
গালমিরচ উৎপাদন যিু  

গালমিরচ, (Piper nigrum Linn)| Piperaceae গাে র একিট ব বষজীবী লতাজাতীয় (climbing/branching vine) 

উি দ যার ফল berry িহেসেব পিরিচত। এিট  Monoecious জাতীয় উি দ তেব অ  িকছু ে  আলাদাভােব পু ষ 

এবং ী ফুল দখা যায়। গালমিরচ ফলিট গালাকার, কাচঁা অব ায় গাঢ় সবজু এবং পাকা অব ায় হলদু থেক লাল 

বেণর হয়। এর মেধ  একিট মা  বীজ থােক। ভারেত গালমিরচেক King of Spices িহেসেব অিভিহত করা হয়। 
ভারত ছাড়াও ইে ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, ীলংকা, ািজল, থাইল া  এবং অন ান  Tropical দেশ গালমিরচ চাষ 

হয়। গালমিরেচর ড়ঁা ইউেরাপীয় দেশ খােদ  মসলা িহেসেব ব বহার করা হয় াচীনকাল থেক। এছাড়া ঔষিধ 

ণা েণর জন ও এিট সমাদতৃ। গালমিরেচ পাইপািরন (piperine) নােমর রাসায়িনক উপাদান রেয়েছ, যা  থেক 

এর ঝাঝঁােলা াদিট এেসেছ। গালমিরেচর ইংেরিজ নাম Black pepper এর Pepper শ িট এেসেছ সং তৃ ভাষার 

িপপািল” শ  থেক যার অথ দীঘ মিরচ। এখান থেক উ ূত হেয়েছ লািতন ভাষার piper যা মিরচ ও গালমিরচ 

েটােকই বাঝােনার জন  রামানরা ব বহার করত। 

পতুিগজ, ফরািস ও ইংেরজরা য কয়িট কারেণ অিভভ  ভারতবেষ আগমন কেরিছল তার মেধ  মসলা সং হ 

িছল একিট। ওই সময়কাল ভারতবেষ  মসলার উৎপাদন হেতা চুর। ইউেরাপীয় বিণকরা মসলা সং েহ মূলত 
ভারতবষ অিভমেুখ জাহাজ রণ করত। 

 
বাংলােদেশর িসেলট, চ াম ও পাবত  চ াম অ েল গালমিরচ চাষ হয়। এখানকার নৃতাি ক জনেগা ীরা 
খািসয়াপােনর সে  অেনক িদন ধেরই চাষ করেছন গালমিরচ। চা উৎপাদেন য রকম অ ীয় মািট এবং উঁচু-িনচু 

িটলার েয়াজন গালমিরেচর জন ও একই অব া দরকার। অথাৎ যখােন কােনা পািন আটকােব না এমন উঁচু 

জায়গায় ভােলা জে । এছাড়াও ছায়াময় এলাকায় গাছ েলা ভােলা জে । গালমিরচ যেহতু ব বষজীবী লতা 
জাতীয় গাছ, তাই লতা রাপেণর ৪/৫ বছর পর থেক ফল ধরেত  কের। গাছ বয়স ৮-৯ বছর হেল পূণ উৎপাদন 

মতায় আেস এবং ২০-২৫ বছর পয  ভােলা ফলন দয়। গালমিরচ গাছ সাধারণত সহায়ক গাছেক আকঁিড়েয়  

বেড় ওেঠ। এ গাছ সেবা  ৩০-৩৫ ফুট পয  ল া হয়। এ গােছর পাতা দখেত অেনকটা পান পাতার মেতা। একিট 

গাছ থেক বছের ৩-৫ কিজ পয   গালমিরচ পাওয়া যায়। 

গালমিরেচর  ণা ণ 

কফ, ঠা া জিনত সমস া িনরাময় কের; ক া ার কােষর বৃি  ব াহত কের ক া ার িতেরাধ কের; গ াি েকর 

সমস া দরূ কের; ওজন কমােত সাহায  কের; কামর বা পাজঁেরর ব থা সারােত গালমিরচ চূণ গরম পািনসহ 

সকাল ও িবকােল একবার কের খেত হেব; গালমিরচ সামান  পািনসহ বেট দাতঁ ও মািড়েত েলপ িদেল ব থা 
দরূ হয়। 

