
জলুাই- সে র াি েক করণীয় 

 হেলা বষা ঋতু। িরমিঝম বিৃ , আকােশ কােলা মেঘর ঘনঘটা এর মােঝ রাদ বিৃ র অপবূ 
খলা, কৃিতর এমন বিচ পণূ পিরেবেশ জলুাই- সে র াি েক আপনার করণীয় উপ াপন 

করিছ।  

াবণ মাস: বষাকালীন শাক-সবিজর মৗ ম। লালশাক, মলুা শাক, পুইঁ শাক, গীমাকলিম, ঢঁড়স 
ইত ািদ এ সমেয় লাগােনা যেত পাের। এছাড়াও এ সমেয় মড়া , লাউ, িসেমর বীজ রাপণ 
কেরও মাদায় ানা র করা যেত পাের। এ সমেয় ফসেলর মােঠ আপনার করণীয় কাজ েলা 
হে  আগাছা পির ার, গােছর গাড়ার পািন জমেত না দয়া, মরা পাতা ছঁেট ফলা, েয়াজেন 
সােরর উপির েয়াগ, হ  পরাগায়ন ও বালাই দমন। কৃষক ভাই, আপিন ইে  করেল লাউ, 
িসেমর বীজ পচা কচুিরপানার েপ বপন কের অত:পর মূল মাদায় ানা র করেত পােরন। 
লতােনা সবিজও এই একই প িতেত চাষাবাদ করেল আগাম সবিজ উৎপাদন করা স ব। মাদা 
তিরর দূর  হেব ৪-৫ িমটার, চওড়া ৭৫ সিম এবং গভীরতা ৬০ সিম। বতমােন বাংলােদেশ 
ী কালীন টেমেটা চাষ খবু জনি য়তা লাভ কেরেছ। ী কালীন টেমেটা ফসল মােঠ থাকেল 

গাছ বঁেধ দওয়া ভাল। পাতায় দাগ পড়া রাগ দখা িদেল ছ াকনাশক  করেত হেব। 
বষাকালীন সময় অিতবািহত হওয়ার সে  সে  শীতকালীন শাকসবিজ চােষর িত িনেত হেব। 
চাষীভাই, ভা  মােস ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, ওলকিপ, টেমেটা, লটুস, ব ন, মিরচ বপন করেত 
হেব। বীজতলার মািট অবশ ই কনা হেত হেব। অ থায় গাড়া ও মূল পচা রােগ সব চারা পেচ 
যােব।  

ফলন বিশ পেত হেল ত খামােরর িত য শীল হেত হেব এবং সার েয়ােগর সােথ সােথ 
উ তমােনর বীজ বপেনর কথাও মেন রাখেত হেব। উ  ফলনশীল এবং অিধক অং েরাদগম 

মতা স  বীজ আপনার েতর জ  িনবাচন করেত হেব। উ তমােনর বীজ পেত হেল 
িবিভ  গেবষণা িত ান এবং য সম  জায়গায় উ ত জােতর অিধক ফলন স  বীজ পাওয়া 
যায় স সম  িত ােনর সােথ যাগেযাগ রাখেল আপিন লাভবান হেবন। এখােন সবিজ 
কেয়কিট উ ত জােতর তথ  আপনােদর কােছ তুেল ধরা হেলা।  

বাির লালশাক-১: লালশােকর এ জাতিট বাির লালশাক-১ নােম ১৯৯৬ সােল অ েমাদন করা হয়। 

বাির লালশাক-১ িভটািমন ‘এ’,  ‘িব’, ‘িস’ ও ক ালিসয়াম সম ৃ । পাতা ও কা ড উ ল লাল 

বেণর। বাির লালশাক-১ এর পাতার বাঁটা ও কা ড নরম। গাছ উ তায় ২৫-৩৫ সিম। িত 
গােছ ১৫-২০ িট পাতা থােক। গােছর ওজন ১০-১৫ াম।  



বাির লাউ-১: এ জােতর পাতা সবুজ ও নরম হেয় থােক। পু ষ ও ী ফুল যথা েম চারা 
রাপেনর ৪০-৪৫ িদন এবং ৬০-৬৫ িদেনর মেধ  ফুেট। এ জাতিট সারা বছর জে । হ র িত 

