
অে াবর-িডেস র াি েকর করণীয় 

 

আসেছ রিব মৗ ম নানা রকম শাকসবিজ ও ফসেলর পসরা সািজেয়। ঋতু বিচে  ভরা বাংলােদেশর এ মৗ েম 
দখা যায় সবিজ ও ফসেলর বিচ ময় স ার। িবএআরআই কতকৃ উ ািবত শীতকালীন ফসল ও সবিজর িবিভ  

জনি য় জােতর সােথ।  

গম: গম গেবষণা ক , িবএআরআই কতকৃ এ পয  ৩০িট গেমর জাত উ ািবত হেয়েছ। এেদর মেধ  সৗরভ 
(বাির গম-১৯), গৗরব (বাির গম-২০), শতা ী (বাির গম-২১), ফী (বাির গম-২২), িবজয় (বাির গম-২৩) 

দীপ (বাির গম-২৪) বাির গম- ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অ তম। এ জাত িল উ  ফলনশীল এবং রাগ 
িতেরাধ ম। এ জাত িল তাপ সিহ ু  তাই দিরেত বপেনও ভাল ফলন দয়। নতুন জাত িল উপযু  ও 

নাবীেত বপেন ১০% বিশ ফলন দয়। এ জাত িল পিরেবশ ও ব ব াপনােভেদ ৩.৫-৫.২ টন/ হ র ফলন িদেত 
পাের। এেদর জীবনকাল ১০৫-১১২ িদন। দানা সাদা তাই পরুাতন জাত পিরহার কের নতুন জাত চাষ কের 
কৃষেকরা অথৈনিতকভােব লাভবান হেবন। স িত িবএআরআই কতকৃ আরও িট উ  ফলনশীল গেমর জাত 
বাির গম-২৯ ও বাির গম-৩০ উ াবন করা হেয়েছ। অে াবর (আি ন-কািতক) মােস গেমর জিম তিরর কাজ 

 হয়। কািতক মােসর মাঝামািঝ থেক গম বীজ বানা  হয়। উচুঁ ও মাঝাির উচুঁ বিৃ  বা সেচর পািন জেম 
থােক না, অিধক লবণা  নয় এ রকম জিম গম চােষর জ  উপেযাগী। গম বীজ বপেনর পেূব পাওয়ার িটলার 
চািলত যে র সাহােয  জিম চাষ কের িনন। ৪/৫ িট চাষ ও মই িদেয় মািট ঝুরঝুরা কের জিম তির কের িনন। 
জিমেত ষম সার সিঠক প িতেত ব বহার ক ন। এ পযােয় িত একর জিমেত ইউিরয়া থম েয়ােগর সময় 
৬০/৭০ কিজ এবং িজপসাম ৪৫/৫০ কিজ ব বহার ক ন। চােষর আেগ হ র িত ৩-৪ টন গাবর/কে া  
সার জিমেত সমানভােব িছিটেয় িদন। হ র িত ১২০ থেক ২৪০ কিজ বীজ সমানভােব িছিটেয় বা সািরেত 
বপন ক ন। গেমর চারা িতন পাতা িবিশ  হেল হ র িত ৩০ কিজ ইউিরয়া উপির েয়াগ ক ন। গেমর বয়স 
যখন ৫৫-৬০ িদন অথাৎ গেমর শীষ বর হওয়ার সময় েত একিট সচ িদেত পােরন। এেত গেমর ফলন বিৃ  
পােব। এ সময় েত ইঁ েরর উপ ব হেল দমন অত  জ ির। জিমর আইল পির ার করা, গেত পািন ঢালা, 
ধাঁয়া িদেয় ফাঁদ পাতা বা রাসায়িনক েয়ােগর মাধ েম ইঁ র দমন করা যেত পাের।  

