১. ফঃ তামাক
২. জাতঃ
o দেলী জাতঃ তামাককর েুটি প্রজাতত ভাতজিতিয়া (Nicotiana tobacum) এবং তবাতত বা মততাতর
(N.rustica) তামাক একেকল চা করা য়। ভাতজিতিয়া দ্বারা তগাকরট  চু রুট প্রস্তুত য় এবং
২য়টি দ্বারা হুক্কায় বযবহৃত তামাক তততর য়।
o ঈচ্চ ফিলী জাতঃ বাংাকেল তামাক ঈন্নয়ি দবার্ি তিম্নততিত জাতমূ একেকল অবাকের জিয
তিবিাচি ককরকছ(১)তগাকরট তামাক
(ক) যাতরি দেলা, (ি) দমাতরয়া, (গ) N.C - ৯৫, (ঘ) দ াকার-২৫৪, (ঙ) দায়াআট বাতি, (চ)
দেট তজ, (ছ) ভাতজিতিয়া দগা অতরিককা।
(২) চু রুট তামাক
(ক) ুমাত্রা (চু রুট জড়াকিার (Wrapper) জকিয)
(ি) মযাতিা
(গ) দকয়ামি (চু রুট ভততি র (filler) জকিয)
(৩) তবতড় তামাক
(ক) দকত, (ি) তি িী
(৪) হুক্কা তামাক
(ক) মততারী, (ি) দভংতগ, (গ) T - ৫০
৩. উপযযাগী জমম ও মাটঃ ব রকম মাটিকতআ তামাক য়। তকব াকা দোঅঁল মাটিকত তামাক ভা জকন্।
জতম তিক তজব োথিযুক্ত য়া প্রকয়াজি। ুতিষ্কাতলত ঈবির দবঁক-দোঅঁল মাটি তামাক চাকর জিয তত
ঈত্তম।
৪. বীজঃ
o ভাকা বীজ তিবিাচিঃ বীকজ িুাবাত, কাঁকড়, িয জাকতর বীজ   ুষ্ট বীজ িা থাকা বাঞ্ছিীয়।
o বীকজর ারঃ প্রতত বীজতায় [৩ তমঃ x ১.২ তমঃ বা (১০ ফু ট x ৪ ফু ট)] ১০ গ্রাম বীজ ব ি করকত য়।
এক তবঘা (১৩৩৮ বগি তমটার) জতমর জকিয ঈক্ত তরমাি বীজআ যকথষ্ট।
৫. জমম ততরীঃ

1

o জতম চাঃ ূবিবতী ফ কাটার র রআ জতমকত চা তেকয় অগাছা তরষ্কার করকত য়। বাংাকেকলর
ঈত্তরাঞ্চক এ প্রতিয়া শুরু য় ভাদ্র মাক। ১০-১২ বার চা  মআ তেকয় জতম ঈত্তমরূক ঝু রঝু কর 
অগাছামুক্ত করকত য়।
o বীজ তা ততরীঃ বীজতার জকিয ঈঁচু, ছায়াীি িতু ি জতম বাছাআ করকত য়। শ্রাবণ মাকর মাঝামাতঝ
কত মাটিকত ‘দজা’ বুকঝ ৮-১০ বার চা  মআ তেকয় মাটি িুব ঝু রঝু রা করকত য়। জতমর চারতেকক
িাা দককট ১.২ তম. x ৩ তম. x ৬ আতঞ্চ অকাকরর বীজতা তততর করকত কব। এরূ
র র েুটি
বীজতার মকিয ১৫-১৮ আতঞ্চ িাা তততর ককর ঈক্ত িাার মাটি তেকয়আ বীজতা ঈঁচু করকত কব। প্রতত
িন্ড বীজতায় ৫-৬ দকতজ দগাবর ার চা করার ময় তেকত কব। বীজতা তততরর দল যিাকয় প্রতত
িকন্ড ২০/২৫ দকতজ অবজিিা ার, ৪৫ গ্রাম আঈতরয়া, ৪৫ গ্রাম K2SO2 বা ১৮০ গ্রাম ছাআ তেকত য়।
৬. বপন ও ররাপন এর পদ্ধমতঃ
o ব ি  দরা ি এর ময়ঃ ভাদ্র মাকর মাঝামাতঝ কত তামাককর বীজ ব ি শুরু করকত য়। বতজর
মকতা বীজতায় চারা ততরী ককর াগাি য়।
o তছটিকয় বা াআকি ব িঃ
o দরা িঃ চারাকক লক্ত  কষ্টতষ্ণু ককর দতাার জকিয বীজতা কত চারা দতাার ৩/৪ তেি ূবি কতআ
বীজতায় াতি দচ বন্ধ করকত য় যাকত চারা িতু ি জতমকত াগাকিার অঘাত য করকত াকর। তকব
চারা দতাার অকগ াতি তেকয় বীজতা তভতজকয় তেকত য়, যাকত তত কজআ তলকড় চারা দতাা
যায়।
ুকরা কাততি ক মা তগাকরট তামাককর চারা াগাি যায়। হুক্কা তামাককর চারা গ্রায়ণ মাকর
মাঝামাতঝ যিন্ত দরা ণ করা যায়। তবতড় তামাক চারা কাততি ক মাক দরা ণ করকত য়। াতরবদ্ধভাকব
চারা দরা ণ করা য়। াতর কত াতরর েুরত্ব ১ তমটার (৩ ফু ট)  চারা কত চারার েুরত্ব (২ ফু ট) য়া
বাঞ্ছিীয়। কাকর তেকক বীজতা কত চারা তু ক ঐ দবার মকিয দেকত চারা দরা ণ করা ঈতচত। চারা
দরা কণর র প্রথম ৩/৪ তেি কা-তবকা দেকত াতি তেকত য়।
৭. ার বযবস্থাপনাঃ
দক্টর প্রতত াকরর মাত্রা তিন্রূ ঃ
াকরর িাম

