
ফসেলর নাম : চীনাবাদাম 
জােতর নাম : বাির চীনাবাদাম-৬  
সনা কারী বিশ  : ১। মাঝাির উ  গাছ, গােছর উ তা ৩৫-৪০ স.িম. 

২। গাছ খাড়া এবং াকার, পাতার রং গাঢ় স জ  
৩। িত ১০০ বীেজর ওজন ৫০-৫৫ াম 
৪। বাদােমর িশরা উপিশরা েলা অ   
৫। বীেজ তেলর পিরমান শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ 
৬। বীেজ আিমেষর পিরমান শতকরা ২৫-২৬ ভাগ 
৭। জীবনকাল: রিব মৗ েম ১৪০-১৫০ িদন এবং খিরফ মৗ েম ১২০-১৩০িদন 

উপেযাগী এলাকা : চর অ লসহ বাংলােদেশর ায় সব এলাকা 
বপেনর সময় : রিব মৗ েম কািতক ও অ হায়ণ মাস, খিরফ-১ মৗ েম ফা ন চ  ও খিরপ -২ মৗ েম াবন 

ভা  মাস বীজ বপেনর উ ম সময়। 
বীজ/চারার হার : িত হ ের ১০০ কিজ, একর িত ৪০ কিজ খাসা সহ বীজ েয়াজন 
বপন/ রাপন র  : বীজ সািরেত নেত হয়। সাির হেত সািরর র  ৩০ স.িম. এবং গাছ হেত গােছর র  ১৫ স.িম. 
মাড়াইেয়র সময় : শতকরা ৭৫-৮০ভাগ পিরপ  হেল ফসল সং হ করেত হেব। গােছর িনেচর পাতা েলা হ দ রং 

ধারণ কের ও ঝের পরেত থােক, বাদােমর খাসার িশরা উপিশরা েলা  দখা যােব, বাদােমর 
খাসা ভা ার পর কালেচ বেণর দাগ দখা যােব, বীেজর উপেরর আবরন বাদামী বণ ধারন করেল 

বাদাম লেত হেব। বাদাম ভােলাভােব েয় পির ার করেত হেব এবং পিরপ  বীজ বাছাই করেত 
ভালভােব কােত হেব। 

ফলন (টন/ হ র) : রিব মৗ েম িত হ ের ২.৫০-২.৮০ টন এবং খিরফ মৗ েম ২.০০-২.৪০ টন 
রাগ বালাই দমন ব া : পাতার দাগ রাগ:  

১। ষম-সার স ক মা ায় নাইে ােজন ও ফসফরাস সার েয়াগ করেত হেব  
২। ছ াকনাশক েয়াগ: এ রাগ দখা দয়ার সােথ সােথ গােছ বিভি ন ২ াম বা ক াফ ০.৫ 
িমঃ িলটার হাের পািনেত িমিশেয়  করেত হেব।  
৩। জিমেত শ  পযায় ম অ সরণ করা  
৪। িডেস র মােসর মাঝামািঝ সময় বীজ বপন করেত হেব। 
রা  বা মিরচা রাগ:  
১। রাগ িতেরাধী জাত  
২। ছ াকনাশক েয়াগ: এ রাগ দখা দয়ার সােথ সােথ  ২৫০ ( িত িলটার পািনর সােথ 
আধা িমঃিলঃ ছ ামনাশক)  
৩। জিম পির ারকরণ  
৪। শ  পযায় ম  
৫। জা য়ািরর থম স ােহ বীজ বপন।  
ল ও গাড়া চা রাগ:  

১। শ  পযায় : জিমেত পযায় িমকভােব শ  চাষ করেল  
২। গভীর চাষঃ জিম তিরর সময় গভীর চােষর মা েম মা  আলগা কের ৩-৪ িদন রােদ 

িকেয় রােগর উৎস ন  কের আ মণ কমােনা যায়।  
৩। বীজ শাধনঃ বীজ বপেনর েব িভটােভ -২০০ নামক ছ াকনাশক (২.৫ াম ছ াকনাশক/ 
কিজ বীজ)  

৪। জিম পির ারকরণঃ ববত  ফসেলর পিরত া  অংশ, আগাছা এবং আবজনা েড় ন  কের 
রােগর িব ার রাধ করা যায়।  

৫। জিমর পািন িন াশেনর া করেত হেব।  
৬। ষম সার বহার এছাড়া বীজ বপেনর ২০ িদন েব জিমেত রগীর িব া ৫ টন/ হঃ বা 
সিরষা খল ১ টন/ হ র েয়াগ।  

পাকামাকড় (ছিবসহ) : সাধারণত কা ই পাকা, জ ািসড এবং ি পস, িবছােপাকা 
পাকামাকড় দমন ব া : দমন ব া:  



সাধারণত কা ই পাকা :  
১। িত িবঘায় ৮-১০  ডাল েঁত িদেল পািখ বেস এ পাকা খেয় দমন কের। 
২। চারা অব ায় ফেরামন ফ দ বহার করেত হেব।  
৩। আ মণ বিশ হেল SNPV ০ .২-০.৪ াম িত িলটার পািনেত িমিশেয় ২বার  করেত 
হেব।  
৪। সার ০.৪ িমিল িত িলটার পািনেত িমিশেয়  করেল এ পাকার আ মণ হেত রহাই 
পাওয়া যােব।   
জ ািসড এবং ি পস :  
১। বাির চীনাবাদম ৫, ৬, ৭ ও ৮ জােতর চাষ করেল পাকার আ মণ শতকরা ২০-৩০ ভাগ কম 
হয়।   
২। আ মণ বিশ হেল এডমায়ার ২০০ এস এল ০ .২৫ িমিল বা পারেফকিথয়ন ৪০ ইিস ২  িমিল 

িত িলটার পািনেত িমিশেয় আ া  েত ১০ িদন অ র ৩ বার  কের পাকা দমন করা 
যায়।  
িবছােপাকা :  
১। িত িবঘায় ৮-১২  ডাল বা কি  েত িদেল পাকােভাজী পািখ কীড়া খেয় দমন করেত 
পাের।  
২। আ মণ বিশ হেল এডমায়ার ২০০ এস এল ০.২৫ িমিল বা পারেফকিথয়ন ৪০ ইিস ২ িমিল 

িত িলটার পািনেত িমিশেয় আ া  েত ১০ িদন অ র ৩ বার  কের পাকা দমন করা 
যায়। 

সার ব াপনা : িত হ ের ইউিরয়া ২৫ কিজ, এসিপ ১৬০ কিজ, এমিপ ৮৫ কিজ, িজপসাম ৩০০ কিজ, 
বািরক এিসড ( েয়াজেন) ১০ কিজ।  

সার েয়াগ প িত: অেধক ইউিরয়া এবং অ া  সােরর সব  শষ চােষর আেগ জিমেত 
িছ েয় েয়াগ করেত হেব। বািক অেধক ইউিরয়া উপির েয়াগ িহসােব চারা গজােনার ৪০-
৫০িদন পর অথা ৎ ল আসার সময় েয়াগ করেত হয়। 

 


