
িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল ধােনর জাতসমেের  বিশশ�  
 
ইরাটম-২৪ 
আই আর-৮ জা তে  ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল ধা নের জা ত ইরা টম -২৪ উদ্ভাবন করা  
েয়। এ জাতি ১৯৭৫ সােল ছাঝকরন করা েয়। 
১। এি একি ম ম জীবনকাল িবিশশ �বােরা া আগাম ধােনর জাত।  
২। এি আউশ �মমৗেম ১২৫-১৩০ িদেন এবং �বােরা �মমৗেম ১৪০-১৪৫িদেন পােক।  
৩। জাতি আগাম পােক বেল  ঝ, িশলা বিশ বা আগাম ববার  েব েই কাটা টায়।  
৪। মা াির উ�তা িবিশশ োয়ায় গাছ �েেল পেঝ না।  
৫। জাতির গঝ ফলন �বােরা �মমৗেম ৬.৫ টন/�ে. এবং আউস �মমৗেম ৩.৫ টন/�ে.।  
 
িবনাশাইল 
নাইজা রশা ইল জা তে  ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল ধা নের মি উট্টান্ট NS mut.1 
উদ্ভাবন করা  েয় এবং ১৯৮৭ সােল িবনাশাইল নােম ছাঝকরন করা েয়। 
 
১। িবনাশাইল নািব �রাপন উপেটাগী া অিধক ফলনশীল �রাপা আমন ধােনর জাত।  
২। এই জাতি চােে  � পিরমাা সার এবং �সেচর  েয়াজন।  
৩। বিশর উপর িনভেরশীল েেয়া এই জাতি চাে করা টায়।  
৪। এই জাতি ১৩৫-১৪০ িদেন পােক।  
৫।  াভািবক সমেয় �রাপা ফেল ২-৪ স�াে  েব েই পােক।  
৬। গঝ ফলন ৪.২ টন/�ে.। 
 
 
িবনাধান-৪ 
ইরা টম-২৪ এর সা থে  বিআর-৪ এর সংকরায়া করার পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্ত বীজে  ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি 
প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল মি উট্টান্ট BINA 6-84-4-1-115 উদ্ভাবন করা  েয় টা  ১৯৯৮ সা লে  বি না ধা ন-৪ 
নােম ছাঝকরন করা েয়। 
 
১। এি উ� ফলনশীল �রাপা আমন জাত।  
২। এ জাতি আগাম পােক এবং এর জীবনকাল ১৩০-১৩৫ িদন। ধান কাটার পের গম বা অবাব রিব শ� 
সেেজই করা টায়। 

৩। গঝ ফলন ৪.৭ টন/�ে.। 
৪। চাল ল�া া সর। 
৫। উ�তমােনর চাল োয়ায় এর বাজার মূ �বশী এবং র�ানীর উপেটাগী।  
 
 



িবনাধান-৫ 
ইরা টম-২৪ এর সা থে  দুলা র এর সংকরায়া করার পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্ত বীজে  ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি 
প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল মি উট্টান্ট BINA 4-39-15-13 উদ্ভাবন করা  েয় টা  ১৯৯৮ সা লে  বি না ধা ন-৫ 
নােম ছাঝকরন করা েয়। 
 
উ� ফলনশীল �বােরা ধােনর জাত। 
১। গােছর উ�তা ১১০-১১৫ �স.িম. এবং �েেল পেঝ না।  
২। জীবনকাল ১৫০-১৫৫ িদন। 
৩। গঝ ফলন ৭.০ টন/�ে.। 
৪। চাল ল�া, সর এবং উউল রংেয়র। 
 
িবনাধান-৬ 
ইরাটম-২৪ এর সা থে  দুলা র এর সংকরায়া করার পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্ত বীজে  ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি 
প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল মি উট্টান্ট BINA 4-5-17-19 উদ্ভাবন করা  েয় টা  ১৯৯৮ সা লে  বি না ধা ন-৬ 
নােম ছাঝকরন করা েয়। 
 
১। উ� ফলনশীল �বােরা ধােনর জাত। 
২। জীবনকাল ১৬০-১৬৫ িদন। 
৩। গঝ ফলন ৭.৫ টন/�ে.। 
৪। চাল উউল রংেয়র এবং মা াির �মাটা।  
 
িবনাধান-৭ 
তা ই নগুয়েন জা তে  ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা  রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল ধা নের মি উট্টান্ট TNDB-100  
উদ্ভাবন করা  েয় এবং ২০০৭ সা লে  বি না ধা ন-৭ নােম ছাঝকরন করা েয়। 
 
১। এি আগাম এবং উ�ফলনশীল আমন ধােনর জাত। চাল সর এবং ম ম ল�া।  
২। আমন �মমৗেম জীবনকাল ১১০-১২০ িদন। এি আউশ এবং �বােরা �মমৗেমা চাে করা টায়।  
৩। আগাম পাকার কারো এই জাতি কতেেনর পর সেেজই আ , গম বা রিবশ� করা টায়।  
৪। গাছ খাট (৯৫ �স.িম.) বেল সেেজ �েেল পেঝ না।  
৫। এই জাতির গঝ ফলন ৪.৮ টন/�ে.।  
৬। এি বাদামী গাছ ফিঝং এর আআমা  িতেরাধ করেত পাের।  

 
িবনাধান-১৪ 
আশফল জা তে  ২০০ গ্রে মা ত্রায় কা র্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল ধা নের মি উট্টান্ট RM(1)-
200(C)-1-17 উদ্ভাবন করা  েয় এবং ২০১৩ সা লে  বি না ধা ন-৭ নামে  ছাঝকরন করা  েয়। 



 
১। নািব �রাপেনাপেটাগী, অিধক ফলনশীল া উ� তাপমা�া সিে ষ ধােনর জাত। 
২। গাছ খাট (৮৫-১১০ �স.িম.) া শ� বেল �েেল পেঝ না।   
৩। এর জীবনকাল ১০৫-১২৫ িদন। 
৪। এর গঝ ফলন ৬.৯ টন/�ে.। 
৫। ধান উ�ল রংেয়র া চাল ল�া এবং িচকন।  
৬। এ জাতির পাতা �পাঝা া �খাল পচা �রােগর আআমন  িতেরাধ  মতা �বিশ।  
 

 
 

িবনা উ�ািবত চীনাবাদাম জােতর  বিশশ� এবং চীনাবাদাম   উৎপাদন  যি� 
 
িবনাচীনাবাদাম-৪ এর উ�াবেনর ইিতোস 
এ জাতি উ�াবেনর জব  ানীয়ভােব চাোবাদদত তাকা-১ (মাইজচর) জােতর বীেজ ২০০ �� মা�ার গামারি� 
 েয়াগ কের এর  ায়ী  �কমিলক পিরবতেন সাধেনর মা েম একি িমউমা� বা  জনন সাির পাায়া টায়, টার 
নামকরা করা েয় D1/20/3M-30। এই িমউমা�ি িবিভ� ফলন পরী ায় এর মাাজাত তাকা-১ �থেক 
অেনক �বশী ফলন �দয় এবং কলার রট, সারেকা�রা িলফ �ট া রা� �রাগ সেনশীল োয়ায় িবনাচীনাবাদাম-
৪ নােম িবগত ২০০৮ সােল জাতীয় বীজ �বাড ে সারােদেশর দেক পট োেয় বািািজ�কভােব চাোবােদর জব 
অনেমাদন �দয়। 
 
িবনাচীনাবাদাম-৪ এর সনা�কারী  বিশশ� 
১। গাছ মাাগােছর সমান বা িককটা বঝ।  
২। বাদাম (পড) া বীজ আকাের মাাজাত তাকা-১ �থেক বঝ।  
৩। বীেজ আিমে া �তেলর পিরমাা টথাআেম ২৭.০ া ৪৮.৬ ভাগ।  
৪। জীবনকাল ১৪০-১৫০ িদন (শীত �মমৗেম) া ১০০-১২০ িদন (�ী� বা শরৎ �মমৗেম)  
৫। কলার রট, সােকো�রা, পাতার দাগ া মিরচা �রাগ সেনশীল।  
৬। গঝ ফলন (শীত �মমৗেম) ২.৪৭ টন/�ে. া ০.৫৮ টন/�ে.  
 
িবনাচীনাবাদাম-৬ এর উ�াবেনর ইিতোস 
 ানীয়ভােব চােদত জাত তাকা-১ এর বীেজ ২০০ �� গামা রি�  েয়াগদত পপেলশন �থেক ২০১১ সােল এ 
জাতি উ�াবন করা েয়। 
 
িবনাচীনাবাদাম-৬ এর সনা�কারী  বিশশ�  
১। গাছ খাঝা া খাট। 
২। বাদাম (পড) া বীজ আকাের মাাজাত তাকা-১ �থেক বঝ।  
৩। বীেজ আিমে া �তেলর পিরমাা টথাআেম ২৮.৬৮ া ৪৮.৫১ ভাগ।  



৪। জীবনকাল ১৪০-১৫০ িদন। 
৫। কলার রট, মিরচা �রাগ সেনশীল। 
৬। গঝ ফলন (শীত �মমৗেম) ২.৯ টন/�ে. া ১.১৭ টন/�ে.  
 
িবনাচীনাবাদাম-৭ এর উ�াবেনর ইিতোস 
 ানীয়ভােব চােদত জাত তাকা-১ এর বীেজ ২০০ �� গামা রি�  েয়াগদত পপেলশন �থেক ২০১৪ সােল এ 
জাতি উ�াবন করা েয়। 
 
িবনাচীনাবাদাম-৭ এর সনা�কারী  বিশশ� 
১। গাছ খাঝা া ল�া। 
২। বাদাম (পড) া বীজ আকাের মাাজাত তাকা-১ �থেক �ছাট (১০০ বাদােমর াজন ৬০-৭০ �াম)।  
৩। দানা ম ম আকােরর মাাজাত তাকা-১ �থেক বঝ (১০০ দানার াজন ৩০-৩৩ �াম)।  
৪।  িত বাদােম মলত  ি দানা থােক।  
৫। দানা সাদােট বাদামী রংেয়র।  
৬। সবগেলা বাদাম গােছর �গাঝায় গগ আকাের থােক।  
৭।  জনন পট োেয় ৮ িডএস/িম. লবাা�তা সে�  মতাসস�।  
৮। পেড দানার শতকরা োর ৬০-৭৯ ভাগ।  
৯। বীেজ আিমে া �তেলর পিরমাা টথাআেম ২৮.০ া ৪৮.৩ ভাগ।  
১০। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন। 
১১। জ�ািসড া িবছােপাকার আআমন সে�  মতা �বিশ।  
১২।  াভািবক মািেত গঝ ফলন ২.৫২ া লবাা� মািেত ফলন ১.৮ টন/�ে.  
 
িবনাচীনাবাদাম-৮ এর উ�াবেনর ইিতোস 
এ জাতি ভ�ােলিলয়া টাইপ ি িাবাদােমর সিেত  ানীয়ভােব চােদত ��ািনশ টাইপ তাকা-১ (মাইজচর) 
জােতর মে  সংকরায়েনর মা েম ২০১৪ সােল জাতি উ�াবন করা েেয়েছ।  
 
িবনাচীনাবাদাম-৮ এর সনা�কারী  বিশশ� 
১। গাছ খাঝা া ল�া  
২। বাদাম (পড) আকাের মা ারী (১০০ বাদােমর াজন ৭০-৭৫ �াম)।  
৩। দানা ম ম আকােরর (১০০ দানার াজন ২৯-৩০ �াম)।  
৪।  িত বাদােম মলত  ি দানা থােক।  
৫। বাদােম ৗ�শ িশরািববাস িববমান। 
৬। সবগেলা বাদাম গােছর �গাঝায় গগ আকাের থােক।  
৭। দানা সাদােট বাদামী রংেয়র।  
৮। পাতা গাঢ় সবজ। 
৯।  জনন পট োেয় ৮ িডএস/িম. লবাা�তা সে�  মতাসস�।  



অবাব  বিশশ�  ্
১০। পেড দানার শতকরা োর ৭৫-৭৭ ভাগ।  
১১। বীেজ আিমে া �তেলর পিরমাা টথাআেম শতকরা ২৮.১ া ৪৬.৯ ভাগ।  
১২। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন।  
১৩। কলার রট া মিরচা �রাগ সে�  মতাসস�।  
১৪। জ�ািসড, পাতা �মাঝােনা া িবছােপাকার আআমন সে�  মতা �বিশ।  
১৫।  াভািবক মািেত গঝ ফলন ২.৫৬ া লবাা� মািেত ফলন ১.৮ টন/�ে.  
 
