িসআইিজ কৃষক

িশ ণ ম ানুেয়ল

উপেজলা পযােয় ব বহােরর জন
২০১৬-১৭

ক বাসবায়নইউিনট (িপআইইউ)
ন াশনালএি কালচারালেটকেনালিজে া াম- ফসII েজ (এনএিটিপ-২)
কৃিষস

সারণঅিধদপর (িডএই)

খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা১২১৫

30 এি ল ২০১৭

1

’ কথা
িষ পিরেবশ অ ল, ষেকর ধরন, া স েদর

লতা, বাজার ব া, আবহাওয়াসহ নানািবধ কারেণ এলাকা িভি ক ষেকর

ত চািহদায় তারত রেয়েছ। সেহ কাযকর স সারণ সবা দােনর থম ধাপ হেলা ষেকর ত চািহদা িন পণ। এনএ িপ
এর আওতা

CIG ষকেদর সি য় অংশ হেণর মা েম ইেতামে

ষেকর ত

চািহদা িন পণ কায ম স

হেয়েছ

এবং িন িপত ত চািহদার িভি েত CIG Micro Plan ণীত হেয়েছ। ণীত Micro Planএ এলাকািভি ক ষকেদর
ত

চািহদারপির টন ঘেটেছ। ি র কাযকর চার ও স সারেণর উে ে

িত িবেশষ ি রেখচলিত খিরপ- ১ মৗ েমর জ

সকল উপেজলা

চািহদার িত ি

তত

চািহদার

ণীত এ া য়াল র িবষয়ব িনধারণ করা হেয়েছ।

এনএ িপ ২ এর আওতায় চলিত খিরপ- ১ মৗ েমর ষক িশ ণ কায েম
সংি

Micro Plan এ পির

িষ অিফসারেদর অ েরাধ জানাি ।

া য়াল

বহাের িবেশষ

আেরােপর জ

া য়াল র িবষয়ব িনধারেণ দেশর সাম এলাকা/অ েলর

দান করা হেয়েছ , তাইCIG ষকেদর উপেজলা পযােয়র িশ ণ কায েম িবষয়ব িনধারেণর

ানীয় এলাকার চািহদার িত
পালন করেব। িশ ণ দােন মাি

িদেত হেব। িশ ণ কায েম এ

ে

া য়াল এক সহায়ক ত পি িহেসেব িবেশষ িমকা

িমিডয়া বহােরর িবধােথ েলট পেয়ে ত পি

িতর িত িবেশষ

আেরাপ করা

হেয়েছ।
এনএ িপ ২ এর আওতায় খিরপ- ১ মৗ েম িত উপেজলায় ১০
ইেতামে CIG ষক িশ ণ নীিতমালা এনএ িপ ২
ে

িরত িশ ণ নীিতমালা অিত

আশা করিছ য, িশ ণ কায েম সংি

াচ কের CIG ষকেদর িশ ণ কায ম পিরচািলত হেব।

সকল উপেজলায়

িরত হেয়েছ। CIG ষকেদর িশ ণ দােনর

ে র সােথ অ সরণ করেত হেব।
সকেল আ িরক িমকা পালন করেবন এবং সকল উপেজলায় CIG ষক িশ ণ

কায ম সাফ জনকভােব সমা হেব।
ড. রতন চ দ
পিরচালক
িপআইইউ-এনএ িপ ২-িডএই

2

িচপ
িমক
নং
১

িবষয়

া নং

১

বসতবািড়েত সমি ত শাক-সি উৎপাদন

৪

২

ভাসমান প িতেত সি ও মসলা চাষ

১০

৩

িবষ

১৬

৪

স

৫

ধােনর ফলন পাথক কমােনা

২৩

৬

পাকা দমেনর পিরেবশ বা ব প িত পািচং

২৫

৭

ফল বাগান াপন

২৭

৮

ভািম কে া

৩১

৯

ইক কে া

৩৫

১০

কে া সার

৩৭

১১

খামারজাত সার

৩৯

১২

আউশ ও রাপা আমন ফসেল পিরবিতত জলবা উপেযাগী ন ন জােতর
চাষাবাদ

৪১

’ কথা

২

ও পিরেবশ বা ব প িতেত সি চাষ
ফেরামন ফ দ

২০
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১. বসতবািড়েত সমি ত শাক-সি উৎপাদন
সসন পিরক না:









িমকা
ল
উে
বসতবািড়র আি নায় শাক-সি আবােদর িবধা
বসতবািড়র উৎপাদনশীল অ পিরেবশ ও উপ ফসল পির মা
সি িব ােসর সংি
ি িববরণী
সি র চারা উৎপাদন কৗশল
ভাল চারার বিশ

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
বাংলােদেশর মাট আবাদী জিমর শতকরা ায় ৫ ভাগ বসত বািড়। বসত বািড়র এ জিমেত ষকগণ ায়শঃই অপিরকি তভােব
িবিভ ধরেনর শাক-সি , ফল- ল ইত ািদ চাষ কের থােকন; চাষ কােয ফসেলর উ ত জাত বা মানস
বীজও বহার করা হয়
না। বসত বািড়র এ জিমেত বছর াপী পিরকি তভােব উ ত জাত ও মানস
বীজ বহার কের শাক-সি , ফল- ল, মসলা
ইত ািদ ফসল চাষ কের যমন ি চািহদা িমটােনা যায় তমিন আিথকভােবও র লাভবান হওয়া যায়।
আমােদর খা তািলকায় লত াধা পাে চাল বা দানাদার খা । অথচ উ ত দশ েলােত দানাদার খা ও শাক-সি র অ পাত
হে ১ : ২। আমােদর িতিদন িতজেন নতম ২০০ াম শাক-সি খাওয়া দরকার; অথচ আমােদর উৎপাদনই হে মাথািপ
গেড় মা ৫৩ াম যা পা বত দশ ভারেতর লনায় অেনক কম (ভারেত মাথািপ উৎপাদন ১৬৮ াম)।
সা িতককােল আমােদর দেশর শহর বা শহর তলীেত কাথাও কাথাও াম-গে ও বসতবািড়র সমা তম পিতত জায়গা এমন
িক বািড়র ছােদ শাক-সি ও ফল- েলর আবাদ কায পিরলি ত হে এবং তােত ি মান ও আিথক িদক থেক যেথ লাভবান
হেত দখা যাে ।
পিরকি ত উপােয় বসতবািড়র আি নায়উ ত জাত ও মােনর শাক-সি আবাদ স সারেণর ফেল দশ
ষকেদর ি িনরাপ া ি পােব-তােদর আিথক স ি দখা িদেব।

াপী ামীণ ও শ ের

ল :
িত িসআইিজ ষক পিরবােরর বসতবািড়েত পিরকি ত উপােয় উৎপাদনশীল ও টকসই শাক-সি বাগান জেনর মা েম
ি র সার এবং সকল ষক পিরবােরর জ িনরাপদ খা , ি ও আয় ি তথা জাতীয় উ য়ন ও স ি অজন।
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উে

:

১। বসতবািড়েত পিরকি ত উপােয় উ ত জাত, মানস

বীজসহ কাযকর সকল

ি

বহার ও উৎপাদনশীলতা ি করা

২। ষক পিরবােরর সকল সদে র জ িনরাপদ খা , ি ও আয় ি করা
৩। পিরবােরর নারী সদ েদর উৎপাদনশীল খােত ম িবিনেয়াগ বা আ -কমসং ান বা মতায়েনর েযাগ ি করা
৪। বসতবািড়র িব মান স েদর সেবাৎ

বহার, পিরেবশ সংর ণ

৫। সেবাপির ষেকর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন।

বসতবািড়র আি নায় শাক-সি আবােদর িবধা:
 অ পিরমাণ জিমেত নানািবধ শাক-সি আবাদ করা যায়
 পিরবােরর চািহদামত সি উৎপাদন করা যায়
 উৎপািদত টাটকা এবং িবষ ও িনরাপদ শাক-সি হেত অিধক ি র যাগান পাওয়া যায়, ফেল ি ঘাটিতর স াবনা
থােক না
 বসতবািড়র উি
ারা জব সার ত কের জব িষ উৎসািহত করা যায়
 পিরবােরর নারী সদ েদর কমসং ান ও মতায়েনর েযাগ ি হয়
 পিরবােরর চািহদার অিতির উৎপাদন বাজারজাত কের বাড়িত আেয়র সং ান হয়
 একই জিম হেত সারা বছেরর চািহদা রণ করা যায়
 বাগান বসতবািড় পির ে হািপত হওয়ার কারেণ পিরচযা, র ণােব ণসহ সকল কােজর িবধা হয় ইত ািদ।

বসতবািড়র উৎপাদনশীল অ পিরেবশ ও উপ

ফসল পির মা:

এক বসত বািড়েত নানা ধরেনর ইেকা-িসে ম বা অ পিরেবশ থাকেত পাের, যমনজিম, মাঝাির
জিম, িন জিম,
রৗে া ল, কম/ বিশ ছায়া , উ ু , অিধক গাছ-পালায় আ ইত ািদ। সাধারণত উ ু ও রৗ ল জিমই শাক-সি চােষর
জ সবেচেয় উপেযাগী। যেহ অিধকাংশ বসতবািড়র রৗ ল অংশ সীিমত হেয় আসেছ সেহ অ কান অ পিরেবেশ শাকসি আবােদ
দয়া িবেশষ েয়াজন। সকল কার অ পিরেবেশ িব ান িভি ক আবাদ ি য়ায় বষ াপী শাক-সি চাষ করা
যেত পাের। কতক েলা অ পিরেবশ মা িবেশষ িক শাক-সি চােষরই উপেযাগী। তাই বসতবািড়র অ পিরেবশ উপেযাগী
শাক-সি র জাত িনবাচেন অিধকতর
িদেত হেব। যমন-মাচার উপের ঁইশাক িনেচই আদা বা অ কান ছায়া সহনশীল
ফসল চাষ করা যেত পাের।
অ পিরেবশ উপেযাগী শাক-সি /বসতবািড় উপেযাগী ফসল আবােদর উদাহরণ:
অ পিরেবশ/ ান
উ ু জায়গা
ছায়া জায়গা
ঘেরর চাল
অফলা গাছ
গােছর ডাল
বড়া
ৎ েত জিম
বািড়র সীমানা

শাক-সি র নাম
িবিভ কার শাক (লালশাক, পালংশাক, ঁইশাক, িগমা কলমী), ব ধাকিপ, টেমেটা,
ঝাড়িশম, লা, ব ন, ওলকিপ ইত ািদ
মৗলভী ক , ওল, আদা, হ দ, পািনক , থান িন ইত ািদ
চাল মড়া, িমি মড়া, ঁইশাক, লাউ ইত ািদ
ল, সােহব আ , চাল মড়া, িশম ইত ািদ
িশম, করলা, িঝংগা, বরব ইত ািদ
িঝংগা, করলা, ল, বরব ইত ািদ
পািন ক (লিতরাজ)
সিজনা, ক চকলা, েপ, য়ারা, আেপল ল/বাউ ল ইত ািদ
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ড়স,

বসতবািড়েত শাক-সি উৎপাদন মেডল:
বসতবািড়েত শাক-সি উৎপাদেনর িবিভ মেডেলর িববরণ িনে
পিরমাণ ও ধরন িবেবচনায় এেন মেডল/িব ােসর আংিশক বা সব

দয়া হল। এলাকা ও বসতবািড়র উপেযািগতা এবং জিমর
হণ করা যেত পাের।

কািলকা র মেডল (গেবষণা ল-কািলকা র/টাংগাইল):
বসতবািড়র আি নায় ৬x৬ িমটার মােপর বাগান তির করেত হেব। বাগােনর জ খালা
ান বেচ িনেত হেব। িনবািচত
জিমেত ৫ িমটার ল া ও ৮০ সিম চওড়া ৫ বড তির করেত হেব। পাশাপািশ ২ বেডর মােঝ ২৫ সিম চওড়া নালা থাকেব।
েত ক বেডর জ িনধািরত সি অ সরণ করেত হেব।
এ মেডেল হ চ েরর মা খািল জায়গায় ৫ বেড মাট ১৪ ধরেনর শাক-সি সারা বছর চাষ করা যায়। এ
অ া উৎপাদনেযা
ান বা স দেক িবেবচনায় আনা হয়িন।

ে

কািলকা মেডেল ফসল িব াস:
১
২
৩
৪
৫

থম খে র িব াস :
ি তীয় খে র িব াস :
তীয় খে র িব াস :
চ থ খে র িব াস :
প ম খে র িব াস :

লা/টেমেটা- লালশাক- লালশাক- ঁইশাক
লালশাক + ব ন- লালশাক- ড়শ
পালংশাক- র ন/লালশাক- ড টা- লালশাক
বা শাক- ি য়াজ বা গাজর- কলিমশাক- লালশাক
ব ধাকিপ – লালশাক- করলা- লালশাক

গেয়শ র মেডল (সমি ত উৎপাদন প িত, গেবষণা ল- গেয়শ র/পাবনা):
এ মেডেল বসতবািড়েক ৯ (নয়) উৎপাদন একক িবেবচনা কের সারা বছর ৩৩ ধরেনর সি ও ফল উৎপাদন করা যায়।
গেয়শ র মেডেল ফসল িব াস:
১

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

উ ু জিম

বড নং- ১ :
বড নং- ২ :
বড নয়- ৩ :
ঘেরর চাল
:
মাচায়
:
অফলা গাছ
:
আংিশক ছায়া
:
ত ােত ান
:
বড়ায়
:
বািড়র সীমানা
:
পিরত া জিম/বািড়র পছেন :

লা- ডাটা- ঁইশাক
বাধাকিপ- ব ন- লালশাক
টেমেটা- + পালংশাক- ঢড়স
দশী লাউ- চাল মড়া
দশী লাউ- িমি মড়া
সীম-বরব / করলা- িঝংগা- ল/ গাছ আ
ওলক / আদা/ হ দ/ মিরচ
পািন ক
করলা- বরব - করলা
েপ/ পয়ারা/ ল
ক চাকলা/ সিজনা
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হ চ েরর

সয়দ র মেডল (সমি ত উৎপাদন প িত, গেবষণা ল- সয়দ র/রং র):
এ মেডেল বসতবািড়েত ৭ (সাত) উৎপাদন একক িববচনা কের সারা বছর ২৮ রকেমর সি ও ফল উৎপাদন করা যায়।
সয়দ র মেডেল ফসল িব াস:
১

উ ু জিম

বড নং- ১
বড নং- ২
বড নং- ৩
বড নং- ৪
বড নং- ৫

২
৩
৪
৫
৬
৭

ঘেরর চাল
মাচা/ বড়াং
আংিশক ছায়া
ান
ত ােত ান
ঘেরর িপছেন/পিরত া
বািড়র সীমানায়

ান

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

লা- লালশাক- িগমা কলমী
ব ধা কিপ- ড টা- ধিনয়া
ব ন + লালশাক- পালংশাক- ঁইশাক
টেমেটা- + নাপাশাক- ড়স- লালশাক
র ন- পাট শাক- ড়স
লাউ – চাল মড়া
কর া - িঝংগা
আদা - হ দ
পািন ক
য়ারা, পাির, ক ঠাল, আম এবং নািরেকল
েপ

পািলমা মেডল (গেবষণা ল-পািলমা/টাংগাইল):
১

উ ু

২

ঘেরর চালা

৩

মাচা (ব েশর তির

৪

মাচার নীেচর জিম

৫

৬
৭

ান

র পাড়

ত ােত জিম
গােছর উপর

ট নং- ১ :
ট নং-২ :
ট নং- ৩ :
ট নং- ৪ :
চালা- ১
:
চালা- ২
:
মাচা- ১
:
মাচা- ২
:
মাচা- ৩
:
শ িব াস-১ :
শ িব াস-২ :
শ িব াস-১ :
শ িব াস-২ :
শ িব াস-৩ :
:
ীপার-১
:
ীপার-২
:
ীপার-৩
:

