
ফসলের জাত পরররিত 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : রিরনী 

জনরিয় নাম : রিরনী 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট(বারর) 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ৯০-১০০ 

ফেলনর গুণগত ববরশষ্ট্য : বীলজর রাং িালো 

জালতর ধরণ : িলপারজট 

জালতর ববরশষ্ট্য : এ জালতর পাতা বড় হয়। মাথা ১০-১৪ সস.রম. হয়।  

উচ্চতা (ইরি) : ১১০-১৫০ সস.রম. 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৫ - ৬ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ১.২৫-১.৮ 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর উচু 

উপলর্াগী মাটি : সোআঁশ, সবলে-লোআঁশ 

উৎপােলনর সমৌসুম : ররব 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

মধ্য রিলসম্বর সথলি মধ্য জানুয়ারী  

ফসে সতাোর সময় : 

এরিে-মাি য  

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট ওলয়বসাইট 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : রি এস-১ 

জনরিয় নাম : রিরণী 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইরনরিটিউট 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ৯০-১০০ 

ফেলনর গুণগত ববরশষ্ট্য : সিপ্টা ও েম্বালট, রাং িালো। হাজার বীলজর ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম 

জালতর ধরণ : িলপারজট 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বীজ েম্বা ও িযাপ্টা। বীলজর রঙ িালো। 

http://live.mpower-social.com/aesa/Seeds/filter/language:bn?crop=169


উচ্চতা (ইরি) : ৩৫-৪৩ 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৬ - ৬.৫ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ১.৬ 

িরত শতি বীজতোয় বীলজর পররমান : ৩৫ - ৪০ 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর রনচু জরম 

উপলর্াগী মাটি : সবলে-লোআঁশ 

উৎপােলনর সমৌসুম : খররফ-২ 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

ভাদ্র-আরিন (মধ্য আগষ্ট্-মধ্য অক্টাবর) 

ফসে সতাোর সময় : 

িারতযি - অগ্রহায়ন 

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : রি এস-১ 

জনরিয় নাম : রিরণী 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ১০০-১১০ 

জালতর ধরণ : িলপারজট 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বীজ েম্বা ও িযাপ্টা। বীলজর রঙ িালো। 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৮ - ৯ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ১.৮ 

িরত শতি বীজতোয় বীলজর পররমান : ৩৫ - ৪০ 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর উচু 

উপলর্াগী মাটি : সোআঁশ, সবলে-লোআঁশ 

উৎপােলনর সমৌসুম : ররব 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

িারতযি-আগ্রহায়ন (মধ্য অলক্টাবর-মধ্য নলভম্বর) 

ফসে সতাোর সময় : 



সপৌি-ফাল্গুন  

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : রি এস-১ 

জনরিয় নাম : রিরণী 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ১০০-১১০ 

জালতর ধরণ : িলপারজট 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বীজ েম্বা ও িযাপ্টা। বীলজর রঙ িালো। 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৮ - ৯ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ১.৮ 

িরত শতি বীজতোয় বীলজর পররমান : ৩৫ - ৪০ 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর উচু 

উপলর্াগী মাটি : সোআঁশ, সবলে-লোআঁশ 

উৎপােলনর সমৌসুম : ররব 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

িারতযি-আগ্রহায়ন (মধ্য অলক্টাবর-মধ্য নলভম্বর) 

ফসে সতাোর সময় : 

সপৌি-ফাল্গুন  

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : বারর সূর্ যমূখী-২ 

জনরিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ৮৫-৯০ 



জালতর ধরণ : আধুরনি 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

গাছ তুেনামূেি েম্বা। বীলজর রাং িালো। হাজার বীলজর ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম 

উচ্চতা (ইরি) : ৫০-৫৫ 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৬.০ - ৭.৩ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ১.৫-১.৮ 

িরত শতি বীজতোয় বীলজর পররমান : ৩৫ - ৪০ গ্রাম 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর উচু 

