
বাির পান-৩ 
ফসেলর নাম : পান 
ছিবসহ জােতর নাম : 
 

 
      িচ  : বাির পান-৩ এর পাতা                িচ  : বাির পান-৩ এর বরজ 

সনা কারী বিশ  : 1| পাতা িল গাঢ় সবুজ  বেণর, বড় ও বাটা ল া 
2| এ জােতর লতা িত মােস গেড় ৩১.০০- ৩৩.৬৩ সিম কের বিৃ  পায়  
3| এক িমটার দেঘ র লতায় গেড় ১৯.২৭-২২.২৫ িট পান পাওয়া যায় ।   
4| একিট পাতার আয়তন ১৯৯.৫৫-২১৪.৮৫ বগ সিম ও একক পাতার ওজন 
৫.৭১- ৬.১৩ াম 
5| পাতার পু  গেড় ০.৭৫- ০.৯০ িমিম ও পাতার বাটার দঘ  গেড় ৮.৯০- ৯.৩৪ 
সিম হয়  

6| জাতিটেত রাগ ও পাকার আ মণ অ া  জােতর তুলনায় অেপ াকৃত কম হয় 
উপেযাগী এলাকা : বাংলােদেশর ায় সব ই পান জ ায় ।  তেব যেশার, ি য়া, বিরশাল, রাজশাহী, 

চ াম, খুলনা, ফিরদপরু, পটুয়াখালী, িম া ও নায়াখালী জলায় উৎপ  ্পােনর 
৯০% উৎপািদত হয় ।  

বপেনর সময় : বছেরর য কান সময় লতা লাগােনা যায় ।  তেব পরী া কের দখা গেছ, আি ন-
কািতক ও ফা নু মােস লতা লাগােনা হেল ভাল ফল পাওয়া যায় ।  খিরপ মৗ েম 
মধ  ফা নু হেত মধ  চ  মােস পােনর চারা রাপণ করা হয় ।  

বীজ/ চারার হার : হ ের ৭০ থেক ৮০ হাজার কািটং েয়াজন হয় ।  
বপন / রাপন র  : লতা থেক কািটং সং হ কের ৮-১০ সিম গভীর উবর মািটেত বষাকােল ৫০-৬০ 

সিম এবং শরৎকােল ৪০-৫০ সিম দূের দূের লাগােত হেব।  পান গােছর কা ডেক 
ছাট ছাট টুকরায় কেট চারা তরী করেত হেব ।  িতিট কািটং ল ায় ৩০-৪০ সিম 

হেত হেব ও ৩-৫িট িগট (পব) এবং ৩-৪ িট পাতা থাকেল ভাল হয়।  
পান সং েহর সময়: সময়মত য  ও পিরচযা করেল চারা লাগােনার ৬ মাস পর হেত পান তালা যেত 

পাের।  িতিট গাছ হেত মােস ৩-৪ বার পান তালা যায়।  পােনর লতা লাগােনার ৬-৮ 
মােসর মেধ  পাতা সং হ করার উপযু  হয়।   

ফলন (টন/ হ:) : বছের হ র িত ২০-২২ ল  পান উৎপ  হয়।  
ছিবসহ রাগবালাই :  

 
 

 

 

  িচ  : পাতা পচঁা                       িচ  : গাড়া পচঁা             িচ  : এন াকেনাজ 

রাগবালাই দমন ব ব া : পাতা পচঁা 



১।  িত িলটার পািনর মেধ  ৫০০ িম া. পেটাসাইি ন ও ৫ িমিল ব   িম ার বা 
০.২% িরেডািমল গা   বেণ চারােক ৩০ িমিনট িভিজেয়  রাখেত হেব ও পের 
ছায়ায় িকেয় রাপন করেত হেব।  
২।  আ া  লতা পাতােক সং হ কের ংস কের িদেত হেব।   
৩।  পািন িন াশেনর ব ব া করেত হেব।  
৪।  শীেতর সময় িনয়ি ত সচ িদেত হেব।  
৫।শীেতর সময় মািটর সােথ িত িলটার পািনেত ৫ িমিল ব  িম ার িমিশেয় িত 
িহেল ৫০০ িমিল হাের এক মাস অ র অ র িদেত হেব।  
৬।  বরেজ রাগ দখা িদেল িত িলটার পািনেত িরেডািমল গা  বা িমউেকািসল ২ 