টেমেটা/ লা- ঢড়স- ইশাক
ব ন + লালশাক- ঁইশাক- ড়স + লালশাক
পালংশাক- িগমাকলমী- িগমাকলমী
ঝাড়সীম- ডাটা- ঁইশাক
বাির লাউ- ১/ ানীয় লাউ- চাল মড়া- চাল মড়া
িমি মড়া- চাল মড়া- চাল মড়া
বাির লাউ-১/ ানীয় লাউ- চাল মড়া- ল
বাির সীম-২/ ানীয় সীম- করলা- িচিচ া
দশী লাউ- িমি মড়া- চাল মড়া
আদা
হ দ
নিপয়ার ঘাষ
লাউ-মাষ কলাই
ক
লিতরাজ
মেট আ
মেট আ
০- ল- ল
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বের মডল (গেবষণা ল-রাজশাহী):
১

উ ু

রৗ

ল ান

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

ঘেরর চাল
মাচা
অফলা ে র উপর
র/খােলর পাড়
বড়া/মা র াচীর
আংিশক ছায়া ্ ান
বসতবািড়র ফ কা ান

সি িব ােসর সংি

বড নং- ১
বড নং- ২
বড নং- ৩
বড নং- ৪
বড নং- ৫

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

লালশাক + ব ন- িগমা কলমী- িগমা কলমী
পালং শাক- ঁইশাক- লালশাক
লা- কােটায়া ডাটা- পাট শাক
বা শাক- ড়শ – য়াজ + লালশাক
ঝাড় সীম- মিরচ- মিরচ
সীম/ লাউ- িমি মড়া/ শসা
সীম/ লাউ- িমি মড়া/ শসা/ বরব / গজ করলা
০- চাল মড়া/ গাছ আ -০
লাউ/সীম- ঁইশাক/িমি মড়া/গজ করলা/সিজনা- ০
০- সীম/ গজ করলা/ বরব / িঝ া
ধিনয়া পাতা- আদা/ হ দ/ মৗলভী ক - ০
ব ন/ য়াজ/র ন- লালশাক/ িগমা কলমী/ মিরচ/ ক চা কলা/

েপ, সিজনা

ি িববরণী:

সারণী- ১: জাত, বপন/ রাপন
শাক-সি র নাম জাত

বপন/ রাপণ
কাল

বীেজর পিরমাণ

বপন/ রাপণ
র

ফসল সং েহর গড়
ফলন
কাল (িদন)
( কিজ)

বাগােনর জ
িনবািচত ফসল
অ যায়ী
েযাজ

সারণী- ২: সার ব াপনা:
শাক-সি র নাম
বাগােনর
জ
িনবািচত ফসল
অ যায়ী েযাজ

গাবর

ইউিরয়া

এসিপ/িডএিপ

এমওিপ

িজপসাম

দ া

**** েয়াগ প িত:
সারণী- ৩: িবিভ ধরেণর ধান ধান পাকার আ মণ ও দমন ব া
শাক-সি র নাম
বাগােনর জ িনবািচত ফসল
অ যায়ী েযাজ

পাকার নাম

িতকর পযায়
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দমন ব া

বারণ

সারণী- ৪: িবিভ ধরেণর ধান ধান রাগ ও দমন ব া
শাক-সি র নাম
বাগােনর জ িনবািচত ফসল
অ যায়ী েযাজ

রােগর নাম

িতকর পযায়

দমন ব া

সি র চারা উৎপাদন কৗশল:(বাগােনর জ িনবািচত ফসল অ যায়ী েযাজ )
১। বীজতলার ান িনবাচন:

৭। বীজতলায় আ দন:

২। বীজতলা তির:

৮। চারার য :

৩। বীজতলার মা

শাধন:

৯। ি তীয় বীজতলায় চারা ানা র:

৪। বীজ শাধন:

১০। বীজতলায় চারার পাকা/ রাগ দমন:

৫। বীজ পরী াকরণ:

১১। চারা ক সিহ তা বধন:

৬। বীজ বপন

১২। চারা রাপণ:

ভাল চারার বিশ :
১। চারা াভািবক আকােরর অথাৎ বিশ বড়ও নয়, ছাটও নয়।
২। কমপে ৫/৬ পাতা

থাকেত হেব।

৩। িশকড় অ ত ও মা র দলায় জড়ােনা থাকেত হেব।
৪। রােগর সববকম ল ণ থেক
৫।

থাকেত হেব।

কা ও সেতজ চহারা থাকেত হেব এবং

৬। াভািবক স জ পাতা থাকেত হেব (অত ািধক গাঢ় স জ চারায় নাইে ােজন আিধক িনেদিশত, এই সব চারা তাই বল হয়)
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২. ভাসমান প িতেত সি ও মসলা চাষ
সসন পিরক না:














িমকা
ভাসমান বেড শাক-সি ও মসলা চােষর উে
ভাসমান বেড চাষ উপেযাগী ফসল
ভাসমান ধােপ ফসল চােষর িবধা
ভাসমান ফসল চােষর অ িবধা
ভাসমান বড তিরর প িত
বড তিরর ধাপস হ
ভাসমান বেড বীজ বপেনর সময়
ধােপর জ চারা তির
বল প িতেত বীজ বপন ও চারা তির
িবড়া প িতেত বীজ বপন ও চারা তির
ভাসমান ধােপ ফসেলর পিরচযা
ফসল সং হ প িত

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
বাংলােদেশ বষা মৗ েম অেনক জিম পািনেত তিলেয় থােক, িক জিম দীঘ জলাব তার িশকার হয় আবার কান কান এলাকা
জ য়ার-ভাটার কারেণও ািবত হয়। ফেল স সব জিমেত কান ফসল চাষ করা যায় না। এ সময় শাক-সি র া তাও থােক কম।
এ সব জিমেত ভাসমান প িতেত ধাপ তির কের স সব ধােপর উপের নানা ধরেনর সি চাষ করা যায়। এ ভাসমান চাষ প িত
দীঘ িদেনর রােনা। ান ভেদ এ প িত ‘ গ, ঝেথা’, ‘গাইেথা’, ‘বাইরা’, ‘ধাপ’ বা ‘ বড’ ানীয় নােম পিরিচত।

ভাসমান বেড শাক-সি ও মসলা চােষর উে


:

ব া ও জলাব বণ এলাকায় জলবা পিরবতন অিভেযাজন কৗশল িহেসেব ভাসমান সি ও মসলা উৎপাদন

ি

স সারণ করা


দেশর মবধমান জনেগাি র খা িনরাপ া িনি তকরণ, ি চািহদা রণ ও কমসং ােনর েযাগ ি করা



জলাব এলাকার পািনেত ব



িম িষ কােজ বহার করা এবং বষা মৗ েম সি ও মসলা চাষ স সারণ করা

িত ল পিরেবশ যমন- ি , ব া ও খরার সময় সি ও মসলা চাষ করা এবং ব ার সময় সি র বীজতলা তির কের
মৗ মী সি র চারা উৎপাদন িনি ত করা।
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ভাসমান বেড চাষ উপেযাগী ফসল:




ী কািলন সমেয় কলমীশাক, লাউশাক, ডাটাশাক, ডাটা, ড়স, বরব , িঝে , শসা, করলা, ব ন, িচিচ া, িমি
মড়া, ঁইশাক, চাল মড়া, পািন ক , হ দ চাষ করা যায়
শীতকািলন সমেয় পালংশাক, লালশাক, ধেনপাতা, ল স, লকিপ, ব ধাকিপ, ওলকিপ, াকিল, লা, গাজর, টেমেটা,
লাউ, সীম, িমি মড়া, ব ন, েবির, মিরচ, য়াজ, র ন, সিরষা ফসল চাষ করা যায়
এ ছাড়া ব ার কারেণ আগামিভি েত সি জাতীয় ফসল যমন- লাউ, সীম, িমি মড়া, চাল মড়া, ব ন, মিরচ,
টেমেটা এবং রাপা আমন ধােনর চারা উৎপাদন করা যায়।

ভাসমান ধােপ ফসল চােষর িবধা:















ব া ও জলাব এলাকায় জলবা পিরবতেনর অিভেযাজন কৗশল িহেসেব ভাসমান ধােপ সি ও মসলা চাষ এক
লাগসই ি
িন ও পিতত, জলম অনাবাদী জিমেক চােষর আওতায় আনা যায়
ায়ী জলাব এলাকায় (খাল, হাওর বা েদ) সারা বছর এ প িতেত সি ও মসলা উৎপাদন করা যায়
পিরেবশ বা ব ও জব প িতেত ফসল আবাদ করা যায়
মৗ ম শেষ ধাপ িচেয় র পিরমােণ জব সার উৎপাদন করা যায় যা অ ফসল উৎপাদেন বহার করা যায়
অিতির ি ও মৗ মী ব ায় ফসেল তমন িত হয় না
ব কম সার ও বালাইনাশক বহার কের সি উৎপাদন করা যায়
চােষর খরচ লনা লকভােব কম
কান সচ লােগ না
প ী অঞেলর দির জনেগাি র খা িনরাপ া ও ি র যাগান বাড়ােনা যায়
গিরব চাষীেদর আয় বােড়
জলাব এলাকার জলজ আগাছা ও ক ির পানা স বহার হয়
পািরবািরক মে কােজ লাগােনা যায়
একই জিমেত পিরকি তভােব মাছ, শাক-সি ও মসলা চাষ করা যায়ঃ

ভাসমান ফসল চােষর অ িবধা:









ব বিশ পািন হেল অেনক সময় ধাপ তিলেয় যায়
বিশ ােত অেনক সময় ধাপ ান ত হেয় যায়
জ যােরর পািন বা লবণা তায় ধােপর িত হয়
ধােপ েরর উপ ব বিশ হয়
সময়মত মানস
বীজ পাওয়া যায় না
মােঝ মােঝ রাগ ও পাকার আ মণ বেড় যায়
আ িনক কলােকৗশল বহার স েক ষকেদর আ হ কম
কান কান ােন াথিমক বড তিরর সময় পািনেত গে র ি হয়।
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ভাসমান বড তিরর প িত:
ক িরপানা, টাপা পানা, াওলা, িবিভ ধরেনর আগাছা, ধােনর খড় বা ফসেলর অবিশ াংশ

িত বহার কের ভাসমান ধাপ

তির করা যায়। তেব ক িরপানা িদেয় ধাপ তির করা উ ম। সাধারণত এক শতাংশ আয়তেনর ভাসমান বড তির করেত ায় ৫
শতাংশ জায়গার ক িরপানার দরকার হয়। ক িরপানা গাদা কের বড বা ধাপ তির করেত হেব। ক িরপানার বড তিরর পর তার
উপর এক র িব াল লতা (এক ধরেনর ঘাস জাতীয় আগাছা) িবিছেয় তার উপর ১৫-২০ সিম.

কের পচা টাপা

পানা/ক িরপানা বা কয়ার ডা (নািরেকেলর ছাবড়ার ড়া) িবিছেয় িদেত হেব। সাধারণত ভাসমান বেডর মাপ হয় ২০-২২ হাত
(১০ িমটার) ল া, ২.৫ হাত (১.২৫ িমটার) থেক ৪-৫ হাত (২ িমটার) চওড়া এবং পািনর উপের ২ থেক ২.৫ হাত (১ িমটার)
হেয় থােক। িনেচ বড বা ধাপ তিরর প িতর ধারাবািহকভােব বণনা করা হেলা:

বড তিরর ধাপস হ:
1. পািনেত ভেস থাকা ক িরপানার র যখােন ঘন, ল া ও ভরাট এমন জায়গা বেছ িনেত হেব। পািনর উপের ভেস থাকা
ক িরপানার া িতক র স ণ ন করা যােব না। তাহেল র সাজােনার সময় র এক মাটা হেলই ক িরপানা ভেস
চেল যােব।
2. ক িরপানার ঘন, ল া ও
েরর উপর এক িনিদ দেঘ র ব শ ফলেত হেব।
3. এরপর ব েশর উপর দ িড়েয় শরীেরর ভারসা
ক রেখ ’পাশ থেক ক িরপানা টেন এেন ব েশর উপর ের ের
সাজােত হেব।
4. ক িরপানার র সাজােনার সময় ক িরপানা পািনেত যভােব থােক সভােব ঘন কের অথাৎ খাড়া কের সাজােত হেব।
পরবত অেধক র সাজােনার সময় ক িরপানা উে া কের সাজােত হেব অথাৎ এর িশকড় উপেরর িদেক থাকেত হেব।
5. তারপর পা িদেয় চেপ চেপ
র তির করা হয় যােত কান াপ বা ফ কা জায়গা না থােক।
6. এরপর েপর উপের উেঠ েয়াজনীয় ক িরপানা েল মাপ অ যায়ী ধাপ তির করা হয়। ধােপর উপেরর অংশ
অেপ া ত ছাট ক িরপানা, িদ পানা, টাপা পানা দয়া ভাল।
7. ধােপর সােথ া িতক র িহেসেব পািনেত লেগ থাকা র বা বাড়িত অংশ ধারােলা দা বা হা য়া িদেয় কেট িদেত হেব।
8. লালশাক, ডাটা, পালং, লা ইত ািদর জ বেডর উপর পচা ক িরপানা (সামা সারােলা মা জব সার, েচা সার)
সােরর র িদেত হেব।
9. ব া, ঢউ বা জায়ার-ভাটার াত থাকেল বেডর মাঝামািঝ জায়গায় ব েশর ঁ বা বেডর চারপােশ ম িদেত হেব।

ভাসমান বেড বীজ বপেনর সময়:







জ -আষাঢ় মােস ভাসমান বড তির করা হেল স ন ন বেড ড়স ও িঝে এবং এর সােথ লালশাক, ঁইশাক,
পািনক লাগােনা যায়
আষাঢ- াবণ মােস তির করা ন ন বেড হ দ লাগােনা যায়
াবণ-ভা মােস টেমেটা, ব ন ও ওলকিপর চারা লাগােল কািতক-অ হায়ণ মােস আগাম ফসল তালা যায়
কািতক-অ হায়ণ মােস আগাম ভাসমান বেড মিরেচর চারা লাগােনা যায়
সারা বছরই ভাসমান বেড লালশাক ও িগমাকলমী চাষ করা যায়
ভাসমান বেড সারা বছর ফসল চাষ করা যায়।
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ধােপর জ চারা তির:
ধাপ তিরর পর তােত বীজ েন বা চারা তির কের তা লািগেয় ফসল উৎপাদন করা যায়। ধােপর জ সাধারণত ক িরপানা িদেয়
তির ‘বল’ বা দৗলায় চারা তির করা হয়। চারা তির করেত পচা টাপাপানা বা ক িরপানার মে অিতির পািন থাকেল তা িচেপ
ফেল িদেয় বল বা িবড়া তির করেত হেব। ােগও চারা তির করা যায়। িত বেল ২ , িবড়ায় ৩ এবং ােগ (মাদার জ )
৪-৭ বীজ নেত হেব। বল বা িবড়া েলােক সমতল উেঠােনর একপােশ বা মাচায় সািজেয় রাখেত হেব। মােঝ মােঝ ঝাঝির িদেয়
পািন িদেত হেব।

‘বল প িত’ ত বীজ বপন ও চারা তির:








চা ক িরপানা িদেয় নরম অব ায় ‘বল’ তির করা যায়
‘বল’ তিরর সময় আলেতা চাপ িদেয় অিতির পািন বর কের িদেত হয়
‘বল’ এর মে কাি ত বীজ িদেয় ছায়ােত রেখ িদেত হয়
‘বল’ িকেয় গেল মােঝ মােঝ পািন িছ েয় িভিজেয় িদেত হেব
সাধারণত এক ‘বল’ এর মে ২ কের বীজ দয়া হয়
চারার ‘বল’ তিরর এ কাজ সাধারণত ষেকর বািড়েতই করা হয়
চারার ‘বল’ এর মে বীজ অং িরত হওয়ার পর তা সািরব ভােব বেডর উপর াপন করা হয়

‘িবড়া প িত’ ত বীজ বপন ও চারা তির:









