িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল ধােনর জাতসমূেহর ৈবিশ�য
ইরাটম-২৪
আই আর-৮ জা তে ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল ধা নের জা ত ইরা টম -২৪ উদ্ভাবন করা
েয়। এ জাতি ১৯৭৫ সােল ছাঝকরন করা েয়।
১। এিট একিট ম�ম জীবনকাল িবিশ� েবােরা ও আগাম ধােনর জা
২। এিট আউশ েমৗসুে১২৫-১৩০ িদেন এবং েবােরা েমৗসুেম১৪০-১৪৫িদেন পােক।
৩। জাতিট আগাম পােক বেল ঝ, িশলা বৃি� বা আগাম ব�ার পূ েবর্ই কাটা য
৪। মাঝাির উ�তা িবিশ� হওয়ায় গাছ েহেল পেড় না।
৫। জাতিটর গড় ফলন েবােরা েমৗসুে৬.৫ টন/েহ. এবং আউস েমৗসুেম৩.৫ টন/েহ.।
িবনাশাইল
না ইজা রশা ইল জা তে ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল ধা নের মি উট্যান্ট NS mut.1
উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৭ সােল িবনাশাইল নােম ছাঝকরন করা েয়।
১। িবনাশাইল নািব েরাপন উপেযাগী ও অিধক ফলনশীল েরাপা আমন ধােনর জাত।
২। এই জাতিট চােষ �� পিরমাণ সার এবং েসেচর �েয়াজন
৩। বৃি�র উপর িনভর্রশীল হেয়ও এই জাতিট চাষ করা য
৪। এই জাতিট১৩৫-১৪০ িদেন পােক।
৫। �াভািবক সমেয় েরাপণ ফেল ২-৪ স�াহ পূেবর্ই পাে
৬। গড় ফলন ৪.২ টন/েহ.।

িবনাধান-৪
ইরা টম-২৪ এর সা থে বি আর-৪ এর সংকরা য়ণ করা র পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্তবী জে ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি
প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল মি উট্যান্ট BINA 6-84-4-1-115 উদ্ভাবন করা হয় যা ১৯৯৮ সা লে বি না ধা ন-৪
নােম ছাঝকরন করা েয়।
১। এিট উ� ফলনশীল েরাপা আমন জাত
২। এ জাতিট আগাম পােক এবং এর জীবনকাল১৩০-১৩৫ িদন। ধান কাটার পের গম বা অ�া� রিব শ�
সহেজই করা যায়।
৩। গড় ফলন ৪.৭ টন/েহ.।
৪। চাল ল�া ও সরু
৫। উ�তমােনর চাল হওয়ায় এর বাজার মূ� েবশী এবং র�ানীর উপেযাগী

িবনাধান-৫
ইরা টম-২৪ এর সা থে দুলা র এর সংকরা য়ণ করা র পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্তবী জে ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি
প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশী ল মি উট্যান্টBINA 4-39-15-13 উদ্ভাবন করা হয় যা 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 েহেল পেড় না।
২। জীবনকাল ১৫০-১৫৫ িদন।
৩। গড় ফলন ৭.০ টন/েহ.।
৪। চাল ল�া, সরু এবং উ�ল রংেয়র
িবনাধান-৬
ইরা টম-২৪ এর সা থে দুলা র এর সংকরা য়ণ করা র পর দ্বিতী য় বৎসরে প্রাপ্তবী জে ৩০০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি
প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল মি উট্যান্ট BINA 4-5-17-19 উদ্ভাবন করা হয় যা ১৯৯৮ সা লে বি না ধা ন-৬
নােম ছাঝকরন করা েয়।
১। উ� ফলনশীল েবােরা ধােনর জাত।
২। জীবনকাল ১৬০-১৬৫ িদন।
৩। গড় ফলন ৭.৫ টন/েহ.।
৪। চাল উ�ল রংেয়র এবং মাঝাির েমাটা।
িবনাধান-৭
তা ই নগুয়েন জা তে ২৫০ গ্রে মা ত্রায় গা মা রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল ধা নের মি উট্যান্ট TNDB-100
উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৭ সা লে বি না ধা ন-৭ নােম ছাঝকরন করা েয়।
১। এিট আগাম এবং উ�ফলনশীল আমন ধােনর জাত। চাল সরু এবং ম�ম ল�া
২। আমন েমৗসুেম জীবনকাল১১০-১২০ িদন। এিট আউশ এবং েবােরা েমৗসুেমও চাষ করা যা
৩। আগাম পাকার কারেণ এই জাতিট কতর্েনর পর সহেজই , গম বা রিবশ� করা যায়।
৪। গাছ খাট (৯৫ েস.িম.) বেল সহেজ েহেল পেড় না।
৫। এই জাতিটর গড় ফলন৪.৮ টন/েহ.।
৬। এিট বাদামী গাছ ফিড়ং এর আ�মণ �িতেরাধ করেত পাের
িবনাধান-১৪
আশফল জা তে ২০০ গ্রে মা ত্রায় কা র্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উচ্চফলনশী ল ধা নের মি উট্যান্ট RM(1)200(C)-1-17 উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৩ সা লে বি না ধা ন-৭ না মে ছা ড়করন করা েয়।

১। নািব েরাপেনাপেযাগী, অিধক ফলনশীল ও উ� তাপমা�া সিহ ষ ধােনর জাত।
২। গাছ খাট (৮৫-১১০ েস.িম.) ও শ� বেল েহেল পেড় না।
৩। এর জীবনকাল ১০৫-১২৫ িদন।
৪। এর গড় ফলন ৬.৯ টন/েহ.।
৫। ধান উ�ল রংেয়র ও চাল ল�া এবং িচকন।
৬। এ জাতিটর পাতা েপাড়া ও েখাল পচা েরােগর আ�মন �িতেরাধ �মতা েবিশ

িবনা উ�ািবত চীনাবাদাম জােতর ৈবিশ�য্ এবং চীনাবাদামউৎপাদন �যুি
িবনাচীনাবাদাম-৪ এর উ�াবেনর ইিতহাস
এ জাতিট উ�াবেনর জ� �ানীয়ভােব চাষাবাদকৃত ঢা-১ (মাইজচর) জােতর বীেজ ২০০ ে� মা�ার গামারি�
�েয়াগ কের এর �ায়ী েকৗিলক পিরবতর্ন সাধেনর মা�েম একিট িমউ�া� বা �জনন সাির পাওয়া য, যার
নামকরণ করা হয় D1/20/3M-30। এই িমউ�া�িট িবিভ� ফলন পরী�ায় এর মাতৃজাত ঢা-১ েথেক
অেনক েবশী ফলন েদয় এবং কলার রট, সারেকা�রা িলফ �ট ও রা� েরাগ সহনশীল হওয়ায় িবনাচীনাবাদাম৪ নােম িবগত ২০০৮ সােল জাতীয় বীজ েবাড র্ সারােদেশর কৃষক পযর্ােয় বািণিজয্কভােব চাষাবােদর
অনুেমাদন েদয়
িবনাচীনাবাদাম-৪ এর সনা�কারী ৈবিশ�য
১। গাছ মাতৃগােছর সমান বা িকছুটা ব
২। বাদাম (পড) ও বীজ আকাের মাতৃজাত ঢাক-১ েথেক বড়।
৩। বীেজ আিমষ ও েতেলর পিরমাণ যথা�েম ২৭.০ ও ৪৮.৬ ভাগ।
৪। জীবনকাল ১৪০-১৫০ িদন (শীত েমৗসুে) ও ১০০-১২০ িদন (�ী� বা শরৎ েমৗসুে)
৫। কলার রট, সােকর্া�র, পাতার দাগ ও মিরচা েরাগ সহনশীল।
৬। গড় ফলন (শীত েমৗসুে) ২.৪৭ টন/েহ. ও ০.৫৮ টন/েহ.
িবনাচীনাবাদাম-৬ এর উ�াবেনর ইিতহাস
�ানীয়ভােব চাষকৃত জাত ঢাক-১ এর বীেজ ২০০ ে� গামা রি� �েয়াগকৃত পপুেলশন েথে২০১১ সােল এ
জাতিট উ�াবন করা হয়
িবনাচীনাবাদাম-৬ এর সনা�কারী ৈবিশ�য
১। গাছ খাড়া ও খাট।
২। বাদাম (পড) ও বীজ আকাের মাতৃজাত ঢাক-১ েথেক বড়।
৩। বীেজ আিমষ ও েতেলর পিরমাণ যথা�েম ২৮.৬৮ ও ৪৮.৫১ ভাগ।

৪। জীবনকাল ১৪০-১৫০ িদন।
৫। কলার রট, মিরচা েরাগ সহনশীল।
৬। গড় ফলন (শীত েমৗসুে) ২.৯ টন/েহ. ও ১.১৭ টন/েহ.
িবনাচীনাবাদাম-৭ এর উ�াবেনর ইিতহাস
�ানীয়ভােব চাষকৃত জাত ঢাক-১ এর বীেজ ২০০ ে� গামা রি� �েয়াগকৃত পপুেলশন েথে২০১৪ সােল এ
জাতিট উ�াবন করা হয়
িবনাচীনাবাদাম-৭ এর সনা�কারী ৈবিশ�য
১। গাছ খাড়া ও ল�া।
২। বাদাম (পড) ও বীজ আকাের মাতৃজাত ঢাক-১ েথেক েছাট (১০০ বাদােমর ওজন ৬০-৭০ �াম)।
৩। দানা ম�ম আকােরর মাতৃজাত ঢাক-১ েথেক বড় (১০০ দানার ওজন ৩০-৩৩ �াম)।
৪। �িত বাদােম মূলত দুিট দানা থা
৫। দানা সাদােট বাদামী রংেয়র।
৬। সবগুেলা বাদাম গােছর েগাড়ায় গু� আকাের থাে
৭। �জনন পযর্ােয়৮ িডএস/িম. লবণা�তা সহয্ �মতাস��
৮। পেড দানার শতকরা হার ৬০-৭৯ ভাগ।
৯। বীেজ আিমষ ও েতেলর পিরমাণ যথা�েম ২৮.০ ও ৪৮.৩ ভাগ।
১০। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন।
১১। জয্ািসড ও িবছােপাকার আ�মন সহয্ �মতা েবি
১২। �াভািবক মািটেত গড় ফলন২.৫২ ও লবণা� মািটেত ফলন১.৮ টন/েহ.
িবনাচীনাবাদাম-৮ এর উ�াবেনর ইিতহাস
এ জাতিট ভয্ােলি�য়া টাইপ িঝ�াবাদােমর সিহত �ানীয়ভােব চাষকৃত �য্ািনশ টাইপ -১ (মাইজচর)
জােতর মে� সংকরায়েনর মা�েম ২০১৪ সােল জাতিট উ�াবন করা হেয়েছ।
িবনাচীনাবাদাম-৮ এর সনা�কারী ৈবিশ�য
১। গাছ খাড়া ও ল�া
২। বাদাম (পড) আকাের মাঝারী (১০০ বাদােমর ওজন ৭০-৭৫ �াম)।
৩। দানা ম�ম আকােরর (১০০ দানার ওজন ২৯-৩০ �াম)।
৪। �িত বাদােম মূলত দুিট দানা থা
৫। বাদােম সু�� িশরািব�াস িব�মান
৬। সবগুেলা বাদাম গােছর েগাড়ায় গু� আকাের থাে
৭। দানা সাদােট বাদামী রংেয়র।
৮। পাতা গাঢ় সবুজ
৯। �জনন পযর্ােয়৮ িডএস/িম. লবণা�তা সহয্ �মতাস��

