
জা য়াির - মাচ াি েক করণীয় 

নতুন বছের নতুন নতুন স াবনায় ভের উঠুক কৃষক কৃষাণীর জীবন এই ভ কামনায়  করিছ 
এ াি েকর কৃিষ। রিব মৗ েমর চাষাবােদর ব তা কেমেছ। মােঠ  এখন শাকসবিজ ভরপরু। 
ভাল ফলন পেত হেল আ :পিরচষা, রাগ, পাকা-মাকড় দমন, সার, সচ ইত ািদ িবষেয় অিধক 
য বান হেত হেব।  

গম : কৃষক ভাইেয়রা, গেমর চারা িতনপাতা বা চারার বয়স ১৮-২১ িদন পার হেল আগাছা 
পির ার কের থম সচ িদন, ি তীয় সচ গেমর শীষ বর হওয়ার সময় বপেনর ৫৫-৬০ িদন 
পার হেল এবং ততৃীয় সচ দানা গঠেনর সময় অথাৎ বপেনর ৭৫-৮০ িদন পর িদেত হেব। 

গেমর ে  ১৮০-২২০ কিজ/ হ র ইউিরয়া সার ব বহার করেত হেব। শষ চােষর সময় 
ইউিরয়া সােরর িতনভােগর ইভাগ এবং অ া  সােরর সবটু  িছিটেয় মািটর সােথ ভালভােব 
িমিশেয় িদেত হেব। বািক এক ভাগ ইউিরয়া বীজ বপেনর ১৭-২১ িদেনর মেধ  িদেনর মেধ  
উপির েয়াগ করেত হেব। 

আল ু : আল ু লাগােনার ৩০-৩৫ িদন পর গাড়ায় মািট দওয়া েয়াজন। এেত চারার আ তা 
পেত সহজ হেব িকংবা সচ িদেতও িবধা হেব। বাতােসর  আেপি ক আ তা বিশ থাকেল 

আলেুত লট াইট  রােগর আ মণ হেত পাের । এই রাগ খবুই ভয়াবহ। এ রাগ আ মণ 
করেল, িত চরম সীমায় পৗঁছার  পেূবই  িরেডািমল (০.২%), ডাইেথন এম ৪৫(০.২%) 
ইত ািদ ছ াক নাশক অ েমািদত হাের ১০-১২ িদন পর পর  করেত হেব। আ া  জিমেত 
সচ যথাস ব ব  কের িদেত হেব। মেন রাখেবন আলু উৎপাদেন িনিবড় য  ও পযেব ণ 

উৎপাদন ব েণ বািড়েয় দয়। আল ু বীজ তালার কেয়কিদন আেগ মািটর উপের গাছ কেট 
ফলনু  এেত আলু েলা মািটেত কােত হেব। বীজ রাখেত হেল পাকা ও রাগমু  ত 

িনবাচন ক ন। 

সবিজর পিরচযা : এ সময় শীতকালীন শাক-সবিজর েত মােঝ মেধ  সচ িদন। আগাম সবিজ  
পিরপ  হেল তুেল ফলুন। এ সময় পরাগায়েনর আেগ লাউ, মড়ার কড়া ঝের যেত পাের। 
তাই সকােল ফাঁটা পু ষ  ফুল িছেড় ফুেলর গভদে ডর  সােথ পরাগেরণু ঘষা িদেল পরাগায়ন 
ঘেট। এেত ১িট পু ষ ফুল ৪/৫িট ী ফুেল ঘষা দয়া যায়। এই প িত গােছর সব ফল িটকেত 
সহায়তা কের। ব ন অত  জনি য় সবিজ। তেব ব েনর ডগা ও ফল িছ কারী পাকার 
আ মেণর ফেল ব েনর উৎপাদন মারা কভােব ব াহত হয়। ব ব ত কীটনাশক সমূেহর উপর 