উপলর্াগী মাটি : সোআঁশ, সবলে-লোআঁশ 

উৎপােলনর সমৌসুম : খররফ-২ 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

ভাদ্র- আরিন (মধ্য আগষ্ট্ - মধ্য অক্টাবর) 

ফসে সতাোর সময় : 

িারতযি-অগ্রহায়ন 

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

জালতর নাম : বারর সূর্ যমূখী-২ 

জনরিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনিারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনিাে িার্ ়(রেন): ৯৫-১০০ 

জালতর ধরণ : আধুরনি 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

গাছ তুেনামূেি েম্বা। বীলজর রাং িালো। হাজার বীলজর ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম 

উচ্চতা (ইরি) : ৫০-৫৫ 

শতি িরত ফেন (লিরজ) : ৭.৮ - ৯.৩ 

সহক্টর িরত ফেন (টন) : ২.০-২.৩ 

িরত শতি বীজতোয় বীলজর পররমান : ৩৫ - ৪০ 

উপলর্াগী ভূরমর সেণী : মাঝারর উচু 

উপলর্াগী মাটি : সোআঁশ, সবলে-লোআঁশ 



উৎপােলনর সমৌসুম : ররব 

বপলনর উপযুক্ত সময় : 

আগ্রহায়ন (মধ্য নলভম্বর-মধ্য রিলসম্বর)  

ফসে সতাোর সময় : 

ফাল্গুন 

সরাগ িরতলরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ফসলের পুরষ্ট্ মান 

ফসে : সূর্ যমুখী 

পুরষ্ট্মান : 

সূর্ যমুখীর বীলজ ৪০-৪৫% রেলনারেি এরসি রলয়লছ, তাছাড়া এলতলে ক্ষরতিারি ইলরারসি এরসি সনই। হৃেলরাগীলের জন্য সূর্ যমুখীর সতে খুবই 

উপিারী। 

তলের উৎস : 

কৃরি িাইরর, কৃরি তে সারভ যস, ২০১৭। 

 

বীজ ও বীজতো 

ফসে : সূর্ যমুখী 

বণ যনা : জরমর িিারলভলে জরমলত ৪-৫ টি আড়াআরড় িাি ও মই রেলয় মাটি ভালোভালব ঝুরঝুলর ও আগাছামুক্ত িলর বীজ বপন িরলত হলব। 

বীজ োইলন বপন িরা উতম। 

ভাে বীজ রনব যািন : 

বীজ পুষ্ট্, পররছন্ন ও রবশুদ্ধ হলত হলব। ৮০% অঙ্কুলরােগম ক্ষমতাসপন্ন ও রমেনমুক্ত হলব। উচ্চফেনশীে জালতর বীজ রবিস্থ বীজ রবলেতার 

রনিট হলত বায়ু রনলরাধ প্যালিট এ ররক্ষত বীজ েয় িরলত হলব। 

১। উন্নত জালতর সরাগ বাোই মুক্ত মান সপন্ন বীজ ব্যবহার িরলত হলব। 

২। বীজ রবশুদ্ধ হলত হলব এবাং গজালনার ক্ষমতা ৮০% এর সবরশ থািলত হলব। 

বীজতো িস্তুতিরণ : োইন সথলি োইন দূরত্ব ২০ ইরি এবাং সাররলত গাছ সথলি গালছর দূরত্ব ১০ ইরি রাখলত হয়। 

বীজতো পররিি যা : রনয়রমত সেখাশুনা িরা ও সরালগর আেমণ সপলিয সতিয থািা। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

বপন/লরাপণ পদ্ধরত 

ফসে : সূর্ যমুখী 
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িািপদ্ধরত : 

জরমর িিারলভলে জরমলত ৪-৫ টি আড়াআরড় িাি ও মই রেলয় মাটি ভালোভালব ঝুরঝুলর ও আগাছামুক্ত িলর বীজ বপন িরলত হলব। বীজ োইলন 

