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সম্পচাদকীে

শ্বগত িতচাব্ীর সংকু্ব্ধ স�ে রপশ্রয়ে আ�রচা রখন আ�চায়দর জশ্িল এবং বহু�চাশ্রিক সংসৃ্শ্তর শ্িহ্ন শ্নয়ে নয়ের 
দিয়ক এয়স রপঁয়েশ্েলচা�, তখনই স্চাধীনতচা পরবত্যী উন্নেয়নর িচাবনচাে বচাজচার-য়কশ্ন্দ্রক পণ্ সংসৃ্শ্তর নতুন নতুন 
শ্বন্চাস ও শ্িন্তয়নর ঝি এয়স রলয়গশ্েল। রচা স�স্ত শ্িতর-বচাশ্হর কচাঁশ্পয়ে বয়ে শ্নয়ে আয়স  জশ্িলতচার এক নতুন 
আবহ। প্ে� রেয়কই এয়দয়ির উন্নেন-দি্যয়ন রচাষ্ট্র-শ্নেশ্্রিত পশ্রকল্পনচার রর গুরুত্ব শ্েল তচাও ক্রয়� ক্রয়� শ্িশ্েল 
হয়ত শুরু কয়র গত িতচাব্ীর রিষ দিক রেয়ক। শুরু হে গ্চা�ীণ জীবন-জীশ্বকচা শ্নয়ে স্চানীে রপ্শ্ক্য়ত পশ্রকল্পনচার 
�ধ্ শ্দয়ে তচাৎপর্যপূণ্য অে্যনীশ্ত শ্ন�্যচায়ণর প্শ্ত রদয়ির নীশ্ত প্ণেনকচারীয়দর শ্বয়িষ �য়নচায়রচাগ রদওেচা, রচা জশ্িল 
বচাজচার–অে্যনীশ্তর রপ্শ্ক্য়ত দশ্রদ্ প্চাশ্ন্তক �চানুয়ষর শ্নজস্ ক্�তচা–দক্তচার প্শ্ত প্কৃত সম্চান শ্দয়ে তচায়দর জীশ্বকচার 
িচাবনচায়ক প্শ্তষ্চা রদে। অনচাশ্বল প্চাকৃশ্তক সম্পদশ্িশ্তিক জীশ্বকচা আ�চায়দর রদয়ির �চানুয়ষর শ্িরকচালীন িরসচার 
আধচার হয়ে রেয়কয়ে। �য়হয়্চাদচায়রচার গ�–শ্বপ্লব অেবচা হরপ্চার িস্–সংরক্ণ ব্বস্চার র�ধচাবী ননপুণ্ বচা অশ্ত 
সচাম্প্রশ্তক স�য়ে রিতনচাে ঝি রতচালচা প্চাকৃশ্তক সম্পয়দর শ্নপুণ, সুিচারু ব্বহচার-শ্বশ্ধয়ক কচায়জ লচাশ্গয়ে সচারচা 
রদিজুয়ি গয়ি ওঠচা  অসংখ্ জীশ্বকচা-স�বচােগুশ্ল আ�চায়দর রস কেচাই �য়ন কশ্রয়ে রদে। য়র কচারয়ণ আজ এই 
িচাঙন-শ্বহ্বল স�য়েও দশ্রদ্ �চানুয়ষর সৃজন-উদ্চাবন আ�চায়দর শ্বস্ময়ে আশ্বষ্ট কয়র। নতুন কয়র আ�রচা িচাবয়ত 
পচারশ্ে, য়িৌকচাঠ রপয়রচায়লই রর অপচার সম্পদ তচা আ�চায়দর জ্চান-দক্তচার সচাহিয়র্য কখনও গুণগত, কখনও পশ্র�চাণগত 
রূপচান্তয়রর �ধ্ শ্দয়ে কীিচায়ব পশ্রণত হে নতুন জীবন �হচাকচায়ব্। য়সজন্ আলচাপুজ্চার �চাে িচাষী, য়কচাদচাইকচানচায়লর 
কশ্ি বচাশ্গিচার শ্রশ্�ক, য়কচারচাপুয়ির কৃশ্ষ ঐশ্তহ্ অঞ্য়লর রলচাকধচান্ প্জচাশ্ত বংিপরম্পরচাে রক্চা কয়র িলচা িচান্ত 
তরুণ কৃষক, �েূরিয়্র গহন অরয়ণ্র অ-কচাঠ বনজ সম্পদ সৃজন-আহরণ কয়র িলচা সি্তচার উষচা �চানয়বরচা 
সকয়ল প্শ্তশ্দন জীবন-জীশ্বকচার এক নতুন নক্ িী কচাঁেচা রিনচা কয়র িয়লয়েন। আর রসই প্শ্তশ্দয়নর সৃজন-শ্ন�্যচাণ 
উদ্চাবয়নর িব্রচাশ্ি সংস্চাশ্পত কয়রই নতশ্র হে অন্ শ্দিচার অনুয়চ্ছদ, রচা সম্ভচান্ত সচারস্ত প্শ্তষ্চায়নর রসৌ�্ র�ধচায়কও 
প্য়নের সচা�য়ন রিয়ল রদে। আ�চায়দর কচায়ে প্শ্তশ্ি প্চাকৃশ্তক সম্পদশ্িশ্তিক জীবন-জীশ্বকচা তচাই স্ত্রি �হচাকচাব্। 
জচাশ্তয়ক রিনচা রচাে তচার শ্বশ্চায়স, তচার প্চাকৃশ্তক সম্পদ ব্বহচায়রর প্ণচালীয়ত এবং রসই প্ণচালী রখন সংগশ্ঠত হে 
রলচাক উৎসয়বর আদয়ল, তখন শ্�ে ও প্কৃশ্ত শ্�য়লশ্�য়ি সৃশ্ষ্ট হে নতুন এক অশ্িজ্চায়নর। আ�চায়দর কচায়ে গচাে-
�চাশ্ি-জয়লর সচাহিয়র্য গয়ি ওঠচা জীশ্বকচা শুধু�চারি অে্যনীশ্তর শ্নণ্যেশ্বনু্ শ্দয়ে আয়লচাশ্িত হয়ত পচায়র নচা। প্চাকৃশ্তক 
সম্পয়দর ব্বহচার প্ণচালীর �ধ্ শ্দয়ে আ�রচা �য়ন কশ্র, এখনও সচারচা রদিজুয়ি অে্যনীশ্তর �জবুত কচাঠচায়�চা গয়ি 
রতচালচা সম্ভব এবং শুধু�চারি রচাষ্ট্র-শ্নেশ্্রিত পশ্রকল্পনচার �ধ্ শ্দয়ে নে, আ�চায়দর িচাবনচাে েচাকয়ত হয়ব স�চায়জর জশ্িল 
আবত্যগুশ্ল, তচাই এখনও �চানুষ গচায়ের ওপয়র আয়রচাপ কয়র শ্বশ্চাস আর গচােয়ক রকন্দ্র কয়র গয়ি ওয়ঠ জীশ্বকচা 
িচাবনচার নতুন তচাশ্্বিক-প্চায়েচাশ্গক রপ্ক্চাপি। এর পচািচাপচাশ্ি জল ও �চাশ্ির সচাহির্য শ্নয়েও গয়ি ওয়ঠ জীশ্বকচার 
সংস্চান ররখচায়ন জল কেচা বয়ল িয়স্র সচায়ে, �চাশ্ির গহয়ন লুশ্কয়ে েচাকচা রিৌ�জয়লর আশ্রয়ে রর অনচাশ্বল িস্ 
িলয়নর শ্ঠকচানচা রলয়গ েচায়ক তচা আ�চায়দর সুস্চােী আগচা�ী শ্দয়নর জন্ আরও দচােবদ্ধ হয়ত রিখচাে। আ�রচা প্শ্তশ্দন 
নতুন কয়র িচাবয়ত শুরু কশ্র সুস্চােী অে্যনীশ্ত গয়ি ওয়ঠ প্চাকৃশ্তক সম্পয়দর সুিচারু ব্বহচায়রর �ধ্ শ্দয়েই। িচাবনচা 
একশ্দন শ্বশ্চায়স পশ্রবশ্ত্যত হে, আর প্শ্তশ্ি গচাে, �ৃশ্তিকচা এবং জলশ্বনু্ হয়ে ওয়ঠ �চানুয়ষর শ্নরন্তর সহরচারিী। এই 
বইয়ে তচাই রতদূর সম্ভব সুয়বচাধ্ িচাষচাে জল-গচাে-�চাশ্ির সুিচারু, সুশ্নপুন, সুশ্িশ্ন্তত, সুশ্িশ্ক্ত ব্বহচায়রর �ধ্ শ্দয়ে 
কীিচায়ব সৃশ্ষ্ট হয়ত পচায়র সুস্চােী জীশ্বকচা-সম্ভচাবনচা, রচা গ্চা� িচারয়তর উন্নেয়ন সংরুক্ত করয়ত পচায়র নতুন শ্দিচা তচা 
তুয়ল ধরচা হয়েয়ে। আ�রচা শ্নশ্চিত, এই র�ৌষলকচায়ল রখন প্শ্তশ্ি গ্চা� স্চানীে পশ্রয়প্শ্ক্য়ত জীশ্বকচার নতুন শ্দিচা 
খুঁয়জ শ্নয়ত উদ্ত এই বই তচায়দর কচায়ে হয়ে উঠয়ব এক শ্বশ্চাসয়রচাগ্ হচাশ্তেচার।   

(আবীর িক্রবত্যী)

এশ্সিশ্কউশ্িি রিেচার�্চান, অ্চায়হড ইশ্নশ্িয়েশ্িভ্ স্ 

(সুদীপ্ত রপচায়িল)

উপসশ্িব, পঞ্চায়েত ও গ্চায়�চান্নেন দপ্তর, পশ্চি�বঙ্গ সরকচার





প্স্তচাবনচা

�হচাত্চা গচান্ী জচাতীে ক�্যশ্নচিেতচা আইন রূপচােয়ণ রর প্কল্প তচার উয়দেি্ রর�ন গ্চা�ীণ পশ্রবচায়র ক�্যসংস্চায়নর 
শ্নচিেতচা রদওেচা, য়ত�নই গ্চায়�চান্নেয়নর ক�্যকচায়ডের �চাধ্য়� উৎপচাদনিীল সম্পদ সৃশ্ষ্ট করচা। িচারতবয়ষ্যর গ্চা�গুশ্লয়ত 
এখনও উৎপচাদনিীলতচা আবশ্ত্যত হে �ূলত জল, �চাশ্ি, গচােয়ক রকন্দ্র কয়র। এজন্ গ্চা�ীণ ক�্যশ্নচিেতচা প্কয়ল্পর 
সূশ্ি�ুখ জল-�চাশ্ি-গচাে। এখন রশ্দও এর সয়ঙ্গ রুক্ত হয়েয়ে জীশ্বকচা অজ্যয়নর অন্চান্ নচানচান উয়দ্চাগ, তবুও গ্চায়�র 
�চানুয়ষর জীশ্বকচা অজ্যয়নর �ূল শ্িশ্তি আজও জশ্�র উৎপচাদনিীলতচা। য়সকচারয়ণই শ্বয়শ্র সব্যচায়পক্চা িশ্ক্তিচালী 
ক�্যশ্নচিেতচা প্কয়ল্পর শ্সংহিচাগ এখনও কৃশ্ষর উৎপচাদনিীলতচা বৃশ্দ্ধর প্েচাস। 

প্শ্ত বের এই প্কয়ল্প শ্র�শ্দবস সৃশ্ষ্ট হে বহুল পশ্র�চায়ণ। অে্য ব্ে হে শ্বপুল। তচা সয়্বিও একিচা প্নে শ্কন্তু 
আ�চায়দর সদচাসব্যদচাই শ্বব্রত কয়র। য়র পশ্র�চাণ অে্য ব্শ্েত হল তচার সয়ঙ্গ সচা�্স্ ররয়খ সম্পদ নতরী হল শ্ক ? 
রর কচাজগুশ্ল রূপচাশ্েত হল তচার িলশ্রুশ্তয়ত গ্চা�ীণ অে্যনীশ্তয়ত, গ্চায়�র দশ্রদ্ পশ্রবচায়রর উপচাজ্যন ক্�তচাে কচাশ্্ষিত 
পশ্রবত্যন এল শ্ক ? কচাজ হয়েয়ে অসংখ্। সম্পদও নতশ্র হয়েয়ে তয়দচানুরূপ। শ্কন্তু কচাশ্্ষিত পশ্রবত্যন আয়সশ্ন 
গ্চা�ীণ অে্যনীশ্তয়ত। আসয়ল কচাজগুয়লচা রর অশ্ধকচাংি রক্য়রিই শ্বশ্চ্ছন্ন। িুল রতচালচা হয়েয়ে অসংখ্। শ্কন্তু �চালচা 
গচাঁেচা হেশ্ন। 

আ�চায়দর পশ্রকল্পনচাে, পশ্রকল্পনচা রূপচােয়ণর এই ঘচািশ্তয়ক বুঝয়ত হয়ব। আর রসই ঘচািশ্ত দূর করয়ত িচাই স�গ্ 
এলচাকচার জন্ সুসংহত পশ্রকল্পনচা। শ্বশ্চ্ছন্নিচায়ব এর জশ্�য়ত রসি পুকুর, ওর জশ্�য়ত সী�চানচা বচাঁধ, তচার জশ্�য়ত 
স�শ্বিত ররখচাশ্বশ্িষ্ট গত্য রখচাঁিচা নে। উঁিু ঢচায়লর জশ্�, �ধ্ ঢচায়লর জশ্� ও স�তয়লর জশ্� – পুরুশ্লেচা-বচাঁকুিচার 
িচাষচাে িচাঁি-বচাইদ-কচানচাশ্ল শ্নয়ে রর িূখডে তচায়ক তচার সবিচায়ক বুয়ঝ ররখচায়ন রর�ন প্য়েচাজন, য়সখচায়ন রত�ন কচাজ 
হচায়ত শ্নয়ত হয়ব। এখচায়ন কচার জশ্�য়ত কচাজ করশ্ে তচার রিয়ে অয়নক রবশ্ি গুরুত্বপূণ্য রকচান জশ্�খয়ডে কচাজ করশ্ে। 
ররখচায়ন রসখচায়ন পুকুর খঁুিয়ল হয়ব নচা, হয়ব নচা রসখচায়ন বচাঁধ রবঁয়ধ শ্দয়ল। জল ধয়র রচাখয়ত হয়ব, ধয়র রচাখয়ত হয়ব 
�চাশ্ি। য়সই সয়ঙ্গ জলয়ক আরও রবশ্ি কয়র রপঁয়ে শ্দয়ত হয়ব �চাশ্ির শ্নয়ি রচায়ত কয়র জলেুয়ির িূশ্�য়ত জয়লর 
আর পচালচায়নচার জচােগচা নচা েচায়ক, রচায়ত কয়র জয়ল জল শ্�য়ি �রচা নদীর রসচাঁতচাে নতুন কয়র জয়লচাচ্ছচাস রদখচা রদে। 

রকচান জশ্�য়ত রখচাঁিচার রকচান কচাজ করচা রচায়ব, শ্কিচায়ব রসই কচাজ করচা সম্ভব – এসব কেচা সহজিচায়ব তুয়ল ধরচার 
রিষ্টচা হয়েয়ে সহজ বচাংলচাে রলখচা এই বইশ্িয়ত।  

জল �চাশ্ি শ্নয়ে কচাজ রর�ন গুরুত্বপূণ্য �হচাত্চা গচান্ী জচাতীে গ্চা�ীণ ক�্যশ্নচিেতচা প্কয়ল্প রত�নই গুরুত্বপূণ্য প্কল্পগুচ্ছ    
রূপচাশ্েত হে – বৃক্রচাশ্জয়ক রকন্দ্র কয়র। বহু বের ধয়র এই প্কয়ল্প গচাে লচাগচায়নচা হয়ে েচায়ক। প্িশ্লত ধচারণচা, গচাে 
লচাগচায়ল তচা পশ্রয়বয়ি সদে্যক প্িচাব রিলয়ব। তচাই গচাে লচাগচায়নচা। পশ্রয়বি শ্নয়ে িচাবনচা শ্নঃসয়ন্য়হ গুরুত্বপূণ্য। 
শ্কন্তু এ শ্বষয়ে উয়বেগ কতিচা েশ্িয়েয়ে ? সরকচার পশ্রয়বি রক্চাে গচাে লচাগচায়ব, তচায়ত সচাধচারণ �চানুয়ষর শ্ক রচাে 
আয়স ? গচাে লচাগচায়ল �জুরী পচাওেচা রচাে। য়বি! লচাগচায়নচা হয়ব গচাে ! তচারপর ? গচাে বচাঁিচায়নচার দচাে কচার ? পঞ্চায়েয়তর 
? সরকচায়রর ? সচাধচারণ �চানুয়ষর ? রবচাধহে রত�নিচায়ব কচারও নে। বৃক্য়রচাপণ ক�্যসূিীর এই ঘচািশ্তর কেচা �চােচাে 
ররয়খ িচালু হল বৃক্পচাট্চা। সরকচারী বচা খচাস জশ্�য়ত, সু্ল-কয়লজ-হচাসপচাতচাল প্িৃশ্ত প্শ্তষ্চায়নর জশ্�য়ত গচাে লচাগচায়নচার 
দচাশ্েত্ব রর স�স্ত জবকচাড্যধচারীয়দর, তচায়দর �য়ধ্ রেয়ক কয়েকজনয়ক রবয়ে শ্নয়ে তচাঁয়দর শ্দয়ে রদওেচা হল গচায়ের 
রক্ণচায়বক্য়ণর দচাশ্েত্ব। গচায়ে প্য়েচাজন অনুরচােী জল শ্দয়ত হয়ব; স�য়ে স�য়ে �চাশ্ি পচাল্চাপচাশ্ল্ কয়র শ্দয়ত হয়ব; 
প্য়েচাজন�চাশ্িক সচার শ্দয়ত হয়ব- এসব কয়র গচােগুয়লচায়ক বচাঁশ্িয়ে রচাখয়ত হয়ব। রচায়ক বৃক্পচাট্চা রদওেচা হল তচার 
দচাশ্েত্ব গচায়ের রক্ণচায়বক্য়ণর। এজন্ শ্তশ্ন �জুরী রতচা পচায়বনই। য়সইসয়ঙ্গ গচাে রেয়ক রখন িসল আসয়ব তখন 
তচায়ত বচায়রচা আনচা অশ্ধকচার। গচােও বচাঁিয়লচা। গচায়ের িল ও কচায়ঠর িচাশ্গদচারীও শ্নশ্দ্যষ্ট হল। 

এর পয়রও একিচা প্নে শ্কন্তু অ�ী�চাংশ্সত রেয়ক রগল ! রকচান গচাে লচাগচায়নচা হয়ব ? রর গচাে সহজলি্ ও লচাগচায়নচা 
সহজ রসই গচাে ? নচাশ্ক রর গচাে পশ্রয়বয়ির িচারসচা�্ রক্চা কয়র িচাল লচাি শ্দয়ত পচায়র এ�ন গচাে ? কচার লচাি ? 
অবি্ই গচায়ের বচায়রচা আনচা স্বি রচার, তচার। য়সজন্ই সবচাইয়ক জচানচায়নচা দরকচার রকচান জচােগচাে রকচান গচাে লচাগচায়ল 
লচাি রবশ্ি হয়ব। য়কচান জচােগচাে রকচান গচাে লচাগচায়ল সচা�শ্গ্কিচায়ব এলচাকচার উপকচার হয়ব। সুন্রবন অঞ্য়ল রতচা 
আর রবদচানচা বচা ক�লচায়লবুর িচাষ হয়ব নচা। য়সখচায়ন রতচা �্চানয়গ্চাি গচায়ের িচাষই করয়ত হয়ব। গচােয়ক রকন্দ্র কয়র 
রর জীশ্বকচা স�ৃশ্দ্ধর পশ্রকল্পনচা তচার �য়ধ্ তচাই প্েয়�ই বুয়ঝ রনওেচা দরকচার কত ধরয়নর গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত 
পচায়র। য়কচােচাে রকচান ধরয়নর গচাে লচাগচায়নচা রচাে। িয়লর গচাে। আসবচাব নতশ্রর কচায়ঠর গচাে। জ্চালচানী কচায়ঠর গচাে। 
ঔষশ্ধ বৃয়ক্র গচাে। নদীবচাঁধ িশ্ক্তিচালী করচার গচাে। গরু-েগয়লর খচাদ্ হয়ত পচায়র এ�ন ঘচাসগুল্ম। �িলচা গচাে। 



শ্িয়ল্প ব্বহচার্য গচাে। দীঘ্যয়�েচাদী সবশ্জর গচাে। এসবই একয়িচা শ্দয়নর প্কয়ল্প বৃক্য়রচাপয়ণর সব্যচাশ্ঙ্গন ক�্যকচায়ডে 
অন্তিূ্যক্ত হয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি শ্বিচার্য শ্বষে একশ্ি। একবচায়রর শ্বশ্নয়েচাগ ও তচার রক্ণচায়বক্য়ণর জন্ রর অে্য 
ব্শ্েত হল তচার �চাধ্য়� বহু বের ধয়র ব্বহচার্য রকচানও সম্পদ নতশ্র হল শ্ক ? জশ্� নতশ্র হল একয়িচা শ্দয়নর 
প্কয়ল্প। ততশ্র হল ‘গ্ীন হচাউস’। সবশ্জ িচায়ষর ব্বস্চা হল, হে অন্ রকচানও প্কয়ল্পর অয়ে্য বচা কৃষয়কর ব্শ্ক্তগত 
শ্বশ্নয়েচায়গ। তচায়তও আপশ্তি রনই রশ্দ রসই জশ্�য়ত রর শ্বশ্নয়েচাগ প্কয়ল্পর অয়ে্য করচা হল, য়সই জশ্�শ্ি রবি কয়েক 
বের ধয়র ঐ কচায়জর উপয়রচাগী েচায়ক। সজয়ন, য়পঁয়প, জলপচাই, য়তঁতুল, ডু�ুর, িচালতচা, য়লবু এসব সবশ্জর িচাষ 
রতচা হয়তই পচায়র। য়বি শ্কেু িুয়লর িচাষও সম্ভব এই প্কয়ল্প। অবি্ই রসইসব িুল, রচার গচাে একবচার লচাগচায়ল 
কয়েক বের ধয়র রসই গচায়ে িুল আসয়ব। এই সব বৃক্য়রচাপয়ণর কৃৎয়কৌিল শ্নয়ে আয়লচািনচা এই বইয়ে েচাকয়ে। 

এই সয়ঙ্গ সহজ িচাষচাে আয়লচািনচাে েচাকয়ে পচাব্যত্ অঞ্য়ল ঝণ্যচাধচারচার পুনরুজ্ীবয়নর কচাজ, সচার নতশ্রর পশ্রকচাঠচায়�চা 
শ্ন�্যচায়ণর কচাজ, �চাে িচাষ সম্পশ্ক্যত কচাজ, উপকূলবত্যী এলচাকচাে জীশ্বকচা শ্নব্যচায়হর জন্ শ্বয়িষ প্কল্পগুচ্ছ, গ্চা�ীণ 
পচানীে জল ও স্চাস্্শ্বধচান সম্পশ্ক্যত কচাজ, বন্চা শ্নে্রিণ সম্পশ্ক্যত কচাজ। 

সব শ্�শ্লয়ে এখন পশ্চি�বঙ্গ সরকচায়রর লক্্ ১০০ শ্দয়নর প্কল্প ব্বহচার কয়র এবং প্য়েচাজয়ন অন্চান্ শ্বশ্িন্ন 
শ্বিচায়গর কচায়জর সয়ঙ্গ স�বিেসচাধন কয়র গ্চায়�র কয়েক লক্ পশ্রবচায়রর জন্ একই সয়ঙ্গ একচাশ্ধক জীশ্বকচা 
উন্নেয়নর প্কল্প রূপচােয়ণর ব্বস্চা করচা, রচায়ত কয়র আজয়কর �জুরী আগচা�ীর জীশ্বকচা উন্নেয়নর পে নতশ্র করয়ত 
পচায়র। 

এই বইশ্ি নতশ্র কয়রয়ে ‘অ্চায়হড ইশ্নশ্িয়েশ্িভ্ স্ ’ নচা�ক এক সুিীল স�চাজ সংগঠয়নর কতৃ্যপক্ এবং ক�্যীদল। 
পশ্চি�বয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন গ্চায়� এই রক্রিগুশ্লয়ত তচাঁয়দর কচাজ করচার সুদীঘ্য অশ্িজ্তচা এয়ক্য়রি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা 
পচালন কয়রয়ে। য়সই সয়ঙ্গ শ্কেুিচা হয়লও সচাহচার্ রনওেচা হয়েয়ে ২০১২ সচায়লর নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স প্কচাশ্িত 
পঞ্চায়েতী রচাজ পশ্রিকচার শ্বয়িষ সংখ্চার। সচাহচার্ রনওেচা হয়েয়ে রকন্দ্রীে ও রচাজ্ সরকচার প্কচাশ্িত এই ধরয়নর 
কচাজক�্য সংক্রচান্ত রবি কয়েকশ্ি প্কচািনচার। সচাহচার্ কয়রয়েন অন্ কয়েকশ্ি রস্চ্ছচায়সবী প্শ্তষ্চান। সব্যপশ্র এই 
দিতয়রর উপসশ্িব শ্রী সুদীপ্ত রপচায়িল অত্ন্ত একচাগ্তচার সয়ঙ্গ একচায়জ শ্বয়িষ সহচােয়কর িূশ্�কচা পচালন কয়রয়েন। 
আিচা কশ্র এই প্কচািনচা �চাঠক�্যীয়দর কচায়জর রক্য়রি সহজয়বচাধ্ প্দি্যয়কর কচাজ করয়ব। 

(শ্দয়ব্নু্ সরকচার)

�হচাধ্ক্, পঞ্চায়েত ও গ্চায়�চান্নেন দপ্তর 

পশ্চি�বঙ্গ সরকচার
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1

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

জলশ্বিচাশ্জকচা সংক্রচান্ত কচাজ (Watershed oriented works)

১) স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট ররেঞ্ (Contour Trench)

জলশ্বিচাশ্জকচার দুইশ্ি ঢচায়লর শ্�শ্লত প্চান্তয়রখচাে (Ridge Area) 
স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট ররেঞ্ (Contour Trench) খনয়নর 
�চাধ্য়� স্ল্প ব্য়ে িূশ্�ক্ে ররচাধ (Soil Erosion) ও িূশ্�র ঢচাল 
(Slowing Down) সশ্ঠকিচায়ব বজচাে রচাখচা সহয়জই সম্ভব। 
শ্রজ-লচাইন বচা জলশ্বিচাজন ররখচা হল সশ্ন্নশ্হত দু’শ্ি 
জলশ্বিচাশ্জকচার শ্বিচাজন ররখচা। কনু্টর লচাইন হল কতকগুশ্ল 
কচাল্পশ্নক ররখচা বচা রকচানও একশ্ি শ্বয়িষ তল রেয়ক একই 
উচ্চতচাসম্পন্ন শ্বনু্গুশ্ল ররচাগ করয়ল রর ররখচা পচাওেচা রচাে তচায়ক 
কনু্টর বচা স�শ্বিত লচাইন বলচা হে। স�শ্বিত ররখচা হল এ�ন 
একশ্ি কচাল্পশ্নক ররখচা রচা একই উচ্চতচাে শ্�শ্লত হে। য়রয়হতু 

এই ররেঞ্ একই উচ্চতচার ররখচা অনুরচােী খনন করচা হে রসয়হতু ররেয়ঞ্র জলধচারণ ক্�তচা সব স�য়ের জন্ সুশ্নশ্চিত হে। রশ্দ 
ররেঞ্ স�শ্বিত ররখচা অনুরচােী খনন নচা করচা হে তচাহয়ল িূশ্�ক্য়ের সম্ভচাবনচা রদখচা শ্দয়ত পচায়র। য়র সকল এলচাকচার জশ্� িচায়ষর 
অনুয়পচারুক্ত এবং রসখচায়ন জশ্�র ঢচাল ১০% রেয়ক ১৫% রসখচায়ন এই প্কচায়রর ররেঞ্ করচা ররয়ত পচায়র। এই প্কচায়রর ররেঞ্ নতশ্রর 
রক্য়রি ইউশ্নি বচা একক প্শ্ত ব্ে (০.৫ শ্�িচার X ০.৫ শ্�িচার �চায়পর) প্শ্ত রহক্টয়র ১১,০০০ িচাকচা হয়ত পচায়র। Running তদয়ঘ্য্র 
রক্য়রি Running শ্�িচায়র ১৭ িচাকচা ব্ে হয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি স�গ্ ব্য়ের ১০০% অদক্ শ্রশ্�ক খচায়ত ব্ে করচা রচায়ব। 

২) স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট বচাঁধ (Contour Bund) 

অত্ন্ত স্ল্প ব্য়ে জলশ্বিচাশ্জকচার দুইশ্ি ঢচায়লর শ্�শ্লত প্চান্তয়রখচাে 
িূশ্�ক্ে ররচাধ করচার জন্ স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট বচাঁধ শ্ন�্যচাণ। 
ররয়হতু স�শ্বিত ররখচা হল এ�ন একশ্ি কচাল্পশ্নক ররখচা রচা একই 
উচ্চতচাে শ্�শ্লত হে, য়সয়হতু কনু্টর বচাঁধ িূশ্�ক্ে ররচাধ করয়ত 
এবং জল ধয়র রচাখয়ত শ্বয়িষ উপয়রচাগী িূশ্�কচা পচালন কয়র। 
কনু্টর ররেয়ঞ্র ন্চাে কনু্টর বচাঁধও বৃশ্ষ্টর জল ধয়র রচাখচার পয়ক্ 
খুবই উপয়রচাগী। এর িয়ল জল শ্বিচাশ্জকচার পচাশ্্যবত্যী অঞ্য়লর 
জশ্�র আদ্্যতচা বৃশ্দ্ধ পচাে। জশ্�য়ক আরও কৃশ্ষবচান্ব কয়র রতচায়ল। 
কনু্টর বচাঁধ িচাষয়রচাগ্ জশ্�য়ত করচা বচাঞ্ছনীে, এয়ক্য়রি জশ্�র ঢচাল 
৩%-১০% �য়ধ্ হয়লই এই ধরয়নর কচাজ সহয়জই করচা ররয়ত 
পচায়র। ০.৬ শ্�িচার উচ্চতচা X ২.০ শ্�িচার িওিচা এবং ০.৬৬ রসশ্ন্টশ্�িচার গিীরতচাশ্বশ্িষ্ট কনু্টর বচাঁয়ধর রক্য়রি ইউশ্নি বচা একক 
প্শ্ত ব্ে প্শ্ত রহক্টয়র প্চাে ১৪,০০০ িচাকচা, Running তদয়ঘ্য্র রক্য়রি প্শ্ত Running শ্�িচায়র ব্ে ৪২ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি 
অদক্ শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৮৫ : ১৫। 

৩) রবচাল্চার রিক (Boulder Check) 

রবচাল্চার রিক হল পচােয়রর বেচারচা শ্নশ্�্যত ড্চা� রচা রেচাি রেচাি নচালচা 
বচা �রসুশ্� জলধচারচার ওপর (৫০ রহক্টর রেয়ক কু্দ্) ততশ্র করচা 
হয়ে েচায়ক। য়বচাল্চার রিক নতশ্র করচার �ূল উয়দেি্ হল জল 
শ্নষ্চািয়নর গশ্তয়বগয়ক প্িশ্�ত করচা। জয়লর গশ্তয়বগয়ক 
সংরত করচার �চাধ্য়� রবচাল্চার রিক িূশ্�ক্ে ররচাধ করয়ত 
সহচােতচা কয়র, জয়লর গশ্তপেয়ক পশ্ল বেচারচা রুদ্ধ হওেচার হচাত 
রেয়ক রক্চা কয়র এবং এর িয়ল িূশ্�র জলধচারণ ক্�তচা 

সচাশ্ব্যকিচায়ব বৃশ্দ্ধ পচাে। জয়লর প্বচাহ শ্নেশ্�ত হওেচার িয়ল জলশ্নকচািী নচালচা আরও িচালিচায়ব ব্বহৃত হে ও জল আরও রবশ্িবচার 
পশ্রশ্রুত (Refill) হে। ৭ শ্�িচার নদঘ্য্ শ্বশ্িষ্ট, অন্তত ১ শ্�িচার উচ্চতচা সম্পন্ন ওপয়রর ঢচাল ও শ্নয়ির ঢচায়লর অনুপচাত ১:১ এবং 
৩:১ ও ০.৫ শ্�িচার িওিচা শ্বশ্িষ্ট রবচাল্চার রিক নতশ্রয়ত ইউশ্নি প্শ্ত ব্ে ৪,০০০ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি ১০০ িতচাংি অদক্ 
শ্রশ্�ক বচাবদ ব্ে করচা রচায়ব।
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৪) িচা�্য বচাঁধ (Farm Bunding)

কৃশ্ষজশ্�য়ত িূশ্�ক্ে ররচাধ তেচা জশ্�র আদ্্যতচা বৃশ্দ্ধর উয়দেয়ি্ 
িচা�্য বচাঁধ নতশ্র করচা হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত এই ধরয়নর বচাঁধ 
স�শ্বিত ররখচা (Contour Line) বরচাবর করচা প্য়েচাজন। রশ্দও 
কৃষকরচা এই পদ্ধশ্তয়ক সহয়জ গ্হণ করয়ত িচান নচা, কচারণ এই 
পদ্ধশ্ত অবলম্বন করয়ল তচারচা শ্বশ্িন্ন প্কচার স�স্চার সমু্খীন 
হন। স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট বচাঁধ (Contour Bund) কৃশ্ষজশ্�য়ক 
শ্বশ্ক্প্তিচায়ব শ্বিচাশ্জত কয়র, এরিয়ল কৃষয়কর পয়ক্ জশ্�য়ত 
লচাঙল শ্দয়ত স�স্চা হে। এই স�স্চার কচারয়ণ সচাধচারণত িচা�্য 
বচাঁয়ধর নচায়� জশ্�র আলগুশ্লয়ত বচাঁধ রদওেচার কচাজ করচা হয়ে 
েচায়ক। রশ্দও িচা�্য বচাঁধ তখনই করচা উশ্িত ররখচায়ন জশ্�র ঢচাল উপরুক্ত হয়ব ও তচা অশ্তশ্রক্ত জল সংরক্য়ণর জন্ উপরুক্ত হয়ব। 

সকল রক্য়রি শুধু�চারি জশ্�র আলগুশ্লয়ত বচাঁধ শ্দয়ে িূশ্�ক্ে 
ররচাধ করচা বচা িূশ্�র আদ্্যতচা িশ্ক্ত বচািচায়নচা সম্ভব নে। কৃশ্ষজশ্�য়ক 
শ্বশ্িন্ন ইউশ্নয়ি িচাগ কয়র বচাঁধ শ্দয়ল প্শ্তশ্ি ইউশ্নি জয়লর 
গশ্তয়বগয়ক সংরত করচা সম্ভব হয়ব; প্শ্তশ্ি বচাঁয়ধ প্বচাশ্হত জল 
আলচাদচািচায়ব সংরশ্ক্ত হয়ব। এরিয়ল জলয়ক অয়নকিচা লম্বচা 
জচােগচাজুয়ি প্বচাশ্হত হয়ত নচা শ্দয়ে প্শ্তশ্ি বচাঁয়ধ তচার গশ্তয়বগয়ক 
সংরত করচা রচায়ব। িলস্রূপ সচাশ্ব্যকিচায়ব িূশ্�ক্ে ররচাধ ও িূশ্�র 
আদ্্যতচা বৃশ্দ্ধ পচায়ব। ০.৬ শ্�িচার উচ্চতচা শ্বশ্িষ্ট ১.৭ শ্�িচার প্িস্ত 
এবং ০.৫৭ রসশ্ন্টশ্�িচার গিীরতচা শ্বশ্িষ্ট এই প্কচার বচাঁয়ধর 
ইউশ্নি প্শ্ত ব্ে প্চাে ৪,০০০ িচাকচা প্শ্ত রহক্টর। Running 
নদয়ঘ্য্র রক্য়রি প্শ্ত ইউশ্নি ব্ে প্চাে ৪০ িচাকচা। এই কচায়জর 

রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৮৫ : ১৫। এই কচাজশ্ি এক�চারি তচারচাই করয়ত পচারয়বন রচায়দর শ্নজস্ জশ্� আয়ে। 

৫) গ্চাশ্বওন ষ্ট্রচাকিচারস্  (Gabion Structures)

গ্চাশ্বওন ষ্ট্রচাকিচারস্  �ূলত ৫০ রেয়ক ৫০০ রহক্টর জলচািে 
এলচাকচাে এ�ন এক প্কচার বচাঁধ রচা পচাের ও তচার শ্দয়ে নতশ্র 
হে এবং জলধচারচার পচায়ির অবস্চান হে। এই প্কচায়রর বচাঁধ 
শ্ন�্যচায়ণর উয়দেি্ হল শ্নকচািী শ্নগ্য�পে (Drainage Line) শ্দয়ে 
িলচা জয়লর র্চাতয়ক হ্চাস করচা। জয়লর রবগয়ক হ্চাস করচার 
�চাধ্য়� িূশ্�ক্ে ররচাধ করচা সম্ভবপর হয়ব। পশ্ল ক� জ�য়ব 
এবং এরিয়ল শ্নকচািী শ্নগ্য�পে শ্দয়ে জয়লর প্বচাশ্হত হওেচার 
স�েসী�চা বৃশ্দ্ধ পচায়ব। এর িলস্রূপ জশ্�র জলধচারণ ক্�তচা 
আরও িশ্ক্তিচালী হয়ব। এই ধরয়নর কচাঠচায়�চা সচাধচারণত দুই 
িচায়ব স্চাপন করচা রচাে। প্ে�ত, নকিচার শ্বশ্িন্ন শ্দক অনুরচােী 
বচাঁয়ধর কচাঠচায়�চা প্স্তুত করচা এবং পচােরগুশ্লয়ক তচায়রর সচাহচায়র্ 

রবঁয়ধ রদওেচা। এক�চারি শ্নয়ির অংি েচািচা বচাশ্ক সকল অংি 
তচার শ্দয়ে রবঁয়ধ রদওেচা। শ্বেতীেত, পচােরগুশ্লয়ক খচাঁিচাবন্ী কয়র 
পচািচাপচাশ্ি ররয়খও এধরয়নর বচাঁধ নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র, বচাঁয়ধর 
কচাঠচায়�চা এরক� অয়নকগুশ্ল খচাঁিচা পচািচাপচাশ্ি তচার শ্দয়ে রবঁয়ধ 
প্স্তুত করচা হে, এয়ক্য়রি তচারয়ক স�চান্তরচালিচায়ব ও লম্বচািচায়ব 
িচালিচায়ব বচাঁধচা হে রচার িয়ল এই বচাঁয়ধর কচাঠচায়�চাশ্ি প্ে� 
কচাঠচায়�চা রেয়ক িশ্ক্তিচালী হে। ২ শ্�িচার উচ্চতচা শ্বশ্িষ্ট, ১ শ্�িচার 
িওিচা ও ১২ শ্�িচার নদঘ্য্ শ্বশ্িষ্ট এই ধরয়নর কচাঠচায়�চা নতশ্র 
করয়ত প্চাে ৪৫,০০০ িচাকচা ব্ে হয়ব, এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ 
শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৩০ : ৭০।
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৬) িূ-গি্যস্ বচাঁধ (Underground Dyke) 

এশ্ি এক প্কচায়রর �চাশ্ির বচাঁধ রচা িূ-স্তয়রর জলধচারচার গশ্তয়বগয়ক 
ররচাধ কয়র তচা পচাশ্্যস্ কুয়েচা বচা শ্িউবওয়েয়লর শ্দয়ক িচাশ্লত 
করয়ত সহচােতচা কয়র বচাঁধ রকচানও জশ্�য়ক জল বেচারচা পূণ্য কয়র 
নচা বচা জয়লর গশ্তপেয়ক এয়কবচায়র রুদ্ধ কয়র রদে নচা। এই 
ধরয়নর িূ-গি্যস্ বচাঁধ িক্ত পচােুয়র এলচাকচার পয়ক্ খুবই উপয়রচাগী, 
ররখচায়ন জলস্তর অয়নকিচা শ্নয়ি এবং ররখচানকচার �চাশ্ির জয়লর 
প্য়েচাজন খুব রবশ্ি। এই প্কচায়রর বচাঁধ জলশ্বিচাজন এলচাকচাে 
জলধচারণ ক্�তচা বচাশ্িয়ে রদে ও রবশ্ি স�য়ের জন্ জল ধয়র 
রচাখয়ত সহচােতচা কয়র, এই ধরয়নর বচাঁধ নতশ্রর িয়ল পচাশ্্যবত্যী 
কুয়েচাগুশ্লয়ত জলস্তর সহয়জ রনয়� রচাে নচা এবং শ্িউবওয়েয়লর জলস্তরও রনয়� রচাওেচার প্বণতচা ক� রদখচা রচাে। ১২ শ্�িচার নদঘ্য্, 
৬ শ্�িচার গিীর ও ২ শ্�িচার উচ্চতচাসম্পন্ন এই প্কচার িূ-গি্যস্ বচাঁয়ধর রক্য়রি ব্ে প্চাে ৪,৩০০ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ 
শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৭০ : ৩০।  

৭) �চাশ্ির বচাঁধ (Earthen Dam) 

রর রকচানও জলশ্বিচাশ্জকচা প্কয়ল্পর রক্য়রি সব্যচাশ্ধক গুরুত্বপূণ্য 
বচাঁধ কচাঠচায়�চা হল, �চাশ্ির নতশ্র বচাঁধ কচাঠচায়�চা। পশ্চি�বয়ঙ্গর 
রবশ্িরিচাগ অঞ্য়ল স্চািচাশ্বক বৃশ্ষ্টপচায়তর স�ে হল জুন �চাস 
রেয়ক রসয়টেম্বর �চাস পর্যন্ত। স�গ্ পশ্চি�বয়ঙ্গ বেয়র ৪০ রেয়ক 
৫০ শ্দয়নর রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাত হে নচা এবং এই বৃশ্ষ্টপচাত রর স�ে 
শ্নেশ্�ত হে তচাও নে। বৃশ্ষ্টপচাত অয়নক স�েই শ্বশ্ক্প্তিচায়ব 
হয়ে েচায়ক। অয়নক স�য়েই রদখচা রচাে রর, শ্নধ্যচাশ্রত স�য়ের 

অয়নক পয়র বৃশ্ষ্ট শুরু হে এবং রিষও হয়ে রচাে শ্নধ্যচাশ্রত স�য়ের অয়নক আয়গই। এরিয়ল পশ্চি�বয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন অঞ্ল প্চােিই 
খরচা কবশ্লত হে পয়ি। এরজয়ন্ খশ্রি িস্য়ক রক্চা�ূলক রসিব্বস্চার �চাধ্য়� খরচার হচাত রেয়ক রক্চা করচা প্য়েচাজন। �চাশ্ির বচাঁধ 
রসই সব অঞ্য়ল রবশ্ি প্য়েচাজন ররখচায়ন ক্চায়নল রসিব্বস্চা রনই ও ররখচায়ন জশ্�র আদ্্যতচা খুব ক�, রুক্ষ্ম প্কৃশ্তর। িূ-গি্যস্ 
জলস্তয়র জলধচারণ ক্�তচা বচািচায়নচার (শ্রিচাজ্য) জয়ন্ এই ধরয়নর বচাঁধ শ্ন�্যচাণ করচা ররয়ত পচায়র। এই ধরয়নর কচাঠচায়�চা সচাধচারণত 
অববচাশ্হকচা (ক্চািয়�ন্ট) এলচাকচার ওপর নতশ্র করচা হে। প্েয়� জল এখচায়ন জ�চা হে এবং তচারপয়র িঁুইয়ে অববচাশ্হকচার শ্নয়ির অংি 
ররখচায়ন কুয়েচা বচা নলকূপ েচায়ক রসখচায়ন শ্গয়ে জ�চা হে। ৬৫ শ্�িচার লম্বচা নদঘ্য্শ্বশ্িষ্ট ৪.৬৫ শ্�িচার উচ্চতচাসম্পন্ন, ওপর ও শ্নয়ির 
ঢচায়লর অনুপচাত ২ : ১ এবং ২ : ৫। ১ শ্�িচার এবং ২ শ্�িচার িওিচা �চাশ্ির বচাঁধ করয়ত আনু�চাশ্নক ব্ে ২.৬ লক্ িচাকচা। সচাধচারণত 
ইউশ্নি প্শ্ত এর খরি ২০-৩০ িচাকচা প্শ্ত ঘনশ্�িচায়র। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত ৯৫ : ৫। এই 
ধরয়নর কচাজ রকবল�চারি সরকচাশ্র জচােগচাে (পচাবশ্লক ল্চায়ডে) করচা রচায়ব। 

৮) শ্ড. ও. শ্প. (Dugout Farm Pond) 

এই প্কল্পশ্ি সচাধচারণত ব্শ্ক্তগত জশ্�য়ত হয়ে েচায়ক। এই 
ধরয়নর পুকুর নতশ্র করচার �ূল উয়দেি্ হল বৃশ্ষ্টর জল সংরক্ণ 
করচা। অয়নক স�ে বষ্যচার �রসুয়� প্চােিই বৃশ্ষ্ট হে নচা বচা 
অশ্নেশ্�ত বৃশ্ষ্ট হে। এরিয়ল উৎপচাশ্দত খশ্রি িয়স্র নষ্ট 
হওেচার আিঙ্কচা রদখচা রদে। শ্ড. ও. শ্প. িস্য়ক নষ্ট হওেচার হচাত 
রেয়ক রক্চা কয়র। য়র স�স্ত জশ্� খুবই স�চান, জলচাধচারশ্ি 
এয়কবচায়রই অগিীর এবং জলচাধচায়রর ধচারগুশ্ল খুব একিচা উঁিু 
নে, য়সই স�স্ত জশ্�য়ত এশ্ি খুবই উপয়রচাগী প্কল্প। এই 
প্কয়ল্পর �ূল উয়দেি্ হল, এ�ন রসিব্বস্চা প্ণেন করচা, রচার 
�চাধ্য়� খশ্রি িস্য়ক রক্চা করচা রচাে। এয়ক্য়রি বলচাই বচাহুল্ রর আ�চায়দর রদয়ির রবি শ্কেু রচায়জ্ রর�ন, পশ্চি�বঙ্গ, আসচা�, 
েশ্তিিগি, শ্বহচার, ঝচািখডে, ওশ্িিচাে এই ধরয়নর জলচাধচার রশ্বিস্ ও �চাে িচায়ষর রক্য়রিও ব্বহচার হয়ে েচায়ক। ১০০ ঘনশ্�িচার 
জল সংরক্ণ করয়ত পচারয়ব এ�ন আেতন শ্বশ্িষ্ট (২৫ শ্�িচার X ২০ শ্�িচার X ২ শ্�িচার) জলচাধচার নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক খরি 
১,০০,০০০ িচাকচা। ইউশ্নি প্শ্ত জল সংরক্ণ খরি হল ৫০-৬০ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�য়কর �জুশ্র হল ১০০%। 
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৯) স্টপ ড্চা� (Stop Dam) 

বি জলচাধচায়র সচাধচারণত এই বচাঁধ নতশ্র করচা হয়ে েচায়ক। বষ্যচা 
পরবত্যী বৃশ্ষ্টর জল সংগ্হ করচার জন্ এই ধরয়নর বচাঁধ নতশ্র 
করচা হে। সচাধচারণত বষ্যচার �রসুয়�র এই বচাঁয়ধর দরজচা রখচালচা 
রচাখচা হে রচায়ত জল সহয়জ রবশ্রয়ে ররয়ত পচায়র। এরিয়ল 
রকচানও রক� পশ্ল পিচার হচাত রেয়ক বচাঁয়ধর দরজচা সুরশ্ক্ত 
েচায়ক। বষ্যচার পয়র দরজচা বন্ কয়র রদওেচা হে এবং রসই বষ্যচার 
পরবত্যী বৃশ্ষ্টর জয়ল জলচাধচারশ্ি পূণ্য হয়ত েচায়ক। এই বচাঁধ এ�ন 
জলচাধচায়রই করচা উশ্িত ররখচায়ন সচারচা বের জল েচায়ক। এরিয়ল 

বষ্যচা পরবত্যী স�য়ে সচারচা বেরই এই জলচাধচারশ্িয়ত জল 
সংরক্য়ণর সুয়রচাগ েচায়ক। ১০০০ রহক্টর অববচাশ্হকচা (ক্চািয়�ন্ট) 
এলচাকচাে ২০ শ্�িচার নদঘ্য্ শ্বশ্িষ্ট সয়ব্যচাচ্চ ২.৭ শ্�িচার উচ্চতচা 
সম্পন্ন, ১.৫ শ্�িচার িওিচা পচায়ির ঢচাল ১১ (?) স্টপ ড্চা� নতশ্রয়ত 
আনু�চাশ্নক খরি ৫ লক্ িচাকচা। সচাধচারণত এই কচায়জর রক্য়রি 
প্শ্ত ঘনশ্�িচার শ্পেু জল সংরক্য়ণর জন্ ৯০-১০০ িচাকচা খরি 
হয়ত পচায়র। এই বচাঁধ নতশ্র করয়ত ইঁি ও পচাের লচায়গ। য়রখচায়ন 
িক্ত পচাের (ব্চাসল্ ও গ্চানচাইি) পচাওেচা রচাে, য়সই স�স্ত জচােগচাে 
নুশ্ি পচােরও ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। স্টপ ড্চায়�র দরজচা 
নতশ্র করয়ত ১.৫ শ্�শ্লশ্�িচার ঘনত্ব শ্বশ্িষ্ট শ্প্-ি্চাশ্ব্রয়কয়িড 
র�িচাল শ্িি ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক ও উপকরয়ণর অনুপচাত হল ২৫ : ৭৫।

পচাব্যত্ অঞ্য়ল জলশ্বিচাশ্জকচা সংক্রচান্ত কচাজ
(Watershed related works in mountainous regions)

১) শ্প্ংয়িড রডয়িলপয়�ন্ট

পচাব্যত্ এলচাকচাে জলচাধচারগুশ্লর সংরক্ণ করচা অত্ন্ত জরুশ্র, 
কচারণ এই জলচাধচারগুশ্লই হল পচাব্যত্ এলচাকচার গ্চা�ীণ তেচা 
িহয়রর জল সঞ্য়ের এক�চারি উৎস। এখচানকচার বি বি 
জলচাধচার বচা ঝণ্যচাগুশ্ল অয়নক স�ে রসয়ির কচায়জও ব্বহৃত হয়ে 
েচায়ক। শ্প্ংয়িড হল পচাহচায়ির এ�ন একশ্ি ঢচাল রচা জলয়ক 
(িূ-পৃয়ষ্র ওপয়রর জলয়ক) িূ-গয়ি্যর �চাধ্য়� িঁুইয়ে িুঁইয়ে 
জলচাধচারগুশ্লয়ত শ্গয়ে জ�চা হয়ত সচাহচার্ কয়র। এই ঢচায়লর 
�চাধ্য়� বৃশ্ষ্টপচায়তর িয়ল সংরশ্ক্ত জল িূ-গয়ি্যর �য়ধ্ সশ্ঠক 
িচায়ব রপঁেচায়ত, জলচাধচারগুশ্লয়ত জল সঞ্ে বচািচায়ত এবং বন্চা 

শ্নে্রিণ করয়ত সহচােতচা কয়র। এই প্কয়ল্পর অন্তগ্যত এ�ন শ্কেু কচাজ আয়ে রচা শ্নশ্চিতিচায়বই জলশ্বিচাশ্জকচা উন্নেন সংক্রচান্ত কচায়জর 
সয়ঙ্গ সচা�্স্পূণ্য। য়র�ন, পশ্রখচা খনন করচা, গচাে লচাগচায়নচা, ঘচাস উৎপচাদন ও সংরক্ণ, গচাশ্লিচা সংরক্ণ ইত্চাশ্দ। এই শ্প্ংয়িয়ডর 
ইউশ্নি প্শ্ত খরি কচায়জর স্চান, ঢচাল কী ধরয়নর তচার ওপর শ্নি্যর কয়র। এই প্কয়ল্পর র�চাি ব্ে রহক্টর প্শ্ত ১৮,০০০ িচাকচা রেয়ক 
৩৮,০০০ িচাকচা পর্যন্ত হয়ত পচায়র। শ্রশ্�ক উপকরণ অনুপচাত ৯০ : ১০ রেয়ক ৬০ : ৪০ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। উদচাহরণস্রূপ জ্চালচাশ্ন 
বচা কচাঠজচাতীে বৃক্য়রচাপণ রক্য়রি ৩০ িতচাংি ঢচায়ল শ্প্ংয়িড নতশ্র করয়ত প্শ্ত রহক্টয়র ২,২০০ িচাকচা খরি পয়ি। এয়ক্য়রি শ্রশ্�ক, 
উপকরণ অনুপচাত হয়ব ৭০ : ৩০। একই রক্য়রি রশ্দ িয়লর গচাে লচাগচায়নচা হে তচাহয়ল রহক্টর প্শ্ত ব্ে হয়ব ৩৮,০০০ িচাকচা। 
এয়ক্য়রি শ্রশ্�ক উপকরণ অনুপচাত হয়ব ৯০ : ১০। 
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কৃশ্ষ সম্পশ্ক্যত কচাজ (Agriculture related works)

১) নচাশ্ডপ কয়ম্পচাষ্ট (NADEP Compost) 

িচারতীে কৃশ্ষ ব্বস্চার উৎপচাদন ক্�তচার �ূল িচাশ্বকচাশ্ঠ হল 
িূশ্�র সশ্ঠকিচায়ব স্চাস্্রক্চা। কয়ম্পচাশ্ষ্টং হল এ�ন এক পদ্ধশ্ত 
রচার �চাধ্য়� কশ্ঠন বজ্য্ পদচাে্যয়ক কচায়জ লচাশ্গয়ে তচার নজব 
উপচাদচানগুশ্লয়ক শ্নঃসৃত কয়র এ�ন একশ্ি রূপ নতশ্র করচা রচা 
সচার শ্হসচায়ব কচায়জ লচাগচায়নচা রচাে। সচাধচারণত কশ্ঠন বজ্য্ পদচায়ে্য 
প্িুর পশ্র�চায়ণ কু্দ্ জীবচাণু েচায়ক। সশ্ঠক পশ্রয়বি রপয়ল এই 
জীবচাণুর সংখ্চা বৃশ্দ্ধ পচাে এবং এরিয়ল বয়জ্য্র নজব অংিগুশ্ল 
পিয়নর িয়ল উব্যর রূপ পচাে। নচাশ্ডপ কয়ম্পচায়ষ্টর রক্য়রি একশ্ি 
৩.৬ শ্�. X ১.৫ শ্�. X ০.৯ শ্�. কয়ম্পচাষ্ট শ্পি প্য়েচাজন হে 
ররখচায়ন প্শ্তবচার এক িন পর্যন্ত কয়ম্পচাষ্ট উৎপচাশ্দত হয়ত পচায়র। এই পশ্র�চাণ সচার ০.২৫ রহক্টর কৃশ্ষজশ্�য়ত ব্বহচায়রর উপরুক্ত। 
এই শ্পয়ি সচাধচারণত বচােু িলচািয়লর জন্ ইি শ্দয়ে জচািশ্র নতশ্র করচা হে। এই শ্পয়ির �য়ধ্ কৃশ্ষজচাত বজ্য্, য়গচাবর, �চাশ্ি স্তর 
অনুরচােী শ্দয়ে শ্�শ্শ্রত করচা হে। প্েয়� ১০০-১১০ রকশ্জ কৃশ্ষজচাত বজ্য্ ৬ ইশ্ঞ্ পুরু কয়র শ্পি রদওেচা হে। এই স্তয়রর ওপয়র ৪ 

রকশ্জ রগচাবর ১২০-১২৫ শ্লিচার জয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে রদওেচা 
হে। এই স্তয়রর ওপয়র পশ্রষ্চার �চাশ্ি ৫০-৫৫ রকশ্জ রদওেচা 
হে। এইিচায়ব স�স্ত স্তরশ্ি ১.৫ িুি পর্যন্ত ঘনত্বরুক্ত হে। এরপর 
স�গ্ শ্�শ্রণশ্ির ওপর অংিশ্ি ৩ ইশ্ঞ্ রগচাবর শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি শ্দয়ে 
(রগচাবর ৪০০-৫০০ রকশ্জ) শ্সল কয়র রদওেচা হে। ২–৩ �চায়সর 
�য়ধ্ ঘন বচাদচাশ্� রয়ঙর নর� আদ্্য সচার প্স্তুত হয়ে রচাে। 
সচাধচারণত রদখচা রচাে একশ্ি গরু বেয়র ৪০ িন বজ্য্ ত্চাগ কয়র। 
এই বয়জ্য্ নচাইয়রেচায়জন ০.৫% - ১.৫%, িসিরচাস ০.৫% - 
০.৯% এবং পিচাশ্সেচা� ১.২% - ১.৪% েচায়ক। একশ্ি ৩.৬ শ্�. 
X ১.৫ শ্�. X ০.৯ শ্�. কয়ম্পচাষ্ট শ্পি নতশ্রর জন্ ইউশ্নি প্শ্ত 
খরি হল ৮,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ির রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক ও 

উপকরয়ণর অনুপচাত হল ২৫ : ৭৫। এই কচায়জর জন্ শুধু�চারি রসই পশ্রবচারগুশ্লয়কই শ্িশ্হ্নত করচা রচায়ব রচায়দর ব্শ্ক্তগত জশ্� 
আয়ে। ওই পশ্রবচারগুশ্লয়ত শ্বেতীেবচার শ্পি করচা রচায়ব রশ্দ পশ্রবচারগুশ্ল ইচু্ছক হে এবং তচায়দর ইশ্ত�য়ধ্ একশ্ি এই ধরয়নর শ্পি 
েচায়ক।

২) িচাশ্�্য কয়ম্পচাষ্ট (Vermi Compost)

িচাশ্�্য কয়ম্পচায়ষ্টর (রকঁয়িচা সচার) য়ক্য়রি নজশ্বক বজ্য্ পদচাে্যয়ক উন্নত�চায়নর সচায়র পশ্রবশ্ত্যত করবচার জন্ রকঁয়িচার ব্বহচার করচা হে। 
সচাধচারণত প্শ্তশ্দন একশ্ি রকঁয়িচা তচার ওজয়নর স�চান নজব 
পদচাে্য উৎপচাদয়ন সক্�। এক একর জশ্�য়ত পর্যচাপ্ত রকঁয়িচা 
েচাকয়ল তচারচা বেয়র প্চাে ৩০-৪০ িন �ল ত্চাগ কয়র রচা গচায়ের 
বৃশ্দ্ধয়ত সহয়রচাগী িূশ্�কচা পচালন কয়র। সচাধচারণত িচাশ্�্য কয়ম্পচায়ষ্টর 
জন্ রজচািচা শ্পি (Twin Pit) �য়ডল ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। 
শ্পয়ির নদঘ্য্ ৩.৬ শ্�. X ১ শ্�. X ০.৭৫ শ্�. হে, রচার রদওেচাল 
শ্বিক্ত করচা েচায়ক। িচাশ্�্য কয়ম্পচায়ষ্টর শ্পি সচাধচারণত শ্কয়িন 
গচায়ড্যন বচা রেচাি সবশ্জ বচাগচায়নর রক্য়রি খুব উপয়রচাগী সচার। 
একশ্ি িচাশ্�্য কয়ম্পচায়ষ্টর শ্পি ০.১৫ িন সচার উৎপচাদন কয়র রচা 
প্চাে ০.২৫ রহক্টর জশ্�র উৎপচাদন ক্�তচা বৃশ্দ্ধয়ত সক্�। প্শ্ত 
ইউশ্নি িচাশ্�্য কয়ম্পচাষ্ট শ্পি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক খরি প্চাে 
৯,০০০ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক এবং উপকরয়ণর অনুপচাত হল ২৫ : ৭৫, এই কচায়জর জন্ শুধু�চারি রসই 
পশ্রবচারগুশ্লয়কই শ্িশ্হ্নত করচা রচায়ব রচায়দর ব্শ্ক্তগত জশ্� আয়ে। ওই পশ্রবচারগুশ্লয়ত শ্বেতীেবচার িচাশ্�্যকয়ম্পচায়ষ্টর শ্পি করচা রচায়ব 
রশ্দ পশ্রবচারগুশ্ল ইচু্ছক হে এবং ইশ্ত�য়ধ্ই তচায়দর পশ্রবচায়র এই ধরয়নর শ্পি নতশ্র হয়ে েচায়ক।
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৩) তরল নজবসচার বচা স্ীবক 
   (Liquid Bio-Manures)

স্ীবক হল একশ্ি এ�ন তরল সচার রচা রগচা�ূরি বেচারচা প্স্তুত করচা 
হে। এই ধরয়নর স্ল্প�ূয়ল্র সচায়রর গচায়ের পুশ্ষ্টর বৃশ্দ্ধর রক্য়রি 
অপশ্রসী� উপয়রচাশ্গতচা রয়েয়ে। একশ্ি ১ শ্�. X ১ শ্�. X ১ 
শ্�িচার ইঁয়ির শ্পয়ি ৫০ রকশ্জ রগচাবর, ২০ শ্লিচার রগচা�ূরি, ১ 
রকশ্জ তচালশ্�েশ্র, ১ রকশ্জ রেচালচা ১০০০ শ্লিচায়রর জয়ল শ্�শ্শ্রত 
করচা হে। এই শ্�শ্রণশ্ি ৫-৭ শ্দন পর্যন্ত গচাঁজচায়নচা হে। প্শ্তশ্দন 
অন্তত শ্তনবচার কয়র শ্�শ্রণশ্ি নচািচায়ত হে। ৭ শ্দন পর ১০০০ 
শ্লিচায়রর তরল সচার সমূ্পণ্যিচায়ব শ্�শ্শ্রত হয়ে রচাে ও তচা তরল 

সচার রূয়প �চায়ঠ ব্বহচায়রর উপয়রচাগী হয়ে রচাে। এই তরল সচার 
রসয়ির জয়লর সয়ঙ্গও শ্�শ্শ্রত করচা রচাে। এরিয়ল স�গ্ িচাষয়রচাগ্ 
জশ্�য়ত এই তরল সচার শ্হসচায়ব �চায়ঠ ব্বহচায়রর উপয়রচাগী হয়ে 
রচাে। 

এই সচায়রর ব্বহচার শ্কয়িন গচায়ড্যন ও সবশ্জ বচাগচায়ন করচা ররয়ত 
পচায়র। স্ীবক বেচারচা পুনরচাে শ্পিশ্ি পূণ্য হয়ত পচায়র এবং আগচা�ী 
১৫ শ্দয়নর �য়ধ্ তচা আবচার জশ্�য়ত ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। 
একশ্ি স্ীবক শ্পি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক ২,০০০ িচাকচা খরি 
হে। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল 
৩০ : ৭০। এই কচায়জর জন্ শুধু�চারি রসই পশ্রবচারগুশ্লয়কই 
শ্িশ্হ্নত করচা রচায়ব রচায়দর ব্শ্ক্তগত জশ্� আয়ে। প্শ্তশ্ি পশ্রবচায়র 
সব্যচাশ্ধক শ্তনশ্ি কয়র স্ীবক শ্পি করচা ররয়ত পচায়র।

  

প্চাণীসম্পদ শ্বষেক কচাজ (Livestock related works)

১) �ুরগী খচা�চার (Poultry Shelter)

গ্চা�ীণ পশ্রবচায়রর কচায়ে শ্বকল্প আে তেচা পুশ্ষ্টর শ্বকচায়ির এক 
অন্ত� প্ধচান শ্বষে হল রপচালশ্রে। দুব্যল পশ্রকচাঠচায়�চার জন্ 
রবশ্ির িচাগ স�েই এই রপচালশ্রের পচাশ্খরচা নচানচান স�স্চার 
সমু্খীন হে। এর িলস্রূপ পচাশ্খ �ৃতু্র হচার ক্র�ি বচািয়ত 
েচায়ক এবং গ্চা�ীণ পশ্রবচারগুশ্লর শ্বকল্প আয়ের পশ্র�চাণও স্ল্প 
হয়ত েচায়ক। য়পচালশ্রের পচাশ্খয়দর এই ররচাগয়িচায়গর হচাত রেয়ক 
রক্চা করয়ত হয়ল তচায়দর জন্ পচাকচা কচাঠচায়�চার আশ্রেস্ল 
প্য়েচাজন রচা একশ্দয়ক তচায়দর রচায়তর আশ্রেস্ল শ্হসচায়ব কচাজ 
করয়ব এবং একই সয়ঙ্গ তচায়দর শ্ড�য়কও রক্চা করয়ব। একশ্ি 
৭৫ বগ্যশ্�. (তদঘ্য্ ৩.৭৫ শ্�. ও প্স্ ২ শ্�.) ঘয়র ১০০ শ্ি পচাশ্খ 

রচাখচা রচাে। ৩০ রসশ্�. উচ্চতচাসম্পন্ন ও ২০ রসশ্�. প্িস্ত ইঁয়ির রদওেচাল শ্িশ্তি�ূল স্তর (Plinth Level) পর্যন্ত েচাকচা বচাঞ্ছনীে। 
Plinth য়েয়ক আশ্রেস্য়লর েচাদ পর্যন্ত একশ্ি ইঁয়ির শ্পলচার তচার বেচারচা আবৃত েচায়ক রচার নদঘ্য্ ও প্স্ হল ৩০ রসশ্�. X ৩০ রসশ্�.। 
আশ্রেস্য়লর অয়পক্চাকৃত রেচাি অংিশ্িয়ত ২০ রসশ্�. পুরু ইঁয়ির রদওেচাল েচায়ক রচার গি উচ্চতচা ২.২ শ্�.। আশ্রেস্য়লর েচাদশ্ি 
Steel Truss-এর বেচারচা আবৃত েচায়ক। েচাদশ্িয়ক অবি্ই Galvanised রলচাহচার পচায়তর হয়ত হয়ব। আশ্রেস্য়লর র�য়ঝশ্ি িক্ত 
র�চারচায়�র হওেচা প্য়েচাজন। য়�য়ঝশ্ি নতশ্র করবচার জন্ শ্বেতীে রগ্ড ইঁি ও ১ : ৬ অনুপচাত শ্সয়�য়ন্টর সয়ঙ্গ প্চাশ্কং কয়র নতশ্র 
করয়ত হয়ব। এই ধরয়নর রপচালশ্রে রিড করবচার িয়ল পরবত্যীকচায়ল গ্চা�ীণ পশ্রবচারগুশ্ল ১০০ শ্দয়নর কচাজ রেয়ক সয়র এয়স স্শ্নি্যর 
হয়ে এই শ্বকল্প আেয়কই তচায়দর প্ধচান জীশ্বকচা শ্হসচায়ব রবয়ে রনয়ব। 
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Shed for 100 Broiller of 3 weeks’ chain   
(Brooder 1 Brooder 2)

 y ঘয়রর উচ্চতচা ৮ িুি

 y রয়েষ্ট বচাতচাস িলচািয়লর ব্বস্চা েচাকয়ব

 y অ্চাসয়বস্ িচায়সর েচাউশ্ন হয়লই িচাল

 y পচাশ্ি্যিন রদওেচালগুশ্ল আিচাই িুি উঁিু হয়ব

 y র�য়ঝয়ত ইঁয়ির রসচাশ্লং কয়র শ্ডপ শ্লিচার রদওেচা হয়ব

২) েচাগল প্শ্তপচালয়নর ঘর (Goat Shelter) 

রবশ্িরিচাগ দশ্রদ্ পশ্রবচার তচায়দর গৃহপচাশ্লত পশুয়দর জন্ 
প্য়েচাজনীে বসবচায়সর পশ্রকচাঠচায়�চা নতশ্র করয়ত অক্�। এ 
শ্বষয়ে আ�রচা সকয়লই জচাশ্ন রর �ধ্ িচারয়তর তিশ্সলী 
উপজচাশ্ত সম্প্রদচােিুক্ত �চানুয়ষর কচায়ে রপচালশ্রে তেচা গৃহপচাশ্লত 
পশুই তচায়দর জীবন ও জীশ্বকচা শ্নব্যচায়হর এক�চারি উৎস। শ্কন্তু 
এই স�স্ত রপচালশ্রে তেচা গৃহপচাশ্লত পশুয়দর সশ্ঠক পশ্রকচাঠচায়�চা 
নতশ্র নচা করয়ত পচারচার জন্ তচায়দর ররচাগ-অসুখ রলয়গই েচায়ক 
এরিয়ল তচায়দর স�শ্বিত খচা�চার ব্বস্চাপনচা বচাধচাপ্চাপ্ত হে। দুব্যল 
পশ্রকচাঠচায়�চার জন্ গৃহপচাশ্লত পশুয়দর বেচারচা শ্নষ্চাশ্িত বজ্য্ 

পদচাে্য, �ূরি রচা কৃশ্ষয়ত নজবসচায়রর কচায়জ ব্বহৃত হয়ত পচায়র তচা অত্ন্ত ক� পশ্র�চায়ণ পচাওেচা রচাে। এই কচারয়ণ গৃহপচাশ্লত পশুয়দর 
জন্ উন্নত�চায়নর পশ্রকচাঠচায়�চা নতশ্র করচা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। এরিয়ল একশ্দয়ক রর�ন তচায়দর স্চাস্্ সুরশ্ক্ত হয়ব, য়ত�নই অপরশ্দয়ক 
তচায়দর শ্নষ্চাশ্িত বজ্য্ পদচাে্য নজবসচার শ্হসচায়ব ব্বহচার করচার �চাধ্য়� জশ্�র উৎপচাদন ক্�তচায়ক বৃশ্দ্ধ করচা সম্ভবপর হয়ব। এই 
পুয়রচা ব্বস্চাপনচাশ্িই অত্ন্ত ক� খরয়ি প্শ্তশ্ষ্ত করচা সম্ভব। একশ্ি ৭.৫ বগ্য শ্�. আশ্রেস্য়ল ১০শ্ি পশুয়ক রচাখচা সম্ভব। এই 
আশ্রেস্লশ্ির িচারশ্ি রদওেচায়লর গি উচ্চতচা হয়ব ২.২ শ্�., য়দওেচালগুশ্ল ১:৪ অনুপচায়ত ইঁি ও শ্সয়�য়ন্টর গচাঁেশ্ন বেচারচা নতশ্র করয়ত 
হয়ব। েচাদশ্ি রলচাহচার পচাত বেচারচা আবৃত েচাকয়ব। য়�য়ঝশ্ি িক্ত র�চারচা� বেচারচা নতশ্র করয়ত হয়ব। এই ধরয়নর আশ্রেস্ল নতশ্র করয়ত 
আনু�চাশ্নক খরি ৩৫,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ি করয়ত অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরয়ণর অনুপচাত হল ২৫ : ৭৫। আিচা করচা রচাে, এই 
ধরয়নর েচাগল প্শ্তপচালয়নর ঘর পরবত্যীকচায়ল গ্চা�ীণ পশ্রবচারগুশ্লয়ক ১০০ শ্দয়নর কচাজ রেয়ক সয়র এয়স স্শ্নি্যর হয়ে এই শ্বকল্প 
আেয়কই তচায়দর প্ধচান জীশ্বকচা শ্হসচায়ব রবয়ে শ্নয়ত সহচােতচা করয়ব। 

Model goat shed

 y ঘয়রর উচ্চতচা ৮ িুি  y েচাগল দচাঁিচায়নচার জচােগচা রনি শ্সয়�য়ন্টর হয়ব। �সৃণ হয়ব নচা

 y রয়েষ্ট বচাতচাস িলচািয়লর ব্বস্চা েচাকয়ব  y ঘয়রর র�য়ঝয়ত প্শ্ত ১৫ িুয়ি ১ ইশ্ঞ্ ঢচালু হয়ব

 y অ্চাসয়বস্ িচায়সর েচাউশ্ন হয়লই িচাল

৩) গৃহপচাশ্লত পশুয়দর জন্ পচাকচা র�য়ঝ, �ূরি ি্চাঙ্ক ও খচাদ্পচারি শ্ন�্যচাণ     
(Construction of Pucca Floor, Urine Tank and Fodder Trough for cattle)

সচাধচারণত গৃহপচাশ্লত পশুয়দর জন্ রর ঘর েচায়ক তচার র�য়ঝশ্ি 
কচাঁিচা েচাকচার িয়ল রসখচায়ন বষ্যচার স�ে তচায়দর �ল, �ূরি ও কচাদচাে 
শ্�য়ল অত্ন্ত অস্চাস্্কর পশ্রয়বি সৃশ্ষ্ট কয়র। এেচািচা তচায়দর 
�ল�ূরি রকচানও প্কচার তরল বচা কশ্ঠন নজবসচার প্স্তুত করচার পয়ক্ 
অনুয়পচারুক্ত হয়ে পয়ি। রশ্দ ঘয়রর র�য়ঝশ্ি পচাকচা করচা রচাে তচাহয়ল 
অয়নক সহয়জ রগচাবর, �ূরি ইত্চাশ্দ সংগ্হ করচা রচায়ব। এেচািচা 
কচাদচা নচা হওেচার িয়ল পশ্রয়বি অয়নক রবশ্ি স্চাস্্কর হয়ব। শ্বশ্িন্ন 
সংক্রচা�ক ব্চাশ্ধর হচাত রেয়ক রক্চা করচা রচায়ব। এেচািচা গৃহপচাশ্লত 
পশুয়দর �ূরি একশ্রিত করবচার জন্ একশ্ি ি্চাঙ্ক নতশ্র করচা ররয়ত 
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পচায়র। এরিয়ল অয়নক পশ্র�চাণ �ূরি একসয়ঙ্গ সংগ্হ করচা রচায়ব 
রচা তরল সচার শ্হসচায়ব জশ্�র উব্যরতচা বৃশ্দ্ধয়ত সহচােক হয়ব। 
এরই সয়ঙ্গ গৃহপচাশ্লত পশুয়দর জন্ রশ্দ একশ্ি খচাওেচার পচারি 
নতশ্র করচা রচাে তচাহয়ল খচাবচায়রর অপিে অয়নকচাংি ররচাধ করচা 
রচায়ব। একশ্ি ২৬.৯৫ বগ্য শ্�িচার আেতয়নর ঘয়র ৬ শ্ি পশু 
রচাখচা সম্ভব। কংশ্ক্রি শ্সয়�য়ন্টর বেচারচা নতশ্র পশু রচাখচার র�য়ঝ, 
একশ্ি খচাওেচার পচারি (৭.৭ শ্�. X ০.২ শ্�. X ০.৬৫ শ্�.) এবং 
একশ্ি �ূরি সংরক্ণ ি্চাঙ্ক (২৫০ শ্ল.) ততশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক 
খরি ৩৫,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, 
উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৩০ : ৭০। 

৪) অ্চায়জচালচা – একশ্ি শ্বকল্প গৃহপচাশ্লত পশুখচাদ্ 
(Azolla as Cattle-feed supplement)

অ্চায়জচালচা হল গৃহপচাশ্লত পশুয়দর জন্ এক সুষ� আহচার। এই 
ধরয়নর খচায়দ্র �য়ধ্ রয়েষ্ট রপ্চাশ্িন, প্য়েচাজনীে অ্চা�চাইয়নচা 
অ্চাশ্সড, শ্িিচাশ্�ন (শ্িিচাশ্�ন-A ও B-12) এবং ক্চালশ্সেচা�, 
িসিরচাস, পিচাশ্সেচা�, আেরন, কপচার, �্চাগয়নশ্সেচায়�র �য়তচা 
শ্�নচায়রল আয়ে। শুষ্ ওজন অনুরচােী, এই খচায়দ্ ২৫%-৩৫% 
রপ্চাশ্িন, ১০%-১৫% শ্�নচায়রল এবং ৭%-১০% অ্চা�চাইয়নচা 
অ্চাশ্সড েচায়ক। পশুরচা সহয়জই এই খচাদ্ হজ� করয়ত পচায়র। 
অ্চায়জচালচা জয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে অেবচা সরচাসশ্রও ব্বহচার করচা 
রচাে। অ্চায়জচালচা গরু, �ুরগী, হচাঁস, য়িিচা, েচাগল, িূকর ও 

খরয়গচায়ির খচাদ্ শ্হসচায়ব ব্বহচার হয়ে েচায়ক। অ্চায়জচালচা ঢচাকচা রিয়ডর শ্নয়ি জয়লর �য়ধ্ সহয়জই উৎপচাদন করচা ররয়ত পচায়র। 
প্চােশ্�কিচায়ব  একশ্ি ২ শ্�. X ২ শ্�. X ২ শ্�. �চায়পর শ্পি নতশ্র করয়ত হে। শ্পয়ির শ্নয়ির অংিশ্ি প্লচাশ্স্টক শ্দয়ে রঢয়ক রচাখয়ত 
হে। এরপর ১০-১৫ রকশ্জ উব্যর �চাশ্ি ওই প্লচাশ্স্টয়কর ওপর শ্দয়ত হে। এরপর ২ রকশ্জ রগচাবর ও ৩০ গ্চা� সুপচার িসয়িি ১০ 
শ্লিচার জয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্রণ কয়র ১০ রসশ্� উঁিু করচা হে। এরপর ৫০০ গ্চা� রেয়ক ১ রকশ্জ অ্চায়জচালচা শ্পয়ির �য়ধ্ রদওেচা হে। 
জয়ল রদওেচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ অ্চায়জচালচা আকচায়র বি হয়ত েচায়ক ও ১০-১৫ শ্দয়নর �য়ধ্ শ্পিশ্ি অ্চায়জচালচা বেচারচা পূণ্য হয়ে রচাে। এরপর 
প্শ্তশ্দন ৫০০-৬০০ গ্চা� অ্চায়জচালচা উৎপচাশ্দত হয়ত েচায়ক। একশ্ি অ্চায়জচালচা শ্পি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক ২,০০০ িচাকচা খরি 
হে। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ১৫ : ৮৫। 

�ৎস্িচাষ সম্পশ্ক্যত কচাজ (Fisheries related works)

১) সরকচাশ্র পুকুয়র �চাে িচাষ (Fisheries in Seasonal Water Bodies on Public Land)

দশ্রদ্য়দর শ্বকল্প জীশ্বকচা শ্হসচায়ব �ৎস্িচাষ একশ্ি অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ্য সুয়রচাগ হয়ত পচায়র। এ�.শ্জ.এন.আর.ই.শ্জ.এস-এর 
�চাধ্য়� নতশ্র হওেচা শ্বশ্িন্ন রেচাি রেচাি জলচাধচার, ি্চাঙ্ক, পুকুর 
�চাে িচায়ষর রক্য়রি উয়লেখয়রচাগ্ িূশ্�কচা পচালন করয়ত পচায়র। 
শ্বহচার, উতিরপ্য়দি, পশ্চি�বয়ঙ্গ এ�ন অয়নক রেচাি জলচাধচার 
আয়ে রচা বৃশ্ষ্টর জয়ল পূণ্য েচায়ক। এইসব জলচাধচারগুশ্লয়ক রশ্দ 
সশ্ঠকিচায়ব কচায়জ লচাগচায়নচা রচাে তচাহয়ল �চায়ের বত্য�চান 
উৎপচাদয়নর ৪-৫ গুণ বৃশ্দ্ধ করচা সম্ভব হয়ব। রশ্দ �চায়ের লচালন-
পচালন করচা রচাে এবং রসখচায়ন উন্নত�চায়নর �চায়ের িচারচা (১০০ 
�ীন বচা তচার রবশ্ি) রচার সংরক্ণ ক্�তচা প্শ্ত রহক্টয়র ৫০০-
১০০০ শ্বজ্চানসম্তিচায়ব ব্বহচার করচা রচাে, তচাহয়ল �চায়ের উৎপচাদন উয়লেখয়রচাগ্িচায়ব বৃশ্দ্ধ পচায়ব। এই ধরয়নর ক�্যসূশ্িয়ক বচাস্তবচাশ্েত 
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করচার জন্ প্চােশ্�কিচায়ব প্য়েচাজন শ্বজ্চানসম্তিচায়ব পুকুর খনন 
করচা রচায়ত জল সংরক্ণ কয়র সশ্ঠক উপচায়ে �চাে িচাষ করচা রচাে। 
একশ্ি ৫০০ শ্কউশ্বক শ্�িচার নচাস্যচারী পুকুর রচার ি্চাঙ্ক রবড হয়ব 
১৫০০০ শ্কউশ্বক শ্�িচার এবং �চাে শুকচায়নচার প্ল্চািি�্যসহ (৩০ বগ্য 
শ্�িচার) য়�চাি আনু�চাশ্নক খরি ১১ লক্ িচাকচা। এই কচায়জর ইউশ্নি 
প্শ্ত খরি হয়ব আনু�চাশ্নক ৭৫ িচাকচা প্শ্ত শ্কউশ্বক শ্�িচার। এই 
কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরয়ণর অনুপচাত হল ৮০ : ২০। 

উপকূলবত্যী এলচাকচার কচাজ (Works for coastal regions)

১) �চাে শুকচায়নচার স্চান (Fish Drying Yards)

উপকূলবত্যী এলচাকচাে উন্নত উপচায়ে �চাে শুকচায়নচার জন্ রর কংশ্ক্রয়ির উঠচান বচানচায়নচা হয়ে েচায়ক, তচায়ক Fish Drying Yards 
বয়ল। এই উয়দেি্ পূরয়ণর জন্ স�ুদ্তীয়র একশ্ি ১০শ্�. X ১০শ্�.  আেতন শ্বশ্িষ্ট ১৫ রসশ্� পুরু শ্সয়�ন্ট কংশ্ক্রি এবং তচার 

ওপর ২০ রসশ্� ঘনত্ব রুক্ত ইঁয়ির গচাঁেশ্ন রদওেচা হে। এই স�গ্ জচােগচাশ্ি �চায়ের সুরক্চার জন্ রনি শ্দয়ে রঘরচা েচায়ক। এই স্চানশ্ি 
নতশ্রর জন্ ইউশ্নি প্শ্ত খরি ৭৫,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ির রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ১৫ : ৮৫। 

২) রবল্ রিশ্জয়িিন (Belt Vegetation) 

স�ুদ্পৃষ্য়ক ক্য়ের হচাত রেয়ক বচাঁিচায়নচার জন্ �্চানয়গ্চাি, 
ক্চাসুশ্রনচা, পচা� জচাতীে বৃক্য়রচাপণ খুবই উপয়রচাগী। এই 
বৃক্য়রচাপয়ণর জন্ ইউশ্নি প্শ্ত খরি হল ২০ িচাকচা। এই 
কচাজশ্ির রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ৪০ : ২০। 

৩) উপকূলবত্যী অঞ্য়লর সুরক্চার জন্ শ্নষ্চািনী ব্বস্চাপনচা 

   (Construction of Storm Water Drains for Coastal Protection)

উপকূলবত্যী এলচাকচার প্শ্ত ১০০ শ্�িচার (প্য়েচাজনীে ঢচাল নতশ্র কয়র) অন্তর রচাস্তচার স�চান্তরচাল ি্চায়নল নতশ্র করচা রচা শ্গয়ে �ূল 
ি্চায়নয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্লত হয়ব, তচাহয়ল তচা উপকূলবত্যী অঞ্য়লর সুরক্চাে উয়লেখ্য়রচাগ্ িূশ্�কচা পচালন করয়ব। এই প্কচায়রর ি্চায়নল, 



10  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

বচাশ্ি নতশ্রর পচাের শ্দয়ে নতশ্র করচা প্য়েচাজন। এই ি্চায়নয়লর প্স্ ০.৬০ শ্�িচার। পচােয়রর আেতন হে ০.৬ রসশ্� X ০.৬ রসশ্�। 
ি্চায়নলশ্ির গিীরতচা হে ০.৬ রসশ্�। এই প্কচায়রর ১০০ শ্�িচার দীঘ্য ি্চায়নল করয়ত খরি পয়ি আনু�চাশ্নক ২,৩০,০০০ িচাকচা। এই 
কচাজশ্ির রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ১৫ : ৮৫।

গ্চা�ীণ পচানীে জল সংক্রচান্ত কচাজ (Rural drinking water related works)

১) রসচাকশ্পি (Soak Pit)

রসচাকশ্পি হল একশ্ি িূ-গি্যস্ কচাঠচায়�চা রচা জলয়ক �চাশ্ির তলচাে 
শুয়ষ শ্নয়ত সচাহচার্ কয়র। এরিয়ল �চাশ্ির জলধচারণ ক্�তচা বৃশ্দ্ধ 
পচাে। একশ্ি রসচাকশ্পি করয়ত আনু�চাশ্নক খরি ২, ০০০ িচাকচা। 
এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল 
৫০:৫০। এয়ক্য়রি উয়লেখ্ রর, এই প্কল্প এক�চারি তখনই 
এ�.শ্জ.এন.আর.ই.শ্জ.এস রেয়ক করচা রচায়ব রশ্দ রসখচায়ন 
NRDWP (National Rural Drinking Water Programme) 
রেয়ক রসচাকশ্পি নচা হয়ে েচায়ক। এই কচাজশ্ি ব্শ্ক্তগত ও 
সরকচাশ্র উিে জশ্�য়ত করচা রচায়ব। পরবত্যী স�য়ে কচাজশ্ি 
শুধু�চারি ব্শ্ক্তগত জশ্�য়তই করচা রচায়ব।

২) শ্রিচাজ্য শ্পি বচা জলিরণ গত্য (Recharge Pits) 

শ্রিচাজ্য শ্পয়ির সহচােতচাে বৃশ্ষ্টর জল িূ-গি্যস্ জলস্তরয়ক বচািচায়ত 
সচাহচার্ কয়র। শ্রিচাজ্য শ্পি রবচার ওয়েলয়ক শ্রিচাজ্য করবচার জন্ 
ব্বহৃত হয়ত পচায়র রচার �চাধ্য়� িূ-গয়ি্যর জলস্তর বজচাে েচায়ক। 
শ্রিচাজ্য শ্পয়ির একশ্ি ইউশ্নি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক খরি 
৫,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ির রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ 
অনুপচাত হল ৫০ : ৫০ এই কচাজশ্ি এক�চারি তখনই এ�.শ্জ.
এন.আর.ই.শ্জ.এস. য়েয়ক করচা রচায়ব রশ্দ রসখচায়ন NRDWP 
(National Rural Drinking Water Programme) রেয়ক 
তচা নচা হয়ে েচায়ক। এই কচাজশ্ি ব্শ্ক্তগত ও সরকচাশ্র উিে 
জশ্�য়ত করচা রচায়ব। পরবত্যী স�য়ে কচাজশ্ি শুধু�চারি ব্শ্ক্তগত 
জশ্�য়তই করচা রচায়ব। 

গ্চা�ীণ স্চাস্্শ্বধচান সম্পশ্ক্যত কচাজ (Rural household latrines)

১) পশ্রবচারশ্িশ্তিক রিৌিচালে (Individual Household Latrines [IHHL])

এই কচায়জর রক্য়রি ইউশ্নি প্শ্ত ১০,০০০ িচাকচা খরি। শ্ন�্যল িচারত অশ্িরচায়নর NBA (Total Sanitation Campaign) অন্তগ্যত 
সরকচাশ্র অনুদচান এই প্কয়ল্পর রক্য়রি ৪,৬০০ িচাকচা এবং উপয়িচাক্তচায়দর অবদচান লচায়গ ৯০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ি সম্পচাদন করচার 
জন্ ২০শ্ি শ্র�শ্দবস পর্যন্ত অদক্ শ্রশ্�ক ও দক্ শ্রশ্�ক এবং কচাঁিচা�চাল বচাবদ ১,৮০০ িচাকচা পর্যন্ত এ�.শ্জ.এন.আর.ই.শ্জ.এস. য়েয়ক 
রনওেচা ররয়ত পচায়র। উপয়িচাক্তচা শ্পেু এই প্কল্প বচাবদ এ�.শ্জ.এন.আর.ই.শ্জ.এস রেয়ক ৪,৬০০ িচাকচার রবশ্ি খরি করচা রচায়ব নচা। 
এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ৬০ : ৪০। এই সুশ্বধচা শুধু�চারি রসই পশ্রবচারগুশ্লয়কই রদওেচা রচায়ব  
ইশ্তপূয়ব্য রচারচা Total Sanitation Campaign রেয়ক রকচানও সহচােতচা পচােশ্ন। 
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২) শ্বদ্চালে রিৌিচাগচার (School Toilet)

এই প্কচায়রর ইউশ্নি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক খরি ৩৫,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ি করবচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত 
হল ১০ : ৯০। রশ্দ রকচানও শ্বদ্চালয়ে Total Sanitation Campaign রেয়ক রিৌিচাগচার নতশ্র নচা হয়ে েচায়ক, তয়বই এই ক�্যসূশ্ি 
গ্হণ করচা রচায়ব।

৩) অঙ্গনওেচাশ্ি রিৌিচাগচার (Anganwadi Toilets)

এই প্কচায়রর ইউশ্নি নতশ্র করয়ত আনু�চাশ্নক খরি ৮,০০০ িচাকচা। এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত 
হল ১৭ : ৮৩। রশ্দ রকচানও শ্বদ্চালয়ে Total Sanitation Campaign রেয়ক রিৌিচাগচার নতশ্র নচা হয়ে েচায়ক, তয়বই এই ক�্যসূশ্ি 
গ্হণ করচা রচায়ব।

৪) কশ্ঠন ও তরল বজ্য্ পদচাে্য ব্বস্চাপনচা (Solid & Liquid Waste Management)

কশ্ঠন তরল পদচাে্যয়ক রশ্দ সশ্ঠকিচায়ব কচায়জ লচাগচায়নচা রচাে তচাহয়ল জন�চানয়সর উপর অয়নক সদে্যক প্িচাব পিয়ত পচায়র। রশ্দ 
কশ্ঠন ও তরল পদচাে্যয়ক শ্ঠক�য়তচা ব্বহচার করচা রচাে তচাহয়ল পশ্রয়বি দূষয়ণর হচাত রেয়ক �চানুষ রক্চা পচায়ব। প্কচায়ি্ জ্চাল বচা 
বজ্য্ পয়ি েচাকচািচা একশ্দয়ক রর�ন দৃশ্ষ্টকিু, অন্শ্দক তচার �চাধ্য়� সহয়জই নচানচা ধরয়নর ররচাগ-জীবচাণু �চানুয়ষর িরীয়র বচাসচা বচাঁধয়ত 
পচায়র। কশ্ঠন ও তরল পদচায়ে্যর সুসংহত ব্বস্চাপনচার �চাধ্য়� রর কচাজগুশ্ল রূপচােণ করচা রচাে রসগুশ্ল হল;- 

 y কয়ম্পচাষ্ট শ্পি নতশ্র করচা

 y এলচাকচার শ্বশ্িন্ন জচােগচা রেয়ক কশ্ঠন ও তরল পদচাে্য সংগ্হ ও তচার প্শ্ক্রেচাকরণ

 y তরল বজ্য্ ব্বস্চাপনচা

 y স্ল্প�ূয়ল্ জলশ্নকচািী ব্বস্চাপনচা

 y রসচাকশ্পি / রসচাক ি্চায়নল শ্ন�্যচাণ

 y স্চােী পুকুর শ্ন�্যচাণ

প্শ্ত হচাজচার জনসংখ্চার রক্য়রি কশ্ঠন ও তরল পদচাে্য ব্বস্চাপনচা কচাঠচায়�চার সশ্ঠক রূপচােণ করয়ত হয়ল আনু�চাশ্নক খরি ৫ লক্ 
িচাকচা। এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ৩৫ : ৬৫। এই কচাজশ্ি শুধু�চারি শ্ন�্যল গ্চা�গুশ্লয়তই করচা 
রচায়ব। 

বন্চা শ্নে্রিণ সম্বন্ীে কচাজ (Flood management related works)

১) বন্চা শ্নে্রিয়ণর নচালচা গিীর করচা ও সংস্চার করচা 
(Deepening and Repair of Flood Channels)

বেচাদি পঞ্বচাশ্ষ্যকী পশ্রকল্পনচার একশ্ি অন্ত� প্ধচান শ্দক হল 
স্চানীে জল শ্নকচািী ব্বস্চাপনচায়ক িশ্ক্তিচালী করচার �চাধ্য়� বন্চা 
শ্নে্রিণ করচা। বত্য�চায়ন বহু বন্চাপ্বণ গ্চা�গুশ্লয়ত স্চানীে 
জলশ্নকচািী নচালচাগুশ্লয়ক রশ্দ সশ্ঠকিচায়ব সংস্চার করচা রচাে ও 
রসগুশ্লয়ক �ূল জলশ্নকচািী নচালচা, খচাল বচা শ্বয়লর সয়ঙ্গ রুক্ত করচা 
রচাে তচাহয়ল বন্চার জল সহয়জই গ্চায়�র বচাইয়র রবর হয়ে ররয়ত 
পচায়র। এর জন্ প্য়েচাজন বন্চাপ্বণ গ্চা�গুশ্লর সকল স্চানীে 
নচালচাগুশ্লয়ক আরও গিীর করচা। এই কচাজশ্ি করচার জন্ প্শ্ত 
শ্�িচায়র ১৮০ িচাকচা খরি পিয়ব। এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ 
শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত হল ১০০ : ০।
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২) ির এলচাকচার নব রূপদচান (Chaur Renovation) 

জলচাধচায়রর কচায়ে রর শ্নিু জশ্� েচায়ক তচায়ক ির বলচা হে। এই িয়র অয়নক স�ে বৃশ্ষ্টর জল জয়� িরশ্িও জলচাধচায়রর রূপ রনে। 
অয়নকয়ক্য়রিই রদখচা রচাে এই িরগুশ্ল খুবই শ্বসৃ্তত হে এবং রবিশ্কেু গ্চা� এই ির সংলগ্ন এলচাকচাে েচায়ক (�ুশ্ি্যদচাবচায়দ রডচা�কল 
�হকু�চাে জলঙ্গী ব্ক)। এই িরগুশ্লয়ক রশ্দ রেচারেিচায়ব সংস্চার করচা রচাে তচাহয়ল এই জলচাধচায়র স�শ্বিত কৃশ্ষ ব্বস্চাপনচা গয়ি 
রতচালচা সম্ভব। এই ির রেয়ক শ্নঃসৃত কচাদচায়ক সশ্ঠকিচায়ব ব্বহচার কয়র রশ্দ িয়রর পচায়ি জ�চা করচা রচাে তচাহয়ল রসই জশ্�য়ত কলচা, 
রপঁয়প, আ�, �ির ইত্চাশ্দ িচাষ করচা সম্ভব। িয়র জয়� েচাকচা জলয়ক রসয়ির কচায়জ ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। ির সংস্চায়রর রক্য়রি 
ইউশ্নি প্শ্ত আনু�চাশ্নক খরি ৪.৭ লক্ িচাকচা প্শ্ত রহক্টয়র। এই কচাজশ্ি করচার রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত ১০০ : ০।

রসি ব্বস্চাপনচা সংক্রচান্ত কচাজ (Irrigation related works)

১) কু্দ্ �চাঝচাশ্র নচালচার পুনঃপ্শ্তষ্চা (Rehabilation Channels of Minors, Sub-Minors & Field)

খচাদ্ সুরক্চা সুশ্নশ্চিতকরয়ণ তেচা দচাশ্রদ্তচা হ্চায়সর রক্য়রি রসি ব্বস্চা একশ্ি গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা পচালন কয়র এয়সয়ে। শ্কন্তু আ�চায়দর 
�য়তচা রদয়ি রসি ব্বস্চার �চাধ্য়� �চানুয়ষর জীবন ও জীশ্বকচার �চায়নচান্নেয়নর রর শ্বিচাল সুয়রচাগ রয়েয়ে তচার খুব ক� অংিই 
রেচারেিচায়ব ব্বহৃত হয়চ্ছ। এ�.শ্জ.এন.আর.ই.শ্জ.এস.এ এই রসি ব্বস্চাপনচায়ক উন্নত করচার বি সুয়রচাগ রয়েয়ে। এই প্কয়ল্পর 
�চাধ্য়� রেচাি রেচাি রসিনচালচা সংস্চার, কু্দ্ িচাঙন সংস্চার, পচায়ির সংস্চার, বচাঁধ সংস্চার ইত্চাশ্দর কচাজ করচা ররয়ত পচায়র। এই 
কচায়জর জন্ প্শ্ত রহক্টয়র আনু�চাশ্নক খরি ৩,০০০ িচাকচা। এই কচায়জর রক্য়রি অদক্ শ্রশ্�ক, উপকরণ অনুপচাত ৬০ : ৪০। 

প্সঙ্গত উয়লেখ করচা প্য়েচাজন রর এলচাকচার �চানুষয়ক সচারচা বের ধচারচাবচাশ্হকিচায়ব কচায়জর ররচাগচান রদওেচার জন্ একশ্ি ঋতুশ্িশ্তিক 
বচাশ্ষ্যক ক�্য-পশ্রকল্পনচা গ্হণ করচা আবি্ক। অে্যচাৎ প্কল্পগুশ্ল এ�নিচায়ব শ্নব্যচািন করয়ত হয়ব (অন্ প্কয়ল্পর সয়ঙ্গ র�লবন্ন বচা  
Convergence ঘিচায়নচা) রচায়ত সচারচা বের কচাজ রদওেচা সম্ভব হে। অনুয়�চাশ্দত প্কল্পগুশ্লর একশ্ি আনু�চাশ্নক শ্হসচাব (Estimate) 
ও সম্ভচাব্ ক�্যশ্দবস নতশ্রর শ্হসচাব েচাকয়ব। রূপচােনকচারী সংস্চা এই তচাশ্লকচা রেয়ক রখন রর প্কল্প রূপচােণ করচা সম্ভব তচা রজয়ন 
বুয়ঝ রূপচােণ করয়ব।

পশ্রয়িয়ষ এিচা বলচা প্য়েচাজন রর, রূপচােণকচারী সংস্চাগুশ্ল রশ্দ রেচারে ব্বস্চাপনচার �চাধ্য়� রূপচাশ্েত প্কল্পগুশ্লর নদন্শ্ন্ন তদচারশ্ক 
কয়রন, তচাহয়ল কচাজগুশ্লর গুণগত�চান সয়ন্তচাষজনক হয়ব এবং প্কল্পশ্িয়ক উয়দেি্পূরয়ণর লয়ক্্ আ�রচা এশ্গয়ে ররয়ত পচারব– এিচাই 
আ�চায়দর শ্বশ্চাস।

২) ৩০ X ৪০ �য়ডল 

অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচাত প্বণ এলচাকচাে স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট বচাঁয়ধর শ্বকল্প শ্হসচায়ব এই শ্বয়িষ ব্বস্চা রদখচা রচাে। এেচািচা গ্চায়�র �চানুয়ষর 
পয়ক্ এশ্ি নতশ্র করচাও অত্ন্ত সহজ। শ্কন্তু কী এই ৩০ X ৪০ �য়ডল?  এিচা এ�ন এক পদ্ধশ্ত, রচা �চাশ্ি ও জল সংরক্য়ণ সহচােতচা 
কয়র। ৩০ X ৪০ �চায়পর (৪০ িুি লম্বচা ও ৩০ িুি িওিচা) ৩%-৮% ঢচালরুক্ত রেচাি জশ্�র বচাঁধহীন এবং ধচাপহীন উঁিু জচােগচাগুশ্লয়ক 
শ্বিক্ত কয়র। এধরয়নর প্শ্তশ্ি জশ্�র সব্যশ্নম্ন অংয়ি একশ্ি গত্য খনন করচা হে এবং গত্যশ্ি রেয়ক রর �চাশ্ি পচাওেচা রচাে তচা শ্দয়ে 
এর দুশ্ি বচাঁধ নতশ্র করচা হে। 
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এই �য়ডল নতশ্র করচার জন্ প্েয়� রিপ, দশ্ি ও িুয়নর সচাহচায়র্ শ্রজ লচাইন রেয়ক শুরু কয়র ৩০ X ৪০ িুি জশ্� আলচাদচা কয়র 
শ্িশ্হ্নত করুন। তচারপর রসই প্লয়ির সব্যশ্নম্ন অংি সনচাক্ত কয়র রসখচায়ন একশ্ি ৩ িুি গত্য করয়ত হয়ব। রচার উপর শ্দয়কর নদঘ্য্-প্স্ 
৭ X ৭ িুি হয়ব। এই গয়ত্য একশ্ি ঢচালু প্চািীর েচাকয়ত হয়ব, রচার শ্নয়ির অংয়ির নদঘ্য্-প্স্ হয়ব ৫ X ৫ িুি। শ্পয়ির গয়ত্যর �চাশ্ি 
শ্দয়ে বচাঁধ শ্দয়ত হয়ব। ঢচাল বরচাবর বচাঁয়ধর উচ্চতচা ১ িুি হওেচা উশ্িত, রচার উপয়রর শ্দকশ্ি িওিচাে ১ িুি এবং শ্নয়ির শ্দকশ্িও 
িওিচাে ১ িুি হয়ব। গয়ত্যর অবশ্িষ্ট �চাশ্ি ঢচায়লর দু’পচায়ি বচাঁধ রদওেচার কচায়জ ব্বহচার করয়ত হয়ব। 

পশ্তত জশ্�য়ত অগচাস্ট �চায়স এই �য়ডল নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। কচারণ বষ্যচার পর �চাশ্ি নর� েচাকচাে গত্য করয়ত সুশ্বধচা হে। আর 
জশ্�য়ত রশ্দ খচাশ্রি িস্ েচায়ক তয়ব রসই িস্ উয়ঠ রচাওেচার শ্ঠক পয়র অেবচা অয়ক্টচাবর �চায়স এই কচাজ শুরু করচা ররয়ত পচায়র।

গচাে ররচাপণ েচািচা রখন প্শ্ত ১০০ বগ্য িুি কচায়জ ৬২ িচাকচা খরি হে, তখন প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত এই কচায়জ আনু�চাশ্নক খরি 
৫,৬০০/- িচাকচা। 

প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত এই কচাজ করয়ত ৯০শ্ি শ্র�শ্দবস সৃশ্ষ্ট করচা রচাে। 

এই �য়ডল ব্বহচার কয়র পেন্ �য়তচা গচাে লচাগচায়নচা সম্ভব। বচাঁয়ধ ঘচাস লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা এরিয়ল িূশ্�ক্ে ররচাধ হে ও 
�চাশ্ির আদ্্যতচা বচায়ি, রচার িয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ তরচাশ্বিত হে।

৩) ৫% �য়ডল

�চাঝচাশ্র-উঁিু জশ্�য়ত ররখচায়ন প্শ্তশ্ি জশ্�র শ্নজস্ জলচািে রয়েয়ে, য়সখচায়ন বৃশ্ষ্টর জল সংরক্ণ কয়র িচায়ষর কচায়জ লচাগচায়নচার রক্য়রি 
এই �য়ডল খুবই উপয়রচাগী। �ুলত ওই জলচািয়ের আেতন �ূল জশ্�র ৫ িতচাংি হয়ত হয়ব। অয়নক স�ে বৃশ্ষ্টর জল জশ্�র বচাইয়র 

রবশ্রয়ে রচাে। শ্কন্তু এই ব্বস্চার �চাধ্য়� বৃশ্ষ্টর জলয়ক জশ্�য়তই ধয়র রচাখচা সম্ভব। জয়লর অিচাব রদখচা শ্দয়ল এই জলই িচায়ষর 
কচায়জ ব্বহচার করচা হে।

কীিচায়ব এই �য়ডল নতশ্র করচা হে – 

প্েয়� �ূল জশ্�শ্ির নদঘ্য্-প্স্ �চাপয়ত হয়ব। এরপর ওই একইিচায়ব জশ্�শ্ির ৫% জচােগচা শ্িশ্হ্নত করয়ত হয়ব।  তচারপর গত্য করচার 
জন্ জশ্�র ডচানশ্দয়কর রকচায়ণ �ূল জশ্�র পচাঁি িচায়গর এক িচাগ নদঘ্য্ শ্বশ্িষ্ট ও িচার িচায়গর এক িচাগ প্স্ শ্বশ্িষ্ট জচােগচা শ্িশ্হ্নত 
করয়ত হয়ব। ধরচা রচাক, য়কচানও জশ্�র নদঘ্য্ ১৫০ িুি এবং প্স্ ১০০ িুি। তয়ব শ্পয়ির জন্ ৩০ িুি x ২৫ িুি বচা ৭৫০ বগ্য 
িুি জচােগচার প্য়েচাজন। অস� আকৃশ্তর জশ্�র রক্য়রি শ্পয়ির নকিচা সংশ্লিষ্ট ব্শ্ক্তবয়গ্যর অনু�চায়নর উপর শ্নি্যর করয়ব।    

শ্পিশ্ির গিীরতচা হয়ব ৫-৭ িুি। তয়ব তচা শ্নি্যর কয়র �চাশ্ির িশ্ররি ও �চাশ্ির ঢচায়লর ১:১ অনুপচায়তর উপর। গয়ত্যর �চাশ্ি রক্য়রির 
িচারধচায়রর বচাঁধয়ক িশ্ক্তিচালী করচার কচায়জ ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। য়ক্য়রির িচারপচায়ি ৪ ইশ্ঞ্ উচ্চতচা শ্বশ্িষ্ট আর একশ্ি রেচাি 
বচাঁধ নতশ্র করয়ত হে, রচা বচািশ্ত শ্কেুিচা জ�চা জল ধয়র রচাখয়ত পচায়র। 

৫% �য়ডল নতশ্রর স�ে –

৫% �য়ডল নতশ্রর সবয়িয়ে উপরুক্ত স�ে হল, শ্ডয়সম্বর রেয়ক জুন �চাস। 

৫% �য়ডল নতশ্রর খরি – 

প্শ্ত রহক্টয়র এই �য়ডল নতশ্রর আনু�চাশ্নক খরি প্চাে ২৫,০০০/- িচাকচা এবং �জুশ্র বচাবদ খরয়ির হচার ১০০ িতচাংি। 
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কতগুশ্ল শ্র�শ্দবস নতশ্র করচা রচাে - 

১ রহক্টর জশ্�য়ত এধরয়নর ৫% �য়ডল নতশ্র করয়ত ৪০০শ্ি শ্র�শ্দবস সৃশ্ষ্ট করচা রচাে। 

৫% �য়ডল নতশ্রর সুশ্বধচা – 

এই �য়ডল শুধু রর িস্য়ক রক্চা কয়র তচাই নে, জশ্�র শ্নয়ির অংয়ি জয়লর প্বচাহয়কও তরচাশ্বিত কয়র। এেচািচা কৃষয়কর কচায়ে 
িচায়ষর জন্ সচারচা বের ধয়র জল ব্বহচায়রর সুশ্বধচা েচায়ক। তচাই রস শ্নয়জর �য়তচা কয়র তচা ব্বহচার করয়ত পচায়র। দু’য়ক্য়রিই 
কৃশ্ষশ্নি্যর আবহচাওেচাে এই �য়ডল পরীক্চা�ূলকিচায়ব ব্বহচার কয়র সিলতচা পচাওেচা রগয়ে। 

৪) ডচাইিচারিন্  ি্চায়নল (ডচাইিচারিন্  য়ড্ন/গ্¨চাসড্  ওেচািচারওয়ে)
ডচাইিচারিন্  ি্চায়নল হল, নতুন রকচানও গশ্তপে বচা নচালচা নতশ্র নচা কয়রই উপরুক্ত গশ্তয়বয়গ উপয়রর ক্চািয়�য়ন্টর জলয়ক বচাশ্হত 
কয়র প্চাকৃশ্তক শ্নকচািী নচালচার সয়ঙ্গ সংয়রচাগ করচা। জলপ্বচায়হর কচারয়ণ রর ক্েক্শ্ত হে, য়সয়ক্য়রি ওেচািচারওয়ে ঝুশ্কপূণ্য হয়ত 
পচায়র। রচায়ত রবশ্ি জশ্� নষ্ট নচা হে, য়সজন্ অয়নক কৃষক খুব সরু ওেচািচারওয়ে নতশ্র কয়রন; তচাই ক্ে ওই জচােগচার �য়ধ্ই সীশ্�ত 
েচায়ক। তচাই ওেচািচারওয়ে নতশ্র করচার স�ে সতক্যতচা অবলম্বন করয়ত হে।  

রখন কৃশ্ষজশ্� বচা বচাস্তুজশ্�র জলয়ক আিকচায়ত বচা অন্ পয়ে িচাশ্লত কয়র প্চাকৃশ্তক জলচািূশ্� বচা শ্নকচািী ব্বস্চার সয়ঙ্গ রুক্ত করয়ত 
রকচানও ওেচািচারওয়ে নতশ্র করচা হে, তখন তচায়ক বয়ল ডচাইিচারিন্  ি্চায়নল।

ডচাইিচারিন্  ি্চায়নয়লর শ্বশ্িন্ন ব্বহচার –

 y িচায়ষর জশ্�র উপয়রর এলচাকচা রেয়ক বচাশ্হত জলয়ক আিকচায়ত এবং তচায়ক একশ্ি ওেচািচারওয়ের শ্দয়ক িচাশ্লত করয়ত  
 প্চািগুশ্লর উপয়রর অংিয়ক ৩০ x ৪০ �য়ডল বচা স�শ্বিত ররখচা শ্বশ্িষ্ট/ য়গ্য়ডড বচাঁধ শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা। 

 y িচাষয়রচাগ্ প্চায়ির রকচানও শ্বয়িষ জচােগচাে, প্য়েচাজন শ্বয়িয়ষ ররখচায়ন নীিু জশ্�র শ্দয়ক বচাশ্হত জয়লর প্য়বি আিকচায়নচা  
 দরকচার রসখচায়ন ওেচািচারওয়ের সয়ঙ্গ র�িচার আয়গ এই ডচাইিচারিন্  ি্চায়নলয়ক উঁিু ও �চাঝচাশ্র উঁিু জশ্�র �য়ধ্ শ্দয়ে  
 শ্নয়ে ররয়ত হয়ব। 

 y দুশ্ি রচাস্তচার সংয়রচাগকচারী অংয়ির শ্নকচািী ব্বস্চার জলয়ক সংগ্হ কয়র তচা ওেচািচারওয়ের শ্দয়ক শ্নয়ে ররয়ত।

নকিচা -

জলচািয়ের আকচার, �চাশ্ির িশ্ররি, জশ্�র ঢচাল এবং জশ্� কী কচায়জ ব্বহৃত হে তচার উপর শ্নি্যর কয়র ওেচািচারওয়ের নকিচা করচা 
হে। ওেচািচারওয়েয়ত বহ�চান জয়লর গশ্ত রক�ন হয়ব, তচা ি্চায়নয়লর প্কচারয়িয়দর উপর শ্নি্যর কয়র।  

ওেচািচারওয়ে বচা জলপে নতশ্রর শ্বশ্িন্ন ধচাপ -

ক) য়কচানচাকুশ্নিচায়ব শ্বিচাশ্জত ওেচািচারওয়ের প্য়েচাজনীে অংি শ্িশ্হ্নত করচা।

খ)  রুশ্ক্তগ্চাহ্ ি�ু্যলচার �চাধ্য়� জশ্�র সয়ব্যচাচ্চ জচােগচাশ্ি শ্িশ্হ্নত করয়ত হয়ব, য়রখচান রেয়ক জল ওেচািচারওয়ের শ্দয়ক ধচাশ্বত  
 হয়ব। জয়লর শ্নরচাপদ গশ্ত সম্পয়ক্য একিচা প্চােশ্�ক ধচারণচা রচাখয়ত হয়ব। এেচািচা ওেচািচারওয়ের ‘হচাইড্শ্লক ররশ্ডেচাস’  
 শ্নধ্যচারণ করয়ত হয়ব।

এরপর ওেচািচারওয়ে বচা জলপয়ের ঢচাল শ্নধ্যচারণ করয়ত হে। সচাধচারণত, খরি ক�চায়নচার জন্ জশ্�র স্চািচাশ্বক ঢচালয়কই এয়ক্য়রি 
কচায়জ লচাগচায়নচা হে। আগচােচা এিচায়ত ডচাইিচারিন্  ি্চায়নয়লর নশ্ত�চারিচা খুব সচা�চান্ হে, প্চাে ০.৫% । ‘�্চাশ্নং’ ি�ু্যলচা ব্বহচার কয়র 
ঢচাল ও গশ্তয়বগ শ্স্র করয়ত ‘হচাইড্শ্লক ররশ্ডেচাস’ শ্নণ্যে করয়ত হে।  

ডচাইিচারিন্  ি্চায়নল নতশ্রর স�ে –

�ূলত খচাশ্রি িস্ রতচালচার পর অেবচা গ্ীষ্মকচায়ল �চাশ্ি িক্ত হয়ে রচাওেচার আয়গ এই শ্ন�্যচাণ করচার উপরুক্ত স�ে।
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সুশ্বধচা – 

অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত এলচাকচাে আলচাদচা কয়র রকচানও গশ্তপে নতশ্র নচা কয়রই বহ�চান জয়লর শ্কেুিচা শ্নরচাপয়দ বচাইয়র রবর কয়র শ্দয়ত 
হে। এয়ক্য়রি ডচাইিচারিন্  ি্চায়নল বচা গ্্ররচাসড্  ওেচািচারওয়ে খুব উপয়রচাগী। এেচািচা পচাহচাি রেয়ক বয়ে আসচা জয়লর উবৃেতি অংি সঞ্ে 
কয়র ররয়খ িয়স্র সুরক্চাে এই ি্চায়নল ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র।

শ্বশ্বধ সম্ভচাব্ উয়দ্চাগ
১) সুসংহত িচাষ

একশ্দয়ক ক্র�ি রবয়ি িলচা জনসংখ্চার িচাপ, অন্শ্দয়ক কৃশ্ষ জশ্�র পশ্র�চাণ ক�য়ত েচাকচাে কৃশ্ষকচাজ শ্নয়ে িলয়ে নচানচান গয়বষণচা। 
আয়লচািনচা হয়চ্ছ, িশ্বষ্য়ত িচাশ্হদচার সয়ঙ্গ তচাল ররয়খ উৎপচাদন অকু্ণ্ণ রচাখচা শ্নয়ে। আর এসব িচাবনচারই এক সচা�্স্পূণ্য শ্নর্যচাস 
হল সুসংহত িচাষ। 

রেচাি বচা �চাঝচাশ্র পুকুররুক্ত জশ্�য়ত এই পদ্ধশ্ত িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। এই ব্বস্চাে িচাষ করয়ল উৎপচাদন খরি অয়নক কয়� রচাে। 
বেয়রর শ্বশ্িন্ন স�ে একচাশ্ধক িসল উৎপচাদন হওেচাে আে আসয়ত েচায়ক এবং তচা স্চািচাশ্বক পদ্ধশ্তয়ত িচায়ষর রিয়ে কয়েকগুণ 
রবশ্ি হে। য়কচানও একশ্ি িচাষ �চার রখয়লও, অন্ িসয়লর উৎপচাদন িচাল হয়ল রসই ক্শ্ত পুশ্ষয়ে রচাে। শ্কন্তু রয়েচ্ছিচায়ব রচাসচােশ্নক 
সচার প্য়েচাগ কয়র জশ্�য়ত �রসু�শ্িশ্তিক এক বচা দুই িসল িচাষ রবি ঝুশ্কপূণ্য। এরিয়ল একশ্দয়ক রর�ন নষ্ট হে জশ্�র উব্যরচা 
িশ্ক্ত, অন্শ্দয়ক প্চােশ্�ক অবস্চাে উৎপচাদন রবশ্ি শ্�লয়লও শ্দয়ন শ্দয়ন তচা ক�য়ত েচায়ক। এেচািচা রকচানও �রসুয়� উৎপচাদন �চার 
রখয়ল তচারপর আর ঘুয়র দচাঁশ্িয়ে ক্শ্ত সচা�চাল রদওেচা সম্ভব হে নচা। 

�চাশ্ি নতশ্র – সুসংহত িচায়ষর সচািল্ �ূলত পশ্রকল্পনচা�চাশ্িক জশ্�র উপরুক্ত ব্বহচায়রর উপর শ্নি্যর কয়র। তয়ব তচার আয়গ প্য়েচাজন 
হে জশ্� নতশ্র করচা। শুধু পচাি নতশ্র বচা তচার সংস্চার নে, প্য়েচাজয়ন খনন কয়র �চাে িচায়ষর জন্ জলচািে সংস্চার কয়র তচার 
গিীরতচা আরও বচািচায়ত হয়ত পচায়র। আর এই সব কচাজই ১০০ শ্দয়নর কচায়জর আওতচাে করচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

ধচায়প ধচায়প সুসংহত িচাষ -  

১) প্চােশ্�ক পর্যচাে –

ক) �চাে িচায়ষ - রশ্দ জশ্�র �য়ধ্কচার পুকুর বচা জলচািয়ে পচাি নচা েচায়ক বচা তচা িচাঙচা েচায়ক, তয়ব নবিচাখ �চায়সর আয়গই  
 শ্ঠক কয়র রিলয়ত হয়ব এবং পচাঁক েচাকয়ল তচাও ওই স�য়ের �য়ধ্ই তুয়ল রিলয়ত হয়ব। এরপর পুকুয়রর জয়ল িুন  
 গুয়িচা কয়র র�িচায়ত হয়ব। িুন জয়লর অম্লয়ত্বর �চারিচায়ক কশ্�য়ে রদে। য়রচাগ-জীবচাণুয়ক নষ্ট কয়র জয়লর সুস্চাস্্ বজচাে  
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 রচায়খ। িয়ল জলচািেশ্িয়ক �চাে িচায়ষর উপয়রচাগী কয়র তুলয়ত হয়ব। �য়ন রচাখয়ত হয়ব, সূয়র্যর আয়লচা �চায়ের প্ধচান  
 অণুখচাদ্,  তচাই জলচািয়ে ররন ররচাদ পয়ি। জলচািয়ের ধচায়র বি গচাে েচাকয়ল তচার ডচালপচালচা রেঁয়ি শ্দয়ত হয়ব। এরপর  
 জয়ল শ্বঘচা প্শ্ত ২৫০-৩০০ রকশ্জ �হুেচার রখচাল প্য়েচাগ কয়র �ৎস্িূক বচা অবচাশ্ঞ্ছত �চাে ও জলজ রপচাকচা�চাকি শ্বনষ্ট  
 করয়ত হে। �হুেচার রখচাল রদওেচার পর জয়ল ২০-২১ শ্দন শ্বষশ্ক্রেচা েচায়ক। কঁুয়িচা শ্িংশ্ি ও জলজ রপচাকচা�চাকি শ্নে্রিণ  
 করয়ত শ্বঘচা প্শ্ত ১৪০-১৫০ শ্ি ৮-১০ রসশ্� �চায়পর িলুই �চায়ের িচারচা রেয়ি শ্দয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। 

 তয়ব �হুেচার রখচাল ব্বহচার করয়ল এয়ক্য়রি আর শ্কেুই লচায়গ নচা। অন্েচাে রগচাবর, হচাঁস-�ুরগী বচা শুকয়রর পিচা �ল  
 শ্েশ্িয়ে রদওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা পচাঁক রতচালচার পর জলচািয়ের তলয়দয়ি শ্বঘচা প্শ্ত ৩-৪ রকশ্জ ধনয়ি শ্েশ্িয়ে  
 রদওেচা ররয়ত পচায়র, পয়র তচা রকচা�র স�চান হয়ল রকয়ি �চাশ্িয়ত শ্�শ্িয়ে শ্দয়ল সবুজ সচার পচাওেচা রচাে। রচা �চাশ্ির উব্যরচা  
 িশ্ক্তয়ক বৃশ্দ্ধ কয়র।

খ) হচাঁস/�ুরগী/শুকর িচায়ষ -  শ্বঘচা প্শ্ত ৬০-৭০শ্ি হচাঁস বচা �ুরগী এবং ৪-৫শ্ি শুকর পচালনই রশ্রে। প্শ্তশ্ি হচাঁস বচা  
 �ুরগীর জন্ ০.৬-০.৭ বগ্য শ্�িচার এবং একশ্ি শুকয়রর জন্ ১.৫-২ বগ্য শ্�িচার জচােগচা দরকচার। পশুপচাশ্খ পচালয়নর  
 ঘর কচাঠ, বচাঁি, খি ইত্চাশ্দ শ্দয়ে নতশ্র করচাই িচাল এবং ওই ঘর ররন পূব্য বচা দশ্ক্ণ�ুখী হে। ঘয়রর র�য়ঝ বচাশ্ল- 
 শ্সয়�ন্ট শ্দয়ে নতশ্র করয়ত হয়ব, রচায়ত তচা শুকয়নচা েচায়ক। ঘয়র ররন পর্যচাপ্ত আয়লচা-বচাতচাস িলচািল করয়ত পচায়র। হচাঁস,  
 �ুরগীর জন্ ধচায়নর তুষ বচা খি শ্দয়ে ৩ ইশ্ঞ্ উঁিু শ্বেচানচা নতশ্র করয়ত হে। পচানীের পচারিশ্ি ররন িচারী হে, রচায়ত  
 কখনই তচা উলয়ি নচা রচাে। ৩০-৪০ রসশ্� ব্চাসরুক্ত ও উচ্চতচার পচারি হয়ল িচাল। �ুরগীয়দর জন্ কচাঠ বচা বচাঁি শ্দয়ে  
 একিু উঁিু কয়র দচাঁি কয়র রদওেচা ররয়ত পচায়র, কচারণ রচায়ত এরচা এর উপর েচাকয়ত পেন্ কয়র।

