
গাজর চাষের বিস্তাবরত বিিরণ 

 

গাজর এর জাষতর তথ্য 

ফসল : গাজর 

জাষতর নাম : নাষেস সুষেবরয়র 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : সাধারণ নরাো আউি এলাকা অষেক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উেষযাগী। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : কুষরাদা স্যানটিন 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : সরাসবর িেন নযাগ্য। বৃবষ্ট্ িহুল এলাকার জন্য উেষযাগী। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

http://digitalkrishi.dae.gov.bd/


উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : 

কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : নাষেস ইমপ্রুভ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : গাষের উচ্চতা ৫০-৬০ নস.বম.। গাষের রঙ গাঢ় সবুজ। িীজ স্থানীয় জাষতর নচষয় িড় ও োিববদষক বকছুটা চযাো।আবমষের 

েবরমাণ ২৩-২৭%। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ইম্পাষরটর নলাি 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : আউি, আমন ও নিাষরা এ বতন নমৌসুষমই চাোিাষদর উেষযাগী। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

http://digitalkrishi.dae.gov.bd/
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উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : কুষরাদা ম্যাঙ্ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : গাষের উচ্চতা ৫০-৬০ নস.বম.। গাষের রঙ গাঢ় সবুজ। িীজ স্থানীয় জাষতর নচষয় িড় ও োিববদষক বকছুটা চযাো।আবমষের 

েবরমাণ ২৩-২৭%। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : বনউ কুষরাদা 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : সাধারণ নরাো আউি এলাকা অষেক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উেষযাগী। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 
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িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : কুষরাদা ৩৫ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : আমদাবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায় (বদন): ১১৫ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবিষ্ট্য : খরা িিণ এিং বৃবষ্ট্ িহুল এলাকার উেষযাগী। 

িতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৯০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত িতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম 

উেষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : নদাআঁি, এষটল-ষদাআঁি 

উৎোদষনর নমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : আবিন নেষক নেৌে (মধ্য নসষেম্বর নেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল নতালার সময় : নেৌে-মাঘ মাস (বিষসম্বর নেষক নফব্রুয়াবর) 

তষথ্যর উৎস : কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা ওষয়ি সাইট, ১৩/০২/২০১৮ 

 

 

গাজর এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য  

 

পুবষ্ট্মান : গাজষর িচুর কযাষরাটিন আষে। িবত ১০০ গ্রাম গাজষর ৮৫গ্রাম জলীয় অংি, ০.৯ গ্রাম খবনজ েদাে ব, ১.২ গ্রাম আঁি, ৫৭ বকষলাকযালবর 

খাদ্যিবক্ত, ১.২ গ্রাম আবমে, ০.২ গ্রাম চবি ব, ১২.৭ গ্রাম িকবরা, ২৭ বম.গ্রা. কযালবসযা়ম, ২.২ বম.গ্রা. নলৌে, ১০৫২০ মাইষরাগ্রাম 

কযাষরাটিন,  ০.০৪ বম.গ্রা. বভটাবমন বি-১, ৬ বমবলগ্রাম বভটাবমন বস, এিং ০.০৫ বমবলগ্রামবভটাবমন বি-২ রষয়ষে।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ বস  ২০১৭। 
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গাজষরর িীজ এিং িীজতলার তথ্য 

িণ বনা : গাজর চাষে িীজতলার িষয়াজন ননই। 

ভাল িীজ বনি বাচন : ভাষলা িীজ পুষ্ট্,কাবিত আকাষরর, সম আকাষরর দানা, উজ্জ্বল রঙ, বচটামুক্ত, বিশুদ্ধ ও েরবিন্ন, নোকামাকড় ও 

নরাগমুক্ত,  িতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুষরাদগম ক্ষমতাসম্পন্ন, অন্যান্য অিষয়াজনীয় েদ বােমুক্ত। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : সরাসবর নিানা যায় িষল িীজতলা িস্তুবতর িষয়াজন নাই। 

িীজতলা েবরচচ বা : সরাসবর নিানা যায় িষল িীজতলা িস্তুবতর িষয়াজন নাই। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

গাজর এর চােেদ্ধবতর তথ্য  

িণ বনা : গাজর চাষে পুষ্ট্,কািবত আকাষরর, সম আকাষরর, উজ্জ্বল রঙ, বচটামুক্ত, বিশুদ্ধ ও েরবিন্ন, নোকামাকড় ও নরাগমুক্ত, িতকরা ৮০ ভাগ 

