
SWI পদ্ধতিতি গতের চাষ
(System of Wheat Intensification)

SWI পদ্ধতিতি গতের চাষ হল, ধাতের SRI চাতষর েতিা আধুতেকিে এক পদ্ধতি যার োতে 
হল সুগে প্রথায় গে চাষ।
বি্তোতে পতচিে বাংলা এবং অে্াে্ রাত্্ গে চাতষ উৎপাদে কতে তগতয় খরচ ববতি হতছে, 
িার কারণগুতল হলঃ-

১। বদতর কতর গে চাষ।
২। িীি কে তদে থাতক, িার ফতল গাতে ফুল ও ফতলর সেয় ঠাণ্া কতে যায় এবং গরে  
     পতে যায়।
৩। প্রযুততির অভাব।
৪। সুষে খাদ্ পতরোণ েি ো বদওয়া। 
৫। গে চাতষর উপতযাগী ্তে তিতর ো কতর বী্ লাগাতো।
৬। অতিতরতি োত্ায় বী্ ব্বহার। 
৭। ফসল পাকার সেয় প্রাকৃতিক দুতয্তাগ। 
৮। সাদা তপঁপতে, ইঁদুর, পাতখ এবং বরাতগর আক্রেণ।

SWI পদ্ধতিতি গতের চাষ তক ?
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এই সেস্ত তবষয়গুতল লক্্ বরতখ যতদ SWI (System of Wheat Intensification) পদ্ধতিতি 
গে চাষ করা হয়, িাহতল আিা করা যায় গতের উৎপাদে বৃতদ্ধর সাতথ খরচ অতেক কে 
হতব এবং িার ফতল চাষীরা বােতি লাভ করতি পারতব। ফসতলর উৎপাদে বৃতদ্ধর ্ ে্ SWI 
পদ্ধতি েূলি দুতি েীতির উপর তেভ্তরিীল এবং বসগুতল হল

ক) গাতের তিকতের বৃতদ্ধর েীতি।
খ) তেতবে ভাতব যত্ন ও পতরচয্তা েীতি।

গাতের তিকতের বৃতদ্ধর েীতি
ভাল ফলতের ্ে্ গাতের পতরপূণ্ত বৃতদ্ধ বযেে আবতি্ক, তিেেই গাতের পতরপূণ্ত বৃতদ্ধ তেভ্তর 
কতর তিকতের বৃতদ্ধর উপর। তস্ে্ লক্্ রাখতি হতব যাতি সুস্থিার সতগে তিকতের সমূ্ণ্ত 
বৃতদ্ধ হয়। এর ্ে্ প্রতয়া্ে যথাযথ খাদ্ ও পয্তাপ্ত ্ায়গা, বী্ ও ফসতলর দুরতবের বক্তত্ 
এই দুতিই খুবই গুরুবেপূণ্ত।

তেতবেভাতব যত্ন ও পতরচয্তার েীতি
তেতবেভাতব  োতে এই েয় বয ঘে কতর বী্ লাগাতো বা তেত্র েি যখে িখে সার,তসচ,তেোে 
বদওয়া । উৎপাদে বৃতদ্ধর ্ ে্ প্রতিতি ধাতপ তেতবে ভাতব যত্ন ও পতরচয্তার তদকগুতল ভাতলাভাতব 
লক্্ রাখতি হতব, তযেে- সতঠক দূরতবে বী্ বরাপণ, পুষ্ট বী্ ব্বহার ও বিাধে, ভাতলাভাতব 
্তে তিতর, সেয়েি তেোে, তরাগ ও বপাকা দেতের ব্বস্থা বেওয়া,পতরোণ েি ত্ব সাতরর 
বযাগাে এবং উপযুতি বসচ ব্বস্থা।