অ�া� ৈবিশ�য্
১০। পেড দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ।
১১। বীেজ আিমষ ও েতেলর পিরমাণ যথা�েম শতকরা ২৮.১ ও ৪৬.৯ ভাগ।
১২। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন।
১৩। কলার রট ও মিরচা েরাগ সহয্ �মতাস��
১৪। জয্ািস, পাতা েমাড়ােনা ও িবছােপাকার আ�মন সহয্ �মতা েবিশ
১৫। �াভািবক মািটেত গড় ফলন২.৫৬ ও লবণা� মািটেত ফলন১.৮ টন/েহ.
িবনাচীনাবাদাম-৯ এর উ�াবেনর ইিতহাস
পাবনা েজলার পাকশী এলাকায় চাষাবাদকৃত লাল বেণর্র দানাযু� জাত ি-১ এর বীেজ ২৫০ ে� গামা রি�
�েয়াগকৃত পপুেলশন েথে২০১৪ সােল জাতিট উ�াবন করা হেয়েছ।
িবনাচীনাবাদাম-৯ এর সনা�কারী ৈবিশ�য
১। গাছ খাড়া ও ল�া
২। বাদাম (পড) আকাের মাতৃজাত ঢাক-১ েথেক েছাট (১০০ বাদােমর ওজন ৭০-৮০ �াম)।
৩। দানা ম�ম আকােরর অ�র্াৎ মাতৃজাত ঢা-১ েথেক বড় (১০০ দানার ওজন ৩৪-৩৫ �াম)।
৪। দানা গাঢ় লাল রংেয়র।
৫। সবগুেলা বাদাম গােছর েগাড়ায় গু� আকাের থাে
৬। �জনন পযর্ােয়৮ িডএস/িম. লবণা�তা সহয্ �মতাস��
অ�া� ৈবিশ�য
৭। পেড দানার শতকরা হার ৭২-৮৪ ভাগ।
৮। বীেজ আিমষ ও েতেলর পিরমাণ যথা�েম শতকরা ২৩.৮ ও ৪৬.০ ভাগ।
৯। জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ িদন।
১০। জয্ািস, পাতা েমাড়ােনা ও িবছােপাকার আ�মন সহয্ �মতা েবিশ
১১। �াভািবক মািটেত গড় ফলন২.৯ ও লবণা� মািটেত ফলন১.৯ টন/েহ.
চীনাবাদােমর চাষাবাদ প�িত
দি�ণ এিশয়া অ�েল চীনাবাদাম একিট কািয়ক �মসা� ফসল। বীজ বপন েথেক ঘের েতালা ও সংর�েণর সকল
পযর্ােয় তুলনামূলকভােব যেথ� পির�ম করেত হয়। জাত ও চাষ প�িতর ওপর ফলন বহুলাংেশ িনভর্র
�ানীয় জাত ও কৃষকেদর িনজ� চাষ প�িতর তুলনায় উফসী জাত ও আধুিনক উৎপাদন �ব�াপনা অনুসরণ
৬০% অিধক ফসল পাওয়া েযেত পাের। িচনাবাদােমর ফলন বাড়ােত হেল সিঠকভােব ও সময়মত সািরেত বীজ
বপন, েহ�র �িত �েয়াজনীয় গােছর সং�া র�া করা এবং আগাছা দমনসহ অ�া� কৃিষতাি�ক �ব�াপনা
অনুসরণ করেত হয়

জলবায়ু ও মা
বাংলােদেশর সব র্� চীনাবাদােমর চাষ করা যায়। েবে, েবেল েদা-আঁ, এেটল-েদাআঁশ মািটেত এর চাষ করে
ভাল ফলন পাওয়া যােব। ৩-৪ িট চাষ িদেয় মািট ঝুরঝুের কের িনেত হয়। আগাছা থাকেল তা েফেল িদেত
বপেনর সময়
বছেরর েযেকান সময় এর চাষ করা যায়। তেব িন�িলিখত সমেয় চাষ করেল ভাল ফলন পাওয়া যােব।
রিব েমৗসুমঃ১৫ কািতর্ক হেত১৫ অ�হায়ণ (নেভ�র ১ম েথেক েশষ পযর্)
খিরফ-১ েমৗসুমঃ১৫ মাঘ হেত ১৫ই ফা�ন (ফ�য়ারীর মাঝামািঝ েথেক েশষ পযর্)
খিরফ-২ েমৗসুমঃ১লা ভা� েথেক ১৫ই ভা� (আগে�র মাঝামািঝ েথেক েশষ পযর্)
বীেজর হার
জােতর নাম
িবনাচীনাবাদাম-১
িবনাচীনাবাদাম-২
িবনাচীনাবাদাম-৩
িবনাচীনাবাদাম-৪
িবনাচীনাবাদাম-৫
িবনাচীনাবাদাম-৬
িবনাচীনাবাদাম-৭
িবনাচীনাবাদাম-৮
িবনাচীনাবাদাম-৯

েহ�র �িত (েখাসাসহ) েকিজ
১২০-১২৫
১২০-১২৫
১২৫-১৩০
১৩০-১৪০
১২০-১২৫
১২৫-১৩০
১০০-১১০
৯৫-১০৫
১০০-১১০

একর �িত (েখাসাসহ) েকিজ
৪৮-৫০
৪৮-৫০
৫০-৫২
৫২-৫৬
৪৮-৫০
৫০-৫২
৪০-৪৪
৩৮-৪২
৪০-৪৪

বপন প�িত
বীজ সািরেত লাগােত হেব। সাির েথেক সািরর দূর�৩০ েস.িম. (১২ ইি�) এবং গাছ েথেক গােছর দূর�১৫
েস.িম. (৬ ইি�)। বীজগুেলা মািট২.৫-৪.০ েস.িম. (১-১.৫) পুেত িদেত হেব

সােরর মা�া
সােরর নাম
েহ�র �িত (েকিজ)
একর �িত (েকিজ)
ইউিরয়া
৬০-৮০
১৬-২০
িটএসি
১০০-১৫০
৪০-৬০
এমওিপ
১০০-১৫০
৪০-৬০
িজপসাম
১০০-১৫০
৪০-৬০
জীবানু সার বীেজর সােথ িমিশেয় িদেত হেব
২.২
১.০
(ইউিরয়ার পিরবেতর)
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) ও মিলবেডনাম �েয়ােগর �েয়াজন হয় না। েযসব জিমেত উ� সােরর
অভাব আেছ েকবলমা� েসই জিমেত �েয়াগ করেত হেব।
সার �েয়াগ প�িত
অেধ র্ক ইউিরয়া এবং অ�া� সার বীজ বপেনর পূ েবর্ েশষ চােষর সময় জিমেত �েয়াগ করেত হেব। বািক অেধ
ইউিরয়া বপেনর ৪০-৪৫ িদন পর গােছ ফুল আসার সময় �েয়াগ করেত হেব। তেব �িত েকিজ বীেজ৭০ �াম
অণুজীব সার �বহার করা েযেত পাের
পািন েসচ
খিরফ-১ েমৗসুেম ফসেলর অব�া বুেঝ �েয়াজনেবােধ একিট েসচ েদওয়া েযেত পাের। রিব েমৗসুেম উচু জ
মািটর রস তাড়াতািড় শুিকেয় যায় বে১-২ িট েসচ েদওয়া েযেত পাের
চীনাবাদােমর �িতকর েপাকামাকড় ও েরাগবালাই দমন
িপিপিলকা দমন
জিমেত বাদাম লাগােনার পর পর িপিপিলকা আ�মন কের েরািপত বাদােমর দানা সব েখেয় েফলেত পাের। এ
জ� বাদাম লাগােনা েশষ হেলই ে�েতর চারিদেক েসিভন ডা� ৬০ ডি�ওিপ িছিটেয় িদেত হেব। এছাড়া ে�েতর
চারিদেক লাইন েটেন েকেরািসন েতল িদেয়ও িপিপিলকা দমন করা যায়।
উইেপাকা দমন
উইেপাকা চীনাবাদাম গােছর এবং বাদােমর যেথ� �িত কের থােক। এরা বাদাম গােছর �ধান িশকড় েকেট েদয়
এবং িশকেড়র িভতর গতর্ সৃি� কের। ফেল গাছ মারা যায়। উইেপাকা মািটর িনেচর বাদােমর েখাসা িছ� ক
বীজ খায়।

�িতকার
 পািনর সােথ েকেরািসন িমিশেয় েসচ িদেল উইেপাকা জিম তয্াগ কের।
 পাটকািঠর ফাঁদ ৈতরী কের এ েপাকা িকছুটা দমন করা যায়। মািটর পাে� কািঠ ভিতর্ কের পুেত
তােত উইেপাকা লােগ। তারপর ঐ কািঠ ভিতর্ পা� তুেল উইেপাকা মারেত হে
 আ�া� মােঠ �ািসক ডায়ািজনন-১০িজ বা বাসুিড-১০িজ বা ডারস্ বা-১০ যথা�েম �িত েহ�ের ১৫,
১৪ ও ৭.৫ েকিজ হাের জিমেত �েয়াগ করেত হেব।
িবছােপাকা এবং জয্ািসড বা পাতা হপােরর সমি�ত দমন �ব�
 আেলার ফাঁদ েপে
 ে�েত ডাল-পাতা পুেত পত�ভূক পািখ বসার �ব�া কে
 িবছােপাকার ে�ে� আ�মেনর �থম অব�ায় পাতার নীেচ দলব� িবছাগুেলােক হাত িদেয় সং�হ কের
মািটর িনেচ পুেত অথবা েকান িকছু িদেয় িপেষ েমের েফলেত হ
 জয্ািসেডর ে�ে�১০ িলটার পািনেত ১১ িম.িল. িসমবুশ১০ ইিস িমিশেয় ে� করেত হেব।
িচনাবাদােমর পাতার দাগ েরাগ দমন

সােকর্া�রা এরািচিডেকাল ও েফেয়াইসািরওপিসস পারেসােটা নামক দুিট ছ�াক �ারা এ েরাগ সৃি� হয়। েরাে

আ�মেনর ফেল পাতার উপের হলেদ েরখা েবি�ত বাদািম রংেয়র দােগর সৃি� হয়
�িতকার

 এ েরাগ েদখা েদওয়ার সােথ সােথ �ািভি�ন ৫০ ডি�ও ১ �াম হাের �িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয়
�িত ১২ িদন অ�র ২-৩ বার িছটােল েরােগর �েকাপ কেম যায়।
 ফসল কাটার পর আগাছা পুেড় েফলেত হেব
চীনাবাদােমর মিরচা েরাগ

পাকিসিনয়া এরািচিডস নামক ছ�ােকর কারেণ এ েরাগ হয়। �াথিমক অব�ায় পাতার িনেচর িপেঠ মিরচা পড়ার
�ায় সামা� উচুউ িব�র মত দাগ েদখা যায়। দাগ ধীের ধীের বড় হেত থােক। আ�মেনর মা�া বৃি�র সােথ সাে
পাতার উপেরর িপেঠও এ েরাগ েদখা যায়
�িতকার
 েরাগ েদখা েদওয়ার সােথ সােথ কয্ািলি�ন(০.১%) বা িট-২৫০ ইিস ০.০৫% �িত িলটার পািনর
সােথ আদা িমিল হাের ১২ িদন অ�র ২-৩ বার ে� করেত হেব।

অ�ব র্ত�কালীন পিরচযর
বীজ বপেনর ১৫-২০ িদন পর একবার িনড়ািন িদেয় আগাছা পির�ার করেত হেব। মািট শ� হেয় েগেল এবং ফু
আসার সময় গােছর েগাড়ায় মািট তুেল িদেত হে
ফসল সং�হ
জাত ও েমৗসুম েভেদ চীনাবাদাম১২০-১৫০ িদেনর মে� সং�হ করা যায়।

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল সিরষার জাতসমূেহর ৈবিশ�য্ এবংৎপাদন �যুি
িবনাসিরষা-৪
িবেদশ হেত সংগৃহীত লাইন�াপ-৩ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম �া� উ� ফলনশীল িমউ�া� লাইন
এমএম-৪৩ েক ১৯৯৭ সােল িবনাসিরষা-৪ নােম িনব�ন করা হয়।

জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গােছর উ�তা ৯০-৯৫ েসঃিমঃ
�াথিমক শাখার সং�া ৪-৫িট
�িত গােছ ফেলর সং�া৬৫-৯০িট
�িত ফেল বীেজর সং�া২৬-৩৪িট
১০০০ বীেজর ওজন ৩.৫-৩.৮ �াম
বীেজ েতেলর পিরমাণ ৪৪%
জীবনকাল ৮০-৮৫ িদন
গড় ফলন ১.৭ টন/েহঃ
সেব র্া� ফলন২.৪ টন/েহ

িবনাসিরষা-৭
বািরসিরষা-১১ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম �া� মাতৃজাত হেত ল�া এবং উ� ফলনশীল িমউ�া�
লাইন এমএম-১০ েক ২০১১ সােল িবনাসিরষা-৭ নােম িনব�ন করা হয়।

জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ওজন ৩.৫০-৪.২৫ �াম
বীেজ েতেলর পিরমাণ ৩৬-৩৮%
জীবনকাল ১০২-১১০ িদন
ফলন (টন/েহ ) সেব র্াx ২.৮০ টন; গড়x ২.০০ টন

িবনাসিরষা-৮
বািরসিরষা-১১ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম �া� মাতৃজাত হেত খােটা এবং উ� ফলনশীল িমউ�া�
লাইন এমএম-৮ েক ২০১১ সােল িবনাসিরষা-৮ নােম িনব�ন করা হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ওজন ৩.৩০-৩.৮০ �াম
বীেজ েতেলর পিরমাণ ৩৯-৪১%
জীবনকাল ১০০-১০৮ িদন
ফলন (টন/েহ), সেবা�র ২.৪ টন

িবনাসিরষা-৯
িবনাসিরষা-৪ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম �া� মাতৃজাত হেত আগাম এবং উ� ফলনশীল িমউ�া�
লাইন এমএম-৫১ েক ২০১৩ সােল িবনাসিরষা-৯ নােম িনব�ন করা হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
• 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 ওজন ২.৯-৩.৩ �াম
বীেজ েতেলর পিরমাণ ৪৩%
জীবনকাল ৮০-৮৪ িদন
ফলন (টন/েহঃ), গড়ঃ ১.৬ টন

িবনাসিরষা-১০
িবনাসিরষা-৪ এবং টির-৭ এর সংকরায়েনর �া� মাতৃ জাত হেত আগাম লাইন আরি-৫ েক িবনাসিরষা-১০
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ওজন ২.৮০-২.৯৫ �াম
বীেজ েতেলর পিরমাণ ৪২%
জীবনকাল ৭৮-৮২ িদন
গড় ফলন (টন/েহঃ ) ১.৫ টন

সিরষার উপাদন �যুি
জিম
েদাআyশ হেত এেটল েদাআyশ মািটেত সিরষা ভােলা জে ।
জিম ৈতির
মািটর �কারেভেদ৩-৪ িট চাষও মই িদেয় জিম ভােলাভােব সমতল কের বীজ বপন করেত হেব ।
বীজ বপেনর সময়
অে�াবেরর তৃতীয় স�াহ েথেক নেভ�েরর ি�তীয় স�ােহর মে� বীজ বপেনর উপযু� স ।

বীজ বপন প�িত এবং বীেজর পিরমান
সািরেত বা িছিটেয় বীজ বপন করা যা । সািরেত বপন করেল সাির হেত সািরর দূর�২৫ েস.িম. এবং সািরেত

গাছ হেত গােছর দূর�৫-৭ েস.িম. রাখেত হেব । িছিটেয় বপেনর জ� েহ�র �িত৭.০-৭.৫ েকিজ এবং সািরেত
বপন বপেনর জ� েহ�র �িত ৬.০-৭.০ েকিজ বীেজর �েয়াজন।
সােরর পিরমাণ এবং সার �েয়াগ প�িত
মািটর �কৃিত এবং কৃিষ পিরেব’লেভেদ সােরর মা�া কম-েবিশ হেত পাের । তেব সিরষা চােষ িনে�া� মা�ায়
সার �েয়ােগ অিধক ফলন পাওয়া যায়।
সােরর নাম সােরর পিরমাণ (েকিজ)
েহ�র �িত একর �িত
ইউিরয়া ১৭৫-২২৫ ৭০-৯০
িটএসিপ 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 র্ক ইউিরয়া এবং অ�া� সােরর সবটুকু জিম ৈতিরর সময় মািটর সােথ ভােলাভােব িমিশেয় িদেত । বাকী
অেধ র্ক ইউিরয়া বীজ বপেনর২০-২৫ িদন পর অথবা ফুল আসার পূ েবর্ উপির �েয়াগ করেত 
গােছ ফল ধরা এবং ফেলর মে� পু� বীেজর জ� েবারণ অতয্� �েয়া
ঘাটিতস�� জিমেত েবারন সার অব�ই �েয়াগ করেত হেব ।

। উে�� েয,

। তাই উ� ফলন েপেত হেল েবারন

অ�বত�কালীন পিরচযর্া এবং েসচ �েয়া
জাতেভেদ বীজ বপেনর ১৫-২৫ িদন পর একবার িনড়ানী িদেত হেব । তেব জিমেত চারা গজােনার ১৫-২০ িদেনর

মে� অিতির� চারা উিঠেয় েফলেত হে । চারা গজােনার ২০-২৫ িদেনর মে� �থম েসচ এবং �েয়াজেন ফুল

েফাটা েশষ হেল ি�তীয় েসচ িদেত হেব ।
পরজীবী দমন

েদেশর উ�রা’ল িবেশষ কের পাবনা, িসরাজগ ”, যেশার, কুি�য়া এবং চুয়াডা�া েজলায় অেরােবংিক নামক এ
�কার পরগাছা সিরষার িবেশষ rিতসাধন কের । তাই সিরষার জিমেত এই পরগাছা েদখা িদেল গাছ উপিড়েয়
েফেল এবং পুিড়েয় দমন করেত হেব। শ� িব�াসও এ পরজীিব দমেন কাযর্করী ভূিমকা রাে
পাতা ও ফেলর ঝলসােনা েরাগ এবং এর দমন
ঝলসােনা বা অলটারনািরয়া �াইট েরাগ সিরষা চােষর জ� বড় সম�া

। এ েরােগ গােছর পাতা, কা� ও ফল

চ�াকাের কালেচ দােগর সৃি� হ । এ েরােগর আ�মণ েবিশ হেল পাতা ঝলেস শুিকেয় যায় এবং ফলন খুবই কে
যায়।
িভটােভ�-২০০ এর ২.৫ �াম �িত েকিজ বীেজ িমিশেয় েশাদন কের এ েরােগর �েকাপ কমােনা যায়। মােঠ

এ

েরােগর �েকাপ েবেড় েগেল পিত িলটার পািনেত ৩ �াম েরাভরাল-৫০ ডি�উিপ িমিশেয় ে� েমিশেনর সাহাে�
িবেকেল ে� করেত হেব এবং ৭-১০ িদন পর পর ৩ বার ে� করেল এ েরাগ দমন করা স�ব ।
জাবেপাকা এবং এর দমন
জাবেপাকা সিরষার পাতা, কা�, ফুল ও ফল হেত রস েশাষণ কে । আ�মেণর মা�া েবিশ হেল ফুল ও ফেলর
বৃি� বাধা�া� হয় এবং পাতা কুকেড় য । কীটনাশক �ালািথয়ন ৫৭ ইিস অথবা ফিলিথয়ন ৫৭ ইিস �িত িলটার

পািনেত ২ িম.িল. িহেসেব িমিশেয় স�ণর্ গাছ িভিজেয় ে� করেত হে । কীটনাশক অব�ই িবেকল ৪ টার পর
ে� করেত হেব।

ফসল সং�হ ও বীজ সংর�ণ
গাছ বাদামী বা খেড়র রঙ ধারণ করেল সিরষা সং�হ করেত হেব

। েবিশ েপেক েগেল ঝের পেড় িবধায়

িবনাসিরষা-৪ এবং িবনাসিরষা-৯ এর ে�ে� ৬০-৭০ ভাগ ফল হালকা বাদামী রঙ ধারণ করেল সকােল গােছর
েগাড়া েথেক েকেট সং�হ করেত হেব । সং�েহর পর ২-৩ িদন �প কের েরেখ পরবত�েত ২-৩ িদন েরােদ শুিকেয়
মাড়াই করেত হেব । �িতিদন ৩-৪ ঘ�া কের ৩-৪ িদন বীজ শূকােত হেব যােত বীেজর আ�র্ত৯% এর েবিশ না

থােক। শূকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের েঝেড় বায়ুেরাধক পা� েযমন পিলিথন �, িটেনর বা
�াি�েকর �াম, আলকাতরা মাখা মািটর মটকা বা কলিসেত সংর�ণ করেত হে । সংর�েণর জ� বীেজর পা�
অব�ই ঠা�া অথচ শূ� জায়গায় রাখেত হে।
িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িতেলর জাতসমূেহর ৈবিশ�য্ এবউৎপাদন �যুি�
িবনািতল-১
সংগৃহীত জামর্�াজ SM-30 হেত গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া�
িবনািতল-১ নােম ২০০১ সােল িনব�ন করা হয়।

SM-7 েক

জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•

গাছ শাখািবহীন;
বীজাবরণ সাদােট রংেয়র;
বীেজ েতেলর পিরমান ৫০-৫২%
জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;
গড় ফলন ১৩০০ েকিজ/েহ�র
সেবা�র্ ফলন২০০০ েকিজ/েহ�র

িবনািতল-২
�ানীয় জাত T-6 এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া�
িবনািতল-২ নােম ২০১১ সােল িনব�ন করা হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•

গাছ শাখািবিশ�
�িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি;
বীজাবরণ হালকা কােলা রংেয়র;
বীেজ েতেলর পিরমান ৪০%

SM-12 েক

• জীবনকাল ৯১-৯৮ িদন;
• গড় ফলন ১৪০০ েকিজ/েহ�র
• সেবা�র্ ফলন১৮০০ েকিজ/েহ�র
িবনািতল-৩
িবনািতল-১ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া� SM-10-4 েক িবনািতল-৩
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•

গাছ শাখািবিশ�
�িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি;
বীজাবরণ কােলা রংেয়র;
বীেজ েতেলর পিরমান ৪৩%
জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;
গড় ফলন ১৫০০ েকিজ/েহ�র
সেবা�র্ ফলন১৮০০ েকিজ/েহ�র

িতেলর উৎপাদন �যুি
জিম
েবেল েদা-আঁশহেত এেটল েদা-আঁশমািট িতল চােষর জ� উপেযাগী। তেব িনবর্ািচত জিম হেত অিতির� পাি
িন�াশেনর সু�ব�া থাকেত হেব।
জিম ৈতির
মািটর �কারেভেদ৩-৪িট চাষ এবং মই িদেয় ঝুরঝুের কের জিম সমতল কের বীজ বপন করেত হে
বীজ বপেনর সময় এবং প�িত
েফ�য়ারী মােসর তৃতীয় স�াহ হেত মাচর্ মােসর ি�তীয় স�াহ পযর(ফাগুন মা) বীজ বপন করেত হেব। তেব
েফ�য়ারীর মে�ই বীজ বপন করা উ�ম। বীজ িছিটেয় বা সািরেত বপন করা েযেত পাের। সাির েথেক সািরর
দুর�২৫-৩০ েস.িম. অ�র্াৎ১০-১২ ইি� এবং সািরেত গাছ েথেক গােছর দুর�৬-৮ েস.িম. অ�র্াৎ২.৫-৩.০
ইি� রাখেত হেব।

বীেজর পিরমাণ
িছিটেয় বপেনর জ� েহ�র �িত৮.০-৯.৫ েকিজ এবং সািরেত বপন বপেনর জ� েহ�র �িত ৭.০-৭.৫ েকিজ
বীেজর �েয়াজন।
সােরর পিরমাণ এবং সার �েয়াগ প�িত
িতল চােষ সার �বহােরর মা�া কৃিষ পিরেবশ অ� েভেদ িভ� হেয় থােক। সাধারণভােব ভােলা ফলেনর জ�
িতল চােষ িনে�া� হাের সার �েয়াগ করেত হ েবঃ
সােরর নাম সােরর পিরমাণ (েকিজ)
েহ�র �িত একর �িত
ইউিরয়া ১২০-১৬০ ৪৮-৬৫
িটএসিপ 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 র্ক ইউিরয়া এবং অ�া� সকল সার মািটর সংেগ ভােলাভােব িমিশেয় �েয়াগ করেত হেব
অবিশ� ইউিরয়া বীজ বপেনর ২৫-৩০ িদন পর গােছ ফুল আসা পযর্ােয় উপির �েয়াগ করেত হে
আগাছা দমন
বীজ বপেনর পূেবর্ই জিম েথেক ভােলাভােব আগাছা পির�ার কের িনেত হেব। চারা অব�ায় �া২০ িদন পযর্�
িতল গােছর বৃি� ধীর গিতেত হেত থােক িবধায় এ সময় আগাছা �ত েবেড় িতল গাছ েঢেক েফলেত পাের। তাই
উ� ফলন েপেত হেল এ সময় জিম অব�ই আগাছামু� রাখেত হেব।
েসচ এবং পািন িন�াশন
সাধারণত িতল বপনকােল �ায়ই জিমেত রেসর অভাব পিরলি�ত হয় । তাই বীজ গজােনার িবষয়িট িনি�ত
করেত বপেনর পূেবর্ জিমেত অব�ই একিট েসচ িদেত হেব এবং মািটেত েজা আসার পর চাষ িদেয় বীজ
করেত হেব। িতল ফসল খরা সহনশীল হেলও ফুল আসার সময় রেসর পিরমাণ কেম েগেল একবার েসচ িদেত
হেব। উে�� েয, িতল ফসল দীঘর্ জলাব�তা সহয্ করেত পাের ন
কােজই জিম হেক বৃি�র অিতির� পািন
িন�াষেণর �ব�া থাকেত হেব।

