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লাউ চাষের বিস্তাবরত তথ্য 

জাষতর বিিরণ 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-১  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমষট-খষয়বর রষের। শক্ত নখাসা থাষক। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

ফল হালকা সবুজ। লম্বা ১৫-১৮ইবি। ফষলর গড় ওজন ১.৫-২.০ নকবজ। গাষে গষড় ১০-১২টি ফল ধষর। চারা নরাপষণ ৬০-৭০বেষনর মধ্য িথম 

ফল নতালা যায়। লাউ ২-৩ বেন পরপর তুলষত হয়। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ৮৫  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩ গ্রাম - ৪ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য ফাল্গুন-মধ্য বজযষ্ঠ (ষফব্রুয়াবর - নম) 

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৬০-৭০ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-১  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  
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ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল হালকা সবুজ। লম্বা ১৫-১৮ ইবি। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

ফষলর গড় ওজন ১.৫-২.০ নকবজ। গাষে গষড় ১০-১২টি ফল ধষর। চারা নরাপষণ ৬০-৭০বেষনর মষধ্য িথম ফল নতালা যায়। লাউ ২-৩ বেন পরপর 

তুলষত হয় । 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬০ - ১৭০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০-৪২ টন  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩ গ্রাম - ৪ গ্রাম  

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

 েিণ-মধ্য কাবতিক (আগি -অষক্টাির) 

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৬০-৭০ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-২  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমাটা। খষয়বর রষের শক্ত নখাসা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

হালকা সবুজ। খাষটা এিাং নমাটা। লম্বা ৭-৮ ইবি । গড় ওজন ১.৫ নকবজ। গাষে গষড় ১৫-২০ টি ফল ধষর। চারা নরাপষণ ৬৫-৭৫ বেষনর মধ্য 

িথম ফল নতালা যায়। কবচ লাউ নতালা হষল ফল ফলন নিষড় যায়। লাউ ২-৩ বেন পরপর তুলষত হয়। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  
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চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ নকবজ  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (মধ্য আগি-মধ্য বিষসম্বর)।  

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৬৫-৭০ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-৩  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : সবুজ রষের ফষল সাোষট োগ রষয়ষে।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

পাতা সবুজ ও নরম। পুরুে ও স্ত্রী ফুল যথাক্রষম ৪০-৪৫ বেন হষত ৬০-৬৫ বেষনর মষধ্য নফাষট। ফুল হালকা সবুজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫০-৬০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 
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িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য ফাল্গুন - মধ্য বজযষ্ঠ (ষফব্রুয়াবর - নম) 

ফসল নতালার সময় :  

িীজ নিানার ৯০ বেন িা চারা নরাপষণর ৭০-৮০ বেষনর  মষধ্য িথম ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-৪  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমষট এিাং খষয়বর রষের। শক্ত নখাসা থাষক। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাঢ় সবুজ রষের লম্বাষট ফষল সাোষট োগ, লম্বায় ১৭-১৮ ইবি, নিষড় ৫-৭ ইবি। গাষে গড় ফল ১২-১৫টি। ফষলর গড় ওজন ২.৫নকবজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩ গ্রাম - ৪গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য ফাল্গুন-মধ্য বজযষ্ঠ (ষফব্রুয়াবর - নম) 

ফসল নতালার সময় :  

িীজ নিানার ৯০ বেন িা চারা নরাপষণর ৭০ বেষনর মষধ্য িথম ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 
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জাষতর নাম : িাবর লাউ-৪  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমষট-খষয়বর রষের। শক্ত নখাসা থাষক। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাঢ় সবুজ রষের লম্বাষট ফষল সাোষট োগ, লম্বায় ১৭ -১৮ ইবি, নিষড় ৫-৭ ইবি। গাষে গড় ফল ১২-১৫টি। ফষলর গড় ওজন ২.৫নকবজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৬০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩ গ্রাম - ৪গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য েিণ-মধ্য কাবতিক (আগি -অষক্টাির)  

ফসল নতালার সময় :  

িীজ নিানার ৯০ বেন িা চারা নরাপষণর ৭০ বেষনর মষধ্য িথম ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-৪  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)l  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গাঢ় সবুজ রষের লম্বাষট ফষল সাোষট োগ থাষক। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  
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এ জাষতর িধান বিবশষ্ট্য হষে তাপসহনশীল এিাং গ্রীষ্মকাষল চাে করা যায়। গাে িবত ১০-১২ টি ফল পাওয়া যায় এিাং ফষলর গড় ওজন ২.৫ 

নকবজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িের 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

বেন বনরষপক্ষ তাই সারািের লাগাষনা যায়। 

ফসল নতালার সময় :  

িীজ নিানার ৯০ বেন িা চারা নরাপষণর ৭০ বেষনর মষধ্য িথম ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর লাউ-৫  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গাড় সবুজ রষের এিাং উপষরর বেষক সরু। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাে িবত ফল ১২-১৩ টি। ফষলর গড় ওজন ১.৯-২ নকবজ।  

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৯৫ - ২০২  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৮-৫০ 

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  
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মধ্য েিণ-মধ্য কাবতিক (আগি -অষক্টাির) 

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৭০-৭৫ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর সীতালাউ-১  

জনবিয় নাম : সীতা লাউ  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : খাষটা এিাং নমাটা।খষয়বর রষের শক্ত নখাসা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

