
রসুন চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসষের জাত পবরবচত 

জাষতর নাম : িাবর রসুন-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৫০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের উচ্চতা ২৪-২৫ ইবি, পাতার সাংখ্যা ৭-৮ টি, িবত কষে নকায়ার সাংখ্যা ২০-২২ টি। 

োইন নেষক োইষনর দূরত্ব (ইবি ) : - 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ২৪ - ২৮ 

নেক্টর িবত ফেন (টন) : ৬-৭ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ২ - ৩ নকবজ কে 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষে-নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আিোওয়া নেষে আবিষনর নশে-কাবতিষকর নশে। অগ্রোয়ষনর পর রসুন োগাষে ফেন কম েয়। মধ্য অষক্টাির নেষক নষেম্বর মাষসর িেম 

সপ্তাষে রসুন োগাষনা োষো। 

ফসে নতাোর সময় : 

নরাপষণর ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-বচত্র (মধ্য মাচ ি নেষক মধ্য এবিে) 

তষের উৎস : 

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

জাষতর নাম : িাবর রসুন-২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৩০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের উচ্চতা ২২-২৩ ইবি, পাতার সাংখ্যা ৯-১০ টি, নকায়ার সাংখ্যা ২৩-২৪ টি। 

োইন নেষক োইষনর দূরত্ব (ইবি ) : - 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৩২ - ৩৬ 

নেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮-৯ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ২ - ৩ নকবজ কে 



উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষে-নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

আিোওয়া নেষে আবিষনর নশে-কাবতিষকর নশে। অগ্রোয়ষনর পর রসুন োগাষে ফেন কম েয়। মধ্য অষক্টাির নেষক নষেম্বর মাষসর িেম 

সপ্তাষে রসুন োগাষনা োষো। 

ফসে নতাোর সময় : 

নরাপষণর ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-বচত্র (মধ্য মাচ ি নেষক মধ্য এবিে) 

তষের উৎস : 

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

জাষতর নাম : িাবর রসুন-৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৪০ 

ফেষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : কষের ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের উচ্চতা ২৭-২৮ ইবি। পাতার সাংখ্যা ১০-১১ টি। নকায়ার সাংখ্যা ২৩-২৪টি। 

উচ্চতা (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৪০ - ৪৪ 

নেক্টর িবত ফেন (টন) : ১০-১১ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ২ - ৩ নকবজ কে 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য অষক্টাির নেষক নষেম্বর মাষসর িেম সপ্তাে। মধ্য অষক্টাির নেষক নশে অষক্টািষরর মষধ্য নরাপণ করা োষো। মধ্য অষক্টাির নেষক নশে 

অষক্টািষরর মষধ্য নরাপণ করা উত্তম। এর পর রসুন োগাষে ফেন খুিই কষম যাষি। 

ফসে নতাোর সময় : 

নরাপষণর ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-বচত্র (মধ্য মাচ ি নেষক মধ্য এবিে)। 

তষের উৎস : 

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

জাষতর নাম : িাবর রসুন-৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 



গড় জীিনকাে িায ়(বেন): ১৪০ 

ফেষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : কষের ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের উচ্চতা ২৭-২৮ ইবি। পাতার সাংখ্যা ১০-১১ টি। নকায়ার সাংখ্যা ২৩-২৪টি। 

উচ্চতা (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৩২ - ৩৬ 

নেক্টর িবত ফেন (টন) : ৮-৯ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ২ - ৩ নকবজ কে 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য অষক্টাির নেষক নষেম্বর মাষসর িেম সপ্তাে। মধ্য অষক্টাির নেষক নশে অষক্টািষরর মষধ্য নরাপণ করা োষো। মধ্য অষক্টাির নেষক নশে 

অষক্টািষরর মষধ্য নরাপণ করা উত্তম। এর পর রসুন োগাষে ফেন খুিই কষম যাষি। 

ফসে নতাোর সময় : 

নরাপষণর ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-বচত্র (মধ্য মাচ ি নেষক মধ্য এবিে)। 

তষের উৎস : 

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

 

ফসষের পুবষ্ট্ মান 

রসুষনর অষনক ঔেবধ গুণ রষয়ষে। বনয়বমত রসুন নেষে রক্তচাপ ও রষক্তর শকিরা বনয়ন্ত্রষণ োষক। রসুন নরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা িাড়ায় ও 

বিবেন্ন ধরষনর কযানসার এর বিরূষে কাজ কষর। 

তষের উৎস : 

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

 

িীজ ও িীজতো 

ণ িনা : চার নেষক পাঁচ মাস পর রসুন উষত্তােন করা যায়। 

োে িীজ বনি িাচন : 

নেক্টর িবত গড় ফেন ৩,০০০ নকবজর কাোকাবে। োে িীজ, িষয়াজন মষতা সার ও নসচ বেষে নেক্টর িবত ৭,২৫০-৮,০০০ নকবজ ফেন 

নপষত পাষরন। 

িীজতো িস্তুতকরণ : রসুন নরাপষণর ২ মাস পর রসুন গঠিত েষত োষক। বতন নেষক চার মাস পর কে পুষ্ট্ েষত শুরু কষর। 

 

 

