
 জাতের 

নামঃ 

প্রযুক্তির 

নাম 

বিনাব িঁয়াজ-২ 

জাতের 

বৈশিষ্ট্যঃ 

প্রযুক্তির 

বৈশিষ্ট্য 

 একৈর্ ষজীৈী অর্ ষাৎ এটি একই ৈছতর ৈীজ থর্তক ৈীজ 

উৎপাদন করতে পাতর। 

 খশরফ-১ থমৌসুতমর উপতযাগী গ্রীষ্মকালীন শপিঁয়াতজর জাে। 

 জীৈনকাল ২১০-২১৫ শদন (ৈীজ থর্তক ৈীজ) এৈং কন্দ 

উৎপাদতনর জনয ১০৫-১১০ শদন (সরাসশর ৈপন) এৈং ১১৫-

১২০ শদন (চারা থরাপন) । 

 কক্ষ োপমাত্রায় এটি  ২.০ মাস ৈা োর থৈশি সময় পয ষমত্ম 

সংরক্ষণ করা যায়। 

 প্রশেটি গাতছ পাোর সংখযা ৫-৬ টি। 

 প্রশেটি িল্ককতন্দর ওজন (ৈাল্ব) ১৪-১৯ গ্রাম। 

 গাতছর উচ্চো ৩৮-৪২ থস. শম.। 

 কতন্দর আকৃশে ও রংতগালাকার লালতচ ৈতণ ষর ও গলা লম্বাতি। 

 কতন্দর ফলন গতে ৮.৬৮ িন/থে.; ৈীতজর ফলন গতে ৬৯৮ 

থকক্তজ/ থে.।   

জশম ও 

মাটিঃ 

জশম ও 

মাটি 

পশল, থৈতল-থদাআিঁি, পশল-থদাআিঁি মাটি  শপিঁয়াজ চাতর্র জনয উপতযাগী। 

েতৈ থসচ ও পাশন-শনষ্কার্তনর ভাতলা ৈযৈস্থা র্াকতে েতৈ। 

জশম 

বেশর 

জশম 

বেশর 

৪-৫ টি চার্ শদতয় মাটি ঝুরঝুরা কতর শনতে েতৈ। আগাছা র্াকতল ো 

উপতর থফলতে েতৈ, মাটির থেলা র্াকতল থভতে থফলতে েতৈ ও সমান 

কতর  জশম বেশর করতে েতৈ। 

 