জলজ আগাছা বা ক িরপানার িশকড় িদেয় নরম অব ায় ‘িবড়া’ ও ‘ াগ’ তির করা হয়
‘িবড়া’ ও ‘ াগ’ তিরর সময় আলেতা চাপ িদেয় অিতির পািন বর কের িদেত হয়
‘িবড়া’ ও ‘ াগ’ এর মে কাি ত বীজ িদেয় তার উপর তাজা টাপা পানা িদেয় ছায়ােত রেখ িদেত হয়
সাধারণত এক ‘িবড়া’ ও ‘ াগ’ এর মে ২/৩ কের বীজ দয়া হয়, যােত ১ বীজ কান কারেণ অং িরত না হেলও
অপর অং িরত হেত পাের
‘িবড়া’ ও ‘ াগ’ িকেয় গেল মােঝ মােঝ পািন িছ য় িভিজেয় িদেত হয়
সাধারণত ১ িবড়া/ ােগ চারার িশকড় িবড়া ভদ কের বর হওয়ার আেগই বেড রাপণ আব ক
বিশ ছায়ােত রাখেল চারা বল হেব এবং আেলার িদেক যাওয়ার জ
েক যােব
রাগা া চারা বাছাই কের ফেল িদেত হেব।

ধােপ বীজ বানা ও চারা রাপণ প িত:
ভাসমান বড তিরর পর উপিরভাগ আবাদ উপেযাগী হেত ায় ১৫-২০ িদন সময় লােগ। বড তিরর পর তােত সাির কের সরাসির
বীজ বানা যায়। আবার বল বা িবড়ায় তির করা চারা িনিদ রে বেড রাপণ করা যায়। আদা, হ দ, ক
িত ফসল সরাসির
রাপন করা যায়। চারা ৫-৬ ইি হেল এবং িশকেড়র মাথা বল থেক বর হেলই (কােলা হওয়ার আেগই) বেড লাগােত হেব। িবড়া
বা ােগর চারা একে বেড় িনিদ পিরমাণ গত/জায়গা কের রাপন করেত হেব। িবড়া ােগর অ া বা রাগা া চারা রিগং বা
ফেল িদেত হেব। বল/িবড়ার আকার ছাট হেল পাে পচা ক িরর আ রণ িদেত হেব। ন ন আ রেণর সােথ ১-২ চা চামচ জব
সার েয়াগ করেল চারা তাড়াতািড় বাড়েব। চারা লাগােনার পর সামা পািন িদেয় চারা ও চারার গাড়া িভিজেয় দয়া আব ক।
চারা বিশ ল হেল বাউিন/জাংলা িদেত হেব।
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স তির বেডর উপর পচা ক িরপানা িদেয় ৩-৪ ইি
র তির কের সরাসির বীজ বপন বা চারা রাপন করা যায়। লালশাক,
পালংশাক, ধেন পাতা, ডাটাসহ অ া
বীেজর জ চারার বল তিরর েয়াজন হয় না। বীজ সরাসির বেড িছ েয় বা
লাইেন বপন করা যায়। সব ে বেডর উপর চা ক িরপানার এক র িদেয় তার উপর বীজ বপন বা চারা রাপন করা হয়।
অিধক ফলন পাওয়ার জ ভাসমান বেড ড়শ, টেমেটা, ব ন, কলিমশাক ইত ািদ ফসেলর সােথ আ -ফসল ও িম ফসল
িহেসেব িঝে , লালশাক, ঁইশাক, ধিনয়া, ডাটা িত চাষ করা যায়।

ভাসমান ধােপ ফসেলর পিরচযা:
ভাসমান ধােপ বীজ বপন বা চারা রাপেনর পর িক য বা পিরচযা করা দরকার। তা না হেল ভাল ফলন আশা করা যায় না। কম
পািন থাকেল পািনেত নেম েট েট ধাপ ও ফসেলর পিরচযা করা যায়। আব পািন অেনক সময় েচ িষত হয়। স সব
পািনেত নামেল শরীেরর িত হেত পাের, িবেশষ কের লকািন হয়। স ে ডা া, ভলা বা নৗকা বহার করেত হেব। পািনর
গভীরতা বিশ হেল কলা গােছর ভলা বা নৗকায় চেড় পিরচযা করা যায়। ভাসমান ধােপ ধারাবািহকভােব য সব পিরচযা করা
দরকার তা িনেচ উে খ করা হেলা:
1. ভাসমান ধােপর পচনশীল স হ ত পচােনার জ বীজ বপন বা চারা লাগােনার ১৫-২০ িদন পর িত বগিমটাের ১০
াম হাের ইউিরয়া সার পািনেত গােল বেড িছ েয় দয়া যেত পাের।
2. ভাসমান ধােপ আগাছা জ ােল তা হাত িদেয় পির ার কের িদেত হেব।
3. ভাসমান ধােপ সাধারণত কান রাসায়িনক সার দয়ার দরকার হয় না, তেব গােছর বাড়-বাড়িত ও ফলন কম মেন হেল
পািরশ ত মা ায় সার দয়া যেত পাের।
4. লাউ, িমি মড়া, সীম, বরব ইত ািদ লতােনা গােছর বাউিনর জ ধােপর পােশ বা মে কি ও ডাল-পালা ঁেত
িদেত হেব
5. অেনক সময় ধাপ তী ােত বষার পািনেত ভেস যেত পাের, সজ ব শ ঁেত বড েলা মা র সােথ আটেক রাখেত
হেব
6.
র ও হ েসর উপ ব িতেরােধর জ বড বা কেয়ক বেডর চারিদেক নট িদেয় িঘের িদেত হেব
7. ফসেল িবিভ রােগর আ মণ দখা িদেল রাগা া পাতা ফল বা অংশস হ হাত িদেয় েল ংস করেত হেব
8. িবিভ পাকা ভাসমান বেড ফসেলর িত করেত পাের, িবেশষ কের চারা অব ায় মড়ার লাল পাকা বা রড পামিকন,
িব ল মড়া, লাউ, িঝ া ইত ািদর িত কের। এরা চারার পাতা খেয় ন কের ও ছাট চারােক মের ফেল। এেদর
আ মণ কমােনার জ চারার পাতার উপের কেনা ছাই িছ েয় দয়া যেত পাের, েয়াজেন িনমপাতার রস চারা গােছ
করা যেত পাের। অ া পাকার মে জাব পাকা, ছাতরা পাকা, মাকড়, সাদা মািছ ইত ািদ আ মণ কের, িবিভ
লদা পাকাও পাতা খায়। এ সব পাকা-মাকড় িনয় েণর জ িত ১০ িলটার পািনেত ৩০-৪০ াম ড়া সাবান েল
আ া গােছ
করা যেত পাের। মড়া জাতীয় ফেলর মািছ পাকা িনয় েণর জ স ফেরামন ফ দ বহার করা
যায়।
9. ফসল সং হ শষ হেয় গেল ধাপ ভংেগ জব সার িহেসেব জিমেত ছিড়েয় িদেয় স জিমেত রাসায়িনক সার ছাড়াই
সফলভােব ফসল চাষ করা যায়
10. মৗ ম শেষ পািনর র িনেচ নেম গেল বড যিদ মা র উপর বেস পেড়, তেব স সব বড না ভংেগ তার িভতের
আ র বীজ বপন কের িবনা চােষ আ উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া, টেমেটা, লকিপ, ব ধাকিপ, ওলকিপ, ল স চাষ
করা যায়। এ সব ফসেলর ফলন অেনক ভাল হয়।
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ফসল সং হ প িত:
1.
2.
3.
4.

ভাসমান বেডর উপর সচরাচর উঠা যায় না, এ কােজ নৗকা বা কলা গােছর ভলা বহার করা হেয় থােক
ফসেলর ধরন ও েয়াজন েঝ স ােহ ২-৩ িদন ফসল তালা যায়
বাজােরর চািহদা অ যায়ী ভাসমান ধােপ ফসল লাগােনা ও সময়মত ফসল তালা উিচত
ফসল সং হ প িত িনে িচে দিশত হেলা:

িচ : ভাসমান বড হেত ফসল সং হ
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৩. িবষ

ও পিরেবশ বা ব প িতেত সি চাষ

সসন পিরক না:








িমকা
িবষ ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চােষর উে
িবষ ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চােষর েয়াজনীতা/
শাক-সি চােষ িবষি য়া জিনত ভােবর উৎস
বালাইনাশক ও অ া রাসায়িনেকর িতকর ভাব
িবষ ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চাষ কৗশল
স ফেরামন ফ দ বহার

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
বাংলােদেশর আবাদী জিমর এক িবশাল অংশ েড় আেছ শাক-সি চাষ। রিব, খিরপ-১ ও খিরপ-২ এই িতন মৗ েমর মে রির
মৗ েম শাক-সি র চাষ সবািধক এবং এ রিব মৗ েমই রকমারী শাক-সি র আবাদ হেয় থােক। শাক-সি চাষ অিধক লাভজনক
এবং অিধকাংশ শাক-সি অিত অ সমেয়র মে সং হ বা কতন করা যায়। শাক-সি র আবাদী জিম মশ স সািরত হে ।
িক এ কথা সত য, শাক-সি চােষ িনিবচাের রাসায়িনক সার, বালাইনাশক ইত ািদর বহার িতিনয়ত ি পেয় এমন এক
পযােয় এেসেছ যা বতমােন পিরেবশ এবং াণী ল িবেশষ কের জন াে র জ মারা ক মকীর কারণ হেয় দ িড়েয়েছ। এ জ ই
বাংলােদশসহ সারা িবে িবষ ও পিরেবশ বা ব প িতেত সি চােষর
উপ পির ি পাে ।

িবষ

ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চােষর উে






িবষ

:

রাসায়িনক ্ শাক-সি চাষ িন ৎসািহত কের জব চাষ ণালী উৎসািহত করা
পিরেবশ ও িতেক অ
রেখ শাক-সি উৎপাদেন ষেকর ান ও দ তা ি করা
াণী ল ও িতর ভারসা বজায় রেখ িনরাপদ শাক-সি র উৎপাদন উৎসািহত করা
বালাইনাশক এবং অ া রাসায়িনেকর িতকর ভােবর কারেণ মানব া হািন রাধ করা
উৎপািদত িনরাপদ শাক-সি র ানী ি র েযাগ ি কের বেদিশক বািণজ স সািরত করা।

ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চােষর েয়াজনীতা/




:

িবষ ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চাষ এখন সমেয়র দািব
বালাইনাশক ও রাসায়িনক বহােরর ফল থেক াণী ল, মানব া , পিরেবশ ও িতেক
রাখেত না পারেল
অিচেরই ভয়াবহ িবপযয় দখা িদেত পাের
পে র উ ম বাজার ব া ও কাি ত বাজার দর াি েত িবষ
ও পিরেবশ বা ব প িতেত উৎপািদত শাক-সি
িবেশষ
বহন কের।
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শাক-সি চােষ িবষি য়া জিনত ভােবর উৎস:






অ েয়াজেন ও মানিসক শাি র কারেণ বালাইনাশক, সার ইত ািদর বহার
মা ািতির ও িনিবচাের যখন-তখন বালাইনাশক, রাসায়িনক সার ইত ািদ েয়াগ
বালাইনাশক েয়ােগর পর িবষি য়ার ময়াদ উ ীণ হওয়ার েবই কতন, বাজারজাতকরণ ও খা িহেসেব হণ
িনবািচত বালাইনাশেকর পিরবেত খয়াল- িশমত অিনধািরত বা যথাযথ ব াপ িবিহন বালাইনাশক েয়াগ
বজ ও ষণ পািন ারা সচ েয়াগ ইত ািদ।

বালাইনাশক ও অ া রাসায়িনেকর িতকর ভাব:







িবষ

জীব চ মারা কভােব মকীর স ুিখন, এমন িক কান কান জািত ায় িবলীয়মান
মানব াে
িতকর ভাব ি ই নয়, নানািবধ অিনরাময়েযা রাগ- ািধর েকাপ ি
মা র া হািন এবং উৎপাদনশীলতা মা েয় াস
বা এবং ও -উপির পািন ষণ
পরাগায়ণ িবি ত হওয়ার কারেণ উৎপাদন াস
বেদিশক বািণজ িত ইত ািদ।

ও পিরেবশ বা ব প িতেত শাক-সি চাষ কৗশল:







ফসেলর রাগ িতেরাধী জাত িনবাচন
-সবল বীজ/চারা িনবচন
সমি ত ি ও ষম খা
ব াপনা (নাইে ােজন জাতীয় সােরর পিরিমত বহার)
মা শাধন ও পািরপাি ক ব াপনা
জব িষ ব া উৎসািহতকরণ
াইেকা-কে া ও াইেকা-িলেচট (কে া তিরর সময় হাউজ থেক িনগত তরল িনযাস) বহার: াইেকা-কে া
ি উপাদান স িবধায় রাগ দমেনর পাশাপািশ মা েত জব পদাথও সংেযাজন কের থােক।

আইিপএম/আইিসএম প িতেত শাক-সি চাষ উ

করণ ও কাযত এ প িতস েহর েয়াগ

 জব/ ভষজ বালাইনাশক বহার:







বািণিজ কভােব া জব/ ভষজ বালাইনাশক বহার
িনেমর পাতা, ছাল ও কাপড় কাচা সাবান ারা তির বালাইনাশক বহার: ২ কিজ িনেমর পাতা ও
১.৫ কিজ িনেমর ছাল থতেল ৫০ াম ড়া সাবােনর সােথ িমশােত হেব এবং তা ৫ িলটার পািনর
সােথ িমিশেয় আ েন াল দয়ার পর ১ িলটার পিরমাণ হেয় গেল নািমেয় ঠা া করেত হেব, এরপর
৯ িলটার পািনর সােথ িমিশেয়
করেত হেব। এেত সকল কার মািছ, িবটল জাতীয় পাকা, কীড়া
ও িবছা পাকা দমন করা যায়।
তাছাড়াও িনম পাতার ড়া, িনম বীজ, মহিগিন বীজ, িবষকাটালী ও ঢাল কলমী পাতা/কা , কেনা
মিরেচর ড়া, গ দা েলর িশকড়, আতা ও শরীফার পাতা ইত ািদ ারা তির ভষজ বালাইনাশক
বহার কের কাি ত ফল পাওয়া যায়।
উপকারী পাকা-মাকড় সংর ণ ও বংশ ি : উপকারী পাকা-মাকড় সংর ণ ও বংশ ি র েযাগ
ি কের া িতক দমন ব ায়
আেরাপ করা যায়।
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বােয়া-এেজে যমন- াইেকা ামা বালতা, াকন ইত ািদর বহার
স ফেরামন ফ দ বহার।

অ া

য সব িবষেয় খয়াল রাখেত হেব:








ত পির ার-পির রাখেত হেব
িবষ টাপ ও িবিভ ধরেনর ফ েদর বহার করেত হেব
ষম সার ও পািন ব াপনার মা েম বালাই এর েকাপ কমােত হেব
িনয়িমত ত পিরদশন কের বালাই দমেন স ক িস া িনেত হেব
হাত বাছাই এর মা েম আ া ডগা, পাতা বা ফল ংস কের বালাই এর াপকতা কমােত
হেব
সমকািলন চাষাবােদর ব া হণ করেত হেব
রাগ- পাকা ব াপনার জ সকল ষকেক একেযােগ মােঠ কাজ করেত হেব।
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৪. স

ফেরামন ফ দ

সসন পিরক না:












িমকা
স ফেরামন ফ েদর িবধা
ফেরামন ফ দা াপেনর উে
ফেরামন ফ দ তিরর উপকরণ
ফেরামন ফ দ তির
জিমেত ফেরামন ফ দ াপেনর সময়
ফেরামন ফ দ াপেনর হার
ফেরামন ফ দ াপন কৗশল
ফেরামন ফ দ ও টাপ পিরবতেনর সময়
ফেরামন ফ দ াপেনর পর করণীয়
ফেেরামন ফ দ বহােরর সতকতা

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
স ফেরামন হে এক ধরেনর জব রাসায়িনকপদাথ যা কান জািতর ী পাকা ক ক একই জািতর ষ পাকােক জনন
কােয আ করার জ
া িতকভােব উৎপ হয়। স ফেরামেনর গে
ষ পাকা আ হেয় ী পাকার সিহত িমিলত
হয়। ী পাকা ক ক িনঃ ত পদােথর গ
ি মভােব তির কের স ফেরামন ফ েদ বহার করা হয়। ফ দ সহজ লভ ও
স া ািদ িদেয় তির অথচ পাকা ধরার জ অত কাযকরী। ষেকর িনকট এ যা র ফ দ নােম পিরিচত।