বপন িরা উতম ।োইন সথলি োইন  দূরত্ব ২০ ইরি এবাং সাররলত গাছ সথলি গালছর দূরত্ব ১০ ইরি রাখলত হয়। 

সরাগবাোইলয়র আেমন সরালধ বীজ ও জরম সশাধন িলর সনয়া উতম।  

জরম সশাধন সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

বীজ সশাধন সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

ফসে : সূর্ যমুখী 

মৃরতিা : 

সবলে সোআঁশ, সোআঁশ  

মৃরতিা পরীক্ষা গলবিণাগালরর ঠিিানা : 

মাটির ধরন এবাং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃরতিা সপে উন্নয়ন ইনরিটিউট এর সহায়তা রনলত হলব। 

মৃরতিা সপে উন্নর়্ন ইনরিটিউট রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

সভজাে সার সিনার উপায় : 

সভজাে সার সিনার উপায় রভরিও 

সভজাে সার শনাক্তিরণ সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

ফসলের সার সুপাররশ : 

সগাবর সার ৮-১০টন । ইউররয়া ১৮০-২১০ সিরজ সশি িালির সময়।। ইউররয়া সালরর অলধ যি এবাং বরণ যত বারি সার সশি িালির সময় জরমলত 

রছটিলয় মাটির সালথ রমরশলয় রেন। বারি অলধ যি ইউররয়া ২ ভালগ ভাগ িলর ১ ভাগ িারা গজালনার ২০-২৫ রেন পর এবাং বারি ইউররয়া ৪০-৪৫ রেন 

পর ফুে সফাটার আলগ িলয়াগ িরুন। টিএসরপ ১৬০- ১৮০ সিরজ। এম ও রপ ১৫০-১৭০। রজপসাম ১৫০-১৭০। রজঙ্ক সােলফট ৮-১০ সিরজ। বররি 

এরসি (রাংপুর, রেনাজপুর, পিগড়, ঠাকুরগাঁও, বগড়া, জয়পুরহাট, নওগা ও রাজশাহী এেিার জন্য) ১০-১২ সিরজ। ম্যাগলনরশয়াম সােলফট ৮০-

১০০ সিরজ। 

বারর সূর্ যমূখী-২ এর জন্য - 

সগাবর ৪.০-৫.০ সিরজ, ইউররয়া ১০০-১১০ গ্রাম, টিএসরপ ৯০-১০০ গ্রাম, এমওরপ ৮০-১০০ গ্রাম, রজপসাম ৮০-১০০ গ্রাম, েস্তা ১০ গ্রাম, 

ম্যাগলনরসয়াম ৪০-৫০ গ্রাম, সবারণ সার ১০ গ্রাম।  

অন্যান্য জালতর জন্য- 

সালরর নাম শতি িরত সার সহক্টর িরত সার 

িলপাি ২০-৪০ সিরজ ১০ টন 

ইউররয়া ১.২ সিরজ ৩০০ সিরজ 

টিএসরপ ১.১ সিরজ ২৭০ সিরজ 

পটাশ ১ সিরজ ২৩০ সিরজ 

রজপসাম ৫০০ গ্রাম ১১০ সিরজ 

েস্তা ১০০ গ্রাম ২.৫ সিরজ 

  

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://live.mpower-social.com/aesa/Soils/filter/language:bn?crop=169
http://www.srdi.gov.bd/
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him


অলধ যি ইউররয়া সমুেয় অন্যান্য সার সশি িালির সময় জরমলত রছটিলয় মাটির সালথ রমরশলয় রেলত হলব। অবরশষ্ট্ অলধ যি ইউররয়া সমান দুই 

রিরস্তলত িথমভাগ িারা গজালনার ২০-২৫ রেন পর এবাং রিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ রেন পর ফুে সফাটার পলব য িলয়াগ িরলত হলব।" 

সার রিোলরর তে সপলত রিি িরুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

সসি ব্যবস্থাপনা 

ফসে : সূর্ যমুখী 

বণ যনা : অবস্থা সভলে ১ সথলি ২টি সসি রেন 

সসি ব্যবস্থাপনা : 