াকরর ঈৎঃ

মাত্রা

আঈতরয়া

৭৫-৮৫ দকতজ

টি.এ.ত

৫০-৫৫

”

৭৫-৮৫

”

টাতলয়াম াকফট
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টাল াকরর তরবকতি ১৪০ দকতজ কচু রী ািার ছাআ বা ৪/৫ কুআন্টা ািারণ ছাআ প্রকয়াগ করা যায়।
তামাককর জতমকত তিক তরমাকি দগাবর ার বা তজব ার প্রকয়াগ করকত য়। তকব দেকত যিাপ্ত িাআকরাকজি
রবরা করক তামাক াতার গুিগত মাি তিন্ কয় যায়। তযাতিক দগাবর ার প্রকয়াগ করক তামাক াতা
ুরু কয় কড়, াতার ুগন্ধ িষ্ট য় তিককাটিকির তরমাি বৃতদ্ধ ায়। তকব হুক্কা তামাক াতার দতমি দকাি
তরবতি ি য় িা। জতমর ঈবিরতার ঈ র তিভি র ককর াকরর তরমাি তিিিারণ করা য়।
৮. আগাছা দমনঃ
o ময়ঃ তিয়তমত অগাছা েমি করকত কব।
৯. রচ বযবস্থাঃ
o দকচর ময়ঃ চারা দরা কণর ৭/৮ তেকির মকিয জতমকত চারা িতু ি তলকড় ছাকড়। এময় দকাো বা
িুরত তেকয় মাটি অগা ককর তেকত য়। দোর ৃতষ্ট ক তা দভকে তেকত কব।
অগাছা তিতড়কয় দফকত কব। তামাক গাছ জন্াকিার ঋতু কত কম কে ৩ বার অগাছা তিতড়কয় তেকত
কব।
o দকচর তরমাণঃ তামাক গাকছর বৃতদ্ধর জিয দতমি দবতল দচ দেয়ার প্রকয়াজি য় িা। জতমকত াতির
বস্থা বা র বুকঝ ২/৩ বার দচ তেকত কত াকর।
o তিষ্কালিঃ তিড়াতির ময় েুআ াতরর মাঝিাকির মাটি তু ক গাকছর দগাড়ায় তেকত য়। ফক েুআ াতরর
মাকঝ াতি তিষ্কালকির দছাট িাকটা িাার ৃতষ্ট য়। এর ফক গাছ দবল লক্ত  ুষ্ট য়।
১০. ররাগ ও রপাকামাকড় দমনঃ
দরাকগর িাম

েণ

প্রততকার

দমাজাআক দরাগ
াতা কুঁ কড়াকিা
েক ড়া দরাগ
চারা চা দরাগ
ভূ কী’ দরাগ

কীটিাককর
িাম

(ক)অিান্ত গাছ তু ক ুকত দফকত
য়।
(ি) ুস্থ চারা দেকি দরা ণ করকত
য়।
(গ) দলািি করা বীজ কত চারা
ঈৎ ােি করকত য়।(ঘ) তামাক
কাটার র দেকতর তরতযক্ত ংল
তু ড়কয় দফকত য়। (ঙ) অিান্ত
দেকত কাজ করা শ্রতমককের াতা ভামত িুকয় িতু ি দেকত কাজ
করকত দেয়া ঈতচত।

