আোন্ত বাগান শথতক কুল কুবড়তয় মাটিতত পু ুঁতত শফলুন। কুল গাতছ শসক্স শফতরাতমান ফাঁ  ঝুলান। 

শসক্স শফতরামন ফাঁ  ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

ততের উৎস : 

ফল উৎপা তনর উন্নত কলাতকৌেল, ২০১১, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট (বাবর)  

 

ফসল : বরই 

শপাকার নাম : বরই/কুতলর বমবলবাগ/ছাতরা শপাকা 

শপাকা শচনার উপায় : ৩-৪ বমবম আকাতরর শগালাবপ/ সা া রতের, বিম্বাকার শপতটর ব ক খাঁজকাটা। গাতয় সা া তুলার মততা আবরণ থাতক। 

এরা  ল শবতধ থাতক। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা পাতা, ফল ও িাতলর রস চুতষ শনয় ফতল গাছ দুব চল হয়। শপাকার আেমতণ পাতা, ফল ও িাতল সা া সা া তুলার মত শ খা 

 ায়। অতনক সময় বপপঁড়া শ খা  ায়। এর আেমতণ অতনক সময় পাতা ঝতর  ায় এবং িাল মতর  ায়। 

আেমতণর প চায় : বাড়ন্ত প চায়, ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , িগা , কবচ পাতা , ফল 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : সব , পূণ চ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আেমণ শববে হতল ইবমিাতিাতরাবিি জাতীয় কীটনােক (ত মন এিমায়ার অথবা টিতিা ৭-১০ বমবলবলটার/ ২মুখ) ১০ বলটার পাবনতত বমবেতয় 

িবত ৫ েততক শে করতত হতব ১০ ব ন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ শে করায় সতকচতা অবলম্বন করতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। 

অন্যান্য : সাবান পাবন শে কতর িাথবমক অবস্থায় বনয়ন্ত্রণ করা শ তত পাতর।  

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

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


 

ফসল : বরই 

শপাকার নাম : বরই/কুতলর শস্কল/তখাসা শপাকা 

শপাকা শচনার উপায় : ২-৩ বম.বম বিম্বাকৃবতর বা াবম শথতক ধূসর রতের শপাকা বাচ্চাসহ  লতবতধ গাতছর িাতল েক্ত কতর শলতগ থাতক। শখালস 

আঁতের মততা। 

ক্ষবতর ধরণ : শছাট আকৃবতর আঁইতের মততা এ শপাকা গাতছর পাতা, পাতার শবাঁটা, কবচ িগা এবং ফল শথতক রস চুতষ শখতয় গাতছর ক্ষবত 

কতর। ফতল আোন্ত পাতা, িগা ও ফতলর উপর হলত   াগ শ খা  ায়। মারাত্মকাাতব আোন্ত গাতছর সমস্ত পাতা ফযাকাতে হতয় শ তত পাতর। 

আেমতণর প চায় : বাড়ন্ত প চায়, ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , িগা , ফল 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : সব , পূণ চ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : আেমতণর মাত্রা শববে হতল শফবনট্রবথয়ন জাতীয় কীটনােক (ত মন সুবমবথয়ন বা ফবলবথয়ন ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার 

পাবনতত বমবেতয় শে করুন। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। 

অন্যান্য : সম্ভব হতল শপাকাসহ আোন্ত অংে অপসারণ করুন। হাত ব তয় বপতে বা িাে ব তয় ঘতষ শপাকা বনতচ শফতল শমতর শফলুন। 

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

শপাকার নাম : বরই/কুতলর কুেন শস্কল শপাকা 

শপাকা শচনার উপায় : তুলার মত কুেন আকৃবতর এ শপাকা  লতবতধ গাতছর পাতা, পাতার শবাঁটা, কবচ িগা এবং ফল হতত রস চুতষ খায়। 

ক্ষবতর ধরণ : তুলার মত কুেন আকৃবতর এ শপাকা গাতছর পাতা, পাতার শবাঁটা, কবচ িগা এবং ফল হতত রস চুতষ শখতয় গাতছর ক্ষবত কতর । 

মারাত্মকাাতব আোন্ত গাতছর সমস্ত পাতা ফযাকাতে হতয় শ তত পাতর। 

আেমতণর প চায় : বাড়ন্ত প চায়, ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , িগা , কবচ পাতা , ফল 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : সব , পূণ চ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : আেমতণর মাত্রা শববে হতল শফবনট্রবথয়ন জাতীয় কীটনােক (ত মন সুবমবথয়ন বা ফবলবথয়ন ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ বলটার 