 ঠচাডেচা ও বৃশ্ষ্টর েচাি এিচায়নচার জন্ িীয়ত ও বষ্যচাে ঘয়রর িচারপচায়ি িয়ির পদ্যচা শ্দয়ত হয়ব। একশ্ি ৩ িুি X ৪ িুি X  
 ৪ িুি গত্য বচা রিৌবচাচ্চচা নতশ্র কয়র তচায়ত হচাঁস, �ুরগী ও শুকর �ল পিচায়ত হয়ব। পিচা �ল সপ্তচায়হ একবচার জলচািয়ে  
 শ্েশ্িয়ে শ্দয়ল তচা �চায়ের অণুখচাদ্ হয়ব। এেচািচা সবশ্জ িচায়ষ সচার শ্হসচায়বও এই �ল উপয়রচাগী।  

গ) গচাে লচাশ্গয়ে রবিচা নতশ্র – সুসংহত িচায়ষর জন্ �ূল জশ্�র িচারপচায়ি ও পুকুয়রর িচারধচায়র রবিচা রদওেচা প্য়েচাজন।  
 তয়ব রসই রবিচা জীবন্ত হয়ল তচা রেয়কও আয়ের সম্ভচাবনচা েচায়ক। �ূল রবিচা করচার রক্য়রি বকিুল, সুবচাবুল, সুপচাশ্র,  
 কচা�রচাঙচা  জচাতীে �চাঝচাশ্র উচ্চতচার গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। এই গচায়ে শ্কেু লতচা জচাতীে গচাে রর�ন, খচা�চালু,   
 কচা�রচাঙচা  শ্ি�, �চাখন শ্ি�, িচাঁকচালু, কচাঁকয়রচাল, িসচা, গচাঁদচাল ইত্চাশ্দ গচাে িশ্িয়ে রদওেচা ররয়ত পচায়র। �চাঝচাশ্র উচ্চতচার  
 গচােগুশ্লর �চায়ঝ �চায়ঝ বচা শ্িতয়রর শ্দয়ক স্ল্প উচ্চতচার শ্কেু গচাে রর�ন, শ্িউশ্ল, কচাশ্রপচাতচা, বচাসক, শ্নশ্িন্চা ইত্চাশ্দ  
 লচাগচায়নচা রচাে। য়র গচােগুশ্লর শ্নয়ি খচাশ্নকিচা েচােচা সহ্ করয়ত পচায়র এ�ন শ্কেু গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র, য়র�ন  
 আনচারস,  ঘৃতকু�চারী, হলুদ, আদচা ইত্চাশ্দ। �য়ন রচাখয়ত হয়ব, য়বিচার গচাে বচােচার স�ে রকচান শ্দয়ক কী গচাে লচাগচায়নচা  
 হয়ব তচা শ্ঠক করচার রক্য়রি রদখয়ত হয়ব ররন ররচাদ পিচার রকচানও অসুশ্বধচা নচা হে। 

সবশ্জ বচা িল িচায়ষ –

শ্িতয়রর শ্দয়ক �চাশ্ি নতশ্র কয়র রবড কয়র বচা স�তল �চাশ্িয়ত �রসু� অনুরচােী শ্বশ্িন্ন সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। জলচািয়ের 
পচায়ি বচাইয়রর ও শ্িতয়রর শ্দক রেয়ক ৬-৮ ইশ্ঞ্ রেয়ি সবশ্জ লচাগচায়নচা খুবই উপয়রচাগী। এয়ত পচাি রিয়ঙ রচাওেচার আিঙ্কচা েচায়ক 
নচা। সবশ্জ িচায়ষর জন্ পচাতচা পিচা সচার, য়গচাবর পিচা সচার, হচাঁস-�ুরগীর �ল পিচা ব্বহচার কয়র জশ্� নতশ্র করয়ল তচায়ত িলন িচাল 
হে। জলচািয়ের িচারয়কচাণচাে কলচা, নচারয়কল বচা সুপচাশ্র গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা জলচািয়ের পচায়ির বচাইয়রর শ্দয়কর ঢচায়লর 
নীি ও সংলগ্ন জচােগচার সী�চানচা বরচাবর কর�িচা বচা পচাশ্তয়লবু ঘন কয়র বসচায়নচা রচাে। জলচািয়ের শ্িতর শ্দয়কর ঢচায়ল �চািচা কয়র বচা 
ধচাপ কয়র সবশ্জ িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। �চািচার রক্য়রি জয়লর প্চাে ৪০ িচাগই �চািচার শ্নয়ি েচাকয়ত পচায়র। বচাশ্ক ৬০ িচাগ জয়ল 
সরচাসশ্র ররচাদ পিচা দরকচার, রচায়ত সুস্ জলজ পশ্রয়বি বজচাে েচায়ক। এই �চািচায়ত রর রকচানও লতচায়নচা সবশ্জ, য়র�ন পুঁই, কু�য়িচা, 
লচাউ, শ্িশ্িয়ঙ্গ, করলচা, উয়চ্ছ, কুদশ্র, িচালকু�য়িচা ইত্চাশ্দর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। পচায়ির �চাশ্ি রচায়ত নচা িচায়ঙ তচারজন্ শ্িতয়রর 
ঢচায়ল পশুখচায়দ্র উপয়রচাগী শ্বশ্িন্ন ঘচাস লচাগচায়নচা রচাে। য়র�ন, প্চারচা ঘচাস। জলচািে সংলগ্ন উঁিু জচােগচাে তচািচাতচাশ্ি িল রদে, এ�ন 
�চাঝচাশ্র আকচায়রর শ্কেু িল গচাে রর�ন, শ্লিু, য়পেচারচা, সয়বদচা ইত্চাশ্দ গচাে বসচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

সচার ও পশুখচাদ্ –

সবশ্জ ও অন্চান্ গচায়ে সচায়রর প্য়েচাজয়নর কেচা �চােচাে ররয়খ, সুসংহত িচায়ষর জশ্�য়তই একশ্ি িচাশ্�্য কয়ম্পচাষ্ট বচা রকঁয়িচাসচায়রর শ্পি 
নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা �ূল জশ্�য়ত হচাঁস, �ুরগী বচা শুকর পচালয়নর পশ্রকল্পনচা েচাকয়ল রসখচায়ন উন্নত পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব 
অ্চায়জচালচার িচাষও করচা হয়ত পচায়র। আর এই দুই কচাজই ১০০ শ্দয়নর কচায়জর অধীয়ন করচায়নচা সম্ভব।
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২) �ুয়ক্তচা িচাষ

�ুয়ক্তচায়ক একশ্ি প্চাকৃশ্তক রত্ন শ্হসচায়ব শ্বয়বিনচা করচা হে এবং 
�ূলত র�চালচাস্ বচা এই প্জচাশ্তর অন্ জলজ প্চাণী রেয়ক �ুয়ক্তচা 
উৎপন্ন হে। এই ধরয়নর �ুয়ক্তচার অত্চাচির্য নচান্শ্নক রসৌন্র্য্ 
েচাকচার কচারয়ণ রগচািচা পৃশ্েবীয়ত এর জনশ্প্েতচা অসী� এবং 
বচাজচায়র িচাল দচায়� তচা শ্বশ্ক্র হে। প্চাকৃশ্তক �ুয়ক্তচা সচাধচারণত 
স�ুয়দ্ পচাওেচা রচাে। তয়ব িচাষ কয়র অয়ত্চাপিচায়রর �চাধ্য়� এই 
�ুয়ক্তচা সংগ্হ করয়ত হে। 

বচাজচায়র সচাধচারণত প্চাকৃশ্তক �ুয়ক্তচা, িচাষ করচা �ুয়ক্তচা, িচাষ করচা জচাপচাশ্ন �ুয়ক্তচা, শ্�শ্ষ্ট জয়লর �ুয়ক্তচা, সচা�ুশ্দ্ক বচা লবণচাক্ত জয়লর 
�ুয়ক্তচা, য়কিী �ুয়ক্তচা এবং র�ব �ুয়ক্তচা পচাওেচা রচাে। �ুয়ক্তচা শ্বশ্িন্ন আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। তয়ব সমূ্পণ্য রগচালচাকচার �ুয়ক্তচার দচা� বচাজচায়র 
সবয়িয়ে রবশ্ি। প্চাকৃশ্তকিচায়ব, সচা�ুশ্দ্ক জয়ল এবং শ্�শ্ষ্ট জয়ল, এই শ্তনিচায়ব �ূলত �ুয়ক্তচার িচাষ হয়ে েচায়ক।  

�ুয়ক্তচা উৎপচাদকচারী রদি –

শ্িন, জচাপচান, অয়স্ট্রশ্লেচা, শ্িয়েতনচা�, িচারত, আরব আশ্�রিচাহী, আয়�শ্রকচা, শ্িশ্লপচাইনস্ , ফ্চান্স, �চােচান�চার এবং ইয়ন্চায়নশ্িেচা 
পৃশ্েবীর �য়ধ্ সবয়িয়ে রবশ্ি �ুয়ক্তচা উৎপচাদনকচারী রদি। 

�ূলত শ্তনশ্ি প্জচাশ্তর শ্ঝনুক রেয়ক িচারয়ত শ্�শ্ষ্ট জয়ল �ুয়ক্তচার িচাষ হে। এই প্জচাশ্তর শ্ঝনুকগুশ্লর শ্বজ্চানসম্ত নচা� হল, 
Lamellidens marginalis, L. corrianus এবং Parreysia corrugata

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন প্য়দয়ি এই ‘Pearl’-রক শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। শ্হশ্ন্য়ত এয়ক বয়ল র�চাশ্ত, বচাংলচাে �ুয়ক্তচা, য়তয়লগুয়ত �ুেচােচালু, 
�চালচােচালয়� �ুতুিল, কন্নয়ি �ুতুিগচালু এবং তচাশ্�য়ল বয়ল �ুতুিক্চাল।

�ুয়ক্তচা িচাষ করচার আয়গ অবি্ই লক্ণীে –

�ুয়ক্তচা িচাষ করচার আয়গ �য়ন রচাখয়ত হয়ব, এই িচায়ষ সিলতচা রপয়ত হয়ল দীঘ্য স�ে ধয়র কশ্ঠন পশ্রশ্র� করয়ত হয়ব এবং দীঘ্যয়�েচাদী 
শ্বশ্নয়েচাগ প্য়েচাজন।

অশ্ধক উৎপচাদন ও লচায়ির জন্ িচাল জচায়তর �ুয়ক্তচাই রিষ কেচা।

িচাল জচায়তর �ুয়ক্তচা উৎপচাদয়নর উপরুক্ত পশ্রয়বি – 

1. শ্নি্যরয়রচাগ্ সুয়রির ‘Pearl oyster’

2. রেচারে জচােগচা

3. �ুয়ক্তচা খচা�চার নতশ্র ও তচা িচালচায়ত পর্যচাপ্ত অয়ে্যর ররচাগচান 

4. গ্চািশ্িং পদ্ধশ্ত ব্বহচায়রর সুশ্বধচা

5. সশ্ঠকিচায়ব বচাজচারজচাত করচার ররচাগ্তচা 

ধচায়প ধচায়প স্চ্ছ জয়ল �ুয়ক্তচা িচাষ – শ্�শ্ষ্ট জয়ল �ুয়ক্তচা িচায়ষর প্শ্ক্রেচায়ত পরপর ে’শ্ি গুরুত্বপূণ্য ধচাপ েচায়ক। ধচাপগুশ্ল হল, ১) শ্ঝনুক 
সংগ্হ ২) অয়ত্চাপিচায়রর আয়গর প্স্তুশ্ত ৩) অয়ত্চাপিচার ৪) অয়ত্চাপিচায়রর পয়রর রত্ন ৫) জলচািয়ে িচাষ এবং ৬) �ুয়ক্তচা সংগ্হ বচা 
রবর করচা 

১) শ্ঝনুক সংগ্হ -  

শ্�শ্ষ্ট জয়লর জলচািে রর�ন, নদী, পুকুর ইত্চাশ্দ রেয়ক সুস্ শ্ঝনুক সংগ্হ করচা হে। হচায়ত কয়র শ্ঝনুকগুশ্ল সংগ্হ কয়র বচালশ্তয়ত 
বচা জলপূণ্য পচায়রি রচাখচা হে। �ুয়ক্তচা িচায়ষর জন্ ব্বহৃত আদি্য শ্ঝনুয়কর আকচার সচা�য়ন রেয়ক শ্পেন পর্যন্ত ৮-১০ রসশ্� হয়ত হয়ব।

২) অয়ত্চাপিচায়রর আয়গর প্স্তুশ্ত -  

সংগৃহীত শ্ঝনুকগুশ্লয়ক অয়ত্চাপিচায়রর আয়গ ২-৩ শ্দন গচাদচাগচাশ্দ কয়র পুরয়নচা কয়লর জয়ল, শ্লিচার প্শ্ত একশ্ি শ্ঝনুয়কর অনুপচায়ত 
রচাখচা হে৷ অয়ত্চাপিচায়রর আয়গ এই পদ্ধশ্তশ্ির �ূল উয়দেি্ শ্ঝনুয়কর অ্চাডচাক্টচার রপিীগুশ্লয়ক দুব্যল করচা। রচা অয়ত্চাপিচায়রর স�ে 
শ্ঝনুকগুশ্লয়ক সহয়জ নচািচািচািচাে সচাহচার্ কয়র।
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৩) শ্ঝনুয়কর অয়ত্চাপিচার -

অয়ত্চাপিচায়রর জচােগচা শ্বয়িয়ষ স্চাপন সচাধচারণত শ্তন ধরয়নর 
হে। �্চাণ্টল গহ্বয়র স্চাপন, �্চাণ্টল রকচাষকলচাে স্চাপন ও 
ররৌনগ্ন্ীে স্চাপন। অয়ত্চাপিচার বেচারচা স্চাপয়নর জন্ প্য়েচাজনীে 
প্ধচান বস্তু হল, পুঁশ্ত বচা রকন্দ্রকণচা। রচা শ্ঝনুয়কর রখচালচা বচা অন্ 
রকচানও িুনরুক্ত বস্তুর বেচারচা গশ্ঠত হে। য়রৌনগ্ন্ীে স্চাপন পদ্ধশ্তর 
জন্ও গ্চািট্  বচা রজচাি নতশ্র করয়ত হে। প্েয়� শ্ঝনুয়কর 
ররৌনগ্শ্ন্র ধচায়র কচািয়ত হে। তচারপর ররৌনগ্শ্ন্শ্িয়ত একিচা 
রজচাি এবং তচার সয়ঙ্গ একশ্ি রকন্দ্রকণচা (২-৪ শ্�শ্� ব্চায়সর) 
এ�নিচায়ব প্য়বি করচায়নচা হে, রচায়ত রজচাি এবং রকন্দ্রকণচা 

শ্নশ্বিিচায়ব পরস্পর সংলগ্ন েচায়ক। এ�নিচায়ব রত্ন রনওেচা হে রচায়ত রকন্দ্রকণচাশ্ি রজচায়ির বচাইয়রর এশ্পয়েশ্লেচাল স্তয়রর সয়ঙ্গ রলয়গ 
েচায়ক এবং অয়ত্চাপিচায়রর স�ে অ্রি রকয়ি নচা রচাে। 

৪) অয়ত্চাপিচায়রর পয়রর রত্ন -

স্চাপন করচা শ্ঝনুকগুশ্ল অয়ত্চাপিচায়রর পয়র অ্চাশ্ন্টবচায়েচাশ্িক এবং প্চাকৃশ্তক খচাবচার শ্দয়ে রত্ন করচার জচােগচাে নচাইলয়নর ব্চায়গ ১০শ্দন 
রচাখচা হে। ইউশ্নিগুশ্ল প্শ্তশ্দন পরীক্চা করয়ত হে। �য়র রচাওেচা রর শ্ঝনুকশ্ি বচা শ্ঝনুকগুশ্ল রকন্দ্রকণচায়ক প্ত্চাখ্চান কয়র রসগুশ্লয়ক 
রবর কয়র রনওেচা হে। 

৫) জলচািয়ে িচাষ –

অয়ত্চাপিচার পরবত্যী রয়ত্নর পর স্চাপন করচা শ্ঝনুকগুশ্লয়ক জলচািয়ে েচািচা হে৷ শ্ঝনুকগুশ্লয়ক নচাইলয়নর ব্চায়গ রচাখচা হে (একশ্ি 
ব্চায়গ দুয়িচা কয়র) এবং বচাঁয়ির বচা শ্পশ্িশ্স পচাইপ রেয়ক ঝুশ্লয়ে জলচািয়ে ১ শ্�িচার গিীরতচাে রচাখচা হে। 

৬) �ুয়ক্তচা সংগ্হ –

িচাষ রিয়ষ শ্ঝনুক রেয়ক �ুয়ক্তচা সংগ্হ করয়ত হে। �্চান্টল শ্িসু্ রেয়ক �ূলত এই �ুয়ক্তচা রবর করয়ত হে। রশ্দও শ্বশ্িন্ন ধরয়নর 
�ুয়ক্তচা শ্বশ্িন্ন অয়ত্চাপিচার পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� সংগ্হ করচা হে;-

ক) শ্ঝনুয়কর রখচালয়কর সয়ঙ্গ সংরুক্ত অধ্য-য়গচালচাকচার �ুয়ক্তচা �্চান্টল ক্চাশ্িশ্ি পদ্ধশ্তয়ত।

খ) য়খচালয়কর সয়ঙ্গ সংরুক্ত নে, এ�ন রেচাি-অশ্নেশ্�ত �ুয়ক্তচা �্চান্টল শ্িসু্ পদ্ধশ্তয়ত।

গ) য়খচালয়কর সয়ঙ্গ সংরুক্ত নে, এ�ন বি-অশ্নেশ্�ত অেবচা রগচালচাকচার �ুক্তয়ক রগচানচাডচাল পদ্ধশ্তয়ত সংগ্হ করচা হে।
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গ্চা�ীণ

জীবন-জীশ্বকচাে

গুরুত্বপূণ্য শ্কেু গচাে
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পশ্চি�বয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন রজলচাে

শ্বশ্িন্ন িল গচাে িচায়ষর সম্ভচাবনচা
প্চাকৃশ্তক সম্পদশ্িশ্তিক জীশ্বকচাে, শ্বয়িষ কয়র িূশ্�হীন গশ্রব পশ্রবচায়রর রক্য়রি শ্বশ্িন্ন গচায়ের গুরুত্ব অপশ্রসী�। এয়ক্য়রি শ্বশ্িন্ন 
ব্বহচার উপয়রচাগী গচায়ের �য়ধ্ িল গচাে শ্বয়িষ উয়লেখয়রচাগ্। কচারণ এই িল একশ্দয়ক রর�ন গশ্রব পশ্রবচায়র পুশ্ষ্টর রজচাগচান রদে, 
রত�ন অন্শ্দয়ক তচায়দর সচা�য়ন খুয়ল শ্দয়ত পচায়র বচািশ্ত আয়ের পেও।

রজলচাওেচাশ্ি �চানশ্িয়রি রদখচা রচাে, পশ্চি�বয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন রজলচাে শুধু�চারি কয়েকশ্ি িল রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণ উৎপচাশ্দত হে। অেি এর 
বচাইয়র আরও অয়নক িল গচায়ের সম্ভচাবনচা রয়েয়ে রচা শ্নয়ে ইশ্ত�য়ধ্ই আ�চায়দর রচাজ্ ও বচাংলচায়দয়ি সিলিচায়ব পরীক্চা-শ্নরীক্চা 
হয়েয়ে। আবচার পুশ্ষ্টগুণ সম্পন্ন অয়নক রদশ্ি িয়লর গচাে রয়েয়ে রচা আজ হচাশ্রয়ে ররয়ত বয়সয়ে। ১০০ শ্দয়নর কচায়জর সুয়রচাগ শ্নয়ে 
এইসব হচাশ্রয়ে রচাওেচা িয়লর গচায়ের ব্চাপকতচা শ্িশ্রয়ে আনচা সম্ভব।

িল গচায়ের রক্য়রি �য়ন রচাখচা প্য়েচাজন, কু্দ্ পশ্রসয়রর �চাশ্ি ও আবহচাওেচা (micro-climate) শ্বিচার করয়ল অয়নক রজলচায়তই 
অয়নক িল গচাে িচায়ষর সম্ভচাবনচা রয়েয়ে। 

শ্নয়ি তচাশ্লকচার �চাধ্য়� এ�ন কয়েকশ্ি িল গচায়ের নচা� তুয়ল ধরচা হল এবং বইয়েও ওই গচােগুশ্লর বণ্যনচা রদওেচা হয়েয়ে। িল 
েচািচাও অন্চান্ অয়নক গচাে রয়েয়ে, রচার সবশ্জ শ্হসচায়ব বচা গ্চা�ীণ জীবন-জীশ্বকচাে অেবচা শ্িয়ল্পর রজচাগচায়ন রয়েষ্ট গুরুত্ব রয়েয়ে। 
শ্বয়িষ কয়র গ্চা�ীণ গশ্রব পশ্রবচায়রর প্চাণীপচালনয়ক আরও লচািজনক ও প্সচাশ্রত করয়ত উন্নত�চায়নর সবুজ পশুখচাদ্ উৎপচাদয়নর 
িূশ্�কচা এয়ক্য়রি অনস্ীকচার্য।

রনচানচা নচারয়কল রবল

শ্বলচাশ্ত 
রখজুর

িলসচা কচাজু বচাদচা� কতয়বল কলচা

�লিচা বনয়িপচাশ্র �ুসচাশ্ম্ব কচাঠ বচাদচা� রপেচারচা

ডু�ুর গচাব জচা� বচাতচাবী রলবু কচাঁঠচাল

স্ট্রয়বরী রগচালচাব জচা�
কুল ও 

আয়পল কুল
সুন্রবয়নর 

রকওিচা
শ্লিু

বু্য়বরী লিকন আ�িচা কঁচািকলচা ক�লচায়লবু

ড্চাগন িল রবদচানচা
শ্বলচাশ্ত 
আ�িচা

কচাগশ্জ বচা  
পচাশ্ত রলবু

আ�

শ্কউই আতচা জচা�রুল রতঁতুল রপঁয়প

রব্রডফু্ি রদশ্ি
রখজুর

কচা�রচাঙচা রদশ্ি 
জলপচাই আনচারস

শ্বলচাশ্ত  
জলপচাই

তচাল কর�িচা িচালতচা
সয়বদচা

বচাজচায়র বহুল
প্িশ্লত িল

শ্কেু সম্ভচাবনচা�ে
িয়লর গচাে

লুপ্তপ্চাে শ্কেু
িয়লর গচাে

প্িশ্লত অন্চান্
িয়লর গচাে
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Map adapted from – West Bengal census administrative atlas, 2011 / Redefined agro-climatic sub-region of West Bengal, developed by 

Central remote sensing laboratory, Directorate of Agriculture Department, Government of west Bengal / West Bengal State Marketing Board

অ্চায়গ্চা-ক্চাইয়�শ্িক রজচান অনুরচােী রচায়জ্র

শ্বশ্িন্ন রজলচাে শ্বশ্িন্ন িল গচাে িচায়ষর ক�-য়বশ্ি অবস্চান
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�চাশ্ির িশ্ররি অনুরচােী রচায়জ্র শ্বশ্িন্ন রজলচাে

িল ও সবশ্জ েচািচা অন্চান্ গচায়ের সম্ভচাবনচা

Map adapted from – West Bengal census administrative atlas, 2011 and Soil Types as delineated in

'Water Resource and its Quality in West Bengal, West Bengal Pollution Control Board, 2009 (Page 12)
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িল ও সবশ্জ েচািচা রচায়জ্র কয়েকশ্ি রজলচাে নশ্েিুক্ত অন্চান্ শ্কেু গচাে;-

রজলচার নচা� নশ্েিুক্ত গচায়ের নচা�
দচাশ্জ্যশ্লং িচাল, য়সগুন, িচা, বচাঁি, য়তজপচাতচা, শ্ি�ূল, গচা�চার, বচাবলচা

জলপচাইগুশ্ি
িচাল, শ্ি�ূল, শ্ন�, শ্িশু, হশ্রতকী, য়বত, য়কওিচা, অজু্যন, বয়হিচা, আ�লশ্ক, গচা�চার, য়সগুন, বচাঁি, য়নশ্পেচার, য়িশ্িিচার, 
কর্, কুসু�, শ্িউশ্ল, আকচাি�শ্ণ, �হুেচা

�ুশ্ি্যদচাবচাদ বচাবলচা, শ্ি�ূল, শ্ন�, শ্িশু, আ�লশ্ক, গচা�চার, �হুেচা, অজু্যন, বয়হিচা, হশ্রতকী, য়তজপচাতচা, কর্, বচাঁি, য়িশ্িিচার, কুসু�

নশ্দেচা
শ্ি�ূল, অজু্যন, বয়হিচা, হশ্রতকী, িচাল, আ�লশ্ক, শ্িশু, কর্, য়তজপচাতচা, শ্ন�, আকচাি�শ্ণ, বচাবলচা, �হুেচা, কুসু�, গচা�চার, 
রসগুন, বচাঁি, য়িশ্িিচার, য়�হগশ্ন, লমু্ব, িন্ন, শ্িউশ্ল

বধ্য�চান
শ্ি�ূল, অজু্যন, বয়হিচা, িচাল, আ�লশ্ক, শ্িশু, কর্, য়তজপচাতচা, শ্ন�, আকচাি�শ্ণ, বচাবলচা, �হুেচা, কুসু�, গচা�চার, য়সগুন, 
বচাঁি, য়িশ্িিচার,

বীরিূ�
শ্ি�ূল, অজু্যন, বয়হিচা, িচাল, আ�লশ্ক, শ্িশু, কর্, য়ল�ন গ্চাস, অ্চায়লচায়িরচা, য়তজপচাতচা, শ্ন�, আকচাি�শ্ণ, বচাবলচা, �হুেচা, 
কুসু�, য়সগুন, বচাঁি, শ্িউশ্ল 

বচাঁকুিচা বচাবলচা, শ্ি�ূল, শ্ন�, শ্িশু, আ�লশ্ক, গচা�চার, �হুেচা, অজু্যন, বয়হিচা, হশ্রতকী, য়তজপচাতচা, কর্, বচাঁি, 

পুরুশ্লেচা শ্ি�ূল, অজু্যন, বয়হিচা, িচাল, আ�লশ্ক, শ্িশু, কর্, কুসু�, গচা�চার, য়সগুন, শ্ন�, আকচাি�শ্ণ, �হুেচা, বচাঁি, শ্িউশ্ল, য়নশ্পেচার 

পশ্চি� র�শ্দনীপুর অজু্যন, �হুেচা, শ্ি�ূল, বয়হিচা, বচাঁি, শ্ন�, আ�লশ্ক

পূব্য র�শ্দনীপুর বচাবলচা, শ্ন�, শ্িশু, অজু্যন, কর্, বচাঁি, য়িশ্িিচার, য়�হগশ্ন, য়সগুন, অ্চায়লচায়িরচা, আকচাি�শ্ণ, য়কওিচা

হচাওিচা শ্ি�ূল, শ্ন�, শ্িশু, গচা�চার, �হুেচা, অজু্যন, কর্, বচাঁি, য়িশ্িিচার, য়�হগশ্ন, য়তজপচাতচা, য়সগুন, অ্চায়লচায়িরচা

রজলচার নচা� সম্ভচাবনচা�ে গচায়ের নচা�
দচাশ্জ্যশ্লং, কচাশ্লম্পং িচাল, য়সগুন, িচা, বচাঁি, য়তজপচাতচা, শ্ি�ূল, গচা�চার, বচাবলচা, বয়হিচা

বীরিূ�, পশ্চি� বধ্য�চান, বচাঁকুিচা, 
পুরুশ্লেচা, ঝচািগ্চা�

কর্, য়ল�ন ঘচাস, য়তজপচাতচা, বচাবলচা, �হুেচা, য়িশ্িিচার, আ�লকী, শ্ি�ূল, অজু্যন, িচাল, বয়হিচা, শ্িশু, 
কুসু�, গচা�চার, য়সগুন, শ্ন�, আকচাি�শ্ণ, বচাঁি, শ্িউশ্ল, য়নশ্পেচার

পূব্য বধ্য�চান, পশ্চি� র�শ্দনীপুর
শ্ি�ূল, িচাল, য়তজপচাতচা, �হুেচা, কুসু�, গচা�চার, বচাঁি, বচাবলচা, শ্ন�, শ্িশু, অজু্যন, য়িশ্িিচার, য়�হগশ্ন, 
রসগুন, অ্চায়লচায়িরচা, আকচাি�শ্ণ, য়কওিচা, বয়হিচা, আ�লকী

দশ্ক্ণ শ্দনচাজপুর, উতির ২৪ পরগনচা, 
দশ্ক্ণ ২৪ পরগনচা, পূব্য র�শ্দনীপুর

বচাবলচা, শ্ন�, শ্িশু, অজু্যন, য়িশ্িিচার, য়�হগশ্ন, য়সগুন, অ্চায়লচায়িরচা, বচাঁি, কর্, আকচাি�শ্ণ, য়কওিচা 

�চালদহ, �ুশ্ি্যদচাবচাদ, নশ্দেচা, হুগশ্ল, 
হচাওিচা

বচাবলচা, শ্ি�ূল, শ্ন�, শ্িশু, আ�লকী, গচা�চার, �হুেচা, অজু্যন, বয়হিচা, হশ্রতকী, য়তজপচাতচা, কর্, বচাঁি, 
রিশ্িিচার, কুসু�, অ্চায়লচায়িরচা, য়সগুন, আকচাি�শ্ণ, িচাল, শ্িউশ্ল, িন্ন, লমু্ব, য়�হগশ্ন

রকচািশ্বহচার, জলপচাইগুশ্ি, 
আশ্লপুরদুেচার, উতির শ্দনচাজপুর

িচাল, শ্ি�ূল, য়বত, শ্ন�, শ্িশু, য়কওিচা, অজু্যন, গচা�চার, য়সগুন, বচাঁি, য়নশ্পেচার, য়িশ্িিচার, কুসু�, শ্িউশ্ল, 
আকচাি�শ্ণ, �হুেচা, হশ্রতকী

তে্সূরি - Report on forest resources of Darjeeling district forest survey of India eastern zone Calcutta 1997; Flora 
of Howrah district - Tripti Bouri* and Ambarish Mukherjee Centre for Advanced Study, Department of Botany, 
University of Burdwan, West Bengal, India; Documentation of traditional knowledge and indigenous use of non- 
timber forest products in Durgapur forest range of Burdwan district, West Bengal; Flora of Howrah District - S.S. 
R.Bennet, 1979; Flora of Murshidabad District - D.N. Guhabaksi; Ethnobotanical survey of folklore plants used in 
treatment of snakebite in Paschim Medinipur district, West Bengal - Sumana Sarkhel; Vegetation Ecology of Coastal 
belt of Khejuri area of Purba Medinipur District with special reference to Hijli coast, West Bengal, India - Debabrata 
Das and Manika Das; An Analytical Study on the Phytoresources and Vegetation Ecology of Coastal Medinipur of 
West Bengal in India, Rabin Das, Research Scholar of Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal and Assistant 
Professor of Geography, Bajkul Milani Mahavidyalaya, West Bengal, India; Study of angiospermic flora of coastal 
belt of Digha, West Bengal, India Achintya Kumar Samanta, Sauris Panda Dept. of Botany, Ramnagar College, Purba 
Medinipur, West Bengal.

�চাশ্ির িশ্ররি অনুরচােী পচায়ির �্চায়প উশ্লেশ্খত িল ও সবশ্জ বচায়দ রজলচাওেচাশ্ি নশ্েিুক্ত ও অন্চান্ গচায়ের সম্ভচাবনচা;-
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শ্ড
য়স

ম্বর

আ�

শ্লিু

কলচা

আনচারস

রপেচারচা

শ্�শ্র িয়লর বচাগচান

সূরি – িুড প্য়সশ্সং ইডেচাশ্স্ট্রস সচায়ি্য, ওয়েস্ট রবঙ্গল

উপয়রর রিশ্বলশ্ি আ�, শ্লিু, আনচারস, কলচা ও রপেচারচা সংগ্য়হর স�েকচালয়ক বণ্যনচা করয়ে। হচালকচা ধূসর রয়ঙর অংি শ্দয়ে িলশ্ি 
কখন রেয়ক আ�রচা রপয়ত শুরু কশ্র ও তচা কতশ্দন পর্যন্ত পচাওেচা রচাে তচা রদখয়নচা হয়েয়ে এবং িলশ্ি রর স�য়ে সবয়িয়ে রবশ্ি 
উৎপচাশ্দত হে তচা রবচাঝচায়ত রিশ্বয়ল গচাঢ় ধূসর রং ব্বহচার করচা হয়েয়ে। 

জশ্�র পশ্র�চাণ অনুরচােী শ্�শ্র িয়লর বচাগচান পশ্রকল্পনচা করয়ত হে। এরপর রদখয়ত হে, ওই পশ্র�চাণ জশ্�য়ত লচাগচায়নচা সম্ভব গচােগুশ্লর 
িসল সংগ্য়হর স�ে। লচািজনক বচাগচান নতশ্রর জন্ গচাে বচােচাইয়ের স�ে সশ্ঠক ও উন্নত জচায়তর পচািচাপচাশ্ি বেরির ররন বচাগচান 
রেয়ক রকচানও নচা রকচানও িল পচাওেচা রচাে তচাও নজয়র রচাখয়ত হে। এরিয়ল বচাগচায়ন কৃষয়কর শ্নেশ্�ত রচাতচােচায়ত রক্ণচায়বক্ণ 
অয়নক িচাল হে। আবচার বেরির আেও বজচাে েচায়ক।  

সিল বচাগচান নতশ্রর জন্ �চাশ্ির িশ্ররি এবং জশ্�য়ত ররচাদ-েচােচার পশ্র�চাণ বুয়ঝ শ্নয়ত হে। গচায়ের উচ্চতচা বচা রবয়ির উপর শ্নি্যর 
কয়র সচাশ্র রেয়ক সচাশ্র বচা গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব শ্নশ্দ্যষ্ট করয়ত হে। এয়ক্য়রি রসি প্য়েচাগ বচা িসল সংগ্য়হর জন্ পর্যচাপ্ত জচােগচা 
রচাখয়ত হে। আ�চায়দর রচায়জ্র পশ্ল�চাশ্ি স�ৃদ্ধ রজলচাগুশ্লয়ত সচাধচারণত বচাজচায়র র�য়ল এ�ন সব িলই ক�-য়বশ্ি হয়ে েচায়ক। য়কচানও 
িয়লর উৎপচাদন ক� হয়লও এই সচায়ি্য অনুরচােী রদখচা রচাে, পশ্চি�বয়ঙ্গর নশ্দেচা ও উতির ২৪ পরগনচা, এই দুই রজলচা আ�, শ্লিু, 
আনচারস, কলচা ও রপেচারচা এই সবকশ্ি িল উৎপচাদয়নই রচায়জ্র প্ে� ৫ রজলচাে জচােগচা কয়র শ্নয়েয়ে।

জীবন্ত গচায়ের রবিচা

গ্চা�-বচাংলচাে রেচাি বচাগচায়নর িসলয়ক গরু-েচাগল রেয়ক রক্চা করয়ত বচাঁয়ির বচাখচাশ্র ও ধয়ঞ্র কচাশ্ঠ, তচালপচাতচা, খয়ির দশ্ি বচা 
প্চাকচাশ্ি বচা পচািকচাশ্ঠ শ্দয়ে কচাঁিচা জচাতীে গচায়ের ডচাল পুঁয়ত রবিচা রদওেচার প্িলন রয়েয়ে। আবচার বি বচাগচান বচা খচা�চার বচাশ্ির 
িচারপচায়ি কংশ্ক্রয়ির রদওেচাল শ্কংবচা শ্পলচায়র কচাঁিচা তচায়রর রবিচা রদখচা রচাে।

এখন অয়নয়কই বচাগচায়নর সী�চানচাে রবিচার গচাে ররচাপণ কয়র, বীজ বপন কয়র বচা শ্জওল জচাতীে গচায়ের ডচাল রকয়ি পুঁয়ত জীবন্ত 
গচায়ের রবিচা (Life fencing) নতশ্র করয়েন। এই রবিচা দু’রকয়�র হে, উৎপচাদক এবং অনুৎপচাদক রবিচা।

উৎপচাদক জীবন্ত রবিচা িসল রক্চা কয়র শ্কেু িসলও উৎপচাদন কয়র। রচা রেয়ক বচািশ্ত আে হে। য়র গচাে শ্দয়ে এই রবিচা নতশ্র 
হে তচা ররন গরু-েচাগয়লর পেয়ন্র নচা হে। অে্যচাৎ non-fodder plant হে। রশ্দ fodder plant হে, তয়ব তচা লম্বচাে বি হয়ল 
রবিচার গচােগুশ্লয়ক সচাি শ্দয়ে রবঁয়ধ আরও �জবুত করচা সম্ভব। বচাগচায়নর একশ্দয়ক রেচাি রগি নতশ্র করচা হে। এয়ক্য়রি ঘন কয়র 
অিহি, লম্বচা সশ্রষচা, ধয়ঞ্ বচা জবচার বীজ বপন করচা রচাে। বীয়জর গচােগুশ্ল বি হয়ল রদি িুি উচ্চতচার উপয়র দুই েচাক বচাখচাশ্রর 
সয়ঙ্গ �জবুত কয়র রবঁয়ধ শ্দয়ত হে। এেচািচা বকিুল, সুপচাশ্র, পচাশ্তয়লবু, কর�িচা প্িৃশ্ত গচায়ের িচারচা ঘন লচাইন কয়র ররচাপণ করচা 
রচাে। শ্নেশ্�ত রবিচার গচায়ের ডচাল রেঁয়ি শ্দয়ত হে। অনুৎপচাদক জীবন্ত রবিচা রেয়ক রকচানও িসল র�য়ল নচা। শ্কন্তু দীঘ্য স�য়ের 
জন্ বচাগচায়নর স্চােী ও �জবুত রবিচা পচাওেচা রচাে। এয়ক্য়রি অশ্ত ঘনিচায়ব গুল্মজচাতীে গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা হে। গচােগুশ্লয়ক 
রকচা�র স�চান কয়র রচাখচা হে। শ্তন-িচার বেয়রর �য়ধ্ দীঘ্যস্চােী-�জবুত রবিচা নতশ্র করচা রচাে। দুরন্ত (Duranta plumier বচা D. 
inermis), Croton, ঘূশ্ণ্য (Putranjiva roxburghii), কচাশ্�নী (Murraya paniculata), ডচাঙচা-কলশ্�, বচাবলচা, শ্জওল, য়িচারপলয়ত 
প্িৃশ্ত গচায়ের সচাহচায়র্ এই রবিচা করচা রচাে। এেচািচা Pluchia indica বচা রচাংশ্িতচা (Pedilanthus tithymaloides) গচােয়কও 
একচায়জ ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। পুরুশ্লেচা, বচাঁকুিচা, য়�শ্দনীপুয়রর পশ্চি� অংয়ি Cactus-এর প্চািীর বচা Agave জচাতীে শ্বশ্িন্ন 
গচাে ঘন কয়র লচাশ্গয়েও দীঘ্যস্চােী জীবন্ত রবিচা নতশ্র করচার িল রয়েয়ে।
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িল গচাে

রপেচারচা
পশ্রিে –

রপেচারচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Psidium guajava, রপেচারচা  
Myrtaceae রগচায়রির উশ্দ্দ। য়পেচারচা গচাে �চাঝচাশ্র আকচায়রর 
উশ্দ্দ। এর উচ্চতচা ১০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের ব্চাসও 
রত�ন র�চািচা হে নচা, ২৫-৩০ রসশ্� পর্যন্ত হে। য়পেচারচা গচায়ের 
কচায়ডের েচাল বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ তচাল শ্�শ্লয়ে উঠয়ত েচায়ক। কচাডেশ্ি �সৃণ 
ও তচা�চায়ি সবুজ বয়ণ্যর হে। নতুন উৎপন্ন ডচালগুশ্ল প্েয়� 
িচারয়কচাণচাকৃশ্ত হে (Quadrangular)। পচাতচাগুশ্ল ৭-১৫ রসশ্� 
লম্বচা এবং প্য়স্ ৩-৬ রসশ্� শ্বপরীত�ুশ্খ সশ্জ্ত েচায়ক। য়পেচারচার 
িুল সচাদচা রয়ঙর হে, এর বৃশ্তগুশ্ল িয়লর উপর অবস্চান কয়র। 
পুংয়কিয়রর সংখ্চা অসংখ্। য়পেচারচার িল বহুবীশ্জ রবরী প্কৃশ্তর 
হে। কশ্ি অবস্চাে গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর হে, পচাকয়ল হচালকচা হলুদ বচা 

Creamy শ্ঘয়ে বয়ণ্যর হে। পচাকচা অবস্চাে বচা ডচাঁসচা অবস্চাে িয়লর শ্িতয়রর বণ্য সচাদচা রেয়ক রগচালচাপী বচা লচাল বণ্য ধচারণ কয়র। 
ডচাঁসচা অবস্চাে রপেচারচা স্চায়দ ও গয়ন্ খুব িচাল হে এবং িল শ্হসচায়ব খচাওেচার জন্ এর প্িুর িচাশ্হদচা েচায়ক। খুব পচাকচা িল খচাদ্ 
প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প ব্পকিচায়ব ব্বহৃত হে। ব্চাপক িচাশ্হদচা েচাকচার জন্ রপেচারচার িচাষ বৃশ্দ্ধ রপয়ে িয়লয়ে। সরকচাশ্র শ্হসচাব অনুরচােী, 
১৯৯১-৯২ সচাল রেয়ক ২০০১-০২ সচায়লর �য়ধ্ই ৬৪% িচাষ বৃশ্দ্ধ রপয়েশ্েল (৯৪ রহক্টর রেয়ক ১৫৫ রহক্টর) এবং িয়লর উৎপচাদন 
১১ লক্ র�শ্রেক িন রেয়ক ১৭ লক্ র�শ্রেক িন অে্যচাৎ ৫৫% িলন বৃশ্দ্ধ রপয়েশ্েল। বত্য�চায়ন উৎপচাদন আরও বৃশ্দ্ধ রপয়েয়ে। 

স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০-১৭০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও রপেচারচা গচাে জন্চায়ত পচায়র। উষ্ণপ্ধচান অঞ্য়ল ৮০০-১০০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত 
ররখচায়ন গি উষ্ণতচা ২৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস রেয়ক ২৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এবং রচায়তর তচাপ�চারিচা ১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর শ্নয়ি নচায়� 
নচা, য়সখচায়ন রপেচারচা িচাল হে। য়রখচায়ন বেয়র ১০০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এবং সচারচা বের ধয়র বৃশ্ষ্টপচায়তর বন্টন শ্ঠক েচায়ক, 
রসই জচােগচা রপেচারচা িচায়ষর উপরুক্ত। 

কচাদচারুক্ত িচারী �চাশ্ি, পশ্লশ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্ি, য়বয়ল �চাশ্ি এ�নকী অনুব্যর ল্চায়িরচাইি �ৃশ্তিকচায়তও রপেচারচা গচাে জন্চাে। তয়ব 
উপরুক্ত শ্নকচািী ব্বস্চা রুক্ত �চাশ্ি, রচার অম্লতচা ও ক্চায়রর �চারিচা ৪.৫PH-৮.২PH রসই �চাশ্িই রপেচারচা িচায়ষর উপরুক্ত। শ্বশ্িন্ন �চাশ্িয়ত 
গচাে জন্চায়লও িল উৎপচাদন ও িয়লর গুণগত �চান শ্বশ্িন্ন প্কচায়রর �চাশ্িয়ত শ্িন্ন শ্িন্ন হে।  

রপেচারচার পৃশ্েবীর উষ্ণপ্ধচান (Tropical) নশ্তিীয়তচাষ্ণ (Sub-tropical) অঞ্য়ল জন্চাে। Tropical America য়পেচারচার আশ্দ 
বচাসস্চান। উপশ্নয়বশ্িক িচাসনকচায়ল রস্পনীেয়দর হচাত ধয়র আয়�শ্রকচা রেয়ক শ্িশ্লপচাইনস্  বেীপপুয়্ এর শ্বস্তচার ঘয়ি এবং রসখচান 
রেয়ক পতু্যগীজয়দর হচাত ধয়র িচারয়ত রপেচারচার িচায়ষর সূরিপচাত। য়পেচারচার বীজ অংকুয়রচাদ্গয়� অত্ন্ত সশ্ক্রে এবং অন্য়দয়ি তচার 
অত্ন্ত দ্রুত শ্বস্তচারলচায়ির ক্�তচা েচাকচাে শ্বশ্িন্ন রদয়ি তচা স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব পশ্রগশ্ণত হয়েয়ে। য়ষচািি িতচাব্ীর প্ে� শ্দয়ক 
িচারয়তর রগচােচাে প্ে� রপেচারচা লচাগচায়নচা হয়েশ্েল। পতু্যগীজরচা এয়ক 'রপরচা', স্চানীে কঙ্কণীরচা এয়ক 'রপরন', �চারচাঠীরচা এয়ক 'রপরু', 
বচাংলচাে রপেচারচা বচা শ্পেচারচা এবং শ্হন্ীয়ত এয়ক 'আ�রুদ' বলচা হে। য়পেচারচার �চালচােল� নচা� 'রপরচায়কচােচা' বচা 'রপরচাক্চা', তচাশ্�ল 
িচাষচাে 'রকচাইেচা' বচা 'রসগচাপু্ রকচাইেচা', ইত্চাশ্দ রপেচারচার িচারতীে নচা�। ইংয়রশ্জয়ত Guava, আয়�শ্রকচাে এয়ক Pichi, Phos, 
Enandi নচায়� ডচাকচা হে। 

আয়�শ্রকচার স�স্ত উষ্ণপ্ধচান অঞ্য়ল অে্যচাৎ র�শ্সিয়কচা রেয়ক রসন্টচাল আয়�শ্রকচা, য়্চাশ্রডচা, আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ি ও িূ�ধ্সচাগরীে 
উপকূয়লর শ্কেু অংয়ি ও এশ্িেচার শ্বশ্িন্ন অঞ্য়ল রপেচারচার িচাষ হে। য়পেচারচা পচাশ্কস্তচায়নর িীতকচালীন জচাতীে িল।

শ্বহচার, ঝচািখডে, �হচারচাষ্ট্র, েশ্তিিগি, উতিরপ্য়দি, পচা্চাব, পশ্চি�বঙ্গ, অন্ধ্রপ্য়দি, গুজরচাি, আসচা� ও অন্চান্ রচায়জ্ রপেচারচার িচাষ 
হে। িচারয়তর ১৫,৪৬০০ রহক্টর জশ্�য়ত রপেচারচার িচাষ হে। িচারয়তর র�চাি উৎপচাদন ১৭ লক্ ১৫ হচাজচার ৫০০ র�শ্রেক িন, রশ্দও 
উৎপচাদয়নর �চারি ০.০৫% রপেচারচা শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন হে। প্ধচানত আয়�শ্রকচা, য়সৌশ্দ আরব, য়নদচারল্চাডে, কুয়েত ও জড্যয়ন রপেচারচা 
রিতচাশ্ন হয়ে েচায়ক।  
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

প্ধচানত 'Apis' জচায়তর র�ৌ�চাশ্ে রপেচারচাে পরচাগ সংগয়রচাগকচারী পতঙ্গ। 
উন্নতজচায়তর রপেচারচার পুরুষ িুয়লর ররণু সংগ্হ কয়র তুশ্লর সচাহচায়র্ 
কৃশ্রি�িচায়ব পরচাগশ্�লন ঘিচায়ল উন্নত�চায়নর িল পচাওেচা সম্ভব। িয়লর আকচার 
বি করচার জন্ এবং বীয়জর পশ্র�চাণ ক�চায়নচার জন্ হরয়�চান (অশ্সিন বচা 
শ্জবচায়রশ্লক অ্চাশ্সড) িুয়ল রপ্ করচা ররয়ত পচায়র।

তয়ব রপেচারচার বীজ িীষণিচায়ব অংকুয়রচাদ্গয়� সশ্ক্রে। তচাই পচাকচা িয়লর 
বীজ �চানুয়ষর বেচারচা ও পশুপচাশ্খর বেচারচা শ্বশ্িন্ন স্চায়ন েশ্িয়ে পয়ি আপনচা 
রেয়কই িচারচা গচাে জন্চাে। নচাস্যচারীয়ত ২০ রসশ্� X ১০ রসশ্� �চায়পর পশ্লশ্েয়নর 
ব্চায়গ ৩:১:১ শ্হসচায়ব �চাশ্ি, বচাশ্ল, পচাতচা-পিচা সচার শ্�শ্শ্রত কয়র িরচা হে। তচার 
�য়ধ্ পশ্রষ্চার কয়র রধচােচা শুকয়নচা বীজ ১০-১২ ঘণ্টচা জয়ল শ্িশ্জয়ে ররয়খ 
তচারপর সচালশ্িউশ্রক বচা হচাইয়ড্চায়ক্চাশ্রক অ্চাশ্সয়ড ২-৩ শ্�শ্নি ররয়খ বীজত্বক 
নর� করচা হে। এরপর Captan বচা Thiram ০.২% দ্বয়ণ ২ শ্�শ্নি  শ্িশ্জয়ে 
রিচাধন কয়র পশ্লব্চায়গ বীজ বপন কয়র শ্নেশ্�ত ঝচাশ্র শ্দয়ে জল রপ্ করয়ল 
িচারচা নতশ্র করচা রচাে। এই পদ্ধশ্তয়ত ৯৫%-৯৭% সিলতচা লচাি করচা রচাে। 

রপেচারচা গচায়ের প্ধচান �ূয়লর রেয়ক রবর হওেচা িচাখচা �ূলগুশ্ল রপনশ্সয়লর �য়তচা র�চািচা হয়ল তচা �চাশ্ি রেয়ক তুয়ল ৫-৭ ইশ্ঞ্ �চায়প 
রকয়ি উপরুক্তিচায়ব নতশ্র �চাশ্িয়ত রপচাঁতচা হে। এরপর সকচাল-শ্বয়কল ঝচাশ্র শ্দয়ে জল শ্দয়ত হে। এইিচায়ব Root Cutting পদ্ধশ্তয়ত 
িচারচা নতশ্র কয়র সশ্ঠক পশ্রির্যচা কয়র তচা অন্রি ররচাপণ করচা হে। 

অধ্য পশ্রণত রপেচারচার ডচায়ল, রচা লম্বচাে ২ িুি-২.৫ িুি এবং রপনশ্সয়লর �য়তচা র�চািচা এরক� ডচায়ল Air Layering বচা গুশ্ি কল� 
বচাঁধচা হে। েুশ্র শ্দয়ে ২-৩ ইশ্ঞ্ জচােগচার েচাল তুয়ল রিয়ল �ূল সৃশ্ষ্টকচারী হরয়�চান রুক্ত নজবসচার শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি পশ্লশ্েন রপপচার শ্দয়ে 
ওই কচািচা অংয়ি িচালিচায়ব রবঁয়ধ শ্দয়ত হে। সচাধচারণত জুন রেয়ক রসয়টেম্বর �চায়স গুশ্ি বচাঁধয়ল কচািচা ডচায়ল শ্িকি উৎপন্ন হয়ব এবং 
২ �চাস পর গচাে রেয়ক কল�শ্ি রকয়ি অন্রি লচাগচায়নচা হে। অবি্ তচার আয়গ কল�শ্িয়ক েচােচারুক্ত স্চায়ন �চাশ্ির �য়ধ্ বচা পশ্লব্চায়গ 
লচাশ্গয়ে শ্কেুশ্দন শ্বশ্রচা� কশ্রয়ে জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হে। এেচািচা Patch budding, Grafting প্িৃশ্ত পদ্ধশ্তয়ত িচারচা নতশ্র কয়র 
রপেচারচা গচাে জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হয়ে েচায়ক। কলয়�র িচারচা গচায়ের গুণগত �চান সুশ্নশ্চিত েচায়ক এবং ২-৩ বের পর রেয়কই িল 
উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে। অন্শ্দয়ক বীয়জর গচাে রেয়ক িল রপয়ত রগয়ল ৬-৭ বের স�ে রলয়গ রচাে। তচার উপয়র িয়লর গুণগত 
�চান কীরক� হয়ব তচা শ্নণ্যে করচা সম্ভব হে নচা। 

পশ্রির্যচা –

গ্ীষ্মকচায়ল জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাকির শ্দয়ে িচাল কয়র িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি প্স্তুত করয়ত হে। জশ্�য়ত ররন রকচানও আগচােচা নচা েচায়ক তচা 
রদখয়ত হে। জশ্�য়ত রগচাবরসচার বচা নজবসচার েশ্িয়ে �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ স�চান করচা হে। জশ্�র উতির শ্দক রেয়ক 
দশ্ক্ণ শ্দয়ক লচাইন কয়র ৬ শ্�িচার X ৬ শ্�িচার দূরয়ত্ব ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার  আেতয়নর গত্য খুঁয়ি তচায়ত নজবসচার, 
সুপচার িসয়িি ও শ্ন� রখচাল প্য়েচাগ কয়র কয়েকশ্দন ররয়খ তচারপর রপেচারচার কল�গুশ্ল লচাগচায়নচা হে। িচারচা লচাগচায়নচার পর রেয়ক 
প্শ্তশ্দন গচায়ের রগচািচাে অল্প কয়র সকচাল-শ্বয়কল জল শ্দয়ত হে। 

রপেচারচা গচায়ে সচাধচারণত বেয়র দু’বচার সচার প্য়েচাগ করয়ত হে, জুন-জুলচাই �চায়স একবচার এবং রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স একবচার। 
প্শ্তশ্ি পশ্রণত গচায়ে ৬০-১০০ রকশ্জ নজবসচার বচা রগচাবরসচার ও তচার সয়ঙ্গ ৩৬০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১৮০ গ্চা� িসিরচাস এবং 
একই পশ্র�চাণ পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। খশ্নজ পদচাে্য ও ধচাতব লবণ প্িৃশ্তর ঘচািশ্তর কচারয়ণ রপেচারচা পচাতচা খসখয়স, িল 
িচািচা, িল রেচাি হওেচা, এই লক্ণগুশ্ল রদখচা রচাে। প্শ্তকচার শ্হসচায়ব শ্জঙ্ক, �্চাগয়নশ্সেচা� সচালয়িি, �্চাঙ্গচাশ্নজ ২৫ গ্চা� শ্হসচায়ব এবং 
১২.৫ গ্চা� শ্হসচায়ব কপচার সচালয়িি ও রিরচাস সচালয়িি একশ্রিত কয়র ৫ শ্লিচার জয়ল গুয়ল গচায়ে রপ্ করয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে।

িীতকচায়ল ২০-২৫ শ্দন অন্তর এবং গ্ীষ্মকচায়ল ১০-১৫ শ্দন অন্তর জলয়সি শ্দয়ত হে। Drip irrigation system বেচারচা জলয়সয়ির 
ব্বস্চা েচাকয়ল িসল উৎপচাদন িচাল হে এবং ৬০% জল বচাঁিচায়নচা রচাে।

হচালকচা কয়র রপেচারচা গচায়ের সচাশ্রর িচাঁকচা জচােগচাগুশ্লর �চাশ্ি কুশ্পয়ে বচা িচাষ শ্দয়ে আগচােচা দ�ন করচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সচােী িসল িচায়ষর 
জন্ জশ্� নতশ্রও করচা রচায়ব। য়পেচারচা গচায়ের লচাইয়নর �ধ্বত্যী িচাঁকচা জচােগচাে িচাক-সবশ্জ, ডচাল জচাতীে িসল, লঙ্কচা, য়বগুন, িয়�য়িচা 
প্িৃশ্ত িচাষ করচা রচাে। সচােী িসল িচাষ কয়র একশ্দয়ক আশ্ে্যক লচাি হে, অন্শ্দয়ক ডচাল িস্ িচাষ কয়র জশ্�র উব্যরতচা রক্চা করচা 
রচাে। শ্কন্তু রপেচারচা গচােগুশ্ল পশ্রণত হয়ে রগয়ল অে্যচাৎ ৪ বেয়রর পর িচাঁকচা জচােগচাে সচােী িসল িচাষ করচা রচায়ব নচা। তখন একর 
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প্শ্ত ৫০০ গ্চা� Divron, Oryzalin, SimaZine বচা Atrazine প্িৃশ্ত 
আগচােচানচািক ওষুধ প্য়েচাগ কয়র আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
গচায়ের িচাঁকচা জশ্�য়ত খি বচা শুকয়নচা পচাতচা বচা কচায়লচা প্লচাশ্স্টক রপপচার 
িচাপচা শ্দয়ে একশ্দয়ক আগচােচা দ�ন, অন্শ্দয়ক �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র ররয়খ 
িয়লর উৎপচাদন বৃশ্দ্ধ করচা ররয়ত পচায়র। 

বৃশ্দ্ধ শ্নে্রিক হরয়�চান প্য়েচাগ কয়র বসন্তকচায়লর গচায়ের বৃশ্দ্ধ ঘশ্িয়ে এবং 
রচায়ত ক� পশ্র�চায়ণ িুল রিচায়ি তচা শ্নে্রিণ করয়ল িীয়তর িুল রবশ্ি 
িুিয়ব এবং িীয়তর িলন রবশ্ি হয়ব। য়রয়হতু িীতকচায়লর িল গুণ�চায়ন 
িচাল হে এবং দচা�ও এই স�ে রবশ্ি পচাওেচা রচাে তচাই এই ব্বস্চা 
কৃশ্রি�িচায়ব উৎপচাদন শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র।

রপেচারচা গচায়ের রগচািচার শ্দয়ক ১ শ্�িচার শ্নয়ির ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ত হে, 
এয়ত গচােশ্ি রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ। ২-৩ বেয়রর গচােগুশ্লর উপয়রর 
শ্দয়কর ডচালগুশ্ল রেঁয়ি শ্দয়ত হে। রচায়ত গচােশ্ি লম্বচাে রবশ্ি বচািয়ত নচা 
পচায়র এবং পচায়ির শ্দয়কর ডচাল বি হয়ে গচােশ্ি রচায়ত ঝচাকিচা আকচায়রর 
হে রসইিচায়ব গচােশ্িয়ক নতশ্র করচা হে, অেবচা উপর শ্দয়ক রসচাজচা হয়ে 

রবয়ি ওঠচা ডচালগুশ্লয়ক দশ্ি শ্দয়ে রবঁয়ধ নীয়ির শ্দয়ক রবঁশ্কয়ে শ্দয়ত হয়ব। এয়ত নতুন ডচালপচালচা রবশ্ি জন্চায়ব এবং রবশ্ি পশ্র�চায়ণ 
িল ধরয়ব।

রপেচারচা গচায়ে সচাধচারণত িল শ্েদ্কচারী পতঙ্গ, কচাডে শ্েদ্কচারী পতঙ্গ ও শ্বশ্িন্ন ধরয়নর রিচাষক রপচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি। িয়ল গচায়ের 
বৃশ্দ্ধ ও িল উৎপচাদয়ন ক্শ্তসচাধন কয়র। এেচািচা শ্বশ্িন্ন ধরয়নর েরিচাক আক্র�য়ণর কচারয়ণ পচাতচা শুশ্কয়ে রচাওেচা, িয়লর পিন ররচাগ, 
পচাতচাে ও িয়লর ত্বয়ক খসখয়স ধূসর দচাগ ও িয়লর িচািচা ররচাগ রদখচা রচাে। য়পচাকচা�চাকয়ির হচাত রেয়ক িলন বচাঁিচায়ত ২ শ্�শ্লশ্লিচার 
Malathian, ০.৫ শ্�শ্লশ্লিচার Phosphamidon, Monocrotaphos বচা Dimethilate য়প্ করয়ত হয়ব এবং েরিচাকনচািক ওষুধ 
রর�ন, Carbondazim বচা Thiophanate methyl ১ গ্চা� প্শ্ত শ্লিচার এবং Mancozeb ২ গ্চা� প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল গচায়ে 
রপ্ করয়ল েরিচাক আক্র�ণ প্শ্তহত করচা রচায়ব। গচায়ের রগচািচাে জল জ�চার কচারয়ণ েরিচায়কর আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত হয়ল ৭২ 
শ্লিচার জয়ল ৫০০ গ্চা� শ্জঙ্ক সচালয়িি এবং ৩৫০ গ্চা� িুন শ্�শ্িয়ে ১৫-৩০ অন্তর গচায়ে রপ্ করয়ত হয়ব।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

গচাে রেয়ক খুব সচাবধচায়ন পশ্রণত িলগুশ্ল পচািয়ত হে। কচারণ এস�ে িয়ল আঘচাত লচাগয়ল িীঘ্রই তচা নষ্ট হয়ে ররয়ত পচায়র এবং 
আঘচাত পচাওেচা িয়লর দচা�ও পচাওেচা রচাে নচা। িলগুশ্ল বচােচাই কয়র শ্িসু্ কচাগজ, কলচাপচাতচা বচা লতচাপচাতচার উপর ররয়খ ঝুশ্ির �য়ধ্ 
িলগুশ্ল সচাজচায়ত হে। শ্ঠক�য়তচা প্চাশ্ডং নচা করয়ল িচায়প িল নষ্ট হয়ত পচায়র। শ্নকিবত্যী বচাজচায়র এইিচায়ব িল শ্বশ্ক্রর জন্ পচাঠচায়নচা 
হে। দূরবত্যী বচাজচায়র বচা রিতচাশ্নর জন্ রপেচারচা সংরক্ণ করয়ত হয়ল িয়লর উপর ৩% র�চায়�র আস্তরণ শ্দয়ে রকচাল্ রস্টচায়রয়জ 
সংরক্ণ করয়ল ৮-১০ শ্দন পর্যন্ত তচা তচাজচা রচাখচা সম্ভব। ৮ শ্ডগী রেয়ক ১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে এবং ৮৬% - ৯০% 
আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে শ্হ�ঘয়র রপেচারচা রচাখয়ল ২১ শ্দন পর্যন্ত তচা সংরক্ণ করচা রচাে। িল পচাকচার ২০-৩০ শ্দন আয়গ শ্জবচায়রশ্লক 
অ্চাশ্সড িয়লর উপর রপ্ করয়ল বচা ১% পিচাশ্সেচা� সচালয়িি রপ্ করয়ল িয়লর �চান িচাল হে এবং রবশ্িশ্দন সংরক্ণ করচা রচাে।

সচারচা পৃশ্েবীয়ত রপেচারচা িল শ্হসচায়ব রকয়ি খচাওেচা হে। খুব পচাকচা অয়পক্চা ডচাঁসচা রপেচারচার িচাশ্হদচা সবস�ে রবশ্ি েচায়ক। পচাকচা 
রপেচারচা শ্�শ্ষ্ট ও রবি সুগন্রুক্ত হে, বেস্য়দর পয়ক্ তচা খচাওেচা খুবই সুশ্বধচাজনক। য়পেচারচার �য়ধ্ প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন C 
েচায়ক। এেচািচা খচাদ্তন্তু(Dietary fiber)পিচাশ্সেচা�, িক্যরচা প্িৃশ্ত েচায়ক। একশ্ি রপেচারচায়ত একশ্ি ক�লচায়লবুর িচারগুণ শ্িিচাশ্�ন 
C েচায়ক।

১০০ গ্চা� রপেচারচাে শ্নম্নশ্লশ্খত খচাদ্গুণ বত্য�চান;-

 y িশ্ক্ত – ৬৮ শ্কয়লচা ক্চালশ্র

 y িক্যরচা – ১৪.৩২ গ্চা�

 y সুগচার – ৮.৯২ গ্চা�

 y খচাদ্তন্তু – ৫.৪ গ্চা�

 y ি্চাি – ০.৯৫৮ গ্চা�
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 y রপ্চাশ্িন – ২.৫৫ গ্চা�

 y শ্িিচাশ্�ন A – ৪%

 y শ্বিচা ক্চায়রচাশ্িন – ৩%

 y শ্িিচাশ্�ন B, B2, B3, B5,B6 ও B9 রেচাক্রয়� – ৬%, ৩%,   
 ৭%, ৯%, ৮%, ও ১২%

 y শ্িিচাশ্�ন C – ২৭৫%

 y শ্িিচাশ্�ন K – ২%

রগচালচাপী ও লচাল িচাঁসরুক্ত পচাকচা রপেচারচাগুশ্ল স্চায়দ একিু রবশ্ি িকিচাব, 
এগুশ্ল খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প জ্চা�, য়জশ্ল, জুস এবং শ্পউশ্র নতশ্রয়ত 
ব্বহৃত হে। ততশ্র করচা হে। য়পেচারচার শ্পউশ্র পুশ্ডং, য়কক, আইসক্রী�, 
সস্  ইত্চাশ্দয়ত ব্বহৃত হে। Preservative শ্দয়ে রকৌয়িচাে িয়র রপেচারচা 
িশ্বষ্য়তর জন্ সংরক্ণ করচা রচাে। জুস বচা ফু্ি রব্ডেস্  - অন্ িয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্শ্রত কয়র িশ্বষ্য়তর ব্বহচায়রর জন্ রচাখচা রচাে। 

রপেচারচার বীজ রেয়ক শ্িিচাশ্�ন স�ৃদ্ধ  রতল পচাওেচা রচাে। প্চাসচাধন শ্িয়ল্পও এই রতল ব্বহচার হয়ত পচায়র। য়পেচারচা গচায়ের পচাতচা, 
েচাল, িল, �ূল, বীয়জর রতল সবই পুশ্ষ্টগুয়ণ স�ৃদ্ধ। হচায়ি্যর ররচাগ, য়পয়ির ররচাগ, ক্চানসচার প্শ্তয়রচাধ, জ্চালচার্রিণচার প্িৃশ্ত প্শ্তয়রচায়ধর 
উপচাদচান রপেচারচার পচাতচা, গচায়ের েচাল ও িয়ল বত্য�চান। তচাই রপেচারচা একশ্ি অত্ন্ত উপকচারী িল।

জচাতীে হশ্ি্যকচালিচার রবচায়ড্যর শ্হসচাব অনুরচােী, আধুশ্নক পদ্ধশ্তয়ত রপেচারচার িচাষ করয়ল জশ্�য়ত সচাব�চাশ্ি্যবল্  পচাম্প বসচায়ত হয়ব এবং 
Drip irrigation system-এর জন্ পচাইপলচাইন বসচায়ত হয়ব। এজন্ রেচাক্রয়� প্চাে ৪০ হচাজচার ও ২০ হচাজচার িচাকচা খরি হয়ব। 
জশ্�র িচারশ্দয়ক রবিচা শ্দয়ত প্চাে ৩০ হচাজচার িচাকচা খরি হয়ব। একশ্ি পচাম্পহচাউস বচা রিড বচানচায়ত ক�পয়ক্ ১০ হচাজচার িচাকচা খরি 
করয়ত হয়ব। এই স�স্ত খরিগুশ্ল স্চাবর সম্পশ্তি শ্হসচায়ব গণ্ করয়ত হয়ব। এরপর এক একর জশ্�য়ত িচায়ষর খরি রুক্ত কয়র রসই 
রপেচারচা বচাগচায়নর জন্ সব্যয়�চাি ১ লক্ ২৫ হচাজচার িচাকচা খরি ধরচা হয়েয়ে। জচাতীে হশ্ি্যকচালিচার রবচায়ড্যর শ্হসচায়ব রদখচায়নচা হয়েয়ে, 
কৃষকয়দর অংিীদচাশ্রত্ব ৬২ হচাজচার ৫০০ িচাকচা, সরকচায়রর িরতুশ্ক ২৫ হচাজচার িচাকচা ও র�েচাদী ঋণ ৩৭ হচাজচার ৫০০ িচাকচা।  এই 
স�স্ত খচায়ত শ্হসচাব কয়র এক একয়র প্শ্ত বের গয়ি লচাি ২৪ হচাজচার িচাকচা পর্যন্ত হয়ত পচায়র, লচায়ির পশ্র�চাণ ৫৪ হচাজচার িচাকচা 
পর্যন্ত হওেচা সম্ভব। উন্নত পশ্রবহণ ব্বস্চার �চাধ্য়� বচাজচারজচাত করচার ব্বস্চা ও সরকচাশ্র ব্বস্চার সচাহচায়র্ রপেচারচা িচাষ আরও 
লচািজনক িচায়ষ পশ্রণত হয়ত পচায়র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

Pineapple guava বচা Brazilian Guava, য়পেচারচার �য়তচাই রদখয়ত (Acca sellowiana) Myrtaceae রগচায়রিরই গচাে, রচা প্িুর 
পশ্র�চায়ণ জন্চাে। এই সুশ্�ষ্ট ও সুগন্রুক্ত িলশ্িরও ইংয়রশ্জ নচা� 'Guava', এেচািচা Strawberry Guava, রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� 
Psidium Littorale এবং এরই অন্ একশ্ি জচাত হল Cattleianum এবং Lemon Guava, রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Psidium 
Littorale, রচার আয়রকশ্ি জচাত Littorale-ও এক ধরয়নর রপেচারচা। 

সচারচা পৃশ্েবীয়ত বহু জচায়তর রপেচারচা জন্চাে। এখচায়ন িচারয়তর কয়েকশ্ি শ্বখ্চাত জচায়তর রপেচারচার নচা� রদওেচা হল;-

L-৪৯, এলচাহচাবচাদ সয়িদচা, য়গচােচাশ্লের–২৭, য়বনচারসী, শ্িশ্তিদচার/শ্িতিধর, আক্যচা, �ৃদুলচা, অ�ূল্, ধচারওেচা, হচাফ্ সী, শ্সয়লকিন্ -৮, 
হচাশ্রঝচা, সদ্যচার, L–২৪, নচাশ্সক শ্সডয়লস্ , লয়ষ্ৌ সয়িদচা, দুয়ধখচাজচা, কচাবলী ইত্চাশ্দ।

তে্সূরি – wikipedia,www.nhd guava cultivation
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আ�
পশ্রিে –

িচারয়তর জচাতীে িল আ�। বচাংলচায়দয়ির জচাতীে বৃক্ আ� গচাে। 
পচাশ্কস্তচান ও শ্িশ্লপচাইনয়স্র রও জচাতীে িল আ�। আয়�র শ্বজ্চানসম্ত 
নচা� Mangifera Indica, �্চাশ্ঙ্গয়িরচা ইশ্ডেকচা। এশ্ি Anacardiaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। আ�গচাে শ্বিচাল আকৃশ্তর শ্িরহশ্রৎ বৃক্। আ� গচাে 
লম্বচাে ৩৫-৪০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। আ�গচাে অয়নক বের বচাঁয়ি 
(৩০০ বেয়রর পুরয়নচা গচাে এখনও িল শ্দয়চ্ছ)। আ�গচায়ের কচায়ডের 
রবি ২-২.৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। আ� গচায়ের প্ধচান �ূল �চাশ্ির 
গিীয়র ৬ শ্�িচায়ররও (২০ িুি) য়বশ্ি শ্নয়ি রপঁেয়ত পচায়র। বহু িচাখচা-

প্িচাখচা রুক্ত �ূল শ্বিচাল বৃক্শ্িয়ক �চাশ্ির উপর খচািচা েচাকয়ত সচাহচার্ কয়র। আয়�র পচাতচাগুশ্ল একচান্তরিচায়ব বচা সশ্প্যলিচায়ব কচায়ডের 
উপর সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল কশ্ি অবস্চাে লচালয়ি ধরয়নর হে, পয়র গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর হে এবং রবঁয়ক রচাে। পচাতচাগুশ্ল নদয়ঘ্য্-প্য়স্ 
রেচাক্রয়� ১৫-৩৫ রসশ্� ও ৬-১৬ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। আয়�র িুলয়ক �ুকুল বলচা হে। িচাখ-প্িচাখচারুক্ত পুষ্প �্রীর উপর 
সচাদচা বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর িুলগুশ্ল জন্চাে। সচাধচারণত িীয়তর রিয়ষ আ�গচায়ে �ুকুল আয়স। আয়�র �্রীয়ত পুরুষ িুল ও উিশ্লঙ্গ িুল 
েচায়ক। আয়�র �ুকুয়লর সুশ্�ষ্ট গন্ েচায়ক রচা পতঙ্গয়ক আকৃষ্ট কয়র। আয়�র িল শ্বশ্িন্ন আকৃশ্তর হে। জচাত অনুরচােী শ্বশ্িন্ন আকচায়রর 
িল রদখচা রচাে। িজলী আ� শ্বিচাল আকচায়রর হে। আয়�র িলশ্ি রসচায়লচা ডু্প প্কৃশ্তর, কচাঁিচা অবস্চাে িয়লর রং অে্যচাৎ Exocarpশ্ি 
সবুজ বয়ণ্যর হে এবং Mesocarp অংিশ্ি সচাদচা রয়ঙর হে। িল রপয়ক রগয়ল বচাইয়রর রং হলুদ, লচাল, য়গচালচাপী বণ্য ধচারণ কয়র 
এবং Mesocarp অে্যচাৎ িচাঁসশ্ি হলুদ বচা লচালয়ি বয়ণ্যর হে। Mesocarp আঁিরুক্ত বচা আঁিহীন হয়ত পচায়র। িচাল জচায়তর আয়� 
আঁি েচায়ক নচা। িয়লর িক্ত আঁশ্িশ্িয়ক Endocarp বলচা হে, রচার �য়ধ্ বীজ েচায়ক। আয়�র বীয়জ দুশ্ি বীজপরি েচায়ক। বীজপরিগুশ্ল 
সচাদ রয়ঙর হে। বীজ রেয়ক এক-দু’�চায়সর �য়ধ্ িচারচা উৎপন্ন হে। বীজ শুশ্কয়ে রগয়ল অঙু্কয়রচাদ্গ� ক্�তচা নষ্ট হয়ে রচাে। আয়�র 
িুয়লর পরচাগসংয়রচায়গ প্চাে ৪৪শ্ি শ্বশ্িন্ন ধরয়নর কীিপতয়ঙ্গর িূশ্�কচা রয়েয়ে। পরচাগসংয়রচায়গ সবয়িয়ে রবশ্ি িূশ্�কচা ১২শ্ি পতয়ঙ্গর, 
৭ প্কচার �চাশ্ে ও ২ ধরয়নর রদিীে র�ৌ�চাশ্ের।

রশ্দও আ� উষ্ণ র�ৌসু�ীে অঞ্ল আয়�র জন্স্চান। তবুও শ্বশ্িন্ন প্কচার জলবচােু সহ্ করচার ক্�তচা আয়�র রয়েয়ে। তয়ব িুল 
আসচার পর ক� বৃশ্ষ্টপচাত ও আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা এবং িয়লর বৃশ্দ্ধর জন্ রবশ্ি তচাপ�চারিচার প্য়েচাজন হে। তচাপ�চারিচা ৫ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচায়সর শ্নয়ি েচাকয়ল আ�গচাে �য়র ররয়ত পচায়র। আবচার ৪৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে আয়�র িল  তচাপদগ্ধ হয়ে খয়স 
পয়ি। স�ুদ্তল রেয়ক ৪০০ শ্�িচার উঁিু জশ্� আয়�র পয়ক্ উপরুক্ত, তয়ব ৬০০ শ্�িচার উঁিু জশ্� আয়�র পয়ক্ িচাল নে। তচাপ�চারিচা 
২১ রেয়ক ৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস, শ্নশ্দ্যষ্ট বৃশ্ষ্টপচাত এবং ৪-৫ �চাস বৃশ্ষ্টহীন শুষ্ আবহচাওেচা আ� িচায়ষর উপরুক্ত।

শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়তই আ�গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব হচালকচা বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্ি বচা িচারী কচাদচারুক্ত �চাশ্ি, রচার গিীরতচা ১ 
রেয়ক ২ শ্�িচার রসখচায়ন আ�গচাে িচাল হে। আ�গচায়ের জন্ উপরুক্ত জলশ্নকচািী ব্বস্চা ও অম্লতচা-ক্চায়রর �চারিচা  ৪.৫PH রেয়ক 
৭.০PH েচাকচা দরকচার। অল্প অ্চাশ্সডরুক্ত �চাশ্িয়ত আ� িচাল জন্চাে, শ্কন্তু লবণচাক্ত ও শ্িয়জ কচাদচা�চাশ্ি আয়�র পয়ক্ উপরুক্ত নে।

আয়�র আশ্দ শ্নবচাস দশ্ক্ণ এশ্িেচাে। প্ধচানত �চােচান�চার এবং পূব্য িচারত আয়�র আশ্দ জন্স্চান। এখচান রেয়কই এবং অন্ �য়ত, 
শ্িশ্লপচাইনস্  য়েয়ক সচারচা পৃশ্েবীয়ত আ�গচায়ের প্সচার ঘয়িয়ে। ১৮৮০ সচায়ল ক্চাশ্লয়িচাশ্ণ্যেচায়ত প্ে� এই গচাে লচাগচায়নচা হয়েশ্েল। 
িচারতীে রপৌরচাশ্ণক সচাশ্হয়ত্ আয়�র উয়লেখ আয়ে। আয়�র সংসৃ্ত নচা� ‘আম্র’। প্চাে িচার হচাজচার বের ধয়র িচারয়ত আয়�র িচাষ 
হয়ে আসয়ে। িচারতীে ইশ্তহচায়স আ� একশ্ি অশ্ত �র্যচাদচাসম্পন্ন গচাে বচা িল 
শ্হসচায়ব পশ্রগশ্ণত হয়ে এয়সয়ে। রচাজচা-বচাদিচা, আশ্�র-ও�রচাহ ও সম্চানীে 
জ্চানীগুণী �চানুষয়ক আ� উপহচার রদওেচার ররওেচাজ শ্েল। য়র ররওেচাজ আজও 
শ্কেু রক্য়রি বত্য�চান। �ুঘল সম্রচাি আকবর শ্বহচায়রর বেচারিচাঙ্গচা রজলচাে ১৫০৬ – 
১৬০৬ সচায়ল প্চাে এক লক্ আয়�র গচাে লচাশ্গয়েশ্েয়লন। ‘আইশ্ন আকবরী’ গ্য়ন্ 
আয়�র অয়নক জচায়তর উয়লেখ রয়েয়ে। এয়দয়ির লক্ীয়িচাগ, য়তচাতচাপুরী, রচািচাউল, 
রকির প্িৃশ্ত জচায়তর আ� বহু প্চািীন। য়বৌদ্ধ ধ�্যচাবলম্বীয়দর কচায়েও আ�গচাে 
অত্ন্ত পশ্বরি।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীজ রেয়ক শ্নয়জ রেয়কই শ্বনচা পশ্রির্যচাে আয়�র িচারচা জন্চাে। িচাল 
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জচায়তর আ� িচাষ করয়ত হয়ল এবং িয়লর গুণ�চান বজচাে রচাখয়ত হয়ল 
বীয়জর গচায়ের উপর শ্নি্যর নচা করচাই িচাল। বহু ভ্রুণরুক্ত বীজ রেয়কও উন্নত 
গুণ�চায়নর িচারচা নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র।  

প্েয়� সুস্ পশ্রণত আয়�র বীজ সংগ্হ কয়র বচাশ্ল, �চাশ্ি ও নজবসচার শ্�শ্শ্রত 
�চাশ্ি নতশ্র কয়র পশ্লশ্েন ব্চায়গ �চাশ্ি িয়র বীজগুশ্ল রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা 
হে। িচারচাগুশ্ল রপনশ্সয়লর �য়তচা র�চািচা হয়ে রগয়ল তচায়ত রজচাি-কল� করচা 
সম্ভব হে। পেন্ �য়তচা জচায়তর আয়�র এই রক� র�চািচা ডগচা সংগ্হ কয়র 
িচারচার গচােশ্ির সয়ঙ্গ রজচাি-কল� বচাধচা হে। য়জচাি-কল� অয়নকিচায়ব করচা 
রচাে। িচারচার বচা আশ্দ রজচায়ির ডগচা রকয়ি �চাঝখচানিচা শ্িয়র তচার �য়ধ্ পেন্ 
করচা Scionশ্ি রতরেচািচায়ব রকয়ি রিরচা অংয়ি ঢুশ্কয়ে পশ্লশ্েন রিপ জশ্িয়ে 
রবঁয়ধ রদওেচা হে। ৮-১০ সপ্তচাহ পয়র পশ্লশ্েন রিপ খুয়ল শ্কেুশ্দন েচােচাে 
ররয়খ জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হে। 

নতশ্র করচা িচারচার পচায়ি রজচাি-কল� বচাঁধচা ররয়ত পচায়র, আবচার বি আ�গচায়ের রকচানও ডচায়লও পেন্ �য়তচা জচায়তর আয়�র রজচাি 
কল� রবঁয়ধও রজচাি-কল� বচানচায়নচা রচাে। 

এিচায়ব উন্নত�চায়নর পেন্ �য়তচা গচাে নতশ্র করচা রচাে এবং দু’বেয়রর �য়ধ্ িল উৎপচাদন করচা রচাে। এেচািচা এিচায়ব নতশ্র গচাে 
রবশ্ি বি হে নচা। পচাকচা িল সংগ্হ করচাও সহজ হে।

পশ্রির্যচা –

বষ্যচার আয়গই জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাকির শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল শ্ঠক কয়র রিলয়ত হয়ব। িচাষ রদবচার আয়গ জশ্�য়ত 
পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ রগচাবরসচার বচা নজবসচার প্য়েচাগ করয়ল �চাশ্ির সয়ঙ্গ তচা িচালিচায়ব শ্�য়ি রচায়ব।

বীয়জর গচায়ের জন্ ২০ শ্�িচার X ২০ শ্�িচার দূরয়ত্ব গচাে লচাগচায়নচার জন্ দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। কলয়�র গচাে লচাগচায়নচার জন্ ৮ 
শ্�িচার X ৮ শ্�িচার বচা ১০ শ্�িচার X ১০ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ ০.৫ শ্�িচার X ০.৫ শ্�িচার X  ০.৫ শ্�িচার �চায়পর গত্য রকয়ি 
নজবসচার শ্দয়ে িশ্ত্য কয়র ক’শ্দন রিয়ল রচাখয়ত হে। এরপর রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স বচা জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স গিীরিচায়ব কল�গুশ্ল 
লচাশ্গয়ে বচাঁয়ির লচাশ্ঠর সয়ঙ্গ গচােশ্ি রবঁয়ধ রসচাজচািচায়ব কল�গুশ্ল লচাগচায়ত হে। য়িব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স লচাগচায়নচা িচারচাে রসি শ্দয়ত হে। 
িচারচা লচাগচায়নচার স�ে প্লচাশ্স্টয়কর ব্চাগশ্ি সচাবধচায়ন খুয়ল শ্নয়ত হে। বচাগচায়নর িচারশ্দয়ক রবিচা রদওেচা প্য়েচাজন। 

আ�গচায়ে বেয়র শ্তনবচার সচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। ১৫ রসয়টেম্বয়রর �য়ধ্ একবচার, ১৫ �চায়ি্যর �য়ধ্ শ্বেতীেবচার এবং ১৫ র� 
�চায়স তৃতীেবচার। ১-২ বের বেয়সর গচায়ে নচাইয়রেচায়জন ১১০ গ্চা�, িসয়িি ৫০ গ্চা� ও পিচাি ১০০ গ্চা�, এরপর প্শ্ত বেয়র একিু 
কয়র সচায়রর পশ্র�চাণ বচাশ্িয়ে ১০ বের বচা পূণ্যবেস্ গচায়ের জন্ ১ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ৫০০ গ্চা� িসয়িি ও ২ রকশ্জ পিচাি শ্দয়ত 
হে। গচাে লচাগচায়নচার স�ে �চাশ্ি শুকয়নচা েচাকয়ল ৪-৫ শ্দন অন্তর প্শ্ত গচায়ে ২০-৩০ শ্লিচার জল শ্দয়ত হয়ব।

১ বের বেয়সর গচায়ে শুষ্ অবস্চাে প্শ্ত গচায়ে ৪০-৫০ শ্লিচার জল ৭-১০ শ্দন অন্তর শ্দয়ত হয়ব। পরবত্যী বের প্শ্ত গচায়ে ১০০-১৫০ 
শ্লিচার জল প্শ্ত ১০ শ্দন অন্তর শ্দয়ত হয়ব। িুল আসচার আয়গ রসি রদওেচা উশ্িত নে। �ুকুয়ল আ� ধয়র রগয়ল ১৫ শ্দন অন্তর 
রসয়ির প্য়েচাজন হে। �চাশ্ি কুশ্পয়ে বচা আগচােচানচািক ওষুধ প্য়েচাগ কয়র আগচােচা দ�ন করচা হে। এেচািচা �চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত খি িচাপচা 
শ্দয়ে একসচায়ে আগচােচা দ�ন ও জশ্�র আদ্্যতচা ধয়র ররয়খ িলন বচািচায়নচা রচাে। 

িল পচািচার পর পুরচাতন �্রীগুশ্ল ও ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল নতুন ডচালপচালচা গজচায়ব এবং গচায়ের উচ্চতচা শ্নে্রিণ করচা রচায়ব। গচােশ্ির 
কচাডেশ্ি রচায়ত রসচাজচািচায়ব বচায়ি তচার জন্ রেচাি গচায়ের শ্নয়ির শ্দয়ক ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ত হে। 

জশ্�য়ত িচারচা লচাগচায়নচার পর রেয়ক ২-৩ বের পর্যন্ত িচাঁকচা জচােগচাে সচােী িসল শ্হসচায়ব িচাক-সবশ্জ শ্সম্ব জচাতীে িসল, লঙ্কচা, য়বগুন 
বচা অন্চান্ িসয়লর িচাষ কয়র একশ্দয়ক আগচােচা দ�ন অন্শ্দয়ক শ্কেু আশ্ে্যক লচাি সম্ভব হে। 

�ুকুল আসচার আয়গ রেয়কই গচায়ে রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ নচা ঘয়ি রসশ্দয়ক রত্ন রনওেচা দরকচার। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর রিচাষক রপচাকচা, 
কচাডে  শ্েদ্কচারী রপচাকচা, পচাতচা কচািচা রপচাকচা সচাধচারণত আ�গচায়ের ক্শ্ত কয়র। এর প্শ্তকচার শ্হসচায়ব Carbaryl এবং Monocrotophos 
জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল ররচাগয়পচাকচা দ�ন করচা রচায়ব।

এেচািচা েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর কচারয়ণ Powdery Mildew , Anthracnose, ধ্বসচা প্িৃশ্ত। েরিচাক আক্র�য়ণ িুল ঝয়র রচাওেচা, �ুকুল 
নষ্ট হয়ে রচাওেচা ইত্চাশ্দ উপসগ্য রদখচা রচাে। েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর প্শ্তকচায়রর জন্ শ্বশ্িন্ন েরিচাকনচািক ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র।
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

অয়নক জচায়তর গচায়ে প্শ্ত বের �ুকুল আয়স নচা, এক বের অন্তর ররস্ট ইেচার েচায়ক। য়সই 
স�স্ত গচায়ে বচা সবরক� গচায়েই িুল উৎপন্নকচারী হরয়�চান প্য়েচাগ কয়র প্শ্ত বেরই িসল 
িলচায়নচা রচাে। পশ্রণত গচায়ে পিচাশ্সেচা� নচাইয়রেি দু’শ্দন অন্তর ২%-৪% শ্হসচায়ব জয়ল গুয়ল 
রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। অ্চায়�চাশ্নেচা� নচাইয়রেি ২%  বচা ক্চালশ্সেচা� নচাইয়রেি ২%-৩% জয়ল 
গুয়ল রপ্ করয়ল �ুকুল আসচা সুশ্নশ্চিত করচা রচাে। িসল উৎপচাদয়নর জন্ প্শ্ত বের �ুকুল 
আসচা অত্ন্ত জরুশ্র। সশ্ঠক পশ্রির্যচাে উন্নতজচায়তর আ� একয়র ৫-৭ িন পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 

হচাত শ্দয়ে বচা জচাল লচাগচায়নচা আঁকশ্ি বচা লশ্গ শ্দয়ে আ� সংগ্হ করয়ল আঘচাতজশ্নত ক্শ্ত 
এিচায়নচা সম্ভব। এরপর আকচার ও গুণ�চান অনুরচােী সশ্ঠক প্চাশ্ডং করচার জন্ শ্িসু্ রপপচার, 
লতচাপচাতচা বচা এেচার রলেচার প্লচাশ্স্টক শ্িি শ্বশ্েয়ে তচার উপর সচাশ্জয়ে ঝুশ্িয়ত বচা রক্রয়ি বচা 
কচািু্যয়ন প্চাশ্কং কয়র বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার জন্ রঙ ধরচা আ� 
সংগ্হ করয়ত হে। পচাকচা আ� পচািচার স�ে, আয়�র রবচাঁিচা রেয়ক রর রস রবর হে তচায়ত 

Urushiol নচায়� এক প্কচার শ্বষচাক্ত পদচাে্য েচায়ক। গচায়ে-হচায়ত এর রেয়ক একপ্কচার ি�্যয়রচাগ হে।  আ� পচািচার স�ে িরীর 
িচালিচায়ব রঢয়ক আ� পচািচা উশ্িত।

�রসুয়�র শ্বশ্িন্ন স�ে িলন পচাওেচার শ্নশ্রয়খ আয়�র প্কচার রিদ-

কচাঁিচা আ� সচাধচারণত রচান্নচা কয়র খচাওেচা হে। গরয়�র শুরুয়ত কচাঁিচা আয়�র প্িুর িচাশ্হদচা েচায়ক। শুরুয়ত রবি িিচা দচায়�ই কচাঁিচা আ� 
শ্বশ্ক্র হে।  আয়�র ডচাল, আয়�র িচািশ্ন, আয়�র আিচার, কচাসুশ্ন্, য়জশ্ল প্িৃশ্ত ঘয়রচােচা পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র করচা হে। কচাঁিচা আ� রকয়ি 
হলুদ �চাশ্খয়ে ররচায়দ শুশ্কয়ে িশ্বষ্য়ত খচাওেচার জন্ সংরক্ণ করচা হে। এেচািচা আ� রপচািচার সরবৎ, আয়�র রজশ্লও বচাশ্িয়ত নতশ্র 
করচা রচাে।

আর পচাকচা আ� সকয়লর পেয়ন্র একশ্ি িল। য়েচাি বি সকয়লরই কচায়েই পচাকচা আ� অত্ন্ত শ্প্ে। দই ও দুধ শ্দয়ে পচাকচা আ� 
র�য়খ িচাত রখয়ত অয়নয়কই পেন্ কয়রন। পশ্চি�বয়ঙ্গ রত আ� উৎপচাশ্দত হে তচার রবশ্ির িচাগিচাই স্চানীেিচায়ব খচাওেচার জন্ শ্বশ্ক্র 
হয়ে রচাে।

১০০ গ্চা� আয়� শ্নম্নশ্লশ্খত পদচাে্য বত্য�চান- 

�রসুয়�র শুরয়ত �রসুয়�র �চাঝচা�চাশ্ঝ �রসুয়�র রিষ শ্দয়ক

সুবণ্যয়রখচা আলিচানয়সচা �চালয়গচাবচা

রবচাম্বচাই ল্চাংিচা নীল�

শ্হ�সচাগর হচায়ড্যন িজলী

রকির পচাদ্ী রিৌসচা

িচারন্চায়ন্চা

ক্চালশ্রক ি্চালু শ্িিচাশ্�ন খশ্নজ লবণ

িশ্ক্ত – ৬৬ শ্কয়লচা ক্চালশ্র শ্িিচাশ্�ন C – ৩৭ শ্�শ্ল গ্চা� লবণ – ০.০১২৭ গ্চা�

রপ্চাশ্িন – ০.৬ গ্চা� ররশ্িনল – ০.১৯ শ্�শ্ল গ্চা� আেরন – ০.৪ শ্�শ্লগ্চা�

িক্যরচা – ১২.৫ গ্চা� শ্িিচাশ্�ন E – ১ শ্�শ্ল গ্চা� শ্জঙ্ক – ০.১ শ্�শ্লগ্চা�

সুগচার – ১২.৪ গ্চা� শ্েেচাশ্�ন – ০.০৫ শ্�শ্ল গ্চা� �্চাগয়নশ্সেচা� – ১৮ শ্�শ্লগ্চা�

ি্চাি – ০.৪ গ্চা� শ্িিচাশ্�ন B-৬ – ০.১৫ শ্�শ্ল গ্চা� রক্চাশ্রন – ৫ শ্�শ্লগ্চা�

িচাইবচার – ১.৭ গ্চা� �্চাঙ্গচাশ্নজ – ০.২ শ্�শ্লগ্চা�
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খচাদ্প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প আয়�র জুস, য়জশ্ল, জ্চা�, আ�স্বি, ক্চাশ্ডে, আ�িূর প্িৃশ্ত উৎপন্ন হে। শ্�শ্ষ্ট, িয়কচায়লি নতশ্রয়ত উপচাদচান 
শ্হসচায়ব আ� ব্বহৃত হে। এেচািচা �্চায়ঙ্গচা রস্চােচাি, �্চায়ঙ্গচা স্চাইস, �্চায়ঙ্গচা শ্ড্ঙ্ক অত্ন্ত জনশ্প্ে। পুরচাতন আ�গচায়ের কচাঠ দরজচার 
জচানচালচার পচালেচা নতশ্রয়ত, তক্তচায়পচাস, য়িশ্বল, আল�চারী ও ক�দচা�ী আসবচাবপরি বচানচায়ত ব্বহৃত হে। পচাকচা আ�গচাে গ্চা�চাঞ্য়ল তচাই 
রবি দচায়�ই শ্বশ্ক্র হে। এেচািচা ঢচাক-য়ঢচায়লর রখচাল ও বচারয়কচাস আ� কচাঠ শ্দয়েই নতশ্র হে। িুয়লর সয়ঙ্গ আয়�র পলেব প্চাে 
প্শ্তশ্দনই সকলয়ক শ্কনয়ত হে। বচাশ্ির শুি অনুষ্চায়ন ও �ডেপ সচাজচায়ত আয়�র পচাতচা শ্রদ্ধচার সয়ঙ্গ ব্বহচার করচা হে। আয়�র েচায়ল 
একপ্কচার র্ক পদচাে্য েচায়ক তচা রং নতশ্রর কচায়জ ব্বহচার করচা হে। �্চাশ্ঙ্গয়িশ্রন নচা�ক পদচাে্য আয়�র েচাল রেয়ক পচাওেচা রচাে, 
রচা ক্চানসচার, অ্চাজ�চা, গ্চাশ্স্ট্রক, ি�্যয়রচাগ ইত্চাশ্দ প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ কয়র। আয়�র আঠচা পচা  িচািচা সচারচায়ত সচাহচার্ কয়র এবং বীয়জর 
িচাঁস কৃশ্�র িচাল ওষুধ। 

৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস রেয়ক ১৯ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ৮৫%-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে ৪-১০ শ্দন বচাশ্িয়ত সংরক্ণ করচা 
রচাে। আধপচাকচা আয়� ১.৮ শ্�শ্ল শ্লিচার ইশ্েশ্লন প্শ্ত শ্লিচার জয়ল শ্�শ্িয়ে রপ্ করয়ল আয়�র রং সুন্র হে। এইিচায়ব রত্ন শ্নয়ে 
প্চাশ্কং কয়র িীততচাপ শ্নেশ্্রিত গচাশ্িয়ত কয়র দূরবত্যী স্চায়নর বচাজচায়র পচাঠচায়নচা সম্ভব।

প্িুর উন্নত জচায়তর আয়�র উৎপচাদন সয়ত্বও বচাজচায়র এর দচা� রবি িচালই। িচাল আয়�র িচাশ্হদচাও শ্দন শ্দন রবয়ি িয়লয়ে। সশ্ঠক 
পশ্রকচাঠচায়�চা নচা েচাকচার জন্ শ্বয়দয়ি ব্চাপক িচাশ্হদচা েচাকচা সয়ত্বও রসিচায়ব আ� রিতচাশ্ন করচা রচায়চ্ছ নচা। উন্নত পদ্ধশ্তয়ত প্চাশ্কং 
কয়র িীততচাপ শ্নেশ্্রিত গচাশ্িয়ত কয়র দূরবত্যী স্চায়ন পচাঠচায়নচা সম্ভব হয়ল রদিীে বচাজচায়রও প্িুর দচায়� তচা শ্বশ্ক্র করচা ররত। 
পশ্রকচাঠচায়�চার অিচায়ব বহু আ� পয়ি নষ্ট হয়ে রচাে। তবুও সরকচাশ্র হশ্ি্যকচালিচার রবচায়ড্যর শ্হসচাব অনুরচােী, প্শ্ত একর আ� িচায়ষ 
প্ে�শ্দয়ক গি লচাি ২৫,৫০০ িচাকচা রদখচায়নচা হয়েয়ে, য়সখচায়ন পচাম্প, তচার রিড নতশ্র, জশ্�র িচারশ্দয়ক স্চােী রবিচা ইত্চাশ্দ স্চােী 
সম্পদ নতশ্রর খরিও ধরচা হয়েয়ে এবং পয়রর বেয়র বচাগচায়নর উৎপচাদন আরও বৃশ্দ্ধ পচায়ব ও লচায়ির সম্ভচাবনচা আরও বচািয়ব। 
সুতরচাং আ� িচায়ষর িশ্বষ্ত রবি উজ্জ্বল। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

প্চাে ১১৯ রক� জচায়তর আয়�র কেচা জচানচা রচাে। তচার �য়ধ্ িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্র প্শ্সদ্ধ শ্কেু জচায়তর আয়�র উয়লেখ করচা 
হল-

 y রিৌসচা – শ্হ�চািলপ্য়দি

 y দয়িরী – উতিরপ্য়দি

 y ল্চাংিচা – উতিরপ্য়দি

 y রকির – গুজরচাি

 y শ্হ�সচাগর – পশ্চি�বঙ্গ

 y আলিচানয়সচা – �হচারচাষ্ট্র

 y বঙ্গনচাপলেী – অন্ধ্রপ্য়দি

 y রতচাতচাপুরী – কণ্যচািক

 y িজলী – পশ্চি�বঙ্গ

এেচািচা আম্রপচালী, �শ্লেকচা, য়বচাম্বচাই, বচাদিচা পসন্, য়গচালচাপখচাস, য়পেচারচািুলী, ি্চািচাজ্যী, রচাশ্নপসন্, শ্কয়ষণয়িচাগ, রচাজয়িচাগ ইত্চাশ্দ। 

তে্সূরি –  wikipedia,https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/mango_ars.html,www.nhb mango cultivation

ক্চালশ্রক ি্চালু শ্িিচাশ্�ন খশ্নজ লবণ

জল – ৮৪% সচালিচার – ১২ শ্�শ্লগ্চা�

পিচাশ্সেচা� – ১৭০ শ্�শ্লগ্চা�

িসিরচাস – ১৩ শ্�শ্লগ্চা�

ক্চালশ্সেচা� – ১২ শ্�শ্লগ্চা�

কপচার – ০.০১ শ্�শ্লগ্চা�

আয়েচাশ্ডন – ২ �চাইয়ক্রচা গ্চা� 
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কচাঁঠচাল
পশ্রিে –

কচাঁঠচাল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Artocarpus heterophyllus, 
কচাঁঠচাল Moraceae রগচায়রির উশ্দ্দ। কচাঁঠচাল গচাে বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ। 
এই গচায়ের উচ্চতচা ২০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এর িল ররৌশ্গক 
প্কৃশ্তর। িত িত িুল একশ্রিত হয়ে িল উৎপন্ন হে। কচাঁঠচায়লর 
প্শ্তশ্ি রকচােচা এক একশ্ি পশ্রপুষ্ট িুয়লর পশ্রণত রূপ। কচাঁঠচাল িুয়লর 
(দল�ডেল) পচাপশ্িগুশ্ল বীয়জর উপর আবরণশ্ি গঠন কয়র পশ্রপক্ 
হয়ল হলুদ বয়ণ্যর হে। এই পশ্রবশ্ত্যত রসচায়লচা পচাপশ্িগুশ্লই আ�রচা 
রখয়ে েচাশ্ক। কচাঁঠচায়লর িল কচাডেজ অে্যচাৎ গচায়ের র�চািচা গুশ্িয়তও 

এশ্ি জন্চাে আবচার র�চািচা ডচায়লও জন্চাে। উশ্দ্দ জচায়তর কচাডেজ িল শ্হসচায়ব কচাঁঠচাল সব্যবৃহৎ। এক একশ্ি িল ৪০ রকশ্জ ওজয়নরও 
হয়ত পচায়র। তচাশ্�লনচািুর পচানরুশ্ি তচালুয়ক ৬০-৭০ রকশ্জ ওজয়নর কচাঁঠচাল উৎপন্ন হে। এই রচায়জ্র কুড্চায়লচার রজলচাে পচানরুশ্ি 
তচালুক কচাঁঠচাল উৎপচাদয়ন রদয়ির �য়ধ্ রশ্রষ্। এখচানকচার কচাঁঠচাল গুণ�চায়ন অত্ন্ত উৎকৃষ্ট। এই অঞ্য়ল বৃশ্ষ্টপচাত (১৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার) 
ক� হওেচাে কচাঁঠচায়লর স্চাদ ও �চান খুবই উপচায়দে। এখচায়ন কচাঁঠচায়লর স্চানীে নচা� 'পচালেচা পচাল�', রচা একয়রর পর একর জশ্�য়ত িচাষ 
করচা হে। এখচানকচার কৃষকরচা কচাঁঠচাল িচাষ রেয়ক রহক্টর শ্পেু ৩-৫ লচাখ িচাকচা পর্যন্ত উপচাজ্যন করয়ত পচায়র। এই অঞ্লশ্ি ৭০-১০০ 
রকশ্জ কচাঁঠচাল িশ্লয়ে শ্গয়নস বুক-এ জচােগচা কয়র শ্নয়েয়ে। উদ্চানপচালন দিতয়রর শ্হসচাব অনুরচােী তচাশ্�লনচািুর এই অঞ্য়ল ১০৮৪ 
রহক্টর জশ্�য়ত কচাঁঠচায়লর িচাষ হয়চ্ছ এবং তচা শ্দন শ্দন বৃশ্দ্ধ পচায়চ্ছ। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত গয়ি ৪০ িন কচাঁঠচাল উৎপন্ন হে। কচাঁঠচাল 
উৎপচাদয়ন এই অঞ্ল িচারয়ত প্ে� স্চান অশ্ধকচার কয়রয়ে। 

কচাঁঠচাল উষ্ণপ্ধচান অঞ্য়লর (Tropical Region) শুষ্ ও বৃশ্ষ্টস্চাত অঞ্য়ল জন্চাে। অশ্তশ্রক্ত আদ্্য ও ঠচাডেচা আবহচাওেচাে এবং জল 
জয়� েচাকচা স্চায়ন িচাল হে নচা। বীজ লচাশ্গয়ে ও কলয়�র (গ্চািশ্িং) সচাহচায়র্ কচাঁঠচায়লর িচাষ করচা হে। পৃশ্েবীর উষ্ণপ্ধচান অঞ্য়ল 
কচাঁঠচাল গচায়ের িচাষ করচা হে। ইংয়রশ্জয়ত কচাঁঠচালয়ক “Jackfruit” বলচা হে। “Jack” িব্শ্ি এয়সয়ে পতু্যগীজ িব্ “Jaca” রেয়ক। 
আবচার “Jack” িব্শ্ি রকরচালচাে কচাঁঠচায়লর স্চানীে নচা� “েচাক্চার” (Chakka) পশ্রবশ্ত্যত রূপও হয়ত পচায়র। কচারণ Hortus 
Malabarica (১৬৭৮-১৭০৩) তৃতীে খয়ডে Hendrik Van Rheede এই “Chakka” িব্শ্িয়ক শ্লশ্পবদ্ধ কয়র রগয়েন। আবচার 
Rheede-র প্চাে িতচাশ্ধক বের পর Ralph Ramdles Stewart কচাঁঠচায়লর ইং্রয়রশ্জ নচা�শ্ি East India Company-র একজন 
স্শ্িি রবচািচাশ্নস্ট William Jack-এর নচায়� নচা�চাশ্ঙ্কত করচার সুপচাশ্রি কয়রন। 

বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত কচাঁঠচাল গচাে িচাল হে। তজব পদচাে্য রুক্ত উব্যর �চাশ্িয়ত কচাঁঠচাল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। য়র জশ্�য়ত বষ্যচাে 
জল জয়� রচাে রসই জচােগচাে কচাঁঠচাল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে নচা।

কচাঁঠচাল দশ্ক্ণ ও দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার উশ্দ্দ। �য়ন করচা হে, দশ্ক্ণ িচারয়তর পশ্চি�ঘচাি পব্যয়তর বৃশ্ষ্টস্চাত অরণ্ এর আশ্দ জন্স্চান। 
পুরচাত্বিশ্বদ্ য়দর �য়ত, িচারয়ত ৩,০০০ রেয়ক ৬,০০০ বের আয়গ রেয়কই কচাঁঠচাল গচায়ের িচাষ হয়ে (িচারয়তর বচাইয়র শ্রীলঙ্কচা, েচাইল্চাডে, 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্ , য়নপচাল, ব্রচাশ্জয়লও কচাঁঠচাল িচাষ করচা হে) আসয়ে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

ইংয়রশ্জর র�-জুন রেয়ক অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর অে্যচাৎ বচাংলচার নজ্ষ্ রেয়ক িচাদ্ �চাস পর্যন্ত িল শ্হসচায়ব পচাকচা কচাঁঠচাল পচাওেচা রচাে। বীজ 
সংগ্য়হরও আদি্য স�ে এশ্প্ল-জুলচাই �চাস। য়রচাগয়পচাকচা�ুক্ত রর গচায়ের কচাডে রসচাজচা ও ডচালপচালচার শ্বস্তচার রবি িচাল, য়সই গচাে 
রেয়কই কচাঁঠচায়লর বীজ সংগ্হ করচা িচাল। এক রকশ্জ কচাঁঠচায়ল ৬০-৭০শ্ি পর্যন্ত বীজ পচাওেচা ররয়ত পচায়র। কচাঁঠচাল বীজয়ক শুশ্কয়ে 
সংরক্ণ করয়ত হে।

িল রেয়ক বীজগুয়লচা রবর কয়র িচালিচায়ব পশ্রষ্চার করয়ত হয়ব। এরপর পশ্লশ্েয়নর 
িচাদয়র রঢয়ল আয়ধচা-আয়লচাে শুকয়নচা করয়ত হয়ব। সয়ব্যচাচ্চ এক �চাস পর্যন্ত কচাঁঠচায়লর 
বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র সম্ভচাবনচা অকু্ণ্ন েচায়ক। কচাঁঠচায়লর বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্রর 
জন্ বীজ বপয়নর উপরুক্ত স�ে এশ্প্ল-জুলচাই �চাস। বীজগুয়লচা ২৪ ঘণ্টচা জয়ল 
শ্িশ্জয়ে ররয়খ তচারপর লচাগচায়ত হে। �চাদচার রবয়ড ১০ রসশ্�. দূরত্ব অনুরচােী বীজ 
বপন করয়ত হে। য়বয়ড বচা শ্িউয়ব বীজ বপয়নর পর তচা খি শ্দয়ে রঢয়ক রচাখয়ত 
হে এবং সকচায়ল ও শ্বয়কয়ল ওই খয়ি ঝচাশ্র শ্দয়ে জল শ্দয়ত হে। বীজ অঙু্কশ্রত 
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হয়ে িচারচা রবর হয়ত সচাধচারণত ১২-১৫ শ্দন স�ে লচায়গ। কচাঁঠচাল বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার ৭০%-৮০% পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। বীজ 
রেয়ক িচারচা রবর হয়লই উপয়র েচাউশ্ন রদওেচা দরকচার। বীজগুয়লচায়ক ১০% শ্জবচায়রশ্লক অ্চাশ্সয়ড শ্িশ্জয়ে রচাখয়ল অঙু্কয়রচাদ্গ� 
তচািচাতচাশ্ি হে। এিচায়ব বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র ররচাপয়ণর পশ্রবয়ত্য �চায়ঠ সরচাসশ্র কচাঁঠচায়লর বীজ বপন কয়রও কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত 
এই গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। বচাশ্ির আিপচায়ির বচাগচায়ন, সচাধচারণত ররখচায়ন কচাঁঠচাল গচাে লচাগচায়নচা হে তচা একপ্কচার 
শ্বনচা পশ্রির্যচাে ও শ্বনচা রয়ত্নই রবয়ি ওয়ঠ। শ্কন্তু কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব তুলনচাে বি জশ্�য়ত কচাঁঠচাল গচায়ের প্সচারণ করয়ত 
হয়ল উপরুক্ত পশ্রির্যচা ও রত্ন শ্নয়ত হে। প্সচারয়ণর স�য়ে সচােী িসল শ্হসচায়ব কচাঁঠচায়লর সয়ঙ্গ িচাক-সবশ্জ ও আনচাজপচাশ্তর িচাষ 
করচা ররয়ত পচায়র।  

রর জশ্�য়ত এই প্সচারয়ণর ব্বস্চা করচা হয়ব প্েয়�ই রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে বচা িচাষ শ্দয়ে রসখচানকচার আগচােচা দ�ন করয়ত হয়ব। 
এেচািচা আগচােচা দ�য়নর (Weed controlled) ওষুধও ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। উপরুক্ত রদখিচায়লর জন্ সচা�্স্পূণ্য, সুষ� সচার 
প্য়েচাগ পদ্ধশ্ত এয়ক্য়রি খুবই গুরুত্বপূণ্য। এরিয়ল অল্পবেসী গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধ সুশ্নশ্চিত করচা রচাে এবং গচায়ের িলনও রবশ্ি হে। 
নজবসচায়রর পচািচাপচাশ্ি এর জন্ নচাইয়রেচায়জন, িসয়িি এবং পিচাশ্সেচা� রবি উপয়রচাগী হয়ত পচায়র।

প্শ্তশ্ি গচায়ের জন্ প্য়েচাজনীে সচায়রর পশ্র�চাণ শ্নয়ি রদওেচা হল-

কচাঁঠচাল গচায়ের প্ধচান ক্শ্তকচারক পতঙ্গ হল Brown weevil, রচা গচায়ের কচাডে শ্েদ্ কয়র গচায়ের ক্শ্তসচাধন কয়র। এয়ক শ্নে্রিণ 
করয়ত হয়ল Monocrotophos ০.০৩৫% জয়ল শ্�শ্িয়ে রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা কশ্ি িয়লর পিনয়রচাগ (Fruit rot) রেয়ক 
রক্চা রপয়ত Bavistin ০.০৫% বচা Fytolan ০.২% অেবচা M45 ০.২% দু’সপ্তচাহ অন্তর রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব অবি্ই লক্্ 
রচাখয়ত হয়ব রর, এই কীিনচািক প্য়েচায়গর িয়ল কচাঁঠচাল িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ ঘিচায়নচার উপকচারী পতঙ্গ, রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� 
Tetragonula Iridipennis, তচার ররন রকচানও ক্শ্ত নচা হে।

কচাঁঠচাল গচায়ে গুরুতর েরিচাক বচা িচাইরচাসজশ্নত ররচাগ রদখচা রচাে। জয়লর অিচায়ব বচা অশ্তশ্রক্ত জয়লর কচারয়ণ এই ররচাগ হয়ত পচায়র। 
গচায়ে িল আসচার পর তচা রখন বি হয়ত েচায়ক তখন েরিচায়কর কচারয়ণ কচাঁঠচাল গচায়ে আরও একশ্ি ররচাগ হে, রচা িলয়ন বচাধচা সৃশ্ষ্ট 
কয়র। পিন ধরচা িল ও িুলগুয়লচায়ক গচাে রেয়ক দ্রুত আলচাদচা কয়র এই ররচাগ সংক্র�য়ণর হচাত রেয়ক বচাঁিচায়নচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
শ্কেু েরিচাকনচািকও রপ্ করয়ত পচারয়ল িচাল হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

কচাঁঠচাল গচাে ৬-৭ বের পর রেয়ক িল শ্দয়ত শুরু কয়র। ৩-৪ বেয়রও গচায়ে দু’-একশ্ি িল ধরয়ত রদখচা রচাে। �চাি্য রেয়ক জুলচাই 
�চায়সর �য়ধ্ কচাঁঠচাল রপয়ি শ্নয়ত হে। অবি্ই এঁয়িচাি বচা কশ্ি কচাঁঠচাল তচার আয়গই রকয়ি রনওেচা ররয়ত পচায়র। উপরুক্ত আবহচাওেচাে 
ও পশ্রির্যচাে এক-একশ্ি পূণ্যবেস্ গচায়ে ২৫-১০০শ্ি পর্যন্ত িল িলয়ত পচায়র। ওজয়ন ৩ রকশ্জ রেয়ক ৩০ রকশ্জ ওজয়নর কচাঁঠচাল 
রবশ্ি রদখচা রচাে।

সব জচােগচায়তই পচাকচা কচাঁঠচায়লর রকচােচা রেয়ক বীজিচা রবর কয়র শুধুই খচাওেচা হে। আবচার রুশ্ি, িচাত, শ্িয়ি, �ুিশ্ক দই সহ পচাকচা 
কচাঁঠচাল িল শ্হসচায়ব খচাওেচা হে। িল শ্হসচায়বও বচাজচায়র পচাকচা কচাঁঠচায়লর ব্চাপক িচাশ্হদচা েচায়ক। খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ (Food Processing) 
পদ্ধশ্তয়ত কচাঁঠচাল রকচােচা শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন শ্দয়ন শ্দয়ন রবয়ি িয়লয়ে। রিতচাশ্ন হয়চ্ছ কচাঁঠচায়লর শ্িপস্ও। কচাঁিচা কচাঁঠচালয়ক বচাংলচায়দি 
ও পশ্চি�বয়ঙ্গ এঁয়িচাি বলচা হে। এঁয়িচায়ির তন্তু বচা Fiber খচাশ্সর �চাংয়সর �য়তচাই তচাই এয়ক গচােপচাঁঠচাও বলচা হে। �চাংয়সর �য়তচা 
�িলচা সহয়রচায়গই এঁয়িচায়ির তরকচাশ্র রচান্নচা করচা হে। এঁয়িচাি শ্দয়ে শ্নরচাশ্�ষ পদও বচানচায়নচা হে। এেচািচা এঁয়িচায়ির গুশ্লকচাবচাব খুবই 
উপচায়দে একশ্ি পদ। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ও কচাঁিচা কচাঁঠচাল তরকচাশ্র শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে, তচাই এশ্ি উপচায়দে একশ্ি সবশ্জ। 
বচাজচায়র এঁয়িচায়ির �ূল্ সব্যদচাই িচাল েচায়ক। প্শ্ত রকশ্জ ২৫ রেয়ক ৫০ িচাকচা পর্যন্ত শ্বশ্ক্র হে। িচারয়তর প্চাে সব্যরিই কচাঁঠচায়লর 
বীয়জর তরকচাশ্র বচাশ্নয়ে বচা অন্ তরকচাশ্রর সচায়ে রচান্নচা কয়র খচাওেচা হে। কচাঁঠচায়লর বীজ শুশ্কয়ে িশ্বষ্য়তর জন্ ররয়খ রদওেচা হে। 

গচায়ের বেস গচায়ের বেস 

১ রেয়ক ২ বের + ৫ বের +

প্শ্তশ্ি গচায়ের রগচািচাে একিু দূরত্ব বজচাে ররয়খ একইিচায়ব

১০ রকশ্জ নজবসচার ৫০ রকশ্জ নজবসচার

+নচাইয়রেচায়জন ০.১৫ রকশ্জ +নচাইয়রেচায়জন ০.৭৫ রকশ্জ

+িসয়িি ০.০৮ রকশ্জ +িসয়িি ০.৪০ রকশ্জ

+পিচাশ্সেচা� ০.১০ রকশ্জ +পিচাশ্সেচা� ০.৫০ রকশ্জ
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পুশ্িয়ে বচা শ্সদ্ধ কয়রও কচাঁঠচায়লর বীজ খচাওেচা হে। কচাঁঠচায়লর 
বীজ খুবই সুস্চাদু। �হচারচাষ্ট্র, য়গচােচাে এবং রকচাঙ্কন অঞ্য়ল নর� 
প্জচাশ্তর কচাঁঠচায়লর রস েচালচাে শ্নঙয়র ররচায়দ শুশ্কয়ে  
'Pancake'-এর �য়তচা শুকয়নচা কচাঁঠচালস্বি বচানচায়নচা হে, রচায়ক 
'িচানচাসচািচা সে' (Phanasacha Sath) বচা 'িচানচাসচাস রপচাশ্ল' 
(Phanasas Poli) নচায়� পশ্রশ্িত। এইিচায়ব কচাঁঠচায়লর স্বি 
িশ্বষ্য়ত খচাওেচার জন্ সংরশ্ক্ত করচা হে।

রকরচালচাে িক্ত প্কচার রকচােচারুক্ত কচাঁঠচালয়ক 'িচাশ্রক্চা' বলচা হে 
এবং নর� রকচােচার কচাঁঠচালয়ক 'কুজচা' বলচা হে। 'কুজচা' কচাঁঠচাল 
শ্দয়ে একপ্কচার শ্�শ্ষ্ট নতশ্র করচা হে। 'েচাক্চা িচারচাশ্ট্েচােু'(Chakka 
Varattiyathu), রচা একপ্কচার কচাঁঠচায়লর জ্চা� (Jackfruit Jam), িক্ত রকচােচারুক্ত 'িচাশ্রক্চা' কচাঁঠচায়লর রকচােচা ররচায়দ শুশ্কয়ে 
িশ্বষ্য়তর জন্ সংগ্হ করচা হে। কচাঁঠচায়লর শ্িপস্ ও নতশ্র করচা হে। কণ্যচািয়কর �্চাঙ্গচায়লচার অঞ্য়ল িক্ত রকচােচার কচাঁঠচাল 'বচাশ্ক্' 
(Bakke) এবং নর� রকচােচার কচাঁঠচাল 'ইম্বচা' (Imba) নচায়� পশ্রশ্িত। 'ইম্বচা' কচাঁঠচায়লর রকচােচার বীজ েচাশ্িয়ে রবয়ি রপস্ট বচানচায়নচা হে। 
তচারপর এই রপস্ট বচা রলই িচািচাইয়ে রঢয়ল ররচায়দ শুকয়নচা কয়র 'Chewy Candy' বচানচায়নচা হে। 

কচাঁঠচালয়ক গরীব �চানুয়ষর িল বয়ল শ্কেুিচা অবয়হলচা করচা হে। কচারণ িহয়রর উচ্চশ্বতি �চানুয়ষর কচায়ে অত্ন্ত পুশ্ষ্টকর এই িলশ্ি 
রবি অবয়হশ্লত। রশ্দও এই িল উৎকৃষ্ট�চায়নর পুশ্ষ্টগগুণসম্পন্ন। প্শ্ত ১০০ গ্চা� কচাঁঠচাল রেয়ক প্চাে ৯৫ গ্চা� ক্চালশ্র িশ্ক্ত পচাওেচা 
রচাে। এয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ খচাদ্তন্তু (Dietary Fiber) েচাকচার জন্ রপি পশ্রষ্চার করচার রক্য়রি এই িল খুবই উপকচারী, কচাঁঠচাল 
খচাদ্নচালীর �য়ধ্ রেয়ক ক্চানসচার সৃশ্ষ্টকচারক পদচাে্য শ্বনচাি কয়র। কচাঁঠচায়ল পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন A, শ্িিচাশ্�ন B Complex(B1– 
B9), শ্িিচাশ্�ন C এবং শ্িিচাশ্�ন E আয়ে, রচা শ্বশ্িন্ন ররচায়গর হচাত রেয়ক আ�চায়দর রক্চা কয়র। ১৯.০৮ গ্চা� িক্যরচা েচাকচাে প্িুর 
িশ্ক্ত স�ৃদ্ধ, ১.৭২ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচাকচাে এই িল স্চায়স্্র পয়ক্ খুবই উপকচারী। এয়ত ক্শ্তকচারক ি্চাি বচা রকচায়লয়স্টরল (�চারি 
০.৬৪ ি্চাি) নচা েচাকচাে হচায়ি্যর ররচাগীরচাও কচাঁঠচাল রখয়ত পচায়র। এেচািচা এই িয়ল  ক্চালশ্সেচা�, আেরন, �্চাগয়নশ্সেচা�, িসিরচাস, 
রসচাশ্ডেচা�, পিচাশ্সেচা�, শ্জয়ঙ্কর �য়তচা খশ্নজ পদচাে্য (Minerals) রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণ েচাকচাে কচাঁঠচালয়ক খুবই উপকচারী িল শ্হসচায়ব গণ্ 
করচা ররয়ত পচায়র।