লম্বা লবম্ব ৪ বশরা বিবশষ্ট্ । ফষলর ত্বক হালকা সবুজ ও মসৃণ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮.৭  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮.৭ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২১০ - ২৪০ নকবজ  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫৫-৬০ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িের 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

িহু িে িজীিী। িধাণত মধ্য বজযষ্ঠ-মধ্য েিণ (জুন জুলাই)। নসষচর সুবিধা থাকষল, নয নকান সমষয়। 

ফসল নতালার সময় :  

৫-৭ িেষরর একটি গাষে িসষর ৩০-৪০টি ফল ধষর। লম্বায় ১২-১৪নসবিবমটার, নিড় ৮-৯ নসবিবমটার। ফষলর গড় ওজন ৭০০গ্রাম। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : গ্রীন সুপার(ব্রাক সীি)  

জনবিয় নাম : ননই  
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উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : ব্রাক সীি নকাম্পানী বলবমষটি  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমষট-খষয়বর রষের। শক্ত নখাসা থাষক 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

হালকা সবুজ। সাো োগ যুক্ত, নিলুন আকার। ৮-১৫ ইবি লম্বা, গড় ওজন ২.৫-৩ নকবজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮  

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩ - ৪গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য েিণ-মধ্য কাবতিক (আগি-অষক্টাির) 

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৬০-৬৫ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

সীি কযাটালগ, ব্রাক সীি নকাম্পাবন বলবমষটি । 

 

জাষতর নাম : গ্রীন সুপার(ব্রাক সীি)  

জনবিয় নাম : ননই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : ব্রাক সীি নকাম্পানী বলবমষটি  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ নমষট-খষয়বর রষের।শক্ত নখাসা থাষক 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

হালকা সবুজ। সাো োগ যুক্ত, নিলুন আকার। ৮-১৫ ইবি লম্বা, গড় ওজন ২.৫-৩ নকবজ। 

লাইন নথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৭৮.৭  



 

9 
 

চারা নথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৭৮.৭ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২৪০  

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৬০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম  

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু  

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ  

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় :  

মধ্য ফাল্গুন মধ্য বজযষ্ঠ (ষফব্রুয়াবর- নম) 

ফসল নতালার সময় :  

চারা নরাপষণর ৬০-৬৫ বেষনর মধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

সীি কযাটালগ, ব্রাক সীি নকাম্পানী বলবমষটি । 

 

পুবষ্ট্মান :  

লাউষয় কযালবসয়াম ও বভটাবমন-বস নিবশ থাষক। িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষযাগী লাউ এ কযালবসয়াম ২৬ বমবলগ্রাম ও বভটাবমন বস ৪ বমবলগ্রাম 

রষয়ষে। এোড়াও লাউষয়র অন্যান্য পুবষ্ট্গুন ও রষয়ষে নযমন, খবনজ পোথ ি ০.৬ গ্রাম, আঁশ ০.৬ গ্রাম, খাদ্যশবক্ত ৬৬ বকষলাকযালবর, আবমে ১.১ 

গ্রাম, নলৌহ ০.৭ বমবলগ্রাম, শকিরা ১৫.১ গ্রাম ইতযাবে।  

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ িস. ২০১৭। 

 

লাউ এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

িণ িনা : লাউ এর চারা িীজতলার নিষি অথিা পবলবথষন বতবর করা যায়, অথিা সরাসবর মুল জবমষত মাোয় িপন করা যায়।  

ভাল িীজ বনি িাচন :  

ফসল উৎপােন বৃবির মূল উপকরণই হষে উন্নতমাষনর িীজ। ভাষলা িীজ বিজাতমুক্ত, আগাো িীজমুক্ত, নরাগ ও নপাকামাকড়মুক্ত, অপদ্রব্যমুক্ত, 

পবরপক্ব ও পুষ্ট্, সমআকার, চকচষক, সঠিক আদ্র িতাযুক্ত (১২%), অাংকুষরােগম ক্ষমতা িা গজাষনার হার কমপষক্ষ ৮০% এিাং বিশুিতা হার 

কমপষক্ষ ৯৫-৯৯%। িতিমাষন িাজার নথষক প্যাষকট িীজ নকনা যায়। তষি িীষজর প্যাষকষট লাগাষনা ট্যাগ ও নলষিবলাং এ উবিবখত িীজ 

গজাষনার হার ও বিশুিতার হার নেষখ বকনষত হষি। িপষনর জন্য নরাগমুক্ত, পবরষ্কার, পবরপুষ্ট্ িীজ ব্যিহার বনবিত করষত হষি। কারণ ভাল 

িীজ মাষন সিল চারা। আর নরাগাক্রান্ত বচটা নথষক িীজতলায় সহষজই নরাগ েড়ায়। তাই মানসম্পন্ন িীজ ব্যিহাষরর লষক্ষয ভালভাষি িীজ 

িাোইষয়র জন্য বনম্নিবণ িত পিবত অনুসরণ করষত হষি। 
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িীজতলা িস্তুতকরণ : চারা উৎপােষনর জন্য িীজতলা বতবরিঃ লাউ চারা নিষি িা পবলব্যাষগ উৎপােন কষর ননয়া যায়। এজন্য আষলা িাতাস 

স্বাভাবিকভাষি পাওয়া যায় এমন জায়গায় ৮-১০ ইবি উঁচু নিি কষর বনষত হষি। নিষির উপর ১৩ ফুট x ১৭ ফুট আকৃবতর োউবন বতবর করা 