িীজতো পবরচচ িা : রসুন নতাোর সময় পাতার অগ্রোগ েুদে িা িাোমী েষয় শুবকষয় নযষত োষক। রসুষনর িাইষরর বেষকর নকায়াগুবে পুষ্ট্ 

েষয় েম্বােবম্ব ফুষে উষে এিাং দুটি নকায়ার মাষঝ োঁজ নেো যায়। এ সময় রসুন নতাোর উপযুক্ত সময়।গাে োষত নটষন তুষে বনন। 



তষের উৎস : 

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

 

িপন/ষরাপণ পেবত 

চােপেবত : 

বিনা চাষে রসুন উৎপােনঃিন্যা প্লাবিত এোকায় িন্যার পাবন ননষম নগষে জবমর আগাো পবরষ্কার কষর রসুষনর নকায়া নরাপণ করষত েষি। 

পরিতী সমষয় ধাষনর েড় োরা মােবচাং কষর িষয়াজষন নসচ বেষত েষি। এোষি বিনা চাষে রসুন উৎপােন করা যায়। 

নাো পেবতষত রসুন উৎপােনঃ এ পেবতষত পাবন জষম না  এরকম নোআঁশ মাটিষত নাো বতবর কষর তাষত রসুষনর নকাযা় নরাপণ করা েয়। 

োইষন রসুন নরাপষণর জন্য সাধারণত ৪ বমটার েম্বা ও ১.৫ বমটার িষের ব্লক বতবর করা েয়। চার ইবি দূরষত্বর োইষন ৬ ইবি দূষর দূষর ১ 

(এক) ইবি গেীর নাোয় রসুষনর নকায়া োগাষত েষি। োগাষনার সময় নকায়ার অগ্রোগ উপষরর বেষক নরষে মাটি বেষয় নেষক বেষত েষি। 

িীজ নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

 

মাটি ও সার ব্যিোপনা 

মৃবত্তকা : 

নাবতশীষতাষ্ণ অিষে রসুন োে জষে। োন্ডা আিোওয়া রসুন চাষের জন্য অনুকূে। রসুন 

োগাষনার পর অবতবরক্ত গম, নমঘো আিোওয়া িাষিশী বৃবষ্ট্পাত েষে রসুন োেোষি গঠিত েষত পাষর না।পাবন জষম না এমন নোআঁশ 

মাটি রসুন চাষের উপষযাগী। 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাে সার নচনার উপায় : 

নেজাে সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাে সার নচনার উপায় বেবিও 

ফসষের সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতকিবতসার নেক্টর িবত সার 

কষম্পাি ২০ নকবজ ৫ টন 

ইউবরয়া ৮০০ গ্রাম ২০০ নকবজ 

টিএসবপ ১  নকবজ ২৫০ নকবজ 

পটাশ ১.৫ নকবজ ২৫০ নকবজ 

বজপসাম ৪০০  গ্রাম ১১০ নকবজ 

  

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
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


সম্পূণ ি নগাির , টি এস বপ , বজপসাম এিাং বতন োষগর ১ োগ  ইউবরয়া ও এমওবপ জবম বতবরর সময় বেষত েষি । িাবক  ইউবরয়া ও 

এমওবপ দুই বকবস্তষত সমান োষগ রসুন িপষনর ২৫ বেন এিাং ৫০ বেন পর বেষত েষি ।                                                    

অনোইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

 

নসচ ব্যিোপনা 

নসচ ব্যিোপনা : 

জবমষত ২ নেষক ৩ ইবি নমাটা কষর শুকনা কচুবরপানা িা ধাষনর েষি়র স্তর বেষয় মােচ করষে রসুষনর ফেন োষো েয়। এষক্ষষত্র নিবশ 

নসষচর িষয়াজন েয় না। মােচ োি়া চাে করষে জবমর িকারষেষে ১৫ নেষক ২০ বেন পর পর নসচ বেষত েষি। নসচ নেয়ার পর জবম নজা 

আসার পর অিশ্যই চটা নেষে বেষত েষি। নসচ নেয়ার ৩০-৬০ বমবনট পর নসচ নাো খুষে বেষত েষি। রসুন সাংগ্রষের ৩ সপ্তাে পূষি ি নসচ 

িন্ধ রােষত েষি। 

নসচ ও বনকাশ পেবত : 

1 : জবমষত রষসর অোি োকষে নসচ বেষত েষি। পুষরা জীিন কাষে মাটিষত রষসর মাত্রা ৭০% এর বনষচ ননষম যািার আষগ (পূণ ি িয়সী 

বশকড় ৪০ নসবম) নসচ বেন। তষি গাষের িাড়ষনর িেম বেষক ৭০% এর বনষচ নগষে িাড়ন ও ফেন নিশ কষম যা বশকষড়র গেীরতার ৩ 

োষগর ২ োগ বনষচর মাটি োষতর মুষোয় বনষয় চাপ বেষে বচকণ বুনষটর মাটি /পবেময় কাঁো জবমষত তা শক্ত ও বকছুটা আোষো েো েষে 

এিাং জবমষন নফষে বেষে না োাংষে ২ বেন পর নসচ বেন। মাঝাবর নেষক নমাটা বুনষটর মাটি /ষিষে িধান জবমষত তা শক্ত ও বকছুটা 

