
মুলা চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

 

মুলার জাষতর তথ্য  

জাষতর নাম : িাবর মূলা-১ 

জনবিয় নাম : তাসাবিসান 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনিাল িায় (বেন): ৫৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ধিধষি সাো ও বিলুনাকৃবতর। পাতায় শাং থাষিনা বিধায় শাষির উপষযাগী। অষধ েষির বিবশ অাংশ মাটির 

উপবরভাষগর থাষি। মূলা বেষত সুস্বাদু ও িায় ঝাঁঝহীন। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িবতটি মূলার ওজন ৯০০-১১০০ গ্রাম। িীজ বিানার ১৫-২০ বেন পর বথষি শাি এিাং ৪৫ বেষনর মষে সাংগ্রহ িরা যায়। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ২৮৫ - ৩৩১ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৭০-৮০ টন, তষি িীজ ১.০-১.৫ টন 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : আবিন - িাবতেি (মে বসষেম্বর- মে নষভম্বর) 

ফসল বতালার সময় : মুলার জন্য বপৌে (জানুয়াবর-ষফব্রুয়াবর), িীষজর জন্য ফাল্গুন-চচত্র (ষফব্রুয়াবর-এবিল)।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর মূলা-২ 

জনবিয় নাম : বপবি 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনিাল িায় (বেন): ৭৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : লাল ও নলাকৃবতর, পাতায় শাং খুিই িম থািায় শাষির উপষযাগী। বিান শাো বশিড় হয় না। বভতষর সহষজ 

ফাঁপা হয় না। অষধ েষির বিবশ অাংশ মাটির উপবরভাষগর থাষি। মূলা বেষত সুস্বাদু ও এিটু ঝাঁঝাষলা। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িবতটি মূলার ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম।িীজ বিানার ১৫-২০ বেন পর বথষি শাি এিাং ৪৫ বেষনর মষে সাংগ্রহ িরা যায়।  

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ২২০ - ২৪০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫৫-৬০ টন তষি িীজ ০.৯-১.১ টন 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : আবিন - িাবতেি (মে বসষেম্বর - মে নষভম্বর) 



ফসল বতালার সময় : মুলার জন্য বপৌে (জানুয়াবর-ষফব্রুয়াবর), িীষজর জন্য ফাল্গুন-চচত্র (ষফব্রুয়াবর-এবিল)।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর মূলা-৩ 

জনবিয় নাম : দ্রুবত 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনিাল িায় (বেন): ৫৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : সাো ও নলািার। পাতার বিনারা বেউ বেলাষনা। মূলার অষধ েি অাংশ মাটির উপষর থাষি। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িবতটি মূলার ওজন ৪০০-৬০০ গ্রাম, লম্বায় ২৩-২৬ বসবম। িীজ বিানার ১৫-২০ বেন পর বথষি শাি এিাং ৪০-৪৫ বেষনর মষে মূলা সাংগ্রহ 

িরা যায়। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ১৬০ - ১৮০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০-৪৫ টন, তষি িীজ ১.২-১.৩ টন 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : আবিন - িাবতেি (মে বসষেম্বর - মে নষভম্বর) 

ফসল বতালার সময় : মুলার জন্য বপৌে (জানুয়াবর-ষফব্রুয়াবর), িীষজর জন্য ফাল্গুন-চচত্র (ষফব্রুয়াবর-এবিল)।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর মূলা-৪ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভািনিারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনিাল িায় (বেন): ৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ধিধষি সাো ও নলাকৃবতর। পাতা োজিাটা বিবশষ্ট্। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িবতটি মূলার ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম লম্বায় ৩০-৩৫ বসবম। িীজ বিানার ১৫-২০ বেন পর বথষি শাি এিাং ৬০ বেষনর মষে 

মূলা সাংগ্রহ িরা যায়। 

শতি িবত ফলন (ষিবজ) : ২৬০ - ২৮০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৬৫-৭০ টন, তষি িীজ ১.২-১.৫ টন। 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : আবিন - িাবতেি (মে বসষেম্বর - মে নষভম্বর) 



ফসল বতালার সময় : মুলার জন্য বপৌে (জানুয়াবর-ষফব্রুয়াবর), িীষজর জন্য ফাল্গুন-চচত্র (ষফব্রুয়াবর-এবিল)।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুলার পুবষ্ট্মাষনর তথ্য   