নযষত পাষর । োউবনর বকনারা িরাির মাটি হষত ঘষরর উচ্চতা হষি ২ ফুট এিাং মাটি হষত ঘষরর উচ্চতা হষি ২ ফুট এিাং মাটি হষত ঘষরর 

মধ্যভাষগর উচ্চতা হষি িায় ৬ ফুট। পবলব্যাষগ িীজ িপনিঃ িীজ িপষনর জন্য ৮ x ১২ নসবম িা এর নথষক বকছুটা িড় আকাষরর পবলব্যাগ 

ব্যিহার করা যায়। পাবন অপসারষণর জন্য তলায় ২-৩টি বেদ্র করষত হষি। িথষম অষধ িক মাটি ও অষধ িক নগাির বমবশষয় মাটি বতবর কষর বনষত 

হষি। মাটিষত িীজ গজাষনার জন্য িষয়াজনীয় রস আষে বকনা তা বনবিত কষর পবলব্যাষগ মাটি ভরাষত হষি। অতপর িবত ব্যাষগ ২টি কষর িীজ 

বুনষত হষি। িীষজর আকাষরর বিগুন মাটির গভীষর িীজ পুষত বেষত হয়।  

িীজতলা পবরচচ িা : চারার িষয়াজনীয় পবরচয িা বনবিত করষত হষি। নিবশ শীষত িীজ গজাষনার সমস্যা হয়। এ জন্য শীতকাষল চারা উৎপােষনর 

নক্ষষে িীজ গজাষনার পূি ি পয িন্ত িবত রাষত প্লাবষ্ট্ক বেষয় পবলব্যাগ নেষক হষি এিাং বেষন নখালা রাখষত হষি।চারার িষয়াজন অনুসাষর পাবন বেষত 

হষি। সািধান থাকষত হষি যাষত চারা গাষয় পাবন না পষড়। পবলব্যাষগর মাটি চটা িাধষল নভষে বেষত হষি। লাউষয়র চারা গাষে নরি পামবকন 

বিটল নাষম এক ধরষনর লালষচ নপাকার ব্যাপক আক্রমন হয়। এটি েমষনর ব্যিস্থা বনষত হষি। চারার িয়স ১৬-১৭ বেন হষল তা মাষে িস্তুত 

মাোয় লাগাষত হষি। চারা অিস্থায় অথ িাৎ বৃবির িাথবমক পয িাষয় কখনও কখনও নরি পাকবকন বিটল এর আক্রমন হষত পাষর। এটি েমষনর 

ব্যিস্থা বনষত হষি।  

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

লাউ এর চােপিবতর তথ্য 

চােপিবত :  

চারা নরাপষণর জন্য নিি বতবর: 

নিষির উচ্চতা হষি ৮-১০ ইবি। নিষির িস্থ হষি ৮ ফুট এিাং লম্বায় সুবিধামত জবমর বেঘ িয অনুসাষর বনষত হষি। এভাষি পরপর নিি বতবর 

করষত হষি। এরুপ পাশাপাবশ দুইটি নিষির (১ম ও ২য় টির) মাঝখাষন ২ ফুট িশস্থ নসচ নালা থাকষি এিাং পষর (২য় ও ৩য় টির) দুষিষির 

মাঝখাষন ১ ফুট িশস্থ শুধু বনকাশ নালা থাকষি। 

মাো বতবর এিাং নিষি মাো হইষত মাোর দূরত্ব: মাোর ব্যাস ২০-২২ ইবি, গভীর ২০-২২ ইবি এিাং তলষেশ ১৮-২০ ইবি হষি। 

নিষির নয বেষক ২ ফুট িশস্থ নসচ নালা থাকষি নসবেষক নিষির বকনারা হইষত ২ ফুট িাে বেষয় মাোর নকন্দ্র ধষর ৬.৫ ফুট অন্তর অন্তর এক 

সাবরষত মাো বতবর করষত হষি। একটি নিষির নয বকনারা নথষক ২ ফুট িাে নেয়া হষি, উহার পাশ িিতী নিষির ঠিক একই বকনারা নথষক ২ ফুট 

িাে বেষয় মাোর নকন্দ্র ধষর অনুরুপ বনয়ষম মাো করষত হষি। 

লাউষয়র চারা নরাপন এিাং পরিতী পবরচয িািঃ 

চারাগুষলা নরাপষনর আষগর বেন বিকাষল পাবন বেষয় মাটি ভাষলাভাষি বভবজষয় বেষত হষি। পষরর বেন বিকাষল চারা নরাপন করষত হষি। 

মাোগুষলার মাটি ভাষলাভাষি ওলট-পালট কষর, এক নকাপ বেষয় চারা লাগাষনার জন্য জায়গা কষর বনষত হষি। চারার পবলব্যাষগর ভাঁজ িরাির 

নেি বেষয় নকষট পবলব্যাগ সবরষয় মাটির েলাসহ চারাটি বনবে িষ্ট্ জায়গায় লাবগষয় চারপাষশ মাটি বেষয় ভরাট কষর বেষত হষি। চারা লাগাষনার পর 

গষতি পাবন বেষত হষি। পবলব্যাগ সরাষনার সময় এিাং চারা নরাপষনর সময় সািধাষন থাকষত হষি যাষত মাটির েলা নভষে চারার বশকড় ক্ষবতগ্রস্থ 