 

 



বাির গালমিরচ-১      

ষােটর দশেক বাংলােদেশ গালমিরেচর চাষাবাদ বিতত হয়। তখন িসেলট অ েল বসতবািড়েত িকছু গাছ িছল 

বেল জানা যায়। িনবাচন প িতর মাধ েম বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট কতৃক জি য়া গালমিরচ-১ 

জাতিট ১৯৮৭ সােল উ ািবত হয়। যা বাির গালমিরচ নােম পিরিচত। 

উৎপাদন যুি  

পািন িন াশনযু  উ মা ায় িহউমাসযু  উবর দা-আশঁ মািট গালমিরচ চােষর জন  সবােপ া উপযু । বেল 

দা-আশঁ ও এেটল দা-আশঁ মািটেতও গালমিরচ চাষ করা যায়। 
এিট ছায়া সহ কারী িক  খর সূয তজ ও কেনা হাওয়া সহ  করেত পাের না। খর সূযােলাক বা দীয 

সময়কালীন   আবহাওয়া বা দীঘ খরায় গালমিরচ গাছ িত  হয় এবং Vine এর অ জ বৃি  ব  হেয় যায়। 
জিম ৫-৬ বার চাষ ও মই িদেয় কেয়কবার কাদাল িদেয় কুিপেয় আগাছা বেছ তির কের িনেত হেব। পরবতীেত 

িনিদ  দরূ  বজায় রেখ িপট তির করা হয়। বািণিজ কভােব চাষ করেত হেল গাছ থেক গােছর দরূত¦ হেব ৪ 

িমটার এবং সাির থেক সািরর দরূ  ৫ িমটার। এ দরূ  বজায় রেখ ৫০x৫০x৫০ সি িমটার আকােরর গত তির 

করেত হেব। সহায়ক গাছ যমন- মা ার, িঝগা, সপুািরর ে  গােছর গাড়ায় ৩০x৩০x৩০ সি িমটার আকাের 

গত তির করা দরকার। বািণিজ ক চােষর ে   গেত ৫-১০ কিজ গাবর/কে া  সার, ১২৫ াম খল, ১১৫ 

াম িটএসিপ ও ১১৫ াম এমওিপ িদেয় ঝুরঝুের মািটর সােথ গত ভিত করেত হেব।  সহায়ক গাছ লাগােত হেল 

গেত ৩-৪ কিজ গাবর/কে া  সার িদেয় গত ভরাট কের কমপে  ৭-১০ িদন রেখ িদেত হেব।        

 বীজ কািটং সং হ এবং রাপণ 

উ ফলনশীল ও ফুেলর ছড়া ১৫-২০ সি িমটার ল া এমন উ ত মাতৃগাছ থেক গালমিরেচর কািটং সং হ করা 
হয়। বািণিজ কিভি েত কািটং থেক গালমিরেচর চারা তির করা হয়। বয়  উ ত গােছর গাড়ায় িদক থেক  

বিরেয় আসা লতা থেক কািটং করা হয়। ভািটেকল কািটং থেক হরাইজনটাল ভাইন কািটং গােছ উ ফলন 

পাওয়া যায়। ফ য়াির-মাচ  মােস এসব লতা ধারােলা ছুির ারা কেট মূল গাছ থেক আলাদা কের পিলিথন 

ব ােগর মািটেত বসােনা হয়।  িতিট ভাইন কািটংেয় কমপে  ২-৩িট চাখ থাকা আবশ ক। ছায়াযু  ােন রেখ 

পিরিমতভােব পািন িদেল এক মােসর মেধ  কািটংকৃত ভাইন থেক মূল বা িশকড় বর হেত  করেব এবং ম-

জুন মােস লাগােনা উপযু  হেব। এছাড়া বষাকােল ( ম-আগ ) গাছ থেক কািটং সং হ কের সহায়ক গােছর 

গাড়ায় লাগােল শত ভাগ গাছ ভােলাভােব  বঁেচ থােক। গালমিরচ লতা জাতীয় গাছ। তাই এ জাতীয় গােছর জন  

