১. ফসলঃ রাউ
২. জাতঃ
o উচ্চ পরনীর জাতঃ রাউ এয উচ্চ পরনীর জাত গুলরা লরাজাত
ফারয রাউ-১,ফারয রাউ-২

ক াম্পানী
BARI

াইব্রীড রাউ ভাচার

ACI Seed (ACI)

াইব্রীড রাউ ভার্টচনা
ফাযভাী াইব্রীড রাউ গ্রীন রুরফ
াইব্রীড রাউ ক .এ-৩

রারতীয ীড রর:
ভরি া ীড ক া. (MSC)
ৃ রলরফদ গ্রু
কফলজা ীতর ীড
(ফাাংরালদ) রর:
(BCSBL)

াইব্রীড রাউ রফএএ৩৩৩/িরত , রফএএ-৬৮৭
াইব্রীড রাউ গ্রীন রযান্ড, (উপীকেত রাউ, ফারয রাউ, ভার্া যাজ)
াইব্রীড রাউ মভুনা, ালবযী,
াজরা, দ্মা
াইব্রীড রাউ কেত রাউ, াইরব্র

কগটল া এলগ্রা রবন রর:
নাভধাযী ভারর ীড
(NMS)
এনারজচ যা এলগ্রা রর:
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ফীজ ফলনয ভয়
আগষ্ট-অলটাফয, ভার্চ-এরির
াযা ফছয র্াল যা য় তলফ জজষ্ঠ
ভা কেল
ারতচ ভা ফীজ ফলনয
উমুক্ত ভয়
াযা ফছয র্াল যা মায়
াযা ফছয
াযা ফছয র্াল যা মায়
াযা ফছয
--ফলনয ভয় অলটাফয নলবম্বয

ভারভা
াইব্রীড রাউ ভার্টনা, ডায়না, ফলচা,
তাপী, (উপী- গ্রীন ডায়ভন্ড,
ফারযরাউ, কেত রাউ)
াইব্রীড রাউ রেী, (উপীাজর)

৩. উপয াগী জমি ও িাটঃ

রারতীয ীড রর:

ভযার

াযা ফছয র্াল

যা মায়

শ্রাফলনয ভাঝাভারঝ কেল অগ্রায়লেয
ভাঝাভারঝ ভয় মচন্ত ইা র্াল যা
মায়

রাউ িায় ফ ধযলনয ভার্টলত জলে। তলফ িধানত

এলটঁর কদাআঁ ভার্ট রাউ র্াললয জনয উত্তভ।

কদাআঁ কেল

৪. বীজঃ
o বালরা ফীজ রনফচার্নঃ বালরা ফীলজয জফরষ্টয গুলরা রনলনারু কযাগভুক্ত, রযষ্কায, রযুষ্ট ও রর্টাভুক্ত লত লফ।


 র ফীলজয আ ায আ ৃ রত এ ই ধযলনয লফ।

মবযেষ পরািেশ ঃ ফারেরজয

বালফ র্ালাফালদয কেলে

এফাং বালরা ুষ্ঠ ফীজ রনফচার্লনয জনয ৃ ল , নভুনা
ফীজ ভাঠ মচালয় রযো যলত ালযন, এ কেলে ফীজ
গজালনায ায ৮০% এয কফী লফ।

o ফীলজয াযঃ রাউ র্াললয জলনয এ য িরত ৪০৫-৪১০ গ্রাভ ফীলজয িলয়াজন
য়। তলফ উচ্চ পরনীর জালতয কেলে ফীলজয যাল লটয গালয় করখা রনলদচ র া
অনুযন

যলত লফ।

o ফীজ কাধনঃ রবটালবক্স ২০০ / র্টরে অনুলভারদত ভাোয় ফযফায
কাধন

যা বার।

৫. জমি ততরীঃ জরভ র্ালঃ কফী রযভাে জরভলত রাউলয়য র্াল
জরভ বালরা

লয ফীজ

লয আড়াআরড়বালফ র্াল ও ভই রদলয় িস্তুত
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যলত লর িেলভ

যলত লফ।

৬. বপন ও ররাপন এর পদ্ধমতঃ
o ফন ও কযান এয ভয়ঃ ীত ারীন র্াললয জনয ভধয-বাদ্র কেল
ারতচ