কচাঁঠচাল গচায়ের শ্বশ্িন্ন অংি বচাজচায়র রবি িচাল দচায়�ই শ্বশ্ক্র হে। কচাঁঠচাল গচায়ের সরু সরু ডচালপচালচা অয়নকয়ক্য়রি জ্চালচাশ্ন শ্হসচায়ব 
ব্বহৃত হে। এই গচায়ের পচাতচা েচাগল, য়িিচার অত্ন্ত শ্প্ে খচাবচার। এেচািচা কচাঁঠচাল গচাে খুব পুরয়নচা হয়ল এর কচাঠ রসচানচাশ্ল হলুদ 
বয়ণ্যর হে। এই ধরয়নর পচাকচা কচাঠ খুবই �ূল্বচান। পচালঙ্ক, আল�চারী, জচানচালচা-দরজচার পচালেচা, বচাদ্র্রি প্িৃশ্ত নতশ্রর কচায়জ এই 
কচাঠ ব্বহৃত হে। য়বৌদ্ধ �শ্ন্য়র এবং রকরচালচাে ধ�্যীে অনুষ্চায়ন কচাঁঠচাল কচায়ঠর নতশ্র শ্জশ্নসপরি অত্ন্ত শ্নষ্চার সয়ঙ্গ ব্বহচার করচা 
হে।

তয়ব সরকচাশ্রিচায়ব রত�ন পশ্রকচাঠচায়�চা নচা েচাকচাে, কচাঁঠচাল শ্নয়ে বত্য�চায়ন শ্বশ্িন্ন ক�্যিচালচা ও খচাদ্ র�লচার আয়েচাজন করচা হয়চ্ছ। 
আয়লচািনচা হয়চ্ছ কচাঁঠচায়লর গুরুত্ব শ্নয়ে। এরিয়ল শ্দনশ্দন বচািয়ে কচাঁঠচায়লর উৎপচাদন। িচারত ১৪,৩৬,০০০ িন কচাঁঠচাল উৎপচাদন 
কয়র পৃশ্েবীয়ত প্ে� স্চান অশ্ধকচার কয়রয়ে। বচাংলচায়দয়ি ৯,২৬,০০০ িন, েচাইল্চায়ডে ৩,৯২,০০০ িন, ইয়ন্চায়নশ্িেচাে ৩,৪০,০০০ 
িন ও রনপচায়ল ১,৮৯,৭০০ িন কচাঁঠচাল উৎপন্ন হে। আরব রদয়ি, ইংল্চায়ডে, অয়ষ্ট্রশ্লেচাে, জচা�্যচাশ্নয়ত কচাঁঠচায়লর রকচােচা ও কচাঁঠচায়লর 
শ্িপস্ রিতচাশ্ন হয়চ্ছ। তচাই কচাঁঠচাল িশ্বষ্য়ত একশ্ি অে্যকরী বচাশ্গিচা িসলরূয়প পশ্রগশ্ণত হয়ব। কচাঁঠচাল গচায়ের পচাতচাও পশুখচাদ্ 
শ্হসচায়ব বচাশ্ডেল কয়র রবি িচাল দচায়�ই বচাজচায়র শ্বশ্ক্র হে। প্�চাণ উচ্চতচার পুরয়নচা কচাঁঠচাল গচায়ের দচা� ৫০ রেয়ক ৭০ হচাজচার িচাকচা 
পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ কচাঁঠচালয়ক শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। কখনও তচা রক�ন রদখয়ত তচার শ্িশ্তিয়ত স্চানীেিচায়ব নচা�করণ করচা হয়ে 
েচায়ক। তয়ব এয়দয়ির আবহচাওেচাে �ূলত েে ধরয়নর বচা জচায়তর (Variety) কচাঁঠচাল রদখয়ত পচাওেচা রচাে। য়র�ন, ব্্চাক রগচাল্, শ্িনচা, 
রকচাশ্িন, য়রড বচাি্যয়লি বচা দং রচাশ্সশ্�, য়গচায়ল্ন নচায়গি এবং রগচায়ল্ন শ্পয়লচা।

তে্সূরি - wikipedia,www.agrifarming.in/jackfruit-farming
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সয়বদচা
পশ্রিে – 

সয়বদচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Manilkara zapota, এর সুপশ্রশ্িত 
অপর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Achras Sapota, সয়বদচা গচাে Sapotaceae 
রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বহু বষ্যজীবী, শ্িরহশ্রৎ বৃক্।

গচােশ্ির আশ্দ জন্স্চান র�শ্সিয়কচায়ত বচা আয়�শ্রকচার উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর 
ব্রচাশ্জল, গুয়েয়ত�চালচাে। বহু প্চািীনকচাল রেয়ক �ধ্ আয়�শ্রকচাে সয়বদচার 
িচাষ হয়ে আসয়ে। িচারয়তর উপকূলিচায়গ �হচারচাষ্ট্র, গুজরচাি, অন্ধ্রপ্য়দি, 
তচাশ্�লনচািু, ওশ্িিচা ও পশ্চি�বয়ঙ্গ সয়বদচার িচাষ হে। এয়দয়ির প্চাে ৫২ 
হচাজচার রহক্টর জশ্�য়ত সয়বদচা িচায়ষর শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। য়দয়ির উপকূলিচাগ 
েচািচাও জনু্ ও উতিরচাখয়ডের শ্িবচাশ্লক পব্যত�চালচাে এর িচাষ হয়চ্ছ। এয়দয়ি 
প্চাে ৫.৯৪ লক্ িন সয়বদচা উৎপন্ন হে। 

িচারয়তর রবশ্িরিচাগ অঞ্য়ল সয়বদচা ‘শ্িকু’ নচায়� পশ্রশ্িত। তচাশ্�লনচািু ও 
কণ্যচািয়ক এয়ক সচায়পচািচা, অন্ধ্রপ্য়দয়ি এর নচা� স্চায়পচাশ্েলচা এবং বচাংলচাে 
এই িল সয়বদচা নচায়� পশ্রশ্িত।

সয়বদচা গচাে শ্বিচালচাকৃশ্তর বৃক্। উচ্চতচাে ৩০ শ্�িচায়রর রবশ্ি হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি ১-৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। রশ্দও িচায়ষর 
জন্ সয়বদচা গচায়ের উচ্চতচা ৯-১৫ শ্�িচায়রর �য়ধ্ েচায়ক। সয়বদচা গচায়ের কচাডে রেয়ক একপ্কচার আঠচা (Latex) রবর হে রচায়ক 
“শ্িক্ ল” (chicle) বলচা হে। পচাতচাগুশ্ল িকিয়ক �সৃণ (glossy), একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক এবং িচাখচার অগ্িচায়গ পচাতচাগুশ্ল 
সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার, ৭.৫ -১১.৫ X ২.৫ – ৪ রসশ্� আকচায়রর হে। িুলগুশ্ল বচাদচাশ্� রয়ঙর ঘণ্টচাকৃশ্তর 
হে। িুলগুশ্ল ৬শ্ি বৃশ্ত, ৬শ্ি হচালকচা-সবুজ পচাপশ্ি শ্নয়ে গশ্ঠত। সয়বদচা গচায়ের িুল protogynous প্কৃশ্তর হওেচাে Cross 
pollination-এর �চাধ্য়� িল জন্চাে অে্যচাৎ স্-পরচাগশ্�লন হে নচা। 

িলগুশ্ল রগচালচাকচার, শ্ডম্বচাকচার, উপবৃতিচাকচার (ellipsoid) বচা র�চািচাকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। য়�চািচা�ুশ্ি ৫-১০ রসশ্� আকচায়রর ও ধূসর 
বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। কচাঁিচা িল িীষণ কষয়ি স্চায়দর। পচাকয়ল িয়লর ত্বক উজ্জ্বল বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হয়ে রচাে। িয়লর রসচায়লচা Mesocarpশ্ি 
শ্�ষ্ট, সুগন্রুক্ত একিু দচানচাদচার হে। Mesocarp-এর রকন্দ্রস্য়ল ৩-৫শ্ি কচালয়ি বচাদচাশ্� রয়ঙর বীজগুশ্ল েচায়ক। বীয়জর শ্কনচারচাে 
ঈষৎ সচাদচা দচাগ রদখচা রচাে।

১০-৩৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও ৭০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা সয়বদচা গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। উপকূলীে অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্ল 
সয়বদচা গচায়ের অনুকূল।

শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়তই সয়বদচা জন্চাে। তয়ব বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি ও কচাদচারুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি ও নজব পদ্যচােপূণ্য পশ্ল�চাশ্ি সয়বদচা 
িচায়ষর উপরুক্ত। লবণরুক্ত �চাশ্িয়তও এই গচাে জন্চায়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

স্চািচাশ্বক বচা প্চাকৃশ্তক শ্নেয়� শ্বস্তচারলচাি করচার পচািচাপচাশ্ি কৃশ্রি�িচায়ব বীজ বপন কয়রও সয়বদচা গচায়ের িচারচা উৎপন্ন করচা রচাে।

বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব সয়বদচা িচায়ষর জন্ সচাধচারণত কলয়�র িচারচা ব্বহচার করচা হে। 

এেচািচা জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স অে্যচাৎ বষ্যচাকচায়ল গুশ্িকল� বচাঁধচা ররয়ত পচায়র। সয়বদচা গচায়ের রজচািকলয়�র জন্ সয়বদচা িচারচা অয়পক্চা 
Khirni বচা Khirnea (Malinkara hexandra) আশ্দ রজচায়ির (root stock) উপর রজচাি বচাঁধয়ল রবশ্ি সিলতচা পচাওেচা রচাে। 
এরক� এক বেয়রর িচারচার উপর উন্নতজচায়তর scion কলয়�র রজচাি লচাশ্গয়ে কল� নতশ্র করচা রচাে।

সয়বদচা গচায়ের রজচািকলয়�র জন্ অন্ প্জচাশ্তর Root stock, রর�ন  Bassia latifolia, Madhuca latifolia অে্যচাৎ  �হুেচা, 
বকুল গচায়ের Root stock-এর সয়ঙ্গ grafting কয়র রজচািকল� করচা সম্ভব। এেচািচা inarching পদ্ধশ্তয়ত কল� নতশ্র করচা রচাে। 
কলয়�র সচাহচায়র্ উন্নত জচায়তর গচাে নতশ্র কয়র ররচাপণ করয়ল িীঘ্র িল উৎপচাদন সম্ভব হে।

জশ্�য়ত দু’বচার বচা শ্তনবচার লচাঙল বচা রেচাক্টর সহয়রচায়গ িচাষ শ্দয়ে �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত করয়ত হে। অস�তল 
জশ্�য়ত ধচাপ িচাষ পদ্ধশ্তয়ত (Terrace cultivation) জশ্� প্স্তুত করচা হে। জশ্�র সী�চায়ন্ত আ�, জচা�, য়তঁতুল, শ্সলিচার ওক, 
ক্চাসুশ্রনচা, ঝচাউ ইত্চাশ্দ লম্বচা ও িক্তয়পচাক্ত গচাে লচাশ্গয়ে ঝি প্শ্তয়রচাধক রবিচা নতশ্র করচা হে।
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সচাধচারণত বষ্যচার আয়গ সয়বদচা গচায়ের িচারচা বচা কল�গুশ্ল ররচাপণ করচা 
হে। তয়ব ররখচায়ন রসয়ির সুশ্বধচা রয়েয়ে রসখচায়ন রর রকচানও স�য়েই 
িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচাষ করচার জন্ সচাধচারণত 
উন্নতজচায়তর গুশ্িকলয়�র গচাে ররচাপণ করচা হে। সচাধচারণত ৮.৫ শ্�িচার 
দূরত্ব বজচাে ররয়খ িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। অশ্ত ঘনিচায়ব ররচাপয়ণর 
রক্য়রি ৫ X ৫ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখচা হে। য়সই শ্হসচায়ব শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব 
৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� �চায়পর গত্য কয়র তচায়ত ৩ রকশ্জ নজবসচার 
সুপচার িসয়িি, পিচাি সচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে দু’সপ্তচাহ সূয়র্যর তচায়প 
�চাশ্ি শুকয়নচা কয়র রনওেচা হে। এরপর গয়ত্যর �চাঝখচায়ন কলয়�র িচারচাশ্ি 
খুব রত্ন সহকচায়র লচাশ্গয়ে িক্ত কশ্ঞ্ বচা বচাঁয়ির লচাশ্ঠর সয়ঙ্গ রবঁয়ধ শ্দয়ত 
হে, রচায়ত গচােশ্ি ঝয়ি পয়ি নচা রচাে। দু-িচারশ্দন, প্শ্তশ্দন দু’য়বলচা িচারচা 
গচায়ের রগচািচাে জল শ্দয়ত হে এবং খি ও ঘচাস শ্দয়ে একিু েচােচা নতশ্র 
করচার প্য়েচাজন হে।

িচারচা ররচাপয়ণর প্চােশ্�ক অবস্চাে গচােগুশ্লর িচায়ক রশ্ব িসল ও খচাশ্রি 
িসল রর�ন, কলচা, য়পঁয়প, আনচারস, য়কচায়কচা, বীন কিচাই, �িরশুঁশ্ি, 
িয়�য়িচা, য়বগুন, বচাধচাকশ্প ও িুলকশ্প, করলচা, কু�য়িচা ইত্চাশ্দ সচােী 
িসল শ্হসচায়ব িচাষ করচা রচাে। এরিয়ল সয়বদচার উৎপচাদনহীন বেরগুশ্লয়ত 
শ্কেু আশ্ে্যক লচাি করচা সম্ভব হে।

পশ্রির্যচা – 

সয়বদচা গচায়ের রসিচায়ব ডচাল েচাঁিচার প্য়েচাজন পয়ি নচা। তবুও প্য়েচাজন �য়তচা গচােয়ক সশ্ঠক আকৃশ্ত রদওেচার জন্ ও প্ধচান কচাডেশ্ি 
রচায়ত রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ তচার জন্ প্য়েচাজনীে ডচাল েচাঁিচাই করয়ত হে। 

বেস অনুরচােী সয়বদচা গচায়ে সচায়রর প্য়েচাগ শ্বশ্িন্ন স�য়ে শ্বশ্িন্ন হয়ে েচায়ক। গচায়ের বেস রখন ১-৩ বের েচায়ক, তখন ৫০ রকশ্জ 
নজবসচার, ৫০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ২০ গ্চা� সুপচার িসয়িি ও ৭৫ গ্চা� পিচাি রদওেচা হয়ত পচায়র। ৪-৭ বের বেয়সর গচায়ে ৫০ রকশ্জ 
নজবসচার, নচাইয়রেচায়জন ১০০ গ্চা�, ৪০ গ্চা� সুপচার িসয়িি ও ১৫০ গ্চা� পিচাি প্য়েচাগ করচা হে। 

৮-১০ বেয়র এই পশ্র�চাণ দচাঁিচাে, ৫০ রকশ্জ নজবসচার, নচাইয়রেচায়জন ২০০ গ্চা�, ৮০ গ্চা� সুপচার িসয়িি ও ৩০০ গ্চা� পিচাি এবং 
১১ বের বেস রেয়ক ৫০ রকশ্জ নজবসচার, নচাইয়রেচায়জন ৪০০ গ্চা�, ১৬০০ গ্চা� সুপচার িসয়িি এবং ৪৫০ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ 
করয়ত হে।

অয়ধ্যক পশ্র�চাণ সচার একবচার জুন-জুলচাই �চায়স এবং একবচার রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স শ্দয়ত হে।  

সয়বদচা গচায়ের খরচা সহ্ করচার ক্�তচা অসী�। শ্কন্তু উৎপচাদন শ্ঠক রচাখয়ত হয়ল গ্ীষ্মকচায়ল �চায়স ৭-১০ শ্দন অন্তর ও িীতকচায়ল 
�চায়স একবচার রসিই রয়েষ্ট। Drip irrigation-এর �চাধ্য়� রসয়ির ব্বস্চা করয়ত রগয়ল প্চােশ্�কিচায়ব তচা ব্েসচায়পক্ হয়লও 
জশ্�য়ত একশ্ি স্চােী সম্পদ নতশ্র করচা রচাে। এরিয়ল অয়নক বের ধয়র জশ্�য়ত উন্নত রসয়ির ব্বস্চা সুশ্নশ্চিত করচা রচাে। এই 
পদ্ধশ্তয়ত রসয়ির ব্বস্চা করয়ল ৪০% জল সচাশ্রে করচা রচাে এবং ৭০-৭৫%  আশ্ে্যক লচাি সম্ভব হে। 

�চাশ্িয়ত রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে বচা শ্নিচানীর সচাহচায়র্ আগচােচা দ�ন সবয়িয়ে িচাল, গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি আলগচা কয়র রসখচায়ন একিু 
�চাশ্ি শ্দয়ে উঁিু কয়র রদওেচা রচাে, রচা শ্�শ্র িচায়ষর জন্ প্য়েচাজন।

এেচািচা প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২ রকশ্জ bromacil এবং ২ রকশ্জ diuron বেয়র একবচার প্য়েচাগ কয়রও আগচােচা দ�ন করচা সম্ভব।

িল ধরচার স�য়ে ৫০-১০০ P.P.M. �চারিচাে শ্জবচায়রশ্লক অ্চাশ্সড জয়ল গুয়ল গচায়ে রপ্ করয়ল িল ঝয়র রচাওেচা বন্ করচা রচাে এবং 
িুল আসচা ও উন্নত�চায়নর িল উৎপচাদন সুশ্নশ্চিত করচা রচাে।

সয়বদচা গচায়ের শ্নজস্ ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা আয়ে, তবুও পচাতচাকচািচা, �ুকুল ও কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। 
প্শ্ত শ্লিচার জয়ল ২ শ্�শ্লশ্লিচার Phosalone ৩৫ EC, Chloropyriphos ২০ EC বচা Endosulfon ৩৫ EC  য়প্ করয়ল সুিল 
পচাওেচা রচাে। 

শ্ন� গচাে রেয়ক রর নজব কীিনচািক উৎপন্ন হে, তচা রপ্ কয়রও ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করচা রচাে। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

সয়বদচা িল রপয়কয়ে শ্কনচা তচা অনু�চান করচা রবি কশ্ঠন। কচারণ একই 
স�ে গচায়ে িুল, কশ্ি িল ও পশ্রণত িল েচায়ক। িল পশ্রণত হয়ল 
তচার রং হচালকচা বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে এবং ত্বক �সৃণ হে। এেচািচা এয়ক্য়রি 
দু-একশ্ি িল রপয়ি তচা রকয়ি রদয়খ রনওেচা ররয়ত পচায়র। রশ্দ রদখচা 
রচাে বীজগুশ্ল বচাদচাশ্� বচা লচাল রয়ঙর হয়েয়ে তয়ব বুঝয়ত হয়ব িল 
রপয়কয়ে। জচালরুক্ত লশ্গর সচাহচায়র্ িলগুশ্ল পচািয়ত হে। গচাে প্শ্ত 
উৎপচাদন ৯০-১৮০ রকশ্জ হয়ত পচায়র। তয়ব তচা শ্নি্যর কয়র গচায়ের 
জচাত ও বেয়সর উপর। একশ্ি পূণ্যবেস্ গচাে রেয়ক ১২০ রকশ্জরও 
রবশ্ি িল উৎপন্ন হয়ত পচায়র। ১০ বেয়রর পর রেয়ক ৩০-৩৫ বের 
বেস পর্যন্ত গচায়ের িলন ক্র�ি বচািয়ত েচায়ক। িলগুশ্ল রপয়ি আঠচা 
ঝরচাবচার জন্ তচা শ্কেু স�ে ররয়খ শ্দয়ত হে। এরপর িয়লর রেচাি, 
�চাঝচাশ্র, বি আকচার অনুরচােী বচােচাই কয়র শুকয়নচা পচাতচা, নর� কচাগয়জর 
উপর সচাশ্জয়ে (Padding) প্চাশ্কং কয়র বচাজচারজচাত করচা হে। পচাকচা িল ২-৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ৮৫-৯০% আয়পশ্ক্ক 
আদ্্যতচাে ২৫-৩০ শ্দন সংরক্ণ করচা রচাে।

আ�, কচাঁঠচাল, কলচার �য়তচা সয়বদচাও শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর একশ্ি উপকচারী িল। সচাধচারণিচায়ব পচাকচা িল রকয়ি িয়লর ত্বক েচাশ্িয়ে খচাওেচা 
হে। িলশ্িয়ক রকয়ি বীজগুশ্ল রিয়ল শ্দয়ে িচা�য়ির সচাহচায়র্ িচাঁসশ্ি খচাওেচা রচাে। খচাদ্প্শ্ক্রেচাকরয়ণর �চাধ্য়� সয়বদচার রজশ্ল, জ্চা�, 
পচানীে, য়স্চােচাি খুবই উপচায়দে। অন্ িয়লর সয়ঙ্গ সয়বদচা িয়লর শ্�শ্রণ রুক্ত সরবত খুবই সুস্চাদু। কচাঁিচা িয়লর আঠচা (Latex) 
িুইংগচা� নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।

সয়বদচা অশ্ত পশ্রশ্িত, শ্�শ্ষ্ট একশ্ি িল। ১০০ গ্চা� সয়বদচাে ৮৩ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ১৯.৯ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ০.৪৪ রপ্চাশ্িন, 
১.১০ িশ্ব্যজচাতীে পদচাে্য এবং খচাদ্তন্তু ৫.৩ েচায়ক। এেচািচা এই িল প্িুর শ্িিচাশ্�ন ও খশ্নজ বচা ধচাতব লবয়ণ স�ৃদ্ধ।  

সয়বদচার রয়েষ্ট ঔষশ্ধ গুণও রয়েয়ে। এই িয়ল খচাদ্তন্তু েচাকচাে রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর হে। আ�চািচা ররচায়গর পয়ক্ সয়বদচা খুবই উপকচারী, 
অয়্রির �ধ্ রেয়ক শ্বষচাক্ত Toxin দূর কয়র সয়বদচা Colon cancer প্শ্তয়রচাধ কয়র।

সয়বদচাে পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ অ্চাশ্ন্টঅশ্সিড্চান্ট (Polyphenolic compound toxin) েচাকচাে িচাইরচাসঘশ্িত, ব্চাকয়িশ্রেচাঘশ্িত ররচাগ 
সচারচায়ত  ও িরীয়রর জ্চালচা-র্রিণচা ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র এই িল। আবহ�চানকচাল ধয়র রপয়ির অসুখ সচারচায়ত, অয়ি্যর রক্ত পিচা বন্ 
করয়ত এই িল ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। য়িচায়খর দৃশ্ষ্ট িচাল রচাখয়ত, সশ্দ্যকচাশ্ি প্শ্তয়রচাধ করয়ত, িুসিুয়সর ও �ুখগহ্বয়রর 
ক্চানসচার ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করয়ত এই িল খুবই উপকচারী। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

িচারয়ত শ্বশ্িন্ন জচায়তর সয়বদচা পচাওেচা রচাে। এর �য়ধ্ উয়লেখয়রচাগ্ কয়েকশ্ি জচাত হল, Kalipati, Calcutta special, Pilipatti, 
Bhuripatti, Jumakhia, Mohon Gooti, Kittubarti, Cricket ball, Dwarapudi, Bangalora, Vavivalsa প্িৃশ্ত। এগুশ্লর 
�য়ধ্ Calcutta special ও Cricket ball পশ্চি�বয়ঙ্গ িচাষ হওেচা রবি বি আকচায়রর সয়বদচার জচাত।

তে্সূরি - wikipedia
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রবদচানচা
পশ্রিে –

রবদচানচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Punica granatum, এশ্ি 
Lythraceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী গুল্ম জচাতীে উশ্দ্দ। 

রবদচানচা একশ্ি অশ্ত উৎকৃষ্ট �চায়নর বচাশ্ণশ্জ্ক িল। এই গচায়ের আশ্দ 
জন্স্চান ইরচায়ন ও িচারয়তর শ্হ�চালে পব্যয়তর উতিরচাংি। য়রচাপয়ণর বেচারচা 
প্চািীনকচাল রেয়ক এশ্িেচার শ্বশ্িন্ন রদয়ি, আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ি ও ইউয়রচায়প 
এই গচাে শ্বস্তচাশ্রত হয়েশ্েল। বত্য�চায়ন পৃশ্েবীর অন্চান্ রদয়ি রবদচানচার 
শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। শ্�িয়রর রপৌরচাশ্ণক কচায়ব্ ও শ্িল্পকলচাে এবং বচাইয়বয়লও 
রবদচানচা গচায়ের উয়লেখ রয়েয়ে। ফ্চায়ন্স ২০০ বেয়ররও প্চািীন ডচাশ্ল� 
গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। িচারয়তর দশ্ক্ণ অংয়ি ও �ধ্ িচারয়ত শ্রিস্টীে 
প্ে� িতচাব্ীয়ত ইরচান রদি রেয়ক রবদচানচার আ�দচাশ্ন হয়েশ্েল ও শ্বস্তচার 

ঘয়িশ্েল। বত্য�চায়ন িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ রবদচানচার িচাষ হে। পৃশ্েবীর �য়ধ্ উয়লেখয়রচাগ্ রবদচানচা উৎপচাদক রদিগুশ্ল হল শ্�ির, 
শ্িন, আিগচাশ্নস্তচান, পচাশ্কস্তচান, বচাংলচায়দি, ইরচান, ইরচাক, িচারত, �চােচান�চার, য়সৌশ্দ আরব প্িৃশ্ত।

ইংয়রশ্জয়ত রবদচানচায়ক Pomegranate বয়ল। সংসৃ্ত িচাষচাে রবদচানচা দচাদশ্�েচা বচা ডচাশ্ল�, শ্হশ্ন্য়ত আনচার, তচাশ্�ল িচাষচাে �চাদচালচাই, 
রতয়লগুয়ত ডচাশ্লম্চা, �চালচােলচা� িচাষচাে দচাশ্দ�চান ও বচাংলচা িচাষচাে রবদচানচা বচা ডচাশ্ল� নচায়� পশ্রশ্িত।

রবদচানচা গচােশ্ি একশ্ি রেচাি বৃক্ বচা গুল্মজচাতীে উশ্দ্দ। এর উচ্চতচা ৫-৮ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। কচাডে িচাখচাশ্বশ্িষ্ট, কচাঁিচা েচাকয়ত 
পচায়র। এর পচাতচাগুশ্ল শ্বপরীতিচায়ব বচা শ্কেুিচা শ্বপরীত�ুখী, আবচার িক্রচাকচায়র িচাখচাপ্িচাখচার উপর সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল �সৃণ, 
লম্বচা-িওিচাে ৪-৮ X ২ রসশ্�। আেতকচার, শ্কন্তু পয়রির অগ্িচাগ বলে�চাকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। য়বদচানচা গচায়ের িুলগুশ্ল ক�লচা-লচাল বচা 
গচাঢ় লচাল রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল ৩ রসশ্� ব্চায়সর হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল একশ্ি বচা ২-৩শ্ি গুচ্ছকচায়র িচাখচাপ্িচাখচার উপয়র জন্চাে। 
িুয়ল ৫-৭শ্ি বৃশ্তি বচা Calyx, ৫-৭শ্ি পচাপশ্ি এবং অসংখ্ পুংয়কির েচায়ক। য়বদচানচা িুয়লর বৃশ্তিগুশ্ল িয়লর �চােচার উপর স্চােীিচায়ব 
অবস্চান কয়র। ডচাশ্ল� বচা রবদচানচা িলশ্ি পশ্রণত অবস্চাে ৬-১২ রসশ্� ব্চায়সর  হয়ে েচায়ক। িয়লর বচাইয়রর ত্বক িচা�িচার �য়তচা, 
লচাল বচা খয়েরী রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িয়ল ২০০-১৪০০শ্ি বীজ েচাকয়ত পচায়র। প্শ্তশ্ি বীয়জর বচাইয়র সচাদচা-লচাল, য়গচালচাপী বচা গচাঢ় লচাল 
রয়ঙর রসচায়লচা আবরণ েচায়ক। আ�রচা এই রসচায়লচা অংিশ্ি রখয়ে েচাশ্ক। এই রসচায়লচা অংিশ্ি বীয়জর বচাইয়রর ত্বক বচা Sarcotesta 
রেয়ক সৃশ্ষ্ট হে। 

উপক্রচান্তীে বচা উষ্ণক্রচান্তীে অঞ্য়লর �চাঝচাশ্র তচাপ�চারিচাে এবং ঠচাডেচা এলচাকচার িীতকচায়লর তচাপ�চারিচা ও উষ্ণ গ্ীষ্মকচাল সহ্ করচার 
ক্�তচা এই গচায়ের রক্য়রি লক্্ করচা রচাে। তয়ব িল উৎপন্ন হে গ্ীষ্মকচায়লই, য়বদচানচা গচাে খরচা সহ্ কয়রও রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। 

রবদচানচা গচাে শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়তই জন্চায়ত পচায়র। িূনচাপচাের শ্�শ্শ্রত ক্চারীে গিীর �ৃশ্তিকচা, অম্লরুক্ত রদচােচাঁি �চাশ্িয়ত এই গচাে 
জন্চাে। উতির িচারয়তর পচাের শ্�শ্শ্রত দচানচাদচার �চাশ্িয়তও ডচাশ্ল� গচাে জন্চায়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ -

রবদচানচার িুল উিশ্লঙ্গ। কীিপতঙ্গ বেচারচা এই গচায়ের স্পরচাগসংয়রচাগ এবং অন্ গচায়ের িুয়লর পুংয়রণুর সয়ঙ্গ শ্�লন (Cross 
Pollination) ঘয়ি েচায়ক। স্পরচাগসংয়রচায়গ ৪৫% িয়লর জন্ হে। Cross pollination-এর �চাধ্য়� ৬৮% িয়লর জন্ হয়ত 
পচায়র। 

রবদচানচার বীজ �চাশ্িয়ত পয়ি আপনচা রেয়কই নতুন িচারচা জন্চায়ত রদখচা রচাে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব বচা উৎকৃষ্ট জচায়তর রবদচানচা উৎপচাদয়নর 
জন্ কচাশ্িং-এর বেচারচা কলয়�র গচাে ররচাপণ কয়র িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। 

২৫-৫০ রসশ্� লম্বচা-�চাঝচাশ্র পশ্রণত ডচাল রকয়ি ৫০ PPM �ূল উৎপচাদয়ন সহচােক IBA (Indole Butyric Acid) হরয়�চান প্য়েচাগ 
কয়র নচাস্যচারীয়ত প্চাে ২০% আদ্্যতচারুক্ত রবয়ড বচা উপরুক্ত প্লচাশ্স্টক ব্চায়গ বচা িয়ব একশ্ি বচা দুশ্ি কচাশ্ক্ক �ুকুল (Bud) �চাশ্ির উপর 
ররয়খ কচাশ্িংগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। 

এইিচায়ব এক বের শ্নেশ্�ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� কলয়�র িচারচাগচাে নতশ্র কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ কয়র রবদচানচার িচাষ করচা হে। 
ডচাশ্ল� গচায়ের রজচািকলয়�র িচারচা নতশ্রর সিলতচা প্চাে রনই বলয়লই িয়ল। তয়ব গুশ্িকল� ও গচায়ের রগচািচা রেয়ক Root sucker 
ররচাপয়ণর �চাধ্য়�ও রবদচানচার িচাষ করচা রচাে। সচাধচারণত বষ্যচাকচাল গুশ্িকল� প্স্তুত করচার উপরুক্ত স�ে। 
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রবদচানচা িচায়ষর জন্ শ্িশ্হ্নত জশ্�শ্িয়ক প্েয়� লচাঙল, রেচাক্টর বচা রকচাদচাল শ্দয়ে 
কুশ্পয়ে শ্নয়ত হে। জশ্�র আগচােচা �ুক্ত কয়র এবং �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল 
বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত করচা হে।  

সচাধচারণত বসন্তকচায়ল অে্যচাৎ রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল 
এবং জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল রবদচানচার িচারচা ররচাপয়ণর 
উপরুক্ত স�ে।  

রবদচানচা িচায়ষর জন্ িচারচাগুশ্লয়ক ৫ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা উপরুক্ত। 
শ্কন্তু রবশ্ি ঘনিচায়ব ররচাপণ (২.৫ X ৪.৫ শ্�িচার) করয়ল শ্বেগুয়ণরও রবশ্ি 
িল উৎপচাদন সম্ভব। অশ্ত ঘন ররচাপয়ণ ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ বৃশ্দ্ধ পচাে। 

শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি প্শ্তশ্ি গয়ত্য 
৫০ গ্চা� B.H.C. ৫% বচা কচাব্যচাশ্রল পচাউডচার েশ্িয়ে রপচাকচা�চাকি �ুক্ত কয়র রিয়ল রচাখচা হে। তচারপর গত্যগুশ্লর উপয়র �চাশ্ির সয়ঙ্গ 
২০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ১ রকশ্জ সুপচারিসয়িি শ্�শ্িয়ে জল রঢয়ল �চাশ্িয়ক িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত করয়ত হে। এরপর গয়ত্যর 
�চাঝখচায়ন িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। য়রচাপয়ণর পর রেয়ক প্শ্তশ্দন শ্নেশ্�তিচায়ব জল শ্দয়ে পশ্রির্যচা করয়ত হে। 

পশ্রির্যচা –

শ্বশ্িন্ন জচায়তর ডচাশ্লয়�র রক্য়রি রসি ব্বস্চাে শ্কেু রহরয়ির ঘিচায়ত হে। তয়ব সচাধচারণিচায়ব র� �চায়সর পর রেয়ক বষ্যচার আয়গ 
পর্যন্ত সপ্তচায়হ একবচার এবং িীতকচায়ল ১৫ শ্দন অন্তর জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে। শ্ড্প রসি পদ্ধশ্তয়ত ৪৪% পর্যন্ত জয়লর অপিে 
ররচাধ করচা সম্ভব। 

ডচাশ্ল� গচাে ররচাপয়ণর পর ৩-৪ বের পর্যন্ত গচায়ে িল আয়স নচা। এই স�ে উপরুক্ত পশ্র�চাণ সচার প্য়েচাগ কয়র গচােশ্ির সশ্ঠকিচায়ব 
বৃশ্দ্ধ ঘশ্িয়ে গচােশ্িয়ক িল উৎপচাদয়নর উপয়রচাগী কয়র গয়ি রতচালচা হে। এই বেয়সর প্শ্ত গচায়ে প্শ্ত বের ১০ রকশ্জ নজবসচার(FYM), 
১২৫ গ্চা� ইউশ্রেচা, ১২৫ গ্চা� রেচাই-অ্চায়�চাশ্নেচা� িসয়িি (TSP) এবং ১২৫ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। উক্ত পশ্র�চাণ 
সচার অয়ধ্যক িচায়গ দুই শ্কশ্স্তয়ত, একবচার র�-জুন �চায়স এবং বচাশ্ক অয়ধ্যক পশ্র�চাণ সচার অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর �চায়স প্য়েচাগ করয়ল 
গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। 

পূণ্যবেস্ গচায়ের রক্য়রি সচায়রর পশ্র�চাণ রেচাক্রয়� ৬০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ১.৫ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ১.৫ রকশ্জ িসয়িি, ১.৫ 
রকশ্জ পিচাি, ৭০ গ্চা� শ্জপসচা� একই পদ্ধশ্তয়ত প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক।  

রবদচানচা িচায়ষর জন্ গচােশ্িয়ক িক্ত ও �জবুতিচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট উচ্চতচাে (৪ শ্�িচার) গচায়ের বৃশ্দ্ধ শ্নে্রিণ করচা, 
Root Sucker য়কয়ি একক কচাডে শ্হসচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ কচায়ডের ১ শ্�িচার নীয়ির শ্দয়ক ডচাল রকয়ি রদওেচা এবং শুকয়নচা 
ও রুগ্ন ডচাল রকয়ি পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে। 

রবদচানচা িচায়ষর জশ্�য়ত গচায়ের সচাশ্র ও গচায়ের �য়ধ্কচার খচাশ্ল জচােগচাে একই সয়ঙ্গ ডচাল জচাতীে িস্, সবুজ সচায়রর িচাষ করচা রচাে। 
তয়ব রবদচানচা গচায়ের বেস ৩-৪ বের হয়ে রগয়ল আর এইিচায়ব শ্�শ্রিচাষ করচা সম্ভব হে নচা। 

রবদচানচা গচায়ে িল শ্েদ্কচারী রপচাকচা Mealy bug, Aphids, শ্বশ্িন্ন প্কচার �য়ের আক্র�ণ ঘয়ি েচায়ক। 

নজব ও রচাসচােশ্নক কীিনচািক রর�ন, Dimethoate, Deltamethrin বচা Malathion প্িৃশ্ত রপ্ কয়র রপচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত 
করচা সম্ভব। 

রবদচানচা গচায়ের প্ধচান এবং �চারচাত্ক ররচাগ হল িল পয়ি রচাওেচা, িল রিয়ি রচাওেচা ইত্চাশ্দ। ২ গ্চা� Mancozeb বচা ২ গ্চা� Kavach 
প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র বচা অন্ প্কচার েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এয়ক্য়রি সুিল পচাওেচা রচাে। িল রিয়ি রচাওেচা ররচাধ 
করয়ত জশ্�য়ত Calcium hydroxide প্য়েচাগ কয়র জশ্�য়ত Calcium বচা িুয়নর ঘচািশ্ত পূরণ কয়র উপকচার পচাওেচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

৫ বের বেস রেয়ক রবদচানচা গচায়ের িল উৎপচাদন শুরু হে। িল ধরচার ১২০-১৩০ শ্দয়নর �চােচাে িল পশ্রণত হে বচা সংগ্হ করচার 
উপরুক্ত হয়ে রচাে। িয়লর �চােচাে বৃশ্তিগুশ্লর অবস্চান রদয়খ িল রপয়কয়ে শ্কনচা তচা রবচাঝচা রচাে। িল রপয়ক রগয়ল িলগুশ্ল লচালয়ি 
হলুদ রয়ঙর হয়ে রগয়ল তয়বই তচা রতচালচা হে। 

িল শ্হসচায়ব রবদচানচা গচাে রেয়ক রপয়িই খচাওেচা রচাে। অসুস্ ররচাগীয়ক পে্ শ্হসচায়ব রবদচানচা রদওেচা হে। রস কয়র রবদচানচা খচাওেচার 
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িল খুব রবশ্ি। িচারয়ত উৎপন্ন রবদচানচার ৭০% রস নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।

১০০ গ্চা� রবদচানচাে ৬৩-৭৮ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৭২.৬–৮৬.৪ গ্চা� জল, 
০.০৫–১.৬ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.৯ গ্চা� ি্চাি, ১৫.৪–১৯.৬ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, 
৩.৪–৫.০ গ্চা� তন্তু, ০.৩৬–০.৩৭ গ্চা� েচাই েচায়ক। এেচািচা ক্চালশ্সেচা� ৩.১২ 
শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস ৮.৩৭ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন ০.৩-১.২ শ্�শ্লগ্চা�, ৩ শ্�শ্লগ্চা� 
রসচাশ্ডেচা� ও ২৫৯ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা� েচায়ক। পচািচাপচাশ্ি এই পশ্র�চাণ 
রবদচানচাে শ্িিচাশ্�ন - B1 ৬%, শ্িিচাশ্�ন B2 – ৪%, শ্িিচাশ্�ন B3 – ২%, 
শ্িিচাশ্�ন B5 - ৮%, শ্িিচাশ্�ন B6 – ৬%, শ্িিচাশ্�ন B9 – ১০%, শ্িিচাশ্�ন 
C – ১২%, শ্িিচাশ্�ন E – ৪% ও ১৬% শ্িিচাশ্�ন K েচায়ক।

রবদচানচার রস জ্চা�, য়জশ্ল, শ্সরচাপ নতশ্রয়ত ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। য়বদচানচা 
গচায়ের স�স্ত অংিই ি�্যশ্িয়ল্প ি্চাশ্নন শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এর িুয়লর রং 
বত্শ্িয়ল্প ব্বহৃত হে।

রুগ রুগ ধয়র শ্বশ্িন্ন ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে আেুয়ব্যশ্দক ওষুধ শ্হসচায়ব রবদচানচা ব্বহৃত হয়ে আসয়ে। য়বদচানচা ত্বয়কর ক্চানসচার, য়প্চায়স্টি 
ক্চানসচার, Osteoarthritis, Urinary Infection, �ধুয়�হ ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধ খুবই কচার্যকর। এেচািচা শ্নেশ্�ত রবদচানচা রখয়ল হচায়ি্যর 
শ্বশ্িন্ন স�স্চার হচাত রেয়ক রক্চা পচাওেচা রচাে। য়বদচানচা রক্ত পচাতলচা কয়র এবং রক্ত িলচািয়ল বচাধচা দূর কয়র। িয়লর বীজ শ্সশ্িশ্লস 
ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে  ব্বহৃত হে।

িচারয়ত ০.১২৫ শ্�শ্লেন রহক্টর জশ্�য়ত রবদচানচার িচাষ হে। গয়ি প্শ্ত রহক্টয়র ৯.১২ িন িল উৎপচাদন হে। ২০০৮ সচায়লর 
Pomegranate Industry Research & Development in India-র রদওেচা তে্ রেয়ক জচানচা রচাে, িচারয়ত র�চাি ১.১৪০ 
শ্�শ্লেন িন রবদচানচা উৎপন্ন হে এবং ৩৩,১৭৬ িন রবদচানচা িচারত রেয়ক শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন হে। 

িয়লর আকৃশ্ত ও রং অনুরচােী বচােচাই কয়র শ্হ�ঘয়র ৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ২ �চায়সরও রবশ্ি স�ে সংরক্ণ কয়র ররয়খ 
রবদচানচা বচাজচারজচাত করচা রচাে। শ্বয়দয়ি রবদচানচা রিতচাশ্নর জন্ কচাগয়জর িুকয়রচার আসয়নর উপর সচাদচা Corrugated Fiber 
Board-এর বচাসি ব্বহচার করচা হে। তয়ব  স্চানীে বচাজচায়র অবশ্িষ্ট িলগুশ্ল কচািু্যয়নর �য়ধ্ উপরুক্ত আসন বচা Cushioning কয়র 
বচাজচারজচাত করচা হে। িয়লর প্িশ্লত �চান, Grade-১২, ১২-A, ১২-B নম্বর বেচারচা শ্িশ্হ্নত করচা হে। 

স্চােী সম্পয়দর র�েচাদ ১৫ বের ধয়র শ্বশ্িন্ন খরি-খরিচা শ্হসচাব কয়র রদখচা রগয়ে, এক একর জশ্�য়ত রবদচানচা িচায়ষ প্ে� ৫ বেয়র 
গি লচাি ৩১ হচাজচার ২০০ িচাকচা। অষ্ট� বেয়র গি লচায়ির পশ্র�চাণ দচাঁিচাে ৬৮ হচাজচার ৮০০ িচাকচা, রচা পরবত্যী বেরগুশ্লয়ত একইিচায়ব 
িলয়ত েচায়ক। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

িচারয়ত উন্নত�চায়নর রবদচানচার জচাতগুশ্ল হল, আলচান্চা বচা িচাদশ্ক, য়ডচালকচা, কুদশ্র, কচাবুল, �ুস্চাশ্ি ররড, য়পপচার রিলড্ , স্প্চাশ্নি 
রুশ্ব, গয়ণি (GB1), G - ১৩৭, P-২৩, P-২৬, �ৃদুলচা, আরক্ত, য়জ্চাশ্ত ইত্চাশ্দ।

তে্সূরি – Glossary of Indian medicinal plants, www.fruit-crops.com, www.nhb.gov.in, www. agricultural-info.blogspot.
com, www.fecon.com, www.phytojournal.com
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শ্লিু 
পশ্রিে -

শ্লিুর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Lichi chineusis. এশ্ি Sapindaceae 
রগচায়রির শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ।

রীশুরিীয়ষ্টর জয়ন্র ২০০০ হচাজচার বের (২০০০BC) আয়গই শ্লিু িচায়ষর 
কেচা জচানচা রচাে। পৃশ্েবীর উষ্ণ ও নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ অঞ্য়ল এই গচাে 
জন্চাে। শ্িন রদয়ির দশ্ক্য়ণ গুেচাংডঙ ও িুশ্জেচান প্য়দি শ্লিুর আশ্দ 
জন্স্চান। শ্িয়ন সবয়েয়ক রবশ্ি শ্লিু উৎপন্ন হে। শ্বেতীে স্চায়ন রয়েয়ে 
িচারত। দশ্ক্ণ এশ্িেচার শ্বশ্িন্ন রদয়ি ও িচারতীে উপ�হচায়দয়ির 
শ্বশ্িন্ন রদয়ি এবং দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচা, ব্রচাশ্জল, ওয়েস্ট ইশ্ডেজ, অয়স্ট্রশ্লেচা 

এবং আয়�শ্রকচার র্চাশ্রডচা, শ্িয়েতনচা�, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, দশ্ক্ণ জচাপচান, শ্নউশ্জল্চায়ডে শ্লিুর িচাষ শুরু হয়েয়ে।

শ্লিুয়ক িয়লর রচাশ্ন বলচা হে।  উচ্চতচাে শ্লিু গচাে ১০-১৫ শ্�িচার বচা আরও রবশ্ি বি হয়ত পচায়র। শ্বশ্িন্ন জচায়তর শ্লেু গচায়ের 
আকচার ও আকৃশ্ত শ্িন্ন শ্িন্ন হয়ত পচায়র। গচায়ের কচাডে কচালয়ি ধূসর রয়ঙর হে। শ্লিু গচায়ের পচাতচা ১০-২৫ শ্�িচার লম্বচা হে। পচাতচাগুশ্ল 
ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। লম্বচা পরিচায়ক্র (Rachis) উপর একচান্তরিচায়ব বচা সচা�চান্ শ্বপরীত�ুখীিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পরিবৃয়ন্ত ২- ৮ রজচািচা 
পরিক (Leaflet) েচাকয়ত পচায়র। পরিকগুশ্ল (Leaflet) বক্রচাকচার (eliptical) বচা বলে�চাকচার (lanceolate)। লম্বচা ও িওিচাে রেচাক্রয়� 
৭.৬ -১৭ × ২.৫ -৬.৪রসশ্�। গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর ও �সৃণ হে। কশ্ি পচাতচা রগচালচাপী বচা তচা�চায়ি লচাল রয়ঙর হে। শ্লিু গচায়ের িুল 
িচাখচারুক্ত �্রীর অগ্িচায়গ দয়ডের উপর জন্চাে। জচাত অনুরচােী নয়িম্বর-এশ্প্ল �চাস পর্যন্ত শ্লিু গচায়ে িুল আসচার স�ে। িুলগুশ্ল 
খুব রেচাি সবুজচাি হলুদ বচা বচাদচাশ্� হলুদ বয়ণ্যর হে। িুয়লর পুংয়কিয়রর সংখ্চা ৪শ্ি। �্রীদয়ডের শ্নয়ির শ্দয়কর িুলগুশ্ল পুরুষ 
িুল, শ্বেতীে ধচায়পর িুলগুশ্ল উিশ্লঙ্গ িুল শ্কন্তু ত্ী িুয়লর িশ্ররি শ্বশ্িষ্ট। উপয়রর স্তয়রর িুলগুশ্ল অপশ্রণত উিশ্লঙ্গ বচা শ্কেুিচা 
পুরুষ প্কৃশ্তর হে। �্রীয়ত অবশ্স্ত িুয়লর �য়ধ্ �চারি ২০% িুল িয়লর জন্ শ্দয়ত সক্�। শ্লিু সরস প্কৃশ্তর িল। রচা িুল 
আসচার পর রেয়ক ৮০-১১২ শ্দয়ন পশ্রণত হে। িয়লর আকচার রগচাল বচা শ্ডম্বচাকৃশ্ত হয়ত পচায়র। িলগুশ্ল পচাকয়ল রগচালচাপী বচা লচাল 
বয়ণ্যর হে। িয়লর আবরণ অ�সৃণ, কচাঁিচাকচাঁিচা �য়তচা, খসখয়স। িয়লর রখচাসচাশ্ি সহয়জই েচাশ্িয়ে সুগন্রুক্ত, শ্�শ্ষ্ট, রসচায়লচা সচাদচা 
আবরণিচা আ�রচা রখয়ে েচাশ্ক। এখন শ্বশ্িন্ন উন্নত জচায়তর শ্লিু িচাষ করচা হে, রচার বীয়জর আকচার অত্ন্ত রেচাি এবং িচাঁয়সর 
পশ্র�চাণও অয়নক রবশ্ি। এই জচায়তর িল উৎকৃষ্ট ও দচা�ী। িচািকচা িয়লর স্চাদ ও গন্ সব স�ে রবশ্ি েচায়ক। 

১২৫-২০০ রসশ্� বৃশ্ষ্টপচাত রুক্ত  উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল শ্লিু িচাষ িচাল হে। তুষচারপচাত হে এ�ন জচােগচা শ্লিু িচায়ষর পয়ক্ িচাল নে।  
দীঘ্য গ্ীষ্মকচাল, বৃশ্ষ্টপচাত ও আদ্্যতচার আশ্ধক্ শ্লিু িচায়ষর উপরুক্ত। শ্লিু আদ্্য নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ অঞ্য়ল িচাল হে। স�তল রেয়ক রেয়ক 
৮০০ শ্�িচার উচ্চ জশ্�য়ত শ্লিু গচাে জন্চাে। শ্কন্তু ৮০০ শ্�িচায়রর ক� উচ্চতচার জশ্�য়ত শ্লিু রবশ্ি িচাল হে।  তুষচারপচাত, শুষ্ 
গ্ীষ্মকচাল শ্লিু িচায়ষর পয়ক্ ক্শ্তকচারক। পরচাগসংয়রচায়গর পরপর পর্যচাপ্ত বৃশ্ষ্টপচাত বচা জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে। তচাপ�চারিচা শ্লিু গচায়ের 
িুল উৎপচাদনয়ক িীষণিচায়ব প্িচাশ্বত কয়র। তচাপ�চারিচার তচারতয়�্ শ্লিু গচায়ের অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ রবশ্ি হে, শ্কন্তু িুয়লর বৃশ্দ্ধ কয়� রচাে। 
শ্িন এবং িচারত ররয়হতু শ্নরক্য়রখচার ১৫-৩০ শ্ডগ্ী উতির অক্য়রখচার �য়ধ্ অবশ্স্ত তচাই এই দুশ্ি রদয়িই উষ্ণ জলবচােু ও ক্রচান্তীে 
উষ্ণ জলবচােুর প্িচাব লক্্ করচা রচাে। তচাই রদয়ির শ্বশ্িন্ন জচােগচার জশ্�র উচ্চতচা ও তচাপ�চারিচার তচারত�্ ঘয়ি। পচাহচািী অঞ্য়লর 
অয়নক প্কচার শ্লিু গচায়ে ক� তচাপ�চারিচার কচারয়ণ শ্কেুই হে নচা। আবচার ঠচাডেচা সহ্ করয়ত পচারচা হচাশ্ড্য নচা�ক জচায়তর গচায়ে শ্লিু 
হয়লও, তচা খুব িক হে। তচাই তচাপ�চারিচার রহরয়িয়র পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন জচােগচাে প্শ্ত বের শ্লিুর উৎপচাদন ক�- য়বশ্ি হয়ে েচায়ক। 
পশ্চি�বয়ঙ্গ িীতকচায়লর তচাপ�চারিচা ১০-১৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর কচােচাকচাশ্ে েচাকয়ল ১০০% �ুকুল জন্চাে। ২০-২৫ শ্ডগ্ী ও ৩০-৩৫ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে শ্লিুর �ুকুল জন্চাে নচা। পশ্রবয়ত্য পরি- �ুকুল উৎপন্ন হে। িল জন্চায়নচার আয়গ বচা �ুকুল আসচার আয়গ 
৬ সপ্তচাহ ধয়র ১৫/১০ শ্ডগ্ী – ২০/১৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা বচা তুষচারপচাত ঘিয়ল শ্লিুর িুল নষ্ট হয়ে রচাে। এ�নশ্ক রেচাি 
গচাে �য়রও রচাে।

উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত অল্প অম্ল প্কৃশ্তর নজব পদচাে্যপূণ্য �চাশ্িয়ত শ্লিু িচাল জন্চাে। ৬-৭ PH-এর উব্যর গিীর পশ্ল�চাশ্িয়ত ও শুষ্ 
তচাপ�চারিচার বচাশ্ল �চাশ্িয়ত, কচাদচা�চাশ্ি (রদচাঁেচাি) শ্লিু িচায়ষর উপরুক্ত। ১.২৫ শ্�িচার গিীরতচা শ্বশ্িষ্ট সচা�চান্ অম্ল �চাশ্ি বচা শ্নরয়পক্ 
�চাশ্ি শ্লিু গচায়ের পয়ক্ রবশ্ি িচাল। শ্লিুর �ূল (Root) একপ্কচার Mycorrhizal fungi-র সয়ঙ্গ শ্�য়েচাজীবী স�বিয়ে রবয়ি ওয়ঠ। 
ওই েরিচাকশ্ি শ্লিু গচায়ের পুশ্ষ্ট ও বৃশ্দ্ধর সহচােক।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ -

প্চাে ১১ প্কচার র�ৌ�চাশ্ে, �চাশ্ে, শ্পপঁয়ি, য়বচালতচা শ্লিু গচায়ের পরচাগসংয়রচাগকচারী পতঙ্গ। তয়ব Apts cerena, A. dorsata, A. 
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florea ৭৮%  পরচাগসংয়রচাগ (pollination) ঘিচাে। �ুকুল আসচার আয়গ ২০-২৫ 
বচাসি র�ৌ�চাশ্ে এক রহক্টর জশ্�র শ্লিু পরচাগসংয়রচায়গর (pollination) পয়ক্ 
উপরুক্ত। য়�ৌ�চাশ্েরচা সকচাল ৬-১১িচার �য়ধ্ �ধু সংগ্হ করয়ত আয়স। �চারি 
১-২.৫% িুল রেয়ক িল জন্চাে।

�চারি এক সপ্তচায়হর �য়ধ্ শ্লিু বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা নষ্ট হয়ে রচাে। আবচার 
বীয়জর গচাে রেয়ক পেন্ �য়তচা গুয়ণর শ্লিু পচাওেচা রচায়ব শ্কনচা তচারও শ্নচিেতচা 
েচায়ক নচা । এেচািচা বীয়জর গচাে রেয়ক িল রপয়ত ৫-১২ বের অয়পক্চা করয়ত 
হে। বীয়জর গচাে নতশ্রই করচা হে, য়জচািকলয়�র Rootstock শ্হসচায়ব ব্বহচায়রর 
জন্। উৎকৃষ্ট গুণ�চায়নর গচায়ের ডচায়ল গুশ্িকল� রবঁয়ধ কল� নতশ্র কয়র শ্লিু িচাষ 
সবয়িয়ে জনশ্প্ে। শ্নব্যচাশ্িত গচায়ের ২-৩ রসশ্� র�চািচা এবং ৩০-৬০ রসশ্� লম্বচা 
সুস্ ডচায়ল কল� বচাঁধচার জন্ শ্নব্যচািন করচা হে। উক্ত ডচায়লর রগচািচার শ্দয়ক একিু 
রেয়ি েচাল রকয়ি তচারপর �ূল বচা শ্িকি উৎপন্নকচারী হরয়�চান IBA ৫০০ PPM 
লচাশ্গয়ে নজবসচার আর নচারয়কচাল  রেচাঁবিচা শ্দয়ে রঢয়ক পশ্লশ্েন কচাগজ শ্দয়ে 
িচালিচায়ব জশ্িয়ে রবঁয়ধ রচাখচা হে।  

কলয়�র গুশ্িয়ত শ্নেশ্�ত জল শ্দয়ল গুশ্িয়ত শ্িকি উৎপন্ন হয়ত েচাকয়ব। ১০০ শ্দয়ন উপরুক্ত কল� নতশ্র  হয়ে রচাে এবং গচাে 
রেয়ক রকয়ি পশ্লশ্েন ব্চায়গ নচাস্যচারী প্লয়ি লচাশ্গয়ে েচােচারুক্ত স্চায়ন রত্ন কয়র বি কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে।

এেচািচাও অন্ পদ্ধশ্তয়ত গুশ্িকল� নতশ্র করচা হে। শ্িয়ন শ্বশ্িন্নিচায়ব গুশ্িকল� নতশ্র শ্নয়ে পরীক্চা-শ্নরীক্চা িলয়ে। গুশ্িকল� করচার 
৯২ প্কচার পশ্রবত্যন (Modification) শ্লশ্পবদ্ধ করচা হয়েয়ে। উন্নত পদ্ধশ্তয়ত ৬ সপ্তচায়হর �য়ধ্ কলয়�র শ্িকি উৎপন্ন কয়র 
নচাস্যচারী container (plastic bag)-এ ররচাপণ করচা সম্ভব হয়চ্ছ। গচায়ের ডচালয়ক রবঁশ্কয়ে �চাশ্িয়ত রঠশ্কয়ে শ্িকি উৎপন্ন কয়র 
কল� নতশ্র অয়নক শ্দয়নর পুরয়নচা পদ্ধশ্ত।  

পচাহচািী শ্লিু গচায়ের িচারচা (Rootstock) বচাশ্নয়ে তচার সয়ঙ্গ উৎকৃষ্ট �চায়নর শ্লিু গচায়ের ডচায়লর রজচািকল� কয়র ররচাপণ কয়রও শ্লিুর 
িচাষ করচা সম্ভব। রশ্দও রজচািকলয়�র িচারচা নচাস্যচারীয়ত ২ বের ধয়র রয়ত্ন রচাখচার পর ররচাপণ করচা সম্ভব হে। কলয়�র গচায়ে ২-৫ 
বেয়রর পর রেয়ক িল উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে। 

Stooling পদ্ধশ্তয়ত িচারয়ত বত্য�চায়ন খুব ক� খরয়ি উন্নত�চায়নর ৮১-৮২% survival- plant নতশ্র করচা হয়চ্ছ। য়রখচায়ন গুশ্িকলয়� 
নতশ্র িচারচার survival Rate ৪০-৫০%। শ্লিু গচায়ের গুশ্িকল� শ্নয়েও অয়নক modification করচা হয়েয়ে। শ্লিু গচায়ে গ্চািশ্িং  
করচা খুব অসুশ্বধচাজনক। তচাই শ্লিু গচায়ের গ্চািশ্িং জনশ্প্ে নে। 

রর গয়ত্য িচারচা ররচাপণ করচা হে সচার-�চাশ্ি শ্দয়ে িশ্ত্য কয়র তচা ২ সপ্তচাহ রিয়ল রচাখয়ত হে।  অয়ক্টচাবর �চায়স একবচার, য়িব্রুেচাশ্র-�চাি্য 
�চায়স একবচার, জুন-জুলচাই �চায়স আর একবচার সচার প্য়েচাগ কয়র রেচারে পশ্রির্যচা কয়র ২-২.৫ বের ধয়র গচােশ্ি বি করয়ত হে। 
এরপর গচােশ্িয়ক �চাশ্ির উপয়র ১০ ইশ্ঞ্ রেয়ক ১ িুি কচাডে ররয়খ রকয়ি রিলয়ত হয়ব। কচািচা কচায়ডের রগচািচা রেয়ক অয়নকগুশ্ল নতুন 
ডচাল উৎপন্ন হয়ব। ডচালগুশ্লর একশ্ি বচায়দ বচাশ্কগুশ্ল রগচািচার শ্দয়কর েচাল শ্রং (Ring) আকচায়র তুয়ল শ্িকি উৎপচাদনকচারী হরয়�চান 
(IBA ২৫০০ ppm) প্য়েচাগ কয়র ১০ শ্দন রিয়ল ররয়খ িচারচাগুশ্লর রগচািচাে ১০-১৫ রসশ্� উঁিু কয়র �চাশ্ি রঢয়ক শ্দয়ত হয়ব। এরপর 
২ �চায়সর �য়ধ্ শ্িকি উৎপন্ন হয়ে রচায়ব। তখন িচারচাগুশ্লয়ক রকয়ি আলচাদচা কয়র এক বের নচাস্যচারীয়ত রত্ন সহকচায়র েচােচাে ররয়খ 
পয়র অন্রি ররচাপণ করচা হে। 

শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে আগচােচা �ুক্ত কয়র জশ্�য়ত নজবসচার প্য়েচাগ কয়র রিয়ল রচাখয়ত হয়ব। 
তচারপর �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ স�চান করয়ত হে। 

জশ্�য়ত গচােগুশ্ল বি হয়লও ররন সশ্ঠকিচায়ব সূয়র্যর আয়লচা পচাে তচা �চােচাে ররয়খ িচারচা ররচাপণ করচা হে। ৮ × ১০ শ্�িচার দূরয়ত্ব সচাশ্র 
ও দুশ্ি গচায়ের �য়ধ্ দূরত্ব বজচাে ররয়খ িচারচা ররচাপণ করচা হে। িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ ১ × ১ × ১ শ্�িচার আেতয়ন গত্য কয়র প্শ্ত 
গয়ত্য ২০-২৫ রকশ্জ নজবসচার বচা রগচাবর সচার, ২ রকশ্জ হচায়ির গুঁয়িচা ও ৩০০ গ্চা� পিচাি জল শ্দয়ে রিয়ল রচাখয়ত হে। শ্লিু গচায়ের 
�ূল বচা শ্িকয়ির সয়ঙ্গ একপ্কচার েরিচায়কর শ্�য়েচাজীবীতচা রয়েয়ে। তচাই পুরয়নচা গচায়ের রগচািচা রেয়ক এক ঝুশ্ি কয়র পুরয়নচা �চাশ্ি 
ওই গয়ত্য শ্দয়ে রদওেচা হয়ল িচাল। এরপর অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চায়স বচা বষ্যচার পর গয়ত্যর �চাঝখচায়ন শ্লিু গচাে ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। 

পশ্রির্যচা -

কচালতবিচাখী বচা ঝয়ির হচাত রেয়ক শ্লিু গচােয়ক রক্চা করয়ত জশ্�র িচারশ্দয়ক Wind breaker শ্হসচায়ব বি বি গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত 
পচায়র। এয়ক্য়রি আ�, ইউক্চাশ্লপিচাস, জচা� প্িৃশ্ত গচাে উপরুক্ত হয়ত পচায়র। 
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িচারচা লচাগচায়নচার পর িচারচার িচারপচায়ি Sesbania-র বীজ বপন কয়র 
রবিচা নতশ্র করয়ল, য়ঝচায়িচা হচাওেচার পচািচাপচাশ্ি তচা িিচা ররচায়দর হচাত 
রেয়কও গচােগুশ্লয়ক রক্চা কয়র। 

�চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী �চায়ঝ�য়ধ্ রসয়ির ব্বস্চা করয়ত হয়ব। �চাশ্ি 
শুষ্ েচাকয়ল বচা গ্ীয়ষ্ম ৪বের বেয়সর গচায়ে সপ্তচায়হ একবচার রসি 
রদওেচার প্য়েচাজন। সচার প্য়েচায়গর পর রসি রদওেচা অত্ন্ত জরুশ্র। 
পশ্রণত বচাগচায়ন গচায়ে িল ধরচার পর রসি রদওেচা প্য়েচাজন, এয়ত 
িয়লর বৃশ্দ্ধ ও গুণগত �চান িচাল হে।  

নতুন ররচাপণ করচা গচায়ে সচার প্য়েচাগ নচা করচাই বচাঞ্ছনীে। তজবসচার 
প্য়েচাগ কয়র ররচাপয়ণর পর রকবল�চারি শ্নেশ্�ত জল রদওেচাই প্চােশ্�ক 
কচাজ। তয়ব গচাে লচাগচায়নচার ২ সপ্তচাহ পয়র প্শ্ত গচায়ের রগচািচাে ৫০ গ্চা� DAP সচার প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। এরপর প্শ্ত ২ �চাস অন্তর 
DAP প্য়েচাগ কয়র ররয়ত হয়ব। 

পয়র িচারচা গচােশ্ি রখন সয়তজ হয়ে রবয়ি উঠয়ব, তখন গচায়ের রগচািচার রেয়ক শ্কেুিচা দূরত্ব বজচাে ররয়খ রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ 
করচা উশ্িত। সচাধচারণত রখচাল ও পচাঁক �চাশ্ি গচায়ের রগচািচাে প্য়েচাগই রয়েষ্ট। শ্কন্তু বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব উৎপচাদয়নর জন্ জশ্�র উব্যরতচা 
সচায়পয়ক্ ও গচায়ের বেস ও আকচার অনুরচােী প্শ্ত গচায়ে বেয়র দু’বচার সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। পিচাি সচার ১.৩৬ রকশ্জ , িসয়িি 
৪৫৪ গ্চা�, ৪৫৪ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, িুন ৩৪০ গ্চা� ও ২২৮ গ্চা� �্চাগয়নশ্সেচা� েচায়ক। 

রিব্রুেচাশ্র – �চাি্য �চায়স নজবসচার, সুপচার িসয়িি এবং পিচাি, ২ বচা৩  শ্কশ্স্তয়ত বচা রিব্রুেচাশ্রর �চায়ঝ নচাইয়রেচায়জন,  শ্জঙ্ক ও শ্জঙ্ক 
সচালয়িি িল পচাকচার স�ে গচাে প্শ্ত ৫০ গ্চা� বচা ০.২%  জয়ল গুয়ল শ্ডয়সম্বর �চায়স রপ্ করয়ত হয়ব। য়বচারয়নর ঘচািশ্ত পূরণ 
করচার জন্ ৫০-৬০ গ্চা� boric acid  জুন �চায়স বচা রখন অন্ সচার প্য়েচাগ করচা হয়ব তচার সয়ঙ্গও প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

সচাধচারণিচায়ব শ্লিু গচায়ের ডচাল েচাঁিচার প্য়েচাজন হে নচা। িল পচািচার স�ে িয়লর রেচাকচার অয়নকিচা শ্পেন রেয়ক ডচাল রকয়ি িল 
রতচালচা বচা পচািচা হে। এই স�ে তচাই স্চািচাশ্বক কচারয়ণই শ্কেুিচা ডচাল েচাঁিচাই হয়ে রচাে।

শ্লিু িচায়ষর জশ্�য়ত শ্লিু গচাে ররচাপয়ণর পর কয়েক বের গচােগুশ্লর িচাঁকচা জচােগচাে শ্িম্বয়গচায়রির গচাে রর�ন, য়খসচাশ্র, �িরশুশ্ি, 
শ্বনস্ , িচাক-সবশ্জ, আনচারস, য়েচালচা প্িৃশ্ত অল্প শ্দয়নর িসল িচাষ কয়র উৎপচাদনহীন বেরগুশ্লয়ত শ্কেু আশ্ে্যক লচাি সম্ভব। 

শ্লিু গচায়ে িুল আসচা বচা �ুকুল ধরচা সুশ্নশ্চিত করয়ত এবং িুল আসয়ল িুল রচায়ত খয়স রচাে তচার জন্ হরয়�চান রপ্ করচা বচাশ্ণশ্জ্ক 
িচাষয়ক লচািজনক করচার রক্য়রি একশ্ি অত্ন্ত জরুশ্র পশ্রির্যচা। অয়ক্টচাবর-শ্ডয়সম্বর �চায়স অশ্সিন ও অন্শ্কেু হরয়�চান রর�ন, Ethrel 
@১৫০ PPM, নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স Ethrel @ ৪০০ PPM �চায়স দু’বচার, আবচার অগচাস্ট – রসয়টেম্বয়রর শ্বেতীে সপ্তচায়হ প্চােশ্�ক 
িচাখচাগুশ্লর ডগচাে এই হরয়�চান রপ্ কয়র সিলিচায়ব িুল রিচািচায়নচা বচা �ুকুল আসচা সুশ্নশ্চিত করচা রচাে। গচায়ের কচায়ডে ও গচায়ের 
ডচায়ল Girdling  কয়র রবশ্ি িল উৎপচাদন করচা সম্ভব। শ্কন্তু প্শ্ত বের এই পদ্ধশ্তয়ত গচায়ের প্িুর ক্শ্তর সম্ভচাবনচা েচায়ক।

িল ধরচার পর শ্বশ্িন্ন জচায়তর গচায়ের কশ্ি িল ঝয়র পিচা বচা খয়স পিচার হচার শ্বশ্িন্ন রকয়�র হে। প্শ্তকূল জলবচােু, হরয়�চায়নর 
�চারিচার ঘচািশ্ত বচা ররচাগয়পচাকচার কচারয়ণ িল ঝয়র পয়ি রচাে।  এেচািচা কশ্ল িুয়নর সয়ঙ্গ শ্জঙ্ক সচালয়িি শ্�শ্িয়ে এক সপ্তচাহ অন্তর 
রপ্ করয়ল এবং রসি শ্দয়ে �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র রচাখয়ল িল ঝয়র রচাওেচা ক�চায়নচা রচাে। কচাডেশ্েদ্কচারী এবং গচায়ের েচাল খচাওেচা 
রপচাকচা শ্লিু গচায়ের ক্শ্ত কয়র। 

প্চাে সব্যরিই শ্লিু গচায়ের পচাতচায়ত রর রপচাকচা আক্র�ণ কয়র তচা হল, erinose (Aceria Litchii)। পচাতচাগুশ্ল র�চািচা হয়ে কুঁিয়ক নষ্ট 
হয়ে রচাে। পচাতচার শ্নয়ির শ্দয়ক উয়লর �য়তচা বচাদচাশ্� রয়ঙর স্তর গঠন কয়র। 

Dudua aprobola-এর আক্র�য়ণ পচা্চায়বর স�স্ত শ্লিু গচায়ের ক্শ্ত হওেচার নশ্জর রয়েয়ে। শ্িয়ন Sting bug (Tessoralonea 
Papillosa) নচা�ক রিচাষক রপচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। গচায়ের ডচাল ঝচাঁশ্কয়ে রপচাকচাগুশ্লয়ক �চাশ্িয়ত রিয়ল রকয়রচাশ্সন রতল 
শ্দয়ে র�য়র রপচাকচার আক্র�ণ শ্নে্রিণ করচা হে। �চাকি জচাতীে রপচাকচা এবং কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা শ্লিু গচায়ের সবয়িয়ে ক্শ্ত কয়র। 
রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স এবং রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স রখন নতুন িচাখচা-প্িচাখচা জন্চাে তখন ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ রবশ্ি হে।

কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত ০.০১% Cypermethrin  এক সপ্তচাহ অন্তর দু’বচার রপ্ করচা ররয়ত পচায়র।  

িচারয়তর রকচােচাও শ্লিু গচায়ে েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর নশ্জর রনই। তয়ব িয়লর পিনয়রচাগ রুখয়ত রর রকচানও েরিচাকনচািক রপ্ করচা 
রচাে। তয়ব িল রতচালচার ২০ শ্দন আয়গ রকচানও ওষুধ রপ্ করচা গচায়ের স্চায়স্্র পয়ক্ ক্শ্তকর।

শ্লিু গচায়ে fruit cracking ও fruit dropping, এই দু’ধরয়নর িরীরবৃশ্তিে ররচাগ রদখচা রচাে।  এই দুই প্শ্তবন্কতচাে িয়লর 
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গুণ�চান ও উৎপচাদয়ন িীষণ ক্শ্ত হে। জশ্�য়ত আদ্্যতচার অিচাব িল রিয়ি রচাওেচার প্ধচান কচারণ। তচাই জশ্�য়ত িল ধরচার পর 
আদ্্যতচা পরখ কয়র রসি রদওেচা ও িল ধরচার পর ১০ শ্দন অন্তর ২০ PPM NAA  পচাতচাে রপ্ করয়ত হে। য়সি রদবচার সচায়ে 
২০% DASM  শ্তনশ্দন অন্তর র�-জুন �চায়স প্য়েচাগ কয়র এই  ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা হে। এেচািচা ০.৪% রবচাশ্রক অ্চাশ্সড রপ্ 
করয়ল িচাল।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত র�-জুন �চায়স শ্লিু গচাে রেয়ক িল সংগ্হ করচা হে এবং রকচানও পূণ্যবেস্ গচাে রেয়ক বেয়র ৪০-১০০ রকশ্জ পর্যন্ত শ্লিু 
পচাওেচা ররয়ত পচায়র। গুশ্িকলয়�র গচাে ২-৫ বেয়রর �য়ধ্ িল রদওেচা শুরু কয়র। শ্লিু গচাে ১০০ বেয়রর রবশ্ি স�ে ধয়র িল 
শ্দয়ত পচায়র।

রবশ্িরিচাগ শ্লিুই গচাে রেয়ক রপয়ি রখচাসচা েচাশ্িয়ে িল শ্হসচায়ব খচাওেচা হে। আইসক্রী�, ফু্িজুস (িয়লর সরবত), শ্লিুর শ্পউশ্র 
প্িৃশ্ত নতশ্রয়ত শ্লিু ব্বহচার করচা হে। শ্লিুর িচাঁস শ্িনজচাত কয়র শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন করচা হে।

১০০ গ্চা� শ্লিুয়ত ৬৩-৬৪ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৮১.৯ – ৮৪.৩৩% জল, ০.৬৮  -১.০ গ্চা� রপ্চাশ্িন,০.৩ – ০.৫৮ গ্চা� ি্চাি, 
১৩.৩১–১৬.৪ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ০.২৩-০.৪ খচাদ্তন্তু, ০.৩৭–০.৫ কচাব্যন অ্চাি, ৮.১০ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, ৩০–৪২ শ্�শ্লগ্চা� 
িসিরচাস, ০.৪ শ্�শ্লগ্চা� আেরন, ১৭০ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা�, ২৮ �চাইয়ক্রচাগ্চা� শ্েেচাশ্�ন, ০.৪ শ্�শ্লগ্চা� শ্নয়কচাশ্িন অ্চাশ্সড, ০.০৫ 
শ্�শ্লগ্চা� রচাইয়বচা্্চাশ্িন ও ২৪-৬০শ্�শ্লগ্চা� অ্চাসকরশ্বক অ্চাশ্সড েচায়ক। 

শ্বশ্িন্ন জচায়তর শ্লিুর খচাদ্গুণ শ্বশ্িন্ন হয়ে েচায়ক। সচাধচারণিচায়ব িচাল জচায়তর শ্লিুয়ত িক্যরচা, শ্িিচাশ্�ন B1  (Riboflavin) , শ্িিচাশ্�ন 
C েচািচাও ০.৭% রপ্চাশ্িন, ২.২৫% িচাইবচার, ০.২১% ক্চালশ্সেচা�,  ০.৩১% িসিরচাস, ০.০৩% আেরন ও ক্চায়রচাশ্িন েচায়ক। শ্লিু 
িয়লর রেয়ক শ্লিু শুকয়নচা শ্িনচায়দর কচায়ে রবশ্ি শ্প্ে। শ্লিু রেয়ক �দ নতশ্রও হে।

পৃশ্েবী শ্বশ্িন্ন রদয়ির �য়ধ্ ররখচায়ন ২৮% শ্লিু রিতচাশ্ন কয়র দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচা, েচাইল্চাডে কয়র ২৫%, শ্িন ২৫% শ্লিু রিতচাশ্ন কয়র, 
রসখচায়ন রদিীে বচাজচায়র অসম্ভব িচাশ্হদচা েচাকচার কচারয়ণ িচারত �চারি ১% শ্লিুই শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন করয়ত পচায়র। পৃশ্েবীয়ত সবয়িয়ে 
রবশ্ি শ্লিু হে শ্িয়ন। িচারয়তর স্চান শ্বেতীে। য়দয়ির ৬.১ হচাজচার রহক্টর জশ্�য়ত শ্লিু িচাষ হে। জচাতীে উদ্চান প্শ্তপচালন দিতয়রর 
শ্হসচাব অনুরচােী, িচারয়তর �য়ধ্ সবয়িয়ে রবশ্ি শ্লিু িচাষ হে শ্বহচায়র। তচারপয়রই রয়েয়ে পশ্চি�বঙ্গ। শ্বহচায়র  ২৭.৭ হচাজচার রহক্টর 
জশ্�য়ত আর পশ্চি�বয়ঙ্গ ৫.৯ হচাজচার রহক্টর জশ্�য়ত শ্লিুর িচাষ হে। শ্বহচায়র উৎপচাদন ২২১.৭ হচাজচার র�শ্রেক িন (গয়ি প্শ্ত রহক্টয়র 
৮ র�শ্রেক িন) এবং পশ্চি�বয়ঙ্গ উৎপচাদন ৬১.৪ হচাজচার র�শ্রেক িন ( গয়ি ১০.৫ র�শ্রেক িন প্শ্ত রহক্টয়র)। 

প্চাশ্ন্তক কৃষয়করচা উৎপচাশ্দত শ্লিু ঝুশ্িয়ত বচা কচািু্যয়ন কয়র গচায়ের পচাতচা বচা শুকয়নচা পচাতচার আবরয়ণ রঢয়ক স্চানীে বচাজচায়র শ্নয়ে শ্গয়ে 
খুিয়রচা দয়র শ্বশ্ক্র কয়রন বচা পচাইকচাশ্র শ্বয়ক্রতচায়দর কচায়ে শ্বশ্ক্র কয়র রদন। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্ক িচায়ষ অশ্ধকচাংি রক্য়রিই িসল রতচালচার 
আয়গ কৃষক তচার পুয়রচা জশ্�র শ্লিু গচাে শ্লয়জ শ্দয়ে রদন অেবচা রকচানও কন্টচাক্টরয়ক শ্দয়ে রদন (শ্বশ্ক্র কয়র রদন)। এরপর ওই 
কনরেচাক্টর িসল তুয়ল তচা বচােচাই ও প্চাশ্কং কয়র পচাইকচাশ্র শ্বয়ক্রতচার কচায়ে রবয়ি রদন। পচাইকচাশ্র শ্বয়ক্রতচার হচাত রেয়ক ওই শ্লিু 
কশ্�িন এয়জন্ট, স্টশ্কস্ট ও খুিয়রচা শ্বয়ক্রতচার হচাত ঘুয়র আ�চায়দর কচায়ে আয়স। 

জচাতীে উদ্চান প্শ্তপচালন দিতয়রর শ্হসচাব বলয়ে, এক একর জশ্�য়ত শ্লিু িচাষ করয়ত র�চাি খরি হে ১ লক্ ৫০ হচাজচার িচাকচা। 
৫ বেয়র ওই জশ্� রেয়ক র�চাি লচায়ির পশ্র�চাণ দচাঁিচায়ব ১ লক্ ৭৮ হচাজচার িচাকচা। অে্যচাৎ প্শ্ত বেয়র ওই জশ্� রেয়ক শ্লিু িচায়ষ 
আনু�চাশ্নক লচাি হয়ব ৩৫ হচাজচার ৬০০ িচাকচা।   

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ একচাশ্ধক জচায়তর শ্লিুর িচাষ হয়ে েচায়ক। শ্বহচার ও ঝচািখয়ডে China, Deshi, Purbi, Early & Late 
Bedena, Mclean, Muzzaffarpur, Rose Scented, Shahi ও Kasba, ওশ্িিচাে Muzzaffarpur, Bombai ও China, 
পচা্চাব ও হশ্রেচানচাে Saharanpur, Dehradun, Calcuttia, Muzzaffarpur, Seedless(Late) ও Rose Scented, উতিরচাঞ্য়ল 
Rose Scented, Calcuttia ও Early & Late Seedless, উতিরপ্য়দয়ি Seedless Early, Seedless Late, Early Large 
Red, Late Large Red, Calcutta, Rose Scented ও Dehradun, পশ্চি�বয়ঙ্গ Muzzaffarpur, China, Deshi, Purbi, 
Elachi Early, Elachi Late, Bombai, Goothi, Bedana, Potee ও  Kalyani Selection  

এেচািচা িচায়ষর নবশ্িয়রি্ররর কচারয়ণ শ্বশ্িন্ন স্চানীে জচায়তর শ্লিু নতশ্র হয়েয়ে।  য়র�ন,  য়বচাম্বচাই, �ুজফ্ িরপুর, য়দরচাদুন, িচাহী, িচােনচা, 
কসবচা, য়রচাজ রসয়ন্টড, ইলচাশ্ি ও পূশ্ব্য। আসয়ল িচারয়ত শ্বশ্িন্ন জচায়তর শ্লিুর িচায়ষর কেচা রিচানচা রচাে। তয়ব হেয়তচা একই জচায়তর 
শ্লিুই শ্বশ্িন্ন জচােগচাে শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। 

তে্সূরি – www.nhb.gov.in
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আতচা
পশ্রিে –

আতচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Annona squamosa , এশ্ি Annonaceae  
রগচায়রির উশ্দ্দ। 

আতচা গচায়ের প্কৃত জন্স্চান রকচােচাে তচা জচানচা রচােশ্ন। তয়ব �য়ন করচা 
হে, ওয়েস্ট ইশ্ডেজ রেয়ক শুরু কয়র র�শ্সিয়কচা হয়ে দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচা, 
উতির আয়�শ্রকচা ও পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর রদিগুশ্লয়ত এর 
প্সচার ঘয়ি। আবচার এ�নও �য়ন করচা হে, িচারত বচা �ধ্ আয়�শ্রকচা 
শ্েল আতচার আশ্দ জন্স্চান। সম্ভবত ১৫৯০ সচায়ল িচারয়ত পতু্যগীজরচা 
এই আতচা গচাে ররচাপণ কয়রশ্েয়লন। রচা ধীয়র ধীয়র রগচািচা রদয়ি প্চাকৃশ্তক 
উশ্দ্দ রূয়প েশ্িয়ে পয়ি। সকয়লর কচায়ে আতচা অশ্ত শ্প্ে একশ্ি িল।

ইংয়রশ্জয়ত আতচায়ক Custard apple বয়ল। শ্হশ্ন্য়ত আতচায়ক সীতচা 
িল বচা সরীিচা বয়ল। �শ্ণপুরীরচাও এয়ক ওই একই নচায়� ডচায়ক। 
অস�ীেচা িচাষচাে আতচায়ক কচাতচাল, তচাশ্�ল ও রতয়লগু িচাষচাে রেচাক্রয়� 

সীতচা িল� ও সীতচা িয়লসু বয়ল। বচাংলচাে এই িল আতচা নচায়�ই পশ্রশ্িত। 

আতচা গচাে রেচাি আকৃশ্তর ও গুল্ম জচাতীে উশ্দ্দ। িীতকচায়ল এই গচায়ের পচাতচা ক�-য়বশ্ি ঝয়র রচাে। তচাই এয়ক পণ্যয়�চািী বচা 
অধ্য-পণ্যয়�চািী উশ্দ্দও বলচা হে। গচােশ্ি উচ্চতচাে ৩-৬ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের উপর ডচালপচালচাগুশ্ল এয়লচায়�য়লচািচায়ব জন্চাে। 
পচাতচাগুশ্ল িচাখপ্িচাখচাে একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্কেুিচা আেতচাকচার, তদয়ঘ্য্-প্য়স্ ৫-১৫ রসশ্� X ২-৫ রসশ্� হয়ত 
পচায়র। পচাতচাগুশ্ল হচালকচা সবুজ রয়ঙর হে। এই গচায়ে পচাতচা ররচা�রুক্ত হে এবং পচাতচাে একপ্কচার গন্ েচায়ক। িচাখচাগুশ্লয়ত পচাতচার 
শ্বপরীত শ্দক রেয়ক একশ্ি কয়র বচা একসয়ঙ্গ ২-৪শ্ি �শ্লন হলুদ বচা সবুজ হলুদ রয়ঙর িুল জন্চাে। িুলগুশ্ল উিশ্লঙ্গ, ২.৫ -৩.৫ 
রসশ্� ব্চায়সর। িুয়ল ৬শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। বচাইয়রর রং সবুজ ও শ্িতরিচা ক্রী� রয়ঙর হে।  িুলগুশ্ল বৃন্তরুক্ত ও শ্নয়ির শ্দয়ক ঘণ্টচার 
�য়তচা ঝুয়ল েচায়ক, কখনও সমূ্পণ্য প্সু্শ্িত হে নচা অে্যচাৎ পচাপশ্িগুশ্ল পুয়রচািচা রখচায়ল নচা। পচাপশ্িগুশ্ল পুরু, িুল শ্�শ্ষ্ট গন্রুক্ত। 
বচাইয়রর ৩শ্ি পচাপশ্ির শ্িতয়র আঁয়ির �য়তচা আরও ৩শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। পচাপশ্ির শ্িতর শ্দয়ক লচালয়ি-য়বগুনী রেচাপ রদখচা রচাে। 

আতচা গচায়ের িলশ্ি ররৌশ্গক প্কৃশ্তর , গি্যদয়ডের উপর অবশ্স্ত প্শ্তশ্ি শ্ডম্বচাণু শ্নশ্ষক্ত হয়ে বহু সংখ্ক িল গি্যচািয়ের �য়ধ্ বৃশ্দ্ধ 
রপয়ে ররৌশ্গক প্কৃশ্তর িলশ্ি নতশ্র হে। িলগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার বচা রগচালচাকচার হয়ে েচায়ক। অশ্ধকচাংি রক্য়রি িয়লর বচাইয়রর ত্বকশ্ি 
সবুজ রয়ঙর হে। িলত্বক উঁিু-শ্নিু ও অ�সৃণ প্কৃশ্তর হে। এই উঁিু-শ্নিু অংিগুশ্লয়ক স্চানীে িচাষচাে রিচাখ বয়ল। িলশ্ি পচাকয়ল 
রিচাখগুশ্ল �য়ধ্কচার িচাঁকিচা বচায়ি, এয়ক রিচাখ রেয়িয়ে বলচা হে। এই স�ে িলগুশ্ল সংগ্হ কয়র শ্নয়ত হে। িলগুশ্ল রপয়ক লচালয়ি 
রয়ঙর হে। পচাকচা িয়লর �য়ধ্ সচাদচা বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর দচানচাদচার, সুশ্�ষ্ট গন্রুক্ত �চাখয়নর �য়তচা শ্�শ্ষ্ট পদচাে্য েচায়ক এবং িয়লর �চাঝখচান 
পর্যন্ত শ্বসৃ্তত গি্যদডেশ্ির উপর সচাদচা শ্�শ্ষ্ট সুগন্ রুক্ত পুরু িচাঁয়সর আবরণ রুক্ত কচায়লচা রয়ঙর বীজগুশ্ল েচায়ক। বীজগুশ্ল ৬-১০ রসশ্� 
ব্চায়সর হে। আতচা িল লচালয়ি রয়ঙর হে। 

আতচা গচাে  উষ্ণ জলবচােুর উশ্দ্দ,  ১০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। শ্হ�চালয়ের কচােচাকচাশ্ে তচাপ�চারিচাে 
আতচা গচায়ের িচারচা �চারচা রচাে। আবচার তচাপ�চারিচা রবশ্ি হয়লও উৎপচাদন ক�-য়বশ্ি হে। আতচা গচাে গর� সহ্ করয়ত পচারয়লও 
অশ্তশ্রক্ত তচাপ�চারিচা গচাে ও িয়লর ক্শ্ত কয়র। ৭৫০-১২০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের জন্ উপরুক্ত। িুল রিচািচার স�ে 
৬০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা েচাকয়ল িচাল। 

বচাশ্লরুক্ত রলচা� �চাশ্ি হয়ল এই গচাে সবয়িয়ে িচাল হে। তয়ব কচাদচারুক্ত রলচা� �চাশ্ির রক্য়রি �চাশ্ির গিীরতচা ১ শ্�িচার এবং জল 
শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্ত েচাকচা িচাই। সম্ভব হয়ল রর জশ্�য়ত িয়�য়িচা, আলু, য়বগুন, আদচার িচাষ করচা হয়েয়ে ওই জশ্�য়ত আতচার িচাষ নচা 
করচাই িচাল। কচারণ ওই িসল আশ্শ্রত ব্চাকয়িশ্রেচা আতচা গচায়ের ক্শ্ত কয়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

পচাকচা আতচার বীজ �চানুষ, পচাশ্খ বচা অন্চান্ প্চাণীর বেচারচা স্চািচাশ্বকিচায়ব প্সচাশ্রত হয়ে বীজ রেয়ক নতুন আতচা গচাে জন্চায়ত পচায়র। 
এেচািচা জয়লর র্চায়ত বীজ অন্রি রিয়স শ্গয়েও প্চাকৃশ্তকিচায়ব নতুন গচায়ের জন্ হয়ত পচায়র। 

তচাপ�চারিচা ৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ও  আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা ৬০% -এর নীয়ি েচাকয়ল আতচা গচায়ের পরচাগশ্�লন িচাল হে নচা। আবচার ২৫ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও ৮০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে আতচার পরচাগশ্�লন শ্কন্তু িচাল হে। এেচািচাও আতচা গচায়ের িুয়লর 
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পরচাগসংয়রচায়গর হচার খুব ক�। কচারণ এই িুয়ল Cantharophily pollination 
syndrome  লক্্ করচা রচাে, এরিয়ল পুংয়কির ও গি্যয়কির একই সয়ঙ্গ পশ্রণত 
হে নচা এবং স্পরচাগশ্�লনও সম্ভব হে নচা। Carpophilus dimidiatus এবং  
Carpophilus hemipterus, এই দুই প্কচায়রর রপচাকচা আতচা িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ 
ঘিচায়ত সচাহচার্ কয়র।  তচাই হচায়তর সচাহচায়র্ কৃশ্রি� পরচাগসংয়রচাগ ঘশ্িয়ে উৎপচাদন 
সুশ্নশ্চিত করচা ররয়ত পচায়র।

এয়ক্য়রি ২০-৩০ শ্ি Pollen তুশ্লর সচাহচায়র্ নচাশ্িয়ে পচায়রি সংগ্হ কয়র শ্ফ্য়জ 
ররয়খ শ্দয়ত হে। পয়রর শ্দন সকচায়ল একইিচায়ব পচায়রির ররণু প্য়েচাগ কয়র 
৫০-৬০শ্ি িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত 
িচায়ষর রক্য়রি হচায়তর বেচারচা পরচাগশ্�লন সম্ভব হে নচা। কচারণ এয়ত প্িুর স�ে 
লচায়গ ও শ্রশ্�ক শ্নয়েচায়গর প্য়েচাজন হে। 

শ্নশ্দ্যষ্ট জচােগচাে বচা জশ্�য়ত পশ্রকশ্ল্পতিচায়ব বীজ বপন কয়র বচা নচাস্যচারীর রবয়ড 
িচারচা নতশ্র কয়র, পয়র তচা ররচাপণ কয়র শ্িরচািশ্রত পদ্ধশ্তয়ত আতচা গচায়ের কৃশ্রি� 
প্সচারণ ঘিচান হে। রশ্দও বীয়জর গচাে রেয়ক উন্নত�চায়নর িয়লর উৎপচাদয়নর 
শ্নচিেতচা নচাও হয়ত পচায়র। তচােচািচা আতচা বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচারও খুব ক�। 
৬ �চাস পর রেয়ক এই বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা নষ্ট হয়ত েচায়ক। বীজ রেয়ক 
উৎপন্ন গচায়ে িল রপয়তও অয়নয়ক রবশ্ি স�ে রলয়গ রচাে। এসব স�স্চা সয়ত্বও আতচা গচায়ের প্সচারণ এখনও বীজ রেয়কই হয়ে 
িয়লয়ে।

রজচািকল� করচার জন্ প্েয়� বীজ রেয়ক পশ্লব্চায়গ িচারচার Root stock নতশ্র করচা হে। িচারচা গচায়ের Root stock-গুশ্লয়ক 
নচাস্যচারীয়ত সশ্ঠক পশ্রির্যচাে বি কয়র রতচালচা হে। য়সগুশ্ল কলয়�র জন্ উপরুক্ত হয়ে রগয়ল সচাধচারণত িীয়তর রিয়ষ উন্নত�চায়নর 
গচায়ের ডগচায়ক (Scion) Root stock-এর সচায়ে Side grafting বচা পচাশ্্যয়জচাি কয়র শ্কংবচা root stock-এর উপর Cleft grafting 
কয়র কলয়�র গচাে নতশ্র করচা হে। আতচা গচায়ের গুশ্ি কলয়�র সিলতচার হচার খুব ক�, প্চাে ৮.৩%-র শ্নয়ি। তয়ব রজচাি কলয়�র 
সিলতচার হচার ৭০%-র কচােচাকচাশ্ে। এেচািচা Annona প্জচাশ্তর অন্ গচায়ের Root stock-এর সয়ঙ্গ Annona squamosa আতচা 
গচায়ের রজচািকল� করচা রচাে।

রর জশ্�য়ত আতচা গচাে ররচাপণ করচা হয়ব, প্েয়� রসই জশ্�র �চাশ্ি পরীক্চা কয়র প্য়েচাজন অনুসচায়র সব রক� ব্বস্চা করয়ত হয়ব। 
তচারপর লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে শ্দয়ে িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ স�চান কয়র শ্নয়ত হয়ব। সচাধচারণত 
বষ্যচাকচায়ল আতচা গচায়ের িচারচা ররচাপণ করয়ত হে। ৪ X ৪ শ্�িচার বচা ৫ X ৫ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� 
আেতয়নর গত্য কয়র তচার �য়ধ্ িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করয়ত হে। রশ্দ ৫ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে, তয়ব এক রহক্টর 
জশ্�য়ত ৪০০শ্ি িচারচা লচাগচায়নচা রচায়ব। য়রচাপয়ণর পর রসি, সচার প্য়েচাগ ও ররচাগয়পচাকচা আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ কয়র িচারচাগুশ্লয়ক সশ্ঠক 
পশ্রির্যচার �চাধ্য়� বি কয়র তুলয়ল ৩-৪ বের পর রেয়ক িল উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে।

পশ্রির্যচা –

এক�চারি বষ্যচাকচাল বচায়দ জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী শুষ্ �রসুয়� ১২-১৫ শ্দন অন্তর রসি রদওেচার প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। খরচার স�ে 
পচাতচা খয়স পিয়ত পচায়র ও িল ঝয়র ররয়ত পচায়র, তচাই ওই স�ে রসয়ির পশ্র�চাণ বচািচায়ত হয়ত পচায়র। িুল ধরচার জন্ পরচাগসংয়রচায়গর 
স�ে এবং িয়লর বৃশ্দ্ধর জন্ ধচারচাবচাশ্হকিচায়ব রশ্দ জশ্�র আদ্্যতচা শ্নে্রিণ করচা রচাে তচাহয়ল িয়লর উৎপচাদন িচাল েচাকয়ব। আয়পশ্ক্ক 
আদ্্যতচা ৬০% রচাখচা রগয়ল িয়লর উৎপচাদন বচািচায়নচা সম্ভব।

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্� নতশ্র করচার স�ে জশ্�য়ত নজবসচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের বেস অনুরচােী গচাে প্শ্ত প্য়েচাজন �য়তচা 
শ্নয়�র রখচাল, কর্ রখচাল ইত্চাশ্দ প্য়েচাগ করয়ল রয়েষ্ট িচাল িল পচাওেচা সম্ভব। শ্কন্তু বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষ উৎপচাদন বৃশ্দ্ধ করচার 
জন্  রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। আতচা গচায়ের রক্য়রি শ্নশ্দ্যষ্ট অনুপচায়ত ওইসব সচার ৪ �চাস অন্তর প্য়েচাগ করয়ত 
হে।

আতচা গচায়ের িুল ধরচা ও িল উৎপন্ন হওেচার রক্য়রি জলবচােুর প্ত্ক্ প্িচাব রয়েয়ে। তচাই িল ধরচা সুশ্নশ্চিত করয়ত ও িয়লর 
গুণ�চান িচাল রচাখয়ত প্য়েচাজয়ন IAA, NAA, ও GA হরয়�চায়নর সচাহচার্ রনওেচা ররয়ত পচায়র। প্শ্তশ্ি গচােয়ক একশ্ি শ্নশ্দ্যষ্ট আকচায়র 
বি কয়র তুলয়ত শ্বশ্ক্প্তিচায়ব রবয়ি ওঠচা ডচালপচালচাগুশ্লয়ক রকয়ি রদওেচার প্য়েচাজন হে। প্শ্তবচার িল রতচালচার স�ে অল্প কয়র 
ডচায়লর ডগচাগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল নতুন সুস্ ডচালপচালচা গজচায়ব ও িয়লর �চানও িচাল হে। আবচার ১০ বেয়রর গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই অত্ন্ত 
জরুশ্র, কচারণ পুরয়নচা ডচালগুশ্লয়ত িুল-িল ধচারণ করচার িশ্ক্ত কয়� রচাে। তচাই এই বেয়সর গচায়ে ডচাল রেঁয়ি রদওেচািচা প্য়েচাজন। 



48  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

আতচার রক্য়ত আগচােচা দ�ন অত্ন্ত জরুশ্র। গচাে ররচাপয়ণর প্ে�শ্দয়ক সশ্ঠক 
বৃশ্দ্ধর জন্ রকচাদচাল শ্দয়ে বচা র�শ্িন শ্দয়ে বচা িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি ওলি-পচালি 
কয়র আগচােচা দ�ন খুবই উপয়রচাগী। এেচািচা কচায়লচা রয়ঙর পশ্লশ্েন িচাপচা শ্দয়ে 
�চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত একশ্দয়ক পয়রচাক্িচায়ব আগচােচা দ�ন করচা রচাে, অন্শ্দয়ক 
আদ্্যতচা সংরক্ণ কয়র উৎপচাদন বচািচায়নচা সম্ভব। �জুশ্র খরি ক�চায়ত ওষুধ 
ব্বহচার কয়রও আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। আতচা গচায়ের ডচাল খুবই 
পলকচা ও নর� হে। সচা�চান্ ঝয়িই তচা রিয়ঙ পয়ি। তচাই বচাগচায়নর সী�চানচাে 
িক্তয়পচাক্ত গচাে লচাগচায়ল একশ্দয়ক রবিচা নতশ্র হে অন্শ্দয়ক সরচাসশ্র ঝয়ির 
আঘচাত রেয়ক গচােগুশ্লয়ক রক্চা করচা সম্ভব এবং ক্শ্তর আিঙ্কচা ক� েচায়ক। 

ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণ আতচা গচায়ের উৎপচাদন ক�য়ত পচায়র। সব রেয়ক িচাল 
পদ্ধশ্ত হল, িলগুশ্লয়ক উপরুক্ত বচােু িলচািল রুক্ত পশ্লব্চাগ শ্দয়ে রঢয়ক রদওেচা, কচাগয়জর র�চািক রদওেচা ররয়ত পচায়র। তয়ব কীিনচািক 
রপ্ করয়ল আতচা গচায়ে উপকচারী পতঙ্গ �য়র ররয়ত পচায়র। এরিয়ল পরচাগশ্�লয়ন শ্বঘ্ন ঘয়ি। অন্ ক্শ্তকচারক পতঙ্গগুশ্লয়ক শ্িশ্হ্নত 
কয়র Bio-pesticide ব্বহচার করচা রচাে। বষ্যচাকচায়ল ও রবশ্ি তচাপ�চারিচার কচারয়ণ আতচা গচায়ে েরিচাকঘশ্িত ররচাগ ও পচাতচার কচায়লচা দচাগ 
রদখচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

আতচা গচায়ে একসয়ঙ্গ সব িল পচায়ক নচা। তয়ব জুন �চাস রেয়ক নয়িম্বর �চাস পর্যন্ত আতচা পচাওেচা রচাে।  তচাই িল পশ্রণত হওেচার 
স�ে িলগুশ্লর ত্বয়কর রিচাখ অে্যচাৎ প্শ্তশ্ি উঁিু জচােগচার �চাঝখচানিচা সচাদচা বচা ক্রী� রয়ঙর হয়ে রচাে। রচায়ক স্চানীে িচাষচাে অয়নক 
স�ে ‘রিচাখ সয়রয়ে’ বলচা হে। এই স�ে িলগুশ্লয়ক ডচাল রেয়ক সচাবধচায়ন রকয়ি সংগ্হ করয়ত হে। বচাশ্ণশ্জ্ক রক্য়রি িলগুশ্ল 
পচাকচার শ্ঠক আয়গ পশ্রণত হয়লই তচা সংগ্হ কয়র প্চাশ্কং কয়র দূরবত্যী জচােগচাে বচা বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে।  লক্্ রচাখয়ত হে, বচাগচান 
রেয়ক িল রতচালচা ও তচা বচাজচায়র আসচার �য়ধ্কচার স�য়ে ররন িল রপয়ক রচাে। তচাই রসই স�েিচা শ্হসচাব কয়রই এয়ক্য়রি িল 
সংগ্হ করচা উশ্িত। অেবচা পশ্রণত শ্কন্তু কচাঁিচা িলগুশ্লয়ত রচাসচােশ্নক প্য়েচাগ কয়র পচাশ্কয়ে শ্বশ্ক্র করচা হে। 

শ্তন বের বেয়সর আতচা গচাে রেয়ক িল পচাওেচা শুরু হে। একশ্ি পশ্রণত আতচা গচাে রেয়ক ১০০-১৮০শ্ি িল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। 
সচাধচারণত প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৭ িন আতচা উৎপচাদন করচা সম্ভব। তয়ব অশ্ধক ঘনয়ত্ব ররচাপয়ণর রক্য়রি প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক 
২৫ িন আতচা পচাওেচা ররয়ত পচায়র। পচাকচা আতচা অত্ন্ত সুস্চাদু একশ্ি িল। �ূলত িয়লর সচাদচা বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর �চাখয়নর �য়তচা শ্কন্তু 
দচানচাদচার, শ্�শ্ষ্ট ও পুশ্ষ্টকর অংিশ্ি আ�রচা রখয়ে েচাশ্ক।  এশ্ি হজয়�র পয়ক্ খুবই সহচােক। বীয়জর উপয়রর সচাদচা রয়ঙর রসচায়লচা, 
সুগন্রুক্ত সুশ্�ষ্ট পশ্রবশ্ত্যত গি্যপরিশ্িও খুব উপচায়দে।

১০০ গ্চা� আতচাে ৯৪ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ২৩.৬৪ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ৪.৪ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ি্চাি ০.২৯ গ্চা�, ২.০৬ গ্চা� রপ্চাশ্িন 
েচািচাও েচােচাশ্�ন (B1) ০.১১ শ্�শ্লগ্চা�, রচাইয়বচা্্চাশ্িন (B2) ০.১১৩ শ্�শ্লগ্চা�, ০.৮৮৩ শ্�শ্লগ্চা� শ্নেচাশ্সন (B3), প্চায়ন্টচায়েশ্�ক 
অ্চাশ্সড (B5) ০.২২৬ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন - B6 ০.২ শ্�শ্লগ্চা�, িয়লি (B9) ১৪ শ্�শ্লগ্চা� ও শ্িিচাশ্�ন - C ৩৬.৩ শ্�শ্লগ্চা� েচায়ক। 
এর পচািচাপচাশ্ি ১০০ গ্চা� আতচাে ২৪ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, ০.৬ শ্�শ্লগ্চা� আেরন, ২১ শ্�শ্লগ্চা� �্চাগয়নশ্সেচা�, ০.৪২ শ্�শ্লগ্চা� 
�্চাঙ্গচাশ্নজ, ৩২ শ্�শ্লগ্চা� িসিরচাস, ২৪৭ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা�, য়সচাশ্ডেচা� ৯ শ্�শ্লগ্চা� ও ০.১ শ্�শ্লগ্চা� শ্জঙ্ক েচায়ক।

শ্িশ্লপচাইনয়সর একশ্ি সংস্চা আতচা রেয়ক �দ নতশ্র কয়রয়ে বয়ল জচানচা রচাে। আতচা গচায়ের েচাল ও শ্িকি রপয়ির অসুখ সচারচায়ত 
ব্বহচার করচা হে। জ্র, সশ্দ্য-কচাশ্ির ওষুধ নতশ্রয়ত এই গচায়ের পচাতচা ব্বহৃত হে। কলশ্ম্বেচায়ত বচাচ্চচায়দর বচাশ্লয়ির তলচাে আতচার 
পচাতচা রচাখচা হে,  রচা বচাচ্চচায়দর ঘুয়� সহচােক হে। 

১৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ৮৫-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে দু’সপ্তচাহ পর্যন্ত আতচা িল সংরক্ণ করচা রচাে। তয়ব এয়ক্য়রি আতচার 
বচাইয়রর রং একিু কচালয়ি হয়ে রচাে। প্চাশ্কং কচাগয়জর কচািু্যয়ন নর� কুিয়নর উপর িলগুশ্লয়ক স্তয়র স্তয়র সচাশ্জয়ে বচােু িলচািয়লর 
ব্বস্চারুক্ত বচায়সি ররয়খ দূরবত্যী স্চায়নর বচাজচায়র বচা রিতচাশ্ন জন্ পচাঠচায়নচা হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

আতচার রর জচাতগুশ্লর কেচা জচানচা রচাে তচার �য়ধ্ উয়লেখয়রচাগ্ হল, লচাল আতচা (Anona squamosa var.sangareddyiz), ররড 
স্পি আতচা, শ্ক্র�িন শ্ডপ ররড আতচা, ইয়েয়লচা আতচা, য়হচােচাইি শ্স্ট�ড্ , �্চা�ে, বলচাগি, কচাকিচালচাপচাহচাড, ওেচাশ্িংিন, বচাব্যচায়ডচাজ, 
শ্ব্রশ্িি গুয়েনচা ইত্চাশ্দ।

তে্সূরি -  Custard apple — promising crop for tropics ( The Hindu), www.aihd.ku.edu
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রনচানচা
পশ্রিে -

রনচানচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Annona reticulata, এশ্ি Annonaceae 
রগচায়রির রেচাি আকৃশ্তর পণ্যয়�চািী বচা শ্কেুিচা শ্িরহশ্রৎ প্কৃশ্তর বহুবষ্যজীবী 
উশ্দ্দ। 

আয়গ রনচানচা গচােয়ক পশ্রয়বিগতিচায়ব বচাগচায়ন বচা কৃশ্ষ জশ্�য়ত অবশ্স্ত 
আগচােচা শ্হসচায়ব �য়ন করচা হত। পরবত্যীকচায়ল শ্বশ্িন্ন রদয়ি িয়লর গচাে 
শ্হসচায়ব শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। ‘Global Compendium of Weeds by 
Randal – 2012’ শ্নবয়ন্ রনচানচা গচােয়ক অবচাশ্ঞ্ছত আগচােচা শ্হসচায়ব গণ্ 
করচা হয়েয়ে। শ্সঙ্গচাপুর, গুেচা�, সয়লচা�ন বেীপপুয়্, পশ্লয়নশ্িেচা, অয়স্ট্রশ্লেচা 
এবং �ধ্ আশ্ফ্কচার শ্বশ্িন্ন রদয়িও এই গচােয়ক ক্শ্তকচারক (invasive) 
আগচােচা শ্হসচায়ব গণ্ করচা হয়েয়ে। রশ্দও আ�চায়দর রদয়ি ও আরও অন্চান্ 
রদয়ি িয়লর গচাে শ্হসচায়ব রনচানচার িচাষ হয়ে েচায়ক। Annonaceae য়গচায়রির 
আতচা িলশ্ির (Annona squamosa) তুলনচাে এই িল শ্কেুিচা শ্নম্ন 
�চায়নর, এর জংশ্ল গন্ অয়নয়করই অপেন্। 

রনচানচা গচায়ের আশ্দ জন্স্চান ওয়েষ্ট ইশ্ডেজ (West Indies)। রশ্দও �ধ্ আয়�শ্রকচা, য়�শ্সিয়কচা, দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচায়ত এই িল পচাওেচা 
ররত। পচাশ্কস্তচান, য়নপচাল, �চােচান�চার, শ্িশ্লপচাইনস্ , শ্িন, জচািচা, সু�চারিচা, �চালয়েশ্িেচা, েচাইল্চাডে, আশ্ফ্কচার শ্বশ্িন্ন রদি এবং আয়�শ্রকচার 
উষ্ণ অঞ্য়ল এই গচাে জন্চাে। তচাইওেচান, বচাংলচায়দি, িচারয়তর আসচা�, শ্বহচার, �ধ্প্য়দি, ওশ্িিচা, রচাজস্চান, উতিরপ্য়দি, অন্ধ্রপ্য়দি, 
তচাশ্�লনচািু, পশ্চি�বয়ঙ্গ রনচানচা জন্চাে। সপ্তদি িতয়কর শুরুয়ত দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচায়ত রনচানচা গচাে ররচাপণ করচা হয়েশ্েল। িচারয়ত এই 
গচাে প্ে� কলকচাতচার আিপচায়ি রকচােচাও ররচাপণ করচা হয়েশ্েল রচা পয়ি সচারচা রদয়ি েশ্িয়ে পয়ি। বত্য�চায়ন আ�চায়দর রদয়ির �হচারচাষ্ট্র 
ও গুজরচায়ি সবয়িয়ে রবশ্ি রনচানচার িচাষ হে।

ইংয়রশ্জয়ত রনচানচায়ক Custard apple, Bull’s heart, Bullock’s heart, Ox-heart, Sour sop, Wild-sweet sop ইত্চাশ্দ 
নচায়� ডচাকচা হে। �য়ন করচা হে, পচাকচা িয়লর রং রদয়খ এবং এর আকচার অয়নকিচা হচায়ি্যর �য়তচা হওেচাে এর এ�ন নচা�করণ। 
সংষৃ্ত ও শ্হশ্ন্য়ত রচা�িল, তচাশ্�ল িচাষচাে রচা�শ্িতচা, য়তয়লগুয়ত রশ্�ষ্ট িল�ু, য়নপচালী িচাষচাে শ্রীরচা� িল এবং বচাংলচা িচাষচাে এই 
িলয়ক রনচানচা বচা রনচানচা আতচা বলচা হে। 

রনচানচা গচাে উচ্চতচাে ৮-১০ শ্�িচায়রর কচােচাকচাশ্ে হয়ত পচায়র। ডচালপচালচার শ্বস্তচার খুব রবশ্ি হে নচা। কচাডেশ্ি ২৫-৩৫ রসশ্� র�চািচা হয়ত 
পচায়র। পরিশ্বন্চাস একচান্তর। পচাতচাগুশ্ল ১০-২০ রসশ্� X ২.৫ রসশ্�, বলে�চাকৃশ্তর। পচাতচার শ্িরচাগুশ্ল পচাতচাে সুস্পষ্টিচায়ব েচায়ক। পচাতচা 
একপ্কচার বুয়নচা গন্ রুক্ত হে। য়নচানচা গচায়ের িুল হচালকচা সবুজ বচা শ্ববণ্য হুলুদ রয়ঙর হে। একসয়ঙ্গ ৩-৪শ্ি িুল ঝুলয়ত েচায়ক। 
পচাপশ্িগুশ্ল পুরু, সংখ্চাে ৩শ্ি। পচাপশ্ির রকন্দ্রস্য়ল রগচালচাপী  বচা লচাল রেচাপ রদখচা রচাে। িুলশ্ি ২-৩ রসশ্� ব্চায়সর হে। িুলশ্ি 
কখনও সমূ্পণ্যিচায়ব রিচায়ি নচা। য়নচানচার িল ররৌশ্গক (Compound) প্কৃশ্তর, ৮-১২ রসশ্� ব্চায়সর হয়ত পচায়র। য়গচালচাকচার বচা হচায়ি্যর 
আকৃশ্তর (Heart shaped) িয়লর বচাইয়রর আবরণ অ�সৃণ, উঁিু-শ্নিু খচাঁজরুক্ত। পচাকচা িয়লর রঙ বচাদচাশ্�। িয়লর রবচাঁিচাশ্ি রবি 
র�চািচা ও িক্তয়পচাক্ত হে। িয়লর িচাঁস শ্ঘয়ে বচা সচাদচা রয়ঙর দচানচাদচার রজশ্লর �য়তচা নর� পদচায়ে্যর �য়ধ্ বীজগুশ্ল অবশ্স্ত। প্শ্তশ্ি 
িয়ল ৫০-৮০শ্ি কচায়লচা রয়ঙর ১-১.৫ রসশ্� লম্বচা বীজ েচায়ক। নর� শ্�শ্ষ্ট গন্রুক্ত শ্�ষ্ট স্চায়দর রজশ্লর �য়তচা পদচাে্যশ্ি ও সচাদচা শ্�শ্ষ্ট 
আবরণিচা খচাওেচা হে। প্শ্তশ্ি িয়লর গি ওজন ৪৫০-২০০ গ্চা�। এক একশ্ি িল ৫০০ গ্চা� ওজয়নরও হয়ত পচায়র।

রনচানচা গচােশ্ি উষ্ণ অঞ্য়লর বৃশ্ষ্টস্চাত আদ্্য জলবচােুয়ত িচাল জন্চাে। তয়ব খরচা সহ্ করচার পচািচাপচাশ্ি ররখচায়ন রচায়তর তচাপ�চারিচা -২0 
রেয়ক -৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়স রনয়� রচাে রসখচায়নও এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। ৩৫-৪০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ৫০০- ৭০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত রনচানচা গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। তয়ব ৮০০ – ১২০০ 
শ্�িচার উচ্চতচাে রনচানচা গচাে িচাল জন্চাে। িচারয়ত ১২২০ শ্�িচার উচ্চ িূশ্�য়ত িচাল জন্চাে। সচাধচারণত উঁিু ও বন্্চা জশ্�য়ত রনচানচার 
িচাষ হে। শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। অম্ল-ক্চায়রর �চারিচা ৫-৮ PH এ�ন গিীর ও উব্যর �চাশ্ি রনচানচা গচায়ের জন্ 
উপরুক্ত। তয়ব শ্নকচািী ব্বস্চা খুব িচাল েচাকচা জরুশ্র। জল জয়� এ�ন জশ্�য়ত এই গচাে বচাঁয়ি নচা। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রনচানচা গচায়ে ক� সংখ্ক িল জন্চাে। িয়লর সংখ্চা বৃশ্দ্ধর জন্ বচা উৎপচাদন সুশ্নশ্চিত করচার জন্ িুয়ল শ্জবচায়রশ্লক অ্চাশ্সড ৫০ 
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

PPM/lt জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল িয়লর আকচার বি হে এবং উৎপচাদন বচািচায়নচা 
রচাে। এই পদ্ধশ্তয়ত বীয়জর সংখ্চাও ক� হয়ব। A. reticulata, A. squamosa 
(আতচা), A. atemoya, A. cherima প্িৃশ্ত শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর �য়ধ্ Cross 
pollination কয়র উয়লেখ্য়রচাগ্ িল পচাওেচা রগয়ে। Self Pollination-এর রিয়ে  
hand pollination কয়র বহুগুণ িচাল িল উৎপন্ন করচা সম্ভব হয়েয়ে । 

সচাধচারণিচায়ব বচাদুি বচা অন্ পচাশ্খর বেচারচা বীজ আয়িপচায়ি েশ্িয়ে পয়ি, জয়লর 
র্চায়ত রিয়স শ্গয়ে বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র হয়ে নতুন গচাে জন্চাে। তয়ব পৃশ্েবীর 
শ্বশ্িন্ন জচােগচাে এই গচাে �চানুয়ষর বেচারচাই শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। হচাওেচাে শুশ্কয়ে ৫ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে সংরক্ণ করয়ল এক বের পর্যন্তু বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� 
ক্�তচা বজচাে েচায়ক। য়নচানচার বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার �চাঝচাশ্র। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন 
জচােগচাে জঙ্গয়লও এই গচাে স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্বস্তচাশ্রত হয়েয়ে আবচার িচায়ষর �চাধ্য়�ও 
প্সচাশ্রত হয়েয়ে। 

�চাশ্িয়ত ডচাল রবঁশ্কয়ে শ্িকি উৎপন্ন কয়র পয়র তচা রকয়ি অন্রি লচাশ্গয়ে রনচানচা 
গচায়ের িচারচা নতশ্র করচা রচাে। এেচািচা রনচানচা গচায়ের রজচািকল� ও বচাশ্ডং পদ্ধশ্তয়ত 
কল� নতশ্র কয়রও িচারচা করচা সম্ভব। Annona য়নচানচা গচায়ের িচারচার (Root stock) 
সয়ঙ্গ A. atemoya-র রজচািকল� কয়র নতুন গচায়ের কল� নতশ্র করচা রচাে। 
একইিচায়ব A. squamosa, A.cherimola, A.glabra প্িৃশ্ত গচায়ের �য়ধ্ রজচািকল�ও অত্ন্ত সিল। এিচায়ব উন্নত ও উৎকৃষ্ট 
�চায়নর িল উৎপচাদন সম্ভব। য়নচানচা গচায়ের রজচািকল� খুব িচাল সিলতচা রপয়েয়ে। Annona sp.-এর অন্ গচায়ে বচা রনচানচার Root 
stock-এ রনচানচার Scion কয়র রজচািকল� করচা হে বচা রনচানচার Rootstock Soursop, Sugar apple & atemoya গচায়ের 
রজচািকল� করচাও সম্ভব হয়েয়ে। 

জশ্�র �চাশ্ি পরীক্চা কয়র উপরুক্ত পশ্র�চাণ িুন ও িসিরচাস শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে জশ্� প্স্তুত কয়র ৫ X ৫  শ্�িচার  বচা ৭ X ৬  শ্�িচার 
িওিচা সচাশ্র নতশ্র কয়র ররচাপণ করচা হে। িচারচাগুশ্ল ররচাপয়ণর স�ে ৫০ গ্চা� phosphobactarium, ১৫০ গ্চা� Vesicular 
Arbuscular Mycorhiza প্য়েচাগ করচা হে।  য়র গয়ত্য িচারচা ররচাপণ করচা হে তচায়ত ১০ রকশ্জ F.M, ২৫০ গ্চা� N, ১২৫ গ্চা� 
P2O5, ২৫০ গ্চা� K2O শ্দয়ে �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে রঢয়ল শ্দয়ত হে। এর ক’শ্দন পর বষ্যচার শুরুয়ত রসখচায়ন িচারচা ররচাপণ করচা হে। 
বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল রসি রদওেচার বচা Mulching করচার প্য়েচাজন পয়ি।  আদ্্যতচার সংরক্ণ ও আগচােচা শ্নে্রিণ একসয়ঙ্গই করচা হয়ে 
েচায়ক। প্শ্ত বের গচাে প্শ্ত রসয়ির জন্ প্চাে ৭৭৭ শ্লিচার জল প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। 

পশ্রির্যচা –

িুল ধরচার স�ে ৩-৪ শ্দন অন্তর রসি শ্দয়ত হে, প্শ্ত গচায়ে ৫০০-৭৫০ শ্লিচার জয়লর প্য়েচাজন হে। জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী গচায়ের 
বৃশ্দ্ধর স�ে ৪ সপ্তচাহ অন্তর প্শ্ত গচায়ে ১৪০০ শ্লিচার জল শ্দয়ত হে। গ্ীয়ষ্ম শ্নেশ্�ত রসি ও Mulching বেচারচা আদ্্যতচা সংরক্য়ণর 
বেচারচা িল খয়স পিচা ররচাধ করচা ররয়ত পচায়র। 

রদখচা রগয়ে, অয়নক গচায়ের অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ রশ্দ খুব রবশ্ি হে তখন িুল ও িল ধরচার সংখ্চা কয়� রচাে। তচাই সচায়রর পশ্র�চাণ রসই 
অনুরচােী শ্নশ্দ্যষ্ট করয়ত হে। সচাধচারণত নচাইয়রেচায়জন, িসয়িি ও পিচাি সচার রনচানচা িচায়ষর জন্ ব্বহচার করচা হে। দিচাে দিচাে 
গচায়ের বেস অনুরচােী এই সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের বেস রখন ২ বের তখন ৪০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫০০ গ্চা� িসয়িি 
ও ৩৬০ গ্চা� পিচাি শ্দয়ত হে। গচায়ের বেস ৪ বের হয়ল ৮৬০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫৮০ গ্চা� িসয়িি ও ৯৩০ গ্চা� পিচাি শ্দয়ত 
হে। গচায়ের বেস রখন ৬ বের হে তখন ১৩০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৭৮০ গ্চা� িসয়িি ও ১১৭০ গ্চা� পিচাি শ্দয়ত হে। একশ্ি 
৮ বের বেয়সর গচায়ে নচাইয়রেচায়জন ১৬০০ গ্চা�, িসয়িি ৮৮০ গ্চা� ও ১৫০০ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। ১০ বের 
বেয়সর গচায়ে ১৭৫০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৮৮০ গ্চা� িসয়িি ও ১৬৫০ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল হে। আবচার বেয়রর 
শ্বশ্িন স�য়ে সচায়রর প্কচার ও �চারিচা শ্নধ্যচারণ করচা হয়ে েচায়ক। য়র�ন বসন্তকচায়ল রনচানচা গচায়ে ২০%, গ্ীষ্মকচায়ল ৩০%, িরৎকচায়ল 
৪০% এবং িরয়তর রিয়ষ ১০% ইউশ্রেচা শ্দয়ত হে। শুধু�চারি িরৎকচায়লই ১০০% সুপচারিসয়িি শ্দয়ত হে। তয়ব পিচায়ির পশ্র�চাণ 
বসন্তকচায়ল ১০%, গ্ীষ্মকচায়ল ৩০%, িরৎকচায়ল ৪০% এবং িরয়তর রিষ শ্দয়ক ২০% হচায়র প্য়েচাগ করয়ত হে। 