না হয়। নতুিা বশকষড়র ক্ষতস্থান বেষয় েষল পড়া নরাষগর জীিানু ঢুকষি এিাং বশকড় ক্ষবতগ্রস্থ হষল গাষের বৃবি নেরীষত শুরু হষি। 

সরাসবর মাোয় িীজ িপষণর নক্ষষে মাোয় িষয়াজনীয় সার নেয়ার ৭-১০ বেন পর ৩-৪টি িীজ িপণ করষত হষি। গভীরতা হষি ১ ইবি। িীজ 

িপষণর ৪-৫ বেষনর মষধ্যই গজাষি, ১০-১৫ বেন পর মাো িবত সুস্থ ২টি চারা নরষখ িাকীগুষলা তুষল নফলষত হষি। 

কৃবেম পরাগায়ষনর ব্যিস্থা করষল ফলন কষয়কগুন নিষড় যায়। 

 

কৃবেম পরাগায়ন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নরাগিালাইষয়র আক্রমন নরাষধ িীজ ও জবম নশাধন কষর ননয়া উত্তম। 

https://drive.google.com/open?id=1Gmq4Ktw5bTDM-9IbGStV15UuTGUqjITN
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জবম নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

লাউ এর মাটি ও সার ব্যিস্থাপনার তথ্য 

মৃবত্তকা :  

সাধারণত নলানা মাটি োড়া সি ধরষণর মাটিষত লাউ গাে হষলও উি ির নোঁয়াশ নথষক এঁষটল নোঁয়াশ মাটি উত্তম। আবিন কাবতিষকর মাঝামাবঝষত 

িন্যার পাবন ননষম যায় এমন জবমষতও লাউষয়র আিাে করষত পাষরন। 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা :  

মাটির ধরন এিাং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট এর সহায়তা বনষত হষি। 

মৃবত্তকাসম্পেউন্নযন়ইনবিটিউটবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত :  

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় :  

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

ফসষলর সার সুপাবরশ :  

সাষরর নাম  সাষরর পবরমাণ (িবত শতক 

এর জন্য) 

নগাির িা কষম্পাি  ৪০ নকবজ 

ইউবরয়া ২ নকবজ 

টি এস বপ ১.৬ নকবজ 

এমবপ ১.২ নকবজ 

নিারণ ১০ গ্রাম 

  

বপট বতবর করার সময় সমুেয় নগাির, টিএসবপ, নিারণ, অষধ িক পটাশ এিাং পাঁচ ভাষগর এক ভাগ ইউবরয়া সার মাটির সাষথ ভালভাষি বমবশষয় 

বেষত হষি। সার নমশাষনর ১০-১৫ বেন পর জবমষত িীজ িপন করষত হয়। অিবশষ্ট্ ইউবরয়া ও পটাশ সার সমান চার‘বকবস্তষত পুষরা জীিনকাষল 

উপবর িষয়াগ করষত হয়। 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

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
http://www.frs-bd.com/
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কৃেষকর বিবজটাল ঠিকানা, ২৩/০১/২০১৮ 

 

লাউ এর নসষচর তথ্য 

নসচ ও বনকাশ পিবত :  

লাউ ফসল পাবনর িবত খুিই সাংষিেনশীল। িষয়াজনীয় পাবনর অভাি হষল ফল ধারন ব্যাহত হষি এিাং নযসি ফল ধষরষে নসগুষলা আষস্ত আষস্ত 

ঝষড় যাষি। লাউষয়র সমস্ত জবম বভবজষয় প্লািন নসচ নেওয়া যাষি না। শুধুমাে নসচ নালায় পাবন বেষয় আটষক রাখষল গাে পাবন নটষন বনষি। 

িষয়াজষন নসচ নালা হষত নোট নকান পাে বেষয় বকছু পাবন গাষের নগাড়ায় নসচ বেন। শুষ্ক নমৌসুষম লাউ ফসষল ৫-৭ বেন অন্তর পাবন নেয়ার 

ব্যিস্থা করুন।  

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত :  

কলবস বেষয় বিপ নসচ বেন। কলবসর বনষচ বিল নমবশন বেষয় নোট বেদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি। কলবস মাোর মাঝখাষন 

এমন ভাষি িসাষত হষি নযন বেদ্র ও আঁশ মাটির বনষচ থাষক। কলবসর বেষদ্রর সাষথ যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষের নগাঁড়ায় পাবন সরিরাহ 

করষি। মাো সিসময় বভজা থাকষি ফষল লিনাক্ত পাবন উপষর উষে আসষিনা। 

তষথ্যর উৎস :  

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

লাউ এর আগাোর তথ্য 

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস  

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। নম নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ হয় ।  

আগাোর ধরন : ব্হহুিে িজীিী ঘাসজাতীয় আগাো ।  

িবতকাষরর উপায় :  

গভীর চাে বেষত হষি। জবমর আইল, নসচ নালা ও কৃবে যন্ত্রপাবত আগাোমুক্ত রাখুন। বজি সার ভাষলাভাষি পচাষনা উবচৎ। নসচ ও সার নেিার পর 

নজা আসা মাে আগাো েমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেনর মষধ্য আগাো েমন করষত হষি। বনয়বমত মাোয় গাষের নগাড়ার চাবরবেষক 

আগাো পরষ্কার করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস :  