ফলন শীতকােল ৪২-৪৫ টন এবং ী কােল ২০-২২ টন।  

বাির লাউ-২: এ জাতিট ানীয় জাত েলার তুলনায় উ  ফলনশীল। এ জােতর ধান বিশ  
হে  লাউ চাল মড়া আকােরর ও হালকা সবুজ রে র। চারা রাপেনর ৬৫-৭৫ িদেনর মেধ  

থম ফল সং হ করা যায়। লাউ কিচ অব ায় সং হ করেল গাছ িত ফলেনর সংখ া এবং ফলন 
বেড় যায়। ভা -অ হায়ণ মােস এ জােতর চারা রাপণ করেত হয়। কৃষক পযােয় জােতর 

িব তা িঠক রাখেত পারেল জােতর উ  ফলনশীলতা বজায় থাকেব।  

বাির লাউ-৩: এ জােতর ধান বিশ  হে  আগাম জাত িহেসেব চাষ করা যায়। সবুজ রে র 
ফেল সাদা দাগ থােক। গাছ িত গড় ফল সংখ া ১৫-১৬িট। এসব ফেলর গড় ওজন ২.৭ কিজ। 
চারা রাপেণর ৭০-৮০ িদেনর মেধ  ফল সং হ করা যায়।  

বাির লাউ-৪: এ জােতর ধান বিশ  হে  তাপ সহনশীল। চারা রাপেণর ৭০-৮০ িদেনর মেধ  
ফল সং হ করা যায়। জীবন কাল ১৩০-১৫০ িদন। ফলন ৮০-৮৫ টন/ হ র। জাতিট তাপ 
সিহ ু  হওয়ায় ী কােল চাষ কের কৃষক লাভবান হেত পাের।  

বাির মলুা-১: জাতিট ‘তাসাকীসান’  নােম অ েমাদন করা হয়। মলুা দখেত ধবধেব সাদা ও 

বলনুাকৃিতর হয়। পাতায় ং থােক না বেল শাকা িহেসেব ব বহােরর জ  খবুই উপেযাগী। বীজ 
বপেনর ৪০-৪৫ িদন পর থেকই সং েহর উপেযাগী হয়।  

বাির মলুা-২: জাতিট ‘িপি ক’  নােম পিরিচত। এ জােতর মলুা নলাকৃিতর এবং পাতায় ং খবুই 

কম বেল শাক িহেসেব খাওয়ার উপেযাগী। মলুা খেত া  এবং একিট ঝাঁঝােলা।  

বাির মলুা-৩: জাতিট ‘ িত’  নােম পিরিচত। এ একিট উ  ফলনশীল, রাগ ও পাকার আ মণ 

িতেরাধী জাত।  

বাির মলুা-৪: নলাকৃিত ধবধেব সাদা বেণর বাির মলুা-৪ জাতিট ২০০৮ সােল অ েমাদন করা 
হয়। বাংলােদেশর সব  শীতেমৗ েম এই জাতিট চাষ করা যায়। পাতা খাজকাটা িবিশ । 
হ র িত গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।  



বাির ফুলকিপ-১ ( পা): িবএআরআই উ ািবত জাতিট এেদেশর জলবায়েুত বীজ উৎপাদেনর 
স ম। বাংলােদেশর সব  চাষাবােদ উপেযাগী। উ ত প িতেত চাষ করেল হ র িত ফলন 
২৫-২৮ টন পেত পােরন। বীেজর ফলন হ র িত ৪৫০-৫৫০ কিজ।  

বাঁধাকিপ: বাির বাঁধাকিপ-১ ( ভািত) এবং বাির বাঁধাকিপ-২ (অ দূত) িটই িবএআরআই 
উ ািবত জাত এবং বীজ ানীয় আবহাওয়ায় উৎপ  হয়। বপনকাল ভা -মধ  কািতক।  

ী কালীন টেমেটা (বাির হাইি ড টেমেটা-৩, ৪ ও ৫): ী কােল চােষর জ  ম-আগ  মাস 
পয  বীজ বপন করা যায়। বষাকােল অিতির  বিৃ র হাত থেক র ার জ  পিলিথন ছাউিনেত 
এর চাষ করেত হয়। গাছ িত ফলন ১.০ কিজ থেক ১.৫ কিজ হেয় থােক।  

 

 

 