পুবষ্ট্মানঃ মুলা পাতা শাি বহষসষি োওয়া যায়। এষত িচুর বভটাবমন এ আষে। মুলা বভটাবমন বস এর অন্যতম উৎস। িবত ১০০ গ্রাম মুলায় 

৯২.৭ গ্রাম জলীয় অাংশ, ০.৫ গ্রাম েবনজ পোথ ে, ০.৬ গ্রাম আঁশ, ২৮ বিষলািযালবর োদ্যশবক্ত, ১.৩ গ্রাম আবমে, ০.১ গ্রাম চবি ে, ৫.৪ গ্রাম 

শিেরা, ১০ বম.গ্রা. িযালবসযা়ম, ০.৫ বম.গ্রা. বলৌহ, ০.৪৩ বম.গ্রা. বভটাবমন বি-১, ৩৪ বমবলগ্রাম বভটাবমন বস, এিাং অল্প পবরমাষন বভটাবমন 

বি-২ রষয়ষে।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ েস, ২০১৭। 

 

মুলার িীজ এিাং িীজতলার তথ্য  

িণ েনা : িীজতলার িষয়াজন নাই। 

িীজতলা িস্তুতিরণ : িীজতলার িষয়াজন নাই। 

িীজতলা পবরচচ ো : িীজতলার িষয়াজন নাই 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর,২০১৭। 

 

 

মুলার চােপদ্ধবতর তথ্য  

চােপদ্ধবত : সরাসবর বিানা যায় িষল িীজতলা িস্তুবতর িষয়াজন নাই। ২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর িরষত হষি। িীজ িপষনর ২৫-

৩০ বেষনর মষে এিিার বনড়াবন বেষয় আগাে েমন এিাং ফসল পাতলা িরষত অষি। অবতবৃবষ্ট্র ফষল যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হষত পাষর 

বসজন্য অবতবরক্ত পাবন বির হওয়ার ব্যিস্থা রােষত হষি। 

জবম বশাধন সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িীজ বশাধন সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুলার মাটি এিাং সার ব্যিস্থাপনার তথ্য  

মৃবিিা : পাবন জষম না এমন বোআঁশ - বিষল বোআঁশ। 

মৃবিিা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিিানা : 

মৃবিিা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

 

সার পবরবচবত :  

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

বভজাল সার বচনার উপায় : 

বভজাল সার শনাক্তিরণ সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

বভজাল সার বচনার উপায় বভবডও 

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 সুপাবরশঃ 

সাষরর নাম শতি িবত সার 

ইউবরয়া ০.২ বিবজ 

টিএসবপ ১ বিবজ 

পটাশ ৪০০ গ্রাম 

বিাবরি এবসড ৪০  গ্রাম 

বগাির িা িষম্পাি ৪০-৫০ বিবজ 

 >বশে চাষের সময় সিটুকু বগাির িা িষম্পাি সার ও টিএসবপ এিাং ইউবরয়া ও পটাশ সাষরর অষধ েি জবমষত সমানভাষি বেটিষয় মাটির 

সাষথ বমবশষয় বেষত হষি। িাবি ইউবরয়া ও পটাশ সার সমান অাংষশ যথাক্রষম িীজ িপষনর তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাষহ ২ বিবস্তষত িষয়াগ 

িরষত হষি। 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর,২০১৭। 

 

মুলার বসষচর তথ্য  

বসচ ব্যিস্থাপনা : বিড ও নালা পদ্ধবতষত মূলা চাে িরুন। এষত বসচ ও বনষ্কাশন সুবিধাজনি, পবরচয ো সহজ এিাং বসষচর পাবনর  অপচয় 

িম হয়। মাটিষত রস িম থািষল িপষনর ৭-১০ বেষনর মষেই এিটি বসচ বেন। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ িার বসচ বেন। 

বসচ ও বনিাশ পদ্ধবতঃ বিড ও নালা পদ্ধবতষত মূলা চাে িরুন। এষত বসচ ও বনষ্কাশন সুবিধাজনি। 

লিণাক্ত এলািায় বসচ িযুবক্ত : েরার সম্ভািনা থািষল সিাল বিিাল গাষের বগাঁড়ায় হালিা পাবন বেন ।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর,২০১৭। 

 