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : দুি িা  

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর । এবিল নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবত্ত হয় ।মাঝাবর নথষক 

উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষকা িা োয়াষত এর বিচরণ।  

আগাোর ধরন : ব্হহুিে িজীিী ঘাসজাতীয় আগাো ।  

িবতকাষরর উপায় :  
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গভীর চাে বেষত হষি। জবমর আইল, নসচ নালা ও কৃবে যন্ত্রপাবত আগাোমুক্ত রাখুন। বজি সার ভাষলাভাষি পচাষনা উবচৎ। নসচ ও সার নেিার পর 

নজা আসা মাে আগাো েমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেনর মষধ্য আগাো েমন করষত হষি। বনয়বমত মাোয় গাষের নগাড়ার চাবরবেষক 

আগাো পরষ্কার করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস :  

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : শ্যামা  

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। নম নথষক আগি মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ হয়।  

আগাোর ধরন : িে িজীিী ঘাসজাতীয় আগাো ।  

িবতকাষরর উপায় :  

গভীর চাে বেষত হষি। জবমর আইল, নসচ নালা ও কৃবে যন্ত্রপাবত আগাোমুক্ত রাখুন। বজি সার ভাষলাভাষি পচাষনা উবচৎ। নসচ ও সার নেিার পর 

নজা আসা মাে আগাো েমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেনর মষধ্য আগাো েমন করষত হষি। বনয়বমত মাোয় গাষের নগাড়ার চাবরবেষক 

আগাো পরষ্কার করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস :  

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

লাউ এর আিহাওয়া ও দুষয িাগ তথ্য 

িাাংলা মাষসর নাম : ফাল্গুন  

ইাংষরবজ মাষসর নাম : নফব্রুয়ারী  

দুষয িাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

বনষ্কাশন নালা বতবর রাখুন। লাঠি/িাশ পুষত গাে শক্ত কষর নিষধ রাখুন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য নপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

ঝর/বৃবষ্ট্র পর নক্ষত পবরষ্কার করুন। অবতবরক্ত পাবন জষম থাকষল নিড় কষর নেয়ার ব্যিস্থা করুন। 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন নির করার জন্য নালা বতবর রাখুন।  

তষথ্যর উৎস :  

জলিায়ু পবরিতিন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে িিঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

 

িাাংলা মাষসর নাম : বচে  

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল  

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
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দুষয িাষগর নাম : খরা 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

নসচ নালা, নসচ যন্ত্র বতবর রাখুন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য নপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

ঝরনা/ঝাঁঝবর বেষয় নসচ বেন। 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমষত নসষচর পাবন সমানভাষি জবমষত নেওয়া যায়। নালা বতবর কষর রাখুন।  

তষথ্যর উৎস :  

জলিায়ু পবরিতিন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে িিঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

 

লাউ এর নপাকার তথ্য 

নপাকার নাম : সুড়েকারী নপাকা  

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, কালষচ বকাংিা সাোষট ।  

ক্ষবতর ধরণ : নোট কীড়া পাতার সবুজ অাংশ সুড়ে কষর নখষয় সুতার মষতা আঁকা িাঁকা নরখা োগ কষর নফষল। নিবশ হষল পাতা শুবকষয় মারা 

যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

সাইপারষমথবরন জাতীয় িালাইনাশক (ষযমন কট িা ম্যাবজক ১০ বমবল িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) নে করুন। নের পুষি ি খািারষযাগ্য 

লতা ও লাউ নপষড় বনন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয িষিক্ষণ করুন। শুকনা োই বেটিষয় বেষত পাষরন। আষসপাষশ কুমড়াজাতীয় ফসল/ষপােক গাে থাকষল 

সতকি নহান। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত পাতা তুষল নষ্ট্ িা পুবড়ষয় নফলুন। হলুে আোষলা ফাঁে িসান। 

হলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

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://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
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সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

নপাকার নাম : বিপস  

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, ধুসর, নোট।  

ক্ষবতর ধরণ : কবচ পাতা, িগার রস নখষয় দুি িল কষর নফষল। ফুল ও কবচ ফল নথষক রস চুষে োগ নফষল।  

েমন ব্যিস্থা : পবরেন্ন চাোিাে করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন। নেঁয়াজ, রসুন এ জাতীয় িা ধাষনর িীজতলা কাষে থাকষল সতকি থাকুন।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : িগা , কবচ পাতা , ফল  

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : নফজ -১ , সি , পূণ ি িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১০ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত হষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

সািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাভাো বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষে ১২ ঘিা বভবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পরপর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : জাি নপাকা  

নপাকা নচনার উপায় : খুি নোট সবুজাভ সাো, নরম নেহ বিবশষ্ট্।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়।তাোড়া এই নপাকা হলুে নমাজাইক ভাইরাস নরাগ েড়ায়।  

আক্রমষণর পয িায় : চারা, পূণ ি িয়স্ক, ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল  

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১০ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত হষি।কীটনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
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িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয িষিক্ষন করষত হষি। আক্রমষনর মাো জানষত এিাং নপাকা েমষন হলুে ফাঁে ব্যিহার করুন। 

হলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

সািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাভাো বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষে ১২ ঘিা বভবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : নরি পামবকন বিটল  