আোষো েো েষে এিাং জবমষন নফষে বেষে না োাংষে ১ বেন পরই নসচ বেন। বৃবষ্ট্ িা অবতবরক্ত নসষচর পাবন জবমষত জমষত বেষিন না। 

এর পর নজা এষে নকাোে/বনড়াবন বেষয় মাটির ওপষরর চটা নেষে বেন। রসুন সাংগ্রষের ৩ সপ্তাে পূষি ি নসচ িন্ধ রােষত েষি। 

 

েিণাক্ত এোকায় নসচ িযুবক্ত : 

কেবস বেষয় বিপ নসচ ঝন িা নসচ বেন । বফতা পাইষপর সোয়তায়/ কেবস /ঝাঁঝবর বেষয় ঝন িা নসচ বেন। 

তষের উৎস : 

কৃবেতেসাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

আগাো ব্যিোপনা 

আগাোর নাম : িথুয়া 

আগাো জোষনার নমৌসুম : সারা িের। রবি। 

আগাোর ধরন : কাণ্ড শক্ত ও োড়া, ৩০-৯০ নসবম েম্বা। তাষত অষনক শাো িশাো নিষরায়। পাতা সরে, নিাটাঁযুক্ত, একান্তর, বকনারা 

অসমোষি কাটার মষতা নেোয়। পাতার রে রূপাবে সবুজ। বনষচর পাতাগুষো রাজোঁষসর পাষয়র মষতা। িায় িবতটি গাঁট নেষক এিাং কাষণ্ডর 

আগায় সবুজ নিাঁটায় নোকায় নোকায় ফুে জষে। িীজ নগাোকার ও কাষো রষের। িীষজর মাধ্যষম িাংশ িাড়ায়। অষক্টাির–বিষসম্বর মাষস 

জষে, নফব্রুয়াবর মাষসর মষধ্য িীজ আষস এিাং মাচ ি ও এবিে মাষস িীজ পাষক। 

িবতকাষরর উপায় : 

গেীর চাে। িাোই।  

তষের উৎস : 

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

আগাোর নাম : দুি িা 

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


আগাো জোষনার নমৌসুম : েবরষফ নিবশ িাষড়। েরা সইষত পাষর। এবিে নেষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে নফাষট ও িীজ িাড়বত েয়। মাঝাবর 

নেষক উঁচু জবমসে িায় সিোষন আষো িা োয়াষত এর বিচরণ। 

আগাোর ধরন : অিো নেষে কান্ড ৫-৪৫ নসবম েম্বা, মসৃণ, নগাোকার, শাবয়ত ও িহু শাোে। গাঁষট গুচ্ছ মূে েয়। রে সাধারণত সবুজ, তষি 

কেষনা বকছুটা োেষচ েয়। পাতা সরু, েম্বা। পাতার নোষের নয যায়গা কান্ডষক নেষে রাষে তা োেকা সবুজ। ফুে ধারণকারী কান্ড োড়া, 

মুকুে ৩-৫টি আাংগুষের মষতা েড়াষনা। বশে/েড়া ২ সাবরষত োগ করা, ফে ধাষনর মষতা, নিাটােীন পাষশ চাপা। বেবগঊে সাো আাংটির 

মষতা নরাম ওয়াো। ধািক(েবত), মূেকে(গুবড়), ও িীষজর মাধ্যষম িাংশ িাড়ায়। গরম ও নেজা পবরষিষশ তাড়াতাবড় িাষড়। 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগেীষর  আগাোর কেমূে বনড়াবন, নকাোে, োেে  বেষয় ও োতষড় তুষে শুবকষয় নমষর নফুদন। চারা অিো নেষক কে গেষনর 

পূি ি পয িন্ত ২ নেষক ৩ িার বনি়াবন বেষয় জবমর আগাো পবরষ্কার কষর বেষত েষি। বনি়াবন নেযা়র সময় গাষের বশকষি়র নকাষনা ক্ষবত করা 

যাষি না।  

তষের উৎস : 

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

আগাোর নাম : শ্যামা 

আগাো জোষনার নমৌসুম : েবরষফ নিবশ িাষড়। নম নেষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে নফাষট ও িীজ িাড়বত েয়। 

আগাোর ধরন : সাঘারণত ১৫০ নসবম েম্বা েষত পাষর। েফট জাত ১৫-৩০ নসবম েয়। কান্ড দৃঢ় ও োড়া, নগাড়ার বেক নেষক শাো নির েয়। 

পাতা তষোয়াষের মষতা, নিড় িায় ১.৫ নসবম মসৃণ ও গাঢ় সবুজ, নেেষত ধান গাষের পাতার মষতা। পাতার নোষে বেবগঊে নাই, বকছুটা 

নোম যুক্ত এিাং োাংি সাষে বেষেোষি োগাষনা। ফুষের ম্যকুে দৃঢ় োষি িসাষনা। েড়ার রে নিগুবন সবুজ িা োেকা নিগুবন। ফুষে েম্বা 

নশাে আষে। সাধারণ িীষজর মাধ্যষম িাংশ িাড়ায়। মাঝারী উঁচু নেষক মাঝাবর বনচয জবমষত নিবশ েয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয িষিক্ষণ করুন। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র বনবড়ষয় আগাো িাোই। চারা অিো নেষক কে গেষনর পূি ি 

