
হলুদ চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসষের জাত পবরবচবত 

জাষতর নাম : িাবর হলুদ-১ 

জনবিয় নাম : বিমো 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বদন): ৩০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

মমাথার ওজন ১২৫-১৩০গ্রাম। িবত গাষে হলুষদর ওজন ৪০০-৪২০ গ্রাম। হলুষদর েড়া চওড়া। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ১১২ - ১২৮ 

মহক্টর িবত ফেন (টন) : ২৮-৩২ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৭.২ - ৮ 

উপষযাগী ভূবমর মেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : মিষে, মিষে-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ (১৬ মাচ চ - ১৫ জুোই) খাবরফ-২ (১৬ জুোই মথষক ১৫ অষক্টাির)। 

ফসে মতাোর সময় : 

োগাষনার ৩০০ বদন পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর হলুদ-২ 

জনবিয় নাম : বসন্দুরী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বদন): ৩০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

মমাথার ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। শাঁস আকে চনীয় গাঢ় হলুদ। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৮০ - ১০০ 

মহক্টর িবত ফেন (টন) : ২০-২৫ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৭.২ - ৮ 

উপষযাগী ভূবমর মেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : মিষে, মিষে-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ (১৬ মাচ চ - ১৫ জুোই) খাবরফ-২ (১৬ জুোই মথষক ১৫ অষক্টাির)। 

ফসে মতাোর সময় : 

োগাষনার ৩০০ বদন পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর হলুদ-৪ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বদন): ৩০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাে িবত মমাথার সাংখ্যা ৩-৪ টি (৩০-৪০ গ্রাম)। েড়ার সাংখ্যা ২০-২২ টি (২৫০-৩০০ গ্রাম) 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ১১০ - ১২০ 

মহক্টর িবত ফেন (টন) : ২৮-৩০ 

িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৭ মকবজ - ৮ মকবজ 

উপষযাগী ভূবমর মেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : মিষে, মিষে-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ (১৬ মাচ চ - ১৫ জুোই) খাবরফ-২ (১৬ জুোই মথষক ১৫ অষক্টাির) 

ফসে মতাোর সময় : 

োগাষনার ৩০০ বদন পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর হলুদ-৫ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাে িায ়(বদন): ৩০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাে িবত মমাথার সাংখ্যা ৩-৫ টি (৫৫-৬০ গ্রাম)। েড়ার সাংখ্যা ২২-২৫ টি(৪৫০-৫৫০ গ্রাম) 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৭২ - ৮০ 

মহক্টর িবত ফেন (টন) : ১৮-২০ 



িবত শতক িীজতোয় িীষজর পবরমান : ৭ - ৮ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ (১৬ মাচ চ - ১৫ জুোই) খাবরফ-২ (১৬ জুোই মথষক ১৫ অষক্টাির) 

ফসে মতাোর সময় : 

োগাষনার ৩০০ বদন পর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসষের পুবষ্ট্ মান 

কাঁচা হলুদ মসো বহষসষি ব্যিহার োড়াও মরাগ িবতরষধ ভুবমকা রাষখ।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ ও িীজতো 

িণ চনা : োইষন িপন করষে ভাে হয়। 

িীজতো িস্তুতকরণ : িীজতো িস্তুবতর িষয়াজন মনই। হলুদ োইষন িপন করষে ভাে হয়। এষেষে োইন মথষক োইষনর দূরত্ব ২০ ইবি 

এিাং গাে মথষক গাষের দূরত্ব হষি ১০ ইবি। 

 

িীজতো পবরচচ চা : োইষন মাটির ৫-৭ মসবম. গভীষর হলুদ িপন করষত হষি। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

িপন/ষরাপণ পদ্ধবত 

চােপদ্ধবত : 

িীজতো িস্তুবতর িষয়াজন মনই। হলুদ োইষন িপন করষে ভাে হয়। এষেষে োইন মথষক োইষনর দূরত্ব ২০ ইবি এিাং গাে মথষক গাষের 

দূরত্ব হষি ১০ ইবি। মাটির ৫-৭ মসবম. গভীষর হলুদ িপন করষত হষি। 

িীজ মশাধন সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম মশাধন সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপনা 

মৃবিকা : 

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


পাবন জষম না এমন মদাআঁশ-মিষে মদাআঁশ। 

 

 

মৃবিকা পরীো গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

 

মভজাে সার মচনার উপায় : 

মভজাে সার শনাক্তকরণ সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

মভজাে সার মচনার উপায় বভবিও 

 

ফসষের সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতকিবতসার মহক্টর িবত সার 

কষম্পাি ২০ মকবজ ৫ টন 

ইউবরয়া ০.৯ মকবজ ২২০ মকবজ 

টিএসবপ ০.৫ মকবজ ১২৫ মকবজ 

পটাশ ১ মকবজ ২৬০ মকবজ 

বজপসাম ৪০০ গ্রাম ১০০ মকবজ 

মিাবরক এবসি ২০ গ্রাম ৫.০ মকবজ। 

  