িচারচা অবস্চার প্ধচান কচায়ডের ১ শ্�িচায়রর নীয়ি কচাডে রেয়ক গজচায়নচা ডচাল রকয়ি শ্দয়ত হে। এরিয়ল গচােশ্ি রগচািচা রেয়ক একশ্ি কচাডে 
শ্নয়েই রবয়ি ওয়ঠ। িল রতচালচার পর সচা�চান্ ডচাল েচাঁিচাইয়ের প্য়েচাজন হে, কচারণ নতুন ডচালপচালচা গজচায়ল তচায়ত িুল আসয়ল নতুন 
িল উৎপচাদন শুরু হে এেচািচা ররচাগগ্স্ত শুকয়নচা ডচালপচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচায়লচা হে।  

রনচানচা গচায়ের ক্শ্তকচারক রপচাকচা�চাকি প্ধচানত bug, রচা গচায়ের পচাতচা, কচায়ডের ডগ ও িয়লর ক্শ্ত কয়র। এই রপচাকচাগুশ্লয়ক গচাে 
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ঝচাঁশ্কয়ে �চাশ্িয়ত রিয়ল রকয়রচাশ্সন রতল শ্দয়ে �চারচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা রবশ্ি কয়র জল শ্দয়ে িচাশ্সয়ে রসি শ্দয়ল রপচাকচার শ্ড� 
ধ্বংস হয়ত পচায়র। নয়িম্বর �চায়স জশ্�র �চাশ্ি লচাঙল শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ল রপচাকচার শ্ড�য়ক নষ্ট কয়র রদওেচা সম্ভব।  িল পচাকচার আয়গ 
জচাল শ্দয়ে রগচািচা গচােশ্ি ঢচাকচা শ্দয়ে বচাদুয়ির আক্র�ণ ররচাখচা রচাে।

Bractrocosa zonata নচা�ক ত্ী পতঙ্গ (Fruit fly) িয়লর উপর প্চাে ৩ হচাজচায়ররও রবশ্ি শ্ড� পচায়ি। ১৬ শ্দয়নর �চােচাে লচাি্যচাগুশ্ল 
িল রেয়ক রবশ্রয়ে আয়স এবং �চাশ্িয়ত পয়ি। ৯ শ্দয়নর �য়ধ্ গুশ্ি রেয়ক বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হলুদ পতঙ্গ রবশ্রয়ে আয়স। রচা কশ্ি রনচানচা 
িল রখয়ে ব্চাপক ক্শ্ত কয়র এবং রিষয়�ি িলগুশ্ল গচাে রেয়ক খয়স পয়ি। Heterographis Bengalella জচাতীে রপচাকচা (Fruit 
borer) এই গচায়ের িল শ্েদ্কচারী রপচাকচা। িীতকচায়ল এরচা একশ্ি �চারি শ্ড� পচায়ি। শ্ড� িুয়ি caterpillar জন্চাে নচা। 
Maconellicoccus horsutus য়নচানচা গচায়ের একপ্কচার রিচাষক রপচাকচা (Mealy bug)। এরচা গচায়ের কশ্ি ডগচা, কশ্ি পচাতচা ও িল 
রেয়ক রস রিচাষণ কয়র গচায়ের ও িয়লর ক্শ্তসচাধন কয়র। Ceroplastes floridensis য়পচাকচাগুশ্ল তচারচার �য়তচা রদখয়ত, এয়দর 
আক্র�য়ণ গচায়ের কশ্ি পচাতচা ঝয়র পয়ি, ডচালগুশ্ল শুশ্কয়ে রচাে। আঠচা লচাগচায়নচা লচাশ্ঠ শ্দয়ে বচা লচাশ্ঠর �চােচাে জচাল লচাশ্গয়ে তচা শ্দয়ে 
রপচাকচা ধয়র র�য়র রিলয়ত পচারয়ল কীিনচািক প্য়েচাগ করয়ত হে নচা। এরজন্ প্শ্তশ্দন রগচািচা বচাগচান িচালিচায়ব পর্যয়বক্ণ করচা 
জরুশ্র। য়নচানচা গচায়ে িয়লর পিন ররচাগ হে। এেচািচা েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর কচারয়ণ কচাডে, পচাতচা রেয়ক শুরু কয়র স�গ্ িলশ্িয়ত 
েশ্িয়ে পয়ি িয়লর ও গচায়ের ক্শ্ত কয়র। েরিচায়কর কচারয়ণ পচাতচাে রেচাপ পিচা প্িৃশ্ত ররচায়গর আক্র�ণও ঘয়ি।

০.০৫% Carbenalazim রপ্ করয়ল বচা অন্চান্ েরিচাকনচািক ওষুধ রপ্ কয়র ররচাগ প্শ্তয়রচাধ সম্ভব হে। Indofil M-45 (০.০২%) 
১৫ শ্দন অন্তর রপ্ করয়ল েরিচাক ররচাধ করচা রচাে। সচােী িসল শ্হসচায়ব রনচানচা িচায়ষর জশ্�য়ত শুরুর শ্দয়ক শ্িনচাবচাদচা�, য়খসচাশ্র, 
বজরচা, িচাক-সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। ওষুধ রপ্ করচা েচািচাও সচােী িসল িচাষ কয়র, Mulching কয়র, �চাশ্ি কুশ্পয়ে িচাষ 
শ্দয়ে বচা hand weeding কয়র আগচােচা দ�ন করচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

িীয়তর রিয়ষ বচা বসন্তকচায়ল এই িল পচায়ক। তখনও অন্ জচায়তর Annona িল পচায়ক নচা।  িয়লর রং রখন লচালয়ি হলুদ বয়ণ্যর 
হে তখন পচাকচা িলগুশ্ল তুয়ল শ্নয়ে স্চানীে বচাজচায়র শ্বশ্ক্র করচা হে। পশ্রণত একশ্ি রনচানচা গচাে বেয়র ৩৪-৪৫ রকশ্জ িল উৎপচাদন 
করয়ত পচায়র। �চাি্য-এশ্প্ল �চায়স রনচানচা গচায়ে িুল আয়স। এই স�ে ২০ PPM NAH হরয়�চান সপ্তচায়হ একবচার কয়র র�চাি িচারবচার 
রপ্ করয়ল িয়লর উৎপচাদন ও গুণগত �চানয়ক উন্নত করচা সম্ভব হে। 

িচারয়ত রনচানচা িয়লর কদর খুবই ক�। গ্চায়�-গয়্ গশ্রব �চানুষ সচাধচারণত এই িল খচাে। �ধ্ আয়�শ্রকচা, য়�শ্সিয়কচা, ওয়েস্ট ইশ্ডেয়জ 
এই িলশ্ি সকয়লর কচায়ে খুবই শ্প্ে। িয়লর রজশ্লর �য়তচা দচানচাদচার িচাঁস িচা�য়ি কয়র বচার কয়র শ্িশ্ন শ্�শ্িয়ে ও ক্রী� শ্�শ্িয়ে 
খচাওেচার িল রয়েয়ে। কচাস্টচাড্য, আইসক্রী�, য়কক, পুশ্ডং নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 

১০০ গ্চা� রনচানচাে ৮০-১০১ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ২০-২৫ গ্চা� িক্যরচা, তন্তু জচাতীে পদচাে্য ০.৯-৬.৬৮ গ্চা�, ি্চাি ০.৬ গ্চা� ও 
১.৭-২.৪ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচায়ক। এেচািচা ০.০৮ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন-B1, শ্িিচাশ্�ন-B2 ০.১ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন-B3 ০.৫ শ্�শ্লগ্চা�, 
শ্িিচাশ্�ন-B5 ০.১৩৫ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন-B6 ০.২২১ গ্চা� ও ১৯.২ গ্চা� শ্িিচাশ্�ন–C েচায়ক। পচািচাপচাশ্ি এই পশ্র�চাণ রনচানচাে ক্চালশ্সেচা� 
১৭.৬ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন ০.৭১-১.১৪ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাগয়নশ্সেচা� ১৮ শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস ১৪.৭-৩২.১ শ্�শ্লগ্চা�, পিচাশ্সেচা� ৩৮২ 
শ্�শ্লগ্চা� ও ৪ শ্�শ্লগ্চা� রসচাশ্ডেচা� েচায়ক। য়নচানচার বীয়জর িচাঁস খুবই শ্বষচাক্ত। গচায়ের পচাতচা, কচাঁিচা িল ও বীজ কীিনচািক। য়নচানচার 
বীজ ও কচাঁিচা িল �চানুয়ষর িরীয়র এলচাশ্জ্যর কচারণ হয়ত পচায়র। পচাতচার রস উকুন �চারয়ত সচাহচার্ কয়র। এই গচায়ের েচায়ল ০.১২% 
anonaine রয়েয়ে। েচায়লর রস িরীয়র ইয়্কিন্  শ্হসচায়ব প্য়বি করচায়ল হচাত-পচা বচা িরীর অবি হয়ে রচাে। গচায়ের রস রিচায়খ 
পিয়ল রিচায়খর প্িুর ক্শ্ত হয়ত পচায়র। �ূয়লর েচায়ল শ্তন ধরয়নর ক্শ্তকচারক উপক্চার েচায়ক। শ্বশ্িন্ন কচারয়ণ Pacific Island 
Ecosystem Organization এই গচােশ্িয়ক high risk plant শ্হসচায়ব শ্িশ্ণিত কয়রয়ে। তচায়দর ওই তচাশ্লকচাে রনচানচা গচাে ১১ নম্বয়র 
রয়েয়ে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

রনচানচার রকচানও শ্বয়িষ জচায়তর তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। শ্কন্তু শ্বশ্িন্ন প্কচার গচায়ের িয়লর গুণগত �চান ও আকচায়রর শ্বশ্িন্নতচা শ্বশ্িন্ন 
রদয়ি শ্বশ্িন্ন। হলুদ রয়ঙর িলগুশ্ল বচাদচাশ্� রয়ঙর িয়লর রিয়ে িচাল। পচাকচা িয়লর িচাঁয়সর পশ্র�চাণ রবশ্ি, পুরু এবং রসচায়লচা । 
লচালয়ি বচা Purple রয়ঙর িল Florida-রত জন্চাে, এর গুণ�চানও উয়লেখয়রচাগ্। অন্চান্ আতচা বচা রনচানচা জচাতীে িল হল, A. 
charimda, A. muricata, A. Squamosa, A. glabra, A. cherimoya+ A. squamosa = A. atemoya (হচাইশ্ব্রড আতচা) 
ইত্চাশ্দ। 

তে্সূরি - PIER (Pacific Island Ecosystem at Risk), Pseudo xenical effect of allion Annona sp., Custard appeal IPM for 
export. Pdf, A comprehensive review on Annona reticulata, www,nhb.gov.in
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রখজুর
পশ্রিে –

িচারতীে রখজুর গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Phoenix sylvestris, এশ্ি 
Arecaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী (১৫০ বৎসর পর্যন্ত রবঁয়ি েচায়ক), 
একবীজপরিী  শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। 

রখজুর গচায়ের আশ্দ জন্স্চান পচাশ্কস্তচায়নর দশ্ক্ণ অংয়ি। পরবত্যীকচায়ল 
িচারত েচািচাও বচাংলচায়দি, য়নপচাল, িূিচান, �চােচান�চার, শ্রীলঙ্কচা সহ পৃশ্েবীর 
অয়নক জচােগচাে এই গচাে একশ্ি স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব শ্বস্তচাশ্রত হয়েয়ে। 
িচারত ও বচাংলচায়দয়ি, শ্বয়িষ কয়র পশ্চি�বয়ঙ্গ িল শ্হসচায়ব রখজুয়রর গুণ�চান 
রত�ন িচাল নচা হয়লও এই গচায়ের রস রেয়ক রর গুি নতশ্র করচা হে, তচা  
রখজুয়রর গুি বচা নয়লন গুি নচায়� সচারচা পৃশ্েবীয়ত শ্বখ্চাত। সচাধচারণত 
িীতকচায়ল জেনগয়রর র�চােচা, নয়লন গুয়ির সয়ন্ি, শ্পয়ঠ পচায়েয়সর সয়ঙ্গ 
রখজুর গুি বচাঙচাশ্লর অত্ন্ত শ্প্ে।

ইংয়রশ্জয়ত এই িচারতীে রখজুর wild Date Palm, Date-sugar Palm, 
Sugar date Palm, Indian Date Palm, Indian Wild Date, Silver 
Date Palm নচায়� পশ্রশ্িত। সংসৃ্য়ত রখজুরয়ক শ্পডেচাখরজুরচা, বচাংলচা ও 

শ্হশ্ন্য়ত রখজুর, তচাশ্�ল িচাষচাে রপশ্রেচা�, য়তয়লগুয়ত খচারজুরচা�ু, �চালচােলয়� রতশ্নট্চা বয়ল।

আরয়বর রখজুয়রর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Phoenix dactylifera, এশ্িও Arecaceae রগচায়রির একই ধরয়নর উশ্দ্দ। এই গচােশ্ির 
িল এক স�ে শ্�ির, আরব, তুক্যী, পচারস্, ইরচাক, ইরচান েচািচা আরও অয়নক রদয়ির �চানুয়ষর প্ধচান খচাদ্ শ্েল। এই িল িচায়ষর 
পুরচাতচাশ্্বিক ইশ্তহচাস রয়েয়ে। রীশুশ্রিয়ষ্টর জয়ন্র ৫৫৩০ এবং ৫৩২০ বের আয়গ আরব রদয়ি এর িচাষ শুরু হয়েশ্েল। য়�য়সচাপয়িশ্�েচা, 
সি্তচা ও হরপ্চা-�য়হয়্চাদচায়িচা সি্তচার রুয়গও এর িচায়ষর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। বচালুশ্িস্তচান ও শ্সনু্নয়দর পশ্চি� উপত্কচাে ৭০০০ 
B.C রেয়ক এই িয়লর িচাষ হয়ে আসয়ে। এই িলশ্ি অশ্ত পশ্বরি িল। সব ধয়�্যর �চানুষই পূজচা-পচাব্যয়ণ এর ব্বহচার কয়র েচায়ক, 
পশ্বরি বচাইয়বল ও রকচারচায়ন এই িয়লর গুণচাগুণ ও ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে।

নসশ্দ আরয়বর রসনচাবচাশ্হনীর রপচািচায়ক রখজুর গচায়ের েশ্বর সয়ঙ্গ তরবচাশ্রর শ্িহ্ন রয়েয়ে। য়খজুর গচােয়ক রস রদয়ি জচাতীে গচায়ের 
�র্যচাদচা রদওেচা হয়েয়ে।

বত্য�চায়ন িচারয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ আরয়বর  শুকয়নচা রখজুর আ�দচাশ্ন হয়চ্ছ। এই রখজুয়রর আকৃশ্ত িলশ্ির িচাঁয়সর পশ্র�চাণ ও িয়লর 
শ্�ষ্টতচা অয়নক রবশ্ি। পুশ্ষ্টকর িল শ্হসচায়ব এশ্ি খচাওেচা হে। এর পুশ্ষ্টগুণ ও িয়লর গুণ�চান খুবই উৎকৃষ্ট। পৃশ্েবীর এই প্চািীন 
িয়লর গচােশ্ির পুশ্ষ্টগুয়ণর কচারয়ণ শ্বশ্িন্ন রদয়ির সয়ঙ্গ আ�চায়দর রদয়িও বচাশ্ণজ্ক শ্িশ্তিয়ত এই রখজুর িচায়ষর পশ্রকল্পনচা রনওেচা 
হয়েয়ে । ইংয়রশ্জয়ত এই রখজুর Date Palm বচা Date নচায়� পশ্রশ্িত। 

Phoenix  dactylifera বচা Date Palm (আরয়বর রখজুর) একশ্ি একবীজপরিী উশ্দ্দ অে্যচাৎ পুরুষ িুল ও ত্ী িুল আলচাদচা গচায়ে 
জন্চাে। এই গচােশ্ি লম্বচাে ২১-২৩ শ্�িচার হয়ত পচায়র। একক িচায়ব বচা একই সয়ঙ্গ অয়নকগুশ্ল গচাে ঝচাি শ্হসচায়ব জন্চায়ত পচায়র। 

পচাতচাগুশ্ল ৪-৬ শ্�িচার লম্বচা পরিচায়ক্র উপর ক�-য়বশ্ি ১৫০শ্ি কচাঁিচা শ্বশ্িষ্ট পরিকরুক্ত হে। য়খজুর গচায়ের �চােচা �ুকুয়ির �য়তচা হে 
এবং ৬-১০ শ্�িচার পর্যন্ত শ্বসৃ্তত েচাকয়ত পচায়র।

এই গচায়ের পুরুষ িুল স্প্চাশ্ডসি প্কৃশ্তর। প্ধচান �্রীদয়ডের  উপর ৫০-১৫০শ্ি  িচাখচা রবর হয়ে পুরুষ িুল বচা ত্ী িুল ধচারণ 
কয়র পুষ্প�্রীশ্ি গশ্ঠত হে। বহু িচাখচারুক্ত �্রীদয়ডের উপর অসংখ্ পুরুষ িুল েচায়ক। ত্ী িুলও একইিচায়ব �্রীদয়ডে সশ্জ্ত 
েচায়ক। ত্ী িুয়লর পরচাগ শ্�লয়নর িয়ল িল উৎপন্ন হে। 

রখজুর ডু্প প্কৃশ্তর িল। িয়ল একশ্ি �চারি বীজ েচায়ক। িলগুশ্ল ২.৫ -৫.০ X ১ - ১.৫ রসশ্� রবলনচাকচার আকৃশ্তর হে। বীয়জর 
উপর বীয়জর বশ্হঃত্বক ও �ধ্ত্বক (Exocarp and Mesocarp) পুরু ও রসচায়লচা হে। বীয়জর উপর লম্বচালশ্ম্ব রিরচা খচাঁজরুক্ত দচাগ 
েচায়ক। এই প্কচার গচায়ের Root sucker উৎপন্ন হে, রচা ররচাপণ কয়র রখজুর গচায়ের িচাষ করচা হে।

Phoenix sylvestris বচা Indian Date Palm  (িচারতীে রখজুর) গচােও আরয়বর রখজুর গচায়ের �য়তচাই। তয়ব এই রখজুর আকচায়র 
অয়নকিচা রেচাি হে এবং এককিচায়ব জন্চাে, ঝচাি শ্হসচায়ব নে। কচায়ডের গচায়ে পচাতচার বৃয়ন্তর আবরণ শ্দয়ে ঢচাকচা েচায়ক। পচাতচা, িুল, 
িল সবই আরয়বর রখজুর অয়পক্চা রেচাি হে। িয়লর িচাঁস পচাতলচা ও িচাঁয়সর পশ্র�চাণ রবশ্ি হে। Date palm-এর শ্�ষ্টতচা অয়নক 
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রবশ্ি। বীয়জর আকচার বি ও লম্বচালশ্ম্ব রিরচা বচা খচাঁজরুক্ত (Grooved) হে। 
এই প্কচার গচায়ের Root Sucker রবর হে নচা। বীয়জর িচারচা রেয়কই এই 
গচাে প্সচাশ্রত হে।

শুষ্ ও উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল এবং উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ 
সূর্যচায়লচায়কর উপশ্স্য়ত ১২.৭–২৭.৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ( রশ্দও এই 
গচাে সব্যশ্নম্ন ৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ঠচাডেচাে এবং ৫০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
তচাপ�চারিচায়তও রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র) য়খজুর িচায়ষর সহচােক। িীতকচায়ল রচায়তর 
ক� তচাপ�চারিচা সহ্ করয়ত পচারয়লও, তুষচারপচাত এই গচায়ের পয়ক্ ক্শ্তকর। 
গচায়ের িুল-িল ধরচার স�ে বৃশ্ষ্ট হয়ল িচাল হে।

রখজুর গচায়ের পয়ক্ বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি উপরুক্ত। রেচারে শ্নকচািীরুক্ত ৮.০-১০.০ PH অম্ল ও ক্চারীে �চারিচা রখজুর গচায়ের উপরুক্ত। 
িূনচা�চাশ্িয়ত রখজুর গচাে জন্চাে নচা। তয়ব শ্নকচািীরুক্ত লবণচাক্ত জশ্�য়ত বচা অনুব্যর জশ্�য়ত রখজুর গচাে জন্চায়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বচাতচায়সর সচাহচায়র্, য়পচাকচা�চাকি বচা র�ৌ�চাশ্ের বেচারচা রখজুর িুয়লর পরচাগশ্�লন ঘয়ি েচায়ক। কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত পুরুষ িুয়লর রেয়ক 
ররণু সংগ্হ কয়র ত্ী িুয়ল হচায়তর সচাহচায়র্ লচাশ্গয়েও পরচাগশ্�লন  ঘিচায়নচা রচাে। উন্নতজচায়তর পুং ররণু শ্বয়দি রেয়ক সংগ্হ কয়র 
শ্ফ্য়জ সংরক্ণ কয়র পরচাগশ্�লন ঘশ্িয়ে উন্নত �চায়নর িল উৎপচাদন সম্ভব।

পচাকচা িয়লর বীজ কচাঠশ্বিচালী, পচাশ্খ �ুয়খ কয়র অন্রি শ্নয়ে শ্গয়ে রিয়ল। উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি তচা অঙু্কশ্রত হয়ে নতুন গচাে জন্চায়ত 
পচায়র। স্চািচাশ্বকিচায়ব রখজুর গচায়ের প্সচারণ এিচায়বই ঘয়ি েচায়ক।

রখজুর গচায়ের বীজ বপন কয়র ও শ্িসু্ কচালিচার পদ্ধশ্তয়তও প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। বীয়জর গচাে রেয়ক উৎকৃষ্ট �চায়নর িল পচাওেচা 
রচাে নচা। এেচািচা বীজ রেয়ক রর গচাে জন্চাে তচাঁর অয়ধ্যয়কর রবশ্ি  পুরুষ প্কৃশ্তর হে। তচাই গচায়ের রগচািচা রেয়ক রবর হওেচা Root 
Suckers গুশ্ল ৪-৫ বেয়রর হয়ল কৃষয়করচা রসগুশ্ল রকয়ি Mother plant  রেয়ক আলচাদচা কয়র ররচাপয়ণর জন্ সংগ্হ কয়র। ৪-১০ 
বেয়রর গচায়ের রগচািচা রেয়ক ৯-২০ শ্ি  Root sucker য়বর হে। রশ্দও রখজুর গচায়ের বৃশ্দ্ধ খুব ক�, তচাই Tissue culture-রক 
জনশ্প্ে করচার রিষ্টচা িলয়ে। তয়ব কৃষয়করচা এখনও Tissue culturer-এর গচায়ের প্শ্ত ততিচা আকৃষ্ট হন নচা।

Root sucker সংগ্হ করচার স�ে Mother Plant -এর বচাইয়রর শ্দয়কর পচাতচাগুশ্লর শ্তন িচায়গর দু’িচাগ রকয়ি রদওেচা হে এবং 
রকয়ন্দ্রর শ্দয়কর পচাতচাগুশ্লর অয়ধ্যক অংি রকয়ি রদওেচা হে

সংরুক্ত আরব আ�ীরিচাহী পৃশ্েবীর �য়ধ্ শ্িসু্ কচালিচায়রর িচারচা উৎপচাদয়ন প্ে�। য়সয়দয়ি বেয়র প্চাে ১ লক্ Tissue culture-এর 
গচাে নতশ্র হে। িচারতীে রখজুর অে্যচাৎ P. sylvestris বচা আরয়বর রখজুর বচা P. dactylifera, এই দু’প্কচার গচায়েই স্চািচাশ্বক 
পরচাগশ্�লয়নর বেচারচা িল উৎপন্ন হে। য়র িয়লর বীজ বপন কয়রও রখজুর গচায়ের শ্বস্তচার করচা রচাে। শ্কন্তু Date Palm, বচা P. 
dactylifera-র রক্য়রি পুরুষ গচাে রকবল পরচাগসংয়রচায়গর জন্ ব্বহৃত হে এবং বীয়জর রেয়ক জন্চায়নচা উিে প্কচার গচায়ের ৫০% 
ত্ী ও ৫০% পুরুষ গচাে জন্চাে। শ্কন্তু Date Palm-এর রক্য়রি িল উৎপচাদন ররখচায়ন প্ধচান লক্্ রসখচায়ন পুরুষ গচাে  রবশ্ি জন্চায়ল 
িল উৎপচাদন কয়� রচাে। তচাই ত্ী গচায়ের  Root sucker or Offshoot ররচাপণ কয়র িচাষ করচা হয়ে েচায়ক।

আ�চায়দর রদয়ি ররয়হতু ইদচানীং Date Palm-এর িচাষ শুরু হয়েয়ে, তচাই Root sucker পচাওেচা সম্ভব নে। এজন্ নচাস্যচারীর রবয়ড 
বচা পশ্লশ্েন ব্চায়গ বচাশ্লরুক্ত নজবসচায়রর �চাশ্িয়ত বীজ বপন কয়র িচারচাগচাে নতশ্র কয়র উপরুক্ত পশ্রির্যচাে বি কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত 
ররচাপণ করচা রচায়ত পচায়র। 

রখজুর গচাে রবয়ল-য়দচাঁেচাি �চাশ্িয়ত িচাল জন্চাে। উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত জশ্�য়ত রখজুর গচায়ের িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। তচাই শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত 
গত্য কয়র �চাশ্ির সয়ঙ্গ নজবসচার শ্�শ্িয়ে নজব কীিনচািক প্য়েচাগ কয়র �চাশ্িয়ক জীবচাণু�ুক্ত কয়র, কয়েকশ্দন ররচাদ খচাইয়ে রখজুয়রর 
িচারচার প্ধচান �ূলশ্ি রকয়ি রদওেচা হে এরপর গুচ্ছচাকচায়র �ূল গশ্জয়ে গুশ্ি নতশ্র হয়ল তয়বই তচা জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে। অপশ্রণত 
িচারচার রবঁয়ি েচাকচার হচার ক� হে। িচারচা ররচাপয়ণর পর প্শ্তশ্দন অল্প পশ্র�চাণ জল শ্দয়ে গচায়ের রগচািচা শ্িশ্জয়ে রচাখয়ত হে। শুধু�চারি 
নজবসচার ও হচাি গুঁয়িচা প্য়েচাগই রয়েষ্ট। রচাসেশ্নক সচার ব্বহচার করচা হে নচা।

পশ্রির্যচা –

আরব রদয়ি জয়লর অিচাব প্িুর। তচাই �রুদ্চায়নর  আয়িপচায়ি রখজুর গচায়ের িচাষ হয়ে েচায়ক। য়খজুর িচায়ষর উপরুক্ত পশ্রয়বি 
সম্বয়ন্ একশ্ি কেচা প্িশ্লত রয়েয়ে – “ Its feet in the water and its head in the fire” অে্যচাৎ িূশ্� সংলগ্ন জলস্তর ও 
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প্িুর তচাপ�চারিচারুক্ত স্চান রখজুর িচায়ষর উপরুক্ত। তচাই প্য়েচাজয়ন রসয়ির ব্বস্চা করয়ল তচা গচায়ের বৃশ্দ্ধ  ও উৎপচাদয়ন সহচােক হে। 
পরচাগসংয়রচাগ ও িল ধরচার স�ে Flood-irrigation, Oldest System Sprikler ও Micro Sprinkle এবং Drip-irrigation 
প্য়েচাজন হে।

রখজুর গচায়ের জশ্�য়ত একয়র ৭২০ রকশ্জ রেয়ক ৯০০ রকশ্জ রগচাবর প্য়েচাগই রয়েষ্ট। তয়ব গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধর জন্ নচাইয়রেচায়জন 
সচার ব্বহচায়রর  উয়লেখ পচাওেচা রচাে। রশ্দও শ্বশ্িন্ন জচায়তর গচায়ের উৎপচাদয়ন এর রত�ন রকচানও প্িচাব রদখচা রচােশ্ন। 

রখজুর গচায়ের রগচািচাে �চাশ্ি কুশ্পয়ে আগচােচা দ�ন করচা হয়ে েচায়ক এবং শ্কেু পশ্র�চাণ �চাশ্ি গচায়ের রগচািচাে জ�চা কয়র ঢচালুিচায়ব 
Dressing কয়র রদওেচা হয়ে েচায়ক।

আরয়ব রখজুর িচায়ষর বচাগচায়ন উন্নত প্রুশ্ক্তর বেচারচা Mechanical Lift শ্দয়ে গচায়ের শুকয়নচা পচাতচা ও অশ্তশ্রক্ত পচাতচা রকয়ি রদওেচার 
ব্বস্চা রয়েয়ে। গচায়ে িয়ি রখজুর গচায়ের পশ্রির্যচা করচা খুব কশ্ঠন কচাজ। শ্বয়দয়ি এই পচাতচা কচািচার র�শ্সয়নর বেচারচা একচাজ করচা 
হে। এেচািচা িয়লর কচাঁশ্দ রচায়ত রবশ্ি ঝুয়ল নচা পয়ি তচার জন্ কচাঁশ্দশ্িয়ক পচাতচার রগচািচার সয়ঙ্গ রবঁয়ধ সচায়প্যচাি রদওেচার ব্বস্চা করয়ত 
হে।

রখজুর গচায়ের সব রেয়ক ক্শ্তকচারক ররচাগ হল েরিচাকঘশ্িত। Fuserium Oxysporum এবং F. albedinis নচা�ক েরিচাক Bayout 
ররচাগ ঘশ্িয়ে গচায়ের প্িুর ক্শ্তসচাধন কয়র। শ্বশ্িন্ন প্কচার রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণও রখজুর গচায়ে লক্্ করচা রচাে। রচাসেশ্নক 
কীিনচািক েচািচাও নজব পদ্ধশ্তয়ত ও Pheromone Trapping পদ্ধশ্তর সচাহচায়র্ ও নজব কীিনচািক (Bio pesticide) ব্বহচার 
কয়র ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রখজুর গচায়ে িল ধরচার পর ৫শ্ি দিচার পর তচা সমূ্পণ্য  পশ্রপক্ হে। দিচাগুশ্ল হল, হচাবচাবচাউক, শ্ক�শ্র, খচালচাল, রুতচাব এবং তচা�চার। 
এই দিচার �ধ্ শ্দয়ে িয়লর রং পশ্রবত্যন ও বৃশ্দ্ধ সম্পন্ন হে। য়খজুর পশ্রণত হওেচার এই ৫শ্ি দিচার স�েকচালগুশ্ল হল; – 

1. হচাবচাবচাউক দিচা -  শুরুয়ত কশ্ি িল ধরচার অবস্চা রেয়ক ৪-৫ সপ্তচাহ পর্যন্ত।

2. শ্ক�শ্র দিচা -  এই অবস্চাে আসয়ত ৯-১৫ সপ্তচাহ স�ে লচায়গ। িলশ্ি িক্ত হয়ে সবুজ বয়ণ্যর হে। এস�ে িলশ্ির  
 বৃশ্দ্ধ সম্পন্ন হে।

3. খচালচাল দিচা – ২ সপ্তচাহ স�য়ে িলশ্ি সমূ্পণ্য পশ্রণত হয়ে সবুজচাি-হলুদ বচা রগচালচাপী, লচাল রয়ঙর হয়ে রচাে। এই  
 স�েকচায়ল suger-এর পশ্র�চাণ ও আদ্্যতচা রবয়ি রচাে।

4. রুতচাব দিচা – ২-৪ সপ্তচাহ স�য়ে এই দিচাে িলশ্ি খুব নর� হয়ে রচাে িয়লর রং কচালয়ি বচাদচা�ী হয়ে রচাে। এই দিচাে  
 আবচার sugar-এর �চারিচা ক�য়ত েচায়ক। 

5. তচা�চার দিচা – এই দিচাে িলশ্ি সমূ্পণ্য রপয়ক রচাে। িয়লর রং সমূ্পণ্য কচায়লচা হে। িয়লর ত্বক কুঁিয়ক রচাে।

রখজুর গচায়ের িল প্চাে পশ্রণত হয়ে রগয়ে, এইরক� অবস্চাে গচায়ে �ই লচাশ্গয়ে বচা আধুশ্নক Mechanical Lift ব্বহচার কয়র 
হচাত শ্দয়ে (ররখচায়ন বেয়রর পর বের রখজুর িচাষ হে রসখচায়ন িসল ররচাপণ, offshoot কচাশ্িং এবং অন্চান্ পশ্রির্যচার আধুশ্নক 
ব্বস্চা গয়ি ঊয়ঠয়ে) সংগ্হ কয়র বচা সব রখজুয়রর কচাঁশ্দ রকয়ি িসল সংগ্হ করচা হে। য়রয়হতু রখজুর অল্প আদ্্যতচা রুক্ত িল, তচাই 
রকচানও রক� ব্বস্চা েচািচাই এই িল সংরক্ণ (Store) করচা রচাে এবং বচাজচারজচাত করচা হে। বি Agricultural farm, ররখচায়ন 
প্িুর উৎপচাদন রসখচায়ন উন্নত প্রুশ্ক্তয়ত সংরক্ণ, প্চাশ্কং এবং শ্ফ্শ্জং ব্বস্চারুক্ত পশ্রবহয়ণ বচাজচারজচাত করচা বচা শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন 
করচা হে।

ইজরচায়েয়ল Barhee জচায়তর রখজুর গচায়ের প্শ্ত গচাে রেয়ক ৫০০ রকশ্জ পর্যন্ত িল উৎপন্ন হয়ত পচায়র। তয়ব সচাধচারণিচায়ব প্শ্ত 
গচাে রেয়ক ২০০ রকশ্জ রখজুর উৎপচাদন হয়ে েচায়ক। ২০০৫ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী, সচারচা পৃশ্েবীয়ত ৬ রকচাশ্ি ৯২ লক্ ৪ হচাজচার 
৯৭৫ িন (৬,৯২,৪,৯৭৫) রখজুর উৎপচাদন হওেচার তে্ পচাওেচা রচাে। য়খজু়র উৎপচাদয়ন পৃশ্েবীয়ত প্ে� স্চায়ন রয়েয়ে শ্�ির (১১ 
লক্ ৭০ হচাজচার িন)। আ�দচাশ্নকচারী রদি শ্হসচায়ব িীয়ষ্য রয়েয়ে িচারত। 

প্শ্ত ১০০ গ্চা� রখজুয়র ২৮২ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৭৫.০৩ গ্চা� িক্যরচা, ৬৩.৩৫ গ্চা� সুগচার, ৮ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ০.৩৯ গ্চা� ি্চাি, ২.৪৫ 
গ্চা� রপ্চাশ্িন েচায়ক। পচািচাপচাশ্ি এই পশ্র�চাণ রখজুয়র রবিচা ক্চায়রচাশ্িন ও শ্িিচাশ্�ন –A েচািচাও ৬% শ্িিচাশ্�ন B2,  শ্িিচাশ্�ন B3 ৮%, 
শ্িিচাশ্�ন B5 ১২%, শ্িিচাশ্�ন B9 ৫%, শ্িিচাশ্�ন C ০.৪ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন E ০.০৫ শ্�শ্লগ্চা� ও ২.৭ �চাইয়ক্রচাগ্চা� শ্িিচাশ্�ন K 
েচায়ক। এেচািচা ১০০ গ্চা� রখজুয়র ১৪% পিচাশ্সেচা�, ২ শ্�শ্লগ্চা� রসচাশ্ডেচা�, ৩% শ্জঙ্ক, ৪% ক্চালশ্সেচা�, ৮% আেরন, ১২% 
�্চাগয়নশ্সেচা�, ৯% িসিরচাস ও ২০.৫৩ গ্চা� অন্চান্ জলীে উপচাদচান েচায়ক। 
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শুকয়নচা রখজুর ও পচাকচা নর� রখজুর গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়ব 
খচাওেচা হে। অন্চান্ শুকয়নচা িয়লর সয়ঙ্গ ড্চাইফু্ি শ্হসচায়বও খচাওেচা 
হে। পচায়েস বচা িচািনীয়ত রচান্নচা কয়র এবং দুয়ধ িুশ্িয়েও রখজুর খচাওেচা 
হয়ে েচায়ক। য়কক নতশ্রয়ত, পুশ্ডংয়ে, িয়কচায়লি, আইসক্রী�, শ্বসু্ি 
নতশ্রয়তও রখজুর ব্বহৃত হে। Fruit juice ও �দ নতশ্রয়তও রখজুর 
ব্বহচার হয়ে েচায়ক। �ধুর সয়ঙ্গ, শ্�শ্ষ্টর উপচাদচায়নও রখজুর ব্বহৃত 
হে।

P. sylvestris বচা িচারতীে রখজুর রেয়ক িীতকচায়ল বচাংলচায়দি ও 
পশ্চি�বয়ঙ্গ নয়লন গুি বচা রখজুর গুি পচাওেচা রচাে। রচা শ্পয়ঠ,পচায়েস, 
রসয়গচালেচা, সয়ন্য়ির স্চাদ বহুগুণ বচাশ্িয়ে রদে এবং জেনগয়রর র�চােচা, 
রচা নয়লন গুি েচািচা নতশ্র করচা সম্ভব নে। সবই এই িচারতীে রখজুর 
গচায়ের কল্চায়ণ আ�রচা রপয়ে েচাশ্ক। এই রখজুর গচােশ্িরও উপকচারীতচা 
প্িুর। বহু �চানুষ িীতকচায়লর অয়পক্চাে েচায়কন। কখন রখজুর গচায়ে 
িচাঁি রবঁয়ধ রস সংগ্হ করচা হয়ব এবং রসই রস রেয়ক উৎপন্ন গুি 
নতশ্র হয়ব। রচার উপর শ্নি্যর কয়র বহু গ্চা�ীণ �চানুয়ষর জীশ্বকচা। এই 
রখজুর গচায়ের রস সংগ্হ ও গুি নতশ্রর রকচানও আধুশ্নক, উন্নত 
প্রুশ্ক্তর ব্বহচার এখনও এয়দয়ি ব্বহৃত হেশ্ন। িশ্বষ্ত প্জয়ন্র 
�য়ধ্ এই কষ্টসচাধ্ কচাজ করচার বচা দক্ শ্রশ্�ক হওেচার উৎসচাহ এয়কবচায়র রনই বলয়লই িয়ল। তচাই িশ্বষ্য়ত আ�চায়দর রদয়ি হেয়তচা 
রখজুর গচাে রবঁয়ি েচাকয়ব, শ্কন্তু রখজুর রস সংগ্হ করচার রলচাক পচাওেচা রচায়ব নচা। রশ্দও প্শ্তবের রদয়ি ও শ্বয়দয়ি নয়লন গুয়ির 
বচা রখজুয়রর গুয়ির ও রয়সর িচাশ্হদচা ব্চাপকিচায়ব রবয়ি িয়লয়ে। 

রখজুর অে্যচাৎ P. dectylefera ও P. sylvestris িয়লর জন্ ও গুি নতশ্রয়ত ব্বহচায়রর জন্ শ্বখ্চাত। এেচািচা দু’প্কচার গচায়ের 
পচাতচা ও কচাডে একই প্কচার কচায়জ ব্বহৃত হে। 

রখজুর গচায়ের পচাতচা িচািচাই ও ঝচাঁিচা নতশ্রয়ত বহুল পশ্র�চায়ণ ব্বহৃত হে। এেচািচা প্চাশ্কংয়ের কচায়জ, য়িৌশ্খন গৃহসজ্চার সচা�গ্ী 
নতশ্রয়ত রখজুয়রর কশ্িপচাতচা ব্বহৃত হে। এেচািচা জ্চালচানী শ্হসচায়ব রখজুর পচাতচা ব্বহচার করচা হে।  

পুরুষ রখজুর িুয়লর �্রী ও গচায়ের পচাতচার রগচািচাে জচায়লর �য়তচা রর লচালয়ি রেচাবিচা েচায়ক ইদচানীং তচা �ডেপসজ্চাে ও রিৌশ্খন 
সচা�গ্ী নতশ্রয়ত ব্বহৃত হয়চ্ছ।

পুরয়নচা রখজুর কচাঠ অস্চােী িচালচা বচানচায়নচার কচায়জ কচাঠচায়�চায়ত ব্বহচার করচা হে। জ্চালচানী শ্হসচায়বও এই কচাঠ ব্বহৃত হে। নর� 
কচায়ডের তন্তু দশ্ি নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্বশ্িন্ন জচায়তর রখজুয়রর  িচাষ হয়ে েচায়ক। এর �য়ধ্  Hayany, Bireir, Barhi, Holwah, Kenta, 
Medjool, Khalash, Lulu এবং Manakbir হল উয়লেখয়রচাগ্ কয়েকশ্ি জচাত।  

তে্সূরি - http://hortsci.ashspublications.org/content/42/5/1077.full, Wikipedia, FAO PLANT PRODUCTION AND 
PROTECTION PAPER 156Rev.
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তচাল 
পশ্রিে –

তচাল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা�  Borassus flabellifer, এশ্ি Arecaceae 
বচা palm য়গচায়রির বহুবষ্যজীশ্ব একবীজপরিী িচাখচাহীন উশ্দ্দ।

তচাল গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারতীে উপ�হচায়দি এবং দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে। 
িচারত েচািচা রনপচাল, বচাংলচায়দি, শ্রীলঙ্কচা, কচায়ম্বচাশ্ডেচা, লচাওস, �চােচান�চার, 
েচাইল্চাডে, শ্িশ্লপচাইনস্ , শ্িয়েতনচা�, �চালয়েশ্িেচা ও ইয়ন্চায়নশ্িেচাে তচাল 
গচাে জন্চাে। পচাশ্কস্তচায়ন ও শ্িয়নর শ্কেু অংয়ি তচাল গচাে স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ 
শ্হসচায়ব শ্বস্তচার লচাি কয়রয়ে।

তচাল গচায়ের সয়ঙ্গ িচারতীে সংসৃ্শ্ত, শ্িক্চা ও ধ�্যীে সম্পক্য রয়েয়ে। কচাগজ 
আশ্বষ্চায়রর আয়গ শ্িক্চাশ্বস্তচায়রর জন্ পুঁশ্েপরি রলখচার কচায়জ তচালপচাতচাই 
ব্বহৃত হত। বহু প্চািীন গ্য়ন্র পচাডুেশ্লশ্প প্েয়� তচালপচাতচার উপয়র রলখচা 
হয়েশ্েল। তচালগচাে তচাশ্�লনচািুয়ত সরকচাশ্র বৃয়ক্র �র্যচাদচা লচাি কয়রয়ে। 
তচাশ্�ল সংসৃ্শ্তয়ত তচাল গচােয়ক পশ্বরি উশ্দ্দ শ্হসচায়ব পুয়জচা করচা হে। �য়ন 
করচা হে, Karpahe Venuksham (celestial tree) অে্যচাৎ স্য়গ্যর 

রদবতচার আিীব্যচায়দ তচাল গচায়ের সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। বচাংলচায়দি ও পশ্চি�বয়ঙ্গও তচাল পশ্বরি িল। শ্রীকৃয়ষ্ণর জন্শ্দন অে্যচাৎ জন্চাষ্ট�ীয়ত 
তচায়লর বিচা রদবতচায়ক শ্নয়বদন করচা হে। শ্বশ্ কশ্বর কশ্বতচায়তও তচাল গচায়ের ঠচাঁই হয়েয়ে। “তচাল গচাে এক পচায়ে দচাঁশ্িয়ে সব 
গচাে েচাশ্িয়ে .....”

ইংয়রশ্জয়ত সচাধচারণিচায়ব তচাল গচােয়ক Doub palm, Palmyra palm, Tala palm, Toddy palm বচা wine palm বয়ল। 
সংসৃ্ত ও বচাংলচাে এশ্ি তচাল, শ্হশ্ন্য়ত তচার, �চারচাঠী ও গুজরচাশ্িয়ত তচাড, তচাশ্�য়ল পচানচাই ও তচালচাই, �চালচােলচায়� পচানচা এবং রতয়লগু 
িচাষচাে তচাশ্ড রেটু্ নচায়� পশ্রশ্িত।

তচাল গচাে উচ্চতচাে ৩০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি কচালয়ি ধূসর বয়ণ্যর হে। কচাডে অস�চান ও পচাতচা দচাগরুক্ত হে। পচাতচাগুশ্ল 
কচায়ডের উপয়র সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পরিবৃয়ন্তর রগচািচার শ্দকিচা কচাডেয়ক রবষ্টন কয়র েচায়ক। পুরয়নচা পচাতচাগুশ্ল শুশ্কয়ে রগয়লও 
দীঘ্যশ্দন পর্যন্ত গচায়ে ঝুয়ল েচাকয়ত রদখচা রচাে। পচাতচার আকচার পচাখচার আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। পরিবৃন্ত সহ পচাতচাশ্ি ৩ শ্�িচার পর্যন্ত 
লম্বচা হয়ে েচায়ক। পরিিলয়ক পরিচাংিগুশ্ল লম্বচালশ্ম্ব িচাঁয়জ রজচািচা অবস্চাে বৃয়ন্তর অগ্িচায়গ অবস্চান কয়র। শ্কন্তু পচাতচার (পরিচাংয়ির) 
অগ্িচাগ বলে�চাকৃশ্তর এবং প্শ্তশ্ি পরিচাংি আলচাদচািচায়ব শ্বস্তচাশ্রত হয়ে অবস্চান কয়র। পরিবৃন্ত িক্ত �জবুত হে, রচা তচাল বচাগিচা 
নচায়� পশ্রশ্িত। এর দু’শ্দয়ক করচায়তর �য়তচা কচায়লচা রয়ঙর ধচারচায়লচা দচাঁয়তর �য়তচা কচাঁিচা েচায়ক।  তচাল গচায়ের পুরুষ িুল ও ত্ী িুল 
আলচাদচা আলচাদচা গচায়ে জন্চাে। পুরুষ িুলগুশ্ল লম্বচা, য়�চািচা ও িচাখচারুক্ত হে, ক্চািশ্কন প্কচায়রর পুষ্পশ্বন্চায়স পুষ্পদয়ডের উপয়র, 
পুষ্পপয়রির খচাঁয়জ খচাঁয়জ অবস্চান কয়র। িুলগুশ্ল খুব রেচাি হচালকচা হলুদ রয়ঙর হয়ে েচায়ক। ত্ী িুলগুশ্ল রেচাি বয়লর আকচায়রর, 
র�চািচা, িক্ত ও িচাখচারুক্ত। �জবুত �্রীদয়ডের অয়ক্র উপয়র একশ্ি কয়র িল সশ্জ্ত েচায়ক এবং রচা পশ্রণত হয়ে তচায়লর কচাঁশ্দ 
নতশ্র কয়র। পরচাগ সংয়রচায়গর পর ত্ী িুলগুশ্ল বি হয়ে ১০-১৮ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর তচায়ল পশ্রণত হে। তচাল িলশ্ি ডু্প প্কৃশ্তর। 
তচাল সচাধচারণত কচায়লচা বচাদচাশ্�, হলুদ বচা রসচানচালী রয়ঙর হে। তচায়লর বশ্হত্বকশ্ি পচাতলচা িচাইবচার রুক্ত, কচায়লচা বচা বচাদচা�ী হলুদ রয়ঙর 
হে। �ধ্ত্বকশ্িয়তও িচাইবচার েচায়ক, তয়ব এশ্ি রসচায়লচা িচাঁসরুক্ত হে। এয়ডেচাকচাপ্যশ্ি িক্ত, কচাষ্ল হে।  য়বশ্িরিচাগ তচায়ল ৩শ্ি বীজ 
েচায়ক। তয়ব ১ বচা ২শ্ি বীজরুক্ত তচালও কচাঁশ্দয়ত েচাকয়ত পচায়র। তচায়লর িুয়লর bract গুশ্ল স্চােীিচায়ব িয়লর রগচািচাে রলয়গ েচায়ক। 
তচায়লর বীজ রবি বি িচাইবচার বচা তন্তুর আবরণরুক্ত হে। এশ্িই তচায়লর আঁশ্ি নচায়� পশ্রশ্িত। আঁশ্িশ্ি খুব িক্ত হে। আঁশ্িশ্ি কচািয়ল 
এর �য়ধ্ সচাদচা এয়ডেচাস্প্যচা�, রচা তচায়লর ‘রিচাকর’ নচায়� পশ্রশ্িত। তচার �য়ধ্ই বীয়জর ভ্রুণশ্ি েচায়ক। 

তচাল উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। এই গচায়ের উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। তচাল গচাে ৪৫ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং িীয়ত িূন্ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাও সহ্ কয়র রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর রবশ্ি 
বৃশ্ষ্টপচাতপ্বণ এলচাকচাে প্িুর পশ্র�চায়ণ তচাল উৎপন্ন হে। বচাংলচার গ্চা�চাঞ্য়ল প্বচাদ আয়ে ‘তচায়ল ডচায়ক বচান’ অে্যচাৎ প্িুর তচায়লর 
িলন বন্চার আগচা� পুব্যচািচাস।

িচারয়ত তচাল গচাে িূপৃষ্ রেয়ক ৫০০-৮০০ শ্�িচার উচ্চতচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি, কৃষ্ণ �ৃশ্তিকচা, 
লচাল �চাশ্ি ও পশ্ল�চাশ্ি তচায়লর িলয়নর পয়ক্ উপরুক্ত। তয়ব স�স্ত প্কচার �চাশ্িয়তই তচাল গচাে জন্চাে।
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

তচাল গচায়ের শ্বস্তচার বচা প্সচারণ স্চািচাশ্বক শ্নেয়� গচাে রেয়ক পিচা তচায়লর 
আঁশ্ি বচা বীজ রেয়কই আপনচা-আপশ্ন হয়ে েচায়ক। সচাধচারণিচায়ব িত িত 
বেয়রর প্চািীন পদ্ধশ্তয়ত জশ্�র সী�চানচাে, রচাস্তচার ধচার, পুকুর পচাি  বচা 
কৃশ্ষকচায়জর অনুপরুক্ত জশ্�য়ত সরচাসশ্র তচায়লর আঁশ্ি বচা বীজ পুঁয়ত এর 
িচাষ হয়ে আসয়ে। তচাশ্�লনচািু, �হচারচাষ্ট্র, ওশ্িিচা ও অন্ধ্রপ্য়দয়ির উপকূলবত্যী 
অঞ্য়ল সচাশ্রবদ্ধিচায়ব প্িুর তচাল গচাে রদখচা রচাে।

তচাল সচাধচারণত বষ্যচাকচায়ল পচায়ক এবং বষ্যচার রিয়ষ অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চায়সর 
�য়ধ্ তচায়লর অঙু্কয়রচাদগ� হয়ে রচাে। সুতরচাং িীঘ্র ররচাপণ করয়ল িচারচা গচাে 
জন্চায়নচার হচার বৃশ্দ্ধ পচাে। অঙু্কয়রচাদ্গয়�র পর দীঘ্যশ্দন রিয়ল রচাখয়ল তচায়লর 
ভ্রুণগুশ্ল শুশ্কয়ে নষ্ট হওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক। নচাস্যচারীয়ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� 
বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘিচায়নচার পর হলয়দ রয়ঙর জচা�্যশ্িউব শ্িকয়ির �য়তচা 
�চাশ্ির �য়ধ্ প্য়বি কয়র ভ্রুণ কচায়ডের আবরণী ও ভ্রুণ �ূয়লর আবরণী 
রেয়ক রেচাক্রয়� পচাতচা ও �ূয়লর সৃশ্ষ্ট হয়ে নতুন িচারচা গচাে উৎপন্ন হে। 
জচা�্যশ্িউয়বর  এই অংি পশ্লব্চায়গ বি কয়র পয়রর বের বষ্যচাকচায়ল জশ্�য়ত 
ররচাপণ করচা রচাে।

তচাল গচাে ররচাপয়ণর শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�র �চাশ্ি কুশ্পয়ে, আগচােচা �ুক্ত কয়র ৭ X ৭ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ রসশ্� গত্য কয়র তচায়ত 
নজবসচার বচা রগচাবর সচার প্য়েচাগ কয়র বীজ বপন করচা হে। একসচাশ্র ররচাপয়ণ আয়ি ঘন কয়র িচারচা ররচাপণ করচা রচাে।

পশ্রির্যচা –

তচায়লর িচারচা গরু েচাগয়লর খুব শ্প্ে খচাদ্। তচাই িচারচাগচােগুশ্লয়ক উপরুক্ত রবিচা শ্দয়ে শ্ঘয়র শ্দয়ত হে। উপরুক্ত পশ্রির্যচাে িচারচাগুশ্ল 
২-৩ বেয়রর �য়ধ্ই অয়নকিচা বি হয়ে রচাে। তখন আর গরু-েচাগল তচাল গচায়ের শ্বয়িষ রকচানও ক্শ্ত করয়ত পচায়র নচা।  

বীজ বপয়নর পর রেয়কই শ্নেশ্�তিচায়ব গয়ত্য জল প্য়েচাগ করয়ত হে। এক �চায়সর �য়ধ্ই িচারচাগচােগুশ্ল জন্চায়ত রদখচা রচাে। বষ্যচার 
�য়ধ্ বীজ বপন বচা িচারচা ররচাপণ করয়ল রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। িীতকচায়ল ১৫ শ্দন অন্তর এবং গ্ীষ্মকচায়ল সপ্তচায়হ একশ্দন গচায়ের 
রগচািচার িচার শ্দয়ক রসয়ির �চাধ্য়� জল প্য়েচাগ করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। 

তচায়লর বীজ বপয়নর বচা িচারচা ররচাপয়ণর স�ে প্শ্ত গয়ত্য ১০ রকশ্জ শ্হসচায়ব রগচাবর সচার বচা নজবসচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। এরপর 
২০ রকশ্জ শ্হসচায়ব শ্বেতীে ও তৃতীে বেয়র, িতুে্য ও পঞ্� বেয়র ৩০ রকশ্জ শ্হসচায়ব, ষষ্ ও সপ্ত� বেয়র ৪০ রকশ্জ শ্হসচায়ব, অষ্ট� 
ও নব� বেয়র ৫০ রকশ্জ শ্হসচায়ব এবং এর পরবত্যী স�য়ে প্শ্ত বের ৬০ রকশ্জ শ্হসচায়ব নজবসচার প্য়েচায়গ গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িল 
উৎপচাদয়ন ব্চাপক উন্নশ্ত লক্্ করচা রচাে।

তচাল গচায়ে প্ে� ৪ বের রকচানও পচাতচা কচািচার প্য়েচাজন হে নচা। পরবত্যী বেরগুশ্লয়ত শুকয়নচা পচাতচা রকয়ি গচায়ের পশ্রির্যচা করয়ল 
গচােশ্ি উচ্চতচাে রবয়ি ওয়ঠ ও কচায়ডের বৃশ্দ্ধও িচাল হে।

বেয়র অন্তত দু’বচার, গ্ীষ্মকচায়ল একবচার এবং বষ্যচার রিয়ষ একবচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে গচায়ের রগচািচা উঁিু কয়র �চাশ্ি শ্দয়ে পশ্রির্যচা করয়ল 
গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে।

তচাল গচায়ের সচাশ্রর িচাঁকচা জচােগচাে বষ্যচাকচায়লর রিয়ষ শ্িনচাবচাদচা�, য়খসচাশ্র কলচাই, শ্ি�, বরবশ্ি জচাতীে ডচাল িস্ এবং আ�লশ্ক, 
আতচা, য়পেচারচা, কুল জচাতীে রেচাি আকচায়রর িয়লর গচাে ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র।তচাল গচায়ে রত�ন রকচানও ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর 
ঘিনচা ঘয়ি নচা। তচাই আলচাদচা কয়র ররচাগয়পচাকচা প্শ্তয়রচায়ধর ব্বস্চাও করয়ত হে নচা।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

সশ্ঠক পশ্রির্যচাে গচােগুশ্ল রবয়ি উঠয়ল ৮-৯ বের বেস রেয়ক তচাল গচায়ে িল জন্চায়ত শুরু কয়র। পশ্রণত গচাে রেয়ক ১৫০-২৫০শ্ি 
তচাল পচাওেচা রচাে।

শ্বশ্িন্ন অবস্চাে কশ্ি তচাল সংগ্হ করচা হে। এশ্প্ল-য়� �চায়স অপশ্রণত তচাল কচাঁশ্দ সয়�ত রকয়ি সগ্হ করচা হয়ে েচায়ক এবং তচা 
রেয়ক ধচারচায়লচা কচািচাশ্র বচা েুশ্র শ্দয়ে রকয়ি তচায়লর িচাঁস বচা তচালিচাঁস রবর কয়র বচাজচায়র শ্বশ্ক্র করচা হে। জলিরচা তচালিচাঁস স্চাস্্কর 
ও সুস্চাদু।
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এরপর সচাধচারণত জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স তচাল রপয়ক রচাে। গচাে 
রেয়ক পচাকচা তচাল �চাশ্িয়ত খয়স পিয়ল তচা সংগ্হ করচা হয়ে 
েচায়ক। গচাে রেয়ক স�স্ত তচাল খয়স পিয়ত এক �চায়সরও রবশ্ি 
স�ে লচায়গ।

তচাল গচায়ের স�স্ত অংিই �চানুষ নচানচান কচায়জ ব্বহচার কয়র। 
তচাল উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর শুষ্ ও আদ্্য উিে জচােগচায়তই 
জন্চাে। তচায়লর প্চাে ৮০০ ধরয়নর ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা 
রচাে। খচাদ্ শ্হসচায়ব তচায়লর রলই অত্ন্ত সুস্চাদু, রচা তচালক্ীর 
নচায়�ও পশ্রশ্িত। তচায়লর বিচা, তচায়লর লুশ্ি, পরিচা, সরবত, 
তচালক্ীর জচাল শ্দয়ে িুশ্িয়ে রুশ্ি বচা �ুশ্ির সয়ঙ্গ খচাওেচার ররওেচাজ আয়ে। তচালক্ীর শ্�শ্ষ্ট, লয়জন্স, আইসক্রীয়� ব্বহচার করচা হে। 
তচায়লর রিচাকর অে্যচাৎ বীয়জর শ্িতয়রর সচাদচা অংিশ্ি খুব সুস্চাদু। এই অংিশ্ি শ্বশ্িন্নিচায়ব খচাওেচার প্িলন রয়েয়ে। তচায়লর আঁশ্ির 
শ্িতয়রর নীলচাি-সচাদচা অংিশ্ি পচান �িলচাে ব্বহৃত হে। তচায়লর রস তচাশ্ি নচায়� পশ্রশ্িত। এশ্ি উয়তিজক পচানীে শ্হসচায়ব খুবই 
জনশ্প্ে। আবচার এই তচায়লর রস রেয়কই তচায়লর পচািচাশ্ল, গুি ও সয়ন্ি, তচালশ্�েশ্র নতশ্র হয়ে েচায়ক। গ্চা�ীণ িচারয়ত শ্বয়িষ কয়র 
দশ্ক্ণ িচারয়ত তচায়লর গুি ও পচািচাশ্লর িচাল বচাজচার রয়েয়ে। তচায়লর পচাতচা পচাখচা নতশ্রয়ত, ঘর েচাওেচার কচায়জ, অস্চােী রবিচা রদওেচার 
কচায়জ, িচািচাই নতশ্রর কচায়জ, য়িৌশ্খন গৃহসজ্চার দ্ব্ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। আবচার তচায়লর পচাতচা বচা তচালবচাগিচা রেয়ক েচাল তুয়ল 
ও তন্তু রবর কয়র র�চািচা নতশ্রর কচায়জ ও ঘর েচাওেচার স�ে দশ্ি শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এর এই তন্তুগুশ্ল খুব �জবুত হে। তচাই 
�চাে ধরচার খচাঁিচা নতশ্রয়ত এর প্িুর ব্বহচায়রর নশ্জর আয়ে। তচাল গচাে রেয়ক রডচাঙচা নতশ্র, য়সি রদওেচার রডচাঙচা কল গ্চা� বচাংলচাে 
প্িুর রদখচা রচাে। তচায়লর কচাঠয়ক কচাঁশ্ি বলচা হে। এশ্ি অত্ন্ত �জবুত ও দীঘ্যস্চােী। রচা গ্চা� বচাংলচাে ঘরবচাশ্ির কচাঠচায়�চায়ত ব্চাপকিচায়ব 
ব্বহৃত হে। তচাল গচায়ের এতগুণ েচাকচা সয়্বিও খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প বচা বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব তচালয়ক র�য়ল ধরচার রক্য়রি উয়দ্চায়গর 
রয়েষ্ট অিচাব রয়েয়ে। 

তচাল গচাে িচারয়তর একশ্ি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য উশ্দ্দ, রচা বহুশ্দন রেয়ক আ�চায়দর খচাদ্, বচাসস্চান, আচ্ছচাদন (বষ্যচার ‘রিচাকচা’), ‘য়পয়খ’ 
(য়রন রকচাি) য়জচাগচান শ্দয়ে আসয়ে এবং দশ্রদ্ �চানুয়ষর আশ্ে্যক উন্নেয়ন সহচােতচা প্দচান কয়র িয়লয়ে। দশ্রদ্ �চানুয়ষর �য়ন আনন্ 
শ্দয়ত তচাল রয়সর জুশ্ি র�লচা িচার। শ্িক্চার শ্বস্তচায়র প্চােশ্�ক ধচাপ তচালপচাতচার �য়ধ্ শ্দয়েই শ্বকশ্িত হয়েশ্েল। 

পশ্রয়বিগতিচায়বও তচালগচাে উয়লেখয়রচাগ্ িূশ্�কচা পচালন কয়র িয়লয়ে। উপকূলবত্যী অঞ্য়লর সচা�ুশ্দ্ক ঝয়ির প্ে� ধচাক্চািচা তচালগচাে 
শ্কেুিচা প্শ্তহত করচার রিষ্টচা কয়র, িূশ্�ক্ে ও জলসংরক্য়ণও এর উয়লেখয়রচাগ্ িূশ্�কচা লক্্ করচা রচাে। পশ্রয়বি দূষণ ররচাধ করয়তও 
তচাল গচায়ের অবদচান আয়ে। বন্চাপীশ্িত �চানুষয়ক উদ্ধচার করচার কচায়জ রডচাঙচা বচা সচাঁয়জচাি রডচাঙচার অবদচান অসী�। বচাবুই পচাশ্খর বচাসচা 
নতশ্র করচার জন্ এই গচােয়কই রবয়ে রনে। তবুও তচাল গচায়ের িয়লর কদর শ্দন শ্দন হ্চাস রপয়ে িয়লয়ে।  গ্চা� বচাংলচাে নতুন কয়র 
তচাল গচাে ররচাপয়ণর পশ্র�চাণ িীষণিচায়ব কয়� রগয়ে। তচাই এই অত্ন্ত উপকচারী গচােশ্িয়ক শ্নয়ে িচাববচার স�ে এয়সয়ে।

জচায়তর পশ্রশ্িশ্ত –

তচাল গচায়ের রদিীে রকচানও প্কচার জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচােশ্ন।

তে্সূরি - TNAU Agritech Portal, www.ais.gov,bd, www.ncbi.nlm.nih.gov/, Wikipedia, www.nhb.gov.in, Glossary of 
Indian medicinal plants
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নচারয়কল
পশ্রিে –

নচারয়কল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Cocos nucifera, এশ্ি Arecaceae 
রগচায়রির (Palm বচা তচাল রগচায়রির) একশ্ি বহুবষ্যজীবী, একবীজপরিী, 
িচাখচাহীন উশ্দ্দ। 

গচােশ্ির আশ্দ জন্স্চান রকচােচাে তচা শ্নয়ে শ্বশ্িন্ন �তচা�ত রয়েয়ে। 
অয়নয়কর �য়ত, গচােশ্ির আশ্দ জন্স্চান িচারত ও ইয়ন্চায়নশ্িেচা শ্বশ্িন্ন 
অঞ্য়ল। স�ুয়দ্র র্চায়ত িচাসয়ত িচাসয়ত ধীয়র ধীয়র তচা  য়দি-শ্বয়দয়ির 
উপকূল অঞ্য়ল আপনচা রেয়কই শ্বস্তচাশ্রত হয়েশ্েল। আবচার অন্ �য়ত, 
নচারয়কল গচায়ের আশ্দ জন্স্চান আয়�শ্রকচার প্িচান্ত �হচাসগরীে উপকূয়ল 
এবং রসখচান রেয়ক স�ুয়দ্র র্চায়ত রিয়স শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্বস্তচাশ্রত 

হয়েশ্েল। তয়ব নচারয়কল গচায়ের জীবচাশ্ম (Fossil) আশ্বষ্চার হয়েয়ে তচা রেয়ক জচানচা রচাে, ইয়েচাশ্সন রুগ রেয়কই অে্যচাৎ ৩৭-৫৫ 
শ্�শ্লেন বের আয়গ রেয়কই পৃশ্েবীয়ত এই গচায়ের আশ্ব্যিচাব হয়েশ্েল।

িচারয়ত নচারয়কল গচাে ও নচারয়কল আ�চায়দর রদয়ি শ্হনু্য়দর কচায়ে অশ্ত পশ্বরি একশ্ি িল শ্হসচায়ব গণ্ হে।  Green coconut 
অে্যচাৎ ডচাব েচািচা পুয়জচার ঘি স্চাপন করচা রচাে নচা। সচারচা িচারয়ত ডচাব ও নচারয়কল শ্বশ্িন্ন রদবয়দবীর পুয়জচাে অশ্ত আবশ্ি্ক সচা�গ্ী। 
পুয়জচার প্সচায়দ নচারয়কয়লর নচািু, নচারয়কয়লর পচায়েস ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে।

নচারয়কয়লর ইংয়রশ্জ নচা� Coconut- এর উৎপশ্তি Cocos (�চােচার খুশ্ল) িব্ রেয়ক। সংসৃ্য়ত  নচাশ্রয়কলচা, শ্হশ্ন্য়ত নচাশ্রয়েল, তচাশ্�ল 
িচাষচাে রতনকচাই, য়তয়লগুয়ত নচাশ্রয়কল� এবং বচাংলচা িচাষচাে এশ্ি নচাশ্রয়কল, নচারয়কল ও নচারয়কচাল নচায়� পশ্রশ্িত।

নচারয়কল গচাে উচ্চতচাে ৩০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি ধূসর বয়ণ্যর ও রবলনচাকচার হে। নচারয়কল গচায়ের পচাতচা পক্ল ররৌশ্গক 
প্কৃশ্তর ৪-৬ শ্�িচার লম্বচা । ররৌশ্গক পরিকগুশ্ল (Leaflets) ৬০-৯০ রসশ্� লম্বচাে হে এবং ২০০শ্িরও রবশ্ি পরিক (Leaflets) 
েচাকয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল কচায়ডের উপর সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল ৩ বের পর্যন্ত গচায়ে েচাকয়ত পচায়র, তচারপর শুশ্কয়ে 
গচাে রেয়ক খয়স পয়ি। নচারয়কল গচায়ের একই পুষ্প�্রীয়ত পুরুষিুল ও ত্ীিুল একসয়ঙ্গ জন্চাে। নচারয়কয়লর পুষ্প�্রী স্প্শ্ডসি 
(Spadix) প্কৃশ্তর, িলশ্ত বচাংলচাে আ�রচা এয়ক �ুশ্ি বয়ল েচাশ্ক। নচারয়কয়লর �ুশ্ি (Spadix)  রনৌকচার আকচায়রর এবং রচা পশ্রণত 
হয়ে রিয়ি শ্গয়ে িুলগুশ্ল রবশ্রয়ে আয়স। একই সয়ঙ্গ গচায়ে পশ্রণত নচারয়কল, ডচাব �্রী েচাকয়ত রদখচা রচাে। নচারয়কল গচায়ে 
স্পরচাগসংয়রচায়গর (Self pollination) িয়ল িল উৎপন্ন হে। নচারয়কল গচায়ের িলশ্ি শুষ্ ডু্প ( Dry Drupe) প্কৃশ্তর। শ্বশ্িন্ন 
জচায়তর িয়লর আকচার শ্বশ্িন্ন প্কচায়রর হে। ২৫-৩০ রসশ্�,  উপবৃতিচাকচার। কশ্ি অবস্চাে িয়লর বচাইয়রর ত্বক সচাধচারণত সবুজ ও 
হচালকচা হলুদ বচা রসচানচালী বয়ণ্যর হে। পশ্রণত হওেচার পর রয়ঙর পশ্রবত্যন ঘয়ি। িয়লর �ধ্ত্বক (Mesocarp) িচাইবচার রুক্ত হে। 
রচায়ক নচারয়কয়লর রেচাবিচা বলচা হে। Endocarpশ্ি  িক্ত েচায়ক, এশ্ি নচারয়কয়লর �চালচা। নচারয়কল বীজশ্ি এই িক্ত �চালচার �য়ধ্ 
েচায়ক। নচারয়কয়লর বীজশ্ি এয়ডেচাস্পচা�্য বচা িয়স্র �য়ধ্ েচায়ক। নচারয়কয়লর এয়ডেচাস্পচা�্যশ্ি তরল ও িক্ত (Solid) অবস্চাে বীজিচায়ক 
শ্ঘয়র অবস্চান কয়র। নচারয়কয়লর দুধ বচা Copra িচাঁস, িক্ত এয়ডেচাকচাপ্য রেয়ক পচাওেচা রচাে।

নচারয়কল গচাে প্ধচানত উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। রশ্দও শ্বশ্িন্ন জলবচােু অঞ্য়ল নচারয়কল গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। শ্কন্তু নচারয়কল 
উৎপচাদয়নর জন্ ২৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ১৫০০-৩০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত উপরুক্ত। এক কেচাে উষ্ণ ও আদ্্যতচা 
রুক্ত জলবচােুয়ত নচারয়কল গচাে জন্চাে।

শ্নকচািীর ব্বস্চারুক্ত উপকূলীে বচাশ্ল�চাশ্ি নচারয়কয়লর িলয়নর পয়ক্ সব্যচায়পক্চা িচাল। ১.২-১.৫ শ্�িচার গিীর লচাল রবয়ল-য়দচাঁেচাি 
�চাশ্ি, পশ্ল�চাশ্ি এবং ল্চায়িরচাইি �চাশ্িয়তও নচারয়কল গচাে িচাল জন্চাে। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৫.৮ রেয়ক ৮.০ PH সব রেয়ক 
িচাল। এঁয়িল �চাশ্ি ও পচােুয়র �চাশ্ি নচারয়কয়লর গচায়ের পয়ক্ কখনই উপরুক্ত নে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচাই নচারয়কল গচায়ের প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক। নচাস্যচারীর রবয়ড বচা বচাশ্িয়ত উপরুক্ত �চাশ্িয়ত পশ্রণত নচারয়কল ররচাপণ কয়র 
শ্নেশ্�ত জল শ্দয়ে পশ্রির্যচা কয়র নচারয়কয়লর অঙু্কয়রচাদগ� ঘিচায়নচা হে। নচারয়কয়লর অয়ধ্যকিচা �চাশ্ির উপয়র ররয়খ জল শ্দয়ে পশ্লশ্েয়নর 
ব্চায়গর �য়ধ্ িচারচা নতশ্র করয়ল পরবত্যীয়ত দূরবত্যী স্চায়ন ররচাপয়ণর রক্য়রি সুশ্বধচা হে। বষ্যচাকচায়ল এই িচারচা নতশ্র করচার উপরুক্ত 
স�ে।

িচারচা ররচাপয়ণর জন্ শ্বশ্িন্ন জশ্� শ্বশ্িন্ন পদ্ধশ্তয়ত প্স্তুত করয়ত হে। ঢচালু বচা উঁিু-শ্নিু জশ্�য়ত Contour পদ্ধশ্তয়ত িচারচা ররচাপয়ণর 
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জন্ গয়ত্যর ঢচালু শ্দয়ক ক�-য়বশ্ি ১ শ্�িচার উঁিু কয়র �চাশ্ির বচাঁয়ধর �য়তচা কয়র 
শ্ঘয়র শ্দয়ত হে। য়দচাঁেচাি �চাশ্ির স�চান জশ্�য়ত, য়রখচায়ন জলস্তর খুব কচায়েই রসখচায়ন 
শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ক�পয়ক্ ১  শ্�িচার উঁিু কয়র �চাশ্ি জয়িচা কয়র �চাদচা বচা শ্ঢশ্প বচা 
রবশ্দ নতশ্র কয়র তচার �চাঝখচায়ন িচারচা ররচাপয়ণর জন্ ১ X ১ X ১ শ্�িচার আেতয়নর 
গত্য করয়ত হয়ব। ল্চািচারচাইি �চাশ্ি, য়রখচায়ন �চাশ্ির শ্নয়ি পচাের েচায়ক রসখচায়ন  ১.২ 
X ১.২ X ১.২ আেতয়নর গত্য রকয়ি রচাখয়ত হয়ব। য়বয়ল�চাশ্িয়ত ৭৫ X ৭৫ X 
৭৫ রসশ্� গত্য রকয়ি িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত কয়র �চাশ্ি প্স্তুত কয়র গয়ত্যর �য়ধ্ 
শুকয়নচা রগচাবর সচার, উইয়পচাকচা �চারচার পচাউডচার (BHC 10%), উপয়রর �চাশ্ি (Top 
soil), েচাই ও প্শ্ত গয়ত্য ২ রকশ্জ লবণ প্য়েচাগ করয়ত হে। য়রচাপয়ণর ৬ �চাস 
আয়গই �চাশ্ি নতশ্রর কচাজ রিষ কয়র রচাখয়ত হে। 

শ্বশ্িন্ন জচায়তর নচারয়কল গচায়ের জন্ গচায়ের সচাশ্রর �য়ধ্ ও দুশ্ি গচায়ের �চাঝখচায়নর 
দূরত্ব শ্িন্ন শ্িন্ন হয়ে েচায়ক। তয়ব সচাধচারণিচায়ব ৭.৫ X ৭.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করয়ল প্শ্ত রহক্টয়র ১৭৭শ্ি গচায়ের প্য়েচাজন হয়ব। 

নচারয়কয়লর িচারচাগুশ্ল ১ বের বেয়সর হয়ল তচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। িচারচাগচােগুশ্ল বষ্যচার আয়গ আয়গ বচা বষ্যচার শুরুয়ত ররচাপণ 
করয়ল সবয়িয়ে িচাল। গয়ত্যর �য়ধ্ আয়গ রেয়ক প্স্তুত করচা �চাশ্ির �য়ধ্ নচারয়কল িচারচার রগচািচার �চায়পর গত্য কয়র ররচাপণ কয়র 
�চাশ্ি শ্দয়ে পুয়রচা গত্যশ্ি িরচাি কয়র গচায়ের রগচািচার শ্দয়কর �চাশ্ি উঁিু কয়র রলয়িল কয়র শ্দয়ত হে। এয়ত গচায়ের রগচািচাে অশ্তশ্রক্ত 
জল জ�য়ত পচায়র নচা।

পশ্রির্যচা –

জশ্�র আদ্্যতচা ও আবহচাওেচার উপর শ্নি্যর কয়র স�ে �য়তচা রসি ব্বস্চার বেচারচা পশ্রির্যচার �চাধ্য়� নচারয়কল গচায়ের িলন ৫০% 
পর্যন্ত বচািচায়নচা সম্ভব। গ্ীষ্মকচায়ল প্শ্ত গচায়ে গয়ি ৪০ শ্লিচার কয়র জয়লর প্য়েচাজন হে বচা রবশ্সন রসি ব্বস্চা প্য়েচাগ করয়ল িচাল 
িল পচাওেচা রচাে। য়রখচায়ন জয়লর অিচাব েচায়ক রসখচায়ন drip irrigation ব্বস্চার �চাধ্য়� রসি শ্দয়ল জয়লর অপিে ররচাধ করচা 
রচাে।

প্শ্ত গচায়ে ৫০ রকশ্জ নজবসচার (FYM) প্শ্ত বের বষ্যচার আয়গ প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। এেচািচা শ্ন�য়খচাল, বচাদচা�য়খচাল, 
Fish meal, Blood meal প্িৃশ্ত প্য়েচাগ তচা নচারয়কল গচায়ের উৎপচাদন বৃশ্দ্ধর পয়ক্ সহচােক হে। 

ররচাপয়ণর পর নচারয়কল গচায়ে শ্বশ্িন্ন স�য়ে শ্বশ্িন্ন পশ্র�চায়ণ নজব ও রচাসেশ্নক সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। প্ে� বেয়র গচাে প্শ্ত 
FYM (নজবসচার) ৪০-৫০ রকশ্জ, নচাইয়রেচায়জন ৫০ গ্চা�, িসয়িি ৪০ গ্চা� ও পিচাশ্সেচা� ১৩৫ গ্চা�, শ্বেতীে বেয়র  গচাে প্শ্ত FYM 
(নজবসচার) ২০-২৫ রকশ্জ, নচাইয়রেচায়জন ১৬০ গ্চা�, িসয়িি ১২০ গ্চা� ও পিচাশ্সেচা� ৪০০ গ্চা�, তৃতীে বেয়র গচাে প্শ্ত FYM 
(নজবসচার) ২৫-৩০ রকশ্জ, নচাইয়রেচায়জন ৩৩০ গ্চা�, িসয়িি ২৪০ গ্চা� ও পিচাশ্সেচা� ৮১০ গ্চা� এবং িতুে্য বেয়র গচাে প্শ্ত FYM 
(নজবসচার) ৩০-৩৫ রকশ্জ, নচাইয়রেচায়জন ৫০০ গ্চা�, িসয়িি ৩২০ গ্চা� ও পিচাশ্সেচা� ১২০০ গ্চা� প্য়েচাগ করয়ত হে। 

নচারয়কল গচায়ের সচাশ্রগুশ্লর �য়ধ্কচার িচাঁকচা জচােগচাে িচাষ শ্দয়ে আগচােচা �ুক্ত কয়র �চাশ্ি নতশ্র কয়র ৮-১০ বের পর্যন্ত আনচারস, 
কলচা, ওল, িীনচা বচাদচা�, রচাঙচা আলু, য়িশ্পওেচা প্িৃশ্ত িসল িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। এরপর ১০-২২ বের পর্যন্ত সচােী িসল শ্হসচায়ব, 
েচােচায়ত জন্চায়ত পচায়র এ�ন গচাে রর�ন, য়কচায়কচা, পচান, য়গচাল�শ্রি, লবঙ্গ গচায়ের িচাষ করচা সম্ভব। এেচািচা রনশ্পেচার ঘচাস, শ্িম্বজচাতীে 
পশুখচাদ্ প্িৃশ্ত শ্�শ্র িচায়ষর �চাধ্য়� বচা একই সয়ঙ্গ �চালশ্িং, আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র।

আর রশ্দ এিচায়ব শ্�শ্র পদ্ধশ্তয়ত নচারয়কল গচায়ের সয়ঙ্গ অন্ িসয়লর িচাষ নচা করচা হে তয়বই অন্তবত্যী পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে। 
সচাধচারণত অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চায়স লচাঙ্গল শ্দয়ে বচা রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি কুশ্পয়ে, গচায়ের রগচািচা উঁিু কয়র �চাশ্ি শ্দয়ে বচাঁশ্ধয়ে রদওেচা 
এবং গচায়ে ও সচাশ্রর �চাঝখচায়ন ২ শ্�িচার িওিচা একিু শ্নিু কয়র �চাশ্ি রলয়িল কয়র এই পশ্রির্যচা করচা হয়ে েচায়ক। প্য়েচাজয়ন পরবত্যী 
স�য়ে এই পশ্রির্যচার পুনরচাবৃশ্তি হয়ত পচায়র। এর িয়ল আলচাদচা কয়র আর আগচােচা দ�য়নর দরকচার পয়ি নচা। তয়ব গচায়ের রগচািচাে 
খি বচা শুকয়নচা পচাতচা ঢচাকচা শ্দয়ে (�চালশ্িং এর �চাধ্য়�) আদ্্যতচা সংরক্ণ করয়ল নচারয়কয়লর িলন বৃশ্দ্ধ করচা রচাে।

বেয়র অন্তত একবচার নচারয়কল গচায়ের পচাতচা কচািচা হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চায়সই গচায়ের শুকয়নচা ও পুরচায়নচা পচাতচা, 
পচাতচার রগচািচাে েচাকচা জচাশ্লর �য়তচা অংি ও পুরয়নচা পুষ্প�্রী রকয়ি গচায়ের �চােচা পশ্রষ্চার করচা হয়ে েচায়ক। এই পদ্ধশ্তয়ত গচায়ের 
�চােচাে রপচাকচা�চাকয়ির, ইদুঁর প্িৃশ্তর আক্র�ণ ররচাধ করচা রচাে।

নচারয়কল গচায়ে উইয়পচাকচা, শ্পপঁয়ি শ্�শ্লবচাগ, িশ্িং জচাতীে রপচাকচা, White grub, শুয়েচায়পচাকচা প্িৃশ্ত রপচাকচা�চাকয়ির উপদ্ব লক্্ 
করচা রচাে। এেচািচা কশ্িিল খয়স পিচা, পচাতচার রগচািচাে পিন ধরচা, কচাডে রেয়ক রস শ্নগ্যত হওেচা, �ূয়লর ররচাগ রদখচা রচাে, রচা শ্নে্রিণ 
করচার জন্ কৃশ্ষ ও উদ্চানপচালন দিতয়রর শ্নয়দ্যি ও পরচা�ি্য র�য়ন কীিনচািক ও নজব কীিনচািক প্য়েচাগ করয়ত হে।
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

পচাকচা অবস্চাে িল শ্হসচায়ব খচাওেচার জন্ নচারয়কল এবং কশ্ি অবস্চাে নচারয়কয়লর 
জল পচান করচার জন্ ডচাব সংগ্হ করচা হে। িল ধরচার পর নচারয়কলশ্ি পশ্রপূণ্যিচায়ব 
পশ্রণত হয়ত প্চাে এক বের স�ে লচায়গ। ডচাব কচািচার রকচানও শ্নশ্দ্যষ্ট স�ে েচায়ক 
নচা। বচাজচায়র কশ্ি ডচাব ও িচাঁসওেচালচা ডচাব উিে প্কচার ডচায়বরই িচাশ্হদচা প্িুর।  
নচারয়কল গচাে ৬০ বের বেস পর্যন্ত িল উৎপচাদয়ন সক্�। তয়ব শ্নেশ্�ত ব্বধচায়ন 
গচাে রেয়ক ডচাব কচািচা হয়ল গচায়ের িলন বৃশ্দ্ধ হে। শ্বশ্িন্ন জচায়তর নচারয়কয়লর 
উৎপচাদন শ্িন্ন শ্িন্ন হে। এেচািচা জলবচােু, �চাশ্ি ও পশ্রির্যচার উপয়রও গচায়ের িলন 
শ্নি্যর কয়র। তয়ব Hybrid গচায়ের রক্য়রি িলন সব স�েই রবশ্ি হে। য়�চািচা�ুশ্িিচায়ব 
প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ১০-১৪ হচাজচার নচারয়কল উৎপচাদন করচা রচাে। 

১০০ গ্চা� নচারয়কয়ল ৩.৩% জল (ডচায়ব ৯৫%), ৫৫৬ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত (ডচায়ব ১৯ শ্কয়লচা ক্চালশ্র), ৩.৬% য়প্চাশ্িন (দচায়ব ০.৭% 
), ৩৯.১% রপ্চাশ্িন (ডচায়ব ০.২%), ৫৬.২% কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি (ডচায়ব ৩.৭%) ও ৪.১% তন্তু (ডচায়ব ১.১%) েচায়ক। নচারয়কয়ল ০.৮%,  
১%, ১% ও ১% অনুপচায়ত রেচাক্রয়� শ্িিচাশ্�ন A, B1, B2 ও B3 েচাকয়লও ডচায়ব এইসব শ্িিচাশ্�ন েচায়ক নচা। তয়ব নচারয়কয়ল ০.৭% 
শ্িিচাশ্�ন C পচাওেচা রগয়লও ডচায়ব তচা ৫.৩% েচায়ক। এেচািচা এই পশ্র�চাণ নচারয়কয়ল ৫.৪% ক্চালশ্সেচা� (ডচায়ব ৩.০%), ২৩.৯% 
িসিরচাস (ডচায়ব ২.৫%), ৩৬% আেরন (ডচায়ব ৩.০%), ০.৪% রসচাশ্ডেচা� (ডচায়ব ২.৪%) এবং ১৬.৪% পিচাশ্সেচা� (ডচায়ব ৫.৩%) 
েচায়ক। 

িচারয়ত শ্বয়িষ কয়র দশ্ক্ণ িচারতীেয়দর রচান্নচাে, প্চাে প্শ্তশ্ি পয়দই নচারয়কল একশ্ি গুরুত্বপূণ্য উপচাদচান। নচারয়কল রপষচাই কয়র 
(paste) িচািনী নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে, Uruttu chammanthi বচা দচানচাদচার িচািনী, রচা দশ্ক্ণ িচারয়ত িচায়তর সয়ঙ্গ খচাওেচা হে। 
ইডশ্ল, িচাদই রধচাসচা প্িৃশ্ত নচারয়কল বচািচার িচািনী েচািচা িয়ল নচা। পশ্চি�বয়ঙ্গ শ্পয়ঠ, পচায়েি, নচািু ও শ্�শ্ষ্ট নতশ্রয়ত নচারয়কল ব্চাপক 
ব্বহচার হয়ে েচায়ক। এেচািচা আইসক্রী�, শ্বসু্ি, লয়জন্স, য়কক, য়পশ্স্ট্র প্িৃশ্ত নতশ্রয়ত নচারয়কল একশ্ি অশ্ত প্য়েচাজনীে সচা�গ্ী।

রতল নতশ্রর জন্ Oil industry-রত, সচাবচান কচারখচানচাে, প্সচাধন শ্িয়ল্প নচারয়কল রতয়লর ব্চাপক ব্বহচার রয়েয়ে। 

নচারয়কয়লর রেচাবিচা (Coir) শ্দয়ে  কচাতচার দশ্ি নতশ্র হে। গশ্দ, পচায়পচাস ও অন্চান্ রিৌশ্খন শ্জশ্নস নতশ্রয়তও এই রেচাবিচার ব্চাপক 
ব্বহচার লক্্ করচা রচাে।

নচারয়কল পচাতচার শ্িরচায়ক ঝচাঁিচার কচাশ্ঠ বলচা হে। ঝচাঁিচা নতশ্রয়ত এর ব্বহচার হে। এই গচায়ের পচাতচা িচািচাই নতশ্রয়ত ও জ্চালচানী 
শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 

নচারয়কল �চালচা ঘর সচাজচায়নচার রিৌশ্খন শ্জশ্নস, য়বচাতচা�, বচাদ্র্রি নতশ্রর কচায়জ লচায়গ। য়�য়ঝর ি্চাওলচা  পশ্রষ্চার করয়ত, হচাতচা ও 
িচারয়কচাল নতশ্রয়তও এই �চালচা ব্বহচার হয়ে েচায়ক। নচারয়কল গচায়ের কচাডে ঘয়রর কচাঠচায়�চা নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা রচাে। Hard Wood 
-এর শ্বকল্প শ্হসচায়ব গৃহ শ্ন�্যচায়ণর কচায়জ, শ্বয়িষ কয়র েচাদ ঢচালচাইয়ে এর ব্বহচার হে।  

নচারয়কল পশ্রণত হয়ল তচা রপয়ি রকচানওরক� শ্বয়িষ ব্বস্চা েচািচাই অয়নক শ্দন সংরক্ণ করচা রচাে। উপরুক্ত দচা� রপয়ল সরচাসশ্র 
পচাইকচারী ব্বসচােীর কচায়ে তচা শ্বশ্ক্র কয়র রদওেচা রচাে। নচারয়কল িচাষ একশ্ি লচািজনক িচাষ। একবচার উন্নত জচায়তর বচাগচান নতশ্র 
করয়ত পচারয়ল খুব সচা�চান্ পশ্রির্যচার �চাধ্য়� দীঘ্যশ্দন ধয়র লচাি পচাওেচা সম্ভব।

সচারচা পৃশ্েবীয়ত প্চাে ৬১.৪ শ্�শ্লেন িন নচারয়কল উৎপন্ন হে। ২০১৪ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী, নচারয়কল উৎপচাদয়ন পৃশ্েবীর ৫শ্ি 
রদয়ির �য়ধ্ ( ইয়ন্চায়নশ্িেচাে ১০.১ শ্�শ্লেন িন, শ্িশ্লপচাইনয়স ১৪.৭ শ্�শ্লেন িন, িচারয়ত ১১.১ শ্�শ্লেন িন, ব্রচাশ্জয়ল ২.০ শ্�শ্লেন 
িন এবং শ্রীলঙ্কচাে ২.২ শ্�শ্লেন িন) িচারত তৃতীে স্চায়ন শ্েল। 

িচারয়তর র�চাি ২০৮৮.৪৭ রহক্টর জশ্�য়ত নচারয়কয়লর িচাষ হে। িচারয়তর প্ধচান নচারয়কল উৎপচাদক রচাজ্ রকরচালচা (৭৭০.৬২ রহক্টর 
জশ্�য়ত)। তচাশ্�লনচািুয়ত ৪৫৯.৭৪ রহক্টর জশ্�য়ত, কণ্যচািয়ক ৫২৬.২৮ রহক্টর জশ্�য়ত অন্ধ্রপ্য়দি ১০৩.৯৫ রহক্টর জশ্�য়ত এবং 
পশ্চি�বয়ঙ্গ ২৯.৫১ রহক্টর জশ্�য়ত নচারয়কয়লর িচাষ হে। এেচািচা িচারয়তর ওশ্িিচা, গুজরচাি, �হচারচাষ্ট্র,শ্বহচার, আসচা�, েশ্তিিগি, শ্রিপুরচা, 
নচাগচাল্চাডে, আন্চা�চান ও শ্নয়কচাবর বেীপপুয়্ নচারয়কয়লর িচাষ হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

নচারয়কয়লর প্ধচানত শ্তনশ্ি জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। য়র�ন, Tall, Dwarf এবং hybrid variety. এেচািচা রিৌয়গচাশ্লক এলচাকচা 
অনুরচােী Cylon Tall, Indian Tall, Jamaica Tall ইত্চাশ্দ।

তে্সূরি – www.fruitcrops.com, www.agrifarming.in 
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কচাজু বচাদচা�
পশ্রিে – 

কচাজু গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Anacardium occidentale, এশ্ি 
Anacardiaceae রগচায়রির বৃক্ রশ্রণীর বহবষ্যজীবী শ্বেবীজপরিী, পণ্যয়�চািী 
উশ্দ্দ। 

উশ্দ্দশ্ির আশ্দ জন্স্চান উতির-পূব্য ব্রচাশ্জয়ল। পতু্যগ্যীজরচা ব্রচাশ্জল রেয়ক 
রষচািি িতচাব্ীর �চাঝচা�চাশ্ঝ  স�য়ে এর রিতচাশ্ন শুরু কয়র। ইংয়রশ্জয়ত 
এর নচা� Cashew, নচা�শ্ি পতু্যগীজয়দর রদওেচা Caju নচা� রেয়ক এয়সয়ে। 
রচা আবচার উৎপশ্তি হয়েয়ে দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার Tupian িচাষচার Kazu িব্ 
রেয়ক। কচাজু পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর বৃক্। িচারয়তর প্ধচানত আিশ্ি 
রচায়জ্র পূব্য ও পশ্চি� উপকূয়ল এর ব্চাপক িচাষ হে। এেচািচাও আসচা�, 
েশ্তিিগি, গুজরচাি, য়�ঘচালে, নচাগচাল্চাডে ও শ্রিপুরচার শ্কেু অংয়ি এর িচাষ 
করচা হে। ২০১০-১১ সচায়লর শ্হসচাব অনুসচায়র ৯.৫৩ লক্ রহক্টর জশ্�য়ত 
কচাজুর িচাষ হয়েয়ে এবং িচারয়ত ৬.৭৪ লক্ র�শ্রেক িন কচাজু উৎপন্ন হে। 

িচারত পৃশ্েবীর �য়ধ্ কচাজু উৎপচাদয়ন ও কচাজু রিতচাশ্নয়ত তৃতীে স্চায়ন আয়ে। প্ে� ও শ্বেতীে স্চায়নর রদিগুশ্ল হল রেচাক্রয়� 
নচাইয়জশ্রেচা ও শ্িয়েতনচা�। সচারচা পৃশ্েবীর ২৩% কচাজু এয়দয়িই উৎপন্ন হে। িচারয়তর উপকূলবত্যী অঞ্য়লর প্চাে ২ লক্ শ্রশ্�ক ও 
তচায়দর পশ্রবচায়রর জীবন-জীশ্বকচা কচাজুর উপর শ্নি্যরিীল। শ্রশ্�কয়দর ৯০% �শ্হলচা কচাজু প্শ্ক্রেচাকরয়ণর কচায়জ রুক্ত। কচাজু একশ্ি 
বি শ্িরসবুজ বচা শ্িরহশ্রৎ বৃক্। এর উচ্চতচা ১৪-১৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ির বৃশ্দ্ধ হে আঁকচাবচাঁকচা িচায়ব। পচাতচাগুশ্ল 
উপবৃতিচাকচার বচা উলয়িচা শ্ডম্বচাকৃশ্তর। একিু পুরু ও িক্ত পচাতচাগুশ্ল আকচায়র ৪-২২ রসশ্� X ২-১৫ রসশ্� �চায়পর হে। পচাতচার শ্কনচারচা 
�সৃণ এবং পচাতচাগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচার উপর সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক।

কচাজু গচায়ের িুল বহু িচাখচাশ্বশ্িষ্ট পুস্প�্রীর উপর জন্চাে। �্রীদডেশ্ি লম্বচাে ২৬ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। িুলগুশ্ল পশ্রণত 
অবস্চাে লচালয়ি বয়ণ্যর হে। িুয়লর পচাপশ্ির সংখ্চা ৫শ্ি, ৭-১৫ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা। কচাজু িলশ্ি একিু শ্িন্ন প্কৃশ্তর Anacardiaceae 
রগচায়রির। কচাজু িল আসয়ল accessory fruit। আবচার এয়ক Pseudo carp or false fruitও বলচা হে। িুয়লর বৃন্তশ্ি রূপচান্তশ্রত 
হয়ে এই িল নতশ্র হে। কচাজু িল হলুদ বচা লচাল বয়ণ্যর হে লম্বচাে ৫-১১ রসশ্�, এই অংিশ্ি কচাজু আয়পল নচায়� পশ্রশ্িত। এর 
রিষ প্চায়ন্তর উপর শ্কডশ্ন আকৃশ্তর ডু্প প্কৃশ্তর আসল িলশ্ি জন্চাে। প্েয়� িুল শ্নশ্ষক্ত (Fertilized) হয়ে শ্কডশ্ন আকৃশ্তর 
আসল িলশ্ি জন্চাে, পয়র িুয়লর বৃন্তশ্ি (Pedicel) বৃশ্দ্ধ রপয়ে কচাজু আয়পলশ্ি গশ্ঠত  হে। আসল িলশ্িয়ত একশ্ি �চারি বীজ বচা 
কচাজু  েচায়ক। 

কচাজু িচায়ষর পয়ক্ গিীর বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি ও উতি� শ্নকচািীরুক্ত �চাশ্ি উপরুক্ত। তয়ব অয়নক প্কচার �চাশ্িয়তই কচাজু জন্চায়ত 
পচায়র। শ্নকচািীহীন, এঁয়িল �চাশ্ি ও PH-এর �চারিচা ৮.০-র রবশ্ি, এরক� �চাশ্ি কচাজু িচায়ষর উপরুক্ত নে। হচালকচা অ্চাশ্সড রুক্ত লচাল 
রবয়ল রদচাঁেচাি, ল্চায়িরচাইি  �চাশ্ি ও উপকূলীে বচাশ্লিূশ্� কচাজু িচায়ষর পয়ক্ িচাল। স�ুদ্তল রেয়ক ৭০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও কচাজু 
গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। ২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও ১০০০ রেয়ক ২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত রুক্ত অঞ্ল কচাজু িচায়ষর 
পয়ক্ আদি্য। ৩৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর রবশ্ি তচাপ�চারিচা, অশ্তশ্রক্ত বৃশ্ষ্টপচাত, দীঘ্যশ্দন ধয়র ২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর শ্নয়ি েচাকচা তচাপ�চারিচা 
এবং তুষচারপচাত কচাজু গচায়ের িুল-িল ধচারয়ণ ও বৃশ্দ্ধয়ত শ্বঘ্ন ঘিচাে। িচার�চাস বৃশ্ষ্টহীন শুষ্ আবহচাওেচা কচাজু উৎপচাদয়নর পয়ক্ 
অনুকূল।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

বীয়জর বেচারচা শ্বস্তচার লচাি করয়ল উন্নত�চায়নর িল উৎপচাদয়নর শ্নচিেতচা েচায়ক নচা। তচাই বচাশ্ণজ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি কলয়�র নতশ্র 
িচারচা ব্বহচার করচাই লচািজনক। কচাজু গচায়ের ডচায়ল গুশ্িকল� বচা Air layering য়বঁয়ধ কলয়�র গচাে করচা একশ্ি বহু প্িশ্লত কল� 
নতশ্রর পদ্ধশ্ত। এই পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র গচায়ের Root system বচা প্ধচান �ূল নচা েচাকচাে �ূলত্রি খুব দুব্যল হে এবং ঊপকূলবত্যী 
অঞ্য়লর ঝি-ঝচাপিচা সহ্ করচার ক্�তচা ক� হে। প্ধচান �ূল নচা েচাকচার কচারয়ণ খরচার স�ে �চাশ্ির গিীর রেয়ক জল সংগ্হ করয়ত 
পচায়র নচা। তচাই এই পদ্ধশ্তর িচায়ষ প্িুর ক্শ্ত হওেচার সম্ভবনচা েচায়ক। Epicotyle grafting বেচারচা রজচািকল� পদ্ধশ্তয়ত কৃশ্রি� 
প্সচারণ সম্ভব। শ্কন্তু এই পদ্ধশ্তয়ত সিলতচার হচার ক�। িচারচাগচায়ের �ৃতু্র হচার রবশ্ি।

Softwood grafting কয়রও কচাজু গচায়ের িচারচা নতশ্র করচা রচাে। এই পদ্ধশ্তর রজচািকলয়� রদি �চাস রেয়ক দু �চায়সর বীয়জর িচারচা 
বচা Root stock ব্বহচার করচা হে। িচারচার উপয়রর শ্দয়ক ২ রজচািচা পচাতচা ররয়খ ডগচাশ্ি রকয়ি রিলচা হে। ডগচার নর� অংি লম্বচািচায়ব 
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শ্িয়র (৪-৫ রসশ্�) উন্নতজচায়তর কচাজুর scion িচাখচার অগ্িচাগ ডগচার নীয়ির শ্দয়ক 
েচাল দু’শ্দক রেয়ক রকয়ি পচাতলচা কয়র Root stock এর �চাঝখচায়নর রিরচা অংয়ি 
সুন্রিচায়ব বশ্সয়ে পশ্লশ্েন রিপ শ্দয়ে ১৫-৩৫ রসশ্� অংি জশ্িয়ে িক্তিচায়ব রবঁয়ধ 
রদওেচা হে। এরপর পুয়রচা কল�শ্িয়ক পশ্লশ্েয়নর ব্চাগ িুশ্পর �য়তচা কয়র রঢয়ক 
রদওেচা হে। এরপর িচারচাগুশ্লয়ক Screen house-এ  ৮-১০ শ্দন ররয়খ রদওেচা হে। 
কলয়�র গচায়ের ডগচা রেয়ক নতুন িচাখচা জন্চায়নচা শুরু করয়ল পশ্লশ্েয়নর িুশ্পশ্ি খুয়ল 
ররচায়দ রচাখচা হে। এই পদ্ধশ্তয়ত Root stock এবং scion উিয়েরই নর� কচাডে 
ব্বহৃত হে। কলয়� প্য়েচাজন �য়তচা জল শ্দয়ত হে। তয়ব অশ্তশ্রক্ত জল ররন নচা 
জয়� রচাে। Root stock য়েয়ক গচাে রবর হয়ল তচা তৎক্ণচাৎ রকয়ি শ্দয়ত হে। 
পশ্লশ্েয়নর বচাঁধন ৩-৪ �চাস বচায়দ খুয়ল রনওেচার প্য়েচাজন হে। রখন scion-এর 
পচাতচা বচাদচাশ্� রেয়ক সবুজ হয়ে রচায়ব তখন Root stock-এর পচাতচাগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। নতুন কলয়�র গচায়ে িুয়লর �রসুয়� 
িুল এয়ল তচা রকয়ি শ্দয়ত হে। তচাহয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হয়ব। এেচািচা কলয়�র িচারচাশ্ি প্ধচান �ূল সয়�ত �চাশ্ির গিীয়র প্য়বি 
কশ্রয়ে ররচাপণ করচা দরকচার। কচারণ �জবুত �ূলত্রি গচােশ্িয়ক ঝি রেয়ক বচাঁশ্িয়ে �চাশ্িয়ত ধয়র রচাখয়ত সক্� হয়ব।

এরপর রর জশ্�য়ত কচাজু গচাে ররচাপণ করচা হয়ব তচার �চাশ্ি পরীক্চা কয়র ক্চায়রর �চারিচা, লবয়ণর �চারিচা, উব্যরতচা, �চাশ্ির প্কচার ইত্চাশ্দ 
পরীক্চা কয়র জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে বচা রকচাদচায়লর সচাহচায়র্ কুশ্পয়ে জশ্�র আগচােচা �ুক্ত কয়র স�চান কয়র বষ্যচার আয়গই নতশ্র 
কয়র রিলয়ত হে। এরপর জশ্�য়ত ৭.৫ X ৭.৫ বচা ৮ X ৮ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ ৬০ ×৬০ × ৬০ রসশ্� �চায়পর গত্য রকয়ি 
প্শ্তশ্ি গয়ত্য ১০ রকশ্জ নজবসচার এবং ২০০ গ্চা� সুপচার িসয়িি �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ১৫-২০ শ্দন রিয়ল রচাখচা হে।

অশ্ত ঘন ররচাপয়ণর রক্য়রি ৪ X ৪ শ্�িচার দূরয়ত্ব িচারচা ররচাপণ করচা হয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৬২৫শ্ি িচারচার প্য়েচাজন। অশ্ত ঘন 
পদ্ধশ্তয়ত ররচাপয়ণর প্চােশ্�ক উৎপচাদয়নর স�ে রবশ্ি িল উৎপচাদন করচা হে এবং পরবত্যীকচায়ল গচায়ের স্চাস্্ অনুরচােী রকয়ি রেঁয়ি  
৮ X  ৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব পশ্রবত্যন করচা রচাে। ৮  X ৬ বচা ৭.৫ X ৭.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপয়ণর গচায়ের �য়ধ্ রবশ্ি কয়র অন্ সচােী 
িসল উৎপচাদন করচা সম্ভব। শ্বয়িষ কয়র প্চােশ্�ক অবস্চাে অে্যচাৎ িচারচা ররচাপয়ণর পর কয়েক বের রখন গচােগুশ্লর �চায়ঝর িচাঁকচা 
জচােগচাে রয়েষ্ট আয়লচা-বচাতচাস েচায়ক। সচাধচারণত রেচালচা, বচাদচা�, �ুগ ইত্চাশ্দ শ্িম্বয়গচায়রির িসয়লর িচাষ করচা  হে। এয়ত একশ্দয়ক 
রর�ন জশ্�র উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ পচাে, য়ত�নই আগচােচা দ�ন, উষ্ণতচা ও আদ্্যতচা সংরক্ণ করচা সম্ভব হে এবং তচা কচাজু গচায়ের উপকচার 
কয়র। য়করচালচা, কণ্যচািয়ক কচাজুর সচায়ে আনচারস িচাষ করচা হে। অন্ধ্রপ্য়দি ও ওশ্িিচাে কচাজু বচাগচায়ন নচারয়কল গচাে ও ক্চাসুশ্রনচা 
গচায়ের িচাষ কয়র ঝি প্শ্তয়রচাধ করচা হে। সচাধচারণত জুলচাই-অগচাস্ট �চাস িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্বর গয়ত্যর 
�চাঝখচায়ন রসচাজচািচায়ব িচারচাগুয়লচা রত্ন কয়র ররচাপণ করচা হে, রচায়ত প্ধচান �ূয়লর অগ্িচাগ অিুি েচায়ক রসই শ্দয়ক রত্ন শ্নয়ত হে। 
রজচািচা স্চানশ্ি রচায়ত �চাশ্ির উপয়র ক�পয়ক্ ৫ রসশ্� েচায়ক ও  িচারচা গচােশ্ি রচায়ত রসচাজচা েচায়ক এবং হচাওেচাে নচা ক্শ্তগ্স্ত হে তচার 
জন্ িক্ত বচাঁয়ির কশ্ঞ্ বচা ডগচা বচা লচাশ্ঠ পঁুয়ত গচােশ্িয়ক সচায়প্যচাি রদওেচা হে।

পশ্রির্যচা – 

ররয়হতু উপকূয়লর বচাশ্লরুক্ত বচা ঢচালু জশ্�য়তও কচাজু িচাষ করচা হে রসয়ক্য়রি কনু্টর পদ্ধশ্তয়ত িচারচা ররচাপণ এবং গচায়ের রগচািচাে উঁিু 
�চাশ্ি রকয়ি গচায়ের রগচািচার শ্দয়ক Terrace বচা ধচাপ নতশ্র করচা হে। গচােয়ক রকন্দ্র কয়র এর িতু্যশ্দয়ক িক্রচাকচায়র �চাশ্ি শ্দয়ে বচাঁয়ধর 
�য়তচা উঁিু কয়র শ্ঘয়র রদওেচা, রচা জল ধয়র রচাখয়ত পচারয়ব এবং িূশ্�ক্ে ররচাধ করয়ব। গচাে প্শ্ত ১০-১৫ রকশ্জ নজবসচার, ৫০০ 
গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১.১ রকশ্জ ইউশ্রেচা, ১২৫ গ্চা� P2 O5  (৬২৫ গ্চা�), ১২৫ গ্চা� K2 O = ২০৮ গ্চা� পিচাি সচায়রর প্য়েচাজন হে। 
গচায়ের বেস অনুরচােী, ৭৫০ গ্চা� পর্যন্ত নচাইয়রেচায়জন রদওেচার প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। উক্ত সচার অয়ধ্যক পশ্র�চায়ণ বষ্যচার আয়গ অে্যচাৎ  
র�-জুন �চায়স এবং বচাশ্ক অয়ধ্যক রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স প্য়েচাগ করয়ল িচাল উপকচার পচাওেচা রচাে। গচায়ের িচাশ্রশ্দয়ক রগচািচা রেয়ক 
১.৫-২ শ্�িচার দূয়র নচালচা রকয়ি তচায়ত সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে।  

কচাজুর িচাষ সচাধচারণত বৃশ্ষ্টস্চাত অঞ্য়ল হয়ে েচায়ক। তচাই কচাজু িচায়ষ রবশ্ি রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। তবুও গ্ীষ্মকচায়ল ১৫ শ্দন অন্তর 
প্শ্ত গচায়ে ২০০ শ্লিচার জয়লর প্য়েচাজন হে। উপরুক্ত রসয়ির বেচারচা িসল উৎপচাদয়ন উয়লেখয়রচাগ্ বৃশ্দ্ধ লক্্ করচা রগয়ে। ক� 
বৃশ্ষ্টপচাত অঞ্য়ল গচায়ের রগচািচার িচাশ্রশ্দক খি বচা শুকয়নচা ঘচাস, বচা প্লচাশ্স্টক রপপচার বচা বস্তচা ইত্চাশ্দ শ্দয়ে �চাশ্িয়ত িচাপচা শ্দয়ে �চাশ্ির 
আদ্্যতচা সংক্রণ কয়র আগচােচাও দ�ন করচা রচাে। বষ্যচার আয়গ ও বষ্যচার পয়র সচার প্য়েচায়গর আয়গ গচায়ের রগচািচার িচাশ্রশ্দয়কর �চাশ্ি 
কুশ্পয়ে বেয়র ২ বচার আগচােচা দ�ন প্য়েচাজন। এেচািচা ৪ শ্�শ্লশ্লিচার Agrodar ৯৬ বচা ৫ শ্�শ্লশ্লিচার Grammoxone প্শ্ত শ্লিচার 
জয়ল গুয়ল আগচােচা দ�য়নর ওষুধ গুয়ল রপ্ কয়রও আগচােচা দ�ন করচা হে। সচাধচারণত বষ্যচার পর রখন প্িুর আগচােচা জন্চাে তখন 
এই পদ্ধশ্তয়ত রহক্টয়র ৪০০ শ্লিচার ওষুধ শ্�শ্শ্রত জল রপ্ করয়ত  হে।  

সচাধচারণত ১-৩ বেয়রর কচাজু গচােগুশ্লয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট আকচায়র বি কয়র রতচালচার জন্ ও গচায়ের সশ্ঠক বৃশ্দ্ধর জন্ অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা 
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রকয়ি রদওেচা, কচায়ডের ১ শ্�িচার নীয়ির শ্দয়ক রকচানও ডচালপচালচা ররন নচা েচায়ক তচা লক্্ 
রচাখয়ত হে। ক� বেয়সর িচারচাগচায়ে িুল এয়স রগয়ল তচা রকয়ি রদওেচা ইত্চাশ্দ কচাজগুশ্ল 
Pruning ও Training-এর �চাধ্য়� করচা হে।  

িচারয়ত কচাজু গচায়ের ক্শ্তকচারক ৬০ প্কচার রপচাকচা�চাকি শ্িশ্ণিত করচা রগয়ে। িচা গচায়ের 
�িচা (Tea mosquito) কচাজুর কচাডে ও �ূল শ্েদ্কচারী রপচাকচা, পচাতচা এবং িুয়লর কঁুশ্ির 
ক্শ্তকচারক রপচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। এইসব রক্য়রি বেয়র শ্তনবচার রপ্ 
করয়ত হে। প্ে� ও শ্বেতীেবচার Endosulfan বচা Monocarotophos ০.০৫%, 
রিষবচার বচা তৃতীেবচার Carboryl ০.১৫% রপ্ করয়ত হে। কখনও কখনও কচাজু 
গচায়ের পচাতচা ও ডচাল শুশ্কয়ে রচাে। Botrydiplodia theobromae েরিচায়কর আক্র�য়ণ 
প্শ্তকচার শ্হসচায়ব শুকয়নচা গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই কয়র রদওেচা এবং কচািচা অংয়ি ১০% 
Bordeaux Paste-এর প্য়লপ রদওেচা ররয়ত পচায়র। ১% Bordeaux mixture গচায়ে 
রপ্ করয়ত হে। শ্ন� রতল ৫%  রপ্ করয়লও এয়ক্য়রি উপকচার পচাওেচা রচাে। �চাি্য এবং নয়িম্বর �চায়স গচায়ের কচায়ডে ১:২ অনুপচায়ত 
আলকচাতরচা ও রকয়রচাশ্সন রতয়লর শ্�শ্রয়ণর প্য়লপ শ্দয়ল এই ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

কচাজু গচায়ে প্ধচান িসল রতচালচার �রসু� হয়চ্ছ রিব্রুেচাশ্র–য়� �চাস। পশ্রণত িল সংগ্হ করয়ত হয়ল ২-১ শ্ি িল জয়লর পচায়রি 
রচাখয়ল রশ্দ িলশ্ি জয়ল ডুয়ব রচাে তচা হয়ল বুঝয়ত হয়ব িল পশ্রণত হয়েয়ে। পশ্রণত বচাদচায়�র স্চাদ ও গন্ উৎকৃষ্ট হে। িল সংগ্হ 
করচার পর কচাজু আয়পল িল রেয়ক শ্বশ্েন্নকয়র িচায়লচা কয়র ররচায়দ শুকয়নচা করচা হে। শুকয়নচা শ্ঠক �য়তচা নচা হয়ল বচাদচায়�র গুণ�চান 
শ্ঠক েচায়ক নচা। কচাজু আয়পলগুশ্ল িল প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্পর জন্ বচাজচারজচাত করচা হে। 

সচাধচারণত ৯২% গচায়ে শ্তনবের পর রেয়ক িল শ্দয়ত শুরু কয়র। গয়ি ২ রকশ্জ িল উৎপন্ন হে ৩-৫ বেয়রর গচায়ে,৬-১০ বেয়রর 
গচাে গয়ি ৪ রকশ্জ এবং ১১-১৫ বেয়রর গচায়ে ৫-১৬ রকশ্জ িল উৎপচাদন হে। �ূলত শ্তনশ্ি ধচায়প কচাজুর িল রেয়ক বচাদচা�শ্ি রবর 
করচা হে, য়র�ন প্চােশ্�কিচায়ব িলগুশ্লয়ক পশ্রষ্চার করচা, শ্বেতীে ধচায়প িলগুশ্ল Roasting করচা বচা িচাজচা। তৃতীে ধচায়প, িয়লর 
রখচালচা রেয়ক বচাদচা�শ্ি সংগ্হ করচা হে। িতুে্য ধচায়প, বচাদচা�গুশ্ল শুকয়নচা করচা এবং রিষধচায়প রখচালচা েচািচায়নচা হে। ১ পচাউডে বচাদচায়� 
কশ্ি রগচািচা ও সচাদচা রয়ঙর বচাদচা� রয়েয়ে তচার সংখ্চা শ্বিচার কয়র এবং শ্�শ্ষ্ট শ্কনচা তচা রদয়খ কচাজুর �চান শ্নন্যে করচা হয়ে েচায়ক। 
িচাঙচা বচাদচা�য়ক splits বলচা হে, রচার �চান খুব একিচা উৎকৃষ্ট নে। এয়ক্য়রিও splits বচাদচা� কতিচা সচাদচা ও শ্�শ্ষ্ট তচা শ্বিচার কয়র 
কচাজুর �চান শ্নশ্দ্যষ্ট করচা হে। য়গচািচা কচাজুর (Wholes) গুণ�চায়নর �চারিচায়ক রগ্ড বয়ল। সচাধচারণত ২১০, ২৪০, ২৮০, ৩২০, ৪০০, 
৫০০ রগ্য়ডর হে। এর�য়ধ্ ৩২০ রগ্ড খুব জনশ্প্ে। সচাধচারণত Vita pack method (প্চাশ্কং শ্িয়ন বচাতচাস িয়র তচার �য়ধ্ বচাদচা� 
রচাখচা হে, রচায়ত বচাদচা�গুশ্ল রিয়ঙ নচা রচাে রসশ্দয়কও রখেচাল রচাখয়ত হে)-এ কচাজু বচাদচা� প্চাশ্কং করচা হে। 

কচাজু বচাদচা� বচাজচারজচাত করচার �রসু� �চাি্য–য়� �চাস। কৃষকরচা সচাধচারণত গ্চায়�র বচাজচায়র রেচাি ব্বসচােীয়দর কচায়ে শ্বশ্ক্র কয়র এবং 
রসখচানকচার ব্বসচােীরচা িহয়রর বি �চায়ক্যয়ি তচা শ্বশ্ক্র কয়র। এইিচায়ব কৃষক রেয়ক রিতচাশ্নকচারকয়দর �য়ধ্ একশ্ি ররচাগসূরি নতশ্র 
হওেচার �ধ্ শ্দয়ে কচাজুর বচাজচারজচাত প্শ্ক্রেচা সমূ্পণ্য হে। কচাজুর উৎকৃষ্ট �চান শ্নশ্দ্যষ্ট হে, বচাদচায়�র আকচার এবং বচাদচায়�র স্চায়দর 
উপর শ্নি্যর কয়র। িতকরচা ৮০% কচাজু ৩৫ শ্দয়নর �য়ধ্ রবিচায়কনচা রিষ হয়ে রচাে। িচারয়ত বত্য�চায়ন কচাজু বচাদচায়�র ১০,০০০ 
শ্�শ্লেন িচাকচার ব্বসচা-বচাশ্ণজ্ হে।

সচা�শ্গ্কিচায়ব রদয়ি কচাজু উৎপচাদন ৪৩,০০০০ িন। পৃশ্েবীয়ত রত পশ্র�চাণ কচাজু উৎপচাদন হে তচার ৬৫% িচারত শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন 
কয়র। িচারত রেয়ক ৬০শ্ি রদয়ি শ্নেশ্�ত কচাজু রিতচাশ্ন করচা হে। এক রহক্টর জশ্�য়ত কচাজু িচাষ করয়ত সবশ্কেু ধয়র ৮৩,৮০০/- 
িচাকচা খরি হয়ত পচায়র। ব্চাঙ্ক রেয়ক ৮৫-৯৫% ঋণ পচাওেচা ররয়ত পচায়র। ব্চায়ঙ্কর সুদ ১২% শ্হসচায়ব হয়ত পচায়র। সব খরি বচাদ শ্দয়ে 
ওই পশ্র�চাণ জশ্�র ৯ বেয়রর বচাগচান রেয়ক ১৩,৯৫৮৮/- িচাকচা লচাি করচা সম্ভব হয়ব। পরবত্যীকচায়ল দীঘ্যশ্দন ওই গচায়ের িল রেয়ক 
লচাি করচা সম্ভব। রশ্দও ৯-১০ বের পর রেয়ক উৎপচাদন একিু একিু কয়র ক�য়ত েচায়ক।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -  

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ শ্বশ্িন্ন প্কচার জচায়তর কচাজুর িচাষ করচা হে। এর�য়ধ্ উয়লেখয়রচাগ্  শ্বশ্পশ্প ৪, শ্বশ্পশ্প ৬ ও শ্বশ্পশ্প ৮, 
শ্িনচা�শ্ন ১, শ্িনচা�শ্ন ২, উলেচাল১, উলেচাল ৩, উলেচাল ৪, রিঙু্গলচার ৪, রিঙু্গলচার ৭ প্িৃশ্ত। পশ্চি�বয়ঙ্গর  ঝচািগ্চা� ১ ও শ্বশ্পশ্প ৮ 
উয়লেখয়রচাগ্ দুশ্ি কচাজুর জচাত।

তে্সূরি – http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Cashewnut%20Cultivation%20%281%29.pdf/Wikipedia, https://
www.nabard.org/news-article.aspx?id=25&cid=552&NID=78
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ক�লচায়লবু 
পশ্রিে -

ক�লচায়লবু গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Citrus reticulata, এশ্ি Rutaceae 
রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বি গুল্ম বচা রেচাি বৃক্ প্কৃশ্তর শ্িরহশ্রৎ গচাে। 

ক�লচায়লবু গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান সম্ভবত দশ্ক্ণ-পূব্য শ্িয়ন। দশ্ক্ণ জচাপচায়ন 
বচা দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে ইয়ন্চা-শ্িন অঞ্য়ল বচা উতির-পূব্য িচারয়তর উতির-পূব্য 
অঞ্য়ল ক�লচায়লবু স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চাে। ১৪৫০ রিীষ্টচায়ব্ ইতচালীে 
বশ্ণকয়দর বেচারচা এবং ১৫০০ রিীষ্টচায়ব্র পর রেয়ক পতু্যগীজ বশ্ণকয়দর হচাত 
ধয়র ইউয়রচাপ ও আয়�শ্রকচার শ্বশ্িন্ন রদয়ি ক�লচায়লবুর শ্বস্তচার ঘিয়ে। 
আজ সচারচা পৃশ্েবীর প্চাে ১০০শ্ি উষ্ণ এবং উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর 
রদয়ি ক�লচায়লবুর িচাষ হে। পৃশ্েবীয়ত প্চাে ৬৬ শ্�শ্লেন িন ক�লচায়লবু 
উৎপন্ন হে। 

Molecular Studies In Plant Sciences-এর গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে 
রর, সব ধরয়নর রলবু জচাতীে িল, রচা আজ আ�রচা রখয়ে েচাশ্ক রসই সব 
ধরয়নর রলবুই বুয়নচা (Wild) রলবু গচায়ের �য়ধ্ স্চািচাশ্বক ও কৃশ্রি� 

সংকরচােয়নর �চাধ্য়� সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। �্চাডেচাশ্রন, য়পচাশ্�য়লচা, প্চাশ্পডচা প্িৃশ্ত আশ্দ� বচা বন্ রলবুগুশ্ল বত্য�চায়ন িচাষ হওেচা স�স্ত রলবুর 
পূব্যপুরুষ (Ancestor parent plants)। �্চাডেচাশ্রন েচািচা সব প্কচার আশ্দ� রলবুই শ্তক্ত স্চায়দর। �্চাডেচাশ্রন রলবু Citrus 
reticulate-এর সয়ঙ্গ Citrus maxima-র পর্যচােক্রয়� সংকরচােন ঘশ্িয়ে উন্নত�চায়নর শ্�শ্ষ্ট স্চাদরুক্ত বচা অল্প িক স্চায়দর ক�লচায়লবুর 
জন্ হয়েয়ে। পৃশ্েবীয়ত উৎপচাশ্দত সব রলবুর �য়ধ্ ৬০% ক�লচায়লবু। 

