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১. ফসলঃ ডাাঁটা 

২. জাতঃ 

o উচ্চ পরনীর জাতঃ উচ্চ পরনীর জাত গুলরা লরা- 

জাত ককাম্পানীয নাভ ফলনয ভয় 
ফারয ডাাঁটা-১ (রাফনী)  BARI কপব্রুয়াযী-জনু 

ফারয ডাাঁটা-২ BARI কপব্রুয়াযী-জনু 
ফাাঁাতা, অরখ, ুপরা-১ ব্র্যাক ীড  -- 

কক এ ০১ কৃরলরফদ গ্রু ীড ভাঘ কেলক বফাখ ভা 

বুটান পট, কযড ভযান কগটলকা ীড -- 

যাা, স্বরূা নাভধাযী ীড -- 

রাফনী এনারজি  যাক এলরা রর: ফলনয ভয় জানুয়াযী-জনু 

 

৩. উপয াগী জমি ও িাটঃ   প্রায় ফ ধযলেয ভাটিলতআ ডাটা চাল কযা য়। 
তলফ কদা-অাঁ ও কফলর কদা-অাঁ ভাটি চাললয জনয ফলচলয় বালরা।       

৪. বীজঃ 

o বালরা ফীজ রনফিাচনঃ  াধাযনত রনলনাক্ত বফরষ্ট্যগুলরা বালরা ফীজ রনফিাচলন 
ায়ক 
 

 কযাগভুক্ত, রযষ্কায, রযুষ্ট্ ও রচটাভুক্ত লত লফ। 
 কর ফীলজয অকায অকৃরত একআ ধযলনয লফ। 
o ফীলজয াযঃ প্ররত তলক ারযলত ফীলজয ায  ৮০ রাভ এফং  

রিটিলয়  ১২০ রাভ। ারয কেলক ারযয দযূত্ব লফ ৬-১০ আরি।   
o ফীজ কাধনঃ রবটালবক্স ২০০ / টিরে নুলভারদত ভাত্রায় ফযফায কলয ফীজ 

কাধন কযা মায়। 

মবযেষ পরািেশঃ  ফারেরজযক বালফ চালাফালদয 
কেলত্র এফং বালরা ুষ্ঠ ফীজ রনফিাচলনয জনয 
কৃলক, নভুনা ফীজ ভাঠ মিালয় রযো কযলত 
ালযন, এ কেলত্র ফীজ গজালনায ায ৮০ % এয 

কফী লফ। 

   



 

2 

 

৫. জমি ততরীঃ  

o জরভ চালঃ অলগ জরভ খুফ বালরাবালফ চাল ও ভআ রদলয় বতরয কলয রনলত 
লফ।  জরভ ও ভাটিয ফস্থা ফুলে ৪-৬ টি চাল রদলত লফ। 

৬. বপন ও ররাপন এর পদ্ধমতঃ 

o ফন ও কযান এয ভয়ঃ   ফলনয ভয় জানুয়াযী-জনু। তলফ উচ্চ 
পরনীর জালতয কেলত্র ফীলজয যালকলটয গালয় করখা রনলদি রকা নুযন 
কযলত লফ।   

o রিটিলয় ফা রাআলন ফনঃ রিটিলয় ফা রাআলন ফীজ ফন কযা মায়।  

 

 

 

৭. 
সার বযবস্থাপনাঃ 

ায এক তলক ালযয উৎ 
কগাফয  ৪০ ককরজ      
আউরযয়া   ৫০০ রাভ    
টিএর ৩০০ রাভ    
এভওর   ৪০০ রাভ                 

o ায প্রলয়ালগয ভয়ঃ আউরযয়া রতন বালগয এক বাগ  নযানয ফ ায 
ফীজ কফানায অলগআ ভাটিয ালে বারবালফ রভরলয় রদলত লফ। ফারক দআু বাগ 
আউরযয়া ফীজ গজালনায ১০-১৫ রদন য এফং ২০-২৫ রদন য রদলত লফ। 

৮. আগাছা দিনঃ 

o ভয়ঃ অগািা লর রনড়ানীয াালময তা দভন কযলত লফ। 
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৯. রসচ বযবস্থাঃ 

o কলচয ভয়ঃ ভাটিলত য কভ োকলর রযরভত রযভালে কচ রদলত 
লফ।  

o রনষ্কানঃ রনষ্কালনয ুফযফস্থা োকলত লফ।   

১০. ররাগ ও রপাকািাকড় দিনঃ 

কযালগয নাভ রেে প্ররতকায 
কীটনালকয 

নাভ 
উৎ 

ভরযচা কযাগ এ কযাগ গালিয রকড় 
িাড়া কর ংলকআ 
অক্রভে কলয। াদা েফা 
রদু দাগ াতায রনলচ 
কদখলত াওয়া মায়। লয 
কগুলরা রারলচ ফা ভরযচা 
যং ধাযন কলয এফং াতা 
ভলয মায়। 

প্ররত ররটায ারনলত 
১ .৫ রাভ ডাআলেন 

এভ  - ৪৫ ঔলধ 
রভরলয় কে কযলত 
লফ। 

ডাআলেন এভ 
 -৪৫  

 

     
কাকাভাকলড়য 

নাভ 
রেে প্ররতকায 

কীটনালকয 
নাভ 

উৎ 

শুয়া কাকা এ কাকা গালিয াতা 
কখলয় ভু েরত কলয 
োলক। 

ভযারারেয়ন ৫৭ আর, 

যরক্সয়ন ৪০ আর, 

আকারাক্স ২৫ আর 
ঔলধগুলরায কমলকান 
একটি ৪.৫ -৫ এভ 
এর প্ররত তক 
জরভলত কে কযলত 
লফ। 

ভযারারেয়ন 
৫৭ আর, 

যরক্সয়ন ৪০ 
আর, আকারাক্স 
২৫ আর 

 

     

 

১১. মবযেষ পমরচ শাঃ রনয়রভত কদখা কানা কযলত লফ। 
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১২. ফসল কাটাঃ 

o ভয়ঃ ফীজ কফানায ৩০ কেলক ৫০ রদলনয ভলধয াক খাওয়ায উমুক্ত য়। 
অয ডাাঁটায জলনয অলযা কফ রকিু রদন লো কযলত লফ।  

১৩. তযযযর উ   AIS, BARI, কৃরল প্রমুরক্ত াত ফআ, krishitey.com, 

ruralinfobd.com  

১৪. সবশযেষ সংয াজন (তামরখ): 05/02/2014 

অলযা তলেযয জনয কমাগালমাগ করুন- info@ekrishok.com 