িারা গজালনার ২৫-৩০ রেন পর অবস্থা সভলে ১ম সসি রেন এবাং ৪০- ৪৫ রেন পর বা ফুে সফাটর আলগ ২য় সসি রেন।বীজ পুষ্ট্ হবার আলগ 

িলয়াজলন ৩য় সসি রেন। গতয খুলড় বীজ সবানা হলে ১ম সসি অবশ্যই রেলবন। িারণ এর সালথ সার িলয়াগ ও সগাড়ায় মাটি তুলে সেয়া জরড়ত। 

সসি ও রনিাশ পদ্ধরত : ফসেটি জোবদ্ধতা সহয িরলত পালর না রবধায় জরম িস্তুরতর সময় সুরনষ্কািণ ব্যবস্থা রাখুন। দুপুর সবোয় সসি না রেলয় 

সিালে অথবা রবলিলে সসি রেন। প্লাবন/ নাো/ রফতা পাইপ পদ্ধরতলত সসি রেলয় পারনর অপিয় সরাধ িরুন। 

েবণাক্ত এোিায় সসি িযুরক্ত : 

মধ্য নলভম্বর- জানুয়ারী মালসর মলধ্য বীজ বপন িরলে ফুে সফাটার সমলয় অরতররক্ত েবনাক্ততার ক্ষরত এড়ালনা সম্ভব।  

তলের উৎস : 

েরক্ষণািলের উপলর্াগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা িাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছা ব্যবস্থাপনা 

ফসে : সূর্ যমুখী 

আগাছার নাম : বথুয়া 

আগাছা জন্মালনার সমৌসুম : অক্টাবর -রিলসম্বর মালস সেখা সয়। সফবরুয়ারর মালস বীজ হয়, মাি য-এরিলে বীজ । ররব ও খররফ। 

আগাছার ধরন : বি যজরবী। 

িরতিালরর উপায় : 

জরম ভােভালব রনড়ারন রেলয়  বাছাই িরুন। 

তলের উৎস : 

েরক্ষণািলের উপলর্াগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা িাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

আগাছার নাম : মুথা/ভাোইে 

আগাছা জন্মালনার সমৌসুম : ররব ও খররফ। জুন - অক্টাবর মালস ফুে উৎপােন ও বীজ পালি। 

আগাছার ধরন : বহুবি যজীবী। িান্ড খাড়া,সরে, রতনলিণািার। মূে মাটির রনলি িলে রূপান্তর ঘলট। 

http://www.badc.gov.bd/
http://live.mpower-social.com/aesa/Irrigations/filter/language:bn?crop=169
http://live.mpower-social.com/aesa/Weeds/filter/language:bn?crop=169


িরতিালরর উপায় : 

জরম ভােভালব রনড়ারন রেলয় ধাবি, মূে িে বাছাই িরুন। 

তলের উৎস : 

েরক্ষণািলের উপলর্াগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা িাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

আগাছার নাম : দুব যা 

আগাছা জন্মালনার সমৌসুম : ররব ও খররফ । এরিে - জুোই মালস ফুে উৎপােন ও বীজ পালি। 

আগাছার ধরন : বহু বি যজীবী। িান্ড শারয়ত, বহুশাখা রবরশষ্ট্। পলব য গুচ্ছমূে আলছ, িযাপ্টা সরামহীন । পাতা সরখা আিার, িান্ডারণিারী পাতার 

সগাড়া হােিা সবুজ। রেরগউে সাো আাংটির মত সরামময়। ধাবি, িেমূে ও বীলজর সাহালে বাংশরবস্তার িলর। 

িরতিালরর উপায় : 

জরম ভােভালব রনড়ারন রেলয় ধাবি, মূে িে বাছাই িরুন। 

তলের উৎস : 

েরক্ষণািলের উপলর্াগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা িাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