মুলার আগাোর তথ্য  

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার বমৌসুম : েবরষফ বিবশ িাষড়। বম বথষি জুলাইষয়র মাষঝ ফুল বফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতিাষরর উপায় : বসচ ও সার বেিার পর বজা আসা মাত্র আগাো িাোই িরুন। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : দুি ো 

আগাো জন্মাষনার বমৌসুম : েবরষফ বিবশ িাষড়। জুন বথষি অষক্টািষরর মাষঝ ফুল বফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতিাষরর উপায় : বসচ ও সার বেিার পর বজা আসা মাত্র আগাো েমন িরুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন িরষত হষি। 

গাে খুি ঘন থািষল পাতলা িষর বেষত হষি। িবত িগ েবমটাষর রবি বমৌসুষম ৫০-৬০ টি এিাং েবরফ বমৌসুষম ৪০-৫০ টি চারা রাো উিম। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

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


 

আগাোর নাম : িথুয়া 

আগাো জন্মাষনার বমৌসুম : বিরুৎ জাতীয় এিিে েজীিী আগাো। সারা িের জষন্ম তষি িধানত রবি বমৌসুষমর। 

িবতিাষরর উপায় : 

ফসষলর িথম ৩০বেন  পয েন্ত আগাো মুক্ত  রাখুন। গভীর চাে বেন।  

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : মুথা / ভাোইল 

আগাো জন্মাষনার বমৌসুম : েবরষফ বিবশ িাষড়। জুন বথষি অষক্টািষরর মাষঝ ফুল বফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতিাষরর উপায় : বসচ ও সার বেিার পর বজা আসা মাত্র আগাো েমন িরুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন িরষত হষি। 

গাে খুি ঘন থািষল পাতলা িষর বেষত হষি। িবত িগ েবমটাষর রবি বমৌসুষম ৫০-৬০ টি এিাং েবরফ বমৌসুষম ৪০-৫০ টি চারা রাো উিম। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

মুলার আিহাওয়া এিাং দুষয োষগর তথ্য  

িাাংলা মাষসর নাম : আোে ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুলাই 

ফসল ফলষনর সময়িাল : েবরফ- ১ , েবরফ-২ 

দুষয োষগর নাম : অবত বৃবষ্ট্ 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য বপষত বিি িরুন 

দুষয োগিালীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন বির িরার ব্যিস্থা িরুন। 

দুষয োগ পূি েিাতো : গণমােষম িাতো বশানা। 

িস্তুবত : বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা িাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

মুলার বপািার তথ্য  

বপািার নাম : বিো বপািা 

বপািা বচনার উপায় : পূণ ে িয়স্ক মথ মাঝাবর হালিা হলুে রষের ও পাোয় িাষলা োগ থাষি।িীড়া বেেষত িমলা রষের, ৬-৮ ইবঞ্চ লম্বা। 

ক্ষবতর ধরণ : বডম বথষি িীড়া বির হষয় পাতায় এিসাষথ গাো িষর থাষি এিাং সবুজ অাংশ বেষয় পাতাষি জাষলর মষতা িষর বফষল। 

িষয়িবেষনর মষেই সারা বক্ষষত এই বপািা েবড়ষয় পষড় এিাং িড় িড় বেদ্র িষর পাতা বেষয় বফষল। 

আক্রমষণর পয োয় : চারা, পূণ ে িয়স্ক 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : পাতা 

বপািার বযসি স্তর ক্ষবত িষর : িীড়া 

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


ব্যিস্থাপনা : আক্রমণ বিবশ হষল এমাষমক্টীন বিনষজাষয়ট জাতীয় িীটনাশি ( বযমন বিাষিইম ১০ গ্রাম) অথিা সাইপারষমবিন জাতীয় 

িীটনাশি (ষযমন-বরপিড ে ১০ তরল অথিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুে) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষি 

বে িরষত হষি ১০ বেন পরপর ২ িার বে িরষত হষি। ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতা সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

পূি ে-িস্তুবত : চারা গজাষনার পর জবমষত িাঁষশর িবঞ্চ িা ডালপালা পু ুঁষত বপািা বেষিা পাবের িসার সুষযাগ িষর বেষল এরা পূণ েিয়স্ক মথ 