পয িন্ত ২ নেষক ৩ িার বনি়াবন বেষয় জবমর আগাো পবরষ্কার কষর বেষত েষি। বনি়াবন নেযা়র সময় গাষের বশকষি়র নকাষনা ক্ষবত করা যাষি 

না।  

তষের উৎস : 

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

আগাোর নাম : মুো/োোইে 

আগাো জোষনার নমৌসুম : েবরষফ নিবশ িাষড়। নম নেষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে নফাষট ও িীজ িাড়বত েয়। 

আগাোর ধরন : সাধারনত ১০ -৪৫ নসবম েম্বা েয়। কান্ড োড়া, নসাজা, শাো বিেীন, মসৃন, বতন নকাণাকার ও ফাঁপা।পাতা ঘন সবুজ, 

োড়া,নকাণাকুবন নসাজা ও বকছুটা নমাচড়াষনা। মূে মাটির বনষচ কষে পবরণত েয়। ফুষের বিন্যাস োতার মষতা। অসাংখ্য ফুে, ২ সাবরষত 

সাজাষনা। েষয়রী রে,চযাো িাোমী িীজ ও কে বেষয় িাংশ বিস্তার কষর। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয িষিক্ষণ করুন। নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র বনবড়ষয় আগাো িাোই। চারা অিো নেষক কে গেষনর পূি ি 

পয িন্ত ২ নেষক ৩ িার বনি়াবন বেষয় জবমর আগাো পবরষ্কার কষর বেষত েষি। বনি়াবন নেযা়র সময় গাষের বশকষি়র নকাষনা ক্ষবত করা যাষি 

না।  

তষের উৎস : 

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

 

আিোওয়া ও দূষয িাগ ব্যিোপনা 

িাাংো মাষসর নাম : মাঘ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জানুয়ারী 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , েবরফ- ১ 



দুষয িাষগর নাম : অবতবরক্ত কুয়াশা, বশবশর ও আর্দ্ ি আিোওয়া 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

অবত ঘন কষর রসুন োগাষিন না। সুে, নীষরাগ িীজ ও চারা ব্যিোর করুন। নষেম্বষরর ১-১৫ তাবরষের মষধ্য রসুন নরাপণ করুন। একই 

জবমষত িার িার রসুন চাষে বিরত োকুন। 

কৃবে আিোওয়ার তে নপষত বিক করুন 

দুষয িাগকােীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

আক্রান্ত গাে  তুষে নফুদন। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : গণ মাধ্যষম িাতিা নশানা 

িস্তুবত : জবম পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন রাখুন। িপষনর পূষি ি িীজ নশাধন করা (বেটাষেক্স-২.৫ গ্রাম িা ব্যাবেবষ্ট্ন-২ গ্রাম িবত নকবজ িীজ) িা 

ট্রাইষকািারমা বেবড়বি (৩-৪ গ্রাম/ নকবজ িীজ) দ্বারা নশাধন করা সুেম োষর সার িষয়াগ করুন। িীজ িপষনর পূষি ি বেরাম+কাষি িাবক্সন 

গ্রুষপর েত্রাকনাশক নিাষেক্স-২০০ (োরষসন নকাম্পানী) িবত নকবজ িীষজর জন্য ২.৫ গ্রাম োষর বমবশষয় নশাধন কষর বনষত েষি। িাড়বত 

ফসে তুষে নফুদন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংো মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিে 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , েবরফ- ১ 

দুষয িাষগর নাম : েরা 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

নসচ নাো, নসচ যন্ত্র  িস্তত রাখুন। 

দুষয িাগকােীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন িা বেষয় নসচ বেন। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : গণ মাধ্যষম িাতিা নশানা 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমষত নসষচর নাো বতবর কষর রাখুন। িাবত্ত ফসে তুষে নফুদন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংো মাষসর নাম : োিণ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুোই 

ফসে ফেষনর সময়কাে : রবি , েবরফ- ১ 

দুষয িাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নাো  িস্তত রাখুন। 

দুষয িাগকােীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

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


তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র  পাবন নির করার ব্যিো করুন। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : গণ মাধ্যষম িাতিা নশানা 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন নির করার নাো রাখুন। িাবত্ত ফসে তুষে নফুদন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

ফসষের নপাকামাকড় 

নপাকার নাম : রসুষনর এবরওফাইট মাকড় 

নপাকার োনীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : অবত ক্ষুর্দ্ মাকড়। 

ক্ষবতর ধরণ : অবত ক্ষুর্দ্ মাকষড়র আক্রমষণ রসুষনর পাতা কুুঁকবড়ষয় জবড়ষয় যায় এিাং িাোবম রাং ধারণ কষর। রসুষনর আকার নোট েষয় 

ফেন কম েয়। 

েমন ব্যিো : ১. নক্ষত নেষক মাকড় িা বিমসে আক্রান্ত গাে তুষে নফো/ িাে নকষট নেয়া অপসারণ করা ২. েক্ষণ নেো বেষে িবত বেটার 

পাবনষত অনুষমাবেত মাকড়নাশক নযমন: সােষফক্স ১.৫ গ্রাম িা সানমাইট ৩ বমবে. িা ওমাইট ২ বমবে. োষর বমবশষয় নে করা । 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