স

ফেরামন ফ েদর িবধা:






এ মা ষ বা পিরেবেশর কান প িত কের না
স ফেরামন বহাের উৎপাদন খরচ অেনক কম হয়
ফসেলর িতকর পাকা কাযকর ভােব দমন হয়
বালাইনাশেকর িত পাকার িতেরাধ মতা তির হয় না
ফলন ি পায়।

ফেরামন ফ দা াপেনর উে




:

পাকার উপি িত মিনটিরং বা পযেব ণ করা
অিধক হাের ষ পাকা আটকােনা
পাকার জনন কােজ ব ধা ি করা।
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ফেরামন ফ দ তিরর উপকরণ:






স ফেরামন টাপ (িলউর)
এক াি ক বয়ম (ফ দ)
ফ দ মােঠ াপেনর জ ১/২
ড়া সাবান
পািন।

ঁ

ফেরামন ফ দ তির:
ফেরামন ফ দ তিরর জ সাধারণত িতন উপাদান েয়াজন হয় যমন- ফেরামন টাপ, এক ফ দ ( বয়াম) এবং ফ দ
াপেনর জ ১/২ ঁ । এ ফ েদ ২২ সিম. ল া চার কাণা িত বা গালাকার এক াি েকর পা বহার করা হয়। বয়ােমর
তলেদেশ ৩/৪ সিম. সাবান িমি ত পািন রাখেত হেব এবং পািনর ২/৩ সিম. উপের টাপ িলেয় রাখেত হেব।
থমত ায় িতন িলটার পািন ধারণ মতা ২২ সিম. গালকার বা চার কাণা িবিশ াি েকর পা ( বয়াম) এর উভয় পাে
পাে র িনচ বা তলা হেত ৪-৫ সিম. েত ি জাকাের কেট ফলেত হেব। ি েজর িনেচর বা সাধারণত ১০-১২ সিম. এবং
উ তা ১১-১২ সিম. হওয়া বা ণীয়।
ি তীয়ত সাবান িমি ত পািন সব সময় পাে র তলা হেত উপেরর িদেক কমপে ৩-৪ সিম. পয রাখা আব ক। পাে র
ঢাকনার মােঝ কােলা রং এর এক
প বসােনা থােক। েপর িনেচর িছে স তার ব ধা হয়। তােরর অপর মাথায় ফেরামন
স িলত উব (িলউর) এমনভােব ব ধেত হেব যন িলউর সাবান িমি ত পািন হেত ২-৩ সিম. উপের থােক। সতক থাকেত হেব
যন পাে র তলায় রি ত সাবান পািন িকেয় না যায়। যে র সােথ বহার করেল এক পা ( বয়াম) ২-৩ মৗ ম পয চলেত
পাের।

িচ : স
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ফেরামন ফ দ

জিমেত ফেরামন ফ দ াপেনর সময়:
ব ন ফসল: ব ন ফসেলর জিমেত সাধারণত চারা রাপেণর ২/৩ স াহ পর হেতই ব েনর ডগা ও ফল িছ কারী পাকার
আ মণ
হয়। অতএর ফসেলর এ পযায় হেতই ফ দ াপন করা আব ক। পাকা সফলভােব দমন করার জ শষবার ফসল
সং হ করা পয ফেরামন ফ দ জিমেত রাখেত হেব।
মড়াজাতীয় ফসল: মড়া জাতীয় ফসেলর কিচ ল বা কিচ ফেল মািছ পাকা আ মণ কের। তাই ল আসার সােথ সােথ
ফেরামন ফ দ াপন করেত হেব। মড়াজাতীয় সি র মািছ পাকা সফলভােব দমন করার জ শষবার ফসল সং হ করা পয
ফেরামন ফ দ জিমেত রাখেত হেব।
কিপজাতীয় ফসল: চারা লাগােনার ১২-১৫ িদন পর হেত পাকার ফেরামন ফ দ জিমেত াপন করেত হেব। পাকা সফলভােব
দমন করার জ ফসল সং হ শষ না হওয়া পয ফেরামন ফ দ জিমেত রাখেত হেব।

ফেরামন ফ দ াপেনর হার:
ফসল ও পাকা ভেদ িভ
ফেরামন ফ েদর নাম

একর িত সং া

িবএসএফিব
মড়া জাতীয় সি র মািছ পাকার ফ দ
ফেলর মািছ পাকার ফ দ
ােডাে রা পাকার ফ দ

িবঘা িত সং া

ফ দ থেক ফ েদর র

৪০

১৩-১৪

১০ িম.

৩২

১১

১২ িম.

৩২

১১

১২ িম.

১৮

৬

২৫ িম.

ফেরামন ফ দ াপন কৗশল:




াি েকর বয়ােমর ি েকাণাকা কিতত অংেশর মাঝ বরাবর তার িলেয় িদেয় ফেরামন িলউর/ টাপ
হেব
ফ েদর কিতত অংশ উ র িদক বরাবর খ কের লােত হেব
সি ফসেল গােছর উ তা বরাবর ফ াপন করেত হেব।

িলেয় িদেত

ফেরামন ফ দ ও টাপ পিরবতেনর সময়:



সাবধানতা ও যে র সােথ বহার করেল এক ফ দ ২-৩ মৗ ম পয বহার কর যায়
অিতির ি , রাদ বা বাতােস ফ দ ন হেত পাের, স ে দরী না কের জিমেত ন ন ফ দ াপন করেত হেব।

ফেরামন ফ দ াপেনর পর করণীয়:








িতিদন পযেব ণ করেত হেব
িতিদন ফ েদর পািন পরী া কের মের থাকা পাকা ফ েদর পািন থেক আ ল/কা িদেয় সিরেয় ফলেত হেব
৩/৪ িদন পর পর সাবান পািন পাে িদেত হেব
সাবান পািনর র সবদাই ৩-৪ সিম. রাখেত হেব
ফ টা বা িছ
ফ দ পিরবতন কের ন ন ফ দ িত াপন করেত হেব
সি ফসেলর ে গােছর ি র সােথ সােধ ফ দ েকও মা েয় উপেরর িদেক লেত হেব
িনিদ সময় পর িলউর পিরবতন করেত হেব।
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ফেেরামন ফ দ বহােরর সতকতা:





ব ন ও কিপ জাতীয় ফসেলর িলউর াপেনর সময় িলউর র খ কানভােবই খালা যােব না
িলউর কানভােবই পািনেত িভজােনা যােব না
ােকট কাটার পর পরই িলউর
বহার করেত হেব, কান েমই পরবত বহােরর জ রাখা যােব না
মড়া জাতীয় ফসেলর িলউেরর ােকট ি েজর নরমাল চ াের এবং ব ন ও কিপ জাতীয় ফসেলর িলউর িডপ
চ াের রাখেত হেব।
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৫. ধােনর ফলন পাথক কমােনা
সসন পিরক না:
িমকা
ফলন পাথক কমােনার ল
উে
ফলন পাথেক কারণ
ফলন পাথক কমােনার েযাগ
ফলন পাথক কমােনার কৗশল
ফলন পাথক কমােনার ি









সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
বাংলােদেশর িষ লত ধান উৎপাদন িভি ক, ফসলী জিমর শতকরা ৭০ ভােগরও অিধক পিরমাণ জিম ধান চােষর আওতা ।
এর ধান কারণ এ দেশর মা েষর ধান খা ভাত। দেশর জনসং া মা েয় ি পাে , আবািদ জিমর পিরমাণ কেম আসেছ
০.৭% হাের। বিধত জনসং ার খা চািহদা িমটােত েয়াজন অিধক পিরমােণ উৎপাদন। অথচ আবািদ এলাকা স সারেণর
েযাগ নই। কান কান ে ি পযােয়ও আবাদেযা জিমর স সারণ তা নয়ই, বরং সং িচত হেয় আসেছ। উৎপািদত
পে র লাভ- লাকসােনর িহসাব িমলােত অেনক সময় ষেকর নেম আসেছ হতাশা। খা চািহদার েয়াজন িমটােনার জ ই হউক
আর লাভ- লাকসােনর িহসাব িমলােনার জ ই হউক- আবাদেযা জিম স সারেণর েযাগ যেহ নাই ,সকল িক রই একমা
সমাধান ফলন পাথক কিমেয় িনেয় আসা অথাৎ উ িভি ক ফলন ি ।

ল :
অ র ভিব েত খা শ -ধান উৎপাদেন দেশর চািহদা িম েয়ও র ািন বািণজ

উে

ঢ় করা।

:





এনএ িপ২ ক ময়ােদ অথাৎ ২০২১ সােলর মে ধােনর ফলন পাথক ১৪% কিমেয় িনেয় আসা
ফলন পাথক কমােত পািরশ ত চাষ প িত স েক ষেকর ণ আ া অজন
যৗি ক িবিনেয়ােগর মা েম ষেকর আয় ি
ধান চাষেক লাভজনক িষেত পিরণত করা।

ফলন পাথেক র কারণ:






ফলন পাথক স ে সেচতনতার অভাব
উৎপাদন ি স ে সীিমত ান ও ি েয়ােগ
না দয়া
ি েয়ােগ দ তার ঘাটিত
দেশর হৎ এলাকায় ধারাবািহকভােব মানস তহীন বীজ বহার (িবেশষ কের exotic বীজ বহার)
া িতক েযাগ ও পিরবিতত জলবা অিভেযাজেনর সােথ অসংগিত ণ ও অপিরকি ত উৎপাদন ব া।
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ফলন পাথক কমােনার েযাগ:






গেবষণাগাের া ফলন থেক জাতীয়ভােব া গড় ফলন পাথক
মান
মাঠ পযােয় পিরচািলত স সারণ কায েমর ফলাফেল
তঃই ল ণীয় য, জাতীয়ভােব া গড় ফলন কাি ত
ফলেনর অেনক িনে
মাঠ পযােয় ষকেদর ম কার া ফলন তারত ও ফলন পাথক কিমেয় িনেয় আসার েযাগ সািরত কের
ল ণীয়, আমন ফসেলর ফলন পাথক বােরা ফসল অেপ া অিধক, কারণ িহেসেব িচি ত করা যায় য বােরা ফসেল
ি র েয়াগ মা া আমন ফসল হেত অিধক িচি ত ও যথাযথ
আউশ ফসলেক কম
ে র সােথ িবেবচনা এবং
ি
েয়ােগ অবেহলা, অথচ আউশ ফসেলর অ িমক
(Horizontal) ও উ িভি ক (Vertical) স সারেণর যেথ েযাগ িব মান।

ফলন পাথক কমােনার কৗশল:
 ফসল উৎপাদন ি স েহর যথাযথ ও সমি ত েয়াগ এবং ব াপনা
 িশ ণ ও মাঠ পযােয় স সারণ কায ম সফল বা বায়েনর মা েম ফসল উৎপাদন ি স ে ষেকর সেচতনতা
ি
 িনিদ িষ পিরেবশ উপেযাগী ি িনবাচন ও েয়াগ
 া িতক েযাগ ও জলবা পিরবতেনর িঁ ক মাকািবলা করেত স ম এমন ি
বহার
 আউশ ফসেল খরা বা েযােগ মাকািবলায় স রক সচ বা কাযকর ব া হেণর মা েম স ক সমেয় বপন/ রাপণ ও
যথাযথ পিরচযার ব া
 স ক ও মানস ত িষ উপকরণ িচি তকরণ এবং যথাযথ বহার।

ফলন পাথক কমােনার















ি :

মৗ েম চাষ উপেযাগী স ক ও আ িনক জাত িচি তকরণ
মানস ত বীজ িনবাচন ও বহার
বীজতলা ও ফসেলর জ িনবািচত জিম উ ম েপ তির
জব সার েয়ােগর মা েম মা র া
র া
মা পরী ার িভি েত ষম মা ায় সার েয়াগ
-সবল ও রাগ বীজ/চারা িনবাচন
িনবািচত জাত িনধািরত সময় সীমার মে বপন/ রাপন
িনধািরত বয়স সীমার চারা মে রাপণ এবং অিতির বয়েসর চারা রাপণ পিরহার
সময়মত আগাছা বাছাই ও যথাযথ পিরচযা
স ক সমেয় পিরিমত পিরমােণ সার ও সচ েয়াগ
েয়াগ ত সার- সচ, আগাছা বাছাই ও অ া পিরচযার সমি ত ব াপনা
স রক সচ এবং পািন িন াশন ব া
রাগ-বালাই ও পাকা-মাকড় দমেন আইিপএম/আইিসএম ও অ া কাযকর ব া হণ
স ক সমেয় কতন (৮০% ধান পাকার পর)।
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৬. ফসেলর পাকা দমেনর পিরেবশ বা ব প িত পািচং
সসন পিরক না:







িমকা
পািচং এর
পািচং এর কার
পািচং এর উে
পািচং এর স ক সময় ও র
পািখ য সকল পাকা খায়

ব াপনা

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
পািচং হেলা ফসেলর জিমেত পািখ বসার ব া করা। অেনক পািখ কীট-পত খেয় ষেকর অেনক উপকার কের থােক। মােঠ
িতকারক পাকা কিমেয় রাখার ে পািখ িবেশষ িমকা পালন করেত পাের এবং তােত পাকার বংশ রাধ হয়। ধান েতর
ধান পাকা খাদক পািখ হেলা- িফে , শািলক, দােয়ল, সাতভাই, ল ল, ামা ইত ািদ।

পািচং এর

:

পািচং এর ফেল িতকারক পাকা ংস হয় এবং পিরেবশ বা ব, স জ
আেরাপ কের আসেছ।

িষ স সারণ অিধদ র পািচং এর ওপর িবেশষ

পািচং এর কার: ত পািচং ও জীব পািচং

িচ : ত পািচং

িচ : জীব পািচং
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পািচং এর উে






:

জিমেত বসার ব া কের িদেল পািখ সহেজই ফসেলর িতকারক পাকা খেয় ংস করেত পাের
থম থেকই েত পাকার ত বংশ িব ার কিমেয় পাকার বসিত গড়েত না দওয়া
কীটনাশক বহার কমেব
উৎপাদন খরচ কমেব
পিরেবশ ষণ থাকেব।

পািচং এর স ক সময় ও র

ব াপনা:

 চারা রাপেনর পর পরই পািচং এর কাজ স
করেত হেব

েতর িবিভ ােন একের ১৮-২০ (৫ শতেক ১ ) িহেসেব গােছর ডালা বা ব েশর কি ঁেত িদেত হেব
 গােছর ডালা বা ব েশর কি ফসল হেত এমন উ তায় াপন করেত হেব যােত পািখ বেস উপর থেক পাকার অব ান
দখেত পায়।

পািখ য সকল পাকা খায়:
মাজরা পাকার মথ, পাতা মাড়ােনা পাকা, লদােপাকা, শীষকাটা লদােপাকা, ঘাস ফিড়ং, ল া ঁড় ঊর
ি পােরর মথ ও কীড়া, ফিড়ং, িবিভ িবটল পাকা ইত ািদ।
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া, স জ ঁড় লদােপাকা,

৭. ফল বাগান াপন
সসন পিরক না:












িমকা
ফেলর জািত ও জাত িনবাচন
জিম িনবাচন
চারা/কলম িনবাচন
িফ ল-আউট
চারা রাপেণর সময়
রাপণ র
মাদা তির
চারা রাপণ ও পিরচযা
গােছর ল/ ল/ফল ভা ন
বাগান ব াপনা

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
ি মােন ফল অিত উৎ । ফেল সব ধরেনর ি উপাদান কম বিশ রেয়েছ। ফল রা া বা কান কার ি য়াজাত না কের
সরাসির খাওয়া যায় িবধায় এেত িব মান সব
ি উপাদানই হণ করা স ব হয়। বাংলােদেশ ায় ৭০ ধরেনর ফল উৎপ
হেলও চািহদার লনায় মাট উৎপাদন অেনক িনে । ফেলর মাথািপ দিনক চািহদা গেড় কমপে ১১৫ াম, িক এ দেশ
মাথািপ দিনক াি মা ৫৯ াম, অথাৎ দেশর বতমান উৎপাদন থেক চািহদার ায় অেধক রণ করা স ব হে । কােজই ফল
চাষ স সারণ ও উৎপাদনশীলতা ি িবেশষ ে র সােথ িবেবচনায় িনেত হেব।
ফল বাগান াপেনর ে কান
থাকেল পরবত কােল তা সংেশাধন করা অস ব হেয় পেড়। ফল বাগান াপেন িনে াি ত
িবষয় েলা
সহকাের িবেবচনা করেত হেব:

