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বৰ্ত মানৰ বৰ্ৰৰ প্ৰভাৱলৈ চাই অনুমান কৰৰব পাৰৰ যে যেপ্টেম্বৰ মাহৰ্ চাহ গেৰ উৎপাদন েপ্টেষ্ট ভাৈ যহাৱাৰ সম্ভাৱনা আপ্টে। বৰষুণৰ ৈগপ্টৰ্ োৰকব 

ৈগীযা ৰদনৰাৰৰ্ৰ ৰ্াপমাত্ৰা আৰু আদ্ৰৰ্া যোৱা যকই মাহৰ ৰু্ৈনাৰ্ বহুৰ্ উপপ্টোৰগ যহাৱা যদখা গগপ্টে , যসই বাপ্টব আমাৰ যখৰৰ্যক সকৈলৈ অনুপ্টৰাধ 

োপ্টৰ্ পাৰ্ যৰ্াৈা ৰাউণ্ড য া যবৰে হবলৈ ৰনৰদ কপ্টমও  ৪০-৫০% ফাইন পাৰ্ ৰু্ৰৈবলৈ যচষ্টা কৰৰব ৈাপ্টগ। এই সমযৰ্ 'Autumn  Quality' ধৰৰ ৰাৰখব 

পাৰৰপ্টৈ আৰেতক ৰদশৰ্ বহুৰ্ ৈাভৱান হব ।  

 

1. কেম অনুযাযী পাত ছতাো কায্য : 

❖ UP, LOS আৰু LS বাগান : 

• পাৰ্ যৰ্াৈা য বুৈ খন সমান কৰৰ ৰাৰখব ৈাৰগব োপ্টৰ্ য বুৈৰ ওপৰৰ্  দীঘৈ খুটি গৰ নাোয । জনম পাৰ্ৰ ওপৰৰ্ ৭ , ৮ ৰদনৰ 

বযৱধানৰ্ পাৰ্ ৰু্ৰৈব ৈাপ্টগ ।  

• এই সমযৰ্ বান্জী পাৰ্ ওৈাবলৈ ধৰৰপ্টৈ কুমৈীযা অৱস্থাৰ্  ভাৰিব ৈাৰগব োপ্টৰ্ ৰপেলৈ বুঢা নহয । সৰু কুৰৈপ্ট াপ্টৰ ওপ্টৈাৱা এৰখৈা পাৰ্ 

এৰৰ ৰু্ৰৈব ৈাপ্টগ োপ্টৰ্ ৰপেৰ ৰাউণ্ডৰ্ এটি কৰৈ দুটি পাৰ্ হয । 

• েৰদ UP বাগান যবাৰৰ ৰকেুমান যেগাৰ্  গে যবাৰৰ দুবতৈ কাৰণৰ্ পাৰ্ ওৈাই  অহাৰ্ পৈম গহপ্টে , যসই গে যবাৰৰ্ পৰাপক্ষৰ্  পাৰ্ 

নুৰু্ৰৈব , পাৰৰপ্টৈ ৰপেৰ ৰাউণ্ডৰ্ ৰু্ৰৈব । য বুৈৰ ৰ্ৈৰ্ যকৰৰ্যাও হাৰ্ ভৰাই পাৰ্ নুৰু্ৰৈব । 

• ৰে যক া বাগান অহা বেৰৰ্ আপ্টকৌ UP ৰাৰখব যখাপ্টজ , যসই যকই া Black plucking কৰৰব ৈাৰগব । 

❖ LP, DS  আৰু MS বাগান : 

• সাধাৰণপ্টৰ্ এই বাগান যবাৰৰ পাৰ্ যৰ্াৈা য বুৈ  যবাৰ আগষ্ট মাহলৈ ভাৈলক সমান গহ পপ্টৰ। , 15 আগষ্টৰ পােৰ্ পাৰ্ৰ ৰাউণ্ডপ্ট া 

যবৰে গহ যোৱাৰ কাৰপ্টণ পাৰ্ যৰ্াৈাৰ পােৰ্  বহুৰ্ খুটি গৰ েকা যদখা োয। গৰৰ্প্টক য বুৈপ্ট া সমান কৰৰব ৈাপ্টগ বাপ্টব ভাৈ যচাকা 

দাপ্টৰ নৰু্বা সৰু ক াৰীপ্টৰ সমানলক কাটি য বুৈ বনাব ৈাপ্টগ।ৰেপ্টবাৰ বাগান UP ৰাৰখব  যখাপ্টজ যসই যবাৰ বাগানৰ্ পাৰ্ যৰ্াৈাৰ 

সমযৰ্ STEP UP অেতাৰ্ এ া ডািৰ পাৰ্ৰ ওপৰৰ্ ৰু্ৰৈব ৈাৰগব । এইপ্ট া কৰৰপ্টৈ গেৰ পাৰ্ৰ উৎপাদন যবৰে হয ।  