িবনাচীনাবাদাম-৯ এর উ�াবেনর ইিতোস 
পাবনা �জলার পাকশী এলাকায় চাোবাদদত লাল বো ের দানায� জাত িপেক-১ এর বীেজ ২৫০ �� গামা রি� 
 েয়াগদত পপেলশন �থেক ২০১৪ সােল জাতি উ�াবন করা েেয়েছ।  
 
িবনাচীনাবাদাম-৯ এর সনা�কারী  বিশশ� 
১। গাছ খাঝা া ল�া  
২। বাদাম (পড) আকাের মাাজাত তাকা-১ �থেক �ছাট (১০০ বাদােমর াজন ৭০-৮০ �াম)।  
৩। দানা ম ম আকােরর অ�োৎ মাাজাত তাকা-১ �থেক বঝ (১০০ দানার াজন ৩৪-৩৫ �াম)।  
৪। দানা গাঢ় লাল রংেয়র। 
৫। সবগেলা বাদাম গােছর �গাঝায় গগ আকাের থােক।  
৬।  জনন পট োেয় ৮ িডএস/িম. লবাা�তা সে�  মতাসস�।  
অবাব  বিশশ� 
৭। পেড দানার শতকরা োর ৭২-৮৪ ভাগ।  
৮। বীেজ আিমে া �তেলর পিরমাা টথাআেম শতকরা ২৩.৮ া ৪৬.০ ভাগ।  
৯। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন। 
১০। জ�ািসড, পাতা �মাঝােনা া িবছােপাকার আআমন সে�  মতা �বিশ।  
১১।  াভািবক মািেত গঝ ফলন ২.৯ া লবাা� মািেত ফলন ১.৯ টন/�ে.  
 
চীনাবাদােমর চাোবাদ প�িত 

দি া এিশয়া অ�েল চীনাবাদাম একি কািয়ক  মসা  ফসল। বীজ বপন �থেক  ের �তালা া সংর োর সকল 
পট োেয়  লনামলকভােব টেথশ পির ম করেত েয়। জাত া চাে প�িতর াপর ফলন বনলাংেশ িনভেরশীল। 
 ানীয় জাত া দেকেদর িনজ  চাে প�িতর  লনায় উফসী জাত া আ িনক উৎপাদন দব াপনা অনসরা কের 
৬০% অিধক ফসল পাায়া �টেত পাের। িচনাবাদােমর ফলন বাঝােত েেল সিকভােব া সময়মত সািরেত বীজ 
বপন, �ে�র  িত  েয়াজনীয় গােছর সং�া র া করা এবং আগাছা দমনসে অবাব দিেতািিক দব াপনা 
অনসরা করেত েয়। 

 

 



জলবায় া মাি 

বাংলােদেশর সব ে� চীনাবাদােমর চাে করা টায়। �বেল, �বেল �দা-আশ, এেটল-�দাআশ মািেত এর চাে করেল 
ভাল ফলন পাায়া টােব। ৩-৪ ি চাে িদেয় মাি টরটের কের িনেত েয়। আগাছা থাকেল তা �ফেল িদেত েয়।  

বপেনর সময় 

বছেরর �টেকান সময় এর চাে করা টায়। তেব িন�িলিখত সমেয় চাে করেল ভাল ফলন পাায়া টােব।  

রিব �মমৗম্ ১৫ কািতেক েেত ১৫ অ�োয়া (নেভ�র ১ম �থেক �শে পট ে্ )  

খিরফ-১ �মমৗম্ ১৫ মা  েেত ১৫ই ফা�ন (ফ�য়ারীর মা ামাি  �থেক �শে পট ে্ )  

খিরফ-২ �মমৗম্ ১লা ভা� �থেক ১৫ই ভা� (আগে�র মা ামাি  �থেক �শে পট ে্ )  

বীেজর োর 

জােতর নাম �ে�র  িত (�খাসাসে) �কিজ একর  িত (�খাসাসে) �কিজ 
িবনাচীনাবাদাম-১ ১২০-১২৫ ৪৮-৫০ 
িবনাচীনাবাদাম-২ ১২০-১২৫ ৪৮-৫০ 
িবনাচীনাবাদাম-৩ ১২৫-১৩০ ৫০-৫২ 
িবনাচীনাবাদাম-৪ ১৩০-১৪০ ৫২-৫৬ 
িবনাচীনাবাদাম-৫ ১২০-১২৫ ৪৮-৫০ 
িবনাচীনাবাদাম-৬ ১২৫-১৩০ ৫০-৫২ 
িবনাচীনাবাদাম-৭ ১০০-১১০ ৪০-৪৪ 
িবনাচীনাবাদাম-৮ ৯৫-১০৫ ৩৮-৪২ 
িবনাচীনাবাদাম-৯ ১০০-১১০ ৪০-৪৪ 
 

বপন প�িত 

বীজ সািরেত লাগােত েেব। সাির �থেক সািরর দরর ৩০ �স.িম. (১২ ইি�) এবং গাছ �থেক গােছর দরর ১৫ 
�স.িম. (৬ ইি�)। বীজগেলা মাির ২.৫-৪.০ �স.িম. (১-১.৫) পেত িদেত েেব।  

 

 

 

 

 



সােরর মা�া 

সােরর নাম �ে�র  িত (�কিজ) একর  িত (�কিজ)  
ইউিরয়া ৬০-৮০ ১৬-২০ 
িএসিপ ১০০-১৫০ ৪০-৬০ 
এমািপ ১০০-১৫০ ৪০-৬০ 
িজপসাম ১০০-১৫০ ৪০-৬০ 
জীবান সার বীেজর সােথ িমিশেয় িদেত েেব 
(ইউিরয়ার পিরবেতে) 

২.২ ১.০ 

দ�া (িজংক) ২.৫-৫.০ ১.০-২.০ 
�বারন ১.০-২.০ ০.৪-০.৮ 
মিলবেডনাম ১.০-১.৫ ০.৪-০.৬ 
িব:�: সব জিমেত �বারন, দ�া (িজংক) া মিলবেডনাম  েয়ােগর  েয়াজন েয় না। �টসব জিমেত উ� সােরর 
অভাব আেছ �কবলমা� �সই জিমেত  েয়াগ করেত েেব।  

সার  েয়াগ প�িত 

অেধ েক ইউিরয়া এবং অবাব সার বীজ বপেনর  েব ে �শে চােের সময় জিমেত  েয়াগ করেত েেব। বািক অেধ েক 
ইউিরয়া বপেনর ৪০-৪৫ িদন পর গােছ ফল আসার সময়  েয়াগ করেত েেব। তেব  িত �কিজ বীেজ ৭০ �াম 
অণজীব সার দবোর করা �টেত পাের। 

পািন �সচ 

খিরফ-১ �মমৗেম ফসেলর অব া বে   েয়াজনেবােধ একি �সচ �দায়া �টেত পাের। রিব �মমৗেম উে জিমেত 
মাির রস তাঝাতািঝ  িকেয় টায় বেল ১-২ ি �সচ �দায়া �টেত পাের।  

চীনাবাদােমর  িতকর �পাকামাকঝ া �রাগবালাই দমন 

িপিপিলকা দমন 

জিমেত বাদাম লাগােনার পর পর িপিপিলকা আআমন কের �রািপত বাদােমর দানা সব �খেয় �ফলেত পাের। এ 
জব বাদাম লাগােনা �শে েেলই � েতর চারিদেক �সিভন ডা� ৬০ ডি�ািপ িছিেয় িদেত েেব। এছাঝা � েতর 
চারিদেক লাইন �টেন �কেরািসন �তল িদেয়া িপিপিলকা দমন করা টায়।  

উইেপাকা দমন 

উইেপাকা চীনাবাদাম গােছর এবং বাদােমর টেথশ  িত কের থােক। এরা বাদাম গােছর  ধান িশকঝ �কেট �দয় 
এবং িশকেঝর িভতর গতে  িশ কের। ফেল গাছ মারা টায়। উইেপাকা মাির িনেচর বাদােমর �খাসা িছ� কের 
বীজ খায়। 

 



 িতকার 

 পািনর সােথ �কেরািসন িমিশেয় �সচ িদেল উইেপাকা জিম ত�াগ কের।  

 পাটকাির ফফদ  তরী কের এ �পাকা িককটা দমন করা টায়। মাির পাে� কাি ভিতে কের পেত রাখেল 
তােত উইেপাকা লােগ। তারপর ঐ কাি ভিতে পা�  েল উইেপাকা মারেত েেব।  

 আআা্ মােঠ �ািসক ডায়ািজনন-১০িজ বা বাৗিডন-১০িজ বা ডারস বান-১০ টথাআেম  িত �ে�ের ১৫, 
১৪ া ৭.৫ �কিজ োের জিমেত  েয়াগ করেত েেব।  

িবছােপাকা এবং জ�ািসড বা পাতা েপােরর সমিিত দমন দব া  

 আেলার ফফদ �পেত 

 � েত ডাল-পাতা পেত পতি�ক পািখ বসার দব া কের।  

 িবছােপাকার � ে� আআমেনর  থম অব ায় পাতার নীেচ দলব� িবছাগেলােক োত িদেয় সং�ে কের 
মাির িনেচ পেত অথবা �কান িকক িদেয় িপেে �মের �ফলেত েেব।  

 জ�ািসেডর � ে� ১০ িলটার পািনেত ১১ িম.িল. িসমবশ ১০ ইিস িমিশেয় �� করেত েেব।  

িচনাবাদােমর পাতার দাগ �রাগ দমন  

সােকো�রা এরািচিডেকালা  া �ফেয়াইসািরাপিসস পারেসােটা নামক  ি ছ�াক কারা এ �রাগ  িশ েয়। �রােগর 
আআমেনর ফেল পাতার উপের েলেদ �রখা �বিশত বাদািম রংেয়র দােগর  িশ েয়।  

 িতকার 

 এ �রাগ �দখা �দায়ার সােথ সােথ দািভি�ন ৫০ ডি�া ১ �াম োের  িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয় 
 িত ১২ িদন অ্র ২-৩ বার িছটােল �রােগর  েকাপ কেম টায়।  

 ফসল কাটার পর আগাছা পেঝ �ফলেত েেব।  

চীনাবাদােমর মিরচা �রাগ 

পাকিসিনয়া এরািচিডস নামক ছ�ােকর কারো এ �রাগ েয়।  াথিমক অব ায় পাতার িনেচর িপেঠ মিরচা পঝার 
বায় সামাব উেউ িববর মত দাগ �দখা টায়। দাগ ধীের ধীের বঝ েেত থােক। আআমেনর মা�া বি�র সােথ সােথ 
পাতার উপেরর িপেঠা এ �রাগ �দখা টায়  

 িতকার 

 �রাগ �দখা �দায়ার সােথ সােথ ক�ািলিিন (০.১%) বা িট-২৫০ ইিস ০.০৫%  িত িলটার পািনর 
সােথ আদা িমিল োের ১২ িদন অ্র ২-৩ বার �� করেত েেব।  



অ্ব েততকালীন পিরচট ো 

বীজ বপেনর ১৫-২০ িদন পর একবার িনঝািন িদেয় আগাছা পির�ার করেত েেব। মাি শ� েেয় �গেল এবং ফল 
আসার সময় গােছর �গাঝায় মাি  েল িদেত েেব।  

ফসল সং�ে 

জাত া �মমৗম �ভেদ চীনাবাদাম ১২০-১৫০ িদেনর মে  সং�ে করা টায়।  

 
 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল সিরোর জাতসমেের  বিশশ� এবং উৎপাদন  যি� 

িবেদশ েেত সংগেীত লাইন বাপ-৩ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম  া� উ� ফলনশীল িমউমা� লাইন 
এমএম-৪৩ �ক ১৯৯৭ সােল িবনাসিরো-৪ নােম িনব�ন করা েয়।  

িবনাসিরো-৪ 

 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ৯০-৯৫ �স্িম্ 
•  াথিমক শাখার সং�া ৪-৫ি  
•  িত গােছ ফেলর সং�া৬৫-৯০ি  
•  িত ফেল বীেজর সং�া২৬-৩৪ি  
• ১০০০ বীেজর াজন ৩.৫-৩.৮ �াম 
• বীেজ �তেলর পিরমাা ৪৪% 
• জীবনকাল ৮০-৮৫ িদন  
• গঝ ফলন ১.৭ টন/�ে্  
• সেব ো� ফলন ২.৪ টন/�ে 

 

বািরসিরো-১১ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম  া� মাাজাত েেত ল�া এবং উ� ফলনশীল িমউমা� 
লাইন এমএম-১০ �ক ২০১১ সােল িবনাসিরো-৭ নােম িনব�ন করা েয়।  

িবনাসিরো-৭ 

 

 



জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ১৫০-১৭০ �স িম 
•  াথিমক শাখার সং�া ৩-৫ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ১২০-১৬০ ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�া ১০-১২ ি 
• ১০০০ বীেজর াজন ৩.৫০-৪.২৫ �াম 
• বীেজ �তেলর পিরমাা ৩৬-৩৮% 
• জীবনকাল ১০২-১১০ িদন 
• ফলন (টন/�ে ) সেব ো�x ২.৮০ টন; গঝx ২.০০ টন 