েপাকামাকড় এবং েরাগবালাই দমন
কা� পচা েরাগ এবং িবছা েপাকা এবং হক মথ িতল ফসেলর েবশ �িত কের।
কা� পচা েরাগ
এ েরােগ আ�া� গােছর কাে� িবিভ� ধরেনর গাঢ় খেয়রী এবং কালেচ দাগ েদখা যায় এবং ধীের ধীের সম�
কাে� ছিড়েয় পেড় এবং গাছ মের যায়।
�িতকার
বীজ বপেনর পূেবর্ িভটােভ� ছ�াকনাশক �ার(�িত েকিজ বীেজ ২.৫-৩.০ �াম) বীজ েশাধেনর মা�েম েরােগর
আ�মণ কমােনা যায়। তাছাড়া জিমেত কা� পচা েরাগ েদখা েদয়ার সােথ সােথ ছ�াকনাশক ঔষধ েযমনেবিভি�ন বা ডাইেথন এম-৪৫ দুই �াম হাের বা েরাভরাল এক �াম হাের �িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয়৮-১০
িদন পরপর ফসেল িতনবার ে� কের েরাগিট দমন করা েযেত পাের
িবছােপাকা
এ েপাকার কীড়া (লাভর্) িতল গােছ আ�মণ কের �িত কের থােক। পূণর্ বয়� মথ পাতার িনেচর পৃ�ায় ি
পাড়ার পর অথবা িডম ফুেট বা�া েবর হওয়ার সােথ সােথ িডমসহ পাতা িছেড় পািন িমি�ত েকেরািসন বা
িডেজেল ডুিবেয় েমের েফলা েযেত পাের। েপাকার আ�মণ েবিশ হেল েসিভন৮৫ এসিপ কীটনাশেকর ৩৪ �াম
পাউডার �িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিপ এর ৩০ িমিলিলটার �িত ১০ িলটার পািনেত
িমিশেয় আ�া� জিমেত ে� করেত হেব।
িতেলর হক মথ
িতেলর হক মথ দমেনর ে�ে�ও িবছােপাকা দমেনর �ায় একই প�িত অনুসরণ করেত হেব
ফসল সং�হ, মাড়াই এবং বীজ সংরrণ
পাতা, কা� ও ফল হলেদ বা খেড়র বণর্ ধারণ করেল গাছ েকেট েফলেত হেব। তেব ল�য্ রাখেত হেব েযন েবি
পিরপে�র কারেণ গােছর নীেচর িদেকর ফল েফেট বীজ ঝের না যায়। সং�েহর পর ৩-৪ িদন �প কের েরেখ
পরবত�েত ২-৩ িদন েরােদ শুিকেয় মাড়াই করেত হেব। �িতিদন একাধাের৩-৪ ঘ�া কের ৩-৪ িদন বীজ শূকােত
হেব যােত বীেজর আ� র্তা৯% এর েবিশ না থােক। শূকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের েঝেড় িনেত হেব
এবং বায়ুেরাধক পা� েযমন পিলিথন �া, িটেনর বা �াি�েকর �া, আলকাতরা মাখা মািটর মটকা বা
কলিসেত সংরrরণ করেত হেব। দীঘর্ সময় সংর�েণর জ� বীেজর পা� অব�ই ঠা�া অথচ শূ� জায়গায় রাখে
হেব।

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িতেলর জাতসমূেহর ৈবিশ�য্ এবউৎপাদন �যুি�
িবনািতল-১
সংগৃহীত জামর্�াজ SM-30 হেত গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া�
িবনািতল-১ নােম ২০০১ সােল িনব�ন করা হয়।

SM-7 েক

জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•

গাছ শাখািবহীন;
বীজাবরণ সাদােট রংেয়র;
বীেজ েতেলর পিরমান ৫০-৫২%
জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;
গড় ফলন ১৩০০ েকিজ/েহ�র
সেবা�র্ ফলন২০০০ েকিজ/েহ�র

িবনািতল-২
�ানীয় জাত T-6 এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া�
িবনািতল-২ নােম ২০১১ সােল িনব�ন করা হয়।

SM-12 েক

জাতিটর ৈবিশ�য
• গাছ শাখািবিশ�
• �িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি;
• বীজাবরণ হালকা কােলা রংেয়র;
• বীেজ েতেলর পিরমান ৪০%
• জীবনকাল ৯১-৯৮ িদন;
• গড় ফলন ১৪০০ েকিজ/েহ�র
• সেবা�র্ ফলন১৮০০ েকিজ/েহ�র
িবনািতল-৩
িবনািতল-১ এর বীেজ গামা রি� �েয়ােগর মা�েম উ�ািবত উ� ফলনশীল িমউ�া� SM-10-4 েক িবনািতল-৩
নােম ২০১৩ সােল িনব�ন করা হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•

গাছ শাখািবিশ�
�িত গােছ শাখার সং�া ২-৪ি;
বীজাবরণ কােলা রংেয়র;
বীেজ েতেলর পিরমান ৪৩%
জীবনকাল ৮৫-৯০ িদন;
গড় ফলন ১৫০০ েকিজ/েহ�র
সেবা�র্ ফলন১৮০০ েকিজ/েহ�র

িতেলর উৎপাদন �যুি
জিম
েবেল েদা-আঁ হেত এেটল েদা-আঁ মািট িতল চােষর জ� উপেযাগী। তেব িনবর্ািচত জিম হেত অিতির� পাি
িন�াশেনর সু�ব�া থাকেত হেব।
জিম ৈতির
মািটর �কারেভেদ৩-৪িট চাষ এবং মই িদেয় ঝুরঝুের কের জিম সমতল কের বীজ বপন করেত হে
বীজ বপেনর সময় এবং প�িত
েফ�য়ারী মােসর তৃতীয় স�াহ হেত মাচর্ মােসর ি�তীয় স�াহ পযর(ফাগুন মা) বীজ বপন করেত হেব। তেব
েফ�য়ারীর মে�ই বীজ বপন করা উ�ম। বীজ িছিটেয় বা সািরেত বপন করা েযেত পাের। সাির েথেক সািরর
দুর�২৫-৩০ েস.িম. অ�র্াৎ১০-১২ ইি� এবং সািরেত গাছ েথেক গােছর দুর�৬-৮ েস.িম. অ�র্াৎ২.৫-৩.০
ইি� রাখেত হেব।
বীেজর পিরমাণ
িছিটেয় বপেনর জ� েহ�র �িত৮.০-৯.৫ েকিজ এবং সািরেত বপন বপেনর জ� েহ�র �িত ৭.০-৭.৫ েকিজ
বীেজর �েয়াজন।
সােরর পিরমাণ এবং সার �েয়াগ প�িত
িতল চােষ সার �বহােরর মা�া কৃিষ পিরেবশ অ� েভেদ িভ� হেয় থােক। সাধারণভােব ভােলা ফলেনর জ�
িতল চােষ িনে�া� হাের সার �েয়াগ করেত হ েবঃ
সােরর নাম সােরর পিরমাণ (েকিজ)
েহ�র �িত একর �িত
ইউিরয়া ১২০-১৬০ ৪৮-৬৫
িটএসিপ ১৪০-১৫০ ৫৫-৬০
এমওিপ 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 র্ক ইউিরয়া এবং অ�া� সকল সার মািটর সংেগ ভােলাভােব িমিশেয় �েয়াগ করেত হেব
অবিশ� ইউিরয়া বীজ বপেনর ২৫-৩০ িদন পর গােছ ফুল আসা পযর্ােয় উপির �েয়াগ করেত হে
আগাছা দমন
বীজ বপেনর পূেবর্ই জিম েথেক ভােলাভােব আগাছা পির�ার কের িনেত হেব। চারা অব�ায় �া২০ িদন পযর্�
িতল গােছর বৃি� ধীর গিতেত হেত থােক িবধায় এ সময় আগাছা �ত েবেড় িতল গাছ েঢেক েফলেত পাের। তাই
উ� ফলন েপেত হেল এ সময় জিম অব�ই আগাছামু� রাখেত হেব।
েসচ এবং পািন িন�াশন
সাধারণত িতল বপনকােল �ায়ই জিমেত রেসর অভাব পিরলি�ত হয় । তাই বীজ গজােনার িবষয়িট িনি�ত
করেত বপেনর পূেবর্ জিমেত অব�ই একিট েসচ িদেত হেব এবং মািটেত েজা আসার পর চাষ িদেয় বীজ
করেত হেব। িতল ফসল খরা সহনশীল হেলও ফুল আসার সময় রেসর পিরমাণ কেম েগেল একবার েসচ িদেত
হেব। উে�� েয, িতল ফসল দীঘর্ জলাব�তা সহয্ করেত পাের ন
কােজই জিম হেক বৃি�র অিতির� পািন
িন�াষেণর �ব�া থাকেত হেব।
েপাকামাকড় এবং েরাগবালাই দমন
কা� পচা েরাগ এবং িবছা েপাকা এবং হক মথ িতল ফসেলর েবশ �িত কের।
কা� পচা েরাগ
এ েরােগ আ�া� গােছর কাে� িবিভ� ধরেনর গাঢ় খেয়রী এবং কালেচ দাগ েদখা যায় এবং ধীের ধীের সম�
কাে� ছিড়েয় পেড় এবং গাছ মের যায়।
�িতকার
বীজ বপেনর পূেবর্ িভটােভ� ছ�াকনাশক �ার(�িত েকিজ বীেজ ২.৫-৩.০ �াম) বীজ েশাধেনর মা�েম েরােগর
আ�মণ কমােনা যায়। তাছাড়া জিমেত কা� পচা েরাগ েদখা েদয়ার সােথ সােথ ছ�াকনাশক ঔষধ েযমনেবিভি�ন বা ডাইেথন এম-৪৫ দুই �াম হাের বা েরাভরাল এক �াম হাের �িত িলটার পািনর সােথ িমিশেয়৮-১০
িদন পরপর ফসেল িতনবার ে� কের েরাগিট দমন করা েযেত পাের
িবছােপাকা
এ েপাকার কীড়া (লাভর্) িতল গােছ আ�মণ কের �িত কের থােক। পূণর্ বয়� মথ পাতার িনেচর পৃ�ায় ি
পাড়ার পর অথবা িডম ফুেট বা�া েবর হওয়ার সােথ সােথ িডমসহ পাতা িছেড় পািন িমি�ত েকেরািসন বা
িডেজেল ডুিবেয় েমের েফলা েযেত পাের। েপাকার আ�মণ েবিশ হেল েসিভন৮৫ এসিপ কীটনাশেকর ৩৪ �াম
পাউডার �িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিপ এর ৩০ িমিলিলটার �িত ১০ িলটার পািনেত
িমিশেয় আ�া� জিমেত ে� করেত হেব।