দ াকামাককড়র িাম

েণ

প্রততকার
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কীটিাককর

কাটু আ দ াকা

কাটু আ দ াকার ঈ দ্রকব তামাক
গাকছর কতচ চারার মাটির ামািয
ঈ কর বা তিকচ তেকয় দককট দফক।
তেকির দবা ূকযির প্রির তা য
করকত িা দ কর অকাক ঈজ্জ্ব
তেকি কাটু আ দ াকা বা এর কীড়া
মাটির তিকচ ুতককয় থাকক এবং
রাকতর দবায় গাছ অিমণ

র্ায়াতজিি - ৫ G ; ১০-১৩.৫
দকতজ/দক্টর বা বাুতর্ি - ৫ A
১০-১৭.০ দকতজ/দক্টর

িাম
র্ায়াতজিি ৫G

ককর।
জাব দ াকা

দমার্ি ৫৭ EC; ১.১২
তটার/দক্টর

দমার্ি ৫৭
EC

র্গার মাজরা দ াকা

র্ায়াতজিি ৬০ EC;
১.৭ ত./ুতমতথয়ি ৫০ EC১.১২ ত. প্রতত দক্টর জতমকত
প্রকয়াগ করকত কব।

র্ায়াতজিি
৬০ EC;
১.৭ ত./ুতম
তথয়ি ৫০
EC

১১. তবকল তরচযিাঃ
অগ ভাোঃ গাকছ ফু  অার ংকগ ংকগ অগ ভাোর কাজ শুরু করকত য়। অগ ভাোর ফক তামাককর
ফি বৃতদ্ধ ায় এবং ঈৎকৃ ষ্ট মাকির তামাক য়। ১৫-১৮ টি াতা দরকি গাকছর অগা ভাোকক অগ ভাো
বা য় (Topping)।
কুতল ভাোঃ অগ ভাোর ককয়কতেি করআ াতার দগাড়া কত কুতল দবর য় এবং দ্রুত দবকড় তা গাছকক েুবি
ককর দফক। তাআ কুতলগুকা ৮-১০ দঃতমঃ কআ দভকে দফকত য়। তামাক গাকছর তিকচর ৩/৪ টি াতা দক তব
াতা বক এবং ঐ াতাগুককক দককট দফকত য়। ফক দেকত অকা বাতা ভাকাভাকব চাচ করকত াকর।
একত বাতক াতাগুকা ুষ্ট য়। ািারিত িািা ঈ াকয় তামাককর াতা শুকাকিা য়। দযমি:
(১)গযতে শুকাযনা (Pit Curing)
ততি ফু ট (৯০ দ:তম:) ম্বা, ততি ফু ট (৯০ দ:তম:) চড়া  অড়াআ ফু ট (৭৫ দ:তম:) গভীর ককর গতি ককর
গকতি র দভতকরর দেয়াক  তায় িড় তবতছকয় দেয়া য়। এর র দরাকে দিততকয় ড়া তামাককর াতা ত্মকর
ত্মকর গকতি াজাকিা য় এবং িড় বা থক তেকয় তা দেকক দেয়া য়। এক প্তাকর মকিয াতা শুতককয় যাকব।
কর প্রকয়াজি ক এব াতা দরাকে শুতককয় তিকত কব। ািারিত তবতড়, জেি া, হুককা,  িতযর তামাক এআ
দ্ধততকত
শুকাকিা
য়।
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(২) ছায়ায় শুকাযনা
এআ দ্ধততকত তামাক াতা শুকাকিার জিয ঘকরর মকিয বাঁকলর িুঁটি ুঁকত তাকত েতড় বা তার ম্বাতম্ব ককর
টাঙাি য়। তামাক াতা তু ক দগুকাকক ুকতা তেকয় েতড় বা তার তেকয় ঝু তকয় রািা য়। এভাকব াতা কে
কয় যায়। তিি দ াতাগুকা দরাকে শুতককয় তিকয় যাক করা য়। কমোমী তগাকরট, তবতড়, জেি া প্রভৃ ততর জিয
তামাক
এআ
দ্ধততকত
শুকাকিা
য়।
(৩) তাপ শুকাযনা
এ প্রতিয়ার জিয তবকল িরকির ঘর েরকার, যাকক ‘বািি াঈ’ বক। ািরণত বািি াঈ দছাট, মাঝাতর 
বড় করা য়, যার মা - ৩.৫ x ২.৫ x ৩.৫ তমঃ, ৩.৫ x ৩.৫ x ৫.০ তমঃ এবং ৫ x৫ x ৬.৫ তমঃ য় এবং তা
প্রবাকর
জিয
চু তি