অঙ্কুষরাদগম ক্ষমতাসম্পন্ন, অন্যান্য অিষয়াজনীয় েদ বােমুক্ত িীজ বনি বাচন করুন। 

চােেদ্ধবত : িীজ নেষক চারা গজাষত ১০ নেষক ২০ বদন সময় লাষগ। তষি িেষনর আষগ িীজ ১৮ নেষক ২৪ ঘণ্টা বভবজষয় রাখষল ৭ নেষক ১০ 

বদষনর মষধ্য চারা নির েয়। চারা গজাষনার ৮ নেষক ১০ বদন ের ৬ নেষক ৭ নসবেবমটার ের ের একটি গাে নরষখ িাবক গাে উঠিষয় নফলষত 

েষি। একইসষে আগাো েবরষ্কার ও মাটির চটা নভষঙ বদষত েষি। 

জবম নিাধন সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ নিাধন সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

গাজর এর মাটি এিং সার ব্যিস্থােনার তথ্য  

মৃবিকা : োবন জষম না এমন নদাআঁি-ষিষল নদাআঁি মাটি। 

মৃবিকা েরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার েবরবচবত : সার েবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উোয় : 

নভজাল সার িনাক্তকরণ সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উোয় বভবিও 

 

 

 

 

 

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


ফসষলর সার সুোবরি : 

গাজর চাষে বনষনাক্ত  েবরমান সার নিে চাষের সময় মাটির সষে ভাষলাভাষি বমবিষয় বদন : 

সাষরর নাম িতক িবত সার 

নগাির / কষম্পাি ৪০ নকবজ 

ইউবরয়া ৫০০ গ্রাম 

বিএবে / টিএসবে   ৬০০ গ্রাম 

এমওবে ৫০০ গ্রাম 

বজেসাম ৬০০ গ্রাম 

 

িীজ িেষনর  ৩ সপ্তাে ের ৮০-১০০ গ্রাম ইউবরয়া ও ৮০-১০০ গ্রাম এমওবে সার মাটির সষে ভাষলাভাষি বমবিষয় বদন। িীজ িেষনর ৬ সপ্তাে 

ের আিার ৮০-১০০ গ্রাম ইউবরয়া ও ৮০-১০০ গ্রাম এমওবে সার মাটির সষে ভাষলাভাষি বমবিষয় বদন। মাটির উি বরতা িা মাটি েরীক্ষা কষর 

সার বদষল মাত্রা নস অনুোষত কম নিবি করুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

গাজর এর নসষচর তথ্য  

নসচ ব্যিস্থােনা : নিি ও নালা েদ্ধবতষত গাজর চাে করুন। এষত নসচ ও বনষ্কািন সুবিধাজনক, েবরচয বা সেজ, এিং নসষচর োবনর অেচয় কম 

েয় । 

নসচ ও বনকাি েদ্ধবত : নিি ও নালা েদ্ধবতষত গাজর চাে করুন। এষত নসচ ও বনষ্কািন সুবিধাজনক। 

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : খরার সম্ভািনা োকষল গাষের িষয়াজন মাবফক োলকা োবন বদন । 

তষথ্যর উৎস : িাংলাষদষির উেকূলীয় অঞ্চষল লিনাক্ততা েবরবস্থবত ও ব্যিস্থােনা কলা নকৌিল, কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর,২০১৭। 

 

 

গাজর এর আগাোর তথ্য  

আগাোর নাম : চােড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবি িাষড়। নম নেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ েবরেক্ক েয়। 

িবতকাষরর উোয় : নসচ ও সার নদিার ের নজা আসা মাত্র আগাো িাোই করুন। 

তষথ্যর উৎস : দবক্ষণাঞ্চষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৭। 

 

আগাোর নাম : দুি বা 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবি িাষড়। খরা সইষত োষর। এবিল নেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ েবরেক্ক েয়। মাঝাবর নেষক 

উঁচু জবমসে িায় সিখাষন আষকা িা োয়াষত এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উোয় : নসচ ও সার নদিার ের নজা আসা মাত্র আগাো িাোই করুন। 

তষথ্যর উৎস : দবক্ষণাঞ্চষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৭। 



 

