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ঘশিযায়যা সবচজ বযাগযাশনি জন্ বহুবর্ষবীবী চিছু সবচজি পচিিয়
বহুবর্ষজীবী পচিচিত চিছু সব্ী

কপঁশপ, অড়হঢ়, শবগুন, সজশন, চমচটি আলু, শভচডি, িুঁদিী, শযািযালু, পুঁই শযাি, িিলযা, িযািশিযাল, পটল, লঙ্যা, 
পযাঞ্যাবী পযালিং, িযাঁিযািলযা, পুচদনযা, িুশলখযাড়যা, িযাঙ্যা িলমী, চহশম শযাি, শছযালযা িিু, মযান িিু, খযামযালু, ধশন, 
কস্যায়যাশ (Chayote)

বহুবর্ষজীবী অপচিচিত চিছু সব্ীি সিংচষিপ্ত পচিিয়

১। অ্যাসপ্যািযাগযাস (শতযাভচি)
ইচতহযাস কেশি জযানযা রযায় কর প্রযায় ২৫০০ বছি আশগ গ্ীস কদশশি 
মযানুশরিযা প্রেম অ্যাসপ্যািযাগযাস-এি ব্বহযাি শুরু িশিন। এই 
অ্যাসপ্যািযাগযাস চতন িিম বশ্্ষি হয় সযাদযা, সবুজ এবিং কবগুনী।

ইহযা এিচট বসন্তিযালীন বহুবর্ষজীবী উচভিদ অে্ষযাৎ এিবযাি িযার 
িিযা হশল বছি বছি ফলদযায়ি হয়। সযাধযাি্ত প্রযায় ২০ বছি 
এিযা কবশি েযাশি। অ্যাসপ্যািযাগযাস পুরুর বযা স্তী দুই প্রিৃচতি হয়। 
স্তী গযাছ ফল উৎপযাদন িশি, পুরুর গযাছ করশহতু ফল উৎপযাদশন 
তযাি শচক্ত ব্য় িশি নযা তযাই তযািযা স্তী গযাশছি তুলনযায় প্রযায় ৩ 
গু্ কবশী ফলদযান িশি। এই িযািশ্ সযাধযাি্ত পুরুর 
অ্যাসপ্যািযাগযাস-ই িযার িিযা হশয় েযাশি। অ্যাসপ্যািযাগযাস মুিুশটি 
মত অিংশ বযা মূল কেশি িযার িিযা কগশলও বীজ কেশিও িযার িিযা 
রযায়। রচদও বীজ িযার িিশল খযাচনিটযা ধধর্ষ ধিশত হয় তশব বীজ 
কেশি িযাশরি চিছু গুরুত্বপূ্্ষ উপিযািীতযা িশয়শছ। মূল বযা চশিড় 
কেশি িযার িিশল স্যানযান্তিিশ্ি কর আঘযাত উৎপন্ন গযাছচটশি 
সহ্ িিশত হয় বীজ কেশি গযাছ প্রস্তুত হশল তযা হয় নযা এবিং মূল 
বযা চশিড় কেশি উৎপন্ন ১ট িযািযাি রযা ক্রয়মূল্ তযাই চদশয় ১ প্যাশিট বীজ ক্রয় িিযা সম্ভব হশব। বীজ কেশি িযািযা 
উৎপন্ন িিশল খুব সহশজই স্তী গযাছগুচল চিচনিতিি্ িশি বযাদ চদশয় চদশয় শুধুমযাত্র পুরুর গযাছগুচল িযাখযা রযায়। 
চনম্নচলচখত পচিশবশশ ইহযা ভযাশলযা হয়।   

ি) আশলযা-ছযায়যারুক্ত স্যাশন ভযাশলযা হয়
খ) মযাঝযািী ধিশ্ি জলশসশিি প্রশয়যাজন হয়
গ) জলশসশিি ভযাশলযা ব্বস্যা েযািশত হশব এবিং মযাচটি pH – এি পচিমযা্ ৭ কেশি ৮ এি চভতি হশল 
ভযাশলযা হয় এবিং পচিশবশশি তযাপমযাত্রযা ১৫০ – ১৮০ কসলচসয়যাস – এি জন্ উপরুক্ত। জজব সযাি প্রশয়যাশগ 
ভযাশলযা উৎপযাদন হয়।

িযাশরি জচম চিচনিচতিি্ ও প্রস্তুচতিি্ঃ
করশহতু অ্যাসপ্যািযাগযাস এিচট বহুবর্ষজীবী উচভিদ এিই স্শন বযািিংবযাি উতপযাচদত হয় তযাই িযাশরি সচিি জযায়গযা 
চনব্ষযািন িিযা অত্ন্ত গুরুত্বপূ্্ষ রযাশত তযািযা ভযালভযাশব বচধ্ষত হশত পযাশি। 

ি) অ্যাসপ্যািযাগযাস খুব ভযালভযাশব কবশড় ওশি আচলিি ধিশ্ি মৃচতিিযাশত তযাই কিযান চিছু িিযাি আশগ 
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িযাশরি জচম আচলিি (pH ৬.৫ – ৭/৮)  চিনযা তযা বুশঝ চনশত হশব।    
খ) আশলযাছযায়যা রুক্ত জচম চনব্ষযািন িিশত হশব
গ) অ্যাসপ্যািযাগযাস, শভজযা মযাচট পছন্দ িশি নযা তযাই িযাশরি জচমশত উপরুক্ত জল চনষ্যার্ ব্বস্যা েযািশত 
হশব। রচদ িযাশরি জচমশত উপরুক্ত জল চনষ্যার্ বযা করেশ্জ ব্বস্যা নযা েযাশি তযাহশল Raised bed ধতিী 
িশি িযার িিশত হশব। 
ঘ) িযাশরি জচমি সমস্ত আগযাছযা ভযাশলযা িশি পচিষ্যাি িিশত হশব এবিং মযাচট কিশট ২-৪ ইচচি গভীি 
িশ্যাটি সযাি ও মযাচটি চমচরিত স্তি িিশত হশব। 
ঙ) ১২ – ১৫ ইচচি গভীি িশি মযাচটি গত্ষ কিশট কসখযানিযাি মযাচট খুব ঝুশিযা ঝুশিযা িশি চদশত হশব রযাশত 
চশিড় খুব সহশজই মযাচটি চনশি প্রশবশ িিশত পযাশি।

বীজ কেশি িযািযা ধতিীঃ
পচিশবশশি তযাপমযাত্রযা রখন কমযাটযামুচট ২০০ কসলচসয়যাশসি নীশি েযাশি তখন বীজ কেশি িযািযা ধতিী িিযা হয়। 
িশ্যাটি সযাি চমচরিত মযাচট প্যাশিশট ভচত্ষ িশি প্রচত প্যাশিশট ১চট িশি বীজ চদশয় সূর্ষযাশলযাশি এমনভযাশব কিশখ 
চদশত হয় রযাশত প্যাশিশটি তযাপমযাত্রযা কমযাটযামুচট ২৫০ কসলচসয়যাস – এি চভতশি েযাশি। বীজ কেশি িযািযা বযাি হশত 
শুরু িিশল প্যাশিটগুচলশি এমন জযায়গযায় িযাখশত রযাশত তযাপমযাত্রযা ১৫০ - ২০০ কসলচসয়যাশসি চভতি িশল আশস।  
িযািযাগুচল রখন ১ ফুশটি িযাছযািযাচছ হশব তখন নযাস্ষযািী কবি-এ ২-৪ ইচচি গভীি িশি িযাটযা সযাি ও মযাচট চমচরিত 
স্তশিি চভতি িযািযাচট বচসশয় চদশত হশব।

রখন ফুল আসশত শুরু িিশব তখন আতস িযাশিি সযাহযাশর্ কদশখ কর ফুলগুচল গভ্ষশিশিস্ন্ন ৩ পযাপচড়রুক্ত ও 
পচি্ত চবিযাশস্ন্ন হয় (স্তী ফুল) শসগুচলশি চিচনিত িশি সবগুচলশি তুশল কফশল চদশত হশব। পুরুর ফুল, স্তী 
ফুশলি তুলনযায় অশনিটযাই বড় ও ল্বযা হয়। পিবত্ষী পর্ষযায় ১২ – ১৫ চদন পি এই িযািযাগুচলশি নযাস্ষযািীি কবি 
কেশি িযাশরি জচমশত কপযাঁতযা হয়। বযাচলমযাচট এই িযাশরি কষিশত্র উপরুক্ত। 

আগযাছযা চনড়যান এবিং জলশসিঃ
গযাছ কপযাতযাি পি প্রেম দুই বৎসি চনয়চমত জল চদশত হশব এবিং গযাশছি মিযা অিংশ চনয়চমতভযাশব তুশল কফশল 
চদশত হশব। গযাছ পচি্ত হবযাি সযাশে সযাশে জচমশত আগযাছযাও বযাড়শত েযাশি রযা সমশয় সমশয় পচিষ্যাি িশি চদশত 
হশব রযাশত আগযাছযাি চশিড় গযাশছি চশিড়শি মযাচটি নীশি কিযানিিম ব্হত নযা িশি এবিং এই গযাশছি চশিড় 
মযাচটি খুব গভীশি প্রশবশ িশি রযায় তযাই জল কদওয়যা খুব এিটযা খযাটচনি ব্যাপযাি হয় নযা। সমশয় সমশয় গযাশছি 
ওপশি তিল ধজব সযাি (করমন - িযা পিযাশনযা জল ইত্যাচদ) শ্রে িশি চদশত হশব এবিং পযাশশি চদশি ধজব সযাি 
প্রশয়যাগ িিশত হশব।  

ফসল িযাটযাঃ
প্রেম দু-বৎসি ফসল িযাটযা রযাশব নযা িযাি্ এই সময় তযািযা তযাশদি সমস্ত শচক্ত খিি িশি তযাশদি চশিড়শি মযাচটি 
প্রত্ন্ত গভীশি স্যাপন িিশত। তৃতীয় বছশি িযাি সপ্তযাহ অন্তি এিবযাি িশি ফসল (মযাচটি ওপশিি ফলিযািৃচত 
অিংশ) িযাটশত হশব এবিং িতুে্ষ বৎসি কেশি বসন্ত িযাশলি শুরুশত প্রশত্ি চতন চদশন এিবযাি িশি ফসল িযাটশত 
হশব রযাশত গিম বযাড়যাি সযাশে সযাশে চদশন দু-বযাি ফসল িযাটযা রযায়। ধযািযাশলযা ছুচি চদশয় মযাচট কেশি এি-আঙু্ল 
পচিমযা্ কছশড় চদশয় ফসল িযাটশত হশব।   

অ্যাসপ্যািযাগযাস, তযাপমযাত্রযা পচিবত্ষশনি উপি খুব সিংশবদনশীল। চদশনি কবলযা পচি্ত গযাশছি কষিশত্র ২০০ - ৩০০ 
কসলচসয়যাস এবিং িযাশতি কবলযা ১৫০ - ২০০ কসলচসয়যাস তযাপমযাত্রযা এিদম উপরুক্ত। মযাচটি তযাপমযাত্রযা রখন ১০০ 
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– ১৫০ কসলচসয়যাশসি উপি ওশি কসই সময় অ্যাসপ্যািযাগযাস কেশি নতুন অঙু্ি উৎপন্ন হয়। 

এিচট ৪ জশনি পচিবযাশিি কষিশত্র ২৫চট পুরুর প্রজযাচতি অ্যাসপ্যািযাস েযািশল তযা পর্ষযাশপ্তি অচধি।

উপিযাচিতযাঃ
অ্যাসপ্যািযাগযাস-এি ওরচধ গু্ তযাি সব্ষ অশঙ্ চবিযাজমযান, চশিড় কেশি অঙু্ি পর্ষন্ত এবিং এি ওরচধ ব্বহযাি ও 
সুফল শুধুমযাত্র বত্ষমযাশন চবজ্যানসম্মত ভযাশব প্রমযাচ্ত হশয়শছ তযা নয় আচদিযাল কেশিই কদশীয় পদ্ধচতি চবচভন্ন 
চিচিৎসযাশযাস্ত আয়ুশব্ষদ, ইউনযাচন প্রভৃচত কষিশত্রও প্রমযাচ্ত।    

অ্যাসপ্যািযাগযাস চবচভন্ন প্রিযাি চভটযাচমন, চমনযাশিল (খচনজ) এবিং কপ্রযাচটন-এি বৃহৎ উৎস। এশত কিযানিিম 
কিযাশলটিিযাল েযাশি নযা।

চনয়চমতভযাশব খযাদ্ তযাচলিযায় অ্যাসপ্যািযাগযাস েযািশল কর সব শযািীচিি সুফলগুচল লষি্ িিযা রযায় কসগুচল হলঃ

ি) হৃদ্ শিযাগ প্রচতশিযাধঃ হযাশট্ষি ধমনীশত িক্ত জমযাট বযাধযা প্রচতশিযাশধ িিশত, ধমনীশি ষিচতগ্স্ হওয়যা কেশি 
িষিযা িিশত এবিং চবচভন্ন প্রিযাি হৃদ্ শিযাগ কেশি িষিযা িিশত সহযায়তযা িশি।  

খ) গভ্ষধযািশ্ সহযায়তযাঃ অ্যাসপ্যািযাগযাস-এ প্রিুি পচিমযাশ্ “কফযাশলট” েযািযায় ইহযা গভ্ষযাবস্যায় মচহলযাশদি 
চবচভন্ন চদি কেশি সহযায়তযা িশি।

গ) উচ্চ িক্তিযাপ চনয়্ত্রশ্ িযাখশত সহযায়তযা িশি।

ঘ) অ্যাসপ্যািযাগযাস-এি মূল রযা আয়ুশব্ষদশযাশস্ত পচিচিত “শতযাভিী” নযাশম তযা পুরুরশদি জনন ষিমতযাশি উন্নত 
িিশত সযািযা পৃচেবীশত সব্ষযাচধি ব্বহৃত। 

ঙ) সদ্ মযাতৃত্ব লযাভ িিযা মচহলযাশদি স্তন্দুশধেি গু্মযান ও পচিমযান বৃচদ্ধশত অ্যাসপ্যািযাগযাস এি প্রশয়যাজনীয় 
ভূচমিযা পযালন িশি।

ি) খযাদ্বস্তুি সুরম হজশম অ্যাসপ্যািযাগযাস এি বৃহৎ ভূচমিযা গ্হ্ িশি।

ছ) দৃচটিশচক্ত ষিমতযা বৃচদ্ধশত অ্যাসপ্যািযাগযাশসি ভূচমিযা অসযামযান্।

জ) চিউমযাটশয়ি আে্ষযািযাইচটস (বযাশতি রন্ত্র্যা) – এি রন্ত্র্যা কেশি উপশশমি জন্ অ্যাসপ্যািযাগযাস বহুল 
পচিমযাশ্ ব্বহৃত হয়।   

ঝ) নযাশভ্ষি চবচভন্ন প্রিযাি কিযাশগি (অ্যালশঝইমযাি, পযার্ চিনস্  ইত্যাচদ) প্রচতশিযাধি চহসযাশব অ্যাসপ্যািযাগযাস 
ব্বহৃত হয়। 