জবম বতরীর সময় সকে কষম্পাি, টিএসবপ, বজপসাম ও মিাবরক এবসি িষয়াগ করষত হষি। ইউবরয়া ও পটাশ কন্দ োগাষনার যথাক্রষম 

৫০, ৮০, ১১০ বদন পর সমান বকবস্তষত িষয়াগ করষত হষি। 

অনোইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মসচ ব্যিস্থাপনা 

মসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

হলুদ োগাষনার পর বৃবষ্ট্ হষে মসষচর িষয়াজন হয় না। তষি বৃবষ্ট্ না হষে ও মাটিষত রষসর অভাি থাকষে নাোষত মসচ বদষত হষি এিাং ২-৩ 

ঘন্টা পর নাোর অবতবরক্ত পাবন মির কষর বদন। বৃবষ্ট্র পাবন মযন জমষত না পাষর মসজন্য পাবন বনকাষশর ব্যিস্থা রাখুন।

 

েিণাক্ত এোকায় মসচ িযুবক্ত : 

খরার সম্ভািনা থাকষে গাষের মগাঁড়ায় পাবন বনবিত করুন। 

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


তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আগাো ব্যিস্থাপনা 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একিে চজীিী আগাো। সারা িের জন্মায়। রবি মমৌসুষম মিবশ। 

িবতকাষরর উপায় : 

গভীর চাে বদন। 

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : িথুয়া 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একিে চজীিী আগাো। সারা িের জষন্ম তষি িধানত রবি মমৌসুষমর। 

িবতকাষরর উপায় : 

ফসষের িথম ৩০ বদন পয চন্ত আগাো মুক্ত  রাখুন। গভীর চাে বদন।  

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরষফ মিবশ িাষড়। মম মথষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে মফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

মসচ ও সার মদিার পর মজা আসা মাে আগাো িাোই করুন। 

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : দুি চা 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরষফ মিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিে মথষক জুোইষয়র মাষঝ ফুে মফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। মাঝাবর 

মথষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষো িা োয়াষত এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

মসচ ও সার মদিার পর মজা আসা মাে আগাো িাোই করুন। 

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : শ্যামা 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরষফ মিবশ িাষড়। মম মথষক আগি মাষঝ ফুে মফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

মসচ ও সার মদিার পর মজা আসা মাে আগাো িাোই করুন। 

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 



আগাোর নাম : মুথা / ভাদাইে 

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরষফ মিবশ িাষড়। জুন মথষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুে মফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

মসচ ও সার মদিার পর মজা আসা মাে আগাো দমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বদন পর আগাো দমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষে 

পাতো কষর বদষত হষি। িবত িগ চবমটাষর রবি মমৌসুষম ৫০-৬০ টি এিাং খবরফ মমৌসুষম ৪০-৫০ টি চারা রাখা উিম।  

তষের উৎস : 

দবেণািষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আিহাওয়া ও দূষয চাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংো মাষসর নাম : োিণ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুোই 

ফসে ফেষনর সময়কাে : সারা িের 

দুষয চাষগর নাম : খবরষফ অবতবৃবষ্ট্ 

দুষয চাগ পূি চিস্তুবত : 

পাবন মির করার জন্য নাো িস্তত রাখুন। 

দুষয চাগকােীন/দুষয চাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন মির করার ব্যিস্থা করুন।  

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন মির করার নাো রাখুন। 

তষের উৎস : 

জেিায়ু পবরিতচন ও কৃবে-কৃবেবিদ মমাোঃ নজরুে ইসোম, কৃবেবিদ িোঃ আবু ওয়ােী রাবগি হাসান। দবেণািষের উপষযাগী কৃবে 

িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসষের মপাকামাকড় 

মপাকার নাম : হলুষদর বিপস মপাকা 

মপাকার স্থানীয় নাম : : মনই 

মপাকা মচনার উপায় : েম্বাষট, ধুসর, মোট। 

েবতর ধরণ : কবচ পাতা, িগার রস মখষয় দুি চে কষর মফষে। ফুে ও কবচ ফে চুষে দাগ মফষে। 

আক্রমষণর পয চায় : িাড়ন্ত পয চায়, চারা 

ফসষের ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষের মগাঁড়ায় 

মপাকার মযসি স্তর েবত কষর : সি 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ মিবশ হষে ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-এিমায়ার অথিা ইবমটাফ অথিা টিষিা ৭-১০ বমবেবেটার / ২মুখ) ১০ 

বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক মে করষত হষি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ মে করায় সতকচতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

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


পূি চ-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাদ করুন। সুেম সার িষয়াগ করুন। বনয়বমত ফসে পয চষিেণ। 