আগাোর নাম : িথুয়া 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একিে বজীিী আগাো। সারা িের জষন্ম তষি িধানত রবি (িীতকাষল) নমৌসুষম। 

িবতকাষরর উোয় : 

ফসষলর িেম ৩০বদন েয বন্ত আগাো মুক্ত রাখুন। গভীর চাে বদন।  

তষথ্যর উৎস : দবক্ষণাঞ্চষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৭। 

 

 

আগাোর নাম : মুো / ভাদাইল 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবি িাষড়। জুন নেষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ েবরেক্ক েয়। 

িবতকাষরর উোয় : নসচ ও সার নদিার ের নজা আসা মাত্র আগাো দমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বদন ের আগাো দমন করষত েষি। গাে 

খুি ঘন োকষল োতলা কষর বদষত েষি। িবত িগ ববমটাষর রবি নমৌসুষম ৫০-৬০ টি চারা রাখা উিম।েরিতীষত গাে িড় েষল আিার োতলা কষর 

৩০-৩৫ টি রাখা উিম। 

তষথ্যর উৎস : দবক্ষণাঞ্চষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

গাজর এর আিোওয়া এিং দুষয বাগ  

িাংলা মাষসর নাম : আোঢ ়

ইংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি 

দুষয বাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ ও জলাদ্ধতা 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : জবমর োবন নির করার জন্য নালা বতবর ও নমরামত কষর রাখুন। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য নেষত বিক করুন 

দুষয বাগকালীন/দুষয বাগ েরিতী িস্তুবত : জবমর োবন নির করার জন্য নালা নকষট বদন। 

দুষয বাগ পূি বিাতবা : বিবভন্ন বমবিয়ায় আিোওয়া িাতবা শুষন। 

িস্তুবত : োবন নির কষর নদয়ার জন্য নালা বতবর ও নমরামত কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : দবক্ষণাঞ্চষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

গাজর এর নোকার তথ্য  

নোকার নাম : গাজষরর উড়চুো নোকা 

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


নোকা নচনার উোয় : ৫-৬ নসবম (২ ইবঞ্চ)এর মষতা লম্বা, নমষট িাদাবম রষের িক্ত ধরষনর বকন্তু নদে নকামল ও চঞ্চল নোকা। িয়স্ক নোকার 

োখা বেষের অষধ বক আবৃত। সামষনর ো নচো ও খাঁজকাটা, মাটি খনন উেষযাগী। িাচ্চা নোকা িয়ষস্কর মষতা তষি োখােীন। 

ক্ষবতর ধরণ : এ নোকা গাজর নকষট নদয়। সকাল নিলা চারা মাটিষত েষড় োকষত নদখা যায়। 

আরমষণর েয বায় : চারা, ফষলর িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : ফল 

নোকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : নফজ -১ , পূণ ব িয়স্ক 

ব্যিস্থােনা : অবধক আরান্ত জবমষত বফষিাবনল/ নিারোইবরফস জাতীয় কীটনািক (ষযমন: বরষজে ১০-১৫ বমবল)  ১০ বলটার োবনষত 

বমবিষয়)১০ বদন ের ের ২-৩ িার নে করুন। নে করার ের ১৫ বদষনর মষধ্য সিবজ বিোক্ত োকষি। ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন 

করষত েষি। 

 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : উিমরুষে জবম চাে বদন। োবখ িসার জন্য নক্ষষত িালোলা পুষত বদন। চারা লাগাষনার িবতবদন সকাষল নক্ষত েবরদি বন করুন। 

অন্যান্য : সকাল নিলা নকষট নফলা চারার আষি োষি মাটি খুষর নোকা নির কষর নমষর নফলুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নোকার নাম : জাি নোকা 

নোকার স্থানীয় নাম : জাি নোকা 

নোকা নচনার উোয় : খুি নোট সবুজাভ সাদা, নরম নদে বিবিষ্ট্. 

