
                                                            মিমি আলু চাষের মিস্তামরত মিিরণী 

জাত পমরমচমত 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-১ 

জনরিয় নাম : তৃরি 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৩৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, সাো, শাঁস হালকা হলুে ও নরম। দেতশর সব বত্র চাি করা যায়। মূতলর ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, 

েতব ১.৫ দকরজ পয বন্ত হতে পাতর। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের রাং দবগুনী এবাং দরামশ। কাতের অগ্রভাগ সবুজ, পাো গাঢ় সবুজ। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০ - ১৫০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-২ 

জনরিয় নাম : কমলাসুন্দরী 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৩৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল লাল, উপ-বৃত্তাকার, শাঁস কমলা বতণ বর, নরম। দেতশর সব বত্র চাি করা যায়। কন্দমূতলর ওজন ১৮০-২২০ 

গ্রাম। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 



কাতের রাং সবুজ এবাং দরামশ। কাতের অগ্রভাগ দবগুনী, পাোর রনতচর রেতকর রশরা বণ বহীন ও পাো সবুজ েতব করচ অবস্থায় দবগুনী। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক -অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০ - ১৫০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৩ 

জনরিয় নাম : দেৌলেপুর 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৩৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল ও শাঁস লম্বাতট, সাো, শুষ্ক পোর্ ব ৩০-৩৩%। দেতশর সব বত্র চাি করা যায়। কন্দমূতলর ওজন ১৮০-২০০ 

গ্রাম। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের রাং সবুজ। কাতের অগ্রভাগ সবুজ, পাো খাঁজকাটা ও সবুজ। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী ভূরমর দেণী : অরে রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক -অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 



ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০ - ১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৪ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল ও শাঁস কমলা বতণ বর ও আকৃরে উপ-বৃত্তাকার। দেতশর সব বত্র চাি করা যায় েতব যতশার, খুলনায় আগাম 

চাি করা যায়। কন্দমূতলর ওজন ১৭৫ -১৯৫ গ্রাম। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের রাং সবুজ। কাতের অগ্রভাগ দবগুনী, পাো সবুজ েতব করচ অবস্থায় দবগুনী। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০ - ১৫০রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৫ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 



গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল লম্বাতট, উপ-বৃত্তাকার, হালকা কমলা বতণ বর ও শাঁস হালকা হলুোভ, কযাতরাটিন সমৃদ্ধ, দেতশর সব বত্র চাি 

করা যায়। কন্দমূতলর ওজন ১৮০ - ২২০ গ্রাম। যতশার ও খুলনায় আগাম চাি করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের অগ্রভাগ সবুজ এবাং দরামশ। পাো সবুজ ও সামান্য খাঁজকাটা। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী ভূরমর দেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর  ১৩০ - ১৫০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৬ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপ-বৃত্তাকার, হালকা লাল বতণ বর ও শাঁস গাঢ় রিম বতণ বর ও শুষ্ক। দেতশর সব বত্র চাি করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের রাং হালকা সবুজ এবাং পুরু। কাতের অগ্রভাগ দরামশ। পাো সবুজ, বড় ও খাঁজকাটা। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 



উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৭ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, সাো বতণ বর ও শাঁস রিম বতণ বর ও শুষ্ক, ওজন ২২৫ গ্রাম। দেতশর সব বত্র চাি করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কাতের রাং দবগুনী এবাং দরামশ। কাতের অগ্রভাগ সবুজ, পাো সরল ও সম্পূণ ব। করচ ও বয়ষ্ক পাোর রাং সবুজ রকন্তু পাোর উতটা রেতকর 

রশরা দবগুনী বতণ বর। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৮০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪৫ - ৫০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী ভূরমর দেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপদনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 



কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৮ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, লাল বতণ বর ও শাঁস হলুে, শুষ্ক পোর্ ব ৩৫.৩%। ওজন ১৬০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র চাি করা 

যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

এ জাতের লো ও পাো সবুজ। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী ভূরমর দেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-৯ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, লাল বতণ বর ও শাঁস মাঝারী কমলা ও শুষ্কপোর্ ব ৩৫.৬%। ওজন ১৬০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র 

চাি করা যায়। 



জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

এ জাতের লো ও পাো সবুজ, পাো সামান্য খাঁজকাটা। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৬০ - ১৭০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-১০ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, গাঢ় বাোমী ও শাঁস হলুোভ, শুষ্কপোর্ ব ২৮%। ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র চাি 

করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

এ জাতের লো ও পাো সবুজ, পাোর রকনারা, দবাঁটা ও কান্ড হালকা দবগুনী। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 



কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-১১ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূতলর চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুে, শুষ্কপোর্ ব ৩৫. ৪৪%। ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র চাি করা 

যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কান্ড দবগুনী ও পাো সবুজ। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপদযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরি আলু-১২ 

জনরিয় নাম : দনই 



উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূতলর চামড়া হলুে ও শাঁস কমলা রাংতয়র, শুষ্কপোর্ ব ২৯.৪৬%। ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র চাি 

করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

কান্ড দবগুনী ও পাো সবুজ। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন। 

দপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরিআলু-১৩ 

জনরিয় নাম : দনই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১২৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশিয : কন্দমূল উপবৃত্তাকার, গাঢ় হলুে ও শাঁস কমলা বতণ বর, শুষ্কপোর্ ব ২৮.৯৩%। ওজন ১৬০- ১৮০ গ্রাম। দেতশর সব বত্র 

চাি করা যায়। 

জাতের ধরণ : আধুরনক 

জাতের ববরশিয : 

লো ও পাো সবুজ, পাো খাঁজকাটা। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১৫০ - ১৬০ 

দহক্টর িরে ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 



িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : িায় ২২৫ - ২৩০ লো 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম দরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : িায় ২২৫০০ - ২৩০০০ লো 

উপতযাগী মাটি : দবতল, দবতল-দোআঁশ 

উৎপােতনর দমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেবক - অগ্রহায়ণ (মধ্য অতক্টাবর - মধ্য নতভম্বর) 

ফসল দোলার সময় : 

বপতনর ১৩০-১৫০ রেন।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসতলর পুরিমান 

িরে ১০০ গ্রাম খাদ্যপতযাগী রমরি আলুতে জলীয় অাংশ- ৬৮.৫ গ্রাম, খরনজ পোর্ ব- ১.০ গ্রাম, আঁশ- ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশরক্ত- ১২০ 

রকতলাকযাতলারর, আরমি- ১.২ গ্রাম, চরব ব- ০.৩ গ্রাম, শকবরা- ২৮.২ গ্রাম, কযালরসয়াম- ২০ রমরলগ্রাম, রভটারমন রব-১- ০.০৬ রমরলগ্রাম, 

রভটারমন রব-২- ০.০২ রমরলগ্রাম ও রভটারমন রস- ২ রমরলগ্রাম রতয়তে। 

েতের উৎস : 

কৃরি ডাইরর, কৃরি েে সারভ বস. ২০১৭। 

 

বীজ ও বীজেলা 

বণ বনা : কতয়কটি চাি ও মই রেতয় মাটি ঝুরঝুতর কতর জরম বেরর করুন। লাইন দর্তক লাইন দূরত্ব ২০ ইরি এবাং গাে দর্তক গাতের দূরত্ব ৬ 

ই্রি রাখতে হতব। বীজ মাটির ১.৫-২.০ ইরি গভীতর বপন কতর দভলী বেরর করতে হতব। 

বীজ ও বীজেলার িকারতভে : 

রমরি আলু চাতি বীজেলার িতয়াজন দনই। 

 

 

ভাল বীজ রনব বাচন : 

বপতনর জন্য দরাগমুক্ত, পররষ্কার, পররপুি বীজ ব্যবহার রনরিে করতে হতব। কারণ ভাল বীজ মাতন সবল চারা। আর দরাগািান্ত বীজ দর্তক 

বীজেলায় সহতজই দরাগ েড়ায়। 

বীজেলা িস্তুেকরণ : রমরি আলু চাতি বীজেলার িতয়াজন দনই। 

 

 

বীজেলা পররচচ বা : রমরি আলু চাতি বীজেলার িতয়াজন দনই। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 



বপন / দরাপনপদ্ধরে 

চািপদ্ধরে : 

কতয়কটি চাি ও মই রেতয় মাটি ঝুরঝুতর কতর জরম বেরর করুন। সাধারণে কারেবক দর্তক মধ্য অগ্রহায়ন বা মধ্য অতক্টাবর দর্তক নতভম্বতরর 