ফেলর জািত ও জাত িনবাচন:



ফেলর জািত ও জাত িনবাচন সবেচেয়
ণ
এলাকা উপেযাগী ফেলর জািত ও জাত বেছ িনেত হেব।

জিম িনবাচন:





বিশর ভাগ ফেলর গাছ জলাব তা সহ করেত পাের না
কান কান ফল গাছ জলাব তা মােটই সহ করেত পাের না যমন- েপ
ব া বা ি র পািন দ ড়ায় না এমন জিম ফল চােষর জ িনবাচন করেত হেব
কািলন জলাব তা সহ করেত পাের এমন ফল বাগান মাঝাির জিমেত াপন করা যেত পাের।
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চারা/কলম িনবাচন:
চারার বয়স, রাগ-বালাই এর আ মণ, সেতজতা ইত ািদ িবষেয়র িদেক সতক ি রাখেত হেব। ভাল চারা/কলেমর ণা ণ:






িফ

চারা/কলম হেব ভাল জাত ও অ েমািদত উৎেসর সায়ন বা বীজ থেক উৎপ
চারা বয়স ১ বছেরর বিশ হেব না
চারা হেব রাগ ও পাকা-মাকড়
কলেমর চারা হেব ২-৩
-সবল শাখা
জাড় কলেমর চারার আিদেজাড় ও উপেজােড়র মে সংগিত থাকেত হেব এবং স কভােব জাড়া লাগেত হেব।

ল-আউট:



ফলজ
ব বষজীিব এবং হদাকার হওয়ায় িফ -আউট ও চারা রাপেণ িবেশষভােব য বান হেত হেব
সমতল িমেত বগাকার এবং পাহাড়ী জিমেত কে ার প িত অ সরণ করেত হেব।

চারা রাপেণর সময়:



ম বশাখ থেক ম আষাঢ এবং ভা -আি ন মাস বিশর ভাগ ফলজ
শীতকাল বা বষায় গাছ লাগােল
র হার ি পাওয়ার স াবনা থােক।

রাপেণর উপ

সময়

রাপণ র :



জাত এমন িক জািত ভেদ রাপণ র িভ হেত পাের
িনে কিতপয় ফল গােছর রাপণ র ও চাষ উপেযাগী এলাকা উে খ করা হেলা:

বাির আম (জাত িবেশেষ
র িভ হেব)
বাির িল

৮- ১০ িম. x ৮- ১০ িম. রাজশাহীসহ অ া এলাকা

বাির পয়ারা
বাির কমলা
বাির ল
বাির বাতািব ল
বাির মা া
বাউ ল
আেপল ল
কলা

৫ িম. x ৫ িম.
৩ িম. x ৩ িম.
২.৫ িম. x ২.৫ িম.
৫ িম. x ৫ িম.
৪ িম. x ৪ িম.
৪ িম. x ৪ িম.
৪ িম. x ৪ িম.

৮ িম. x ৮ িম.

অিধক উপেযাগী: বাির ১- রাজশাহী/পাবনা, বাির ২- দেশর
উ র বা ল, বাির ৩-সম দশ, বাির ৪-িদনাজ র/রং র
সম বাংলােদশ
দেশর উ র- ব ও ব অ ল
সম বাংলােদশ
সম বাংলােদশ
সম বাংলােদশ
সম বাংলােদশ
সম বাংলােদশ
সম বাংলােদশ

মাদা তির:



চারা রাপেণর ১৫-২০ িদন েব গত িচি তকরণ ঁ েক ক কের মাদা তির করেত হেব
বড় ও মাঝাির ে র জ ১ িম.x 1 িম. x ১ িম. এবং ছাট ে র জ ৬০ সিম. x ৬০ সিম. x ৬০ সিম.
আকােরর গত তির করেত হেব
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চারা রাপেণর ১০-১৫ িদন েব গেতর মা র সােথ অ েমািদত হাের জব ও অৈজব সার িমিশেয় গত ভরাট করেত হেব
মা েত রেসর অভাব থাকেল সচ িদেত হেব।

চারা রাপণ ও পিরচযা:



পিরকি ত িফ ল-আউট অ সরণ কের চারা রাপণ করেত হেব
চারা লাগােনার সময় ব সাবধােন এর গাড়ার টব/পিলেবগ/খড় অপসারণ করেত হেব যােত মা র বল ভে না যায়
চারা এমনভােব লাগােত যােত এর গাড়া একদম সাজা থােক এবং মা র বল মাদার উপেরর
থেক সামা িনেচ
থােক
এরপর হাত ারা আলেতাভােব মা িপেষ িদেত হেব চারা যােত হেল না যায় এবং এর গাড়া যােত বাতােস নাড়াচড়া
করেত না পাের সজ চারা লাগােনার পর পরই ঁ িদেত হেব ও তলী িদেয় ব ধেত হেব (চারা ও ঁ র মাঝখােন র
থাকেব)
েত ক গােছ বড়ার ব া থাকেব




চারা লাগােনার পর পরই গাড়ায় সচ িদেত হেব
চারা লাগােনার পর এক স াহ িতিদন এবং এরপর এক মাস পয ২-৩ িদন পর পর সচ িদেত হেব।






গােছর



ল/ ল/ফল ভা ন:
কলেমর গাছ রাপেণর পরবত বছর থেকই ল/ ল আসেত কের এবং অেনক ে সীিমত হাের ফলও হয়
গােছর বয়স ২-৪ বছর না হওয়া পয
ল/ ল বা কিচ ফল ভে িদেত হেব, তেব জাত স ে িনি ত হওয়ার জ
’এক ফল রাখা যেত পাের।

বাগান ব াপনা:
ডাল ছ টাইকরণ:





কলেমর গাছ রাপেণর পর এর গাড়ার িদক অথাৎ আিদেজাড় থেক ন ন ডাল বর হেত থােক, এ সব ডাল দখার সােথ
সােথ ভে িদেত হেব
বীেজর চারায় ধান কা উপেরর িদেক বাড়েত থাকেল কাি ত উ তায় গােছর ডগা েট িদেত হেব
িত বছর বযার শেষ মরা, রাগা া ও বল ডাল-পালা ক িদেত হেব
গাছ বিশ ঝাপােলা হেল অিতির ডাল-পালা ছ টাই কের আেলা-বাতাস চলাচেলর ব া করেত হেব।

আগাছা দমন:


বাগান সব সময় আগাছা

রাখেত হেব।

সার েয়াগ:



ফল গােছ সাধারণত ’বার সার েয়াগ করেত হয়
বষার েত বশাখ- জ মােস ’এক পশলা ি হওয়ার পর মা েত রস এেল ১ম িকি এবং বষার শেষ আি নকািতক মােস ি র পিরমাণ কেম এেল ২য় িকি র সার েয়াগ করেত হয়
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র বলায় য পয ছায়া পেড় তার থেক সামা ভতের নালা তির কের নালায় সার েয়াগ করা যেত পাের অথবা
গােছর গাড়ার ১-১.৫ িমটার বাদ িদেয় র বলায় য পয ছায়া পেড় সই এলাকায় সার িছ েয় কাদাল ারা িপেয়
বা চাষ িদেয় মা র সােথ িমিশেয় িদেত হেব
পয়ারা, ল জাতীয় গােছর ন ন ডােল ল ও ফল আেস, এ সব ে শীেতর শেষ মাঘ-ফা ন মােস আরও এক িকি
সার েয়াগ করা উ ম।

সচ ও িন াশন:



শীত ও ী মৗ েম িবেশষ কের ফল ধারেণর পর এবং ফেলর বাড় অব ায় ২-৩
বষা মৗ েম ত পািন িন াশেনর ব া করা জ রী।

সচ দান করা আব ক

রাগ-বালাই ও পাকা-মাকেড়র আ মণ এবং দমন ব া:


ফলজ গােছর িত াকােল বশ িক রাগ ও পাকা-মাকেড়র আ মণ পিরলি ত হয়, এ জ মােঝ মােঝই বাগান
পিরদশন করেত হেব এবং কাযকর দমন ব া হণ করেত হেব।

ভিজেট ভ ালফরেমশন:



হরেমােনর ভারসা হীনতায় অেনক সময় বাড় আম গােছর ডগায় অসং
ঁিড় দখা যায় এবং গােছর ি হত হয়
িতকার:
 আ া ডগা কেট ফলেত হেব
 ন ন পাতা আসার সময় াপথািলক এিস ক এিসড নামক হরেমান ২০০ িপিপএম হাের
কের এ সম া
কমােনা যায়।
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৮. ভািম কে া
সসন পিরক না:











িমকা
ভািম কে া কােজ ব ত েচা জািতর বিশ
ভািম কে া বা েচা সার তিরর উপকরণ
ভািম কে া বা েচা সার তিরেত যসব বজ বহার করা উিচৎ নয়
ভািম কে া াপেনর ান িনবাচন
ভািম কে া
ত ণালী
সতকতা
ভািম/ েচা কে াে র ি উপাদান
ভািম কে াে র উপকািরতা/ বিশ
ফসল অ যায়ী ভািম কে া
বহােরর পিরমাণ

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা:
িবিভ কার জব ব (উি দ ও ািণজ) িবেশষ জািতর েচার পাচন ি য়ার ফেল জিমেত েয়ােগর উপেযাগী য জব সার
পাওয়া যায় তাই ভািম কে া বা েচা সার। েচা ায় সকল ধরেনর জব পদাথই হণ করেত পাের এবং দিনক তার
শরীেরর সমপিরমাণ ওজেনর জব ব হণ কের থােক। েচা ধানত ব সাম ী উপর থেক িনেচ এবং িনচ থেক উপের েল
থােক। এসব কােজর সােথইে েচা সার তির হয়। সব জািতর েচা ভািম কে া তিরর জ উপেযাগী নয়, এ কােজ Red
worm/Red wigglers (Eisenia fetida) ব ল ব ত জািত। উপ
পিরেবেশ ভািম কে া তিরেত ৩০-৪০ িদন সময়
লােগ।

ভািম কে া কােজ ব তে েচা জািতর বিশ :









শীত ও ী উভয় আবহাওয়ায় েচ থাকার মতা
সব ধরেনর জব ব থেক খাবার হণ করার সামথ
রা েস িতর বা র আহার করার মতাস
অ া জািতর কেচ সােথ িমেলিমেশ বাস করার মতা
জব পদাথ পাওয়ার সােথ সােথ বা অ সমেয়র মে সি য় হেয় উঠার মতা
রাগ িতেরাধ করার মতা এবং িত ল পিরেবেশ িনেজেদর মািনেয় নয়ার মতা
ততার সােথ শারীিরক ি ঘটােনার মতা
িত ৩ মােস সং ায় ি ি ণ এবং বছের ১৬ ণ।
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ভািম কে া বা







গ , ছাগল, হ স- রিগর িব া ও নািড় িড়
তরকাির, কলাই, সিরষা, গেমরেখাসা
লতা-পাতাসহ পচা আবজনা, শহেরর আবজনা,
িষজ বজ /ফসল কাটার পর পেড় থাকা অংশ িবেশষ যমন- ধান ও গেমর খড়, ষ, িষ
গাবর াস তিরর উপজাত- ারী
িশ জাত বজ যমন-খা ি য়াকরণ কারখানার বজ ইত ািদ।

ভািম কে া বা














বহার করা উিচৎ নয়:
ল, ল , ক চা বা রা া করা মাছ,

াপেনর ান িনবাচন:

ছায়া
জায়গা, যখােন সরাসির েযর আেলা পড়েব না এবং বাতাস চলাচল কের
উপের ছাউিন িদেত হেব।

ভািম কে া


েচা সার তিরেত যসব বজ

য়ােজর খাসা, কেনা পাতা, মিরচ, মসলা, অ ি কারী বজ যমন- টেমেটা,
মাংেসর অবিশ াংশ ইত ািদ
অৈজব পদাথ যমন-পাথর, ইেটর করা, বািল, পিরিথন ইত ািদ।

ভািম কে া



েচা সার তিরর উপকরণ:

ত ণালী:

মা র পা , কােঠর বা , িসেমে র পা , পাকা চৗবা া বা মা র উপের েচা সার ত করা যায়; এক ৫-৬"/৩-২"
চৗবা া তির কের িনেল ভাল হয়
পা যাই হউক না কন উ তা ১-১.৫ ট হেত হেব এবং এর তলেদেশ িছ থাকেত হেব যােত কান েমই পাে পািন
জমেত না পাের
থেম চৗবা া বা পাে র তলেদেশ ৩ ইি বা ৭.৫ সিম. ইেটর করা, পাথেরর িচ ইত ািদ িদেত হেব
তার উপের ১ ইি বািলর আ রণ িদেত হেব যােত পািন জমেত না পাের
বািলর উপর গাটা খড় বা সহেজ পচেব এমন জব ব িবিছেয় িবছানার মত তির করেত হেব
এরপর আংিশক চা জব খাবার ছায়ােত ছিড়েয় ঠা া কের িবছানার উপর িবিছেয় িদেত হেব(***১)
খাবাের পািনর পিরমাণ কম থাকেল পািন িছ েয় িভিজেয় িদেত হেব যােত ৫০-৬০ শতাংশ পািন থােক
খাবােরর উপের া বয়
েচা গেড় কিজ িত ১০ কের ছেড় িদেত হেব, েচা েলা াথিমকভােব ি র থাকার
পর ১ িমিনেটর মে ই খাবােরর িভতের চেল যােব
এরপর ভজা চেটর ব া িদেয় জব ব /
েরা ির ঢেক িদেত হেব, ব ার পিরবেত নািরেকেলর পাতা ইত ািদও
বহার করা যায়
মােঝ মােঝ হালকা পািনর িছটা িদেত হেব, ল রাখেত হেব যােত অিতির পািন বহার না হয়
এভােব সেবা ২ মােসর মে ভািম কে া বা েচা সার তির হেয় যােব ( জব ব র উপেরর ের কালেচ বাদামী রং
বা চা এর মত দানা ছিড়েয় থাকেত দখেল ধের নয়া হয় েচা সার তির হেয় গেছ) (***২)।
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(***১)কে া তির করার পাে জব ব , গাবর, মা ও খামারজাত সার িনিদ অ পােত (৬ : ৩ : ০.৫ : ০.৫)
অথাৎ জব আবজনা ৬ ভাগ, ক চা গাবর ৩ ভাগ, মা ১/২ ভাগ এবং খামারজাত সার ১/২ ভাগ িমিশেয়
আংিশক পচেনর জ
পাকাের ১৫- ২০ িদন রেখ িদেত হয়। িনিদ সমেয়র পর ঐ িমি ত পদাথেক েচার
খাবার িহেসেব বহার করা হয়। সাধারণভােব ১ িমটার ল া, ১ িমটার চওড়া ও ৩ সিম. গভীর আয়তেনর
গত/পাে র জ ৪০ িকেলা াম খাবােরর েয়াজন হয়। এ রকম আয়তন িবিশে এক গত/পাে ১০০০ েচা
েয়াগ করা যেত পাের।
২
(*** ) থম িদেক কে া তির হেত সময় বিশ লােগ (৬০- ৭০ িদন), পরবত েত মা ৪০ িদেনই কে া তির
স
হয়। কারণ াে িরয়া ও েচা উভেয়র সং ার ি ঘেট।

িচ : Red worm ও ভািম কে া

সতকতা:



সাধারণতিপ ড়া, উইেপাকা, তেলেপাকা, রগী, র পািন এসব েচার বড় শ । এরােযন েচার কােছ আসেত পাের
সিদেক ল রাখেত হেব
অিতির পিরমােণ হ স- রগীর িব া বহার করা উিচৎ নয়, তােত েচার িত হেত পাের।