এছযাড়যা আশিযা নযানযান কিযাশগি প্রচতশিযাধি ও প্রচতশরধি রূশপ সযািযা পৃচেবীশত অ্যাসপ্যািযাগযাস বহুল ব্বহৃত এি 
বহুবর্ষজীচব উচভিদ।

২। কিল (এিপ্রিযাি শযাি)
অত্ন্ত পুচটিগু্স্ন্ন এই প্রিযাি বহুবর্ষজীচব শযাি কর কিই খুব সহশজই িযার িিশত পযাশিন, এশত অচভজ্তযাি 
কতমন কিযান প্রশয়যাজন হয় নযা। এই শযাশি প্রিুি পচিমযাশ্ ফযাইবযাি, আয়ি্, ি্যালচসয়যাম, চভটযাচমন K, চভটযাচমন 
A এবিং চভটযাচমন C েযাশি। শুধুমযাত্র ৩ – ৪ চট গযাছ কেশি ৪ জশনি এিচট পচিবযাশিি ১ সপ্তযাশহি শযাশিি করযাগযান 
খুব ভযাশলযাভযাশব হশত পযাশি। 

রচদও কিল গ্ীষ্মিযাশল উৎপযাচদত হয় চিন্তু এই সময় উৎপযাচদত ফসল এিটু শক্ত এবিং চততযা স্যাদরুক্ত হয়। 
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শীতিযাশল কিল কবশড় উিশল তযাি স্যাদ সব্ষযাশপষিযা উতিম 
হয়।  তযাই এমনভযাশব িযার িিশত হয় রযাশত প্রবল 
শীশতি আশগ আশগ উশি রযায় ফসল।

বীজ কিযাপ্ঃ
িযাশরি জচমশত সিযাসচি বীজ ছচড়শয় িযার িিশল ফসল 
বীজ ছড়যাশনযাি অি ৫৫ কেশি ৭৫ চদশনি চভতি কতযালযা 
রযায় চিন্তু িযািযা ধতিী িশি পশি কসই িযািযা কিযাপ্ িিশল 
অশনি তযাড়যাতযাচড় ফসল ওশি। শদখযা কগশছ মযাদযাি কবশি 
িযািযা ধতিী িশি কসই িযািযা িযাশরি জচমশত কিযাপ্ িিশল 
পচি্ত ফসল কপশত মযাত্র ৩০ কেশি ৪০ চদন সময় 
লযাশগ। শীত শুরুি ৬ – ৮ সপ্তযাহ আশগ কেশি িযাশরি 

প্রস্তুচত চনশল সবশেশি ভযাশলযা ফসল পযাওয়যা রযায়। শীশতি সময় কদখশত হশব রযাশত এিযা িড়যা কিযাদ পযায় আবযাি 
গ্ীষ্মিযাশল রযাশত সিযাসচি সূর্ষযাশলযাি নযা পযায় কসটযা কদখশত হশব।

কিল িযারঃ
“কিল” সযােী ফসল চহসযাশব চবট, শশযা, শপঁয়যাজ, অন্যান্ শযাি, আলু ইতযাআচদ ফসশলি সযাশে িযার িিযা রযায় চিন্তু 
বীনস্ , স্ট্র-শবচি বযা টমযাশটযাি সযাশে িিশল ভযাশলযা ফসল হয় নযা।    

িযাশরি মযাচট জযাশত আর্্ষ েযাশি ফসল উপরুক্ত ভযাশব বযাড়শত পযাশি। এছযাড়যা িযাশরি জচমশত ৬ – ৮ সপ্তযাহ অন্তি 
অন্তি ভযাশলযা িশি ধজব সযাি কমশযাশত হশব। 

রত্ঃ 
কপযািযামযািড় এবিং তযাপমযাত্রযাি অরযাচজত পচিবত্ষন কেশি বীজ হশত উৎপন্ন সযাচি িশি লযাগযাশনযা নতুন িযািযাগুচলশি 
িষিযাি জন্ িযািযাগুচলশি ল্বযা ঢযািচন চদশয় কঢশি কদওয়যা হয়। সবসময় অপচিচ্ত পযাতযা গুচলশি চছশড় কফশল চদশত 
হশব এবিং চনয়চমত ভযাশব ধজব সযাি ও জল চদশত হশব এবিং এি ফশল কপযািযামযািশড়ি হযাঁত কেশি গযাছ সহশজ 
িষিযা পযাশব।

“শিল” – এি চশিড় িযাণ্ড কেশি বযাি হশয় মযাচটি নীশি কসযাজযাসুচজ করশত েযাশি তযাই িযািযা অবস্যায় মযাল্ ি ব্বহযাি 
িশি গযাশছি কগযাড়যাি মযাচটশি িযাডিযা এবিং আর্ িযাখযা হয় রযাশত চশিড় খুব সহশজ মযাচটি নীশি িশল করশত পযাশি।

ফসল কতযালযাঃ
শযাশিি পযাতযাগুশলযা রখন হযাশতি তযালুি মত বড় হশয় রযায় কসই সময় এিদম নীি কেশি বযাইশিি চদশিি বড় বড় 
পযাতযাগুচল কেশি তুলশত শুরু িশি আশস্ত আশস্ত চভতশিি চদশি করশত হশব। িচি পযাতযা করগুচল এিদম চভতশিি 
চদশি ক্রমবধ্ষমযান অশঙ্ি সযাশে কলশগ আশছ কসগুচল করন নযা কতযালযা হয় িযাি্ ওই অিংশ কেশিই পযাঁি – সযাত চদন 
পি আবযাি নতুন ফসল আসশব।

মশন িযাখশত হশব “কিল” – এি কষিশত্র চনয়চমত ভযাশব এি সপ্তযাহ অন্তি অন্তি ফসল তুলশত হশব রচদ দুচট ফসল 
কতযালযাি মধ্বত্ষী সময় ৭ – ৮ চদশনি কবশী হশয় রযায় তযাহশল গযাশছ কপযািযা লযাগযাি খুব সম্ভযাবনযা েযাশি।    
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৩। হস্ষ র্ষযা চিশ (ঝযাল স্যাদরুক্ত িন্দ চবশশর)   
হস্ষ র্ষযােচিশ গযাশছি সুগন্ীরুক্ত মূল তযাি ওরচধ এবিং 
িন্ন ধবচশটি – এি জন্ ৩০০০ বছি ধশি পুিস্যাি 
কপশয় আসশছ। গ্ীি পুিযা্ অনুসযাশি ওরুশধি কদবতযা 
“অ্যাশপযাশলযা” এই হস্ষ র্ষযাযাচিশ স্শি্ষ বশলচছশলন “ইহযা 
কসযানযাি ওজশনি তুল্”   

ইহযা এিচট শীতিযালীন বহুবর্ষজীচব ফসল রযা সমগ্ 
পৃেীচবশত খযাদ্ এবিং ওরচধরূশপ ফলযাশনযা হয়। ইহযাি 
মূল সুগন্রুক্ত হয় এবিং মযাচটি নীশি প্রযায় ২ চমটযাি ল্বযা 
হয় – ইহযাি পযাতযা শযাি চহসযাশব খযাওয়যা হয়। ইহযা সশর্ষি 
কগযাশত্রি অন্তভূ্ষক্ত এি সদস্। 

ইহযা খুব সহশজই ঘশিযায়যা সব্ী-বযাগযাশন উৎপযাদন িিযা 
রযায়, নীশি ইহযা চবশশদ আশলযািনযা িিযা হল।  

জচম প্রস্তুচতিি্ঃ
উজ্জ্বল সূর্ষযাশলযাশিি উপচস্চতশত বীজ বপন িিশত হশব। রচদও আিংচশি ছযায়যা এই ফসল সহ্ িিশত পযাশি তবু 
উতিম সূর্ষযাশলযাি রুক্ত স্যাশন এই িযার ভযাশলযা হয়। ঝুশিযা, ভযাশলযা কসিরুক্ত কদযাঁ-আশ মৃচতিিযা এই ফসল িযাশরি জন্ 
উপরুক্ত। শর স্যাশন বীজ বপন িিযা হশব কসখযানিযাি মৃচতিিযা ১৮ ইচচি গভীি িশি গত্ষ িিশত হশব এবিং কসই 
স্যাশন রচদ কিযান পযােি বযা িযাঁিড় েযাশি তযা তুশল কফশল গশত্ষি মযাচট ঝুিঝুশি িশি কফলশত হশব রযাশত এি চশিড় 
মযাচটি নীশি রযাবযাি সময় কিযানভযাশব বযাধযাপ্রযাপ্ত নযা হয়। রশেটি পচিমযাশ্ কগযাবি সযাি গশত্ষি চভতি চদশত হশব। 
মযাচটি pH – এি পচিমযা্ ৫.৫ কেশি ৬.৮ েযািশল তযা এই ফসল িযাশরি জন্ সব্ষযাশপষিযা উতিম। 

িযাশরি সময়ঃ 
শীতিযাল শুরু হবযাি ৪ – ৬ সপ্তযাহ আশগ বীজ, মূশলি িযাচটিং বযা মুিুট-এি অিংশ কপযাঁতযা হয়। রচদও সযাধযাি্ত 
ইহযা িযার িিযা হয় মূশলি িযাচটিং বযা উচভিদ মুিুট কেশি তেযাচপ নযানযাভযাশব ইহযা িযার িিযা রযায়। মূশলি অিংশ মযাচটি 
চনশি ৪৫০ অ্যাশঙ্ল িশি বচসশয় ওপশি ২-৩ ইচচি রহুশিযা িশি মযাচট চদশয় চদশত হশব এবিং সযাচিশত এিচটি সযাশে 
অপিচটি দূিত্ব েযািশব ২ – ৩ চফট। 

বীজ কেশি িযািযাঃ
বীজ কেশি িযািযা িশিও এই ফসশলি িযার িিযা সম্ভব। উপশি করভযাশব বলযা হশয়শছ কসভযাশব মযাচট প্রস্তুত িশি 
প্রেশম মযাচটি চভতশি ৩ – ৫ ইচচি গভীি িশি খযাত িযাটশত হশব তযািপি তযাি চভতশি বীজ কফশল চদশয় ওপশি 
ধজব সযাি চমচরিত ঝুশিযা মযাচট চদশয় কঢশি চদশত হশব। িযািযা বযাি হবযাি পি িযািযাগুচলশি ১ ফুট দুিত্ব অনুস্যাশি 
বসযাশত হশব তযািপি িযািযাগুচল রখন ৪ ইচচি ল্বযা হশব তখন আবযাি িযািযাগুচলশি তুশল ২ – ৩ ফুট ফুট দূিত্ব 
অনুস্যাশি বসযাশত হশব।

সব্ষশষিশত্রই এিচট সযাচিি সযাশে ওপি সযাচিি কর দুিত্ব েযাশি তযাি মযাশঝি গভীিতযা ২ চফট হশব। 



বহুবর্ষজীবী পরিরিত রিছু সবরজ

9

জলশসিঃ
জল এমনভযাশব চদশত হশব রযাশত মযাচটশত আর্তযা সব্ষত্র সমযান েযাশি রযাশত মূল চশচিশয় নযা রযায়চিন্তু কখয়যাল িযাখশত 
হশব রযাশত মযাচটশত আবযাি জল নযা জশম রযায়। মযাশস এিবযাি িশি িমপশষি ধজব সযাি প্রইশয়যাগ িিশত হশব। 

রত্আচতিঃ
খুব সযাবধযাশন গযাশছি ৪ ইচচি ব্যাস ধশি আশশ পযাশশ 
চশিড়গুচল কিশট চদশত হশব রযাশত মূল চশিড়চটি 
কসযাজযাসুচজ ভূগশভ্ষ করশত কিযানিিম অসুচবধযা নযা হয়। 
প্রেম প্রেম মূল চশিশড়ি উপশি েযািযা পযাতযাগুচলশি 
কছশড় বযাচি পযাতযাগুচল তুশল চনশত হশব।     

ফসল কতযালযাঃ
িযার িিযাি পি কমযাটযামুচট ১৪০ – ১৬০ চদন পি ফসল 
কতযালযা রযায়। রখন পযাতযাগুচল কমযাটযামুচট ১ ফুট মত ল্বযা 
হশয় রযাশব তখন পযার্্ষবত্ষী মূলগুচল কেশি কছযাট কছযাট 
অিংশ িযাটযা শুরু িিযা করশত পযাশি। গ্ীশষ্মি কশর এবিং 
শীশতি শুরুশত এই ফসল সব্ষযাশপষিযা উতিম হয় তযাই 

মূল চশিড়চট এই সময় পর্ষন্ত কিশখ চদশয় তযািপি কতযালযা হয়। 

ইহযা এিচট বহুবর্ষজীচব উচভিদ হশলও প্রেম বছশিই ইহযা সবশেশি ভযাশলযা হয় এবিং পিবত্ষী বছি কেশি প্রধযান 
মূল বযা চশিড় ধীশি ধীশি শক্ত এবিং িযাষ্ঠল হশত শুরু িশি। শিশতি মযাঝযামযাচঝ সমশয় এই ফসল স্ূ্্ষভযাশব 
তুশল চনশত হয় এবিং এি চশিশড়ি িযাচটিং িশি পিবত্ষী বছশি লযাগযাশনযাি জন্ সিংিষি্ িশি কিশখ চদশত হয়। 

খুিপী বযা কিযাদযাল চদশয় গযাশছি িযািচদশিি মযাচট আলগযা িশি চশিড় সহ স্ূ্্ষ ভযাশব ভযাশলযা িশি তুশল চনশত 
হশব। সযামযান্ কছযাট অিংশ মযাচটি চনশি কেশি কগশলও কসখযান কেশি আবযাি গযাছ বযাি হশয় আসশব। 

ফসল কতযালযাি পি ভযাশলযা িশি জশল ধুশয় শুিশনযা িশি অসিংখ্ ফুশটযারুক্ত প্যাচটিি ব্যাশগ ঢুচিশয় চরিজ – এ কিশখ 
চদশত হশব। এইভযাশব ৩ মযাস অবচধ সিংিষি্ িিযা রযায়। এছযাড়যা মূল চশিড়চট কভজযা বযাচলশত বযা িযাশিি গুশড়যাশত 
কিশখ শুিশনযা, িযাডিযা ও অন্িযাি জযায়গযায় সিংিষি্ িিযা রযায়।    

ওরচধ গু্ঃ
ইহযাশত প্রিুি পচিমযাশ্ চবচভন্ন িিম খচনজ করমনঃ পটযাচশয়যাম, ি্যালচসয়যাম, ম্যাগশনচসয়যাম প্রভৃচতি উপচস্চত কদখযা 
রযায়। এই ফসশল সশর্ষি কতল েযাশি বশল হর্ষ-র্ষযা চিশ – এি অ্যাচটি-ব্যািশটচিয়যাল ধবচশটি্ও কদখযা রযায়। মূত্রনযালীি 
সিংক্রম্, িযাচশ, ব্রঙ্যাইচটস, টচসিল কবশড় রযাওয়যা প্রভৃচত কিযাশগি উপশশম এই ফসল ব্বহযাি িিযা হয়। 