 

বািরসিরো-১১ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম  া� মাাজাত েেত খােটা এবং উ� ফলনশীল িমউমা� 
লাইন এমএম-৮ �ক ২০১১ সােল িবনাসিরো-৮ নােম িনব�ন করা েয়।  

িবনাসিরো-৮ 

জাতির  বিশশ�  ্  

• গােছর উ�তা ১২০-১৪৫ �স িম  
•  াথিমক শাখার সং�া ৩-৫ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ১১৫-১৫০ ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�া ১০-১২ ি 
• ১০০০ বীেজর াজন ৩.৩০-৩.৮০ �াম 
• বীেজ �তেলর পিরমাা ৩৯-৪১% 
• জীবনকাল ১০০-১০৮ িদন 
• 

 
ফলন (টন/�ে), সেবা�ে ২.৪ টন 

িবনাসিরো-৪ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম  া� মাাজাত েেত আগাম এবং উ� ফলনশীল িমউমা� 
লাইন এমএম-৫১ �ক ২০১৩ সােল িবনাসিরো-৯ নােম িনব�ন করা েয়।  

িবনাসিরো-৯ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ৮৫-৯০ �স.িম. 
•  াথিমক শাখার সং�া ২-৪ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ৭৫-৯০ ি 



•  িত ফেল বীেজর সং�া ২৫-২৮ ি 
• ১০০০ বীেজর াজন ২.৯-৩.৩ �াম 
• বীেজ �তেলর পিরমাা ৪৩% 
• জীবনকাল ৮০-৮৪ িদন 
• 

 
ফলন (টন/�ে্), গঝ্ ১.৬ টন 

িবনাসিরো-৪ এবং টির-৭ এর সংকরায়েনর  া� মাা জাত েেত আগাম লাইন আরিস-৫ �ক িবনাসিরো-১০ 
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা েয়।  

িবনাসিরো-১০ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ৯৫-১০৫ �স.িম. 
•  াথিমক শাখার সং�া ৪-৬ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ১১০-১২৫ ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�া ১৪-১৬ ি 
• ১০০০ বীেজর াজন ২.৮০-২.৯৫ �াম 
• বীেজ �তেলর পিরমাা ৪২% 
• জীবনকাল ৭৮-৮২ িদন 
• 

 
গঝ ফলন (টন/�ে্ ) ১.৫ টন 

সিরোর উপাদন  যি� 

জিম  

�দাআyশ েেত এেটল �দাআyশ মািেত সিরো ভােলা জেে।  

জিম  তির 

মাির  কারেভেদ ৩-৪ ি চাে া মই িদেয় জিম ভােলাভােব সমতল কের বীজ বপন করেত েেব । 

বীজ বপেনর সময় 

অে�াবেরর াতীয় স�াে �থেক নেভ�েরর িকতীয় স�ােের মে  বীজ বপেনর উপয� সময় । 

 



বীজ বপন প�িত এবং বীেজর পিরমান 

সািরেত বা িছিেয় বীজ বপন করা টায় । সািরেত বপন করেল সাির েেত সািরর দরর ২৫ �স.িম. এবং সািরেত 

গাছ েেত গােছর দরর ৫-৭ �স.িম. রাখেত েেব । িছিেয় বপেনর জব �ে�র  িত ৭.০-৭.৫ �কিজ এবং সািরেত 

বপন বপেনর জব �ে�র  িত ৬.০-৭.০ �কিজ বীেজর  েয়াজন। 

সােরর পিরমাা এবং সার  েয়াগ প�িত 

মাির  দিত এবং দিে পিরেবশ অ ’লেভেদ সােরর মা�া কম-�বিশ েেত পাের। তেব সিরো চােে িনে�া� মা�ায় 
সার  েয়ােগ অিধক ফলন পাায়া টায়। 

সােরর নাম    সােরর পিরমাা (�কিজ)  

    �ে�র  িত   একর  িত  

ইউিরয়া    ১৭৫-২২৫  ৭০-৯০  

িএসিপ    ১২৫-১৭৫  ৫০-৭০  

এম িপ    ১২০-১৭০  ৪৮-৬৮  

িজপসাম   ১০০-১২০  ৪০-৪৮  

িজংক সালেফট   ৪.০-৮.০     ১.৫-৩.০  

বিরক এিসড   ১৫.০   ৬.০  

 

অেধ েক ইউিরয়া এবং অবাব সােরর সববট জিম  তিরর সময় মাির সােথ ভােলাভােব িমিশেয় িদেত েেব । বাকী 
অেধ েক ইউিরয়া বীজ বপেনর ২০-২৫ িদন পর অথবা ফল আসার  েব ে উপির  েয়াগ করেত েেব । উে�� �ট, 

গােছ ফল ধরা  এবং ফেলর মে  পশ বীেজর জব �বারা অত�্  েয়াজন । তাই উ� ফলন �পেত েেল �বারন 
 াটিতসস� জিমেত �বারন সার অব�ই  েয়াগ করেত েেব । 

 

 

 



অ্বততকালীন পিরচট ো এবং �সচ  েয়াগ 

জাতেভেদ বীজ বপেনর ১৫-২৫ িদন পর একবার িনঝানী িদেত েেব । তেব জিমেত চারা গজােনার ১৫-২০ িদেনর 

মে  অিতির� চারা উিেয় �ফলেত েেব । চারা গজােনার ২০-২৫ িদেনর মে   থম �সচ এবং  েয়াজেন ফল 

�ফাটা �শে েেল িকতীয় �সচ িদেত েেব।  

পরজীবী দমন 

�দেশর উ�রা ’ল িবেশে কের পাবনা, িসরাজগ ”, টেশার, টিশয়া এবং েয়াডািা �জলায় অেরােবংিক নামক এক 

 কার পরগাছা সিরোর িবেশে rিতসাধন কের । তাই সিরোর জিমেত এই পরগাছা �দখা িদেল গাছ উপিঝেয় 
�ফেল এবং পিঝেয় দমন করেত েেব। শ� িববাসা এ পরজীিব দমেন কাট েকরী �িমকা রােখ।  

পাতা া ফেলর  লসােনা �রাগ এবং এর দমন 

 লসােনা বা অলটারনািরয়া �াইট �রাগ সিরো চােের জব বঝ সম�া । এ �রােগ গােছর পাতা, কা� া ফল 
চআাকাের কালেচ দােগর  িশ েয়। এ �রােগর আআমা �বিশ েেল পাতা  লেস  িকেয় টায় এবং ফলন  বই কেম 

টায়।  

িভটােভি-২০০ এর ২.৫ �াম  িত �কিজ বীেজ িমিশেয় �শাদন কের এ �রােগর  েকাপ কমােনা টায়। মােঠ এ 

�রােগর  েকাপ �বেঝ �গেল পিত িলটার পািনেত ৩ �াম �রাভরাল-৫০ ডি�উিপ িমিশেয় �� �মিশেনর সাোে� 

িবেকেল �� করেত েেব এবং ৭-১০ িদন পর পর ৩ বার �� করেল এ �রাগ দমন করা স�ব ।  

জাবেপাকা এবং এর দমন 

জাবেপাকা সিরোর পাতা, কা�, ফল া ফল েেত রস �শাো কের । আআমোর মা�া �বিশ েেল ফল া ফেলর 

বি� বাধা া� েয় এবং পাতা টকেঝ টায় । কীটনাশক �ালািথয়ন ৫৭ ইিস অথবা ফিলিথয়ন ৫৭ ইিস  িত িলটার 
পািনেত ২ িম.িল. িেেসেব িমিশেয় স�া ে গাছ িভিজেয় �� করেত েেব । কীটনাশক অব�ই িবেকল ৪ টার পর 

�� করেত েেব। 

 

 

 



ফসল সং�ে া বীজ সংর া 

গাছ বাদামী বা খেঝর রঙ ধারা করেল সিরো সং�ে করেত েেব । �বিশ �পেক �গেল  ের পেঝ িবধায় 
িবনাসিরো-৪ এবং িবনাসিরো-৯ এর � ে� ৬০-৭০ ভাগ ফল োলকা বাদামী রঙ ধারা করেল সকােল গােছর 

�গাঝা �থেক �কেট সং�ে করেত েেব । সং�েের পর ২-৩ িদন �প কের �রেখ পরবততেত ২-৩ িদন �রােদ  িকেয় 

মাঝাই করেত েেব।  িতিদন ৩-৪  �া কের ৩-৪ িদন বীজ শকােত েেব টােত বীেজর আ� েতা ৯% এর �বিশ না 

থােক। শকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের � েঝ বায়েরাধক পা� �টমন পিলিথন দাগ, িেনর বা 
�াি�েকর �াম, আলকাতরা মাখা মাির মটকা বা কলিসেত সংর া করেত েেব । সংর োর জব বীেজর পা� 
অব�ই ঠা�া অথচ শ� জায়গায় রাখেত েেব। 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িতেলর জাতসমেের  বিশশ� এবং   উৎপাদন  যি�  

সংগেীত জাম ে�াজম SM-30 েেত গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-7 �ক 
িবনািতল-১ নােম ২০০১ সােল িনব�ন করা েয়।   

িবনািতল-১ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবেীন; 
• বীজাবরা সাদােট রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৫০-৫২% 
• জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;  
• গঝ ফলন ১৩০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ২০০০ �কিজ/�ে�র 
 

 ানীয় জাত T-6 এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-12 �ক 
িবনািতল-২ নােম ২০১১ সােল িনব�ন করা েয়।  

িবনািতল-২ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবিশশ  
•  িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি; 
• বীজাবরা োলকা কােলা রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৪০% 



• জীবনকাল ৯১-৯৮ িদন;  
• গঝ ফলন ১৪০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ১৮০০ �কিজ/�ে�র  

 

িবনািতল-১ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-10-4 �ক িবনািতল-৩ 
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা েয়।  

িবনািতল-৩ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবিশশ  
•  িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি; 
• বীজাবরা কােলা রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৪৩% 
• জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;  
• গঝ ফলন ১৫০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ১৮০০ �কিজ/�ে�র 

 

িতেলর উৎপাদন  যি� 

জিম 

�বেল �দা-আশ েেত এেটল �দা-আশ মাি িতল চােের জব উপেটাগী। তেব িনব োিচত জিম েেত অিতির� পািন 

িন�াশেনর ৗদব া থাকেত েেব।   

জিম  তির 

মাির  কারেভেদ ৩-৪ি চাে এবং মই িদেয় টরটের কের জিম সমতল কের বীজ বপন করেত েেব।  

বীজ বপেনর সময় এবং প�িত 

�ফ�য়ারী মােসর াতীয় স�াে েেত মাচ ে মােসর িকতীয় স�াে পট ে্  (ফাগন মাস) বীজ বপন করেত েেব। তেব 

�ফ�য়ারীর মে ই বীজ বপন করা উ�ম। বীজ িছিেয় বা সািরেত বপন করা �টেত পাের। সাির �থেক সািরর 

 রর ২৫-৩০ �স.িম. অ�োৎ ১০-১২ ইি� এবং সািরেত গাছ �থেক গােছর  রর ৬-৮ �স.িম. অ�োৎ ২.৫-৩.০ 

ইি� রাখেত েেব। 



বীেজর পিরমাা 

িছিেয় বপেনর জব �ে�র  িত ৮.০-৯.৫ �কিজ এবং সািরেত বপন বপেনর জব �ে�র  িত ৭.০-৭.৫ �কিজ 

বীেজর  েয়াজন। 

সােরর পিরমাা এবং সার  েয়াগ প�িত 

িতল চােে সার দবোেরর মা�া দিে পিরেবশ অ�ল  �ভেদ িভ� েেয় থােক। সাধারাভােব ভােলা ফলেনর জব 
িতল চােে িনে�া� োের সার  েয়াগ করেত ে �ব্ 

সােরর নাম    সােরর পিরমাা (�কিজ)  

    �ে�র  িত   একর  িত  

ইউিরয়া    ১২০-১৬০  ৪৮-৬৫  

িএসিপ    ১৪০-১৫০  ৫৫-৬০  

এম িপ    ৬০-৭০   ২৪-২৮  

িজপসাম   ১০০-১২৫  ৪০-৫০  

িজংক সালেফট   ৪.০-৬.০  ১.৬-২.৪  

বিরক এিসড   ৮-১০   ৩.২-৪.০  

জিম  �তকােল অেধ েক ইউিরয়া এবং অবাব সকল সার মাির সংেগ ভােলাভােব িমিশেয়  েয়াগ করেত েেব। 
অবিশশ ইউিরয়া বীজ বপেনর ২৫-৩০ িদন পর গােছ ফল আসা পট োেয় উপির  েয়াগ করেত েেব।  

আগাছা দমন 

বীজ বপেনর  েব েই জিম �থেক ভােলাভােব আগাছা পির�ার কের িনেত েেব। চারা অব ায়  ায় ২০ িদন পট ে্  
িতল গােছর বি� ধীর গিতেত েেত থােক িবধায় এ সময় আগাছা  ত �বেঝ িতল গাছ �তেক �ফলেত পাের। তাই 
উ� ফলন �পেত েেল এ সময় জিম অব�ই আগাছাম� রাখেত েেব।  