নপাকা নচনার উপায় : লাল, নোট, বিম্বাকার আকৃবতর।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতা ঝাঝড়া কষর নফষল। আক্রমণ নিবশ হষল চারা গাষে আগা, ফুল ও কবচ ফল আক্রান্ত হয়।  

েমন ব্যিস্থা : পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল ও নপাকার আগমন পয িষিক্ষণ করুন। পাতার বনষচর বেষক শুকনা োই বেটান। আষশ পাষশ 

কুমড়াজাতীয় ফসল/ নপােক গাে থাকষল সতকি নহান। খােক পাবখ িসার ব্যিস্থা বহষসষি জবমষত িালপালা পুষত রাখুন।  

আক্রমষণর পয িায় : চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

নপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ ি িয়স্ক  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা , ফল , ফুল  

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ  

ব্যিস্থাপনা :  

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অথিা ম্যাবজক অথিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত হষি। কীটনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

১ নকবজ নমহগবন িীজ কুুঁবচ কষর ৫ বলটার পাবনষত ৪-৫ বেন বভবজষয় নেঁষক ২০ গ্রাম সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম নসাহাগা বমবশষয় ২০ বমবনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল নে করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : লাউষয়র মাবে নপাকা  

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই  

নপাকা নচনার উপায় : পুণ িাে নপাকার আকার সাধারন মাবের মষতাই হয়, পাখা স্বে, পা হলুে, নপট বেষকানাকার ও িাোবম, ঘাষড়র মাষঝ লম্বা 

লবম্ব হলষে একটা োগ আষে।  

ক্ষবতর ধরণ : স্ত্রী মাবে কবচ ফষলর বনষচর বেষক বিম পাষড়। বিম পাড়ার স্থান নথষক পাবনর মত তরল পোথ ি নিবড়ষয় আষস যা শুবকষয় িাোমী 

রাং ধারন কষর। বিম নথষক কীড়া নির হষয় ফষলর শাস নখষত শুরু কষর এিাং ফল বিকৃত হষয় যায় এিাং হলুে হষয় েঁষচ ঝষড় যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, ফষলর িাড়ন্ত পয িায় , ফল পবরপক্ব  

নপাকামাকড় জীিনকাল : লাভ িা, পূণ ি িয়স্ক  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল , ফুল  

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অথিা ম্যাবজক অথিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত হষি।কীটনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

নফষরাষমন ফাঁে (১০ শতাাংষশ ৩টি হাষর) /বিেষটাপ ব্যিহার করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭।  

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

লাউ এর নরাষগর তথ্য 

নরাষগর নাম : গাবম নিম োইট নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাগ হষল পাতায় পাবন নভজা োগ নেখা যায়। ব্যাপক আক্রমষন পাতা পষচ যায়। কান্ড নফষট লালষচ আো নির হয়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
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ব্যিস্থাপনা :  

ম্যানষকাষজি জাতীয় েোকনাশক (ষযমন বরষিাবমল নগাল্ড ২০ গ্রাম  অথিা কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোক্ত থাকষি। ঔেধ 

নে করার সময় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নরাগমুক্ত িীজ িা চারা ব্যিহার করা। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : পাতা নপাড়া নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত পাতায় নচাষখর মষতা হলষে নথষক িাোমী রষের নোট নোট োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর একাবধক োগ একবেত হষয় িড় 

োগ হয় পাতায় েবড়ষয় পষড় এিাং পাতা পুষড় যাওয়ার মত হয় ।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

নরাষগর আক্রমণ নিবশ হষল নটবুষকানাজল+ট্রাইফ্লবক্সস্ট্রবিন জাতীয় েোকনাশক (ষযমন ৫ গ্রাম নাটিষভা) অথিা নিাবপষকানাজল জাতীয় 

েোকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত হষি। ঔেধ নে 

করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

১.আগাম িীজ িপন করা। 

২.সুেম সার ব্যিহার করা। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। 

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


 

19 
 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : লাউষয়র নোজম এন্ড রট নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাষে িথষম কবচ লাউষয়র বনষচর বেষক েঁচন নেখা নেয়। ধীষর ধীষর পুষরা ফলটিই েঁষচ যায়। সাধারণত অম্লীয় মাটিষত িা 

কযালবসয়াষমর অভাি আষে এমন জবমষত এ নরাগ নেখা যায়। অষনক সময় ফষলর মাবে নপাকার আক্রমষণও এরকম েঁচন নেখা যায়। নস নক্ষষে 

আক্রান্ত ফলটি কাটষল কীড়া নেখষত পাওয়া যায় বকন্তু এই নরাগ হষল লাউ কাটষল বভতষর কীড়া নেখা যাষি না।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

১.নক্ষষত পবরবমত নসচ নেয়া। 

২.গতি িা বপট িবত ৫০ নথষক ৮০ গ্রাম বজপসাম সার িষয়াগ করা। 

পূি ি-িস্তুবত :  

অম্লীয় িা লাল মাটির নক্ষষে জবমষত শতাাংশ িবত চার নকবজ হাষর িষলাচুন িষয়াগ করুন। মাটি পরীক্ষা কষর জবমষত সুেম সার ব্যিহার করুন। 

একই জবমষত িার িার একই সিবজ আিাে করষিন না। 

মাটি পরীক্ষা করার জন্য মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউষটর সহায়তা বনষত হষি।  

মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত ফল/লাউ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন।  