পাবনতত বমবেতয় শে করুন।  

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

অন্যান্য : সম্ভব হতল শপাকাসহ আোন্ত অংে অপসারণ করুন। হাত ব তয় বপতে বা িাে ব তয় ঘতষ শপাকা বনতচ শফতল শমতর শফলুন। 

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

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


শপাকার নাম : বরই/কুতলর বা াবম ববছা/শু ুঁয়া শপাকা 

শপাকা শচনার উপায় : হালকা হলু  রতঙ্গর গাতয় হলত  রতঙ্গর শোঁে আতছ। বড় ববছা গাঢ় বা াবম ও লাল। শ তহ ঘন বা াবম শলামাবৃত। মাথা 

ও বুক উজ্জ্বল হলু  কমলা এবং শপট ধুসর রতের। সামতনর পাখা বা াবম লালতচ বা াবম শছাপযুক্ত। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতার উতটা বপতঠর সবুজ অংে শখতয় পাতাতক সা া পাতলা প চার মত কতর শফতল।এরা পুতরা পাতা শখতয় ফসতলর ব্যপক 

ক্ষবত সাধন কতর। 

আেমতণর প চায় : বাড়ন্ত প চায়, ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা 

শপাকার শ সব স্তর ক্ষবত কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : সাইপারতমবিন জাতীয় কীটনােক (ত মন: কট বা বরপকি চ বা বসমবুসা বা শফনম বা আবরতাা ১০ ইবস ১০ বমবলবলটার) িবত ১০ 

বলটার পাবনতত বমবেতয় ১০ ব ন পরপর ২-৩ বার পুতরা গাতছ শে করুন। ঔষধ শে করায় সতকচতা অবলম্বন করতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : 

আতলাক ফাঁ  সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

অন্যান্য : আোন্ত গাতছর িালপালা শেঁতট ব তল পতরর বছর আেমতনর সাম্ভাবনা কতম  ায়। 

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসতলর শরাগ 

ফসল : বরই 

শরাতগর নাম : কুতলর সুটিতমাল্ড বা কাতলা ছাতা শরাগ 

শরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতায়, ফতল ও কাতন্ড কাল ময়লা জতম। বমবলবাগ বা শখাসা শপাকার আেমণ এ শরাগ শিতক আতন। 

ফসতলর শ  প চাতয় আেমণ কতর : বাড়ন্ত প চায় , ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , ফল 

ব্যবস্থাপনা : শিাবপতকানাজল জাতীয় ছত্রাকনােক (ত মন টিট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনতত বমবেতয় িবত ৫ েততক ১০-১২ ব ন পর 

পর ২-৩ বার শে করতত হতব। ঔষধ শে করায় সতকচতা অবলম্বন করতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। 

অন্যান্য : আোন্ত ফল সংগ্রহ কতর ধ্বংস করুন। 

ততের উৎস : সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

শরাতগর নাম : কুতলর পাউিাবর বমলবিউ শরাগ/সা া গুুঁড়া শরাগ 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://live.mpower-social.com/aesa/Diseases/filter/language:bn?crop=221
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


শরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : িথতম পাতার বনতচ সা া পাউিাতরর মত আবরন শ খা  ায়  া পরবতী সমতয় কাল বা বা ামী রং ধারন কতর। এতত ফুল এবং 

ফল বা ামী রং ধারন কতর এবং ঝতর পতড়। ফতলর পবরপক্ক অবস্থায় এ শরাতগর আেমতণ ফল শফতট  ায়। 

ফসতলর শ  প চাতয় আেমণ কতর : বাড়ন্ত প চায় , ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

সালফার জাতীয় ছত্রাকনােক (ত মন: কুমুলাক্স বিএফ ৪০ গ্রাম বা সালতফালাক ১০ বলটার বা বথওবাট ৪০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনতত বমবেতয়) 

৫-৭ ব ন পর পর ২-৩ বার শেষ ববতকতলর ব তক শে করুন।ঔষধ শে করায় সতকচতা অবলম্বন করতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। 

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

শরাতগর নাম : কুতলর এনিাকতনাজ শরাগ/ শুকতনা ক্ষত শরাগ 

শরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ :  াগ শুকতনা ও েক্ত। ফল শফতট শ তত পাতর। ফতল কালতচ  াগ পতড়। ফল খাওয়ার অনুপত াগী হতয় পতড়। ফল শুবকতয়  ায় 