িতেলর হক মথ
িতেলর হক মথ দমেনর ে�ে�ও িবছােপাকা দমেনর �ায় একই প�িত অনুসরণ করেত হেব
ফসল সং�হ, মাড়াই এবং বীজ সংরrণ
পাতা, কা� ও ফল হলেদ বা খেড়র বণর্ ধারণ করেল গাছ েকেট েফলেত হেব। তেব ল�য্ রাখেত হেব েযন েবি
পিরপে�র কারেণ গােছর নীেচর িদেকর ফল েফেট বীজ ঝের না যায়। সং�েহর পর ৩-৪ িদন �প কের েরেখ
পরবত�েত ২-৩ িদন েরােদ শুিকেয় মাড়াই করেত হেব। �িতিদন একাধাের৩-৪ ঘ�া কের ৩-৪ িদন বীজ শূকােত
হেব যােত বীেজর আ� র্তা৯% এর েবিশ না থােক। শূকােনার পর বীজ ভােলাভােব পির�ার কের েঝেড় িনেত হেব
এবং বায়ুেরাধক পা� েযমন পিলিথন �া, িটেনর বা �াি�েকর �া, আলকাতরা মাখা মািটর মটকা বা
কলিসেত সংরrরণ করেত হেব। দীঘর্ সময় সংর�েণর জ� বীেজর পা� অব�ই ঠা�া অথচ শূ� জায়গায় রাখে
হেব।

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল িবনামাষ-১ এর ৈবিশ�য্ এবং উৎপাদন �যু
িবনামাষ-১
�ানীয় িব-১০ জােত গামা রি� �েয়াগ কের এবং িনব র্াচেনর মা�েম এ জাতিট উ�াবন করা হয় । জাতীয় বী
েবাড র্১৯৯৪ সােল িবনামাষ-১ নােম জাতিট অনুেমাদন েদ
জাতিটরৈবিশ�য্
•
•
•
•
•
•
•

িবনামাষ-১ এর কা� শ�, খাড়া এবং গােছর উ�তা ২০-২৫ েস.িম.।
মাতৃজাত ি-১০ (রাজশাহীর �ানীয় জাত) হেত ফলন সেব র্া�৩১% েবশী।
গড় ফলন েহ�র �িত �ায় ১০০০ েকিজ।
বীেজর রং কােলা এবং আিমেষর পিরমাণ ২৫-২৬%।
বীজ বপন েথেক কাটা পযর্� এলাকােভেদ৮০-৮৫ িদন সময় লােগ।
সম� ফল একই সােথ পােক।
ইহা হলুদ পাতা ও পাতা পঁচা েরাগ সহনশী

উৎপাদন �যুি�
িবনামাষ-১ এর চাষাবাদ অ�া� মাষকলাইেয়র চাষাবাদ প�িতর অনুরূপ। এ জােতর চাষাবাদ স�েকর্ িকছু
িনে� েদয়া হলমাি
েবেল েদা-আঁশ এবং েদ-আঁশ মািমাষকলাই উৎপাদেনর উপেযাগী। তেব �ত পািন িন�াশেনর �ব�া আেছ
এরকম িজম িনব র্াচন করা উ�ম

জিম ৈতরী
দুই িতনিট চাষ ও মই িদেয় মািট ভালভােব ৈতরী করেত হ
বপন প�িত: বীজ সাির কের বা িছিটেয় বপন করা যায়। সািরেত বপেনর ে�ে� সাির েথেক সািরর দূর৩০
েস.িম. রাখেত হেব। িনচু এলাকায় ব�ার পািন েনেম েগেল নরম মািটর উপর িছিটেয়ও েবানা েযেত পা
বীেজর হার: েহ�র �িত ২০-২৫ েকিজ বীজ দরকার। িছিটেয় বপেনর ে�ে� বীেজর পিরমাণ িকছু েবিশ িদে
হেব।
বপন সময়: এলাকােভেদ ভা� মােসর �থম স�াহ েথেক আি�ন মােসর �থম স�াহ পযর্� বীজ বপন করা চেল।
িবলে� বীজ বপন করেল ফলন �াস পায়।
সার �েয়াগ : েয জিমেত পূবর্বত� ফসল ধান বা পাট চাষ করা হেয়িছল এবং সার �েয়াগ করা হেয়িছল উ
জিমেত িবনামাষ-১ এর বীজ বপেনর সময় েকান সার �েয়ােগর দরকার পেড় না। তেব অনুবর্র জিমেত িন�র
সার �বহার করেত হয়।
সােরর নাম
ইউিরয়া
িটএসি
এমিপ
িজপসাম
জীবাণুসা

২০-৩০
৫০-৭৫
২৫-৩৫
৩০-৪৫
১.৫

েহ�র �িত

সােরর পিরমাণ (েকিজ)
৬-৮
২০-৩০
১০-১৪
১২-১৮
০.৬

একর �িত

আ�ব র্ত�কালীন পিরচযর: চারা গজােনার পর জিমেত আগাছা েদখা িদেল ১৫-২০ িদন পর িনড়ানী িদেয়
হালকাভােব আগাছাগুেলা পির�ার করেত হেব। এেত ভাল ফলন পাওয়া যায়
েরাগ ও েপাকামাকড় দমন: িবনামাষ-১ এর জাতিট হলুদ পাতা েরাগ ও পাতাপঁচা েরাগ �িতেরাধ �মতা স�
তাছাড়া এ জােত েপাকার আ�মণ তুলনামূলকভােব কম হয়। সাধারনত েকান ছ�াকনাশক �বহােরর �েয়াজ
পেড় না। তেব ছ�ােকর মারা�ক আ�মণ হেল ডায়ােথন এম-৪৫ বা অ� েকান ছ�াকনাশক ে� আকাের �েয়াগ
করা উিচত। েপাকামাকেরর আ�মণ হেল ডাইেম�ন ১০০ ইিস বা �ালািথয়ন ৫৭ ইিস ইতয্ািদ কীটনাশক মা�া
অনুযায়ী ে� করেত হেব।
ফসল সং�হ, মাড়াই ও সংর�ণ
িবনামাষ-১ এর ফলগুিল একই সােথ পােক। ফেল বীজ সং�হ সুিবধাজনক। ফল েপেক েগেল কাঁিচ িদেয় গাছগু
েগাড়া েথেক েকেট িনেত হেব। এেত মািটেত নাইে�ােজেনর পিরমাণ বৃি� পায়। গাছগুেলা ভালভােব শুিকেয়
িদেয় িপিটেয় বা গরু িদেয় মাড়াই কের বীজ সং�হ করেত হয়। সংগৃহীত বীজ েরােদ ভালভােব শুিকেয় পির
কের মািট বা িটেনর পাে� মুখ ব� কের অেনক িদন পযর্� সংর�ণ করা 

�বহার: মাষ ডােলর বহুিবধ �বহার বেয়েছ। আমােদর েদেশ সাধারণত ডাল িহেসেব েবিশ �বহার করা হয়।
তাছাড়া ইহা পাপেড়র �ধান উপাদান।
মাষ ডােলর বহুিব �বহার রেয়েছ। আমােদর েদেশ মাষ সাধারনত ডাল িহসােব েবশী �বহার করা হয়। তাছাড়া
ইহা পাঁপের �ধান উপাদান। মাষকলাইেয়র ডাল ও চালকুমড় একে� িমিশেয় “বিড়” ৈতরী করা হয়। ইহা
অতয্ মুখেরাচ ও পুি�ক তরকারী। দি�ণা�েল মােষর েপ� বা িপঠালীর সংেগ সমপিরমাণ চােলর গুড়
িমিশেয় “েডাসা” বা “ঈদলী” ৈতরী করা হয়। ইহা অতয্ উপােদয় খা�। এ ডাল িদেয় উ�তমােনর “চাপািত
রু” “হালুয়” “আিমি�র” ও অ�া� িমি� জাতীয় খা� ৈতরী করা হয়। মু ডােলর মত মাষ ডালও অ� চিব র্
সােথ েভেজ সু�া খাবার ৈতরী করা যায়।

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল মসুেরর জাতগুেলার ৈবিশ�য্ ও উৎপাদন �
িবনামসু-৫
ৈবিশ�য্
বািরমসু-৪ এর বীেজ ২০০ ে� গামা রি� �েয়াগ কের এবং িনব র্াচেনর মা�েম িবনামস-৫ জাতিট২০১১ সােল
িনব�ন করা হয়।
• কা� বহু শাখা িবিশ, েগাড়া হালকা সবুজ বেণর্র ও গাছ খা
• পাতা গাঢ় সবুজ বেণর্র আকিষর্ যু� এবং ফুল েবগুনী, বীেজর আবরণ ধূসর বেণর
• জীবনকাল ৯৯-১০৪ িদন
• ফলন �মতা ২২০০ েকিজ/েহ. এবং গড় ফলন ২১৫০ েকিজ/েহ.
• �িত ১০০০ বীেজর ওজন ২২-২৪ �াম
• বীেজ ে�ািটেনর পিরমাণ২৯.৩৮-২৯.৫৩%
• বীেজ ডােলর পিরমাণ ৮৯%
• ে�মফাইলামা �াইট, মিরচা এবং েগাড়াপচা েরাগ সহনশীল
• ডাল সহেজ িস� হয় ও সু�াদ
িবনামসু-৬
বািরমসু-৪ এ ২৫০ ে� গামা রি� �েয়াগ কের এবং পরবত�েত িনব র্াচেনর মা�েম িবনামস-৬ জাতিট২০১১
সােল িনব�ন করা হয়।
ৈবিশ�য্
• কা� বহু শাখা িবিশ, েগাড়া হালকা সবুজ বেণর্র ও গাছ খা
• পাতা গাঢ় সবুজ বেণর্র আকিষর্ যু� এবং ফুল েবগুনী
• বীেজর আবরণ ধূসর বেণর্র। জীবনকা১০৫-১১০ িদন
• ফলন �মতা ১৯৫০ েকিজ/েহ. এবং গড় ফলন ১৯০০ েকিজ/েহ.
• �িত ১০০০ বীেজর ওজন ১৮-২০ �াম

•
•
•
•
•

বীেজর আকার �চিলত জাত হেত একটু বড়
বীেজ ে�ািটেনর পিরমাণ৩০.৫৩-৩১.০০%
বীেজ ডােলর পিরমাণ ৮৮%
ে�মফাইলাম �াইট, মিরচা এবং েগাড়াপচা েরাগ সহনশীল
ডাল সহেজ িস� হয় ও সু�াদ

িবনামসু-৭
ইকারডা (ICARDA) হেত সংগৃহীত লাইনILL10067 েক িনব র্ািচত কের২০১৩ সােল িবনামসু-৭
িহেসেব িনব�ন করা হয়।
ৈবিশ�য্
• গাছ খাড়া, ল�া ও অিধক শাখা িবিশ�
• শাখা সবুজ এবং সু�� আকিষর্ িব�
• ফুেলর রং েবগুনী ও বীজাবরণ ধূসর বে
• বীেজর আবরেণ মােব র্ল েপটানর্ িব�ম
• জীবনকাল ১১০-১১২ িদন
• �িত ১০০০ বীেজর ওজন ২১.৫ �াম
• েহ�র �িত গড় ফলন ২১০০-২২০০ েকিজ/েহ�র
• ফলন �মতা ২৪০০ েকিজ/েহ�র
• েরাগ সহনশীল
িবনামসু-৮
বািরমসু-৪ এ ২০০ ে� গামা রি� �েয়াগ কের এবং িনব র্াচেনর মা�েম িবনামস-৮ জাতিট২০১৪ সােল িনব�ন
করা হয়।
ৈবিশ�য্
• কা� বহু শাখা িবিশ, েগাড়া হালকা সবুজ বেণর্র ও গাছ খা
• পাতায় গাঢ় সবুজ বেণর্র আকিষর্
• বীেজর আবরণ ধূসর বেণর
• জীবনকাল ৯৫-১০০ িদন
• ফলন ২৬০০ েকিজ/েহ. এবং গড় ফলন ২৫৫০ েকিজ/েহ.
• �িত ১০০০ বীেজর ওজন ২৩-২৫ �াম
• বীেজর আকার �চিলত জাত হেত একটু বড় ও চয্া�া ধরে
• বীেজ ে�ািটেনর পিরমাণ২৯-৩০%
• বীেজ ডােলর পিরমাণ ৯০%
• েরাগ সহনশীল
• ডাল সহেজ িস� হয় ও সু�াদ
িবনামসু-৯
বািরমসু-৪ এ ২০০ ে� গামা রি� �েয়াগ কের এবং িনব র্াচেনর মা�েম িবনামস-৯ জাতিট২০১৪ সােল িনব�ন
করা হয়।