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : ননবতষয় পড়া নরাগ  

নরাষগর কারণ : ব্যাকষটবরয়া অথিা েোক  

ক্ষবতর ধরণ : গাষের নযষকান িয়ষস এ নরাগ নেখা যায়। আক্রান্ত গাে বঝবমষয় েষল পষড়। এ নরাষগ আক্রান্ত হষয় গাষের কবচ পাতা িথষম েষল 

পষড় বকাংিা নীষচর িয়স্ক পাতা বিিণ ি হষয় যয়। ব্যাকষটবরয়া জীিাণু আক্রমণ করষল গাে হোৎ েষল পষড়। আক্রান্ত গাষেল িাল নকষট পাবনষত 

রাখষল সাো কষের মষতা তরল পোথ ি নির হষত নেখা যায়। আিার েোক জীিাণু বেষয় আক্রমণ হষল িথষম গাষের অাংশ বিষশে এিাং পষর 

সমস্ত গাে েষল পষড়। আক্রান্ত গাষের কাষণ্ডর নভতষরর অাংশ িাোমী রষের হষয় যায়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

http://www.srdi.gov.bd/
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ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , বশকড়  

ব্যিস্থাপনা :  

ব্যাষক্টবরয়ার আক্রমণ হষল নক্ষষতর মাটিষত বিঘািবত ২ নকবজ হাষর বেবচাং পাউিার বেটাষত হষি। 

েোষকর আক্রমন হষল, কপার অবক্সষিারাইি জাতীয় েোনাশক (ষযমন কুিাবভট ৪০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় নে করুন। 

েোনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

পবরষ্কার পবরেন্ন চাোিাে। মাটি নশাধন ও িীজ নশাধন কষর ননষিন। চারা গজাষনার পর অবতবরক্ত নসচ বেষিন না। একই জবমষত পরপর িারিার 

লাউ চাে করষিন না।  

জবম নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংশ করা িা পুষড় নফলা। ফসল সাংগ্রষহর পর পুরাতন গাে ও আিজিনা আগুষন পুবড়ষয় বেন। 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : িাউবন বমলবিউ নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

ক্ষবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ নরাগ িথম নেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গাষয় সাো িা হলষে নথষক িাোমী রষের োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর 

অন্যান্য পাতায় েবড়ষয় পষড়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

ম্যানষকাষজি জাতীয় েোকনাশক (ষযমনিঃ বরষিাবমল নগাল্ড ২০ গ্রাম)  অথিা কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) 

১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোক্ত থাকষি। 

ঔেধ নে করার সময় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : পাউিাবর বমলবিউ নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

ক্ষবতর ধরণ : পাতা ও গাষের গাষয় সাো পাউিাষরর মত োগ নেখা যায়, যা ধীষর ধীষর সমস্ত পাতায় েবড়ষয় পষড়। আক্রান্ত নিশী হষল পাতা হলুে 

িা কাষলা হষয় মারা যায় ।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

সালফার জাতীয় েোকনাশক (ষযমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম িা নগইষভট িা মষনাবভট ২০ গ্রাম) অথিা কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন 

নগাল্ডাবজম ৫ বমবলটার িা এমষকাবজম িা বকউবি িা কমপ্যাবনয়ন ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর আক্রমষণর শুরু 

নথষক নমাট ২-৩ িার িষয়াগ করুন। েোকনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

আগাম িীজ িপন করষত পাষরন। সুেম সার ব্যিহার করুন। নরাগ িবতষরাধী জাত নযমন িাবর লাউ-৩, িাবর লাউ-৪ চাে করুন। আক্রান্ত গাে 

নথষক িীজ সাংগ্রহ করষিন না। 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ কষর নফলুন। 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : এনিাকষনাজ  

নরাষগর স্থানীয় নাম : ফল পচা নরাগ  

নরাষগর কারণ : েোক  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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ক্ষবতর ধরণ : পাতায় নগালাকার োগ নেখা যায়। কুয়াশায় পাতার পচন লক্ষয করা যায়। িীজ ফল পাকার বকছু বেন আষগই ফষল লক্ষণ িকাশ 

পায়। িথষম নোট কাষলা োগ, এর মাঝটুকু সামান্য উচু হয়। োগ নিষড় সম্পূণ ি ফষল কাষলা নোপ নোপ োগ হষয় ফল পষচ যায়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল  

ব্যিস্থাপনা :  

ম্যানষকাষজি জাতীয় েোকনাশক (ষযমনিঃ বরষিাবমল নগাল্ড ২০ গ্রাম)  অথিা কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)  

১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ বেষনর মষধ্য সিবজ বিোক্ত থাকষি। 

ঔেধ নে করার সময় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নরাগমুক্ত গাে নথষক িীজ সাংগ্রহ করুন। বনবিড় পয িষিক্ষণ জরুরী। পবরেন্ন চাোিাে করুন, সুেম সার ব্যিহার করুন। 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নরাষগর নাম : নমাজাইক ভাইরাস নরাগ  

নরাষগর কারণ : ভাইরাস  

ক্ষবতর ধরণ : চারা িা িাড়ন্ত গাষের পাতায় হলুে ও গাঢ় সবুজ নোপ নোপ নমাজাইক করা পাতা নেখা নেয়।  

ফসষলর নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , চারা  

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত সাো মাবে নেখা নগষল (িাহক নপাকা) ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ১০ বম.বল./ ২ মুখ ) ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত হষি। কীটনাশক নে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