অন্যান্য : 

সাদা রঙ আকয চণ কষর বিধায় সাদা আঠাষো ফাঁদ ব্যিহার করুন। ৫ গ্রাম সািাষনর গুড়া ও বনষমর রস ১ বেটার হাষর পাবনষত গুষে মে 

করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষের েবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

মপাকার নাম : হলুষদর কাে বেদ্রকারী মপাকা 

মপাকার স্থানীয় নাম : : মনই 

মপাকা মচনার উপায় : ধুসর, মোট 

েবতর ধরণ : মপাকার বিম মথষক মির হওয়ার পর সদ্যজাত োভ চা আদার গাে বেদ্র কষর মভতষর ঢুষক এিাং গাষের অভযন্তরীণ অাংশ খায়। 

আক্রান্ত গাে হলুদ হষয় যায়। পরিতীকাষে মাইজ পাতা শুবকষয় যায়। 

আক্রমষণর পয চায় : িাড়ন্ত পয চায়, চারা 

ফসষের ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড 

মপাকার মযসি স্তর েবত কষর : সি 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যাোবথয়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-ফাইফানন ২৫ ইবস িা বকেবথয়ন ৫৭ ইবস ৫ বমবে) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় মে করষত হষি। 

ঔেধ মে করায় সতকচতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

স্বাস্থযিান এিাং মরাগমুক্ত হলুদ িীষজর জন্য বনি চাচন কষর িপন করুন। উন্নত জাষতর আদা িপন করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। ্াইষকািারমা বভবরবি ৩০ গ্রাম/৫০০ গ্রাম হাষর মগািষরর সাষথ বমবশষয় মাটিষত 

িষয়াগ করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষের েবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

ফসষের মরাগ 

মরাষগর নাম : হলুষদর কন্দপচা মরাগ 

মরাষগর স্থানীয় নাম : মনই 

মরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : এর ফষে কন্দ পষচ যায়, গাে হলুদ মথষক োেষচ হষয় মারা যায়। 

ফসষের ময পয চাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয চায় , চারা 

ফসষের ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষের মগাঁড়ায় 

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


ব্যিস্থাপনা : 

মরাষগর আক্রমণ মিবশ হষে কাষি চোবজম জাতীয় েোকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক ১২-১৫ বদন পর পর ২-৩ িার ভােভাষি মে করষত হষি। ঔেধ মে করায় সতকচতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

মরাগমুক্ত িপন করুন। মরাগমুক্ত গাে মথষক কন্দ সাংগ্রহ করুন। কাঁচা মগাির পাবনষত গুষে কন্দ মশাধন কষর োয়ায় শুবকষয় ব্যিহার করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। ্াইষকািারমা বভবড়বি ৩০ গ্রাম /৫০০ গ্রাম হাষর মগািষরর সাষথ বমবশষয় মাটিষত 

িষয়াগ করুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, মমাোঃ হাসানুর 

রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

মরাষগর নাম : হলুষদর পাতার দাগ মরাগ 

মরাষগর স্থানীয় নাম : মনই 

মরাষগর কারণ : েোক 

েবতর ধরণ : এ মরাষগ পাতায় বিবশষ্ট্পূণ চ দাগ মদখা যায়। দাষগর মকন্দ্র িাদাবম িা সাদাষট এিাং বকনারা কােষচ ও হলুদ। 

ফসষের ময পয চাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয চায় 

ফসষের ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

মরাষগর আক্রমণ মিবশ হষে মটবুষকানাজে+্াইফ্লবিস্ট্রবিন জাতীয় েোকনাশক (ষযমন-৫ গ্রাম নাটিষভা) অথিা মিাবপষকানাজে জাতীয় 

েোকনাশক (ষযমন-টিল্ট ৫ বমবে/ ১ মুখ) ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বদন পর পর ২-৩ িার মে করষত হষি। ঔেধ 

মে করায় সতকচতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

সুস্থ গাে মথষক িীজ সাংগ্রহ করা। সুেম সার ব্যিহার করা। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও িগা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত মফো িা পুবড়ষয় মফলুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা, মমাোঃ হাসানুর 

রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে সাংগ্রহ ও সাংরেণ 

ফসে মতাো : হলুদ মরাপষনর ৯-১০ মাস পর পাতা শুবকষয় মগষে সাংগ্রহ করষত হয়। 

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


সাংরেণ : হলুদ উঠাষনার পর িড় আকাষরর িীজ কন্দ োয়াযুক্ত স্থাষন িা ঘষরর মমষঝষত িা মাটির বনষচ গতচ কষর গষতচর বনষচ িাবের ৫ 

মসবন্টবমটার/২ ইবি পুরু স্তর কষর তার উপর আদা রাখার পর িাবে বদষয় মেষক বদন। পষর খড় বিবেষয় বদষয় মেষক বদন। এষত হলুষদর 