নপাকামাকড় জীিনকাে : পূণ ি িয়স্ক, বনম্ফ 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : োে িা , পূণ ি িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিোপনা : 

সােফার গ্রুষপর (কুমুোস বিএফ িা রষনাবেট ৮০ িবব্লউবজ িা বেওবেট ৮০ িবব্লউবজ িা সােষফাোক ৮০ িবব্লউবজ, ম্যাকসােফার ৮০ 

িবব্লউবজ িা সােষফটক্স ৮০ িবব্লউবজ) িবত ১০ বেটার পাবনষত ২৫০ গ্রাম বমবশষয় নে করষত েষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন 

করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

১. সঠিক দুরষত্ব চারা নরাপন করা ২. নক্ষত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাো ৩. জবমষত পবরবমত পবরমাষন বজিসার িষয়াগ করা ৪. বনয়বমত মাে 

পবরেশ িন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিো বনন 

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিোপনা ও বিবেন্ন ফসষের ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

কৃবেতেসাবে িস (এআইএস), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : রসুষনর নেো নপাকা 

নপাকার োনীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : এক ধরষনর মে। বিম ফুষট সবুজ রষের.২-২.৫ নসবম কীড়া নির েয়। 

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


ক্ষবতর ধরণ : বিম নেষক কীড়া নির েষয় পাতার সবুজ অাংশ নেষয় িড় েষত োষক। এোষি োওয়ার ফষে পাতা জাষের মত েষয় যাওয়া 

পাতায় অষনক কীড়া নেেষত পাওয়া যায়। 

েমন ব্যিো : কীড়াসে গাে নেষক পাতা বেষড় বনষয় পা বেষয় বপষে নপাকা নমষর নফেষত েষি, েবড়ষয পড়া িড় কীড়াগুষোষক ধষর ধষর 

নমষর নফেষত েষি। এোষি অবত সেষজই এ নপাকা েমন করা যায়। নফষরামন ফাঁে পাতার পরও যবে আক্রমষণর বচহ্ন পবরেবক্ষত েয় তষি 

বজি িাোইনাশক এসএনবপবে িবত বেটার পাবনষত ০.২ গ্রাম োষর বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত েষি। িবত সপ্তাষে 

একিার কষর কীড়া নষ্ট্কারী পরজীিী নপাকা, ব্রাকন নেবিটর পয িায়ক্রবমকোষি অিমুক্তাবয়ত করষে এ নপাকার আক্রমষণর োর অষনকাাংষশ 

কষম যায়। আক্রমণ নিবশ েষে স্পশ ি বিে নযমন সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (সুপারবিন-১০ ইবস িা বসমবুশ-১০ ইবস িা নফনম িা 

রাইসন ইতযাবে) িবত ১০ বেটার পাবনর সাষে ১০ বমবে োষর বমবশষয় ১৫ বেন অন্তর ২-৩ িার গাষে নে করষত েষি। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

নপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : োে িা , পূণ ি িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিোপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবেবেটার  অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবেবেটার) িবত ১০বেটার পাবনষত  

বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার।  ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

১. আগাো পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন রাো ২. সুেম সার ব্যিোর করা ৩. সঠিক দুরষত্ব চারা নরাপন করা ৪. চারা োগাষনার এক সপ্তাষের মষধ্যই 

জবমষত নফষরামন ফাঁে পাতষত েষি।  

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিোপনা ও বিবেন্ন ফসষের ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : রসুষনর পাতা নমাড়াষনা নপাকা 

নপাকার োনীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : এক ধরষনর মে। বিম ফুষট কীড়া নির েয়। 

ক্ষবতর ধরণ : কীড়া অিোয় পাতা নমাড়ায় এিাং সবুজ অাংশ োয়। এটি সাধারণত কবচ পাতাগুষো আক্রমণ কষর োষক। 

েমন ব্যিো : আক্রান্ত পাতা সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করা।আক্রমণ নিবশ েষে িবত বেটার পাবনষত সুবমবেয়ন িা ফবেবেয়ন-২ বমঃবেঃ বমবশষয় 

োেোষি নে করা। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

নপাকামাকড় জীিনকাে : কীড়া 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : োে িা , পূণ ি িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিোপনা : 

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


আক্রমণ নিবশ েষে এমাষমক্টীন নিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( নযমন নিাষিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমন-বরপকি ি অেিা বসমবুশ  ২০ বমবেবেটার / ৪ মুে)  িবত ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০ বেন পরপর 

২ িার নে করষত েষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

নক্ষত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাো, নক্ষষত িাে পু ুঁষত পাবে িসার ব্যিো করা(বিঘা িবত ৮-১০ টি),বনয়বমত মাে পবরেশ িন কষর আক্রমষণর 

শুরুষতই ব্যিো বনন। 

অন্যান্য : 

আক্রন্ত পাতা সাংগ্রে কষর ধ্বাংস করা। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিোপনা ও বিবেন্ন ফসষের ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : রসুষনর বিপস নপাকা 

নপাকার োনীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : নপাকা ২-৩ বমবম, স্ত্রী নপাকা সরু, েুদোে। পুরুে গাঢ় িাোমী। িাচ্চা নপাকা েুদে অেিা সাো। এষের বপষের উপর 