নরাগমুক্ত গাে নথষক িীজ সাংগ্রহ ক্রুন। জবম বনবিড় পয িষিক্ষণ কষর জাি নপাকা, নশােক নপাকা ও নজবসি পাষশর জবম িা এ ফসষল আষে বক না 

তা নজষন ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য :  

জবম নথষক আক্রান্ত গাে তুষল মাটিষত নফলুন। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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আক্রমষনর মাো জানষত এিাং নপাকা েমষন হলুে ফাঁে ব্যিহার করুন। 

হলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

লাউ এর ফসল নতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল নতালা : ফুল নফাটার ২৫-৩০ বেষনর মষধ্য ফল সাংগ্রহ করা যায়। সািধাষন ধারাষলা চাকু বেষয় ফল/লাউ এর নিাটা নকষট সাংগ্রহ করষত 

হষি। 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

লাউ এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

িীজ উৎপােন :  

িীষজর জন্য অিশ্যই ভাষলাভাষি পবরপক্ব ফল সাংগ্রহ করষত হষি। দুটি উপাষয় ফষলর পবরপক্বতা বুঝা যাষি। নযমন- 

১. ফল নাড়াষল নভতষর িীষজর শব্দ পাওয়া যাষি,  

২. ফষলর নখাসা শুবকষয় যাষি এিাং শক্ত হষয় যাষি বকন্তু ফষলর নভতর শুকাষি না। 

এই অিস্থায় িীষজর সাংগ্রষহাত্তর পবরপক্বতার জন্য ফল ২-৩ সপ্তাহ নরষখ বেষত হষি। িীজ উৎপােষনর জন্য জবমর সিগুষলা গাষের মষধ্য গাষের 

সষতজতা, ফলন ক্ষমতা এিাং সুস্থতা নেষখ কষয়কটি বনবে িষ্ট্ গাে বনি িাচন কষর তাষত বনয়বন্ত্রত পরাগায়ন করষত হষি। অথ িাৎ বনি িাবচত গােগুষলার 

মষধ্য একই গাষের পুরুে ফুল বেষয় একই গাষের স্ত্রী ফুল অথিা একই জাষতর এক গাষে পুরুে ফুল বেষয় অন্য গাষের স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করষত 

হষি। এ নক্ষষে পুরুে ও স্ত্রী ফুল নফাটার আষগই িাটার নপপার ব্যাগ িারা নেঁষধ রাখষত হষি যাষত অন্য জাষতর পুরুে ফুষলর নরণু িারা পরাগাবয়ত 

হষত না পাষর এিাং ফুল নফাটষল স্ত্রী ফুল পরাগাবয়ত কষর আিার ব্যাগ িারা স্ত্রী ফুল নেঁষধ বেষত হষি। এই ব্যাগ িারা ফল ৩-৪ বেন নেঁষধ রাখষত 

হষি। 

িীজ সাংরক্ষণ:  

োন্ডা ও িাতাস চলাচল করা জায়গাষত ফল ঘো িা চাপ খায়না এমন ভাষি সাংরক্ষণ করুন। িীজ নিবশবেন সাংরক্ষণ করষত চাইষল বনষমর নতল 

বমবশষয় রাখষত পাষরন। বকছুবেন পরপর িীজ হালকা নরাষে শুবকষয় বনষিন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

লাউ এর কৃবে উপকরণ 

ফসল : লাউ  

িীজিাবপ্ত স্থান :  

https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
http://www.ais.gov.bd/
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১। বিএবিবস ও সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ বিলার। 

২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তথ্য নপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান :  

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট হষত িালাইনাশষকর নময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন। 

সারবিলাষরর তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস), ১৬/০২/২০১৮। 

 

লাউ এর খামার যন্ত্রপাবতর তথ্য 

যষন্ত্রর নাম : হাই বেি নরাটাবর টিলার। 

ফসল : লাউ  

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পিবত :  

বিষজল চাবলত। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িচলবত পাওয়ার টিলার নযখাষন ৫-৬টি চাষের িষয়াজন হয়, হাই বিি নরাটাবর টিলার বেষয় নসখাষন ১-২টি চাে যষথষ্ট্। এটি 

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

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য :  

িবত ঘিায় ০.১ নহক্টষর (২৪ শতাাংশ) জবম চাে করষত পার। িচবলত  টিলাষরর তুলনায় ৫০% সময় ও অথ ি সােয় হয়।  

যন্ত্রষর নরাটাবর নেি শ্যাফট উচ্চ গবতষত  ঘুষর  বিধায় জবমর  নেলা  খুি নোট হয় ও মাটি ভাল গুুঁড়া িা বমবহ হয়। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অভবি নমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরি িতী কাজষর জন্য নমরামত কষর 

বনন।  

তষথ্যর উৎস :  

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবি িকল্প- ২য় পয িায়, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, ফাম িষগট, োকা-১২১৫। 

জানুয়াবর , ২০১৭। 

 

লাউ এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

ফসল : লাউ  

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা :  

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর  

  

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/
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
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আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা :  

ভযান, ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাভাি ি ভযাি,কাষগ িা বিমাষন।  

  

িথাগত িাজারজাত করণ :  

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর। 

  

আধুবনক পিবতষত িাজারজাত করণ :  

নগ্রবিাং/ িাোই কষর। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস :  

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