সযাইনযাশস আক্রযান্ত কিযান ব্চক্ত রচদ অজযাশন্ত চনয়চমত ভযাশব ইহযা কখশত েযাশি তযাহশল এই উচভিদ তযাি উপশি 
ম্যাচজশিি মত িযাজ িশি।  
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৪। লযাবলযাব চবন
আবহযাওয়যা ও জলবযায়ুঃ
লযাবলযাব চবন চবচভন্ন জলবযায়ু অচিল করমন শুষ্, আধযা-
শুষ্, উপ-গ্ীষ্মমডিলীয় এবিং আর্্ষ, শরখযাশন তযাপমযাত্রযা ২২ 
চিচগ্ কসচটিশগ্ি কেশি ৩৫ চিচগ্ কসচটিশগ্ি েযাশি, চনিু 
জচম, উঁিুজচম এবিং চবচভন্ন ধিশ্ি মযাচট রযাি pH ৪.৪ 
কেশি ৭.৮ পর্ষন্ত হয় এই ফসশলি জন্ আদশ্ষ। এচট 
বযায়ুমণ্ডলীয় নযাইশ্যাশজনশি প্রচত কহক্টশি ১৭০০ কিচজ 
পচিমযাশ্  চস্িীিৃত িিশত পযাশি। এি ফসশলি 
অবচশটিযািংশ মযাচটশত ধজব পদযাে্ষ চমচশশয় তযাশি সমৃদ্ধ 
িিশত পযাশি। এচট এিচট খিযা সহনিযািী  ফসল এবিং 
সীচমত বৃচটিপযাত সহ শুষ্ জচমশত ভযাল হয়। এই ফসল 
বপশনি উপরুক্ত সময় জুলযাই-আগস্ট । তুলনযামূলিভযাশব 
শীতল মিসুম (তযাপমযাত্রযা ১৪-২৮ চিগ্ী কসঃ পর্ষন্ত) এই 
ফসশলি জন্ জরুিী। এচট কছযাট চদনগুচলশত (১১-১১.৩০ ঘটিযা ধদশঘ্ষ্ি চদন) ফুল কফযাটযাশনযা শুরু িশি এবিং বসন্ত 
পর্ষন্ত অচনচদ্ষটিিযাশলি জন্ অব্যাহত েযাশি। 

চবস্তযািঃ
সযাধযাি্ ভযাল ফসল কপশত বর্ষযাি কশশরি চদশি এই বীজ বপন িিযা হয় এবিং বপন িিযাি আশগ বীজ কমযাটযামুচট 
২ ঘটিযা গিম জশল চভচজশয় িযাখশত হশব। পচিশবশশি তযাপমযাত্রযা কমযাটযামুচট ২৫০ কসচটিশগ্ি েযািশল বপন িিযাি 
২ কেশি ৪ সপ্তযাশহি চভতশি বীজ অঙু্চিত হয় এবিং অঙু্শিযাদ্গশমি হযাি সযাধযাি্ত কবশীই হয় প্রযায় ৮৫ - ৯৫% 
পযাওয়যা রযায় এবিং এই বীজ ২ - ৩ বছশিি জন্ িযার্ষিি েযাশি। 

ফসল কিযাপ্ঃ 
জচমি মযাচট খুব ভযাল িশি ঝুশিযাঝুশিযা িশি প্রস্তুত িিশত হশব। ঝযাচট বযা ঝযািড়যা ধিশ্ি প্রজযাচতি জন্ কবি এবিং 
দুচট কবশিি মযাশঝি খযাল খনন িিশত হশব জল বযাি হশয় রযাবযাি জন্। দচষি্ এবিং মধ্ ভযািশত, এচট িযাচগ এবিং 
কজযায়যাি এি সযাশে চমরি ফসল চহসযাশব িযার িিযা হয়। বীজগুচল িযাচগ বযা কজযায়যাশিি মশধ্ ১.০ চমটযাি ব্বধযাশন বপন 
িিযা হয়।   

অপি কর লতযাশন প্রিৃচতি প্রজযাচত আশছ তযা সযাধযাি্ত বযাচড়ি উশিযাশন বযা বযাস্তুজচমি আশপযাশশ বপন িিযা হয়। 
জুন-জুলযাই মযাশস ৪৫-৬০ কসচম. ব্যাশসি গত্ষ কিশট সবুজ পযাতযা এবিং কভজযা কগযাবি চদশয় পূ্্ষ িিশত হশব। সযািশি 
২-৩  সপ্তযাহ ধশি সচিিভযাশব পিযাশত হশব। গশত্ষি উপচিভযাশগ মযাচট চদশয় আবৃত িশি চদশয় প্রচতচট গশত্ষ ৩ কেশি 
৪ চট বীজ বপন িশি চদশত হশব। রযাশত ভযাশলযা িশি লচতশয় ঊিশত পযাশি কসজন্ প্রচতচট গশত্ষ এিচট িশি বযাঁশশি 
িচচি চদশত হশব এবিং পুশিযা জযায়গযাচটশত মযািযা বযাচনশয় চদশত হশব। 

সযাধযাি্ত খযাঁচট ফসশলি জন্ প্রচত কহক্টশি ২০-২৫ কিচজ বীশজি প্রশয়যাজন হয়।

মশন িযাখশত হশব বীজ বপন িিযাি আশগ অবশ্ই কশযাধন িশি চনশত হশব। বীজ কশযাধশন িযাশব্ষশডিচজম বযা চেিযাম 
ব্বহযাি িিশল প্রচত কিচজ বীশজ ২ গ্যাম পচিমযা্ চমচশশয় ২৪ ঘণ্যা ধশি বীজ কশযাধন িিশত হশব বযা রচদ 
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্যাইশিযািযািমযা চভচিচি র্ব্ ব্বহযাি িিযা হয় তযাহশল 
প্রচত কিচজ বীশজ ৪ গ্যাম পচিমযা্ ব্বহযাি িিশত হশব 
আি রচদ চসউশিযাশমযানযাস ফু্শিযাশসসি ব্বহযাি িিযা হয় 
তযাহশল প্রচত কিচজ বীশজ ১০গ্যাম পচিমযা্ ব্বহযাি 
িিশত হশব।  

জলশসিঃ
বপশনি সযাশে সযাশেই কসি চদন এবিং তযািপশি তৃতীয় 
চদশন “জীবন কসি” অে্ষযাৎ সিযাসচি বীশজি গশত্ষ কসি 
প্রদযান িিশত হশব। মযাচট এবিং জলবযায়ুি অবস্যাি উপি 
চনভ্ষি িশি ৭ কেশি ১০ চদশনি ব্বধযাশন চনয়চমত কসি 

প্রদযান িশি করশত হশব অঙু্শিযাদ্গম পর্ষন্ত। এই ফসশলি কষিশত্র ফুল এবিং শুঁচট গিশনি পর্ষযায় অত্ন্ত গুরুত্বপূ্্ষ 
এবিং এই সময় কসি আবশ্ি। জলশসশিি সময় কখয়যাল িযাখশত হশব রযাশত জল জচমশত জশম নযা রযায়। ফসল 
উৎপযাদন পর্ষযাশয় রচদ বযাতযাশস অচধি পচিমযাশ্ আর্্ষতযা েযাশি তযাহশল ০.৫% কিচসএল (KCL) ০.৫ শতযািংশ হযাশি 
পযাতলযা ক্রে চহসযাশব প্রশয়যাগ িিশত হশব।   

িীটপতঙ্ এবিং কিযাগ ব্বস্যাপনযাঃ 
এচফিস, শপযাি কবযািযাি এবিং পযাতযা খযাওয়যাি শুঁশয়যাশপযািযা লযাবলযাব চবন বযা এই কিযাচলশিযাস চবশনি প্রধযান শত্রু। 
কিযাগগুচলি মশধ্, শসিশিযাসশপযািযা পযাতযা কছযাপ এবিং িযাইশজযািটচন উইল্ট সব্ষযাশপষিযা গুরুতি। 

লযাবলযাব চবন িযার পদ্ধচতি চিছু উশলেখশরযাগ্ ধবচশটিঃ
সযাধযাি্ বযাগযাশনি মযাচট এমনচি মযাচট রচদ খুব ভযাশলযা নযাও হয় 
চিন্তু জল চনিযাচশ ব্বস্যা ভযাল েযািশল এই ফসল খুব সহশজই 
কবশড় ওশি। ২৮ কেশি ৩০ চিগ্ী কসচটিশগ্ি তযাপমযাত্রযা লযাবলযাব 
চবনস্ -এি কবশড় ওিযাি সব্ষযাশপষিযা আদশ্ষ তযাপমযাত্রযা হশলও এই 
ফসল ৯ চিগ্ী শীতল তযাপমযাত্রযা সহ্ িিশত পযাশি। এই ফসল 
উষ্ণ ছযায়যারুক্ত এবিং অচধি আর্্ষ মৃচতিিযায় ভযাশলযা কবশড় ওশি। 
িযাশরি জচমশত জল-চনস্যাশশনি সচিি ব্বস্যা িযাখশত হশব ও 
জচম উচ্চ ধজববস্তু স্ন্ন েযািশত হশব এবিং মযাচটি pH ৫.৫ 
কেশি ৬ এই ফসল িযাশরি উপরুক্ত। এই বীশনি িশয়ি ধিশ্ি 
প্রজযাচত খিযা সহনশীল। এই বহুবর্ষজীচব ফসলচট খিযা সহনশীল 
হশলও অত্যাচধি শীত সহ্ িিশত পযাশি নযা, ইহযা সব্ষচনম্ন 
৭০কসচটিশগ্ি - ১০০কসচটিশগ্ি তযাপমযাত্রযা সহ্ িিশত পযাশি।  
এই লযাবলযাব বযা হযায়যাচসন্থ চবন সযাধযাি্ত উষ্ণ বযা নযাচতশীশতযাষ্ণ 
অচিশল িযার িিযা হয় এবিং এই ফসশলি অশনিধিশ্ি প্রিযািশভদ 
আশছ রযাি চভতশি পচি্ত গযাশছি উচ্চতযা ৬০ কসচম কেশি ২ চমটযাি হশত পযাশি। তযাই অচিল অনুরযায়ী রযািযা িযার 
িিশব তযাশদি চিি িশি চনশত হশব তযািযা কিযান প্রজযাচত বীজ কিযাপ্ িিশব। এই গযাছ দ্রুত বধ্ষনশীল, শিযাপশ্ি 
৭০ কেশি ১২০ চদশনি চভতশিই অঙু্চিত িযািযা কেশি ফসল কতযালযা রযাশব। মযাচটি চিছু ব্যািশটচিয়যাি সযাশে এই 
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ফসশলি এিটযা অভুিত স্ি্ষ চবদ্মযান কর িযািশ্ এইসযাব ব্যািশটচিয়যা চশিশড় এিধিশনি অবু্ষদ সৃচটি িশি রযা 
বযাতযাশসি ভযাসমযান নযাইশ্যাশজন কি সিংচস্ত িশি আি তযা শুধু এই ফসলচটশিই নয় আশপযাশশি ফসলগুচলশিও  
কবশড় উিশত সহযায়তযা িশি। 

ফসল কতযালযাঃ
শুঁচটগুচল গযাশছ পুশিযাপুচি শুচিশয় কগশল গযাছ কেশি তুলশত হশব। শুিশনযা কখযারযা ছযাচড়শয় মটিশুচট পচিষ্যাি িশি 
চনশত হশব। সচব্ চহশসশব ব্বহযাশিি উশদেশশ্ সপ্তযাশহ এিবযাি িচি ফসল বযা শুঁচট কতযালযা করশত পযাশি। 

৫। চলমযা চবন
ব্্ষনযাঃ

চলমযা চবন এিপ্রিযাি শুঁচটজযাতীয় উচভিদ রযা তযাশদি শুঁচটি জন্ 
িযার িিযা হয় এবিং সযাধযাি্ত শযািসচব্ি আিযাশি খযাওয়যা হয়। 
চলমযা মটিশুচটি ধবজ্যাচনি নযাম 'কফশজযালযাস লুনযাটযাস'। এই চলমযা 
চবন 'মযাখন চবন, 'হযাবযা  চবন’, 'পযালযাি চবন’, 'বযাম্ষযা চবন’, 'গযাচফন 
চবন এবিং 'চহবযাট্ষ চবন’ নযাশম পচিচিত। এই চবন অত্ন্ত পুচটিিযািি 
এবিং সযাধযাি্ত দুচট আিযাশি কদখযা রযায়। এই দুচট আিযাশিি 
মশধ্ বড় আিযাশিি চবনচট প্রেম আচন্দশজ জশমেচছল বশল মশন 
িিযা হয় আি কছযাট অিংশচট ৮০০ চরিস্টযাব্দ কেশি কমশসযাশমচিিযাশত 
জমেযাশত কদখযা কগচছল। এই চলমযা চবশন এমন এিধিশনি স্যাদ 
েযাশি রযা ইহযাশি চবচভন্ন ধিশ্ি খযাবযাশি ব্বহযাশিি জন্ আদশ্ষ 
িশি কতযাশল। 

এই চলমযা চবনস্ , “মযাখন চবনস্ ”, “চসভযা চবনস্ ”, “বযাম্ষযা চবনস্ ”, 
“মযাদযাগযাস্যাি চবনস্ ” এবিং “ি্যাশিযাচলনযা চবনস্ ” নযাশমও পচিচিত।

চলমযা চবশনি ইচতহযাসঃ
চবচভন্ন তে্ কেশি রযানযা রযায় কর এই চলমযা চবশনি িযার কপরুশত চরিশটিি জশমেি ৬০০০ বছি আশগ কেশি শুরু 
হশয়চছল। ইউশিযাশপি অচভরযাত্রীিযা কপরুি িযাজধযানী চলমযাশত এই চবন-এি  আচবষ্যাি িশিচছশলন, তযাই এি নযামিি্ 
হশয়চছল 'চলমযা'। তযািযা লষি্ িশিচছশলন কর চবচভন্ন প্রজযাচতি চলমযা চবন মধ্ আশমচিিযা, দচষি্ আশমচিিযা এবিং 
ি্যাচিচবয়যান অচিশল উৎপন্ন হয়। চলমযা চবন দীঘ্ষ সমশয়ি জন্ সিংিষি্ িিযা রযায়, তযাই কপেনীয় অচভরযাত্রীিযা ১৫০০ 
শতযাব্দীশত জযাহযাশজ ভ্রমশ্ি সময় তযাশদি মজুত িিযা খযাদ্ভযাণ্ডযাশিি উপযাদযান চহশসশব এচটশি আদশ্ষ বশল মশন 
িশিচছল। পিবত্ষীিযাশল এই চলমযা চবশনি িযার আচরিিযা এবিং এচশয়যাশত শুরু হশয়চছল আি উচনশ শতশি স্ূ্্ষ 
মযাচি্ষন রুক্তিযাশ্রে চলমযা চবশনি িযার ছচড়শয় পশড়চছল।  