�সচ এবং পািন িন�াশন 

সাধারাত িতল বপনকােল  ায়ই জিমেত রেসর অভাব পিরলি ত েয় । তাই বীজ গজােনার িবেয়ি িনিিত 
করেত বপেনর  েব ে জিমেত অব�ই একি �সচ িদেত েেব এবং মািেত �জা আসার পর চাে িদেয় বীজ বপন 
করেত েেব। িতল ফসল খরা সেনশীল েেলা ফল আসার সময় রেসর পিরমাা কেম �গেল একবার �সচ িদেত 
েেব। উে�� �ট, িতল ফসল দী ে জলাব�তা সে� করেত পাের না।  কােজই জিম েেক বিশর অিতির� পািন 
িন�ােোর দব া থাকেত েেব। 



�পাকামাকঝ এবং �রাগবালাই দমন 

কা� পচা �রাগ এবং িবছা �পাকা এবং েক মথ িতল ফসেলর �বশ  িত কের।  

কা� পচা �রাগ 

এ �রােগ আআা্ গােছর কাে� িবিভ� ধরেনর গাঢ় খেয়রী এবং কালেচ দাগ �দখা টায় এবং ধীের ধীের সম� 
কাে� ছিঝেয় পেঝ এবং গাছ মের টায়।  

 িতকার  

বীজ বপেনর  েব ে িভটােভি ছ�াকনাশক কারা ( িত �কিজ বীেজ ২.৫-৩.০ �াম) বীজ �শাধেনর মা েম �রােগর 
আআমা কমােনা টায়। তাছাঝা জিমেত কা� পচা �রাগ �দখা �দয়ার সােথ সােথ ছ�াকনাশক ঔেধ �টমন- 
�বিভিশন বা ডাইেথন এম-৪৫  ই �াম োের বা �রাভরাল এক �াম োের  িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয় ৮-১০ 
িদন পরপর ফসেল িতনবার �� কের �রাগি দমন করা �টেত পাের।  

িবছােপাকা  

এ �পাকার কীঝা (লাভো) িতল গােছ আআমা কের  িত কের থােক।  া ে বয়ব মথ পাতার িনেচর র ায় িডম 
পাঝার পর অথবা িডম ফেট বা�া �বর োয়ার সােথ সােথ িডমসে পাতা িছেঝ পািন িমি ত �কেরািসন বা 
িডেজেল ডিবেয় �মের �ফলা �টেত পাের। �পাকার আআমা �বিশ েেল �সিভন ৮৫ এসিপ কীটনাশেকর ৩৪ �াম 
পাউডার  িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিপ এর ৩০ িমিলিলটার  িত ১০ িলটার পািনেত 
িমিশেয় আআা্ জিমেত �� করেত েেব।  

িতেলর েক মথ 

িতেলর েক মথ দমেনর � ে�া িবছােপাকা দমেনর বায় একই প�িত অনসরা করেত েেব।  

ফসল সং�ে, মাঝাই এবং বীজ সংরrা 

পাতা, কা� া ফল েলেদ বা খেঝর বা ে ধারা করেল গাছ �কেট �ফলেত েেব। তেব ল � রাখেত েেব �টন �বিশ 
পিরপে�র কারো গােছর নীেচর িদেকর ফল �ফেট বীজ  ের না টায়। সং�েের পর ৩-৪ িদন �প কের �রেখ 
পরবততেত ২-৩ িদন �রােদ  িকেয় মাঝাই করেত েেব।  িতিদন একাধাের ৩-৪  �া কের ৩-৪ িদন বীজ শকােত 
েেব টােত বীেজর আ� েতা ৯% এর �বিশ না থােক। শকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের � েঝ িনেত েেব 
এবং বায়েরাধক পা� �টমন পিলিথন দাগ, িেনর বা �াি�েকর �াম, আলকাতরা মাখা মাির মটকা বা 
কলিসেত সংরrরা করেত েেব। দী ে সময় সংর োর জব বীেজর পা� অব�ই ঠা�া অথচ শ� জায়গায় রাখেত 
েেব। 

 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িতেলর জাতসমেের  বিশশ� এবং   উৎপাদন  যি�  

সংগেীত জাম ে�াজম SM-30 েেত গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-7 �ক 
িবনািতল-১ নােম ২০০১ সােল িনব�ন করা েয়।   

িবনািতল-১ 



জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবেীন; 
• বীজাবরা সাদােট রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৫০-৫২% 
• জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;  
• গঝ ফলন ১৩০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ২০০০ �কিজ/�ে�র 
 

 ানীয় জাত T-6 এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-12 �ক 
িবনািতল-২ নােম ২০১১ সােল িনব�ন করা েয়।  

িবনািতল-২ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবিশশ  
•  িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি; 
• বীজাবরা োলকা কােলা রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৪০% 
• জীবনকাল ৯১-৯৮ িদন;  
• গঝ ফলন ১৪০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ১৮০০ �কিজ/�ে�র  

িবনািতল-১ এর বীেজ গামা রি�  েয়ােগর মা েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউমা� SM-10-4 �ক িবনািতল-৩ 
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা েয়।  

িবনািতল-৩ 

জাতির  বিশশ�  ্

• গাছ শাখািবিশশ  
•  িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি; 
• বীজাবরা কােলা রংেয়র; 
• বীেজ �তেলর পিরমান ৪৩% 
• জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;  
• গঝ ফলন ১৫০০ �কিজ/�ে�র 
• সেবা�ে ফলন ১৮০০ �কিজ/�ে�র 

 



িতেলর উৎপাদন  যি� 

জিম 

�বেল �দা-আশ েেত এেটল �দা-আশ মাি িতল চােের জব উপেটাগী। তেব িনব োিচত জিম েেত অিতির� পািন 

িন�াশেনর ৗদব া থাকেত েেব।   

জিম  তির 

মাির  কারেভেদ ৩-৪ি চাে এবং মই িদেয় টরটের কের জিম সমতল কের বীজ বপন করেত েেব।  

বীজ বপেনর সময় এবং প�িত 

�ফ�য়ারী মােসর াতীয় স�াে েেত মাচ ে মােসর িকতীয় স�াে পট ে্  (ফাগন মাস) বীজ বপন করেত েেব। তেব 

�ফ�য়ারীর মে ই বীজ বপন করা উ�ম। বীজ িছিেয় বা সািরেত বপন করা �টেত পাের। সাির �থেক সািরর 

 রর ২৫-৩০ �স.িম. অ�োৎ ১০-১২ ইি� এবং সািরেত গাছ �থেক গােছর  রর ৬-৮ �স.িম. অ�োৎ ২.৫-৩.০ 

ইি� রাখেত েেব। 

বীেজর পিরমাা 

িছিেয় বপেনর জব �ে�র  িত ৮.০-৯.৫ �কিজ এবং সািরেত বপন বপেনর জব �ে�র  িত ৭.০-৭.৫ �কিজ 

বীেজর  েয়াজন। 

সােরর পিরমাা এবং সার  েয়াগ প�িত 

িতল চােে সার দবোেরর মা�া দিে পিরেবশ অ�ল  �ভেদ িভ� েেয় থােক। সাধারাভােব ভােলা ফলেনর জব 
িতল চােে িনে�া� োের সার  েয়াগ করেত ে �ব্ 

সােরর নাম    সােরর পিরমাা (�কিজ)  

    �ে�র  িত   একর  িত  

ইউিরয়া    ১২০-১৬০  ৪৮-৬৫  

িএসিপ    ১৪০-১৫০  ৫৫-৬০  

এমািপ    ৬০-৭০   ২৪-২৮  

িজপসাম   ১০০-১২৫  ৪০-৫০  



িজংক সালেফট   ৪.০-৬.০  ১.৬-২.৪  

বিরক এিসড   ৮-১০   ৩.২-৪.০  

জিম  �তকােল অেধ েক ইউিরয়া এবং অবাব সকল সার মাির সংেগ ভােলাভােব িমিশেয়  েয়াগ করেত েেব। 
অবিশশ ইউিরয়া বীজ বপেনর ২৫-৩০ িদন পর গােছ ফল আসা পট োেয় উপির  েয়াগ করেত েেব।  

আগাছা দমন 

বীজ বপেনর  েব েই জিম �থেক ভােলাভােব আগাছা পির�ার কের িনেত েেব। চারা অব ায়  ায় ২০ িদন পট ে্  
িতল গােছর বি� ধীর গিতেত েেত থােক িবধায় এ সময় আগাছা  ত �বেঝ িতল গাছ �তেক �ফলেত পাের। তাই 
উ� ফলন �পেত েেল এ সময় জিম অব�ই আগাছাম� রাখেত েেব।  

�সচ এবং পািন িন�াশন 

সাধারাত িতল বপনকােল  ায়ই জিমেত রেসর অভাব পিরলি ত েয় । তাই বীজ গজােনার িবেয়ি িনিিত 
করেত বপেনর  েব ে জিমেত অব�ই একি �সচ িদেত েেব এবং মািেত �জা আসার পর চাে িদেয় বীজ বপন 
করেত েেব। িতল ফসল খরা সেনশীল েেলা ফল আসার সময় রেসর পিরমাা কেম �গেল একবার �সচ িদেত 
েেব। উে�� �ট, িতল ফসল দী ে জলাব�তা সে� করেত পাের না।  কােজই জিম েেক বিশর অিতির� পািন 
িন�ােোর দব া থাকেত েেব। 

�পাকামাকঝ এবং �রাগবালাই দমন 

কা� পচা �রাগ এবং িবছা �পাকা এবং েক মথ িতল ফসেলর �বশ  িত কের।  

কা� পচা �রাগ 

এ �রােগ আআা্ গােছর কাে� িবিভ� ধরেনর গাঢ় খেয়রী এবং কালেচ দাগ �দখা টায় এবং ধীের ধীের সম� 
কাে� ছিঝেয় পেঝ এবং গাছ মের টায়।  

 িতকার  

বীজ বপেনর  েব ে িভটােভি ছ�াকনাশক কারা ( িত �কিজ বীেজ ২.৫-৩.০ �াম) বীজ �শাধেনর মা েম �রােগর 
আআমা কমােনা টায়। তাছাঝা জিমেত কা� পচা �রাগ �দখা �দয়ার সােথ সােথ ছ�াকনাশক ঔেধ �টমন- 
�বিভিশন বা ডাইেথন এম-৪৫  ই �াম োের বা �রাভরাল এক �াম োের  িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয় ৮-১০ 
িদন পরপর ফসেল িতনবার �� কের �রাগি দমন করা �টেত পাের।  

িবছােপাকা  

এ �পাকার কীঝা (লাভো) িতল গােছ আআমা কের  িত কের থােক।  া ে বয়ব মথ পাতার িনেচর র ায় িডম 
পাঝার পর অথবা িডম ফেট বা�া �বর োয়ার সােথ সােথ িডমসে পাতা িছেঝ পািন িমি ত �কেরািসন বা 
িডেজেল ডিবেয় �মের �ফলা �টেত পাের। �পাকার আআমা �বিশ েেল �সিভন ৮৫ এসিপ কীটনাশেকর ৩৪ �াম 
পাউডার  িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিপ এর ৩০ িমিলিলটার  িত ১০ িলটার পািনেত 
িমিশেয় আআা্ জিমেত �� করেত েেব।  



িতেলর েক মথ 

িতেলর েক মথ দমেনর � ে�া িবছােপাকা দমেনর বায় একই প�িত অনসরা করেত েেব।  

ফসল সং�ে, মাঝাই এবং বীজ সংরrা 

পাতা, কা� া ফল েলেদ বা খেঝর বা ে ধারা করেল গাছ �কেট �ফলেত েেব। তেব ল � রাখেত েেব �টন �বিশ 
পিরপে�র কারো গােছর নীেচর িদেকর ফল �ফেট বীজ  ের না টায়। সং�েের পর ৩-৪ িদন �প কের �রেখ 
পরবততেত ২-৩ িদন �রােদ  িকেয় মাঝাই করেত েেব।  িতিদন একাধাের ৩-৪  �া কের ৩-৪ িদন বীজ শকােত 
েেব টােত বীেজর আ� েতা ৯% এর �বিশ না থােক। শকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের � েঝ িনেত েেব 
এবং বায়েরাধক পা� �টমন পিলিথন দাগ, িেনর বা �াি�েকর �াম, আলকাতরা মাখা মাির মটকা বা 
কলিসেত সংরrরা করেত েেব। দী ে সময় সংর োর জব বীেজর পা� অব�ই ঠা�া অথচ শ� জায়গায় রাখেত 
েেব। 

 

িবনামাে-১ 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িবনামাে-১ এর  বিশশ� এবং উৎপাদন  যি� 