ক�লচায়লবু রেচাি আকৃশ্তর উশ্দ্দ, উচ্চতচাে ৩-৪ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। ক�লচায়লবু গচাে প্িুর ডচালপচালচা শ্বস্তচার কয়র েচায়ক। গচায়ের 
কচায়ডে প্িুর কচাঁিচা েচায়ক। ক�লচায়লবু গচায়ের পচাতচা এক িলক ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। পচাতচার িলক বলে�চাকচার, উপবৃতিচাকচার বচা িওিচা-
শ্ডম্বচাকচার। প্ধচান পরিিলয়কর শ্নয়ির শ্দয়কর রেচাট্ িলকশ্ি সংরুক্ত েচায়ক। শ্নয়ির কু্দ্ িলকশ্ি ডচানচার �য়তচা িওিচা বচা সরু হয়ে 
পরিবৃয়ন্তর সয়ঙ্গ শ্�য়ি শ্গয়ে অবস্চান কয়র। পচাতচার শ্কনচারচা অল্প খচাঁজকচািচা হে। কখনও কখনও পচাতচার শ্কনচারচা �সৃণ হয়ে েচায়ক।  
িুলগুশ্ল সচাধচারণত িচাখচাপ্িচাখচাে, পচাতচার কয়ক্ একশ্ি কয়র বচা একসয়ঙ্গ রেচাকচা শ্হসচায়ব ৩শ্ি কয়র জন্চায়ত রদখচা রচাে। িুলগুশ্ল 
সচাদচা রয়ঙর হে। িুয়লর বৃশ্তগুশ্ল ৩-৫শ্ি লশ্তয়ত শ্বিক্ত েচায়ক। পচাপশ্িগুশ্ল ক�-য়বশ্ি ১.৫ রসশ্� লম্বচা। িুয়ল ২০-২৫শ্ি পুংয়কির 
েচায়ক। গি্যদডেশ্ি লম্বচা গদচার �য়তচা আকৃশ্তর হে। ক�লচায়লবু Hesperidium জচাতীে একপ্কচার রবরী জচাতীে িল। িলশ্ি পচাকয়ল 
ক�লচা রয়ঙর বচা হলুদ রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িলশ্ি রগচালচাকচার, শ্কন্তু শ্নয়ি ি্চাটেচা িয়লর ত্বক �সৃণ বচা গত্যগত্য, অ�সৃণ হয়ে েচায়ক। 
িয়লর রখচাসচাশ্ি পুরু বচা পচাতলচা হয়ত পচায়র। শ্কন্তু রখচাসচাশ্িয়ক সহয়জই েচাশ্িয়ে রিলচা রচাে। িয়লর Mesocarp সূ্ল ও রসচায়লচা এবং 
৭-১৪শ্ি রকচােচাে শ্বিক্ত, এয়ক Sarcocarp বলচা হে। িয়লর রস শ্কেুিচা অম্ল, শ্কন্তু শ্�শ্ষ্ট (Sweet to acidic) স্চায়দর।  িয়লর 
�য়ধ্ রেচাি রেচাি অসংখ্ রসস্লী েচায়ক। বীজ সচাধচারণত আকচায়র রেচাি এবং শ্ডম্বচাকৃশ্তর হে। বীজত্বক সচাদচা রয়ঙর হে। 

ক�লচায়লবু গচাে উষ্ণ এবং উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল জন্চাে। ১০-৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং বচাশ্ষ্যক ১০০-২০০ রসশ্� 
বৃশ্ষ্টপচাত ক�লচায়লবু িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত। স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উঁিু পচাব্যত্ অঞ্য়ল ক�লচায়লবু রবশ্ি জন্চায়ত রদখচা রচাে। 
ক�লচায়লবু গচাে শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত জন্চায়ত পচায়র। তয়ব উতি� শ্নকচািীরুক্ত অম্ল ও ক্চায়রর �চারিচা ৬.০-৮.০ PH ও �চাঝচাশ্র রেয়ক 
হচালকচা রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত ক�লচায়লবু িচাষ িচাল হে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

নচাস্যচারীয়ত বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র বচা অঙ্গজ জনয়নর �চাধ্য়� এবং বচাশ্ডং পদ্ধশ্তয়ত ক�লচায়লবু গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা 
হে। জচানুেচাশ্র �চায়সর রিষ রেয়ক রিব্রুেচাশ্র �চায়সর প্ে� সপ্তচায়হর �য়ধ্ বচাশ্ডং করচা হয়ে েচায়ক। ক�লচায়লবু িচায়ষর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট 
জশ্�য়ত লচাঙল শ্দয়ে বচা রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে রঝচাপ-ঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র আগচােচা �ুক্ত কয়র জশ্� নতশ্র করচা হে। পচাহচািী ঢচায়ল 
ধচায়পধচায়প জশ্� িচাষ কয়র উপরুক্ত জল শ্নকচািীর ব্বস্চা কয়র তয়বই িচারচাগচাে ররচাপণ করচা হে।  

জশ্�য়ত বগ্যচাকচার আেতয়নর গত্য রকয়ি �চাশ্িয়ত নজবসচার (FYM) শ্�শ্িয়ে কয়েকশ্দন ররচাদ খচাইয়ে তচারপর গয়ত্যর �য়ধ্ িচারচা ররচাপণ 
করচা হে। ৪.৫ X ৬ শ্�িচার দূরয়ত্ব বগ্যচাকচার পদ্ধশ্তয়ত িচারচা ররচাপণ করচার জন্ প্শ্ত রহক্টয়র ৩৫০-৪৫০শ্ি িচারচা গচায়ের প্য়েচাজন 
হে। আবচার ৪.৫ X ৪.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব খুব ঘনিচায়ব ররচাপয়ণর জন্ প্শ্ত রহক্টয়র ক�-য়বশ্ি ৫০০শ্ি িচারচা লচায়গ। তয়ব National 
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Horticultural Board–এর বত্য�চান (২০০১-২০০২ সচায়লর) �য়ডল অনুরচােী, 
৬ X ৬ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করয়ত রহক্টয়র ৩৬০শ্ি িচারচার প্য়েচাজন।

পশ্রির্যচা -

�চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী িীতকচায়ল ১০-১৫ শ্দন অন্তর এবং গ্ীষ্মকচায়ল ৫-৭ 
শ্দন অন্তর জলয়সয়ির প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। ৯০০-১১০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক 
বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। শ্কন্তু িচারয়তর শ্বশ্িন্ন অঞ্য়লর জন্ গচাে 
প্শ্ত জয়লর পশ্র�চাণ এবং গচায়ের বেস অনুরচােী জয়লর পশ্র�চাণ আলচাদচা হয়ে 
েচায়ক। তচাই রকচােচাও ৩৫-১০৫ শ্লিচার প্শ্তশ্দন, আবচার রকচােচাও ৬০-১৭০ 
শ্লিচার প্শ্তশ্দন জয়লর প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। তচাই খরচাপ্বণ অঞ্য়ল Drip 
Irrigation ব্বস্চার �চাধ্য়� রসি প্য়েচায়গ ৫০%-৬০% জয়লর সচাশ্রে হে। 
এেচািচা তচা গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত ও উৎপচাদয়ন সহচােক হয়ে েচায়ক। জশ্�র �চাশ্ি 
পরীক্চা কয়র কৃশ্ষ বচা উদ্চান গয়বষণচাগচায়রর শ্নয়দ্যি অনুরচােী সচার প্য়েচায়গর 
ব্বস্চা গ্হণ করচা উশ্িত। 

National Horticultural Board–এর �য়ডল বলয়ে, গচায়ের বেস অনুরচােী 
বেয়রর শ্বশ্িন্ন স�য়ে শ্নশ্দ্যষ্ট অনুপচায়ত NPK (নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাি) প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের ১ বের বেয়স ১৫০ 
গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫০ গ্চা� িসিরচাস ও ২৫ গ্চা� পিচাি শ্দয়ত হে। শ্বেতীে বেয়র ৩০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১০০ গ্চা� িসিরচাস ও 
৫০ গ্চা� পিচাি। গচায়ের বেস রখন ৩ বের তখন ৪৫০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১৫০ গ্চা� িসিরচাস ও ৭৫ গ্চা� পিচাি প্য়েচাগ করয়ত 
হে। এরপর গচায়ের বেস ৪ বের বচা তচার রবশ্ি হয়ল,  ৬০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ২০০ গ্চা� িসিরচাস ও ১০০ গ্চা� পিচাি সচার 
শ্দয়ত হয়ব। নচাইয়রেচায়জন সচার শ্তন িচায়গ িচাগ কয়র শ্তন দিচায়ত এশ্প্ল, অগচাস্ট ও নয়িম্বর �চায়স প্য়েচাগ করয়ল রবশ্ি উপকচার 
পচাওেচা রচাে। িসিরচাস সচার দুই দিচাে, অগচাস্ট �চায়স একবচার ও নয়িম্বর �চায়স একবচার প্য়েচাগ করয়ত হে এবং পিচাি সচার 
একবচায়র, শুধু নয়িম্বর �চায়স শ্দয়ল তচা ক�লচায়লবু িচায়ষ সহচােক হে। এেচািচাও নচাইয়রেচায়জন সচায়রর সয়ঙ্গ নজবসচার (FYM)  ও রখচাল 
রদওেচার প্য়েচাজন হে। এেচািচা অণুুখচাদ্ সচার শ্হসচায়ব শ্জঙ্ক, কপচার, �্চাঙ্গচাশ্নজ, আেরন, য়বচারন প্িৃশ্ত পচাতচাে রপ্ করয়ল ক�লচায়লবুর 
উৎপচাদন ও গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে।

ক�লচায়লবুর গচােগুশ্লয়ক একক কচাডে শ্হসচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ এবং শ্নশ্দ্যষ্ট আকচায়র বি কয়র রতচালচার জন্ রুগ্ন অবচাশ্ঞ্ছত 
ডচালপচালচাগুশ্ল এবং গচায়ের রগচািচাে জন্চায়নচা Root Sucker রকয়ি শ্দয়ত হে। এিচায়ব পশ্রির্যচা করচা হয়ল বচাগচায়ন প্য়বি কয়র িল 
রতচালচা, য়সি রদওেচা, য়প্ করচা, প্িৃশ্ত করচার রক্য়রি রকচানও অসুশ্বধচা হে নচা। সচাধচারণত িল সংগ্হ করচার পর ডচাল েচাঁিচাই করচা 
হে। প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ৩ রকশ্জ Diuron অেবচা ৪ রকশ্জ Simazine ৩ �চাস অন্তর জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র আগচােচা দ�ন করচা 
হয়ে েচায়ক। 

ক�লচায়লবু গচায়ের রগচািচার ও বচাগচায়নর �চাশ্ির আদ্্যতচা শ্নে্রিণ করয়ত গচায়ের রগচািচাে শুকয়নচা পচাতচা, খি বচা কচায়লচা পশ্লশ্েন শ্দয়ে 
রঢয়ক রদওেচা হে। এইিচায়ব পশ্রির্যচাে করয়ল শ্কেু �চারিচাে আগচােচা দ�ন করচাও সম্ভব হে। তয়ব শ্ঠক �য়তচা িসল পচাওেচার জন্ 
গচায়ের রগচািচাে ৬০-৭০ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর �চাশ্ি ৭-১০ রসশ্� গিীর রেয়ক তুয়ল গচায়ের শ্িকয়ি ররচাদ খচাওেচায়নচার (Sun expose) 
ব্বস্চা করচা হে। জল রসি বন্ কয়র শ্কেু শ্দন পয়র �চাশ্িয়ত নজবসচার শ্�শ্শ্রত কয়র জলয়সি শ্দয়ে পশ্রির্যচা করয়ল নতুন ডচালপচালচা 
জন্চায়ত সহচােক হে এবং রবশ্ি রবশ্ি িুয়ল-িয়ল গচােগুশ্ল িয়র রচাে। 

আবচার জয়লর সংকি েচাকয়ল িুয়লর উৎপচাদন শ্নে্রিণ কয়র (এশ্প্ল-য়� �চায়স �ধ্ িচারয়ত) গচােয়ক শ্বশ্রচা� রদওেচা ররয়ত পচায়র। 
িয়ল পরবত্যীয়ত প্িুর িসল পচাওেচা রচাে। এেচািচা রবশ্ি লচায়ির জন্ বচাজচার দয়রর উপর শ্নি্যর কয়রও এ�নিচা করচা হয়ে েচায়ক। 

ক�লচায়লবু গচায়ের বচাগচায়ন িচারচাগচাে ররচাপয়ণর পর গচায়ের সচাশ্রর িচাঁকচা জচােগচাে �ির, য়খসচাশ্র ও শ্িম্বয়গচায়রির অন্চান্ িসয়লর িচাষ 
করচা ররয়ত পচায়র। 

শ্বশ্িন্ন প্কচার পতঙ্গ, য়র�ন Citrus black fly, Citrus psyllid, Citrus leaf miner, শুঁয়েচায়পচাকচা, শ্�শ্লবচাগ, Citrus aphids 
প্িৃশ্ত িয়লর ক্শ্ত কয়র। য়পচাকচা�চাকয়ির আক্র�য়ণ গচায়ের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হওেচা, িল খয়স পিচা, কচায়ডের ক্শ্তর পচািচাপচাশ্ি িসয়লর 
উৎপচাদন ও িয়লর গুণ�চান হ্চাস পচাে। National Horticultural Board–এর (২০০১-০২ সচায়লর) �য়ডল অনুরচােী, য়পচাকচা�চাকয়ির 
প্কচারয়িয়দ প্শ্তকচার শ্হসচায়ব শ্বশ্িন্ন ধরয়নর কীিনচািক, য়র�ন Monocrotophos, Phosalone, Dimethoate, Phosphamidon, 
Quinalphos ইত্চাশ্দ প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। বত্য�চায়ন উন্নত ধরয়নর নজব কীিনচািক রপ্ কয়র পশ্রয়বিবচান্ব ব্বস্চার �চাধ্য়� 
রপচাকচা�চাকি শ্নে্রিয়ণর জন্ উপরুক্ত পরচা�ি্য ও ব্বস্চা গ্হণ করচা ররয়ত পচায়র। শ্বশ্িন্ন প্কচার হরয়�চান রপ্ কয়রও িল খয়স পিচা 
ইত্চাশ্দ শ্নে্রিণ করচার পচািচাপচাশ্ি িয়লর উৎপচাদন বৃশ্দ্ধ করচা সম্ভব। 
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সচাধচারণত ক�লচায়লবু গচায়ে েরিচাকঘশ্িত ধ্বসচা ররচায়গর আক্র�য়ণ কচায়ডের ক্ত, শ্িকয়ির পিন ইত্চাশ্দ ররচাগ রদখচা রচাে। Ridomil 
Mz-72, Bavistin, Benomyl প্িৃশ্ত েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এইসব ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

এশ্প্ল-য়� �চায়স ক�লচায়লবু গচায়ে িুল আয়স। আর অয়ক্টচাবর-শ্ডয়সম্বর �চায়সর�য়ধ্ িল পশ্রণত হয়ে রচাে। দশ্ক্ণ ও �ধ্ িচারয়ত 
ক�লচায়লবু গচায়ে বেয়র শ্তনবচার িল উৎপন্ন হে। য়িব্রুেচাশ্র �চায়সর িুল-িল আসচায়ক অ্চাশ্ম্ব বচাহচার (ambe bahar), জুন �চায়স 
শ্�জ্য বচাহচার (Mirg bahar) এবং অয়ক্টচাবর �চায়সর িুল আসচায়ক হ্চাস্ত বচাহচার (hast bahar) বলচা হে। 

সচাধচারণত ৪ বের বেস রেয়ক ক�লচায়লবু গচায়ে িল উৎপচাদন শুরু হে। রশ্দও ৬ বেয়রর পর রেয়ক পশ্র�চাণ �য়তচা িল পচাওেচা 
রচাে। ১৫-২০ বের পর্যন্ত রকচানও ক�লচায়লবু গচাে বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত িল শ্দয়ত পচায়র। ৯-১০ বেয়রর একশ্ি পশ্রণত গচাে রেয়ক 
৫০০-৯০০শ্ি ক�লচায়লবু পচাওেচা ররয়ত পচায়র। তয়ব সব্যচাশ্ধক িল পচাওেচা রচাে ১০-১২ বেয়রর গচাে রেয়ক। প্শ্ত একর ক�লচায়লবুর 
বচাগচান রেয়ক প্চাে ৪৮ িন িল পচাওেচা সম্ভব। ক�লচায়লবু পশ্রণত হয়ল িয়লর রং উজ্জ্বল ও আকষ্যণীে হয়ে ওয়ঠ এবং িয়লর স্চায়দ 
িক ও শ্�শ্ষ্টর পশ্র�চাণ শ্ঠক েচায়ক। আঁকশ্িরুক্ত শ্সয়কশ্িেচার শ্দয়ে রেচাট্ ডচাল সয়�ত িলশ্ি রকয়ি িল সংগ্হ করচা হে। িল রচায়ত 
�চাশ্িয়ত নচা পয়ি রসশ্দয়ক সতক্য দৃশ্ষ্ট রচাখয়ত হে। কখনই স্চাঁতস্চাঁয়ত শ্িয়জ আবহচাওেচাে বচা বৃশ্ষ্টর স�ে িল সংগ্হ করচা উশ্িত 
নে। সংগ্য়হর এক সপ্তচাহ আয়গ পশ্রণত িয়ল Ethrel (50PPM) রপ্ করয়ল একসয়ঙ্গ সব িল ক�লচা বচা হলুদ রয়ঙর হয়ে রচাে। 
গচাে রেয়ক রপয়ি রখচাসচা েচাশ্িয়ে িল শ্হসচায়বই ক�লচায়লবু খচাওেচা হয়ে েচায়ক। 

১০০ গ্চা� ক�লচায়লবুয়ত িশ্ক্ত ৫৩ ক্চালশ্র, কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি ১৩.৩৪ গ্চা�, সুগচার ১০.৫৮ গ্চা�, খচাদ্তন্তু ১.৮ গ্চা�, ি্চাি ০.৩১ গ্চা� 
ও ০.৮১ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচািচাও ৪% শ্িিচাশ্�ন A, শ্বিচা ক্চায়রচাশ্িন ১%, ৫% শ্িিচাশ্�ন B1, শ্িিচাশ্�ন B2 – ৩%, শ্িিচাশ্�ন B3 – ৩%, 
শ্িিচাশ্�ন B5 – ৪%, শ্িিচাশ্�ন B6 – ৬%, শ্িিচাশ্�ন B9 – ৪%, শ্িিচাশ্�ন C – ৩২% ও ১% শ্িিচাশ্�ন E েচায়ক। পচািচাপচাশ্ি ১০০ 
গ্চা� ক�লচায়লবুয়ত ৪% ক্চালশ্সেচা�, ০.১৫% আেরন, ৩% �্চাগয়নশ্সেচা�, ২% �্চাঙ্গচাশ্নজ, ৩% িসিরচাস, ৪% পিচাশ্সেচা� এবং ১% 
শ্জঙ্ক েচায়ক। 

গচাে রেয়ক ক�লচায়লবু সংগ্হ করচার পর তচায়দর আকচার ও রং অনুরচােী বচােচাই কয়র আলচাদচা করচা হে। তয়ব অপুষ্ট, য়েচাি বচা শ্বকৃত 
আকৃশ্তর িলগুশ্লয়ক বচাশ্তল করচা হে। গচাে রেয়ক সংগ্হ করচা বচােচাই করচা িলগুশ্লয়ক রক্চাশ্রন (১০০০ PPM) শ্�শ্শ্রত জয়ল ধুয়ে 
িয়লর গচা রেয়ক জল �ুয়ে িয়লর উপর র�চায়�র প্য়লপ শ্দয়ে Bavistin (৪০০০ PPM) রপ্ কয়র ৫০-৬০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
তচাপ�চারিচা রুক্ত িচায়নয়লর �য়ধ্ শুকয়নচা করচা হে। এরপর কচায়ঠর বচাসি বচা বচাঁয়ির ঝুশ্িয়ত ঘচাস শ্কংবচা খয়ির কুিয়ন (Padding) 
সচাশ্জয়ে বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। প্য়েচাজয়ন বচােচাই করচা িলগুশ্লয়ক Bavistin (১০০০ PPM) রপ্ কয়র ৮-১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
তচাপ�চারিচাে ও ৯০-৯৫% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে ৩ সপ্তচাহ পর্যন্ত শ্হ�ঘয়র সংরক্ণ করচা ররয়ত পচায়র। 

িল শ্হসচায়ব ক�লচায়লবুর রয়েষ্ট িচাশ্হদচা েচাকচাে প্শ্ত বের এর বচাজচার িচালই েচায়ক। িচারয়তর �হচারচাষ্ট্র, �ধ্প্য়দি, তচাশ্�লনচািু, 
আসচা�, ওশ্িিচা, পশ্চি�বঙ্গ, রচাজস্চান, নচাগচাল্চাডে, শ্�য়জচারচা�, অরুণচািল প্য়দয়ি প্িুর পশ্র�চায়ণ ক�লচায়লবুর িচাষ হে। পশ্চি�বয়ঙ্গর 
দচাশ্জ্যশ্লং রজলচার ক�লচায়লবুর সুনচা� খুব রবশ্ি, এেচািচা নচাগপুয়রর ক�লচায়লবুও রবি িচাল �চায়নর। ২০০১-২০০২ সচায়লর National 
Horticultural Board-এর তে্ অনুরচােী, িচারয়ত ক�লচায়লবু িচায়ষর জশ্�র পশ্র�চাণ ১.১৯ লক্ রহক্টর রেয়ক রবয়ি ১.৯৯ লক্ 
রহক্টর হয়েয়ে। অে্যচাৎ ওই স�য়ের শ্হসচায়ব ৬৭% িচাষ রবয়িশ্েল। রচার িলস্রূপ ৫৭% উৎপচাদন রবয়ি র�চাি উৎপচাদন ১০.৫৮ লক্ 
িন রেয়ক ১৬.৬০ লক্ িয়ন শ্গয়ে দচাঁিচাে।  

National Horticultural Board-এর শ্হসচাব (২০০১-২০০২) অনুরচােী, িচারয়ত এক একর জশ্�য়ত ক�লচায়লবু িচাষ করয়ত হয়ল, 
িচায়ষর খরি (৩০ হচাজচার িচাকচা), য়সি ব্বস্চা (৭১ হচাজচার ১০০ িচাকচা), য়ষ্টচাররু� নতশ্র (৪০ হচাজচার িচাকচা) এবং জশ্� স�চান করয়ত 
ও রবিচা শ্দয়ত (৩৩ হচাজচার িচাকচা) য়�চাি খরি ১ লক্ ৭৫ হচাজচার িচাকচা। কৃষয়কর অংি, িতু্যশ্ক রুক্ত ঋয়ণর শ্কশ্স্ত সহ সব খরি বচাদ 
শ্দয়ে শ্হসচাব কয়র রদখচা রগয়ে, গয়ি প্ে� বের রেয়ক ১৯ হচাজচার ৮০০ িচাকচা এবং পরবত্যী বের রেয়ক প্শ্ত বেয়র আে রবয়ি 
৩০ হচাজচার িচাকচা হওেচা সম্ভব। এর পচািচাপচাশ্ি িচায়ষর সুশ্বধচায়ে্য গয়ি রতচালচা স্চােী সম্পদ (পচাম্প, শ্িউবওয়েল, য়ষ্টচাররু�, স্চােী েচাউশ্ন 
ইত্চাশ্দ) এয়ক্য়রি বচািশ্ত লচাি শ্হসচায়ব পচাওেচা রচাে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

িচারয়তর গুরুত্বপূণ্য ক�লচায়লবুর জচাতগুশ্ল হল, নচাগপুর সচান্তচারচা, ফু্গ সচান্তচারচা, খচাশ্স সচান্তচারচা, �ুডয়খদ, শ্রীনগর, বুিেচাল, ড্চাশ্ন্স, কচারচা 
(Abohar), SZ-IN-COM, দচাশ্জ্যশ্লং �্চাডেচাশ্রন, সু�চারিচা �্চাডেচাশ্রন, সীডয়লস-182 এবং শ্কয়ন্নচা �্চাডেচাশ্রন। 

তে্সূরি - www.efloras.org (China), wikipedia
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�লিচা
পশ্রিে –

শ্�শ্ষ্ট ক�লচার এক অসচাধচারণ জচাত রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� citrus 
sinensis, বচাংলচায়দয়ি এই িলশ্ি (বচাশ্র �লিচা -১) �লিচা নচায়� পশ্রশ্িত। 

ক�লচায়লবুর সয়ঙ্গ এর �ূল পচাে্যক্ হল, ক�লচায়লবুর রখচাসচা শ্ঢলচা শ্কন্তু 
�লিচার রখচাসচা সংরুক্ত হয়ে বচা জুয়ি েচায়ক। 

জচাতশ্ি উচ্চিলনিীল ও শ্নেশ্�ত িলদচানকচারী। এই জচায়তর পচাকচা িল 
রদখয়ত আকষ্যণীে, সবুজ এবং রখয়ত সুস্চাদু। গচােশ্ি েিচায়নচা ও অত্চাশ্ধক 
রঝচাপঝচািরুক্ত হে। �ধ্ িচাল্গুন রেয়ক �ধ্ নিরি পর্যন্ত স�য়ে গচায়ে িুল 
আয়স এবং কচাশ্ত্যক �চায়স িল সংগ্হ করচার উপয়রচাগী হে। িল রগচালচাকচার 
হে। িয়লর পুষ্পপ্চায়ন্ত পেসচা সচাদৃি সচা�চান্ শ্নিু বৃতি শ্বদ্�চান। িয়লর 
রখচাসচা �ধ্� পুরু ও িচাঁয়সর সয়ঙ্গ সংরুক্ত। িচাঁস হলুদচাি, খুব রসচায়লচা, 
শ্�শ্ষ্ট ও সুস্চাদু। গচাে প্শ্ত ৩০০ – ৪০০ শ্ি িল ধয়র। সচা�চান্ রত্নসহকচায়র 
িচাষ করয়ল রহক্টর প্শ্ত িলন প্চাে ২০ িন পর্যন্ত রদখচা রচাে।

ক� বৃশ্ষ্টবহুল সুশ্নশ্দ্যষ্ট গ্ীষ্ম ও িীতকচাল শ্বশ্িষ্ট শুষ্ ও উষ্ণ জলবচােু �লিচা িচায়ষর জন্ সবয়িয়ে উপয়রচাগী। বচাতচায়সর অশ্ধক আদ্্যতচা 
ও বৃশ্ষ্টপচাত প্বণ এলচাকচাে �লিচা িয়লর রখচাসচা পচাতলচা হে এবং িল রবশ্ি রসচায়লচা ও শ্নম্ন�চায়নর হে। শুষ্ আওবহচাওেচাে িয়লর 
স্চাদ উন্নত�চায়নর হে। 

সব ধরয়নর �চাশ্িয়ত জন্চায়লও সুশ্নষ্চাশ্িত, উব্যর, �ধ্� রেয়ক হচালকচা রদচাঁেচাি �চাশ্ি �লিচা িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। �চাঝচাশ্র অম্ল রেয়ক 
সচা�চান্ ক্চারীে �চাশ্িয়ত �লিচা জন্চাে। তয়ব �চাশ্ির ৫.৫-৬.৫ অম্লতচা �লিচা উৎপচাদয়নর জন্ খুব িচাল। �লিচা জলবদ্ধতচা একদ� 
সহ্ করয়ত পচায়র নচা এবং উচ্চ�চারিচার লবয়ণর প্শ্ত সংয়বদনিীল।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ ও কলয়�র �চাধ্য়� �লিচার প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। তয়ব এই রক্য়রি বীয়জর রেয়ক কলয়�র �চাধ্য়�ই িচারচা নতশ্র করচা িচাল। 
ররচাগ প্শ্তয়রচাধী ও বশ্লষ্ শ্িকি স�ৃদ্ধ আশ্দয়জচায়ির উপর কল� করচার িয়ল গচায়ের জীবনকচাল ও িলন ক্�তচা বৃশ্দ্ধ পচাে। 

রজচািকলয়�র এর জন্ প্েয়� আশ্দয়জচাি উৎপচাদন করয়ত হয়ব। আশ্দয়জচাি শ্হসচায়ব বচাতচাবী রলবু, রচাি রল�ন, কচািচা জচাশ্�র প্িৃশ্ত 
ব্বহচার করচা হে। তচারপর কচাশ্খিত �চাতৃগচাে হয়ত উপয়জচাি সংগ্হ কয়র শ্িশ্নেচার অেবচা িচািল পদ্ধশ্তয়ত কল� করচা হে। আশ্দয়জচাি 
শ্হসচায়ব ১.০-১.৫ বের বেয়সর সুস্্, সবল ও রসচাজচািচায়ব বৃশ্দ্ধপ্চাপ্ত িচারচা শ্নব্যচািন করয়ত হয়ব। শ্নব্যচাশ্িত �চাতৃগচাে হয়ত Scion নতশ্রর 
জন্ দুশ্ি রিচাখসহ ৫-৬ রসশ্� লম্বচা ও ৮-৯ �চাস বেয়সর গচায়ের ডচাল সংগ্হ করয়ত হয়ব। আশ্শ্ন ও িচাল্গুন �চাস �লিচার কল� 
করচার উপরুক্ত স�ে।

সচারচাশ্দন ররচাদ রপচায়িনচা এবং বৃশ্ষ্টর জল জয়� নচা এ�ন উঁিু বচা �চাঝচাশ্র উঁিু জশ্� �লিচা িচায়ষর জন্ শ্নব্যচািন করয়ত হয়ব। শ্নব্যচাশ্িত 
জশ্�শ্িয়ত বচারবচার িচাষ ও �ই শ্দয়ে স�চান কয়র শ্নয়ত হয়ব। জশ্� রেয়ক আগচােচা পশ্রস্চার করয়ত হয়ব এবং আয়িপচায়ি উঁিু গচাে 
েচাকয়ল তচার ডচালপচালচা রেঁয়ি শ্দয়ত হয়ব। 

স�তল জশ্�য়ত বগ্যচাকচার বচা ষিিূজী পদ্ধশ্তয়ত এবং পচাহচািী এলচাকচাে কনু্টর পদ্ধশ্তয়ত িচারচা বচা কল� ররচাপণ করচা হে। সচাধচারণত 
�ধ্ নবিচাখ রেয়ক �ধ্ িচাদ্ (র�–অগচাষ্ট) �চায়সর �য়ধ্ �লিচার িচারচা লচাগচায়নচা িচাল। তয়ব জলয়সি শ্নশ্চিত করচা রগয়ল বেয়রর অন্চান্ 
স�য়েও িচারচা লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র।  

িচারচা ররচাপয়ণর ১৫–২০ শ্দন আয়গ উিেশ্দয়ক ৪.০ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৭৫ X ৭৫ X ৭৫ রসশ্� �চায়পর গত্য করয়ত হয়ব। প্শ্ত গয়ত্য ১৫ 
রকশ্জ পিচা রগচাবর, ৩-৫ রকশ্জ েচাই, ২৫০ গ্চা� শ্ি.এস.শ্প., ২৫০ গ্চা� এ�.ও.শ্প, সচার এবং ২৫০ গ্চা� িুন গয়ত্যর উপয়রর �চাশ্ির 
সয়ঙ্গ িচালিচায়ব শ্�শ্িয়ে গত্য িরচাি করয়ত হয়ব।

গয়ত্য সচার প্য়েচায়গর ১০–১৫ শ্দন পর শ্নব্যচাশ্িত িচারচা বচা কল�শ্ি গয়ত্যর �চাঝখচায়ন রসচাজচািচায়ব ররচাপণ করয়ত হয়ব। য়রচাপয়ণর পর 
খুঁশ্ির সয়ঙ্গ িচারচা বচা কল�শ্ি রবঁয়ধ শ্দয়ত হয়ব এবং প্য়েচাজন�য়তচা জল ও রবিচার ব্বস্চা করয়ত হয়ব।
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

পশ্রির্যচা –

িচাল িলয়নর জন্ শুষ্ �রসুয়� শ্নেশ্�ত রসি রদওেচা একচান্ত দরকচার। 
বষ্যচার স�ে গচায়ের রগচািচাে রচায়ত জল নচা জয়� রচাে এবং জল রচায়ত 
জশ্� রেয়ক তচািচাতচাশ্ি রবর কয়র রদওেচার জন্ জল শ্নষ্চািয়নর 
সুবয়ন্চাবস্ত করয়ত হয়ব।

গচায়ের রেচারে বৃশ্দ্ধর জন্ স�ে�য়তচা সশ্ঠক পশ্র�চায়ণ এবং সশ্ঠক 
পদ্ধশ্তয়ত সচার প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। গচায়ের বেস বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ 
সচায়রর পশ্র�চাণ বচািচায়ত হয়ব। বেস রিয়দ গচাে প্শ্ত শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত 
রগচাবর সচার, ইউশ্রেচা, শ্িএসশ্প, এ�ওশ্প, শ্জঙ্ক সচালয়িি এবং বশ্রক 
অ্চাশ্সড রদওেচা ররয়ত পচায়র। িচাল্গুন– তিরি (�চাি্য), বষ্যচার আয়গ নবিচাখ–
নজ্ষ্ (র�) এবং বষ্যচার রিয়ষ িচাদ্–আশ্শ্ন (রসয়টেম্বর) �চায়স, এই 
শ্তনিচায়গ সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব রসয়ির ব্বস্চা নচা েচাকয়ল 
বষ্যচার আয়গ ও রিয়ষ সচার প্য়েচাগ করচা িচাল।

বষ্যচার রিয়ষ সচার প্য়েচায়গর পর গচায়ের রগচািচা রেয়ক একিু দূয়র শ্বশ্িন্ন 
লতচাপচাতচা বচা খি বেচারচা বৃতিচাকচায়র �চালশ্িং কয়র শ্দয়ল আগচােচা দ�য়নর 
পচািচাপচাশ্ি শুষ্ �রসুয়� আদ্্যতচা সংরশ্ক্ত হে। সচাধচারণত বষ্যচার শুরুয়ত 
ও বষ্যচার রিয়ষ সমূ্পণ্য বচাগচায়ন হচালকচা িচাষ শ্দয়ে আগচােচা পশ্রস্চার করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে।

�লিচা গচায়ের জন্ ডচাল েচাঁিচাই অপশ্রহচার্য। িল ধরচার আয়গ পর্যন্ত ধীয়র ধীয়র ডচাল রেঁয়ি গচােয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট আকচার শ্দয়ত হয়ব, রচায়ত 
গচাে িচাশ্রশ্দয়ক েিচায়ত পচায়র। কচারণ পচাশ্্য ডচালগুশ্লয়ত রবশ্ি িল ধয়র। কচায়ডের ১ শ্�িচার উচ্চতচা পর্যন্ত সব ডচাল েচাঁিচাই করয়ত হয়ব। 
ডচাল েচাঁিচাই করচার পর ডচায়লর কচািচা অংয়ি বয়দ্যচায়পষ্ট-এর প্য়লপ শ্দয়ত হয়ব। �রচা, শুকয়নচা, য়রচাগ বচা রপচাকচা�চাকি আক্রচান্ত ডচালপচালচা 
রকয়ি পশ্রস্চার রচাখয়ত হয়ব।

�লিচা গচায়ে প্শ্ত বের প্িুর সংখ্ক িল আয়স। স�স্ত িল রচাখচা হয়ল িল আকচায়র রেচাি ও শ্নম্ন�চায়নর হে। এই জন্ প্শ্ত 
পুষ্প�্রীয়ত সুস্্ ও সয়তজ রদয়খ দুশ্ি কয়র িল ররয়খ বচাশ্কগুশ্ল �চায়ব্যল অবস্চাে েচাঁিচাই করচা দরকচার। কলয়�র গচাে প্ে� বচা 
শ্বেতীে বের রেয়ক িল শ্দয়ত শুরু কয়র। গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ প্ে� ও শ্বেতীে বের িল নচা রচাখচাই িচাল।

Leaf miner �লিচার অন্ত� একশ্ি �চারচাত্ক রপচাকচা। সচাধচারণত গ্ীষ্ম ও িরৎকচায়ল গচায়ে নতুন পচাতচা গজচায়ল এই রপচাকচার আক্র�ণ 
লক্্ করচা রচাে। এই রপচাকচাগুশ্ল পচাতচার উপত্বয়কর শ্ঠক শ্নয়ির সবুজ অংি রখয়ে আঁকচাবচাকচা সুিঙ্গ সৃশ্ষ্ট কয়র। আক্র�য়ণর �চারিচা 
তীব্র হয়ল গচায়ের পচাতচা কুঁকয়ি রচাে ও শ্ববণ্য হয়ে শুশ্কয়ে ঝয়র পয়ি। গচাে দুব্যল হয়ে রচাে ও গচায়ের বৃশ্দ্ধ বন্ হয়ে রচাে। অগচাস্ট-
অয়ক্টচাবর �চায়স এই রপচাকচার আক্র�য়ণর তীব্রতচা বৃশ্দ্ধ পচাে। এই আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত পশ্রচ্ছন্ন িচায়ব িচাষচাবচাদ করয়ত হয়ব। 
প্চােশ্�ক অবস্চাে রপচাকচাসহ আক্রচান্ত পচাতচা সংগ্হ কয়র পুশ্িয়ে রিলয়ত হয়ব। আঁঠচায়লচা হলুদ িচাঁদ ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। হলুদ 
রয়ঙর বেচায়�র বচাইয়রর অংয়ি রপচািচা �শ্বয়লর প্য়লপ শ্দয়ে এই িচাঁদ নতশ্র করচা হে। কশ্ি পচাতচাে অ্চাড�চােচার ২০০ এসএল ০.৫ 
শ্�শ্লশ্লিচার বচা শ্কনচালচাসি ২৫ ইশ্স ২ শ্�শ্লশ্লিচার প্শ্ত শ্লিচার জয়ল শ্�শ্িয়ে ১০-১৫ শ্দন পরপর ৩–৪ বচার গচায়ে রপ্ করয়ত হয়ব। 

ড্চাশ্ম্পং অি ররচাগ রর রকচানও রলবু জচাতীে িয়লর নচাস্যচারীরয়ত একশ্ি �চারচাত্ক ররচাগ। বীজ গজচায়নচার আয়গ বচা পয়র এই ররচায়গর 
আক্র�ণ হয়ত পচায়র। এই ররচায়গ িচারচার রগচািচার শ্দক পয়ি রচাে এবং �য়র রচাে। বষ্যচার �রসুয়� এই ররচায়গর প্চাদুি্যচাব রবশ্ি হে। 
বীজ বপয়নর আয়গ বীজতলচা পিচা রখচাল (৬০ গ্চা� প্শ্ত বগ্যশ্�িচায়র) শ্দয়ে রিচাধন করয়ত হয়ব। বীজতলচাে প্য়েচাজয়নর অশ্তশ্রক্ত 
রসি রদওেচা রচায়ব নচা এবং জল দ্রুত শ্নষ্চািয়নর ব্বস্চা করয়ত হয়ব। য়রচাগ রদখচা �চারি শ্রয়ডচাশ্�ল রগচাল্ ০.২% হচায়র প্য়েচাগ করয়ত 
হয়ব।

গচায়�চাশ্সস ররচায়গ আক্রচান্ত গচায়ের কচাডে ও িচাখচাপ্িচাখচা বচাদচাশ্� বণ্য ধচারণ কয়র। আক্রচান্ত িচাখচাপ্িচাখচাে লম্বচালশ্ম্ব িচািল রদখচা রদে 
এবং িচািল রেয়ক আঠচা বচার হয়ত েচায়ক। আক্রচান্ত ডচায়লর পচাতচা হলুদ হয়ে রচাে এবং ডচালগুশ্ল উপর শ্দক রেয়ক �রয়ত েচায়ক এবং 
রিয়ষ গচােশ্িও �য়র রচাে। �চাশ্িয়ত অশ্তশ্রক্ত জল জয়� রগয়ল এই ররচায়গর প্চাদুি্যচাব রবশ্ি হে। 

ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা সম্পন্ন আশ্দয়জচাি রর�ন, রচাি রল�ন, বচাতচাবী রলবু, কচািচা জচাশ্�র প্িৃশ্ত ব্বহচার করয়ত হয়ব। জল শ্নষ্চািয়নর 
সুব্বস্চা করয়ত হয়ব এবং গচােয়ক সবল ও সয়তজ রচাখয়ত হয়ব। �চাশ্ি কখনও স্চাঁতস্চাঁয়ত হয়ত রদওেচা রচায়ব নচা এবং প্য়েচাজয়নর 
অশ্তশ্রক্ত জলয়সি রদওেচা রচায়ব নচা। আক্রচান্ত স্চান েুশ্র বেচারচা রিঁয়ে বয়দ্যচায়পয়ষ্টর (৭০ গ্চা� তুঁয়ত ও ১৪০ গ্চা� িুন ১ শ্লিচার জয়ল 
শ্�শ্িয়ে বয়দ্যচায়পয়ষ্টর শ্�শ্রণ নতশ্র করচা হে) প্য়লপ শ্দয়ত হয়ব। শ্জয়ঙ্কর  অিচাবজশ্নত কচারয়ণ শ্�শ্ষ্ট কল�চাে প্চােিই পচাতচার সবুজ 
শ্িরচার �চায়ঝ হলুদ হলুদ রেচাপ রদখচা রচাে। ঘচািশ্ত প্কি হয়ল পচাতচা সরু ও রেচাি হয়ে রচাে ও গচায়ের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হে। িলস্রূপ 
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িল রেচাি ও শ্বকৃত হয়ে রচাে। প্শ্তকচার শ্হসচায়ব �চাশ্িয়ত নজবসচার ও শ্জঙ্ক 
সচার (গচাে প্শ্ত ৫০-৭৫ গ্চা� শ্জঙ্ক-অসিচাইড বচা শ্জঙ্ক-সচালয়িি) প্য়েচাগ 
করয়ত হয়ব। গচায়ে এই ররচায়গর লক্ণ রদখচা শ্দয়ল ১৫ শ্দন পরপর ২-৩ 
বচার ০.৫% শ্জঙ্ক-সচালয়িি দ্বণ (১০ শ্লিচার জয়ল ৫০ গ্চা� শ্জঙ্ক-সচালয়িি) 
পচাতচাে রপ্ করয়ত হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

িল পশ্রণত হওেচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ িয়লর গচাঢ় সবুজ বণ্য, হচালকচা সবুজ বচা 
ি্চাকচায়স সবুজ হয়ত েচায়ক। �লিচা রসয়টেম্বর–অয়ক্টচাবর �চায়স িল সংগ্হ 
করচা হে। পশ্রপক্ িল হচাত অেবচা জচাশ্লরুক্ত বচাঁয়ির রকচািচার সচাহচায়র্ 
সংগ্হ করচা হে। িল সংগ্য়হর পর আঘচাতপ্চাপ্ত ও নষ্ট হওেচা িলগুশ্লয়ক 
আলচাদচা করয়ত হে। িচাল �চায়নর িলগুশ্ল প্য়েচাজয়ন রগ্শ্ডং কয়র পশ্রষ্চার 
কচাপি শ্দয়ে �ুয়ে ঠচাডেচা জচােগচাে সংরক্ণ করয়ত হয়ব।

�চালিচা শ্িিচাশ্�ন - C স�ৃদ্ধ একশ্ি িল। প্শ্ত ১০০ গ্চায়� খচায়দ্চাপয়রচাগী 
অংয়ি ৮০-৯০ গ্চা� জল, ০.৭–১.৩ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.১–০.৩ গ্চা� িশ্ব্য, 
১২.০–১২.৭ গ্চা� িক্যরচা, ০.৫ গ্চা� আঁি, ০.৫-০.৭ গ্চা� কচাব্যন, ০.৫–২.০ 
গ্চা� সচাইশ্রেক অ্চাশ্সড এবং ২০০ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত েচায়ক। িয়লর 
রখচাসচা রেয়ক প্চাপ্ত রপকশ্িয়নর �চাধ্য়� প্সচাধনী ও ওষুধ শ্িয়ল্প ব্বহৃত অত্চাবি্কীে রতল প্স্তুত করচা রচাে। �লিচা সশ্দ্যজ্র শ্নরচা�য়ে 
অত্ন্ত উপকচারী।

তে্সূরি – Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)
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বচাতচাবী রলবু
পশ্রিে –

বচাতচাবী রলবুর শ্বজ্চানসম্ত Citrus maxima, এশ্ি Rutaceae রগচায়রির 
উশ্দ্দ।

এই গচায়ের আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ ও দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা। ১৬৯৬ সচায়ল 
ইস্ট ইশ্ডেেচা রকচাম্পচানীর এক নচাশ্বয়কর হচাত ধয়র জচা�চাইকচাে এই গচাে 
রপঁেে। এই িল গচােশ্ির সয়ঙ্গ জচাপচায়নর পশ্রিে হে ১৭৭২-১৭৮১ সচায়লর 
�য়ধ্। পচাচিচায়ত্ এই িলয়ক Pomelo, Shaddock, Batavia Lemon 
or Pamplemousse বলচা হে। ইংয়রশ্জয়ত বচাতচাবী রলবু Shaddock 
নচায়�ই অশ্ধক পশ্রশ্িত। িচারয়ত এই িলয়ক Chakotras বয়ল। পক্চান্তয়র 
এই িল জচামু্বরচা নচায়�ও পশ্রশ্িত। এেচািচা এয়দয়ি এই িল সচাধচারণিচায়ব 
Pomelo, Jabong, Pummelo, Pommelo Shaddock এবং  Chinese 
grapefruit  নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত বচাতচাবী রলবুয়ক সচাদচািল, কন্নয়ি 

িচায়কচােচা হচানু্ন, য়তয়লগুয়ত পচাম্পচারচা পচানচাসচা বচা দচাব্চা কচােচা, �চালচােলয়� পচাম্পচারচা�চাসচান, তচাশ্�য়ল গচাদচারচাঙ্গচাই, য়কচাঙ্কশ্নয়ত রতচারচাশ্্, 
�চারচাঠীয়ত পচাপচানচাস এবং বচাংলচাে বচাতচাবী রলবু বচা জচামু্বরচা বয়ল।

এই গচাে উচ্চতচাে ৫-১৫ শ্�িচার হয়ত পচায়র। এশ্ি একশ্ি �চাঝচাশ্র উচ্চতচার গচাে হয়লও Citrus প্জচাশ্তর সবয়িয়ে বি গচাে। বচাতচাবী 
রলবু গচায়ের শ্িরসবুজ পচাতচাগুশ্ল আেতকচার রেয়ক উপবৃতিচাকচার হয়ে েচায়ক। হচালকচা সবুজ বয়ণ্যর পচাতচাগুশ্ল লম্বচাে ৫-২০ রসশ্� এবং 
িওিচাে ২-১২ রসশ্� হে। পচাতচার উপশ্রতল িকিয়ক এবং শ্নয়ির শ্দকিচা তুলনচাে ি্চাকচায়স এবং রলচা�রুক্ত হে। বচাতচাবী রলবু গচায়ের 
িুল হলয়দয়ি সচাদচা রয়ঙর। লম্বচাে ১.৫-৩.৫ রসশ্�। অয়নক স�ে িুয়লর বচাইয়রর শ্দকিচা রলচা�রুক্ত হে। িলগুশ্ল প্চাে রগচালচাকচার, 
অয়নকিচা ক�লচায়লবু বচা নচাসপচাশ্ত আকৃশ্তর। িয়লর ত্বক খুব র�চািচা। কচাঁিচা অবস্চাে িয়লর রং সবুজ বচা হলয়দয়ি সবুজ রয়ঙর হে। 
িল রপয়ক রগয়ল রং হলুদ হয়ে রচাে। বচাতচাবী রলবু Citrus পশ্রবচায়রর সবয়িয়ে বি আকৃশ্তর িল। 

র�চািচা বচাশ্ল �চাশ্ি বচা িচারী কচাদচা �চাশ্ি, য়র রকচানও ধরয়নর �চাশ্িয়তই এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব িচাষয়রচাগ্ শ্নিু ও গিীর জশ্� এই 
গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ৪০০ শ্�িচায়রর রবশ্ি উঁিু জশ্�য়ত কখনই বচাতচাবী রলবু গচাে লচাগচান উশ্িত নে। �চাশ্ির 
PH–এর �চারিচা ৫.৫-৬.৫ এই গচায়ের সহচােক। বচাতচাবী রলবু গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িচাল িলয়নর জন্ ২৫-৩২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা 
এবং বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ১৫০-১৮০ রসশ্ন্টশ্�িচার সবয়িয়ে উপরুক্ত।   

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ রেয়ক বচাতচাবী রলবুর শ্বস্তচার ঘিচায়নচা রচাে। তয়ব বীজ শুশ্কয়ে রচাওেচার আয়গই তচা জশ্�য়ত বপন করয়ত হে। এেচািচা কৃশ্রি� 
প্সচারয়ণর রক্য়রি গুশ্ি কল�, গ্চািশ্িং, বচাশ্ডং ও কচাডে রকয়ি এই গচায়ের অঙ্গজ জনন ঘিচায়নচা সম্ভব। সচাধচারণত ৮-১০ �চাস বেয়সর 
বচাতচাবী রলবুর িচারচা বচাশ্ডং ও গ্চািশ্িং-এর জন্ ব্বহচার করচা হে। দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে সবয়িয়ে প্িশ্লত প্সচারণ পদ্ধশ্ত হল গুশ্ি 
কল�। 

পশ্রির্যচা –

িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত িচাল কয়র লচাঙল শ্দয়ে িচাষ কয়র স�চান কয়র শ্নয়ত হে। জশ্�য়ত আয়গ রকচানও িচাষ হয়ে েচাকয়ল 
এরিয়ল জশ্� িচালিচায়ব পশ্রস্চার হয়ে রচাে এবং আগচােচা �ুক্ত হে। জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর জন্ ০.৫ শ্�িচার গিীর গত্য করয়ত হে। 
এরপর ৩ িচাগ �চাশ্ির সয়ঙ্গ ১ িচাগ নজবসচার শ্�শ্িয়ে তচা শ্দয়ে ওই গত্য িরচাি কয়র শ্দয়ত হে। তয়ব কচাঁিচা সচায়রর রক্য়রি ১৫-২০ 
শ্দন পয়র িচারচা ররচাপণ করচাই িচাল। িচারচা ররচাপয়ণর স�ে ৮-১০ শ্�িচার X ৬-৮ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে।  য়রচাপয়ণর জন্ 
রসচাজচা ও দ্রুত বৃশ্দ্ধর সম্পন্ন িচারচা শ্নব্যচািন করচা হে। এরপর সচার িশ্ত্য গয়ত্যর �চাঝখচায়ন রসচাজচা কয়র িচারচাশ্ি ররচাপণ করয়ত হয়ব। 
িচারচা ররচাপয়ণর পর হচালকচা রসি, খঁুশ্ি ও রবিচার ব্বস্চা করয়ত হয়ব।

রর জশ্�য়ত বচাতচাবী রলবুর িচাষ করচা হে রসখচায়ন িচারচা রখন রেচাি েচায়ক তখন শ্�শ্র িসল শ্হসচায়ব কলচা, এশ্রকচা পচা� বচা রর রকচানও 
ধরয়নর সবশ্জর িচাষ কয়র শ্কেু বচািশ্ত আে করচা সম্ভব। পরবত্যীকচায়ল ওই জশ্�য়ত েচােচা সহ্কচারী গচাে সচােী িসলরূয়প লচাগচায়নচা 
ররয়ত পচায়র। জশ্�র আগচােচা শ্নে� কয়র পশ্রস্চার করয়ত হে। গচায়ের রগচািচাে �চালশ্িং কয়রও আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র।  

বষ্যচার শুরু িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। তয়ব অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচায়তর স�ে িচারচা ররচাপণ নচা করচাই িচাল। য়সয়ির সুশ্বধচা েচাকয়ল সচারচা 
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বের ধয়রই এই গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। Drip irrigation 
পদ্ধশ্তয়ত রসি শ্দয়ল সবয়িয়ে িচাল। য়সি �ূলত শ্নি্যর কয়র �চাশ্ির আদ্্যতচা 
ধচারয়ণর ক্�তচা ও গচায়ের বৃশ্দ্ধ উপর। িচারচা ররচাপয়ণর পর তচার শ্িকি রচায়ত 
�চাশ্ির সংস্পয়ি্য আয়স তচার জন্ প্ে� রসিশ্ি শ্দয়ত হে। গচায়ে িুল আসচার 
আয়গ শ্নেশ্�ত রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। রশ্দও গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িল পশ্রণত 
হওেচার জন্ শ্নেশ্�ত রসি শ্দয়ত হে। গ্ীয়ষ্ম পূণ্যবেস্ বচাতচাবী রলবু গচায়ের শ্দয়ন 
১০০-২৫০ শ্লিচার জয়লর প্য়েচাজন হে। 

িচাল িলয়নর জন্ নজবসচায়রর পচািচাপচাশ্ি এই গচায়ে রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচায়গরও 
প্য়েচাজন হে। এয়ক্য়রি নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাশ্সেচা� ১৩:১৩:২১ অনুপচায়ত 
দু’দিচাে রদওেচা ররয়ত পচায়র। িুল আসচার আয়গ প্ে� দিচাে এবং ৫-৬ �চাস 
পর শ্বেতীে দিচাে এই সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের বেস অনুরচােী প্শ্ত বের 
এই সচায়রর পশ্র�চাণ বচািচায়নচা উশ্িত। িচারচা ররচাপয়ণর গয়ত্য সচার রদওেচার রক্য়রি 
গচায়ের গুঁশ্ির ১-২ শ্�িচার দূয়র তচা শ্দয়ত হে। এেচািচা িচারচা ররচাপয়ণর ৪০ শ্দন পর রেয়ক প্শ্ত ২০ শ্দন অন্তর িল ধরচার পর ১৪০ 
পর্যন্ত পচাতচারুক্ত সচারও রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। িচারচা ররচাপয়ণর ৫-৬ �চাস পর তচার শ্নয়ির শ্দয়কর সব কুশ্িগুশ্ল রকয়ি রিলয়ত হয়ব। 
গচােশ্িয়ক �জবুত করচার জন্ রগচািচা রেয়ক রসচােচা দু’হচাত পর্যন্ত সব ডচালপচালচা রকয়ি শ্দয়ত হয়ব। এরপর রসচােচা দু’হচাত রেয়ক রসচােচা 
শ্তন হচাত উপয়র িচাশ্রশ্দয়ক েশ্িয়ে পিচা ৪-৫শ্ি ডচাল ররয়খ শ্দয়ত হয়ব। প্শ্ত বের িল সংগ্য়হর পর অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা েচাঁিচাই 
করয়ত হে।  

সচাধচারণত Citrus িয়স্ রর ধরয়নর ররচাগপকচার আক্র�ণ রদখচা রচাে রসই একই ধরয়নর ররচাগয়পচাকচার রদখচা র�য়ল এই গচায়ে। এগুশ্ল 
হল সচাধচারণ leaf miners, leaf-eating caterpillars, red mites, fruit-boaring caterpillar, fruit flies, scales, rats 
এবং nematodes এইসব ররচাগয়পচাকচা প্শ্তয়রচাধ করয়ত স্চানীে উদ্চান প্শ্তপচালন দিতয়রর সয়ঙ্গ ররচাগচায়রচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত গচায়ে িল আসচার ৫-৬ �চাস পর রেয়ক �ূলত রসয়টেম্বর-নয়িম্বর �চায়স বচাতচাবী রলবু সংগ্হ করচা রচাে। িল পচাকয়ত শুরু 
করয়ল এর শ্ববণ্য ত্বকশ্ি উজ্জ্বল হয়ে রচাে। ততলগ্শ্ন্গুশ্ল আরও স্পষ্ট ও িকিয়ক হয়ে ওয়ঠ।

গচায়ের জচাত, আবহচাওেচা এবং িচাষ পদ্ধশ্তর উপর এই গচায়ের িলন শ্নি্যর কয়র। তয়ব র�চািচা�ুশ্িিচায়ব প্শ্ত বের একশ্ি গচাে 
৭৫-১০০শ্ি অেবচা প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ২০ িন িল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। বচাতচাবী রলবু ওজয়ন ১-২ রকশ্জ হে। তয়ব সয়ব্যচাচ্চ 
১০ রকশ্জ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পচাকচা বচাতচাবী রলবু গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়ব খচাওেচা রচাে। জচামু্বরচা খুব রবশ্ি িক বচা অম্ল স্চায়দর 
হে নচা। রচান্নচার কচায়জ রডসচাি্য বচা রজশ্ল নতশ্র করয়তও এই িল ব্বহৃত হে। ১০০ গ্চা� বচাতচাবী রলবুর রকচাঁেচাে িশ্ক্ত ৩৮ শ্কয়লচা 
ক্চালশ্র, কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি ৯.৬২ গ্চা�, খচাদ্তন্তু ১ গ্চা�,  ি্চাি ০.০৪ গ্চা�, য়প্চাশ্িন ০.৭৬ গ্চা�, শ্েেচাশ্�ন(শ্িিচাশ্�ন – B1) ০.০৩৪ 
শ্�শ্লগ্চা�, রচাইয়বচা্্চাশ্িন (শ্িতচাশ্�ন – B2) ০.০২৭ শ্�শ্লগ্চা�, শ্নেচাশ্সন (শ্িিচাশ্�ন – B3) ০.২২ শ্�শ্লগ্চা�, ০.০৩৬ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন 
– B6, ৬১ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – C , আেরন ০.১১ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাগয়নশ্সেচা� ৬ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাঙ্গচাশ্নজ ০.০১৭ শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস 
১৭ শ্�শ্লগ্চা�, পিচাশ্সেচা� ২১৬ শ্�শ্লগ্চা�, য়সচাশ্ডেচা� ১ শ্�শ্লগ্চা� ও ০.০৮ শ্�শ্লগ্চা� শ্জঙ্ক েচায়ক। 

এই িল �ুরিনচালীর সংক্র�ণ প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ কয়র, সচাধচারণ সশ্দ্য-জ্য়র এই িল খুবই উপকচারী। এেচািচা রক্তচাল্পতচা দূর করয়ত, 
দচাঁত ও �চাশ্ি সুস্ রচাখয়ত, রক্তিচাপ শ্নে্রিয়ণ রচাখয়ত, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্ সচারচায়ত ও ওজন ক�চায়ত এই িল রয়েষ্ট কচার্যকরী।   

বচাতচাবী রলবু গচায়ের শ্বশ্িন্ন অংি শ্বশ্িন্ন রদয়ি নচানচান শ্জশ্নস নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। এই গচায়ের িুল সুন্র গন্রুক্ত হওেচাে 
শ্িয়েতনচায়� তচা সুগশ্ন্ নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। এেচািচা রসখচায়ন এই গচায়ের িচারী কচাঠ র্রিপচাশ্তর হচাতল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 
অয়নকচাংয়ি িয়লর রখচাসচার শ্িতয়রর সচাদচা অংিশ্ি নচানচান কচায়জ ব্বহৃত হে। কখনও তচা গচাঢ় িয়কচায়লি নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হয়ে 
েচায়ক। ব্রচাশ্জয়ল এই িয়লর বচাইয়রর র�চািচা রখচাসচাশ্ি শ্�শ্ষ্ট সংরক্য়ণর কচায়জ লচাগচায়নচা হে। এই গচায়ের কচাঠও শ্বশ্িন্ন শ্জশ্নয়সর হচাতল 
নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।   

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

সচাধচারণিচায়ব বচাতচাবী রলবুর দুশ্ি জচাত হল, Dangyuja ও Benpeiyu এেচািচা শ্বশ্িন্ন স্চায়দর বচাতচাবী রলবুর সংকরচােন ঘশ্িয়ে 
বত্য�চায়ন নচানচা ধরয়নর হচাইশ্ব্রড বচাতচাবী রলবুর জচাত সৃশ্ষ্ট করচা হয়চ্ছ।

তে্সূরি – https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_maxima,worldwidefruits.com, www.agrifarming.in
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

�ুসচাশ্ম্ব
পশ্রিে –

�ুসচাশ্ম্ব রলবুর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Citrus sinensis, এিচা Rutaceae 
রগচায়রির শ্বেবীজপরিী রেচাি বৃক্য়শ্রণীর শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। 

সব ধরয়নর রলবুজচাতীে িয়লর �য়তচা স্চািচাশ্বক সংকরচােন এবং কৃশ্রি� 
সংকরচােয়নর �ধ্ শ্দয়ে �ুসচাশ্ম্বর সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। Citrus maxima ও Citrus 
reticulata �য়ধ্ সংকরচােন ঘশ্িয়ে �ুসচাশ্ম্ব িয়লর জন্ হয়েয়ে। 

Citrus sinensis হল sweet orange ও Citrus limetta হল sweet 
lemon, দু’প্কচার রলবুয়কই �ুসচাশ্ম্ব রলবু বলচা হে এবং উিে প্কচার রলবুই 
রদখয়ত প্চাে একইরক�। তয়ব sweet orange-এর ১০০ শ্�শ্লশ্লিচার 
িয়লর রয়স ৮৯.৬৯ শ্�শ্লগ্চা� এবং sweet lime-এর ১০০ শ্�শ্লশ্লিচার 
রয়স ৩৩.১৫৫ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন - C েচায়ক। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবুর আশ্দ জন্স্চান রকচােচাে, য়সই সম্বয়ন্ শ্নশ্দ্যষ্ট রকচানও তে্ 
পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব �য়ন করচা হে, এশ্িেচার দশ্ক্ণ, শ্িন এবং শ্িয়েতনচা� 
এর আশ্দ জন্স্চান। 

Citrus limettaও �ুসচাশ্ম্ব নচায়� পশ্রশ্িত। এর আশ্দ জন্স্চান ইয়ন্চায়নশ্িেচা রেয়ক শ্িন রদয়ি। শ্কন্তু ২০০৪ সচায়লর Agriculture 
Review-রত প্কচাশ্িত প্শ্তয়বদন রেয়ক জচানচা রচাে Sweet lime-এর আশ্দ জন্স্চান (origin) িচারয়তর র�ঘচালে ও নচাগচাল্চাডে 
রচায়জ্। 

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন জচােগচাে �ুসচাশ্ম্ব শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িশ্ত। শ্হশ্ন্, বচাংলচা ও �চারচাঠীয়ত �ুসচাশ্ম্ব, তচাশ্�ল িচাষচাে সচােচাগুশ্ি এবং রতয়লগুয়ত 
বচাতিচািী নচাশ্রঙ্গচা নচায়� পশ্রশ্িত। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবুর গচাে উচ্চতচা ৭.৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। শ্কন্তু ১৫ শ্�িচার বচা ৫০ িুি লম্বচা গচােও রদখচা রচাে। কচাঁিচারুক্ত গচােশ্ির 
�চােচার শ্দয়ক ডচালপচালচাগুশ্ল ঘন ও প্সচাশ্রত হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল সুগন্রুক্ত শ্ডম্বচাকচার বচা উপবৃতিচাকচার বচা আেত-শ্ডম্বচাকচার হয়ে 
েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা-িওিচাে ৭.৫-১৫ রসশ্� X ২.৫-৯.৫ রসশ্� পচাতচার িলক পুরু, পচাতচার শ্কনচারচা স�চান বচা খচাঁজকচািচা হে। পরিচাগ্ 
সূঁিচায়লচা বচা উপবৃতিচাকচার হে। পরিবৃয়ন্তর সয়ঙ্গ সরু ডচানচারুক্ত উপপরিশ্ি সংরুক্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল সুগন্রুক্ত সচাদচা রয়ঙর হে পচাতচার 
কয়ক্ এককিচায়ব বচা ৫-৬শ্ি িুল একসয়ঙ্গ গুচ্ছচাকচায়র জন্চাে। িুয়ল ৫শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। পুংয়কির হলুদ রয়ঙর হে এবং সংখ্চাে 
২০-২৫শ্ি হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল রগচালচাকচার বচা শ্ডম্বচাকচার ৬.৫-৯.৫ রসশ্� আকচায়রর হয়ে েচায়ক। িল রহয়স্পশ্রশ্ডেচা� প্কৃশ্তর 
একপ্কচার রবরী জচাতীে। িয়লর রখচাসচা গচাঢ় হলুদ বচা ক�লচা রয়ঙর হে। উষ্ণ জলবচােুয়ত িল পশ্রণত হয়ে রগয়লও সবুজ রয়ঙর 
হয়ে েচায়ক। িচারয়ত �ুসচাশ্ম্ব রলবু সচাধচারণত সবুজ রয়ঙর বচা হচালকচা হলুদ রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িয়লর ত্বক অ�সৃণ রেচাি রেচাি গ্শ্ন্রুক্ত 
হে। িয়লর িচাঁস রসচায়লচা ও শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর হে এবং ১০-১৪ শ্ি িচায়গ শ্বিক্ত হয়ে েচায়ক। িয়লর রসচায়লচা িচাঁসশ্ি হচালকচা হলুদ। তয়ব 
শ্বশ্িন্ন জচাত অনুরচােী আলচাদচা বয়ণ্যরও হয়ে েচায়ক।     

�ুসচাশ্ম্ব রলবুর গচাে উপক্রচান্তীে শুষ্ ও শ্কেুিচা �রু জলবচােু অঞ্য়ল জন্চাে। -৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ( �চাইনচাস শ্তন শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস) 
তচাপ�চারিচাে অে্যচাৎ ঠচাডেচাে গচায়ের প্িুর ক্শ্ত হয়ত পচায়র। অন্শ্দয়ক ৩২-৪০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর রবশ্ি উষ্ণতচা �ুসচাশ্ম্ব গচায়ের পয়ক্ 
ক্শ্তকচারক। বচাশ্ষ্যক গি তচাপ�চারিচা ১৬-২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এবং বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত ৫০০-৭৭৫ শ্�শ্লশ্�িচার �ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের 
পয়ক্ উপরুক্ত। শুষ্ আবহচাওেচাে জন্চায়ল িয়লর স্চাদ ও গুণগত �চান িচাল হে। য়বশ্ি আদ্্য আবহচাওেচাে জন্চায়ল িয়লর স্চাদ নষ্ট 
হয়ে রচাে। 

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত �ুসচাশ্ম্ব গচাে জন্চায়ত পচায়র। পশ্ল�চাশ্ি, য়বয়ল-য়দচাঁেচাি �চাশ্ি, য়দচাঁেচাি �চাশ্ি, বচাশ্লরুক্ত লচাল �চাশ্ি, �হচারচায়ষ্ট্র, ও 
দশ্ক্ণ িচারয়তর কৃষ্ণ �ৃশ্তিকচা অঞ্য়ল িচারয়তর �য়ধ্ উৎকৃষ্ট জচায়তর �ুসচাশ্ম্ব জন্চাে। উতি� শ্নকচািীরুক্ত রবয়ল-য়দচাঁেচাি �চাশ্ি বচা কচাদচারুক্ত 
রদচাঁেচাি �চাশ্ি �ুসচাশ্ম্ব িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচাও �ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ করচা রচাে। পচাকচা িয়লর বীজ িচালিচায়ব ধুয়ে সংগ্হ করচা হে। নচাস্যচারীর গ্ীন 
হচাউয়স শ্নেশ্্রিত তচাপ�চারিচাে (৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস) বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ত ২-৩ সপ্তচাহ স�ে লচায়গ। �ুসচাশ্ম্ব রলবু বীজ বহু ভ্রুণরুক্ত। 
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তচাই বীজ রেয়ক দুশ্ি বচা দুইয়ের রবশ্ি িচারচাগচাে উৎপন্ন হে। বীয়জর নতশ্র 
িচারচাগচাে ররচাপণ কয়রও একই প্কচায়রর গুণগত �চানসম্পন্ন িল উৎপচাদন 
করচা রচাে। কচারণ বহু ভ্রুণরুক্ত �ুসচাশ্ম্বর বীজ রেয়ক Nucellar–Seedling 
িচারচাগচাে ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। এরপর িচারচাগুশ্ল পশ্লব্চাগ বচা িয়বর 
�য়ধ্ ররচাপণ করচা হে বচা Root stock শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা হে। 

উচ্চিলনিীল ও পশ্রয়বি সহনিীল �ুসচাশ্ম্ব রলবু িচায়ষর জন্ শ্বশ্িন্ন প্কচার 
বীয়জর রেয়ক উৎপন্ন এক রেয়ক রদি বের বেয়সর (Root stock) 
িচারচাগচাে নচাস্যচারীয়ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� পশ্লব্চায়গর �য়ধ্ বচা িয়বর �য়ধ্ 
বি করচা হে। সচাধচারণত Citrus jambhiri, জচাশ্ট্ খচাশ্ট্ (Jatti Khatti), 
করন খচাট্চা (Citrus Karan), রংপুরয়লবু বচা Rough lime িকয়লবু প্িৃশ্ত 
জচায়তর বীয়জর রেয়ক নতশ্র Root stock িচারচাগচায়ের উপর উন্নত জচায়তর 
৫-৭ রসশ্� লম্বচা বচা ডচায়লর রজচািকল� কয়র কলয়�র গচাে নতশ্র কয়র ররচাপণ করচা হে। রংপুর রলবুর রজচািকলয়�র গচায়ের সিলতচার 
হচার এবং উৎপচাদন রবশ্ি হে। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের প্সচারণ ‘T’ বচাশ্ডং ও Shield বচাশ্ডং-এর বেচারচাও করচা রচাে। এক বেয়রর Root Stock-এর উপর বচাশ্ডং কয়র 
ও কলয়�র গচাে নতশ্র কয়রও �ুসচাশ্ম্বর কৃশ্রি� প্সচারণ করচা রচাে। এই পদ্ধশ্তই রবশ্ি জনশ্প্ে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর জন্ বচাশ্ডং-
এর বেচারচা নতশ্র কলয়�র গচাে রবশ্ি ব্বহৃত হে। 

এেচািচা নচাস্যচারীয়ত �ুসচাশ্ম্ব গচায়ের ডচায়ল গুশ্িকল� রবঁয়ধও কলয়�র গচাে নতশ্র করচা রচাে।

�ুসচাশ্ম্ব িচায়ষর জন্ উপরুক্ত জশ্�য়ত আয়ি এবং লম্বচাে লচাঙল শ্দয়ে বচা রে্র্চাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ 
জশ্�র �চাশ্ি প্স্তুত করচা হে। সচাধচারণত ৬ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি প্শ্ত গয়ত্য ১৫-২০ রকশ্জ 
কয়র নজবসচার (FYM) এবং অনুখচাদ্ শ্হসচায়ব প্শ্ত গয়ত্য ২৫ গ্চা� শ্হসচায়ব শ্জঙ্ক + রলৌহ + �্চাঙ্গচাশ্নজ + কপচার ঘশ্িত ররৌগ �চাশ্ির 
সয়ঙ্গ শ্�শ্শ্রত কয়র রিয়ল রচাখচা হে। এেচািচা কীিনচািক শ্হসচায়ব ১০% BHC পচাউডচার প্য়েচাগ কয়র শ্পঁপয়ি ও কীিপতঙ্গ �ুক্ত কয়র 
গত্যগুশ্ল নতশ্র করচা হে। 

বষ্যচার শুরু হওেচার শ্কেুশ্দন আয়গ িচারচাগচাে ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। য়রচাপয়ণর স�ে এবং ররচাপয়ণর পয়র শ্নেশ্�ত জল শ্দয়ে 
পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে। গচায়ের রগচািচাে রচায়ত জল জয়� নচা েচায়ক রসইিচায়ব গচায়ের রগচািচার িচারশ্দয়ক �চাশ্ি ঢচালু কয়র িচারচাগচাে 
ররচাপণ করচা হে। 

হশ্রেচানচা এবং পচা্চায়ব জচাশ্তি খচাশ্ট্র Root Stock-এর রজচািকলয়�র �চাধ্য়� Blood Red জচায়তর �ুসচাশ্ম্ব রলবুর িচাষ হয়ে েচায়ক। 
রসখচায়ন রহক্টয়র ২৫০-৩০০শ্ি িচারচাগচায়ের প্য়েচাজন হয়ে েচায়ক। �হচারচাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্য়দি ও অন্চান্ জচােগচাে সচােগুশ্ি ও রংপুর লচাই� 
(রলবুর) Root Stock-এর রজচািকলয়�র বচা বচাশ্ডং-এর িচারচা ররচাপণ করচা হে। সচােগুশ্ি রক্য়রি প্শ্ত রহক্টয়র ১৭০-২০০শ্ি এবং 
রংপুর কলয়�র জন্ ২৭০শ্ি িচারচাগচায়ের প্য়েচাজন হে। 

পশ্রির্যচা –

�চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী  �ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ে শ্নেশ্�ত রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। নয়িম্বর–য়িব্রুেচাশ্র �চায়স ১০-১২ শ্দন অন্তর রসি 
শ্দয়ত হে। বষ্যচাকচায়ল গচায়ের রগচািচাে রচায়ত জল নচা জয়� তচার জন্ উপরুক্ত ব্বস্চা গ্হণ করচা অত্ন্ত জরুশ্র। 

�চাি্য-জুন �চায়স অে্যচাৎ গ্ীষ্মকচায়ল ৬-৮ শ্দন অন্তর রসি শ্দয়ত হে। �ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ে বেয়র ২০-২৫ বচার রসয়ির প্য়েচাজন হয়ে 
েচায়ক। �হচারচায়ষ্ট্র এই িচায়ষ Drip irrigation system খুব জনশ্প্ে রসি পদ্ধশ্ত। Double-ring or bed irrigation system-এ 
রসি ব্বস্চাে কচায়ডের রেয়ক দূরত্ব বজচাে ররয়খ রসি রদওেচা হে। এয়ত গচায়ের �ূয়ল েরিচাক আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের জন্ গচায়ের বেয়সর শ্বিচায়র শ্বশ্িন্ন সচার (নজবসচার ও NPK) প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। রশ্দও শ্বশ্িন্ন জচােগচার 
�চাশ্ির উব্যরতচার তচারতয়�্ সচায়রর �চারিচা শ্িন্ন হয়ত পচায়র।   

পশ্র�চাণ �য়তচা সচারগুশ্লর �য়ধ্ নচাইয়রেচায়জন সচার দুই শ্কশ্স্তয়ত �চাি্য এবং অয়ক্টচাবর �চায়স গচায়ের রগচািচা রেয়ক ৭০রসশ্� দূরয়ত্ব �চাশ্ি 
কুশ্পয়ে প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। গচায়ের িল ধরচার পর রেয়ক শ্তন�চাস অন্তর শ্জঙ্ক সচালয়িি ০.০৫%, �্চাগয়নশ্সেচা� সচালয়িি 
০.৫% �্চাঙ্গচাশ্নজ সচালয়িি ০.২৫%, রবচারন ০.১%, �শ্লবশ্ডনচা� ০.০০৩% জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল িয়লর উৎপচাদন িচাল হে। 

শ্�শ্র িচায়ষর বেচারচা �ুসচাশ্ম্ব বচাগচায়নর আদ্্যতচা সংরক্ণ করচা হে। শ্কন্তু রখন বচাগচায়ন শ্�শ্র িচাষ করচা সম্ভব হে নচা তখন অে্যচাৎ িল 
উৎপচাদয়নর পর রেয়ক গচায়ের রগচািচার িচারশ্দয়ক শুকয়নচা ঘচাসপচাতচা, খি বচা কচায়লচা প্লচাশ্স্টক শ্দয়ে রঢয়ক �চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত আদ্্যতচা 
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সংরক্ণ করচা হয়ে েচায়ক। 

বষ্যচার রিয়ষ বচা িীয়তর আয়গ �চাশ্িয়ত িচাষ শ্দয়ে আগচােচা দ�ন কয়র 
ররচাপয়ণর পর রেয়ক গচায়ে িল ধরচার আয়গ পর্যন্ত শ্িম্ব জচাতীে ডচাল 
িস্, তূলচা, সেচাশ্বন, �ির, য়খসচাশ্র বচা অন্চান্ িচাক-সবশ্জ িচাষ করচা 
হয়ে েচায়ক। এরিয়ল জশ্�র উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ, আগচােচা দ�ন এবং আদ্্যতচা 
সংরক্য়ণর কচাজ একসয়ঙ্গই করচা ররয়ত পচায়র। শ্�শ্রিচাষ রখন আর 
সম্ভব হে নচা বচা অশ্তশ্রক্ত আগচােচা জয়ন্ রগয়ল প্শ্ত রহক্টয়র 
আগচােচানচািক ওষুধ Diuron ৩ রকশ্জ প্য়েচাজন অনুরচােী ২-৩বচার 
রপ্ কয়র বচা Fornoxone ৫ রকশ্জ এবং তচার সয়ঙ্গ ২.৫ শ্লিচার 

Paraquat ৫০০ শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র আগচােচা দ�ন করচা রচাে।  

�ুসচাশ্ম্ব গচােয়ক একক কচায়ডের গচাে শ্হসচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ গচায়ের রগচািচার শ্দয়ক �চাশ্ির রেয়ক ০.৭–১ শ্�িচার উচ্চতচার শ্নয়ির 
শ্দয়কর কচায়ডের পচায়ির িচাখচাগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। গচায়ের কচায়ডের ৩-৪ শ্�িচার উচ্চতচাে ৪-৬শ্ি প্ধচান িচাখচা ররয়খ বচাশ্ক অবচাশ্ঞ্ছত 
ডচালপচালচা রকয়ি রদওেচা হে। কয়েকবের পর্যন্ত এইিচায়ব পশ্রির্যচার �চাধ্য়� একশ্ি শ্নশ্দ্যষ্ট আকচায়র গচােগুশ্লয়ক বি কয়র রতচালচা হে। 
িল সংগ্হ করচার পর এবং শ্নেশ্�ত রুগ্ন �রচা ডচালপচালচা েচাঁিচাই করচা হয়ে েচায়ক। ডচালপচালচার কচািচা অংয়ি Bordeaux প্য়লপ শ্দয়ে 
েরিচাক আক্র�য়ণর বেচারচা কচায়ডের ক্শ্তর আিঙ্কচা দূর করচা হে। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের প্ধচান অশ্নষ্টকচারী কীি Leaf miner, এই রপচাকচা �ুসচাশ্ম্ব গচায়ের কশ্ি পচাতচা রখয়ে রিয়ল। িয়ল গচায়ের পচাতচা 
কুঁকয়ি রচাে এবং গচায়ের বৃশ্দ্ধ হ্চাসপ্চাপ্ত হয়ে গচায়ের প্িুর ক্শ্ত হে। প্শ্তকচার শ্হসচায়ব প্শ্ত শ্লিচার জয়ল ১ শ্�শ্লশ্লিচার Dichlorvos 
বচা ২ শ্�শ্লশ্লিচার Dimethoate30%, শ্ন� জচাতীে নজব কীিনচািক রর�ন, NSKE (Neem Seed Kernel Extract), শ্ন� রতল 
৩%  প্য়েচাগ কয়র সুিল পচাওেচা রচাে। 

�ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের শ্িকয়ি একশ্ি পরয়িচাজী েচায়ক। রচা গচায়ের শ্িকয়ি ররচাগ সৃশ্ষ্টকচারী কৃশ্�জচাতীে কীিয়ক শ্নে্রিণ করয়ত পচায়র। 
প্শ্ত গচায়ে রগচািচার রেয়ক ৫০ রসশ্� দূয়র এবং ১৫ রসশ্� �চাশ্ির গিীয়র ২০ গ্চা� শ্হসচায়ব এই ব্চাকয়িশ্রেচা প্য়েচাগ কয়র কৃশ্�জচাতীে 
এই কীিয়ক শ্নে্রিণ করচা রচাে। �চাশ্িয়ত ২ গ্চা� শ্হসচায়ব  Phorate, Metalaxly + Mancozeb  ইত্চাশ্দ প্য়েচাগ কয়রও এই কীিয়ক 
দ�ন করচা রচাে।  

Little leaf malady ও �ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের একপ্কচার ক্শ্তকচারক রপচাকচা রচা শ্জঙ্ক সচালয়িয়ির দ্বয়ণর সয়ঙ্গ ১ শ্�শ্লশ্লিচার শ্রেয়পচাল 
প্শ্ত ১ শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র এই রপচাকচার আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

�ুসচাশ্ম্ব রলবু গচায়ের উৎপচাদন গচায়ের ৫ বের বেস রেয়ক শুরু হে এবং ২০ বের বেস পর্যন্ত িল উৎপন্ন হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত 
রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স �ুসচাশ্ম্ব িল পচাকয়ত শুরু কয়র। উষ্ণ আবহচাওেচার গচায়ের িল গচাঢ় সবুজ রেয়ক ক্র�ি হচালকচা সবুজ বয়ণ্য 
পশ্রণত হয়ল বুঝয়ত হয়ব িল সংগ্হ করচার স�ে হয়ে রগয়ে। জচালরুক্ত আঁকশ্ি শ্দয়ে বচা �ইয়ে উয়ঠ হচাত শ্দয়ে সংগ্হ করয়ল 
আঘচাতজশ্নত কচারয়ণ িল নষ্ট হয়ত পচায়র নচা। 

পশ্রণত প্শ্তশ্ি গচায়ে গয়ি ৩০০-১০০০ শ্ি িল বেয়র উৎপন্ন হয়ে েচায়ক। শ্বশ্িন্ন প্কচার জচায়তর Sweet Orange বচা �ুসচাশ্ম্ব রলবুর 
উৎপচাদয়নর তচারত�্ হয়ে েচায়ক। তয়ব গয়ি প্শ্ত রহক্টয়র ২৫-৩০ িন িল উৎপন্ন হয়ত পচায়র। 

িল সংগ্য়হর পর িলগুশ্ল ধুয়ে শুকয়নচা করচা, বচােচাই করচা এবং নর� কচাগয়জর র�চািয়ক আবৃত কয়র কচািু্যন বচা কচায়ঠর বচায়সি বচা 
ঝুশ্িয়ত িশ্ত্য কয়র বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে।  

বচায়সির �য়ধ্ খি বচা নর� কচাগজ শ্দয়ে প্চাশ্কং কয়র উন্নত পশ্রবহয়নর �চাধ্য়� রদিীে বচাজচায়র বচা শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন করচা হে। 
অল্প�চারিচাে শ্কেু েরিচাকনচািক ওষুধ িয়লর উপর রপ্ কয়র ঘয়রর তচাপ�চারিচাে ১৫-২০ শ্দন সংরক্ণ করচা ররয়ত পচায়র। ৩-৪ �চাস 
পর্যন্ত সংরক্য়ণর জন্ শ্নেশ্্রিত ৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং উপরুক্ত আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে (৮৫-৯০%) িলগুশ্লয়ক শ্হ�ঘয়র 
রচাখয়ত হে। 

িচারয়ত সব ধরয়নর িয়লর পশ্র�চায়ণর শ্বিচায়র আ� ও কলচার পয়রই রলবুর স্চান। এখচায়ন সব রকয়�র (ক�লচা রলবু, �ুসচাশ্ম্ব রলবু 
ও িক রলবু বচা Lime) য়লবুয়ক রবচাঝচায়নচা হয়েয়ে। National Horticulture Board-এর তে্ অনুরচােী, িচারয়ত প্চাে ০.৬২ শ্�শ্লেন 
রহক্টর জশ্�য়ত রলবুর িচাষ হে এবং স�স্ত ধরয়নর রলবুর র�চাি উৎপচাদন ৪.৭৯ শ্�শ্লেন র�শ্রেক িন। এর�য়ধ্ ক�লচা রলবু ৪১% 
এবং �ুসচাশ্ম্ব রলবু ২৩% এবং বচাশ্কিচা অন্ ধরয়নর রলবু। এই শ্হসচাব রেয়ক অঙ্ক কয়ষ জচানচা রচাে রর, িচারয়ত ক�-য়বশ্ি ১.৩ লক্ 
রহক্টর জশ্�য়ত �ুসচাশ্ম্বর িচাষ হে এবং ১৩ লক্ ৫ হচাজচার িন �ুসচাশ্ম্ব রলবু উৎপন্ন হে। 
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িচারয়ত �ুসচাশ্ম্ব রলবু িচায়ষ রর রচাজ্গুশ্ল এশ্গয়ে (২০১৪-১৫ সচায়ল National 
Horticulture Board-এর পশ্রসংখ্চান অনুরচােী) য়সগুশ্ল হল, য়তয়লঙ্গনচাে 
২২৭৮.৭০ হচাজচার িন (৫৩.৮৮%), অন্ধ্রপ্য়দয়ি ১২১৭.৪৫ হচাজচার িন (২৮.৭৯%), 
�হচারচায়ষ্ট্র ৫৪৩ হচাজচার িন (১২.৮৪%),  �ধ্প্য়দয়ি ১১১ হচাজচার িন (২.৬২%), 
কণ্যচািয়ক ৩২.১৬ হচাজচার িন (০.৭৬%), পচা্চায়ব ২১.৯১ হচাজচার িন (০.৫২%), 
শ্�য়জচারচায়� ৪.৯৪ হচাজচার িন (০.১২%), রচাজস্চায়ন ৩.৮৪ হচাজচার িন (০.০৯%), 
জমু্ব ও কচাশ্মীর ২.৪৮ হচাজচার িন (০.০৬%) এবং শ্হ�চািলপ্য়দয়ি ২.১০ হচাজচার 
িন (০.০৫%)।  

এই িয়লর রস সুস্চাদু, সুগন্রুক্ত এবং অন্চান্ িক জচায়তর Lime-এর অয়পক্চা 
স্চায়দ ক� িক। িচাি �িলচা ও বীি লবণ সহয়রচায়গ গ্ীষ্মকচায়ল এই িয়লর রস খুবই 
উপচায়দে এবং স্চায়স্্র পয়ক্ উপকচারী শ্িিচাশ্�ন - C স�ৃদ্ধ �ুসচাশ্ম্ব িয়লর রস 
সশ্দ্যকচাশ্ি প্শ্তয়রচাধ করয়ত, িরীয়রর ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচায়ত, রক্ত পশ্রষ্চার 
করয়ত, য়পয়ির নচানচা অসুখ সচারচাে, খচাদ্নচালীর ঘচা সচারচাে, শ্কডশ্ন ও �ূরিনচালী িচাল 
রচায়খ, �ুয়খর দুগ্যন্ ও ক্ত সচারচাে, হজ�িশ্ক্ত বচািচায়ত, য়কচাষ্টকচাশ্ঠন্ দূর করয়ত, 
িুয়লর স্চাস্্রক্চা করয়ত, ব্রণ ক�চায়ত, রক্ত িলচািয়ল উন্নশ্ত ঘশ্িয়ে হৃদর্রিয়ক িচাল 
রচায়খ, য়িচায়খর পয়ক্ও খুব উপকচারী। স্চাশ্ি্য ররচায়গর হচাত রেয়ক বচাঁিয়ত শ্িিচাশ্�ন-C 
স�ৃদ্ধ িলশ্ি িীষণ উপকচারী। এেচািচা িরীয়রর িশ্ক্তবৃশ্দ্ধকচারক, ত্বক িচািচা ররচাধ কয়র ও ত্বক উজ্জ্বল রচায়খ এবং বেয়সর েচাপ পিয়ত 
রদে নচা। হচায়ির পয়ক্ ও �চাংস রপিীর স্চাস্্রক্চাে �ুসচাশ্ম্ব উপকচারী।  

১০০ গ্চা� �ুসচাশ্ম্বয়ত ৪৩ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৪৯০ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা�, ১১.৭৫ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ২.৪ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ৯.৩৫ গ্চা� সুগচার, 
০.৯৪ গ্চা� রপ্চাশ্িন ও ০.১২ গ্চা� ি্চাি েচায়ক।  ৬৪% শ্িিচাশ্�ন – C,  ১% শ্িিচাশ্�ন A, ৪% ক্চালশ্সেচা�, ১% আেরন, ৮% শ্িিচাশ্�ন 
B1, ৩% শ্িিচাশ্�ন B2, ২% শ্িিচাশ্�ন B3, ৫% শ্িিচাশ্�ন B5, ৫% শ্িিচাশ্�ন B6, ৮% শ্িিচাশ্�ন B9, ১% শ্িিচাশ্�ন E, ২% রক্চারচাইড, 
৩% �্চাগয়নশ্সেচা�,  ১% �্চাঙ্গচাশ্নজ, ২% িসিরচাস, ৪% পিচাশ্সেচা�  এবং ৮৬.৭৫ গ্চা� জল েচায়ক। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত শ্বশ্িন্ন প্কচার জচায়তর �ুসচাশ্ম্ব রলবু পচাওেচা রচাে। শ্কেু শ্বয়দশ্ি জচায়তর �ুসচাশ্ম্ব রলবু রর�ন Jaffa, Hamlin, Pineapple 
ইত্চাশ্দ পচা্চাব, হশ্রেচানচা ও রচাজস্চায়ন িচাষ করচা হয়চ্ছ। এগুশ্লর �য়ধ্ Hamlin জলশ্দ জচায়তর। তচাই প্েয়�ই বচাজচায়র আয়স। 
�চাঝচা�চাশ্ঝ স�য়ে Jaffa জচায়তর �ুসচাশ্ম্ব।  

এেচািচা Valeccia, Washington Navel জচায়তর Sweet Orange বচা �ুসচাশ্ম্ব রলবুর িচাষও িচারয়ত হয়ে েচায়ক।  

�ুসচাশ্ম্ব রলবুর জচাত, রচা িচারয়তর �হচারচাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্য়দয়ি প্িুর পশ্র�চায়ণ িচাষ হয়ে েচায়ক রসগুশ্ল হল র�চাসচাশ্ম্ব, সচাতগুশ্ি এবং Blood 
red ও Sweet Orange   

তে্সূরি- Shodhganga.inflibent.ac.in/bitstream/10603/99536/6/06
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কলচা
পশ্রিে –

কলচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Musa Paradisiaca, এশ্ি 
Musaceae রগচায়রির উশ্দ্দ। Musa acuminate এবং Musa 
Balsamina কলচার এই দুই প্কচার প্জচাশ্তর প্চাকৃশ্তক সংরচােয়নর 
িয়ল এই উৎকৃষ্ট িলশ্ির সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। কলচা একবীজপরিী শ্বরুৎ 
(Herbs) রশ্রণীর উশ্দ্দ। কলচাগচাে উচ্চতচাে ২ শ্�িচার রেয়ক ৯ 
শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এর কচাডেশ্ি �চাশ্ির শ্নয়ি েচায়ক। এয়ক 

কন্ বলচা হে। �চাশ্ির উপর কচায়ডের �য়তচা রদখয়ত Pseudostem শ্ি পরিচাবরণীর বেচারচা সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। কলচাগচায়ের পরিচাবরণীর পয়র 
৩০-৪০ রসশ্ন্টশ্�িচার বৃন্তর উপয়র শ্বিচাল আেতকচার পরিিলকশ্ি (কলচার পচাতচাশ্ি) েচায়ক। কলচার পচাতচার পরিবৃন্তশ্ি বশ্ধ্যত হয়ে পচাতচার 
প্ধচান শ্িরচাশ্ি (midrib) গঠন কয়রয়ে। প্ধচান শ্িরচার দুই শ্দয়ক স�চান্তরচাল শ্িরচাশ্বন্চাস রদখচা রচাে। কন্ রেয়ক পরিচাবরণীর রকন্দ্রস্য়লর 
�ধ্ শ্দয়ে নতুন পচাতচাগুশ্ল জন্চাে। কলচার র�চািচািচাই হয়চ্ছ কলচার িুল। পশ্রণত গচায়ের পচাতচা রবর হওেচা বন্ হয়ল রকয়ন্দ্রর �ধ্ 
শ্দয়ে পরিবৃয়ন্তর �চাঝখচান শ্দয়ে র�চািচাশ্ি বচাইয়র রবশ্রয়ে শ্নয়ির শ্দয়ক ঝুঁয়ক পয়ি। য়�চািচাশ্ি লচালয়ি ধরয়নর হে। য়�চািচা রবর হওেচার 
৩-৪ শ্দন পর রেয়ক একশ্ি একশ্ি কয়র র�চািচার রখচাল বচা পুষ্পপরি (Flower Bract) খয়স রচাে, তখন কলচার েিচাগুশ্ল (Hand) 
রদখচা রচাে। প্শ্তশ্ি েিচাে ১২শ্ি রেয়ক ২২শ্ি পর্যন্ত কলচা (Finger) েচায়ক। কলচাগুশ্ল দুশ্ি সচাশ্রয়ত েিচার উপর সশ্জ্ত েচায়ক। ৫-১৫ 
শ্ি েিচা রবর হওেচার পর র�চািচা রকয়ি রিলয়ত হে, কচারণ শ্নয়ির শ্দয়কর র�চািচার �য়ধ্ রকবল পুং িুলগুশ্লই েচায়ক। তচার রেয়ক 
কলচা জন্চাে নচা। য়�চািচা প্িুর পুশ্ষ্টগুণ স�ৃদ্ধ সবশ্জ, রচা রচান্নচা কয়র খচাওেচা হে। 

কলচা সচাধচারণত উষ্ণপ্ধচান অঞ্য়লর উশ্দ্দ। স�ুদ্তল রেয়ক ২০০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত কলচাগচাে জন্চাে। ১৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস রেয়ক 
৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা, বচাতচায়সর আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা ৭৫%-৮৫% বচাতচায়সর গশ্তয়বগ ঘণ্টচাে ৮০ শ্কশ্�-এর শ্নয়ি েচাকয়ল 
এবং বষ্যচাে বৃশ্ষ্টপচাত ৬৫০ রেয়ক ৭৫০ রসশ্ন্টশ্�িচার হয়ল তচা কলচা িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। 

নজব পদচাে্য শ্�শ্শ্রত পশ্ল�চাশ্ি বচা কচাশ্ল শ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্ি, রচার অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৪.৫PH রেয়ক ৭.৫PH এবং গিীরতচা ১ শ্�িচার 
রেয়ক ১.২ শ্�িচার, য়সই �চাশ্িয়ত কলচার িচাষ িচাল হে। কলচা গচায়ের রগচািচাে জল জয়� েচাকয়ল কলচা গচায়ে �িক লচায়গ। 

কলচা একশ্ি অন্ত� কৃশ্ষজ িসল। কলচা িচায়ষর ইশ্তহচাস বহু প্চািীন। য়পৌরচাশ্ণক সচাশ্হয়ত্ও কলচার উয়লেখ রয়েয়ে। সম্রচাি আয়লকজচাডেচার 
ও িীনচা পশ্রব্রচাজক িচা-শ্হয়েয়নর শ্ববরয়ণ কলচার উয়লেখ আয়ে। রশ্দও কয়ব রকচােচাে কলচার িচাষ শুরু হয়েশ্েল তচা শ্নয়ে শ্বতক্য আয়ে। 
�য়ন করচা হে, �চালয়েশ্িেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্ , য়বচারশ্নও এবং পচাপুেচা শ্নউশ্গশ্নেচা শ্েল কলচার আশ্দ জন্স্চান। গ্ীষ্মপ্ধচান 
অঞ্য়লর প্চাে ১২০ শ্ি রদয়ি কলচার িচাষ হে। কলচা িচায়ষ িচারত পৃশ্েবীয়ত প্ে�। কলচা িচায়ষর অগ্ণী অন্চান্ রদিগুশ্ল হল, ইকুয়েডর, 
ব্রচাশ্জল, িীন, শ্িশ্লপচাইনস্ , কলশ্ম্বেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, য়কচাস্টচাশ্রকচা, ক্চায়�রুন ও র�শ্সিয়কচা। সচারচা পৃশ্েবীয়ত প্চাে ৮৬ শ্�শ্লেন িন 
কলচা উৎপন্ন হে। িচারয়ত প্চাে ১৪.২ শ্�শ্লেন িন কলচা উৎপন্ন হে। িচারয়তর রচাজ্গুশ্লর �য়ধ্ �হচারচাষ্ট্র, কণ্যচািক, অন্ধ্রপ্য়দি, 
তচাশ্�লনচািু, গুজরচাি, �ধ্প্য়দি, শ্বহচার, আসচা�, য়করচালচা ও পশ্চি�বয়ঙ্গ প্িুর পশ্র�চায়ণ কলচার িচাষ হে। বচাংলচা িচাষচাে এর নচা� 
কলচা, কদলী, রম্ভচা ইত্চাশ্দ, শ্হশ্ন্য়ত রকলচা, দশ্ক্ণ িচারয়ত িচাঝঝচা বচা িচাজ্ ঝচা, �শ্ণপুরীয়ত লিয়িচােচায়রচা, য়নপচাশ্ল িচাষচাে রকরচা এবং 
ইংয়রশ্জ 'Banana', রচা পশ্চি�-আশ্ফ্কচার রসয়নগচাল রেয়ক উৎপশ্তি হয়েয়ে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

ররয়হতু কলচাগচায়ের শ্বস্তচার বীয়জর বেচারচা হে নচা, তচাই �চানুয়ষর বেচারচাই এই গচায়ের শ্বস্তচার সম্ভব। কলচাগচায়ের পরচাগসংয়রচাগ হয়লও 
শ্ডম্বচাণুর সয়ঙ্গ শ্নশ্ষক্ত হয়ে কলচার জন্ হে নচা। কলচা একশ্ি প্চাকৃশ্তক Parthenocarpic িল। রশ্দও শ্কেু শ্কেু কলচার বীজ উৎপন্ন 
হে, তয়ব তচা Sterile seed, অংকুয়রচাদ্গয়� সক্� নে। 

কলচা িলশ্ি একপ্কচার রবরী জচাতীে িল। কলচার বচাইয়রর রখচাসচাশ্ি Exocarp, িচাঁস অে্যচাৎ ররিচা খচাওেচা হে রসিচা Mesocarp এবং 
িয়লর �চাঝখচায়ন কচালয়ি রয়ঙর পচাতলচা আস্তরয়ণর �য়তচা অংিশ্ি Endocarp, �্রীদয়ডের প্শ্তপয়ব্য েিচার উপর দুশ্ি সচাশ্রয়ত 
কলচাগুশ্ল সশ্জ্ত েচায়ক। েিচাগুশ্ল সয়�ত স�গ্ �্রীদডেশ্িয়ক কলচার কচাঁশ্দ বলচা হে। িচারচা লচাগচায়নচার রেয়ক ১৩ রেয়ক ১৫ �চায়সর 
�য়ধ্ কলচা গচাে রেয়ক কলচা পচাওেচা রচাে। 

কলচাগচায়ের ঝচায়ি রর িচারচা জন্চাে তচার �য়ধ্ রর িচারচাগুশ্লর পচাতচা সরু ও রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ রসগুশ্ল ‘অশ্সয়তউি’, এয়ক শ্িকি 
সয়�ত তুয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত লচাশ্গয়ে কলচার িচাষ করচা হে। �চাশ্ির শ্নয়ির শ্বিচাল কন্শ্ি �চাশ্ি রেয়ক শ্িকি সয়�ত তুয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট 
জশ্�য়ত বসচায়ল খুব তচািচাতচাশ্ি নতুন কলচার ঝচাি নতশ্র করচা রচাে। এেচািচা কন্য়ক িুকয়রচা িুকয়রচা কয়র রকয়ি উপরুক্ত নজবসচার রুক্ত 
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�চাশ্িয়ত ররচাপণ কয়র প্শ্তশ্দন ঝচাশ্রর বেচারচা জল শ্দয়ে ওই িুকয়রচা 
রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা রচাে। একিু বি হয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত 
লচাশ্গয়ে কলচার িচাষ করচা হে।  বত্য�চায়ন শ্িসু্ কচালিচার বেচারচা 
আধুশ্নক প্রুশ্ক্ত রুক্ত নচাস্যচারীয়ত বচা সরকচাশ্র কৃশ্ষ খচা�চায়র কলচা 
গচায়ের রকচাষ রেয়ক নবজ্চাশ্নক পদ্ধশ্তয়ত বৃশ্দ্ধ ঘশ্িয়ে ররচাগ-
জীবচাণু �ুক্ত বহু িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব হয়চ্ছ। এই প্কচার 
উন্নত�চায়নর িচারচা লচাশ্গয়ে প্িুর পশ্র�চায়ণ কলচার িচাষ শুরু করচা 
হয়েয়ে। 

পশ্রির্যচা –

জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাকির শ্দয়ে উয়ল্পচায়ল্ ৪-৫ বচার িচাষ শ্দয়ে 
ও �ই শ্দয়ে �চাশ্ি গুঁশ্িয়ে িচায়ষর আয়গ জশ্�য়ত রদওেচা রগচাবর 
সচার বচা নজবসচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ িচালিচায়ব শ্�শ্িয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� স�চান করচা হে। সচাধচারণত ২.১ শ্�িচার X ১.৫ শ্�িচার 
দূরয়ত্ব, ১.৮ শ্�িচার X ১.৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব ও ১.৮ শ্�িচার X ৩.৬ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ িচারচা ররচাপয়ণর পদ্ধশ্ত রদখচা রচাে। অশ্ত 
ঘনয়ত্ব িচারচা ররচাপণ কয়র ৫৫ রেয়ক ৬০ িন কলচা এক একর জশ্�য়ত িলচায়নচা ররয়ত পচায়র। শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত শ্নশ্দ্যষ্ট দূরত্ব বজচাে ররয়খ 
০.৫ শ্�িচার X ০.৫ শ্�িচার X ০.৫ শ্�িচার গত্য খুয়ি �চাশ্ির সয়ঙ্গ নজবসচার, সুপচার িসয়িি ও পিচাি শ্�শ্শ্রত কয়র রঢয়ক রচাখয়ত হয়ব। 
১০-১৫ শ্দন পয়র শ্নশ্দ্যষ্ট গয়ত্য একশ্ি কয়র িচারচা গচাে ররচাপণ করয়ত হয়ব। িচারচা ররচাপয়ণর পর �চাশ্িয়ত পর্যচাপ্ত রস নচা েচাকয়ল রসি 
শ্দয়ত হয়ব।

গচাে লচাগচায়নচার স�ে প্শ্তশ্ি গচায়ে ১০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১০০ গ্চা� পিচাি ও ৪০ গ্চা� িসয়িি শ্দয়ত হে। এরপর ৬০ শ্দয়নর 
�চােচাে, ৯০ শ্দয়নর �চােচাে এবং ১২০ শ্দয়নর �চােচাে শ্তন দিচাে সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। প্শ্ত শ্বঘচা জশ্�য়ত কলচা িচায়ষর জন্ ১২ 
রকশ্জ ইউশ্রেচা, ১৮ রকশ্জ িসয়িি ও ২০ রকশ্জ পিচাি প্য়েচাজন হে। এেচািচা অণুুখচাদ্, ধচাতব লবণ, খশ্নজ পদচাে্য প্য়েচাজন অনুসচায়র 
শ্জঙ্ক সচালয়িি ০.৫%, রিরচাস সচালয়িি ০.২%, কপচার সচালয়িি ০.২% জয়ল গুয়ল গচায়ে শ্তন দিচাে উক্ত ব্বধচায়ন রপ্ করয়ত 
হয়ব। 

কলচাগচায়ের শ্িকি �চাশ্ির রবশ্ি গিীয়র প্য়বি কয়র নচা, তচাই প্িুর পশ্র�চায়ণ রসয়ির প্য়েচাজন হে। িীতকচায়ল ৭-৮ শ্দন অন্তর এবং 
গ্ীষ্মকচায়ল ৪-৫ শ্দন অন্তর জশ্�য়ত রসি শ্দয়ত হে। আবচার বষ্যচাকচায়ল রচায়ত জশ্�য়ত জল নচা জয়� রসশ্দয়ক লক্্ রচাখয়ত হে। Drip 
irrigation system বেচারচা রসি শ্দয়ল ৫৮% জল বচাঁিচায়নচা রচাে এবং িয়লর উৎপচাদন ২৩%-৩২% বৃশ্দ্ধ করচা রচাে। 

রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে �চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত জশ্�র িচাঁকচা জচােগচা খি, পচাতচা বচা প্লচাশ্স্টক শ্িি শ্দয়ে রঢয়ক বচা আগচােচানচািক ওষুধ প্য়েচাগ 
কয়র আগচােচা দ�ন করচা হে। য়কচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে আগচােচা পশ্রস্চার করয়ল গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি আলগচা হয়ব এবং গচায়ের রগচািচাে 
�চাশ্ি রদওেচাও রচায়ব। �চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত জশ্�র আদ্্যতচা সংরক্ণ ও আগচােচা দ�ন একসয়ঙ্গ করচা সম্ভব। 

কলচাগচায়ের শুকয়নচা পচাতচা রকয়ি পশ্রষ্চার করচা, অশ্তশ্রক্ত িচারচা শ্িকি সয়�ত উপয়র রিলচা ও কচাঁশ্দ কচািচার পর গচােশ্ির কন্শ্ি রবর 
কয়র নতুন �চাশ্ি শ্দয়ে িশ্ত্য করচা ইত্চাশ্দর �চাধ্য়� কলচা গচায়ের েচাঁিচাই পব্য সমূ্পণ্য করচা হে। কলচা গচায়ের কচাডেশ্ি দুব্যল, তচাই কচাঁশ্দর 
িচায়র রিয়ঙ অপুষ্ট কলচাগুশ্ল নষ্ট হয়ে ররয়ত পচায়র। তচাই ১০-১২ িুি লম্বচা দুশ্ি বচাঁি আিচাআশ্ি কলচার কচাঁশ্দর সয়ঙ্গ রবঁয়ধ রদওেচা 
হে। এয়ত ঝয়িও কলচা গচােশ্ি িচায়র পয়ি রচায়ব নচা। কলচা িচায়ষ এই পদ্ধশ্ত অবি্ই দরকচার। 

কলচাগচায়ের িচাঁকচা স্চানগুশ্লয়ত প্ে� শ্দয়ক শ্কেু িচাক-সবশ্জ, ডচাল, িসচা, আদচা, হলুদ, আনচারস ইত্চাশ্দ সচােী িসল শ্হসচায়ব িচাষ 
করচা ররয়ত পচায়র। এয়ত অশ্তশ্রক্ত শ্কেু আশ্ে্যক লচাি করচা ররয়ত পচায়র।

কলচা গচায়ের সবয়িয়ে রবশ্ি ক্শ্তকচারক ররচাগ হল েরিচাকঘশ্িত Singatoka disease, পৃশ্েবীর সব্যরিই এই ররচায়গর আক্র�ণ ঘয়ি। 
Singatoka দু’ধরয়নর Yellow Singatoka (Mycosphaerella Musicola) নচায়�র েরিচাক বেচারচা এবং Black Singatoka (M. 
fijiensis) নচায়�র েরিচাক বেচারচা ঘয়ি। এই ররচায়গ আক্রচান্ত হয়ল কলচা অপশ্রণত অবস্চাে রপয়ক নষ্ট হয়ে রচাে। এই ররচাগ ব্চাপকিচায়ব 
েশ্িয়ে পয়ি। জলবচােু পশ্রবত্যয়নর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই এই ররচায়গর আক্র�ণ ঘয়ি। েরিচাকনচািক ওষুয়ধর সয়ঙ্গ শ্�য়নচায়রল ওয়েল শ্�শ্িয়ে 
প্শ্ত সপ্তচায়হ রপ্ করয়ল এই ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। কলচা গচায়ের আর একশ্ি েরিচাকঘশ্িত ররচাগ হল পচানচা�চা ররচাগ। য়রচাগগ্স্ত 
গচাে রকয়ি রিয়ল শ্দয়ে ১% Bordeaux, Copper oxychloride ও  Carbendazim প্িৃশ্ত রপ্ কয়র ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। 
এেচািচা শুয়েচায়পচাকচা ও পচাতচা শ্েদ্কচারী ও পচাতচাকচািচা রপচাকচার হচাত রেয়ক রক্চা করচার জন্ কীিনচািক ওষুধ প্য়েচাজন অনুসচায়র রপ্ 
করয়ত হে। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

কলচা গচাে লচাগচায়নচার ১২-১৫ �চায়সর �য়ধ্ই কলচা গচায়ের িল কচািচার উপয়রচাগী হয়ে রচাে। কলচার শ্িরগুশ্ল পুষ্ট হয়ল রগচালচাকচার হয়ে 
রচাে এবং পচাতচাগুশ্লও হলুদ হয়ে শুয়কচায়ত শুরু কয়র এই স�ে কলচার কচাঁশ্দশ্ি কচািচার উপরুক্ত হয়ে রচাে। কলচার কচাঁশ্দ প্লচাশ্স্টক ব্চায়গ 
রঢয়ক রচাখয়ল এবং ০.২% Monocrotophos রপ্ করয়ল কলচার ত্বক �সৃণ ও সুন্র হে। 

কলচার কচাঁশ্দশ্ি কচািচার পর েিচাগুশ্ল রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র বচােচাই কয়র নর� কচাগজ বচা পচাতচা শ্বশ্েয়ে ঝুশ্িয়ত প্চাশ্কং কয়র বচা প্চাশ্কং 
বচায়সি সচাশ্জয়ে বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। অল্প�চারিচাে এশ্েশ্লন রপ্ করচা েচাকয়ল একসয়ঙ্গ সুন্রিচায়ব কলচাগুশ্ল রপয়ক রচায়ব। স্চানীে 
বচাজচায়র কলচার কচাঁশ্দ সয়�ত শ্বক্রে করচা হে। কচাঁশ্দশ্ি কচািচার পর ১৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ৩ সপ্তচাহ পর্যন্ত সংরক্ণ করচা 
রচাে। উন্নত প্রুশ্ক্তয়ত িচাষ কয়র একয়র ৫৫ রেয়ক ৬০ িন পর্যন্ত কলচা উৎপচাদয়নর নশ্জর রয়েয়ে।   

িল কচািচার পর কচাডেশ্ি রকয়ি �চাঝখচান রেয়ক রেচািশ্ি রবর কয়র শ্নয়ত হয়ব। য়েচাি তরকচাশ্র শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়র খচাওেচা হে। অবশ্িষ্ট 
পচাতচা ও রখচালগুশ্ল গরু ও �শ্হয়ষর খচাদ্ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। গচায়ের রগচািচাশ্িও কন্ সয়�ত তুয়ল রিয়ল সচার �চাশ্ি শ্দয়ে িরচাি 
কয়র শ্দয়ত হে। 

কলচা অত্ন্ত জনশ্প্ে ও উপকচারী িল। কলচার পুশ্ষ্টগুয়ণর শ্হসচাব শ্নয়ি রদওেচা হল-  

 y ১০০ গ্চা� কলচাে

 y ক্চালশ্র – ৮৯ গ্চা�

 y জল – ৭৫%

 y রপ্চাশ্িন – ১.১ গ্চা�

 y কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি – ২২.৮ গ্চা�

 y সুগচার – ১২.২ গ্চা�

 y িচাইবচার – ২.৬ গ্চা�

 y ি্চাি – ০.৩ গ্চা�

এেচািচা পিচাশ্সেচা�, শ্িিচাশ্�ন B6, শ্িিচাশ্�ন C ও অন্চান্ খশ্নজ পদচাে্য কলচায়ত বত্য�চান। প্িুর পুশ্ষ্টস�ৃদ্ধ এই িলশ্ি হচাি্য, শ্কডশ্ন, 
রিচাখ ও রপয়ির পয়ক্ িচাল। কলচা ক্চানসচার ও অ্চাজ�চা প্শ্তয়রচায়ধ সহচােক, হতচািচা কচািচায়তও সচাহচার্ কয়র এই িল। শ্িশুয়দর পয়ক্ 
িলশ্ি খুবই উপকচারী। 

কলচা অত্ন্ত জনশ্প্ে এবং পশ্বরি িল। শ্হনু্য়দর প্শ্তশ্ি অনুষ্চায়ন কলচাগচাে, কলচাপচাতচা, কলচা িল শ্হসচায়ব বচা শ্সন্নীয়ত, তনয়বয়দ্, 
বরণডচালচা ও শ্রচায়দ্ধ অশ্ত শ্নষ্চার সয়ঙ্গ ব্বহচার করচা হে। শ্রচায়দ্ধর কচায়জ কলচার পচাতচা ও কলচার রখচাল (Leaf Sheath) ব্বহৃত হে। 
কচাঁিচাকলচা বচা কচাঁিকলচা সবশ্জ শ্হসচায়ব, িচাজচা, য়ঝচায়ল, শুয়ক্তচাে ও শ্িপস্  ততশ্রয়ত ব্বহৃত হে। য়েচাি সবশ্জ শ্হসচায়ব খুব সস্তচা হয়লও 
প্িুর আেরন স�ৃদ্ধ। কলচাগচায়ের এই অংিশ্িও প্িুর উপকচারী। য়�চািচাও আেরন স�ৃদ্ধ সবশ্জ, শ্বশ্িন্নিচায়ব রচান্নচা কয়র খচাওেচা হে। 
পচাকচা কলচা সকচায়লর প্চাতঃরচায়ি, শ্িশ্িয়ন, দই শ্িঁয়ির সয়ঙ্গ কলচা খচাওেচার প্িলন আয়ে। রুশ্ি শ্দয়েও খচাওেচা হে। এেচািচা খচাদ্ 
প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প জ্চা�, য়জশ্ল, �দ নতশ্র করচার কচায়জও কলচা ব্বহৃত হে। এেচািচা কলচার পচাতচা খচাবচার েচালচা শ্হসচায়ব ব্বহচার হে। 

িচারয়তর সব্যরিই কলচা অত্ন্ত শ্প্ে পুশ্ষ্টকর িল। সরকচাশ্র গয়বষণচাগচায়র কলচা শ্নয়ে শ্নেত গয়বষণচা িলয়ে, শ্নত্নতুন পদ্ধশ্তয়ত 
উন্নত�চায়নর কলচা উৎপচাদয়নর পন্চা আশ্বষৃ্ত হয়চ্ছ এবং তচার িয়ল উৎপচাদন প্িুর পশ্র�চায়ণ বচািয়ে। তবুও িচাশ্হদচা অনুরচােী সকয়লর 
কচায়ে এই পুশ্ষ্টকর িলশ্ি রপঁেয়ত পচারয়ে নচা। তচাই আরও উৎপচাদন প্য়েচাজন। সরকচাশ্র Agri – Horticulture দিতয়রর শ্হসচাব 
অনুসচায়র, উন্নত পদ্ধশ্তয়ত কলচা িচাষ কয়র এক রহক্টর জশ্� রেয়ক বেয়র ১ লক্ ১৪ হচাজচার িচাকচা উপচাজ্যন করচা সম্ভব। 

জচাত পশ্রশ্িত –

সচারচা পৃশ্েবীয়ত প্চাে ২০০ রেয়ক ৩০০ জচায়তর কলচা পচাওেচা রচাে। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ শ্বশ্িন্ন প্কচার কলচার িচাষ হে। বচাংলচা, 
শ্বহচার, ঝচািখয়ডে কচাঁঠচাশ্ল, বচািরী, �ত্য�চান, িচাঁপচা, শ্সঙ্গচাপুরী কলচার িচাষ হে, কণ্যচািয়ক রডচােচাি্য ক্চাশ্ডেিচাস, য়রচাবচাষ্ট, রসেচালী, পুিন, 
�ন্ন, এলচাকীবচালী, য়করচালচাে রপন্দ্রচান পচালচােন রকচাডচান, লচালকলচা ইত্চাশ্দ। এেচািচা রহচাল্চারওেচাল রনন্দ্রচান, নচালচায়বচান্চা, কচানপুরীবচালী 
প্িৃশ্ত জচায়তর কলচার িচাষ হে। বত্য�চায়ন Tissue Culture-এর �চাধ্য়� আরও উন্নত জচায়তর কলচার িচাষ শুরু হয়েয়ে।

তে্সূরি – Wikipedia,http://www.agrifarming.in/ banana-farming, banana cultivation in national horticulture board
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জচা�
পশ্রিে -

জচা� গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত Syzygium cumine, এর আরও দুশ্ি 
শ্বজ্চানসম্ত নচা� হল, Eugenia jambolane ও Eugenia cumini, এশ্ি 
Myrtaceae রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী শ্িরহশ্রৎ রশ্রণীর বৃক্। 

জচা� গচায়ের আশ্দ জন্স্চান সম্ভবত িচারত, বচাংলচায়দি, ইয়ন্চায়নশ্িেচা এবং 
দশ্ক্ণ এশ্িেচার অন্চান্ রদয়ি হয়ত পচায়র বয়ল �য়ন করচা হে। আয়�শ্রকচার 
র্চাশ্রডচা, ব্রচাশ্জল প্িৃশ্ত রদয়ি ১৯১১ সচায়লর পর রেয়ক এই গচায়ের ররচাপণ 
শুরু হে। এইিচায়ব ররচাপয়ণর �চাধ্য়� পৃশ্েবীর অন্চান উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর 
শ্বশ্িন্ন রদয়ি জচায়�র শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। 

িচারয়তর রবশ্িরিচাগ রচায়জ্ই জচা� গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। শ্বয়িষ কয়র 
উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর শ্িরহশ্রৎ অরয়ণ্ এবং উষ্ণ পণ্যয়�চািী শুষ্ অরয়ণ্ 
অয়নক জচা� গচাে রদখচা রচাে। অশ্ধক আদ্্যতচার ঘন অরয়ণ্ জচা� গচাে িচাল 
জন্চাে। তয়ব �রু জলবচােু অঞ্য়লর অরয়ণ্ এই গচাে জন্চাে নচা।    

জচামু্বল বেীয়প এই িলশ্ি উৎপন্ন হত বয়ল এয়ক জচামু্বল (Jambul) বলচা হে। 
ইংয়রশ্জয়ত এর নচা� ব্্চাক রবরী (Black Berry)। সংসৃ্য়ত জচামু্ব, শ্হশ্ন্য়ত জচা�ুন, তচাশ্�ল িচাষচাে রনশ্রদ�, য়তয়লগুয়ত জচামু্বিু, 
�চালচােলয়� নচািচাল এবং বচাংলচাে এয়ক জচা� বলচা হে। 

জচা� গচাে একশ্ি �চাঝচাশ্র রেয়ক বি আকচায়রর উশ্দ্দ। উচ্চতচাে ১০-৩০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। কচায়ডের রবি ৪০-১০০ রসশ্� পর্যন্ত 
হয়ত পচায়র। গচায়ের েচাল রবি পুরু হে। েচাল ২.৫ রসশ্� পর্যন্ত পুরু হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি ধূসর বচা সচাদচায়ি বচাদচা�ী বয়ণ্যর �সৃণ হয়ে 
েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্বপরীত�ুখী হয়ে িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল নদয়ঘ্-প্য়স্ ৭-৮ X ৩-৯ রসশ্� হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল 
সরল প্কৃশ্তর। পরিিলক পুরু, �সৃণ, িকিয়ক। কশ্িপচাতচা লচালয়ি বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হয়ে েচায়ক। পচাতচার প্ধচান শ্িরচা দু’শ্দয়ক এবং 
উপশ্িরচাগুশ্ল স�চান্তরচালিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচার শ্কনচারচা �সৃণ। পচাতচাগুশ্ল ১.৫-২ রসশ্� লম্বচা বৃন্তরুক্ত হে। পচাতচাগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার, 
আেতকচার বচা উপবৃতিচাকচার আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। িুল ও িলগুশ্ল পচাতচার কক্ রেয়ক বচা রেচাি িচাখচারুক্ত �্রীদয়ডের উপর জন্চাে। 
িুলগুশ্ল রেচাি, ক�য়বশ্ি ৭ শ্�শ্ল শ্�িচার লম্বচা, সুগন্রুক্ত এবং সচাদচায়ি বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর হে। পুষ্প অক্শ্ি কচায়পর আকচায়র বচা িুশ্ির 
�য়তচা, সবুজ রয়ঙর হে। পুষ্প অক্শ্ির উপর সূয়তচার �য়তচা অসংখ্ পুংয়কির েচায়ক। পুংয়কিরগুশ্ল সচাদচা বচা রগচালচাপী রয়ঙর হে। 
গি্যদডেশ্ি লম্বচাে ৬-৭ শ্�শ্লশ্�িচার হয়ে েচায়ক। গি্যচািয়ে অসংখ্ শ্ডম্বচাণুু েচায়ক। িলগুশ্ল রগচালচাকচার, শ্ডম্বচাকচার, আেতকচার ডু্প প্কৃশ্তর 
হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল প্চাে বৃন্তহীন হে। িলশ্ি প্েয়� সবুজ রয়ঙর হে। পয়র পশ্রণত হয়ল লচালয়ি রবগুনী রয়ঙর এবং রপয়ক রগয়ল 
হচালকচা রবগুনী-কচায়লচা রয়ঙর হে। িলগুশ্ল ১-২.৫ রসশ্� লম্বচা, য়বলনচাকচার বচা রগচালচাকচার হয়ে েচায়ক। 