শকখনও কখনও অতনক  াগ একবত্রত হতয় ফল পতচ  ায়। 

ফসতলর শ  প চাতয় আেমণ কতর : বাড়ন্ত প চায় , ফতলর বাড়ন্ত প চায় 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : পাতা , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

শিাবপতকানাজল জাতীয় ছত্রাকনােক (ত মন টিট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনতত বমবেতয় িবত ৫ েততক ১০-১২ ব ন পর পর ২-৩ বার 

শে করতত হতব। ঔষধ শে করায় সতকচতা অবলম্বন করতত হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। 

অন্যান্য : আোন্ত ফল সংগ্রহ কতর ধ্বংস করুন। 

ততের উৎস : সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : বরই 

শরাতগর নাম : কুতলর ফল পচা শরাগ 

শরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : ফতলর বনম্নিাতন্ত হালকা ধূসর বা াবম  াগ শ খা  ায়। অতনক সময় ফতলর গাতয় বা াবম বলয় সৃবষ্ট্ কতর। এ শরাতগর আেমতণ 

ফল পতচ  ায় ও ফতল ববষাক্ত আলফা টবক্সন উৎপন্ন হয়। 

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


ফসতলর শ  প চাতয় আেমণ কতর : ফতলর বাড়ন্ত প চায় , ফল পবরপক্ব 

ফসতলর শ  অংতে আেমণ কতর : ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

গাতছ ফুল আসার সময় িবত বলটার পাবনতত ২ গ্রাম হাতর ইন্ডবফল এম-৪৫ ছাত্রাকনােক বমবেতয় ১০-১৫ ব ন পর পর ২-৩ বার শে করতত 

হতব। 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

বালাইনােক ব্যবহাতরর সতকচতা সম্পতকচ ববস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূব চ-িস্তুবত : বনয়বমত গাছ/বাগান পবর ে চন কতর ব্যবস্থা বনন। বাগান পবরষ্কার রাখুন। 

ততের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববান্ন ফসতলর ক্ষবতকারক শপাকামাকড়  মন, কীটতত্ত্ব ববাাগ, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

ফসল : বরই 

ফসল শতালা : জাত অনুসাতর মধ্য শপৌষ শথতক মধ্য বচত্র (জানুয়ারী শথতক মাচ চ) মাতসর মতধ্য ফল পাওয়া  ায়। সঠিক পবরপক্ক অবস্থায় ফল 

সংগ্রহ করা খুবই জরুরী। অপবরপক্ক ফল আহরণ করা হতল তা কখতনাই কাংবখত মানসম্পন্ন হতব না। অবতবরক্ত পাকা ফল নরম ও মবলন রং 

এর হয়। এতত ফতলর সংরক্ষণ গুন নষ্ট্ হতয়  ায় এবং তাড়াতাবড় নষ্ট্ হতয়  ায়। ফল  খন হালকা হলু  বা শসানালী রং ধারণ করতব এবং গন্ধ 

ও স্বা  কাংবখত অবস্থায় শপৌছতব তখন কুল সংগ্রহ করতত হতব। সংগ্রহকাতল  াতত ফতলর গাতয় ক্ষত না হয় এবং শফতট না  ায় শসব তক 

সতকচ দৃবষ্ট্ রাখুন। সকাল বা ববতকতল ঠান্ডা আবহাওয়া ফল সংগ্রহ করুন। 

ফসল সংরক্ষতণর পূতব চ : কাটা,  াবগ, শপাকা খাওয়া বা শরাগাোন্ত, শছাট বড়, কাঁচা পাকা বহতসতব বাছাই করুন। 

িবেয়াজাতকরণ : কাঁচা/পাকা সরাসবর খাওয়া  ায়। কাঁচা ও শুকনা/চাটবন/আচার বহতসতব িবেয়াজাতকরণ করতত পাতরন। 

সংরক্ষণ : সাধারন তাপমাত্রায় বায়ু চলাচল ও অতপক্ষাকৃত েীতল স্থাতন সংরক্ষণ করুন। 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

বীজ উৎপা ন ও সংরক্ষণ 

ফসল : বরই 

বীজ উৎপা ন : 

দু’াাতব বংেববস্তার করা  ায়,  থাঃ বীজ শথতক এবং কলতমর মাধ্যতম। বীজ শথতক চারা গজাতত হতল বাজা গরম বাবলর শাতর শরতখ ব তল 

