
ভাদ্র মাসে কৃষকভাইসের করণীয় 

আমন ধান 

 এ েময় আমন ধান ক্ষেসের অন্তর্বেীকালীন যত্ন ননসে হসর্।  

 ক্ষেসে আগাছা জন্মাসল ো পনরষ্কার করসে হসর্।  

 আগাছা পনরষ্কার করার পর ইউনরয়া োর উপনরপ্রসয়াগ করসে হসর্।  

 আমন ধাসনর জন্য প্রনে ক্ষহক্টর জনমসে ২০০ ক্ষকনজ ইউনরয়া োর প্রসয়াজন হয়। এ োর নেন ভাগ কসর প্রথম ভাগ 
চারা লাগাসনার ১৫ ক্ষথসক ২০ নেন পর, নিেীয় ভাগ ৩০ ক্ষথসক ৪০ নেন পর এর্ং েৃেীয় ভাগ ৫০ ক্ষথসক ৬০ নেন 
পর প্রসয়াগ করসে হসর্।  

 ননচু জনম ক্ষথসক পানন নামসে ক্ষেনর হয়। পানন ক্ষনসম ক্ষগসল এের্ জনমসে এখনও আমন ধান ক্ষরাপণ করা যাসর্। 

ক্ষেনরসে ক্ষরাপসণর জন্য নর্আর ২২, নর্আর ২৩, নর্নাশাইল, নাইজারশাইল র্া স্থানীয় উন্নে ধান ক্ষর্শ উপসযাগী। এ ক্ষেসে 
প্রনে ক্ষহক্টর জনমসে ১৭৫ ক্ষকনজ ইউনরয়া, ১৩০ ক্ষকনজ টিএেনপ এর্ং ৬০ ক্ষকনজ এমওনপ োর প্রসয়াজন। ইউনরয়া ছাড়া 
অন্য েটুি োর জনম তেনর করার েময় প্রসয়াগ করসে হসর্। ক্ষেনরসে চারা ক্ষরাপসণর ক্ষেসে প্রনে গুনছসে ৫ ক্ষথসক ৭টি 
চারা নেসয় ঘন কসর ক্ষরাপণ করসে হসর্। 

 আমন ক্ষমৌেুসম মাজরা, পামনর, চুনি, গলমানছ ক্ষপাকার আক্রমণ হসে পাসর। এছাড়া ক্ষখালপড়া, পাোয় োগ পড়া ক্ষরাগ ক্ষেখা 
নেসে পাসর। এসেসে  ননয়নমে জনম পনরেশবন কসর, জনমসে খুুঁটি নেসয়, আসলার ফাুঁে ক্ষপসে, হােজাল নেসয় ক্ষপাকা ননয়ন্ত্রণ 
করসে হসর্। োছাড়া েঠিক র্ালাইনাশক েঠিক মাোয়, েঠিক ননয়সম, েঠিক েময় ক্ষশষ ক্ষকৌশল নহোসর্ ব্যর্হার করসে 
হসর্। 

পাট 

 র্ন্যায় ক্ষোষা পাসটর ক্ষর্শ েনে হয়। এসে ফলন ক্ষযমন কসম ক্ষেমনন র্ীজ উৎপােসনরও েমস্যা েৃনি হয়। এসে পরর্েী 
ক্ষমৌেুসম র্ীজ েঙ্কট ক্ষেখা ক্ষেয়। এ েমস্যা েমাধাসন নর্সশষ যসত্ন ভাসদ্রর ক্ষশষ পযবন্ত ক্ষেনশ পাট এর্ং আনেসনর মামামানম 

পযবন্ত ক্ষোষা পাসটর র্ীজ ক্ষর্ানা যায়। র্ন্যার পানন উসে না এমন েুননষ্কানশে উুঁচু জনমসে ক্ষজা র্ুসম প্রনে শোংসশ 
লাইসন র্ুনসল ১০ গ্রাম আর নছটিসয় র্ুনসল ১৬ গ্রাম র্ীসজর প্রসয়াজন হয়। জনম তেনরর েময় ক্ষশষ চাসষ শেক প্রনে 
৩০০ গ্রাম ইউনরয়া, ৬৫০ গ্রাম টিএেনপ, ৮০ গ্রাম এমওনপ োর নেসে হসর্। পসর শোংশপ্রনে ইউনরয়া ৩০০ গ্রাম কসর 
েইু নকনিসে র্ীজ গজাসনার ১৫ ক্ষথসক ২০ নেন পরপর জনমসে নেসে হসর্। 

 আখ 

 এ েময় আখ ফেসল লালপচা ক্ষরাগ ক্ষেখা নেসে পাসর। এক ধরসনর ছোসকর আক্রমসণ এ ক্ষরাগ হয়। লালপচা ক্ষরাসগর 
আক্রমণ হসল আসখর কাণ্ড পসচ যায় এর্ং হলসে হসয় শুনকসয় ক্ষযসে থাসক। এজন্য আক্রান্ত আখ েুসল পুনড়সয় ক্ষফলসে 
হসর্ এর্ং জনমসে যাসে পানন না জসম ক্ষে নেসক ক্ষখয়াল রাখসে হসর্। এছাড়া ক্ষরাগমুক্ত র্ীজ র্া ক্ষশাধন করা র্ীজ 
ব্যর্হার করসল অথর্া ক্ষরাগ প্রনেসরাধী জাে চাষ করসল লালপচা ক্ষরাগ ননয়ন্ত্রসণ রাখা যায়। 