 ানীয় িব-১০ জােত গামা রি�  েয়াগ কের এবং িনব োচেনর মা েম এ জাতি উ�াবন করা েয় । জাতীয় বীজ 
�বাড ে ১৯৯৪ সােল িবনামাে-১ নােম জাতি অনেমাদন �দয়।  

জাতির  বিশশ�  ্

• িবনামাে-১ এর কা� শ�, খাঝা এবং গােছর উ�তা ২০-২৫ �স.িম.।  
• মাাজাত িব-১০ (রাজশােীর  ানীয় জাত) েেত ফলন সেব ো� ৩১% �বশী।  
• গঝ ফলন �ে�র  িত  ায় ১০০০ �কিজ। 
• বীেজর রং কােলা এবং আিমেের পিরমাা ২৫-২৬%। 
• বীজ বপন �থেক কাটা পট ে্  এলাকােভেদ ৮০-৮৫ িদন সময় লােগ।  
• সম� ফল একই সােথ পােক। 
• ইো ে দ পাতা া পাতা  চা �রাগ সেনশীল।  

উৎপাদন  যি� 

িবনামাে-১ এর চাোবাদ অবাব মােকলাইেয়র চাোবাদ প�িতর অনুপ। এ জােতর চাোবাদ সসেকে িকক ত� 
িনে� �দয়া েল- 

মাি 

�বেল �দা-আশ এবং �দা-আশ মাি মােকলাই উৎপাদেনর উপেটাগী। তেব  ত পািন িন�াশেনর দব া আেছ 
এরকম িজম িনব োচন করা উ�ম। 



জিম  তরী 

 ই িতনি চাে া মই িদেয় মাি ভালভােব  তরী করেত েয়।  

বপন প�িত: বীজ সাির কের বা িছিেয় বপন করা টায়। সািরেত বপেনর � ে� সাির �থেক সািরর দরর ৩০ 
�স.িম. রাখেত েেব। িনে এলাকায় ববার পািন �নেম �গেল নরম মাির উপর িছিেয়া �বানা �টেত পাের।  

বীেজর োর: �ে�র  িত ২০-২৫ �কিজ বীজ দরকার। িছিেয় বপেনর � ে� বীেজর পিরমাা িকক �বিশ িদেত 
েেব। 

বপন সময়: এলাকােভেদ ভা� মােসর  থম স�াে �থেক আি�ন মােসর  থম স�াে পট ে্  বীজ বপন করা চেল। 
িবলে� বীজ বপন করেল ফলন �াস পায়।  

সার  েয়াগ : �ট জিমেত  ব েবতত ফসল ধান বা পাট চাে করা েেয়িছল এবং সার  েয়াগ করা েেয়িছল উ� 
জিমেত িবনামাে-১ এর বীজ বপেনর সময় �কান সার  েয়ােগর দরকার পেঝ না। তেব অনব ের জিমেত িন�ুপ 
সার দবোর করেত েয়। 

সােরর নাম সােরর পিরমাা (�কিজ) 
�ে�র  িত একর  িত 

ইউিরয়া ২০-৩০ ৬-৮ 
িএসিপ ৫০-৭৫ ২০-৩০ 
এমিপ ২৫-৩৫ ১০-১৪ 
িজপসাম ৩০-৪৫ ১২-১৮ 
জীবাণসার ১.৫ ০.৬ 
 

আ্ব েততকালীন পিরচট ো: চারা গজােনার পর জিমেত আগাছা �দখা িদেল ১৫-২০ িদন পর িনঝানী িদেয় 
োলকাভােব আগাছাগেলা পির�ার করেত েেব। এেত ভাল ফলন পাায়া টায়।  

�রাগ া �পাকামাকঝ দমন: িবনামাে-১ এর জাতি ে দ পাতা �রাগ া পাতা চা �রাগ  িতেরাধ  মতা সস�। 
তাছাঝা এ জােত �পাকার আআমা  লনামলকভােব কম েয়। সাধারনত �কান ছ�াকনাশক দবোেরর  েয়াজন 
পেঝ না। তেব ছ�ােকর মারা�ক আআমা েেল ডায়ােথন এম-৪৫ বা অব �কান ছ�াকনাশক �� আকাের  েয়াগ 
করা উিচত। �পাকামাকেরর আআমা েেল ডাইেমআন ১০০ ইিস বা �ালািথয়ন ৫৭ ইিস ইত�ািদ কীটনাশক মা�া 
অনটায়ী �� করেত েেব।  

ফসল সং�ে, মাঝাই া সংর া 

িবনামাে-১ এর ফলগিল একই সােথ পােক। ফেল বীজ সং�ে ৗিবধাজনক। ফল �পেক �গেল কফিচ িদেয় গাছগেলা 
�গাঝা �থেক �কেট িনেত েেব। এেত মািেত নাইেোেজেনর পিরমাা বি� পায়। গাছগেলা ভালভােব  িকেয় লাি 
িদেয় িপিেয় বা গর িদেয় মাঝাই কের বীজ সং�ে করেত েয়। সংগেীত বীজ �রােদ ভালভােব  িকেয় পিরবার 
কের মাি বা িেনর পাে� মখ ব� কের অেনক িদন পট ে্  সংর া করা টায়।  



দবোর: মাে ডােলর বনিবধ দবোর বেয়েছ। আমােদর �দেশ সাধারাত ডাল িেেসেব �বিশ দবোর করা েয়। 
তাছাঝা ইো পাপেঝর  ধান উপাদান।   

মাে ডােলর বনিবধ দবোর রেয়েছ। আমােদর �দেশ মাে সাধারনত ডাল িেসােব �বশী দবোর করা েয়। তাছাঝা 
ইো পফপেরর  ধান উপাদান। মােকলাইেয়র ডাল া চালটমঝা একে� িমিশেয় “বিঝ”  তরী করা েয়। ইো 
অত�্ মখেরাচক া পিশকর তরকারী। দি াা�েল মােের �পশ বা িপঠালীর সংেগ সমপিরমাা চােলর গঝা 
িমিশেয় “�ডাসা” বা “ঈদলী”  তরী করা েয়। ইো অত�্ উপােদয় খাব। এ ডাল িদেয় উ�তমােনর “চাপািত 
রি” “ো য়া” “আিমি�ে” া অবাব িমিশ জাতীয় খাব  তরী করা েয়। মগ ডােলর মত মাে ডালা অ� চিব ের 
সােথ �ভেজ ৗ া  খাবার  তরী করা টায়। 

 

 
িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল মৗেরর জাতগেলার  বিশশ� া উৎপাদন  যি� 

িবনামৗর-৫ 
 
 বিশশ�  ্
বািরমৗর-৪ এর বীেজ ২০০ �� গামা রি�  েয়াগ কের এবং িনব োচেনর মা েম িবনামৗর-৫ জাতি ২০১১ সােল 
িনব�ন করা েয়। 

• কা� বন শাখা িবিশশ, �গাঝা োলকা সবজ বো ের া গাছ খাঝা  
• পাতা গাঢ় সবজ বো ের আকিে ে য� এবং ফল �বগনী বো ের, বীেজর আবরা ধসর বো ের 
• জীবনকাল ৯৯-১০৪ িদন 
• ফলন  মতা ২২০০ �কিজ/�ে. এবং গঝ ফলন ২১৫০ �কিজ/�ে.  
•  িত ১০০০ বীেজর াজন ২২-২৪ �াম 
• বীেজ � ািেনর পিরমাা ২৯.৩৮-২৯.৫৩% 
• বীেজ ডােলর পিরমাা ৮৯% 
• ��মফাইলামা �াইট, মিরচা এবং �গাঝাপচা �রাগ সেনশীল  
• ডাল সেেজ িস� েয় া ৗ া । 

 
িবনামৗর-৬ 
বািরমৗর-৪ এ ২৫০ �� গামা রি�  েয়াগ কের এবং পরবততেত িনব োচেনর মা েম িবনামৗর-৬ জাতি ২০১১ 
সােল িনব�ন করা েয়। 
 
 বিশশ�  ্

• কা� বন শাখা িবিশশ, �গাঝা োলকা সবজ বো ের া গাছ খাঝা  
• পাতা গাঢ় সবজ বো ের আকিে ে য� এবং ফল �বগনী বো ের 
• বীেজর আবরা ধসর বো ের। জীবনকাল ১০৫-১১০ িদন 
• ফলন  মতা ১৯৫০ �কিজ/�ে. এবং গঝ ফলন ১৯০০ �কিজ/�ে.  
•  িত ১০০০ বীেজর াজন ১৮-২০ �াম 



• বীেজর আকার  চিলত জাত েেত একব বঝ  
• বীেজ � ািেনর পিরমাা ৩০.৫৩-৩১.০০% 
• বীেজ ডােলর পিরমাা ৮৮% 
• ��মফাইলাম �াইট, মিরচা এবং �গাঝাপচা �রাগ সেনশীল  
• ডাল সেেজ িস� েয় া ৗ া । 

  
 



িবনামৗর-৭ 
ইকারডা (ICARDA) েেত সংগেীত লাইন ILL10067 �ক িনব োিচত কের ২০১৩ সােল িবনামৗর-৭ 
িেেসেব িনব�ন করা েয়। 
 
 বিশশ�  ্

• গাছ খাঝা, ল�া া অিধক শাখা িবিশশ  
• শাখা সবজ এবং ৗ�শ আকিে ে িববমান 
• ফেলর রং �বগনী া বীজাবরা ধসর বো ের 
• বীেজর আবরো মােব েল �পটান ে িববমান 
• জীবনকাল ১১০-১১২ িদন 
•  িত ১০০০ বীেজর াজন ২১.৫ �াম 
• �ে�র  িত গঝ ফলন ২১০০-২২০০ �কিজ/�ে�র 
• ফলন  মতা ২৪০০ �কিজ/�ে�র 
• �রাগ সেনশীল 

 
 

িবনামৗর-৮ 
বািরমৗর-৪ এ ২০০ �� গামা রি�  েয়াগ কের এবং িনব োচেনর মা েম িবনামৗর-৮ জাতি ২০১৪ সােল িনব�ন 
করা েয়। 
 
 বিশশ�  ্

• কা� বন শাখা িবিশশ, �গাঝা োলকা সবজ বো ের া গাছ খাঝা  
• পাতায় গাঢ় সবজ বো ের আকিে ে য� 
• বীেজর আবরা ধসর বো ের 
• জীবনকাল ৯৫-১০০ িদন 
• ফলন ২৬০০ �কিজ/�ে. এবং গঝ ফলন ২৫৫০ �কিজ/�ে.  
•  িত ১০০০ বীেজর াজন ২৩-২৫ �াম 
• বীেজর আকার  চিলত জাত েেত একব বঝ া চ�া্া ধরেনর  
• বীেজ � ািেনর পিরমাা ২৯-৩০% 
• বীেজ ডােলর পিরমাা ৯০% 
• �রাগ সেনশীল 
• ডাল সেেজ িস� েয় া ৗ া । 

 
িবনামৗর-৯ 
বািরমৗর-৪ এ ২০০ �� গামা রি�  েয়াগ কের এবং িনব োচেনর মা েম িবনামৗর-৯ জাতি ২০১৪ সােল িনব�ন 
করা েয়। 
 
 



 বিশশ�  ্
•  কা� বন শাখা িবিশশ, �গাঝা গাঢ় সবজ বো ের া গাছ খাঝা  
• পাতায় গাঢ় সবজ বো ের আকিে ে য� 
• বীেজর আবরা ধসর বো ের 
• জীবনকাল ৯৯-১০৪ িদন 
• ফলন ২৪০০ �কিজ/�ে. এবং গঝ ফলন ২৩৫০ �কিজ/�ে.  
•  িত ১০০০ বীেজর াজন ২২-২৩ �াম 
• বীেজর আকার  চিলত জাত েেত একব বঝ  
• বীেজ � ািেনর পিরমাা ৩২-৩৩% 
• বীেজ ডােলর পিরমাা ৮৯% 
• �রাগ সেনশীল 
• ডাল সেেজ িস� েয় া ৗ া । 

 

 
মৗেরর উৎপাদন  যি� 

িবনামৗর-৫,৬,৭,৮ া ৯ এর চাোবাদ অবাব মৗেরর জােতর চাোবাদ প�িতর অনুপ।  

মাি 

�দা-আশ এবং এেটল �দা-আশ মাি মৗর চােের উপেটাগী। তেব ি নাইদে, মাগরা, টেশার, রাজবাঝী, ফিরদপর, 
মাদারীপর, টিশয়া, েয়াডািা, রাজশােী, নােটার া পাবনা অ�েল মৗেরর চাোবাদ ভাল েয়।  

জিম  তরী 

িতন �থেক চারি চাে া মই িদেয় আগাছা পিরবার কের জিম  তরী করেত েয়। জিম উ�মভােব টরটের কের 
�নায়া ভাল। 