আবহাওয়া ও দূলর্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

ফসে : সূর্ যমুখী 

বাাংো মালসর নাম : বিত্র 

ইাংলররজ মালসর নাম : মাি য 

ফসে ফেলনর সময়িাে : সারা বছর 

দুলর্ যালগর নাম : ঝড়/রশোবৃরষ্ট্ 

দুলর্ যাগ পূব যিস্তুরত : 

দুই োইলনর মালঝ নাো বতরর িরুন। ফেন্ত গালছ খু ুঁটি সেয়ার ব্যবস্থা রাখুন। দূলর্ যাগ িবন এোিালত জানুয়ারর মালসর আলগ বপন সপন্ন িরলত 

হলব। 

কৃরি আবহাওয়ার তে সপলত রিি িরুন 

দুলর্ যাগিােীন/দুলর্ যাগ পরবতী িস্তুরত : 

পারন জরম সথলি র্ত তাড়াতারড় সম্ভব সররলয় সফলুন। সজা বুলঝ গালছর সগাড়ার মাটি আেগা িলর রেন। সহলে পড়া গাছ খু ুঁটি রেলয় সসাজা িলর 

রেন।  

দুলর্ যাগ পূব যবাতযা : গণ মাধ্যলম রনয়রমত িিাররত আবহাওয়া বাতযা জানুন। 

িস্তুরত : বীজ সমাটামুটি পররপক্ক হলে তা তুলে সফলুন। 

তলের উৎস : 

জেবায়ু পররবতযন ও কৃরি -কৃরিরবে সমাোঃ নজরুে ইসোম, কৃরিরবে িোঃ আবু ওয়ােী রারগব হাসান। এবাং েরক্ষণািলের উপলর্াগী কৃরি িযুরক্ত, 

বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা িাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

http://live.mpower-social.com/aesa/Disasters/filter/language:bn?crop=169
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


ফসলের সপািামািড় 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

সপািার নাম : পাতা ও মাথা রছদ্রিারর সপািা 

সপািা সিনার উপায় : সবুজ বা সাো রলঙর সছাট সছাট িীড়া 

ক্ষরতর ধরণ : বাড়ন্ত অবস্থায় পাতা খায় এবাং ছরে আেমণ িলও ফুে সখলয় নষ্ট্ িলর। পুষ্ট্ বীলগর হার িলম র্ায় 

আেমলণর পর্ যায় : বাড়ন্ত পর্ যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্ যায় 

ফসলের সর্ অাংলশ আেমণ িলর : পাতা , বীজ 

সপািার সর্সব স্তর ক্ষরত িলর : িীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আেমণ সবরশ হলে থায়ারমথক্সাম+লিাথায়ারারনরেিে জাতীয় িীটনাশি (লর্মন ভরেউম সেরক্স ৫ রমরেরেটার অথবা ১ মুখ) অথবা সাইপারলমরিন 

জাতীয় িীটনাশি (লর্মন ওস্তাে ২০ রমরে রেটার অথবা ম্যারজি অথবা িট ১০ রমরে রেটার) িরত ১০ রেটার পারনলত রমরশলয় িরত ৫ শতলি 

সে িরলত হলব ১০-১২ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ সে িরায় সতিযতা অবেম্বন িরলত হলব। 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

বাোইনাশি ব্যবহালরর সতিযতা সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

পূব য-িস্তুরত : 

বাড়ন্ত অবস্থা সথলি ফুে আসা পর্ন্ত জরম ঘনঘন পর্ যলবক্ষিণ। 

অন্যান্য : 

১ রেটার পারনলত ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা রনমবীজ ১২ ঘন্টা রভরজলয় সরলখ, সেঁলি আোন্ত গালছ ১০ রেন পর পর ৩ বার সে িরলে এই সপািা 

রনয়ন্ত্রন িরা র্ায়। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতিারি সপািামািড় েমন, িীটতত রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