• MS বাগান যবাৰৰ্ বহুৰ্ বান্জী হয , গৰৰ্প্টক পাৰ্ যৰ্াৈাৰ সমযৰ্ বান্জী পাৰ্ ভিাৰ্ বহুৰ্ চকু ৰদব ৈাৰগব ।  অৈপ মানুহ যবৰে 

দৰকাৰ হব পাপ্টৰ ৰকন্ত বান্জী পাৰ্ যবাৰ বুঢা গহ গপ্টৈ উৎপাদন েপ্টেষ্ট কৰম োব ।  

  
 

2. সাৰ প্ৰহযাগ : 

❖ ৰে যবাৰ বাগানৰ্ যোৱা মাহৰ্ বৰষুণৰ বা পানী গৰ যোৱাৰ বাপ্টব সাৰ প্ৰপ্টযাগ কৰৰব পৰা নাই , যৰ্প্টন যবাৰ বাগানৰ্ ২য ৰকৰষ্টৰ NPK সাৰ 

আগপ্টৰ্ উপ্টেখ কৰাৰ দপ্টৰ প্ৰপ্টযাগ কৰৰব ৈাৰগব ।  

❖ গেৰ পাৰ্ৰ ওপৰৰ্ Foliar spraying কৰৰবলৈ ১৫ ৰদনৰ বযৱধানৰ্ , 1%   Urea , 1% MOP , 1% Zinc sulphate 100lit পানীৰ্ 

ৰমহৈাই পাৰ্ৰ ৰ্ৈৰ্ যবৰেলক ৰভজাই মাৰৰব ৈাপ্টগ । 
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3. অপতৃণ ষনযন্ত্ৰণ : 

এই সমযৰ্ বাগান যবাৰৰ্ বহুৰ্ ধৰনৰ হাৰব বন গৰজ উঠিব পাপ্টৰ।ৰবপ্টশষলক ৈৰ্া জাৰ্ীয হাৰবৰ বাপ্টব পাৰ্ যৰ্াৈাৰ অসুৰবধা হয । এই হাৰব যবাৰ 

হাৰ্প্টৰ মাটিৰ ৰ্ৈৰ ৰশপাপ্টৰ গসপ্টৰ্ উৰৈযাই বাগানৰ বাৰহৰৰ্ ৰাৰখব ৈাপ্টগ।গেৰ ৰভৰ্ৰৰ্ যহাৱা ওখ হাৰব যবাৰ দাপ্টৰ কাটি যপৈায ৰপেৰ্ যেৰৰ্যা 

আপ্টকৌ নৰু্ন গক গৰজব যৰ্ৰৰ্যা Glyphosate @1.5 lit in 200 lit পানীৰ্ ৰমহৈাই মাৰৰব ৈাপ্টগ । বৰষুণৰ বৰ্ৰৰ্ যকৰৰ্যাও দৰব মৰা উৰচৰ্ 

নহয ।  

4. কীট-পতংগ আৰু ছবমাৰৰ ষনযন্ত্ৰণ : 

❖ এই সমযৰ্ ৰবপ্টশষলক ৰিা চাহ,যহৈপ্টপৈটিচ , এৰফদ্চ ,  ৈুপাৰ  আৰু , Bunch caterpillar আৰদপ্টবাৰৰ আক্ৰমণ  হয । এই সম্পকত ৰ্  আৰম 

আগপ্টৰ্ই ৰক ৰক ৰনযন্ত্ৰণ পদ্ধৰৰ্ ৈব ৈাপ্টগ আৰু ৰক ঔষধ মাৰৰ ৰনযন্ত্ৰণ কৰৰব ৈাৰগব ৰ্াপ্টক ভাৈলক উপ্টেখ কৰা গহপ্টে 

।  PPC  approved  ঔষধ বযৱহাৰ কৰাপ্ট া বাধযৰ্ামূৈক , ৰ্াপ্টৰ্ালকও আৱশযক  যে পাৰ্ যৰ্াৈাৰ আৰু দৰব মৰাৰ বযৱধানৰ  ৰদন । 

অৰৰ্কপ্টমও 7/8 ৰদনৰ বযৱধান েকা বাধযৰ্ামূৈক । 

❖ এই সমযৰ্ যবমাৰৰ ৰভৰ্ৰৰ্  Black rot, Red rust, Fusarium  ৰবপ্টশষ ভাপ্টব যদখা োয । এই যবমাৰ যবাৰৰ ৰনযন্ত্ৰণ কৰাৰ যক্ষত্ৰৰ্ ৰক 

ঔষধ বযৱহাৰ কৰৰব ৈাৰগব ইৰ্যাৰদৰ ওপৰৰ্ আৰম আগপ্টৰ্ই  উপ্টেখ কৰৰ ৰৈৰখ ৰদৰেপ্টৈা । এই উপ্টেখ কৰা যবমাৰ যবাৰ ৰক কাৰণৰ্  গহপ্টে 

ৰ্াক ভাৈলক ৰনৰৰক্ষণ কৰৰ উপেুক্ত বযবস্থা ৈব ৈাৰগব ।  
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