ক্ষবতর ধরণ : োতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়।তাোড়া এই নোকা েলুদ নমাজাইক ভাইরাস নরাগ েড়ায়। 

আরমষণর েয বায় : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা , ফল , ফুল 

নোকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থােনা : আরমণ নিবি েষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনািক (ষযমন এিমায়ার অেিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

োবনষত বমবিষয় িবত ৫ িতষক নে করষত েষি ১০ বদন েরের ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : েবরেন্ন চাোিাদ করুন। বনয়বমত ফসল েয বষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : সািানযুক্ত োবন নে করা যায় অেিা আধাভাো বনমিীষজর োবন (১ বলটার োবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষে ১২ ঘো বভবজষয় নরষখ 

নেঁষক বনষত েষি) আরান্ত গাষে ১০ বদন ের ের ৩ িার নে করষল নোকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া 

(৫গ্রাম) ও বনষমর োতার রস িবত বলটার োবনষত বমবিষয় ব্যিোর করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 
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নোকার নাম : গাজষরর কাটুই নোকা 

নোকা নচনার উোয় : এরা মাঝাবর আকাষরর বনিাচর মে। উেষরর োখা োই ও ধুসর রষের নোেযুক্ত, বনষচর বকনারা ঝাষলর মষতা। এরা 

োলকা ধুসর নেষক কালষচ নতলষতলা ধরষণর। 

ক্ষবতর ধরণ : এ নোকা রাষতর নিলা চারা মাটি িরাির নকষট নদয়। সকাল নিলা চারা মাটিষত েষড় োকষত নদখা যায় । 

আরমষণর েয বায় : চারা 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : কাণ্ড 

নোকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

 

ব্যিস্থােনা : কারটাে জাতীয় কীটনািক (ষযমনঃ নকয়ার ৫০ এসবে; অেিা সানটাে ৫০ এসবে; অেিা ফরাটাে ২০ বমবলবলটার) িবত ১০ 

বলটার োবনষত বমবিষয় ১০ বদন ের ের ২-৩ িার নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : উিমরুষে জবম চাে বদন। োবখ িসার জন্য নক্ষষত িালোলা পুষত বদন। চারা লাগাষনার িবতবদন সকাষল নক্ষত েবরদি বন করুন। 

অন্যান্য : সকাল নিলা নকষট নফলা চারার আষি োষি মাটি খুষর নোকা নির কষর নমষর নফলুন। নকষরাবসন বমবেত োবন নসচ বদন। রাষত জবমষত 

মাষঝ মাষঝ আিজবনা জষড়া কষর নরষখ তার বনষচ কীড়া এষস জমার ব্যিস্থা কষর, সকাষল নসগুষলাষক নমষর নফলুন।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

 

গাজর এর নরাষগর তথ্য  

নরাষগর নাম : োতা নোড়া নরাগ 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত োতায় নচাষখর মষতা েলষদ নেষক িাদামী রষঙর নোট নোট দাগ নদখা যায়। ধীষর ধীষর একাবধক দাগ একবত্রত েষয় িড় 

দাগ েয় োতায় েবড়ষয় েষড় এিং োতা পুষড় যাওয়ার মত েয়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : নরাষগর আরমণ নিবি েষল নটবুষকানাজল+ট্রাইফ্লবিস্ট্রবিন জাতীয় েত্রাকনািক (ষযমন ৫ গ্রাম নাটিষভা) অেিা নিাবেষকানাজল 

জাতীয় েত্রাকনািক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার োবনষত বমবিষয় িবত ৫ িতষক  ১০-১২ বদন ের ের ২-৩ িার নে করষত েষি। 

ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করা। সুেম সার ব্যিোর করা। নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করা। 
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অন্যান্য : আরান্ত গাে সংগ্রে কষর ধ্বংস করুন। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

নরাষগর নাম : োউিাবর বমলবিউ নরাগ 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : োতা ও গাষের গাষয় সাদা োউিাষরর মত দাগ নদখা যায়, যা ধীষর ধীষর সমস্ত োতায় েবড়ষয় েষড়। আরান্ত নিিী েষল োতা েলুদ 

িা কাষলা েষয় মারা যায়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : সালফার জাতীয় েত্রাক নািক (ষযমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম িা নগইষভট িা মষনাবভট ২০ গ্রাম) অেিা কাষি বন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনািক 

(ষযমন: নগাল্ডাবজম ৫ বমবলটার িা এমষকাবজম িা বকউবি িা কমপ্যাবনয়ন ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার োবনষত বমবিষয় ১০ বদন েরের আরমষণর 

শুরু নেষক নমাট ২-৩ িার িষয়াগ করুন। ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করষত োষরন। সুেম সার ব্যিোর করুন। নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন। আরান্ত গাে নেষক িীজ সংগ্রে 