বেষয় এষের সাংখ্যা িবমষয় বফষল।   

অন্যান্য : বডম বথষি সদ্য বির হওয়া িীড়াসহ পাতাটি সাংগ্রহ িষর বপািা বমষর বফলষত হষি। মাষের চাবরবেষি নালা বতবর িষর তারমষে 

বিষরাবসন পাবন বমবশষয় বরষে এষের চলাচষল িাধা বেয়া যায়। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতিারি বপািামািড় েমন, িীটতি বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট 

 

 

বপািার নাম : জাি বপািা 

বপািা বচনার উপায় : খুি বোট সবুজাভ সাো, নরম বেহ বিবশষ্ট্। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও িবচ ফষলর রস চুষে োয়। তাোড়া এই বপািা হলুে বমাজাইি ভাইরাস বরাগ েড়ায়। 

আক্রমষণর পয োয় : ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : পাতা , ফল , ফুল 

বপািার বযসি স্তর ক্ষবত িষর : পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : আক্রমণ বিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় িীটনাশি (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুে) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষি বে িরষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতান সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

পূি ে-িস্তুবত : পবরেন্ন চাোিাে িরুন। বনয়বমত ফসল পয েষিক্ষন িরষত হষি।  

অন্যান্য : সািানযুক্ত পাবন বে িরা যায় অথিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ বভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

বরষে বেঁষি বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার বে িরষল বপািা বনয়ন্ত্রন িরা যায়। এোড়াও তামাষির গুড়া (১০গ্রাম), 

সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার িরা যায়।  

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতিারি বপািামািড় েমন, িীটতি বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট। 

 

বপািার নাম : বি বিটল বপািা 

বপািা বচনার উপায় : িায় ১.৬ (০.০৬ ইবঞ্চ) বমবলবমটার লম্ব বডম্বািার চিচষি নীলষচ সবুজ বঝবিবমবি িাষলা রষঙ্গর উপষরর শক্ত 

পাোযুক্ত বপািা। আগাো িা ফসষলর বগাড়ার বেষি িা ফসষলর বশিষড়র িাোিাবে মাটিষত বডম পাষর। 

ক্ষবতর ধরণ : পূণ ে িয়স্করা চারা গাষের বিবশ ক্ষবত িষর। এরা পাতা বোট বোট বেদ্র িষর োয়। 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : পাতা 

বপািার বযসি স্তর ক্ষবত িষর : পূণ ে িয়স্ক , বনম্ফ 

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/


ব্যিস্থাপনা : সাইপারষমবিন জাতীয় িীটনাশি (ষযমন-বরপিড ে ১০ তরল অথিা বসমবুশ ১০ তরল ২০ বমবলবলটার / ৪ মুে) িবত ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষি বে িরষত হষি ১০ বেন পরপর ২ িার বে িরষত হষি। ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতা সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

পূি ে-িস্তুবত : আগাম িীজ িপন িরুন। সুেম সার ব্যিহার িরুন। পবরস্কার পবরচ্ছন্ন চাোিাে িরুন। বিিল্প বপােি বযমন: আগাো পবরস্কার 

রাখুন। চারা গাে জাল বেষয় বেষি বেন। 

অন্যান্য : আক্রান্ত গাষে োই বেটান। হাত জাল দ্বারা বপািা সাংগ্রহ িষর বমষর বফলুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ িরুন। পরষভাজী 

বপািা বযমন : বলবড িাড ে বিটল লালন িরুন। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতিারি বপািামািড় েমন, িীটতি বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট। 

মুলার বরাষগর তথ্য  

বরাষগর নাম : মুলার বমাজাইি বরাগ 

বরাষগর িারণ : ভাইরাস 

ক্ষবতর ধরণ : গাষে হলুে ও গাঢ় সবুজ বোপ বোপ বমাজাইি িরা পাতা বেো বেয়। 

ফসষলর বয পয োষয় আক্রমণ িষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : িাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : জবমষত সাো মাবে বেো বগষল (িাহি বপািা) ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় িীটনাশি (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ১০ বম.বল. 