আল:ু ভােতর িবক  খাবার িহেসেব এখন আলেুক িবেবচনা করা হে । বাংলােদেশ আবািদ এলাকার িবেবচনায় 
গেমর পেরই আলরু ান। আলেুত ষম সার েয়াগ অত াবশ ক। ষম সার েয়াগ করেল আলরু উৎপাদন বিৃ  
পায়। উৎপািদত বীজ আলরু ণগত মান ভাল হয়। গােছ কান খােদ াপাদােনর অভাবজিনত ল ণ সিৃ  হেল 
ভাইরাস রাগ িনণয় কিঠন হেয় দাঁড়ায়। আল ুচােষর জ  িনে া ভােব সার েয়াগ করা েয়াজন। পচা গাবর 
১০ টন/ হ র, ইউিরয়া ৩৫০ কিজ/ হ র, িটএসিপ ২২০ কিজ/ হ র, এমিপ ২৬০ কিজ/ হ র, িজংক 
সালেফট ১২ কিজ/ হ র, িজপসাম ১২০ কিজ/ হ র, বািরক এিসড কিজ/ হ র। এেটল মািট ছাড়া সব রকম 
মািটেতই আল ুচাষ হয়। মধ -কািতক থেক অ হায়েণর শষ পয  বীজ বপন করা যায়। বীজ বপেন যত দির 
হেব ফলেন তত দির হেব। জিমেক ভালভােব ৪-৫ বার মই িদেয় মািটেক িমিহ কের আগাছা পির ার কের জিম 
তির ক ন। পািন সেচর ব ব া রাখনু। মাঝাির আকােরর আল ুবীজ ১.৫০ টন/ হ র লাগেব।  



ভু া: ভু া সারা বছেরর খাদ , পিু  ও ালািনর চািহদা পরূণ কের। এিট ততৃীয় দানাদার ফসল িহেসেব িবেবিচত। 
বতমােন ভু ার ব বহার ব াপকভােব বেড়েছ, ফেল এর আবাদও অেনক বেড় িগেয়েছ। হাইি ড ভু ার ফলন 
অেনক বিশ। তাই হাইি ড ভু ার আবাদ করা লাভজনক। বাির কতকৃ উ ািবত ভু ার জাত হে - বাির হাইি ড 
ভু া-৫, হাইি ড ভু া-৭, হাইি ড ভু া-৮, হাইি ড ভু া-৯, হাইি ড ভু া-১০, হাইি ড ভু া-১১। জাতেভেদ 
এেদর ফলন হ র িত ৮.০-১০.৫ টন পয  হেত পাের।  

হাইি ড ভু ার ফলন বিশ হওয়ায় সােরর পিরমান মু  পরাগািয়ত ভু ার চেয় বিশ লােগ। িত হ র জিমেত 
ইউিরয়া ৫০০-৫৮০ কিজ, িটএসিপ ২৬০-৩০০ কিজ, এমিপ ১৮৫-২১০ কিজ, িজপসাম ২১০-২৩৫০ কিজ, 
িজংক সালেফট ১২-১৫ কিজ, বিরক এিসড ৫-৮ কিজ এবং গাবর সার ৪.৫-৫.০ টন েয়াজন হেব।  

বািড়র আেশপােশ সামা তম উচুঁ পিতত জায়গা যিদ থােক যখােন রাদ পেড়, সখােন শাকসবিজ চাষাবােদর 
পাশাপািশ িনেজেদর খাদ  ও পিু  চািহদা মটােত িবিভ  ফসলািদর সােথ িবিভ  জােতর ফলমেূলর চাষ 
স সারেণ আরও িবিশ উেদ াগী হেত হেব। দশেক ু ধা, অপিু  এবং দািরেদ র হাত থেক র া করেত হেব।  

সবিজ:  সবল জীবেনর জ  িতিদন পিরিমত পিরমাণ িবিভ  ধরেনর সবিজ খাওয়া অপিরহায । পিু  চািহদা 
মটােনা ও অথৈনিতক লতার জ  িবএআরআই কতকৃ উ ািবত উ  ফলনশীল সবিজ েলার জাত স েক 
জেন নয়া দরকার।  