করষিন না। 

অন্যান্য : আরান্ত গাষের েবরতযক্ত অংি সংগ্রে কষর নষ্ট্ করা । 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : গাজষরর ব্যাকষটবরয়াজবনত োতা নোড়া নরাগ 

নরাষগর কারণ : ব্যাকষটবরয়াজবনত 

ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত োতার বকনারায় েলুদ-িাদাবম নেষক িাদামী রংষগর নোট নোট দাগ নদখা যায়। ধীষর ধীষর একাবধক দাগ একবত্রত েষয় 

িড় দাগ েয় এিং োতায় েবড়ষয় েষড়। োতার ঝলষস যায় এিং আগা িাঁকা েষয় যায়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : কোর অবিষিারাইি গ্রুষের বিলাইট ৫০ িবিউবে িা নগাল্ডটন ৫০ িবিউবে ২০ গ্রাম ১০বল. োষর োবনষত বমবিষয় নে করুন।ঔেধ 

নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করা। সুেম সার ব্যিোর করুন। বিকল্প নোেক েবরষ্কার করুন। আরান্ত গাে নেষক িীজ সংগ্রে করষিন না। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

নরাষগর নাম : গাজষরর নরম েচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : একধরষনর েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : োতা ও গাষের গাষয় সাদা োউিাষরর মত দাগ নদখা যায়, যা ধীষর ধীষর সমস্ত োতায় েবড়ষয় েষড়। আরান্ত নিিী েষল োতা েলুদ 

িা কাষলা েষয় মারা যায়। 
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ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : কোর অবিষিারাইি জাতীয় েত্রাকনািক (ষযমনঃ কুিাবভট ১০ গ্রাম িবত ১০ বলটার োবনষত বমবিষয়) ১০ বদন েরের ২-৩ িার 

নিে বিষকষল নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করা। সুেম সার ব্যিোর করুন। বিকল্প নোেক েবরষ্কার করুন। আরান্ত গাে নেষক িীজ সংগ্রে করষিন না। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : গাজষরর ভাষয়াষলট বিকড় েচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : জীিাণু 

ক্ষবতর ধরণ : গাজষরর িধান বিকষড়র আগায় অেিা গাজষরর গাষয় বিকষড় েচন শুরু েয় এিং রমিঃ উেষরর বদষক েচষত োষক। গাষজষরর 

গাষয় মাটি নলষগ োষকষত যায়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : বিকড় 

ব্যিস্থােনা : কোর অবিষিারাইট জাতীয় েত্রাক নািক কোর অবিষিারাইি গ্রুষের বিলাইট ৫০ িবিউবে িা নগাল্ডটন ৫০ িবিউবে ২০ গ্রাম 

১০বল. োষর োবনষত বমবিষয় নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করা। সুেম সার ব্যিোর করুন। বিকল্প নোেক েবরষ্কার করুন। আরান্ত গাে নেষক িীজ সংগ্রে করষিন না। 

তষথ্যর উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : গাজর নফষট যাওয়া সমস্যা 

নরাষগর কারণ : বদবেক ও আিোওয়া জবনত 

ক্ষবতর ধরণ : দীঘ ব খরা েষল িা শুষ্ক ও গরম োওয়ার ফষল অেিা মাটি অবধক িক্ত োকষল অেিা েোৎ নসচ নদয়া িা অবতবরক্ত নাইষট্রাষজন সার 

িা েরষমান িষয়াষগর কারষণ গাজর নফষট নযষত োষর। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : কাণ্ড 

ব্যিস্থােনা : বনয়বমত েবরবমত নসচ বদন। এ ধরষণর সমস্যা অনুমান করষত োরষল নক্ষষত অবতবরক্ত নাইষট্রাষজন সার িা েরষমান িষয়াগ করষিন 

না। 

পূি ব-িস্তুবত : খরা নমৌসুষম বনয়বমত েবরবমত নসচ বদন। েয বাপ্ত বজি সার িষয়াগ করুন। িেষনর পূষি ব জবম উিমরুষে চাে বদষয় ঝুরঝুষর করুন। 

অবত ঘন কষর গাজর চাে করষিন না। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, 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 : গাজষরর কাষলা েচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : একধরষনর েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত গাষের োতার নগাড়ায়/ষিাটায় কষলা দাগ নদখা যায়। গাজষরর গাষয় গতব েষয় েচষত নদখা যায়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : োতা 