২ মুে) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষি বে িরষত হষি। সিাল বিলা গাষে োই বেটিষয় বেষল এই বপািা গাে বথষি পষড় 

যাষি৷ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতা সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

পূি ে-িস্তুবত : বরাগমুক্ত গাে বথষি িীজ সাংগ্রহ িরুন। 

অন্যান্য : সািানযুক্ত পাবন বে িরা যায় অথিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ বভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

বরষে বেঁষি বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার বে িরষল বপািা বনয়ন্ত্রন িরা যায়। এোড়াও তামাষির গুড়া (১০গ্রাম), 

সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার িরা যায়।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমাঃ 

হাসানুর রহমান, জানুয়াবর, ২০১৩। 

 

বরাষগর নাম : মূলার পাতার োগ বরাগ 

বরাষগর িারণ : েত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : িথষম পাতায় িাোবম রাংষয়র োগ পষড় এিাং তা পষর সাো হষয় যায়। োগগুষলা এিত্র হষল সম্পূণ ে পাতাটি নষ্ট্ হষয় যায়। 

ফসষলর বয পয োষয় আক্রমণ িষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : বরাষগর আক্রমণ বিবশ হষল িাষি েন্ডাবজম জাতীয় েত্রািনাশি (ষযমন- বনাইন অথিা এইমষিাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষি  ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি বে িরষত হষি।ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতা সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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পূি ে-িস্তুবত : আগাম িীজ িপন িরুন। সুেম সার ব্যিহার িরুন। বরাগ িবতষরাধী জাত বযমন: িাবর লাউ চাে িরুন। বিিল্প বপােি বযমন: 

আগাো পবরস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাে বথষি িীজ সাংগ্রহ িরষিন না 

অন্যান্য : আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ িষর নষ্ট্ িরুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমাঃ 

হাসানুর রহমান, জানুয়াবর, ২০১৩। 

 

বরাষগর নাম : মুলার বগ্র বমাল্ড বরাগ 

বরাষগর িারণ : েত্রাি 

ক্ষবতর ধরণ : এ বরাগ বেো বেষল পাতায় পাবন বভজা োগ বেো যায় এিাং িাষন্ডর উপর েত্রাষির আস্তরণ পষড়। এি সময় িান্ড পষচ যায়। 

ফসষলর বয পয োষয় আক্রমণ িষর : িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আক্রমণ িষর : িাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : িপার অবিষিারাইট জাতীয় েত্রাি নাশি ( বডলাইট ৫০ ডবিউবপ িা বগাল্ডটন ৫০ ডবিউবপ ২0 গ্রাম) ১০বল. হাষর পাবনষত 

বমবশষয় বে িরুন।ঔেধ বে িরায় সতিেতা অিলম্বন িরষত হষি। 

িালাইনাশি ব্যিহাষরর সতিেতা সম্পষিে বিস্তাবরত জানষত বিি িরুন 

িালাইনাশষির বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট িরুন 

পূি ে-িস্তুবত : আগাম িীজ িপন িরুন। সুেম সার ব্যিহার িরুন। 

অন্যান্য : আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ িষর নষ্ট্ িরুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমাঃ 

হাসানুর রহমান, জানুয়াবর, ২০১৩ 

 

মুলার ফসল বতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য  

ফসল বতালা : িীজ বিানার ১৫-২০ বেন পর বথষি শাি এিাং আগাম ৪৫ বেষনর মষে এিাং নািী ৫৫-৬০ বেষন মূলা তুলুন। বেবরষত তুলষল 

আঁশ হষি। 

ফসল সাংরক্ষষণর পূষি ে : ফসল তুষল ধুষয় আিার অনুসাষর িাোই িষর বনন।  

িবক্রয়াজাতিরণ : মূলা পাতা বেঁষট চষটর িস্তায় ভষর বনন এিাং প্লাবিষির ক্রাষত িাজারজাত িরুন। 

সাংরক্ষণ : োণ্ডা/শীতল স্থাষন সাংরক্ষণ িরুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর,২০১৭। 

 

মুলার িীজ  উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য  

িীজ উৎপােন : মূলা পর-পরাগী ফসল তাই িীষজর বিশদ্ধতার জন্য ১০০০ বমটার বনরাপে দূরত্ব িজায় রাখুন। এর মাষঝ মূলা/ িবপজাতীয় 

ফসল বযন না থাষি। িাবতেষির শরুষত/ অষক্টাির মাঝামাবঝষত িীষজর জন্য বুনুন। বিানার ৪০-৪৫ বেন পর বিশদ্ধতা, আকৃবত, িালাইমুক্ত 