দশি পয বন্ত চারা দরাপন করা যায়। সমেল পদ্ধরেতে লাইন কতর লাগাতে হতব যাতে ২-৩ টি রগট মাটির নীতচ র্াতক। িরেটি খতন্ডর বের্ঘ বয ১০-

১২ ইরি। লাইন-লাইন দূরত্ব ২৪ ইরি এবাং লো–লোর দূরত্ব ১২ ইরি রাখতে হতব। 

জমি শ াধন সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

িীজ শ াধন সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

মৃরত্তকা : 

দবতল ও দবতল দোঁয়াশ ঊত্তম। েতব চতরর মাটি, অনুব বর মাটি, পারন জতম না র্াকা এঁতটল মাটিতেও চাি করা যায়। 

 

 

মৃরত্তকা পরীক্ষা গতবিণাগাতরর ঠিকানা : 

িাটির ধরন এিং িাটি পরীক্ষার জন্য মৃমিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনমিটিউট এর সহায়তা মনষত হষি। 

মৃমিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনমিটিউট মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

সার পরররচরে : 

সার পমরমচমত মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

 

 

দভজাল সার দচনার উপায় : 

শেজাল সার  নাক্তকরণ সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

 

 

ফসতলর সার সুপাররশ : 

  

সাষরর নাি  তক প্রমত সার শহক্টর প্রমত সার 

শ াির/ জজি সার ১-১.৫ শকমজ ৮-১০ টন 

ইউমরয়া ৬৫০-৭০০ গ্রাি ১৬০-১৮০ শকমজ 

টিএসমপ ৬০০-৬৫০ গ্রাি ১৫০-১৭০ শকমজ 

এিওমপ ৭০০-৭৫০ গ্রাি ১৮০-২০০ শকমজ 

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


  

  

 সমুেয় দগাবর, টিএসরপ ও অতধ বক ইউররয়া ও অতধ বক পটাশ সার জরম বেররর আতগ দশি চাতির সময় মাটিতে িতয়াগ করতে হতব। চারা 

দরাপতণর ৬০ রেন পর অবরশি ইউররয়া ও পটাশ সার সাররর পাতবব িতয়াগ করতে হতব। 

অনলাইন সার সুপামর  মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

দসচ ব্যবস্থাপনা 

দসচ ব্যবস্থাপনা : 

জরমর আর্দ্ বোর উপর রনভ বর কতর ২-৩টি দসচ রেতে হতব। লো মাটিতে দলতগ যাওয়ার পর ৩০ রেন, ৬০ রেন ও ৯০ রেন পর দসচ রেতে 

হতব। 

দসচ ও রনকাশ পদ্ধরে : 

1 : বৃরি বা অরেররক্ত দসতচর পারন জরমতে জমতে রেতবন না। এতে পাো ও লোর বাড়রে দবরশ হয়, রকন্তু ফলন কতম যায়। এরপর দজা 

এতল দকাোল/রনড়ারন রেতয় মাটির ওপতরর চটা দভতে রেন।

 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

আগাো ব্যবস্থাপনা 

আগাোর নাম : চাপড়া র্ঘাস 

আগাো জন্মাতনার দমৌসুম : খররতফ দবরশ বাতড়। দম দর্তক জুলাইতয়র মাতঝ ফুল দফাতট ও বীজ বারত্ত হয়। 

আগাোর ধরন : বহুবি বজীবী র্ঘাসজােীয় বীরুৎ আগাো। 

িরেকাতরর উপায় : 

মাটির অগভীতরর আগাোর কন্দমূল রনড়ারন, দকাোল, লাঙ্গল রেতয় ও হাে রেতয় তুতল শুরকতয় দমতর দফলুন। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : দুব বা 

আগাো জন্মাতনার দমৌসুম : খররতফ দবরশ বাতড়। খরা সইতে পাতর। এরিল দর্তক জুলাইতয়র মাতঝ ফুল দফাতট ও বীজ বারত্ত হয়। মাঝারর 

দর্তক উঁচু জরমসহ িায় সবখাতন আতলা বা োয়াতে এর রবচরণ। 

আগাোর ধরন : বহুবি বজীবী র্ঘাসজােীয় বীরুৎ আগাো। 

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


িরেকাতরর উপায় : 

মাটির অগভীতরর আগাোর কন্দমূল রনড়ারন, দকাোল, লাঙ্গল রেতয় ও হাে রেতয় তুতল শুরকতয় দমতর দফলুন। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : শ্যামা 