বপন প�িত 

বীজ সাির কের বা িছিেয় বপন করা টায়। সািরেত বপেনর � ে� সাির �থেক সািরর দরর ৩০ �স.িম. রাখেত 
েেব এবং গাছ �থেক গােছর দরর ৬-৮ �স.িম. রাখেত েেব।গাছ কেয়ক �সি�িমটার বঝ োয়ার পর  েয়াজন 
েেল িথিনং বা গাছ পাতলা করেত েেব।  

বীেজর োর 

�ে�র  িত ৩৫-৪০ �কিজ বীজ দরকার। িছিেয় বপেনর � ে� বীেজর পিরমাা সামাব �বিশ (৪০-৪৫ �কিজ) 
িদেত েয়। 

 



বপন সময় 

কািতেক মােস র ২য় স�াে �থেক কািতেক মােসর ৩য় স�াে (অে�াবর �শে স�াে �থেক নেভ�র  থম স�াে) 
পট ে্  বীজ বপেনর উপয� সময়।  



সােরর পিরমাা  

জিমেত �শে চােের সময় �ে�র  িত িন�রপ সার দবোর করেত েয়:  

সােরর নাম সােরর পিরমাা/�ে�র সােরর পিরমাা/একর 
ইউিরয়া ৩০-৩৫ �কিজ ১২-১৪ 
িএসিপ ৮০-৯০ �কিজ ৩২-৩৬ 
এমিপ ৩০-৩৫ �কিজ ১২-১৪ 
িজপসাম ২৫-৩০ ১০-১২ 

িজংক সালেফট ২.৫ ১.০ 
জীবাণসার (ইউিরয়ার পিরবেতে) ১.৫০ ০.৬০ 

 

সার  েয়াগ প�িত 

সমদয় সার �শে চােের সময়  েয়াগ করেত েেব। �ট জিমেত  েব ে মৗর চাে করা েয় নাই �সখােন  িত �কিজ 
বীেজর জব ৯০ �াম োের অনেমািদত অণজীব সার  েয়াগ করা �টেত পাের। ইনটলাম দবোর করেল ইউিরয়া 
সার দবোর করেত েয় না। 

আ্ব েততকালীন পিরচট ো 

চারা গজােনার পর জিমেত আগাছা �দখা িদেল টত তাঝাতািঝ স�ব িনঝানী কারা আগাছা পির�ার করেত েেব। 
অিতবিশর ফেল জিমেত টােত পািন না জেম �সজব পািন িন�াশেনর দব া করেত েেব।  

�রাগ া �পাকামাকঝ দমন 

�গাঝা চা �রাগ দমেনর জব িভটােভি-২০০ বা দািভি�ন  িত �কিজ বীেজ ২ �াম িমিশেয় বীজ �শাধন করেল 
ভাল ফল পাায়া টায়। ��মফাইলাম �াইট �রাগ �দখা �দায়া মা� �রাভরাল-৫০ ডবিলা িপ নামক ছ�াক নাশক 
(০.২%) ১০ িদন অ্র অ্র ২-৩ বার �� করেত েেব। মিরচা �রাগ দমেনর জব িট-২০৫ ইিস (০.০৪%) 
১২-১৫ িদন অ্র ২-৩ বার �� করেত েেব। জাব �পাকার আআমা �দখা িদেল �ালািথয়ন ৫৭ ইিস বা বাজাের 
 চিলত কীটনাশক মা�া অনটায়ী �� করেল ৗফল পাায়া টায়।  

ফসল সং�ে, মাঝাই া সংর া 

ম  ফা�ন �থেক ম   চ� (মাচ ে) ফসল সং�ে করা টায়। ফল �পেক �গেল গাছগেলা �গাঝা �থেক  েল অথবা 
কফিচ িদেয় �কেট িনেত েেব। �গাঝা �থেক �কেট িনেল জিমেত নাইেোেজেনর পিরমাা বি� পায়। গাছগেলা 
ভালভােব  িকেয় লাি িদেয় িপিেয় বা গর িদেয় মাঝাই কের বীজ সং�ে করেত েয় টা ডাল অথবা বীজ িেেসেব 
দবোর করা টায়। তেব বীজ িেেসেব রাখেত েেল আেরা ভালভােব �রােদ  িকেয় আ�তার পিরমাা আনমািনক 
৯-১০% এর মত রাখেত েেব। তারপর আলকাতরার  েলপ �দায়া মাির বা িেনর পাে� বীজ সংর া করেত 
েেব।  

 



 
িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল পাট এর  বিশশ� া   উৎপাদন  যি� 

িবনােদশীপাট-২ এর  বিশশ�  ্

দেশী  পা টের জা ত সি ভি এল -১ এর বীজে  সোডি য়া ম অ্টাজা ইড প্রয়োগ করে বিনা দেশী পা ট -২ উদ্ভাবন করা  েয় টা  
১৯৯৭ সােল জাতীয় বীজেবাডে কােক অনেমািদত েয়। 

১। এ জা তটি আং শি ক আলোক সংবেদনশী ল 

২। গা ছের উচ্চতা  ৩০০-৩৫০ সে .মি . 

৩। গা ছের কা ন্ড োলকা  সবুজ 

৪। এ জা তে র রোগ প্রতি রোধ ক্েমতা  অন্টান্ট জা তে র তুলনায় বেশী  

৫। আঁশের ফলন েেক্টর প্রতি  ৩.০-৩.৩ টন। 

বি না দেশী পা ট-২ এর উৎপা দন পদ্ধতি 

এ জাতির চাে প�িত অবাব �দশী জােতর পােটর মতই। িনে� িকক ত� িলিপব� করা েেলা।  

চা েের উপটোগী  জমি   

পলি  দো-আঁশ মা টি সবচাইতে  উপটোগী  এঁটেল থেকে  শুরু করে বেলে  দো -আশ মািেতা পাট চাে করা টায়। �ট 

জমি তে  বৃে্টির পা নি  জমে  থা কে  না  এবং আো ঢ় মা সের পূর্বে বন্টার পা নি  আসে  না , এ ধরনের সকল জমি ই 

বিনা দেশী পা ট-২ চােবাদের জন্ট উপটোগী।  

জমি  তৈ রি 

পাঁ চ/ছয়ি চাে া মই িদেয় জিম উ�মভােব  �ত করেত েয়। িমিে মাি পাট বীজ বপেনর জব উ�ম।  

সা রের পরি মা া া প্রয়োগ পদ্ধতি   

একর প্রতি  ২,০০০ কেজি  (আনুমা নিক ৫০ মা) �গাবর সার জিম  তিরর সময়  েয়াগ করা  বই  েয়াজন। 

তা ছাঝা  জমি  তৈ রির সময় নি ম্ন পরিমা া  রাসায়িনক সার দবোর করেত েয়। �গাবর সার িদেল িন� সােরর 

পিরমাা অেধেক  েয়াজন েেব।  

 

 



সা রের পরিমা া েেক্টর প্রতি  (কেজি ) একর প্রতি  (কেজি ) 
ইউরিয়া  ১৭৫-২২৫ ৪০-৮০ 
টিএসপি  ৮০-১০০ ২৮-৩৬ 
এমপি  ৮০-১২০ ৩২-২৪ 
জি পসা ম ৬০-৭৫ ২০-২৪ 

বীজ বোনার ৬ সপ্তাে পরে একর প্রতি  আরা ১৫ কেজি  ইউরিয়া  সা র লা ইনের মধ্টবর্তী জা য়গা য় ছি টিয়ে দিতে  েবে 

এবং িছটােনার সময় িবেশে সতকেতা অবল�ন করেত েেব টােত সার গােছর পাতায় না পেঝ।  

বী জ বপনের সময় 

ফা ল্গুন মা সের তৃতী য় সপ্তাে েতে  চৈত্রের শেে পর্টন্ত (মা র্চ থেকে  এপ্রিল) বীজ বপেনর উপয� সময়।  

বী জে র পরি মা া 

লা ইন পদ্ধতি তে  একর প্রতি  ৩ কেজি  বীজ বপন করতে  েয়।ছিটিয়ে  বপন করতে  েলে  একরে  ৪ কেজি  বীজে র 

প্রয়োজন েয়।  

 

বপনের পদ্ধতি   

পটের বীজ লা ইনে  বুনলে  ভা ল েয় া গা ছের পরি চর্টায় সুবি ধা  েয় এবং উৎপা দন খরচা কম েয়। লা ইন েতে  

লা ইনের দূরত্ব ৩০ সেমি  া গা ছ েতে  গা ছের দূরত্ব ৫ থেকে  ৭ সেমি  েলে  ভা ল েয়। সা ধা রাত লা ইনে  বীজ বপনের 

সময় একটু  ন করেই দিতে  েয়। পরে নিঝা নি  দিয়ে  (দু’বারে ) গা ছ েতে  গা ছের দূরত্ব রক্ো করতে  েয়। বীজ 

লা ইনে  দেয়া র পর বীজ মা টি দিয়ে  তেকে  দিতে  েয়। 

 

রোগ া পোকা মা কঝ দমন  

শস্ট পর্টায় অবলম্বন করে, রোগা ক্রান্ত গা ছ তেু লে  পুঝি য়ে ফে লে , শোধিত বীজ বপন করে  া জমি র উত্তম 

ব্টবস্থাপনা  দ্বারা  রোগ অনেকা ংশে  দমন করা  সম্ভব। রোগের আক্রমা মা রা ত্মক আকা র ধা রা করতে  পা রে  এমন 

অবস্থায় ছি টা নো ঔেধ ব্টবো র করা  প্রয়োজন। পোকা  দমনের জন্টা উপরিউক্ত ব্টবস্থা প্রটোজ্ট। বিছা  পোকা  

দমনের জন্ট বিছা  পোকা র কি ঝা গুলি  টে পা তা য় দলবদ্ধ অবস্থায় থা কে  সে পা তা টি  সংগ্রে করে  পা য়ের সা ো ট্টে 

মা ঝি য়ে  ফে লতে  েবে। সা দা  া লা ল মা কঝের আক্রমাে পা টে আঁশ  উৎপা দনের ক্েমতা  অনেকা ংশে  কমে  টা য়। 

বি না দেশী পা ট-২ জা তদুটি  কা ন্ড পচা  রোগ া চেলে  পোকা র আক্রমা অনেকা ংশে  প্রতি রোধ করতে  সক্েম । লা ল া 

সা দা  মা কঝ দমনের জন্ট থিাভি ট ৮০% পা উডা র প্রতি  ১ লি টা র পা নিতে  ১০.৫ গ্রাম বা  ডা ইমি থয়েট ৪০ ইসি  ১০ 

লি টা র পা নিতে  ২০ মি লি  মি শি য়ে   প্রতি  পাঁ চ শতা ংশ জমি তে  প্রয়োগ করতে  েবে। কা ন্ড পচা  রোগের জন্ট ডা ইথেন 

এম-৪৫, প্রতি  লি টা র পা নিতে  ৪.৫ গ্রাম মি শি য়ে  স্প্রে মেশি নের সা ো ট্টে প্রয়োগ করতে  েবে। এছাঝা  প্রতি  কেজি  

বীজ ৫ গ্রাম ভি টাভে ক্স দ্বারা  শোধন কর েবে।  

 



পা ট কা টা  া জা গ দেয়া   

ফুল আসা র দুই সপ্তােের মধ্টে পা ট কে টে  পা নিতে  জা গ দিয়ে  আঁশের ফলন া মা ন ভা ল েয়। জা গ পদ্ধতি র উপর 

আঁশের মা ন অনেকা ংশে  নিভর করে । জা গের উপর কা দামা টি  ব্টবো র তথা  অপরি ে্কার া বদ্ধ পা নিতে  পা ট পচালে  

আঁশ খুবই নি ম্নমা নের েয়। পা ট পচানোর পর োত দিয়ে  পা ট খঝি  থেকে  ছাঝি য়ে  নিয়ে  পরি ে্কার পা নিতে  ভা লভা বে  

ধুয়ে কয়েকদিন রোধে শুকি য়ে  গুদামজা ত করা  টেতে  পা রে।  

িবনাপাটশাক-১ এর  বিশশ�্  

দেশী  পা টের জা ত সি ভি এল -১ এর বীজে  গা মা  রশ্মি প্রয়োগ করে বেশী  পা তা  বিশি ে্ট নতুন লি ইন সি  এম -১৮ 
উদ্ভাবন করা  েয় টা  ২০০৩ সা লে  বি নাপা টশা ক -১ নােম িনবি�ত েয়। 

১। এ জাতি খােটা। এ জাতি �থেক �কান  কার আশ পাায়া টােব না।  

২। অবাব জােতর �চেয় পাতার সং�া া আয়তন �বশী।  

৩। পাতা �দখেত গাঢ় সবজ া সেতজ, ফেল বাজাের চািেদা �বশী।  

৪। শাক-পাতার ফলন  ায় ৩.৫ টন/�ে�র।  

৫। শাক-পাতায়  ের িভটািমন-এ আেছ (১০,৭০০ মাইেআা�াম/১০০�াম)  