বী্ বাোই এবং বী্ বিাধে
১ তবঘার ্ে্ ৩ বকত্ গে বী্ ভালভাতব পতরষ্ার কতর ২ তদে বরৌতরে শুতকতয় তেতি হতব 
।প্রতি ৩ বকত্ গে বীত্র ্ে্ ৭ তলিার ্ল একতি োতির পাতত্ তেতয় ৫৪-৬০ তিগ্ী 
বসলতসয়াস উষ্ণিায়  গরে করতি হতব (বোে গলা গরে ্ ল)। ঐ গরে ্ তল বী্গুতল বেতল 
তদতয় ভালভাতব োেতি হতব। এই অবস্থায় তকেুক্ণ  থাকার পর বদখা যাতব বয অপুষ্ট বা 
দূব্তল ধরতণর গতের বী্গুতল ্ তলর উপতরভাতগ বভতস আতে এবং পুষ্ট বা সবল গে বী্গুতল 
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পাতত্র তেতচ তথতিতয় পতেতে। এই অবস্থায় রেবতণর উপতরভাতগ বভতস থাকা অপুষ্ট বা দূব্তল 
গে বী্গুতল বেঁতক তেতয় অে্ কাত্ ব্বহার করা বযতি পাতর। পাতত্র তেতচ পতে থাকা পুষ্ট 
ও উপযুতি গে বী্গুতলর সাতথ ২.৫ তলিার গরুর প্রস্াব, ২ বকত্ বকঁতচা সার, ১.৫ বকত্ 
গুে ভাল ভাতব বেিাে। এরপর এতিতক ৬-৮ ঘণ্া উপতরতি রেবতণ তভত্তয় রাখুে। িারপর 
কাপে তদতয় বেঁতক তেে। এর পর ঐ গেগুতলর সাতথ কাচা তেে পািা ববঁতি তেতিতয় 
অঙু্তরাদ্গতের ্ ে্ পাতির থতলতি/বস্তাতি একরাতত্ বরতখ তদে। পতরর তদে অঙু্তরি বী্গুতল 
্তেতি বরাপণ করতি হতব।

েূল ্তে তিতর 
বী্ বরায়ার ্ে্ েূল ্তে বাতর বাতর চাষ ও েই তদতয় বেলা বভতগে ঝুরঝুতর কতর ভালভাতব 
োতি তিতর করুে। ্তে যিিা সম্ভব সোে করুে। তসতচর সুতবধার ্ে্ ্তের েতধ্ ৬ হাি 
অন্তর সরু আল িুতল লম্া লম্া ফাতলতি ভাগ কতর তেে। এক ফাতল বথতক অে্ ফাতলর েতধ্ 
এক ফুতির বসচ োলা রাখতল ভাল হয়। তিতষ চাতষর আতগ তবঘা প্রতি ৬-৭ কুইন্্াল 
খাোর্াি সাতরর সতগে ২-৩ কুইন্্াল েতিা বকঁতচাসার তদতি পারতল খুব ভাল হয়। প্রাথতেক 
সার তহসাতব ৯ বকত্ তি এ তপ এবং ৫-৬ বকত্ তেউতরি অফ পিাি ব্বহার করতলও 
চলতব।
  

বী্ ববাো
সেয়েি বী্ ববাোর উপর ফলে অতেকখাতে তেভ্তর কতর। সেিল ্তেতি গতের ফলে 
বপতি হতল বসাোতলকা,ইউ তপ-২৬২,এইচ তপ-১২০৯ ্াতির গেবী্ গুতল কাতত্্ততকর বিষ 
সপ্তাহ বথতক অগ্হায়তণর োঝাোতঝ (পুতরা েতভম্র োতস ) বুেতল ভাল ফলে পাওয়া যায়। 
কারণ বী্ ববাোর ৩ সপ্তাহ বথতক ৬ সপ্তাহ পয্তন্ত যতদ সবতচতয় ববতি ঠাণ্া পাওয়া যায় 
িাহতল িা ফলে বৃতদ্ধর সহায়ক হয়। এর পতর বী্ বুেতল ফলে কতে যায়। এোো বী্ 
ববাোর সেয় ্তেতি যতথষ্ট পতরোণ রস থাকা দরকার, তকেো বীত্র ভালভাতব ফল 
ববরুতোর উপর গতের ফলে অতেকাংতি তেভ্তর কতর। অতেক সেয় োতব চাতষ শুকতো ্তে 
্ল তদতয় তভত্তয় আবার চতষ গে বুেতি বগতল কেপতক্ আরও ৬-৭তদে বদতর হতয় যায় 



