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১. পরঃ মভমি আরু  

২. জাতঃ  

o উচ্চ পরনীর জাতঃ ফাময  মভমি  আরু -১  (তৃমি ), ফাময  মভমি  আরু  

-১  (কভরা  ুন্দযী ), ফাময  মভমি  আরু  - ৩ (দ ৌরতুযী ), ফাময  

মভমি  আরু  -৪ , ফাময  মভমি  আরু  -৫  

৩. উযমাগী জমভ ও ভাটঃ আরু চাযলয জনয দফযর দ াআ ও দ াআঁ ধযযনয ভাট ফযচযে উযমাগী। ন ীয 

চযযয ফামর প্রধান ভাটযতও মভমি আরুয চাল কযা মাে।    

৪. ফীজঃ 

o ফীযজয াযঃ ফীজ মাযফ াধাযনত ূযফেয ফছযযয রতা কাটিং ফযফায কযা ে।  মফঘা প্রমত ৭৫০০ 

রতা কাটিং প্রযোমন ে। াময দেযক ামযয  যূত্ত ২৪ ইমি এফিং কাটিং দেযক কাটিং এয  যূত্তমছ১২ 

ইমি। ভতর দ্ধমতযত াময ততময কযযরাগাযত যফ মাযত ২-৩ ট মগট ভাটএ মনযচ োযক। 

৫. জমভ ততযীঃ  

o জমভ চালঃ জমভ রাঙ্গর ও ভই ম যে ৫-৬ ট আড়া আমড় চাল ম যে ভাট ঝুযঝুড়া কযযত যফ।  

৬. ফন ও দযান এয দ্ধমতঃ 

o দযান এয ভেঃ কামতে ক ভা ( ভধয-অযটাফয দেযক ভধয-নযবম্ব) মভমি আরু চালাফায য উমুক্ত 

ভে।  

৭. ায ফযফস্থানাঃ   

সারেে নাম সারেে পরেমাণ (প্ররি শিরে) 

ইউমযো ৬০০ গ্রাভ 

টএম ৫০০ গ্রাভ 

এভম ৭৩০ গ্রাভ 

দগাফয ৪০ দকমজ 

 

দগাফয, ইউমযো, টএম এফিং ইউমযো ও এভট াযযয এক চতুেোিং ফযনয ভে জমভযত বারবাযফ মভমযে 

ম যত যফ ফামক ইউমযো এফিং এভম ায ফযনয ৬০ ম ন য ামযয ায প্রযোগ কযযত যফ। 

৮. আগাছা  ভনঃ 
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o ভেঃ  চাযা দযাযেয য দেযক চাযায ফে ৩৫-৮০ ম ন মেন্ত জমভ আগাছা ভুক্ত যাখযত যফ। 

৯. দচ ফযফস্থাঃ 

o জমভয আর্দ্েতা উয মনবে য কযয ২-৩ ট দচ ম যত যফ।  

১০. দযাগ ও দাকাভাকড়  ভনঃ 

দযাযগয নাভ রক্ষে প্রমতকায 
কীটনাযকয 

নাভ 
উৎ 

     

     

     

     

দাকাভাকযড়য 

নাভ 
রক্ষে প্রমতকায 

কীটনাযকয 

নাভ 
উৎ 

রমরি আলুে 

উইরিল পপাো 
কীড়া কন্দভূযরয মবতয 

আঁকাফাকা ুড়িংগ কযয 

ক্ষমত কযয োযক । উইমবর 

আক্রান্ত কন্দভূর খাওোয 

অযমাগয যে যড়।  

 

   

     

 

১১. মফযল মযচমোঃ ইউমযো ায ার্শ্ে প্রযোযগয ভে ২ ফায গাযছয দগাড়া দফঁযধ ম যত যফ। 

১২. পর কাটাঃ 

o ভেঃ চাযা দযাযেয য ১৩০-১৫০ ম যনয ভযধয মভমি আরু উঠাযনা মাে। 

১৩. িংযক্ষে দ্ধমতঃ মভমি আরু িংযক্ষযেয ভে উইমবর আক্রভেমুক্ত কন্দভূর শুকনা ফামর ম যে দেযক যাখযত 

যফ। দভযঝযত প্রেযভ ১০ দমভ. ুফে একট শুকনা ফামরয স্তয াজাযত যফ। মভমি আরুয উযয আফায ১০ দমভ 

ুরু স্তয দেযক ম যত যফ।  

১৩. তযেযয উৎঃ AIS, BARI, কৃমল প্রমুমক্ত াত ফই, ekrishok.com 

১৪. ফেযল িংযমাজন (তামযখ): July, 2014 

আযযা তযেযয জনয দমাগাযমাগ করুন- info@amaderkrishi.com 