৬। এ জাতি লাগােনার ৩০ িদেনর মে  পাটশাক �তালা টায়।  

 
িবনাপাটশােকর উৎপাদন  যি� 
 
বপনের সময়  

ফা ল্গুন মা সের দ্বিতী য় সপ্তাে েতে  শ্রাবা মা স পর্টন্ত (মা র্চ থেকে  জুলা ই পর্টন্ত)। 

চা ে উপটোগী  জমি   

পলি  দো-আঁশ মা টি সবচাইতে  বেশি  উপটোগী  তবে এঁটেল থেকে  বেলে  দো-আশ মা টিতো পা টশা ক চাে করা  
টায়। বাংলােদেশর  ায় সব এলাকায় পাটশাক চাে করা টায়। জিম  তিরর সময় আগাছা ভাল ভােব পিরে্কার করা  
 েয়াজন।  

 

 

 



জমি  তৈ রি 

পা টশা কে র জন্ট জমি  ৫/৬ ি চাে িদেয় মাি গঁঝা কের বীজ বপন করেত েেব। িমিে মাি বীজ বপেনর জব 
উ�ম।  

সা রের পরি মা া  

েেক্টর প্রতি  ৪-৫ টন �গাবর সার জিম  তিরর সময়  েয়াগ করা  বই  েয়াজন। এছাঝা বীজ �বানার সময় িন� 
পিরমাা রাসায়িনক সার দবোর করেত েেব।  

সা রের পরি মা া েেক্টর প্রতি  (কেজি ) একর প্রতি  (কেজি ) 
ইউরিয়া  ৩০-৫০ ১২-২০ 
টিএসপি  ২৫-৫০ ১০-২০ 
এমপি  ৩০-৪০ ১২-১৬ 

প্রথমবার শা ক উত্তোলনের পরে পরবর্তীতে  শা ক পেতে  েলে  অবশি ে্ট গা ছের জন্ট একমা স অন্তর অন্তর েেক্টর প্রতি  
অতি রি ক্ত ৩০ কেজি  ইউরিয়া  সা র ছি টিয়ে িদেল ভাল ফলন পাায়া টায়। ইউিরয়া িছটােনার সময় িবেশে সতকেতা 
অবলম্বন করতে  েবে , টেন সা র গােছর পাতার সােথ �লেগ না থােক। তেব সার  প্রয়োগের পর ৭-১০ দিন পর্টন্ত 
শাক খাায়া �থেক িবরত থাকা  েয়াজন। সােরর মা�া মাির  কার া এলাকা �ভেদ িভ� েেত পাের। �স � ে� 
থা না  নি র্দেশি কা  বা  জা তী য় সা র নি র্দেশি কা র মা ত্রা অনুসরা করা  টেতে  পাের।  

বী জে র পরি মা া  

সাির পদ্ধতি তে  েেক্টর প্রতি  ১৪ কেজি  এবং ছি টিয়ে বপন করলে  ১৫ কেজি  (প্রতি  শতকে  ৬০ গ্রাম) বীজ দিতে  
েেব। সাির প�িতেত বপন করেল পিরচটো করা ৗিবধা েয়।  

রোগ া পোকা মা কঝ দমন 

সা ধা রাত বিনাপা টশা ক -১ এ �কান �রাগ া �পাকার আআমা �দকা টায় না। পাটশােক কোন প্রকা র কী টনাশক 
প্রয়োগ করা উিচত নয়।  

পা টশা ক সংগ্রে  

পা ট গা ছের উচ্চতা  ১৫-২০ সেমি  েেল তখন �থেকই শাক খাায়া টায়।  থেম গাছ  েল এবং পরবততেত গােছর 
সং�া কেম �গেল গােছর ডগা িছঁেঝ শাক খাায়া �টেত পাের। ডগা খাায়ার িককিদন পর ন ন শাখা �থেক কিচ 
পা তা  বের েলে  এগুলোা শা ক েিসেবে খা ায়া  টা বে । এভােব অেনকবার শাক সং�ে করা স�ব। িবনাপাটশাক -১ 
একবার চাে করে দী ে কয়েক মা স (মাচ ে থেকে  আগস্ট) পটে্ শােকর অভাব  রা করা টায়।  

বী জ উৎপা দনের কলা কৌশল  

বীজ উৎপাদেনর জব �কান ন ন �কমশেলর  েয়াজন পেঝ না। �টেে  এটা  -পরাগা য়িত ফসল , �সেে  বীজ 
উৎপা দন �কান সম�ার  িশ কের না ।  াভািবক বপন সমেয় বীজ বপন কের বীজ উ ৎপাদন স�ব। তবে এপ্রিল 



�থেক আগ� মাস পটে্ একব উঁে জিমেত বীজ বপন করেল ভাল বীজ পাায়া টায়। বীজ ভালভােব সংর া 
করলে  ২-৩ বছর এ বীজ দবোর করা টায়।   

 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল টেমেটা জাতসমেের  বিশশ� এবং    উৎপাদন প�িত 

িবনাটেমেটা-৮ 

এিভআরিডিস েেত সংগেীত লাইন িসএলএন৩০২৪এ �ক িনব োিচত কের ২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-৮ িেেসেব 
িনব�ন করা েয়।  

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা গােছর উ�তা ১৩০-১৪০ �স.িম  
• ফেলর আদিত ল�ােট া ম ন 
• গােছর বি�র  দিত Determinate type  
• গােছর ফলধারা  দিত Cluster fruiting 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ৩১-৩৫ ি 
•  িতি ফেলর গঝ াজন ৭০-৭৫ �াম  
• চারা লাগােনা েেত ফল পাকা পট ে্  সময় ১০৫-১১০ িদন  
• গঝ ফলন/�ে. ৭৮ টন/�ে. 

 

িবনাটেমেটা-৯ 

এিভআরিডিস েেত সংগেীত লাইন িসএলএন৩১২৫ �ক িনব োিচত কের ২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-৯ িেেসেব  
িনব�ন করা েয়।  
 
জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ১০৫-১১০ �স.িম. 
• ফেলর আদিত �গালাকার া ম ন  
• গােছর বি�র  দিত Indeterminate type 
• গােছর ফলধারা  দিত Alternate fruiting 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ৩৫-৪০ ি 
•  িতি ফেলর গঝ াজন ৭০-৭৫ �াম 
• চারা লাগােনা েেত ফল পাকা পট ে্  সময় ১০০-১০৫ িদন  
• গঝ ফলন/�ে. ৯০ টন/�ে. 

 
 
 



িবনাটেমেটা-১০ (�চির টেমেটা) 
থাইূা� েেত সংগেীত লাইন ৪টম০২১ �ক িনব োিচত কের ২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-১০ িেেসেব িনব�ন করা 
েয়।  
জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা ১৩৯-১৪৫ �স.িম.  
• ফেলর আদিত ল�ােট, ম ন এবং �গালাকার  
• গােছর বি�র  দিত Indeterminate type 
• গােছর ফলধারা  দিত Alternate fruiting 
•  িত গােছ ফেলর সং�া ৩২৫-৩৩০ি 
•  িতি ফেলর গঝ াজন ৫.৮-৬.৫ �াম 
• চারা লাগােনা েেত ফল পাকা পট ে্  সময় ১১০-১১৫ িদন  
• গঝ ফলন/�ে. ৮০ টন/�ে. 

চাে উপেটাগী জিম 

�বেল �দা-আশ মাি সবেচেয় উপেটাগী। তেব পািন জেম থােকনা এমন �টেকান জিমেত চাোবাদ করা স�ব। 
তেব �ী�কােল পািন িন�ােোর ৗিবধায� উে জিমেত �বড  তির কের চাে করা স�ব।  

চাোবােদর সময় 

ম  �সে্�র েেত ম  অে�াবর সমেয়র মে  বীজতলায় বীজ বপন করেত েেব। বীজ বপেনর পর �থেক চার 
(৪) স�াে বয়সী চারা মল জিমেত লাগােনার উপয� সময়। তেব ম  নেভ�র পট ে্  চারা লাগােনা টায়। আগাম 
িেেসেব চােের জব �সে্�র মােসর  রেত বীজ বপন করা উিচত।  

জিম  তির া সার  েয়াগ 

িতন �থেক চারি চাে িদেয় আগাছা পির�ার কের জিম  �ত করেত েেব। �শে চােের সময় এবং আগাছা 
পির�ার করার পর িনধ োিরত পিরমাা  কনা �গাবর সার, িএসিপ া এমািপ একসােথ িমিশেয় জিম চাে া 
সমান করেত েেব। িনধ োিরত মা�ার ইউিরয়া সার (এক াতীয়াংশ)  েয়াগ করা �টেত পাের। জিম �শাধেনর জব 
চারা �রােপনর  েব ে ফরাডান (পাউডার)  েয়াগ করা ভাল।  

সার  েয়াগ মা�া 

সােরর নাম পিরমাা 

�গাবর ১২ টন/�ে. 

ইউিরয়া ৪০০ �কিজ/�ে. 

িএসিপ ৩৫০ �কিজ/�ে. 

এমািপ ৩০০ �কিজ/�ে. 



ইউিরয়া �মাট মা�ার ৩ ভাগ কের জিম  �েতর সময়, চারা লাগােনার ১৫ িদন া ৩৫ িদন পর এবং এমািপ ২ 
ভাগ কের চারা লাগােনার ১৫ া ৩৫ িদন পর মল জিমেত  েয়াগ করেত েেব।  

বীজতলায় বীজ বপন 

টেমেটার বীজ বপন করার সময়  িপপঝার আআমন �থেক র ার জব  বীজ বপেনর সােথই Servin dust 
(পাউডার) বপনদত বীেজর লাইেনর সােথ িছিেয়  েয়াগ করেত েেব অবথায় অংটেরাদগম বাধা�  েয়। বীজ 
বপেনর পর অিত ৗু �নট িদেয় জিম তাকা �দয়া উিচত। অংটেরাদগেমর  েব ে বিশর স�াবনা থাকেল পিলিথন 
কভার িদেত েেব। বীজতলায় জিম �বড কের িনেল ভাল। জিম অব�ই টরটরা েেত েেব।  

�রাপন প�িত 

জিম  তরী সস� েেল জিম েেত ১০ �স.িম. উে �বড  তরী  কের �বেডর চারপাে�ে উ�মভােব ��েনর দব া 
রাখেত েেব। টােত োলকা অথবা মা াির বিশপােত পািন জেম না টায়। এভােব  তরীদত �বেড ২৫-৩০ িদন 
বয়েসর চারা �রাপন করেত েেব। চারা �রাপেনর সংেগ সংেগ চারায় পািন িদেত েেব এবং চারা  া েরেপ  ািপত 
েবার  ব ে পট ে্   িতিদন একবার পািন  েয়াগ করেত েেব িক  �খয়াল রাখা জররী �টন �কান অব ােতই চারার 
�গাঝায় পািন জেম না থােক।  

�রাপন দরর 

 সাির-সাির এবং চারা-চারা  ৫০ �স.িম. (শীতকােলর জব)  

 সাির-সাির এবং চারা-চারা ৪০ �স.িম. (�ী�কােলর জব)  

পিরচট ো 

চারা �রাপেনর পর আগাছা িনঝােনার সােথ সােথই গােছর �গাঝা টরটরা/আলগা কের  রনা কারা পািন  েয়াগ 
করেত েেব। �রাপেনর  থম ৩-৫ িদন  িতিদন িবেকল �বলা পািন  েয়াগ করেল চারা  ত �লেগ টায় এবং বি� 
তরািিত েয়। ফল আসার পের  থম ফেলর �গাছার িক িনেচর টিশি ছাঝা পা�েটিঝ ছফটাই করেত েেব।  

�রাগ া �পাকা দমন এবং সাবধানতা 

চারা লাগােনার ১০-১৫ িদেনর মে  ভাইরােসর আআমন �রােধর জব �রাভরাল �� করেত েেব। ভাইরাস 
আআা্ গাছ/ডাল/পাতা সনা� করার পর পরই উপেঝ �ফলা উিচত। �গাঝাপচা �রাগ দমেনর জব ডায়াজিনন 
অথবা সমেগা�ীয় �কান কীটনাশক �� করেত েেব। শীতকালীন চােে লাগাতার কেয়কিদন টয়াশার  েকাপ েেল 
ভাইরাস া �পাকার উপ�ব বাঝেত পাের এবং �সে ে� িবেশে সাবধানতা িেেসেব ২-৩ িদন অ্র �রাভরাল া 
ডায়ািজনন একসােথ �� করা জররী।  

 

 



ফসল �তালা 

ফেলর িক নীেচ ফল  ের টাায়ার পর �ট দাগ থােক ঐ  ান �থেক লালেচ ভাব  র েেলই ফল সং�ে করেত 
েেব।  এেত ফল অেনকিদন পট ে্  সংর ন করা টায়।  