ব েনর ডগা ও ফল িছ কারী পাকার সহনশীল মতা বেড় যাওয়ায় কৃত পে  পাকা 
দমেনর কান ফল পাওয়া যাে  না কৃষক ভাইেয়রা আপনারা একিট সমি ত ব ব াপনা হণ 
করেত পােরন। 

 পাকা আ া  ডগা ও ফল ংস করা;  
 স  ফেরামন ফাঁদ ব বহার কের পু ষ পাকার সােথ িমিলত হওয়ার পেূবই ধের ফলা 

ও ংস করা; 
 কীটনাশেকর ব বহার স ূণভােব ব  করা বা সীিমত আকাের ব বহার করা;  
 ব েনর ঢেল পড়া রাগ দখা িদেল গােছর গাড়া ও িশকড় িববণ হেয় য়ায়। এ রাগ 

হেল পাতা নিতেয় পেড় ও গাছ মারা যায়। এ রােগর িতকার িহেসেব আ াম  গাছ 
তুেল ফলনু, রাগ  িতেরাধক জাত লাগােত পােরন। 

ফুল কিপ : ফুল কিপর ফুেলর রঙ ধবধেব সাদা রাখার জ  কিচ অব া থেক চারিদেকর পাতা 
বঁেধ ফুল ঢেক িদেত হেব। অ থায় সূযােলােক ফুল খালা অব ায় থাকেল ফুেলর বণ হলুদাভ 

হেয় যায়।   

ী কালীন শাক সবিজর চাষ : এ সময়কার ফসল করলা, চাল মড়া, িচিচংগা, িঝংগা, ব ন 
শশার বীজ ইত ািদ বীজ তলায় ফলেত পােরন । এ ছাড়া বনজ ও ফলদ গােছ মােঝ মেধ  
সেচর ব ব া িনন। বিৃ র অভােব মািটেত রেসর ঘাটিত দখা িদেত পাের। 

বাির লাল শাক-১ :  বপেনর ২৫-৩০ িদেনর মেধ  তালা যায়। বীজ িছিটেয় ও সািরেত বপন করা 
যায়। সািরেত বপন িবধাজনক এবং সািরর দূর  ২০ সিম। বীেজর হার হ র িত ২.০-
২.৫ কিজ। 

দেশর অথনীিতেত ফুল পণূ ভূিমকা পালন করেত পাের। বতমােন অভ রীণ েয়াজন 
মটােনা এবং র ািন বািণেজ র েয়াজন মটােত ফুেলর চাষ  বিৃ  করার সময় এেসেছ। পিৃথবীর 

অেনক দেশই ফুল বািণিজ ক িভি েত উৎপািদত হয়। বাংলােদেশর উ  ও আ  জলবায়ু নানা 
রকম ফুল এবং বাহারী গাছ উৎপাদেনর উপেযাগী। এই াি েক কৃষক ভাই- বানেদর িকছুটা 
ব িত মী িক ু  লাভজনক ফুল চাষ স ে  জানাব। 

বাির ািডওলাস-৩ : এিট একিট ক  জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়। বাজাের 
চািহদা  আেছ এবং বািণিজ ক দিৃ েকাণ থেক এ জােতর কাট াওয়ােরর তুলনা নই। এ গােছর 
পাতা তরবারীর মেতা। জাতিট বাংলােদেশর সব  চাষাবাদ উপেযাগী। ফুেলর রং সাদা এবং 
৯.০-৯.৩ সিম ব াস িবিশ । াইেক ােরেটর সংখ া ১৩-১৪ িট। সাধারণত াইেকর িনেচর 
িদক থেক ১-২ িট ােরট উ ু   হওয়া  হেল াইক কাটার উপযু  সময় হেয়েছ বেল 



ধের নয়া হয়। হ র িত ১.৭৫-২.০ ল  ফুেলর ি ক পাওয়া যায়। ফুেলর সজীবতা ৮-৯ িদন 
থােক। 

 