ৈীজ 

ৈপন/ 

এৈং 

থরাপতণ

র সময় 

ঃঃ 

ৈীজ 

ৈপন/ 

এৈং 

থরাপতন

র সময়  

(১) ৈীজ সরাসশর ৈপন, (২) থসি থরাপন এৈং (৩) ৈীজেলায় চারা বেশর 

কতর পতর ডগা থকতি থরাপণ। েতৈ সরাসশর ৈপন করতল জীৈনকাল ৫-

১০ শদন কতম আতস। এতক্ষতত্র চারা টিতক যাওয়ার পর প্রতয়াজনীয় 

সংখযক থরতখ ৈাশকগুতলা উটিতয় পােলা কতর শদতে েয়। চারা থর্তক 

চারার দরূত্ব েতৈ ১০ থসশম (৪ ইক্তি)  এৈং লাইন থর্তক লাইন ১৫ থসশম 

(৬ইক্তি) দতূর  র্াকতে েতৈ। 

ৈীজ 

োরঃ 

ৈীজ 

োর 

থেক্টতর ৩-৪ থকক্তজ েতৈ সরাসশর ৈপতন ৬-৭ থকক্তজ। 

ৈীজ ও 

ৈীজে

লা 

থিাধনঃ 

ৈীজ ও 

ৈীজে

লা 

থিাধন 

ৈীজ ৈপতনর পূতৈ ষ থিাধন কতর থনওয়া ভাল। ৈীজ থিাধতনর জনয  ২ গ্রাম 

ৈযাশভটষ্ট্ন প্রশে থকক্তজ ৈীতজর সাতর্ শমিাতে েতৈ।  মাটি থিাধতনর জনয 

প্রশে শলিার পাশনতে ৪ গ্রাম োতর কপার ৈ্লু শমশিতয় অর্ৈা ৈীজেলার 

উপর ১০ থসশিশমিার (৪ ইক্তি) পুরু কতর কাতির গুো/ খে শৈশছতয় 



আগুন জ্বালাতে েতৈ। 

থসচ ও 

পাশন 

শনষ্কার্

নঃ 

থসচ ও 

পাশন 

শনষ্কার্ন 

শপিঁয়াতজর জীৈনকাতল ৮-১০ ৈার পাশন থসতচর প্রতয়াজন েয়। েতৈ 

গ্রীষ্মকাতল ও  োলকা মাটিতে এিঁতিল মাটি অতপক্ষা থৈশি পাশনর 

প্রতয়াজন েয়। এছাো চারা লাগাতনার পর েতে জশমতে প্রশেটিে েওয়া 

পয ষন্ত ৩-৪ শদন পর পর পাশন থসচ শদতে েতৈ। কন্দ গটিে েতয় থগতল 

পাশন থসচ কম লাতগ। কন্দ পশরপক্ক েতয় থগতল ফসল কেষতনর পূতৈ ষ 

পাশন থসচ ৈন্ধ কতর শদতে েতৈ। জশমতে পাশন জতম র্াকা শপিঁয়াতজর জনয 

ক্ষশেকর। এজনয উিঁচু, পাশন শনষ্কার্তনর ভাতলা ৈযৈস্থা আতছ এমন জশম 

শনৈ ষাচন করতে েতৈ। খশরফ থমৌসুতম শপিঁয়াজ চাতর্র জনয জশম থর্তক ৩০ 

থসশম ( ১ফুি) উিঁচু থৈড কতর চারা লাগাতে েতৈ। এতে ৈৃটষ্ট্ েতলও চারার 

ক্ষশে েতৈ না।  

আগাছা 

দমনঃ 

আগাছা 

দমন 

আগাছা শপিঁয়াজ গাতছর ৈৃক্তির জনয অন্তরায় সটৃষ্ট্ কতর। এরা জশমর রস 

ও খাদয উপাদান গ্রেণ কতর কন্দ ও গাতছর ৈৃক্তি ৈযােে কতর। সাধারণে 

সার প্রতয়াগ ও পাশন থসতচর পর জশমতে প্রচুর আগাছা থদখা যায়। এ 

সময় শনোশন শদতয় জশম আলগা ও আগাছামুি করা দরকার। শনোশন 

ৈযৈোতরর সময় থখয়াল রাখতে েতৈ থযন কতন্দর গা িঁতয় আঘাে না লাতগ। 

ৈালাই 

ৈযৈস্থাপ

নাঃ 

ৈালাই 

ৈযৈস্থাপ

না 

র াগিালাই 

খশরফ-১ থমৌসুতম অর্ ষাৎ কন্দ উৎপাদন থমৌসুতম এ জাতে থেমন থকান 

থপাকা-মাকে ও থরাগ-ৈালাই এর আক্রমন পশরলশক্ষে েয়না। েতৈ 

িীেকাতল ৈীজ উৎপাদতন অতনক থরাগ ও থপাকা-মাকতের আক্রমণ 

েতয় র্াতক। এতগুতলার   ৈণ ষনা ও োর দমন ৈযৈস্থা শনন্মরূপ: 

 

 া পল ব্লচ (Purple Blotch) 