আগাো জন্মাতনার দমৌসুম : খররতফ দবরশ বাতড়। দম দর্তক আগি মাতস ফুল দফাতট ও বীজ বারত্ত হয়। 

আগাোর ধরন : বি বজীবী র্ঘাসজােীয় আগাো। 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয বতবক্ষণ করুন। দসচ ও সার দেবার পর দজা আসা মাত্র রনরড়তয় আগাো বাোই। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : মুর্া / ভাোইল 

আগাো জন্মাতনার দমৌসুম : খররতফ দবরশ বাতড়। জুন দর্তক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল দফাতট ও বীজ বারত্ত হয়। 

আগাোর ধরন : বহুবি বজীবী দসজ/ রবরুৎ জােীয় আগাো। 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয বতবক্ষণ করুন। দসচ ও সার দেবার পর দজা আসা মাত্র রনরড়তয় আগাো বাোই। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আবহাওয়া ও দুতয বাগ ব্যবস্থাপনা 

বাাংলা মাতসর নাম : ববশাখ 

ইাংতররজ মাতসর নাম : এরিল 

ফসল ফলতনর সময়কাল : ররব 

দুতয বাতগর নাম : আগাম বৃরি / বন্যা 

দুতয বাগ পূব বিস্তুরে : 

ফসল দোলায় কায বিতমর িস্তুরে রাখা। 

কৃমে আিহাওয়ার তথ্য শপষত মিক করুন 

দুতয বাগকালীন/দুতয বাগ পরবেী িস্তুরে : 

োড়াোরড় ফসল ও বীজলো তুতল আনুন। 

িস্তুরে : ফসল দোলায় দেরর না করণ। 

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


েতের উৎস : 

েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

দপাকামাকড় 

দপাকার নাম : রমরি আলুর উইরভল দপাকা 

দপাকা দচনার উপায় : মার্ায় শু ুঁতড়র মতো একটি মুখাাংশ আতস। মার্া ও শাখার উপররভাগ গাঢ় নীল দচাখ এবাং পা উজ্জ্বল লাল-কমলা 

বতণ বর। 

ক্ষরের ধরণ : পাো দখতয় রের্দ্ কতর এবাং লোর রভেতর ঢুতক করচ অাংশ দখতয় গাে দমতর দফতল। কীড়া কন্দমূতলর/ রমরি আলুর রভেতর 

আঁকাবাঁকা সুড়াং কতর খাবার অতযাগ্য কতর। 

আিমতণর পয বায় : বাড়ন্ত পয বায়, ফতলর বাড়ন্ত পয বায় , ফল পররপক্ব 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : পাো , ডগা , কাতন্ডর দগাঁড়ায় 

দপাকার দযসব স্তর ক্ষরে কতর : লাভ বা , কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

অনুতমারেে বালাইনাশক (তহক্টর িরে ১৫ দকরজ হাতর ডায়ারজনন ১৪রজ বা কাতব বাফুরান ৫রজ) রেতয় মাটি দশাধন কতর হালকা দসচ রেন। 

দফতরাতমন ফাঁে দপতে দপাকা রনয়ন্ত্রণ করুন। ঔিধ দে করায় সেকবো অবলম্বন করতে হতব।  

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

পররষ্কার পররচ্ছন্ন চািাবাে। একই জরমতে বার বার এ ফসল না করা। আতশ পাতশ এ ফসতলর আবাে র্াকতল সেবক হওয়া। লো দরাপতণর 

১৫ রেন আতগ ১৫ দকরজ/তহক্টর হাতর ফুরাডান ৫রজ মাটি দশাধন। আগাম উতত্তালন ৯০-১২০ রেন। 

অন্যান্য : 

দপাকাসহ আিান্ত পাো/ লো সাংগ্রহ কতর ধ্বাংস করা বা পুতড় দফলা। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক দপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, 

২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

দপাকার নাম : রমরি আলুর টরটয়স রবটল দপাকা 

দপাকা দচনার উপায় : দোট সবুজ রতের দপাকা। গাতয় কাঁটা র্াতক। 

ক্ষরের ধরণ : চকচতক পূণ ব বয়স্ক দপাকা ও কাঁটাযুক্ত বাচ্চা উভয়ই করচ পাো দখতয় ক্ষরে কতর। এরা চারা গাতের দবরশ ক্ষরে কতর র্াতক। 