জচা�গচাে উষ্ণ জলবচােু ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল জন্চায়ত রদখচা রচাে। শ্হ�চালয়ের পচাব্যত্ অঞ্য়ল স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ১২০০ শ্�িচার 
উচ্চিূশ্�য়ত এবং নীলশ্গশ্র পব্যয়তর ১৮০০ শ্�িচার উচ্চতচাে জচা� গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। অে্যচাৎ -২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস রেয়ক ৪৪ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচারুক্ত আবহচাওেচাে জন্চায়ত পচায়র। তুষচারপচায়ত রেচাি গচায়ের প্িুর ক্শ্ত হে। ১৭-৩৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
জচা� গচায়ে িুল ধরচা ও িল উৎপচাদয়নর জন্ সহচােক। ৬০০-৫০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল জচা� গচাে জন্চাে। 
তয়ব ৯০০-১২০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। িল পচাকচার আয়গ বৃশ্ষ্টপচাত িয়লর পয়ক্ উপকচারী। 

রর রকচানও প্কচার �চাশ্িয়তই জচা� গচাে জন্চায়ত পচায়র। শ্কন্তু িচাল িল উৎপচাদয়নর জন্ গিীর রদচাঁেচাি �চাশ্ি এবং উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত 
জশ্�র প্য়েচাজন হে। বন্চা কবশ্লত অঞ্য়ল দীঘ্যশ্দন জল জয়� েচাকয়ল তচাও সহ্ কয়র এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। অল্প লবণচাক্ত 
জশ্�য়ত ও ল্চায়িরচাইি �চাশ্িয়তও জচা� গচাে র�চািচা�ুশ্ি িল উৎপচাদয়ন সক্�। তয়ব গিীর রদচাঁেচাি �চাশ্ি, পশ্ল�চাশ্ি ও বচাশ্লরুক্ত 
পশ্ল�চাশ্িয়ত জচা�গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িল উৎপচাদয়নর রক্য়রি সবয়িয়ে উপয়রচাগী।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ -

শ্বশ্িন্নিচায়ব জচা� গচায়ের বীয়জর শ্বস্তচার ঘয়ি েচায়ক এবং তচার রেয়কই স্চািচাশ্বকিচায়ব জচা� গচায়ের প্সচারণ ঘয়ি নতুন গচাে জন্চাে। 
রর�ন �চানুষ এবং পশুপক্ীর বেচারচা এই গচায়ের স্চািচাশ্বক শ্বস্তচার হে। এেচািচা র�ৌ�চাশ্ে বচা বচাতচায়সর সচাহচায়র্ িুয়লর পরচাগশ্�লন হয়ে 
েচায়ক। বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে ও অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত জচা� গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ করচা হয়ে েচায়ক। জচা� গচায়ের কৃশ্রি� 
প্সচারয়ণ এখনও বীয়জর নতশ্র গচায়ের ব্বহচারই রবশ্ি হে। তয়ব এই পদ্ধশ্তয়ত গচায়ের উৎপচাদন শুরু হয়ত অয়নক স�ে রলয়গ 
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রচাে। নচাস্যচারীয়ত পশ্রণত ও পুষ্ট বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘিচায়ত ১০-১৫ শ্দন স�ে 
লচায়গ। এরপর িচারচাগুশ্লয়ক Root stock নতশ্র করচার জন্ রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স 
বচা অগচাস্ট �চায়স পশ্লব্চায়গ বচা পচায়রি ররচাপণ করচা হে। 

এক বের বেয়সর িচারচাগচােগুশ্ল ১০-১৪ শ্�শ্লশ্�িচার র�চািচা হয়ল তচা বচাশ্ড্যং-এর 
উপরুক্ত হে। বচাশ্ডং শুরু করচার আদি্য স�ে জুলচাই-অগচাস্ট �চাস। তয়ব বৃশ্ষ্ট শুরু 
হওেচার স�য়ের পচাে্যয়ক্র উপর শ্নি্যর কয়র র�-জুন �চায়স বচাশ্ডং করচা হয়ে েচায়ক। 
Shiled, Patch ও Forkert পদ্ধশ্তয়ত বচাশ্ডং কয়র অঙ্গজ জনন প্শ্ক্রেচাে িচারচা 
গচাে নতশ্র কয়র নচাস্যচারীয়ত বি কয়র তচা অন্রি ররচাপয়ণর �চাধ্য়� জচা� গচায়ের 
কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। 

উপরুক্ত জশ্� শ্নব্যচািন কয়র জশ্�র �য়ধ্ রেয়ক রঝচাপঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র 
লচাঙল বচা রে্র¨চাক্টর শ্দয়ে আয়ি-লম্বচাে িচাষ শ্দয়ে জশ্�র �চাশ্ি প্স্তুত কয়র �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে 
েচায়ক। সচাধচারণত িচারচা ররচাপয়ণর এক-য়দি �চাস আয়গ জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে েচায়ক। 

৭০ শ্�িচার দূরয়ত্বর সচাশ্র নতশ্র কয়র ১০ শ্�িচার দূরয়ত্ব ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য কয়র তচার �য়ধ্  জশ্�র 
৭৫% উপয়রর �চাশ্ির সয়ঙ্গ ২৫% নজবসচার (FYM) শ্�শ্শ্রত কয়র রিয়ল রচাখচা হে। গয়ত্যর �য়ধ্ জল রঢয়ল বচা একিচা বৃশ্ষ্ট খচাইয়ে 
�চাশ্িয়ক িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্তিচায়ব নতশ্র কয়র গয়ত্যর �চাঝখচায়ন িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপণ কয়র একিু েচােচার ব্বস্চার কয়র প্শ্তশ্দন 
জল শ্দয়ে িচারচাগচােগুশ্লয়ক পশ্রির্যচার �চাধ্য়� বচাঁশ্িয়ে রতচালচা হে। 

পশ্রির্যচা -

জচা� গচায়ের �ূল বচা শ্িকি �চাশ্ির অয়নক গিীর পর্যন্ত প্সচাশ্রত েচায়ক, তচাই পশ্রণত গচায়ে রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। শ্কন্তু 
বচাশ্ণশ্জ্কশ্িশ্তিয়ত িচায়ষর জন্ িীতকচায়ল, গ্ীষ্মকচায়ল, িুল িল ধরচার আয়গ এবং পয়রর বেয়র ৮-১০বচার রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। 

জচা� গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধ ও সুস্ সবলিচায়ব গচােগুশ্লয়ক বি কয়র রতচালচার জন্ উপরুক্ত পশ্র�চাণ সচার প্য়েচাগ করচার পরচা�ি্য রদওেচা 
হে। প্চােশ্�ক অবস্চাে প্শ্ত গচায়ে ২০-২৫ রকশ্জ কয়র এবং িল রদওেচা শুরু করয়ল গচাে প্শ্ত ৫০-৬০ রকশ্জ নজবসচার (FYM) 
প্য়েচাগ করয়ত হে। �চাশ্ির উব্যরতচা অনুরচােী রচাসচােশ্নক সচার শ্হসচায়ব ৫০০ গ্চা� নচাই্রয়রেচায়জন, ৬০০ গ্চা� িসয়িি, এবং ৩০০ গ্চা� 
পিচাি সচার রদওেচা ররয়ত পচায়র। তয়ব অশ্তশ্রক্ত অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ ঘিয়ল িুল ও িল ধরচার পশ্র�চাণ কয়� রচাে। তচাই এব্চাপচায়র সতক্য 
েচাকয়ত হয়ব। 

জশ্�য়ত জচা� গচাে িচাষ করচার স�ে ররচাপয়ণর পর ৩-৪ বের পর্যন্ত জচা� গচায়ের সচাশ্রর িচাঁয়ক িচাক-সবশ্জ, ডচালজচাতীে িস্, য়পঁয়প, 
কলচা প্িৃশ্ত স্ল্প আেুর গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। এরিয়ল আগচােচা দ�য়নর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ শ্কেু সচােী িসল উৎপচাদন কয়র অশ্তশ্রক্ত 
লচাি করচা সম্ভব। জচা� গচায়ের জন্ শ্বয়িষিচায়ব ডচাল েচাঁিচাইয়ের প্য়েচাজন হে নচা। তবুও ররচাগগ্স্ত ও এয়লচায়�য়লচািচায়ব জন্চায়নচা ডচাল 
এবং দুব্যল ডচালপচালচাগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল গচােশ্িয়ক সশ্ঠক আকচায়র বি কয়র রতচালচা রচাে।   

সচাধচারণত পচাতচা খচাওেচা রপচাকচা, কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা জচা� গচায়ের প্িুর ক্শ্ত কয়র। ০.০৫% Dimethoate, ০.১% Malathion 
রপ্ কয়র এইসব ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা কচায়ডের গয়ত্য রপয়রেচাল ইয়্ক্ট কয়র বচা গয়ত্যর �য়ধ্ �চাশ্ির প্য়লপ শ্দয়ে 
রঢয়ক শ্দয়ে এই রপচাকচা দ�ন করচা সম্ভব। এেচািচা পশ্রয়বিবচান্ব নজব কীিনচািক ব্বহচার কয়রও রপচাকচার আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করচা 
রচাে। কশ্ি জচা� গচায়ে Anthracnose ররচাগ রদখচা রচাে। এরিয়ল পচাতচাে দচাগ রদখচা রচাে ও পচাতচা খয়স রচাে। ০.২% Moncozeb, 
১% Bordeaux mixture প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে। এই ওষুধ ব্বহচার করয়ল িুল, িল ঝয়র 
পিচাও প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বীয়জর জচা� গচাে ৮-১০ বের বেস রেয়ক িল উৎপচাদন শুরু কয়র এবং কলয়�র গচায়ে িল আসয়ত ৬-৭ বের স�ে রলয়গ রচাে। 
৫০-৬০ বের পর্যন্ত জচা� গচাে িল উৎপচাদন কয়র েচায়ক। 

সচাধচারণত জুন-জুলচাই �চায়স জচা� পচাকয়ত শুরু কয়র। তখন গচায়ে উয়ঠ আঁকশ্িরুক্ত ব্চায়গ সচাবধচায়ন পচাকচা িলগুশ্ল সংগ্হ করয়ত 
হে। য়বশ্ি রপয়ক রচাওেচার আয়গই পচাকচা িলগুশ্ল সংগ্হ কয়র শ্নয়ত হে। কচারণ অল্প আঘচায়তই িলগুশ্ল নষ্ট হয়ে রচাে, তচাই খুব 
রত্নসহকচায়র জচা� সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক।  

বীয়জর িচারচা গচায়ের উৎপচাদন রবশ্ি হে। য়কচানও একশ্ি পশ্রণত বীয়জর গচাে রেয়ক ৪০-১০০ রকশ্জ জচা� পচাওেচা রচাে। অন্শ্দয়ক 
কলয়�র গচাে রেয়ক ৬০-৭০ রকশ্জ িল পচাওেচা রচাে।
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গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়ব জচা� খচাওেচা রচাে। উপকচারী িল শ্হসচায়ব জচায়�র িচাশ্হদচা ক্র�ি রবয়ি িয়লয়ে। িহয়রর বচাজচায়র তচাই 
১ রকশ্জ জচায়�র দচা� ১৫০ িচাকচা পর্যন্ত হয়ে েচায়ক।  

১০০ গ্চা� পচাকচা জচায়� ৬০ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ১৪ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ০.৬ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ০.২৩ গ্চা� ি্চাি, ০.৯৯৫ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচায়ক। 
এেচািচা েচায়ক শ্িিচাশ্�ন B1 ০.০১৯ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন B2 ০.০০৯ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন B3 ০.২৪৫ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন B6 ০.০৩৮ 
শ্�শ্লগ্চা� ও শ্িিচাশ্�ন C ১১.৮৫ শ্�শ্লগ্চা�। পচািচাপচাশ্ি এই পশ্র�চাণ জচায়�  ১১.৬৫ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, ১.৪১ শ্�শ্লগ্চা� আেরন, 
৩৫ শ্�শ্লগ্চা� �্চাগয়নশ্সেচা�, ১৫.৬ শ্�শ্লগ্চা� িসিরচাস, ৫৫ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা�,২৬.২ শ্�শ্লগ্চা� রসচাশ্ডেচা� এবং  ৮৪.৭৫ গ্চা� জল 
েচায়ক।

রয়ক্তর িক্যরচার �চারিচা শ্ঠক রচাখয়ত অে্যচাৎ ডচােচায়বশ্িস্ শ্নে্রিয়ণ রচাখয়ত জচা� খুবই উপকচারী। লখনউ-এর CDRI তচায়দর গয়বষণচাে 
প্�চাণ রপয়েয়ে রর, জচায়�র বীজ রয়ক্ত িক্যরচার �চারিচা শ্ঠক রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র। এেচািচা জচায়�র পচাতচা ও গচায়ের েচালও একই কচায়জ 
ব্বহৃত হে। এেচািচা হচায়ি্যর স্চাস্্ রক্চাে, রয়ক্ত শ্হয়�চায়্চাশ্বয়নর �চারিচা বচািচায়ত, জশ্ডেস ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধ ও �ুখ গহ্বয়রর স্চাস্্ রক্চাে 
জচা� খুব উপকচারী একশ্ি িল। 

জচায়�র রস �ূরিঘশ্িত ররচাগ, প্লীহচার স�স্চা, বন্্চাত্ব প্শ্তয়রচায়ধ, অ্চাজ�চা ও সশ্দ্য-কচাশ্ি, অি্য, দচাঁয়তর স�স্চা, য়পি অসুখ সচারচায়ত 
জচা� উপকচারী একশ্ি িল। উয়তিজনচা বৃশ্দ্ধ করয়ত জচা� কচাজ কয়র এবং এর�য়ধ্ রর রচাসচােশ্নক উপচাদচান রয়েয়ে তচা ক্চানসচার 
প্শ্তয়রচায়ধ সহচােক।

খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প জচা� রজশ্ল, জ্চা�, আিচার ও �দ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 

জচা� গচায়ের পচাতচা তৃণয়িচাজী প্চাণীয়দর খচাদ্ শ্হসচায়ব পশ্রশ্িত। পচাতচাে ৯.১% কু্রড রপ্চাশ্িন, Crude Protein, ৪.৩% ি্চাি, ১৭.০% 
কু্রড িচাইবচার, ৭% অ্চাি, ১.৩% ক্চালশ্সেচা� এবং  ০.১৯% িসিরচাস েচায়ক। এেচািচা জ্চালচানী শ্হসচায়ব জচা� গচায়ের ডচালপচালচা ব্বহৃত 
হে।

জচায়�র কচাঠ কৃশ্ষ র্রিপচাশ্ত, ক� দচা�ী আসবচাবপরি, গরুর গচাশ্ির কচাঠচায়�চা, দরজচা জচানচালচার রফ্� নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। কচায়ঠর 
গুণ�চান �চাঝচাশ্র �চায়নর হয়লও তচা রবি �জবুত।

খচাশ্ল রপয়ি জচা� খচাওেচা উশ্িত নে। য়বশ্ি পশ্র�চায়ণ জচা� খচাওেচা ক্শ্তকচারক। গি্যবতী র�য়েয়দর ও স্তন দুগ্ধদচারিী �চায়েয়দর জচা� 
খচাওেচা ক্শ্তকচারক। জচা� খচাওেচার পর দুধ খচাওেচা উপকচারী। প্িুর পশ্র�চাণ জচা� রখয়ল গচা-হচায়তর র্রিণচা রবয়ি রচাে ও জ্র পর্যন্ত 
হয়ত পচায়র।  

অন্চান উষ্ণবচােুয়ত জন্চায়নচা িয়লর �য়তচা জচা� গচায়ের ররচাপণ ও অে্যতনশ্তক উন্নশ্তর জন্, শ্বয়িষ কয়র গ্চা�বচাংলচাে একশ্ি গুরুত্বপূণ্য 
িয়লর গচাে শ্হসচায়ব পশ্রগশ্ণত হয়েয়ে। িক্তকচাঠ ও িয়লর ঔষশ্ধগুয়ণর জন্ জচায়�র িচাশ্হদচা শ্দন শ্দন রবয়ি িয়লয়ে। অব্বহৃত 
শুকয়নচা জশ্�য়ত বচা বচাগচায়ন জচা� গচাে লচাশ্গয়ে অে্যতনশ্তক শ্বকচাি ঘিচায়নচার প্িুর সম্ভচাবনচা রয়েয়ে। 

জচা� অত্ন্ত পিনিীল, িল পচািচার পর ১-২ শ্দন সংরক্ণ করচা রচাে। ৮-১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ও ৮৫%-৯০% আয়পশ্ক্ক 
আদ্্যতচাে শ্েদ্রুক্ত পশ্লশ্েয়নর েশ্লয়ত িশ্ত্য কয়র এক সপ্তচাহ পর্যন্ত সংরক্ণ করচা সম্ভব। 

িলগুশ্লর �ধ্ রেয়ক বচােচাই কয়র বি-�চাঝচাশ্র ও রেচাি আকচায়র িলগুশ্ল আলচাদচা আলচাদচা ঝুশ্িয়ত সশ্ঠক Padding কলচাপচাতচার 
উপর বচা কচািুয়নর �য়ধ্, ধচায়নর কঁুয়িচার �য়ধ্ সচাশ্জয়ে বচাজচারজচাত করচা হয়ে েচায়ক বচা খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ Industry-রত পচাঠচায়নচা 
হয়ে েচায়ক। িচায়প রচায়ত িলগুশ্ল নষ্ট নচা হয়ে রচাে রষই রক� ব্বস্চা রুক্ত পশ্রবহয়নর �চাধ্য়� িলগুশ্ল পচাঠচায়নচা হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

রদিীে িল শ্হসচায়ব জচা� গচাে ররচাপয়ণর জন্ রকচানও আগ্হ আয়গ রদখচা রচােশ্ন এবং বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব এই িয়লর ব্বহচার ক� েচাকচার 
জন্ উন্নত জচায়তর জচা� গচােও নতশ্র করচা হেশ্ন। স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্বশ্িন্ন জলবচােুয়ত ও িূ-প্কৃশ্তর নবশ্িয়রি্ররর কচারয়ণ নচানচা প্কচার 
স্চািচাশ্বক জচায়তর জচা� গচায়ের উয়লেখ পচাওেচা রচাে। এই জচাতগুশ্ল হল, – 

রচা জচা�ুন - উতির িচাবয়ত এই জচাতশ্ি পচাওেচা রচাে। িলগুশ্ল বি হে, য়বলনচাকচার, নীলয়ি কচায়লচা রয়ঙর বচা গচাঢ় রবগুনী রয়ঙর হে। 
িয়লর িচাঁস ও শ্�ষ্টতচা অয়নক রবশ্ি, বীজও রেচাি।  

পরি – এই জচা�গুশ্লও রবি বি হে। সচাধচারণত এশ্ি গুজরচায়ি পচাওেচা রচাে। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন কৃশ্ষ দিতর ও ICAR (Indian 
Council of Agricultural Research) গয়বষণচাগচায়র শ্কেু বীজহীন উন্নত জচায়তর জচায়�র উদ্চাবন ঘিচায়ত সক্� হয়েয়ে। য়রগুশ্ল 
হল, Narendra Jamun, Rajendra Jamun, Konkan Bahadoli, Goma Priyanka, CISH J-37 ও CISH J-42

তে্সূরি – TNAU Agritech Portal, www.nhb.gov.in, www.icar.org.in
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কুল ও আয়পল কুল
পশ্রিে –

রবর বচা আয়পল কুল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Ziziphus 
jujuba, অপর শ্বজ্চানসম্ত নচা� (Syn. Name) Ziziphus 
muratiana। এশ্ি Rhamnaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর উশ্দ্দ।

রবর বচা আয়পল কুল গচায়ের আশ্দ জন্স্চান রকচােচাে তচা শ্নয়ে 
সুশ্নশ্দ্যষ্ট তে্ নচা েচাকয়লও �য়ন করচা হে দশ্ক্ণ এশ্িেচার রলবচানন  
ও উতির িচারয়তর �ধ্বত্যী রকচানও জচােগচাে বচা শ্িন রদয়ির 
দশ্ক্ণ অংি এর আশ্দ জন্স্চান শ্েল।  য়সখচান রেয়ক শ্বশ্িন্ন 
রদয়ি ব্চাপকিচায়ব ররচাপয়ণর িয়ল সব রদয়িই এর শ্বস্তচার ঘয়িয়ে 

এবং রসখচানকচার স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব পশ্রগশ্ণত হয়েয়ে। 

আয়পল কুল বচা রবর  Indian jujuba নচায়� পশ্রশ্িত। িচারয়তর পচা্চাব, হশ্রেচানচা, উতিরপ্য়দি, রচাজস্চান, গুজরচাি �হচারচাষ্ট্র এবং 
অন্ধ্রপ্য়দি, শ্বহচার, ঝচািখডে, �ধ্প্য়দি েচািচাও অন্চান্ রচায়জ্ প্িুর পশ্র�চায়ণ কুলগচায়ের িচাষ হয়ে েচায়ক। িচারয়তর রকচানও রকচানও 
অঞ্য়ল শ্হনু্য়দর কচায়ে আয়পল কুল পশ্বরি িল। শ্িয়বর পুয়জচাে এই িল ব্বহৃত হে। শ্বশ্চাস করচা হে, কুয়লর গচাে �চানুষয়ক দুঃখ 
রেয়ক �ুক্ত করয়ব। বচাঙচাশ্লয়দর �য়ধ্ কুল শ্বদ্চার রদবী সরস্তীয়ক শ্নয়বদন করচার পরই তচা খচাওেচা  শুরু হে। শ্বয়িষ কয়র েচারিেচারিীরচা 
সরস্তী পুয়জচার আয়গ কুল খচাে নচা।

রবর িব্শ্ি উদু্য িচাষচা রেয়ক এয়সয়ে। ইংয়রশ্জয়ত Jujube berry নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত রবর, সংষৃ্য়ত  বদরী, তচাশ্�ল িচাষচাে 
ইলচানতচাই, য়তয়লগু িচাষচাে গঙ্গয়রণু, �চালচােলচা� িচাষচাে বচাদচার�, কন্নয়ি রবচার এবং বচাংলচাে এশ্ি কুল বচা রবচায়রচাই নচায়� পশ্রশ্িত।

কুল গচাে একশ্ি বি গুল্ম বচা রেচাি বৃক্জচাতীে উশ্দ্দ।  উচ্চতচাে ৪-১০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি বচাদচা�ী রয়ঙর হে। 
িচাখচাপ্িচাখচাগুশ্ল শ্নয়ির শ্দয়ক ঝুয়ল েচায়ক এবং কচাঁিচারুক্ত হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্ডম্বচাকৃশ্তর বচা আেতচাকচার–উপবৃতিচাকচার (Oval – 
oblong – elliptic) হয়ে েচায়ক। লম্বচা ও িওিচাে পচাতচাগুশ্ল ২-৭ × ১-৩ রসশ্� হয়ে েচায়ক। পচাতচাে শ্নয়ির শ্দক রেয়ক শ্তনশ্ি প্ধচান 
শ্িরচা (Nerve) উপয়রর শ্দয়ক প্সচাশ্রত েচায়ক। উপশ্িরচাগুশ্ল প্ধচান শ্িরচা রেয়ক রবশ্রয়ে পচাতচাে reticulate জচাশ্লকচাকচার শ্িরচাশ্বন্চাস 
গঠন কয়র। পচাতচাগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচাে একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। এশ্ি িকিয়ক সবুজ রয়ঙর হে। পচাতচার শ্নয়ির তল প্িুর ররচা�রুক্ত 
(tomentose) হে। পচাতচার শ্কনচারচা অল্প খচাঁজকচািচা হে। প্শ্তশ্ি পরিবৃয়ন্তর রগচািচাে ২ শ্ি কয়র কচাঁিচা েচায়ক। িুলগুশ্ল সবুজচাি হলুদ 
রয়ঙর হে। পচাতচার কক্ রেয়ক গুচ্ছচাকচায়র জন্চাে। িুলগুশ্ল Corymbose (কশ্রয়ম্বচাস) পুষ্পশ্বন্চায়স সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল উিশ্লঙ্গ 
প্কৃশ্তর। িুয়ল ৫শ্ি কয়র কু্দ্চাকচার বৃশ্ত ও দল বচা পচাপশ্ি (Sepals & Petals) েচায়ক। একশ্ি পুরু অয়ক্র (Fleshy Disk) উপর 
গি্যচািেশ্ি অবশ্স্ত। পতয়ঙ্গর বেচারচা কুয়লর পরচাগশ্�লন ঘয়ি। সচাধচারণত র�ৌ�চাশ্ে, িশ্িং ও অন্চান্ পতঙ্গ কুয়লর পরচাগসংয়রচাগ ঘিচাে। 
িলশ্ি ডু্প প্কৃশ্তর, পশ্রণত হয়ল িলগুশ্ল হচালকচা হলুদ ও লচাল বচা ক�লচা রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল ২-৩.৫ রসশ্� লম্বচা × ১.৫ 
– ২ রসশ্� ব্চায়সর (diam) হয়ে েচায়ক। কুল গচায়ের অয়নক প্কচার variety সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। আয়পল কুলও কুয়লর একপ্কচার উন্নত 
জচাত। সচাধচারণ কুয়লর রেয়ক এর িয়লর আকচার অয়নক বি। ৩ -৭ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা ও রগচালচাকচার বচা শ্ডম্বচাকচার হয়ত পচায়র। িয়লর 
িচাঁয়সর পশ্র�চাণ অয়নক রবশ্ি, স্চায়দও অয়নক শ্�শ্ষ্ট। িয়লর �চাঝখচায়নর িচাঁসশ্ি (Mesocarp) রসচায়লচা ও পুরু হচালকচা িক ও শ্�ষ্ট 
(Sweet & Sour) স্চায়দর হয়ে েচায়ক। িয়ল একশ্ি�চারি বীজ েচায়ক। বীজশ্ি লম্বচা ও পচােয়রর �য়তচা িক্ত, বীয়জর উপর রিরচা দচাগ 
রদখচা রচাে। শ্বশ্িন্ন জলবচােুয়ত কুল গচায়ের িুল ও িল উৎপন্ন হওেচার স�ে আলচাদচা আলচাদচা হয়ে েচায়ক। আ�চায়দর রচায়জ্ অগচাস্ট-
রসয়টেম্বর রেয়ক িুল জন্চায়ত শুরু কয়র। িল পচায়ক জচানুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স। 

কুল গচাে শ্বশ্িন্ন প্কচার জলবচােুয়ত জন্চায়ত পচায়র। সচাধচারণত রুক্ ও গর� আবহচাওেচাে কুল গচাে িচাল জন্চাে। খুব ঠচাডেচা বচা 
তুষচারপচাত কুল গচায়ের প্িুর ক্শ্ত কয়র। আবচার অশ্ধক আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাও কুল গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত নে। ২৫-২৯ শ্ডগ্ী  
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা উপরুক্ত এবং বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত ১২৫-২২২৫ শ্�শ্লশ্�িচায়র কুল গচাে জন্চায়ত পচায়র। স�ুদ্তল রেয়ক ১০০০ 
শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও কুল গচাে জন্চাে। 

রর রকচানও প্কচার �চাশ্িয়তই কুল গচাে জন্চায়ত পচায়র। অনুব্যর �চাশ্ি, লবণচাক্ত �চাশ্ি এবং অম্লরুক্ত �চাশ্িয়তও কুলগচাে জন্চায়ত রদখচা 
রচাে। তয়ব বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি বচা কচাদচা�চাশ্িয়ত কুলগচাে িচাল জন্চাে। জল জয়� েচাকচা শ্নিু জশ্� বচা খরচা কবশ্লত �রু শ্কংবচা প্চাে 
জলহীন প্চান্তয়রও কুল গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। 
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণিচায়ব পচাশ্খ, কচাঠশ্বিচালী, ইঁদুর প্িৃশ্ত পশুপচাশ্খর বেচারচা ও �চানুয়ষর খচাওেচা 
িয়লর বীজ �চাশ্িয়ত পয়ি। উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি বীজ রেয়ক িচারচা গচাে নতশ্র কয়র 
এই গচায়ের স্চািচাশ্বক (Natural) প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক।  

কুল গচায়ের বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� ক্�তচা দু’বের পর্যন্ত বজচাে েচায়ক, গচাে রেয়ক 
পচাকচা িল সংগ্হ কয়র পশ্রষ্চার কয়র ধুয়ে বীজ রেয়ক িয়লর িচাঁস অপসচারণ কয়র 
শুকয়নচা কয়র গচানী ব্চায়গর �য়ধ্ শুষ্ গুদচা� ঘয়র (Store room) সংরক্ণ কয়র 
বীজগুয়লচায়ক ৫০০ ppm thiourea -র দ্বয়ণ ৪ঘন্টচা শ্িশ্জয়ে ররয়খ তচারপর 
বীয়জর আবরণশ্িয়ক িচাশ্িয়ে রবর কয়র বপন করয়ল ৭ শ্দয়নর �য়ধ্ অঙু্কয়রচাদগ�  
হয়ে রচাে। তচা নচা হয়ল বীয়জর িক্ত আবরণ রিদ কয়র অঙু্কয়রচাদগ� হয়ত ২১-২৮ 
শ্দন স�ে রলয়গ ররয়ত পচায়র। নচাস্যচারীয়ত পশ্রির্যচাে বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� ঘশ্িয়ে 
পশ্লব্চায়গ িচারচাগুশ্ল বি কয়র জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত কয়র রতচালচা হে।

৮-১০ শ্�শ্লশ্�িচার ব্চায়সর উন্নত জচায়তর গচায়ের শ্িকি সংগ্হ কয়র তচায়ক রেচাি 
রেচাি িুকয়রচা কয়র রকয়ি নচাস্যচারীর রবয়ড উপরুক্ত পশ্রির্যচাে শ্িকয়ির ওই িুকয়রচা 
রেয়ক িচাখচা �ুকুল উৎপন্ন করচা রচাে। িচাখচা �ুকুয়লর �য়ধ্ রেয়ক একশ্ি স্চাস্্বচান িচাখচা ররয়খ অন্গুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। উপরুক্ত 
পশ্রির্যচাে এগুশ্ল বি কয়র ররচাপয়ণর উপরুক্ত করচা হয়ে েচায়ক। 

cutting কুল গচায়ের রগচািচার আিপচায়ির রবি শ্কেু িচারচা গচাে রদখচা রচাে। য়রগুশ্ল গচায়ের �ূল বচা শ্িকি রেয়ক জন্চাে। এয়ক Root 
Sucker বয়ল। এগুশ্লয়ক কচাশ্িং কয়র উপরুক্ত পশ্রির্যচাে বচাঁশ্িয়ে ররয়খ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা রচাে। এেচািচা কুল গচায়ের Tissue 
culture, grafting বচা  budding কয়র িচারচা উৎপন্ন কয়র ররচাপয়ণর �চাধ্য়� প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে।

আয়পল কুল িচায়ষর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে আয়ি-লম্বচাে (cross ploughing) িচাষ শ্দয়ে 
ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ আগচােচা পশ্রস্চার কয়র জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে েচায়ক।

এরপর বষ্যচার শুরুয়তই িচারচা ররচাপণ করয়ত হে। এর আয়গ গ্ীষ্মকচায়ল ক� বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল ৬শ্�িচার দূরয়ত্ব এবং রসিরুক্ত  বচা 
রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাত অঞ্য়ল ৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য কয়র তচায়ত দুই ঝুশ্ি বচা ২০ রকশ্জ কয়র নজবসচার( 
FYM), ৫০ গ্চা� heptacholar dust (উইয়পচাকচার আক্র�ণ ররচাধ করচার জন্) �চাশ্ির সয়ঙ্গ জল শ্দয়ে শ্িশ্জয়ে নজবসচার ও উপয়রর 
�চাশ্ি িচায়লচািচায়ব শ্�শ্শ্রত কয়র রিয়ল রচাখচা হে। তচারপর বষ্যচার শুরুয়ত গয়ত্যর �চাঝখচায়ন িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে।

জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়র পশ্রির্যচার �চাধ্য়� িচারচা নতশ্র কয়র in- situ বচাশ্ডং (budding) কয়র পয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ 
কয়রও আয়পল কুয়লর িচাষ করচা রচাে। 

পশ্রির্যচা –

গ্ীষ্মকচায়ল ৩-৪ সপ্তচাহ অন্তর একবচার রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। গর� আবহচাওেচাে এবং িয়লর বৃশ্দ্ধর স�ে, শ্বয়িষ কয়র িীতকচায়ল 
প্য়েচাজন �য়তচা ঘনঘন রসি প্য়েচায়গ িয়লর গুণগত �চান ও িয়লর আকচার বৃশ্দ্ধ পচাে।

এক বের রেয়ক ৫ বের বেয়সর প্শ্ত গচায়ে ১০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ৫০০ গ্চা� অ্চায়�চাশ্নেচা� সচালয়িি প্শ্ত বের একবচার 
কয়র অেবচা N.P.K. Compound  বেয়র দু’বচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। প্ে� শ্কশ্স্তয়ত রহক্টয়র ১১০ রকশ্জ এবং শ্বেতীে শ্কশ্স্তয়ত 
প্শ্ত রহক্টয়র ১৭২ রকশ্জ প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা হরয়�চান রপ্ করয়ল িয়লর আকচার বি হে, িলন রবশ্ি হে ও িল 
খয়স পিচা ররচাধ করচা হে। আবচার িলগুশ্ল একসয়ঙ্গ পচাকয়তও সচাহচার্ কয়র। অয়নক স�ে িয়লর গচায়ে খসখয়স বচাদচাশ্� দচাগ রদখচা 
রচাে। শ্জংক এবং রবচারন রপ্ করয়ল িয়লর ত্বক িকিয়ক েচাকয়ব।

গচােশ্িয়ক িক্তয়পচাক্ত কয়র সুস্ সবলিচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ ররচাপয়ণর পর রেয়ক ৩-৪ বের পর্যন্ত গচায়ের রগচািচার শ্দয়কর 
ডচালপচালচা রকয়ি কচাডেশ্িয়ক লম্বচাে বচািচার সুয়রচাগ কয়র রদওেচা হে। এেচািচা এয়লচায়�য়লচািচায়ব জন্চায়নচা ডচালগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। 
পশ্রণত গচায়ের িল সংগ্য়হর পর ডচাল রেঁয়ি ৩% thiourea বচা  পিচাশ্সেচা� নচাইয়রেি শ্দয়ন একবচার কয়র দু’শ্দন রপ্ করয়ল প্িুর 
পশ্র�চায়ণ নতুন ডচালপচালচা জন্চাে এবং তচায়ত উন্নত�চায়নর িল উৎপন্ন হে। পুরয়নচা ডচালপচালচাে িয়লর আকচার রেচাি হয়ে েচায়ক।

গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে আগচােচা দ�ন কয়র এবং �চাশ্ি আলগচা কয়র শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িলন দুই-ই িচাল হে।

কচায়লচা পশ্লশ্েন িীট্  ( Black Polythin Sheet) শ্দয়ে গচায়ের রগচািচার িচাশ্রশ্দয়ক রঢয়ক শ্দয়ে আদ্্যতচা সংরক্ণ করয়লও গচায়ের 
বৃশ্দ্ধর সহচােক হয়ে েচায়ক। 
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িচাল বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল কুল গচায়ের সচাশ্রর িচাঁকচা জচােগচাে শ্িম্ব জচাতীে 
ডচাল িস্ রর�ন, য়খসচাশ্র, য়েচালচা, �ুগ, শ্বনস্  ও অন্চান্ িচাক- সবশ্জর িচাষ 
করচা ররয়ত পচায়র। এিচায়ব ৩-৪ বের পর্যন্ত সচােী িসয়লর িচাষ করচা ররয়ত 
পচায়র।  

�চাশ্ে জচাতীে রপচাকচা, িলশ্েদ্কচারী রপচাকচা, শুয়েচায়পচাকচা, শ্�শ্লবচাগ, িশ্িং 
প্িৃশ্ত কুল গচায়ের প্ধচান ক্শ্তকচারক রপচাকচা�চাকি। সশ্ঠক পশ্রির্যচা বচা ডচাল 
েচাঁিচাই ইত্চাশ্দর �চাধ্য়� রপচাকচার আক্র�ণ ক�চায়নচা রচাে। এেচািচা শ্বশ্িন্ন নজব 
অেবচা রচাসচােশ্নক কীিনচািক ব্বহচার কয়র রপচাকচা�চাকি শ্নে্রিণ করচা ররয়ত 
পচায়র।

কুল গচায়ের প্ধচান েরিচাকঘশ্িত ররচাগ powdery mildew, পচাতচার দচাগ, 
রচাস্ট এবং কচায়লচা দচাগ। এই স�স্ত েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর জন্ প্শ্ত শ্লিচার 
জয়ল গুয়ল ২ গ্চা� Karach Rovral বচা Mancozole বচা Wettable 
Sulpher প্িৃশ্ত ওষুধ প্য়েচাগ কয়র ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

আয়পল কুল গচায়ে িুল আসচার পর ১৫০–১৭৫ শ্দন  স�ে লচায়গ িল পশ্রণত 
হয়ত। িল রতচালচার আয়গ তচা দ্রুত পচাকচায়নচার জন্ ৭৫০ PPM bi-chloro–ethyl phosphoric acid (ethephon) ব্বহচার করচা 
হে। সমূ্পণ্য পচাকচা িল সকচাল সকচাল তুয়ল শ্নয়ত হে। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন জলবচােুর পচাে্যক্ অনুসচায়র দশ্ক্ণ িচারয়ত অয়ক্টচাবর-নয়িম্বয়র, 
রচাজস্চায়ন জচানুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স, গুজরচায়ি শ্ডয়সম্বর-�চাি্য �চায়স এবং অন্চান্ রচায়জ্ রিব্রুেচাশ্র – এশ্প্ল �চায়স িল রতচালচার �রসু�।

বচাশ্ডং-এর গচায়ে সচাধচারণত ৩-৪ বের পর রেয়ক িল উৎপন্ন হয়ত শুরু কয়র। পশ্রণত গচায়ে অে্যচাৎ ১০ বের বেয়সর গচাে রেয়ক 
৮০-২০০ রকশ্জ পর্যন্ত িল উৎপন্ন হয়ত পচায়র। য়কবল�চারি বৃশ্ষ্টর জয়ল িচায়ষর রক্য়রি প্শ্ত গচাে রেয়ক ৫০-৮০ রকশ্জ িল উৎপন্ন 
হে। আয়পল কুল গচাে ২৫-৩০ বের পর্যন্ত িল শ্দয়ত পচায়র।

পচাকচা বচা পশ্রণত আয়পল কুল এ�শ্নই খচাওেচা হে। রসচায়লচা তচাজচা িলগুশ্ল রদয়খ সকয়লই পেন্ কয়র। কচাঁিচা ও পচাকচা অবস্চাে 
িচািনী নতশ্র করয়ত বচা আিচার নতশ্রয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ ব্বহৃত হে। পচাকচা কুল ররচায়দ শুকয়নচা কয়র িশ্বষ্য়ত খচাওেচার জন্ সংরক্ণ 
কয়র রচাখচা হে। কুয়লর জ্চা�, য়জশ্ল ইত্চাশ্দ খচাবচার নতশ্র করচা হয়ে েচায়ক। রশ্দও আয়পল কুল শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর এবং Ziziphus jujuba 
syn. Z. meuritiana. Horticultural Plants।  এশ্ি আয়পল কুল নচায়� পশ্রশ্িত। এই িল রকবল তচাজচা অবস্চাে কচাঁিচা িয়লর 
�য়তচা খচাওেচা হয়ে েচায়ক । শ্বশ্িন্ন শ্িিচাশ্�ন ও খশ্নজ পদচায়ে্য স�ৃদ্ধ িলশ্ি স্চায়স্্র পয়ক্ খুবই উপকচারী।

১০০ গ্চা� আয়পল কুয়ল (SUDA National data base-এর তে্ অনুরচােী), ৭৯ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত,  ১৬% কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ২% 
রপ্চাশ্িন, ১% ি্চাি, ৫% শ্িিচাশ্�ন B3 (শ্নেচাশ্সন),  ৬% শ্িিচাশ্�ন B6,  ১% শ্িিচাশ্�ন A, ১১.৫% শ্িিচাশ্�ন C, ৩% রচাইয়বচা্্চাশ্বন 
এবং ২% শ্েেচাশ্�ন েচায়ক। এেচািচা এই পশ্র�চাণ কুয়ল ১% রসচাশ্ডেচা�, ৫% পিচাশ্সেচা�, ২% ক্চালশ্সেচা�, ৮% কপচার, ৬% আেরন, 
৪% �্চাগয়নশ্সেচা�, ৩% িসিরচাস এবং ১% শ্জঙ্ক েচায়ক।

আয়পল কুল স্চায়দ শ্�শ্ষ্ট, এশ্ি রপি ঠচাডেচা করয়ত gastritis–এর স�স্চা ক� করয়ত সচাহচার্ কয়র। আেুয়ব্যয়দর পঞ্ক�্য শ্িশ্কৎসচাে 
purgation, শ্বশ্িন্ন ত্ীয়রচাগ রর�ন বন্্চাত্ব, heavy periods এবং  পুরুষয়দর শুক্রচাণু বৃশ্দ্ধ করয়ত কুল একশ্ি িল উপকচারী। অি্য 
ররচায়গ রক্তপচাত বন্ করয়ত ও অয়ি্যর রিচালচা ক�চায়ত আয়পল কুল খুব কচার্যকর। গয়বষণচাে প্�চাণ শ্�য়লয়ে, কুয়লর �য়ধ্ ক্চানসচার 
প্শ্তয়রচাধক পদচাে্য রয়েয়ে। কুল গচায়ের পচাতচা িুসিুয়সর স�স্চা ও সশ্দ্যকচাশ্ির স�স্চাে ব্বহৃত হে। এেচািচা এর পচাতচা বচায়তর 
শ্িশ্কৎসচাে, জ্চালচা-র্রিণচা ক�চায়তও এই পচাতচা ব্বহৃত হে। গচায়ের েচায়লর কচাে (pest) শ্বষয়িচাঁিচা িচাল করয়ত ব্বহৃত হে।

গচাে রেয়ক আয়পল কুল পচািচার পর আকচার অনুরচােী বচােচাই করচা হে। িীঘ্রই ১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে িলগুশ্ল সংরক্ণ 
করচার ব্বস্চা করয়ত হে। এরিয়ল িয়লর আেু বৃশ্দ্ধ করচা রচাে। ৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও ৮৫-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে 
৩০-৬০ শ্দন পর্যন্ত িলগুশ্ল সংরক্ণ করচা রচাে। এরপর বচােচাই করচা িলগুশ্ল কচাপয়ির েশ্লয়ত বচা নচাইলয়নর জচায়লর েশ্লয়ত বচা 
গচানী ব্চায়গ প্চাক করচা হে। দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার জন্ বচােচাই করচা বি বি কুলগুশ্ল, হচাওেচা-বচাতচাস িলচািয়লর ব্বস্চারুক্ত 
perforated কচাঠয়বচায়ড্যর ৬ রকশ্জ পশ্র�চায়ণর কচািু্যয়ন সশ্ঠকিচায়ব নর� কচাগয়জর আসয়নর (cushion) উপর সচাশ্জয়ে বচা গচানী 
ব্চায়গ িশ্ত্য কয়র দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার জন্ রেচারে ব্বস্চারুক্ত লশ্রয়ত কয়র অন্ রচায়জ্ পচাঠচায়নচা হয়ে েচায়ক।  

National Horticultural Board-এর শ্হসচাব অনুরচােী, এক একর জশ্�য়ত আয়পল কুল িচাষ করয়ত হয়ল িচায়ষর জন্ িচারচাগচাে, 
সচার, কীিনচািক, শ্রশ্�য়কর �জুশ্র, শ্বদু্য়তর খরি শ্�শ্লয়ে র�চাি খরি ১৫ হচাজচার িচাকচা, য়সি বচা উন্নত রসি ব্বস্চা বচা স্চােী সম্পয়দর 
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জন্ পচাম্প, পচাইপ, Drip spronkler বচাবদ খরি ৫০ হচাজচার িচাকচা, পশ্রকচাঠচায়�চা 
বচা store shed বচা Pump shed-এর �য়তচা স্চােী কচাঠচায়�চা নতশ্রর জন্ খরি ১১ 
হচাজচার িচাকচা এবং জশ্� প্স্তুত ও রবিচা ইত্চাশ্দ স্চােী সম্পয়দর জন্ খরি ২৪ 
হচাজচার িচাকচা। অে্যচাৎ সব্যয়�চাি খরি ১ লক্ িচাকচা।

প্শ্ত একয়র ৩ বের পর রেয়ক ৩ িন কয়র এবং ৭ বেয়রর পর রেয়ক ৭ িন 
কয়র িল উৎপন্ন হয়ত পচায়র। প্শ্ত রকশ্জ ৮ িচাকচা দচা� শ্হসচাব কয়র শ্তন বের 
পর রেয়ক গয়ি ২৪-৫৬ হচাজচার আে হয়ত েচাকয়ব। ৭ বের পর রেয়ক উৎপচাদয়নর 
খরি ক�য়ত েচাকয়ব। শ্কন্তু িসল উৎপচাদন শ্কেু বচািয়ত েচাকয়ব। িলত আেও 
বচািয়ত েচাকয়ব। এই প্কয়ল্পর আেু ১৫ বের। স�স্ত খরি বচাদ শ্দয়ে শ্হসচাব কয়র 
প্শ্ত বেয়র গি লচাি ১০ হচাজচার িচাকচা রেয়ক বৃশ্দ্ধ রপয়ে ৩৭ হচাজচার ৭০০ িচাকচাে 
দচাঁিচায়ব।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত শ্বশ্িন্ন জচায়তর কুয়লর িচাষ হয়ে েচায়ক। এগুশ্ল হল, য়গচালচা (Gola), উ�রচান 
(Umran), রবনচারসী (Banarasi), কচাক্যচা (Karka), �ুশ্ডেেচা (Mundia), নকেচাশ্ল 
(Kaithali), র�হরুন (Mehrun), পচাব্যশ্ণ (Parbani), ইলচাইশ্ি (Elaichi) এবং 
সন�-৫ (Sanam-5)। 

তে্সূরি - hort/purde/edu/indiajujubafooduses 
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ডু�ুর
ডু�ুর গচায়ের ৭০০শ্িরও রবশ্ি জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। শ্কন্তু এর�য়ধ্ 
অয়নক ডু�ুর রকচানও কচায়জই আয়স নচা বচা তচার রকচানও ব্বহচার রনই। এই 
স�স্ত জচাতগুশ্লয়ক ৪শ্ি িচায়গ িচাগ করচা হয়েয়ে। এই িচারশ্ি িচাগ হল, 
Caprifigs, Smyrna, San Pedro ও Common figs

শ্বশ্িন্ন জচায়তর ডু�ুয়রর �য়ধ্ কয়েকশ্ির কেচা উয়লেখ করচা ররয়ত পচায়র। 
Ficus hispida, সচাধচারণত বচাংলচায়দয়ি এই জচায়তর ডু�ুর রদখয়ত পচাওেচা 
রচাে। রচা স্চানীেিচায়ব কচাক ডু�ুর নচায়� পশ্রশ্িত। এই গচায়ের িল খুব রেচাি 
ও রলচা�রুক্ত হে। এরপর বলচা রচাে Ficus racemosa জচায়তর ডু�ুয়রর 
কেচা। িচারয়ত এই ডু�ুর গচােশ্ি রদখচা রচাে। রচা Indian fig tree বচা Gular 
tree নচায়� পশ্রশ্িত। গচায়ে এই ডু�ুরগুশ্ল রেচাকচা রেচাকচাে েচায়ক। তচাই এয়ক 
Cluster fig ও বলচা হে। বচাংলচায়দয়ি এয়ক জগ বচা রজ্ ডু�ুরও বলচা হয়ে 

েচায়ক। সচাধচারণত এই ডু�ুর ঔষশ্ধ গুণসম্পন্ন। তচাই আেুয়ব্যদ শ্িশ্কৎসচাে এই ডু�ুয়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। �ূলত িল শ্হসচায়বই এই 
ডু�ুর খচাওেচা হে। বন্ পশুপচাশ্খর খুব িচাল খচাদ্ এই জগ ডু�ুর। এই প্সয়ঙ্গ আরও একশ্ি ডু�ুয়রর কেচা উয়লেখ করয়তই হে। রচা 
হল, আনশ্জর ডু�ুর। রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Ficus carica, আ�চায়দর রদয়ি রেচাি এই ডু�ুর িল-িসল শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এই 
৩ ধরয়নর ডু�ুরই Moraceae রগচায়রির অন্তিূ্যক্ত। 

আনশ্জর ডু�ুর
পশ্রিে –

আনশ্জর ডু�ুয়রর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Ficus carica, এশ্ি Moraceae রগচায়রির একশ্ি উশ্দ্দ। 

এই ডু�ুর গ্ীষ্মকচায়লর িসল শ্হসচায়ব পশ্রশ্িত। এই িল-িসলশ্ি বচাশ্ণশ্জ্ক িচাষ িচারয়তর গুজরচাি, �হচারচাষ্ট্র, উতিরপ্য়দি, তচাশ্�লনচাডু 
এবং কণ্যচািয়কর শ্কেু অংয়ি সী�চাবদ্ধ। য়বশ্িিচাগ রক্য়রি গচাে রেয়ক রপয়ি সবশ্জ শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়র এই ডু�ুর খচাওেচা হে। 

আ�চায়দর রদয়ি এই ডু�ুর আনশ্জর নচায়�ও পশ্রশ্িত। গুজরচাশ্ি, �চারচাঠী, উদু্য ও পচা্চাবীয়ত অয়্র, য়তয়লগুয়ত আশ্ে পলুে, তচাশ্�ল ও 
�চালচােলয়� আতিী পজহ�, বচাংলচায়ত ডু�ুর, ওশ্িেচায়ত শ্দশ্�শ্র বলচা হে।

আনশ্জর ডু�ুর উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর পণ্যয়�চািী গচাে। এই গচাে গ্ীষ্মকচালীন তচাপ�চারিচা পেন্ কয়র।  এই ডু�ুর িচায়ষ প্িুর 
সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। ৩৯  শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর রবশ্ি তচাপ�চারিচাে িলয়নর গুনগত �চান ক�য়ত পচায়র। রশ্দ ৪৫  শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস পর্যন্ত তচাপ�চারিচা সহ্ কয়র এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। এই গচায়ের জন্ উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ১৫-২১ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। 
জলবচােু কচারয়ণ িয়লর আকচার, আকৃশ্ত, ত্বয়কর রং এবং িচাঁয়সর গুনগত �চান প্িচাশ্বত হে। তয়ব গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িল পশ্রণত 
হওেচার স�ে গর�-শুষ্ আবহচাওেচা েচাকয়ল অশ্ধক গুণ সম্পন্ন িসল পচাওেচা রচাে। ক� তচাপ�চারিচা ও আদ্্যতচার কচারয়ণ িল রিয়ি 
ররয়ত পচায়র এবং তচা অল্প গুণ�চায়নর হয়ত পচায়র।  

ডু�ুর গচাে সচাধচারণত খুব রবশ্ি খরচা ও লবণচাক্ততচা সহ্ করয়ত সক্�। �চাঝচাশ্র বচা শ্কেু রবশ্ি পশ্র�চায়ণ রক্চারচাইড লবণ বচা সচালয়িি 
সহ্ কয়র এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। িচাল শ্নকচািীর ব্বস্চা রয়েয়ে এ�ন ৭-৮ PH শ্বশ্িষ্ট িুনরুক্ত �চাঝচাশ্র রেয়ক িচারী �চাশ্ি 
ডু�ুর িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত কচাশ্িং কয়র ডু�ুর গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। আয়গর বেয়রর প্চাে ২৫ রসশ্� লম্বচা ও ৩-৬ শ্ি গচাঁি শ্বশ্িষ্ট 
কচাশ্িং শ্হসচায়ব ব্বহচার করয়ত হে। 

জশ্�য়ত ৫  X  ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব বগ্যচাকচায়র কচাশ্িং বচা িচারচা ররচাপণ করচা উশ্িত। এিচায়ব ররচাপণ করয়ল প্শ্ত একয়র প্চাে ১৫০শ্ি 
কচাশ্িং বচা িচারচার প্য়েচাজন হে। কচাশ্িংগুশ্ল ররচাপয়ণর জন্ জশ্�য়ত ০.৬ শ্কউশ্বক শ্�িচার গত্য খনন করচা হে। য়রচাপয়ণর সবয়িয়ে 
উপরুক্ত স�ে হল জুন-য়সয়টেম্বর �চাস। 

বীয়জর �চাধ্য়� ডু�ুয়রর িচাষ করয়ত হয়ল অয়ক্টচাবর �চায়স বীজ বপন করচা উশ্িত। 
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পশ্রির্যচা –

উষ্ণ ও খরচা প্বণ অঞ্য়ল ডু�ুর রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর 
রক্য়রি ররচাপয়ণর পরপর রসি শ্দয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল ৯-১২ শ্দন অন্তর রসি 
প্য়েচাগ বচাধ্তচা�ূলক। drip irrigation পদ্ধশ্তয়ত রসি রদওেচা ররয়ত পচায়র। 
শ্দয়ন গচাে প্শ্ত  ১৫-২০ শ্লিচার িচাল িলন পচাওেচা রচাে।

স�ে অনুরচােী শ্বশ্িন্ন পশ্র�চায়ণ ডু�ুর িচায়ষ শ্বশ্িন্ন নজব ও রচাসচােশ্নক সচার 
প্য়েচাগ করয়ত হে। প্ে� রেয়ক িতুে্য বের পর্যন্ত শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত FYM, 
শ্নয়�র রখচাল, নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস, পিচাশ্সেচা� প্য়েচাগ করয়ত হে। পঞ্� 
বের বচা তচারপর রেয়ক গচাে প্শ্ত বেয়র ৩৫ রকশ্জ FYM, ২ রকশ্জ শ্ন� 
রখচাল, ৩০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ২০০ গ্চা� িসিরচাস ও ২০০ পিচাশ্সেচা� সচার 
শ্দয়ে ররয়ত হে।

শ্কেু জচায়তর ডু�ুর গচাে িচায়ষর রক্য়রি হচালকচা ডচাল েচাঁিচাইয়ের প্য়েচাজন হে। 
এেচািচা গচায়ের িল ঝয়র পিচা ররচাধ করয়ত বচা ডচালপচালচার বৃশ্দ্ধ শ্নে্রিণ করয়ত 
প্শ্ত শ্লিচার জয়ল ৩০ শ্�শ্লশ্লিচার শ্জবচায়রশ্লক অ্চাশ্সড গুয়ল গচায়ে রপ্ করচা ররয়ত পচায়র।   

ড�ুর গচায়ের প্ধচান ক্শ্তকচারক রপচাকচাগুশ্ল হল, leaf defoliators, stem borers ও fig flies, ০.০৫% Demecron রপ্ কয়র 
fig fly-রক শ্নে্রিণ করচা হে। য়কয়রচাশ্সন বচা রপয়রেচায়ল Phorate granules শ্�শ্িয়ে গচায়ের পচাতচাে প্য়েচাগ করয়ল stem borers-রক 
প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। ডু�ুর গচায়ের প্ধচান ররচাগ হল, Rust য়রচাগ। Blitox বচা Sulphur বচা Dithane Z-78 এবং Dithane M-45 
রপ্ কয়র এই ররচাগ শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত শ্বেতীে বের রেয়ক ডু�ুর গচাে িলন শ্দয়ত শুরু কয়র। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি তৃতীে বের রেয়ক িলন সংগ্হ 
করয়ত হে। ডু�ুর গচাে প্চাে ৩০-৩৫ বের পর্যন্ত রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। িসল সংগ্হ শুরু হে রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স। য়িষ হে র�-জুন 
�চায়স। ২-৩ দিচাে হচাত শ্দয়ে িসল সংগ্হ করয়ত হে। 

শ্বশ্িন্ন বেয়সর ডু�ুর গচাে রেয়ক শ্বশ্িন্ন পশ্র�চায়ণ িসল পচাওেচা রচাে। ৩ বের বেয়সর প্শ্তশ্ি  ডু�ুর গচাে রেয়ক ৩ রকশ্জ, ৪ বের 
বেয়সর গচাে রেয়ক ৬ রকশ্জ, ৫ বের বেয়সর গচাে রেয়ক ৯ রকশ্জ, ৬ বের বেয়সর গচাে রেয়ক ১২ রকশ্জ, ৭ বের বেয়সর গচাে 
রেয়ক ১৫ রকশ্জ এবং ৮ বচা তচার পয়রর বের রেয়ক ১৮ রকশ্জর �য়তচা িলন উৎপচাদন হয়ত পচায়র।

এই আনশ্জর বচা ডু�ুরয়ক গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়ব খচাওেচা রচাে। আবচার সংরক্ণ কয়র পয়র সবশ্জ শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়রও খচাওেচা 
সম্ভব।

ডু�ুয়র প্িুর পশ্র�চায়ণ অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট েচায়ক। ডু�ুর হজয়�, উচ্চ রক্তিচাপ, হৃদয়রচাগ, ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ করয়ত পচায়র। 
এেচািচা িরীয়র আেরয়নর ঘচািশ্ত পূরণ কয়র এই ডু�ুর। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

সচারচা পৃশ্েবীয়ত িচাষ হে এ�ন ২১শ্ি জচায়তর ডু�ুয়রর কেচা জচানচা রচাে। এ�ন কয়েকশ্ি জনশ্প্ে জচাত হল, Black Mission, White 
Adriatic, Kalamon, Kodota, Conadira, Sultani ইত্চাশ্দ। িচারয়ত িল শ্হসচায়ব িচাষ হওেচা ডু�ুয়রর �য়ধ্ সবয়িয়ে জনশ্প্ে 
হল, Poona আ�চায়দর রদয়ির �য়ধ্ রদৌলতচাবচাদ, গ্চা�, য়কচায়েম্বচািুর, �্চাঙ্গচায়লচার, য়বলেচাশ্র, লখনউ এবং সচাহচারচানপুয়র সব্যচাশ্ধক 
ডু�ুয়রর িচাষ হে।  �ত ডু�ুর িলগুশ্লর রবশ্িরিচাগই পুনচা ডু�ুর। সম্প্রশ্ত রদৌলতচাবচাদ জচায়তর ডু�ুরয়ক আরও উন্নত কয়র Dinkar 
নচায়� আরও িচাল জচায়তর ডু�ুর পচাওেচা রগয়ে। িলন ও িয়লর গুণ�চায়নর কচারয়ণ রচা বচাশ্ণশ্জ্ক গুরুত্ব অজ্যন কয়রয়ে। 

তে্সূরি – www.agrifarming.in, www.gardeningknowhow.com, bn.wikipedia.org, www.fruitsinfo.com
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আ�িচা
পশ্রিে –

আ�িচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Spondius dulcis, এশ্ি Anacardiaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ।  

আ�িচা �ূলত শ্নরক্ীে বচা ক্রচান্তীে অঞ্য়লর উশ্দ্দ। য়�লচানশ্িেচা ও 
পশ্লয়নশ্িেচা এই গচায়ের আশ্দ জন্স্চান। ১৭৮২ সচায়ল এই গচাে জচা�চাইকচাে 
শ্নয়ে রচাওেচা হে এবং পচানচা�চা, শ্কউবচা, হচাইশ্ত, শ্রিশ্নদচাদ ও রিচাবচায়গচা, 
রিয়নজুয়েলচা সহ একচাশ্ধক রদয়ি িচাষ করচা হে। ১৯০৯ সচায়ল আয়�শ্রকচার 
কৃশ্ষ দিতর লচাইয়বশ্রেচা রেয়ক এই গচায়ের বীজ পচাে। শ্কন্তু রস রদয়ি 
এই গচাে জনশ্প্েতচা লচাি করয়ত পচায়রশ্ন। রশ্দও দশ্ক্ণ র্চাশ্রডচাে এই 
গচাে রবয়ি উয়ঠয়ে। এেচািচা ১৯৬০ সচাল নচাগচাদ রসচা�চাশ্লেচার কৃশ্ষ এলচাকচাে 
আ�িচা গচায়ের ব্চাপক শ্বস্তচার ঘয়িয়ে।

এই গচাে সচাধচারণিচায়ব ambarella বচা jew plum নচায়� পশ্রশ্িত। য়তয়লগুয়ত আ�িচায়ক আদচাশ্ি �চাশ্�শ্দ, তচাশ্�য়ল আ�িচা কচাই, 
রকচাঙ্কয়ন আ�বচায়দচা, �চালচােলয়� আ�বচাঝচাঙ্গচা, কন্নয়ি আ�য়ত কচাই, বচাংলচাে আ�িচা নচায়� ডচাকচা হে। 

আ�িচা গচাে খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাে। সচাধচারণত এই গচায়ের গি উচ্চতচা ১০-১২ শ্�িচার হে। তয়ব সয়ব্যচাচ্চ ২০ শ্�িচার পর্যন্ত লম্বচা হয়ত 
পচায়র আ�িচা গচাে।  এই গচায়ের পচাতচা পক্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর, লম্বচাে ২০-৬০ রসশ্�। পচাতচাে ৯-১০ রসশ্� নদয়ঘ্য্র ৯-২৫শ্ি উজ্জ্বল, 
উপবৃতিচাকচার পরিক েচায়ক। পরিকগুশ্ল খুব সুন্র খচাঁজ শ্বশ্িষ্ট। এই গচায়ের িুল খুব রেচাি, হচালকচা সচাদচা ও প্চান্তীে �্রী শ্বশ্িষ্ট। 
আ�িচা িলশ্ি অধ্যয়গচালচাকচার। লম্বচাে ৬-৯ রসশ্�। ডু্প প্কৃশ্তর িলগুশ্ল গচায়ের িচাখচাে বচা লম্বচা বৃন্তয়ত জন্চাে। িয়লর �য়ধ্ ১শ্ি 
বীজ েচায়ক। 

এই গচাে আদ্্য ও ক্রচান্তীে এবং উষ্ণক্রচান্তীে আবহচাওেচা অঞ্য়ল জন্চাে। ২৩০০ িুি উঁিু জশ্�য়তও আ�িচা গচাে িচাল হয়ত পচায়র।

জল শ্নষ্চািয়নর উপরুক্ত ব্বস্চা েচাকয়ল সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই এই গচাে হয়ত পচায়র। য়্চাশ্রডচার পচােুয়র �চাশ্িয়তও এই গচাে হে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীজ রেয়ক এই গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে এবং ২-৪ বেয়রর �য়ধ্ িল পচাওেচা রচাে। ৪ সপ্তচায়হর �য়ধ্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� 
হয়ে নতুন িচারচা নতশ্র হে। 

বীজ রেয়ক আ�িচার িচারচা নতশ্র কয়র পরবত্যীয়ত তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা রচাে। সশ্ঠকিচায়ব িচারচা লচাগচায়নচা হয়ল একশ্ি পুষ্ট 
বীজ রেয়ক ২-৩ শ্ি িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব। বীজ নচাস্যচারীর রবয়ড বচা পশ্লশ্েন ব্চায়গ বপন কয়র এই িচারচা নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র।

এেচািচা গচায়ের িক্ত ও বি ডচাল রকয়ি অেবচা গুশ্িকল� কয়রও আ�িচা গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ সম্ভব। পচািচাপচাশ্ি শ্নয়জর rootstock-এ 
গ্চািশ্িং কয়রও আ�িচা গচায়ের শ্বস্তচার সম্ভব। শ্কন্তু িচারয়ত রদিীে প্জচাশ্তর Spondius pinnata -রত এই গ্চািশ্িং করচা হয়ে 
েচায়ক।  

পশ্রির্যচা –

উঁিু ও �চাঝচাশ্র-উঁিু জশ্� আ�িচা িচায়ষর উপয়রচাগী। বষ্যচাে জল উয়ঠ রচাে এবং জল জয়� েচায়ক এরক� জশ্� আ�িচা িচায়ষর উপরুক্ত 
নে। সচাধচারণত ৬.৫ হচাত X ৬.৫ হচাত বচা  ১৩ হচাত X ১৩ হচাত দূরয়ত্ব বগ্যচাকচার জশ্�য়ত আ�িচার িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করয়ত হে।  
তয়ব ষিিুজ আকচায়র িচারচা ররচাপণ করয়ল িচারচা ক� লচায়গ। জুন-অয়ক্টচাবর (নজষ্্ রেয়ক আশ্শ্ন) �চাস আ�িচার িচারচা জশ্�য়ত ররচাপণ 
করচার উপরুক্ত স�ে। 

জশ্�য়র িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ  রসচােচা ২ হচাত X রসচােচা ২ হচাত X রসচােচা ২ হচাত �চায়পর গত্য করয়ত হে। তচারপর ওই গয়ত্য 

২০ রকশ্জ রগচাবর সচার, ২৫০ গ্চা� TSP (শ্রেপল সুপচারিসয়িি) ও ২৫০ গ্চা� পিচাি সচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ িরচাি কয়র ১৫-২০ শ্দন 
এিচায়ব রিয়ল রচাখয়ত হয়ব।

১৫-২০ শ্দন পর ওই গয়ত্য িচারচাশ্ি রসচাজচা কয়র লচাশ্গয়ে রগচািচা িচাল কয়র হচাত শ্দয়ে িক্ত কয়র রিয়প শ্দয়ত হয়ব।

িচারচা ররচাপয়ণর পর শ্বয়কয়লর শ্দয়ক জলয়সি শ্দয়ত হয়ব এবং প্য়েচাজয়ন িচারপচায়ি খচাঁিচার ব্বস্চা করয়ত হে।
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জশ্�য়ত িচারচা লচাগচায়নচার পর বচারবচার হচালকচা রসি শ্দয়ত হয়ব। শুকয়নচা �রসুয়� 
ও িল ধরচার পর �চাশ্ির অবস্চা শ্বিচার কয়র ১৫-২০ শ্দন পরপর ২-৩ বচার রসি 
শ্দয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচায়ব। তয়ব বৃশ্ষ্টর পর ও রসয়ির পর রগচািচাে 
রকচানওিচায়বই জল জ�য়ত রদওেচা িলয়ব নচা। 

গচায়ের রগচািচার আগচােচা ও পরগচােচা শ্নেশ্�ত পশ্রষ্চার রচাখয়ত হয়ব। িচারচাশ্ি বি 
হয়ল তচার েচাকয়ল �রচা ডচালপচালচা ও অশ্তশ্রক্ত ডচালপচালচা রেঁয়ি শ্দয়ত হয়ব। এয়ত 
গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। 

গচায়ের বেস ও জশ্�র পশ্র�চায়ণর উপর শ্নি্যর কয়র আ�িচা গচায়ে শ্নশ্দ্যষ্ট 
অনুপচায়ত শ্নেশ্�তিচায়ব নজবসচার, ইউশ্রেচা, TSP (শ্রেপল সুপচারিসয়িি) ও 
MOP (পিচাশ্সেচা� রক্চারচাইড) প্য়েচাগ করয়ত হে। �ূলত নবিচাখ, আষচাঢ়, আশ্শ্ন 
ও অগ্হচােণ �চাস আ�িচা গচায়ে সচার রদওেচার উপরুক্ত স�ে।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স আ�িচা গচায়ে িুল আয়স এবং িল পচায়ক অগচাস্ট-অয়ক্টচাবর 
�চায়স। বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচার জন্ গচায়ে পচাকচা আ�িচার বীজ সংগ্হ 
কয়র রচাখয়ত হে। গচাে রেয়ক রপয়ি কচাঁিচা ও পচাকচা দুই অবস্চায়তই আ�িচা খচাওেচা রচাে। আ�িচার িচািনী অত্ন্ত উপচায়দে খচাবচার। 

আ�িচার ১০০ গ্চা� রিচাজ্ অংয়ি ১৫৭.৩০ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, আদ্্যতচা ৫৯.৬৫% – ৮৫.৪৭%, রপ্চাশ্িন ০.৫০%-০.৮০%, ি্চাি 
০.২৮% -১.৭৯%, িক্যরচা ৮.০৫% - ১০-৫৪%, কু্রড িচাইবচার ০.৮৫-৩-৬০%, অ্চাশ্সড ০.৪৭% ও অ্চাি ০.৪৪-০.৬৫% । এেচািচা 
এই িয়ল শ্কেু �চারিচাে ক্চালশ্সেচা�, িসিরচাস, আেরন এবং শ্বশ্িন্ন শ্িিচাশ্�ন েচায়ক।

এই িয়লর নচানচান ঔষশ্ধ গুণ রয়েয়ে। �ধূয়�হ ররচায়গ, �ূরিনচালীর সংক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করয়ত, উচ্চ রক্তিচাপ ক�চায়ত ও অশ্্য ররচায়গর 
রক্য়রি এই িল খুবই উপয়রচাগী।  এেচািচা কচািচায়েঁিচা, পুয়ি রচাওেচার শ্িশ্কৎসচাে এই িল ব্বহচার হয়ে েচায়ক।  ডচােশ্রেচার উপিয়� 
এই গচায়ে পচাতচা ও েচাল রয়েষ্ট উপকচারী।  আ�িচা ও এর পচাতচার শ্নর্যচায়স অ্চাশ্ন্ট-�চাইয়ক্রচাবচােচাল, অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট, সচাইয়িচািশ্সিক 
ও থ্রয়ম্বচালচাইশ্িক পদচাে্য েচায়ক।

প্িচান্ত �হচাসচাগয়রর রসচাসচাইশ্ি বেীয়প আ�িচা গচায়ের হচাল্চা-বচাদচাশ্� বয়ণ্যর কচাঠ রনৌকচা নতশ্রয়ত ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। 

গচাে রেয়ক পচািচার পর এই িলয়ক রশ্দ আরও পচাকচায়ত হে তয়ব তচা ঘয়রর স্চািচাশ্বক তচাপ�চারিচাে ররয়খ শ্দয়ত হে। এক সপ্তচায়হর 
�য়ধ্ িলগুশ্ল পশ্রণত হে।  অশ্তশ্রক্ত আরও দু’সপ্তচাহ রচাখয়ত হয়ল িলগুশ্লয়ক ররশ্ফ্য়জয়রিয়র রচাখয়ত হে।  তয়ব এই িলয়ক 
কখনই ৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচার শ্নয়ি সংরক্ণ করচা উশ্িত নে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত সচাধচারণিচায়ব আ�িচার আরও একশ্ি জচাত, Spondius pinnata য়দখয়ত পচাওেচা রচাে। শ্কেু উশ্দ্দ শ্বজ্চানীর �য়ত, Spondius 
pinnata হল Spondius dulcis-এর একশ্ি জংলচা প্জচাশ্ত। উতির িচারয়তর শ্হ�চালে অঞ্ল রেয়ক আন্চা�চান বেীপপুয়্ এর িচাষ 
হয়ে েচায়ক। এেচািচা রগচািচা দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা ও �চালয়েশ্িেচাে এই আ�িচার িচাষ হে। 

তে্সূরি – www.hort.purdue.edu, http://theindianvegan.blogspot.in, www.bari.gov.bd, https://en.wikipedia.org/wiki/
Spondias_dulcis এবং http://en.hortipedia.com  
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শ্বলচাশ্ত আ�িচা 
পশ্রিে –

এই গচায়ে শ্বজ্চানসম্ত নচা� Spondias mombin, এশ্ি Anacardiaceae 
রগচায়রির �চাঝচাশ্র আকচায়রর একশ্ি পণ্যয়�চািী বৃক্। 

আশ্ফ্কচা, শ্রীলঙ্কচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, বচাংলচায়দি ও িচারয়ত এই গচােশ্ি জন্চাে। 

উচ্চতচাে এই গচাে ২০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র এবং ১.৫ শ্�িচার জচােগচা 
জুয়ি দচাঁশ্িয়ে েচায়ক। গচায়ে ক� িচাখচা-প্িচাখচা েচায়ক। গচায়ের েচাল পুরু হে। 
প্শ্তশ্ি ররৌশ্গক পচাতচাে ৫-৮ রজচািচা শ্বপরীত�ুখী পরিক েচায়ক। পরিকগুশ্ল 
২-৪ ইশ্ঞ্ লম্বচা হে। িলগুশ্ল সচাধচারণত সবুজ রয়ঙর হে। ইংয়রশ্জয়ত এই 
িলয়ক Hog plum বয়ল। বচাংলচাে এশ্ি শ্বলচাশ্ত আ�িচা নচায়� পশ্রশ্িত। 

জশ্�য়ত জল শ্নষ্চািয়নর সুবয়ন্চাবস্ত েচায়ক হয়ব। এই গচায়ের জন্ খুব রবশ্ি 
উব্যর �চাশ্ির প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্ি এয়ক্য়রি 
সবয়িয়ে উপরুক্ত। �চাশ্ির PH –এর �চারিচা ৫.৫-৬.৫ হওেচা বচাঞ্ছনীে। 

ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর এই উশ্দ্দশ্িয়ক ১০০০ শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু জশ্�য়ত 
জন্চায়ত রদখচা রচাে। য়রখচায়ন শ্দয়ন বচাশ্ষ্যক তচাপ�চারিচা ২১-২৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 

রসই জচােগচাে এই গচাে িচাল হে। তয়ব শ্বলচাশ্ত আ�িচা গচাে ৩৫ শ্দগ্ী রসলশ্সেচাস পর্যন্ত তচাপ�চারিচা সহ্ করয়ত পচায়র। বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত 
১০০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। রশ্দও সয়ব্যচাচ্চ ২৮০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচায়তও এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত িয়লর বীজ রেয়ক এই গচায়ের শ্বস্তচার হয়ে েচায়ক। শ্বলচাশ্ত আ�িচার বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� খুব িচাল হে। ৩৫-৭৫ শ্দয়নর 
�য়ধ্ বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র হে। তয়ব সবয়িয়ে িচাল হে পচাকচা িয়লর বীজ রেয়ক রকচানও পচায়রি তচার িচারচা নতশ্র কয়র রনওেচা। 
িচারচা নতশ্র হয়ল তচারপর তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা গত বেয়রর ৫০-১০০ রসশ্� লম্বচা ও ৫-১০ পুরু ডচাল 
রকয়ি কল� কয়রও প্সচারয়ণর জন্ িচারচা নতশ্র করচা রচাে। 

জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ িচাষ শ্দয়ে িচাল কয়র জশ্� নতশ্র কয়র শ্নয়ত হে। এই গচাে খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাে। য়স কচারয়ণ িচারচা 
ররচাপয়ণর স�ে রখেচাল রচাখয়ত হে গচােশ্ি বি হওেচার জন্ তচার আিপচায়ি ররন রয়েষ্ট জচােগচা েচায়ক। সচাশ্র কয়র িচারচা ররচাপণ করয়ল 
দুশ্ি িচারচার �চায়ঝ ক�য়বশ্ি ১৮ িুি দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। শ্কন্তু অন্ গচায়ের পচায়ি রকচানও একশ্ি শ্বলচাশ্ত আ�িচার িচারচা ররচাপয়ণর 
রক্য়রি ১০ িুি দূরত্বই রয়েষ্ট। 

পশ্রির্যচা –

এই গচায়ে জল রদওেচার রক্য়রি নজর রচাখয়ত হয়ব ররন গচােশ্ি অল্প হয়লও �চাশ্ি রিচাষয়ণ সক্� হে এবং রতক্ণ নচা গচায়ের উপর 
শ্দয়কর ২ ইশ্ঞ্ শুশ্কয়ে রচায়চ্ছ ততক্ণ আর জল শ্দয়ত রনই। আয়লচা, জচােগচা এবং পচাতচার পশ্র�চায়ণর উপর শ্নি্যর কয়র গচায়ে ররচাজ 
বচা সচাপ্তচাশ্হক শ্িশ্তিয়ত জল শ্দয়ত হে। য়দখয়ত হয়ব গচায়ে কখনই বচািশ্ত জল নচা রদওেচা হে। �চাশ্ি রবশ্ি কচাদচারুক্ত হয়ে রগয়ল গচাে 
�য়র ররয়ত পচায়র।

গচায়ে জল রসয়ির স�েই সচার প্য়েচাগ করচা সবয়িয়ে িচাল।  তয়ব অশ্তশ্রক্ত সচার প্য়েচাগ অয়নক স�ে গচায়ের ক্শ্ত করয়ত পচায়র। 
গচাে পুশ্িয়ে রদে, য়িষয়�ি গচােশ্ি �য়র রচাে। এই গচায়ের একচাশ্ধক সচার প্য়েচায়গর প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। এয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল 
হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত জচানুেচাশ্র-য়� �চায়স এই গচায়ে িুল আয়স। গচায়ে িল েচায়ক জুলচাই-য়সয়টেম্বর �চাস পর্যন্ত। য়�চািচা�ুশ্ি অগচাস্ট-অয়ক্টচাবর �চাস 
এই িল বচাজচায়র েচায়ক। ৫-৭ বেয়রই গচাে রেয়ক িল পচাওেচা রচাে। গচাে রেয়ক রপয়ি এই িল কচাঁিচা ও পচাকচা দুই অবস্চায়তই খচাওেচা 
রচাে। 

এই িল কচাঁিচা ও পচাকচা রচান্নচা কয়র বচা আিচার বচাশ্নয়ে খচাওেচা রচাে। এেচািচা আ�িচার িচািনীও রবি সুস্চাদু। এই িয়লর অসী� খচাদ্গুণ 
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রয়েয়ে। ১০০ গ্চা� শ্বলচাশ্ত আ�িচাে ৯০% জল, ৬৬ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, 
১৫ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ১.১ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.১ গ্চা� ি্চাি, ৫৫ শ্�শ্লগ্চা� 
ক্চালশ্সেচা�, ৩.৯ শ্�শ্লগ্চা� আেরন, ৮০০ �চাইয়ক্রচাগ্চা� ক্চায়রচাশ্িন, ১০২৮ 
শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – B, ৯২ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – C, ০.৬ শ্�শ্লগ্চা� অন্চান্ 
খশ্নজ পদচাে্য েচায়ক। এেচািচা এই িয়ল রয়েষ্ট পশ্র�চাণ রপকশ্িন জচাতীে 
িচাইবচার এবং অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট জচাতীে উপচাদচান েচায়ক।

এই িল রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র ওজন ক�চায়ত সহচােতচা কয়র। রয়ক্ত 
রকচায়লয়স্টরয়লর �চারিচা ক�চাে। শ্বলচাশ্ত আ�িচাে অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট জচাতীে 
উপচাদচান েচাকচাে এই িল বচাধ্যক্য়ক প্শ্তহত কয়র। রক্তচাল্পতচা দূর করচার 
পচািচাপচাশ্ি এই িল রয়ক্তর তঞ্ন ঘিচায়তও রবি কচার্যকর। �ুয়খর অরুশ্িিচাব 
দূর কয়র কু্ধচা বচািচাে শ্বলচাশ্ত আ�িচা।

তেরসূরি – www.tropical.theferns.info, www.botanicalgrowersnetwork.
net, www.bn.wikipedia.org
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আনচারস
পশ্রিে –

আনচারয়সর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Ananas comosus, এশ্ি Bromeliaceae 
রগচায়রির বীরুৎ রশ্রণীর একবীজপরিী বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ। 

আনচারস গচায়ের আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচা। সম্ভবত দশ্ক্ণ ব্রচাশ্জল 
ও প্চারচাগুয়ের �ধ্বত্যী রকচানও জচােগচা রেয়কই পৃশ্েবীর অন্চান্ অংয়ি 
শ্বস্তচারলচাি কয়র। কলম্বচাস এর নচা� শ্দয়েশ্েয়লন ‘Pina da indes’ অে্যচাৎ 
Pine of India, ১৫৪০ রিীস্টচায়ব্ পতু্যগীজয়দর বেচারচা দশ্ক্ণ িচারয়ত 
আনচারস গচাে ররচাপণ করচা হয়েশ্েল। ক্রয়� তচা িচারয়তর সব্যরি েশ্িয়ে 
পয়ি। পৃশ্েবীর আনচারস উৎপচাদনকচারী রদিগুশ্ল হল, শ্িশ্লপচাইনস্ , 
েচাইল্চাডে, য়কচাস্টচাশ্রকচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্ল, ব্রচাশ্জল, িচারত, নচাইয়জশ্রেচা, 
র�শ্সিয়কচা ও কলশ্ম্বেচা।

আনচারসয়ক িয়লর রচাজচা বচা ‘The King of Fruits’ বয়ল।  আনচারয়সর সয়ঙ্গ পচাইন গচায়ের Cone (িুল বচাকল)-এর শ্�ল েচাকচাে 
ইংয়রশ্জয়ত আনচারস Pineapple বয়ল। শ্হশ্ন্, গুজরচাশ্ি, �চারচাঠী, পচা্চাবী ও কন্নি িচাষচাে আনচারসয়ক আনচানস, তচাশ্�য়ল আনচাশ্স 
পচাঝচা� বচা পরচাশ্ঙ্গ েচালচাই, �চালচােলয়� কচাইেচা িচাক্চা, য়কচাঙ্কনীয়ত আনচাস বচা আয়ম্বচা, য়তয়লগুয়ত আনচাস পচাডুে, অস�ীেচাে আনচাবস, 
ওশ্িেচায়ত সচাপুশ্র বচা সুপুশ্র আনচাশ্সেচানচাস এবং বচাংলচাে আনচারস নচায়� পশ্রশ্িত।

আনচারস গচাে উচ্চতচাে ১-২শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। আনচারস গচায়ের কচাডেশ্ি খুবই রেচাি। কচায়ডের র�চািচা অংিশ্ি �চাশ্ির �য়ধ্ েচায়ক। 
�চাশ্ির উপয়রর অংিশ্ি সরু হে। কচাডেশ্ি ৫০ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা এবং ৮ রসশ্� র�চািচা গদচাকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল কচায়ডের উপর 
ঘনসশ্ন্নশ্বষ্ট হয়ে সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচাকচার জন্ কচাডেশ্ি রদখচা রচাে নচা। কচাডেশ্ি িয়লর �চাঝখচান শ্দয়ে বশ্ধ্যত হয়ে িয়লর উপর পর্যন্ত 
রপঁেে। আনচারস গচায়ের পচাতচা অবৃন্তক, লম্বচা। কলচার �য়তচা কচাডেয়বষ্টক, পুরু পচাতচাে সচাদচা পচাউডচায়রর �য়তচা প্য়লপ েচায়ক। পচাতচার 
শ্কনচারচা রবকচায়নচা কচাঁিচারুক্ত। অগ্িচাগ সঁূিচায়লচা। শ্নয়ির পচাতচাগুশ্ল রেচাি হে, উপয়রর পচাতচাগুশ্ল লম্বচাে ১ শ্�িচার এবং িওিচাে ৪ রসশ্� 
পর্যন্ত হয়ত পচায়র। �চাঝখচায়নর পচাতচা রসচাজচা কলচা পচাতচার সশ্জ্ত েচায়ক। িুল আসচার আয়গ পচাতচার �চাঝখচান শ্দয়ে লচাল িুল রবশ্রয়ে 
আয়স। প্শ্তশ্ি িুল লচাল, হলুদ বচা সবুজ পুষ্পপয়রির সয়ঙ্গ রুক্ত হয়ে েচায়ক। গচায়ে ৭০-৮০শ্ি পচাতচা েচায়ক। কচায়ডের অগ্স্ িচাজক 
কলচা (Meristem) রেয়ক �্রীদডেশ্ি পচাতচাগুশ্লর �চাঝখচান রেয়ক রবশ্রয়ে আয়স। �্রীদয়ডের উপর ২০০শ্ির �য়তচা িুল েচায়ক। 
িুলশ্ি ৩শ্ি বৃশ্ত, ৩শ্ি পচাপশ্ি, ৬শ্ি পুংয়কির ও ৩শ্ি গি্যয়কির শ্নয়ে গশ্ঠত। িুয়লর স�স্ত অংি রসচায়লচা। পুষ্পপরি বশ্ধ্যত হয়ে 
�্রীদয়ডের রগচািচা রেয়ক ৩-৪ সপ্তচাহ ধয়র fruilletsগুশ্ল বৃশ্দ্ধ পচাে। একশ্ি স্ত্রি িুল রেয়ক একশ্িই িল উৎপন্ন হে। িলগুশ্ল 
পচািচাপচাশ্ি রুক্ত হয়ে রসচায়লচা র�চািচাকৃশ্তর ররৌশ্গক িলশ্ি সৃশ্ষ্ট হে। আনচারচাস িয়লর স�স্ত অংি পুষ্পপরি, গি্যয়কির পচািচাপচাশ্ি 
বশ্ধ্যত হয়ে শ্�শ্লত হয়ে ররৌশ্গক Compaed িলশ্ির সৃশ্ষ্ট হে। িয়লর গচায়ে অয়নকগুশ্ল উঁিু ও খচাঁজকচািচা রিচাখ েচায়ক। িয়লর �ধ্ 
শ্দয়ে �্রীদডেশ্ি বশ্ধ্যত হয়ে একশ্ি �চারি পচাতচা শ্নয়ে িয়লর �চােচাে �ু্রকুয়ির আকচার নতশ্র কয়র। আনচারস গচায়ে দুই ধরয়নর �ূল 
রদখচা রচাে। গচাে লচাগচায়নচার শ্কেু শ্দয়নর �য়ধ্ প্চােশ্�ক �ূলশ্ি �য়র রচাে। এরপর অস্চাশ্নক �ূলগুশ্ল রবর হে। এই �ূলগুশ্ল �চাশ্ির 
শ্নয়ি ১-২ শ্�িচার গিীর পর্যন্ত শ্বসৃ্তত েচাকয়ত পচায়র এবং �ূলত্রি গঠন কয়র গচােয়ক �চাশ্ির সয়ঙ্গ িক্তিচায়ব ধয়র রচাখয়ত সচাহচার্ 
কয়র। আনচারয়সর িয়লর শ্নি রেয়ক একচাশ্ধক িচাখচা রবর হে। এগুশ্লয়ক শ্স্প (Slip) বয়ল। এেচািচা আনচারস গচায়ের �চাশ্ি সংলগ্ন 
কচাডে রেয়ক রর িচাখচাগুশ্ল রবর হে তচায়ক সচাকচার (Sucker) বয়ল। Slip ও Sucker গুশ্ল রেয়ক এই গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। 

আনচারয়সর উৎপচাদয়ন তচাপ�চারিচার িূশ্�কচা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। আনচারস িচায়ষর উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ৩২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস (শ্দয়ন) এবং 
২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস (রচায়ত)। এই তচাপ�চারিচার সচা�চান্ রহরয়ির ঘিয়ল উৎপচাদন কয়� রচাে। 

সচারচা বের ধয়র উপরুক্ত স�বশ্ণ্টত বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত জচােগচা, য়রখচানকচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ১০০-১৫০ রসশ্�র রবশ্ি রসখচায়ন আনচারস িচাল 
হে। সূয়র্যর প্খর শ্করণ বচা তচাপ�চারিচা ৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর উপয়র েচাকয়ল িয়লর প্িুর ক্শ্ত হে। স�ুদ্তল রেয়ক ১০০০শ্�িচার 
উচ্চতচাে আনচারস জন্চাে।

সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই আনচারস িচাষ হয়ত পচায়র। তয়ব উপরুক্ত শ্নকচািী রুক্ত ১ শ্�িচার গিীর অল্প রদচাঁেচাি বচা বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি 
রচার অম্ল ও ক্চায়রর �চারিচা ৪.৫-৫.৬ PH, রত�ন �চাশ্ি আনচারস িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচা আনচারস গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা রচাে। তয়ব বীজ নতশ্র করচার জন্ রসয়ক্য়রি হচাত শ্দয়ে পরচাগসংয়রচাগ কয়র পরচাগশ্�লন 
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ঘিচায়ত হয়ব। এরিয়ল বীজ উৎপন্ন হয়ত পচায়র এবং রসই বীজ রেয়ক িচারচা 
নতশ্র সম্ভব হে। তয়ব এই িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ত এবং পয়র তচা রেয়ক 
িল রপয়ত অয়নক স�ে লচায়গ। 

এইজন্ আনচারস িচাষ িয়লর �ূলত �ুকুি বচা crown, Sucker শ্কংবচা Slip 
ররচাপণ কয়র করচা হয়ে েচায়ক। Sucker য়েয়ক নতশ্র গচায়ে িল আসয়ত সবয়িয়ে 
ক�, ১৬-১৭ �চাস স�ে লচায়গ। ১৯-২০ �চাস লচায়গ Slip-এর রক্য়রি এবং িল 
রপয়ত সব রেয়ক রবশ্ি স�ে লচায়গ crown–এর গচায়ে। প্চাে ২২-২৫ �চাস।  

বত্য�চায়ন রবি শ্কেু আধুশ্নক নচাস্যচারীয়ত বচা সরকচাশ্র কৃশ্ষ গয়বষণচাগচায়র শ্িসু্ 
কচালিচায়রর িচারচাও পচাওেচা রচায়চ্ছ। তয়ব এই িচারচা ও Crown-এর িচারচার 
উৎপচাদন ও গুণ�চায়ন শ্বয়িষ রকচানও পচাে্যক্ হে নচা।  তয়ব বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত 
রখন অয়নক িচারচার প্য়েচাজন হয়ল শ্িসু্ কচালিচায়রর িচারচা ররচাপণ করচা েচায়ক। 

বষ্যচার আসচার স�য়ের উপর শ্নি্যর কয়র শ্বশ্িন্ন জচােগচাে শ্বশ্িন্ন স�ে িচারচা 
ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। তয়ব িচাল রসয়ির ব্বস্চা েচাকয়ল বেয়রর রর রকচানও 
স�ে আনচারয়সর িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র।  

জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ িচাষ শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল রক্চা কয়র জশ্� নতশ্র করয়ত হে। জশ্�য়ত িচাষ শ্দয়ে জশ্�র উপরুক্ত ঢচাল রক্চা 
কয়র জশ্� নতশ্র করচার কচায়জ শ্বয়িষ নজর শ্দয়ত হে। এরপর রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি রকয়ি উঁিু উঁিু সচাশ্রগুশ্ল নতশ্র করচা হে। দুশ্ি 
সচাশ্রর �চায়ঝ ৬০-৯০ রসশ্� দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। সচাশ্রগুশ্ল সব স�ে জশ্�র ঢচাল অনুরচােী কচািয়ত হে। দুশ্ি সচাশ্র �চায়ঝর 
নচালচাগুশ্ল শ্দয়ে রচায়ত জল বচা রসি রদওেচা রচাে এবং জশ্�য়ত েচাকচা বৃশ্ষ্টর জল বচা অশ্তশ্রক্ত জল রবশ্রয়ে ররয়ত পচায়র রসশ্দয়ক নজর 
রচাখয়ত হে। খুব ঘনিচায়ব িচাষ করচা হয়ল রহক্টয়র ৬৩ হচাজচার ৪০০শ্ি িচারচার প্য়েচাজন হে। য়সখচায়ন গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব ২২.৫ 
রসশ্� এবং সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৬০-৭৫ রসশ্�। নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল এিচায়ব ররচাপণ খুবই উপয়রচাগী। তয়ব গর� ও 
আদ্্য আবহচাওেচা রুক্ত অঞ্য়ল আনচারস ররচাপয়ণ গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব ২৫ রসশ্� এবং সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৬০-৯০ রসশ্� 
বজচাে রচাখয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচাে। য়বশ্ি বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত উব্যর জশ্�য়ত পচাতলচািচায়ব একিুু য়বশ্ি দূরয়ত্ব িচারচা ররচাপণ করয়ল 
(উতির-পূব্য িচারয়ত) প্শ্ত রহক্টয়র ৩১ হচাজচার িচারচার প্য়েচাজন হে।

পশ্রির্যচা –

সচাধচারণত বৃশ্ষ্ট উপর শ্নি্যর কয়রই আনচারয়সর িচাষ করচা হে। গরয়�র স�ে শুষ্ জশ্�য়ত রসি প্য়েচায়গর �চাধ্য়� সচারচা বের িসল 
উৎপচাদন সম্ভব। এয়ক্য়রি ২০-২৫ শ্দন অন্তর রসি শ্দয়ে িয়লর আকচার ও ওজনও বৃশ্দ্ধ করচা রচাে। তয়ব প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর 
পর রসি শ্দয়ত হে। 

শ্বশ্িন্ন স্চায়ন জশ্�র উব্যরতচা অনুরচােী সচার প্য়েচায়গর �চারিচা শ্বশ্িন্ন হে। নচাইয়রেচায়জন সচায়রর উপর িয়লর আকচার ও উৎপচাদন শ্নি্যর 
কয়র। গচাে প্শ্ত বেয়র ১২ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৪ গ্চা� িসিরচাস রপয়ন্টচাসিচাইড ও ১২ গ্চা� পিচাশ্সেচা� সুপচার-অসিচাইড প্য়েচাগ করচা 
হে। আ�চায়দর রচায়জ্ নচাইয়রেচায়জন ১২-১৬ রকশ্জ, িসিরচাস রপয়ন্টচাসিচাইড ২-৪ রকশ্জ এবং পিচাশ্সেচা� সুপচার-অসিচাইড ১০-১২ রকশ্জ 
রদওেচা হে। প্ে�বচার িচারচা ররচাপয়ণর ২ �চাস পর প্ে� শ্কশ্স্তয়ত নচাইরেয়জন প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। শ্বেতীে শ্কশ্স্তয়ত এই সচার 
প্য়েচাগ করচা হে ১২ �চাস পর। তয়ব িসিরচাস রপয়ন্টচাসিচাইড ও পিচাশ্সেচা� সুপচার-অসিচাইড একই সয়ঙ্গ িচারচা ররচাপয়ণর স�ে রদওেচা 
হে। বৃশ্ষ্ট স�ে সচার প্য়েচাগ করয়ল রসি শ্দয়ত লচায়গ নচা। এেচািচা প্য়েচাজন অনুরচােী শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত আনচারস গচায়ে ইউশ্রেচা, 
�্চাগয়নশ্সেচা� সচালয়িি, শ্জঙ্ক সচালয়িি ও পিচাশ্সেচা� নচাইয়রেি প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

আনচারস গচায়ের রগচািচার িচারপচায়ি রকচাদচাল বচা শ্নিচানীর সচাহচায়র্ কুশ্পয়ে বেয়র িচারবচার �চাশ্ি আলগচা কয়র গচায়ের রগচািচাে �চাশ্ি শ্দয়ে 
পশ্রির্যচা করয়ত হে। দুশ্ির রবশ্ি Sucker তুয়ল রিয়ল পয়রর বের Crown –এর পশ্রির্যচা করচা দরকচার। এইিচায়ব করয়ল আগচােচা 
দ�য়নর পচািচাপচাশ্ি গচায়েরও পশ্রির্যচা হয়ে রচাে।  এেচািচা প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ২ রকশ্জ Diuron বচা ২ রকশ্জ Diuron  ও 
Bromacil-এর শ্�শ্রণ প্য়েচাগ কয়রও আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র।

শ্বশ্িন্ন হরয়�চান রর�ন ন্চািেচাশ্লন অ্চাশ্সশ্িক আশ্সড ( ২০০-৩০০ PPM) ২-৩ �চাস অন্তর গচায়ে িল ধরচার পর রপ্ করয়ল িয়লর 
আকচার ১৫-২০% বৃশ্দ্ধ পচাে। সচারচা বের িয়লর উৎপচাদন বজচাে রচাখচার জন্ ২০ গ্চা� ক্চালশ্সেচা� কচাব্যচাইড বচা ০.২৫ শ্�শ্লশ্লিচার 
ইেচায়রল প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল তচা িুল আসচার পয়ক্ সহচােক হে। সম্প্রশ্ত একসয়ঙ্গ সব িল পচাকচায়নচার জন্ বচা 
Sucker-এর িচাখগুশ্ল িীঘ্র িুল আনচার জন্ Ethephone প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। এরিয়ল িসল রতচালচার খরি ক�চায়নচা রচাে 
এবং সশ্ঠক স�য়ে আনচারস বচাজচারজচাত করচা রচাে। 
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গচায়ের রগচািচাে শুকয়নচা খি বচা কচায়লচা প্লচাশ্স্টক শ্বশ্েয়ে শ্দয়ল �চাশ্ির 
আদ্্যতচা সংরক্য়ণর পচািচাপচাশ্ি আগচােচাও দ�ন করচা রচাে। এেচািচা িলগুশ্ল 
ঢচাকচা সম্ভব হয়ল পচাশ্খর হচাত রেয়ক বচা ররচায়দ ঝলয়স রচাওেচা ররচায়গর হচাত 
রেয়ক রসগুশ্লয়ক রক্চা করচা সম্ভব। 

আনচারস গচায়ে শ্বশ্িন্ন ধরয়নর ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। 
সব রেয়ক �চারচাত্ক ররচাগ হল, পচাতচা খয়স রচাওেচা বচা পচাতচা ঝুয়ল রচাওেচা।  
Wilt disease নচা�ক ররচাগশ্ি শ্�শ্লবচায়গর আক্র�য়ণ হে। এেচািচা 
ব্চাকয়িশ্রেচা ও েরিচাকঘশ্িত (Phytophthora cinnamon ও 
Phytophthora parasitica) কচারয়ণ আনচারস গচায়ে শ্বশ্িন্ন ররচাগ রদখচা 
রচাে। তয়ব আনচারস গচায়ে সবয়িয়ে �চারচাত্ক ররচাগ হল, েরিচাকঘশ্িত 
কচারয়ণ হওেচা Heart rot ররচাগ। য়িজচা জচােগচার িচারচাগচায়ে এই ররচাগ 
রদখচা রচাে। এই ররচাগ প্শ্তহত করচা খুব কশ্ঠন। তয়ব ররচাপয়ণর আয়গ 
িচারচাগুশ্লয়ক Bordeaux mixture নচা�ক েরিচাকনচািয়ক শ্িশ্জয়ে শ্নয়ল 
এই ররচাগ আক্র�য়ণর সম্ভচাবনচা ক� েচায়ক। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

ররচাপয়ণর ১২-১৫ �চাস পর আনচারস গচায়ে িুল আয়স। িল পশ্রণত হয়ত আরও ৪-৫ �চাস স�ে লচায়গ। অে্যচাৎ গচাে ররচাপয়ণর ১৬-২০ 
�চাস পর রেয়কই পশ্রণত আনচারস উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে। তয়ব গচায়ের জচাত অনুরচােী, এয়ক্য়রি তচারত�্ ঘিয়ত পচায়র। য়রয়হতু 
জশ্�র সব গচায়ে একই সয়ঙ্গ িুল আয়স নচা, তচাই িসল সংগ্হ করয়ত কয়েক �চাস স�ে রলয়গ রচাে। সচাধচারণত র�-অগচাস্ট �চায়স 
িসল রতচালচার স�ে। রশ্দও এরপরও শ্কেু িলন রতচালচা হে। প্শ্ত একর জশ্� রেয়ক গয়ি ৭-১২ িন আনচারস পচাওেচা রচাে। 

িচারয়ত আনচারস একশ্ি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য অে্যতনশ্তক িসল। এর স্চাদ ও সুগয়ন্র কচারয়ণ পৃশ্েবীর সব রদয়িই এই িল স�চাদৃত 
হয়েয়ে। পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল গত ১০০ বের ধয়র বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব আনচারয়সর িচাষ হয়ে আসয়ে। আজ পৃশ্েবীর অন্রিও 
বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব আনচারয়সর িচাষ হয়চ্ছ। ১৯৫২-৫৩ সচায়ল পৃশ্েবীয়ত র�চাি ১৫ লক্ িন আনচারস উৎপচাদন হয়েশ্েল। ২০১৪ সচায়ল 
সচারচা পৃশ্েবীর উৎপচাদন শ্েল ২৫.৪ শ্�শ্লেন িন।

িচারয়তর আসচা�, য়�ঘচালে, শ্রিপুরচা, শ্�য়জচারচা�, পশ্চি�বঙ্গ, অন্ধ্রপ্য়দি, ওশ্িিচা, শ্বহচার এবং উতিরপ্য়দয়ি আনচারস িচাষ হে। উৎপচাদয়নর 
শ্দক রেয়ক িচারয়তর রচাজ্গুশ্লর �য়ধ্ পশ্চি�বঙ্গ প্ে�স্চায়ন। দচাশ্জ্যশ্লং, জলপচাইগুশ্ি, শ্দনচাজপুর ও রকচািশ্বহচায়র ১১.৫ হচাজচার রহক্টর 
জশ্�য়ত আনচারস িচাষ হে, উৎপচাদন ২৫ হচাজচার র�শ্রেক িন। অন্শ্দয়ক আসচায়� ১৪.১ হচাজচার রহক্টর জশ্�য়ত আনচারস িচাষ হয়লও 
উৎপচাদন ১৫.৬ হচাজচার র�শ্রেক িন।

িসল রতচালচার পর আনচারস গচায়ের পশ্রণত িচাখচাগুশ্লয়ত িুল আয়স। এগুশ্লর সশ্ঠক পশ্রির্যচা করয়ল একই জশ্� রেয়ক ৩-৪ বের 
ধয়র িসল পচাওেচা ররয়ত পচায়র।  প্শ্ত বের িসল উৎপচাদন ও িয়লর আকচার রেচাি হয়ত েচায়ক। য়িয়ষ জশ্� রেয়ক স�স্ত গচাে 
রকয়ি জশ্� পশ্রস্চার কয়র নতুন কয়র িচায়ষর প্স্তুশ্ত শ্নয়ত হে। 

িসল রতচালচার পর তচার আকচার অনুরচােী বচােচাই কয়র �ুকুি সয়�ত সচাশ্জয়ে রচাখচা হে। য়কচানও সংরক্য়ণর ব্বস্চা েচািচাই ১০-১৫ 
শ্দয়নর �য়ধ্ স্চানীে বচাজচায়র শ্বশ্ক্রর জন্ পচাশ্ঠয়ে রদওেচা হে। তয়ব আনচারসয়ক ২০ শ্দন ধয়র সংরক্ণ করয়ত হয়ল ১০-১৩ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ও ৮০-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে রচাখয়ত হে। এরপর উপরুক্তিচায়ব প্চাশ্ডং কয়র খি বচা কচাগয়জর র�চািয়ক 
রবঁয়ধ বচায়সি বচা ঝুশ্িয়ত কয়র দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। বচাতচানুকূল পশ্রবহণ ব্বস্চার �চাধ্য়� এিচায়ব আনচারস শ্বয়দয়িও রিতচাশ্ন 
করচা সম্ভব।

রখচাসচা েচাশ্িয়ে রিচাখ বচাদ শ্দয়ে পচাকচা আনচারস িল শ্হসচায়ব লবণ শ্দয়ে বচা শুধু খচাওেচা হে। ১০০ গ্চা� পচাকচা আনচারয়স ২১৮ শ্কয়লচা 
ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৮৬ গ্চা� জল, ০.৫ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.২ গ্চা� শ্লশ্পড, ১৩.৫ গ্চা� িক্যরচা ও ০.৩ গ্চা� িচাইবচার েচায়ক।  এই পশ্র�চাণ 
আনচারয়স ক্চালশ্সেচা� ১৮ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন ০.৩ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাগয়নশ্সেচা� ১২ শ্�শ্লগ্চা�, পিচাশ্সেচা� ৯৮ শ্�শ্লগ্চা� ও ১ শ্�শ্লগ্চা� 
রসচাশ্ডেচা� েচায়ক।  এেচািচা এয়ত ১০ শ্�শ্লগ্চা� অ্চাসকরশ্বক আশ্সড, ০.০৯ শ্�শ্লগ্চা� শ্েেচাশ্�ন, ০.০৪ শ্�শ্লগ্চা� রচাইয়বচা্্চাশ্িন, ০.২৪ 
শ্�শ্লগ্চা� শ্নেচাশ্সন ও শ্িিচাশ্�ন A  ৫৩ IU েচায়ক। 

িল েচািচাও আনচারস িচািনী, জুস, য়জশ্ল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। আনচারয়সর জুস ও িয়লর িুকয়রচা শ্িনজচাত করচা রচাে। তচাই খচাদ্ 
প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প ইদচানীং এর ব্বহচার অশ্ত�চারিচাে বচািয়ে। আনচারস রেয়ক নতশ্র শ্সরচাপ সচারচা পৃশ্েবীয়ত ব্বহৃত হে। আনচারয়সর 
েচাল রেয়ক রর জুস পচাওেচা রচাে তচা শ্িশ্নগচার ও �দ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 
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গচা বশ্� কচািচায়ত, গলচার ঘচা সচারচায়ত আনচারয়সর রস শ্দয়ে কুলকুশ্ি করয়ল 
রবি উপকচার পচাওেচা রচাে। ৩ শ্দন কশ্ি িয়লর িচাঁস রখয়ল তচা গি্যপচাত 
ঘিচায়ত পচায়র। পচাতচার রস কৃশ্� নচাি করয়ত, �শ্হলচায়দর বন্ ঋতু্চাব িচালু 
করয়ত ও রপি পশ্রষ্চার রচাখয়ত ব্বহৃত হে।

আশ্ফ্কচাে আনচারয়সর কশ্িপচাতচা ও পুষ্প�্রী তরকচাশ্র শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়র 
খচাওেচার িল রয়েয়ে।  

িচািকচা আনচারয়স Bromelain নচায়� উৎয়সিক েচাকচাে তচা রচান্নচার কচায়জ 
(�চাংস নর� করয়ত), হজয়� সচাহচার্ কয়র, আঘচাতজশ্নত র্রিণচা ও রিচালচা 
ক�চায়ত ব্বহৃত হে। 

আনচারস গচায়ের পচাতচা রেয়ক িক্ত সচাদচা শ্সয়ল্র �য়তচা সুয়তচা পচাওেচা রচাে। 
রচা একস�ে দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচার উপজচাশ্তয়দর প্ধচায়নর িুশ্প নতশ্র ও জুয়তচা 
রসলচাইয়ের কচায়জ ব্বহচার করচা হত।  

আনচারয়সর জুয়সর সয়ঙ্গ বচাশ্ল শ্�শ্িয়ে েুশ্র ও কৃশ্ষ র্রিপচাশ্ত ধচার রদওেচা 
রচাে। পচাকচা আনচারস রঘচািচার খচাবচার শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে।  এেচািচা ঘর সচাজচায়নচার সচা�গ্ী নতশ্রয়ত আনচারয়সর গচাে ও িল দুই 
ব্বহৃত হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

আ�চায়দর রচায়জ্র অশ্ধকচাংি রজলচায়তই ক�-য়বশ্ি রদিী জচায়তর (পচাতচাে রবশ্ি কচাঁিচা েচায়ক ও িয়লর আকচার রেচাি)  আনচারয়সর 
িচাষ হে। তয়ব উতিরবয়ঙ্গর রজলচাগুশ্লয়ত বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত উন্নত পদ্ধশ্তয়ত �সৃণ পচাতচারুক্ত অয়পক্চাকৃত বি �চায়পর আনচারয়সর 
িচাষ হয়চ্ছ।  আনচারয়সর এ�ন শ্কেু উয়লেখয়রচাগ্ জচাত হল, Kew, Giant Kew, Charlotte Rothchild, Queen, Mauritius, 
Jaldhup and Lakhat, এেচািচা স্চানীে জচায়তর আনচারয়সর �য়ধ্ ইদচানীং Haricharanvita-র িচাষ হয়চ্ছ।

তে্সূরি – wikipidea, www.agrifarming.in, www.fruitpidea.com, http://www.kew.org/science
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জচা�রুল
পশ্রিে –

জচা�রুল এর নবজ্চাশ্নক নচা� Syzygium samarangense, 
এশ্ি Myrtaceae পশ্রবচায়রর Syzygium গয়ণর অন্তিু্যক্ত 
িয়লর গচাে।

জচা�রুল ক্রচান্তীে ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর গচাে। �ূলত 
দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে এই গচাে রবশ্ি রদখচা রচাে। িচারত, বচাংলচায়দি, 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্ , সচায়�চােচা, শ্রীলঙ্কচা, েচাইল্চাডে ইত্চাশ্দ 
রদয়ি জচা�রুল গচাে জন্চাে। 

ইংয়রশ্জয়ত জচা�রুলয়ক Champoo (েচাই িচাষচা রেয়ক এয়সয়ে) 
বয়ল। এেচািচা এই িলশ্ি Wax Apple, Wax Jambu, Java 
Apple, Rose Apple, Bell Fruit, Jambu, Malabar Plum 
ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন নচায়�ও পশ্রশ্িত। 

বচাংলচাে এই িলয়ক জচা�রুল বলচা হয়ে। অয়নয়ক অবি্ 
জচা�রুলয়ক সচাদচা জচা�ও বয়ল েচায়কন। জচা�রুল গচায়ের উচ্চতচা প্চাে ২০-২৪ িুি বচা তচার রবশ্িও হয়ত পচায়র। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল 
লম্বচাে ৭-৮ ইশ্ঞ্ এবং িওিচাে ২ ইশ্ঞ্ হে। 

ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর গচাে হওেচাে জচা�রুল গচায়ের জন্ িচাল তচাপ�চারিচার প্য়েচাজন হে। ২৫-৩২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা 
জচা�রুল গচায়ের জন্ উপয়রচাগী। গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধ এবং উন্নত গুণ�চায়নর রবশ্ি িলন রপয়ত হয়ল পর্যচাপ্ত জয়লর অেবচা রয়েষ্ট বৃশ্ষ্টর 
দরকচার হে।

অল্প অম্ল বচা অল্প ক্চার রুক্ত কচাদচা শ্�শ্শ্রত রবয়ল �চাশ্ি জচা�রুল িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। উপকূল অঞ্য়লর সচা�চান্ ক্চার রুক্ত কচাদচা 
�চাশ্িয়ত িয়লর গুণ�চান িচাল হে। সচারচা বের ধয়র �চাশ্ির আদ্্যতচা বজচাে রচাখয়ত হে, তয়ব ররন কখনই জল জয়� নচা েচায়ক রসশ্দয়কও 
লক্্ রচাখচা প্য়েচাজন। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব রর রকচানও জশ্�য়ত জচা�রুল িচায়ষর জন্ অবি্ই �চাশ্ি পরীক্চা কয়র শ্নয়ত হয়ব। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচা জচা�রুল গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। তয়ব অশ্ধকচাংি রক্য়রি কচাশ্িং বচা গুশ্িকল� কয়র জচা�রুল গচায়ের কৃশ্রি� 
প্সচারণ করচা হয়ে েচায়ক।

জশ্�য়ত িচারচাগচাে ররচাপয়ণর আয়গ িচাল কয়র জশ্� নতশ্র কয়র শ্নয়ত হয়ব। য়দখয়ত হয়ব, জশ্�য়ত ররন রকচানও আগচােচা বচা নুশ্ি-পচাের 
জচাতীে অন্ রকচানও অবচাশ্ঞ্ছত শ্জশ্নস নচা েচায়ক। এরপর রেচারেিচায়ব গত্য কয়র তচায়ত িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপণ করয়ত হে। এস�ে 
িচারচাগুশ্লয়ত রসি শ্দয়ত হে। য়রচাপয়ণর স�ে সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৭-৮ শ্�িচার এবং গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব ৫-৬ শ্�িচার। এই 
শ্নেয়� ররচাপণ করয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২৫০-৩২৫শ্ি গচাে েচাকয়ত পচায়র।

পশ্রির্যচা –

জচা�রুল গচায়ের বৃশ্দ্ধর স�ে রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণর জয়লর প্য়েচাজন হে। �চাশ্ির আদ্্যতচা সব স�ে বজচাে েচাকচা জরুশ্র। এরজন্ গচায়ের 
নীয়ি �চালশ্িং পদ্ধশ্ত ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। রশ্দ এয়ক্য়রি প্কৃশ্তক পদচাে্য রর�ন, খি, শুকয়নচা পচাতচা ইত্চাশ্দ ব্বহচার করচা হে 
তচাহয়ল পরবত্যীকচায়ল তচা পয়ি শ্গয়ে নজবসচার শ্হসচায়বও কচাজ করয়ত পচায়র। তয়ব গচায়ের রগচািচাে ররন জল নচা জয়�। শ্বয়িষ কয়র 
গচায়ের বৃশ্দ্ধর স�েয়তচা নেই। তয়ব এই িচায়ষর Drip irrigation পদ্ধশ্তর ব্বহচার খুব উপয়রচাগী হয়ত পচায়র। তয়ব জচা�রুল গচায়ে 
কতশ্দন অন্তর রসি শ্দয়ত হয়ব তচা শ্নি্যর কয়র আবহচাওেচা ও �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র রচাখচার ক্�তচার উপর। 

সচাধচারণত গচায়ের বেস রখন ৭ বের হয়ে রচাে, তখন গচাে প্শ্ত ১৩০০-১৬০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস রপয়ন্টচাসিচাইড(P2O5) 
এবং K2O শ্দয়ত হে। বেয়র প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২.৫-৩.৫ রকশ্জ ইউশ্রেচা ১৫-২০ িন নজবসচায়রর (FYM) সয়ঙ্গ প্য়েচাগ করচা 
উশ্িত। প্ে�বচার সচার প্য়েচাগ করয়ত হে ররচাপয়ণর জন্ জশ্�য়ত গত্য করচার স�ে। বচাশ্ক সচার রসি রদওেচার আয়গ শ্দয়ত হে। বচাশ্ল 
�চাশ্ির রক্য়রি জচা�রুল গচায়ে অল্প পশ্র�চাণ সচার ক� স�য়ের ব্বধচায়ন রদওেচা উশ্িত। আবচার কচাদচা�চাশ্ির জচা�রুল গচায়ে খুব ক� 
রচাসচােশ্নক সচায়রর প্য়েচাজন হে। 
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হচায়তর সচাহচায়র্ গচায়ের রগচািচার আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। �চালশ্িং 
পদ্ধশ্ত ব্বহচায়রও আগচােচা দ�ন হয়ে েচায়ক। 

জচা�রুল গচায়ের উচ্চতচা শ্নশ্দ্যষ্ট (৪-৫ শ্�িচার) কয়র রচাখয়ত ডচাল েচাঁিচাই 
অত্ন্ত জরুশ্র। সচাধচারণত িসল রতচালচার পয়র বচা িল উৎপচাদয়নর 
আয়গ আয়গ এই ডচাল েচাঁিচাই করচা হে। সচাধচারণত বচাগচায়ন উৎপচাদয়নর 
স�ে কখন শ্নধ্যচারণ করচা হয়চ্ছ, �চাশ্ির ধরন রক�ন বচা �রসু�, এই 
স�স্ত শ্বষয়ের উপর ডচাল েচাঁিচাইয়ের সচাে্যকতচা শ্নি্যর কয়র।

ররচাপয়ণর পয়র অে্যচাৎ শুরুর শ্দয়ক জচা�রুয়লর সয়ঙ্গ সচােী িসয়লর িচাষ 
কয়র বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষ রুক্ত কৃষয়করচা শ্কেু বচািশ্ত আে করয়ত 
পচায়রন। এয়ক্য়রি শ্কেু সবশ্জ বচা অকচাষ্ল কচাডে রুক্ত গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত 
পচায়র। 

বচাগচান কয়র বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব জচা�রুল িচায়ষর স�ে ররচাগয়পচাকচার শ্নে্রিণ 
অত্ন্ত জরুশ্র। রশ্দ এই গচায়ে �চারচাত্ক ররচাগ বচা রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ খুব ক�। জচা�রুল গচায়ে Root rot এবং Mushroom 
root rot নচা�ক ররচাগ রদখচা রচাে। স্চানী উদ্চান প্শ্তপচালন দিতয়রর পরচা�ি্য র�য়ন এইসব ররচাগয়পচাকচার শ্নে্রিণ করচা উশ্িত। তয়ব 
রপচাকচার কচা�ি বচা সূয়র্যর আয়লচাে িল পুয়ি রচাওেচা রুখয়ত অয়নক কৃষক কচাগয়জর ব্চায়গর সচাহচায়র্ িল �ুয়ি রচাখয়েন।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত ররচাপয়ণর ৩-৫ বের জচা�রুল গচায়ে িল আসয়ত শুরু কয়র। তয়ব তচা জচায়তর উপর অয়নকিচাই শ্নি্যরিীল। গচাে রেয়ক 
হচাত শ্দয়েই িল সংগ্হ করচা িচাল। য়রয়হতু জচা�রুল খুব দ্রুত পিনিীল, তচাই িল পচাকয়ত শুরু করয়ল রত তচািচাতচাশ্ি সম্ভব তচা 
গচাে রেয়ক রপয়ি শ্নয়ত হে। 

রকচান জচায়তর জচা�রুল িচাষ করচা হয়েয়ে, �চাশ্ির ধরন, য়সি এবং আবহচাওেচা বচা িচাষ পদ্ধশ্তর উপর িলন শ্নি্যর কয়র। সচাধচারণত 
জচা�রুল গচাে ৩০ বেয়রর রবশ্স স�ে ধয়র িল রদে। একশ্ি পুণ্যবেস্ জচা�রুল গচাে রেয়ক গয়ি ৬০০-৭০০শ্ি িল পচাওেচা ররয়ত 
পচায়র। গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়বই এই সুস্চাদু িলশ্ি খচাওেচা হে।

িল শ্হসচায়ব জচা�রুল রবি পুশ্ষ্টগুণ সম্পন্ন। ১০০ গ্চা� জচা�রুয়ল ২৫ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, য়প্চাশ্িন ০.৬০ গ্চা�, কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি ৫.৭০ 
গ্চা� ও ি্চাি ০.৩০ গ্চা� েচায়ক। এেচািচা শ্েেচাশ্�ন (শ্িিচাশ্�ন B1) ০.০২০ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন B2 - ০.০৩০ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন B3 
- ০.৮০০ শ্�শ্লগ্চা� এবং শ্িিচাশ্�ন C - ২২.৩ শ্�শ্লগ্চা� রয়েয়ে। পচািচাপচাশ্ি এই পশ্র�চাণ জচা�রুয়ল ক্চালশ্সেচা� ২৯ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন 
০.০৭ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাগয়নশ্সেচা� ৫ শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস ৮ শ্�শ্লগ্চা�, পিচাশ্িেচা� ১২৩ শ্�শ্লগ্চা� এবং ০.০৬ শ্�শ্লগ্চা� শ্জঙ্ক পচাওেচা 
রচাে।

এ�ন পুশ্ষ্টগুয়ণর কচারয়ণ এই িল আ�চায়দর স্চায়স্্র পয়ক্ খুব উপকচারী। জচা�রুয়ল হজ�িশ্ক্ত বচািচাে ও রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর করয়ত 
সচাহচার্ কয়র। এই িল রখয়ল হৃদয়রচায়গর সম্ভচাবনচা কয়�। জচা�রুয়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন- C েচাকচাে িরীয়রর ররচাগ প্শ্তয়রচাধ 
িশ্ক্তয়ক বৃশ্দ্ধ কয়র। কয়েক ধরয়নর ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ জচা�রুল খুব উপকচারী। প্শ্তশ্দন জচা�রুয়লর রস রখয়ল শ্লিচার ও শ্কডশ্ন 
িচাল েচায়ক। এই গচায়ের েচাল ডচােচায়বশ্িস প্শ্তয়রচায়ধও সক্�। য়িচায়খর শ্নয়ির কচায়লচা দচাগ দূর করয়তও জচা�রুয়লর ইশ্তবচািক িূশ্�কচা 
রয়েয়ে। জচা�রুল শ্কেুিচা হয়লও পুশ্ষ্টহীনতচায়ক পূরণ করয়ত পচায়র।

বত্য�চায়ন এই িয়লর বচাজচার ও িচাশ্হদচা দুই-ই রবয়িয়ে। তচাই সশ্ঠক পশ্রির্যচাে বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব জচা�রুল িচাষ রবি লচািজনক হয়ত 
পচায়র। তয়ব এয়ক্য়রি �য়ন রচাখয়ত িিচা ররচায়দ হওেচা জচা�রুয়লর স্চাদ শ্�শ্ষ্ট হে। শ্কন্তু বৃশ্ষ্টর স�ে রর জচা�রুল হে তচা অয়নকিচাই 
পচানয়স স্চায়দর হয়ে েচায়ক। তয়ব হচালকচা লচাল রয়ঙর জচা�রুল রখয়ত আয়পয়লর �য়তচা শ্�শ্ষ্ট হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে িচাষ হওেচা জচাতগুশ্ল প্ধচানত দুশ্ি িচায়গ শ্বিক্ত। এই িচাগ দুশ্ি হল, Black Pearl ও Green Pearl এই দুই 
িচায়গর �য়ধ্ রর জচাতগুশ্লর উয়লেখ পচাওেচা রচাে রসগুশ্ল হল, Pink, Big Fruit, Thub thim Chan, Indonesian Big fruit, 
Beg Red এবং  Vietnam white এই জচাতগুশ্লর �য়ধ্ Pink ও Big Fruit জচায়তর জচা�রুল সবয়িয়ে রবশ্ি (৮০%) িচাষ হে। 
তয়ব সশ্ঠক জচাত শ্নব্যচািয়নর জন্ িচায়ষর আয়গ অবি্ই স্চানীে উদ্চান প্শ্তপচালন দিতয়রর পরচা�ি্য রনওেচা জরুশ্র।  