চারা তাড়াতাবড় গজাতব অন্যথায় ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগতব। বীজ শথতক বতরী চারায় গ্রাফটিং বা বাবিং কতর কলম করা  ায়। এতক্ষতত্র 

রুটিতকর বয়স ৩ মাস শথতক ১ বছর প চন্ত হতত পাতর। মধ্য বচত্র শথতক ববোখ (এবিল-তম) বাবিং করার উপযুক্ত সময়। এতক্ষতত্র সায়ন 

সংগ্রতহর জন্য বনব চাবচত জাত ও রুটিক উাতয়রই পুরতনা িাল পালা ফাল্গুন শথতক মধ্য বচত্র (তফব্রুয়ারী শথতক মাচ চ) ছাঁটাই কতর ব তত হতব। 

অতঃপর নতুন োখাতক বাবিং এর জন্য কাতজ লাগাতত হতব। 

বীজ সংরক্ষণ: সাধারণত বীজ সংরক্ষণ িতয়াজন হয় না। 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, ২০১৭। 

 

কৃবষ উপকরণ 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://live.mpower-social.com/aesa/Harvestings/filter/language:bn?crop=221
http://live.mpower-social.com/aesa/Preservations/filter/language:bn?crop=221
http://live.mpower-social.com/aesa/Inputs/filter/language:bn?crop=221


ফসল : বরই 

বীজিাবপ্ত স্থান : 

বরই উৎপা নকারী চাবষ, ববএ বিবস, বিএ ই এর ও শবসরকাবর উদ্যান নাস চাবর ববএ ইউ, ববএ আর আই এর আঞ্চবলক শকন্দ্র। 

বাংলাত ে কৃবষ উন্নয়ন কতপ চাতরেন (ববএবিবস) বীজ ববেয়তকতন্দ্রর তে শপতত বিক করুন 

সার ও বালাইনােক িাবপ্তস্থান : 

সরকার ও বব এ বি বস'র অনুতমাব ত সার বিলার। 

সার বিলার এর ববস্তাবরত তে শপতত বিক করুন 

বালাইনােতকর ববস্তাবরত ততের জন্য বাবজট করুন 

ততের উৎস : 

 বক্ষণাঞ্চতলর উপত াগী কৃবষ িযুবক্ত, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা কাউবিল, নতাম্বর, ২০১৩। 

 

খামার  ন্ত্রপাবত 

 তন্ত্রর নাম : শকা াল/খুরবপ/বনড়াবন/কাঁবচ/হাসুয়া 

ফসল : বরই 

 তন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

 তন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : হস্ত চাবলত 

 তন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

 তন্ত্রর উপকাবরতা : আগাছা বাছাই। ফসল শতালা ও পবরচ চা।  

 তন্ত্রর বববেষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহতজ বহন শ াগ্য 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পাবন শথতক পবরষ্কার কতর রাখুন। 

ততের উৎস : 

খামার  াবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপা ন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় প চায়(২য় সংতোবধত), কৃবষ সম্প্রসারণ অবধ প্তর (বি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম চতগট, োকা-১২১৫। জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

বাজারজাতকরণ 

ফসল : বরই 

িথাগত ফসল পবরবহন ব্যবস্থা : চতটর থতল কতর হাতত, মাঝাবর ঝুবড় কতর মাথায় বা াাতড়, বরক্সা াযাতন, শনৌকায় পবরবহণ। 

আধুবনক ফসল পবরবহন ব্যবস্থা : ট্রবল, ট্রাক কাাাি চ াযাতন, ট্রলাতর পবরবহণ। 

িথাগত বাজারজাত করণ : বড় বাঁতের ঝুবড়তত বা প্লাবিক শেতট াতর চারব ক পাতলা চট ব তয় শপঁবচতয়/মুবড়তয় বচকন সুতবল ব তয় েক্ত 

কতর শেঁতধ বাজারজাত করুন। 

আধুবনক পদ্ধবততত বাজারজাত করণ : শগ্রবিং/ বাছাইতয়র পতর বাজারজাত কতর। 

ফসল বাজারজাতকরতনর ববস্তাবরত তে শপতত বিক করুন 

ততের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতবই, বাংলাত ে কৃবষ গতবষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, শসতেম্বর, 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://pest2.bengalsols.com/
http://live.mpower-social.com/aesa/Machineries/filter/language:bn?crop=221
http://live.mpower-social.com/aesa/Marketings/filter/language:bn?crop=221
http://www.dam.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