গাে িাোই িষর বনন। িােকৃত মূলার বতন ভাষগর এি ভাগ এিাং পাতার বতন ভাষগর দুই ভাগ বিষট বফলুন। িাটা অাংষশ িবত বলটার 

পাবনষত ২ গ্রাম ডায়ষথন এম -৪৫ দ্রিষণ ডুবিষয় বনন। ১০-১৫ বেন পর িষয়াজষন বসচ বেন। ফুল আসার পর বহক্টর িবত ইউবরয়া ১০০ বিবজ, 

এমওবপ ১০০ বিবজ  এিাং ১০-১৫ বিবজ বিাবরি এবসড/ বিারাি জবমষত সমানভাষি বেটিষয় মাটির সাষথ বমবশষয় বেন। িবতকূল 

আিহাওয়ায় িীজ ফসল যাষত মাটিষত পষড় না যায় বসজন্য বেিনা বেন। জাি বপািা ও পাতায় বরাগ বেো বেষল তা বনয়ন্ত্রণ িরুন। বিানার 

৫-৬ মাষসর মাষঝ ফল বপষি বগষল িীজ সাংগ্রহ িরুন। বহক্টষর ১.৫- ২.০ টন িীজ বপষত পাষরন।                                

িীজ সাংরক্ষণ: িীজ িষয়ি বেন বরাষে শবিষয় ৮% আদ্র েতায় এষন প্লাবিি/টিষনর বিৌটা/ ড্রাম, পবলব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ পূণ ে 

িষর িায়ুষরাধী মুে আঁটষি সাংরক্ষণ িরুন। িীজপাত্র অপূণ ে থািষল িা  পাষত্রর মুে ভালভাষি না আঁটিাষল িীষজর গজাষনার হার িষম 

যাষি। িীজ পাত্র বচহ্ন/ষলষিল বেষয় ঘষরর বভটিষত না বরষে শিনা ও োন্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন।   

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


তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর,২০১৭। 

 

মুলার কৃবে উপিরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন িষপ োষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষিষের তথ্য বপষত বিি িরুন 

সার ও িালাইনাশি িাবপ্তস্থান : 

সার বডলাষরর তথ্য বপষত বিি িরুন 

বনিটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশি বিষক্রতার বনিট হষত িালাইনাশষির বময়াে যাচাই িষর িালাইনাশি বিনুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুলার োমার যন্ত্রপাবতর তথ্য  

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : মুলা 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : িাবয়ি েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িাবয়ি েম 

যষন্ত্রর উপিাবরতা : জবম চাষে ব্যিহার িরা হয় 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন বযগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন পবরষ্কার িষর রাখুন 

তষথ্যর উৎস : োমার যাবন্ত্রিীিরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িিল্প- ২য় পয োয় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), োমারিাড়ী, ফাম েষগট, োিা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : মুলা 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : িাবয়ি েম, পশ েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/ িাবয়ি 

যষন্ত্রর উপিাবরতা : সহষজ িহনষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনি। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সহষজ িহন বযাগ্য ও অথ ে সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও িাোপাবন পবরস্কার িষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : োমার যাবন্ত্রিীিরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িিল্প- ২য় পয োয় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), োমারিাড়ী, ফাম েষগট, োিা-১২১৫। জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

 

ফসষলর িাজারজাতিরষণর তথ্য  

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/


িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : িাঁষশর ঝুবড়ষত িষর মাথায়, ভাষর িষর িাঁষধ, বরিায়, বনৌিায় িষর। 

আধুবনি ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : ভযান, ট্রবল, বপিাপ ট্রাি, লঞ্চ, শীতাতপ িাভাড ে ভযাি, িাষগ ো বিমাষন।  

িথাগত িাজারজাত িরণ : িাঁষশর ঝুবড়ষত িষর মাথায়, ভাষর িষর িাঁষধ, বরিায়, বনৌিায় িষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

আধুবনি পদ্ধবতষত িাজারজাত িরণ : বমাডি়ীিরণ ঝুবড়ষত/ িাট েষন েড ়বিবেষয ়১ ইবঞ্চ পবরমাণ উঁচু িষর সাবর সাবর িষর বিবেষয় বরষে 

িাজারজাত িরুন। 

ফসল িাজারজাতিরষনর বিস্তাবরত তথ্য বপষত বিি িরুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