 েুলা 

 ভাদ্র মাসের প্রথম নেসকই েুলার র্ীজ র্পন কাজ ক্ষশষ করসে হসর্। র্নৃির ফাুঁসক জনমর ক্ষজা অর্স্থা র্ুসম ৩ ক্ষথসক ৪টি 
চাষ ও মই নেসয় জনম তেনর কসর নর্ঘা প্রনে প্রায় ২ ক্ষকনজ েুলা র্ীজ র্পন করসে হয়।  

 লাইন ক্ষথসক লাইসনর েরূত্ব ৬০ ক্ষথসক ৯০ ক্ষেনিনমটার এর্ং র্ীজ ক্ষথসক র্ীসজর েরূত্ব ৩০ ক্ষথসক ৪৫ ক্ষেনিনমটার র্জায় 
রাখসে হয়।  

 েুলার র্ীজ র্পসনর েময় খুর্ েীনমে। োই হাসে েময় না থাকসল জনম চাষ না নেসয় ননড়ানন র্া আগাছানাশক প্রসয়াগ 
কসর জনম আগাছামকু্ত কসর নির্নলং পদ্ধনেসে র্ীজ র্পন করা যায়। র্ীজ গজাসনার পর ক্ষকাোল নেসয় োনরর মামখাসনর 
মাটি আলগা কসর নেসে হসর্।  

 েমেল এলাকার জন্য নেনর্-৯, নেনর্-১২, হীরা হাইনিি রূপালী-১, নিএম-২, নিএম-৩ অথর্া শুভ্র জাসের চাষ করসে 
পাসরন।  

 এছাড়া পার্বেয চট্টগ্রাম অঞ্চসল পাহানড় েুলা-১ এর্ং পাহানড় েুলা-২ নাসম উচ্চফলনশীল জাসের েুলা চাষ করসে 
পাসরন। 

  



শাকের্নজ 

 ভাদ্র মাসে লাউ ও নশসমর র্ীজ র্পন করা যায়। এজন্য ৪ ক্ষথসক ৫ নমটার েসূর েসূর ৭৫ ক্ষেনম. চওড়া এর্ং ৬০ ক্ষেনম. 
গভীর কসর মাো র্া গেব  তেনর করসে হসর্। এরপর প্রনে মাোয় ২০ ক্ষকনজ ক্ষগার্র, ২০০ গ্রাম টিএেনপ এর্ং ৭৫ গ্রাম 
এমওনপ োর প্রসয়াগ করসে হসর্।  

 মাো তেনর হসল প্রনে মাোয় ৪ ক্ষথসক ৫টি র্ীজ র্ুসন নেসে হসর্ এর্ং চারা গজাসনার ২ ক্ষথসক ৩ েপ্তাহ পর েইু-নেন 
নকনিসে ২৫০ গ্রাম ইউনরয়া ও ৭৫ গ্রাম এমওনপ োর উপনর প্রসয়াগ করসে হসর্। 

 এ েময় আগাম শীেকালীন ের্নজ চারা উৎপােসনর কাজ শুরু করা যায়। ের্নজ চারা উৎপােসনর জন্য উুঁচু এর্ং 
আসলা র্াোে লাসগ এমন জায়গা ননর্বাচন করসে হসর্। জনম ভাসলাভাসর্ কুনপসয় র্া চাষ নেসয় মাটি মুর মুসর করসে 
হসর্। চাসষর েময় ১ র্গবনমটার জনমর জন্য ১০ ক্ষকনজ তজর্োর এর্ং ৩০০ গ্রাম টিএেনপ মাটির েসি ভাসলা কসর 
নমনশসয় নেসে হসর্।  

 জনম তেনর হসয় ক্ষগসল এক নমটার চওড়া এর্ং জনমর তেঘবয অনুোসর লম্বা কসর ক্ষর্ি তেনর করসে হসর্। েইু ক্ষর্সির 
মামখাসন ৬০ ক্ষেনম. ফাুঁকা রাখসে হসর্। এসে ক্ষয নালা তেনর হসর্ োর গভীরো হসর্ ১৫ ক্ষেনম.।  

 র্ীজেলা হসয় ক্ষগসল ক্ষেখাসন উন্নে জাসের ফুলকনপ, র্াুঁধাকনপ, ক্ষর্গুন, টসমসটা এেসর্র র্ীজ র্নুসে পাসরন। 

 

গাছপালা 

 ভাদ্র মাসেও ফলে র্েৃ এর্ং ঔষনধ গাসছর চারা ক্ষরাপণ করা যায়। র্ন্যায় র্া র্ৃনিসে ক্ষমৌেুসমর ক্ষরানপে চারা নি হসয় 
থাকসল ক্ষেখাসন নেুন চারা লানগসয় শূন্যস্থানগুসলা পূরণ করসে হসর্।  

 এছাড়া এ র্ছর ক্ষরাপণ করা চারার ক্ষগাড়ায় মাটি ক্ষেয়া, চারার অনেনরক্ত এর্ং ক্ষরাগাক্রান্ত িাল ক্ষছুঁ সট ক্ষেয়া, ক্ষর্ড়া ও 
খুুঁটি ক্ষেয়া, মরা চারা েুসল নেুন চারা ক্ষরাপণেহ অন্যান্য পনরচযবা করসে হসর্।  

 ভাদ্র মাসে আম, কাুঁোল, নলচু গাছ ক্ষছুঁ সট নেসে হয়। ফসলর ক্ষর্াুঁটা, গাসছর ক্ষছাট িালপালা, ক্ষরাগাক্রান্ত অংশ ক্ষছুঁ সট নেসল 
পসরর র্ছর ক্ষর্নশ কসর ফল ধসর এর্ং ফল গাসছ ক্ষরাগও কম হয়। 

 