সপািার নাম : িাটুই সপািা 

সপািা সিনার উপায় : িাটুই সপািা 

ক্ষরতর ধরণ : রালত িারার সগাড়া সিলট সফলে 

আেমলণর পর্ যায় : িারা 

ফসলের সর্ অাংলশ আেমণ িলর : রশিড় 

সপািার সর্সব স্তর ক্ষরত িলর : িীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আেমণ সবরশ হলে িারটাপ জাতীয় িীটনাশি (লিয়ার ৫০ এসরপ অথবা সানটাপ ৫০ এসরপ ২০ রমরে/ ৪ মূখ) অথবা ল্যামিা-সাইহযালোরিন 

জাতীয় িীটনাশি (িযারালট ২.৫ ইরস অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইরস ১৫ রমরে / ৩ মূখ) ১০ রেটার িরত ৫ শতলি সে িরলত হলব ১০ রেন পরপর 

২/৩ বার। ঔিধ সে িরায় সতিযতা অবেম্বন িরলত হলব।  
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বাোইনাশি ব্যবহালরর সতিযতা সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

পূব য-িস্তুরত : 

জরম ঘনঘন পর্ যলবক্ষিণ। 

অন্যান্য : 

সিাে সবোয় সিলট সেয়া িারার আলশপালশর মাটি খুলড় িীড়া সাংগ্রহ িলর সমলর সফলুন। জরম পররষ্কার িলর আবজযনা এি জায়গায় সারারাত স্তূপ 

িলর রাখলে সপািা সসখালন এলস জমা হলব, পলরর রেন সিালে সপািা সহ আবজযনা পুলড় সফেলত হলব। সসি রেন, এবাং সক্ষলতর মাটি আেগা িলর 

রেন। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতিারি সপািামািড় েমন, িীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসলের সরাগ 

ফসে : সূর্ যমুখী 

সরালগর নাম : সূর্ যমুখীর সহায়াইটলমা্ড  সরাগ 

সরালগর িারণ : ছত্রাি 

ক্ষরতর ধরণ : পাতার সবাটায়, িালন্ড ও ফলে পিন ও সাো তুোর মত বস্তু সেখা র্ায়। 

ফসলের সর্ পর্ যালয় আেমণ িলর : বাড়ন্ত পর্ যায় 

ফসলের সর্ অাংলশ আেমণ িলর : পাতা 

ব্যবস্থাপনা : 

সিারপলিানাজে জাতীয় ছত্রািনাশি (লর্মন টিল্ট ৫ রমরে/১ মুখ) ১০ রেটার পারনলত রমরশলয় িরত ৫ শতলি ১০-১২ রেন পর পর ২-৩ বার সে 

িরলত হলব। ঔিধ সে িরায় সতিযতা অবেম্বন িরলত হলব। 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

বাোইনাশি ব্যবহালরর সতিযতা সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

পূব য-িস্তুরত : 

১. আগাম বীজ বপন িরুন। ২. সুিম সার ব্যবহার িরুন। ৩. সরাগ িরতলরাধী জাত িাি ির। 

অন্যান্য : 

প্লাবন সসলির পররবলতয রোংোর সসি সেয়া। আোন্ত ফে, পাতা ও িগা অপসারণ িরা। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। ফসলের বাোই ব্যবস্থাপনা, সমাোঃ হাসানুর 

রহমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

সরালগর নাম : িাউরন রমেরিউ সরাগ 
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সরালগর িারণ : ছত্রাি 

ক্ষরতর ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ সরাগ িথম সেখা র্ায়। আোন্ত পাতার গালয় সাো বা হেলে সথলি বাোমী রলঙর োগ সেখা র্ায়। ধীলর ধীলর 

অন্যান্য পাতায় ছরড়লয় পলড়। 

ফসলের সর্ পর্ যালয় আেমণ িলর : বাড়ন্ত পর্ যায় 

ফসলের সর্ অাংলশ আেমণ িলর : পাতা 

ব্যবস্থাপনা : 