তে্সূরি – www.agrifarming.in, wikipedia
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কচা�রচাঙচা
পশ্রিে –

কচা�রচাঙচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Averrhoa carambola, এশ্ি 
Oxalidaceae রগচায়রির এবং Averrhoa গয়ণর �চাঝচাশ্র উচ্চতচার 
একশ্ি িল গচাে।

কচা�রচাঙচা বচাইয়র রেয়ক আসচা ক্রচান্তীে রসচায়লচা প্কৃশ্তর একশ্ি  িল। 
এর আশ্দ জন্স্চান ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা ও দশ্ক্ণ শ্িন। রশ্দও 
কয়েকয়িচা বের ধয়র িচারতীে উপ�হচায়দি এবং দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে 
এর িচাষ হয়ে আসয়ে। কচা�রচাঙচা ওইসব এলচাকচাে স্চানীে পেয়ন্র 

তচাশ্লকচাে েচাকয়লও সম্প্রশ্ত পূব্য-এশ্িেচা এবং অয়স্ট্রশ্লেচার কুইন্সল্চাডে অংয়ি এই িল রবি জনশ্প্েতচা অজ্যন কয়রয়ে। পচািচাপচাশ্ি 
প্িচান্ত �হচাসচাগরীে বেীয়পর শ্বয়িষ কয়র তচাশ্হশ্ত, শ্নউ ক্চাশ্লয়ডচাশ্নেচা, পচাপুেচা শ্নউশ্গশ্ন, হচাওেচাই এবং গুেচা� অঞ্য়লও কচা�রচাঙচা 
ব্চাপক প্সচার লচাি কয়রয়ে। িচারত, দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা, দশ্ক্ণ শ্িন, তচাইওেচান এবং র্চাশ্রডচাে বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কচা�রচাঙচার িচাষ করচা 
হে। �ূলত এই িল শ্নকচারচাগুেচা, য়কচাস্টচাশ্রকচা, পচানচা�চা, কলশ্ম্বেচা, ইকুয়েডর, য়পরু, ব্রচাশ্জল, জ্চা�চাইকচা, হচাইশ্ত, য়ডচাশ্�শ্নকচান প্জচাত্রি, 
পুয়েয়ত্যচা শ্রয়কচা, শ্রিশ্নদচাদ, য়�শ্সিয়কচা, গচােচানচা এবং আশ্ফ্কচা শ্বশ্িন্ন অংয়ি অশ্ধক পশ্র�চায়ণ জন্চাে। 

ইংয়রশ্জয়ত কচা�রচাঙচায়ক Chinese gooseberry বচা Carambola বয়ল। শ্হশ্ন্ ও গুজরচাশ্িয়ত এই িল কচা�রচাখ, �চারচাঠী ও রকচাংকণীয়ত 
কচারচা�বচাল, কন্নয়ি কচাপচারচাখশ্স হচানু, �চালচােলয়� িতুরচাপুশ্লে বচা িচাইরচাপুশ্লে, তচাশ্�য়ল েচাম্বচারচােচা�, য়তয়লগুয়ত আম্বচানচা�কচােচা, অস�ীেচায়ত 
করয়দচাই বচা রহয়দচাই, ওশ্িেচায়ত কচার�চাঙ্গচা এবং বচাংলচাে কচা�রচাঙচা নচায়� পশ্রশ্িত। কচা�রচাঙচা একশ্ি শ্িরসবুজ গচাে, রচা লম্বচাে ১৫-২৫ 
িুি হে। ঘন ডচালপচালচা আচ্ছচাশ্দত, পচাতচা ররৌশ্গক প্কৃশ্তর ১ ইশ্ঞ্ লম্বচা। গচায়ের েচাল �সৃণ ও কচালয়ি রয়ঙর। িলগুশ্ল উপবৃতিচাকচার 
আকৃশ্তর গিীর খচাঁজরুক্ত হে। সচাধচারণত এই িল এধরয়নর ৫শ্ি অনুতদঘ্য্ ঢচাল শ্বশ্িষ্ট হে। িলগুশ্ল নদয়ঘ্য্ প্চাে ইশ্ঞ্ (৫.১- ১৫.২ 
রসশ্�) এবং ৩-৬ ইশ্ঞ্ ব্চায়সর হে। শ্কন্তু ব্শ্তক্র�ীিচায়ব কখনও কখনও ৪শ্ি বচা ৮শ্ি বচা তচার রিয়েও রবশ্ি খচাঁজ েচাকয়ত পচায়র। 
কু্রি আকৃশ্তর িচায়গর কচারয়ণ এশ্ি রদখয়ত অয়নকিচা তচারচার �তন। কচা�রচাঙচার ত্বক পচাতলচা, �সৃণ, ও র�চায়�র �য়তচা হে। িয়লর 
রং কচাঁিচা অবস্চাে সবুজ এবং পচাকয়ল হলুদ হয়ে রচাে। য়কচানও রকচানও গচাে রেয়ক একচাশ্ধকবচার বচা সচারচা বের ধয়রই িল পচাওেচা 
রচাে। প্শ্তশ্ি িয়ল ১০-১২শ্ি স�তল হচালকচা বচাদচাশ্� বয়ণ্যর বীজ েচাকয়ত পচায়র। বীজগুশ্ল প্য়স্ ০.২৫-০.৫ ইশ্ঞ্ (০.৬৪-১.২৭ রসশ্�) 
এবং নর� ও িিিয়ি রখচাসচাে আবদ্ধ। িল রেয়ক বীজগুশ্ল অপসচারণ করচা হয়ে রগয়ল অল্পশ্দয়নর �য়ধ্ই তচার অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা 
নষ্ট হয়ে রচাে।

পচাকচায়নচার সুয়রচাগ রদওেচা হয়ল িুকচা নবশ্িয়রি্ররর 'রগচায়ল্ন স্টচার', িলও শ্�শ্ষ্ট হয়ত পচায়র। কচা�রচাঙচা গর� আবহচাওেচাে আদ্্য �চাশ্িয়ত 
িচাল জন্চাে। িচারয়ত ১২০০ শ্�িচার অবশ্ধ উঁিু জচােগচাে পচাহচায়ির ঢচায়ল কচা�রচাঙচার িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। সচারচা বের ধয়র পর্যচাপ্ত  
বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িচাল িলয়নর জন্ উপয়রচাগী। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত এই গচাে হয়ত পচায়র। রশ্দও নজবসচায়র স�ৃদ্ধ 
ও জল শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্তরুক্ত গিীর �চাশ্িয়ত কচা�রচাঙচার িলন সবয়িয়ে িচাল হে। অম্ল ও ক্চারীে, উিে �চাশ্িয়ত এই গচাে রবয়ি 
উঠয়ত পচায়র, তয়ব এয়ক্য়রি PH -এর �চারিচা ৫.৫-৬.৫ হওেচা বচাঞ্ছনীে।    

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রশ্দও কখনও কখনও বীজ রেয়কই এই গচায়ের প্সচারণ হয়ে েচায়ক, তবুও এয়ক্য়রি গ্চািশ্িং, বচাশ্ডং ও রলেচাশ্রং পদ্ধশ্তয়কই সব্যদচা 
অগ্চাশ্ধকচার রদওেচা হে। একই জচায়তর গচাে উৎপচাদয়নর স্চায়ে্যই এ�নিচা করচা হে। বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্রর রক্য়রি তচা দ্রুত �চাশ্িয়ত 
বপন করয়ত হে। কচারণ কচা�রচাঙচা বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা রবশ্িশ্দন বজচাে েচায়ক নচা। এয়ক্য়রি তুলনচাে িক্তবীজগুশ্লয়ক প্েয়� 
িচাল কয়র পশ্রষ্চার কয়র শুশ্কয়ে শ্নয়ত হে। এরপর রসগুশ্লয়ক প্লচাশ্স্টয়কর ব্চায়গ বপন করচা হে। পয়র িচারচাগুশ্লয়ক �ূল জশ্�য়ত 
ররচাপণ করয়ত হে। গ্চািশ্িং বচা বচাশ্ডং-এর জন্ আগচা�ীয়ত এর rootstock ব্বহচায়রর পশ্রকল্পনচা েচাকয়ল জশ্�য়ত ক�পয়ক্ এক 
বের বেয়সর িচারচাই ররচাপণ করয়ত হয়ব।

স�তল জশ্�য়ত বগ্যচাকচার বচা আেতকচার গত্য কয়র এবং পচাহচাশ্ি জচােগচাে কনু্টর পদ্ধশ্তয়ত িচারচা ররচাপণ করচা হে। িচারচা ররচাপয়ণর 
আয়গ জশ্�য়ত ১শ্�িচার X ১শ্�িচার X ১শ্�িচার আকচায়রর গত্য করয়ত হে। তচারপর ১৫-২০ রকশ্জ নজবসচার, ২৫০ গ্চা� শ্িএসশ্প, ২৫০ 
গ্চা� এ�ওশ্প এবং ১০০ গ্চা� শ্জপসচা� িচাল কয়র শ্�শ্িয়ে ওই গত্য িরচাি কয়র ১০-১৫ শ্দন ওইিচায়ব ররয়খ শ্দয়ত হে। কচা�রচাঙচার 
িচারচা বচা কল� ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে নজয়ষ্্র �চাঝচা�চাশ্ঝ রেয়ক িচায়দ্র �চাঝচা�চাশ্ঝ। তয়ব রসয়ির ব্বস্চা িচাল েচাকয়ল আশ্শ্ন-কচাশ্তি্যক 
�চায়সও ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। গয়ত্যর �ধ্খচায়ন িচারচা বশ্সয়ে রগচািচার �চাশ্ি একিু উঁিু কয়র শ্দয়ত হয়ব। িচারচা লচাশ্গয়ে একশ্ি িক্ত 
কচাশ্ঠয়ত তচা রবঁয়ধ শ্দয়ত হয়ব। সচাধচারণত ররচাপয়ণর দুশ্ি িচারচার �চায়ঝর দূরত্ব ৮ শ্�িচার X ৮ শ্�িচার রচাখচা উশ্িত।
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পশ্রির্যচা –

�ূল জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই প্ে� রসি শ্দয়ত হে। ক� িচারচাগুশ্লয়ত 
শ্নেশ্�ত রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে, রতশ্দন নচা ওই িচারচাগুশ্ল �চাশ্িয়ত িচাল 
কয়র দচাঁশ্িয়ে রচাে। দীঘ্যশ্দন ধয়র গর� আবহচাওেচা েচাকয়ল প্য়েচাজন শ্বিচার 
কয়র রসি বচািচায়ত হে। বষ্যচাকচায়ল এই গচায়ে রকচানও রসি রদওেচার দরকচার 
পয়ি নচা। িচারী বৃশ্ষ্ট বন্চার স�ে শ্নকচািী ব্বস্চা িচাল রচাখয়ত হয়ব। কচারণ 
�চাশ্িয়ত জল জয়� রগয়ল এই গচায়ের পয়ক্ ক্শ্তকর। 

কচা�রচাঙচা গচায়ের জন্ িচাল নজবসচায়রর প্য়েচাজন হে। গচাে প্শ্ত ৫০ রকশ্জ 
নজবসচার প্য়েচাগ করয়ল তচা িচাল জচায়তর িল ও িলন দুই-এরই সহচােক 
হে। তয়ব এই গচায়ে সচার প্য়েচায়গর শ্নশ্দ্যষ্ট রকচানও পশ্র�চায়ণর উয়লেখ পচাওেচা 
রচাে নচা। রশ্দও নচাইয়রেচায়জন ও িসয়িি জচাতীে সচার এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ উপরুক্ত। �ূলত জশ্�র উব্যরতচা ও গচায়ের বেস শ্বিচার 
কয়র এইসব সচায়রর পশ্র�চাণ শ্ঠক করচা হে। এশ্বষয়ে প্য়েচাজয়ন স্চানীে কৃশ্ষ অেবচা উদ্চানপচালন দিতয়রর সয়ঙ্গ ররচাগচায়রচাগ করচা 
ররয়ত পচায়র। কচা�রচাঙচা িচায়ষর জন্ একচাশ্ধকবচার জশ্�র আগচােচা দ�ন করচার প্য়েচাজন হে। এরজন্ স্চানীে কৃশ্ষ দিতয়রর পরচা�ি্য 
র�য়ন রেচারে আগচােচা দ�নকচারী ওষুধও প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। গচায়ের বৃশ্দ্ধ সুশ্নশ্চিত করয়ত ডচাল েচাঁিচাই করচা ররয়ত পচায়র। 
তয়ব এয়ক্য়রি শ্নশ্দ্যষ্ট রকচানও পদ্ধশ্ত রনই। কচা�রচাঙচা িচায়ষর স�ে সচাধচারণত leaf spot, black spot, anthracnose, flyspeck, 
root rot ও algal য়রচায়গর প্য়কচাপ রদখচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরত্ব –

সচাধচারণত সচারচা বের ধয়রই কচা�রচাঙচা গচায়ে িল েচাকতচা পচায়র। তয়ব সবয়িয়ে রবশ্ি িল পচাওেচা রচাে জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র এবং 
রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স। গ্চািশ্িং কয়র নতশ্র িচারচার গচাে রেয়ক ১-২ বেয়র িল পচাওেচা রচাে। অন্শ্দয়ক বীজ রেয়ক নতশ্র গচায়ে 
িল আসয়ত প্চাে ৪ বের স�ে রলয়গ রচাে।  িয়লর রং সবুজ রেয়ক হলুদ হয়ে রগয়ল তচা রতচালচা ররয়ত পচায়র। সব স�ে িল হচাত 
শ্দয়েই রতচালচা িচাল। গচায়ের বেস ও তচার জচায়তর উপর িলন শ্নি্যর কয়র। তয়ব পূণ্যবেস্ গচাে রেয়ক গয়ি ৮০-৯০ রকশ্জ িলন 
পচাওেচা সম্ভব। গচাে রেয়ক রপয়ি পচাতলচা ত্বকসহ কচা�রচাঙচা িল শ্হসচায়ব খচাওেচা রচাে। িল কিকয়ি ও রসচায়লচা। িয়ল আঁি রনই এবং 
এই িল অয়নকিচা আঙুয়রর �য়তচা। জচায়তর শ্নশ্রয়খ কচা�রচাঙচা িক বচা িক-শ্�শ্ষ্ট, উিে স্চায়দর হয়ত পচায়র। এক কেচাে এই িয়লর 
স্চাদ আয়পল, আঙুর ও রলবু জচাতীে িয়লর স্চায়দর সংশ্�শ্রণ বলচা ররয়ত পচায়র। কচা�রচাঙচা পচাকচার পরপরই রখয়ত সবয়িয়ে িচাল লচায়গ, 
আবচার রবশ্ি রপয়ক রগয়ল স্চাদ নষ্ট হয়ে রচাে। আ�চায়দর রদয়ির অয়নক জচােগচাে কচা�রচাঙচার রস শ্দয়ে সরবত নতশ্র করচা হে। পচাকচা 
কচা�রচাঙচা অয়নক স�ে রচান্নচা কয়রও খচাওেচা হে। আিচার বচা িচািনী নতশ্রয়তও এই িল ব্বহচার হে। দশ্ক্ণ এশ্িেচায়ত আয়পল ও 
শ্িশ্ন শ্দয়ে কচা�রচাঙচা রচান্নচা কয়র খচাওেচারও িল রয়েয়ে। শ্িয়ন �চাে শ্দয়ে কচা�রচাঙচা রচান্নচা করচা হে। অয়স্ট্রশ্লেচায়ত সবশ্জ শ্হয়সয়ব রচান্নচা 
করচা হে, আিচার বচানচায়নচা হে। জচা�চাইকচায়ত কচা�রচাঙচা শুশ্কয়ে খচাওেচা হে।

এই িয়ল অসিচাশ্লক অ্চাশ্সড েচাকচাে অম্ল স্চায়দর হে। কচা�রচাঙচার প্িুর পুশ্ষ্টগুণসম্পন্ন একশ্ি িল। এয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন 
C, A ও B-complex রয়েয়ে। কচা�রচাঙচা প্চাকৃশ্তক অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডয়ন্ট িরপুর।  ১০৮ গ্চা� কচা�রচাঙচাে ৩৩ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, 
১.১২ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ৭.২৭ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ৩ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ০.৩৬ গ্চা� ি্চাি, ৩ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, ০.০৯ শ্�শ্লগ্চা� আেরন, 
১৩ শ্�শ্লগ্চা� িসিরচাস, ১৪৪ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা� েচায়ক। এেচািচা শ্বশ্িন্ন অ্চা�চাইয়নচা অ্চাশ্সড েচায়ক। এই িল অয়্রির ক্চানসচার 
প্শ্তয়রচায়ধ, য়কচায়লয়স্টরয়লর পশ্র�চাণ ক�চায়ত, বহু�ূরি ররচাগ ও উচ্চ রক্তিচাপয়ক শ্নে্রিয়ণ রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র এবং অশ্্যয়রচায়গর রক্য়রি 
খুবই উপকচারী। কচা�রচাঙচা শ্বষনচািক শ্হসচায়ব কচাজ কয়র, ত্বকয়ক িচাল রচায়খ, রক্তক্রণ বন্ কয়র, য়পয়ির ব্েচার উপিয়� কচা�রচাঙচা 
রবি উপকচারী, �ুয়খ রুশ্ি রিরচাে ও হজ�িশ্ক্ত বচািচাে, জলবসন্ত ও বক্রকৃশ্�র শ্নরচা�য়ে এই গচায়ের পচাতচা ও ডগচার গুঁয়িচা খচাওেচা 
ররয়ত পচায়র। এেচািচা সশ্দ্যকচাশ্ি ও জ্য়র শুকয়নচা কচা�রচাঙচা খুবই উপকচারী।  খচাওেচার পচািচাপচাশ্ি শ্নেশ্�ত কচা�রচাঙচার রস ত্বয়ক ব্বহচার 
করচা রচাে। রচা ত্বয়কর তচারুণ্য়ক ধয়র রচায়খ এবং ত্বক দচাগ�ুক্ত রচায়খ, য়িচায়খর শ্নয়ির রিচালচািচাব, বেয়সর েচাপয়কও দূর কয়র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত িচাষ করচা কচা�রচাঙচার উন্নত জচায়তর রকচানও উয়লেখ রনই। শ্কন্তু এয়দয়ি শ্�শ্ষ্ট ও িক স্চায়দর কচা�রচাঙচা পচাওেচা রচাে। হচাওেচাইয়ে, 
তচাইওেচায়ন শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর উন্নত জচায়তর কচা�রচাঙচা পচাওেচা রচাে। 

তে্সূরি - https://en.wikipedia.org/wiki/Averrhoa_carambola, https://www.healthbenefitstimes.com/Carambola/, 
www.agrifarmin.in
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কর�িচা
পশ্রিে –

কর�িচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Carissa carandas, এশ্ি Apocynaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। 

কর�িচা সচাধচারণত শ্হ�চালে পচাব্যত্ অঞ্য়লর ৩০-১৮০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�, 
শ্িবচাশ্লক পব্যত�চালচা এবং পশ্চি�ঘচাি পব্যত এলচাকচার স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ। 
এেচািচা রনপচাল, আিগচাশ্নস্তচান ও শ্রীলঙ্কচার শ্কেু বনচাঞ্য়ল এই উশ্দ্দ রদখচা 
রচাে। উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল এই গচাে খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাে। িচারয়ত খুব 
সচা�চান্ পশ্র�চায়ণ এই গচাে রচাজস্চান, গুজরচাি, শ্বহচার, পশ্চি�বঙ্গ ও 
উতিরপ্য়দয়ি রদখচা রচাে।

কর�িচা গুল্ম রশ্রণীর উশ্দ্দ হয়লও এই গচাে রবি িক্ত। এই গচাে লম্বচাে 
প্চাে ২.৫-৩ শ্�িচার দীঘ্য হে, পচায়িও ২-৩ শ্�িচার জচােগচা জুয়ি কর�িচা 
গচাে শ্বসৃ্তত েচায়ক। গচায়ের িচাখচাে র�চািচা ও রসচাজচা কচাঁিচা েচায়ক। এর িল 
রবরী প্কৃশ্তর। কর�িচা রদখয়ত উজ্জ্বল লচালয়ি বয়ণ্যর। অয়নকিচা রিশ্র 
িয়লর �য়তচা। 

ইংয়রশ্জয়ত এই িলয়ক Bengal currant বচা Christ’s thorn বয়ল। 
রতয়লগুয়ত িচাক্চােচা, তচাশ্�য়ল কচাশ্লেচাক্চাই, কন্নয়ি কচাউশ্ল বচা হচানু্ন, �চালচােলয়� রকয়রডেচা, �চারচাশ্ঠয়ত কচাশ্ল�ইনচা, আস�ীেচায়ত করজচা 
রিঙ্গচা, সংসৃ্য়ত করচা�রদকচা এবং বচাংলচাে কর�িচা নচায়� পশ্রশ্িত।

রর রকচানও �চাশ্িয়ত কর�িচা গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব রবয়ল-য়দচাঁেচাি বচা হচালকচা �চাশ্ি এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। এই গচাে খরচা সহ্ 
করয়ত পচায়র এবং উনু্ক্ত বচা আংশ্িক েচােচায়ত িচাষ করচা রচাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণিচায়ব বীজ রেয়ক এই গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। এেচািচা অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত বচাশ্ডং এবং ইনচারশ্িং কয়রও এর শ্বস্তচার 
সম্ভব। কচাশ্িং কয়রও এই গচায়ের প্সচারয়ণর রক্য়রি সিলতচা পচাওেচা রগয়ে। 

শ্বশ্িন্ন পদ্ধশ্তয়ত কল� কয়র এই গচায়ের িচারচা নতশ্র কয়র শ্বস্তচার ঘিচায়নচা সম্ভব।  

বষ্যচা শুরুর প্ে� বৃশ্ষ্টয়ত এই গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে।  এই স�ে িচারচা লচাগচায়ল খুব রবশ্ি রয়ত্নর প্য়েচাজন হে নচা। 

িচারচা ররচাপয়ণর ১৫-২০ শ্দন আয়গ জশ্�য়ত িচাল কয়র িচাষ শ্দয়ে িচারশ্দয়ক ২ িুি নদয়ঘ্য্র গত্য নতশ্র করয়ত হয়ব। প্শ্তশ্ি গয়ত্য 
১০-১৫ রকশ্জ রগচাবরসচার বচা খচা�চারজচাত সচার, ৫০০ গ্চা� কচায়ঠর েচাঁই, ২৫০ গ্চা� হচায়িঁর গুঁয়িচা �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে িরচাি কয়র 
হয়ব। এরপর গয়ত্যর �চাঝখচায়ন িচারচা ররচাপণ কয়র রগচািচার �চাশ্ি িচালিচায়ব রিয়প শ্দয়ে রসি শ্দয়ত হয়ব। য়রচাপয়ণর স�ে পচািচাপচাশ্ি 
দুশ্ি িচারচার �য়ধ্ ৬.৬৭-১০ িুি দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হয়ব।

পশ্রির্যচা –

গচায়ের িল সংগ্হ রিষ হয়ে রগয়ল ঘন ডচালপচালচা রেঁয়ি শ্দয়ত হে। বষ্যচার আয়গ রগচািচাে �চাশ্ি শ্দয়ে জচােগচািচা উঁিু কয়র শ্দয়ত হে, 
রচায়ত গচায়ের রগচািচাে বৃশ্ষ্টর জল নচা জ�য়ত পচায়র। য়গচািচাে জন্চায়নচা আগচায়ে শ্ন�ূ্যল করয়ত �চায়ঝ�য়ধ্ রসখচানকচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে শ্দয়ত 
হে।

কর�িচা গচায়ে সচাধচারণত সচার রদওেচার প্িলন খুব একিচা রনই। তয়ব িলন রবশ্ি রপয়ত হয়ল এবং গুণগত �চান িচাল রচাখয়ত হয়ল 
জশ্�র পশ্র�চাণ শ্বিচার কয়র বেয়রর শ্বশ্িন্ন স�ে কর�িচা গচায়ে শ্নশ্দ্যষ্ট অনুপচায়ত রগচাবর সচার, ইউশ্রেচা, T.S.P. (শ্রেপল সুপচারিসয়িি) 
এবং পিচাি সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 

রেচাি অবস্চাে িচারচাে সচার রদওেচার পর এবং িুল আসচার পর এই গচায়ে রসি শ্দয়ত হে। তয়ব গচাে বি হয়ে রগয়ল রসয়ির শ্বয়িষ 
প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব গ্ীয়ষ্মর স�ে ১৫ শ্দন অন্তর একবচার রসি শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে।
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বীয়জর রেয়ক নতশ্র িচারচা ররচাপয়ণর দু’বের পর রেয়ক িল শ্দয়ত শুরু 
কয়র। তয়ব কল� রেয়ক রর িচারচা নতশ্র হে ররচাপয়ণর পয়রর বেরই রসই 
গচায়ে িল ধয়র। সব িল একসয়ঙ্গ পচায়ক নচা। তচাই সচারচা বের ক�য়বশ্ি 
িল পচাওেচা রচাে। তয়ব বষ্যচাকচায়লই কর�িচা গচায়ে িল সবয়িয়ে রবশ্ি হে। 
সচাধচারণত �চাি্য �চায়স এই গচায়ে িুল আয়স। উতির িচারয়ত জুলচাই-য়সয়টেম্বর 
�চায়স এই িল পচায়ক। পচাকচা িল রখন ডচাল রেয়ক সংগ্হ করচা হে তখন 
তচা রেয়ক এক ধরয়নর সচাদচা রয়ঙর আঠচার �য়তচা পদচাে্য রবর হে। 

উপরুক্ত আবহচাওেচাে একশ্ি পূণ্যবেস্ গচাে রেয়ক বেয়র ৪০-৫০ রকশ্জ 
িল পচাওেচা রচাে।

গচাে রেয়ক পশ্রণত িল সংগ্হ কয়র শুধু খচাওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
আিচার নতশ্রয়ত এই িল ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। পচািচাপচাশ্ি জ্চা�, য়জশ্ল, 
শ্সরচাপ ও িচািনী নতশ্রয়ত কর�িচা ব্বহচার হয়ে েচায়ক। ইদচানীং খচাদ্ 
প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প এই িয়লর রয়েষ্ট ব্বহচার হয়চ্ছ।  

কর�িচাে প্িুর আেরন েচায়ক। তচাই রক্তচাল্পতচার শ্িশ্কৎসচাে অয়নক স�ে 
এই িল ব্বহৃত হে। এয়ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন – C েচাকচাে স্চাশ্ি্য 
ররচায়গর প্শ্তয়রচায়ধ উপকচারী। 

কর�িচা গচায়ের �ূল প্িুর িচাখচা-প্িচাখচা শ্বস্তচার কয়র েচায়ক। তচাই এই গচাে �চাশ্ির িূশ্�ক্ে ররচায়ধ সহচােক। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

congesta  ও paucinervia নচায়�, কর�িচা িয়লর দুশ্ি জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। এই িল সচাধচারণত িক হে, তয়ব বত্য�চায়ন 
শ্�শ্ষ্ট কর�িচা িলও পচাওেচা রচাে।

তে্সূরি – http://en.wikipedia.org/wiki/Carissa_carandas, www.agrifarming.in, www.digitalkrishi. dae.gov.bd
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রবল 
পশ্রিে –

রবল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Aegle marmelos, এশ্ি Rutaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। 

রবল গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান িচারয়ত। দশ্ক্ণ িচারয়তর পূব্যঘচাি পব্যত�চালচা 
রেয়ক �ধ্ িচারত, এই গচায়ের জন্স্চান বয়ল �য়ন করচা হে। আ�চায়দর 
রদয়ির শুষ্ পচাতচাঝরচা জঙ্গয়ল, পচাব্যত্ জঙ্গয়ল প্িুর রবল গচাে জন্চায়ত রদখয়ত 
পচাওেচা রচাে।  �ধ্ ও শ্নম্ন শ্হ�চালে অঞ্ল েচািচাও আন্চা�চান বেীপপু্ ও 
কচাশ্মীয়র রবল গচাে জন্চাে। রিীষ্টপূব্য ৮০০ সচায়লও রবল গচায়ের উয়লেখ পচাওেচা 
রগয়ে। শ্িনচা পশ্রব্রচাজক শ্হউয়েন সচাং ৬২৯ রিীস্টচায়ব্ রখন িচারয়ত এয়সশ্েয়লন 
তখন শ্তশ্ন শ্হনু্ ও রবৌদ্ধ �শ্ন্র প্চাঙ্গয়ণ রবল গচাে রদয়খ শ্গয়েশ্েয়লন এবং 
এই রদয়ি রবয়লর ধ�্যীে গুরুয়ত্বর শ্বষেশ্ি লক্্ কয়রশ্েয়লন। শ্বশ্িন্ন 
রিৌয়গচাশ্লক অঞ্য়লর শ্বশ্িন্ন জলবচােুর সয়ঙ্গ খচাপ খচাইয়ে বচা �চাশ্নয়ে শ্নয়ে 
রবল গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। ডচােশ্রেচা প্শ্তয়রচাধ করয়ত রনপচাল, �চােচান�চার, 
শ্তব্ত, শ্রীলঙ্কচা, শ্িয়েতনচা�, েচাইল্চাডে, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্, জচািচা, 
সু�চারিচা শ্রিশ্নদচাদ, শ্�ির প্িৃশ্ত রদয়ি পতু্যগীজ ও ইংয়রজ বশ্ণকরচা এই 

রবল গচাে ররচাপণ কয়রশ্েয়লন। বত্য�চায়নও সচারচা পৃশ্েবীয়ত ররচাপয়ণর �চাধ্য়� রবলগচাে শ্বস্তচাশ্রত হয়চ্ছ। ইংয়রশ্জয়ত রবলয়ক Wood 
Apple বলচা হে। কচারণ এই িয়লর রখচাসচা কচায়ঠর �য়তচা িক্ত। বচাংলচাে িলশ্ির ব্চাপক কদর রদয়খ শ্ব্রশ্িিরচা এয়ক Bengal quince 
নচা� শ্দয়েশ্েয়লন।  সংসৃ্য়ত এর নচা� শ্বল্ব এবং বচাংলচাে রবল নচায়� পশ্রশ্িত। 

রবল গচাে একশ্ি পণ্যয়�চািী রশ্রণীর শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী বৃক্। এর বৃশ্দ্ধর হচার খুব ক�। উচ্চতচাে গচােশ্ি ১২-১৫ শ্�িচার হে।  
গচায়ের পচাতচাগুশ্ল শ্রিিলক ররৌশ্গক প্কৃশ্তর এবং একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। তয়ব রবল গচায়ে একিলক ও শ্বেিলক পচাতচাও রদখচা 
রচাে। পচাতচাগুশ্ল ৪-১০ X ২-৫ রসশ্� আকচায়রর হে। পচাতচার কয়ক্ ২শ্ি কচাঁিচা েচাকয়ত পচায়র। িুলগুশ্ল গচায়ের ডচায়ল গুচ্ছচাকচায়র জন্চাে। 
িুয়ল ও পচাতচাে সুগন্ েচায়ক। িুয়ল ৪শ্ি পচাপশ্ি ও ক�-য়বশ্ি ৫০শ্ি পুংয়কির েচায়ক। িলগুশ্ল রগচালচাকচার, শ্ডম্বচাকচার বচা আেতকচার 
আকৃশ্তর হে। িয়লর বচাইয়রর আবরণ িক্ত হে এবং শ্িতয়রর অংয়ি ৮-২০শ্ি আঠচাপূণ্য প্য়কচাষ্ েচায়ক। িয়লর িচাঁয়স বীজগুশ্ল 
অবস্চান কয়র।    

স�ুদ্তল রেয়ক ১২০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত রবল গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। রশ্দও �চাশ্ি রেয়ক ৪০০০ িুি উঁিু জশ্�য়তও এই গচাে হে। 
গ্ীষ্মকচায়ল সয়ব্যচাচ্চ ৪৮.৮৯ শ্ডগ্ী এবং িীতকচায়ল সব্যশ্নম্ন -৬.৬৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়র এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত 
পচায়র। 

জল শ্নষ্চািয়নর সুবয়ন্চাবস্তরুক্ত রর রকচানও স�ৃদ্ধ �চাশ্তয়তই এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। িচারয়ত রর স�স্ত জচােগচাে অন্ রকচানও গচাে 
জন্চাে নচা, সচাধচারণত রসই সব এলচাকচাে স্চািচাশ্বকিচায়ব রবল গচায়ে শ্বস্তচার ঘয়ি। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত নচাস্যচারীয়ত বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ কয়র রবল গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। বীজ রেয়ক নতশ্র 
িচারচার গচায়ে নচানচান শ্বশ্িন্নতচা লক্্ করচা রচাে। এয়ক্য়রি িয়লর আকচার, িয়লর িচাঁয়সর পশ্র�চাণ ও গুণগত �চান এবং বীয়জর সংখ্চা 
শ্বশ্িন্ন হে। তচাই উন্নতজচায়তর প্সচারয়ণর জন্ অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত এর প্সচারণ ঘিচায়নচাই সবয়িয়ে িচাল। ১৯৫৪ সচায়ল এক 
পরীক্চাে রদখচা রগয়ে, এক�চাস বেসী ডচায়লর সয়ঙ্গ ২ বের বেসী িচারচার গচায়ের সয়ঙ্গ বচাশ্ডং কয়র ৮০%-৯৫% িতচাংি সিলতচা 
পচাওেচা সম্ভব হয়েয়ে। এেচািচা অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র িচারচার গচায়ে িল আয়স্ত ৬-৭ বের স�ে লচায়গ। অন্শ্দয়ক বীজ রেয়ক 
িচারচা নতশ্র কয়র ররচাপণ করয়ল রসই গচায়ে ৫ বেয়র িল আয়স। তয়ব রবল গচায়ের সমূ্পণ্য িলন রপয়ত ১৫ বের স�ে রলয়গ রচাে।  

িচারচা নতশ্রর পর তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে। িল বচাগচায়নর রক্য়রি ররচাপয়ণর স�ে দুশ্ি গচায়ের �য়ধ্ ২৫-৩০ িুি দূরত্ব 
বজচাে রচাখয়ত হে।    

পশ্রির্যচা –

রবল গচায়ে সচাধচারণত খুব রবশ্ি পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে নচা। সচা�চান্ রসি ও সচার প্য়েচাগই এয়ক্য়রি রয়েষ্ট।
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ক� বেয়সর গচায়ের রক্য়রি শ্নেশ্�ত জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে। 
িীয়ত এক�চাস অন্তর জল শ্দয়ল গচায়ের অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ িচাল হে।

তয়ব গচায়ে িল ধয়র রগয়ল রশ্দ তচা েচােচা পচাে তয়ব গ্ীষ্মকচায়লও 
জল রদওেচার প্য়েচাজন হে নচা। শ্কন্তু গচায়ে নতুন পচাতচা আসচার 
স�ে অবি্ই রসয়ির প্য়েচাজন হে। 

রবল িক্ত ধরয়নর একশ্ি িল। এখনও অবশ্ধ রবল গচায়ে রত�ন 
রকচানও ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর কেচা জচানচা রচােশ্ন। তয়ব 
বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি অয়নক স�ে Shooty mold–এর 

আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। জয়ল গুয়ল ররয়ত সক্� সচালিচার, য়ক্চারপচাইশ্রিস বচা শ্�েচাইল প্চারচাশ্েেন ও গচা� অ্চাকচাশ্সেচার রেচাক্রয়� 
০.২%, ০.১% ও ০.৩% অনুপচায়ত শ্�শ্শ্রত কয়র গচায়ে রপ্ করয়ল সুিল পচাওেচা রচাে। রখন গচায়ে নতুন পচাতচা আয়স রস স�ে পচাতচা 
খচাওেচা Catepillar রপচাকচা আক্র�ণ রদখচা রচাে। ০.১% শ্েেশ্ডন ব্বহচার কয়র এই আক্র�ণ প্শ্তহত করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা িল 
রিয়ি রচাওেচা বচা িল �চাশ্িয়ত ঝয়র পিচা, এই দু’ধরয়নর অস্চািচাশ্বকতচা রবল গচায়ে লক্্ করচা রচাে। িচাল রসিব্বস্চা, হচাওেচা 
প্শ্তয়রচাধকচারী রবিচা এবং ০.১% রবচারচাসি িুল রিচািচার পর ও গচায়ে িল ধরচার পর কয়র এয়ক্য়রি উপকচার পচাওেচা সম্ভব। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রবল গচায়ে নতুন পচাতচা আসচার পর িচারয়ত সচাধচারণত এশ্প্ল-য়� �চায়স রবল গচায়ে িুল আয়স। এর ১০-১১ �চাস পর অে্যচাৎ পয়রর 
বের �চাি্য-জুন �চায়স রবল পচায়ক। য়কচানও �রসুয়� একশ্ি রবল গচাে রেয়ক গয়ি ১৫০-২০০শ্ি িল পচাওেচা রচাে। িচাল জচায়তর গচায়ের 
রক্য়রি এই ৪০০ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। তয়ব একশ্ি গচাে রেয়ক �রসুয়� সয়ব্যচাচ্চ ৮৮০শ্ি রবলও পচাওেচা সম্ভব। 

িয়লর রং হলয়দয়ি সবুজ হয়ল তচা গচাে রেয়ক সংগ্হ কয়র ৮শ্দন ররয়খ শ্দয়ত হে। এরপর িয়লর সবুজ িচাবিচা িয়ল রগয়ল তচা 
রেয়ক কচাডেশ্ি আলচাদচা করচা ররয়ত পচায়র। সচাধচারণত পশ্রণত হওেচার ২-৩ �চাস আয়গই িল সংগ্হ করয়ত হে। য়বলয়ক এরপর 
১৮-২৪ শ্দন ধয়র ১০০০-১৫০০ ppm ইেয়রল (ethrel) সহয়রচায়গ ৩০ শ্ডগী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে কৃশ্রি�িচায়ব পচাকচায়ত হে। 
তয়ব পশ্রির্যচার রক্য়রি লক্্ রচাখয়ত হে, য়কচানওিচায়বই ররন িয়লর িক্ত রখচালচাশ্ি আঘচাত রপয়ে রিয়ি নচা রচাে।

সচাধচারণিচায়ব ৩০ শ্ডগী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ২ সপ্তচাহ ধয়র এবং ৯ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ৪ �চাস রচাবৎ এই িলয়ক সংরক্ণ 
কয়র রচাখচা ররয়ত পচায়র।

রবয়লর ১০০ গ্চা� িচাঁয়স জল ৫৪.৯৬-৬১.৫ গ্চা�, য়প্চাশ্িন ১.৮-২.৬২ গ্চা�, ি্চাি ০.২-০.৩৯ গ্চা�, িক্যরচা ২৮.১১-৩১.৮ গ্চা�, অ্চাি 
১.০৪-১.৭ গ্চা�, ক্চায়রচাশ্িন ৫৫ শ্�শ্লগ্চা�, শ্েেচাশ্�ন ০.১৩ শ্�শ্লগ্চা�, রচাইয়বচা্্চাশ্িন ১.১৯ শ্�শ্লগ্চা�, শ্নেচাশ্সন ১.১ শ্�শ্লগ্চা�, 
অ্চাসকরশ্বক অ্চাশ্সড ৮-৬০ শ্�শ্লগ্চা� ও ২.১১ শ্�শ্লগ্চা� িচারিচাশ্রক অ্চাশ্সড েচায়ক।

রবলয়ক বলচা হে শ্রীিল। কচারণ পূজচা-অি্যনচাে শ্হনু্রচা রবয়লর পচাতচা ও িল ব্বহচার কয়র েচায়ক। এেচািচা রবল কচাঠও তচায়দর কচায়ে 
পশ্বরি। তচাই কখনও এই কচাঠ পুশ্িয়ে রচান্নচা করচা হে নচা। শ্িয়বর আরচাধনচাে শ্হনু্রচা শ্রিনেয়নর প্তীক শ্হসচায়ব শ্বল্বপরি (রবল পচাতচা) 
ব্বহচার কয়রন। 

গচাে রেয়ক রপয়িই এই িল খচাওেচা রচাে। এেচািচা রবয়লর পচানচা (সরবত) অত্ন্ত সুস্চাদু একশ্ি পচানীে। জ্চা�, য়জশ্ল নতশ্রয়তও এই 
িল ব্বহৃত হে। খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প বত্য�চায়ন এই িয়লর ব্চাপক ব্বহচার হয়চ্ছ। য়বয়লর িচাঁস জচা�চাকচাপি পশ্রষ্চার করচার 
রক্য়রি খুবই উপয়রচাগী। ঘয়রচােচা আঠচা নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে, রচা গহনচা শ্িয়ল্প, সচাবচায়নর শ্বকল্প শ্হসচায়ব, বচাশ্ির রদওেচাল জল শ্নয়রচাধক 
করয়ত, বচাশ্ি নতশ্রর স�ে শ্সয়�য়ন্টর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে এবং শ্িরিশ্িল্পীরচা জল রয়ঙর সয়ঙ্গ শ্�শ্সয়ে ব্বহচার কয়র েচায়কন।  িয়লর রখচালচার 
নতলগ্শ্ন্ রেয়ক প্চাপ্ত রতল রহেচার অয়েলয়ক সুগশ্ন্ত করয়ত ব্বহৃত হে।

অয়নয়ক �য়ন কয়রন, প্শ্তশ্দন একশ্ি কয়র রবল পচাতচা শ্ঘ শ্দয়ে রিয়জ শ্িশ্ন সহ রখয়ল সৃ্মশ্তিশ্ক্তর উন্নশ্ত ঘয়ি। এেচািচা এই পচাতচা 
ও তচার শুকয়নচা অংি পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব ব্বহচার হে। েচাইল্চায়ডে রবল গচায়ের পচাতচা ও কচাডেয়ক সবশ্জ শ্হসচায়ব এবং ইয়ন্চায়নশ্িেচাে 
�রসুশ্� খচাওেচার শ্হসচায়ব খচাওেচা হে। 

রবয়লর িুয়লর পচাতন ঘশ্িয়ে এক ধরয়নর সুগশ্ন্ পচাওেচা রচাে।

এই গচায়ের কচাঠ কচািচার স�ে সুগন্ রবর হে। ধূসর সচাদচা বয়ণ্যর রবল কচাঠ িক্ত অেি ক� রিকসই, রচা শ্ন�্যচাণ কচায়জ ব্বহৃত হে। 

পচাকচা িয়লর িচাঁয়সর ঔষশ্ধগুণ অসী�, রচা রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র �ল পশ্রষ্চার করয়ত, য়দয়হর িশ্ক্ত বৃশ্দ্ধ করয়ত ও হজয়� সচাহচার্ 
করয়ত খুবই উপয়রচাগী। ত্বয়কর সচাধচারণ রং অকু্ন্ন রচাখয়ত ও ররচাদ সহ্ করচার ক্�তচায়ক বচািচাে এই িল। এেচািচা শ্লউয়কচাডচা�্যচা, 
�চায়�্যলশ্সয়নর এই িল ব্বহৃত হে। তয়ব এর পশ্র�চাণ রবশ্ি হয়ে রগয়ল, শ্নঃশ্চাস-প্শ্চায়সর হচার কয়� ররয়ত পচায়র, অশ্তশ্রক্ত ঘু� 
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রপয়ত পচায়র শ্কংবচা হৃদরয়্রির কচাজক�্য ধীর হয়ে ররয়ত পচায়র।

িচাষ করচা গচায়ের িয়লর তুলনচাে জঙ্গয়ল স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চায়নচা গচায়ের 
িয়ল ৯% রবশ্ি ি্চাশ্নন েচায়ক। এইসব গচায়ের িয়লর রখচালচায়তও ২০% 
ি্চাশ্নন েচায়ক। য়বল গচায়ের পচাতচায়তও এই ি্চাশ্নন েচায়ক। য়বল গচায়ের 
পচাতচা �শ্হলচায়দর বন্্চাত্ব ও গি্যপচায়তর কচারণ হয়ত পচায়র। গচায়ের েচাল 
�চায়ের শ্বষ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

আ�চায়দর রদয়ির শ্বহচার ও উতিরপ্য়দয়ি সবয়িয়ে িচাল জচায়তর রবল 
পচাওেচা রচাে। িয়লর আকচার, স্চাদ, িচাঁয়সর পশ্র�চাণ ইত্চাশ্দর উপর শ্নি্যর 
কয়র শ্বশ্িন্ন (প্চাে ১২শ্ি) জচায়তর রবল পচাওেচা রচাে। য়র�ন, Basti 
No.1, Gonda No.1, 2 ও 3, Deoria Large, Chakaiye, Bengal 
ইত্চাশ্দ। এেচািচাও ১৯৭৫ সচায়ল রবয়লর ২৪শ্ি জচায়তর সন্চান পচাওেচা 
রচাে। সচাহচারচানপুর হশ্ি্যকচালিচার ইনশ্স্টশ্িউয়ির Dr. L. B. Singh িচায়ষর 
জন্ Mitzapuri, Darogaji, Ojha, Rampuri, Azamati, 
Khamaria প্িৃশ্ত জচায়তর রবয়লর উয়লেখ কয়রয়েন। তয়ব এর�য়ধ্ 
Mitzapuri জচাতশ্ি সবয়িয়ে উৎকৃষ্ট। এই জচায়তর রবলশ্ির রখচালচা 
পচাতলচা, আঠচা ক�, িচাঁস রবশ্ি ও দচানচাদচার, সুন্র গন্রুক্ত এবং বীয়জর সংখ্চাও খুব ক�। 

এেচািচা নিজচাবচায়দর Narendra Deo University-র Agri-techno department Narendra-4, 5 ও 7 এবং Narendra -9 
নচায়�র উন্নতজচায়তর রবল উদ্চাবন কয়রয়ে। সম্প্রশ্ত Paut Shivani নচায়� ২ রকশ্জ ওজয়নর আরও একশ্ি উন্নত রবয়লর কেচা জচানচা 
রচাে। পচাকয়ল এই রবলশ্ি হচালকচা হলুদ রয়ঙর হয়ে রচাে এবং এশ্ি �চাঝচাশ্র আঠচারুক্ত ও িচাঁস খুব শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর।    

তে্সূরি - www.hort.purdue.edu/, http://www.planetayurveda.com, www.krishisewa.com, www.ijpab.com 
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কতয়বল
পশ্রিে –

কতয়বল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Limonia acidissima, এশ্ি Rutaceae 
রগচারি ও Aurantioideae উপয়গচায়রির উশ্দ্দ। Liminia গয়ণর �য়ধ্ �য়ধ্ 
Limonia acidissima হল এক�চারি প্জচাশ্ত। 

এই গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারত, বচাংলচায়দি, পচাশ্কস্তচান ও শ্রীলঙ্কচার রবি 
শ্কেু অঞ্য়ল। এেচািচা েচাইল্চাডে, �চালয়েশ্িেচা, কয়ম্বচাশ্ডেচা এবং দশ্ক্ণ-পূব্য 
এশ্িেচার অন্চান্ অংয়ি এই গচাে জন্চাে। আন্চা�চান-শ্নয়কচাবর সহ রগচািচা 
িচারত জুয়িই এর িচাষ সম্ভব। রশ্দও িচারয়ত বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কতয়বয়লর 
িচাষ হে নচা। তয়ব �হচারচায়ষ্ট্র শ্কেু শ্�শ্ষ্ট ও বি জচায়তর কতয়বয়লর িচাষ ব্চাপক 
আকচায়র করচা হে। 

ইংয়রশ্জয়ত কতয়বলয়ক Elephant apple বয়ল। আবচার অয়নয়ক এয়ক 
রবয়লর �য়তচা Wood apple নচায়�ও ডচায়কন। বচাংলচাে এই িলশ্ি কতয়বল 
বচা কয়েতয়বল নচায়� পশ্রশ্িত। 

এই গচাে খুবই বি হে, উচ্চতচাে ৩০ িুি হয়ত পচায়র। গচায়ের েচাল খসখয়স 
ও কণ্টক�ে। িীতকচায়ল গচায়ের সব পচাতচা ঝয়র রচাে। আবচার বসয়ন্ত নতুন 
পচাতচা আয়স। পরিিলয়কর অগ্িচাগ সূঁিচায়লচা। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল পক্ল 

প্কৃশ্তর। রচায়ত ৫-৭শ্ি পরিক েচায়ক। প্শ্তশ্ি পরিক লম্বচাে ২৫-৩৫ শ্�শ্লশ্�িচার এবং িওিচাে ১০-২০ শ্�শ্লশ্�িচার হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল 
হচালকচা সবুজ রেয়ক সচাদচা রয়ঙর হে। য়বচাঁিচা রেচাি হে, িুয়ল ৪শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক, পুংয়কির অসংখ্ গি্যচািে শ্বসৃ্তত ও রকন্দ্রস্ল রখচালচা। 
িুয়ল শ্�শ্ষ্ট গন্ রয়েয়ে। য়বয়লর �য়তচা কতয়বল িলশ্িও বি, য়গচালচাকচার, িক্ত রখচাসচাশ্বশ্িষ্ট। িয়লর শ্িতয়রর িচাঁসশ্ি ৮শ্ি রকচােচা বচা 
১৫শ্ি খয়ডে শ্বিক্ত। প্শ্তশ্ি িচায়গ বচা খয়ডে িিিয়ি আঠচার সয়ঙ্গ অয়নক বীজ রলয়গ েচায়ক। কচাঁিচা িয়লর রং সবুজ, পচাকয়ল তচা ধূসর 
বয়ণ্যর হয়ে রচাে। 

িচাশ্রশ্রিকিচায়ব এই গচাে ও িল িক্ত প্কৃশ্তর হওেচাে, য়র রকচানও আবহচাওেচা �চাশ্নয়ে শ্নয়ত পচায়র। এই গচায়ের জন্ উষ্ণ ক্রচান্তীে 
অঞ্ল অে্যচাৎ দচারুণ গর� ও শুষ্ গ্ীষ্মকচাল ও হচালকচা িীত প্য়েচাজন হে। পশ্চি� শ্হ�চালয়ের ১৫০০ িুি পর্যন্ত উঁিু জচােগচাে এই 
গচাে হয়ত পচায়র। 

কতয়বল গচাে শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত হয়ত পচায়র। রশ্দও উপরুক্ত জল শ্নষ্চািয়নর ব্বস্চারুক্ত হচালকচা রবয়ল �চাশ্ি এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও 
িলয়নর পয়ক্ আদি্য।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র কতয়বল গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। এেচািচা শ্িকি কচাশ্িং, গুশ্িকল� বচা বচাশ্ডং পদ্ধশ্তয়তও 
এর কৃশ্রি� প্সচারণ সম্ভব। এই গচাে লচাগচায়নচার জন্ এ�ন জশ্� রবয়ে শ্নয়ত হয়ব ররখচায়ন জল জ�য়ত নচা পচায়র। 

এরপর নতশ্র িচারচা ওই শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হয়ব। িচারচা বীজ রেয়ক নতশ্র করচা হয়ল ররচাপয়ণর স�ে ১০ শ্�িচার X ১০ 
শ্�িচার বজচাে রচাখয়ত হয়ব। আর তচা রশ্দ বচাশ্ডং পদ্ধশ্তয়ত করচা হে তয়ব তচা ৮ শ্�িচার X ৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করয়ত হয়ব। তয়ব 
এর আয়গ ৮০-৯০ রসশ্� X ৮০-৯০ রসশ্� X ৮০-৯০ রসশ্� গত্য খনন করয়ত হে। এরপর ক�য়বশ্ি ২০-২৫ রকশ্জ নজবসচার এবং 
৫০ গ্চা� gamma BHC �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে গত্যশ্িয়ক �চাশ্ি রেয়ক ৬ রসশ্� উঁিু পর্যন্ত িরচাি কয়র রসখচায়ন িচারচা ররচাপণ কয়র সচা�চান্ 
জল শ্দয়ত হয়ব। য়িব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স বচা জুলচাই-অগচাস্ট �চাস কতয়বয়লর িচারচা ররচাপয়ণর �রসু�। 

পশ্রির্যচা –

সচাধচারণিচায়ব কতয়বল গচায়ে শ্নে� কয়র ডচালপচালচা েচাঁিচাইয়ের প্য়েচাজন পয়ি নচা। তয়ব িচাখচা-প্িচাখচাে ররচাগয়পচাকচার সংক্র�ণ হয়ল 
ডচাল রকয়ি রদওেচা ররয়তই পচায়র। 

পচািচাপচাশ্ি শ্নে� কয়র আগচােচা দ�ন করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধর হচার স�চান েচায়ক। এেচািচা আগচােচা দ�ন করয়ত সচােী িসল শ্হসচায়ব বষ্যচাে 
কতয়বল গচায়ের সয়ঙ্গ কলচাই জচাতীে িয়স্র িচাষ করচা ররয়ত পচায়র।
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রশ্দও কতয়বল গচায়ে ক� জয়লর প্য়েচাজন হে, তচাসয়ত্বও গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও 
িচাল িলয়নর জন্ রসি বচাধ্তচা�ূলক। এয়ক্য়রি রবশ্সন শ্রং বচা শ্ড্প পদ্ধশ্তয়ত 
রসয়ির ব্বস্চা করচা ররয়ত পচায়র। নতুন গচােগুশ্লর রক্য়রি রয়েষ্ট জয়লর 
প্য়েচাজন হে, শ্বয়িষত সচার প্য়েচায়গর পরপর। তয়ব বষ্যচাে এই গচায়ের 
জয়লর প্য়েচাজন হে নচা এবং বষ্যচার পর �চায়স একবচার রসিই রয়েষ্ট। বন্চা 
হয়ল বচা জশ্�য়ত বৃশ্ষ্টর জল জয়� রগয়ল রত দ্রুত সম্ভব তচা রবর কয়র শ্দয়ত 
হয়ব। 

সচাধচারণত কতয়বল গচায়ের রক্য়রি রকচানও সচার প্য়েচায়গর কেচা জচানচা রচাে 
নচা। রশ্দও সচার প্য়েচাগ করয়ল িলন শ্নশ্চিতিচায়ব বচায়ি। এক বের বেসী 
প্শ্ত গচায়ে ১০-১৫ রকশ্জ নজবসচার, ৫০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ২৫ গ্চা� 
িসিরচাস এবং ৫০ গ্চা� পিচাশ্সেচা� প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। এরপর ১০ 
বের পর্যন্ত প্শ্ত বের এই একই অনুপচায়ত সচায়রর পশ্র�চাণ বচািচায়ত হে। য়� �চায়সর শুরুয়ত গচায়ে নজবসচার প্য়েচাগ করয়ত হে। 
অয়ধ্যক পশ্র�চাণ নচাইয়রেচায়জন, সমূ্পণ্য পশ্র�চাণ িসিরচাস ও অয়ধ্যক পিচাশ্সেচা� শ্ঠক গচায়ে িুল আসচার আয়গ এবং নচাইয়রেচায়জন ও 
পিচাশ্সেচায়�র বচাশ্ক অয়ধ্যকিচা অগচায়স্টর রিষ সপ্তচায়হ প্য়েচাগ করয়ত হে। য়গচািচা জশ্�য়ত গচায়ের েচােচারুক্ত জচােগচাে এই সচার েশ্িয়ে 
শ্দয়ত হে। সচার প্য়েচায়গর পরপরই রসি রদওেচা বচাঞ্ছনীে। 

সচাধচারণত এই গচায়ে ক্শ্তকচারক ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি নচা। শ্কন্তু বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি বচা কতয়বল গচায়ের বচাগচায়ন 
েরিচাকজচাতীে sooty mould ররচাগ রদখচা রচাে। এয়ক্য়রি রিজচায়নচা রচাে এ�ন ০.২% সচালিচার, ০.১% য়ক্চারপচাইশ্রিস বচা শ্�েচাইল 
প্চারচাশ্েেন ও ০.৩% Gum acacia একয়রি শ্�শ্িয়ে প্য়েচাগ কয়র সুিল পচাওেচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

ররচাপয়ণর ৫ বের পর রেয়ক বচাশ্ডং পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র িচারচার গচাে িল শ্দয়ত শুরু কয়র। অন্শ্দয়ক বীয়জর িচারচা রেয়ক রর গচাে হে, 
তচা িল রদে ৮ বের বেয়সর পর রেয়ক। সচাধচারণত িল আসচার ৮ �চাস পর তচা পশ্রণত হয়ে ওয়ঠ এবং গচায়ে িল পচাকয়ত ১১-১২ 
�চাস স�ে লচায়গ। এই স�ে িয়লর রখচালচার রং গচাঢ় সবুজ রেয়ক হচালকচা সবুজ এবং িয়লর শ্িতয়রর অংি হচালকচা হলুদ রেয়ক গচাঢ় 
হলুদ বয়ণ্যর হয়ে রচাে। 

িয়লর পচানীে নতশ্র করয়ত হয়ল তচা পচাকয়লই সংগ্হ করয়ত হে। গচাে রেয়ক িল একিচা একিচা কয়র বৃন্তসহ সংগ্হ করয়ত হে। 
লক্্ রচাখয়ত িল সংগ্য়হর স�ে তচা ররন �চাশ্িয়ত নচা পয়ি।গচাে রেয়ক রপয়ি পচাকচা রবল িল শ্হসচায়ব খচাওেচা রচাে। এেচািচা পচাকচা 
রবয়লর সরবত নতশ্র কয়রও আ�রচা রখয়ত পচাশ্র। 

কতয়বল একশ্ি পুশ্ষ্টকর উপকচারী িল। কচাঁিচা পচাকচা দুয়িচাই স�চান উপকচারী। কচাঁিচা িল ডচােশ্রেচা ও  আ�চািে ররচায়গ ধবিন্তরী। পচাকচা 
কতয়বয়লর সরবত সুস্চাদু। য়বয়ল রয়েয়ে প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন - C, শ্িিচাশ্�ন - A এবং ক্চালশ্সেচা�, িসিরচাস ও পিচাশ্সেচায়�র 
�য়তচা �ূল্বচান পুশ্ষ্ট উপচাদচান। ১০০ গ্চা� কতয়বয়লর িচাঁয়স রপ্চাশ্িন, য়স্হপদচাে্য, িক্যরচা, িচারিচাশ্রক আশ্সড, অ্চাসকরশ্বক অ্চাশ্সড 
ইত্চাশ্দও শ্বশ্িন্ন পশ্র�চায়ণ েচায়ক।  

এই িল হজয়� সচাহচার্ কয়র, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র, �ধূয়�হ ররচাগয়ক শ্নে্রিণ কয়র, িরীয়রর িশ্ক্ত বৃশ্দ্ধ কয়র, রক্তিচাপয়ক শ্নে্রিণ 
কয়র, প্সূশ্ত �শ্হলচায়দর পয়ক্ উপকচারী, িুল ও ত্বয়কর পয়ক্ িচাল এবং শ্লিচারয়ক িচাল রচায়খ। কতয়বল গচায়ের পচাতচার রস �ধু ও 
রগচাল�শ্রয়ির গুঁয়িচার সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে রখয়ল তচা জশ্ডেস ররচায়গর পয়ক্ খুবই উপকচারী।  

অয়নক শ্কেুর উপর কতয়বয়লর উৎপচাদন শ্নি্যর কয়র, য়র�ন, গচায়ের জচাত, �চাশ্ি, আবহচাওেচা, কীিচায়ব প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়চ্ছ, গচায়ের 
বেস এবং বচাশ্গিচা রক্ণচায়বক্য়ণর অন্চান্ শ্নে�নীশ্তর উপর। গচায়ের প্সচারয়ণর পদ্ধশ্ত ও বেয়সর শ্িশ্তিয়ত কতয়বয়লর গি উৎপচাদন 
শ্বশ্িন্ন হে। বচাশ্ডং পদ্ধশ্তর িচারচা রেয়ক নতশ্র ১০ বের বেয়সর গচাে রেয়ক ১০০-১৬০শ্ি বচা প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ২০-২১ িন 
িল পচাওেচা রচাে। বীয়জর িচারচা রেয়ক নতশ্র ১২ বের বেয়সর গচাে রেয়ক ২০০-৩৫০শ্ি বচা প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ২৫-৩০ িন িল 
পচাওেচা সম্ভব।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

কতয়বল িচায়ষর জন্ আলচাদচা কয়র রকচানও জচায়তর কেচা জচানচা রচােশ্ন। তয়ব িয়লর আকচার ও স্চায়দর শ্নশ্রয়খ দু’ধরয়নর কতয়বল 
রদখয়ত পচাওেচা রচাে। একশ্ি আকচায়র রবি বি ও শ্কেুিচা শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর। অন্শ্ি অয়পক্চাকৃত রেচাি ও অম্ল স্চাদ শ্বশ্িষ্ট হে। 

তে্সূরি -  Wikipedia, www.tropical.theferns.info
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স্ট্রয়বরী 
পশ্রিে –

স্ট্রয়বরীর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Fragaria vesca, এশ্ি Rosaceae 
রগচায়রির গুল্ম রশ্রণীর উশ্দ্দ।

স্ট্রয়বরীর আশ্দ জন্স্চান ইউয়রচায়প। �য়ন করচা হে, পৃশ্েবীয়ত স্ট্রয়বরী 
িচায়ষর প্ে� নশ্জর সৃশ্ষ্ট প্চাকৃশ্তক শ্নেয়� সংকরচােয়নর িয়ল। ১৭১৪ 
সচায়ল শ্িশ্ল রেয়ক ফ্চায়ন্স এক ধরয়নর সচাদচা িয়লর আ�দচাশ্ন ঘয়িশ্েল। 
এরও আয়গ ১৬০০ সচায়ল িচাশ্জ্যশ্নেচা কয়লচানী রেয়ক ইউয়রচায়প লচাল 
রয়ঙর একশ্ি িয়লর প্জচাশ্ত এয়সশ্েল। তয়ব এর রিয়েও আয়গ ১৩০০ 
সচায়ল ইউয়রচায়প শ্িন্ন এক প্জচাশ্তর স্ট্রয়বরী িচায়ষর দচাশ্ব করচা হে।

বত্য�চায়ন রগচািচা ইউয়রচাপ জুয়ি স্ট্রয়বরীর িচাষ হে। এেচািচাও �চাশ্ক্যন 
রুক্তরচায়ষ্ট্রর প্চাে প্য়ত্ক প্য়দয়ি এবং কচানচাডচা ও দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচায়তও ব্চাপক হচায়র স্ট্রয়বরী িচাষ হে। িচারয়ত ক্রচান্তীে উষ্ণ জলবচােু 
অঞ্য়ল ২০১০ সচায়লর আয়গ পর্যন্ত সিলিচায়ব স্ট্রয়বরী িচায়ষর রকচানও নশ্জর শ্েল নচা। য়দয়ির অশ্ধকচাংি �চানুষ কখনও স্চানীেিচায়ব 
স্ট্রয়বরী িচাষও হয়ত রদয়খনশ্ন। পশ্রশ্স্শ্ত বদয়ল রচাে ২০১০ সচায়ল। রখন রদয়ির শ্তনশ্ি শ্িক্চা প্শ্তষ্চান, শ্বহচার এশ্গ্কচালিচার 
ইউশ্নিচাশ্স্যশ্ি, শ্তরহচাত কয়লজ অি এশ্গ্কচালিচার ও রচায়জন্দ্র এশ্গ্কচালিচার ইউশ্নিচাশ্স্যশ্ি পরীক্চা�ূলকিচায়ব স্ট্রয়বরী িচাষ কয়র সিলতচা 
পচাে।

স্ট্রয়বরী গচাে অকচাষ্ল। এই গচায়ের িচারশ্ি প্ধচান ক্রচাউন, পচাতচা, �ূল ও রচানচার। শ্দন রখন বি েচায়ক এবং তচাপ�চারিচা ৩২-৮৬ শ্ডগ্ী 
িচায়রনহচাইয়ির �য়ধ্ েচায়ক তখন এই গচায়ের িচাল পচাতচা জন্চাে। তচাপ�চারিচা খুব শ্নয়ি রনয়� রগয়ল নতুন পচাতচা ক� গজচাে। পচাতচার 
আকচার শ্বশ্িন্ন রকয়�র হয়ে েচায়ক। নতুন পচাতচা সচাধচারণত উজ্জ্বল সবুজ বয়ণ্যর হে। পুরয়নচা পচাতচাগুশ্ল ঈষৎ গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর হয়ে 
রচাে। প্শ্তশ্ি স্ট্রয়বরী গচায়ের �ূল ও পচাতচার সংয়রচাগস্য়ল েচায়ক এই গচায়ের ক্রচাউন বচা �ুকুি নচা�ক অংিশ্ি। এখচায়নই পচাতচা ও িুল 
নতশ্র হে। রচানচার গচােশ্িও এখচান রেয়ক গজচাে এবং এর শ্নি শ্দয়ে শ্িকি বচািয়ত েচায়ক। গচাে রেয়ক জন্ রনওেচা রচানচার গচােশ্ি 
রেয়ক স্ট্রয়বরী গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। িচারয়ত রর জচায়তর স্ট্রয়বরী পচাওেচা রচাে তচা নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ অঞ্য়লও িচাষ করচা সম্ভব। 
এয়দয়ি সচাধচারণত পচাহচািী অঞ্য়ল স্ট্রয়বরীর িচাষ করচা হে। �ূলত উতিরপ্য়দয়ির রদরচাদুন, পশ্চি�বয়ঙ্গর কচাশ্লম্পং ও �হচারচায়ষ্ট্রর 
�হচাবচায়লশ্য়র স্ট্রয়বরীর িচাষ হে। তয়ব বত্য�চায়ন স�তয়লও স�চানিচায়ব স্ট্রয়বরীর িচাষ হয়চ্ছ, য়র�ন, �হচারচায়ষ্ট্রর পুয়ণ, নচাশ্সক ও 
সঙ্গচাশ্ল িহয়র। 

পৃশ্েবীর ঠচাডেচা জলবচােু অঞ্য়ল স্ট্রয়বরী িচায়ষর আশ্ধক্ েচাকয়লও, এই গচাে �ূলত নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ অঞ্য়ল সবয়িয়ে িচাল হে। িীয়ত 
এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হে। তয়ব িচারয়তর �য়তচা উষ্ণ ও ক্রচান্তীে উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লও বত্য�চায়ন স্ট্রয়বরীর িচাষ হয়চ্ছ। এই ধরয়নর 
জচায়তর রক্য়রি িীতকচায়লও বৃশ্দ্ধ লক্্ করচা রচাে। স্ট্রয়বরী গচায়ের খুব ক� সূর্যচায়লচায়কর প্য়েচাজন হে। শ্কেু জচায়তর স্ট্রয়বরী রয়েয়ে 
রচারচা রবশ্ি ও ক� আয়লচা, দুই-ই সহ্ করয়ত সক্�। আবচার শ্কেু স্ট্রয়বরী গচাে শুধু�চারি অল্প শ্দয়নর আয়লচাই সহ্ করয়ত পচায়র।

খুব িচাল জল শ্নষ্চািয়নর ব্বস্চা রুক্ত হচালকচা,  তজবসচায়র পশ্রপূণ্য রদচাঁেচাি �চাশ্ি এই িচায়ষর উপয়রচাগী। �ৃদু অম্ল �চাশ্িয়ত অে্যচাৎ �চাশ্ির 
অম্ল ও ক্চায়রর �চারিচা ৫.৭-৬.৫ PH-এর �য়ধ্ েকচা বচাঞ্ছনীে। অশ্ধক অম্ল জচাতীে �চাশ্িয়ত শ্িকয়ির বৃশ্দ্ধ িচাল হে নচা। �চাশ্িয়ত 
ক্চালশ্সেচায়�র পশ্র�চাণ রবশ্ি েচাকয়ল পচাতচার রং হলয়দ হয়ে রচাে। নতুন সবুজ নজবসচার রুক্ত �চাশ্িয়ত স্ট্রয়বরী িচাষ করয়ল িচাল হে। 
ক্চাররুক্ত �চাশ্িয়ত এবং একই জশ্�য়ত একচাশ্ধকবচার এই িচাষ নচা করচাই িচাল।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

িুল রিচািচার স�য়ে সচাধচারণত রচানচায়রর বেচারচা স্ট্রয়বরীর বংিশ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। প্য়েচাজন অনুরচােী একচাশ্ধক রচানচার গচাে রেয়ক কচািচা 
ররয়ত পচায়র, তয়ব িলরুক্ত রচানচার কখনই নে। এয়ক্য়রি প্সচারয়ণর জন্ িচাল শ্িকি রুক্ত গচাে বচােয়ত হে। উপরুক্ত পশ্রির্যচাে রকচানও 
একশ্ি গচাে ১২-১৮শ্ি রচানচায়রর জন্ শ্দয়ত পচায়র। এরপর নচাস্যচারীয়ত রচানচারগুশ্লর শ্িকি রবর হয়ল তচা তুয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ 
করয়ত হে। তয়ব স্চানচান্তয়রর (�চাি্য-এশ্প্ল) আয়গ পশ্লব্চায়গ  ৫০ িচাগ রগচাবর সচার ও ৫০ িচাগ পশ্ল�চাশ্ি িশ্ত্য কয়র তচায়ত ররচাপণ 
কয়র েচােচারুক্ত ঠচাডেচা জচােগচাে সংরক্ণ করচা ররয়ত পচায়র। শ্িকি রুক্ত রচানচারগুশ্ল ররচাপয়ণর সশ্ঠক স�ে হল, য়সয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর 
(আশ্শ্ন) �চাস। রশ্দ তচার অয়নক আয়গ তচা ররচাপণ করচা হে তয়ব গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও িলন ক� হে। তয়ব নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর পর্যন্ত িচারচা 
লচাগচায়নচা রচাে এবং স�তল জশ্�র রক্য়রি জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র �চায়সও ররচাপয়ণর কচাজ করচা ররয়ত পচায়র। 

িচাষ শ্দয়ে িচাল কয়র জশ্� প্স্তুত কয়র ১ শ্�িচার িওিচা ও ১৫-২০ রসশ্� উঁিু লম্বচা রবড নতশ্র কয়র জশ্�য়ত িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করয়ত 
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হয়ব। তয়ব গচাে রেয়ক গচাে বচা সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব কতিচা হয়ব তচা শ্নি্যর 
কয়র গচায়ের জচাত ও জশ্�র িশ্রয়রির উপর। সচাধচারণত এয়ক্য়রি ৩০ রসশ্� X ৬০ 
রসশ্� দূরত্ব বজচাে রচাখচা হে। তয়ব �য়ডল পদ্ধশ্তয়ত প্শ্ত একর জশ্�য়ত ২২ হচাজচার 
গচায়ের রক্য়রি  ৩০ রসশ্� X ৩০ রসশ্� দূরত্ব েচায়ক। য়রচাপয়ণর পর শ্কেু স�ে ঘন 
ঘন রসি শ্দয়ত হে।

পশ্রির্যচা –

এই গচায়ের রগচািচা রেয়ক শ্নেশ্�তিচায়ব রচানচার রবর হে। তচা পুনরচাে ররচাপয়ণর 
িচাবনচা নচা েচাকয়লও ১০-১৫ শ্দন অন্তর শ্নে� কয়র রচানচারগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ত হে, 
নচা হয়ল িলন কয়� রচাে। স্ট্রয়বরী গচায়ের শ্িকি �চাশ্ির সচা�চান্ শ্নি শ্দয়ে েশ্িয়ে 
পিয়ত েচায়ক। য়সই কচারয়ণ �চাশ্ির পশ্র�চাণ িচাল েচাকচা ও তচায়ত আদ্্যতচা বজচাে 
েচাকচািচা জরুশ্র। তচাই হচালকচািচায়ব রকচাদচাল বচা শ্নিচানী রদওেচার প্য়েচাজন হে এবং 
ররচাপয়ণর পরপরই আগচােচা পশ্রষ্চার করচা আবি্ক।

ঠচাডেচা আবহচাওেচাে নিত্ প্বচাহ রেয়ক গচায়ের শ্িকিয়ক বচাঁিচায়ত �চালশ্িং কয়র �চাশ্ি রঢয়ক শ্দয়ত হে। তচােচািচা এর িয়ল িল �চাশ্িয়ত 
রঠয়ক নষ্ট হয়ে রচাওেচার আিঙ্কচা েচায়ক নচা। এই �চালশ্িং ব্বহচায়রর িয়ল গরয়�ও জশ্�র আদ্্যতচা বজচাে েচায়ক। এই �চালশ্িং রশ্দ 
খয়ির হে তয়ব লক্্ রচাখয়ত হয়ব তচায়ত ররন উই রপচাকচার আক্র�ণ নচা হে। আর রশ্দ তচা হে তচাহয়ল ৩ শ্�শ্লশ্লিচার ডচারসবচান (২০ 
ইশ্স) এবং ২ গ্চা� ব্চাশ্িশ্স্টন শ্ড.এি. প্শ্ত শ্লিচার জয়ল  শ্�শ্িয়ে খয়ি রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। 

ররচাপয়ণর পর ঘন ঘন রসি শ্দয়ত হে। তচা নচা হয়ল গচাে �য়র রচাওেচার সংখ্চা বচািয়ত পচায়র।  বৃশ্ষ্ট রশ্দ নচা হে তয়ব রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর 
�চায়স সপ্তচায়হ দু’বচার রসি শ্দয়ত হে। নয়িম্বয়র রসয়ির পশ্র�চাণ কশ্�য়ে সপ্তচায়হ একবচার করচা ররয়ত পচায়র। শ্ডয়সম্বর-জচানুেচাশ্র �চায়স 
প্শ্ত ১৫ শ্দন অন্তর একবচার রসি রদওেচা ররয়ত পচায়র। শ্কন্তু গচায়ে িল ধরয়ত শুরু করয়ল রসয়ির পশ্র�চাণ আবচার বচািচায়ত হে। 
এই স�ে ঘন ঘন রসি িয়লর বৃশ্দ্ধয়ত সহচােতচা কয়র। তজবসচায়রর পচািচাপচাশ্ি স্ট্রয়বরী িচায়ষর জন্ শ্বশ্িন্ন স�ে জশ্�য়ত প্য়েচাজন 
অনুসচায়র ইউশ্রেচা, T.S.P. (শ্রেপল সুপচারিসয়িি), পিচাি ও শ্জপসচা� রদওেচা ররয়ত পচায়র।

স্ট্রয়বরী গচায়ে লচাল �চাকিসচা ও শুয়েচায়পচাকচার আক্র�ণ রদখচা রদে।  লচাল �চাকিসচায়ক শ্নে্রিণ করয়ত ০.০৫% �য়নচায়ক্রচায়িচািয়সর 
সয়ঙ্গ ০.২৫% রিজচায়নচা রচাে এ�ন সচালিচার ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। আর শুয়েচায়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত ররচাপয়ণর আয়গ 
�চাশ্ি িচাল কয়র গুঁয়িচা কয়র প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৫% রক্চারচায়ডন বচা রহটেচায়ক্চার শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হয়ব।

েরিচাকঘশ্িত কচারয়ণ এই গচায়ে শ্কেু ররচাগ রদখচা রচাে। েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এয়ক্য়রি উপকচার পচাওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
িচাইরচাসঘশ্িত শ্কেু ররচাগও স্ট্রয়বরী গচায়ে রদখচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

নয়িম্বয়রর �চাঝচা�শ্ঝ স�য়ে স্ট্রয়বরী গচায়ে িুল আয়স। শ্ডয়সম্বর �চায়স রখন িয়লর রং লচাল বয়ণ্যর হে তখন শুরু হে িল সংগ্য়হর 
কচাজ, িয়ল �চাি্য �চাস পর্যন্ত। প্শ্তশ্ি গচাে রেয়ক গয়ি ২৫০-৩০০শ্ি িল পচাওেচা রচাে। য়সই শ্হসচায়ব শ্বঘচা প্শ্ত জশ্� রেয়ক গয়ি 
১.৩৩-১.৬ িন স্ট্রয়বরী উৎপচাদন হয়ত পচায়র। স্ট্রয়বরী রবশ্িশ্দন সংরক্ণ কয়র রচাখচা রচাে নচা। তয়ব রকচাল্ রস্টচায়রয়জ ৩২ শ্ডগশ্ি 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ১০ শ্দন এই িল সংরক্ণ করচা সম্ভব। শ্বশ্ক্রর জন্ দূরবত্যী স্চায়ন পচাঠচায়নচার রক্য়রি ২ ঘণ্টচা ধয়র ৪ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে ঠচাডেচা কয়র গচাশ্িয়তও ওই একই তচাপ�চারিচা বজচাে রচাখয়ত হে। িচাল �চায়নর স্ট্রয়বরী েচাঁি কচাগয়জর উপর 
ররয়খ কচাড্যয়বচায়ড্যর বচায়সি প্চাশ্কং করচা হে। শ্কন্তু অয়পক্চাকৃত শ্নম্ন �চায়নর িয়লর রক্য়রি তচা সচাধচারণ ঝুশ্িয়তই প্চাশ্কং করচা হয়ে 
েচায়ক। �ূলত িয়লর ওজন, আকচার ও রয়ঙর উপর শ্নি্যর কয়র স্ট্রয়বরীর �চান শ্নণ্যে করচা হে।   

পচাকচা অবস্চাে গচাে রেয়ক সংগ্হ কয়র স্ট্রয়বরী খচাওেচা ররয়ত পচায়র। শ্�শ্ষ্ট এই িলশ্িয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন – C ও আেরন 
েচায়ক। শ্কেু জচায়তর স্ট্রয়বরী রর�ন, অশ্লম্পচাস, হুড ও সুস্চান তচায়দর উজ্জ্বল লচাল রয়ঙর জন্ আইসস্কী� নতশ্রর জন্ উপয়রচাগী। 
এেচািচা শ্�ডওয়ে, শ্�ডল্চাডে, য়রডশ্িি, শ্বউশ্ি প্িৃশ্ত জচায়তর স্ট্রয়বরী খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প ব্বহৃত হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

স্ট্রয়বরীর শ্বশ্িন্ন ধরয়নর জচাত রদখয়ত পচাওেচা রচাে। িচারয়তর পচাহচািী এলচাকচাে Royal Sovereign, Srinagar, Dilpasand 
জচায়তর রদখচা র�য়ল।  এয়দয়ির ব্চাঙ্গচায়লচায়র রর জচায়তর স্ট্রয়বরী পচাওেচা রচাে তচার নচা� ব্চাঙ্গচায়লচার, রচা �হচাবচায়লশ্য়রও িয়লয়ে। 
আয়�শ্রকচার ক্চাশ্লয়িচাশ্ণ্যেচাে Torrey, Toiga এবং Solana জচায়তর স্ট্রয়বরী িচাষ খুবই সিলতচা রপয়েয়ে। 
তে্সূরি - www.agrifarming.in, www.strawberryplant.org
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বু্য়বরী
পশ্রিে –

বু্য়বরীর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Vaccinium corymbosum, এশ্ি  Ericaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ।

শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর বু্য়বরী সচাধচারণত উতির আয়�শ্রকচা, ইউয়রচাপ ও এশ্িেচা 
�হচায়দয়ি রদখচা রচাে। এেচািচা অয়স্ট্রশ্লেচার শ্কেু অংয়ি, শ্নউশ্জল্চাডে ও দশ্ক্ণ 
আয়�শ্রকচার শ্বশ্িন্ন রদয়ি উতির আয়�শ্রকচার বু্য়বরীর বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচাষ 
হে। এই Genus-এর আরও শ্কেু রঝচাপঝচাি প্কৃশ্তর গুল্ম জচাতীে 
বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ রয়েয়ে ররগুশ্ল খচাওেচার উপয়রচাগী বু্য়বরী উৎপন্ন কয়র। 
বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি জংলচা বচা স্ল্প উচ্চতচার বু্য়বরী প্জচাশ্তয়ক রবয়ে 
রনওেচা হে। তয়ব ১৯৩০ সচায়লর ইউয়রচায়প বু্য়বরী িচায়ষর রকচানও নশ্জর 
পচাওেচা রচাে নচা।

তচাশ্�ল িচাষচাে বু্য়বরীয়ক আিুশ্রশ্নয়লই, য়তয়লগুয়ত িল সচাই, শ্হশ্ন্য়ত 
শ্নলচাবশ্দশ্র, �চালচােলয়� নজচািল, �চারচাঠীয়ত জচামু্বল বচা কচারিচাডে, গুজরচাশ্িয়ত 
িলসচা, ওশ্িেচা ও বচাংলচাে বু্য়বরী নচায়�ই পশ্রশ্িত।   

উচ্চতচাে এই গচাে ৪ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। বু্য়বরী গচায়ের পচাতচা সব স�ে সবুজ েচায়ক। লম্বচাে এই পচাতচা ১-৮ রসশ্� এবং িওিচাে 
০.৫-৩.৫ রসশ্� হে। িুলগুশ্ল রদখয়ত ঘণ্টচাকৃশ্তর। িুয়লর রং সচাদচা, হচালকচা রগচালচাপী বচা লচাল বয়ণ্যর। তয়ব কখনও কখনও শ্কেুিচা 
সবয়জ রয়ঙরও হয়ে েচায়ক। বু্য়বরী িলশ্ি রবরী প্কৃশ্তর। রচার ব্চাসচাধ্য ৫-১৬ শ্�শ্লশ্�িচার। িলগুশ্লর শ্নয়ির শ্দকিচা খচাশ্নক �ুকুয়ির 
�য়তচা রদখয়ত হে। য়েচাি অবস্চাে এর রং হচালকচা সবুজ বয়ণ্যর েচায়ক, পয়র তচা লচালয়ি রবগুনী বণ্য ধচারণ কয়র। আর রখন িল 
পুয়রচাপুশ্র রপয়ক রচাে তখন তচার রং গচাঢ় রবগুনী হয়ে রচাে। বু্য়বরী িলগুশ্লর উপর এক ধরয়নর গুঁয়িচা গুঁয়িচা র�চা� জচাতীে পদচায়ে্যর 
আবরণ েচায়ক। স্চানীেিচায়ব রচা ‘বু্�’ নচায়� পশ্রশ্িত। পশ্রণত অবস্চাে এই িয়লর স্চাদ শ্�শ্ষ্ট।       

প্ধচানত স্চাঁতস্চাঁয়ত, অশ্ধক ঠচাডেচা এ�নশ্ক হচালকচা গ্ীয়ষ্মও বু্য়বরী িচাষ িচাল হে। তয়ব এই গচায়ে রবি শ্কেু প্জচাশ্ত রয়েয়ে ররগুশ্ল 
অল্প ঠচাডেচা, উষ্ণ অঞ্ল ও উপকূলীে এলচাকচায়তও জন্চায়ত পচায়র। উষ্ণ অঞ্য়লর বু্য়বরী িচায়ষর জন্ রকবল�চারি ১০০-২০০ ঘণ্টচা 
প্বল ঠচাডেচা আবহচাওেচাই রয়েষ্ট। রচা দশ্ক্ণ র্চাশ্রডচার রক্য়রিও প্য়রচাজ্। বত্য�চায়ন বু্য়বরী ব্চাপক প্সচার ঘয়িয়ে। তয়ব বু্য়বরী িচায়ষর 
রক্য়রি সবয়িয়ে বি প্শ্তবন্কতচা হল, এই গচাে রবয়ি ওঠচার জন্ শ্বয়িষ পশ্রয়বয়ির প্য়েচাজন হে। য়র �চাশ্িয়ত বু্য়বরী িচাষ করচা 
হয়ব, তচা অশ্ধক অম্ল হয়ত হয়ব। এই অম্লতচার �চারিচার সয়ব্যচাচ্চ সী�চা ৪.০-৫.৫PH পর্যন্ত হয়ত পচায়র। েচাকয়ত হয়ব জল শ্নষ্চািয়নর 
সুবয়ন্চাবস্ত। সচাধচারণিচায়ব অয়নক রক্য়রিই রচা পচাওেচা রচাে নচা। তয়ব িচায়ষর আয়গ জশ্�র �চাশ্ি পরীক্চা কয়র রনওেচা িচাল। 

জশ্� শ্নব্যচািয়নর পর রদখয়ত হয়ব, য়সখচায়ন ররন রবশ্ি স�ে ধয়র সূর্যচায়লচাক েচায়ক। শ্দয়নর �য়ধ্ ররন ক�পয়ক্ ৭৫ িচাগ স�ে আয়লচা 
েচায়ক। তয়ব শ্দয়নর রিয়ষ আংশ্িক েচােচা েচাকয়ল খুব একিচা স�স্চা হে নচা।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচা বচা গচায়ের িক্ত ডচাল রকয়ি কল� কয়র বু্য়বরীর প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। �চাশ্ি পরীক্চার পর রশ্দ রদখচা রচাে PH-এর 
�চারিচা খুব রবশ্ি, তয়ব �চাশ্িয়ত সচা�চান্ পশ্র�চাণ সচালিচার র�িচায়নচা ররয়ত পচায়র।   প্েয়� জশ্�শ্িয়ক িচাল কয়র কুশ্পয়ে স�চান কয়র 
আগচােচা �ুক্ত কয়র পশ্রষ্চার করয়ত শ্নয়ত হে। এরপর িচারচা ররচাপণ কয়র রসি শ্দয়ত হে। 

প্শ্তশ্ি সচাশ্রয়ত িচারচাগুশ্ল ৮০ রসশ্� দুরয়ত্ব ররচাপণ করয়ত হে। রশ্দ অনুকূল রসয়ির ব্বস্চা েচায়ক তচাহয়ল বেয়রর রর রকচানও স�য়ে 
এই গচায়ে িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। ১-২ বের িচারচাগুশ্লয়ক প্েয়� ১-৩.৫ শ্লিচার পচায়রি বি করয়ত হে। এরপর কচায়ডের নদঘ্য্ 
রেচাক্রয়� ১৫-২৫ রসশ্� এবং ২৫-৪৫ রসশ্� হয়ল �ূল জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে। জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর দু’সপ্তচাহ আয়গ ১০ ইশ্ঞ্ 
গিীর গত্য করয়ত হে। িচারচার �ূল শ্িকি রচায়ত েশ্িয়ে পিয়ত পচায়র ১ শ্�িচায়রর বগ্যচাকচার গত্য খনন করচা হে। তচাই এক শ্�িচার 
জচােগচা জুয়ি বগ্যয়ক্রি খনন করচা হে। গয়ত্যর �চাশ্ির সয়ঙ্গ পিচা পচাতচা বচা কয়ম্পচায়ষ্টর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হে।

পশ্রির্যচা –

বু্য়বরী গচাে সচাধচারণত রঝচাপ প্কৃশ্তর এবং �ুকুয়ির �য়তচা অংি রেয়ক কচাডে রবয়ি ওয়ঠ। �ূলত গচাে রেয়ক ৯-১২শ্ি প্জনয়ন সক্� 
কচাডে রবর হে। প্শ্ত বের শ্নে� কয়র ৫-৬ বেয়রর ডচালগুশ্ল রেঁয়ি শ্দয়ত হে। প্ে� কয়েকবের গচায়ে িল নচা ধরয়ত রদওেচাই 
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িচাল। কুঁশ্ি অবস্চায়তই িুলগুশ্ল তুয়ল রিয়ল শ্দয়ত হে, এয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল 
হে। ডচাল েচাঁিচাই িীতকচায়ল করচা উশ্িত, শ্ঠক রখন গচায়ের বৃশ্দ্ধ শুরু হে। তয়ব 
প্ে� িচার বের ডচাল েচাঁিচাইয়ের প্য়েচাজন হে নচা।

বু্য়বরী িচায়ষর রক্য়রি শুকয়নচা ও নষ্ট পচাতচা রিয়ল শ্দয়ে শ্নেশ্�তিচায়ব আগচােচা 
দ�ন করয়ত হে। গচায়ের রগচািচার িচারপচাি িচাল পশ্রস্চার রচাখয়ত হে এবং 
অম্লতচা সহ্ করয়ত পচায়র এ�ন গচায়ের জন্ নতশ্র সচার সহয়রচায়গ রর রকচানও 
ধরয়নর �চালশ্িং ব্বহচার (বসন্তকচায়ল) করচা ররয়ত পচায়র।  �চালশ্িং আদ্্যতচা ধয়র 
ররয়খ জয়লর অিচাব দূর কয়র, আগচােচার বৃশ্দ্ধ শ্নে্রিণ কয়র, �চাশ্ির িচাঙন 
আিকচাে এবং এর উপকরণ ধীয়র ধীয়র নজবসচায়র পশ্রণত হে। য়রচাপয়ণর পর 
�চালশ্িং সচাধচারণত  ২-৪ ইশ্ঞ্ কচায়ঠর গুঁয়িচা শ্দয়ে করচা হে। গচায়ের শ্নয়ির 
অংয়ি রর সব িল েচায়ক তচা তুয়ল রিয়ল শ্দয়ত হে। এরিয়ল গচােশ্ি শ্বয়িষ 
কয়র তচার শ্িকি িক্তয়পচাক্ত হে। �ূল জশ্�য়ত িচারচা গচাে স্চানচান্তর কয়র ররচাপয়ণর পরপরই রসি শ্দয়ত হে। বু্য়বরী গচায়ে সপ্তচায়হ 
একশ্দন রসি রদওেচা হে। তয়ব কয়লর জয়লর রিয়ে রসয়ির কচায়জ বৃশ্ষ্টর জলই উপরুক্ত, কচারণ প্চাকৃশ্তক শ্নেয়� এই জয়ল ক্চায়রর 
�চারিচা রবশ্ি েচায়ক। একিচানচা শুষ্ আবহচাওেচাে জশ্�র আদ্্যতচা ধচারয়ণর ক্�তচার উপর শ্নি্যর কয়র বচারংবচার রসি রদওেচার প্য়েচাজন 
হয়ত পচায়র। 

বু্য়বরী িচায়ষ কয়ম্পচাষ্ট সচার ব্বহচায়রর অয়নক সুিল রয়েয়ে। জশ্� নতশ্রর স�ে গরুর রগচাবয়রর �তন নজবসচার প্য়েচাগ খুই উপয়রচাগী 
হয়ত পচায়র। য়রয়হতু বু্য়বরী গচাে অম্ল-�ৃশ্তিকচা পেন্ কয়র তচাই অম্লরুক্ত সচার রর�ন, অ্চায়�চাশ্নেচা� সচালয়িি, অ্চায়�চাশ্নেচা� নচাইয়রেি 
বচা সচালিচাররুক্ত ইউশ্রেচা ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। গচায়ের পচাতচা বি হওেচার আয়গ বসন্তকচায়ল সচার প্য়েচাগ করচা উশ্িত।

সচাধচারণত বু্য়বরী গচায়ের ররচাগয়পচাকচা প্শ্তয়রচায়ধর ক্�তচা রয়েয়ে। প্ধচান স�স্চা হল এই বু্য়বরী িল পচাশ্খয়দর খুব শ্প্ে খচাদ্। তচাই 
বচাগচান শ্বয়িষ গচায়ের িচারপচায়ি িচাল কয়র রনি শ্দয়ত হে। শ্বয়িষত জুন �চায়স রখন গচায়ে িল ধয়র তখন এর প্য়েচাজন আবশ্ি্ক 
হয়ে পয়ি। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

গচাে রেয়কই রপয়িই বু্য়বরী খচাওেচা রচাে। পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি সকচায়লর জল খচাবচায়র এই িল খচাওেচার ররওেচাজ রয়েয়ে।  খচাদ্ 
প্শ্ক্রেচাকরয়ণও এই িল ব্বহচার হে। বু্য়বরী অসী� পুশ্ষ্টগুণ সম্পন্ন হওেচাে স্চায়স্্র পয়ক্ এই িল খুবই উপয়রচাগী। বু্য়বরী শুধু 
একশ্ি জনশ্প্ে িলই নে, অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডয়ন্টর পশ্র�চায়ণর শ্নশ্রয়খ এই িল বচায়রবচায়র আয়�শ্রকচার খচাদ্ তচাশ্লকচাে উপয়রর শ্দয়ক 
জচােগচা কয়র শ্নয়েয়ে।  িচারয়ত বু্য়বরীর িচাষ খুবই ক� হে। তয়ব িরীর সুস্ রচাখয়ত িচারয়ত বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব বু্য়বরী িচায়ষর িচাল 
িশ্বষ্ৎ রয়েয়ে। রশ্দও এয়দয়ি রেচারেিচায়ব িচায়ষ সিলিচায়ব বু্য়বরী িলচায়নচা সম্ভব হয়েয়ে। এই িল একশ্ি অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট 
স�ৃদ্ধ িল। অশ্ধক পুশ্ষ্টগুয়ণর এই িয়ল অল্প �চারিচাে ক্চালশ্র েচায়ক। বু্য়বরী ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ কয়র। �শ্স্তয়ষ্র কচাজক�্য 
সশ্ঠকিচায়ব িচালনচা করয়ত এই িল উপয়রচাগী। য়কচায়লয়স্টরল ও রক্তিচাপয়ক ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র বু্য়বরী। এই িল �ধুয়�হ ররচায়গর 
রক্য়রিও উপকচারী। �ুরিনচালীর সংক্র�ণ ররচাধ কয়র এই িল। এেচািচা হৃদয়রচায়গর আিঙ্কচা ক� কয়র বু্য়বরী।  

বু্য়বরী গচাে শ্বেতীে অেবচা তৃতীে �রসুয়� িল শ্দয়ত শুরু কয়র।  এই গচায়ে বেয়র �চারি একবচারই িল ধয়র। সচাধচারণত অগচাস্ট-
রসয়টেম্বর �চায়স িসল রতচালচা শুরু হে। তয়ব িল নীল হয়লই তচা তুলয়ত রনই, শ্কেুশ্দন অয়পক্চা করয়ত হে। গচাে রেয়ক িল সংগ্হ 
করচার পর তচা সশ্ঠকিচায়ব রকৌয়িচা িশ্ত্য কয়র িচািকচা অবস্চাে বচাজচারজচাত করচা হে।

বু্য়বরীর িলন শ্বশ্িন্ন শ্বষয়ের উপর শ্নি্যর কয়র রর�ন, গচায়ের জচাত, �চাশ্ির িশ্ররি, য়সি ও আবহচাওেচা। সচাধচারণত বু্য়বরী িচায়ষ 
গচাে প্শ্ত ১ রকশ্জ িল লচায়ির আিচা করচা ররয়ত পচায়র। পয়রর বেরগুশ্ল রেয়ক িলন পরপর শ্বেগুণ হয়ত েচায়ক। গচােশ্ি ৬-৭ বের 
বেয়সর পশ্রণত গচাে হওেচা পর্যন্ত এ�নিচা িলয়ত েচায়ক। একশ্ি গচাে রেয়ক সয়ব্যচাচ্চ ১০ রকশ্জ িলন পচাওেচা সম্ভব এবং গচাে প্শ্ত 
গয়ি ৫-৬ রকশ্জ িল পচাওেচা রচাে। বু্য়বরী গচাে ২০-২৫ বের বেস অবশ্ধ িল উৎপচাদয়ন সক্�। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

বু্য়বরীর শ্বশ্িন্ন জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। সচাধচারণিচায়ব শ্তন ধরয়নর বু্য়বরী রদখচা রচাে, উচ্চ, শ্নম্ন এবং আধচা-উচ্চ সংকর প্জচাশ্তর। 
শ্বশ্িন্ন জচায়তর বু্য়বরী নচা� হল, ডুক, য়িচায়রচা, ি্চাডেলচার, ি্চান্টশ্নক, অেচানচাল, শ্�শ্স্ট্র রনলসন, য়লগ্চাশ্স, এশ্লেি, এশ্লজচায়বে, আরয়লন, 
ররশ্িয়েল শ্প্ন্স, কলম্বচাস শ্প্শ্�েচা�, পচাউডচার বু্-ক্চাইয়�সি, ব্রচাইি ওয়েল, বু্-ক্রপ, বু্-য়র, বু্-য়জ।      

তে্সূরি – www.agrifarming.in
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ড্চাগন িল
পশ্রিে –

ড্চাগন িয়লর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Hylocereus undatus, এশ্ি 
Cactaceae রগচায়রির উশ্দ্দ। 

ড্চাগন িয়লর আশ্দ জন্স্চান �ধ্ আয়�শ্রকচাে, রিয়েচাদি িতচাব্ীয়ত। 
দশ্ক্ণ এশ্িেচা শ্বয়িষ কয়র �চালয়েশ্িেচায়ত এই িয়লর িচাষ আরম্ভ 
হে শ্বংি িতচাব্ীর রিয়ষ। তয়ব শ্িয়েতনচায়� বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব 
ব্চাপকহচায়র এর িচাষ করচা হে। বত্য�চায়ন র�শ্সিয়কচা, �ধ্ ও দশ্ক্ণ 
আয়�শ্রকচা, দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা, দশ্ক্ণ শ্িন, ইজরচায়েল, েচাইল্চাডে, 

�চালয়েশ্িেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, বচাংলচায়দয়ি ড্চাগন িল িচাষ হয়চ্ছ। হচালকচা শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর এই িল এশ্িেচার �চানুয়ষর কচায়ে খুবই জনশ্প্ে। 
এই িলয়ক ড্চাগন িল েচািচাও শ্পিচাইেচা, শ্িহচােচা ইত্চাশ্দও নচায়�ও ডচাকচা হে।

সচাধচারণিচায়ব এই গচােয়ক ক্চাকিচাস বয়ল �য়ন করচা হে। এই গচাে উজ্জ্বল আয়লচা পেন্ কয়র। লম্বচাে এই গচাে ১.৫-২.৫ শ্�িচার হে। 
তয়ব উপয়রর শ্দয়ক গচােশ্িয়ক ধয়র রচাখচার জন্ শ্সয়�য়ন্টর বচা বচাঁয়ির সয়ঙ্গ তুয়ল রদওেচা ররয়ত পচায়র। এয়ত খুব সহয়জই লতচাগুশ্ল 
বচািয়ত পচায়র। ড্চাগন িল গচাে খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাে এবং র�চািচা িচাখচা নতশ্র কয়র। একশ্ি এক বেয়রর গচাে ৩০শ্ি পর্যন্ত িচাখচা নতশ্র 
করয়ত পচায়র। িলগুশ্ল ড্চাগয়নর রিচায়খর �য়তচা আকচার ও রঙ ধচারণ কয়র। িলশ্ির সচা�য়নর শ্দয়কর রিষ অংয়ি হচালকচা গয়ত্যর �য়তচা 
েচায়ক। এই িয়লর িচা�িচার উপয়র আনচারয়সর �য়তচা রস্ল েচায়ক। ড্চাগন িল রগচালচাকচার রেয়ক শ্ডম্বচাকচার হে। িয়লর উজ্জ্বল রগচালচাপী 
রেয়ক লচাল রয়ঙর হে। ওজয়ন ২০০-৭০০ গ্চা� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। িলগুশ্ল ৭-১০ রসশ্� িওিচা এবং ৮-১৪ রসশ্� লম্বচা। শ্িতয়রর 
Pulp সচাদচা, লচাল, হলুদ ও কচায়লচা রয়ঙর হে। Pulp-এর �য়ধ্ রেচাি রেচাি কচায়লচা রয়ঙর অয়নকগুশ্ল নর� বীজ েচায়ক। বীজগুশ্ল 
দচাঁয়তর নীয়ি পিয়ল সহয়জই গয়ল রচাে। িলগুশ্ল হচালকচা শ্�শ্ষ্ট (শ্�ষ্টতচা ১৬%-২৪% এসএসশ্ি বচা শ্ব্রসি হে)।

এই গচাে শুধু�চারি রচায়ত িুল রদে। িুলয়ক রচায়তর রচাশ্ন বচা �ুন ্চাওেচার বয়ল। িুল লম্বচায়ি, সচাদচা ও হলুদ বয়ণ্যর হে। এশ্ি এশ্ি 
একশ্ি লতচায়নচা উশ্দ্দ হয়লও, এর রকচানও পচাতচা েচায়ক নচা। ড্চাগন িল প্িুর আয়লচা পেন্ কয়র। সচাধচারণত শুষ্ উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল 
এই গচাে িচাল হে। �চাঝচাশ্র বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের উপরুক্ত। অশ্তশ্রক্ত বৃশ্ষ্টপচায়ত িুল ঝয়র পয়ি এবং িয়লর পিন রদখচা রদে। প্চাে 
সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই ড্চাগন িল িচাষ করচা রচাে। তয়ব জল জয়� নচা এ�ন উঁিু জশ্�য়ত এই গচায়ের িচাষ করচা িচাল। উচ্চ নজব পদচাে্য 
স�ৃদ্ধ রবয়ল-য়দচাঁেচাি �চাশ্ি এর পয়ক্ উতি�। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

এই গচায়ে স্পরচাগশ্�লন ঘয়ি। তয়ব �চাশ্ে, য়�ৌ�চাশ্ে ও রপচাকচা�চাকয়ির বেচারচা পরচাগশ্�লন ত্বরচাশ্বিত হয়ে েচায়ক। কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত বীজ 
রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব হয়লও উপরুক্ত জচায়তর গচাে শ্নব্যচািন কয়র কচাশ্িং-এর �চাধ্য়� িচারচা করচাই সবয়িয়ে িচাল। কচারণ বীয়জর 
িচারচাে িল আসয়ত রদশ্র হে এবং �চাতৃগুণও হুবহু বজচাে েচায়ক নচা। কচাশ্িং-এর সিলতচার হচার প্চাে ১০০% এবং তচািচাতচাশ্ি িল 
ধয়র। কচাশ্িং রেয়ক উৎপচাশ্দত গচায়ে এক রেয়ক রদি বেয়রর �য়ধ্ই িল ধরয়ত শুরু কয়র। সচাধচারণত বেস্ এবং িক্ত িচাখচা রকয়ি 
(১-১.৫ িুি) হচালকচা েচােচাে বচাশ্ল বচা বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত রগচািচার শ্দয়কর কচািচা অংি পঁুয়ত সহয়জই িচারচা উৎপচাদন করচা রচাে। 
২০-৩০ শ্দন পয়র কচাশ্িং-এর রগচািচা রেয়ক শ্িকি রবশ্রয়ে আয়স এবং তখন ওই কচাশ্িং ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। তয়ব উপরুক্ত 
পশ্রয়বয়ি প্য়েচাজন অনুরচােী কচাশ্িং করচা কল� সরচাসশ্র �ূল জশ্�য়ত লচাগচায়নচা রচাে। তয়ব কচাশ্িং রচাখচার জচােগচাে রিড বচা েচােচার 
ব্বস্চা করয়ত হয়ব। �চাশ্িয়তও রস েচাকয়ত হয়ব। এ�নিচা করচা হয়ল কচাশ্িং সচাধচারণত �য়র নচা। 

পশ্রির্যচা –

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্� িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে স�চান কয়র ৩ শ্�িচার পরপর সব শ্দয়ক সচাশ্র কয়র িচারচা লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। িচারচা 
ররচাপয়ণর �চাস-খচায়নক আয়গ গত্য নতশ্র কয়র তচা সচার�চাশ্ি শ্দয়ে িয়র ররয়খ শ্দয়ত হয়ব। প্শ্ত গয়ত্য ৪০ রকশ্জ পিচা রগচাবর সচার, ৫০ 
গ্চা� ইউশ্রেচা, ১০০ গ্চা� কয়র T.S.P.(শ্রেপল সুপচারিসয়িি) ও M.O.P.(পিচাশ্সেচা� রক্চারচাইড), ১০ গ্চা� কয়র শ্জপসচা�, শ্জঙ্ক 
সচালয়িি ও রবচারচাসি সচার রদওেচা ররয়ত পচায়র। বেয়রর রর রকচানও স�ে িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব এশ্প্ল-য়সয়টেম্বয়রর 
�য়ধ্ লচাগচায়ল িচাল হে। প্শ্তশ্ি গয়ত্য ৪-৫শ্ি িচারচা লচাগচায়ত হয়ব। শ্সয়�ন্ট বচা বচাঁয়ির খুঁশ্ির সয়ঙ্গ গচােশ্িয়ক িশ্িয়ে শ্দয়ত হে রচায়ত 
তচা লশ্তয়ে বচািয়ত পচায়র।

ড্চাগন িল গচাে অশ্তশ্রক্ত জল সহ্ করয়ত পচায়র নচা। তচাই এই িচায়ষ জল খুব ক� লচায়গ। শুষ্ �রসুয়� অবি্ই রসি শ্দয়ত হয়ব 
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এবং বষ্যচার স�ে জশ্� রেয়ক জল শ্নষ্চািয়নর ব্বস্চা করয়ত হয়ব। এয়ক্য়রি 
দুশ্ি সচাশ্রর �চাঝখচায়ন ৫০-১০০ রসশ্� আকচায়রর নচালচা নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। 
এই নচালচা বষ্যচাে রর�ন জশ্�র জ�চা জল রবর করয়ত সচাহচার্ কয়র রত�ন 
গরয়�র স�ে ১-২ শ্দন জল ধয়র ররয়খ গচায়ের �চাশ্িয়ত রস সরবরচাহ করয়ত 
পচায়র।

ড্চাগন গচায়ের কচাডে লতচায়নচা প্কৃশ্তর হওেচাে িচারচা লচাগচায়নচার পর খঁুশ্ি বচা 
শ্পলচার পুঁয়ত গচােশ্িয়ক রবঁয়ধ শ্দয়ত হে। শ্তনশ্ি পদ্ধশ্তয়ত গচােশ্িয়ক এিচায়ব 
সচায়পচাি্য রদওেচা রচাে, য়র�ন শ্িয়েতনচা� পদ্ধশ্ত, য়্চাশ্রডচা পদ্ধশ্ত ও শ্রীলঙ্কচা 
পদ্ধশ্ত।

শ্িয়েতনচা� পদ্ধশ্তয়ত শ্পলচায়রর িচারশ্দয়ক কচাশ্িং করচা কল� িচারচা লচাশ্গয়ে 
শ্পলচায়রর সয়ঙ্গ রবঁয়ধ শ্দয়ত হে। য়্চাশ্রডচা পদ্ধশ্তয়ত দু’পচায়ি দুশ্ি খুঁশ্ি পুঁয়ত র�চািচা তচায়রর উপর জচাংলচার �য়তচা নতশ্র কয়র গচাে 
জচাংলচাে তুয়ল শ্দয়ত হে। শ্রীলঙ্কচা পদ্ধশ্তয়ত শ্পলচার পুঁয়ত শ্দয়ে িচারচা লচাশ্গয়ে তচা শ্পলচায়রর সয়ঙ্গ রবঁয়ধ শ্দয়ত হে। শ্পলচায়রর িচারশ্দয়ক 
বচাঁয়ির ি্চাগচায়রর উপয়র র�চাির গচাশ্ির পুরয়নচা িচােচার শ্দয়ে তচার উপর গচায়ের িচাখচাগুশ্লয়ক বচািয়ত রদওেচা হে। 

এই গচাে খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাে এবং র�চািচা িচাখচা নতশ্র কয়র। একশ্ি এক বেয়রর গচাে ৩০শ্ি পর্যন্ত িচাখচা নতশ্র করয়ত পচায়র। তয়ব 
িচাখচাপ্িচাখচার উৎপচাদন গচায়ের ডচাল েচাঁিচাইয়ের উপর শ্নি্যর কয়র। সচাধচারণত িল সংগ্য়হর পর ৪০-৫০শ্ি প্ধচান িচাখচার প্য়ত্কশ্িয়ত 
১-২শ্ি িচাখচা অনুয়�চাদন করচা হে। তয়ব এই ডচাল েচাঁিচাইয়ের কচাজ শ্দয়নর �চাঝচা�চাশ্ঝ স�য়েই করচা িচাল। ডচাল েচাঁিচার পর অবি্ই 
রর রকচানও েরিচাকনচািক প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। তচা নচা হয়ল শ্বশ্িন্ন ধরয়নর ররচায়গর আক্র�ণ ঘিয়ত পচায়র।

ড্চাগন িয়ল খুব একিচা ক্শ্তকর রপচাকচা�চাকি রদখচা রচাে নচা, তয়ব �চায়ঝ �য়ধ্ এশ্িড বচাগ ও শ্�শ্ল বচায়গর আক্র�ণ রদখচা রচাে। এরচা 
গচায়ের কশ্ি িচাখচা ও পচাতচার রস িুয়ষ খচাে, িয়ল রং ি্চাকচায়স হয়ে রচাে এবং গচাে দুব্যল হয়ে পয়ি। এই রপচাকচার আক্র�ণ রদখচা 
শ্দয়ল সুশ্�শ্েেন বচা রডশ্সস বচা �্চালচাশ্েেন ২৫ শ্�শ্লশ্লিচার প্শ্ত ১০ শ্লিচার জয়ল িচালিচায়ব শ্�শ্িয়ে রপ্ করয়ত হয়ব। এেচািচা কখনও 
কখনও গচায়ের শ্িকি, কচাডে ও রগচািচাপিচা ররচাগ রদখচা রচাে। গচায়ের রগচািচাে অশ্তশ্রক্ত জল জয়� রগয়ল �ূল পিন রদখচা রদে। গচােয়ক 
িচান শ্দয়ল �ূল েচািচাই গচােশ্ি উয়ঠ আয়স। এরজন্ উঁিু জশ্�য়ত িচাষ করয়ত হয়ব। রচায়ত রগচািচাে জল নচা জয়�। েরিচাক ও ব্চাকয়িশ্রেচার 
কচারয়ণ এই কচাডে ও রগচািচা পিচা ররচায়গর আক্র�ণ ঘয়ি। এই ররচাগ হয়ল প্েয়� হলুদ রং, পয়র কচায়লচা রং ধচারণ কয়র। পয়র ওই 
অংয়ি পিন শুরু এবং তচা ধীয়র ধীয়র বচািয়ত পচায়র। এই ররচাগ দ�য়নর জন্ েরিচাকনচািক রর�ন, য়বশ্িশ্স্টন, শ্রয়কচাশ্�ল, শ্েওশ্িি 
ইত্চাশ্দর রর রকচানও একশ্ি ২ গ্চা� প্শ্ত শ্লিচার জয়ল শ্�শ্িয়ে প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

১২-১৮ �চাস বেয়সর একশ্ি গচায়ে ৫-২০শ্ি িল পচাওেচা রচাে। শ্কন্তু পূণ্যবেস্ একশ্ি গচাে রেয়ক ২৫-১০০শ্ি িল পচাওেচা রচাে। য়হক্টর 
প্শ্ত িলন ২০-২৫ িন।

ড্চাগন িল একশ্ি অত্ন্ত পুশ্ষ্টকর িল। এই িল �চানুব িরীয়রর প্য়েচাজনীে পুশ্ষ্টর অয়নকিচাই পূরণ করয়ত পচায়র। ১০০ গ্চা� ড্চাগন 
িয়ল িশ্ব্য জচাতীে পদচাে্য ০১০-০৬ গ্চা�, ক্চালশ্সেচা� ৬-১০ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন ০.৩-০.৭ শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস ১৬-৩৫ গ্চা�, সচা�চান্ 
পশ্র�চায়ণ ক্চায়রচাশ্িন, শ্িিচাশ্�ন B3 ০.২-০.৪ শ্�শ্লগ্চা� েচায়ক।

ক্চায়রচাশ্িন স�ৃদ্ধ হওেচাে এই িল রিচায়খর পয়ক্ িচাল। হজ� িশ্ক্ত বচািচাে ও িরীয়রর িশ্ব্য ক�চাে। এই িয়ল ক্চালশ্সেচা� েচাকচাে 
হচাি ও দচাঁত িক্ত হে। এেচািচা ড্চাগন িয়ল শ্বশ্িন্ন শ্িিচাশ্�ন েচাকচাে এই িল রকচায়লয়স্টরল ক�চাে, ত্বক �সৃণ রচায়খ, িরীয়রর কচািচা 
অংি িচাল করয়ত ও িচাঙচা অংি রজচািচা লচাগচায়ত সচাহচার্ কয়র। পচািচাপচাশ্ি িসিরচাস রবশ্ি েচাকচাে রকচাষ কলচা গঠয়ন সচাহচার্ কয়র। 

এই িয়লর আরও ঔষশ্ধ গুণ রয়েয়ে। ড্চাগন িল িক্যরচা শ্নে্রিয়ণ সচাহচার্ কয়র। তচাইওেচায়ন ডচােচায়বশ্িয়স ররচাগীরচা প্ধচান খচায়দ্র 
পশ্রবয়ত্য এই িল রখয়ে েচায়কন। ড্চাগন িল রক্তিচাপ শ্নে্রিণ কয়র ও ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচাে। িলশ্িয়ত িচাইয়িচা অ্চালবুশ্�ন 
ও অ্চাশ্ন্ট অশ্সিয়ডন্ট েচাকচাে ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ কয়র। এই িল শ্লিচায়রর পয়ক্ খুবই উপকচারী ও ক্রশ্নক আশ্্রিয়ক স�স্চার 
স�চাধচান কয়র। গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, শ্নেশ্�ত এই িল রখয়ল ওজন কয়� এবং িরীর সুন্র হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

শ্�শ্ষ্ট ও িক, এই দুই স্চায়দর শ্নশ্রয়খ সচাধচারণত শ্তন ধরয়নর ড্চাগন িল রদখচা রচাে। লচাল ড্চাগন িল বচা শ্পিচাইেচা, য়কচাস্টচাশ্রকচা 
ড্চাগন িল ও রস্টয়নচায়সরচাস ড্চাগন িল। এেচািচা হলুদ ও কচালয়ি লচাল বয়ণ্যর ড্চাগন িয়লর কেচাও জচানচা রচাে।  

তে্সুরি – www.agrifarming.in



114  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

শ্কউই
পশ্রিে –

এই িয়লর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Actinidia deliciosa, এশ্ি 
Actinidiaceae রগচায়রির একশ্ি লতচায়নচা জচাতীে উশ্দ্দ। এই প্জচাশ্তর 
শ্কউই সবয়িয়ে রবশ্ি প্িশ্লত, রচা fuzzy kiwifruit নচায়�ও পশ্রশ্িত। 

১৮৪৭ সচায়ল লডেয়নর রে্চাল হশ্ি্যকচালিচার রসচাসচাইশ্ির এক প্শ্তশ্নশ্ধ 
এই গচােশ্ি সংগ্হ কয়রন।  শ্বংি িতচাব্ীয়ত রখন শ্নউশ্জল্চায়ডে এর 
বীজ পচাওেচা রচাে তখন শ্িয়ন এই গচায়ের িচাষ প্সচারলচাি কয়র। ১৯০৬ 

সচায়ল এই গচায়ের বীজ প্ে� শ্িয়ন বপন করচা হে।  আয়গ �চানুষ �য়ন করয়তন, এই িয়লর স্চাদ নবঁশ্ির �তন। তচাই এয়ক শ্িনচা 
নবঁশ্ি বয়ল ডচাকচা শুরু হে।  শ্নউশ্জল্চায়ডে  Actinidia deliciosa–র িচাষ শুরু হে ১৯২৪ সচায়ল। শ্কউইয়ের এই প্জচাশ্তর িচাষ 
সচারচা পৃশ্েবীয়ত সবয়িয়ে রবশ্ি। ২০০৬ সচাল পর্যন্ত এই িল উৎপচাদয়ন শ্বয়শ্ প্ে� শ্েল ইতচাশ্ল। তচাশ্লকচাে এর পয়রর নচা�গুশ্ল 
শ্েল শ্নউশ্জল্চাডে, শ্িশ্ল, ফ্চান্স, গ্ীস, জচাপচান এবং আয়�শ্রকচাে। শ্িয়ন এখনও এই িয়লর িচাষ হে। তয়ব এই রদি কখনই এই িল 
উৎপচাদয়ন প্ে� দয়ির তচাশ্লকচাে জচােগচা পচােশ্ন। ২০১০ ও ২০১১ সচায়ল ইতচাশ্ল, ফ্চান্স এবং শ্নউশ্জল্চায়ডে েরিচাকজশ্নত আক্র�য়ণ 
এই িচায়ষ ব্চাপক ক্শ্ত হে। িচারয়ত এই িল �ূলত জন্চাে শ্হ�চািল প্য়দয়ির �চাঝচাশ্র পচাহচায়ি, উতিরপ্য়দি, জমু্-কচাশ্মীর, শ্সশ্ক�, 
র�ঘচালে, অরুণচািল প্য়দি এবং রকরচালচাে। তয়ব বত্য�চায়ন রদয়ির অন্চান্ অংয়িও শ্কউই িল িচায়ষর উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। 

এই গচায়ের পচাতচা শ্বপরীত�ুখীিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা বৃন্তরুক্ত, উপবৃতিচাকচার রেয়ক রগচালচাকচার হে।  পচাতচা লম্বচাে 
৭.৫-১২.৫ রসশ্� হে। গচায়ের নতুন পচাতচাগুশ্ল লচাল রলচায়� ঢচাকচা েচায়ক। পশ্রণত হয়ল পচাতচার রং গচাঢ় সবুজ এবং পচাতচার উপয়রর 
তল রলচা�হীন হয়ে রচাে। শ্নয়ির তয়ল স্পষ্ট পরিশ্িরচাগুশ্ল শ্বন্স্ত েচায়ক। শ্কউই গচায়ের িুল সুগন্রুক্ত হে। িুলগুশ্ল একশ্লঙ্গ শ্বশ্িষ্ট। 
গচায়ের �ূল কচাডে রেয়ক একশ্ি বচা শ্তনশ্ি পচাতচা জন্চাে। িুয়ল ৫-৬শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। প্েয়�র শ্দয়ক িুলগুশ্ল সচাদচা েচায়ক, পয়র তচার 
রং পশ্রবত্যীত হয়ে বচাদচা�ী-হলুদ বয়ণ্যর হয়ে রচাে। িওিচাে শ্কউই িুল ২.৫-৫ রসশ্� হে। অয়নক রক্য়রি িুলগুশ্ল উিশ্লঙ্গ হে, তয়ব 
রসয়ক্য়রি ত্ী িুয়লর পরচাগ রবশ্িশ্দন সশ্ক্রে েচায়ক নচা। আসয়ল শ্�লয়ন সশ্ক্রে ত্ী ও পুরুষ সব স�ে আলচাদচা আলচাদচা গচায়ে জন্চাে। 
তচাই িল ধরচার জন্ উিে গচােয়ক পচািচাপচাশ্ি ররচাপণ করয়ত হে। আেতচাকচার শ্কউই িলগুশ্ল ৬২৫ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা হে। হলয়দ 
বচাদচা�ী বয়ণ্যর িলগুশ্ল ঘন রেচাি, বচাদচা�ী রলচায়� ঢচাকচা েচায়ক। িল পচাকয়ল তয়বই িয়লর শ্িতয়রর �চাংসল অংি পশ্রণত হে।  পচাকচা 
িলগুশ্ল খুব তরতচাজচা, রসচায়লচা ও �য়নচার� হে। িয়লর �চাংসল অংয়ির রং উজ্জ্বল সবুজ বচা কখনও হলুদ, বচাদচাশ্� বচা ধূসর সচাদচা 
হে। িলগুশ্ল ঈষৎ অম্ল রেয়ক অম্ল স্চাদরুক্ত হে। অয়নকিচা নবঁশ্ি বচা স্ট্রয়বরী স্চায়দর হে। 

কচাডেশ্বশ্িষ্ট লতচায়নচা এই গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ উব্যর, আদ্্য অেি জল শ্নষ্চািয়নর সুবয়ন্চাবস্তরুক্ত হচালকচা রবয়ল �চাশ্ি সবয়িয়ে 
উপরুক্ত। জল দচাঁিচাে এ�ন িচারী �চাশ্ি এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত নে।  

শ্কউই গচাে সচাধচারণত ২০০০-৬৫০০ িুি উঁিু জশ্�য়ত িচাল জন্চাে।  িীতকচায়ল এই গচােশ্ির প্শ্তশ্দনকচার প্য়েচাজনীে সব্যশ্নম্ন 
তচাপ�চারিচা ৪.৪৪-৫.৫৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ও সয়ব্যচাচ্চ তচাপ�চারিচা ১৩.৮৯-১৫.৫৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এবং গ্ীয়ষ্ম এই সব্যশ্নম্ন তচাপ�চারিচা 
১৩.৩৩-১৩.৮৯ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ও সয়ব্যচাচ্চ ২৩.৮৯-২৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস, বচাতচায়স আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা ৭৬-৭৮% এবং বচাশ্ষ্যক 
১৩০-১৬৩ রসশ্ন্টশ্�িচার উপরুক্ত।     

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত কচােচাকচাশ্ে দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা িচারচার রক্য়রি র�ৌ�চাশ্ের বেচারচা িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ ঘয়ি। একশ্ি পুরুষ গচাে প্শ্ত ৫শ্ি ত্ী 
গচায়ের প্য়েচাজন হে।  বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি, জশ্�র ১০-১২% গচােয়ক অবি্ই পুরুষ হয়ত হে অে্যচাৎ প্শ্ত ৮-৯শ্ি ত্ী গচায়ের 
জন্ একশ্ি কয়র পুরুষ গচাে প্য়েচাজন। গচায়ে িুল আসচার স�ে পুরুষ ও ত্ী গচােগুশ্লয়ক শ্িশ্হ্নত করয়ত হে, রচায়ত তচারচা পরচাগশ্�লন 
ঘিচায়ত পচায়র। এেচািচা কৃশ্রি�িচায়ব হচায়তর সচাহচায়র্ও পরচাগশ্�লন ঘিচায়নচা সম্ভব। য়সয়ক্য়রি পুরুষ িুলগুশ্ল রেয়ক ররণু সংগ্হ কয়র 
তচা ত্ী িুয়লর উপর েশ্িয়ে শ্দয়ত হে।

বীজ রেয়ক নতশ্র িচারচার গচাে শ্বশ্িন্ন নবশ্িষ্ট্পূণ্য হয়লও এক�চারি পরীক্চা�ূলক জশ্�য়ত রক্চান শ্নণ্যে করচা বচা বচাশ্ডং অেবচা গ্চািশ্িং-এর 
জন্ rootstock উৎপচাদয়নর জন্ েচািচা কখনই এিচায়ব এই গচায়ের প্সচারণয়ক উৎসচাশ্হত করচা হে নচা। য়বশ্িরিচাগ রক্য়রি কচাশ্িং 
ও গ্চািশ্িং কয়র অঙ্গজ জনন ঘশ্িয়েই এই গচায়ের প্সচারণ হয়ে েচায়ক। 

তয়ব বীজ রেয়ক প্সচারয়ণর জন্ পচাকচা িয়লর তরল শ্�শ্রণয়ক িচাল কয়র রেঁয়ক তচা রেয়ক রেচাি বীজগুশ্ল সংগ্হ করয়ত হে। তচারপর 
বীজগুশ্ল আদ্্য বচাশ্লয়ত শ্�শ্িয়ে প্লচাশ্স্টক ব্চাগ, প্লচাশ্স্টক বচাসি বচা অন্ রকচানও পচায়রি ররয়খ ২ সপ্তচাহ পর্যন্ত শ্হ�চায়ঙ্কর শ্নয়ির তচাপ�চারিচাে 
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রচাখয়ত হে। এরপর ওই শ্�শ্রণয়ক নচাস্যচারীর রবয়ড বচা সরচাসশ্র জশ্�র 
�চাশ্িয়ত রঢয়ল শ্দয়ত হে। তয়ব রদখয়ত হয়ব তচা ররন কখনই �চাশ্ির ৩ 
শ্�শ্লশ্�িচার গিীয়র নচা িয়ল রচাে অে্যচাৎ তচার আদ্্যতচা ররন বজচাে েচায়ক। 
এর ২-৩ সপ্তচায়হর �য়ধ্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘয়ি। িচারচাগুশ্ল খুব ঘন ঘন 
হয়ল শ্কেু িচারচা উপয়ি তুয়ল শ্দয়ত হে। এরপর নচাস্যচারীয়ত রখন বচাশ্ক 
িচারচার উচ্চতচা ৩ ইশ্ঞ্ হয়ে রচাে তখন তচা সিলিচায়ব শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত 
ররচাপণ করচা রচাে।  আর রশ্দ rootstock-এর কেচা িচাবচা রেয়ক, তয়ব 
এক�চারি নচাস্যচারীর সচাশ্র েচািচা অন্ জচােগচাে উচ্চতচাে ১২-১৫ ইশ্ঞ্ হয়ল 
তুয়ল জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে। িচারচাশ্ি এক বেয়রর হয়ল তচা বচাশ্ডং-এর 
উপরুক্ত হয়ে ওয়ঠ। 

গ্চািশ্িং-এর জন্ �চা গচায়ের নতুন ডচালয়ক সংগ্হ কয়র ২-৩শ্ি কুশ্ি 
ররয়খ দু’পচািিচা িচাল কয়র রেঁয়ি শ্দয়ত হে। এরপর Whip বচা Tongue পদ্ধশ্তয়ত রসই ডচালয়ক �চাশ্ি রেয়ক ৪ ইশ্ঞ্ উপয়র Stock-এ 
জুয়ি শ্দয়ত হে।

িচাল শ্কউই িয়লর বচাগচান করয়ত হয়ল খুব িচাল কয়র �চাশ্ি প্স্তুত করচা অত্ন্ত জরুশ্র। শ্ডয়সম্বর �চায়সর �য়ধ্ই গত্য নতশ্র কয়র 
তচায়ত নজবসচার শ্দয়ে িরচাি কয়র শ্দয়ত হয়ব। অশ্ধক সূর্যচায়লচাক পচাওেচার জন্ সচাশ্রগুশ্ল ররন উতির রেয়ক দশ্ক্ণ�ুখী হে। 

এরপর সচাধচারণত জচানুেচাশ্র �চায়স এই গচায়ের িচারচা জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। নচাস্যচারীয়ত �চাশ্ির শ্নয়ি িচারচা রতিচা গিীর শ্েল, 
জশ্�য়ত তচা ররচাপয়ণর স�েও ওই একই গিীরতচা বজচাে রচাখয়ত হে। য়রচাপয়ণর পর রগচািচার িচারপচাি �চাশ্ি শ্দয়ে িচাল কয়র রিয়প 
শ্দয়ত হয়ব। 

�ূলত গচায়ের জচায়তর উপর শ্নি্যর কয়র ররচাপয়ণর দূরত্ব শ্স্র করচা হে। সচাধচারণিচায়ব T-bar ও pergola নচায়�র দুই শ্বয়িষ 
পদ্ধশ্তয়ত এই িচারচা ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। T-bar পদ্ধশ্তর রক্য়রি ররচাপয়ণর স�ে সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব হে ৪ শ্�িচার ও িচারচা 
রেয়ক িচারচার দূরত্ব হে ৫-৬ শ্�িচার। অন্শ্দয়ক pergola পদ্ধশ্তর রক্য়রি সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৬ শ্�িচার রচাখচা হে। Pergola 
পদ্ধশ্তয়ত স�তল উঁিু বচা criss-cross তচায়রর জচাশ্ল নতশ্র কয়র তচার উপর শ্কউই গচায়ের লতচাগুশ্ল িশ্িয়ে শ্দয়ল খুব িচাল িলন 
পচাওেচা রচাে, তয়ব এই ব্বস্চা খুব ব্েবহুল ও কষ্টকর। গচায়ের বৃশ্দ্ধ ত্বরচাশ্বিত করয়ত ডচাল েচাঁিচাই করয়ল িচাল হে।  

পশ্রির্যচা –

রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স রখন বৃশ্দ্ধ প্ে� দিচাে েচায়ক তখন শ্কউই গচায়ে রসি শ্দয়ত হে। ১০-১৫ শ্দন অন্তর রসি এয়ক্য়রি কচার্যকর 
হয়ত পচায়র। 

প্শ্ত বের শ্কউই গচায়ে ২০ রকশ্জ নজবসচার, ০.৫ রকশ্জ NPK শ্�শ্রণ (১৫ নচাইয়রেচায়জন রুক্ত) প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা ররয়ত 
পচায়র। গচায়ের ৫ বের বেয়সর পর রেয়ক প্শ্ত বের ৮৫০-৯০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫০০-৬০০ গ্চা� িসিরচাস, ৮০০-৯০০ গ্চা� 
পিচাশ্সেচা� এবং নজবসচার ব্বহচার করচা উশ্িত। নচাইয়রেচায়জন সচার দু’দিচাে প্য়েচাগ করয়ত হে। সচায়রর অয়ধ্যক বচা দুই-তৃতীেচাংি 
প্ে� দিচাে জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র �চায়স এবং বচাশ্ক পশ্র�চাণ সচার গচায়ে িল আসয়ল অে্যচাৎ এশ্প্ল-য়� �চায়স প্য়েচাগ করয়ত হে। এই 
িচায়ষ অশ্তশ্রক্ত রক্চাশ্রয়নর প্য়েচাজন হে। কচারণ এর ঘচািশ্তর িয়ল গচায়ের কচাডে ও �ূয়লর বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হে। গচাে রখন খুব রেচাি 
েচায়ক (এক বেয়রর ক� বেসী) তখন সচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে গচায়ের িচারধচায়র শ্েশ্িয়ে প্য়েচাগ করয়ত হে। 

শ্কউই ররয়হতু নর� কচাডে শ্বশ্িষ্ট লতচায়নচা উশ্দ্দ তচাই কৃশ্রি� কচাঠচায়�চা নতশ্র কয়র তচায়ত এই গচাে িশ্িয়ে শ্দয়ত হে। জশ্�য়ত গচাে 
ররচাপয়ণর আয়গও এই কচাঠচায়�চা নতশ্র করচা রচাে। শ্নেশ্�তিচায়ব এই িচায়ষর স�ে জশ্�য়ত সচােী িসল লচাশ্গয়ে আগচােচা দ�ন করচা 
ররয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি িচারচা ররচাপয়ণর পর পচাঁি বের পর্যন্ত শ্বশ্িন্ন সবশ্জ ও শ্িম্ব জচাতীে িয়স্র িচাষ করচা লচািজনক হে। 

রসিচায়ব এই গচায়ে রত�ন রকচানও ক্শ্তকচারক ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর নশ্জর রনই। তয়ব শ্বয়িষ কয়র রর জশ্�য়ত জল শ্নষ্চািয়নর 
ব্বস্চা খুব খচারচাপ রসখচায়ন িচাইয়িচায়িচারচা নচা�ক েরিচায়কর কচারয়ণ গচায়ের শ্িকয়ি এক ধরয়নর স্ীত নতশ্র হে। এেচািচা এই গচায়ের 
আক্রচান্ত �রচা কচাডে বচা খচারচাপ ডচাল রেয়ক  Armillaria novaezelandiae নচা�ক েরিচায়কর কচারয়ণ িল সংক্রশ্�ত হে। আদ্্য 
জলবচােুয়ত Botrytis cinerea –র কচারয়ণ এই গচায়ের িুল ও নতুন িল আক্রচান্ত হে।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

৪-৫ বের বেয়স এই গচায়ে িল আয়স। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব উৎপচাদন শুরু হে ৭-৮ বের বেয়স। তচাপ�চারিচার তচারতয়�্র কচারয়ণ 
অশ্ধক উঁিু জশ্�র তুলনচাে ক� উঁিু জশ্�র শ্কউই গচায়ের িল তচািচাতচাশ্ি পশ্রণত হে। িল সংগ্য়হর স�ে বি রবরী প্কৃশ্তর 
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িলগুশ্লয়ক আয়গ তুলয়ত হে রচায়ত রেচাি িল দ্রুত বি হয়ত পচায়র। িল সংগ্য়হর 
পর র�চািচা কচাপি শ্দয়ে িলগুশ্লয়ক ঘয়স উপয়রর িক্ত রলচা�গুশ্লয়ক তুয়ল রিলয়ত 
হে। গচাে রেয়ক গয়ি ৫০-১০০ রকশ্জ িল পচাওেচা রচাে। গচােগুশ্ল তচায়রর জচাশ্লর 
উপর িশ্িয়ে শ্দয়ল ৭ বের পর প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক প্চাে ২৫ িন িল পচাওেচা 
ররয়ত পচায়র। 

এই িল শুধুই খচাওেচা রচাে অেবচা স্চালচাড বচা রডজচায়ি্য অন্ িয়লর সয়ঙ্গও খচাওেচা 
ররয়ত পচায়র। এেচািচা রস্চােচাি ও ওেচাইন প্স্তুত করয়তও শ্কঊই িল ব্বহৃত হে। 
শ্কউই িল শ্দয়ে নতশ্র জুস অত্ন্ত উপচায়দে ও স্চাস্্কর। শ্বশ্িন্ন প্কচার রকক, 
�চাশ্িন, য়পশ্স্ট্র, জ্চা�, স্চাডেউইি, সস, দই ইত্চাশ্দ নতশ্রয়ত শ্কউই িল ব্বহচার 
করচা হে। 

শ্কউই িয়লর অসী� পুশ্ষ্টগুণ ও ঔষশ্ধ গুণ রয়েয়ে। এয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন 
B, শ্িিচাশ্�ন C, শ্িিচাশ্�ন K, শ্িিচাশ্�ন E এবং িসিরচাস, পিচাশ্সেচা� ও ক্চালশ্সেচায়�র �য়তচা খশ্নজ পদচাে্য রয়েয়ে। এেচািচা একশ্ি 
�চাঝচাশ্র আকচায়রর (৭৬ গ্চা� ওজয়নর) শ্কউই িয়ল ৪৬ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ০.৩ গ্চা� ি্চাি, ১ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ১১ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি এবং 
২.৬ গ্চা� খচাদ্তন্তু েচায়ক। 

এই িয়লর বীয়জর রতলও খুব উপকচারী। এই রতয়ল alpha-linolenic acid েচায়ক, রচা একশ্ি omega-3 fatty acid.  

