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১. ফসলঃ কেপসোম (সমসিমসরচ) 

 

২. জাতঃ বাসর সমসি মসরচ-১, অন্যান্য জাতের মতযয সেছু াইসিড জাে কযমন্ঃ  

কেসফসন্িয়া ওন্ডার (California Wonder), ইতয়তা ওন্ডার ( Yellow Wonder)বাাংাতেতল চা তয় 
থাতে।   

৩. উপয াগী জমি ও িাটঃ প্রায় ব রেম মাটিতেই কেপসোম জতে। েতব কোআঁল, কবত-
কোআঁল  মাটিতে এর চা ভাতা তয় থাতে।       

৪. বীজঃ 

o ভাতা বীজ সন্বিাচন্ঃ ভাতা বীতজর ববসলিয গুতা সন্তনারুপ- 

 করাগমুক্ত, পসরষ্কার, পসরপুি ও সচটামুক্ত তে তব। 
 ে বীতজর আোর আেৃসে এেই যরতন্র তব। 

 

o বীতজর ারঃ ১০১-১০২ গ্রাম বীতজর চারা ১ এের জসমতে করাপন্ েরা যাতব (১৭৩০০-

১৭৫০০/এের চারা)। 
o বীজ কলাযন্ঃ প্রসে কেসজ বীতজ ১ গ্রাম সভটাতভক্স ২০০ সেতয় বীজ কলাযন্ েরতে তব। 

৫. জমি ততরীঃ  

o জসম চাঃ জসম ভাভাতব চা ও ও মই সেতয় মে েতর আগাছা বাছাই েরতে তব। 

o বীজ ো বেরীঃ ৩ ও ১ সমটার আোতরর বীজো েতর কখাতন্ বীজ বপন্ েরা য়।  
o বীজ োর পসরচযিাঃ মাতঝ মাতঝ কচ সেতে তব ও আগাছা পসরষ্কার েরতে তব। 

৬. বপন ও ররাপন এর পদ্ধমতঃ  

o বপন্ ও করাপন্ এর ময়ঃ অতটাম্বর থতে ন্তভম্বর এ বীজ করাপন্ েরতে তব।  
o সছটিতয় বা াইতন্ বপন্ঃ  াইতন্ বপ কন্র ক্ষতে মূ জসমতে গাছ থতে গাতছর েরূত্ব ৪০ 

কসমঃ এবাং াইন্ থতে াইন্ এর েরূত্ব ৫০ কসমঃ 

৭. সার বযবস্থাপনাঃ এের পসে সন্নক্ত াতর ার প্রতয়াগ েরতে তব- 
ক্রসমে ন্াং াতরর ন্াম াতরর পসরমাণ 
১. কগাবর ৪-৪.৫ টন্ 
২. ইউসরয়া ৮৫-৯০ কেসজ 

মবযেষ পরািেশঃ  বাসণসজযে ভাতব চাাবাতের কক্ষতে 
এবাং ভাতা ুষ্ঠ বীজ সন্বিাচতন্র জন্য েৃে, ন্মুন্া 
বীজ মাঠ পযিাতয় পসরক্ষা েরতে পাতরন্, এ কক্ষতে 

বীজ গজাতন্ার ার ৮০% এর কবলী তব। 
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৩. টি.এ.সপ ১৩০-১৪০ কেসজ 
৪. এম ও সপ ৮০-৮৫ কেসজ 
৫. সজপ্সাম ৪০-৪৫ কেসজ 
৬. সজাং অক্সাইড ২.০ কেসজ 

অতযিে কগাবর কল চাত এবাং বােী অতযিে কগাবর, মূ্পন্ি টি.এ.সপ, সজপ্সাম, সজাং অক্সাইড এবাং 
এে েৃেীয়াাংল এম ও সপ, ইউসরয়া গেি  বেরীর ময় সেতে তব। বােী ইউসরয়া ও এম ও সপ ২৫ 
সেন্ ও ৫০ সেন্ পর েইু ভাতগ প্রতয়াগ েরতে তব।  
 

৮. আগাছা দিনঃ 

o ময়ঃ সন্য়সমে আগাছা পসরষ্কার েরতে তব। 

৯. রসচ বযবস্থাঃ 

o কতচর ময়ঃ জসমতে রতর অভাব ত কচ সেতে তব। 
o কতচর পসরমাণঃ পসরসমে মাোয় কচ সেতে তব যাতে গাতছর কগাড়ায় পাসন্ জতম ন্া 