এরা দখতয় পাোয় রের্দ্ কতর। 

আিমতণর পয বায় : বাড়ন্ত পয বায় 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : পাো , করচ পাো 

দপাকার দযসব স্তর ক্ষরে কতর : সব , পূণ ব বয়স্ক 

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


ব্যবস্থাপনা : 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক (তযমনোঃ ওস্তাে ২০ রমরলরলটার অর্বা ম্যারজক অর্বা কট ১০ রমরলরলটার) িরে ১০রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক দে করতে হতব ১০-১২ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ দে করায় সেকবো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

পররষ্কার পররচ্ছন্ন চািাবাে। 

অন্যান্য : 

হাে জাল িারা দপাকা সাংগ্রহ। চারা গাে জাল রেতয় দেতক দেওয়া। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক দপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

দপাকার নাম : রমরি আলুর রি রবটল দপাকা 

দপাকা দচনার উপায় : দোট কাতলা রতের দপাকা। 

ক্ষরের ধরণ : পূণ ব বয়ষ্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষরে কতর। পূণ ব বয়ষ্করা চারা গাতের দবরশ ক্ষরে কতর। এরা পাো দোট দোট রের্দ্ কতর খায়। 

আিান্ত পাোয় অসাংখ্য রের্দ্ হয়। 

আিমতণর পয বায় : চারা 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : পাো , করচ পাো 

দপাকার দযসব স্তর ক্ষরে কতর : সব , পূণ ব বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক (তযমনোঃ ওস্তাে ২০ রমরলরলটার অর্বা ম্যারজক অর্বা কট ১০ রমরলরলটার) িরে ১০ রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক দে করতে হতব ১০-১২ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ দে করায় সেকবো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

পররষ্কার পররচ্ছন্ন চািাবাে। 

অন্যান্য : 

হাে জাল িারা দপাকা সাংগ্রহ। চারা গাে জাল রেতয় দেতক দেওয়া। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক দপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

http://pest2.bengalsols.com/
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দপাকার নাম : পাো সুড়ঙ্গকারী দপাকা 

দপাকা দচনার উপায় : বয়ষ্ক দপাকা দেখতে খুব দোট ও ধুসর বতণ বর। 

ক্ষরের ধরণ : ক্ষুর্দ্ কীড়া পাোর দুইপাতশর সবুজ অাংশ দখতয় দফতল। োই পাোর উপর আঁকা বাঁকা দরখার মে োগ পতড় এবাং পাো শুরকতয় 

ঝতড় যায়। 

আিমতণর পয বায় : বাড়ন্ত পয বায় 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : পাো 

দপাকার দযসব স্তর ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আিমণ দবরশ হতল র্ায়ারমর্ক্সাম + দলার্ায়ারারনরলিল জােীয় কীটনাশক (তযমনোঃ ভরলউম দিরক্স ৫ রমরলরলটার অর্বা ১ মুখ) অর্বা 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক (তযমনোঃ ওস্তাে ২০ রমরলরলটার অর্বা ম্যারজক অর্বা কট ১০ রমরলরলটার) িরে ১০রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক দে করতে হতব ১০-১২ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ দে করায় সেকবো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

পররচ্ছন্ন চািাবাে করুন। জরম পয বতবক্ষণ করুন। বালাইনাশক ব্যবহাতরর পুতব ব পররপক্ক ফল সাংগ্রহ করুন এবাং কীটনাশক ব্যবহাতরর এক 

সিাতহর আতগ ফল সাংগ্রহ অর্বা বাজারজােকরণ দর্তক রবরে র্াকুন। 

অন্যান্য : 

আঠাতলা হলুে ফাঁে স্থাপন করা। 

হলুদ ফাঁদ মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক দপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

দরাগ 

দরাতগর নাম : রমরি আলুর কান্ড পচা দরাগ 

দরাতগর কারণ : ছ্ত্ত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : এ দরাগ দেখা রেতল কাতন্ড পারন দভজা কাতলা োগ দেখা যায়। 

ফসতলর দয পয বাতয় আিমণ কতর : বাড়ন্ত পয বায় 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : কাে 

ব্যবস্থাপনা : 