ম্যানলিালজব জাতীয় ছত্রািনাশি (লর্মনোঃ ররলিারমে সগা্ড  ১০ রেটার পারনলত ২০ গ্রাম) রমরশলয় ১০-১২ রেন পর পর ২-৩ বার সে িরলত সর্লত 

পালর। সে িরার পর ১৫ রেলনর মলধ্য সবরজ রবিাক্ত থািলব। ঔিধ সে িরায় সতিযতা অবেম্বন িরলত হলব। 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

বাোইনাশি ব্যবহালরর সতিযতা সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

পূব য-িস্তুরত : 

১. আগাম বীজ বপন িরুন ২. সুিম সার ব্যবহার িরুন ৩. সরাগ িরতলরাধী জাত িাি িরুন। 

অন্যান্য : 

আোন্ত গালছর পররতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ িলর নষ্ট্ িরা। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। ফসলের বাোই ব্যবস্থাপনা, সমাোঃ হাসানুর 

রহমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : সূর্ যমুখী 

সরালগর নাম : পাতা ঝেসালনা সরাগ 

সরালগর িারণ : ছত্রাি 

ক্ষরতর ধরণ : পাতায় িথলম ধূসর বা গাঢ় বাোরম রলঙর অসম আিালরর োগ সেখা র্ায়, পলর বড় োলগর সেখা সেয়। 

ফসলের সর্ পর্ যালয় আেমণ িলর : বাড়ন্ত পর্ যায় , িারা 

ফসলের সর্ অাংলশ আেমণ িলর : পাতা 

ব্যবস্থাপনা : 

সিারপলিানাজে জাতীয় ছত্রািনাশি (লর্মন টিল্ট ৫ রমরে/ ১ মুখ) ১০ রেটার পারনলত রমরশলয় িরত ৫ শতলি ১০-১২ রেন পর পর ২-৩ বার সে 

িরলত হলব । ঔিধ সে িরায় সতিযতা অবেম্বন িরলত হলব। 

বাোইনাশি ব্যবহালরর সতিযতা সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

পূব য-িস্তুরত : 

িরত সিরজ বীলজ ১ গ্রাম হালর সিালভক্স/ রভটালভক্স-২০০ রেলয় বীজ সশাধন। সরালগর আেমলণর সালথ সালথ ১০ রেন অন্তর অন্তর সরাভরাে ৫০ 

িরিউরপ (২%) দুইবার। 

তলের উৎস : 
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কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। ফসলের বাোই ব্যবস্থাপনা সমাোঃ হাসানুর 

রহমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসে সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

ফসে : সূর্ যমুখী 

ফসে সতাো : ফলের পািা অবস্থায় গালছর পাতা হেলে হলয় আলস মাথা নুলয় পলড়। সহলির োনা গুলো পুষ্ট্, শক্ত ও িালো রাং ধারন এবাং 

সহলির সগাড়া বাোমী হলয় আসলে সহি সাংগ্রহ িরুন। 

ফসে সাংরক্ষলণর পূলব য : 

মাথাগুলো সরালে শুরিলয় রনন। নরম হলে মাথার সপছন রেলি শক্ত োঠি বা িাঠি রেলয় আলস্ত আলস্ত আঘাত িলর মাথা সথলি বীজ আোো িলর 

রনন। অথবা, দু হালত ভােভালব সরালে শুিালনা দুটি সহি রনলয় পরষ্পর ঘলস বীজ ছরড়লয় রনন। বীলজ সর্ন বৃরষ্ট্ বা পারন ও ময়ো রিছু না োলগ তা 

সখয়াে রাখুন। 

িরেয়াজাতিরণ : 

দুই রতন রেন বীজ িাটাই বা রত্রপলের উপলর সরালে শুরিলয় রনন, তার পর বীজ ঠাণ্ডা িলর রনন। সরালে শুিালনার সময়, অন্য জাত, অন্য ফসে বা 