 

ব্যিস্থােনা : কোর অবিষিারাইট জাতীয় েত্রাক নািক কোর অবিষিারাইি গ্রুষের বিলাইট ৫০ িবিউবে িা নগাল্ডটন ৫০ িবিউবে ২০ গ্রাম 

১০বল. োষর োবনষত বমবিষয় নে করুন।ঔেধ নে করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িেন করুন। সুেম সার ব্যিোর করুন। বিকল্প নোেক েবরষ্কার রাখুন। আরান্ত গাে নেষক িীজ সংগ্রে করষিন না। 

অন্যান্য : আরান্ত গাষের েবরতযক্ত অংি সংগ্রে কষর নষ্ট্ করুন।। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাষগর নাম : গাজষরর সাউদান ব িাইট নরাগ 

নরাষগর কারণ : একধরষনর েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : গাষের নগাড়ায় িা কাষন্ড েচন ধষর এিং েত্রাষকর সাদা মাইষসবলয়া ও সবরোর দানার মত নস্কষরাবিয়া নদখা যায়। গাে আষস্ত 

আষস্ত ননবতষয় েষড় । েরিতীষত পুষরা গাে মারা যায়। 

ফসষলর নয েয বাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত েয বায় 

ফসষলর নয অংষি আরমণ কষর : কাণ্ড , কাষন্ডর নগাঁড়ায় 

ব্যিস্থােনা : সালফার জাতীয় েত্রাকনািক (ষযমনঃ কুমুলাস ৪০ গ্রাম িা নগইষভট ২০ গ্রাম িা মষনাবভট ২০ গ্রাম) অেিা কাষি বন্ডাবজম জাতীয় 

েত্রাকনািক (ষযমনঃ এইমষকাবজম ১০ গ্রাম ) িবত ১০ বলটার োবনষত বমবিষয় ১০ বদন েরের ২-৩ িার নিে বিষকষল নে করুন। ঔেধ নে 

করায় সতকবতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনািক ব্যিোষরর সতকবতা সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনািষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : জবম বতবর করার সময় জবম গভীরভাষি চাে বদন । িীজষিাধন করুন। চারা গজাষনার ের অবতবরক্ত নসচ বদষিন না। আরান্ত 

জবমষত কষয়কিার দানাজাতীয় ফসল চাে করুন। 

িীজ নিাধন সম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : আরান্ত গাে সংগ্রে কষর ধ্বংি করা িা পুবড়ষয় নফলুন। ট্রাইষকািারমা বভবড়বি ৩০ গ্রাম /৫০০ গ্রাম োষর নগািষরর সাষে বমবিষয় 

মাটিষত িষয়াগ করুন। ফসল সংগ্রষের ের পুরাতন গাে ও আিজবনা আগুষন পুবড়ষয় বদন। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সংস্করণ, 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/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ


গাজর এর ফসল নতালা এিং সংরক্ষণ 

ফসল নতালা : ভাষলা ফলন নেষত েষল ১০০ বদষনর আষগ ফসল তুলষিন না। পুষরাপুবর েবরেক্ব ও উৎকৃষ্ট্ মাষনর গাজর নেষত েষল িীজ নিানার 

১০০ নেষক ১২৫ বদষনর মষধ্য ফসল সংগ্রে করুন। 

ফসল সংরক্ষষণর পূষি ব : ফসল নতাষল ধুষয় আকার অনুসাষর িাোই কষর বনন।  

িবরয়াজাতকরণ : োতা নেঁষট চষটর িস্তায় ভষর  বনন। 

সংরক্ষণ : োণ্ডা / িীতল স্থাষন সংরক্ষন করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

গাজষরর িীজ উৎোদন এিং সংরক্ষণ 

িীজ উৎোদন : িীজ এক বদন বভবজষয় রাখুন। িীজ খুি নোট িষল োই িা গুুঁড়া মাটির সষে বমবিষয় িীজ বুনুন। সমতল জবমষত ৮-১০ ইবঞ্চ 

ব্যিধাষন লাইন  বতবর কষর লাইষন  িীজ বুনুন। িীষজর জন্য ফসষলর জীিনকাষলর নিবি সময় দরকার েয়। গজাষনার ের চারা একটু িক্ত েষলই 