ভািম/ েচা কে াে র ি উপাদান:
উপাদান
নাইে ােজন
ফসেফট
পটািশয়াম
জব কাবন
পািন

শতকরা হার
১.০
১.০
১.০
১৮.০
১৫-২৫

েচা কে াে অ া কে াে র চেয় ায় ৭-১০ ভাগ ি মানেবিশ থােক।

ভািম কে াে র উপকািরতা/ বিশ :




ভািম কে া ি েণ উ মানস
পিরেবশ বা ব ও মা র া
র ায় অন িমকা রােখ
মা র াভািবক উ তা বজায় রাখেত সহায়ক ও মা র পািন ধারণ মতা ি কের
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মা র িবষি য়া কমােত সাহা কের
মা েত অ জীেবর সং া ি র ফেল মা র নট ও গঠন শি শালী হয়, যা গােছর িশকড় িব াের সহায়ক
য কান ফসেল বহােরর উপেযাগী
অ বর মা েক উবর কের
উৎপাদন ি য়া সহজ ও সময় কম লােগ
ষক িনেজই উৎপাদন করেত পােরন ইত ািদ।

ফসল অ যায়ী ভািম কে া

বহােরর পিরমাণ (স া ):

ফসল
েয়াগ মা া
ধান, গম, পাট
৪-৫ কিজ/শতাংশ
আ , ক , য়াজ, িরচ, হ দ, শাক- ৫-৬ কিজ/শতাংশ
সি , া
ফলদ, বনজ
১ কিজ/গাছ
কলা, েপ
১-২ কিজ/গাছ

েয়াগ প িত
জিম তিরর সময়
জিম তিরর সময়
গােছর গাড়ায় িরং কের
গােছর গাড়ার চারিদেক পিরখা কের
মা র সােথ িমিশেয় িদেত হেব
মাদা তিরর সময়

লাউ, মড়া, িচিচ া, শসা, িঝ া, ১ কিজ/মাদা
করলা, সীম, পটল, কাক ল
পান বরজ
৫-৬ কিজ/শতাংশ
মৗ মী ল

মা দয়ার সময় মা র সােথ িমিশেয়
িদেত হেব
জিম তিরর সময়

৪-৫ কিজ/শতাংশ

উপসংহার:
মা র া
র া, উৎপাদনশীলতার উ য়ন, জব িষ, পিরেবেশর ভারসা র া ইত ািদ িবষেয় সেচতনতা ি র সােথ সােথ
ভািম কে াে র
ও উ েরা র ি পাে । ভািম কে া উৎপাদন ও বহাের সকলেক অিধক অ নী িমকা পালেন
উৎসাহী হেত হেব।
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৯. ইক কে া
সসন পিরক না:







ইক কে া
ইক কে া
ত ণালী
ইক কে াে
ইক কে াে
ইক কে া

িক?
তিরর উপকরণ
র েয়াগমা া
র ি মান
বহােরর উপকািরতা

সসন সহায়ক ত পি :
ইক কে া িক?
ইক কে া হেলা অিত অ সমেয় (মা ১৫ িদেন)
ইক কে া

ত ত ও বহার উপেযাগী উ

ি মান স

জব সার।

তিরর উপকরণ:

খল, কােঠর ড়া বা চােলর ঁড়া ও অধপচা গাবর বা হ স- রিগর িব া।

ত ণালী:












র ের খেলর ড়া, কােঠর ড়া বা চােলর ঁড়া এবং অধপচা গাবর বা হ স- রগীর িব া - ১ : ২ : ৪ অ পােত
উ ম েপ িমশােত হেব।
িম েণ পিরমাণমত পািন িদেয় এমনভােব ‘কাই’ তির করেত হেব যােত কাই ারা তির বল সাধারণভােব ভা েব না,
িক এক িমটার উপর থেক ছেড় িদেল ভে যােব।
িম ণ প কের এমনভােব রেখ িদেত হেব যােত িম েণর অভ ের জলীয় বা আটেক পচনি য়া সহজতর হয়।
িত প ৩০০- ৪০০ কিজর মে হেল ভাল হয়।
িত েপর জ
ব ত উপকরণস হ একবাের না িমিশেয় ৩/৪ বাের উ ম েপ িমশােত হেব।
শীতকােল েপর উপের ও চারিদেক চেটর ব া িদেয় ঢেক িদেত হেব; বষাকাল হেল ি র পািন থেক প েক র া
করার জ পিলিথন বহার করেত হেব, ি থেম গেল পিলিথন সিরেয় ফলেত হেব।
প তিরর ২৪ ঘ া পর থেক েপর তাপমা া বাড়েত থাকেব এবং ৪৮- ৭২ ঘ ার মে ৬০- ৭০০ সঃ তাপমা ায়
পৗঁছেব; এ সমেয় েপ হােতর আ ল েবশ করােল যিদ অসহনীয় তাপমা া অ ত হয় তেব ধারণা করা যেত পাের য
েপর তাপমা া ৬০-৭০০ সঃ এর মে রেয়েছ যার ফেল িম ণ েড় ন হেয় যেত পাের।
তাপমা া কমােনার জ প ভে এবং উলট-পালট কের এক ঘ ার জ ঠা া করেত হেব; অতঃপর নরায় েবর
ায় প তির করেত হেব, েয়াজন হেল পিরমাণমত পািন িমশােত হেব।
অ পভােব ৪৮- ৭২ ঘ া পর পর প ভে উলট-পালট করেত থাকেল ১৫ িদেনর মে ই িম ণ রঝের কনা ও
কােলা বাদামী বণ ধারণ করেব।
রঝের কনা ও কােলা বাদামী রং এর িম ণ ই হল জিমেত বহার উপেযাগী উ মমােনর ইক কে া সার।
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ইক কে াে র েয়াগমা া:




জিমর উবরতা ও ফসল ভেদ িত শতাংেশ ৬- ১০ কিজ ইক কে া সার বহার করেত হয়। ফসেলর জিম তিরর
সময় িত শতাংেশ ৬ কিজ এবং িশ পযােয় সেচর েব ২ কিজ কের েয়াগ করা যেত পাের।
সি ফসেলর ে জিম তিরর সমেয় িত শতাংেশ ৬ কিজ এবং িরং বা নালা তির কের উপির েয়াগ িহেসেব ১
কিজ বেড েয়াগ করা যেত পাের।
ইক কে া েয়ােগর পর েয়াজন দখা িদেল সচ েয়াগ করেত হেব।

ইক কে াে র ি মান:


ইক কে াে রেয়েছ নাইে ােজন- ২.৫৬%, ফসফরাস- ০.৯৮% ও পটািশয়াম- ০.৭৫%। এ ছাড়াও পাওয়া যায়ক ালিসয়াম, াগেনিসয়াম ও িবিভ কার গৗণ খা উপাদান।

ইক কে া





বহােরর উপকািরতা:

ইক কে া
বহােরর ফেল মা েত বাতাস চলাচল ি পায়
অ জীেবর ি য়া বাড়েত থােক
ফসেলর জ েয়াজনীয় নানািবধ খা উপাদান সহজ লভ হয়
আশা প ফলন পাওয়া যায় এবং ণগত মানস
প উৎপাদন স ব হয়।
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১০. কে া সার
সসন পিরক না:





কে া সার িক এবং বহােরর েয়াজনীতা
কে া সার েতর উপকরণ
প বা গাদা প িতেত কে া সার তির
গত প িতেত কে া সার তির

সসন সহায়ক ত পি :
কে া সার িক এবং বহােরর েয়াজনীতা:
কে া সার এক ধরেণর উৎ মােনর জব সার। জব উৎেসর উপকরণ বহার কের এ সার ত করা হয়। মা র গঠন,
িত, ও উবরতা উ য়েনর মা েম উৎপাদনশীলতা ি এবং পিরেবশ সংর েণ কে া সােরর
অপিরসীম। বতমান সমেয়
জব িষেত
ােরােপর সােথ সােথ কে া সার বহােরর েয়াজনীয়তাও ি পাে । কে া সার বহােরর মা েম
রাসায়িনক সােরর ওপর িনভরশীলতা অেনকাংেশ কিমেয় আনা যায়।

কে া সার




েতর উপকরণ:

ক িরপানা-এক উৎ উপকরণ
আগাছা, শে র অবিশ াংশ, লতাপাতা, জংলা, পালােনর উি ইত ািদ
এক মা উপকরণ িদেয় কে া সার তির করা যায়, তেব িবিভ
ণগতমান উ ম।

কার উপকরণ িদেয় তির কে া

সােরর

প বা গাদা প িতেত কে া সার তির:
ান িনবাচন ও াথিমক






িত:

বসত বািড়র আেশ-পােশ, েতর ধাের, র বা ডাবার পােশ এমন এক
ান িনবাচন করেত হেব, যখােন পািন
জমার স াবনা নই
ান র িন াংশ িদেয় যােত সার বা ল পদাথ গিড়েয় অ চেল িগেয় অপচয় না হয় স িদেক ল রাখেত হেব
গাদার উপর চালা দয়া উ ম, স ব না হেল গােছর িনেচ গাদা তির করা যেত পাের
মা র উপের ৩ িমটার দঘ , ১.২৫ িমটার
ও ১.২৫ িমটার গাদা তির করেত হেব, িবেধ অ যায়ী গাদার দঘ
কম/ বিশ করা যেত পাের
বিণত পিরমােপর বড়া তির কের কে া এর প তির করেল কােজর িবধা হেত পাের।
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গাদায় র সাজােনা:







থেম ক িরপানা ও অ া আবজনা ফেল ১৫ সিম.
র সাজােত হেব (তাজা বা স জ ক িরপানা িদেয় কে া
তির করা উিচৎ নয়, তােত পটাশ ও নাইে ােজন উপাদান ন হেয় যাওয়ার স াবনা থােক, র সাজােনার আেগ
ক িরপানা িক টা িকেয় নয়া উিচৎ)
ক িরপানা ও অ া উপকরণ ল া হেল ১৫ সিম. কেরা কেরা কের কেট িনেয় র করেত হেব
েরর উপের ২০০ াম ইউিরয়া ও ২০০ াম এসিপ সার িছ েয় দয়ার পর েরর উপিরভাগ ২.৫- ৫ সিম.
কের
গাবর এবং কাদা/ দা- শ মা র েলপ িদেত হেব, এেত পচন ি য়ার গিত বেড় যায়
১.২৫ িমটার না হওয়া পয একই ভােব ১৫ সিম.
র সািজেয় ইউিরয়া ও এসিপ িদেয় তার উপর গাবর ও
মা র আ র িদেত হেব
গাদার উপর যিদ চালা দয়া স ব না হয়, তেব গাদা তির শষ হেয় গেল গাদার উপিরভােগ মা র লপ িদেত হেব যােত
অিত ি র সময় ভতের ি র পািন কেত না পাের এবং অিত রােদ িকেয় না যায়।

কে াে র গাদা পরী া:








কে াে র গাদা তিরর কাজ শষ করার পর ায় স াহ খােনক পর এক শ কা গাদার মাঝখােন িকেয় দখেত
হেব য গাদা অিতির িভজা িকনা
অিতির িভজা হেল এক শ কা ারা গাদার উপের মােঝ মােঝ িছ করেত হেব যােত কের গাদার িভতের বাতাস
েবশ করেত পাের
২-৩ িদন পর গত েলা মা িদেয় ব কের িদেত হেব
গাদা অিতির িকেয় গেল গাদার উপের িছ কের মােঝ মােঝ পািন বা তরল গা-চনা ঢেল গাদা িকেয় যাওয়ার ভয়
থােক না
পযা পিরমাণ গা-চনা, গাবর, ইউিরয়া বহার কের থাকেল আ মািনক ৩ মােসর মে কে া জিমেত বহার
উপেযাগী হয়, আর এ েলা কম বহার করেল এবং আবজনা/উপকরণ অেপ া ত শ ধরেনর হেল আরও এক মাস
সময় বিশ লাগেত পাের
আবজনা/উপকরণ চেল সর বা কােলা বণ ধারণ কের এবং আ েল চাপ িদেল যিদ ঁড়া হয়, তাহেল েত বহার
উপেযাগী হেয়েছ বেল মেন করেত হেব।

গত প িতেত কে া সার তির:







কে া কম ি পাত এলাকায় বা কেনা মৗ েম গত প িতেত কে া সার তির করা উিচৎ
এক িমটার থেক ১.২৫ িমটার , পৗেন এক িমটার গভীর ও েয়াজন মত দেঘ র এক গত তির করেত হেব,
গেতর মােঝ একিদেক ঢা রাখা যেত পাের
র সাজােনার আেগ গেতর তলায় িক খড়, কংকর, বািল িমিশেয় িপ েয় নয়া ভাল, শাষণকারী র িহেসেব িক খড়
িবিছেয় নয়া যায় (এ েলার অভােব গাবর গালা কাদামা িদেয় গেতর তলা ও চারপাশ লপ িদেয় িনেত হেব)
গেতর চারপাশ সামা
কের আইল িদেয় িনেত হেব
অতঃপর ের ের ববৎ উপকরণ িবেছেয় িদেত হেব
গত প িতেত কে া সার তিরেত সময় িক টা কম লাগেত পাের।
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১১. খামারজাত সার
সসন পিরক না:





খামারজাত সার িক?
খামারজাত সার েতর উপকরণ
খামারজাত সােরর
খামারজাত সােরর ত ণালী

সসন সহায়ক ত পি :
খামারজাত সার িক?
বািড়র বা খামােরর গাবরসহ অ া জব আবজনা যমন-ফসেলর পিরত অংশ, গায়াল ঘেরর আবজনা, বািড়-ঘেরর জব
আবজনা, রা াঘেরর উি াংশ, হ স- রগীর িব া ইত ািদ এক িনিদ ােন চালার িনেচ গেত জিমেয় িচেয় য মানস ত জব
সার ত হয় তােকই খামারজাত সার বেল।

খামারজাত সার


েতর উপকরণ:

গাবর, বািড়-ঘেরর আবজনা, গা-চনা, হ স- রগীর িব া, রা া ঘেরর উি াংশ, ফসেলর অবিশ াংশ, গােছর ঝরা পাতা,
ছাট ডাল-পালা অথাৎ এক বািড় বা খামােরর সকল কার জব আবজনা খামারজাত সােরর উপকরণ িহেসেব বহার
করা যায়।

খামারজাত সােরর








:

মা েত জব পদােথর পিরমাণ ি কের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়
মা র সকল কার ভৗত ণাবলী যমন-পািন ধারণ মতা, বা চলাচল মতা, মা র রং, মা র নট ইত ািদ উ ত
কের
মা র অ জীেবব কাযকািরতা বাড়ায়
মা র ি ণ বািড়েয় মা েক উবর কের
রাসায়িনক সােরর সা য় কের
রাসায়িনক সােরর কাযকািরত ি কের
বসত বািড়র আবজনা পির কের া পিরেবশ ি েত সহায়ক।

খামারজাত সােরর

ত ণালী:

গত তির ও চালা তির:



খামারজাত সার তিরর জ বসত বািড়র যখােন গাশালা আেছ তার পােশ জায়গায় এক ান িনবাচন করেত হেব
িনবািচত ােন ৩.৩০ িমটার দঘ ও ১.৫০ িমটার
িবিশ জায়গায় ১ িমটার গভীর কের এমন ভােব ২ গত করেত
হেব যােত কের িত গেতর আয়তন ১.৫০ িমটার x ১.৫০ x ১.০০ িমটার হয় এবং ই গেতর মাঝখােন ৩০ সিম.
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চওড়া এক মা র দয়াল থােক (গেতর দয়াল িক টা slope কের কাটেত হেব যােত গেতর পাশ থেক মা ভে
গত ভরাট হেয় না যায়)
গেতর চারিদেক ৩০ সিম. কের মা র আইল িদেত হেব যােত কের ি র পািন গেতর িভতর েবশ করেত না পাের
এরপর ব েশর ঁ ও চালা তিরর উপকরণ বা ন িদেয় গেতর উপর এমন ভােব চালা তির করেত হেব যােত রাদ বা
ি র পািন গেত েবশ করেত না পাের।

সার তির:










গাবর, বািড়-ঘেরর আবজনা, গা-চনা, হ স- রগীর িব া, রা া ঘেরর উি াংশ, ফসেলর অবিশ াংশ, গােছর ঝরা পাতা,
ছাট ডাল-পালা ইত ািদ যখন যা িক বািড়েত পাওয়া যায় তা িদেয় আে আে এক গত ভরেত হেব
গত ভের গেল উপেরর তাজা আবজনা উে িনেচ িদেয় কাদা মা র েলপ িদেয় তা ঢেক িদেত হেব
পচেনর কাজ রাি ত করার জ কাদা মা িদেয় ঢেক দয়ার আেগ এক
ইউিরয়া সার আবজনার মে িছ েয়
িদেত হেব, গেত গাশালার
েবেশর ব া থাকেল ভাল হয়
এরপর ি তীয় গত েত আবজনা ফেল ভরেত হেব এবং েবর ায় মা িদেয় ঢেক িদেত হেব
এক থেক দড় মােসর মে থম গেতর আবজনা পেচ সাের পিরণত হেব (উপাদান ভেদ সময় িক টা কম/ বিশ হেত
পাের)
এভােব ৩-৪ মােসর মে ’ গেত এক চ সার তির হেব
থম গেত সার তির স
হেল তা সিরেয় িনেয় জিমেত বহার বা িবধাজনক ােন পিলিথন িদেয় ঢেক েয়াজেনর
সময় বহােরর জ রেখ িদেত হেব
খািল গেত নরায় আবজনা ফলা করেত হেব
এভােব মাগত ’গেত সারা বছর খামারজাত সার ত হেত থাকেব।

১.৫ িমটার

১.৫ িমটার

চাির পােশর ৩০ সিম.
1.5 িম ার

’গেতর মােঝ ৩০ সিম.
গভীরতা ০১ িমটার

মাট দঘ ৩.৩০ িমটার

িচ : খামারজাত সার তিরর গত
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আইল
দয়াল

12.আউশ ও রাপা আমনফসেল পিরবিতত জলবা উপেযাগী ন ন জােতর চাষাবাদ
সসন পিরক না:


িমকা
আউশ ধান
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি

ধান ৬৫
ধান ৫৫
ধান ৪৩
ধান ৪২

সসন সহায়ক ত পি :
িমকা
বাংলােদেশর ধান খা শ
এবং জােতর বিশ

ধান। খিরপ ১, খিরপ ২ এবং রিব এ িতন মৗ মই ধান চােষর উপেযাগী। ধােনর মৗ মিভি ক জাত

িভ তর। জলবা পিরবতেনর কারেণ অসমেয় অিত ি , ব া, খরা, িণঝড়, উপ লীয় াবন- জ য়ার-ভাটা-

লবণা তা ইত ািদর ভােব সকল মৗ েমই ধান খা শ

ধান উৎপাদেন কম- বিশ িঁ কর েখা িখ হেত হয় এবং ায় সকল

সময়ই অ াত আশংকায় িদন ণেত হয়। এ অব া থেক পির াণ পেত খিরপ ১ মৗ েম চাষ ত আউশ ধান, খিরপ ২ মৗ েম
আমন এবং রিব মৗ েম চাষ ত বােরা ধােনর ন ন ন ন জােতর উ াবন ঘেটেছ, যা পিরবিতত জলবা েত চাষ উপেযাগী, েযাগ
সহনশীল এবং অিধক উৎপাদন ম। িনে আউশ ও আমন ধােনর পিরবিতত জলবা উপেযাগী িবিভ জােতর চাষাবাদ স িকত
িববরণ দ হেলা:

আউশ ধান
জাত: ি ধান ৬৫:

জােতর বিশ :






জীবনকাল

িবধান ৬৫ বানা আউশ মৗ েম খরা
৮৮- ১০০ িদন।
সহনশীল জাত
গােছর উ তা ৯০-৯৫ স.িম
চাল মাঝাির িচকন ও সাদা এবং ভাত
ঝরঝের
ধান গাছ লনা লকভােব খােটা ও শ
হওয়ায় হেল পেড় না
শীষ থেক ধান সহেজ ঝের পেড় না
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বপন/ রাপেণর সময়

সরাসির বীজ বপন:
১৫ চ - ১৫ বশাখ

কতেনর সময়

ফলন
ম.টন/ হ র

১৫ আষাঢ- ১৫ ৩.৫- ৪.০ টন
াবণ

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
১৭



এসিপ
১৩

এমওিপ
১১

িজপসাম
১৩

িজংক সালেফট
০১

সবেশষ জিম চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজপসাম এবং িজংক সালেফট একসােথ েয়াগ করা উিচত।
ইউিরয়া সমান িতন িকি েত; যথা- বপেনর ১৫ িদন পর ১ম িকি , ২৫ িদন পর ২য় িকি এবং ৩৫ িদন পর ৩য় িকি
েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা: আগাছা দমন, সচ ও বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৫৫:
জােতর বিশ :






ি ধান ৫৫ ম ম মা া লবণ (৮-১০
িডএস/িমটার ৩ স াহ পয ) সহনশীল ও
খরা সিহ জাত
গােছর উ তা ১০০ সিম.
চাল ল ামাঝাির িচকন ,
চােল া েনরপিরমাণ ৮%৩.

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
৭



জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

১০০ িদন।




এমওিপ
১০

বীজতলায় বীজ
বপন:৫- ১৭ বশাখ
২০-২৫ িদন বয়েসর
চারা ২০x১৫ সিম.
রে লাগােত হেব।

কতেনর সময়

ফলন
ম.টন/ হ র

৩০ াবণ-২০
ভা

িজপসাম
৫

৫.০ টন

িজংক সালেফট
০.৭

সবেশষ জিম চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজপসাম এবং িজংক সালেফট একসােথ েয়াগ করা উিচত।
ইউিরয়া সমান ই িকি েত; ১ম িকি জিম শষ চােষর সময় এবং ২য় িকি চারা রাপেণর ৩০-৪০ িদন পর উপির
েয়াগ করেত হেব। ইউিরয়া সার েয়ােগর পর মা র সােথ িমিশেয় িদেত হেব।

অ া পিরচযা: আগাছা দমন, সচ ও বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৪৩:
জােতর বিশ :





জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

জাত ি ব ল ও খরা বণ উভয় অ েলর
১০০ িদন। 
উপেযাগী (খরা সিহ )
গােছর উ তা ১০০ সিম.

কা বশ শ বেল সহেজ হেল পেড় না
শীেষর উপিরভােগ ২-৪
ঙ দখা যায়।
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বীজ বপন: ১০ চ -১০
বশাখ
বীজ ৩ ভােব বপন করা
যায়: সরাসির িছ েয়,
সাির কের ও িডবিলং (২০
সিম. রে ) প িতেত

কতেনর সময়

২০ আষাঢ-২০
াবণ

ফলন
ম.টন/ হ র
৩.৫ টন

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
৭



এমওিপ
১০

িজপসাম
৫

িজংক সালেফট
০.৭

সবেশষ জিম চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজপসাম এবং িজংক সালেফট একসােথ েয়াগ করা উিচত।
ইউিরয়া সমান ই িকি েত; ১ম িকি জিম শষ চােষর সময় এবং ২য় িকি চারা রাপেণর ৩০-৪০ িদন পর উপির
েয়াগ করেত হেব। ইউিরয়া সার েয়ােগর পর মা র সােথ িমিশেয় িদেত হেব।

অ া পিরচযা:আগাছা দমন, সচ ও বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৪২:
জােতর বিশ :






জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

জাত ি ব ল ও খরা বণ উভয় অ েলর
১০০ িদন। 
উপেযাগী (খরা সিহ )
গােছর উ তা ১০০ সিম.

কা বশ শ বেল সহেজ হেল পেড় না
শীেষর উপিরভােগ ২-৪
ঙ দখা যায়
চাল মাঝাির মাটা ও সাদা।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
৭



এমওিপ
১০

বীজ বপন: ১০ চ -১০
বশাখ
বীজ ৩ ভােব বপন করা
যায়: সরাসির িছ েয়,
সাির কের ও িডবিলং (২০
সিম. রে ) প িতেত

িজপসাম
৫

কতেনর সময়

২০ আষাঢ-২০
াবণ

ফলন
ম.টন/ হ র
৩.৫ টন

িজংক সালেফট
০.৭

সবেশষ জিম চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজপসাম এবং িজংক সালেফট একসােথ েয়াগ করা উিচত।
ইউিরয়া সমান ই িকি েত; ১ম িকি জিম শষ চােষর সময় এবং ২য় িকি চারা রাপেণর ৩০-৪০ িদন পর উপির
েয়াগ করেত হেব। ইউিরয়া সার েয়ােগর পর মা র সােথ িমিশেয় িদেত হেব।

অ া পিরচযা:আগাছা দমন, সচ ও বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
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রাপা আমন ধান
সসন পিরক না:
রাপা আমন ধান
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি
 জাত: ি

ধান ৭৮
ধান ৭৭
ধান ৭৬
ধান ৭৩
ধান ৭১
ধান ৬৬
ধান ৫৭
ধান ৫৬
ধান ৫৩
ধান ৫২
ধান ৫১

সসন সহায়ক ত পি :

জাত: ি ধান ৭৮:
জােতর বিশ :








জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

একই সােথ উপ লীয় লবণা তা ও জ য়ার১৩৫ িদন। 
ভাটা সিহ জাত
চারা ও ল ফাটা উভয় অব ায় ৬-৯
িডএস/িম মা া পয লবণা তা সহনশীল

িডগ পাতা খাড়া ও ল া, পাতার রং গাঢ়
স জ
চারা বশ ল া, ণ বয় গােছর উ তা ায়

১২০ সিম
িশ েলা গােছর গাড়ার িদেক ঘনভােব
সি েবিশত ও গাছ মজ ত
ধান ও চােলর আ িত িচকন, ল ায় মাঝাির
ভাত ঝরঝের, সাদা।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
১৩


এমওিপ
৯

অগভীর জায়ােরর সময়, সবেশষ জিম চােষর সময় সব
করেত হেব।
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বীজতলায় বীজ বপন: ১১২৬ আষাঢ়,
৩০-৩৫ িদন বয়েসর চারা
২-৩
িত িছেত
২০x১৫ সিম. রে
রাপণ করেত হেব
২৫-৩০ সিম. জায়ােরর
গভীের মাঝাির- থেক
িন জিম এ জােতর ল া
চার রাপেণর জ উপ

িজপসাম
৮

কতেনর সময়

১০-১৫
অ হায়ণ

ফলন
ম.টন/ হ র
৬-৮
িডএস/িম
মা ার
লবণা তায়
৪.৫-৪.৭ টন
এবং ৪-৫
িডএস/িম
মা ার কম
লবণা তায়
৫.০-৫.৫
টন।

িজংক সালেফট
০১

এসিপ, এমিপ, িজপসাম এবং িজংক সালেফট েয়াগ




ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত রাপেণর ১০-১৫ িদন পর ১ম িকি , ৩০ িদন পর ২য় িকি এবং ৫০ িদন পর ৩য় িকি
েয়াগ করেত হেব।
অগভীর জায়ােরর সময়কােলর সােথ িমল কের ইউিরয়া সার েয়াগ করেত হেব, জায়ােরর গভীরতা ২০-২৫ সিম. এর
বিশ হেল ইউিরয়া সার েয়াগ করা যােব না।

অ া পিরচযা: আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৭৭:
জােতর বিশ :








ণ বয় গােছর গড় উ তা ১৪০ সিম.
জিমেত রাপেণর পর জ য়ার-ভাটায় মাথা
ভেস থােক তােত পািনর চােপও গাছ
েচ থাকেত পাের
গাছ মজ ত, ঢেল পেড় না
িডগ পাতা খাড়া ও স জ
চাল মাটা ও সাদা
চারার দঘ ৬০ সিম.

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২৬
১০



জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

১৪৫ িদন।

জ য়ার-ভাটার 
তী তা বিশ
হেল জীবনকাল
বেড় যেত

পাের

১৭-৩১ আষাঢ়
৩৫-৪০ িদন/৫০-৫৫ িদন
হেলও ফলেন তমন
হরেফর হয় না
িত িছেত ২-৩ চারা
২৫x15 সিম. রে
রাপাণ

এমওিপ
১৩

িজপসাম
৯

কতেনর
সময়
অ হায়েণর
মাঝামািঝ

ফলন
ম.টন/ হ র
৪.৫ টন,
উপ
পিরচযায়
জ য়ার-ভাটা
সহ কের
৫.০ টন পয
ফলন।

িজংক সালেফট
০১

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম েয়াগ করেত হয়
ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত রাপেণর ১৫ িদন পর ১ম িকি , ২৫-৩০ িদন পর ২য় িকি এবং ৪৫-৫০ িদন পর ৩য়
িকি
েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা: আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৭৬:
জােতর বিশ :








ণ বয় গােছর গড় উ তা ১৪০ সিম.
জিমেত রাপেণর পর জ য়ার-ভাটায় মাথা
ভেস থােক তােত পািনর চােপও গাছ
েচ থাকেত পাের
গাছ মজ ত, ঢেল পেড় না
িডগ পাতা খাড়া ও স জ
অ জ অব ায় গােছর আকার-আ িত
ল া
চারার দঘ ৬০ সিম.

জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

১৫৩ িদন।

জ য়ার-ভাটার 
তী তা বিশ
হেল জীবনকাল
বেড় যেত

পাের
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১৭-৩১ আষাঢ়
৩৫-৪০ িদন/৫০-৫৫ িদন
হেলও ফলেন তমন
হরেফর হয় না
িত িছেত ২-৩ চারা
২৫x15 সিম. রে
রাপাণ

কতেনর
সময়
অ হায়েণর
শষ স াহ

ফলন
ম.টন/ হ র
৪.৫ টন,
উপ
পিরচযায়
জ য়ার-ভাটা
সহ কের
৫.০ টন পয
ফলন।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২৬
১০



এমওিপ
১৩

িজপসাম
৯

িজংক সালেফট
০১

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম েয়াগ করেত হয়
ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত রাপেণর ১৫ িদন পর ১ম িকি , ২৫-৩০ িদন পর ২য় িকি এবং ৪৫-৫০ িদন পর ৩য়
িকি
েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা: আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।

জাত: ি ধান ৭৩:
জােতর বিশ :







জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

আমন মৗ েমর উপ
লবণা তা
১২০-১২৫ িদন
সহনশীল জাত
িডগপাতা খাড়া এবং গােছর উ তা ১২০১২৫ সিম.
চােলর আকার মাঝাির িচকন, সাদা এবং
ভাত ঝরঝের
চারা অব ায় ১২ িডএস/িম. (৩ স াহ
পয লবণা তা সহ করেত পাের, উপর
অ জ ি থেক জনন পযায় পয
লবণা তা সংেবদনশীল সকল ধােপ ৮
িডএস/িম. মা ার লবণা তা সহ কের
ফলন িদেত স ম
জীবনকাল কম হওয়ায় উপ লীয় লবণা
অ েল ফসল কতেনর পর ম ম
থেক
জিমেত য খী ও লবণ
সহনশীল/পিরহারকারী সিরষা আবাদ করা
যায়।





কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
বীজ বপন ১৭ আষাঢ় থেক ০১-৩০
নেভ র  গেড় ৪.৫
১৫ াবণ
টন,
চারার বয়স ২৫-৩০ িদন

লবণা তার
িত িছেত ২-৩ চারা
মা ােভেদ
২০ সিম.x১৫ সিম. রে
সবিন ২.১
টন, কম
লবণা তায়
সেবা ৬.১
টন।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
এমওিপ
িজপসাম
িজংক সালেফট
২৪
১০
১২
১৩.৩
১.৩
 সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, অেধক এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হয়
 ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত রাপেণর ১০- ১৫ িদন পর ১ম িকি , ৩০ িদন পর ২য় িকি এবং কাইচ থার আসার ৫-৭
িদন েব ৩য় িকি
েয়াগ করেত হেব।
 বাকী অেধক এমওিপ সার শষ িকি ইউিরয়ার সােথ েয়াগ করেত হেব।
 িজংেকর অভাব পিরলি ত হেল িজংক সালেফট এবং সালফােরর অভাব পিরলি ত হেল িজপসাম ইউিরয়ার সােথ
উপির েয়াগ করেত হেব।
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অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 থার অব া থেক ধ অব া পয জিমেত পযা রস বা পািন রাখেত হেব।
জাত: ি ধান ৭১
জােতর বিশ :










জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

িডগ পাতা খাড়া ও ল া এবং পাতার রং
১১৪-১১৭ িদন
গাঢ় স জ
ণ বয় গােছর উ তা ১০৭-১০৮ সিম.
চােলর আকার মাঝাির ল া, মাটা এবং
রং সাদা
খরা সহনশীল জাত
জনন পযােয় সেবা ২১-২৮ িদন ি না
হেলও ফলেনর তমন কান িত হয় না,
স সময় perch water table
depth থেক ৭০-৮০ সিম.
িনেচ থাকেল এবং মা র আ তা ২০%
এর িনেচ হেলও হ ের ৩.৫ টেনর অিধক
ফলন িদেত স ম
ম ম মা ার খরা হেল হ ের ৪.০ টন
এবং খরা না হেল ৫.০ টন ফলন িদেত
পাের
খরা বণ ি িনভর এলাকায় এ জাত
আবাদ করার পর ম র, ছালা, বািল,
িতিস আবােদর েযাগ ি হেব।




বীজ বপন ২১-৩১ আষাঢ়
চারার বয়স ২০-২৫ িদন
হেল িত িছেত ২/৩
চারা ২০ সিম.x১৫ সিম.
রে রাপণ

কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
১-১৫

জনন
নেভ র
পযােয় ২১২৮ িদন
খরা হেল
হ ের
৩.০-৩.৫
টন, উপ
পিরচযা
পেল এবং
খরা না হেল
হ ের
৫.০-৬.০
টন।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
এমওিপ
িজপসাম
িজংক সালেফট
২৪
১১.৬
১৫
১০
১.৩
 সবেশষ চােষর সময় এক তীয়াংশ ইউিরয়া, সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ
করেত হেব
 অবিশ ইউিরয়া সার সমান ২ িকি েত রাপেণর ১০- ১৫ িদন পর ১ম িকি , এবং জিমর উবরতা দেখ ৩০-৩৫ িদন পর
২য় িকি িকি
েয়াগ করেত হেব।
 বাকী অেধক এমওিপ সার শষ িকি ইউিরয়ার সােথ েয়াগ করেত হেব।
 িজংেকর অভাব পিরলি ত হেল িজংক সালেফট এবং সালফােরর অভাব পিরলি ত হেল িজপসাম ইউিরয়ার সােথ
উপির েয়াগ করেত হেব।
অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 থার অব া থেক ধ অব া পয জিমেত পযা রস বা পািন রাখেত হেব।
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জাত: ি ধান ৬৬
জােতর বিশ :







জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

িডগ পাতা খাড়া, শ এবং ল া
১১০-১১৫ িদন
চাল মাঝাির ল া ও মাটা
খরা সহনশীল জাত
জনন পযােয় সেবা ১৫-২০ িদন ি না
হেলও ফলেনর তমন কান িত হয় না,
স সময় perch water table
depth থেক ৭০-৮০ সিম.
িনেচ থাকেল এবং মা র আ তা ২০%
এর িনেচ হেলও হ ের ৩.৫ টেনর অিধক
ফলন িদেত স ম
ি িনভর রাপা আমেনর উপেযাগী





বীজ বপন ১৫-৩০ আষাঢ়
চারার বয়স ২৫-৩০ িদন
িত িছেত ২/৩ চারা
২০ সিম.x১৫ সিম. রে

কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
১০-২৫  ৪.৫-৫.০
কািতক
টন

জনন
পযােয়
ি র
অভােব ১৫
িদন খরা
পড়েল
হ ের
৪.০-৪.৫
টন ফলন
পাওয়া
যায়।

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
এমওিপ
িজপসাম
িজংক সালেফট
২৪
১০
১০
৮
১
 সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
 ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত জিম তিরর শষ পযােয় ১ম িকি , রাপেণর ২৫- ৩০ িদন পর ২ম িকি এবং ৩০-৩৫
িদন পর ২য় িকি িকি
েয়াগ করেত হেব।
 বাকী অেধক এমওিপ সার শষ িকি ইউিরয়ার সােথ েয়াগ করেত হেব।
 িজংেকর অভাব পিরলি ত হেল িজংক সালেফট এবং সালফােরর অভাব পিরলি ত হেল িজপসাম ইউিরয়ার সােথ
উপির েয়াগ করেত হেব।
অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 চাল শ না হওয়া পয েয়াজেন স রক সচ িদেত হেব।
জাত: ি ধান ৫৭
জােতর বিশ :





জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

ম ম মা ার খরা সহনশীল/খরা
পিরহারকারী জাত িহেসেব গ করা যায় ১০০-১০৫ িদন
ণ গােছর উ তা ১১০-১১৫ সিম.
িডগ পাতা খাড়া ও ল া এবং পাতার রং
ফ াকােশ স জ
জীবন কাল
ময়াদী হওয়ার কারেণ
খরা আসার েবই ধােনর দানা ধ অব া
থেক আধা শ অব ায় চেল আেস
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বীজ বপন ৩১ আষাঢ়
থেক ১৫ াবণ
চারার বয়স ২৫-৩০ িদন
িত িছেত ২/৩ চারা
২০ সিম.x১৫ সিম. রে
চারার বয়স ২৫-৩০ িদন
িত িছেত ২/৩ চারা
২০ সিম.x১৫ সিম. রে

কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
১৫-২০  ৪.০-৪.৫
কািতক
টন






জনন পযােয় একটানা সেবা ৮-১০ িদন
ি না হেলও ফলেনর তমন িত হয়
না, স সময় -গভ পািনর র হেত ৭০-৮০ সিম. িনেচ থাকেল এবং
মা র আ তা ২০% এর িনেচ থাকেলও এ
জাত হ ের ৩০ ম.টন পয ফলন
িদেত স ম
ধােনর দানা িচকন এবং অগ ভাগ
অেনকটা িচকন
চােলর আকার আ িত চিলত িজরাশাইল
এবং িমিনিকট চােলর মত


সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২২
১২





এমওিপ
৭.৫

িজপসাম
৭

িজংক সালেফট
১

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, অেধক এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
ইউিরয়া সার সমান ২ িকি েত রাপেণর ১০ িদন পর ১ম িকি , রাপেণর ২৫- ৩০ িদন পর ২ম িকি এবং েয়াগ করেত
হেব।
বাকী অেধক এমওিপ সার ইউিরয়ার সােথ েয়াগ করেত হেব।
িজংেকর অভাব পিরলি ত হেল িজংক সালেফট এবং সালফােরর অভাব পিরলি ত হেল িজপসাম ইউিরয়ার সােথ
উপির েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 চাল শ না হওয়া পয েয়াজেন স রক সচ িদেত হেব।
জাত: ি ধান ৫৬
জােতর বিশ :

জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

খরা সহনশীল জাত
জনন পযােয় ১০-১২ ি না হেলও ফলেনর ১০৫-১১০ িদন
তমন িত হয় না,‡m mgq f‚Mf©¯’ cvwbi
¯Íi f~c„ô †_‡K70-80 †mwg wb‡P _vK‡j
Ges gvwUi Av`©ªZv 20% Gi bx‡P n‡jI G
RvZwU ‡n±‡i m‡e©v”P 3.5 Ub djb w`‡Z
m¶g|

ণ বয় গােছর উ তা ১১৫ সিম.
 িডগপাতা খাড়া ও ল া, পাতার রং গাঢ়
স জ এবং পাকা ধােনর রং লালেচ
 চােলর আ িত মাটা ও ল া এবং রং
সাদা
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বীজ বপন 31 Avlvp
†_‡K 15 kÖveY

কতেনর
সময়
১৫-২০
কািতক

ফলন
ম.টন/ হ র
 ৪.৪-৫.০
টন

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২২
১২




এমওিপ
৭.৫

িজপসাম
৭

িজংক সালেফট
১

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, অেধক এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
ইউিরয়া সার সমান ২ িকি েত রাপেণর ১০ িদন পর ১ম িকি , রাপেণর ২৫- ৩০ িদন পর ২ম িকি েয়াগ করেত
হেব।
বাকী অেধক এমওিপ সার ইউিরয়ার সােথ েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 চাল শ না হওয়া পয েয়াজেন স রক সচ িদেত হেব।
জাত: ি ধান ৫৩
জােতর বিশ :







জীবনকাল

বপন/ রাপেণর সময়

আগাম ও লবণ সহনশীল জাত
১২৫ িদন
গােছর উ তা ১০৬ সিম.
চাল মাঝাির িচকন
উপ লীয় অ েল বধন ও জনন পযােয়
ি ধান ৫৩ ৮-১০ িডএস/িমটার অথাৎ
ম ম মা ার লবণা তা সহ করেত
পাের, এমতাব ায় ি ধান ৫৩ চাষ কের
ানীয় জােতর চাইেত অ ত ি ণ ফলন
পাওয়া যােব
অ া
অ েলরঅেপ া ত
িন
জিমেতও এ জাত আবাদেযা

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২৩
১৬







১০-৩০ শ আষাঢ়
চারার বয়স ৩০-৪০ িদন
রাপণ র
২০ সিম. X 15 সিম.

এমওিপ
৯

িজপসাম
৪

কতেনর
সময়
১৫-৩০
অ হায়ণ

ফলন
ম.টন/ হ র
৫ টন

িজংক সালেফট
১.২৫

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত জিম তিরর শষ পযােয়, রাপেণর ২৫- ৩০ িদন পর এবং ৬০ িদন পর েয়াগ করেত
হেব।

অ া পিরচযা:

 আগাছা দমন, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 চাল শ না হওয়া পয েয়াজেন স রক সচ িদেত হেব।
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জাত: ি ধান ৫২
জােতর বিশ :






আকি ক ব ায় জলম সহনশীল জাত
গােছর উ তা ১১৬ সিম.

কা মজ ত তাই হেল পেড় না
আেলাক সংেবদনশীল

বাংলােদেশর িন থেক মাঝাির িন জিম
যা মাট জিমর শতকরা ২০ ভাগ,
বষাকােল আকি ক ব ায় স ণ তিলেয়
যায় এবং ১-২ স াহ জলম থােক যার
ফেল ধােনর ফলন ব ার তী তা অ সাের
আংিশক থেক স ণ িত হয়, এ সব
ে বীজতলা িকংবা চারা রাপেণর এক
স াহ পর ১২-১৪ িদন পািনেত েব
থাকেলও ি ধান ৫২ জােতর চারা মের না
এবং ফসল ন হয় না।

জীবনকাল

১৪০-১৪৫
িদন
১৪ িদেনর
আকি ক
ব া
কবিলত
হেল ১৫৫১৬০ িদন

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
১৫



বপন/ রাপেণর সময়






এমওিপ
৬.৫

উ রা েল বীজতলায় বীজ
বপন ১-১৫ আষাঢ়
অ া অ েল ১৫-৩০
আষাঢ়
রাপণ- চারার বয়স ৩০৩৫ িদন
রাপেণর সময়: ১-৩০
ারণ
রাপণ র : ২৫
সিম.x১৫ সিম.

কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
৮০%
 ১০-১৫ িদন
ধান
পয
সানালী
আকি ক
রং ধারণ
ব ায় েব
করেল
থাকেলও
হ র িত
৪.০-৪.৫
টন।

াভািবক
অব ায়
ফলন ৪.৫৫.০ টন।

িজপসাম
৪

িজংক সালেফট
১.৫

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত জিম তিরর শষ পযােয়, রাপেণর ২৫- ৩০ িদন এবং ৫০ িদন পর েয়াগ করেত হেব

 ব ায় পািন সের যাওয়ার ৭-১০ িদন জিম আগাছা


কের সার েয়াগ করেত হেব।
ব ার পের ৩ কিজ সার িত িবঘায় েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা:




ব ায় পািন সের যাওয়ার পর পািন িদেয় িছ েয় বা
মিশেনর সাহাে গােছর পাতা েয় পির ার কের িদেত হেব
তা না হেল পিল পড়ােত পাতা েল সাদা হেয় যেত পাের
ব ার পািন সের যাওয়ার ৭-১০ িদন পর জলজ আগাছাসহ অ া আগাছা ও ধােনর চা পাতা পির ার কের িদেত হেব
রাপেণর পর অ ত ৩০-৪০ িদন পয আগাছা
রাখেত হেব

 আগাছা, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 ধ অব া পয েয়াজেন জিমেত যেথ রস থাকা েয়াজন, খরা হেল স রক সচ িদেত হেব।
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জাত: ি ধান ৫১
জােতর বিশ :








আকি ক ব ায় জলম সহনশীল জাত 
কা মজ ত তাই হেল পেড় না
গােছর উ তা ৯০ সিম.

আেলাকসংেবদনশীল
পাকা ধােনর রং সাদােট
চাল মাঝাির িচকন,
ও সাদা
বাংলােদেশর িন থেক মাঝাির িন জিম
যা মাট জিমর শতকরা ২০ ভাগ,
বষাকােল আকি ক ব ায় স ণ তিলেয়
যায় এবং ১-২ স াহ জলম থােক যার
ফেল ধােনর ফলন ব ার তী তা অ সাের
আংিশক থেক স ণ িত হয়, এ সব
ে বীজতলা িকংবা চারা রাপেণর এক
স াহ পর ১০-১৫ িদন পািনেত েব
থাকেলও ি ধান ৫১ জােতর চারা মের না
িবধায় ফলন কেম না।

জীবনকাল
১৪০-১৪৫
িদন
১৪ িদেনর
আকি ক
ব া
কবিলত
হেল ১৫৫১৬০ িদন

সার েয়াগ ও ব াপনা ( কিজ/িবঘা):
ইউিরয়া
এসিপ
২০
১৫



বপন/ রাপেণর সময়






এমওিপ
৬.৫

উ রা েল বীজতলায় বীজ
বপন ১-১৫ আষাঢ়
অ া অ েল ১৫-৩০
আষাঢ়
রাপণ- চারার বয়স ৩০৩৫ িদন
রাপেণর সময়: ১-৩০
ারণ
রাপণ র : ২৫
সিম.x১৫ সিম.

কতেনর
ফলন
সময়
ম.টন/ হ র
৮০%
 ১০-১৫ িদন
ধান
পয
সানালী
আকি ক
রং ধারণ
ব ায় েব
করেল
থাকেলও
হ র িত
৪.০-৪.৫
টন।

াভািবক
অব ায়
ফলন ৪.৫৫.০ টন।

িজপসাম
৪

িজংক সালেফট
১.৫

সবেশষ চােষর সময় সব
এসিপ, এমওিপ, িজংক সালেফট ও িজপসাম একে েয়াগ করেত হেব
ইউিরয়া সার সমান ৩ িকি েত জিম তিরর শষ পযােয়, রাপেণর ২০- ২৫ িদন এবং ৫০ িদন পর েয়াগ করেত হেব

 ব ায় পািন সের যাওয়ার ৭-১০ িদন জিম আগাছা


কের সার েয়াগ করেত হেব।
ব ার পের ৩ কিজ সার িত িবঘায় েয়াগ করেত হেব।

অ া পিরচযা:




ব ায় পািন সের যাওয়ার পর পািন িদেয় িছ েয় বা
মিশেনর সাহাে গােছর পাতা েয় পির ার কের িদেত হেব
তা না হেল পিল পড়ােত পাতা েল সাদা হেয় যেত পাের
ব ার পািন সের যাওয়ার ৭-১০ িদন পর জলজ আগাছাসহ অ া আগাছা ও ধােনর চা পাতা পির ার কের িদেত হেব
রাপেণর পর অ ত ৩০-৪০ িদন পয আগাছা
রাখেত হেব

 আগাছা, বালাই ব াপনা ইত ািদ কােজ কাযকর কািরগির ব া হণ করেত হেব।
 ধ অব া পয েয়াজেন জিমেত যেথ রস থাকা েয়াজন, খরা হেল স রক সচ িদেত হেব।
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