েম্বা োগ নেো যায়। 

ক্ষবতর ধরণ : নপাকা গাষের কবচ পাতা ও পুষ্পমঞ্জুবরর রস চুষে োয় িষে পাতা রূপােী রাং ধারণ কষর অেিা ক্ষুর্দ্াকৃবতর িাোমী োগ িা 

নফাটা নেো যায়। আক্রমণ নিশী েষে পাতা শুবকষয় মষর যায়। কে আকাষর নোট ও বিকৃত েয়। 

েমন ব্যিো : গাষের আক্রান্ত অাংশ অপসারণ করা, িােবমক অিোয় শুকষনা োই িষয়াগ করা, পবরস্কার পাবন নজাষর নে করা, সাো রষের 

আোষো ফাঁে ব্যিোর করা, তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার বনয িাস িবত বেটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিোর 

করা, নিবশ নপাকা নেো বেষে এিষময়ার ২০ এসএে ০.৫ বমবে./বে োষর পাবনষত বমবশষয় নে করা। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা 

নপাকামাকড় জীিনকাে : পূণ ি িয়স্ক, কীড়া 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : আগা , পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : োে িা , পূণ ি িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিোপনা : 

আক্রমণ নিবশ েষে ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অেিা ইবমটাফ অেিা টিষিা ৭-১০ বমবেবেটার / ২মুে) ১০ 

বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

 

পূি ি-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করা ২. সুেম সার ব্যিোর করা ৩. নক্ষত পবরস্কার/পবরচ্ছন্ন রাো। 

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

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


সমবিত িাোই ব্যিোপনা ও বিবেন্ন ফসষের ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ২৩/০২/২০১৮। 

 

 

ফসষের নরাগ 

নরাষগর নাম : রসুষনর োে মবরচা নরাগ 

নরাষগর োনীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাষগর আক্রমষন পাতায়, কাষন্ড ও ফষে োেষচ মবরচার মত এক ধরষনর উচু োগ নেো যায়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিোপনা : 

নিাবপষকানাজে জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবে/ ১ মুে) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত েষি। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

আক্রান্ত পাতা ও িগা োটাই কষর ধ্বাংস করুন। সুেম সার িষয়াগ ও পবরচয িার মাধ্যষম গাষের বৃবে ঠিক রাখুন। নিাবপষকানাজে গ্রুষপর েত্রাক 

নাশক নযমন: টিল্ট ১০ বে. পাবনষত ৫ বম.বে. বমবশষয় ১২ বেন পরপর ২ িার নে করুন। 

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিোপনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

নরাষগর নাম : রসুষনর পাপ িে ব্লচ নরাগ 

নরাষগর োনীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাষগর আক্রমষন পাতায় ও িীজকাষন্ড পাবন নেজা তামাষট, িাোবম িা োেকা নিগুবন রাংষয়র োগ নেো যায়। আক্রান্ত 

পাতা উপর নেষক মষর আষস। এক সময় পাতা/গাে নেষে যায়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিোপনা : 

কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন-  এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)অেিা নমনষকাষজি+ নমটাষোবক্সে জাতীয় েত্রাকনাশক (বরষিাবমে 

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

সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

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


পূি ি-িস্তুবত : 

কাষি িন্ডাবজম/আইষিাবিয়ন/ষমনষকাষজি/ষমটাষেবক্সে/ষজাবক্সস্ট্রবিন+িাইষফষনাষকানাজে/িাইষফষনাষকানাজে/ষটবুষকানাজে/ট্রাইসাইিাজ

ে গ্রুষপর িাোইনাশক পাবনষত োষোোষি বমবশষয় গাষে নে করুন। 

অন্যান্য : 

ফসে সাংগ্রষের পর সমস্ত গাে পুবড়ষয় নফুদন। িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিোপনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

নরাষগর নাম : রসুষনর আগা মরা নরাগ 

নরাষগর োনীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতার আগায় িেষম পাবনষেজা সাো োগ নেো যায়। ধীষর ধীষর তা িাড়ষত োষক এিাং আগা মষর শুবকষয় সাো েষয় যায়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিোপনা : 

নমনষকাষজি+ষমটাষোবক্সে জাতীয় েত্রাকনাশক (বরষিাবমে নগাল্ড ২০ গ্রাম) অেিা আইষিাবিয়ন জাতীয় েত্রাকনাশক (ষরােরাে ২০ 

গ্রাম)১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ৩-৪ িার নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

আক্রমষণর িােবমক অিোয় ব্যিো বনন। আইষিাবিয়ন িা নমনষকাষজি+ষমটাষোবক্সে জাতীয় েত্রাকনাশক নযমন: নরােরাে িা বরষিাবমে 

নগাল্ড ২ গ্রাম/িবত বেটার পাবন বমবশষয় নে করুন। 

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিোপনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

নরাষগর নাম : রসুষনর িাউবন বমেবিউ 

নরাষগর োনীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ নরাগ িেম নেো যায়। আক্রান্ত পাতায় গাষয় সাো িা েেষে নেষক িাোমী রাংষগর তাবের মত োগ নেো যায়। 