Alternaria porri ও  Stemphylium botryosum  নামক ছত্রাক দ্বারা এই 

থরাগ েতয় র্াতক। ৈাোস, আক্রান্ত ৈীজ ও গাতছর মাধযতম এটি ছোয়। 

োপমাত্রা ৈৃক্তির সাতর্ সাতর্ এর প্রতকাপ ৈাতে। প্রার্শমক পয ষাতয় পাো ও 

পুষ্পদতে পাশনতভজা দাগ থদখা যায়। পরৈশেষতে দাগগুতলা ধীতর ধীতর 

ৈে েতে র্াতক। অনুকূল পশরতৈতি আরও দ্রেু ছোয়। দাতগর মধযৈেী 

অংতি প্রর্তম লালতচ ও পতর কাতলা ৈণ ষ ধারণ কতর এৈং দাতগর শকনারায় 

থৈগুনী রং থদখা যায়। আক্রান্ত পাো ৩-৪ সপ্তাতের মতধয মারা যায়। 

পুষ্পদতে আক্রমণ েতল ো থভতে যায় এৈং ৈীজ উৎপাদন ৈযাপকভাতৈ 

ৈযােে েয়।  
 

প্রবিকা  



(1) সুস্থ, নীতরাগ ৈীজ ও চারা ৈযৈোর করতে েতৈ। 

(2) আক্রান্ত গাতছর পশরেযি অংি পুশেতয় থফলতে েতৈ। 

(3) থরাভরাল ৈা শভিাতভক্স-২০০ নামক ছত্রাকনািক থকক্তজ প্রশে ২.৫ 

গ্রাম োতর শমশিতয় ৈীজ থিাধন কতর ৈপন করতে েতৈ। 

(4) থরাগ থদখা শদতল প্রশে শলিার পাশনর সাতর্ ২ গ্রাম থরাভরাল ৈা 

অতিায়াল এৈং ২ গ্রাম শরতডাশমল থগাল্ড শমশিতয় ৭-১০ শদন অন্তর 

অন্তর ৫-৬ ৈার থে করতে েতৈ। 

কান্ড  চা (Leaf Blight) 

Sclerotium rolfsii ও Fusarium sp. ছত্রাক দ্বারা এ থরাগ েতয় র্াতক। এ 

ছত্রাক দুটি মাটিৈাশেে। মাটির আদ্রষো যতর্ি র্াকতল ও োপমাত্রা ৈৃক্তি 

থপতল এ থরাতগর প্রতকাপ ৈৃক্তি পায়। থসতচর পাশন দ্বারা পার্শ্ ষৈেী জশমর 

সুস্থ গাছ আক্রান্ত েতে পাতর। Sclerotium rolfsii দ্বারা আক্রান্ত গাছ োে 

শদতয় িান শদতল শপিঁয়াজসে খুৈ সেতজই মাটি থর্তক উতি আতস। আক্রান্ত 

স্থাতন সশরর্ার দানার মতো ৈাদামী রং এর থগালাকার থেতলতরাশসয়াম 

থদখা যায়। শফউজাশরয়াম দ্বারা আক্রান্ত গাতছর পাো েলুদ েতয় যায় শকন্তু 

িান শদতল সেতজই উতি আতস না।  
 

প্রবিকা  

(1) সুস্থ ৈীজ ও চারা থরাপন করা প্রতয়াজন। 

(2) শভিাতভক্স-২০০, অর্ৈা ৈযাশভটষ্ট্ন প্রশে শলিার পাশনতে ২ গ্রাম োতর 

গাতছর থগাোয় প্রতয়াগ করতে েতৈ। 

(3) আক্রান্ত গাছ পুশেতয় থফলতে েতৈ। 

(4) আক্রান্ত জশমতে প্রশে ৈছর শপিঁয়াজ চার্ না কতর অনয ফসতলর 

সাতর্ িসয পয ষায় অনুসরণ করতে েতৈ। 

র াকামাকড় 

 

বি স র াকা (Thrips) 

এ থপাকা আক্রান্ত পাোয় রূপালী রং এর অর্ৈা ৈাদামী দাগ থদখা যায়। 

এর পরৈশেষতে পাো শুশকতয় শৈকৃে েতয় যায় এৈং ঝতর পতে।  
 

প্রবিকা  

(1) সাৈান শমশিে পাশন ৪ গ্রাম/শল োতর প্রতয়াগ করা থযতে পাতর। 

(2) থকরাে/এডমায়ার প্রশে শলিার পাশনতে ১ শমশল োতর শমশিতয় 

প্রতয়াগ করতে েতৈ। 

 



ফলনঃ ফলন ৈাতল্বর ফলন গতে ৮.৬৮ িন/থে.; ৈীতজর ফলন গতে ৬৯৮ থকক্তজ/থে.।   

ছশৈঃ ছশৈ 
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