বীজ সং�ে এবং সংর া 

উ�মভােব পাকার পর পশ টেমেটা বীেজর জব িনব োচন করেত েেব। সংগেীত টেমেটা ৩-৪ িদন  ের  াভািবক 
তাপমা�ায় �রেখ িদেত েেব। অত:পর টেমেটার ফল  ’ভােগ (আধাআিধ) �কেট শাস সে বীজ কফেচর বা 
�াি�েকর পাে� সং�ে করেত েেব এবং ফারেমে�শেনর জব পাে�র মখ ব� কের ২৪  �া �রেখ িদেত েেব। 
তারপর বীজগেলা মশারী �নেটর উপঝ �রেখ পির�ার পািন কারা  েয় সং�ে করেত েেব। সংগেীত বীজ ৪-৫ িদন 
ধারাবািেকভােব �রােদ  িকেয় কফচ বা �াি�ক পাে� সং�ে কের মখ ভালভােব ব� রাখেত েেব।  

 

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল সয়ািবেনর জাতসমেের  বিশশ� এবং সয়ািবেনর   উৎপাদন  যি� 

িবনাসয়ািবন-১ 

সংগেীত িবএইউ-এস/৮০ উ� ফলনশীল জাম ে�াজম লাইনিেক ২০১১ সােল িবনাসয়ািবন-১ িেেসেব িনব�ন করা 
েয়। 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তাx ৪৮-৫৭ �স.িম. 
•  াথিমক শাখার সং�াx ৩-৫ি  
•  িত গােছ ফেলর সং�াx ৪৫-৬০ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�াx ২-৩ি 
• বীজ মা াির আকােরর এবং োলকা ে দ রেঙর  
• ১০০ বীেজর Jজনx ১১.৫-১৩.০ �াম 
• বীেজ আিমেের পিরমাাx ৪৪.৫% 
• বীেজ �তেলর পিরমাাx ১৮% 
• বীেজ শকেরার পিরমাাx ২৭% 
• জীবনকাল রিবx ১১০-১১৫ িদন; খিরফ-২x ৯৫-১০৫ িদন 
• ফলন (টন/�েx) রিবx ২.৪-২.৭; খিরফ-২x ২.৫-৩.০ 

 

 

 

 

 

 



িবনাসয়ািবন-২ 

সংগেীত উ� ফলনশীল জাম ে�াজম লাইন িবএইউ-এস/১০৯-�ক ২০১১ সােল িবনাসয়ািবন-২ িেেসেব িনব�ন করা 
েয়। 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা- রিবx ২৭-৩৫ �স.িম.; খিরফ-২x ৩৫-৪২ �স.িম. 
•  াথিমক শাখার সং�াx ৩-৫ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�াx ৩০-৬০ ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�াx ২-৩ি 
• বীজাবরা উ�ল ে দ এবং বীজ নাভী কােলা এবং ৗ�শ  
• ১০০ বীেজর Jজনx ১৩.০-১৩.৮ �াম 
• বীেজ আিমেের পিরমাাx ৪৩% 
• বীেজ �তেলর পিরমাাx ১৯% 
• বীেজ শকেরার পিরমাাx ২৭% 
• জীবনকাল- রিবx ১১১ িদন, খিরফ-২x ১১৭ িদন 
• ফলন (টন/�েx)- রিবx ২.৪-২.৮; খিরফ-২x ২.৭-৩.৩ 

 

িবনাসয়ািবন-৩ 

সংগেীত িবএইউ-এস/৭০ উ� ফলনশীল জাম ে�াজম লাইনিেক ২০১৩ সােল িবনাসয়ািবন-৩ িেেসেব িনব�ন করা 
েয়। 

জাতির  বিশশ�  ্

• গােছর উ�তা- রিবx ৬২-৭০ �স.িম.; খিরফ-২x ৩৫-৪২ �স.িম. 
•  াথিমক শাখার সং�াx ৩-৫ ি 
•  িত গােছ ফেলর সং�াx ৫০-৬০ ি 
•  িত ফেল বীেজর সং�াx ২-৩ি 
• ১০০ বীেজর Jজনx ১২-১৩ �াম 
• বীেজ আিমেের পিরমাাx ৪২% 
• বীেজ �তেলর পিরমাাx ২০% 
• বীেজ শকেরার পিরমাাx ২৬% 
• জীবনকাল- রিবx ১১৫-১২০ িদন, খিরফ ১০৫-১১৫ িদন 
• ফলন (টন/�েx)- রিবx ২.৫-৩.২; খিরফ-২x ২.৪-৩.০ 

 

সয়ািবেনর উৎপাদন  যি�  

জিম  

এ �দেশর মাি এবং আবোায়ায় রিব া খিরফ উভয় �মমৗেমই সয়ািবন চাে করা টায়। তেব ৗিন�ািসত এবং 
উে �বেল �দা-আশ েেত �দা-আশ মাি সয়ািবন চােের জব উপেটাগী।  

 



জিম  তরী  

মাির  কারেভেদ ৩-৪ি চাে এবং মই িদেয় মই িদেয় মাি ভােলাভােব টরটের কের এবং আগাছাম� কের 
বীজ বপন করেত েেব।  

বীজ বপেনর সময় এবং বপা প�িত 

রিব �মমৗেম �পমেের িকতীয় স�াে �থেক মা  মােসর মা ামাি  (িডেস�েরর মা ামাি  �থেক জানয়ারীর �শে 
পট ে্ ) পট ে্  এবং খিরফ-২ �মমৗেম ম  আোঢ় �থেক ম  ভা� (জলাইেয়র  থম �থেক আগেশর �শে) পট ে্  
বীজ বপেনর উপয� সময়। বীজ সািরেত বপন করা উ�ম। তেব মাসকলাই বা মগ ডােলর মেতা িছিেয়া বপন 
করা টায়। সািরেত বপন করেল সাির �থেক সািরর  রর রিব �মমৗেম ৩০ �স.িম. (িবনাসয়ািবন-২ এর � ে� ২৫ 
�স.িম.) িদেত েেব। সািরেত ২-৪ �স.িম. গভীের বীজ বপন করেত েেব। খিরফ-২ �মমৗেম সািরেত দরর রাখেত 
েেব ৩৫ �স.িম. (িবনাসয়ািবন-২ এর � ে� ৩০ �স.িম.) এবং এ সময় বিশপাত েয় িবধায় বীজ অ� গভীের বপন 
করেত েেব। গাছ �থেক গােছর দরর ৫-৯ �স.িম. রাখেত েেব।   

বীেজর োর 

িছিেয় বপেনর জব �ে�র  িত ৪৫ �কিজ (একর  িত ১৮ �কিজ) এবং সািরেত বপন বপেনর জব �ে�র  িত 
৫৫ �কিজ (একর  িত ২২ �কিজ)  বীেজর  েয়াজন । 

সােরর পিরমাা এবং সার  েয়াগ প�িত 

দিে পিরেবশ অ�লেভেদ সােরর মা�া কম-�বিশ েয়। িনে� সয়ািবন চােের জব সাধারাভােব অনেমািদত 
সােরর মা�া উে�খ করা েেলা। �শে চােের  েব ে সব রাসায়িনক সার িছিেয় মই িদেয় মাি  সমতল করেত েেব।  

সােরর নাম    সােরর পিরমাা (�কিজ)  

    �ে�র  িত   একর  িত  

ইউিরয়া    ৫০-৬০   ২০-২৫  

িএসিপ    ১৫০-১৭৫  ৬০-৭০  

এমJিপ    ১০০-১২০  ৪০-৪৮  

িজপসাম   ৮০-১১৫   ৩২-৪৬  

িজংক সালেফট     ৪-৬     ১.৬-২.৪     

বিরক এিসড            ৮-১০  ৩.২-৪.০ 

জীবাণসার  িত �কিজ বীেজ ২০-৩০ �াম 

 



জীবাণসার  েয়াগ া দবোর প�িত 

এক �কিজ বীেজ ২০-৩০ �াম িচটাগঝ ভােলাভােব িমশােনার পর ২০-৩০ �াম জীবাণসার িমিশেয় ভােলাভােব 
নাঝাচাঝা করেত েেব টােত িচটাগর িমি ত আঠােলা বীেজর গােয় জীবাণসার  সমভােব �লেগ টায়। জীবাণসার 
িমশােনার পর বীজ তাঝাতািঝ বপন করেত েেব।  

�সচ 

চারা গজােনার ২৫-৩০ িদন পের (ফল আসা পট োেয়)  থম �সচ  েয়াগ করেত েেব। িকতীয় �সচ বীজ বপেনর 
৫৬-৬০ িদন পের (শীম ধরার সমেয়)  েয়াগ করেত েেব।  

আ্:পিরচট ো  

চারা গজােনার ১৫-২৫ িদেনর মে  আগাছা পির�ার করেত েেব। গাছ  ব  ন েেল পাতলা কের িদেত েেব এবং 
সািরেত গাছ েেত গােছর দরর রাখেত েেব ৬-৮ �স.িম.। জিমেত গােছর  নর  িত বগ েিমটাের রিব �মমৗেম ৫০-
৬০ ি এবং খিরফ-২ �মমৗেম ৪০-৫০ ি গাছ রাখেত েেব।  

�পাকামাকঝ এবং �রাগবালাই দমন 

িবছােপাকা  

িবছােপাকা সয়ািবেনর পাতার মারা�ক  িত কের। িডম �থেক �ফাটার পর �ছাট অব ায় িবছােপাকার কীঝাগেলা 
এক ােন দলব�ভােব থােক এবং পরবততেত আআা্ গােছর পাতা �খেয় জােলর মেতা পাতা  া রা কের �ফেল। 
এ �পাকা দমেনর জব আআা্ পাতা �পাকাসে  েল �মের �ফলেত েেব। এই �পাকার আআমা �বিশ েেল �সিভন 
৮৫ এসিপ ৩৪ �াম পাউডার  িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিস ৩০ িমিলিলটার  িত ১০ 
িলটার পািনেত িমিশেয় আআা্ গােছ �� করেত েেব।  

পাতা �মাঝােনা �পাকা 

পাতা �মাঝােনা �পাকার কীঝা পাতা ভাজ কের িভতের অব ান কের এবং পাতার সবজ অংশ �খেয় �ফেল। এই 
�পাকার আআমা �বিশ েেল �সিভন ৮৫ এসিপ ৩৪ �াম পাউডার  িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ 
এসিস ৩০ িমিলিলটার  িত ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় আআা্ গােছ �� করেত েেব।  

কাে�র মািছ �পাকা 

এ �পাকার কীঝা কা� িছ� কের িভতেরর নরম অংশ �খেয় �ফেল, ফেল আআা্ গাছ  ত মের টায়। এ �পাকার 
কারা আআা্ েেল ডায়ািজনন ৬০ ইিস ২৫-৩০ িমিলিলটার  িত ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় আআা্ গােছ �� 
করেত েেব। 

 

 



ে দ �মাজাইক ভাইরাস 

সয়ািবেনর সবজ প�ফলেকর উপিরভােগ উ�ল �সানালী বা ে দ রেঙর চআাকার দােগর উপি িত এ �রােগর 
চািরি�ক  বিশশ�। ৗ � এবং �রাগম� বীজ বপেনর মা েম এ �রােগর আআমা অেনকটা কমােনা টায়।  কা�  

পচা �রাগ 

মািেত অব ানকারী ছ�ােকর কারো এ �রাগ েেয় থােক। আআা্ গােছর পাতা ে দ েেয় টায় এবং কা� া মেল 
কােলা গাগ �দখা টায়। গভীর চাে এবং জিম েেত ফসেলর পিরত�� অংশ, আগাছ া আবজেনা পিরবার কের 
�ফেল এ �রােগর উৎস  নশ করা টায়। 

ফসল সং�ে া বীজ সংরক্ো 

পিরপ� অব ায় সয়ািবন গাছ  িসে ে দ েেয় আসেল এবং সম� পাতা  ের �গেল মাির উপর েেত �কেট 
সং�ে করেত েেব। পরবতত �মমৗেম দবোেরর জব বীজ সংর া করেত েেল বীজ িবেশে টযসেকাের ি�পল বা 
চাটাইেয়র উপর ২-৩  �া কের কেয়কিদন  কােত েেব। বীজ এমনভােব  কােত েেব টােত বীেজর আ� েতা ৯% 
এর �বিশ না থােক।  কােনা বীজ ভােলাভােব � েঝ পিরবার করেত েেব এবং �রাগাআা্ পচা বীজ �বেছ �ফেল 
িদেত েেব। পিলিথেনর দাগ, িেনর �াম, আলকাতরা মাখা মাির মটকা বা কলসীেত বীজ সংর া কের মখ 
ভােলাভােব আটিকেয় রাখেত েেব �টন �কানভােবই িভতের বাতাস  েবশ করেত না পাের। বীেজর পা� অব�ই 
ঠা�া অথচ  � জায়গায় রাখেত েেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 