চলমযা চবশনি প্রিযািশভদঃ  
সমশগ্ চবশর্ কর প্রধযান দু-ধিশ্ি চলমযা চবন পযাওয়যা রযায় কসগুশলযা হলঃ   

১. ঝযাচট চলমযা চবন (বুশ চলমযা চবন) : ঝযাচট বযা বুশ বযা গুল্ম চলমযা চবন খুব ফলনশীল প্রজযাচতি এবিং ইহযাি বীজ 
খুব বড় হয়। শীশতি কশশর বীজ বপন িিশত হয়। বীজ বপন িিযাি আশগ কখয়যাল িযাখশত হশব কর বীজ রযাশত 
খুব কবচশ সময় ধশি জশল চভচজশয় নযা িযাখযা হয় িযাি্ তযাশত অঙু্শিযাদ্গশমি কিযানিিম সহযায়তযা হয় নযা। ঝযাচট 
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চলমযা চবন িযার িিযা খুব সহজ। এচট মযাখশনি স্যাদরুক্ত শুঁচট উৎপযাদন িশি রযা পুশিযা শুিশনযা হশয় কগশল মুশক্তযাি 
ন্যায় সযাদযা িশঙি হশয় রযায়। এই প্রজযাচতি চবন কছযাট বীজরুক্ত ও ২ ফুট পর্ষন্ত ল্বযা হয় এবিং অপি প্রজযাচত কেশি 
তযাড়যাতযাচড় ফলন কদয়। উপরুক্ত পচিশবশশ সযাধযাি্ত বীজ কিযাপ্ িিযাি ৬০-৮০ চদশনি মশধ্ ফসল উিশত শুরু 
িশি। 

২. লতযাশন চলমযা চবনস: লতযাশন বযা কমরু চলমযা চবশনি 
শুঁচট সযাধযাি্ত ৪১/২ ইচচি পুরু হয় এবিং ইহযাও উচ্চ 
ফলনশীল রচদও ঝযাচট বযা গুল্ম চলমযা চবশনি কেশি দীঘ্ষ 
মিসুম প্রশয়যাজন। এই প্রজযাচতি চবন কবশড় ওিযাি জন্ 
কবড়যা বযা মযািযাি দিিযাি হয়। এই প্রজযাচতি চলমযা চবশনি 
বীজগুচল িমপশষি 6 ইচচি দূশি দূশি কিযাপন িিশত 
হশব এবিং সযাচি কেশি সযাচিি দূিত্ব িমপশষি 36 ইচচি 
িযাখযা উচিত। এই চলমযা চবনস, ঝযাচট চলমযা চবশনি তুলনযায় 
কবচশ স্যাদরুক্ত হয়। এই প্রজযাচতি চবনস্  এি বীজ বড় 
হয় এবিং গযাছচট ১০-১২ ফুট পর্ষন্ত ল্বযা হশত পযাশি। 
উপরুক্ত পচিশবশশ সযাধযাি্ত বীজ কিযাপ্ িিযাি ৮৫-৯০ 
চদশনি মশধ্ ফসল উিশত শুরু িশি। 

ফসল কিযাপ্ঃ 
জচম - কিৌর্জ্জ্বল জচম চলমযা চবন িযাশরি জন্ সশব্ষযাতিম, আিংচশি ছযায়যারুক্ত গযাছ বৃচদ্ধ কপশলও  ফসল পচিপূ্্ষ ও 
আশযানুরূপ হশব নযা। জজব পদযাে্ষ সমৃদ্ধ ঝুশিযা ও ভযাল জল চনষ্যাচশত হশত পযাশি এমন জচমত চলমযা চবন িযাশরি 
পশষি উপরুক্ত। মযাচটি pH –এি পচিমযাপ ৬ কেশি ৬.৮ এি মশধ্  েযািযাটযা চলমযা চবন িযাশরি পশষি সশব্ষযাতিম । 
বীজ কেশি িযািযা ধতিীি জন্ মযাদযাি কবিচট আশগ কেশিই পুিযাশনযা িশ্যাটি সযাি চদশয় ধতিী িিশত হশব। শর 
মযাচটশত নযাইশ্যাশজশনি পচিমযা্ কবচশ বযা কর জচমশত সবুজ সযাশিি জন্ ফসল সশবমযাত্র উৎপযাদন িিযা হশয়শরে 
কসখযাশন চলমযা চবন কিযাপ্ নযা িিযাই উচিত এশত সবুজ পযাতযাি ঝযাড় হয়শতযা ধতচি হশব তশব চবশনি পচিমযা্ কবচশ 
হশবনযা।  

কিযাপ্ সময় - চলমযা চবন এিচট এমন ফসল রযা ৬0 চিগ্ী কেশি ৭0 চিগ্ী ফযাশিনহযাইট (কমযাটযামুচট ১৫০ - ২০০ 
কসলচসয়যাস)  তযাপমযাত্রযাি মশধ্ সবশিশয় ভযাল বৃচদ্ধ পযায়। শীশতি কশশর চদশি রখন মযাচটি তযাপমযাত্রযা িমপশষি ৫ 
চদশনি জন্ কমযাটযামুচট ৬৫ চিগ্ী ফযাশিনহযাইট (১৮০কসলচসয়যাস) বযা তযাি কবচশ রখন েযাশি কসই সমশয় চলমযা চবন 
বপন িিযা কশর িশি কফলযা জরুিী। শীত কশর হবযাি ২ বযা ৩ সপ্তযাহ আশগ কেশিই প্যাশিশট চলমযা চবশনি িযািযা 
ধতচি িিযা শুরু িিযা শুরু িশি চদশত হশব এবিং শীত কশশরি ৩ – ৪ সপ্তযাহ পি িযািযাগুচল বযাগযাশন কিযাপ্ িশি 
চদশত হশব। সযাধযাি্ত বসন্তিযাশল চলমযা চবনস্  শিযাপ্ িিযা হয়।

কিযাপ্ এবিং ব্বধযান – জচমশত ১১/২ কেশি ২ ইচচি গভীি গত্ষ িশি চলমযা চবন বপন িিশত হশব। ঝযাচট চলমযা 
চবশনি কষিশত্র এিচট িযািযাি সযাশে অপি িযািযাি দূিত্ব ৩ কেশি ৬ ইচচি ব্বধযান কিশখ কিযাপ্ িিশত হশব আি 
সযাচি কেশি সযাচিি দূিত্ব ২৪ কেশি ৩০ ইচচি হশত হশব। আবযাি কপযাল বযা লতযাশন চলমযা চবন ৬ কেশি ১০ ইচচি 
ব্বধযাশন কিযাপ্ িিশত হশব এবিং এই পজযাচতি কষিশত্র সযাচি কেশি সযাচিি দূিত্ব ৩০ কেশি ৩৬ ইচচি হওয়যা 
সশব্ষযাতিম। এই প্রযাজযাচতি চবনস্  এি কষিশত্র মযাঁিযাি বুবস্যাি িিশত হশব। উৎপযাচদত িযািযাি চভতি কেশি অনুব্ষি ও 
দুব্ষল িযািযা গুচলশি তুশল কফশল চদশত হশব।  
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সযােী ফসল - ভুট্যা, আলু প্রভৃচত ফসশলি সযাশে গুল্ম বযা ঝযাচট চলমযা চবন িযার িিযা রযায় এবিং কমরু চলমযা চবন, ভুট্যা 
স্যািশলট িযানযাি চবন, সূর্ষমুখী প্রভৃচত ফসশলি সযাশে িযার িিযা রযায় চিন্তু িখনই কপঁয়যাজ, চবট ইত্যাচদ ফসশলি 
সযাশে কিযাপ্ িিশবন নযা। 

জলশসি এবিং সযািঃ
সমভযাশব আর্্ষ এবিং উপরুক্ত জলশসিরুক্ত মযাচটশত চলমযা চবনগুচল তযাশদি কবশড় ওিযাি আদশ্ষ পচিশবশ পযায়। চলমযা 
চবন বীজ বপশনি সময় মযাচটি আর্্ষতযা খুব কবচশ হশল বীশজ ফযাটল ধশি ফশল সচিিভযাশব অঙু্শিযাদ্গম হয়নযা। 
কিযাপশ্ি আশগ বীজ আগযাম জশল চভচজশয় িযাখযা উচিত নয় আবযাি বীজ কিযাপশ্ি পশি অচতচিক্ত জল কদওয়যা ও 
উচিত নয়। ফুল ও শুঁচট গিশনি সময় মযাচট সমযানভযাশব আর্্ষ িযাখশত হশব। ফুল এবিং শুচট গিশনি সময় বৃচটি বযা 
উপি কেশি গযাশছ জল চদশল ফুল এবিং সদ্ ধিযা শুচট গযাছ কেশি ঝশি পড়যাি সম্ভযাবনযা েযাশি।  

এই চলমযা চবনস্ -এি কষিশত্র সব্ষযাশপষিযা উতিম সযাি হল বযাগযাশনি িশ্যাটি সযাি, এশদি অচতচিক্ত নযাইশ্যাশজশনি 
প্রশয়যাজন হয় নযা। এচট মযাচটি জীবযা্ুগুচলি সযাশে পযািপেচিি চবচনময় স্যাপন িশি এবিং তযা করশহতু নযাইশ্যাশজন-
চফচ্সিং ব্যািচটচিয়যা কসজন্ প্রশয়যাজনীয় নযাইশ্যাশজন কস মযাচটশতই কপশয় রযায়। তযাই চলমযা চবনস্  এি কষিশত্র সবুজ 
সযাি বযা নযাইশ্যাশজন সমৃদ্ধ সযাি ব্বহযাি কেশি চবিত েযািযা খুব জরুিী।      

পচিির্ষযাঃ
বড় চলমযা চবশনি বীজ ভযালভযাশব ির্ষ্ িিযা হয়চন এমন 
মযাচটশত চশিড় িযালনযাি সময় বযাধযা কপশত পযাশি; তযাই 
বীজগুচল বপশনি সময়, বযাচল, ভযাচম্ষিুলযাইট বযা পচিবশত্ষ 
চপটমস-ভযাচম্ষিুলযাইট  চমরি্ চদশয় বীজগুচল ভযালভযাশব 
আবি্ িশি কদওয়যা জরুিী এবিং এই চশিড় িযালনযাি 
সমস্যা সমযাধযাশন চবনস্  এি িযািপযাশশ ির্ষ্ িিযা জরুিী। 
চবন চভশজ কগশল তযাশদি ব্বহযাি নযা িিযাই ভযাল িযাি্ 
ঐ সমশয় ইহযা  ছত্রযাশিি বীজ ছড়যাশত পযাশি। গত এি 

বযা দুই বছশি কর জচমশত কলটুস, শস্যায়যাশ, ব্রিচল, ব্রযাশসলস ্রেযাউটস, বযাঁধযািচপ, ফুলিচপ িযার হশয়শছ এমন 
প্টগুচলত ব্বহযাি িিযা উচিৎ িযাশরি জন্ ।   

কপযািযামযািড়ঃ
চবনস্ , এচফিস, চবন চবটলস, চফ্ চবটল, চলফহপযাি দ্যািযা আক্রযান্ত হশত পযাশি। শহযাসপযাইপ চদশয় কতযাশড় জল চদশয় 
অেবযা িীটনযাশি সযাবযাশনি র্ব্ দ্যািযা চনয়ন্ত্রন িিযা করশত পযাশি। চিম এবিং অন্যান্ উপর্ব অনুসন্যান িশি এবিং 
চপশর চদশত হশব। এচফিস এি মযাধ্শম,  চবশন কমযাজযাইি ভযাইিযাস ছড়যাশত পযাশি। বযাগযানচট পচিষ্যাি এবিং আগযাছযামুক্ত 
িযাখশত হশব রযাশত ষিচতিযািি িীটপতঙ্ বযাগযাশন বযাড়শত নযা পযাশি।   

কিযাগঃ
চলমযা চবন – এ প্রধযানত ধ্বসযা, শমযাজযাইি এবিং অ্যানথ্যািশনযাজ কিযাগ দ্যািযা সিংক্রযাচমত হশত পযাশি। এই কষিশত্র প্রধযান 
হল কিযাগ প্রচতশিযাধী জযাত কিযাপ্ িিযা। বযাগযান পচিষ্যাি এবিং আগযাছযা, জলযা-জঙ্ল মুক্ত িযাখশত হশব। চভশজ েযািযা 
অবস্যায় গযাছ িখনই ধিযা উচিত নয় এি ফশল ছত্রযািজচনত সিংক্রম্ এড়যাশনযা করশত পযাশি। শিযাগযাক্রযান্ত গযাছপযালযা 
তুশল কফলশত হশব, এগুচল এিচট আলযাদযা িযাগশজি ব্যাশগ কিশখ তযাশদি কফশল চদশত হশব। চশম অশনিগুচল 
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মযাচটজচনত-শিযাগ সিংশবদনশীল; চলমযা চবশনি িযার ঘুচিশয় ঘুচিশয় িিশত হশব রযাশত তযািযা এিই স্যাশন প্রচত চতন 
বছশি কবচশ নযা িযার হয়, তশব মযাচটজচনত কিযাগ হ্যাস পযাশব।   

চলমযা চবশনি সিংগ্হ ও সিংিষি্ঃ
সিংগ্হ – উপরুক্ত পচিশবশ বযা আবহযাওয়যাশত গুল্ম বযা ঝযাচট চলমযা চবন, শিযাপশ্ি ৬০ কেশি ৮০ চদশনি চভতশি 
ফসল িযাটযাি জন্ প্রস্তুত হশয় রযাশব; শমরু বযা লতযাশন চলমযা চবন কিযাপশ্ি ৮৫ কেশি ৯০ চদন পশি ফসল িযাটযাি 
জন্ প্রস্তুত হশয় রযাশব। শুঁচট রখন কমযাটযা এবিং দৃঢ় হশব তখন তযা চনশত হশব। বীজ পচিপক্ক হশল, গযাছচট মযািযা 
রযাশব। ঝযাচট চলমযা চবন এিচট মিসুশম ২ - ৩ বযাি ফসল চদশত পযাশি।    

সিংিষি্ -  কখযাসযা ছযাড়যাশনযা চলমযা চবন এি সপ্তযাশহি জন্ চরিশজ িযাখযা রযায়। শখযাসযাশুদ্ধ  চলমযা চবন ৩ মযাস পর্ষন্ত 
চহমযাচয়ত িিযা রযায়। শুিশনযা কখযাসযারুক্ত চলমযাগুচল ১০ কেশি ১২ মযাস ধশি শীতল, শুিশনযা জযায়গযায় সিংিষি্ িিযা 
করশত পযাশি। 