আ য়দাতা গাছ বা দীঘ ায়ী খুিঁট বাউিন িহেসেব দয়া েয়াজন। অেনক সময় আম, কাঠঁাল, সপুাির, মা ার, িজকা, 
সািজনা, িশমলু, আমলকী আ য়দাতা গাছ িহেসেব ব বহার করা যায়। 

চারা িনবাচন ও চারা তির 

অিধক ফলনশীল উ ত জােতর মাতৃগাছ িনবাচন কের ১-৩ বছর ফলন ও অন ান  বিশ  পযেব ণ কের কািটং 
কের চারা তির করা উিচত। মাতৃগােছর বয়স ৫-১৫ বছর হেল কলম ভােলা হয়। গােছর বয়স বিশ হেল সখান 

থেক উৎপ   কলেমর চারা গােছর বৃি  কম হয়।  গালমিরচ গাছ িতন ধরেনর বায়ুবীয় মকুুল দয়, 



 
ক. ল া  পব মধ  ও বায়বীয় মূলযু  াথিমক বা ধান মকুুল, অবল ন বেয় ওপের উেঠ; খ. ঝােড়র গাড়া থেক 

উৎপ  ধাবক মকুুল, এ েলার পব মধ  ল া হয়;  গ. সীিমত বৃি যু , ফল উৎপাদক পাশ¦◌ীয় মকুুল। ধাবক মকুুল 

কািটংেয়র জন   উ ম। াথিমক ও ধান মূল থেকও কািটং নয়া যায়। পূণবয়  গােছর শীষ অ ল থেক  িকছু 

শাখা- শাখা িনেচর িদেক ঝুলেত থােক। এেদর ঝুল  মকুুল বেল। এ থেক কািটং সং হ করা যায়। উ ফলনশীল 

ও রাগমু  গাছ থেক ধাবক মকুুল িনবাচন করা হয়। ফ য়াির মাচ মােস পাতা ছেট দয়ার পর ধাবক 

মকুুল েলা গাছ থেক কেট নয়া হয় এবং ৪-৫িট পবযু  টুকেরা কের নয়া ভােলা। কািটং েলা ছ াকনাশক 

িমি ত পািনেত ১-২ িমিনট চুিবেয় িনেল পরবতীেত রাগা া  কম হয়। এ টুকুেরা েলা নাসািরেত পিলিথন 

প ােকেট মািটর িম েণ লাগােনা হয়। নাসািরেত প ােকেটর ওপর যােত রাদ না পেড় সিদেক খয়াল রাখেত হেব 

এবং িনয়িমত পািন িদেত হেব। কািটং ম-জুন মােস জিমেত লাগােনার উপেযাগী হেয় আেস। এ েলা সহায়ক 

গােছর গাড়ায় লাগােনা হয়। 

 বাগান াপন 

গালমিরচ ০১. একক ফসল ০২. িম  ফসল ০৩. সাথী ফসল িহেসেব চাষ করা যায়। ম-জুন মােস মূল জিমেত 

অবল নকারী গােছর সােথ কািটং বিসেয় িদেত হেব এবং িত মাদােত িতিট অবল ন গােছর পােশ ই িতনিট 

গালমিরেচর চারা বসােনা যায়। চারার গাড়া থেক অবল েনর গাড়ার িদেক ১৫ সি িমটার চওড়া ও গভীর 

নালা করেত হেব এবং স  লতা নালার ভতের এমনভােব বিসেয় িদেত হেব যন ডগািটেক অবল েনর সােথ বঁেধ 

দয়া যায়। এরপর নালার ভতের লতার উপর মািট চাপা িদেত হেব। িত হ র জিমেত রাপেণর জন  গত িত 

২িট কািটং িহসােব ২২০০িট কািটংেয়র েয়াজন হয়। 

 সার েয়াগ : িত বছর বষার েত ও বষার শেষ ফল  গােছ সার িদেত হেব। গালমিরচ গােছ িত বছর 

ঝাড় িত ১০০ াম নাইে ােজন, ৪০ াম ফসেফট ও ১৪০ াম পটাশ েয়াগ করা যেত পাের। সার েয়ােগর 

সময় খয়াল রাখেত হেব যন রাসায়িনক সার গােছর শকেড় সরাসির না লােগ। থম বছের সােরর িতন ভােগর 