(কলেম্বয-অলটাফয) ভাল ফীজ ফন

যা

ভধয-

কমলত ালয। আগাভ

ীত ারীন পলরয জনয বালদ্রয ১ভ প্তাল ফীজ ফুনলত

লফ। তলফ

উচ্চ

পরনীর জালতয কেলে ফীলজয যাল লটয গালয় করখা রনলদচ র া অনুযন
যলত

যলত লফ।

o ভাদা জতযীঃ

রাউ র্াললয জনয

কফানা উরর্ত।

২×২ রভ. দূযলে িরত ভাদায় ৪-৫র্ট ফীজ

এছাড়া ারনলত বাভান

র্ু যীানায স্থুল ভার্ট রদলয় ফীজ

ফুলনও কখালন রাউ জোলনা কমলত ালয।

৭. সার বযবস্থাপনাঃ
রাউ র্ালল রননরূ রযভাে ায িলয়াগ যলত য়।
ালযয নাভ

কগাফয

জরভ
জতযীলত
িলয়াগ

ভাদািরত
র্াযা
কযালেয
৭-১০
(
ূলফচ
ক রজ/কঃ)
িলয়াগ
৫০০০
১০ ক রজ

ভাদািরত
কযালেয
১০-১৫
রদন য
িলয়াগ

ভাদািরত
কযালেয
৩০-৩৫
রদন য
িলয়াগ

ভাদািরত
কযালেয
৫০-৫৫
রদন য
িলয়াগ

ভাদািরত ালযয
কযালেয উ
৭০-৭৫
রদন য
িলয়াগ

-

-

-

-
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ইউরযয়া
র্টএর
এভর
রজাভ
রজাং
ারলপট
ফরয এরড
ভযাগলনরয়াভ

-

-

৮৭.৫
৫০
১০০
১২

৬০ গ্রাভ
৪০ গ্রাভ
-

১০
-

৮-১০
গ্রাভ

৩৩ গ্রাভ
২৭ গ্রাভ
-

৩৩ গ্রাভ
-

৩৩ গ্রাভ
-

১৯ গ্রাভ
-

-

-

-

-

* ভার্টয উফচযতালবলদ ায ও তায রযভাে রযফরতচ ত লত ালয।

৮. আগাছা দিনঃ
o ভয়ঃ ভাদালত অেফা এয র্ায াল আগাছা লর।
o দভন দ্ধরতঃ াত/রনড়ানীয ালময আগাছা দভন

যলত লফ।

৯. রসচ বযবস্থাঃ
o কলর্য ভয়ঃ ভাদায ও ভাদায র্ায ালয ভার্ট শু ালয় কগলর।
o কলর্য রযভােঃ

দার রদলয় ভার্ট আরগা

লয াল্কা কর্ রদলত লফ।

o রনষ্কানঃ ক ান অফস্তালতই গালছয কগাড়ায় ারন জলভ ো লত কদয়া মালফনা।

১০. ররাগ ও রপাকািাকড় দিনঃ
কযালগয
নাভ
াউডাযী
রভরিউ

ীটনাল য
নাভ
াতায উবয় াল ১. জরভয আল াল কুভড়া
রেলয়ারবট ৮০
িেলভ াদা াদা
জাতীয় অনয কম ক ান য লভয ডরিউরজ
াউডালযয ভত দাগ ফরজ র্াল কেল রফযত
ো া।
কদখা মায়। ধীলয
ধীলয দাগগুলরা ফড়
২. আক্রান্ত াতা ও গাছ
রেন

িরত ায
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উ 
রনলজনটা

ও ফাদাভী লয়
শুর লয় মায়।
আক্রান্ত রতা ধীলয
ধীলয শুর লয় মায়,
পর ঝলয লড়
এভনর ম্পূনচ গাছ
ভলয মায়।

ডাউরন
রভরিউ

এয জনয গালছয
াতা ধূয লয়
মায়। াতায় াদা
াউডায কদখা মায়

কা াভা
কড়য নাভ
ভারছ
কা া

াংগ্র

লয ুরড়লয় কপরা।

৩. রেলয়ারবট ৮০ ডরিউরজিরত ১০ ররটায ারনলত ৫০
গ্রাভ রেলয়ারবট রভরলয় ৫
তাাং জরভলত ১৫ রদন য
য কি রুন।
এভল ারজভ ৫০ ডফররউর
৭০-৭৫ এভ.এর /
রফঘলত(৩৩ তাাং)
বালরাবালফ কে যলত লফ।
কল ানাজর ৫ ই র ২০০ রভ
রর িরত এ লয (১ রভরর/ ১
ররটায ারনলত) কে যলত
লফ।
১. রেলয়ারবট ৮০ ডরিউরজিরত ১০ ররটায ারনলত ৫০
গ্রাভ রেলয়ারবট রভরলয় ৫
তাাং জরভলত ১৫ রদন য
য কি রুন।