াম বা িসিকউর ১.৫ াম িমিশেয় গােছর গাড়াসহ সম  গােছ ১০-১২ িদন পর পর 
২-৩ বার  করেত হেব।  
গাড়া পচঁা 

১।  লতা রাপেনর পেূব িত িলটার পািনর মেধ  ২ াম েভ  বা অেটাি ন িমিশেয় 
চারা ৩০ -৩৫ িমিনট িভিজেয় রাখেত হেব ও পের রাপন করেত হেব।  
১।  আ া  গাছেক মূলসহ তুেল ফলেত হেব এবং আ েন পিুড়েয় ফলেত হেব।   
২।  মািটেত সিরষার খল/ জব সার েয়াগ করেত হেব।  
৩।  বরেজ রাগ দখা িদেল িত িলটার পািনর সােথ ২ াম কােবনডািজম / িত 
িলটার পািনর সােথ ১ াম িটমেসন িমিশেয় গােছর গাড়ায় েয়াগ করেত হেব।  
এন াকেনাজ 
১।  আ া  লতা ও পাতা সং হ কের ংশ করেত হেব।   
২।  পাতা তালার পর িত িলটার পািনর সােথ ২ াম িজরাম বা ৫ িমিল ব  িম ার 
বা ০.৫ িমিল িট   বা এিম ারটপ ১ িমিল বা ক াবিরওটপ ৩ াম হাের িমিশেয় 

 করেত হেব।  
ছিবসহ পাকামাকড় :  

 
  
 
 
িচ  : কােলা মািছ        িচ  : সাদা মািছ            িচ  : িমিল বাগ          িচ  : লাল 
মাকড় 

পাকামাকড় দমন ব ব া : কােলা মািছ   
১।  আ মেনর মা া কম হেল আ া  পাতা তুেল ংস করেত হেব।  
২।  বরেজর িভতর ও চািরিদেক পির ার পির  রাখেত হেব।  
৩।  এ পাকা হলুদ রং এ আকৃ  হয়।  তাই আঠােলা হলুদ রংএর ফাঁদ পেত এেদর 
দমন করা যেত পাের।  হলুদ ফাঁদ তিরর জ  একিট াি েকর বয়ােমর উপিরভােগ 
মিবল বা অ  কান আঠােলা পদাথ মেখ পান বরেজ াপন করেত হেব।  এর জ  

িত িবঘায় ৭ িট ফাঁদ লাগেব।  
৪।  ২০ িলটার পািনর মেধ  ১ কিজ আধা ভা া িনম বীজ িভিজেয় রেখ পরিদন 
সকােল ঐ পািন  করেত হেব।   
৫।  িত িলটার পািনর সােথ ৫ িমিল িনম তল ও ৫ িমিল িট  িমিশেয় পাতায়  
করেত হেব।   
৬।  আ মেনর মা া বিশ হেল িত িলটার পািনেত মলািথয়ন (ফাইফানন, 
মলাটাফ, মলাট ) ৫৭ ইিস ২ িমিল বা ডাসবান ১ িমিল বা ইিমটাফ বা গইন 

০.৫িমিল িমিশেয় ১০-১৫ িদন পর পর ২-৩ বার  করেত হেব।  



সাদা মািছ 
১।  আ মেনর মা া কম হেল আ া  পাতা তুেল ংস করেত হেব।  
২।  বরেজর িভতর ও চািরিদেক পির ার পির  রাখেত হেব।  
৩।  এ পাকা হলুদ রং এ আকৃ  হয়।  তাই আঠােলা হলুদ রংএর ফাঁদ পেত এেদর 
দমন করা যেত  পাের।  হলুদ ফাঁদ তিরর জ  একিট াি েকর বয়ােমর 
উপিরভােগ মিবল বা অ  কান আঠােলা পদাথ মেখ পান বরেজ াপন করেত হেব।  
এর জ  িত িবঘায় ৭ িট ফাঁদ লাগেব।  
৪।  ২০ িলটার পািনর মেধ  ১ কিজ আধা ভা া িনম বীজ িভিজেয় রেখ পেরিদন 
সকােল ঐ পািন  করেত হেব।   
৫।  িত িলটার পািনর সােথ ৫ িমিল িনম তল ও ৫ িমিল িট  িমিশেয় পাতায়  
করেত হেব।   
৬।  আ মেনর মা া বিশ হেল িত িলটার পািনেত সাইফারেমিথয়ন (িরপকড) ৫৭ 
ইিস ১ িমিল িমিশেয়  করেত হেব।  
িমিল বাগ 
১।  আ মেনর মা া কম হেল আ া  পাতা তুেল ংস করেত হেব।  
২।  বরেজর িভতর ও চািরিদেক পির ার পির  রাখেত হেব।  
৩।  এ পাকা হলুদ রং এ আকৃ  হয়।  তাই আঠােলা হলুদ রংএর ফাঁদ পেত এেদর 
দমন করা যেত পাের।  হলুদ ফাঁদ তিরর জ  একিট াি েকর বয়ােমর উপিরভােগ 
মিবল বা অ  কান আঠােলা পদাথ মেখ পান বরেজ াপন করেত হেব।  এর জ  