৬। স্যািশলট িযানযাি চবনস্  বযা ক্যাইচ্বিং চবনস্ ঃ
কদশশ-চবশদশশ চবনস্ -এি চবচভন্ন প্রজযাচত হয়। প্রযায় সব ধিশনি চবনস্ ই তযাি ফুল ও শুঁচটি সুন্দি িশঙি জন্ 
প্রশিংচসত। চবনস্  মযাত্রই চশ্ব জযাতীয় উচভিদ এবিং ফ্যাশবচস কগযাশত্রি হয়। চবশদশশ িখনই শুধুমযাত্র ফশলি জন্ 
চবনস্  লযাগযাশনযা হয় নযা, বযাগযাশনি কশযাভযা বৃচদ্ধি চবরয়চটও গুরুত্ব পযায়। চবনস্ -এি ইতযাচলয় প্রজযাচতচট বড়ই অভুিত। 
এশদি শুঁচট হয় কবগুচন িশঙি, পযাতলযা ও আঁশ চবহীন। এমনচি িযাণ্ডযা আবহযাওয়যা সহ্ িিশতও সষিম এই জযাতচট 
অে্ষযাৎ নযানযা ধবচিশত্র্র পূ্্ষ। এই জযাশতি চবনস্  ৬০ চদশনি মশধ্ ফসল কদয় রযা সযাধযাি্ভযাশব কবগুচন িশঙি লতযাশনযা 
চবনস্  চহসযাশব অচধি পচিচিত। তশব সবশিশয় পচিচিত চবনস্  হল সবুজ িশঙি শুঁচট চবচশটি স্যািশলট িযানযাি চবন। 
এই ধিশ্ি চবনস্  – এি চিছু চবশশর ধবচশটি হলঃ

ি) চবনস্  গযাছ িখনই ২ ফুশটি কবচশ ল্বযা হয় নযা এবিং মুশিযা ভচত্ষ ফসল কদয় তশব তযা চনভ্ষি িশি কিযান 
জযাশতি চবনস্  বযাছযা হশয়শছ সবুজ, হলুদ নযা কবগুচন তযাি উপি।

খ) অচধিযািংশ চবনস্ -এি পচি্ত শুঁচট ৬-৮ ইচচি ল্বযা হয় তশব আমিযা আশগই ফসল সিংগ্হ িিশত পযাচি, 
তখনও এি স্যাদ ভযালই হয়।

 সবুজ লতযাশনযা চবনস্   হলুদ লতযাশনযা চবনস্   শবগুচন লতযাশনযা চবনস্ 

আপচন রচদ স্যািশলট িযানযাি চবন লযাচগশয় েযাশিন তশব জযানশবন আপচন এিচট কভযাজ্ অলঙ্যাচিি গযাছ লযাচগশয়শছন। 
হ্যাঁ, এটযা চিি ! এচট ফুশলি ও সবচজি গযাছ চহসযাশব কবশড় ওশি। শবশ দযাি্ নযা ? 
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স্যািশলট িযানযাি চবন ও িযানযাি চবশনি অন্যান্ প্রজযাচত খুব সহশজই কবশড় ওশি। এচট খুব দ্রুত বৃচদ্ধ পযায়, শিযানও 
এিচট মিসুশম ১০ ফুট পর্ষন্ত কবশয় উিশত পযাশি। এই গযাছ সুন্দি লযাল ও সযাদযা িশঙি প্রযািুশর্ষ ভিযা ফুল উৎপন্ন 
িশি, চভতশি পযাতযাি পুরু আস্তি্ েযাশি। 

এই স্যািশলট িযানযাি চবন, শবড়যা, জযাচল বযা মযািযা, বযাঁশশি িচচি, অেবযা অন্ কিযানও ধিশনি অবল্বশনি সযাহযাশর্ 
কবশড় উিশত পযাশি।

ফুশলি িিং – লযাল

ফুল কফযাটযাি সময় – জুন কেশি আগটি

গযাশছি চবস্তযািঃ 
বীজ কেশি এই গযাছ হয়। অঙু্শিযাদ্গম হয় দ্রুত। গিম মযাচটশত এিযা এি সপ্তযাশহি মশধ্ কবচিশয় পশড়। শীশতি 
কশশরি চদশি বযাগযাশন সিযাসচি এই বীজ বপন িরুন, তশব নযাস্ষযািীশতও এি িযািযা ধতচি িিযা রযায়। 

অঙু্শিযাদগশমি সময়ঃ  
১০-১৫ চদন।

িীভযাশব ফলযাশত হয়ঃ

এই গযাছ বড় িশি কতযালযা খুবই সহজ। শিৌশর্যাজ্জ্বল আবহযাওয়যা কমযাটযামুচট ৬০ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট (১৬ চিচগ্ 
কসচটিশগ্ি) তযাপমযাত্রযায় স্যািশলট িযানযাি চবশনি জন্ উপরুক্ত। এই গযাছ খুব কদযাঁআশ মযাচট পছন্দ িশি। বপশনি 
আশগ মযাচটশত ধজবসযাি চমচশশয় িযাখশল তযা গযাশছি বৃচদ্ধশত সযাহযার্ িশি। 

তশব কবশয় ওিযাি জন্ এই গযাশছি কিযানও চিছুি প্রশয়যাজন হয়। তযাই এশদিশি কবড়যা বযা জযাচলি িযাছযািযাচছ লযাগযাশত 
হশব। এই গযাছশি কদখশত আির্ষনীয় িিশত, ফুশলি কশযাভযা তুশল ধিযাি কষিশত্র জযাচল সবশিশয় ভযাল উপযায়। ফুল 
কফযাঁটযাি সময় কপচিশয় কগশল জযাচল কেশি চবনস্  সিংগ্হ িিযা রযায়। শবচশিভযাগ সময় সবচজ বযাগযাশন কবড়যা ও বযাঁশশি 
খঁুচট ব্বহযাি িিযা হয়। 

স্যািশলট িযানযাি চবনস্ ঃ
এই গযাশছি বৃচদ্ধশত প্রিুি পচিমযাশ্ জল ও সযাি চদশত হয়। গযাশছি সশব্ষযাচ্চ বৃচদ্ধি জন্ গযাশছি দুই-ই প্রশয়যাজন 
হয়। ফুল কফযাঁটযাি সমশয়ি চিি আশগ আশগ ফুল কফযাঁটযায় সযাহযার্ িিশত অচধি মযাত্রযায় ফসফিযাস সমৃদ্ধ সযাি 
প্রশয়যাশগি প্রশয়যাজন আশছ।   
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চবশশরভযাশব মশন িযাখশত হশব গযাছ রখন কছযাট েযাশি তখন গযাশছি িযািপযাশশি আগযাছযা সবসময় পচিস্যাি িযাখশত 
হশব। এিবযাি উপশি কবশয় উিশত শুরু িিশল, আগযাছযা, প্রশয়যাজনীয় সূশর্ষি আশলযায় বযাধযা ধতচি িিশত পযাশি নযা 
তশব তযািযা আর্্ষতযা ও পচিশপযারি পদযাশে্ষি জন্ লড়যাই িযাচলশয় রযায়। গযাশছি িযািপযাশশ পুরু মযালচ্ -এি আস্তি্ 
চদশল ভযাল কদখযায় এবিং তযা আগযাছযাশিও বযাড়শত কদয় নযা। 

সব জযাশতি চবন গযাছই বছশি এিবযাি ফল কদয় এবিং খুব িযাডিযায় সিংশবদনশীল। িযাণ্ডযায় রখন আশযানুরূপ িম 
তযাপমযাত্রযা হয় তখন এশদি কঢশি চদশত হয়। 

বপন ও পচিির্ষযাি আিও চিছু িেযাঃ
y বীজ বড় হওয়যাি িযািশ্ তযা বপন িিযা সহজ।

y ঘশিই িযািযা ধতচি িরুন বযা বযাইশি সিযাসচি বপন িরুন, বীশজি অঙু্শিযাদগশমি জন্ উষ্ণ         
  তযাপমযাত্রযাি প্রশয়যাজন হয়।

y ঘশি িযানযাি চবনস্ -এি িযািযা ধতচি িিযা হশল অঙু্শিযাদ্গম দ্রুত হয় ও তযাি হযািও কবচশ হয়। 

y এচপ্রশলি কশর কেশি কম মযাশসি শুরুি চদশি পযাশত্র ৪ কসচম. বযা কদড় ইচচি গভীিতযায় এিচট চবনস্ -  
  এি বীজ বপন িরুন। শখয়যাল িযাখশবন ৩ ইচচিি ওই পযাত্র করন চমরিসযাশি ভচত্ষ েযাশি।

y ৩ সপ্তযাহ পশি সদ্জযাত িযািযাচট বযাইশি কিযাপ্ িরুন। তশব বযাইশি কিযাপশ্ি চিছুচদন আশগ   
  িযািযাচটশি িযাণ্ডযা পচিশবশশ িযাখুন। 

y চবনস্ -এি লতযাি জন্ বযাইশি বপশনি আশগ অবল্বশনি ব্বস্যা িিশত হশব। 

y ঘশিি পচিবশত্ষ সিযাসচি বযাগযাশন বপন িিযাি উপরুক্ত সময় কম মযাশসি কশশরি দুই সপ্তযাহ ও জুন   
  মযাশসি মযাঝযামযাচঝ। এিচট অবল্বশনি খুঁচট চপছু ৫ কসচম. গভীিতযায় দুচট িশি বীজ বপন িরুন,   
  এভযাশব  ১৫ কসচম. (৬ ইচচি) দূশি দুশি দুচট দুচট িশি বীজ চদন। 

y অঙু্শিযাদগশমি পি অশপষিযািৃত কছযাট ও দুব্ষল িযািযাচটশি অন্ত্র সচিশয় চদন। শদখশত হশব, এবযাি   
  িযািযা চপছু করন এিচট িশি খুঁচট েযাশি। 

y িযানযাি চবনস্ -এ খুব কবচশ জশলি প্রশয়যাজন হয়। 

y গযাছ কেশি চনয়চমত চবনস্  সিংগ্হ িরুন। 

ফুল কফযাঁটযাি সময়ঃ  
গ্ীষ্ম কেশি বর্ষযা। 

চবনস্  সিংগ্হঃ
ফুল ফুঁশট রযাওয়যাি পি চবশনি শুঁচটগুচল জমেযাশত শুরু িশি। খুব িচি অবস্যায় তুলশল শুঁচটগুচল খযাওয়যা রযায়। এিযা 
খুব দ্রুত শক্ত ও দচড়ি মশতযা হশয় রযায়। 

গুরুত্বপূ্্ষঃ
অচধিযািংশ মযানুর শুধুমযাত্র চবন খযাওয়যাি জন্ এই িযানযাি চবনস্  ফলযায়। খযাওয়যাি আশগ চবনস্  অবশ্ই িযান্নযা িশি 
চনশত হয়। ক্রমযাগত চবন তুলশত েযািশল, নতুন ফুল আশস এবিং আিও চবনস্  হয় !  
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িীটপতঙ্, শিযাগশপযািযা ও কিযাগঃ
অচধিযািংশ জযাশতি চবনস্  চিছু প্রজযাচতি িীটপতঙ্, চবশশর িশি গুবশি কপযািযাি কষিশত্র রশেটি সিংশবদনশীল। 
কসচভন, চিয়যাচজনন বযা অন্যান্ িীটপতঙ্ চনশিযাধি ব্বহযাি িশি এি িযার্ষিি চিচিৎসযা িিযা করশত পযাশি। খিশগযাশ, 
চবনস্  ভযালবযাশস ! খিশগযাশ, গযাশছি সদ্ গজযাশনযা নিম পযাতযা খযায়। রচদ আপনযাি এলযািযায় খিশগযাশ েযাশি, তশব 
কবড়যা কদওয়যাটযা কিবল কসৌন্দর্ষ্ নয়, এটযা প্রশয়যাজন। গযাশছি নতুন ও নিম পযাতযা কখশয় খিশগযাশ খুব দ্রুত এিচট 
সযাচিি চবনস্  নটি িশি কফশল। নতুন পযাতযা গজযাশল তযািযা আবযািও চফশি আশস। খিশগযাশশি কিিযাশত কপস্ট কনচটিং-
এি ব্বস্যা িিযা করশত পযাশি। এছযাড়যা চবচভন্ন সূত্র কেশি বযাগযানশি খিশগযাশশি হযাত কেশি বযাঁিযাশনযাি উপযায়গুচল 
কদখযা করশত পযাশি। হচি্, চবনস্ -এি পযাতযা িযামড়যাশত ভযালবযাশস। হচি্, রচদ আপনযাি এলযািযায় সমস্যা হয়, তযাহশল 
িযানযাি চবনস্  সমস্যায় পড়শত পযাশি। এশষিশত্র কবড়যা বযা কপস্ট কনচটিং উপরুক্ত চনয়ন্ত্র্ ব্বস্যা। এছযাড়যা বযাগযানশি 
হচি্ কেশি বযাঁিযাশনযাি অন্যান্ ব্বস্যাগুচল কদশখ কনওয়যা করশত পযাশি।

স্যাঁতস্যাঁশত ও আর্্ষ আবহযাওয়যায় ছত্রযািজচনত কিযাগ প্রযায়শই স্যািশলট িযানযাি চবনস্ -এি কষিশত্র এিচট সযাধযাি্ 
সমস্যা। প্রশয়যাজন অনুরযায়ী কিযানও ছত্রযাি নযাশিযািী ব্বহযাি িরুন। পযাতযা শুিশনযা িযাখশত হশব এবিং ঘন কিযাপ্ 
এচড়শয় িলশল এই ধিশনি কিযাশগি প্রশিযাপ কেশি বযাঁিযা করশত পযাশি।

৭। আচট্ষশিযাি গ্ীন ক্যাব
গিম আবহযাওয়যায় আচট্ষশিযাশিিযা কভযাজ্, বহুবর্ষজীবী বযা চদ্বর্ষজীবী, বসন্তিযাশল ফসল কতযালযাি জন্ সযাধযাি্ত বর্ষযাি 
সমশয় লযাগযাশনযা হয়, এবিং িযাণ্ডযা জলবযায়ুশত বযাচর্ষি ফসল চহসযাশবই কবশড় ওশি। আচদ জমেস্যান ভূমধ্ীয় অচিশল। 
আচট্ষশিযাশি খযাওয়যাি উপশরযাগী সুস্যাদু, শিযামল চশয়যালিযাঁটযা েযাশি এবিং এি বযাগযান সুন্দি িযাখযাি ধবচশটি্ িশয়শছ ( 
কজযান ৪-১১)। বিংশগতভযাশব ক্যাব আচট্ষশিযাি এিচট সবচজ, রযা কিযামলতযা, শভযাজ্ ফুশলি িুঁচড়ি িিশ্ ফলযাশনযা 
হয়। এশদি বড়, রূপযাচল-সবুজ বশ্্ষি পযাতযা এবিং কমযাটযা িযাশণ্ডি মযােযায় েযািযা পযাইন গযাশছি মশতযা ফশলি িযািশ্ 
কদখশত ফুশলি িুঁচড়ি মশতযা লযাশগ, সবচজ বযাগযাশন আচট্ষশিযাি কিযাপ্ এিচট শচক্তশযালী িযািযাশমযাগত উপযাদযান প্রদযান 
িশি। 