েবতদিা-র পতক্ ৫/১/২/ত্, কণ্ততফল্ড বরাি, কলকািা – ৭০০০১৯ বথতক প্রকাতিি ও তি আর তস এস তস, ৫৮ ধে্তিলা 
বরাি, তবাসপুকুর, কসবা, কলকািা – ৭০০০৪২ বথতক েুতরেি। তসৌ্ে্ঃ কৃতষ তবভাগ, পতচিেবগে সরকার ২০১৪।

AHEAD Initiatives
Addressing Hunger Empowerment And Development

সাধারণ গে চাষ ও SWI চাতষর পাথ্তক্ তক তক? 
mvaviY Mg Pvl SWI c×wZ‡Z M‡gi Pvl

1) wQwU‡q eyb‡Z nq 1) jvB‡b eyb‡Z nq

2) mg `~iZ¡ nq bv 2) mg `~i‡Z¡ jvMv‡Z nq

3) ex‡Ri nvi †ewk jv‡M 3) exRর হার Kg jv‡M

4) wbovb †`Iqv m¤¢e nq bv 4) wbovb w`‡Z nq

5) gvwU I‡jvU cvjU n‡Z cv‡i bv 5) wbovb †`Iqvi mgq gvwU I‡jvU cvjU n‡Z cv‡i  

এতি ফলে কে হতি পাতর। এই পতরতস্থতিতি োতি ঝুরঝুতর কতর তিতর শুকতো ্তেতি গে 
বুতে িারপর হালকা বসচ তদতি হতব। বী্ োতির ১ -১.৫ ইতচি গভীতর বুেতি হতব। সাতর 
বথতক সাতরর দূরবে হতব ৮ ইতচি এবং বী্ বথতক বীত্র দূরবে হতব ৮ ইতচি। প্রতি বখাতপ 
দুতি কতর বী্ তদে। এর পর বয বী্গুতল বােতি থাকতব, তসই বী্গুতলর চারা তিতরর ্ে্ 
োদার ববতি েতেতয় চারা তিতর কতর তেে। কারণ বকাে কারতণ যতদ েূল ্তেতি চারা অঙু্র 
ো হয় িাহতল ঐ ফাঁকা স্থাতে ৭-১০তদে বয়তসর চারা বরাপণ করতি হতব।

্লতসচ ও সার প্রতয়াগ
z বী্ লাগাতোর ১৫ তদতের োথায় প্রথে বসচ তদে এবং ১৮-২০ তদতের েতধ্ োথাতি প্রতি 

তবঘায় ৬-৮ বকত্ ইউতরয়া ব্বহার করুে। িারপর তেোে যত্রের (হুইল বহা) োধ্তে 
আগাো তেেূ্তল করা দরকার অথবা োতি কুতপতয় বেিাে।

z ২৫-৩৫ তদতের োথায় ১ তলিার ্তল ২ গ্াে বসাহাগা ব্রে করতি হতব।

z তবিিীয় বসচ তদতি হতব ৩৫ তদতে, ৪০ তদতের োথাতি প্রতি তবঘায় ৫-৬ বকত্ ইউতরয়া, 
৫ বকত্ তেউতরি অফ পিাি ব্বহার করুে। িারপর তেোে যত্রের (হুইল বহা) োধ্তে 
আগাো তেেূ্তল করা দরকার অথবা োতি কুতপতয় বেিাে।

z িৃিীয় বসচ গাতে ফুল আসার সেয় এবং চিুথ্ত বসচ দাো েরে থাকা থাকা অবস্থায় তদে।