একভাগ েয়াগ করেত হেব এবং ি তীয় বছর েয়াগ করেত হেব িতন ভােগর ইভাগ পিরমাণ। তৃতীয় বছের  

এবং তারপর থেক পেুরা মা ায় সার েয়াগ করা যেত পাের। ঝােড়র গাড়া থেক ৩০ সি িমটার দরূে  ও ১৫ 

সি িমটার গভীরতায় সার েয়াগ করেত হেব এবং ওই সার মািটর সােথ ভােলা কের িমিশেয় িদেত হেব। ম-জুন 

মােস িত গােছ ১০ কিজ হাের গাবর সার বা খামােরর সার  েয়াগ করা উিচত। েয়াজেন ১ বছর পর িত গােছ 
৫০০-৬০০ াম কের চুন ম-জুন মােস েয়াগ করা যেত পাের। 

অ বতীকালীন পিরচযা : গাছ িকছুটা বড় হেল গােছর গাড়ার চারিদেক হালকাভােব কাদাল িদেয় কুিপেয় আগাছা 
পির ার কের িদেত হেব। তাছাড়া গােছর চারিদেক মািট িদেয় ভিল বঁেধ িদেত হেব। মূল লতায় বিশ শাখা- শাখা 
মা েয় বেড় ৬-৭ িমটার ওপের বশ ঝাকঁড়া হয়। িনয়িমত পিরচযার অংশ িহেসেব আগাছা দমন ও গাড়ার মািট 

আলগা রাখা েয়াজন। আবার অিতির  ছায়া গালমিরেচর Flowering এ িতব কতা সৃি  কের। 

কািটং 
ফ য়াির-মাচ মােস সজীব ও পু  সেতজ ভাইন কািটংেয়র জন  উপযু  মাতৃগাছ থেক পৃথক করা হয়। ৪-

৫িট পব িবিশ  কািটংেয়র কমপে  ২িট পব তকৃত উঁচু বেডর পিলিথন ব ােগ বা বােঁশর ছাট ঝঁুিড়েত রাপণ 



কের আংিশক ছায়াযু  ােন রেখ িদেত হেব। ভাইন থেক িশকড় গজােনা  করেল ভাির বষায় অথাৎ জুন-

জুলাই মােস চারা রাপণ করেত হয়। সরাসির গােছর গাড়ায় তির গেত কািটংেয়র ২িট নাড মািটেত েবশ কের 

লাগােল ভােলা হয়। 
  

ফসল র া : গালমিরেচ পাকামাকড় ও রাগবালাইেয়র েকাপ কম তেব ি  িবটল জাতীয় পাকা আ মণ 

করেত পাের। এ পাকার আ মেণ গালমিরেচর দানা ফাপঁা হেয় যায় ও ব াপক িত কের। এ পাকা দমেনর জন  

িত িলটার পািনেত ১ িমিলিলটার কুইনালফস যমন একালাকস ২৫ ইিস ভােলাভােব িমিশেয় ৭-১৫ িদন পর পর 

 করেত হেব। এ রােগর াথিমক অব ায় পাতা  হলেদ হেয় যায় ও পের ঝের যায় এবং গােছর মূল পেচ 

যাওয়ায় গাছ মারা যায়। গােছর গাড়ায় পািন জেম থাকেল এ রাগ হেত পাের। িতকােরর জন  পািনেত ২.৫ াম 

হাের ডাইেথন এম-৪৫  করেল উপকার পাওয়া যায়। 

ফসল তালা ও ফলন : চারা রাপেণর ৩-৪ বছর পর গাছ ফল িদেত  কের। ৭-৮ বছর বয়েসর গাছ পিরপণূ 

ফলন িদেয় থােক। পৗষ-মাঘ মাস গালমিরচ তালার উপযু  সময়। িত ছড়ায় বা থাকােত -একিট গাল 

মিরেচর দানা কমলা বা লাল রেঙর ধরেল ছড়ািটেক সাবধােন কেট িনেত হেব। তারপর সাবধােন গাল মিরেচর 

দানা আলাদা কের িনেত হেব। ৫-৭ িদন দানা েলা রােদ িকেয় সংর ণ করেত হেব। কােনার পর খাসার রঙ 