আব যজনা সর্ন বীলজর সালথ না রমলশ সসরেলি সখয়াে রাখুন। 

সাংরক্ষণ : পরেব্যালগ িলর ছাোর বস্তায়, টিন বা ড্রালম বায়ুলরারধ অবস্থায় ভলর রাখুন। বীজ পালত্র বাতাস ঢুিলে বীলজর গজালনার হার ও সতলের 

মান নষ্ট্ হলয় র্ায়। িরত ৩০ সিরজ বীলজ ২৫০ গ্রাম িযােরসয়াম সিারাইি রেলয় ও সাংরক্ষণ িরুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

ফসে : সূর্ যমুখী 

বীজ উৎপােন : 

হাইরিি জালতর ফসে সথলি বীজ সাংগ্রহ িরলবন না। ফসে সাংগ্রলহর পর পুষ্ট্ ও পররষ্কার বীজ বাছাই িলর রনন। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

দুই রতন সরালে বীজ শুরিলয় ঠান্ডা িলর পরেরথন ব্যালগ িলর ছাোর বস্তায় বা সিলরারসলনর টিন বা ড্রালম বায়ুলরারধ অবস্থায় ভলর রাখুন। িরত ৩০ 

সিরজ বীলজ ২৫০ গ্রাম িযােরসয়াম সিারাইি রেলয় ও সাংরক্ষণ িরুন। 

বীজ সশাধন সপলিয রবস্তাররত জানলত রিি িরুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

কৃরি উপিরণ 

ফসে : সূর্ যমুখী 

বীজিারি স্থান : 

বীজ উৎপােনিারী িারি, রি এ ইর িিল্প, রবএরিরস ও সিাপারনীর বীজ রিোরএর সোিান। রব এ আর আই ও রবনা এর আিরেি সিন্দ্র। 

সার ও বাোইনাশি িারিস্থান : 

http://live.mpower-social.com/aesa/Harvestings/filter/language:bn?crop=169
http://live.mpower-social.com/aesa/Preservations/filter/language:bn?crop=169
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://live.mpower-social.com/aesa/Inputs/filter/language:bn?crop=169


সরিার অনুলমারেত সার রিোর। রনিটস্থ বাজালরর অনুলমারেত বাোইনাশি রবলেতার রনিট হলত বাোইনাশলির সময়াে র্ািাই িলর 

বাোইনাশি রিনুন। 

সার রিোর এর রবস্তাররত তে সপলত রিি িরুন 

বাোইনাশলির রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট িরুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

খামার র্ন্ত্রপারত 

র্লন্ত্রর নাম : সিাোে, িালস্ত, রনড়ারন 

ফসে : সূর্ যমুখী 

র্লন্ত্রর ধরন : সসি 

র্লন্ত্রর পররিােনা পদ্ধরত : 

হস্ত িারেত  

র্লন্ত্রর উপিাররতা : 

িাজ সহজ িলর 

র্লন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

সহলজ বহনলর্াগ্য 

রক্ষণালবক্ষণ : িালজর পর পররষ্কার রাখুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

বাজারজাতিরণ 

ফসে : সূর্ যমুখী 

িথাগত ফসে পররবহন ব্যবস্থা : 

মাথায়, বাঁলশর ভালড় িলর িাঁলধ  

আধুরনি ফসে পররবহন ব্যবস্থা : 

ভযান গারড়, ট্ররে, ট্রাি, িাভাি য ভযান  

িথাগত বাজারজাত িরণ : 

বাঁলশর খািা, বাঁলশর ঝুরড়, িলটর থলে   

আধুরনি পদ্ধরতলত বাজারজাত িরণ : 

ঝুরড়/িাট যন/প্লারিলির ঝুরড়লত  

ফসে বাজারজাতিরলনর রবস্তাররত তে সপলত রিি িরুন 

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://pest2.bengalsols.com/
http://live.mpower-social.com/aesa/Machineries/filter/language:bn?crop=169
http://live.mpower-social.com/aesa/Marketings/filter/language:bn?crop=169
http://www.dam.gov.bd/


তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হাতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, সসলপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