রেন
১. স্ত্রী ভারছ

িরত ায
রর্

পলর রডভ ালড়।
২. রডভ পু লট
ীড়াগুলরা ফলয লয়
পকরয রাউ খায়
এফাং পর লর্ মায়
ও অ ালর ঝলয
লড়।

১. কেনাভ ৫০ ডরিউরজআক্রভলেয তীব্রতা কফর লর
িরত ররটায ারনলত ১ গ্রাভ
ালয কেনাভ রভরলয় কে
যলত লফ।
২. রফক্রন ৪২৫ ইর- িরত
ররটায ারনলত ২ এভএর ালয
রভরলয় বারবালফ গাছ রবরজলয়
কে রুন।
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এভল ারজভ ৫০ এ র আই
ডফররউর

কল ানাজর ৫
ই র

দ্মাওলয়র
ক া. রর.

রেলয়ারবট ৮০
ডরিউরজ

রনলজনটা

ীটনাল য
নাভ
কেনাভ ৫০
ডরিউরজ,
রফক্রন ৪২৫
ইর

উ 
রনলজনটা

জাফ
কা া

ূেফয়স্ক ও রনম্ফ

১. আক্রান্ত াতা, ডগা, পু র

উবলয়ই রঝঙ্গায

কা া াংগ্র

াতা,

রর্

ান্ড,

এ তাযা ২৫
ডরিউরজ,
কেনাভ ৫০
ডরিউরজ

রনলজনটা

র্টলডা ২০ এ.এর-১০০-১০৫
এভ এর / এ য জরভলত
বালরাবালফ কে যলত লফ।

র্টলডা ২০
এ.এর

এ র আই

১. কা া  আক্রান্ত াতা াত
ফাছাই লয কভলয কপরলত লফ।
৩. এ ক রজ আধা বাঙ্গা রনভ
ফীজ ১০ ররটায ারনলত ১২ ঘন্টা
রবরজলয় কযলখ উক্ত ারন কে
যলত লফ

বাঙ্গা রনভ ফীজ

লয ধ্বাং

যা। ২. এ তাযা ২৫

পু র ও পলরয কুঁ রড়, ডরিউরজ- আক্রভলেয তীব্রতা
কফাঁটা এফাং পলরয
রর্ অাংলয য

কফর লর ২.৫ গ্রাভ এ তাযা
িরত ১০ ররটায ারনলত

র্ু লল খায়। পলর

রভরলয় বারবাফ গাছ রবরজলয়

গাছ িেলভ দুফচর ও

কে

লয রুদ লয়

৫০ ডরিউরজ- আক্রভলেয

মায়। গালছ পু র ও

তীব্রতা কফর লর িরত ররটায

পর অফস্থায়

ারনলত ১ গ্রাভ ালয কেনাভ

আক্রভে লর পু লরয

রভরলয় বারবালফ গাছ রবরজলয়

কুঁ রড় ও

কে

রর্ পর

ঝলয লড়।
আক্রভলেয ভাো
কফর লর

রর্ ডগা

যলত লফ। ৩. কেনাভ

যলত লফ।

ভলয মায়।
াঁটালর
এই কা া াতায
কা া ফা রযাগুলযায ভালঝয
এররযা না
অাং কখলয় কপলর।
রফটর
ভধয রযা ফালদ াতায
ভস্ত অাং কখলয়
ঝাঝযা লয কপরলত
ালয। পলরয উরয
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বালগয র ছু অাং
কখলয় কপরলত ালয
অেফা কছাট রছদ্র
যলত ালয