ৈবিশ�য্
• কা� বহু শাখা িবিশ, েগাড়া গাঢ় সবুজ বেণর্র ও গাছ খা
• পাতায় গাঢ় সবুজ বেণর্র আকিষর্
• বীেজর আবরণ ধূসর বেণর
• জীবনকাল ৯৯-১০৪ িদন
• ফলন ২৪০০ েকিজ/েহ. এবং গড় ফলন ২৩৫০ েকিজ/েহ.
• �িত ১০০০ বীেজর ওজন ২২-২৩ �াম
• বীেজর আকার �চিলত জাত হেত একটু বড়
• বীেজ ে�ািটেনর পিরমাণ৩২-৩৩%
• বীেজ ডােলর পিরমাণ ৮৯%
• েরাগ সহনশীল
• ডাল সহেজ িস� হয় ও সু�াদ
মসুেরর উৎপাদন �যু
িবনামসু-৫,৬,৭,৮ ও ৯ এর চাষাবাদ অ�া� মসুেরর জােতর চাষাবাদ প�িতর অনুরূ
মাি
েদা-আঁশ এবং এেটল েদ-আঁশ মািমসু চােষর উপেযাগী। তেব িঝনাইদহ, মাগুর, যেশার, রাজবাড়ী, ফিরদপু,
মাদারীপু, কুি�য়, চুয়াডা�, রাজশাহী, নােটার ও পাবনা অ�েল মুসুেরর চাষাবাদ ভাল হ
জিম ৈতরী
িতন েথেক চারিট চাষ ও মই িদেয় আগাছা পির�ার কের জিম ৈতরী করেত হয়। জিম উ�মভােব ঝুরঝুের ক
েনওয়া ভাল।
বপন প�িত
বীজ সাির কের বা িছিটেয় বপন করা যায়। সািরেত বপেনর ে�ে� সাির েথেক সািরর দূর৩০ েস.িম. রাখেত
হেব এবং গাছ েথেক গােছর দূর�৬-৮ েস.িম. রাখেত হেব।গাছ কেয়ক েসি�িমটার বড় হওয়ার পর �েয়াজন
হেল িথিনং বা গাছ পাতলা করেত হেব।
বীেজর হার
েহ�র �িত ৩৫-৪০ েকিজ বীজ দরকার। িছিটেয় বপেনর ে�ে� বীেজর পিরমাণ সামা� েবিশ(৪০-৪৫ েকিজ)
িদেত হয়।

বপন সময়
কািতর্ক মাে র ২য় স�াহ েথেক কািতর্ক মােসর৩য় স�াহ (অে�াবর েশষ স�াহ েথেক নেভ�র �থম স�াহ)
পযর্� বীজ বপেনর উপযু� সম

সােরর পিরমাণ
জিমেত েশষ চােষর সময় েহ�র �িত িন�রুপ সার �বহার করেত হ:
সােরর নাম
ইউিরয়া
িটএসিপ
এমিপ
িজপসাম
িজংক সালেফট
জীবাণুসার(ইউিরয়ার পিরবেতর)

সােরর পিরমাণ/েহ�র
৩০-৩৫ েকিজ
৮০-৯০ েকিজ
৩০-৩৫ েকিজ
২৫-৩০
২.৫
১.৫০

সােরর পিরমাণ/একর
১২-১৪
৩২-৩৬
১২-১৪
১০-১২
১.০
০.৬০

সার �েয়াগ প�িত
সমুদয় সার েশষ চােষর সময় �েয়াগ করেত হেব। েয জিমেত পূ েবর্ মসুর চাষ করা হয় নাই েসখােন �িত ে
বীেজর জ� ৯০ �াম হাের অনুেমািদত অণুজীব সার �েয়াগ করা েযেত পাের। ইনকুলাম �বহার করেল ইউির
সার �বহার করেত হয় না।
আ�ব র্ত�কালীন পিরচযর
চারা গজােনার পর জিমেত আগাছা েদখা িদেল যত তাড়াতািড় স�ব িনড়ানী �ারা আগাছা পির�ার করেত হেব।
অিতবৃি�র ফেল জিমেত যােত পািন না জেম েসজ� পািন িন�াশেনর �ব�া করেত হেব
েরাগ ও েপাকামাকড় দমন
েগাড়াপঁচা েরাগ দমেনর জ� িভটােভ-২০০ বা �ািভি�ন �িত েকিজ বীেজ ২ �াম িমিশেয় বীজ েশাধন করেল
ভাল ফল পাওয়া যায়। ে�মফাইলাম �াইট েরাগ েদখা েদওয়া মা� েরাভরাল-৫০ ডবিলও িপ নামক ছ�াক নাশক
(০.২%) ১০ িদন অ�র অ�র ২-৩ বার ে� করেত হেব। মিরচা েরাগ দমেনর জ� িট-২০৫ ইিস (০.০৪%)
১২-১৫ িদন অ�র ২-৩ বার ে� করেত হেব। জাব েপাকার আ�মণ েদখা িদেল �ালািথয়ন ৫৭ ইিস বা বাজাের
�চিলত কীটনাশক মা�া অনুযায়ী ে� করেল সুফল পাওয়া যা
ফসল সং�হ, মাড়াই ও সংর�ণ
ম� ফা�ন েথেক ম� ৈচ� (মাচ র) ফসল সং�হ করা যায়। ফল েপেক েগেল গাছগুেলা েগাড়া েথেক তুেল অথব
কাঁিচ িদেয় েকেট িনেত হেব। েগাড়া েথেক েকেট িনেল জিমেত নাইে�ােজেনর পিরমাণ বৃি� পায়। গাছগুে
ভালভােব শুিকেয় লািঠ িদেয় িপিটেয় বা গরু িদেয় মাড়াই কের বীজ সং�হ করেত হয় যা ডাল অথবা বীজ িহে
�বহার করা যায়। তেব বীজ িহেসেব রাখেত হেল আেরা ভালভােব েরােদ শুিকেয় আ�তার পিরমাণ আনুমািন
৯-১০% এর মত রাখেত হেব। তারপর আলকাতরার �েলপ েদওয়া মািটর বা িটেনর পাে� বীজ সংর�ণ করে
হেব।

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীলপাট এর ৈবিশ�য্ ও উৎপাদন �যুি
িবনােদশীপাট-২ এর ৈবিশ�য্
দেশী পা টের জা ত সি ভি এল -১ এর বী জে সোডি য়া ম অ্যাজা ইড প্রয়োগ করে বি না দেশী পা ট -২ উদ্ভাবন করা হয় যা
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 ন্ডহা লকা সবুজ
৪। এ জা তে র রোগ প্রতি রোধ ক্ষমতা অন্যান্যজা তে র তুলনা য় বেশী
৫। আঁশে র ফলন হেক্টর 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 ষে র উপযোগী জমি
পলি দো-আঁশ মা টি সবচা ইতে উপযোগী এঁটেল থেকে শুরু করে বেলে দো -আশ মািেতা পাট চাে করা টায়। �ট
জমি তে বৃষ্টির পা নি জমে থা কে না এবং আষা ঢ় মা সের পূর্বে বন্যার পা নি আসে না

, এ ধরনের সকল জমি ই

বি না দেশী পা ট-২ চা ষবা দের জন্যউপযোগী।
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 ণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি
একর প্রতি ২,০০০ কে জি (আনুমা নি ক ৫০ মণ) �গাবর সার জিম তিরর সময় েয়াগ করা বই েয়াজন।
তা ছা ড়া জমি তৈ রি র সময় নি ম্নপরি মা ণ
পিরমাা অেধেক েয়াজন েেব।

রাসায়িনক সার দবোর করেত েয়। �গাবর সার িদেল িন� সােরর

সা রের পরি মা ণ
হেক্টর প্রতি (কে জি )
একর প্রতি (কে জি )
ইউরি য়া
১৭৫-২২৫
৪০-৮০
টিএসপি
৮০-১০০
২৮-৩৬
এমপি
৮০-১২০
৩২-২৪
জি পসা ম
৬০-৭৫
২০-২৪
বী জ বোনা র ৬ সপ্তাহ পরে একর প্রতি আরও ১৫ কে জি ইউরি য়া সা র লা ইনের মধ্যবর্তী জা য়গা য় ছি টিয়ে দি তে হবে
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 সপ্তাহ হতে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত(মা র্চথেকে এপ্রিল) বীজ বপেনর উপয� সময়।
বী জে র পরি মা ণ
লা ইন পদ্ধতি তে একর প্রতি ৩ কে জি বী জ বপন করতে হয়।ছি টিয়ে বপন করতে হলে একরে ৪ কে জি বী জে র
প্রয়োজন হয়।
বপনের পদ্ধতি
পটের বী জ লা ইনে বুনলে ভা ল হয় ও গা ছের পরি চর্যায় সুবি ধা হয় এবং উৎপা দন খরচও কম হয়। লা ইন হতে
লা ইনের দূরত্ব৩০ সেমি ও গা ছ হতে গা ছের দূরত্ব৫ থেকে ৭ সেমি হলে ভা ল হয়। সা ধা রণত লা ইনে বী জ বপনের
সময় একটু ঘন করেই দি তে হয়। পরে নি ড়া নি দি য়ে (দু’বা রে) গা ছ হতে গা ছের দূরত্ব রক্ষা করতে হয়। বী জ
লা ইনে দেয়া র পর বী জ মা টি দি য়ে ঢেকে দি তে হয়।
রোগ ও পোকা মা কড় দমন
শস্য পর্যায় অবলম্বন করে, রোগা ক্রান্ত গা ছ তেু লে পুড়ি য়ে ফে লে , শোধি ত বী জ বপন করে ও জমি র উত্তম
ব্যবস্থাপনা দ্বারা রোগ অনেকা ংশে দমন করা সম্ভব। রোগের আক্রমণ মা রা ত্মক আকা র ধা রণ করতে পা রে এমন
অবস্থায় ছি টা নো ঔষধ ব্যবহা র করা প্রয়োজন। পোকা দমনের জন্যও উপরি উক্তব্যবস্থা প্রযোজ্য। বি ছা পোকা
দমনের জন্য বি ছা পোকা র কি ড়া গুলি যে পা তা য় দলবদ্ধ অবস্থায় থা কে সে পা তা টি সংগ্রহ করে পা য়ের সা হা য্যে
মা ড়ি য়ে ফে লতে হবে। সা দা ও লা ল মা কড়ে র আক্রমণে পা টে আঁশ উৎপা দনের ক্ষমতা অনেকা ংশে কমে যা য়।
বি না দেশী পা ট-২ জা তদুটি কা ন্ডপচা রোগ ও চেলে পোকা র আক্রমণ অনেকা ংশে প্রতি রোধ করতে সক্ষম । লা ল ও
সা দা মা কড় দমনের জন্য থি ওভি ট ৮০% পা উডা র প্রতি ১ লি টা র পা নি তে ১০.৫ গ্রাম বা ডা ইমি থয়েট ৪০ ইসি ১০
লি টা র পা নি তে ২০ মি লি মি শি য়ে প্রতি পাঁ চ শতা ংশ জমি তে প্রয়োগ করতে হবে। কা ন্ডপচা রোগের জন্যডা ইথেন
এম-৪৫, প্রতি লি টা র পা নি তে ৪.৫ গ্রাম মি শি য়ে স্প্রে মেশি নের সা হা য্যে প্রয়োগ করতে হবে। এছা ড়া প্রতি কে জি
বী জ ৫ গ্রাম ভি টা ভে ক্সদ্বারা শোধন কর হবে।

পা ট কা টা ও জা গ দেয়া
ফুল আসা র দুই সপ্তাহের মধ্ যে পা ট কে টে পা নি তে জা গ দি য়ে আঁশে র ফলন ও মা ন ভা ল হয়। জা গ পদ্ধতি র উপর
আঁশে র মা ন অনেকা ংশে নি ভর করে । জা গের উপর কা দা মা টি ব্যবহা র তথা অপরি ষ্কার ও বদ্ধপা নি তে পা ট পচা লে
আঁশ খুবই নি ম্নমা নের হয়। পা ট পচা নোর পর হা ত দি য়ে পা ট খড়ি থেকে ছা ড়ি য়ে নি য়ে পরি ষ্কার পা নি তে ভা লভা বে
ধুয়ে কয়েকদি ন রোধে শুকি য়ে গুদা মজা ত করা যেতে পা রে।
িবনাপাটশাক-১ এর ৈবিশ�য্ঃ
দেশী পা টের জা ত সি ভি এল -১ এর বী জে গা মা রশ্মি প্রয়োগ করে বেশী পা তা বি শি ষ্টনতুন লি ইন সি এম
উদ্ভাবন করা হয় যা ২০০৩ সা লে বি না পা টশা ক-১ নােম িনবি�ত েয়।