করখযাশন িল শীত ও িযাণ্ডযা এবিং গ্ীষ্মিযালীন িুয়যাশযা চবিযাজ িশি কসখযাশন আচট্ষশিযাশিি চবস্তযাি সবশিশয় ভযাল হয়। 
চিছু পচিশবশশ এিযা বহুবর্ষজীবী, পযাঁি বছি পর্ষন্ত ফসল কদয়। শরখযাশন শীত িশয়িটযা মযাত্র তুরযািপযাশতি িযাত 
কদয়, শসখযাশনও ছযাটযাই বযা মযালচিিং (কজযান ৮ ও ৯) হশল গযাছ অচতচিক্ত শীতল হশয় রযায়। িযাণ্ডযা এলযািযায় আচট্ষিিশি 
আপনযাি বসন্তিযাশল কিযাপ্ িিযা বযাচর্ষি ফসল চহসযাশবই কদখশত হশব। ১০ ও ১১ ন্বি কজযাশনি স্যাঁতস্যাঁশত, প্রযায় 
গ্ীষ্মমণ্ডলীয়, তুরযািপযাশতি সম্ভযাবনযাহীন এলযািযায় বর্ষযাি সময় আচট্ষশিযাি কিযাপ্ িিযা সবশিশয় ভযাল। 

সযাধযাি্ নযামঃ আচট্ষশিযাি, শ্যাব আচট্ষশিযাি/ব্্ষঃ কগযালযাচপ/উচ্চযাতযাঃ পযাঁি ফুট পর্ষন্ত

সমস্যা স্তিঃ সহজ
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কিযাপ্ ও রত্ঃ 
আচট্ষশিযাশিি কষিশত্র মূশলি ফযাঁিযা বযা পৃেিীিিশ্ি অিংশ কিযাপ্ িিযা সবশিশয় ভযাল। শবচশ ফসশলি জন্ এশদি 
চনয়চমত জশলি প্রশয়যাজন হয়, চিন্তু আপচন শুধু রচদ কসৌন্দশর্ষ্ি িযািশ্ এই গযাছ লযাগযান এবিং খযাওয়যাি জন্ ফুশলি 
িুঁচড় নযা িযান, তশব জলশসি িমযাশত পযাশিন। 

িযাণ্ডযা আবহযাওয়যাি কষিশত্র কিযাপশ্ি শুরুটযা কশর তুরযািপযাশতি পযাঁি কেশি ছয় সপ্তযাহ আশগ িযাণ্ডযা অবস্যাশতই িরুন। 
ভয়ঙ্ি তুরযািপযাত হশয় কগশল এবিং মযাচটি উষ্ণতযা ৬০ চিচগ্ ফযাশিনহযাইশটি কবচশ হশল বযাগযাশন ২ ফুট দূশি দূশি 
আচট্ষশিযাি গযাছগুচলশি স্যানযান্তি িরুন। তশব কশর তুরযািপযাশতি ১০ সপ্তযাহ আশগ শীত কশশর ঘশিি মশধ্ বীজ 
কেশি আচট্ষশিযাি লযাগযাশনযা শুরু িিশত পযাশিন। 

সূর্ষযাশলযািঃ পুশিযা মযাত্রযায়।

মযাচটঃ  স্ূ্্ষ সূশর্ষি আশলযায় ভযাল চনিযাশী রুক্ত, pH-এি মযাত্রযা ৬.৫ কেশি ৮.০ রুক্ত কবশল মযাচট। 

জলঃ  শিযাপশ্ি কবিচটশি সব সময় আর্্ষ িযাখুন, ও গযাছ করভযাশব বযাড়শত েযািশব কসই অনুরযায়ী জল  
  চদন।

সযািঃ  শবশড় ওিযাি জন্ বীজ কেশি সশবমযাত্র গজযাশনযা িযািযাি প্রিুি পচিমযাশ্ অনুখযাদ্ বযা    
  পচিশপযারি পদযাশে্ষি প্রশয়যাজন হয়, তযাই সযাি চহসযাশব তযাশদিশি ‘চফশ ইমযালশন’ বযা ওই   
  জযাতীয় চজচনস চদন।

আচট্ষশিযাশিি প্রিুি খযাদ্ লযাশগ, তযাই কিযাপশ্ি পি পিই প্রচতচট গযাশছি জন্ মযাচটশত এি িযাপ স্ূ্্ষ ধজবসযাি 
অেবযা এি কবলিযা চমরিসযাি বযা মুিচগি পুিশনযা সযাি চদন। 

ফসল সিংগ্হঃ
ভযাল স্যাদ ও কবচশ কিযামল পযাতযা কপশত িুঁচড়গুচল রতষি্ পর্ষন্ত শক্তভযাশব বন্ হশয় েযািশত েযাশক্তই তযা সিংগ্হ 
িরুন। আপচন িুঁচড়গুচলশি কফযাঁটযা অবচধ গযাশছ কছশড়ও চদশত পযাশিন এবিং পশি ফুল চহসযাশব তযা সিংগ্হ িিশত 
পযাশিন। 

পচিির্ষযাঃ 
y বৃন্তগুচলশি িচি ও  সশতজ িযাখশত প্রচত দু-চতন বছি অন্তি গযাছগুচলশি আলযাদযা িরুন এবিং     
  বীশজি মতই দূিত্ব কমশন কিযাপ্ িরুন। 

y বসন্তিযাশল মযাচট রখন উষ্ণ ও আর্্ষ েযাশি তখন গযাছশি আগযাছযা মুক্ত িযাখুন, ভযাল িশি পশি রযাওয়যা   
  সযাি বযা ওই জযাতীয় চজচনস চদশয় মযালচিিং িরুন।

y শবচশ ফসল কপশত বসন্তিযাশল খযাদ্ চহসযাশব গযাশছ সযাধযাি্ সযািই চদন, শরমন কগ্যাশমযাি বযা ওই জযাতীয়।

y শুষ্ আবহযাওয়যায় জল চদন।

y িযাণ্ডযা এলযািযায়, শিৎিযাশল খড়, চমরিসযাি বযা ভযালভযাশব পিযাশনযা সযাি চদশয় মযালচিিং িশি চদন, রযাশত   
  গযাছগুচল শীশতি িনিশন িযাণ্ডযায় সুিচষিত েযাশি। 

ক্যাব আচট্ষশিযািস্  
ক্যাব আচট্ষশিযািস্  (Cynara scolymus) বড় হয়, বযাগযান ধতচিি উপশরযাগী বহুবর্ষজীবী গযাছ, বড় মযাশপি কভযাজ্ 
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িুঁচড় েযািযায় এবিং বযাগযানশি সুন্দি িশি তুলশত কবশ উপশরযাগী হওয়যাি িযািশ্ এশদিশি ফলযাশনযা হয়। এিযা বীজ 
কেশি বযা কছযাট িযািযা কেশি হশত পযাশি, সুস্যাদু ও িযান্নযা িিযাও সহজ। 

বপনঃ
মযাি্ষ ও এচপ্রল মযাশস কবশিি ১৩ চমচলচমটযাি (১/২ ইচচি) গভীশি বীজগুচল বপন িিশত হয়, সযাচিি মশধ্িযাি দূিত্ব 
২৫-৩০ কসচম. বজযায় কিশখ এি এিচট জযায়গযায় বযা  ২-৩চট বীজ বপন িিযা হয়। এশত শক্তশপযাক্ত িযািযা পযাওয়যা 
রযায়। 

চবিল্প চহসযাশব চমরিসযাি ভচত্ষ ৭.৫ কসচম. (৩ ইচচি) প্যাচস্টশিি পযাশত্রও বীজ বপন িরুন। বীজ কেশি ধতচি গযাশছ 
চবচভন্নতযা ও িটিিময় হওয়যাি প্রব্তযা েযাশি, চিন্তু রখন উচভিদ ভযাল হয় তখন সযািযািশিও ( গযাশছি মূলতশন্ত্র 
কর অঙু্ি গজযায়) শনওয়যা করশত পযাশি। চিছু জযাত সযািযাি দ্যািযাই হশয় েযাশি এবিং রচদও তযা চিছুটযা ব্য়বহুল, তশব 
সযাধযাি্ত তযা বীজ কেশি গজযাশনযা িযািযা অশপষিযা ভযাল হয়। 

বযাজযাি কেশি কিনযা বযা মযাি্ষ-এচপ্রল মযাশস পচি্ত গযাশছি কেশি মূশলি অঙু্ি সিংগ্হ িশিও এই গযাশছি চবস্তযাি 
ঘটযাশনযা রযায়। তশব কদখশত হয় তযা করন সুস্-সবল, ২০-৩০ কসচম. (৮-১২ ইচচি) ল্বযা হয় ও তযাশত িমপশষি দুচট 
অঙু্ি েযাশি। তশব পযাশত্র ধতচি িযািযা চহসযাশবও এশদিশি কিনযা রযায়।

বৃচদ্ধঃ
রতষি্ মযাচট কমযাটযামুচট উব্ষি েযাশি এবিং তযা ভযাল চনিযাশী রুক্ত হয়, ততষি্ মযাচটি উপি আচট্ষশিযািস্  খুব এিটযা 
চবরূপ হয় নযা। গযাশছ িমপশষি পযাঁিচট পযাতযা েযািশল এবিং তযা বহ্ িিযাি মশতযা বড় হশল তযাশদি মযাশঝ ৬০-৯০ 
কসচম. (২-৩ ফুট) জযায়গযা কিশখ তযাশদি স্যানযান্তি িরুন। ভযাল িশি জল চদন।  

বীশজি গযাছ সযাধযাি্ত তযাশদি বপশনি বছশিই ফুল কদয়। বৃন্ত িচি ও সশতজ িযাখশত, বীশজি মশতযা কসই এিই 
দূিত্ব বজযায় কিশখ প্রচত দু-চতন বছি অন্তি গযাছগুচলশি আলযাদযা িশি চদন।  গযাছশি আগযাছযা মুক্ত িযাখুন, বসন্তিযাশল 
মযাচট উষ্ণ ও আর্্ষ িযাখশত ভযালভযাশব পিযাশনযা সযাি বযা ওই জযাতীয় চজচনস চদশয় মযালচিিং চদন। শবচশ ফসল কপশত 
বসন্তিযাশল খযাদ্ চহসযাশব গযাশছ সযাধযাি্ সযািই চদন, শরমন কগ্যাশমযাি বযা ওই জযাতীয়। শুষ্ আবহযাওয়যাি সময় জল 
চদন। 

িযাণ্ডযা এলযািযায় শিৎিযাশল খড়, চমরিসযাি বযা ভযালভযাশব পিযাশনযা সযাি চদশয় মযালচিিং িশি চদন, রযাশত গযাছগুচল শীশতি 
িনিশন িযাণ্ডযায় সুিচষিত েযাশি।

সযাধযাি্ সমস্যাঃ 
স্যাগস্  (শখযালসহীন শযামুি) ও কনেইলস্  (স্ল শযামুি) - এিযা বীশজি িচি িযািযা খযায় এবিং তযাই আপচন গযাশছি 
িযািপযাশশি মযাচটশত, এমনচি পযাতযায়ও এশদি কদখশত পযাশবন।

সমযাধযানঃ
চবয়যাি ফযাঁদ, চমচহ িযাশিি গুঁশড়যা বযা চিশমি কখযালযা, তযামযাি চফশত ও বযাশয়যা-িশট্যাল সহ স্যাগস্  ও কনেইলস্ শি প্রচতশিযাধ 
িিযাি অশনি উপযায় িশয়শছ।  

অ্যাচফিস্  বযা জযাবশপযািযা বযা সবুজ মযাচছঃ
গযাশছি নিম অিংশশ বযা পযাতযাি ওপশি এই সবুজ মযাচছ কদখশত পযাওয়যা রযায়। এিযা গযাশছি িস কশযার্ িশি এবিং 
আিযাশলযা মধূি কফযাঁটযা পচিত্যাগ িশি, িযালশি িশঙি গুঁশড়যা গুঁশড়যা ছযাতযাি চবস্তযাশি সহযায়তযা িশি। 
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সমযাধযানঃ
আপনযাি হযাশতি বৃদ্ধযাঙু্ল বযা অন্ আঙুল ব্যাবহযাি িশি অ্যাচফশিি বযাসযা চিশপ চদন অেবযা ধজব উপযাশয় গ্ীনহযাউশস 
তযাশি চনয়ন্ত্র্ িরুন। 

ফসল সিংগ্হঃ
িশয়ি বছি পিও রচদ নতুন িশি কিযাপশ্ি প্রশয়যাজন নযা কদখযা কদয়, তশব এিযা প্রচত বছি আিও কবচশ উৎপযাদনশীল 
হয়। ফুল কফযাঁটযাি আশগই িুঁচড়ি আিযাি গলফ্  বশলি মশতযা হশল জুলযাই মযাস কেশি এিশজযাড়যা শক্ত িযাঁচি চদশয় 
তযা তুলশত শুরু িরুন।  প্রেমটযা সিংগ্হ হশয় কগশল, চদ্তীয় িুঁচড়চট কবি হয়, তযাও কমযাটযামুচট বড় হশলই তুশল 
কনওয়যা রযায়। 

িন্ন প্র্যালীঃ 
নিম হওয়যা পর্ষন্ত এশদিশি কসদ্ধ িরুন, শুচিশয় চনন, পযাতযাি আঁশগুচল এিটযা এিটযা িশি সচিশয় কফলুন, এবযাি 
এশদিশি গলযাশনযা মযাখশন, চভচনগযাশি বযা সশস িুচবশয় চনন এবিং প্রচতটযা আঁশ কেশি জুশসি ন্যায় পদযাে্ষ িুশর চনন। 
তযািপি িসযাশলযা চিছুি সশঙ্ এটযা আপচন কখশত পযাশিন। পচি্ত ফুল িযান্নযা হশত কবচশ সময় লযাশগ এবিং স্যাদও 
িম হয়, তশব তযা িযান্নযা িশি খযাওয়যা রযায়। সুস্যাদু! 