১১. মবযেষ পমরচ শ াঃ

ফাউনী কদয়া রাউলয়য িধান রযর্মচা। র্াযা ১২-১৫ ইরি
উঁর্ু লতই ১.০-১.৫ রভটায উঁর্ু ভার্া জতরয যলত লফ । ফাউনী রদলর পরন কফী
ও পলরয গুনগত ভানও বালরা য়।
িামছ রপাকা দিযনর মবষয াপ
রাউ পলর রফললটা পাঁদ ফযফায লয ভারছ কা ায আক্রভে
ভালনা ম্ভফ।
রফললটালয জনয ১০০ গ্রাভ া া রভরষ্ট কুভড়া কুরর্ কুর্ট লয ক লট কেতররলয় ০.৫
রভরর ররটায(১২ কপাটা)নগ অেফা রডরডরবর ১০০ তযর এফাং ১০০ রভরর ররটায
ারন রভরলয় কছাট এ র্ট ভার্টয ালে কযলখ ৩র্ট খুঁর্টয াালময ভার্ট কেল ০.৫
রভটায উঁর্ুলত যাখলত লফ।খুঁর্ট রতনর্টয ভাোয় অনয এ র্ট ফড়আ ালযযভার্টয াে
যাখলতলফ।
রফললটা গযলভয রদলন ২ রদন এফাং ীলতয রদলন ৪ রদন মচন্ত যাখায য তা কপলর
রদলয় নতু ন লয আফায জতযী যলত লফ। ভারছ কা ায াংখযা রফলফর্না লয িরত
কটলয ২০-৪০র্ট রফললটা ফযফায যা কমলে ালয।
কাল াখা অাযেঃ গালছয কগাড়ায রদল কছাট কছাট ডারারা য়। কগুলরাল
কাল াখা ফলর। এগুলরা গালছয পরলন এফাং মোমত াযীরয ফৃরদ্ধলত ফযাঘযাত
ঘটায়। ালজই গালছয কগাড়ায রদল ৪০ - ৫০ করভ মচন্ত ডারারাগুলরা ধাযালরা
কিড রদলয় ক লট অাযে যলত লফ।
কৃমিি পরাগায়নঃ রাউ িধানত কভৌভারছয দ্বাযা যাগায়ন ম্পন্ন য়। িা ৃ রত
যাগায়লনয ভাধযলভ কফর পর ধযায জনয কটযিরত দু ’র্ট কভৌ লরানী স্থান যা
িলয়াজন। াযে পু লরয যাং াদা ওয়ালত এলত কভৌভারছ অনযানয কা া ভ্রভন ভ
লয। ৃ রত্তভ যাগায়লেয ভাধযলভ রাউলয়য পরন ৩০ -৩৫ বাগ ফৃরদ্ধ যা ম্ভফ।
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রাউলয়য পু র ঠি ভত কযৌদ্র কলর দুুলযয য কপাটা শুরু য় এফাং যাত ৭ -৮ টা
মচন্ত কপাটা অফযাত োল । পু র কপাটায রদন ন্ধ্যা মচন্ত যাগায়ন যলত য়।
ুরুল পু র াংগ্রলয য ারড় অাযে যা য়, যাগধানী আলস্ত লয স্ত্রী পু লরয
গবচ ভূলন্ড ঘলল রদলত লফ । এ র্ট ুরুল পু র রদলয় ২ -৩র্ট স্ত্রী পু র যাগায়ন
ম্ভফ।

যা

১২. ফসল কা াঃ
o ভয়ঃ র্াযা গজালনায ৬০-৬৫ রদন য রাউ গাছ পর রদলত োল । স্ত্রীপু লরয
যাগায়লনয ১০-১৩ রদলনয ভলধয পর খাওয়ায উমুক্ত য়। পর আযে
এ ফায শুরু লর তা দুই আড়াই ভা মচন্ত অফযাত োল ।
o দ্ধরতঃ াধাযনত াত রদলয় ধাযালরা ছু রয দাযা রাউ, কেত কেল

াংগ্র

লয য়।
o উ
১৩. পমরবহণ বযবস্থাঃ
o রযফলনয ভয়ঃ পর াংগ্রলয য িেলভ ডাররলত

রা াতা রফরছলয়

তায উয রাউ াজালয় যাখলত লফ মালত ক ালনা দাগ না লয।
o রযফলেয ভাধযভঃ াধাযনত দাররলত
আ ালয লর ট্রাল য ভাধযলভও রযফন

লয রযফন

যা য় তলফ কফর

লয য়।

১৪. পযাযকমজিং:
o যাল রজাংদ্ধরতঃ

যাল রজাং এয জনয পু ড কযরাং কায, কযলপালযলটড

কায, ঝু রড়, খাঁর্া, োরি

ক , ফযফায

যা কজলত ালয।

১৫. সিংরক্ষণ পদ্ধমতঃ
o স্বল্প রযলযঃ ৮-১০ রদন াংযেে

১৬. বাজারজাত বযবস্থাঃ
8

যা মায়।

o ফাজায ফযফস্থাঃ াচফতী ক ালনা াট-ফাজালয রফক্রয়
১৭. তযথযর উ

যলত ালযন।

AIS, BARI, ৃ রল িমুরক্ত াত ফই, ekrishok.com, krishitey.com, ruralinfobd.com

১৮. সবশ যেষ সিংয াজন (তামরখ): July, 2014
আলযা তলেযয জনয কমাগালমাগ

রুন- info@ekrishok.com

9