গুনাগুন এিাং ওজন ভাে থাষক। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

িীজ উৎপাদন ও সাংরেণ 

িীজ সাংরেণ: 

হলুদ উঠাষনার পর িড় আকাষরর িীজ কন্দ োয়াযুক্ত স্থাষন িা ঘষরর মমষঝষত িা মাটির বনষচ গতচ কষর গষতচর বনষচ িাবের ৫ মসবন্টবমটার/২ 

ইবি পুরু স্তর কষর তার উপর আদা রাখার পর িাবে বদষয় মেষক বদন। পষর খড় বিবেষয় বদষয় মেষক বদন। এষত হলুষদর গুনাগুন এিাং ওজন 

ভাে থাষক। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবি স্থান : 

হলুদ উৎপাদন কারী চাবে, কৃবে সম্প্রসারণ অবধদিরই(বিএই) এর িকল্প, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) এর আিবেক মকন্দ্র। 

িাাংোষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ চাষরশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তে মপষত বিক করুন 

সার ও িাোইনাশক িাবিস্থান : 

িাাংোষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ চাষরশন (বিএবিবস) এর সার বিক্রয় মকন্দ্র। সরকার অনুষমাবদত সার বিোর। মগাির/জজি সার িাবি সাষপষে। 

িাোইনাশক স্থানীয় িাজাষর পাওয়া যায়। 

িাাংোষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ চাষরশন (বিএবিবস) 

সার বিোর এর বিস্তাবরত তে মপষত বিক করুন 

  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : শবক্তচাবেত হলুদ পবেসার মমবশন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

যন্ত্রটি একটি োয়ামুক্ত সমতে ও মখাো জায়গায় িসান। হলুদ পবেষসর আষগ পবরমান মতন বসদ্ধ কষর ভাষোভাষি শুবকষয় বনন। যন্ত্র 

ব্যিহাষরর বদন সকাষের মরাষদ পুণরায় শুবকষয় হােকা গরম কষর বনষে মাড়াই েমতা ও গুনগতমান বৃবদ্ধ পায়। িথষম েড়ভুজাকৃবতর ড্রাষম 

৩০ মকবজ হলুদ ঝুবড় িারা মেষে দরজা ভাে কষর িন্ধ কষর বদষত হষি। তাষরর সাহায্য বিদুযবতক োইষন মমাটরষক সাংষযাগ বদন। সুইচ অন 

করষে মমাটরটি চালু হষি এিাং ড্রামটি ঘুরষত থাকষি। ড্রাষমর ঘূন চষনর সময় বভতরকার খাঁজকাটা অাংষশর িারা হলুষদর িবহরাাংষশর চামড়া 

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


ও ময়ো পবরষ্কার হষয় যায়। ড্রাষমর ফাঁকা অাংশ বদষয় ময়ো বনষচ পড়ষত থাষক। আনুমাবনক ২০ বমবনষট এক ব্যাষচর হলুদ পবেস হষয় 

যায়। পবেসকৃত হলুদষক ড্রাষমর দরজা খুষে মির কষর এষন পুনরায় নতুন ব্যাষচ ৩০ মকবজ হলুদ ড্রাষম িষিশ করাষত হয়। 

যষন্ত্রর েমতা : ৬৫-৯০ মকবজ/ঘন্টা 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

শবক্তচাবেত হলুদ িবক্রয়াজাতকরন মমবশন। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

স্থানীয়ভাষি িাি মেীহ সামগ্রী বদষয় বতবর করা যায়। মাে ০.৫ অশ্বশবক্তর বিদুযবতক মমাটর িারা চাোষনা সম্ভি। একজন মানুে অবতসহষজই 

এ যন্ত্র চাোষত পাষর। মরৌদ্র তাষপ শুবকষয় গরম অিস্থায় পবেস করষে েমতা বৃবদ্ধ পায় ও গুনাগুন ভাে হয়। 

রেণাষিেণ : যন্ত্রটি িবতিার ব্যিহাষরর পর অিশ্যই ভােভাষি পবরষ্কার কষর ঘূন চায়মান অাংষশ িষয়াজনীয় বপবিেকারক বদষয় বনরাপদ 

স্থাষন সাংরেণ করুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িবতেন ওষয়িসাইট, ২১-০২-২০১৮। 

 

িাজারজাতকরণ 

িথাগত ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : 

ভযান গাবড়, ্বে, ্াক, কাভাি চ ভযান। 

আধুবনক ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : 

িাষশর খাঁচায়; উপষর চষটর োকনা বদষয় ঝুবড়র সাষথ মসোই কষর; চষটর িস্তায়। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরিায়, মনৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর।  

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

 মগ্রবিাং/িাোইষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

ফসে িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তে মপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

http://krishiprotikhon.com/9893/
http://www.dam.gov.bd/