িত িবঘায় ৭ িট ফাঁদ লাগেব।  
৪।  ২০ িলটার পািনর মেধ  ১ কিজ আধা ভা া িনম বীজ িভিজেয় রেখ পেরিদন 
সকােল ঐ পািন  করেত হেব।   
৫।  িত িলটার পািনর সােথ ৫ িমিল িনম তল ও ৫ িমিল িট  িমিশেয় পাতায়  
করেত হেব।   
৬।  আ মেনর মা া বিশ হেল িত িলটার পািনেত সাইফারেমিথয়ন (িরপকড) বা 

ারপাইিরফস (ডাসবান) ১ িমিল িমিশেয়  করেত হেব।   করার পেূব া  
বয়  অথবা বাজারজাত করা যােব এমন পাতা তুেল ফলেত হেব।  
লাল মাকড় 
১।  আ মেনর মা া কম হেল আ া  পাতা তুেল ংস করেত হেব।  
২।  বরেজর িভতর ও চািরিদেক পির ার পির  রাখেত হেব।  
৩।  বাড়  অব ায় থেক ১৫ িদন পর পর িত িলটার পািনর সােথ ১০ িমিল িনম 
পাতা বা আতা পাতার িনযাস ব বহার করেল পাকার আ মণ কম হয়।   
৪।  িত িলটার পািনর সােথ ৫ িমিল িনম তল ও ৫ িমিল িট  িমিশেয় পাতায়  
করেত হেব।   
৫।  িত িলটার পািনর সােথ সালফার জাতীয় ছ াক নাশক যমন- 
িথয়িভট/ মুলা /ফাইেটািভট ২ াম হাের িমিশেয় পাতার উপের ও িনেচ  
করেত হেব।  আ মেণর মা া খুব বিশ হেল িত িলটার পািনর সােথ মাকড় নাশক 
যমন- ভারিটেমক/ওমাইট/িনউেরান ইত ািদ ১ িমিল হাের িমিশেয় ২-৩বার  

করেত হেব।  
 

সার ব ব াপনা : সােরর মা াঃ 
নতুন বরেজ সার েয়ােগর পিরমাণ ও সময়কাল 
 
সােরর নাম পিরমাণ / হ র সার েয়াগ প িত 



গাবর       ১০-১৫ টন  সবটু  জিম তরীর সময় 
খল       ৬ টন                       ১২ িকি  (চারা লাগােনার ২ মাস 

পর হেত ৩০ িদন পর পর) সার 
েয়াগ করেত হেব।  

ইউিরয়া      ২১৭ কিজ ১২ িকি  (চারা লাগােনার ২ মাস 
পর হেত ৩০ িদন পর পর) সার 

েয়াগ করেত হেব।  
িটএসিপ     ১১০ কিজ সবটু  জিম তরীর সময় 
এমওিপ      ৮৪ কিজ সবটু  জিম তরীর সময় 
িজপসাম      ৫০ কিজ সবটু  জিম তরীর সময় 
িজংকসালেফট    ১৫ কিজ  সবটু  জিম তরীর সময় 

 
পরুাতন বরেজ সার েয়ােগর পিরমাণ ও সময়কাল 
সােরর নাম পিরমাণ / হ র সার েয়াগ প িত 
খল ৪ টন জনু-নেভ র, ১৫ িদন পর পর ১২ 

িকি েত।  
ইউিরয়া ১৮০ কিজ জনু-নেভ র, ১৫ িদন পর পর ১২ 

িকি েত।  
িটএসিপ ১৫০ কিজ  ম মােস ১ িকি েত 
এমওিপ ৭৫ কিজ  ম মােস ১ িকি েত 
িজপসাম ৫০ কিজ  ম মােস ১ িকি েত 
িজংক সালেফট ১৫ কিজ  ম মােস ১ িকি েত 

 

 