মুলা: মুলা বপেনর সময় মধ - সে র থেক মধ -নেভ র।  

বাির মুলা-১: উ  ফলনশীল জাত। মুলা দখেত ধবধেব সাদা ও বলনুাকৃিত। পাতায় ং থােক না বেল শাক 
িহেসেব খাওয়া যায় এবং বানার ৪০-৫০ িদন পর থেকই সং হ করা যায়।  

বাির মুলা-২ (িপংকী): মুলা নলাকৃিত এবং লালেচ রংে র, পাতায় ং থােক না। খেত া  এবং একটু 
ঝাঁকােলা। ৪০-৫০ িদন পর সং হ করা যায়, তেব ৭০ িদন পয  সং হ করা স ব।  

বাির মুলা-৩ ( িত): এিট একিট উ  ফলনশীল জাত। রাগ ও পাকার আ মণ িতেরাধী। ৪০-৫০ িদেনর 
মেধ ই খাবার উপযু  হয়।  

বাির মুলা-৪: নলাকৃিত ধবধেব সাদা বেণর। বাংলােদেশর সব  জাতিট চাষ করা যায়। পাতা খাঁজকাটা িবিশ  
(জাপািনজ িমেনা আরিশ টাইপ)। িতিট মুলার গড়  ওজন ৭০০-৮০০ াম। জীবনকাল ৬০-৭০ িদন। হ র 

িত গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।  

টেমেটা: টেমেটার উ ািবত জাত েলার মেধ  বাির টেমেটা-২ (রতন), বাির টেমেটা-৩ এর ফলন হ র িত ৮৫-
৯০ টন। 

 বাির টেমেটা-৪ ও বাির টেমেটা-৫ উ ত প িতেত চাষ করেল বষা মৗ েম ফলন হ র িত ২০-২২ টন পাওয়া 
যায়। বাির টেমেটা-৬ ( চিত) এবং বাির টেমেটা-৯ (লািলমা) এর ফলন হ র িত ৮৫-৯০ টন। বাির টেমেটা-৭ 
(অপবূ) এর ফলন হ র িত ১০০-১০৫ টন। বাির টেমেটা-৮ (িশলা) এর ফলন হ র িত ৯০-৯৫ টন। উ  



ফলনশীল বাির হাইি ড টেমেটা-৫, বাির হাইি ড টেমেটা-৬, বাির টেমেটা-১৪, বাির টেমেটা-১৫ আবাদ কের 
বিশ লাভবান হেত পােরন।  

ফুলকিপ: বাির ফুলকিপ-১ ( পা) বীজ বপেনর সময় মধ -আগ  থেক মধ -অে াবর এবং মধ -নেভ র থেক 
িডেস র পয  চারা রাপণ করা যায়।  

বাঁধাকিপ: বাির বাঁধাকিপ-১ ( ভাতী) ও বাির বাঁধাকিপ-২ (অ দূত) মধ -আগ  থেক মধ -অে াবর এবং মধ -
অে াবর থেক মধ -নেভ র পয  বীজ ও চারা রাপণ করা যেত পাের। ফলন যথা েম হ র িত ৫০-৬০ টন 
ও ৫৫-৫৬ টন।  

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট কতকৃ উ ািবত িবিভ  এলাকার জ  শাকসবিজ উৎপাদন মেডেলর 
মাধ েম সারা বছর শাকসবিজ উৎপাদন স ব। শাকসবিজ চাষাবােদর জ  উচুঁ রৗে া ল এবঙ িন ািশত 
জিম িনবাচন আবশ ক। শাকসবিজর চারা িনিদ  পিরমাণ দূরে  রাপণ কের পািরশ অ যায়ী সার েয়াগ 
করেত হেব।  