কােলা হেয় কুচঁেক আেস। িত গােছ ৩-৫ কিজ টাটকা গালমিরচ সং হ করা যায়। ি য়াজাতকরেণ পের তা 
থেক ১.৫-২.৫ কিজ কােলা গালমিরচ পাওয়া যায়। 

ি য়াকরণ : সং েহর পর ফল েলা ভােলা ফল আলাদা কের একিট পাে  জমা করেত হয়। তারপর দানা েলা 
ফুট  পািনেত ১০ িমিনট িস  কের পািন ঝিরেয় ফল েলা রােদ কােত হেব। য পািনেত দানা েলা িস  করা 
হেয়েছ স পািন িকছু ণ পর পর দানা েলার ওপর িছিটেয় িদেত হেব। এেত কনা গালমিরেচর রঙ সু র হয়, 

সগু  অটুট থােক এবং ঝাল ন  হয় না। এভােব ৬-৭ িদন ভােলা রােদ িকেয় বাজারজাত করা যায়। 
  

বাংলােদেশ গালমিরচ চােষর স াবনা ও করণীয় 

২০১৫-১৬ বছেরর তথ ানযুায়ী বাংলােদেশ মাট  ৫ হ র জিমেত গালমিরেচর চাষ হয় িসেলট, হিবগ  ও ব ড়া 
জলা যার মাট উৎপাদন ৬ মি ক টন। বতমােন বািরর  মসলা গেবষণা উপেক , জ াপরু, িসেলট ২৫০িট গাছ, 

আ িলক কৃিষ গেবষণা ক , আকবরপরু, মৗলভীবাজার ৫০িট গাছ, পাহািড় কৃিষ গেবষণা ক , খাগড়াছিড় 

পাবত  জলা, পাহািড় অ ল কৃিষ গেবষণা ক , রামগড় ৪০িট গাছ এবং আ িলক কৃিষ গেবষণা ক , 

হাটহাজারী, চ ােম ২৫০িট গাছ স¦  পিরসের গালমিরেচর চারা উৎপাদন এবং চাষাবাদ হে । গালমিরচ 

আংিশক ছায়া পছ কারী, লাল মািট এবং বািষক বৃি পাত ২৫০০-৩০০০ িমিলিমটার স  এলাকায় ভােলা হয়। 
মািট ও জলবায় ু িবেবচনায় বাংলােদেশর িসেলট, হিবগ , মৗলভীবাজার, পাবত  জলা খাগড়াছিড়, রা ামািট ও 

বা রবান জলা েলা মাঝাির উঁচু জিম, চা বাগােনর িটলা ও ঢাল েলা ছায়া দানকারী গােছ  

  



সাফল জনকভােব গালমিরেচর চাষাবাদ স ব। 

০১. বতমােন বাংলােদেশ গালমিরেচর একমা  মু ািয়ত জাত বাির গালমিরচ-১। বাির গালমিরচ-১ জাতিট 

ফলন ও গােছর বৃি র িবেবচনায় একিট ভােলা জাত বেল স সারেণর জন  উেদ াগ হণ করা েয়াজন। 
০২. নতুন জাত উ য়েনর জন  ভারত, মালেয়িশয়া, ীলংকা, ািজল, ইে ােনিশয়া ও থাইল া   থেক 

গালমিরেচর জাম াজম সং হ কের নতুন নতুন জাত উ াবেনর পদে প নয়া জ ির। 
০৩. জাত উ াবেন িব ানীেদর দ তা বৃি র জন  িব ানীেদর বেদিশক িশ েণর ব ব া নয়া দরকার। 
০৪. িবএআরআই িসেলট ও চ াম অ েল িডএই ও িবএিডিসর ফােম চারা উৎপাদন করা যেত পাের। গেবষণার 

মাধ েম এরই মেধ  মসলা গেবষণা উপেক , িবএআরআই, জ াপরু, িসেলট হেত ণগত মানস  মাতৃ চারা 
(কািটং) উৎপাদেনর প িত উ ািবত হেয়েছ। যা িডএইর মাধ েম চািষ পযােয় িব ার ঘটােনা েয়াজন। 
০৫. উপর  লাভজনক স াবনাময় এ ফসলিটর গেবষণা ও উ য়েনর জন  অনিতিবলে  নতুন ক /কমসূিচ 

হণ করা যায়।  

  

 