বাতা
চাচকর
জিয
দভতন্টকটর
রািা
য়।
১৪/১৫ টি াতার মুঠি একটি দেড় তমটার ম্বা বাঁকলর কাঠিকত এমিভাকব ঝু াকত য়, দযি াতাগুকা তিকচর
তেকক ঝু ক থাকক। তঃ র তামাক াতার মুঠি মৃদ্ধ বাঁকলর কাঠি বািি াঈকর দভতর কাকের তাককর ঈ র
২০ দঃতমঃ-২৫ দঃতমঃ র র াজাকত য়। তা তিয়ন্ত্রকণর জকিয বাকিির দভতকর একটি তকঈকরাতমটার ঝু তকয়
েরজা-জািাা বন্ধ ককর তেকত য়। তা দলািি কাজটি ততি যিাকয় মাপ্ত য়:পাতা ুদাভ করা
এ যিাকয় বাকিির তা মাত্রা ২৭-৩৮ ই এবং অদ্রিতা ৮০%-৯০% রািকত য়। তিন্রূ িারায় তা মাত্রা বাড়াক
াতার রঙ ভা য়:প্রথম ১২ ঘন্টা
রবতী ৬ ঘন্টা
রবতী ৬ ঘন্টা
রবতী ৬ ঘন্টা

২৭ দঃ /৮০ ফাঃ
৩০ দঃ /৮৫ ফাঃ
৩৩ দঃ /৯০ ফাঃ
৩৮ দঃ /১০০ ফাঃ

রমাটা ডাটা শুকাযনা
এ বস্থায় প্রতত ২ ঘন্টা র র ১-১.৫ C ককর ৫০ C যিন্ত তা মাত্রা বাড়াকিা ক াতার রঙ িুব ভা য়।
৩৮ C - ৫০ C ঈত্তাক র ময় বাকিির দভতকর অদ্রিতা লতকরা ২০ ভাকগর দবতল রািা ঠিক িয়। দমাটা র্াঁটা
ছাড়া াতার মস্ত ংল শুকাকত ৫৮ C তা চাু রািকত য়।
রমাটা ডাাঁটা শুকাযনা
দমাটা র্াঁটা শুকাকিার জিয ৫০ C - ৬৬ C তা মাত্রায় র্াঁটা ২০-৩০ ঘন্টা রািকত য়।
মাটযত শুকাযনা
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তামাক াতা বা াতা তামাক গাছ ম্বাতম্ব ককর তচকর েু-একতেি গাো ককর রািা য়। তার র কাকর
তেকক তামাক াতা বা দচরা র্াঁটাগুত দরাকে দেয়া য়। তবকা যিন্ত শুকাকিা য়। ন্ধযার ময় ঘকর একি
গাো ককর রািা য় এবং করর তেি কাক অকগর মকতা ককর শুককাকত দেয়া য়। তামাক ভাভাকব শুতককয়
দগক দছাট দছাট অঁটি দবঁকি ংরেণ করা য়। হুককা, তবতড় প্রভৃ ততর জিয তামাক এআ দ্ধততকত শুকাকিা য়।
১২. ফ কাটাঃ
o ময়ঃ তামাক ততি দথকক াকড় ততি মাকর ফ। াতাআ তামাককর প্রিাি ফ। তাআ ঈ যুক্ত মকয়
াতা ংগ্র করকত য়। তগাকরট তামাককর াতা মাঘ-ফারৃি মাক ংগ্র করকত য়। াতার রং কে
বুজ ক দগাড়ার তেক কত াতা তু ক দিয়া য়। হুক্কা তামাক াতা তচত্র মা কত ংগ্র করকত য়।
াতা যিি জীবতা ারাকত শুরু ককর তিিআ াতা ংগ্র শুরু করকত য়
o

দ্ধততঃ একবাকর প্রতত গাছ কত ১-৩ টির দবতল াতা ভাো ঈতচত িয়। াতার তর ক্কতার ঈ র
তিভি র ককর ৪-৫ বাকর াতা ংগ্র করকত য়। বলয কিক ময় দগাটা গাছ দককট ফ দতাা য়।
কাটা গাকছর কান্ড মাি েুআ বা চার ভাকগ ম্বাতম্ব তচকর তিকয় দরাকে শুতককয় দিয়া য়। তামাক াতা
শুককাবার  র তামাককর গুিাগুি তিভি র ককর।

১৩. বাজারজাত বযবস্থাঃ
o বাজার বযবস্থাঃ ালিবতী দকাকিা াট-বাজাকর তবিয় করকত াকরি।

১৪ .তযযযর উৎঃ AIS, ekrishok.com, BARI.
১৫. বে যল ংযযাজন (তামরখ): July, 2014
অকরা তকথযর জিয দযাগাকযাগ করুি -info@ekrishok.com
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