-১৮

১। এ জাতিট খােটা। এ জাতিট েথেক েকান �কার আঁশ পাওয়া যােব 
২। অ�া� জােতর েচেয় পাতার সং�া ও আয়তন েবশী।
৩। পাতা েদখেত গাঢ় সবুজ ও সেত, ফেল বাজাের চািহদা েবশী।
৪। শাক-পাতার ফলন �ায় ৩.৫ টন/েহ�র।
৫। শাক-পাতায় �চুর িভটািম-এ আেছ (১০,৭০০ মাইে�া�াম/১০০�াম)
৬। এ জাতিট লাগােনার৩০ িদেনর মে� পাটশাক েতালা যায়।
িবনাপাটশােকর উৎপাদন �যুি�
বপনের সময়
ফা ল্গুন মা সের দ্বিতী য় সপ্তাহ হতে শ্রাবণ মা স পর্যন্ত(মা র্চথেকে জুলা ই পর্যন্ত)।
চা ষ উপযোগী জমি
পলি দো-আঁশ মা টি সবচা ইতে বেশি উপযোগী তবে এঁটেল থেকে বেলে দো-আশ মা টিতে ও পা টশা ক চা ষ করা
টায়। বাংলােদেশর ায় সব এলাকায় পাটশাক চাে করা টায়। জিম তিরর সময় আগাছা ভাল ভােব পিরষ্কার করা
েয়াজন।

জমি তৈ রি
পা টশা কে র জন্যজমি ৫/৬ ি চাে িদেয় মাি গঁঝা কের বীজ বপন করেত েেব। িমিে মাি বীজ বপেনর জব
উ�ম।
সা রের পরি মা ণ
হেক্টর 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 ণ
হেক্টর প্রতি (কে জি )
একর প্রতি (কে জি )
ইউরি য়া
৩০-৫০
১২-২০
টিএসপি
২৫-৫০
১০-২০
এমপি
৩০-৪০
১২-১৬
প্রথমবা র শা ক উত্তোলনের পরে পরবর্তীতে শা ক পে তে হলে অবশি ষ্টগা ছের জন্যএকমা স অন্তর অন্তর হেক্টর প্রতি
অতি রি ক্ত৩০ কে জি ইউরি য়া সা র ছি টিয়ে িদেল ভাল ফলন পাায়া টায়। ইউিরয়া িছটােনার সময় িবেশে সতকেতা
অবলম্বন করতে হবে , যেন সা র গােছর পাতার সােথ �লেগ না থােক। তেব সার প্রয়োগের পর ৭-১০ দি ন পর্যন্ত
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 অনুসরণ করা যেতে পাের।
বী জে র পরি মা ণ
সাির পদ্ধতি তে হেক্টর প্রতি ১৪ কে জি এবং ছি টিয়ে বপন করলে ১৫ কে জি (প্রতি শতকে ৬০ গ্রাম) বী জ দি তে
েেব। সাির প�িতেত বপন করেল পিরচটো করা ৗিবধা েয়।
রোগ ও পোকা মা কড় দমন
সা ধা রণত বি না পা টশা ক -১ এ �কান �রাগ া �পাকার আআমা �দকা টায় না।
প্রয়োগ করা উিচত নয়।

পাটশােক কোন প্রকা র কী টনা শক

পা টশা ক সংগ্রহ
পা ট গা ছের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হেল 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 হলে এগুলোও শা ক হিসেবে খা ওয়া যা বে । এভােব অেনকবার শাক সং�ে করা স�ব। িবনাপাটশাক -১
একবা র চা ষ করে দীঘর কয়েক মা স (মাচ র 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
-পরা গা য়ি ত ফসল , েসেহত বী জ
উৎপা দন েকান সম�ার সৃি� কের ন । �া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 জাতসমূেহর ৈবিশ�য্ এব উৎপাদন প�িত
িবনাটেমেটা-৮
এিভআরিডিস হেত সংগৃহীত লাইন িসএলএ৩০২৪এ েক িনব র্ািচত কের২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-৮ িহেসেব
িনব�ন করা হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
•
•
•
•
•
•
•
•

গােছর উ�তা গােছর উ�তা ১৩০-১৪০ েস.িম
ফেলর আকৃিত ল�ােট ও মস
গােছর বৃি�র �কৃিDeterminate type
গােছর ফলধারণ �কৃিতCluster fruiting
�িত গােছ ফেলর সং�া ৩১-৩৫ ি
�িতিট ফেলর গড় ওজন৭০-৭৫ �াম
চারা লাগােনা হেত ফল পাকা পযর্� সময়১০৫-১১০ িদন
গড় ফলন/েহ. ৭৮ টন/েহ.

িবনাটেমেটা-৯
এিভআরিডিস হেত সংগৃহীত লাইন িসএলএ৩১২৫ েক িনব র্ািচত কের২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-৯ িহেসেব
িনব�ন করা হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
• গােছর উ�তা ১০৫-১১০ েস.িম.
• ফেলর আকৃিত েগালাকার ও মস
• গােছর বৃি�র �কৃিIndeterminate type
• গােছর ফলধারণ �কৃিতAlternate fruiting
• �িত গােছ ফেলর সং�া ৩৫-৪০ ি
• �িতিট ফেলর গড় ওজন৭০-৭৫ �াম
• চারা লাগােনা হেত ফল পাকা পযর্� সময়১০০-১০৫ িদন
• গড় ফলন/েহ. ৯০ টন/েহ.

িবনাটেমেটা-১০ (েচির টেমেটা)
থাই�া� হেত সংগৃহীত লাইন৪টম০২১ েক িনব র্ািচত কের২০১৩ সােল িবনাটেমেটা-১০ িহেসেব িনব�ন করা
হয়।
জাতিটরৈবিশ�য্
• গােছর উ�তা ১৩৯-১৪৫ েস.িম.
• ফেলর আকৃিত ল�াে, মসৃন এবং েগালাকার
• গােছর বৃি�র �কৃিIndeterminate type
• গােছর ফলধারণ �কৃিতAlternate fruiting
• �িত গােছ ফেলর সং�া ৩২৫-৩৩০ি
• �িতিট ফেলর গড় ওজন৫.৮-৬.৫ �াম
• চারা লাগােনা হেত ফল পাকা পযর্� সময়১১০-১১৫ িদন
• গড় ফলন/েহ. ৮০ টন/েহ.
চাষ উপেযাগী জিম
েবেল েদা-আঁশ মািট সবেচেয় উপেযাগী। তেব পািন জেম থােকনা এমন েযেকান জিমেত চাষাবাদ করা স�ব
তেব �ী�কােল পািন িন�াষেণর সুিবধাযু� উচু জিমেত েবড ৈতির কের চাষ করা স
চাষাবােদর সময়
ম� েসে��র হেত ম� অে�াবর সমেয়র মে� বীজতলায় বীজ বপন করেত হেব। বীজ বপেনর পর েথেক চার
(৪) স�াহ বয়সী চারা মূল জিমেত লাগােনার উপযু� সময়। তেব ম� নেভ�র পযর্� চারা লাগােনা যায়। আগ
িহেসেব চােষর জ� েসে��র মােসর শুরুেত বীজ বপন করা উিচত
জিম ৈতির ও সার �েয়াগ
িতন েথেক চারিট চাষ িদেয় আগাছা পির�ার কের জিম ��ত করেত হেব। েশষ চােষর সময় এবং আগাছা
পির�ার করার পর িনধ র্ািরত পিরমাণ শুকনা েগাবর স, িটএসিপ ও এমওিপ একসােথ িমিশেয় জিম চাষ ও
সমান করেত হেব। িনধ র্ািরত মা�ার ইউিরয়া সার(এক তৃতীয়াং) �েয়াগ করা েযেত পাের। জিম েশাধেনর জ�
চারা েরােপনর পূেবর্ ফুরাড(পাউডার) �েয়াগ করা ভাল।
সার �েয়াগ মা�া
সােরর নাম

পিরমাণ

েগাবর

১২ টন/েহ.

ইউিরয়া

৪০০ েকিজ/েহ.

িটএসি

৩৫০ েকিজ/েহ.

এমওিপ

৩০০ েকিজ/েহ.

ইউিরয়া েমাট মা�ার ৩ ভাগ কের জিম ��েতর সময়, চারা লাগােনার ১৫ িদন ও ৩৫ িদন পর এবং এমওিপ ২
ভাগ কের চারা লাগােনার ১৫ ও ৩৫ িদন পর মূল জিমেত �েয়াগ করেত হেব
বীজতলায় বীজ বপন
টেমেটার বীজ বপন করার সময় িপপড়ার আ�মন েথেক র�ার জ� বীজ বপেনর সােথই
Servin dust
(পাউডার) বপনকৃত বীেজর লাইেনর সােথ িছিটেয় �েয়াগ করেত হেব অ�থায় অংকুেরাদগম বাধা�� হয়। ব
বপেনর পর অিত সু� েনট িদেয় জিম ঢাকা েদয়া উিচত। অংকুেরাদগেমর পূেবর্ বৃি�র স�াবনা থাকেল পি
কভার িদেত হেব। বীজতলায় জিম েবড কের িনেল ভাল। জিম অব�ই ঝুরঝুরা হেত হে
েরাপন প�িত
জিম ৈতরী স�� হেল জিম হেত ১০ েস.িম. উচু েবড ৈতরী  কের েবেডর চারপাে�র্ উ�মভােব ে�েনর �ব�
রাখেত হেব। যােত হালকা অথবা মাঝাির বৃি�পােত পািন জেম না যায়। এভােব ৈতরীকৃত েবে২৫-৩০ িদন
বয়েসর চারা েরাপন করেত হেব। চারা েরাপেনর সংেগ সংেগ চারায় পািন িদেত হেব এবং চারা পূণর্রুেপ �াি
হবার পূবর্ পযর্� �িতিদন একবার পািন �েয়াগ করেত হেব িক� েখয়াল রাখা জরুরী েযন েকান অব�ােতই চা
েগাড়ায় পািন জেম না থােক।
েরাপন দূর
 সাির-সাির এবং চারা-চারা ৫০ েস.িম. (শীতকােলর জ�)
 সাির-সাির এবং চারা-চারা ৪০ েস.িম. (�ী�কােলর জ�)
পিরচযর্
চারা েরাপেনর পর আগাছা িনড়ােনার সােথ সােথই গােছর েগাড়া ঝুরঝু/আলগা কের ঝরনা �ারা পািন �েয়াগ
করেত হেব। েরাপেনর �থম ৩-৫ িদন �িতিদন িবেকল েবলা পািন �েয়াগ করেল চারা �ত েলেগ যায় এবং বৃি�
তরাি�ত হয়। ফুল আসার পের �থম ফুেলর েগাছার িঠক িনেচর কুিশিট ছাড়া পা�র্কুিড় ছাঁটাই ক
েরাগ ও েপাকা দমন এবং সাবধানতা
চারা লাগােনার ১০-১৫ িদেনর মে� ভাইরােসর আ�মন েরােধর জ� েরাভরাল ে� করেত হেব। ভাইরাস
আ�া� গাছ/ডাল/পাতা সনা� করার পর পরই উপেড় েফলা উিচত। েগাড়াপচা েরাগ দমেনর জ� ডায়াজিনন
অথবা সমেগা�ীয় েকান কীটনাশক ে� করেত হেব। শীতকালীন চােষ লাগাতার কেয়কিদন কুয়াশার �েকাপ হেল
ভাইরাস ও েপাকার উপ�ব বাড়েত পাের এবং েসে�ে� িবেশষ সাবধানতা িহেসেব ২-৩ িদন অ�র েরাভরাল ও
ডায়ািজনন একসােথ ে� করা জরুরী