প্রজযাচতঃ 
গ্ীন ক্যাবঃ পুরু, মযািংসল আঁশ রুক্ত উপশিি অিংশ ল্বযা, সবুজ। িযাণ্ডযা এলযািযায় শীশতি সময় সুিচষিত িযাখশত হয়।

পযাপ্ষল চসচসচলয়যানঃ কছযাট, গযাঢ় কবগুচন িশঙি িুঁচড়, িচি অবস্যায় রযা িযাঁিযা কখশত দযারু্ লযাশগ। তুরযাি সহনশীল 
নয়।

ভযাট্ষ কি ল্যাওনঃ
অসযাধযাি্ স্যাদ রুক্ত, শক্ত।   

বীশজি আচট্ষশিযাি গযাছঃ বীজ িখন লযাগযাশত হয়

উচ্চচবতিশদি জন্ এচট এিচট সবচজ, িচেত আশছ গ্ীি কদবতযা চজউশসি খুব পছশন্দি চছল। এি অভুিত আিৃচত 
ও আিযাি কদশখ অশনি বযাগযান মযাচল ভয় পযান, চিন্তু সচত্ হল, আসশল এচট এিচট িযাঁটযাগযাছ। রচদ পচি্ত হশত 
কদওয়যা রযায়, তশব এচট সুন্দি নীলশি-শবগুচন িশঙি ফুল কফযাঁটযায়, রযা িযাি কেশি পযাঁি ইচচি ব্যাসযাশধ্ষি হয়। এই হল 
আচট্ষশিযাি। এবিং চনশদ্ষচশত পচিির্ষযায় বীশজি গযাছও সহশজই বৃচদ্ধ পযায়। এখযাশন স্ভযাবতই চিছু প্রশ্ন জযানশত িযাওয়যা 
এবিং বীজ কেশি িযািযা ধতচি শুরুি িিযাি আশগ আপনযাি তযাি উতিি পযাওয়যা দিিযাি;  প্রশ্ন হল, আচট্ষশিযাি বীজ 
িখন লযাগযাশনযা শুরু িিশত হয়, বীশজি অঙু্শিযাদগশমি কসিযা পদ্ধচত িী এবিং বীশজি অঙু্শিযাদ্গম হশত িত সময় 
লযাশগ।  আসুন জীবনিক্রচট কশর কেশি শুরু িিযা রযাি। 

আচট্ষশিযাশিি বীজ সিংগ্হঃ 
করভযাশব বযাগযাশনি এিজন মযাচল ফুশলি বীজ সিংগ্হ িশি, অশনিটযা এিইভযাশব এই বীজও সিংগ্হ িিশত হয়। 
মশন িযাখশবন, ফুশলি জন্ বযাগযাশন কিযাপ্ই কহযাি বযা িুঁচড় সিংগ্হ িশি তযা খযাওয়যাি জন্ই কহযাি, বীজ কেশি 
হওয়যা আচট্ষশিযাি গযাছ চিন্তু সব িযাশজই ব্বহৃত হশত পযাশি। গড়পতিযা বযাচড়ি বযাগযাশন জন্ বীজ সিংগ্হ িিশত 
আপনযাশদি মযাত্র এিচট িুঁচড়ি প্রশয়যাজন।   

িুচড়চটশি পযাপচড় কমশল পচি্ত হশত চদন। ফুলচট রখন বযাদযাচম হশত শুরু িিশব ও মশি রযাশব, তখন িযাশণ্ডি 
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২/৩ ইচচি নীি কেশি এশি কিশট চনন। ফুশলি উপশিি অিংশচটশি প্রেশম এিচট কছযাট িযাগশজি ব্যাশগ িযাখুন 
– ব্রযাউন কপপযাশিি খযাবযাশিি ব্যাগ এশষিশত্র খুব ভযাল – ও এি টুিশিযা দচড় চদশয় ব্যাশগি কখযালযা মুখচটশি িযাশণ্ডি 
িযািপযাশশি সশঙ্ কবঁশধ চদন এবিং তযা িযাণ্ডযা ও শুিশনযা জযায়গযায় মজুত িরুন। িখনই প্যাচস্টশিি ব্যাগ ব্বহযাি 
িিশবন নযা। িযাি্ তযা আর্্ষতযা ধশি িযাশখ, আি ফুলচট স্ূ্্ষ হওয়যা দিিযাি। ফুলচট পুশিযা শুিশনযা হশয় কগশল, 
তযা নযানযাভযাশব ঝযািযান ! আপচন আচট্ষশিযাি বীজ সিংগ্হ িিশছন। বীজ কবচশ নযা হশল চিন্তযা িিশবন নযা। এি আউশসি 
৮০০চট আচট্ষশিযাি বীজ েযাশি।     

এটযা খুব ভযাল হয়, রচদ আপচন এমন িযাউশি কিশনন চরচন ইচতমশধ্ বীজ কেশি জমেযাশনযা আচট্ষশিযাি গযাছ বড় 
িিশছন বযা আপচন চনশজই কদযািযান কেশি কিনযা গযাছ লযাচগশয়শছন, চিন্তু রচদ এি কিযাশনযাটযাই নযা খযাশট তশব ি্যাটযালগ 
বযা গযাশি্ষন কসটিযাশিি মযাধ্শম বীজ কপশত পযাশিন এবিং রচদ এই বছি বযাগযাশন লযাগযাশনযাি জন্ অঙু্শিযাদ্গশমি সময় 
কপচিশয় চগশয় েযাশি তশব ওই এিই জযায়গযা কেশি আপচন এখন বড় হশছে এমন আচট্ষশিযাি গযাছও কপশত পযাশিন।      

িখন বীজ বপন শুরু হয়ঃ 
িখন আচট্ষশিযাশিি বীজ বপন িিযা শুরু িিশত হয় ? রচদ আপচন বসশন্ত ফসল িযান, তশব রত তযাড়যাতযাচড় সম্ভব। 
আচট্ষশিযাি বীশজি অঙু্শিযাদগশমি জন্ কফব্রুয়যাচি আদশ্ষ সময়, তশব জযানুয়যাচিি শুরুশত বযা সব্ষশশর মযাশি্ষি মযাঝযামযাচঝ 
এই িযাজ শুরু িিযা রযায়। উষ্ণ এলযািযা, শরখযাশন শীত িম হয় ও তুরযািপযাত হয় নযা কসখযাশন এই সময় চিছুটযা 
আলযাদযা হয়। শসখযাশন আচট্ষশিযাি স্ল্প আয়ুি বহুবর্ষজীবী চহসযাশব কবশড় ওশি এবিং বর্ষযাি সময় বযাগযাশন সিযাসচি 
বীজ চছচটশয় কদওয়যা রযায়।

বীজ কেশি গযাশছি িেযা ভযাবশল, স্যাস্্িি ফুল উৎপযাদশন মশনযাশরযাগী হশত হশব। আচট্ষশিযাি বড় হয়, শঝযাপ জযাতীয় 
গযাছ, এিজন্ দীঘ্ষ বৃচদ্ধি মিসুম প্রশয়যাজন হয়। িুঁচড়ি জন্ আচট্ষশিযাশিি অনুিূল আবহযাওয়যাি দিিযাি হয়, 
িমপশষি দু’সপ্তযাহ ৫০ চিচগ্ ফযাশিনহযাইশটি (১০ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) নীশি িযাণ্ডযা তযাপমযাত্রযা েযািশত হয়, তুরযািপযাশত 
এই গযাছ এখনও প্রবলভযাশব সিংশবদনশীল। তযাই বীজ কেশি সদ্ ধতচি আপনযাি আচট্ষশিযাি িযািযাচটশি অবশ্ই 
তুরযািপযাশতি কশর তযাচিশখি পি, তশব বসন্তিযাশলি তযাপমযাত্রযা খুব কবশড় রযাওয়যাি আশগই বযাইশি কিযাপশ্ি জন্ 
প্রস্তুত িিশত হশব।         

আচট্ষশিযাি কিযাপ্ – বীজ কেশি িযািযা জমেযাশত িত সময় লযাশগ ? 

বীশজি আচট্ষশিযাি গযাছ দ্রুত আিম্ভ হয় নযা, এি অন্ িযাি্ প্রেম অবস্যায় ঘশি বপন। আপনযাি বীশজি শুরুটযা  
স্যাস্্িিভযাশব িিশত প্রচত ৩-৪ ইচচিি (৯ কসচম.) পযাশত্র ২-৩চট বীজ চদন। পযাশত্রি চতন ভযাশগি দু’ভযাগ ভযাল 
গু্গত মযাশনি চমরিসযাি স্ন্ন মযাচট চদশয় ভচত্ষ িরুন। রচদ এই চমরি্ ভযাচি মশন হয়, তশব ভযাল চনিযাশীি জন্ 
আপচন এশত সযামযান্ চছর্ ধতচিিযািী পদযাে্ষ কমশযাশত পযাশিন। পযাশত্র আপনযাি বীজগুচল চছচটশয় চদন।  প্রেম জলশসি 
ভযাল হওয়যা প্রশয়যাজন, মযাচটশত তযা করন ভযালভযাশব শুশর কনয় এবিং পযাশত্র করন চনিযাশীি সুচবধযা েযাশি। এবযাি কেশি 
দিিযাি হশল তশবই জল চদন। মযাচট িখনই কভজযা েযািশত কদওয়যা িলশব নযা, তশব আবযাি শুচিশয় কগশলও হশব 
নযা। শুধু আর্্ষতযাই ভযাল। আচট্ষশিযাি বীজ কেশি িযািযা হশত িতচদন লযাশগ ? এটযা চনভ্ষি িশি,  আপনযাি পযাশত্রি 
চমরি্ িতটযা উন্নত এবিং গযাছচট কর আশলযা পযায় তযাি গু্মযাশনি উপি। চনয়চন্ত্রতভযাশব বযাড়যাশনযা আশলযায় এি বীশজি 
অঙু্শিযাদ্গম সবশিশয় ভযাল হয়, তশব উষ্ণ, শিৌর্জ্জ্বল জযানলযায় বযা কিযানও গ্ীনহযাউশসও চিছু বীশজি অঙু্শিযাদ্গম 
হশয় েযাশি। আচট্ষশিযাি বীশজি অঙু্শিযাদ্গম শুরু হওয়যাি জন্ প্রযায় ৭০-৭৫ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট (২০ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) 
তযাপমযাত্রযাি প্রশয়যাজন। এই অবস্যায় বীশজি অঙু্শিযাদ্গম হশত ২-৩ সপ্তযাহ সময় লযাশগ; আি এিটযা চবরয় নজশি 
িযাখযা উচিত, আপচন িখন আচট্ষশিযাি গযাছ কিযাপশ্ি চসদ্ধযান্ত চনশয়শছন। িযািযা গচজশয় কগশল, তযাশত সপ্তযাশহ িমপশষি 
এিবযাি হযালিযা সযাি চমচরিত জল চদন। এই গযাশছি প্রিুি খযাবযাশিি প্রশয়যাজন হয় ! অঙু্শিযাদগশমি এিমযাস পি 
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কছযাট ও দুব্ষল িযািযাশি সচিশয় এিিভযাশব অন্ পযাশত্র িযাখুন। ঘশি ধতচি িযািযা শক্তশপযাক্ত ও বযাইশি কিযাপশ্ি 
উপরুক্ত হশল তযাি উচ্চতযা ৮-১০ ইচচি (২০-২৫ কসচম.) হওয়যা বযাঞ্ছনীয়। বযাইশি এশদিশি কদড় কেশি দু’ফুট (৪৫-
৬০ কসচম.) দূশি দূশি লযাচগশয় ভযালভযাশব পচিির্ষযা িিশত হশব এবিং ফল উপশভযাগ িরুন – বযা আমযাি হয়শতযা বলযা 
উচিত ফুল  - আপনযাি পচিরিশমি।

৮। ি¨যাচিচিহ (ি¨যাহ-চি-চি-ওহ)
ি¨যাহচিচিহ, অশনিটযা বযাধযািচপি মশতযা এবিং গ্ীন স্যালযাশি ব্বহৃত হয়। এি িিং লযালশি ও সযাদযা হয়, সযামযান্ 
কতশতযা হশলও ভীর্ পুচটিগু্ স্ন্ন হয়।

িখন লযাগযাশত হয়ঃ
ি¨যাহচিচিহ বহুবর্ষজীবী উচভিদ, এিবযাি বযাগযাশন লযাগযাশল বছশিি পি বছি তযা হশত েযাশি। িযাণ্ডযা তযাপমযাত্রযায় ি¨যা 
চিচিহশিি চবস্তযাি ভযাল হয়, তযাই বসন্ত বস বসন্ত িযাশলি শুরুশত এই গযাছ লযাগযাশত কিটিযা িিশত হয়। রচদ 
ইচতমশধ্ আপনযাি গযাছ দযাঁচড়শয় চগশয় েযাশি, তশব তযা সযামযান্ তুরযাি সহ্ িিশত পযাশি। মশন িযাখশবন, খুব গিশম 
চিন্তু এই গযাছ ভযাল হয় নযা। মশন িযাখশবন, অচধি তযাপমযাত্রযায় র্ষযা।চিচিহ ভযাল হয় নযা।

িীভযাশব লযাগযাশবনঃ
১/৪ ইচচি গভীিতযায় খুব পযাতলযা িশি এই বীজ বপন িিশত হয়। এিপি তযাি ওপশি ঝুিঝুশি চমচহ মযাচট চছচটশয় 
চদন, এবিং অঙু্শিযাদ্গশমি জন্ অশপষিযা িরুন। সযাধযাি্ত মযাত্র িশয়িটযা চদন। িমপশষি ৮ ইচচি গভীি পযাশত্রও 
চিন্তু র্ষযািচিচিহ ভযাল হয়।  

িীভযাশব ফসল তুলশবনঃ
প্রেম িটযা তুরযািপযাশতি পি পিই আপনযাি বযাগযান কেশি র্ষযাশচিচিহ সিংগ্হ িরুন। এশত পযাতযা কেশি কতশতযা ভযাব 
িশল রযায়।

গযাশছি গভীিতযা –    ১/৪ ইচচি

দুচট গযাশছি মশধ্িযাি দূিত্ব –  ৮ ইচচি

সযাচি কেশি সযাচিি দূিত্ব –   ১ ফুট

অঙু্শিযাদগশমি সময় (পযাতযা গজযাশনযা) – ৬-১০ চদন

অঙু্শিযাদগশমি উপরুক্ত মযাচটি তযাপমযাত্রযা – ৫০-৭০ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট

লযাগযাশনযাি সময় –    বসশন্তি শুরুশত

গযাশছি উচ্চতযা –    ১-২ ফুট ল্বযা

প্রচত বগ্ষফুশট গযাশছি সিংখ্যা –  ১/বগ্ষফুট
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প্রশয়যাজনীয় মযাচট -    pH-এি মযাত্রযা ৫.৫ কেশি ৬.৮ হশল ভযাল 

িযারঃ পুিশনযা জযাশতি কিশয় উতিি আশমচিিযায় এই প্রজযাচতি র্ষযা চিচিহগুশলযা অশনি কবচশ উন্নত। চিন্তু এখনও 
তযা সব কষিশত্র এিইিিম নয় বযা স্ূ্্ষ অনুমযান সযাশপষি নয়। তযাছযাড়যা চনচদ্ষটি মিসুশম ভযাল হয়, এশিি কিশয় 
অচধি প্রজযাচতি িযার পিীষিযামূলি েযািযাই সবশিশয় ভযাল, পযাি্চিি বপন পদ্ধচতশত বুশঝ চনশত হশব কিযান 
প্রজযাচত আপনযাি আবহযাওয়যাি অনুিূল। র্ষযা চিচিহ গযাছ শক্ত হয় এবিং তযাই মযাচটি িযাজ হশয় কগশলই কিযাপ্ িিযা 
করশত পযাশি। এচট িযাণ্ডযা আবহযাওয়যাি ফসল এবিং ৬০-৬৫ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট (১৫.৫-১৮.৩ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) 
তযাপমযাত্রযায় সবশিশয় ভযাল হয়। গিম আবযাহযাওয়যাি কষিশত্র প্রজযাচত চনব্ষযািন গুরুত্বপূ্্ষ এিচট চবরয়। প্রচত ৩ সপ্তযাহ 
অন্তি বপন িিশল চনয়চমত টযাটিযা র্ষযাওচিচিহি করযাগযান অব্যাহত েযাশি।