েয বায়রষম চারা োতলা কষর বদন। চারার দূরত্ব ২-৩ ইবঞ্চ রাখুন। গাষে ফুল আসার ৩০ নেষক ৪০ বদন ের গাজষর ফল যখন নেষক শুবকষয় 

খষড়র মষতা িাদাবম রঙ ধারণ কষর এিং ফষলর িাঁটা শুবকষয় যায়, তখন নভাষরর বদষক িাঁটাসে ফল সংগ্রে করুন। যোযেভাষি সংরক্ষণ করষল 

দুই নেষক বতন িের েয বন্ত গাজর িীষজর অঙ্কুষরাদগম ক্ষমতা অক্ষুণ্ন োষক। 

রুটকাটিং/ বিকড় কাটা েদ্ধবতঃ ৭০ নেষক ৮০ বদন িয়ষসর গাজর উঠিষয় ১ নেষক ২ ইবঞ্চ েবরমাণ িগা নরষখ  এিং মূষলর অষধ বক েবরমাণ 

বনষচর অংি নকষট নফষল বদন। গাজষরর মূলষক েত্রাকনািষক ৫ বমবনট ডুবিষয়  রাখার ের োয়াযুক্ত স্থাষন মূল জবমষত ৫০ নসবেবমটার নেষক ১ 

বমটার দূষর দূষর মূষলর কাটা অংষির অষধ বক েবরমাণ অংি মাটিষত পু ুঁষত বদন। গাে নেষক ১ নেষক ২ মাষসর মষধ্য ফুল আষস। এিং তা নেষক ৩ 

নেষক ৪ মাষসর মষধ্য গাজষরর িীজ সংগ্রে করুন।  

িীজ সংরক্ষণ: িীজ কষয়ক বদন নরাষদ শুবকষয় ৮% আর্দ্ বতায় এষন প্লাবিক/টিষনর  নকৌটা/ ড্রাম, েবলব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী োষত্র িীজ পূণ ব কষর 

িায়ুষরাধী মুখ আঁটষক সংরক্ষণ করুন। িীজোত্র অপূণ ব োকষল িা  োষত্রর মুখভালভাষি  না আঁটকাষল িীষজর গজাষনার োর কষম যাষি।িীজ োত্র 

বচহ্ন/ষলষিল বদষয় ঘষরর বভটিষত না নরষখ শুকনা ও োন্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন।   

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

িীজিাবপ্ত স্থান : িাংলাষদি কৃবে উন্নয়ন কষে বাষরিন (বিএবিবস) িীজ বিরয়ষকষের তথ্য নেষত বিক করুন 

সার ও িালাইনািক িাবপ্তস্থান :  

সার বিলাষরর তথ্য নেষত বিক করুন 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবদত িালাইনািক বিষরতার বনকট েষত িালাইনািষকর নময়াদ যাচাই কষর িালাইনািক বকনুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

গাজর এর কৃবে  যন্ত্রোবত  

যষন্ত্রর নাম : লােল 

ফসল : গাজর  

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর েবরচালনা েদ্ধবত : কাবয়ক, েশু েম 

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 ক্ষমতা : েস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর উেকাবরতা : কম জবম জমভনষযাগস সেষজ িেনষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবিষ্ট্য : সেষজ িেন নযাগ্য ও অে ব সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোরষর ের মাটি ও কাদাোবন েবরস্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎোদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় েয বায় (২য় সংষিাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), 

খামারিাড়ী, ফাম বষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

 

 

গাজর এর িাজারজাতকরষণর তথ্য  

িোগত ফসল েবরিেন ব্যিস্থা : িাঁষির ঝুবড়ষত কষর মাোয়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরিায়, ননৌকায় কষর  

আধুবনক ফসল েবরিেন ব্যিস্থা : ভযান,ট্রবল, বেকাে ট্রাক,লঞ্চ, িীতাতে কাভাি ব ভযাি,কাষগ বা বিমাষন।  

িোগত িাজারজাত করণ : িাঁষির ঝুবড়ষত কষর মাোয়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরিায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় োট িাজাষর। 

আধুবনক েদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : নমাি়কীকরণ ঝুবড়ষত/ কাট বষন খি ়বিবেষয ়২.০-২.৫ নসবম েবরমাণ উঁচু কষর সাবর সাবর কষর বিবেষয় 

নরষখ িাজারজাত করুন। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য নেষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাংলাষদি কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