কপার অরক্সতলারাইট জােীয় েত্রাকনাশক (তযমনোঃ কুিারভট ৭০ গ্রাম) ১০ রলটার হাতর পারনতে রমরশতয় দে করা। ঔিধ দে করায় 

সেকবো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

১. দরাগসহনশীল জাতের চাি করুন  

২. রমে ফসল চাি করুন 

৩. একই জরমতে বার বার আলু চাি করতবন না 

অন্যান্য : 

অরেররক্ত পারন সরাতে হতব। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর 

রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

দরাতগর নাম : পাোয় োগ পড়া 

দরাতগর কারণ : ছ্ত্ত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : পাোর উপতর বড় র্ঘন রতের োগ পতড় ো বড় হতয় পাো নি হতয় যায়। 

ফসতলর দয পয বাতয় আিমণ কতর : বাড়ন্ত পয বায় 

ফসতলর দয অাংতশ আিমণ কতর : পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

ম্যানতকাতজব জােীয় েত্রাকনাশক (তযমনোঃ ররতডারমল দগাল্ড অর্বা ডায়তর্ন এম-৪৫ ২০ গ্রাম) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় ১২ রেন পরপর 

দে করা। ঔিধ দে করায় সেকবো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনা ষকর মিস্তামরত তষথ্যর জন্য মেমজট করুন 

িালাইনা ক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

পূব ব-িস্তুরে : 

দরাগমুক্ত লো ব্যবহার। বপতনর পূতব ব বীজ দশাধন করা (তযমনোঃ রভটাতভক্স- ২.৫ গ্রাম বা ব্যারভরিন- ২ গ্রাম িরে দকরজ বীজ) ট্রাইতকাডারমা 

রভরররড (৩-৪ গ্রাম/ দকরজ বীজ) িারা দশাধন করা।  

িীজ শ াধন সম্পষকে মিস্তামরত জানষত মিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, দমাোঃ হাসানুর 

রহমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

 

ফসল সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

ফসল দোলা : ৯০-১২০ রেতন রমরি আলু পররপক্ক/পুি হয়। েখন এর দখাসায় আঁচড় রেতল র্ঘন দুতধর মে রস দবর হয়। এ অবস্থায় বি বা 

আসার আতগ লো দকতট লাঙ্গল/তকাোল রেতয় দোলা েরকার। 

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


ফসল সাংরক্ষতণর পূতব ব : 

ফসল দোলার পর কাটা, দেড়া, ফাটা, োরগ, দরাগািান্ত, দপাকা খাওয়া, রভন্ন আকার আকৃরের রমরি আলু বাোই কতর রনন। 

সাংরক্ষণ : দগালায় বা মাচায় ৩.৯ ইরি বারল স্তর রবরেতয় োর উপর ২৯.৫ ইরি উঁচু রমরি আলুর স্তর দরতখ পুনরায় ৩.৯ ইরি বারল স্তর রেতয় 

দেতক রেন। এভাতব কতয়ক স্ততর রমরি আলুর রাখতল রমরি আলুর উইরভল দপাকা দর্তক রক্ষা পাওয়া যায়। িতসরসাং ও খাদ্য বেরর। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

বীজ উৎপােন : 

ইউররয়া সার িতয়াতগর সময় ২ বার গাতের দগাড়ায় মাটি তুতল দেঁতধ রেতে হতব। চারা লাগাতনার (৫০-৬০ রেন পর) মাতস  অন্তে ১ বার লো 

দনতড় দচতড় রেতে হতব। এতে রমরি আলুর লোর পব ব দর্তক রশকড় গজাতনা ের্া বাজারজাে অনুপতযাগী কন্দমূল উৎপােন এড়াতনা সম্ভব 

এবাং ফলশ্রুরেতে কতন্দর আকার ও ফলন বাড়তব। বাজার অনুপতযাগী কন্দ হতব না। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

বীজ লো সাংরক্ষণোঃ রমরি আলু কারেবক মাতস লারগতয় বচতত্রর মাঝামারঝ হতে বজযতষ্ঠর মাঝামারঝ দোলার ভাতলা সময়। োই বন্যার পারন 

ওতঠ না বৃরির পারন জতম না উঁচু যায়গায় পরবেী দমৌসুতমর জন্য সুস্থ সবল লো বীজ রহসাতব(িরে শেতক ২২৭-২৩০টি লো) লারগতয় 