থাতে। 
o সন্ষ্কালন্ঃ পাসন্ সন্োতলর বযবস্থা রাখতে তব। 

১০. ররাগ ও রপাকািাকড় দিনঃ 

ররাগবালায়ঃ 
ে. এন্থ্রাক্সতন্াজঃ 
 েমন্ পদ্ধসেঃ  

 করাগ ন্লী জাে বযবার েরতে তব। 
 ুস্থ ও সন্তরাগ গাছ কথতে বীজ াংগ্র েরতে তব। 
 ফতর পসরেযক্ত অাংল পুসড়তয় কফতে তব। 
 সভটাতবক্স -২০০ সেতয় বীজ কলাযন্ েরতে তব।  
 ছোে ন্ালে-কবসভসিন্ ২ গ্রাম/সটার বা ( Knowin @ 2 g/L)পাসন্তে সমসলতয় কে 

েরতে তব।  
খ. ফাইতটাফতথারা ব্লাটঃ 
 েমন্ পদ্ধসেঃ 

  করাগ ন্লী জাে বযবার েরতে তব। 
 ুসন্ষ্কালন্ বযবস্থা থােতে তব। 
 সরতডাসম গল্ড ২গ্রাম/সটার পাসন্তে সমসলতয় কে েরতে তব। 

 
 গ. ভাইরা জসন্ে করাগঃ 

 করাগ ন্লী জাে বযবার েরতে তব। 
 ুস্থ ও সন্তরাগ গাছ কথতে বীজ াংগ্র েরতে তব। 
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 ফতর পসরেযক্ত অাংল পুসড়তয় কফতে তব। 
 ভাইরাতর বাে কে েমন্ েরার জন্য সপসরতমার ১.৫ সমসঃ/অথবা ২ গ্রাম/সঃ পাসন্ 

অথবা কমাসথওন্ ১.৫/২.০ সমসঃ/সঃ পাসন্তে সমসলতয় কে েরো তব। 
রপাকািাকরঃ 
ে. এসফডঃ  
েমন্ পদ্ধসেঃ  

 প্রথসমে অবস্থায় আক্রান্ত পাো ও কপাো াে সেতয় সপত কমতর কফতে তব। 
 ো কবা গাতছ ছাই সছটিতয় সেত এই কপাো গাছ কথতে পতড় যাতব। 
 সপসরতমার ১.৫ সমসঃ/অথবা ২ গ্রাম/সঃ পাসন্ অথবা কমাসথওন্ ১.৫/২.০ সমসঃ/সঃ 

পাসন্তে সমসলতয় কে েরো তব। 
 
 খ. মাইটঃ 
েমন্ পদ্ধসেঃ  

 সন্ম বে ৫ সমস (১ সমখা)+৫ গ্রাম সিক্স প্রসে সটার পাসন্তে সমসলতয় আক্রান্ত স্থাতন্ কে 
েরতে তব। 

 এে সেসজ অযা ভাঙ্গা সন্ম বীজ ২০ সটার পাসন্তে ১২ ঘন্টা সভসজতয় করতখ উক্ত পাসন্ 
(কছঁতে কন্ওয়ার পর) আক্রন্ত স্থাতন্ কে েরতে তব। 

 ওসমট/ভাসমিতটে ২ গ্রাম/সঃ পাসন্ সমসলতয় কে েরতে তব। অথবা 
পারতফেসথয়ন্ /কমটাসটক্স এে চা চামচ ৫ সটার পাসন্তে সমসলতয় কে েরতে তব। 

 আক্রমতণর ার অেযন্ত কবসল ত মােড়ন্ালে ওমাইট বা টিার (প্রসে সটার পাসন্তে ২ 
সমস পসরমাণ )কে েরতে তব।  

 

১১. মবযেষ পমরচ শাঃ  গাতছ ফু আার ময় এবাং োর ২০ কথতে ৩০ সেন্ পর রতমান্ জােীয় 
ওুয প্ল্যাতন্াসফক্স ১০ কথতে ১২ সটার পাসন্তে ২ সমস াতর বা  ৪ কথতে ৫ সটার পাসন্তে ১ সমস 
কমন্ দ্রবন্ বেসর েতর গাতছ প্রতয়াগ েরত সমসি মসরচ অোত ঝতর পতড় ন্া ও ফন্ বাতড়। 

 

১২. ফসল কাটাঃ 

o ময়ঃ কেপসোতমর রাং া তে শুরু েরত ফ কোা যায়। কেপসোম োঁচা ও 
পাো েইু ভাতবই খাওয়া যায়। োঁচা মসরচ েুতে ত ো কযন্ কবল লক্ত , বুজ ও পুরু 
থাতে ো কখয়া রাখতে তব। 

১৩. পমরবহণ বযবস্থাঃ 

১৪. ফসল িারাইঃ 

১৫. পযাযকমজিং: 

১৬. সিংরক্ষণ পদ্ধমতঃ 
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১৭. বাজারজাত বযবস্থাঃ 

১৮. তযথযর উৎসঃ AIS, BARI, েৃস প্রযুসক্ত াে বই, ekrishok.com, krishitey.com, 
ruralinfobd.com  

১৯. সবশযেষ সিংয াজন (তামরখ): July, 2014 

আতরা েতথযর জন্য কযাগাতযাগ েরুন্- info@amaderkrishi.com 