ধীষর ধীষর অন্যান্য পাতায় েবড়ষয় পষড়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিোপনা : 

নমনষকাষজি+ষমটাষোবক্সে জাতীয় েত্রাকনাশক (বরষিাবমে নগাল্ড ২০ গ্রাম) অেিা আইষিাবিয়ন জাতীয় েত্রাকনাশক (ষরােরাে ২০ 

গ্রাম)১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ৩-৪ িার নে করুন। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত েষি। 

িাোইনাশক ব্যিোষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

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


িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

আক্রান্ত গাষের অাংশ সাংগ্রে করুন। আইষিাবিয়ন িা নমনষকাষজি+ষমটাষোবক্সেজাতীয় েত্রাকনাশক নযমন: নরােরাে িা বরষিাবমে নগাল্ড 

২ গ্রাম/িবত বেটার পাবন বমবশষয় নে করুন। 

অন্যান্য : 

িষয়াজষন কে নসন্টার িা কৃবে বিষশেষের সোয়তা বনন। 

তষের উৎস : 

ফসষের িাোই ব্যিোপনা, নমাঃ োসানুর রেমান, বদ্বতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে সাংগ্রে ও সাংরক্ষণ 

ফসে নতাো : রসুন নরাপষণর ২ মাস পর কে গঠিত েষত োষক। বতন নেষক চার মাস পর কে পুষ্ট্ েষত শুরু কষর। চার নেষক পাঁচ মাস পর 

রসুন উষত্তােন করা যায়। রসুন নতাোর সময় পাতার অগ্রোগ েুদে িা িাোমী েষয় শুবকষয় নযষত োষক। কষের িাইষরর বেষকর নকায়াগুবে 

পুষ্ট্ েষয় েম্বােবম্ব ফুষে উষে এিাং দুটি নকায়ার মাষঝ োঁজ নেো যায়। এ সময় রসুন নতাোর উপযুক্ত সময়। গাে োষত নটষন তুষে বনন। 

ফসে সাংরক্ষষণর পূষি ি : 

মাটি নঝষড় পবরষ্কার কষর বনষত েয়। এরপর োয়ায় ৩-৪ বেন শুবকষয় বনন। নরাষে শুকাষে রসুন নরম েষয় নযষত পাষর।  তারপর কান্ড নেষক 

কে নকষট গুোমজাত করা েয়। 

িবক্রয়াজাতকরণ : 

মাে নেষক সাংগ্রষের পর নোট, মাঝাবর ও িড় এই বতনটি নগ্রষি োগ করুন। সাংরক্ষষণর আষগ নরাগাক্রান্ত ও কাটা নেড়া ও িড় নোট নকায়া 

িাোই কষর বনন।  

সাংরক্ষণ : শুকষনা িীজ রসুন আষো িাতাস চোচেযুক্ত ঘষরর মাচায় নিবন কষর ঝুবেষয় রাখুন। এষত রসুন োে োষক। নিবশ পবরমাণ েষে 

শুবকষয় োন্ডা কষর চষটর ননষটর িস্তায় েষর রাখুন। এোড়া নিবশ পবরমাষণ শুকষনা রসুন বেমাগাষর ০-২ বিবগ্র নস. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-

৭০% আর্দ্ িতায় নিবশ বেন সাংরক্ষণ করুন। 

তষের উৎস : 

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

 

িীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

িীজ উৎপােন : 

আষগর িেষরর উৎকৃষ্ট্ ফসে নেষক ০.৭৫ নেষক ১.০ গ্রাম ওজষনর কে/ষকায়া নিষে িীজ বেষসষি ব্যিোর করুন। এর নচষয় নোট আকাষরর 

নকায়া নরাপণ করষে ফেন েষেও অে িননবতক বেক নেষক োেজনক েষিন না। নেক্টষর ৫০০-৭০০ নকবজ নকায়ার িষয়াজন। 

বিনা চাষেঃ িন্যা প্লাবিত এোকায় িন্যার পাবন ননষম নগষে সুবনষ্কাবশত বজি পোে ি সমৃে নোআঁশ মাটিষত আগাো পবরষ্কার কষর কাষের িা 

নোোর বতবর আঁচড়া বেষয় সরু নাো বতবর কষর রসুষনর নকায়া নরাপণ করুন। পষর ধাষনর েড় বেষয় মােবচাং কষর িষয়াজষন নসচ বেষত 

েষি। এোষি বিনা চাষে রসুন উৎপােন করা যায়। 

নাো পেবতষতঃ এ পেবতষত সাবরষত রসুন নরাপষণর জন্য সাধারণত ৪ বমটার েম্বা ও ১.৫ বমটার িষের ব্লক বতবর কষর দূরষত্বর সাবরষত ৭-

১০ নসবম দূষর দূষর ২.৫ নসবম গেীর নাোয় নকায়ার আগা উপষরর বেষক নরষে রুষয় মাটি বেষয় নেষক বেন। জবমষত ৪ নেষক ৫ নসবন্টবমটার 

পুরু কষর কচুবরপানা িা ধাষনর েষির় স্তর বেষয় মােচ করষে রসুষনর ফেন োষো েয়। রসুন খুি োষোোষি পবরপক্ক কষর বনষয় নক্ষত 