সুপ্তযাবস্যাি তযাপমযাত্রযাঃ
৭৭ চিচগ্ ফযাশিনহযাইশটি (২৫ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) শবচশ তযাপমযাত্রযায় র্ষযা্চিচিহ বীজ সুপ্তযাবস্যায় িশল রযায়। ৬০-৬৮ 
চিচগ্ ফযাশিনহযাইট (১৫.৫-২০ চিচগ্ কসচন্তশগ্ি) তযাপমযাত্রযায় এই বীশজি অঙু্শিযাদ্গম সবশিশয় ভযাল হয়।    

িযািযা স্যানযান্তিঃ
বযাইশি বপশনি ৩-৪ সপ্তযাহ আশগ বীজগুচলশি শুধু ভযাল কিঁশিযাসযাি চদশয় কঢশি সমতল জযায়গযায় প্রচত ইচচিশত ৪চট 
বযা প্যাগ ক্শত প্রচত ৪ ইচচিশত ৩চট িশি ছচড়শয় চদন। শিযাশদি সময়, গিশমি চদশন প্রশয়যাজন পড়শল অঙু্শিযাদ্গম 
হওয়যা পর্ষন্ত মযাচটি উপচিভযাগ িযাণ্ডযা িযাখশত, তযাপমযাত্রযা ৭৫ চিচগ্ ফযাশিনহযাইশটি (২৪ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) িম িযাখশত 
সমতল জযায়গযায় ছযায়যাি ব্বস্যা িরুন। রচদ বীজগুচল সমতল জযায়গযায় ছড়যান তশব প্রযায় দু’সপ্তযাহ পশি তযা ১-২ 
ইচচি পি পি সমতল জযায়গযায়, পযাশত্র বযা কখযাপরুক্ত পযাশত্র স্যানযান্তি িিশত হশব। বীশজি িযািযাগুচল শক্তশপযাক্ত িিশত 
বযাইশি কিযাপশ্ি ২-৩ চদন আশগ জলশসি ও তযাপমযাত্রযা িচমশয় চদন। রেযারে শক্ত িযািযা স্যানযান্তি িিশল ২০ চিচগ্ 
ফযাশিনহযাইশটি (-৬ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) মশতযা িম তযাপমযাত্রযাশতও কবঁশি েযািশত পযাশি। স্যানযান্তশিি সময় িযািযা কেশি 
িযািযাি ৮ ইচচি এবিং সযাচি কেশি সযাচিি ১৮ ইচচি দূিত্ব বজযায় িযাখুন। অগভীিভযাশব স্যানযান্তি িরুন, শগযাড়যা পিযা 
এড়যাশত কিযাপশ্ি সময় গযাশছি নীশিি অিংশ করন মযাচট কেশি সযামযান্ ওপশি েযাশি। 

সিযাসচি বীজ বপনঃ
১-৮৫ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট (৫-২৯ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) তযাপমযাত্রযায় অঙু্শিযাদ্গম হয়, তশব প্রযায় ৭৫ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট 
(২৪ চিচগ কসচটিশগ্ি) তযাপমযাত্রযায় বীশজি অঙু্শিযাদগশমি হযাি সবশিশয় ভযাল, রচদও তযা চনভ্ষি িশি বীশজি প্রজযাচত 
ও গুশছেি উপি।  ১ ইচচি দূশি দূশি এি-এিচট বীজ বপন িিশত হয়, সযাচি কেশি সযাচিি দূিত্ব ১২-১৮ ইচচি 
িযাখশত হয়। হযালিযা িশি বীজগুচল কঢশি চদন, প্রযায় ১/৮ ইচচি, এবিং আশস্ত আশস্ত মযাচট চদশয় ভিযাট িশি চদন। 
৮ ইচচি দূশি দূশি পযাতলযা িিযাি িযাজ িিশত হশব, এই পযাতলযা িিযা স্যানযান্তিও হশত পযাশি। মযাচট শুিশনযা েযািশল 
িযাণ্ডযা িিশত, আর্্ষতযা কফিযাশত এবিং অঙু্শিযাদগশমি হযাি সমযান িযাখশত জলশসি চনচচিত িিশত হশব। 

স্যালযাি চমরি্/িচি পযাতযাঃ ২-৪ ইচচি িওড়যা জযায়গযায়, প্রচত ইচচিশত ৬চট বীজ। হযালিযাভযাশব বীজগুচল কঢশি চদন, 
প্রযায় ১/৮ ইচচি। মযাচট চদশয় আশস্ত আশস্ত মযাচট কিশপ চদন, মযাচটি উপচিভযাগ ৩-৫ চদন (িযাণ্ডযা আবহযাওয়যায় আিও 
কবচশ চদন) িযািযা কবশিযাশনযা পর্ষন্ত আর্্ষ িযাখুন। পচিম কেশি রটি সপ্তযাশহ ফসল সিংগ্হ িরুন। 

চবঃর্ঃ িযাণ্ডযা ও মশনযািম আবহযাওয়যায় র্ষযা চিচিহ সবশিশয় ভযাল হয়, অে্ষযাৎ তুরযািপযাত, শীশত ও বসন্ত িযাশল। 
গিশমও রচদ িযাশত তযাপমযাত্রযা িযাণ্ডযা (৬০ চিচগ্ ফযাশিনহযাইট/১৬ চিচগ্ কসচটিশগ্ি) হয় তশব এই ফসল ভযাল হয়। 

পচি্ত হওয়যাি সময়ঃ সিযাসচি বীজ বপন িশি িযািযা ধতচি িিশল স্যানযান্তশিি পি আিও ১৪-২১ চদন।
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সিযাসচি বীজ বপশনি গড় হযািঃ ১৮ ইচচি দূশি দূশি েযািযা সযাচিশত প্রচত ৮ ইচচিশত ৩চট বীজ চহসযাশব ১ চমটযাি/২২০ 
ফুশট, ৫ চমটযাি/১১০০ ফুশট, ১০ চমটযাি/২২০০ ফুশট, ১৩১ চমটযাি/এিশি। 

স্যানযান্তিীিি্ঃ ৫০০চট গযাছ/চমটযাশি 

দূিত্বঃ
এিচট এিি গযাছঃ উভয় চদশি (িমপশষি) ৯ ইচচি (২৫ কসচম.) 

সযাচিঃ   সযাচিি দূিত্ব (িমপশষি) ৭ ইচচি (২০ কসচম.) সহ ১১ ইচচি (৩০ কসচম.) 

   ি¨যাহচিচিহ, এডিযাইভ, চিশিযাচি ও এস্যাশিযাল

সযাধযাি্ – চিশিযাচি বহুবর্ষজীবী, চিন্তু সযাধযাি্ত বযাচর্ষি ফসল চহসযাশবই জমেযায়। র্ষযা চিচিহ চিন্তু এি ধিশনি 
চিশিযাচি। এডিযাইভ বযা স্যালযাশি ব্বহৃত পযাতযা চবচশটি এই সবচজ বযাচর্ষি ভযাশবই জমেযায়। উভশয়ি মশধ্ খুব চনিট 
স্ি্ষ িশয়শছ এবিং এিটযাশি িখনও অন্ নযাশমও িযািযা হশয় েযাশি। আবযাি এস্যাশিযাল বযা বড় পযাতযাি এই সবচজ 
চিন্তু এি ধিশনি এডিযাইভ। অচধিযািংশ চিশিযাচিশত মযােযাি মশতযা চজচনস ধতচি হয় ও অচধিযািংশ এডিযাইভ পযাতযা 
নটি হশয় রযায়, চিন্তু সব সময় নয়। 

এিযা সিশলই িযাণ্ডযা আবহযাওয়যায় সবশিশয় ভযাল হয় এবিং সযাধযাি্ত বসন্তিযাশল (স্যানযান্তশিি পি কেশি) বযা বিশফি 
সময় (সিযাসচি বীজ কেশি বযা স্যানযান্তশিি মযাধ্শম) শবশড় ওশি। শলটুশসি মশতযা িতটযা িযাণ্ডযা হশছে তযাি এি িিং 
চনভ্ষি িশি। সুন্দি ঝিঝশি লযাল/সযাদযা র্ষযা চিচিহশি ‘ক্চভশসযা’, ‘পযালেযা কিযাসযা’ বযা ‘কিযাসযা চি কভশিযানযাি’ মশতযা 
িখনও ‘বল প্রশয়যাগ’ িিযা হয়।  এখযাশন কফযাচস্ষিং বযা ‘বল প্রশয়যাশগি’ িেযাি অে্ষ হল, গত্ষ কেশি তুশল এি মযােযা 
এবিং মূশলি নীি কেশি ১০-১২ ইচচি কিশট সযাধযাি্ শ্যাওলযা ভচত্ষ পযাশত্র পুনিযায় কিযাপ্ িিশত পযাশিন। আশলযা 
কেশি িষিযা িিশত বযালচত, িযাশলযা প্যাচস্টি ইত্যাচদ চদশয় কঢশি ৫০-৬০ চিচগ্ তযাপমযাত্রযায় এশি আবযাি বযাড়শত 
চদশত হয়।  দু’সপ্তযাহ বযা তযাি চিছু কবচশ সমশয়, এি নতুন বৃচদ্ধ আপযানযাি কিযাশখ পড়শব, রযা কতশতযা অেবযা চমচটি 
স্যাশদি এবিং এি িঙও তখন কবশ ধবচিত্র্রপূ্্ষ হয়, লযাল পযাতযা ও  সযাদযা িশঙি িযাণ্ড।       

 ি¨যাহচিচিহ  এডিযাইভ   চিশিযাচি   এস্যাশিযাল

তশব চিশিযাচিি কষিশত্র আপনযািযা এমন ‘বল প্রশয়যাগ’ নযা িিশত িযান, তযাহশল শুধু বড় িশি তুলুন আি উপশভযাগ 
িরুন। অেবযা আপচন এচট কখশতও পযাশিন, গত্ষ কেশি তুশল মযােযাটযাশি কিশট কখশয় চনন, তযািপি এশি ঘশি চনশয় 
এশস আবযাি লযাচগশয় চদন। িিং হযালিযা িিশত এবিং চিছুটযা স্যাদ বদলযাশত এস্যাশিযাল সহ এডিযাইভস্ শি িখনও 
সযাদযা িশি কদওয়যা হয়। এটযা িিযা খুবই সহজ। ফসল কতযালযাি ৭-১৪ চদন আশগ গযাশছ আশলযা পড়শত কদওয়যা িলশব 
নযা। আপচন এিটযা বযালচত বযা পযাত্র অেবযা প্যাচস্টি ব্যাগ গযাশছি ওপি চদশয় চদশত পযাশিন অেবযা দচড় চদশয় গযাশছি 
পযাতযাগুচল কবঁশধ চদশতও পযাশিন।  রচদ এমনটযা িশিন, তযাহশল কখয়যাল িযাখশবন গযাশছি পযাতযা চভশজ কগশল বযাঁধন 
খুশল চদশত হশব।
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িযারঃ
কলটুশসি মতন এিযা সিশলই উপরুক্ত মযাচট পছন্দ িশি: ঝুিঝুশি, ভযাল চনিযাচশরুক্ত, স্যাভযাচবশিি কিশয় কবচশ উব্ষি, 
চবশশর িশি নযাইশ্যাশজন রুক্ত। উতিশি (পচচিমী কদশশি) বসশন্তি ফসল সযাধযাি্ত কশর তুরযািপযাশতি তযাচিশখি 
িযাি সপ্তযাহ আশগ বযা তযাি ৪-৬ সপ্তযাহ আশগ স্যানযান্তিীিিশ্ মযাধ্শম িিযা রযায়। বর্ষযাি ফসশলি কষিশত্র জুলযাই অেবযা 
অগযাস্ট মযাশসি প্রেশম সিযাসচি বীজ বপন িিযা করশত পযাশি অেবযা স্যানযান্তি িিযা রযায়। এস্যাশিযাল ও এডিযাইভ 
চিছুটযা পশি কবশিযাশত পযাশি। সিযাসচি বীজ বপশনি কষিশত্র প্রচত ১২-১৬ ইচচিশত ৩-৪ চট বীজ বসযাশত হশব, 
সযাচিগুচল হশব ১৬ ইচচি দূশি দূশি। শর গভীিতযায় তযািযা কবশড় উশিশছ স্যানযান্তশিি সময়ও তযা বজযায় িযাখশত হশব। 
ক্রমযাগত জশলি সিবিযাহ েযািশত হশব। এিযা সিশলই খুব িম তযাপমযাত্রযা গ্হ্ িিশত সষিম হয় এবিং ২০ চিচগ্ি 
নীশিি তযাপমযাত্রযায়ও কবঁশি েযািশত পযাশি। চিছু সুিষিযা চদশল বযা তযাপচবহীন গ্ীনহযাউশস লুজচলফ প্রজযাচত শীতিযাশলও 
কবঁশি েযাশি। গিম এলযািযায় (কজযাশনি ৬, ৭, ৮ ইত্যাচদ অিংশশ) শগযাটযা শীতিযালটযাই আপচন এশদি মযাশি কিশখ 
চদশত পযাশিন। রচদ আপনযাি আবহযাওয়যা রশেটি উষ্ণ হয়, আপনযািযা এশদিশি বযাইশিও পুনিযায় কিযাপ্ িিশত 
পযাশিন। চিশিযাচি করশহতু বহুবর্ষজীবী, তযাই তযািযা আসন্ন বসন্তিযাশল পুনিযায় হয়। রচদও বযাচর্ষিভযাশব পযাওয়যা ফসশলি 
মশতযা গু্মযান ততটযা ভযাল হয় নযা। 

কিযাগ ও কিযাগশপযািযাঃ
এসব চনশয় খুব এিটযা সমস্যা হয় নযা। তশব িখনও বসশন্তি শুরুশত ‘ওয়্যাি ওয়যাম্ষ’ বযা ‘রুট ম্যাগটস্ ’-এি িযািশ্ 
আপচন চিছু সমস্যায় পড়শত পযাশিন, তশব শক্ত িযাগশজি িলযাি ব্বহযাি িশি আপচন এগুচল চনয়ন্ত্র্ িিশত 
পযাশিন।  

ফসল সিংগ্হ, মজুত ও ব্বহযািঃ
উপশি করভযাশব বলযা হশয়শছ, আপচন িযাইশল কসইভযাশব পুনিযায় কিযাপ্ বযা পযাতযা সযাদযা িিশত পযাশিন। ফসল কিশট 
আলশতযাভযাশব ধুশয় তযা সশতজ িযাখশত প্যাচস্টশিি ব্যাশগ মজুত িরুন। এশদি শুধু স্যালযাশি ব্বহযাি িিশবন নযা। 
আপচন এশদি িযািভযাশগ ভযাগ িিশত পযাশিন (িযাণ্ডচটশি কছশড় চদন), চিশম িুচবশয় বযা পযাউরুচটি গুশড়যা মযাচখশয় 
অচলভ ওশয়শল ভযাজশত পযাশিন। চবনস্  চদশয় এস্যাশিযাল শীতিযাশলি এিচট দযাি্ উপযাশদয় খযাবযাি।