রাখুন। দরাগ বালাই যাতে না লাতগ োর যত্ন রনন। বি বায় দবতড় ওঠা অরেররক্ত ডগা পাোসহ সবরজ বা গবারের খাদ্য রহসাতব ব্যবহার করুন।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

কৃমে উপকরণ 

 

বীজিারি স্থান : 

১। রবএরডরস ও সরকারর অনুতমারেে সকল বীজ রডলার। 

২। রববস্ত বীজ উৎপােনকারী চািী। 

িাংলাষদ  কৃমে উন্নয়ন কষপ োষর ন (মিএমিমস) িীজ মিক্রয়ষকষের তথ্য শপষত মিক করুন 

সার ও বালাইনাশক িারিস্থান : 

রনকটস্থ বাজাতরর অনুতমারেে বালাইনাশক রবতিোর রনকট হতে বালাইনাশতকর দময়াে যাচাই কতর বালাইনাশক রকনুন। 

সার মিলার এর মিস্তামরত তথ্য শপষত মিক করুন 

েতের উৎস : 

িাংলাষদ  কৃমে উন্নয়ন কষপ োষর ন (মিএমিমস), ১৬/০২/২০১৮। 

 

খামার যন্ত্রপারে 

যতন্ত্রর নাম : মই 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

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.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


পশু চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

জরম চাতি ব্যবহার করা হয়। 

যতন্ত্রর ববরশিয : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহতজ বহন দযাগ্য। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পারন দর্তক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেির (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম বতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : দকাোল 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

হস্ত চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

আইল োঁটা, দসচ ও রনকাশ নালা  বেরর। কম জরমর জন্য ফসল দোলা ও পররচয বায় ব্যবহার হয়। 

যতন্ত্রর ববরশিয : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহতজ বহন দযাগ্য। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পারন দর্তক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেির (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম বতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

পশু চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

জরম চাতি ব্যবহার করা হয়। 



যতন্ত্রর ববরশিয : 

সহতজ বহন দযাগ্য ও অর্ ব সােয়ী। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পারন দর্তক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেির (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম বতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : পাওয়ার টিলার/ হাই স্পীরড দরাটারর টিলার 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

রডতজল চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : িচরলে পাওয়ার টিলার রেতয় দযখাতন ৫-৬টি চাি িতয়াজন হয়, হাই স্পীরড দরাটারর টিলার দসখাতন ১-২টি চাি যতর্ি। 

উন্নে মাতনর শুকনা জরম চাতির যন্ত্র। ১২ অব শরক্তসম্পন্ন। 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

িরে র্ঘন্টায় ০.১ দহক্টর (২৪ শোাংশ) জরম চাি করতে পাতর। িচরলে টিলাতরর তুলনায় ৫০% সময় ও অর্ ব সােয় হয়।  

যতন্ত্রর ববরশিয : 

যতন্ত্রর দরাটারর দেড শ্যাফট উচ্চ গরেতে ঘুতর রবধায় জরমর দেলা খুব দোট হয় ও মাটি ভাল গুুঁড়া বা রমরহ হয়। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও কাোপারন পররস্কার কতর রাখুন। িতয়াজতন অরভজ্জ্ঞ দমকারনক রেতয় যন্ত্র পরব বেী কাতজর জন্য 

দমরামে কতর রনন। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেির (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম বতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

 

ফসল বাজারজােকরণ 

ির্াগে ফসল পররবহন ব্যবস্থা : 

বাঁতশর ঝুরড়, চতটর বস্তা, দঠলা গারড়, ররক্সা ভযান, গরুর গারড়, দনৌকা ইেযারে। 

আধুরনক ফসল পররবহন ব্যবস্থা : 

প্লারিতকর ঝুরড়, রের্দ্যুক্ত চতটর বস্তা, পাওয়ার ট্ররল, রমরন ট্রাক, ট্রাক। 

ির্াগে বাজারজাে করণ : 

স্থানীয় বাজাতর খুচরা/পাইকারর রবিয়। 

আধুরনক পদ্ধরেতে বাজারজাে করণ : 

িরিয়াজাে কতর আড়ৎোতরর মাধ্যতম রহমযুক্ত কাভ বাড ভযাতন দূরবেী বাজার, সুপার মাতকবট ও রবতেতশ রবপণন করুন। 



ফসল িাজারজাতকরষনর মিস্তামরত তথ্য শপষত মিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, দসতেম্বর, ২০১৭। 

 

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