নেষক তুেষত েষি। অপবরপক্ক রসুন তুেষে নসটা নেষক িীজ করা যাষি না।  

িীজ সাংরক্ষণ: 

রসুন সাংগ্রষের পর ৫-৬ বেন োয়াযুক্ত োষন শুকাষত েয়। এষক রসুষনর বকউবরাং িষে। পষর পবরমাণ মষতা রসুষনর শুকাষনা গাে নিবন বতবর 

কষর িাতাস চোচে কষর এমন ঘষর ঝুবেষয় রােষত েষি। এক নঝাপা নেষক অন্য নঝাপা বকছুটা দূষর/ফাঁকা কষর রােষত েষি যাষত কষর 

িাতাস চোচে করষত পাষর। এোড়া রসুন উষত্তােষনর পর পাতা ও বশকড় নকষট ব্যাষগ এিাং িাঁষশর য িাা্ক, মাচায় এিাং চষটর িস্তাষতও 

http://pest2.bengalsols.com/


সাংরক্ষণ করা যায়। িীষজর জন্য এোষি সাংরক্ষণ করার আষগ নযটা নমাটা, সুে, সিে, নরাগব্যাবধ বিেীন রসুন িাোই করষত েষি। শুকষনা 

িীজ রসুন আষো িাতাস চোচেযুক্ত ঘষরর মাচায় নিবন কষর ঝুবেষয় রাখুন। এষত িীজ রসুন োে োষক। এোড়া নিবশ পবরমাষণ শুকষনা 

রসুন বেমাগাষর ০-২ বিবগ্র নস. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-৭০% আর্দ্ িতায় সাংরক্ষণ করুন।  

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত োন : 

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

িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তে নপষত বিক করুন 

িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) 

িাাংোষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট 

সার ও িাোইনাশক িাবপ্তোন : 

সরকার ও িাাংোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) এর অনুষমাবেত  িীজ বিোর। িবত নকবজ ইউবরয়াঃ ১৬.০০ টাকা, টিএসবপঃ 

২২.০০ টাকা, বিএবপঃ ২৫.০০-২৭.০০ টাকা, এমওবপঃ ১৫.০০ টাকা; বজপসামঃ ১০-১২.০০ টাকা, বজাংক অক্সাইিঃ ৬০.০০-৮০.০০ টাকা, 

িবরক এবসিঃ ৬০.০০-৭০.০০ টাকা। 

সার বিোষরর তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবে িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

 

োমার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : নসচযন্ত্র/এেএে এস টি িিবেও /বোংকোর 

ফসে : রসুন 

যষন্ত্রর ধরন : নসচ 

যষন্ত্রর পবরচােনা পেবত : 

বিষজে চাবেত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : অি শবক্ত ১-২। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

েম সােয়ী। কম জবমর জন্য। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

পবরচােনা  সেজ। 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.bari.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/


রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর পবরষ্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অবেে নমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরিতী কাষজর জন্য নমরামত কষর বনন। 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : খুরবপ/ বনড়াবন /কাঁবচ 

ফসে : রসুন 

যষন্ত্রর ধরন : িীজ িস্তুতকরণ 

যষন্ত্রর পবরচােনা পেবত : 

েস্ত চাবেত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবেত/কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

আগাো িাোই। ফসে নতাো ও পবরচয িা।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও  সেষজ িেন নযাগ্য 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন নেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : োেে 

ফসে : রসুন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পেবত : 

কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবেত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কম জবম জমেনষযাগস সেষজ িেনষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধাজনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সেষজ িেন নযাগ্য ও অে ি সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোরষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : চাোিাষে জবম কে িষণ পাওয়ার টিোর। োই স্পবি নরাটাবর টিোর। 

ফসে : রসুন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পেবত : 

বিষজে চাবেত 



যষন্ত্রর ক্ষমতা : িচেবত পাওয়ার টিোর নযোষন ৫-৬টি চাষের িষয়াজন েয়, োই বস্পি নরাটাবর টিোর বেষয় নসোষন ১-২টি চাে যষেষ্ট্। তা 

একটি উন্নত মাষনর শুকনা জবম চােষর যন্ত্র। ১২ অি শবক্ত সম্পন্ন। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

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

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

যন্ত্রষর নরাটাবর নব্লি শ্যাফট উচ্চ গবতষত ঘুষর বিধায় জবমর নেো খুি নোট েয় ও মাটি োে গুুঁড়া িা বমবে েয়। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোরষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অবেে নমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরি িতী কাষজর জন্য নমরামত 

কষর বনন। 

তষের উৎস : 

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

 

িাজারজাতকরণ 

িোগত ফসে পবরিেন ব্যিো : 

মাোয়, িাঁষশর োষড় কষর কাঁষধ। 

আধুবনক ফসে পবরিেন ব্যিো : 

েযান গাবড়,  ট্রবে, ট্রাক,কাোি ি েযান। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

িাঁষশর োঁচা, িাঁষশর ঝুবড়,চষটর েষে। 

আধুবনক পেবতষত িাজারজাত করণ : 

ঝুবড়/কাট িন/ প্লাবিষকর ঝুবড়ষত। 

ফসে িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তে নপষত বিক করুন  

তষের উৎস : 

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

 

 

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