ফসল েতালা
ফেলর িঠক নীেচ ফুল ঝের যাওয়ার পর েয দাগ থােক ঐ �ান েথেক লালেচ ভাব শুরু হেলই ফল সং�হ ক
হেব। এেত ফল অেনকিদন পযর্� সংর�ন করা যায়
বীজ সং�হ এবং সংর�ণ
উ�মভােব পাকার পর পু� টেমেটা বীেজর জ� িনবর্াচন করেত হেব। সংগৃহীত টেমে৩-৪ িদন ঘের �াভািবক
তাপমা�ায় েরেখ িদেত হেব। অত:পর টেমেটার ফল দ’ভােগ (আধাআিধ) েকেট শাস সহ বীজ কাঁেচর বা
�াি�েকর পাে� সং�হ করেত হেব এবং ফারেমে�শেনর জ� পাে�র মুখ ব� কের২৪ ঘ�া েরেখ িদেত হেব।
তারপর বীজগুেলা মশারী েনেটর উপড় েরেখ পির�ার পািন �ারা ধুেয় সং�হ করেত হেব। সংগৃহীত ব৪-৫ িদন
ধারাবািহকভােব েরােদ শুিকেয় কাঁচ বা �াি�ক পাে� সং�হ কের মুখ ভালভােব ব� রাখেত হ

িবনা উ�ািবত উ� ফলনশীল সয়ািবেনর জাতসমূেহর ৈবিশ�য্ এবং সয়ািবেনউৎপাদন �যুি
িবনাসয়ািবন-১
সংগৃহীত িবএই-এস/৮০ উ� ফলনশীল জামর্�াজম লাইনিটে২০১১ সােল িবনাসয়ািবন-১ িহেসেব িনব�ন করা
হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গােছর উ�তাx ৪৮-৫৭ েস.িম.
�াথিমক শাখার সং�াx ৩-৫িট
�িত গােছ ফেলর সং�াx ৪৫-৬০ি
�িত ফেল বীেজর সং�াx ২-৩ি
বীজ মাঝাির আকােরর এবং হালকা হলুদ রেঙ
১০০ বীেজর Jজনx ১১.৫-১৩.০ �াম
বীেজ আিমেষর পিরমাণx ৪৪.৫%
বীেজ েতেলর পিরমাণx ১৮%
বীেজ শকর্রার পিরমাx ২৭%
জীবনকাল রিবx ১১০-১১৫ িদন; খিরফ-২x ৯৫-১০৫ িদন
ফলন (টন/েহx) রিবx ২.৪-২.৭; খিরফ-২x ২.৫-৩.০

িবনাসয়ািবন-২
সংগৃহীত উ� ফলনশীল জামর্�াজম লা িবএইউ-এস/১০৯-েক ২০১১ সােল িবনাসয়ািবন-২ িহেসেব িনব�ন করা
হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
বীজাবরণ উ�ল হলুদ এবং বীজ নাভী কােলা এবং সু
১০০ বীেজর Jজনx ১৩.০-১৩.৮ �াম
বীেজ আিমেষর পিরমাণx ৪৩%
বীেজ েতেলর পিরমাণx ১৯%
বীেজ শকর্রার পিরমাx ২৭%
জীবনকাল- রিবx ১১১ িদন, খিরফ-২x ১১৭ িদন
ফলন (টন/েহx)- রিবx ২.৪-২.৮; খিরফ-২x ২.৭-৩.৩

িবনাসয়ািবন-৩
সংগৃহীত িবএই-এস/৭০ উ� ফলনশীল জামর্�াজম লাইনিটে২০১৩ সােল িবনাসয়ািবন-৩ িহেসেব িনব�ন করা
হয়।
জাতিটর ৈবিশ�য
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 আিমেষর পিরমাণx ৪২%
বীেজ েতেলর পিরমাণx ২০%
বীেজ শকর্রার পিরমাx ২৬%
জীবনকাল- রিবx ১১৫-১২০ িদন, খিরফ ১০৫-১১৫ িদন
ফলন (টন/েহx)- রিবx ২.৫-৩.২; খিরফ-২x ২.৪-৩.০

সয়ািবেনর উৎপাদন �যুি�
জিম
এ েদেশর মািট এবং আবহাওয়ায় রিব ও খিরফ উভয় েমৗসুেমই সয়ািবন চাষ করা যায়। তে
উচুেবেল েদা-আশ হেত েদা-আশ মািট সয়ািবন চােষর জ� উপেযাগী।

সুিন�ািসত এবং

জিম ৈতরী
মািটর �কারেভেদ৩-৪িট চাষ এবং মই িদেয় মই িদেয় মািট ভােলাভােব ঝুরঝুের কের এবং আগাছামু�
বীজ বপন করেত হেব।
বীজ বপেনর সময় এবং বপণ প�িত
রিব েমৗসুেম েপৗেষর ি�তীয় স�াহ েথেক মাঘ মােসর মাঝামািঝ(িডেস�েরর মাঝামািঝ েথেক জানুয়ারীর েশষ
পযর্) পযর্� এবং খির-২ েমৗসুেম ম� আষাঢ় েথেক ম� ভা�(জুলাইেয়র �থম েথেক আগে�র েশ) পযর্�
বীজ বপেনর উপযু� সময়। বীজ সািরেত বপন করা উ�ম। তেব মাসকলাই বা মুগ ডােলর মেতা িছিটেয়ও ব
করা যায়। সািরেত বপন করেল সাির েথেক সািরর দুর� রিব েমৗসুে৩০ েস.িম. (িবনাসয়ািবন-২ এর ে�ে� ২৫
েস.িম.) িদেত হেব। সািরেত ২-৪ েস.িম. গভীের বীজ বপন করেত হেব। খিরফ-২ েমৗসুেম সািরেত দূর� রাখে
হেব ৩৫ েস.িম. (িবনাসয়ািবন-২ এর ে�ে� ৩০ েস.িম.) এবং এ সময় বৃি�পাত হয় িবধায় বীজ অ� গভীের বপন
করেত হেব। গাছ েথেক গােছর দূর�৫-৯ েস.িম. রাখেত হেব।
বীেজর হার
িছিটেয় বপেনর জ� েহ�র �িত৪৫ েকিজ (একর �িত ১৮ েকিজ) এবং সািরেত বপন বপেনর জ� েহ�র �িত
৫৫ েকিজ (একর �িত ২২ েকিজ) বীেজর �েয়াজন ।
সােরর পিরমাণ এবং সার �েয়াগ প�িত
কৃিষ পিরেবশ অ�লেভেদ সােরর মা�া ক-েবিশ হয়। িনে� সয়ািবন চােষর জ� সাধারণভােব অনুেমািদত
সােরর মা�া উে�খ করা হেলা। েশষ চােষর পূেবর্ সব রাসায়িনক সার িছিটেয় মই িদেয় মািট  সমতল করেত হ
সােরর নাম সােরর পিরমাণ (েকিজ)
েহ�র �িত একর �িত
ইউিরয়া ৫০-৬০ ২০-২৫
িটএসিপ ১৫০-১৭৫ ৬০-৭০
এমJিপ ১০০-১২০ ৪০-৪৮
িজপসাম ৮০-১১৫ ৩২-৪৬
িজংক সালেফট
বিরক এিসড
জীবাণুসা

৪-৬

১.৬-২.৪
৮-১০
�িত েকিজ বীেজ ২০-৩০ �াম

৩.২-৪.০

জীবাণুসার �েয়াগ ও �বহার প�ি
এক েকিজ বীেজ ২০-৩০ �াম িচটাগুড় ভােলাভােব িমশােনার পর২০-৩০ �াম জীবাণুসার িমিশেয় ভােলাভােব
নাড়াচাড়া করেত হেব যােত িচটাগুর িমি�ত আঠােলা বীেজর গােয় জীবাণুসার  সমভােব েলেগ যায়। জীবাণুস
িমশােনার পর বীজ তাড়াতািড় বপন করেত হেব।
েসচ
চারা গজােনার ২৫-৩০ িদন পের (ফুল আসা পযর্া) �থম েসচ �েয়াগ করেত হেব। ি�তীয় েসচ বীজ বপেনর
৫৬-৬০ িদন পের (শীম ধরার সমেয়) �েয়াগ করেত হেব।
আ�:পিরচযর্া
চারা গজােনার ১৫-২৫ িদেনর মে� আগাছা পির�ার করেত হেব। গাছ খুব ঘন হেল পাতলা কের িদেত হেব এবং
সািরেত গাছ হেত গােছর দূর� রাখেত হেব৬-৮ েস.িম.। জিমেত গােছর ঘন� �িত বগ র্িমটাের রিব েমৗসুে৫০৬০ িট এবং খির-২ েমৗসুেম৪০-৫০ িট গাছ রাখেত হেব।
েপাকামাকড় এবং েরাগবালাই দমন
িবছােপাকা
িবছােপাকা সয়ািবেনর পাতার মারা�ক �িত কের। িডম েথেক েফাটার পর েছাট অব�ায় িবছােপাকার কীড়াগুেলা
এক�ােন দলব�ভােব থােক এবং পরবত�েত আ�া� গােছর পাতা েখেয় জােলর মেতা পাতা ঝাঝরা কের েফেল।
এ েপাকা দমেনর জ� আ�া� পাতা েপাকাসহ তুেল েমের েফলেত হেব। এই েপাকার আ�মণ েবিশ হেল েসিভন
৮৫ এসিপ ৩৪ �াম পাউডার �িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০ এসিস ৩০ িমিলিলটার �িত ১০
িলটার পািনেত িমিশেয় আ�া� গােছ ে� করেত হেব।
পাতা েমাড়ােনা েপাকা
পাতা েমাড়ােনা েপাকার কীড়া পাতা ভাজ কের িভতের অব�ান কের এবং পাতার সবুজ অংশ েখেয় েফেল। এই
েপাকার আ�মণ েবিশ হেল েসিভন ৮৫ এসিপ ৩৪ �াম পাউডার �িত ১০ িলটার পািনেত অথবা এডভাে�জ ২০
এসিস ৩০ িমিলিলটার �িত ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় আ�া� গােছ ে� করেত হেব।
কাে�র মািছ েপাকা
এ েপাকার কীড়া কা� িছ� কের িভতেরর নরম অংশ েখেয় েফেল, ফেল আ�া� গাছ �ত মের যায়। এ েপাকার
�ারা আ�া� হেল ডায়ািজনন ৬০ ইিস ২৫-৩০ িমিলিলটার �িত ১০ িলটার পািনেত িমিশেয় আ�া� গােছ ে�
করেত হেব।

হলুদ েমাজাইক ভাইরা
সয়ািবেনর সবুজ প�ফলেকর উপিরভােগ উ�ল েসানালী বা হলুদ রেঙর চ�াকার দােগর উপি�িত এ েরােগ
চািরি�ক ৈবিশ�য্। সু�য্ এবং েরাগমু� বীজ বপেনর মা�েম এ েরােগর আ�মণ অেনকটা কমােনা  কা�
পচা েরাগ
মািটেত অব�ানকারী ছ�ােকর কারেণ এ েরাগ হেয় থােক। আ�া� গােছর পাতা হলুদ হেয় যায় এবং কা� ও মূ
কােলা গাগ েদখা যায়। গভীর চাষ এবং জিম হেত ফসেলর পিরতয্� অং, আগাছ ও আবজর্না পির�ার কের
েফেল এ েরােগর উৎস ন� করা যায়।
ফসল সং�হ ও বীজ সংরক্ষণ
পিরপ� অব�ায় সয়ািবন গাছ শুিটসহ হলুদ হেয় আসেল এবং সম� পাতা ঝের েগেল মািটর উপর হেত ে
সং�হ করেত হেব। পরবত� েমৗসুেম �বহােরর জ� বীজ সংর�ণ করেত হেল বীজ িবেশষ য�সহকাের ি�পল বা
চাটাইেয়র উপর ২-৩ ঘ�া কের কেয়কিদন শুকােত হেব। বীজ এমনভােব শুকােত হেব যােত বীেজর আ�র্৯%
এর েবিশ না থােক। শুকােনা বীজ ভােলাভােব েঝেড় পির�ার করেত হেব এবং েরাগা�া� পচা বীজ েবেছ েফেল
িদেত হেব। পিলিথেনর �াগ, িটেনর �া, আলকাতরা মাখা মািটর মটকা বা কলসীেত বীজ সংর�ণ কের মু
ভােলাভােব আটিকেয় রাখেত হেব েযন েকানভােবই িভতের বাতাস �েবশ করেত না পাের। বীেজর পা� অব�ই
ঠা�া অথচ শু� জায়গায় রাখেত হেব।