ওজয়নর শ্িশ্তিয়ত শ্কউই িয়লর �চান শ্নণ্যে করচা হয়ে েচায়ক। িয়লর ওজন ৭০ গ্চা� বচা তচার উপয়র হয়ল তচা সবয়িয়ে উৎকৃষ্ট 
�চায়নর(A-Grade) শ্কউই বয়ল শ্বয়বশ্িত হে। আর ওজন ৪০-৭০ গ্চায়�র �য়ধ্ েচাকয়ল তচা তুলনচাে শ্নিু �চায়নর (B-Grade) িল 
শ্হসচায়ব শ্িশ্হ্নত হে। 

শ্কউই িলয়ক সংরক্ণ করচা খুব সহজ। য়রশ্ফ্য়জয়রির েচািচাই র�চািচা�ুশ্ি ঠচাডেচা জচােগচাে ৮ সপ্তচাহ পর্যন্ত এই িলয়ক ররয়খ রদওেচা 
রচাে। আবচার -০.৬ রেয়ক ০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে রচাখয়ত পচারয়ল ৪-৬ �চাস অবশ্ধ এই িল সংরক্ণ করচা সম্ভব।  

শ্কউই িল বচাজচায়র পচাঠচায়নচার জন্ প্চায়কশ্জং-এর রত�ন রকচানও সুশ্নশ্দ্যষ্ট শ্নে� রনই। সচাধচারণিচায়ব ৩-৪ রকশ্জ িল ধয়র এ�ন 
কচাডয়বচায়ড্যর বচায়সি এই িল প্চায়কশ্জং করচা হে। বচায়সি ধচায়প ধচায়প পশ্লশ্েন শ্বশ্েয়ে িল রচাখয়ল তচার আদ্্যতচা বজচাে েচায়ক এবং 
িচালিচায়ব অয়নকশ্দন পর্যন্ত রচাখচা রচাে। তুলনচাে িক্ত িলগুশ্ল দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়ত হে। এরিয়ল ২ সপ্তচায়হর �য়ধ্ িল নর� 
হয়ে রচাে ও তচা খচাওেচার উপরুক্ত হয়ে ওয়ঠ। 

িচারয়তর শ্হ�চািল প্য়দি ও রকরচালচার রবি শ্কেু অঞ্য়ল বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব শ্কউই িচাষ করয়ল তচার িশ্বষ্ত উজ্জ্বল হয়ত পচায়র।     

ন্চািনচাল হশ্ি্যকচালিচার রবচায়ড্যর �য়ডল শ্হসচাব অনুরচােী, ক�পয়ক্ এক একর জশ্�য়ত শ্কউই িয়লর িচাষ করয়ত পচারয়ল তচা লচািজনক 
হয়ত পচায়র। য়রয়ক্য়রি সব খরি-খরিচা ধয়র র�চাি খরি রদখচায়নচা হয়েয়ে আিচাই লক্ িচাকচা। িচার বের পর রেয়ক উৎপচাদন পচাওেচা 
রচায়ব। িতুে্য বের এক একর জশ্� রেয়ক ররখচায়ন আনু�চাশ্নক উৎপচাদন ৫ িন রদখচায়নচা হয়েয়ে, সপ্ত� বেয়র রসই উৎপচাদন শ্গয়ে 
দচাঁিচায়ব ৮ িয়ন। প্শ্ত িন িসয়লর দচা� ১৮ হচাজচার িচাকচা হয়ল আয়ের অঙ্কিচা ৯০ হচাজচার রেয়ক ১ লক্ ৪৪ হচাজচার িচাকচা হয়ব। 

এয়ক্য়রি রদখচা রচাে, ঋয়ণর িচাকচা পশ্রয়িচাধ কয়রও লচায়ির পশ্র�চাণ িসল উপচাদয়নর প্ে� বেয়রর রিয়ে পঞ্� বেয়র অয়নকিচাই 
রবয়ি রচাে। 

ন্চািনচাল হশ্ি্যকচালিচার রবচায়ড্যর �য়ত, উৎপচাদন ররয়হতু িতুে্য বের রেয়ক শুরু হে, তচাই ওই প্চােশ্�ক স�য়ে রশ্দ এক একর ওই 
জশ্�য়ত শ্কেু সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি ১০ হচাজচার িচাকচা খরি হয়ত পচায়র এবং ওই জশ্� রেয়ক গয়ি ৬ িন সবশ্জ 
শ্�লয়ত পচায়র, রচার বচাজচার�ূল্ ৩০ হচাজচার িচাকচা।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

Acitinidia Genus-এর ৬০শ্ি প্জচাশ্তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। Actinidia deliciosa েচািচা সচাধচারণত রর শ্কউই িলগুশ্ল খচাওেচা 
হয়ে েচায়ক রসগুশ্ল হল, Actinidia chinensis (Golden kiwifruit), Actinidia coriacea (Chinese egg gooseberry), 
Actinidia arguta (Baby kiwifruit), Actinidia kolomikta (Arctic kiwifruit), Actinidia melanandra (red 
kiwifruit), Actinidia polygama (silver vine), Actinidia purpurea (purple kiwifruit)

িচারয়ত িচাষ হে এ�ন শ্কেু গুরুত্বপূণ্য জচায়তর শ্কউই হল,  Abbott, Allison, Bruno, Hayward, Monty ও Tomuri

তে্সূরি - http://nhb.gov.in, https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit, www.hort.purdue.edu, http://amader-kotha.com
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আঙুর
পশ্রিে –

আঙুর গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Vitis vinifera, এশ্ি Vitaceae 
রগচায়রির একশ্ি লতচায়নচা উশ্দ্দ।

�য়ন করচা হে, রচাশ্িেচার ক্চাসশ্পেচান সচাগয়রর শ্নকিবত্যী আয়�্যশ্নেচা এই 
আঙুয়রর আশ্দ বচাসস্চান। য়সখচান রেয়ক পরবত্যী স�য়ে এই গচাে 
ইউয়রচায়পর পশ্চি� অংয়ি এবং ইরচান ও আিগচাশ্নস্তচায়নর পূব্য অংয়ি 
শ্বস্তচারলচাি কয়র। ইরচান ও আিগচাশ্নস্তচান রেয়ক আগত আক্র�ণকচারীয়দর 
হচাত ধয়র ১৩০০ সচায়ল িচারয়ত আঙুর গচায়ের প্য়বি ঘয়ি। বত্য�চায়ন 
পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি আঙুয়রর িচাষ হে। সবয়িয়ে রবশ্ি আঙুর 
উৎপচাশ্দত হে ইতচাশ্লয়ত। এেচািচা ফ্চান্স, য়স্পন, িচাশ্ক্য, শ্িন, আয়জ্যশ্ন্টনচা, 
িচারত প্িৃশ্ত রদি আঙুর উৎপচাদয়ন প্ে� সচাশ্রয়ত রয়েয়ে। আঙুর 
একশ্ি লতচায়নচা জচাতীে উশ্দ্দ। লম্বচাে গচােশ্ি প্চাে ৩২ শ্�িচার পর্যন্ত 
হয়ে েচায়ক। আঙুয়রর লতচাগুশ্ল একচাশ্ধক স্তর শ্বশ্িষ্ট হে। পচাতচাগুশ্ল 

করতলচাকচার, খচাঁজকচািচা ও একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। আঙুর গচায়ের পচাতচাগুশ্ল ৫-২০ রসশ্� হয়ে েচায়ক। আঙুর িল রবরী প্কৃশ্তর। 
জঙ্গয়ল জন্চায়নচা আঙুয়রর ব্চাসচাধ্য ৬ শ্�শ্লশ্�িচার হয়ে েচায়ক। িয়লর রং গচাঢ় রবগুনী রেয়ক কচালয়ি বয়ণ্যর হে। িয়লর গচায়ে র�চায়�র 
�য়তচা ি্চাঁকচায়স আস্তরণ েচায়ক। আবচার িচাষ হওেচা প্জচাশ্তর আঙুর সচাধচারণত অয়নকিচা বি হে। লম্বচাে প্চাে ৩ রসশ্� হয়ে েচায়ক। 
িয়লর রঙও সবুজ, লচাল বচা রবগুনী (কচায়লচা) হয়ত পচায়র। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত শ্বশ্িন্ন অ্চায়গ্চা-ক্চাইয়�শ্িক রজচায়ন আঙুর িচাষ করচা 
ররয়ত পচায়র। য়র�ন িচারয়তর উপক্রচান্তীে, উষ্ণ-ক্রচান্তীে এবং আংশ্িক ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল আঙুর হয়ত পচায়র। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর 
�চাশ্িয়ত আঙুর িচাষ করচা সম্ভব হয়লও িচাল শ্নকচািীর সুশ্বধচারুক্ত নজব পদচাে্য স�ৃদ্ধ হচালকচা বচাশ্ল �চাশ্ি আঙুর িচায়ষর উপরুক্ত। খচারচাপ 
শ্নকচািী ব্বস্চা রুক্ত ক্চারীে �চাশ্ি এয়ক্য়রি এশ্িয়ে িলচাই িচাল। �চাশ্ির অম্ল-ক্চায়রর �চারিচা ৮.৭ PH-এর ক� েচাকচা বচাঞ্ছনীে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ েচািচাও শ্বশ্িন্ন উপচায়ে আঙুর গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। সচাধচারণত Cutting, Layering, Grafting এ�নশ্ক 
Budding পদ্ধশ্ত ব্বহচার কয়র এই প্সচারণ করচা রচাে। য়রচাপণ কী পদ্ধশ্তয়ত হয়চ্ছ তচার উপর আঙুর িচায়ষর জশ্�র আেতন শ্নি্যর 
কয়র। য়রচাপয়ণর আয়গ িচাল কয়র প্স্তচাশ্বত আঙুর িচায়ষর জশ্� নতশ্র করয়ত হে। লক্্ রচাখয়ত হে জশ্�র সব অংয়ি ররন রসয়ির 
জল স�চানিচায়ব সরবরচাহ করচা রচাে। প্য়েচাজন হয়ল �চাশ্ির ধরন বচা তচার উপচাদচান শ্বিচার কয়র একচায়জ রে্ররচাক্টর বচা বুলয়ডচাজচার ব্বহচার 
করচা ররয়ত পচায়র। বচাগচান নতশ্রর রক্য়রি ১১৮ শ্�িচার লম্বচা, ৭৫ রসশ্� িওিচা এবং ৭৫ রসশ্� গিীরতচা শ্বশ্িষ্ট ররেঞ্ নতশ্র করচা হে। 
বচাগচায়ন এরূপ দুশ্ি ররেয়ঞ্র �চায়ঝ ৩ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। এরপর ওই ররেয়ঞ্র ৪৫ রসশ্� গিীর অংি উপয়রর �চাশ্ি শ্দয়ে 
িরচাি কয়র ১৫ শ্দন ধয়র ররচাদ খচাওেচায়ত হে। পয়র বচাশ্ক অংিশ্িয়ক �চাশ্ি, গবচাশ্দ পশুর �ল, শ্সঙ্গল সুপচারিসয়িি, সচালয়িি অি 
পিচাি এবং অণুখচায়দ্র শ্�শ্রন শ্দয়ে িশ্ত্য কয়র শ্দয়ত হে। িচাষ হওেচা জচায়তর আঙুয়রর কচাশ্িং �ূল জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে 
রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চাস। তয়ব rootstock ররচাপয়ণর সশ্ঠক স�ে হল রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চাস। কী দূরয়ত্ব ররচাপণ হয়ব তচা �ূলত �চাশ্ির 
উব্যরতচা এবং জচায়তর উপর শ্নি্যর কয়র। য়র�ন ২ শ্�িচার X ১৫ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ Head পদ্ধশ্তয়ত ররচাপয়ণ প্শ্ত রহক্টয়র 
৩৩০০শ্ি Vine লচায়গ, Kniffin পদ্ধশ্তয়ত ৩ শ্�িচার X ৩ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ল এই সংখ্চা দচাঁিচাে ১০৮৯শ্ি এবং Bower 
পদ্ধশ্তয়ত ৩ শ্�িচার X ৬ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপয়ণ সংখ্চািচা কয়� হে ৫৬১শ্ি।   

পশ্রির্যচা –

িচারয়ত আঙুর িচায়ষর রক্য়রি রসয়ির প্য়েচাজনীেতচা রবি শ্কেু শ্বষয়ের উপর শ্নি্যর কয়র। য়র�ন রসই অঞ্য়ল বৃশ্ষ্টপচায়তর পশ্র�চাণ, 
েচাঁিচাইয়ের স�ে, বৃশ্দ্ধর শ্বশ্িন্ন অবস্চা, �চাশ্ির জল ধয়র রচাখচার ক্�তচা, য়কচান জচায়তর বচা কী দূরত্ব বজচাে ররয়খ ওই আঙুর িচাষ করচা 
হয়চ্ছ ইত্চাশ্দ। তয়ব সচাধচারণিচায়ব ররচাপয়ণর প্চােশ্�ক অবস্চাে প্শ্ত ৩ শ্দন অন্তর  রগচািচার ৫০ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর এলচাকচাজুয়ি রসি 
প্য়েচাগ করয়ত হে। পরবত্যী স�য়ে রগচািচার ৩০ বচা ৪০ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর এলচাকচাে কশ্�য়ে বচা বচাশ্িয়ে এই রসি প্য়েচাগ করচা ররয়ত 
পচায়র। তয়ব েচাঁিচাইয়ের পর পর অশ্তশ্রক্ত রসয়ির প্য়েচাজন পয়ি। য়দখয়ত হে এস�ে গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি ররন রিজচা েচায়ক এবং 
শ্িকয়ি জয়লর সরবরচাহ অকু্ণ্ণ েচায়ক। িীতকচায়ল ১০-১২ শ্দন অন্তর হচালকচা রসয়ির (৫-৭.৫ শ্লিচার/য়হক্টর) প্য়েচাজন হে। আবচার 
গ্ীয়ষ্মর স�ে এই হচায়র রসি প্য়েচাগ করয়ত হে ৫-৭ শ্দন অন্তর। তয়ব গচায়ে িল ধরয়ত শুরু করয়ল দু’বচার রসি প্য়েচায়গর �চায়ঝর 
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স�ে বচািচায়ত হে। এরিয়ল িয়লর গুণগত �চান িচাল হে। আঙুর বচাগচায়নর �চাশ্ি হে হচালকচা বচাশ্লরুক্ত বচা িচারী কচাদচা�চাশ্ির হে, 
তচাই িচারয়ত আঙুর িচায়ষ নজবসচার প্য়েচায়গর গুরত্ব রয়েয়ে। সদ্ ররচাপয়ণর পর �চাি্য �চায়স ২০ গ্চা� ইউশ্রেচা রদওেচা ররয়ত পচায়র। 
এই সচার ওই একই হচায়র পরবত্যী স�য়ে র� ও জুলচাই �চায়স প্য়েচাগ করয়ত হে। ৩ শ্�িচার X ৩ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপয়ণর রক্য়রি 
শ্বেতীে বেয়রর পর রেয়ক এই সচার একইিচায়ব রদওেচা রচাে। এেচািচা েচাঁিচাইয়ের পর FYM এবং সুপচারিসয়িি েচািচাও অয়ধ্যক 
নচাইয়রেচায়জন ও পিচাশ্সেচা� প্য়েচাগ করয়ত হে। এশ্প্ল �চায়স িল আসচার পর বচাশ্ক অয়ধ্যক পশ্র�চাণ নচাইয়রেচায়জন এবং পিচাশ্সেচা� 
প্য়েচাগ করয়ত হে। এই সচায়রর ব্িচায়র গচায়ে অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ িচাল হে। আঙুর িচায়ষর রক্য়রি ডচাল বচা লতচা েচাঁিচাইয়ের কচাজ সচাধচারণত 
জচানুেচাশ্র �চায়স করচা হয়ে েচায়ক। িচাল স্চায়স্্র রেচারে সংখ্চার কুঁশ্ি শ্বশ্িষ্ট লতচাগুশ্ল বচাদ শ্দয়েই এই কচাজ করয়ত হে। অে্যচাৎ ১-২ 
শ্ি কুঁশ্ির লতচাগুশ্লয়ক েচাঁিচাই করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব আবহচাওেচা শ্বিচার কয়র এই েচাঁিচাই বেয়রর শ্বশ্িন্ন স�য়ে হয়ত পচায়র। িচারয়ত 
সচাধচারণত Bower পদ্ধশ্তয়ত Vine ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। এয়ক্য়রি অশ্তশ্রক্ত েচােচার কচারয়ণ খুব একিচা আগচােচা জন্চায়ত পচায়র 
নচা। তয়ব Kniffin বচা Head পদ্ধশ্তয়ত ররচাপয়ণর রক্য়রি আগচােচা স�স্চা নতশ্র কয়র। গচায়ের �চাঝচা�চায়ঝ জন্চায়নচা আগচােচা সচাধচারণত 
হচাত শ্দয়েই তুয়ল রিলচা হে। সচাশ্রর �চায়ঝর আগচােচা দ�য়নর রক্য়রি প্য়েচাজয়ন রয়্রির ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। পচািচাপচাশ্ি আগচােচা 
দ�য়নর জন্ প্য়েচাজন পিয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত প্চাে ২ রকশ্জ Glyphosate বচা ৭.৫ রকশ্জ Paraquat নচা�ক আগচােচানচািক 
ব্বহচার করচা রচাে। আঙুর িচায়ষর জশ্�য়ত অন্ রকচানও সচােী িসয়লর িচাষ করচা সম্ভব নে। িচারয়ত আঙুর িচায়ষর স�ে সচাধচারণত 
Flea beetles, Thrips, Mealy bugs এবং Leaf hoppers ররচাগয়পচাকচায়দর আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। এেচািচা রবি শ্কেু ক্শ্তকর 
ররচাগও আঙুর িচায়ষ ব্চাঘচাত ঘিচাে। য়র�ন Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew ও Bacterial leaf spot 
সম্প্রশ্ত Alternaria এই িচায়ষ �চারচাত্ক প্িচাব রিলয়ে। ০.৮% Bordeaux শ্�শ্রণ, ০.২৫% Copper oxychloride বচা ০.১% 
Carbendazim প্য়েচাগ কয়র Anthracnose প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। ১% Bordeaux শ্�শ্রণ, ০.২% Copper oxychloride, 
০.২% Mancozeb, Metalaxyl বচা Phosethyi-Al প্য়েচাগ কয়র Downy mildew ররচাগ সংক্র�ণ ররচাধ করচা সম্ভব।  Powdery 
mildew য়রচায়গর রক্য়রি ০.০৭% Calaxin, ০.০৪% Karathane EC েচািচা Myclobutanil, Triademifon বচা  Penconazol 
েরিচাকনচািক ব্বহচার কয়র সুিল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা ব্চাকয়িশ্রেচা ঘশ্িত ররচায়গর রক্য়রি শ্নশ্দ্যষ্ট পশ্র�চায়ণ Streptocyclin, 
০.৮% Bordeaux শ্�শ্রণ বচা ০.১৫% Copper oxychloride ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র।    

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বচাগচায়নর সব রবরী রখন পশ্রণত হয়ে রচাে এবং একই রয়ঙর হয়ে রচাে এক�চারি তখনই আঙুর িচায়ষ িসল সংগ্হ করচা হে। তয়ব 
অয়নক স�ে একসয়ঙ্গ সব িল নচা পচাকয়ল বচায়রবচায়র হচাত শ্দয়ে িসল রতচালচা হয়ে েচায়ক। আঙুয়রর রক্য়রি তচার স্চাদই রিষ কেচা। 
প্েয়� লতচার রগচািচার শ্দয়কর িলগুশ্ল পচায়ক। এরপর এয়ক এয়ক লতচার �চায়ঝর ও সচা�য়নর শ্দয়কর বচা অগ্িচায়গর িল পচায়ক। 
উতির িচারয়ত ররচাপয়ণর ২ বের পর রেয়ক আঙুর গচায়ে িল আসয়ত শুরু কয়র। তচািচাতচাশ্ি িল ধয়র এ�ন জচায়তর গচায়ের রক্য়রি 
রবরীগুশ্ল র� �চায়সর রিয়ষ পচাকয়ত শুরু কয়র। রশ্দও রবশ্িরিচাগ জচায়তর আঙুয়রর রক্য়রি িয়লর �চােচার শ্দয়কর বণ্য পচালিচায়ত শুরু 
করয়ল বচা তচা শ্�শ্ষ্ট হয়ল িল সংগ্হ করয়ত শুরু করচা হে। সচাধচারণত শ্দয়নর শুরুয়ত গচাে রেয়ক আঙুর সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। 
িলন সব স�ে জচাত, জলবচােু ইত্চাশ্দর উপর শ্নি্যর কয়র। Anab-e-Shahi এবং Bangalore blue জচায়তর আঙুয়রর িলন প্শ্ত 
রহক্টয়র ৪০-৫০ িন হে। আবচার বীজহীন জচায়তর রক্য়রি এই উৎপচাদন ২০ িন/য়হক্টর হে। স্চািচাশ্বকিচায়ব গি উৎপচাদন প্শ্ত 
রহক্টয়র ২০-২৫ িন হয়ে েচায়ক। িল সংগ্য়হর পর তচার আকচার ও রং রদয়খ আঙুয়রর রগ্শ্ডং করচা হয়ে েচায়ক। এয়ক্য়রি রবরীর 
আকচার রদখচা হে, কখনই গুয়চ্ছর আকচারয়ক গুরুত্ব রদওেচা হে নচা। িয়লর গচা রেয়ক �চায়ঠর উষ্ণতচা ও আদ্্যিচাব ক�চায়ত এবং �জুত 
রচাখচার ক্�তচা বৃশ্দ্ধ করয়ত তচা সংগ্য়হর ৬ ঘণ্টচার �য়ধ্ ৪.৪ শ্ডগ্ী রসশ্ন্টয়গ্ড তচাপ�চারিচাে রচাখয়ত হে। উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি িচারয়ত 
িচাষ হওেচা শ্বশ্িন্ন জচায়তর আঙুরয়ক শ্বশ্িন্ন স�ে ধয়র সংরক্ণ কয়র রচাখচা রচাে। সচাধচারণিচায়ব িলন সংগ্য়হর পর গয়ি ৩০ শ্দন 
পর্যন্ত এই িলয়ক সংরক্ণ করচা সম্ভব। গচাে রেয়ক রপয়ি সচাধচারণত িল শ্হসচায়বই আঙুর খচাওেচা রচাে। প্িুর পশ্র�চায়ণ ক্চালশ্সেচা� 
ও িসিরচাস েচািচাও আঙুয়র প্চাে ২০% সুগচার েচায়ক। য়গচািচা পৃশ্েবীয়ত রর পশ্র�চাণ আঙুর উতপচাশ্দত হে তচার ৮২% Wine নতশ্রর 
কচায়জ, ১০% Raisin ততশ্র কচায়জ এবং বচাশ্ক ৮% িল শ্হসচায়ব খচাওেচা হে। বত্য�চায়ন অন্চান্ খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প ব্চাপকিচায়ব 
এই িল ব্বহৃত হয়চ্ছ। আ�চায়দর রদয়ি িল শ্হসচায়বই আঙুর খচাওেচার িল সবয়িয়ে রবশ্ি। উৎপচাশ্দত িসয়লর খুব সচা�চান্ অংিই 
�দ নতশ্রয়ত বচা Raisin জচাতীে ড্চাই-ফু্ি নতশ্রয়ত ব্বহৃত হয়ে েচায়ক। িচারয়ত সবয়িয়ে রবশ্ি আঙুর উৎপচাশ্দত হে �হচারচায়ষ্ট্র। তয়ব 
ঘয়রচােচা বচাজচায়র িচাশ্হদচার তুলনচাে এই িয়লর উৎপচাদন অয়নক ক� হওেচার কচারয়ণ আঙুর িচায়ষ ব্চাপক লচায়ির সম্ভচাবনচা রয়েয়ে।   

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত শ্বশ্িন্ন জচায়তর আঙুয়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে।  য়র�ন Anab-e-shahi, Bangalore blue, Bhokri, Gulabi, Perlette 
এেচািচা Thompson ও অন্চান্ বীজহীন জচাতও রয়েয়ে। 

তে্সূরি -  www.nhb.gov.in, www.agrifarming.in, wikipedia
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

আয়পল
পশ্রিে –

আয়পল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Malus pumila, এশ্ি Rosaceae রগচায়রির 
�চাঝচাশ্র উচ্চতচার পণ্যয়�চািী রশ্রণীর একশ্ি গচাে। ক�লচায়লবু, কলচা ও আঙুয়রর 
পর আয়পল পৃশ্েবীয়ত সবয়িয়ে রবশ্ি স�চাদৃত িতুে্য স�ৃদ্ধ িল শ্হসচায়ব 
পশ্রশ্িত। শ্িয়ন সবয়িয়ে রবশ্ি আয়পল উৎপচাশ্দত হে। �য়ন করচা হে, ৪০০০ 
বের আয়গ �ধ্ প্চায়ি্র রদিগুশ্ল আয়পল গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান। ধীয়র ধীয়র 
তচা ইউয়রচাপ রেয়ক ফ্চায়ন্স শ্বস্তচারলচাি কয়র। ১০৬৬ সচায়ল ইংল্চাডেবচাসীয়দর 
সয়ঙ্গ আয়পল গচায়ের পশ্রিে হে। সচাধচারণত িচাষ করয়ল পণ্যয়�চািী এই গচােশ্ি 
উচ্চতচাে ৬-১৫ িুি হে এবং জঙ্গয়ল স্চািচাশ্বক শ্নেয়� রবয়ি ওঠচা গচাে ৩০ 
িুি পর্যন্ত লম্বচা হয়ত পচায়র। তয়ব বীজ রেয়ক নতশ্র গচায়ের উচ্চতচা অয়নক 
রবশ্ি হে। আয়পল গচায়ের উপবৃতিচাকচার পচাতচাগুশ্ল গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর এবং 

শ্বপরীত�ুখীিচায়ব শ্বন্স্ত েচায়ক। স�ুদ্পৃষ্ট রেয়ক ১৫০০-২৭০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত আয়পল গচাে জন্চাে। আয়পল গচায়ের বৃশ্দ্ধর স�ে 
২১-২৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা িচায়ষর পয়ক্ অনুকূল। আয়পল িচায়ষর জন্ খুব রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচায়তর প্য়েচাজন হে নচা। বচাশ্ষ্যক 
১০০-১২৫ রসশ্� বৃশ্ষ্টপচাত এই িচায়ষর উপয়রচাগী। অশ্তশ্রক্ত বৃশ্ষ্ট বচা কুেচািচাে আয়পল িচায়ষর ক্শ্ত হে। খুব দ্রুত গশ্তয়ত হচাওেচা 
িলচািল কয়র, এ�ন জচােগচা আয়পল িচায়ষর সহচােক নে। তজব পদচায়ে্য স�ৃদ্ধ হচালকচা �চাশ্ি আয়পল িচায়ষর উপরুক্ত। �চাশ্ির অম্লতচা-ক্চারীে 
�চারিচা ৫.৫-৬.৫ PH হওেচা বচাঞ্ছনীে। জশ্�য়ত শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্ত েচাকচা উশ্িত। আয়পল গচাে জ�চা জল সহ্ করয়ত পচায়র নচা।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ রেয়ক আয়পল গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ সম্ভব। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব আয়পল িচায়ষর রক্য়রি িচাষীরচা budding ও tongue grafting 
পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ ঘশ্িয়ে েচায়কন। এিচায়ব নতশ্র আয়পল গচায়ের িচারচা অনুয়�চাশ্দত নচাস্যচারী রেয়কই রকনচা উশ্িত এবং ররচাপয়ণর জন্ 
তচা জশ্�য়ত শ্নয়ে আসচার স�ে বচািশ্ত সতক্যতচা গ্হণ করচা উশ্িত। য়র জশ্�য়ত প্স্তচাশ্বত বচাগচানশ্ি হয়ব ররচাপয়ণর আয়গ িচাল কয়র 
তচার নকিচা নতশ্র করয়ত হে এবং জশ্� আগচােচা দ�ন কয়র িচাষ শ্দয়ে শ্নয়ত হয়ব। তচারপর অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর �চায়স জশ্�য়ত ১ X ১ 
X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য কয়র প্শ্ত গয়ত্য ৩০-৪০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ৫০০ গ্চা� Single super phosphate এবং ৫০ 
Malathion িূণ্য িচাল কয়র শ্�শ্িয়ে িরচাি কয়র শ্দয়ত হয়ব। এরপর সচাধচারণত জচানুেচাশ্র ও রিব্রুেচাশ্র �চায়স গত্যগুশ্লয়ত িচারচা ররচাপণ 
কয়র রসি প্য়েচাগ করয়ত হে। সচাধচারণত প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত গয়ি ২০০-১২৫০ শ্ি আয়পল িচারচা লচায়গ। তয়ব জশ্�য়ত িচারশ্ি শ্বশ্িন্ন 
ঘনয়ত্ব এই আয়পল িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। য়র�ন ক� (প্শ্ত রহক্টয়র ২৫০শ্ি িচারচা), স্চািচাশ্বক (প্শ্ত রহক্টয়র ২৫০-৫০০শ্ি 
িচারচা), য়বশ্ি (প্শ্ত রহক্টয়র ৫০০-১২৫০শ্ি িচারচা) এবং খুব রবশ্ি ঘনত্ব (প্শ্ত রহক্টয়র ১২৫০শ্ির রবশ্ি িচারচা)। রশ্দও রিষয়�ি কী 
দূরয়ত্ব িচারচা ররচাপণ করচা হয়ব তচা শ্নি্যর কয়র তচার জচাত বচা জন্ পশ্রিয়ের উপর। উপত্কচা অঞ্য়ল রস্চােচার বচা রহসিচায়গচানচাল 
পদ্ধশ্তয়ত এবং জশ্�র ঢচায়ল কনু্টর পদ্ধশ্তয়ত আয়পল গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।  

পশ্রির্যচা –

বেয়র আয়পল গচায়ের ১১৪ রসশ্� জয়লর প্য়েচাজন হে, রচা ১৫-২০ বচার রসি প্য়েচায়গর �চাধ্য়� প্দচান করচা সম্ভব। গরয়�র স�ে 
৭-১০ শ্দন অন্তর এবং িীতকচায়ল ৩-৪ সপ্তচাহ অন্তর রসি প্য়েচাগ করয়ত হে। এশ্প্ল-অগচাস্ট �চায়স সঙ্কয়ির স�ে ক�পয়ক্ ৮ বচার 
রসি শ্দয়ত হে। অে্যচাৎ গচায়ে িল ধরচার পরই রসয়ির প্য়েচাজন সবয়িয়ে রবশ্ি হে। বেয়র গচাে প্শ্ত ১০ রকশ্জ নজবসচার অন্চান্ 
সচায়রর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে আয়পল গচায়ে শ্দয়ল িচাল হে। আয়পল বচাগচায়নর রক্য়রি প্শ্ত বের গচাে প্শ্ত ৭০: ৩৫ : ৭০ গ্চা� অনুপচায়ত 
NPK সচার রদওে চা ররয়ত পচায়র। ১০ বেয়রর পর রেয়ক প্শ্ত বের প্শ্ত গচায়ে ৭০০ : ৩৫০ : ৭০০ অনুপচায়ত NPK সচার প্য়েচাগ 
করয়ত হে। য়বচারন, শ্জঙ্ক, �্চাঙ্গচাশ্নজ ও ক্চালশ্সেচায়�র ঘচািশ্ত পূরণ করয়ত রেচারেিচায়ব সচার প্য়েচাগ অত্ন্ত জরুশ্র। গচায়ের রগচািচাে 
�চাশ্িয়ত আদ্্যতচা ধয়র রচাখয়ত শুকয়নচা ঘচাস বচা ওক পচাতচা শ্বশ্েয়ে �চালশ্িং করয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে। িচাল িলন রপয়ত হয়ল 
স�ে�য়তচা আয়পল গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই করচা ররয়ত পচায়র। শ্বয়িষ কয়র িচারচা ররচাপয়ণর ৬ বের পর রেয়ক রেচারে ডচাল জরুশ্র। ডচাল 
েচাঁিচাই করয়ল গচায়ের অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ ও িল পশ্রণত হওেচার �য়ধ্ সচা�্স্ বজচাে েচায়ক। এয়ক্য়রি লক্্ রচাখয়ত হে, গচায়ে ররন পর্যচাপ্ত 
আয়লচা পয়ি। রয়েষ্ট আয়লচা রপয়ল িয়লর রং িচাল হে এবং অশ্তশ্রক্ত তুষচারপচায়তর কচারয়ণ নতশ্র হওেচা স�স্চাও দূর হে। আয়পল 
গচায়ের সয়ঙ্গ িচারচা ররচাপয়ণর পর পরই জশ্�য়ত শ্বন, সূর্য�ুখী প্িৃশ্ত সবুজ সচায়রর িস্ িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। এরিয়ল �চাশ্ির 
পুশ্ষ্টগুণও বৃশ্দ্ধ পচাে। আয়পল গচায়ে সচাধচারণত San Jose Scale, White Scale, Wooly Apple Aphid, Blossom Thrips 
প্িৃশ্ত ক্শ্তকচারক কীিপতয়ঙ্গর আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। িচাল rootstock-এর িচারচা ররচাপণ, রেচারেিচায়ব সচােী িসয়লর িচাষ এবং 
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Chloropyriphos, Fenitrothion, Carbaryl ইত্চাশ্দ কীিনচািক রপ্ কয়র িচাল িল পচাওেচা রচাে। এেচািচা আয়পল রবি শ্কেু 
ররচায়গর আক্র�ণও রদখয়ত পচাওেচা রচাে। য়র�ন Apple scab, Collar rot, Crown gall, Sclerotius blight, Cankers, 
Die-back ইত্চাশ্দ। য়রচাগ প্শ্তয়রচায়ধ সক্� আয়পল িচারচা ব্বহচার করচা উশ্িত। এেচািচা গচায়ের সংক্রশ্�ত অংিগুশ্ল দ্রুত ধ্বংস কয়র, 
Carbendazim, Copper oxichloride, Mancozeb ও অন্চান্ েরিচাকনচািক প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। শ্বশ্িন্ন ররচাগয়পচাকচার 
আক্র�ণ েচািচাও আয়পল গচায়ে রবি শ্কেু অস্চািচাশ্বকতচা লক্্ করচা রচাে। শ্তনিচায়ব গচাে রেয়ক আয়পল পয়ি ররয়ত রদখচা রচাে। য়র�ন 
অশ্নশ্ষক্ত বচা পরচাগশ্�লয়ন ব্ে্য িুয়লর ঝয়র পিচা, জুন �চায়স আদ্্যতচাজশ্নত কচারয়ণ বচা িয়লর শ্িয়ি িল ঝয়র পিচা এবং িসল 
রতচালচার আয়গ িল ঝয়র পিচা। ১০ ppm-এ NAA (৪৫ শ্লিচার জয়ল ১ শ্�শ্লশ্�িচার Planofix) রপ্ কয়র সুিল পচাওেচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

৮ বের বেস রেয়ক আয়পল গচায়ে িল আয়স। ৮-১৭ বের বেয়স িলন ক্র�ি বচায়ি। ৩০ বের বেস পর্যন্ত এই উৎপচাদন একই 
েচায়ক। শ্িলচা রেয়ক শ্িলচাে আয়পয়লর উৎপচাদয়ন িচারচাক রদখচা রচাে। আবহচাওেচার উপর শ্নি্যর কয়র আয়পল গচাে সয়ব্যচাচ্চ ৪০ বের 
পর্যন্ত রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। পুয়রচাপুশ্র পচাকচার আয়গই গচাে রেয়ক আয়পল সংগ্হ করয়ত হে। জমু্-কচাশ্মীর ও শ্হ�চািল প্য়দয়ি িচাষ 
হওেচা শ্বশ্িন্ন জচায়তর আয়পয়লর গি উৎপচাদন প্শ্ত রহক্টয়র প্চাে ১১-১৩ িন হয়ে েচায়ক। আবচার আ�চায়দর রদয়ির উতিরচাঞ্য়ল 
আয়পয়লর িলন খুবই ক�, প্শ্ত রহক্টয়র �চারি ৫-৬ িন। গচাে রেয়ক সংগৃহীত হওেচার পর সচাধচারণত িল শ্হসচায়বই আ�রচা আয়পল 
রখয়ে েচাশ্ক। তয়ব জুস, য়জশ্ল, ক্চানড্  স্চাইয়সজ বচা অন্চান্ শ্জশ্নস নতশ্রয়তও আয়পল ব্বহৃত হয়ে েচায়ক। ১০০ গ্চা� আয়পয়ল ৫২ 
শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ১৩.৮১ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ১০.৩৯ সুগচার, ২.৪ গ্চা� খচাদ্তন্তু, ০.১৭ গ্চা� ি্চাি, ০.২৬ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচািচাও 
৩ �চাইয়ক্রচাগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – A, ২৭ �চাইয়ক্রচাগ্চা� রবিচা-ক্চায়রচাশ্িন, ০.০১৭ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – B1 , শ্িিচাশ্�ন – B2 ০.০২৬ শ্�শ্লগ্চা�, 
শ্িিচাশ্�ন – B3 ০.০৯১ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন – B5 ০.০৬১ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন – B6 ০.০৪১ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন – B9 ৩ �চাইয়ক্রচাগ্চা�, 
৪.৬ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – C, ০.১৮ শ্�শ্লগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – E ও ২.২ �চাইয়ক্রচাগ্চা� শ্িিচাশ্�ন – K েচায়ক। এই পশ্র�চাণ আয়পয়ল জল 
ও ্ুয়েচারচাইড েচািচাও শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত ক্চালশ্সেচা�, আেরন, �্চাগয়নশ্সেচা�, �্চাঙ্গচাশ্নজ, িসিরচাস, পিচাশ্সেচা�, য়সচাশ্ডেচা� ও শ্জয়ঙ্কর 
�য়তচা খশ্নজ পদচাে্য পচাওেচা রচাে। প্শ্তশ্দন এই িল রখয়ল স্চাস্্ িচাল েচায়ক। শ্বয়িষ কয়র আয়পল আ�চায়দর �শ্স্তষ্ িচাল রচায়খ, হচায়ি্যর 
স�স্চা বচা রস্ট্রচাক, িচাইপ-২ ডচােয়বশ্িস শ্কংবচা ক্চানসচায়রর আিঙ্কচা ক�চাে। িসল সংগ্য়হর পর প্চায়কশ্জং-এর আয়গ হচাওেচা িলচািল 
করয়ত পচায়র এ�ন ঠচাডেচা জচােগচাে আয়পল ররয়খ শ্দয়ত হে। এয়ত িল রেয়ক জশ্�র উষ্ণ িচাব িয়ল রচাে। য়দখয়ত হে, য়গ্শ্ডং, র ্চাশ্পং 
ও প্চাশ্কং-এর আয়গ ওইসব আয়পল ররন আদ্্যতচা রেয়ক দূয়র েচায়ক। িয়লর আকচার বচা িল রদখয়ত রক�ন এবং তচার গুণগত 
�চায়নর উপর শ্নি্যর কয়র আয়পয়লর রগ্শ্ডং বচা �চান শ্নণ্যে করচা হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত AAA, AA ও A; A,B,C; বচা extra fancy, 
fancy class I এবং fancy class II এইসব নচায়� আয়পয়লর রগ্শ্ডং করচা হে। অন্চান্ িয়লর রিয়ে আয়পল অয়নক রবশ্িশ্দন 
সংরক্ণ করচা রচাে। িসল সংগ্য়হর প্চাে ৪-৮ �চাস পর্যন্ত এই িল সংরক্ণ কয়র রচাখচা রচাে। প্চাে -১.১ রেয়ক ০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
তচাপ�চারিচা এবং ৮৫-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে শ্হ�ঘয়র আয়পল  রচাখচা ররয়ত পচায়র। প্চাে ১০-২০ রকশ্জ িল ধয়র এ�ন কচায়ঠর 
বচায়সি আয়পল প্চাশ্কং করচা হে। তয়ব খচাঁজকচািচা িচাইবচার রবচায়ড্যর কচািু্যনও প্চাশ্কং-এর কচায়জ ব্বহৃত হে। বচাগচান রেয়ক সংগ্হ 
করচা িল স্চানীে বচাজচায়র শ্নয়ে ররয়ত রেচাক ব্বহচার করচা হে। এেচািচা কশ্�িন এয়জন্টয়দর �চাধ্য়�ও আয়পল বচাজচারজচাত করচা হে। 
২০০১-০২ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী জমু্-কচাশ্মীর, শ্হ�চািল প্য়দি, উতিরচাঞ্ল, অরুণচািল প্য়দি ও নচাগচাল্চায়ডের র�চাি  ২৪১.৬ রহক্টর 
জশ্�য়ত আয়পয়লর িচাষ হে। য়রখচায়ন র�চাি উৎপচাদন শ্েল ১১৫৮.৩ র�শ্রেক িন। পৃশ্েবীয়ত রর পশ্র�চাণ আয়পল উৎপন্ন হে তচার �চারি 
২.০৫% উৎপন্ন হে িচারয়ত। য়দয়ি উৎপচাশ্দত আয়পয়লর প্চাে ১.৬% শ্বয়দয়ি রচাে। রিতচাশ্ন বচািচায়ত ইশ্ত�য়ধ্ শ্কেু পদয়ক্প গ্হণ 
করচা হয়েয়ে। শ্হ�চািয়লর কয়েকশ্ি রজলচা শ্নয়ে নতশ্র হয়েয়ে এশ্গ্-এসিয়পচাি্য রজচান। এেচািচা আয়পল িচাষ হওেচা রচায়জ্র িচাষীয়দর 
জন্ ন্চািনচাল হশ্ি্যকচালিচার রবচাড্য ও সংশ্লিষ্ট রচায়জ্র সরকচার আধুশ্নক প্রুশ্ক্ত ব্বহচায়ররও উয়দ্চাগ শ্নয়চ্ছ। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত িচাষ হওেচা শ্বশ্িন্ন রশ্রণীর শ্বশ্িন্ন জচায়তর আয়পল পচাওেচা রচাে। য়র�ন Clonal rootstocks রশ্রণীর M9, M26, M7, MM11, 
MM106, Scab resistant রশ্রণীর Prima, Priscilla, sir Prize, Jonafree, Florina, Macfree, Nova Easy Grow, Coop 
12, Coop 13 (Redfree), Nova Mac, Liberty, Freedom, Firdous, Shireen, Hybrids রশ্রণীর Lal Ambri (Red 
Delicious x Ambri), Sunehari (Ambri x Golden Delicious), Chaubattia Princess, Chaubattia Anupam (Early 
Shanburry x Red Delicious), Ambred (Red Delicious x Ambri), Ambrich (richared x Ambri), Ambroyal 
(Starking Delicious x Ambri), Low Chilling রশ্রণীর Michal, Schlomit, Anna, Tamma, Vered, Neomi, Tropical 
Beauty, Parlin’s Beauty, Pollinizing রশ্রণীর Tydeman’s early, Red Gold, Golden Delicious, Mc Intosh, Lord 
Lambourne, Winter Banana, Granny Smith, Starkspur Golden, Golden Spur

তে্সূরি – www.agrifarming.in, nhb.gov.in, wikipedia
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কচাঠ বচাদচা� 
পশ্রিে –

বচাংলচা বচাদচা� বচা কচাঠ বচাদচায়�র শ্বজ্চানসম্ত নচা� Terminalia 
catappa, এশ্ি Combretaceae রগচায়রির একশ্ি গচাে। 

কচাঠ বচাদচায়�র আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ এশ্িেচা ও �ধ্প্চাি্ অঞ্য়ল। 
কচাঠ বচাদচা� খুব শ্বখ্চাত ও িশ্ক্তদচােক িল। শ্বয়শ্র সব্যরিই কচাঠ 
বচাদচা� উৎপন্ন হে। পৃশ্েবীর �য়ধ্ প্ে� ১০শ্ি কচাঠ বচাদচা� 
উৎপন্নকচারী রদি হল, �চাশ্ক্যন রুক্তরচাষ্ট্র, য়স্পন, ইরচান, �রয়ক্চা, 
ইতচাশ্ল, শ্সশ্রেচা, শ্িউশ্নশ্িেচা, তুশ্ক্য, আলয়জশ্রেচা, শ্িন। 

ইংয়রশ্জয়ত কচাঠ বচাদচা�য়ক বলচা হে, Almond বচা Indian 
almond িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ স্চানীে িচাষচাে কচাঠ বচাদচা�য়ক 
শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। য়তয়লগুয়ত বচাদচা� পচাপু্, তচাশ্�য়ল বচাদচা� 

পচারচাপু্, য়কচাঙ্কনীয়ত বচাদচা�, ওশ্িেচায়ত বচাদচা�, শ্হশ্ন্য়ত বচাদচা�, অস�ীেচাে বচাদচা�, �চারচাঠীয়ত বচাদচা�, গুজরচাশ্িয়ত কচাঠ বচাদচা�, �চালচােলয়� 
বচাদচা� কচােু, কন্নয়ি বচাদচাশ্� এবং বচাংলচাে বলচা হে কচাঠ বচাদচা� বচা বচাংলচা বচাদচা�।

কচাঠ বচাদচা� গচাে সচাধচারণত পণ্যয়�চািী প্কৃশ্তর হে এবং উচ্চতচাে প্চাে ১০ শ্�িচার পর্যন্ত হে। গচায়ের গুঁশ্িশ্ির রবি প্চাে ৩০-৩৫ 
রসশ্� হে। উশ্দ্দগতিচায়ব কচাঠ বচাদচায়�র িল প্ধচানত ডু্প প্কৃশ্তর, বচাদচা� নে। িয়লর বচাইয়র একিচা রখচাসচা বচা আবরণ েচায়ক। 
িক্ত রখচালচা সয়�ত বীজশ্ি েচায়ক রিতয়র। 

কচাঠ বচাদচা� গচাে সচাধচারণত স�ুদ্তল রেয়ক ৮০০-৩,৫০০ শ্�িচার উচ্চতচাে জন্চাে। এই গচাে উষ্ণ- শুষ্ গ্ীষ্ম এবং অল্প শ্িয়জ িীতরুক্ত 
এলচাকচা, য়র�ন িূ�ধ্সচাগরীে জলবচােুয়ত  িচাল জন্চাে। ১৫-৩২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে জন্চাে। সুপ্ত অবস্চা রেয়ক বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ত ৭.২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচার শ্নয়ি ২৫০-৬০০ ঘণ্টচা অশ্ত তীব্র ঠচাডেচার দরকচার হে।  কচাঠ বচাদচা� গচাে ঠচাডেচাে 
ও তুষচারপচায়ত খুবই স্পি্যকচাতর। তচাই ররসব অঞ্য়ল  তুষচারপচাত হে রসই জচােগচা কচাঠ বচাদচা� িচায়ষর জন্ উপরুক্ত নে।

সব রক� �চাশ্িয়তই কচাঠ বচাদচা� জন্চাে। তয়ব গিীর, িচাল শ্নকচািীরুক্ত, য়দচাঁেচাি �চাশ্িয়ত এর বৃশ্দ্ধ সব রেয়ক িচাল হে।  জল জ�চা 
ও রবশ্ি জলরুক্ত �চাশ্ি কচাঠ বচাদচা� িচায়ষর জন্ উপয়রচাগী নে। উন্নত�চায়নর বচাদচা� ও রবশ্ি উৎপচাদয়নর জন্ রসই ধরয়নর �চাশ্ি 
প্য়েচাজন, য়রখচায়ন �চাশ্ির ক্চারীে �চারিচা ০.৭-৮.৫ েচাকয়ব ।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ রেয়ক বচা অঙ্গজ জনন, দু’িচায়বই কচাঠ বচাদচা� গচায়ের প্সচারণ সম্ভব। প্সচারয়ণর জন্ িলশ্ত �রসুয়� অবি্ই শ্�শ্ষ্ট বচা কষয়ি 
(রতয়তচা) বচাদচা� সংগ্হ করয়ত হয়ব। বচাদচা� গুশ্লয়ক সরচাসশ্র িচালিচায়ব নতশ্র রবয়ড বপন করয়ত হয়ব। বপয়নর স�ে িচাল 
অঙু্কয়রচাদ্গয়�র জন্ বচাদচা�গুশ্ল স্তয়র স্তয়র রচাখয়ত হয়ব। বচাদচা� িচায়ষর প্ে� ১০-১২ বেয়র পীি িলয়ক Rootstock শ্হসচায়ব ব্বহচার 
করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব Rootstock-এর আেু ক� হওেচার কচারয়ণ এর উপয়র জন্চায়নচা কচাঠ বচাদচা� গচাে দীঘ্যস্চােী হে নচা। Shield 
budding পদ্ধশ্তর বেচারচা �চাশ্ি রেয়ক ১০-১২ রসশ্� উপয়র রপনশ্সয়লর �য়তচা ঘন দূরয়ত্ব কচাঠ বচাদচায়�র িচারচাগুশ্ল অবি্ই �ুকুশ্লত 
হয়ব।  

দু’বচায়রর রবশ্ি জশ্� কষ্যণ কয়র এবং স�চান করচা হে। জশ্�য়ত আয়গর রকচানও িসয়লর রেয়ক আগচােচা েচাকয়ল তচা অবি্ই পশ্রষ্চার 
করয়ত হয়ব। য়িষ কষ্যয়ণর স�ে রেচারে নজব বস্তু �চাশ্িয়ত ররচাগ করয়ত হয়ব। অঙ্গজ প্সচারয়ণর রক্য়রি �চাশ্ির িশ্ররি, কলয়�র জন্ 
গচায়ের শ্বশ্েন্ন অংয়ির সজীবতচা এবং রসিব্বস্চার উপর শ্নি্যর কয়র ৫.৫–৭.৫ শ্�িচার �চায়পর একশ্ি বগ্যচাকচার বচা ষিিুজচাকচার জচােগচা 
নতশ্র করয়ত হয়ব। প্য়ত্ক তৃতীে সচাশ্রয়ত পরচাগসংয়রচাগকচারী প্জচাশ্তই ররচাপণ করয়ত হয়ব। পরচাগসংয়রচাগকচারী প্জচাশ্তর িুল 
রিচািচার স�ে প্ধচান প্জচাশ্তর িুল রিচািচার স�য়ের সয়ঙ্গ শ্�য়ল রচায়ব। সশ্ঠক পরচাগসংয়রচায়গর জন্ িুল রিচািচার স�ে �চায়ঠ ৫-১০শ্ি 
র�ৌ�চাশ্ের বচাসচা রচাখয়ত হয়ব। 

পশ্রির্যচা –

বচাদচা� গচায়ে রসি রদওেচা শ্নি্যর কয়র �চাশ্ির ধরন এবং জলবচােুর অবস্চার উপর। জয়লর ঘচািশ্ত হয়লই রসি রদওেচার দরকচার হে। 
জয়লর রেচারে ব্বহচায়রর জন্ কচাঠ বচাদচা� িচায়ষ Drip irrigation রদওেচা ররয়ত পচায়র। িচারী বৃশ্ষ্টপচায়তর বচা বন্চার জন্ অশ্তশ্রক্ত 
জল জয়� রগয়ল তচা রবর কয়র রদওেচার জন্ উপরুক্ত শ্নকচািীব্বস্চা েচাকয়ত হয়ব। জ�চা জয়ল কচাঠ বচাদচা� গচাে খুব স্পি্যকচাতর। 
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তয়ব Drip irrigation ব্বহচার করয়ল শ্কেু শ্বষয়ে উপর নজর রচাখচািচা জরুশ্র। 
প্েচাগতিচায়ব দুই সচাশ্রয়ত রর জচােগচা রদওেচা েচায়ক পুরয়নচা গচােগুশ্লয়কও রসই 
একইিচায়ব রচাখয়ত হয়ব, �চাশ্ির ধরন অনুরচােী ১শ্ি বচা ২শ্ি সচাশ্রয়ত নতুন িচারচাগুশ্ল 
ররচাপণ করয়ত হয়ব, Dripper গুশ্লর �য়ধ্ অনুয়�চাশ্দত দূরত্ব ০.৫ শ্�িচার রচাখয়ত 
হয়ব, জল পিচার �চারিচা েচাকয়ব প্শ্ত ঘন্টচাে ১.৬-২.৫ শ্লিচার এেচািচা �চাশ্ির িশ্ররি, 
গচায়ের বেস ও জলবচােু অনুরচােী প্য়ত্ক ২-৩ শ্দন অন্তর রসি রদওেচা ররয়ত 
পচায়র। 

�চাশ্ি নতশ্রর স�ে িচাল কয়র পিচায়নচা ৪০০-৫০০ রকশ্জ কৃশ্ষয়ক্য়রির সচার (FYM) 
�চাশ্িয়ত র�িচায়ত হয়ব। গচায়ের রেচারে পুশ্ষ্টর িচাশ্হদচা জচানয়ত হয়ল, �চাশ্ি পরীক্চা 
করচা অবি্ই প্য়েচাজন। কচাঠ বচাদচা� গচাে খুব রবশ্ি খচাবচার খচাে এবং সয়িয়ে রবশ্ি 
উৎপচাদন রপয়ত হয়ল এর বৃশ্দ্ধর স�স্ত স�েজুয়ি অবি্ই সশ্ঠক সচার প্য়েচাগ 
করয়ত হয়ব। বচায়রবচায়র (র�চািচা�ুশ্ি ২-৩ �চারিচাে) নচাইয়রেচায়জন (N) শ্দয়ত হয়ব। কচাঠ 
বচাদচা� গচাে প্সু্শ্িত হওেচার স�য়ে প্ে� অয়ধ্যক �চারিচা পিচাশ্সেচা� (P) ও 
রসচাশ্ডেচায়�র (K) সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। তচারপর শ্বেতীে �চারিচা (পুয়রচা 
�চারিচার ১/৪ িচাগ) প্য়েচাগ করয়ত হয়ব িল ধরচার শ্তন সপ্তচায়হর পর এবং তৃতীে 
�চারিচা (পুয়রচা �চারিচার ১/৪ িচাগ) প্য়েচাগ করয়ত হয়ব জুন বচা জুলচাই �চায়স।

তচািচাতচাশ্ি প্সু্শ্িত হওেচার কচারয়ণ, শ্বয়িষ কয়র �ুকুল ধরচার স�ে কচাঠ বচাদচা� 
গচাে তুষচারপচায়ত ক্শ্তগ্স্ হে। এ�নশ্ক ঋতু রিয়ষর তুষচারপচায়তও ক্শ্ত হে। এই অবস্চাে তুষচার রেয়ক রক্চা করয়ত রসয়ির হচার 
প্শ্ত ঘণ্টচাে ৩.৫ শ্�শ্লশ্�িচার ররয়খ প্য়ত্কশ্ি গচায়ের জন্ সুপচার রনি �চাইয়ক্রচা শ্প্ংলচার (Super net micro–springler) ব্বহচার 
করচা ররয়ত পচায়র। 

িয়লর বচাগচান সশ্ঠকিচায়ব নতশ্রর জন্ ডচাল েচাঁিচাই ও প্শ্িক্য়ণর �য়তচা অন্তঃসম্পশ্ক্যত ব্বস্চা ব্বহচার করচা উশ্িত। য়রচাপয়ণর স�ে 
�চাশ্ির স্তর রেয়ক অবি্ই ১ শ্�িচার উপয়র কচাঠ বচাদচা� গচায়ের সনু্খিচাগ  েচাকয়ব। গচায়ের প্ে� িচাখচা �চাশ্ির স্তর রেয়ক ০.৭ শ্�িচায়রর 
নীয়ি েচাকয়ব নচা। ৩-৪শ্ি শ্ন�্যীে�চাণ িচাখচা রচাখচার �চাধ্য়� একিচা রকন্দ্রীে প্ধচান ব্বস্চা নতশ্র করয়ত হয়ব। রচা রেয়ক একিচা িচাল 
সচা�্স্পূণ্য গচাে জন্চায়ত পচায়র। গচায়ের রর জচােগচা রেয়ক িচাখচা রবর হে, এ�ন ৫০-৬০শ্ি রকচাণচা রেয়ক িক্ত শ্ন�্যীে�চান িচাখচা নতশ্র 
করয়ত হয়ব। রশ্দ গচায়ের ওই ডচাল রবয়রচায়নচার জচােগচাে ক্ত নতশ্র হে, তয়ব িচাখচাগুশ্লয়ক সরু তচায়রর সূয়তচা শ্দয়ে রবঁয়ধ রদওেচা 
দরকচার। ডচাল েচাঁিচাই এ�নিচায়ব করয়ত হয়ব রচায়ত নতুন পচাশ্্যিচাখচা জন্চাে এবং তচার�য়ধ্ ররগুশ্ল রবশ্িশ্দন কচায়জ লচাগয়ব নচা রসগুশ্লয়ক 
ক্র�চাগত সশ্রয়ে রদয়ব। য়দখয়ত হে, গচায়ের গচায়ে ররন ি্চাওলচা নচা জন্চাে এবং গচায়ের রস রিয়ন রনওেচা রিচাষক সশ্রয়ে শ্দয়ত হয়ব।

কচাঠ বচাদচা� গচায়ে প্ধচানত brachycaudus amygdaliana, capnodis tenebrionis, cerambyx dux, eccoptogester 
amygdala, eurytoma amygdali, lymantria destituta, lyonetia clerkella, meloidogyne spp, mites, navel 
orange worm, twig borer প্িৃশ্ত রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ রদখচা রচাে।

এেচািচা এই গচায়ে Agrobacterium tumefaciens, brown rot, cercospora circumscissa, deplodea sp., nematodes, 
oak rot, polystigma ochraceum, pytophthora, rust on stone fruit, silver leaf, verticulium spp. প্িৃশ্ত প্ধচান 
প্ধচান ররচাগ রদখয়ত পচাওেচা রচাে।

কচাঠ বচাদচা� িচায়ষ এই সকল ররচাগয়পচাকচা শ্নে্রিণ করয়ত স্চানীে হশ্ি্যকচালিচার দিতয়রর বচা  য়র রকচানও কৃশ্ষ শ্বশ্শ্বদ্চালয়ের সয়ঙ্গ 
ররচাগচায়রচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রখন কচাঠ বচাদচায়�র রং সবুজ রেয়ক হলুদ হয়ে রচাে, িয়লর উপর িচাঙচা দচাগ েচায়ক বচা সব িয়লর বচাইয়রর আবরণ বচা রখচালচািচা খুয়ল 
শ্গয়ে িচাঙয়ত শুরু কয়র তখনই বুঝয়ত হে তচা রপয়ক রগয়ে। গচাে ঝচাঁশ্কয়ে িল সংগ্হ করচা রচাে। সংগ্হ করচা কচাঠ বচাদচা�গুশ্ল েচাদনচা 
বচা �চােচার উপর ঢচাকচা আয়ে, এ�ন জচােগচাে শুকচায়নচার জন্ শ্কেু স�ে রচাখচা হে।

কচাঠ বচাদচায়�র উৎপচাদন �চাশ্ির ধরন, য়সিব্বস্চা, সচার প্য়েচাগ, িচাষ পদ্ধশ্ত এবং অন্চান্ প্শ্ক্রেচার উপর শ্নি্যর কয়র। তয়ব সচাধচারণত 
প্শ্ত রহক্টয়র ১-২ িন িল উৎপচাদন হে। কচাঠ বচাদচা� িচায়ষ সশ্ঠক পদ্ধশ্ত-প্শ্ক্রেচা অনুসরণ করয়ল িচাল লচাি পচাওেচার সম্ভবনচা েচায়ক।

গচাে রেয়ক সংগ্হ কয়র কচাঁিচাই খচাওেচা রচাে। কচাঠ বচাদচা� রচান্নচাে এবং রতল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। এেচািচা কচাঠ বচাদচা� দুধ, �েদচা, 
শ্সরচাপ নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। 
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কচাঠ বচাদচা� প্িুর শ্িিচাশ্�ন ও শ্�নচায়রয়লর উৎস। হচাি �জবুত করচার রক্য়রি 
কচাঠ বচাদচা� খুব িচাল। রয়ক্ত রকচায়লয়স্টরয়লর �চারিচায়ক শ্নে্রিণ কয়র ও হচায়ি্যর 
পয়ক্ উপকচারী। �চানুয়ষর ররচাগ-প্শ্তয়রচাধ ক্�তচায়ক বচািচায়ত সচাহচার্ কয়র কচাঠ 
বচাদচা�। ত্বয়কর রক্য়রিও এই বচাদচা� খুব িচাল। কচাঠ বচাদচায়�র �য়ধ্ িরীয়রর 
ঘচায়ের জ্চালচা-র্রিণচা প্শ্তয়রচাধকচারী গুণ রয়েয়ে। উচ্চ রক্তিচাপয়ক শ্নে্রিণ কয়র 
কচাঠ বচাদচা�। য়কচালন ক্চানসচার ও �ধুয়�হ ররচাগয়ক প্শ্তয়রচাধ করয়ত সচাহচার্ 
কয়র কচাঠ বচাদচা�। এেচািচা রদয়হর ওজন ক�চায়ত ও রকচাষ্কচাশ্ঠয়ন্র উপিয়� 
কচাঠ বচাদচা� খুবই উপকচারী।

এর পুশ্ষ্টগুণ, উপকচারীতচা এবং স্চানীে বচাজচায়র একই রিতচাশ্ন �ূয়ল্র জন্ও 
এশ্িেচার রদিগুশ্লয়ত বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কচাঠ বচাদচা� িচাষ খুব সিলতচা রপয়েয়ে। 
রেচারেিচায়ব সশ্ঠক উন্নত জচায়তর কচাঠ বচাদচা� িচাষ করয়ল িচাল লচাি করচা সম্ভব।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

ব্বহচার ও স্চাদ অনুরচােী শ্বশ্িন্ন জচায়তর কচাঠ বচাদচা� রদখচা রচাে। তয়ব কচাঠ 
বচাদচায়�র �ূলত দু’ধরয়নর প্জচাশ্তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে, একশ্ি নর� আবরয়ণর (রচা আয়�শ্রকচার ক্চাশ্লয়ি্যচাশ্ণেচায়ত জন্চাে) এবং 
অপরশ্ি িক্ত আবরয়ণর (রর�ন স্প্চাশ্নি প্জচাশ্ত �চায়কচানচা এবং রডস�চায়েচা রচা রবশ্িরিচাগই পতু্যগচায়ল জন্চাে)। এশ্িেচার ইশ্ডেেচান 
কচাঠ বচাদচা� শ্বখ্চাত প্জচাশ্তগুশ্লর �য়ধ্ একশ্ি। শ্বশ্িন্ন স্চানীে অঞ্য়ল অয়নক উন্নত প্জচাশ্ত পচাওেচা রচাে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব বি 
আকচায়রর কচাঠ বচাদচা� উৎপচাদন করয়ত হয়ল উচ্চ িলনিীল কচাঠ বচাদচায়�র প্জচাশ্তয়ক বীজ সংগ্য়হর জন্ শ্নব্যচািন করচা হে। 

িক্ত রখচালচার বচা আবরয়ণর প্জচাশ্ত দুশ্ি হল, Texas ও Buttei।  নর� রখচালচার বচা আবরয়ণর প্জচাশ্তগুশ্ল হল, Ruddy, Thomson, 
Carmel। সচাধচারণ রখচায়লর বচা আবরয়ণর প্জচাশ্ত হল, California Mission Neplus, Hanatziv, Um-el-Fahem, Be’eri, 
Greek, Marcona, এেচািচা শ্�ষ্ট স্চায়দর কচাঠ বচাদচা� ও শ্তক্ত স্চায়দর কচাঠ বচাদচা�ও পচাওেচা রচাে।

তে্সূরি – www.agrfarming.in
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সুন্রবয়নর রকওিচা
পশ্রিে –

রকওিচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Sonneratia caseolaris, এশ্ি 
Sonneratiaceae রগচায়রির �্চানয়গ্চাি জচাতীে শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। 

এই গচােশ্ি ইয়ন্চা-�চালয়েশ্িেচা এবং অয়স্ট্রশ্লেচাে এবং শ্িন, শ্রীলঙ্কচা, 
েচাইল্চাডে, কলশ্ম্বেচা, শ্িয়েতনচা�, শ্িশ্লপচাইনস্  প্িৃশ্ত রদয়ি রদখচা রচাে। 
িচারয়তর পশ্চি�ঘচাি অঞ্য়ল এই জচায়তর রকওিচা গচােশ্ি পচাওে রচাে। 
আ�চায়দর রচায়জ্ �ূলত সুন্রবন অঞ্য়ল এই গচােশ্িয়ক রদখচা রচাে। য়র 
অঞ্লগুশ্লয়ত রজচােচায়রর লবণচাক্ত জল উয়ঠ আয়স, য়সইসব জচােগচাে 
এই উশ্দ্য়দর শ্বস্তচার রবশ্ি হে। 

এই ধরয়নর রকওিচা গচায়ের সচাধচারণ বচা ইংয়রশ্জ নচা� Pagatpat, 
অয়নয়ক আবচার এয়ক Apple Mangroveও বয়ল।  

রকওিচা রেচাি আকচায়রর বৃক্জচাতীে উশ্দ্দ এবং এর সয়ব্যচাচ্চ উচ্চতচা 
৯ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল পুরু, য়লচা�ি এবং রগচািচার শ্দয়ক 
শ্বসৃ্তত হে। বৃন্ত রেচাি হে, ৪–১০ রসশ্� লম্বচা এবং ২-৪ রসশ্� িওিচা 

হে। কু্দ্ত� িচাখচাগুশ্ল সংরুক্ত এবং িতু্যিূজচাকৃশ্তর হে। িুলগুশ্ল একশ্লঙ্গ এবং বৃশ্ত সবুজ বয়ণ্যর। ২.৫-৩ রসশ্� দীঘ্য এবং ৬-৮ 
শ্ি রকচাণীে িচায়গ শ্বিক্ত েচায়ক রচা বৃশ্তর নয়লর তুলনচাে লম্বচা হে। িুয়ল সচাধচারণত ৬শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। পচাপশ্িগুশ্ল সরু ও রগচালচাপী 
বচা সচাদচা বয়ণ্যর হে। অয়নকগুশ্ল লম্বচা আকৃশ্তর পুংয়কির েচায়ক। য়কওিচা গচায়ের িুয়লর অন্ত� নবশ্িষ্ট্ হল, সন্্চাে িুলগুশ্ল রখচালচা 
েচায়ক শ্কন্তু সকচায়লর শ্দয়ক িুয়লর পচাপশ্িগুশ্ল বন্ হয়ে রচাে। অসংখ্ বীজরুক্ত িলগুশ্ল �ৃদু অম্ল স্চায়দর, িক্ত, ৩-৪ রসশ্� ব্চাসরুক্ত 
রগচালচাকচার হে। িলগুশ্লর রগচািচার শ্দক বৃশ্ত বেচারচা আবৃত েচায়ক।

�ূলত ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর উপকূলীে এলচাকচাে এই গচােশ্ি রবশ্ি জন্চায়ত রদখচা রচাে। য়র অঞ্য়লর বচাশ্ষ্যক সয়ব্যচাচ্চ ও সব্যশ্নম্ন 
তচাপ�চারিচা ২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস �য়ধ্ েচায়ক রসখচায়ন এই গচাে সবয়িয়ে িচাল হে। রশ্দও ১০-৩৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা 
সহ্ করচার ক্�তচা রয়েয়ে এই গচায়ের। বচাশ্ষ্যক ১৫০০-২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের পয়ক্ উপয়রচাগী। তয়ব ১০০০-৩০০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়লও রকওিচা গচাে হয়ত পচায়র।

রকওিচা গচাে সূয়র্যর আয়লচা পেন্ কয়র। য়র রকচানও �চাশ্িয়তই এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব িচারী �চাশ্ি এই গচায়ের পয়ক্ সহচােক। 
উপকূলীে লবণচাক্ত �চাশ্ি এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর রক্য়রি সবয়িয়ে উপয়রচাগী। �চাশ্ি অম্ল-ক্চারীে �চারিচা ৬.৭-৭.৩ PH রকওিচা গচায়ের অনুকূল 
হয়ল ৬৫-৭৫ PH �চারিচায়তও এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। য়কওিচা গচাে রঝচায়িচা, লবণচাক্ত হচাওেচা সহ্ করয়ত সক্�। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

স্চািচাশ্বকিচায়ব জঙ্গয়ল �ে, বচাদুর ও পচাশ্খর বেচারচা এই গচায়ের প্সচারণ হয়ে েচায়ক। তয়ব অন্চান্ �্চানয়গ্চাি প্জচাশ্তর উশ্দ্য়দর �য়তচা 
বীজ রেয়কও রকওিচা গচাে প্সচাশ্রত হে। তয়ব ৩ �চায়সর আয়গই বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা নষ্ট হয়ে রচাে। এই বীজ রেয়ক 
নচাস্যচারীয়ত িচারচা নতশ্র কয়র বচা সরচাসশ্র উপরুক্ত জশ্�য়ত বপন কয়র কৃশ্রি�িচায়ব এর প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

পশ্রির্যচা –

ররয়হতু উপকূলীে এলচাকচার লবণচাক্ত �চাশ্িয়ত রকওিচা গচাে স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব জন্চাে, তচাই এই গচায়ের জন্ রসিচায়ব আলচাদচা 
কয়র পশ্রির্যচার প্য়েচাজন পয়ি নচা। শ্নে� কয়র রসি বচা সচার প্য়েচায়গর রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব �চানুয়ষর কচারয়ণ অন্চান্ 
স্চািচাশ্বক �্চানয়গ্চাি উশ্দ্য়দর �য়তচা এই গচায়ের পশ্র�চাণও ক্র�ি ক�য়ে, তচাই IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) এই গচায়ে তচায়দর লচাল তচাশ্লকচািুক্ত কয়রয়ে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

গচায়ে সদ্ ধরচা রকওিচা িল শুধু শুধু বচা সবশ্জ শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়র খচাওেচা ররয়ত পচায়র। অয়নকিচা শ্িয়জর �তন রখয়ত এই িল িক 
স্চায়দর হয়ে েচায়ক। এই রকওিচা িয়ল রপকশ্িন েচায়ক।  

রকওিচা গচায়ের িল নচানচা খচায়দ্র উপচাদচান শ্হসচায়ব ব্বহচার হে এবং শ্িশ্নগচার প্স্তুশ্তয়ত এর বহুল ব্বহচার রয়েয়ে।
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রকওিচা গচায়ের নচানচান ঔষশ্ধ গুণ রয়েয়ে। এই গচােশ্িয়ক Haemostatic 
বলচা হে। এই গচায়ের গচাঁজচায়নচা িয়লর জুস রক্তক্রণ ররচাধ কয়র।  হচাত-
পচায়ের র্রিণচাে, িরীয়রর রকচানও অংি অস্চািচাশ্বকিচায়ব িুয়ল রগয়ল বচা কৃশ্� 
নচাি করয়ত এর শ্িরচািশ্রত ব্বহচায়রর কেচা জচানচা রচাে। পুরয়নচা রকওিচা 
িয়লর রখচাসচা কৃশ্�র শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। অয়ধ্যক পচাকচা রকওিচা িল 
কফ্  প্শ্তয়রচায়ধ উপকচারী। এই গচায়ের পচাতচার গুঁয়িচা Haematuri এবং 
Smallpox ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। গচায়ের পচাতচার গুঁয়িচা নুয়নর 
সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে কচািচা ও রপচািচা জচােগচাে রলপ শ্হসচায়ব লচাগচায়ল উপকচার পচাওেচা 
রচাে। �ুয়রির সয়ঙ্গ রক্ত পিচার শ্িশ্কৎসচাে রকওিচা গচায়ের িুয়লর রস ব্বহচার 
করচা হয়ে েচায়ক। 

এই গচায়ের কচায়ঠরও রবি কদর রয়েয়ে। উপকূয়লর জলচা জচােগচাে 
বসবচাসকচারী �চানুষজয়নর কচায়ে রকওিচা গচাে খুবই গুরুত্বপূণ্য। এেচািচা এই 
গচাে িূশ্�ক্ে ররচায়ধ সচাহচার্ কয়র এবং বন্প্চাণীয়দর উপরুক্ত বচাসস্চান 
নতশ্রয়তও খুব উপয়রচাগী। তচাই উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি বনসৃজয়নর কচায়জ এই 
গচাে ররচাপণ খুবই কচার্যকর হয়ত পচায়র।  

রকওিচা গচায়ের রগচািচা রেয়ক �চাশ্ির উপর শ্দয়ক উলম্বিচায়ব রর �ূলগুশ্ল শ্নগ্যত 
হে তচা �চাে ধরচার জচায়ল বচা জুয়তচার শ্িতরকচার রসচাল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 
এেচািচা কয়ক্যর শ্বকল্প শ্হসচায়ব এই �ূল ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। �ুলগুশ্ল 
ব্বহচায়রর আয়গ তচা শ্সদ্ধ কয়র শ্নয়ত হে। এই গচায়ের েচায়ল ি্চাশ্নন েচায়ক। 
রকওিচার েচালও ি�্যশ্িয়ল্প ব্বহৃত হে। গচায়ের শ্িতয়রর কচাঠ খুব �জবুত ও রনচানতচা স্চায়দর হে। এই অংয়ির কচাঠ কচাডেশ্েদ্কচারী 
রপচাকচার আক্র�ণ ররচাধ করয়ত সক্�। এই কচাঠ জচাহচাজ, য়সতু, য়রললচাইন, বচাশ্ি বচা শ্বদু্য়তর খুঁশ্ি নতশ্রর কচায়জ খুব উপয়রচাগী। 
এেচািচা আসবচাব ও বচাদ্র্রি নতশ্রয়তও রকওিচা গচায়ের কচাঠ ব্বহচার হয়ে েচায়ক।  কচায়ঠর �চান িচাল নচা হয়ল অয়নক স�ে তচা জ্চালচাশ্নর 
কচায়জও ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

শ্বশ্িন্ন রিৌয়গচাশ্লক অঞ্য়ল শ্বশ্িন্ন স্চানীে নচায়� রকওিচা গচােয়ক ডচাকচা হয়লও এই গচায়ের িচাষ হওেচা রকচানও উন্নত জচায়তর উয়লেখ 
পচাওেচা রচােশ্ন।  

তে্সূরি – www.flowersofindia.net, http://tropical.theferns.info
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িলসচা
িলসচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Grewia asiatica, এশ্ি Malvaceae 
রগচায়রির একশ্ি বুয়নচা িল শ্হসচায়ব পশ্রশ্িত।

এই িলশ্ি প্ধচানত দশ্ক্ণ এশ্িেচার িল। পচাশ্কস্তচান রেয়ক 
কয়ম্বচাশ্ডেচা পর্যন্ত এই িয়লর রদখচা র�য়ল। এেচািচা বত্য�চায়ন ক্রচান্তীে 
জলবচােু  অঞ্য়লর অন্চান্ রদয়ি িলসচার িচাষ হয়চ্ছ। 

িলসচা �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর পচাতচাঝরচা গচাে। এই গচাে সচাধচারণত ৫-৮ 
শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু হয়ত পচায়র। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল রগচালচাকচার, 
খসখয়স, য়রচা�ি ও শ্কনচারচা দচাঁতচায়লচা। পচাতচাগুশ্ল লম্বচাে ৫-১৮ 
রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পরিবৃন্তগুশ্ল ১-১.৫ রসশ্� দীঘ্য হে।  
�চাি্য-এশ্প্ল �চায়স গচায়ে হচালকচা হলয়দ রয়ঙর কু্দ্চাকৃশ্তর িুল 

রিচায়ি। আর িল পচাকয়ত শুরু কয়র র�-জুন �চায়সর শ্দয়ক। িলগুশ্ল ডু্প প্কৃশ্তর, য়দখয়ত অয়নকিচা �ির দচানচার �য়তচা, য়গচালচাকচার। 
িয়লর কচাঁিচা রং সবুজ, তখন স্চায়দ িক েচায়ক। পচাকয়ল িলগুশ্লর রং কচালয়ি বচাদচাশ্� হে, তখন স্চাদ হে িক-শ্�শ্ষ্ট ধরয়নর হে। 

শ্বশ্িন্ন রদয়ি িলসচার িচাষ খুব ক� পশ্র�চায়ণই হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত গ্ীষ্মকচায়ল এই িল বচাজচায়র শ্বশ্ক্র হয়ত রদখচা রচাে। এর কদর 
�ূলত এর িক-শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর কচারয়ণ। গরয়�র স�ে িলসচার িচাঁসয়ক জয়ল গুয়ল শ্িশ্ন শ্�শ্িয়ে সরবত বচা রস্চােচাি বচানচায়নচা হে। এই 
িয়লর রস গরয়� ক্চাশ্ন্তনচািক। প্শ্ত ১০০০ গ্চা� িল রেয়ক ৭২৪ ক্চালশ্র িশ্ক্ত পচাওেচা রচাে।

সচাঁওতচাল সম্প্রদচায়ের �চানুয়ষর বচায়তর শ্িশ্কৎসচাে এই গচায়ের �ূল ব্বহচার কয়র েচায়কন। এই গচায়ের কচায়ডের েচাল শ্িশ্ন রিচাধন করয়ত, 
দশ্ি নতশ্র করয়ত প্িৃশ্ত কচায়জ ব্বহৃত হে। িলসচা গচায়ের পচাতচা ব্রণ বচা িুসকুশ্ি সচারচায়ত খুব উপয়রচাগী। িলসচার কঁুশ্িও শ্িশ্কৎসচাে 
ব্বহচার করচা হে।  

একস�ে আ�চায়দর  গ্চায়�গয়্ প্িুর পশ্র�চায়ণ িলসচা গচাে রদখচা রগয়লও ইদচানীং রবি দুল্যি হয়ে উয়ঠয়ে। বীজ েশ্িয়ে রদওেচার 
কচাজশ্ি করত পচাশ্খরচা। িহয়র এই গচাে খুঁয়জ পচাওেচা অয়নকিচা রসৌিচায়গ্র ব্চাপচার। কচারণ এই িল শ্িশুয়দর পচািচাপচাশ্ি পচাশ্খয়দরও 
অয়নক শ্প্ে। সম্ভবত কচাকই সবয়িয়ে রবশ্ি পেন্ কয়র। িলসচা পচাকচার �রসুয়� সচারচাশ্দনই ওয়দর আনচায়গচানচা রিচায়খ পয়ি। হেয়তচা 
আরও অয়নক প্চাণী এই িল রখয়ে রবঁয়ি েচায়ক। শুধু িয়লর কেচা বচাদ শ্দয়লও িলসচা গচাে শ্হয়সয়বও অনন্। বি বি পচাতচার এই 
গচাে ডচালপচালচা েশ্িয়ে েচাতচার �য়তচা দচাঁশ্িয়ে েচায়ক। সচারচা বের তচা�চায়ি রয়ঙর নতুন নতুন পচাতচা িলসচা গচায়ের অন্ত� নবশ্িষ্ট্। 

তে্সূরি – Wikipedia, কৃশ্ষ ও সম্ভচাবনচা রডস্ (বচাংলচায়দি)

বনয়িপচাশ্র
বনয়িপচাশ্রর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Physalis minima, এশ্ি Solanaceae 
রগচায়রির আগচােচাজচাতীে িয়লর গচাে। ইংয়রশ্জয়ত বনয়িপচাশ্রয়ক সচাধচারণত 
Native gooseberry বয়ল। এেচািচাও এশ্ি Wild cape gooseberry 
বচা Pygmy groundcherry নচায়�ও পশ্রশ্িত। বনয়িপচাশ্র �ূলত Pan-
tropical জলবচােু অঞ্য়লর গচাে। পশ্রণত অবস্চাে গচায়ের উচ্চতচা 
২০-৫০ রসশ্� হয়ে েচায়ক।   

বনয়িপচাশ্রয়ত একশ্ি�চারি িল হে।  িল পচাকয়ল লচাল রয়ঙর রদখয়ত 
হে। বনয়িপচাশ্র িয়লর িচারশ্দয়ক রর কচাগয়জর �য়তচা আবরণ েচায়ক িল 
পচাকয়ল তচা বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হয়ে রচাে। পচাকচা িল �চাশ্িয়ত ঝয়র পয়ি। 
আকৃশ্তগত সচাদৃয়ি্র কচারয়ণ বনয়িপচাশ্র িয়লর অপর নচা� িচােশ্নজ 
ল্চান্টচান্য। িয়লর রিতয়র অয়নকগুশ্ল রেচাি রেচাি বীজ েচায়ক। বনয়িপচাশ্র 
িল রখয়ত খুব সুস্চাদু। শ্কেুিচা িক স্চায়দর। শ্িয়ন স্চালচায়ড এই বনয়িপচাশ্র 
িল ব্বহচার করচা হে। এেচািচা এই িয়লর রিষজ গুণও রয়েয়ে।

তে্সূরি – http://www.beshto.com
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গচাব
গচাব গচাে সচাধচারণ দু’ধরয়নর হে। শ্বলচাশ্ত গচাব গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� 
Diospyros blancoi বচা Diospyros discolor, আর রদশ্ি গচায়বর 
শ্বজ্চানসম্ত নচা� Diospyros malabarica, উিে ধরয়নর গচাব গচােই  
Ebenaceae রগচায়রির উশ্দ্দ। 

ইংয়রশ্জয়ত সচাধচারণিচায়ব গচাবয়ক Mabolo, Korean mango বচা Velvet-
apple বলচা হে। তচাশ্�ল িচাষচাে গচাবয়ক তুশ্ম্বকচা, সংসৃ্য়ত এর নচা� শ্তনু্কচা 
এবং শ্হশ্ন্য়ত গচাব বয়ল। 

শ্বলচাশ্ত গচাব গচাে বয়ন-জঙ্গয়ল আপনচা-আপশ্ন জন্চাে। গচায়ের সয়ব্যচাচ্চ ৩৫ 
শ্�িচার পর্যন্ত লম্বচা হয়ত পচায়র। এর কচাডে কচালয়ি, রচার ব্চাস ৭০ রসশ্� পর্যন্ত 
হয়ত পচায়র। এর পচাতচা ঘন-শ্নশ্বি। পচাতচা লম্বচা, বি্যচার িলচার ন্চাে এবং িচা�িচা 
দৃঢ় হে। পচাতচা ধীয়র ধীয়র পুরু হে। সবুজ রেয়ক গিীর সবুজ হে। পচাতচার 
আকচার অয়নকিচা গরু-�শ্হয়ষর শ্জয়ির �য়তচা। িচাখচাবহুল �চাঝচাশ্র ধরয়নর গচােশ্ি 
পচাতচাে পচাতচাে শ্নশ্বি হয়ে রচাে। য়বচাঁিচা রেচাি এবং শ্বন্চাস একচান্তর। িুল 
একশ্লঙ্গ, ত্ী ও পুরুষ গচােরচা স্ত্রি। পুরুষ িুল ত্ী িুয়লর রিয়ে রেচাি। শ্কন্তু 
পুরুষ িুয়লর �্রীয়ত িুয়লর সংখ্চা রবশ্ি হে। িুয়ল ৪শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। 

পচাপশ্িগুশ্ল আংশ্িকিচায়ব রুক্ত, সচাদচায়ি এবং �ৃদু সুগন্ শ্বশ্িষ্ট হে। িুল রেয়ক িল হে, বেয়র একশ্ি গচায়ে প্চাে ৪ হচাজচার িল 
ধয়র। কচাঁিচা গচায়বর রং ইঁয়ির গুঁয়িচার �য়তচা হে। শ্রচাবণ �চায়স গচাব পচাকয়ল তচার রং হলয়দ রেয়ক গচাঢ় লচাল রয়ঙর হে। য়খচাসচার 
উপরিচা �খ�য়লর �য়তচা িকিয়ক ও �সৃণ হে। িয়লর রিতরিচা সচাদচা হে। আয়পয়লর আকচায়রর এই িলগুশ্ল রগচালচাকচার হে। প্চাে 
৩-৪ ইশ্ঞ্ লম্বচা ও ২-৪ ইশ্ঞ্ ব্চাসরুক্ত হে। ওজয়ন ১০০-৫০০ গ্চা� পর্যন্ত হে। আর রদশ্ি পচাকচা গচায়বর রিতরিচা আঠচায়লচা ও িিিয়ি 
হে। 

আ�চায়দর রদয়ি শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্তরুক্ত প্চাে সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই গচাব গচাে হে। সচাধচারণত বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র বচা ৮-১২ 
শ্�িচার দূরয়ত্ব জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়র গচাব গচায়ের িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। বীয়জর গচাে রেয়ক িল রপয়ত ৬-৭ বের স�ে 
লচায়গ। তয়ব গ্চািশ্িং বচা রলেচাশ্রং �চাধ্য়� িচারচা নতশ্র কয়র প্সচারণ সবয়িয়ে উপয়রচাগী। এিচায়ব নতশ্র িচারচা জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ল 
৩-৪ বেয়র িল পচাওেচা সম্ভব। তচােচািচা বীয়জর িচারচার িয়ল �চাতৃগুণ বজচাে েচায়ক নচা। 

শ্বলচাশ্ত বষ্যচার শুরুয়ত ৭-৮ শ্�িচার দূয়র দূয়র ১ X ১ X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য কয়র তচায়ত �চাশ্ির সয়ঙ্গ  ২০ রকশ্জ কয়ম্পচাষ্ট, ১০০ 
গ্চা� ইউশ্রেচা, ৩০০ গ্চা� এ�.ও.শ্প. শ্�শ্িয়ে িরচাি করয়ত হে। এর ১০-১২ শ্দন পর িচারচা ররচাপয়ণর পর জলয়সি শ্দয়ত হে। প্েয়�র 
শ্দয়ক ১-২ শ্দন অন্তর এবং পয়র ৫-৭ শ্দন অন্তর রসি শ্দয়ল িচাল হে। তয়ব �চাশ্ি শুশ্কয়ে রগয়ল প্য়েচাজন বুয়ঝ রসয়ির পশ্র�চাণ 
বচািচায়ত হে। 

রিব্রুেচাশ্র, য়� এবং অগচাস্ট ও নয়িম্বর �চায়স গচাে প্শ্ত ২-৩ রকশ্জ আবজ্যনচা পিচা সচার, ২৫ গ্চা� ইউশ্রেচা, ২৫ গ্চা� শ্ি.এস.শ্প. ও 
২৫ গ্চা� পিচাি সচার শ্দয়ল গচাে খুব দ্রুত বচািয়ব। গচায়ের বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ প্শ্ত বের উশ্লেশ্খত �চারিচাে সচার পূব্যবত্যী বেয়রর সচায়রর সয়ঙ্গ 
ররচাগ করয়ত হয়ব। এয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধ রর�ন সুশ্নশ্চিত হে, তচায়ত িলও ধয়র তচািচাতচাশ্ি। 

দু’ধরয়নর গচাবই গচাে রেয়ক রপয়ি িল শ্হসচায়ব খচাওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা শ্বলচাশ্ত গচাব শ্দয়ে জুস, য়ডজচাি্য, ফু্িয়কক, ক্রী� ইত্চাশ্দও 
নতশ্র করচা হে। ১০০ গ্চা� শ্বলচাশ্ত গচায়ব ৫০৪ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ০.৭৫ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.২২-০.৩৮ গ্চা� ি্চাি, ৫.৪৯- ৬.১২ গ্চা� 
কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি ইত্চাশ্দ েচায়ক। 

শ্বলচাশ্ত গচাব আ�চায়দর িরীয়রর পয়ক্ খুব উপকচারী। ঠচাডেচাজশ্নত শ্বশ্িন্ন অসুয়খ এই িল রবি উপয়রচাগী। রক্তিচাপ ও �ধুয়�হ ররচাগয়ক 
শ্নে্রিয়ণ রচায়খ গচাব। হৃদয়রচাগ ও রস্ট্রচাক, অয়্রির শ্বশ্িন্ন ররচাগ এবং রকচালন ক্চানসচায়রর ঝুঁশ্ক ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র। গচায়ব প্িুর 
পশ্র�চায়ণ অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট েচাকচাে ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচায়ক বচািচাে।  

রদশ্ি গচায়বর কষ ররখচায়ন লচায়গ আর েচািয়ত িচাে নচা। এর কষ কচাপয়ি লচাগয়ল আর ওয়ঠ নচা। য়নৌকচা ও জচাল রচাঙচায়ত গচায়বর েচায়লর 
কষ ব্বহৃত হে। এয়ত জচাল ও রনৌকচা �জবুত হে। িয়লর ত্বক ি্চাশ্নয়নর কচায়জ লচায়গ,  িচাঁস ও আঠচা ব্বহৃত হে। িয়ল অল্পশ্বস্তর 
পুশ্ষ্ট উপচাদচান রয়েয়ে। িয়লর রখচাসচার গুঁয়িচা আ�চািে শ্নরচা�য়ে ব্বহৃত হে। অ্চাকশ্জ�চা ও ি�্যয়রচাগ, কৃশ্� প্িৃশ্ত শ্নরচা�য়ে এই িল 
খুব উপকচারী। 

তে্সূরি – www.toptropicals.com,www.pepeelika.com, Wikipedia 
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রগচালচাপ জচা�
রগচালচাপ জচায়�র শ্বজ্চানসম্ত নচা� Syzygium jambos, এশ্ি 
Myrtaceae  রগচায়রির একশ্ি গচাে। 

রগচালচাপ জচা� বচাংলচার একশ্ি �জচাদচার িল। এই িয়লর শ্বশ্িন্ন 
স্চানীে নচা�গুশ্ল হল, Malabar plum, Rose apple, Gulab 
jamun ইত্চাশ্দ। 

রগচালচাপ জচা� গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা ও �চালে। 
রসখচান রেয়কই এই িলশ্ি িচারতীে উপ�হচায়দয়ি শ্বস্তচারলচাি কয়র। 
িচারত, বচাংলচায়দি, শ্িশ্লপচাইনস্ , শ্িন, শ্িয়েতনচা� প্িৃশ্ত রদয়ি 
রগচালচাপ জচায়�র গচাে রদখচা রচাে।

খুব সুন্র আকচায়রর রদখয়ত এই িল হচালকচা হলুদ শ্কংবচা হচালকচা 
রগচালচাপী রয়ঙর হে। স্চায়দ রগচালচাপ জচা� শ্�শ্ষ্ট। িলশ্ি রসচায়লচা এবং 
রগচালচাপ িুয়লর সুগন্রুক্ত হে। এই িয়ল প্চাে সব ধরয়নরর পুশ্ষ্ট 
উপচাদচানই রয়েয়ে। �চাঝচাশ্র আকচায়রর এই িল গচাে প্চাে ৫০-৬০ 
বের পর্যন্ত বচাঁয়ি। প্চাে ৪০-৫০ বের ধয়র গচােশ্ি িল উৎপচাদন করয়ত পচায়র। গচাে লচাগচায়নচার ২-৩ বের পর রেয়কই িল সংগ্হ 
করচা রচাে। য়গচালচাপ জচা� গচায়ে �চাঘ-িচাল্গুন �চায়স িুল আয়স এবং নজ্ষ্-শ্রচাবণ �চায়সর �য়ধ্ িল পচায়ক ।

তে্সূরি - http://www.wikibangla.net
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লিকন
লিকয়নর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Baccaurea motleyana, এশ্ি 
Phyllanthaceae রগচায়রির একশ্ি স্ল্প পশ্রশ্িত িয়লর গচাে।

সচাধচারণত দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার বন্ জচােগচাে এই স্চািচাশ্বকিচায়ব এই গচােশ্ি 
জন্চাে। এেচািচা বচাংলচায়দি, েচাইল্চাডে এবং �চালয়েশ্িেচার শ্কেু অংয়ি লিকয়নর 
িচাষ হে। 

এই গচােশ্ি সচাধচারণিচায়ব Rambai বচা Rambi নচায়� পশ্রশ্িত। বচাংলচাে এয়ক 
লিকন বলচা হয়ে েচায়ক। 

লিকন গচায়ের উচ্চতচা ৯-১২ শ্�িচার হে। গচায়ে একশ্ি �ুকুয়ির �য়তচা অংি 
েচায়ক। গচায়ের শ্িরহশ্রৎ পচাতচাগুশ্লর উপশ্রিচাগ িকিয়ক সবুজ রয়ঙর হে। 
পচাতচার তলচার শ্দকিচা ররচা� রুক্ত হে। প্শ্তশ্ি পচাতচা লম্বচাে ৩৩ রসশ্� এবং 
িওিচাে ১৫ রসশ্� হয়ে েচায়ক। এই জচায়তর লিকন গচােশ্ি উিশ্লঙ্গ প্কৃশ্তর, 
অে্যচাৎ পুরুষ ও ত্ী িুলগুশ্ল গচায়ে আলচাদচািচায়ব েচায়ক। প্শ্তশ্ি িুল সুগন্ 
রুক্ত হে এবং হলুদ রয়ঙর বৃতিচাংি েচায়ক। লিকন িলগুশ্ল রিলয়িয়ির �য়তচা 
ও রগচালচাপী রয়ঙর বচা বচাদচাশ্� ত্বকরুক্ত হে। রচার শ্িতয়র সচাদচা রয়ঙর িচাঁস ও 
৩-৫শ্ি বীজ েচায়ক। িল রপয়ক রগয়ল ত্বক শ্কেুিচা কুঁিয়ক রচাে। িলগুশ্ল 
লম্বচাে ২-৫ রসশ্� হে। িল শ্�শ্ষ্ট বচা সচা�চান্ িক স্চায়দর হে। িল গচাে রেয়ক 

রপয়ি বচা রচান্নচা কয়র সবশ্জ শ্হসচায়বও খচাওেচা রচাে। লিকন জ্চা� বচা ওেচাইন নতশ্রয়তও ব্বহৃত হে। এেচািচা েচােদচানকচারী গচাে 
শ্হসচায়বও লিকন খুব উপয়রচাগী। এই গচায়ের কচাঠ শ্নম্ন�চায়নর হে। িল রখয়ল বশ্� বশ্� িচাব দূর হে ও তৃষ্ণচা শ্নবচারণ হে। শুকয়নচা 
পচাতচার গুঁয়িচা ডচােশ্রেচা ও �চানশ্সক িচাপ �ুশ্ক্তর পয়ক্ উপকচারী।

বচাংলচায়দয়ি লিকন অশ্ত সুপশ্রশ্িত অপ্িশ্লত িল। বচাংলচায়দি এশ্গ্কচালিচারচাল শ্রসচাি্য ইনশ্স্টশ্িউি, িচায়ষর জন্ ২০০৮ সচায়ল বচাশ্র 
লিকন -১ জচাতশ্িয়ক অনুয়�চাদন কয়র। জুলচাই �চায়সর রিষ সপ্তচায়হ এই িল পচায়ক। গচাে প্শ্ত ৩ হচাজচার ৩৩৪শ্ি িল পচাওেচা রচাে। 
এশ্ি একশ্ি শ্নেশ্�ত িলদচানকচারী উচ্চ িলনিীল জচাত। গচাে প্শ্ত িলন ৪৫ রকশ্জ (১২.৫০ িন/য়হক্টর) হয়ত পচায়র। �চাঝচাশ্র 
আকচায়রর প্শ্তশ্ি িয়লর গি ওজন ১৪ গ্চা�। প্শ্তশ্ি িয়ল ৪-৫শ্ি কু্দ্চাকচায়রর বীজ েচায়ক এবং িল রগচালচাকচার, িয়লর িচাঁস রসচায়লচা, 
নর� এবং িক-শ্�শ্ষ্ট স্চাদ শ্বশ্িষ্ট। প্শ্তশ্ি িয়ল ৪-৫শ্ি রকচাষ েচায়ক। 

শ্নকচািীর সুশ্বধচারুক্ত প্চাে সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই লিকয়নর িচাষ করচা রচাে। তয়ব রবয়ল রদচােচাঁি �চাশ্ি লিকন িচায়ষর জন্ সবয়িয়ে 
উপয়রচাগী। লিকন গচাে স্চাঁতস্চাঁয়ত ও আংশ্িক েচােচা�ে পশ্রয়বয়ি িচাল জন্চাে। শ্কন্তু �চাশ্িয়ত জল দচাঁিচায়ল এই গচাে সহ্ করয়ত 
পচায়র নচা। 

জশ্�য়ত িচাষ ও �ই শ্দয়ে জশ্� স�তল ও আগচােচা �ুক্ত কয়র শ্নয়ত হয়ব। এরপর ১ শ্�িচার িওিচা ও ১ শ্�িচার গিীর গত্য কয়র প্শ্ত 
গয়ত্য ১৫-২০ রকশ্জ নজব সচার বচা রগচাবর সচার, ৫০০ গ্চা� শ্ি.এস.শ্প. ও ২৫০ গ্চা� এ�.ও.শ্প. সচার গয়ত্যর �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে গত্য 
িরচাি কয়র রচাখয়ত হয়ব। এর ১৫-২০ শ্দন পর শ্নব্যচাশ্িত িচারচা গয়ত্যর �চাঝখচায়ন রসচাজচািচায়ব লচাগচায়ত হয়ব। িচারচা ররচাপয়ণর পর জল 
শ্দয়ত হয়ব। প্য়েচাজয়ন িচারচাশ্িয়ক রসচাজচািচায়ব দচাঁি করচায়নচার জন্ খুঁশ্ি শ্দয়ত হয়ব। 

সচাধচারণত এশ্প্ল-য়� �চাস (নবিচাখ-তজ্ষ্) িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। তয়ব বষ্যচার রিয়ষর শ্দয়ক অে্যচাৎ রসয়টেম্বর (িচাদ্-আশ্শ্ন) 
�চায়সও িচারচা ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। 

পূণ্যবেস্ গচায়ে প্শ্ত বের ১৫-২০ রকশ্জ রগচাবর, ১ রকশ্জ ইউশ্রেচা, ৫০০ গ্চা� শ্ি.এস.শ্প. ও ৫০০ গ্চা� এ�.ও.শ্প. সচার স�চানিচায়ব 
দু’বচায়র বষ্যচার আয়গ ও পয়র প্য়েচাগ করচা হয়ত পচায়র। িচারচা ররচাপয়ণর প্ে� শ্দয়ক ঘনঘন রসি রদওেচা দরকচার। িল ধরচার পর 
শুকয়নচা �রসুয়� িীয়তর রিয়ষ গচায়ে িুল আসচার পর দু'একিচা রসি শ্দয়ত পচারয়ল িয়লর আকচার বি হে ও িলনও বচায়ি। 

গচায়ের �রচা বচা ররচাগয়পচাকচা আক্রচান্ত ডচাল েচাঁিচাই কয়র শ্দয়ত হয়ব। িীয়তর রিয়ষ গচায়ে িুল আয়স এবং িল েচায়ক জুলচাই-অগচাস্ট 
�চাস অবশ্ধ। লিকন িয়লর রং হচালকচা হলুদ রেয়ক ধূসর বণ্য ধচারণ করয়ল বুঝয়ত হয়ব িল সংগ্য়হর উপরুক্ত স�ে হয়েয়ে। কলয়�র 
গচায়ে সচাধচারণত ৫ বের বেস রেয়ক িল আসচা শুরু হে এবং ১৮-২০ বেয়রর গচাে রেয়ক সয়ব্যচাচ্চ িলন পচাওেচা রচাে। জচােগচা ও 
গচায়ের বেয়সর ওপর শ্নি্যর কয়র গচাে প্শ্ত ৪ রকশ্জ (৪ বেয়র) য়েয়ক ১২০-১৩০ রকশ্জ (১৮-২০ বেয়র) পর্যন্ত িলন পচাওেচা সম্ভব। 

তে্সূরি – wikipedia, কৃশ্ষ ও সম্ভচাবনচা রডস্, বচাংলচায়দি



130  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

সবশ্জ শ্হসচায়ব ব্বহৃত িয়লর গচাে

সজয়ন
পশ্রিে – 

সজয়ন গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Moringa oleifera, এশ্ি Moringaceae 
রগচায়রির বহুবষ্যজীশ্ব শ্বেবীজপরিী রেচাি আকৃশ্তর উশ্দ্দ। িচারয়তর উতির পশ্চি� 
শ্হ�চালয়ের পচাদয়দয়ি এই গচায়ের আশ্দ জন্স্চান। গচােশ্ি শ্নম্ন শ্হ�চালে পব্যত�চালচার 
�ধ্ শ্দয়ে বয়ে আসচা িীনচাব নদীর পচাশ্বত্যী অঞ্ল রেয়ক শুরু কয়র উতিরপ্য়দয়ি 
শ্হ�চালয়ের তরচাই অঞ্য়লর অরয়ণ্র স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব জন্চাে। বত্য�চায়ন 
িচারয়তর রবশ্িরিচাগ রচায়জ্ই সবশ্জ শ্হসচায়ব এর িল (ডচাঁিচা), িুল ও পচাতচা ব্বহচার 
হে। সজয়ন িচাষ  ররচাপয়ণর বেচারচা শ্বস্তচার লচাি কয়রয়ে। পৃশ্েবীর উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে 
জলবচােু অঞ্য়লর বহু রদয়ি এই গচাে শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। জল পশ্রয়িচাধয়ন 
নজবপদচাে্য শ্হসচায়ব সজয়নর রখচাল ব্বহৃত হে। তচাই Natural Water 
Treatment প্কয়ল্প এশ্িয়ক একশ্ি �ূল্বচান উপচাদচান শ্হসচায়ব গণ্ করচা হে। 
পৃশ্েবীর, শ্বয়িষ কয়র আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির গরীব �চানুয়ষর কচায়ে সজয়ন একশ্ি 
অত্ন্ত পুশ্ষ্টকর সবশ্জ শ্হসচায়ব গণ্ হে। সজয়নর বীয়জর রতল Ben Oil নচায়� 

পশ্রশ্িত। সজয়ন গচােয়ক ইংয়রশ্জয়ত Drumstick বয়ল, সজয়নর Generic নচা� Moringa িব্শ্ি এয়সয়ে তচাশ্�ল িব্ রেয়ক। 
সংসৃ্য়ত সজয়নয়ক রসচািচা্নচা, শ্হশ্ন্য়ত রসচােচানজচানচা, তচাশ্�ল িচাষচাে �ুরুনগচাই, য়তয়লগুয়ত সজনচা, �চালচােলয়� শ্সগ্রু এবং বচাংলচা 
িচাষচাে সজয়ন বচা সজনচা নচায়� পশ্রশ্িত। সজয়ন গচােশ্ি উচ্চতচাে প্চাে ১২ শ্�িচায়রর কচােচাকচাশ্ে পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের েচাল ধূসর 
বচাদচাশ্� রয়ঙর হে। কচাডেশ্ি খসখয়স ধরয়নর হে। কচায়ডের ক্তস্চান রেয়ক এক ধরয়নর আঠচা শ্নসৃত হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি রবশ্ি 
র�চািচা হে নচা। ডচালপচালচাও খুবই পলকচা হে। পচাতচাগুশ্ল শ্রিপক্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর হে। লম্বচাে ২৫-৬০ রসশ্� পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। 
পরিবৃয়ন্ত গ্শ্ন্ েচায়ক, রচা রেয়ক তরল জচাতীে একপ্কচার পদচাে্য শ্নসৃত হে। পরিকগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার, উপবৃতিচাকচার বচা শ্কেুিচা আেতকচার 
আকৃশ্তর হে। এগুশ্ল একিু নর�-য়রচা�ি প্কৃশ্তর ও শ্কনচারচা �সৃণ হে। লম্বচা-িওিচাে ১-২ X ০.৫ – ১.২ রসশ্� আকচায়রর হে। 
িুলগুশ্ল ১০-৩০ রসশ্� লম্বচা িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত �্রীদয়ডের উপর সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল সচাদচা বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর হে। িুলগুশ্ল বৃশ্ত, 
দল�ডেল, পুংয়কিরিক্র ও গি্যয়কিরিক্র শ্নয়ে গশ্ঠত। সজয়নর িুল উিশ্লঙ্গ। শ্তন প্য়কচাষ্ শ্বশ্িষ্ট ক্চাপসুল, রচা লম্বচাে ২০-৫০ 
রসশ্� পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। বীজও রকচানচাকৃশ্তর, শ্কেুিচা উপবৃতিচাকচার। ০.৫-১ রসশ্� সচাদচা কচাগয়জর �য়তচা বচা ডচানচারুক্ত হে। সচাধচারণত 
বেয়রর শ্ডয়সম্বর-য়িব্রুেচাশ্র �চায়স সজয়ন গচায়ে িুল আয়স। তয়ব অয়নক গচায়ে প্ধচানত বেয়র দু’বচার িুল িল জন্চাে। সজয়ন গচায়ের 
উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ২৫-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। তয়ব ৪৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাও সহ্ করয়ত পচায়র। অল্প বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত রুক্ ও 
শুষ্ জলবচােুয়তও িচালিচায়ব জন্চায়ত পচায়র। ২৫০-৩০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত সজয়ন গচায়ের উপরুক্ত। সজয়ন গচায়ের রগচািচাে 
জল জয়� রগয়ল এই গচাে তচা সহ্ করয়ত পচায়র নচা। উন্নত শ্নকচািীর ব্বস্চা রুক্ত উঁিু জশ্�য়ত সজয়ন গচায়ের িচাষ করয়ত হে। �চাশ্ির 
অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬.৩-৭.০ PH এবং বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত সজয়ন গচাে িচাল হে। পচাহচায়ির ঢচায়ল ররখচায়ন প্িুর বৃশ্ষ্টপচাত 
হে, ঢচাল রবয়ে জল দ্রুত রনয়� রচাে রসখচায়নও সজয়ন গচাে জন্চায়ত পচায়র।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

সজয়ন গচাে বীজ রেয়ক স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্বস্তচাশ্রত হয়ত পচায়র। এিচায়বই অরয়ণ্র স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব এই গচাে জন্চাে। তয়ব 
সজয়ন গচায়ের প্সচারণ সচাধচারণত ডচাল রকয়ি ররচাপণ কয়রই করচা হয়ে েচায়ক। বত্য�চায়ন বীজ রেয়ক নচাস্যচারীয়ত উন্নত পশ্রিি্যচার �চাধ্য়� 
িচারচা নতশ্র কয়রও ররচাপয়ণর �চাধ্য়� এর শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হয়চ্ছ। সচাধচারণত বচাশ্ির আয়িপচায়ির উঁিু জচােগচাে, উঁিু পুকুর পচাি ইত্চাশ্দ 
জচােগচাে সজয়ন গচাে ররচাপণ কয়র বচাশ্ির প্য়েচাজন র�িচায়নচা রচাে। তয়ব বি জশ্�য়ত বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব সজয়ন িচাষ করয়ত হয়ল প্েয়� 
লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে জশ্�র �চাশ্ি প্স্তুত কয়র আগচােচা ও রঝচাপঝচাি পশ্রষ্চার কয়র শ্নয়ত হে। জশ্�য়ত ১ X ১ শ্�িচার 
দূরয়ত্ব ৩০ X ৩০ X ৬০ রসশ্� গিীর গত্য কয়র তচায়ত হচালকচা �চাশ্ি ও নজবপদচাে্য িশ্ত্য কয়র জল শ্দয়ে ২ সপ্তচাহ পর ১ রসশ্� গিীয়র 
সশ্ঠক ব্বধচায়ন ৪শ্ি বীজ বপন করচা হে। বীজ বপয়নর আয়গ বীজগুশ্লয়ক ২৪ ঘণ্টচা জয়ল শ্িশ্জয়ে ররয়খ বীয়জর রখচাসচা েচাশ্িয়ে বীজ 
বপন করয়ল দ্রুত অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘয়ি। সচাধচারণত বপয়নর পর ১৫ শ্দয়নর �য়ধ্ িচারচা গচাে জন্চাে। শ্তনিচাগ �চাশ্ির সয়ঙ্গ এক িচাগ 
বচাশ্ল শ্�শ্িয়ে ১২ রসশ্� নচাস্যচারীর উঁিু রবয়ড বীজ বপন কয়র িচারচা নতশ্র করচা হে বচা সরচাসশ্র পশ্লশ্েন ব্চায়গ  �চাশ্ি িশ্ত্য কয়র তচার 
�য়ধ্ বীজ বপন কয়রও উপরুক্ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� ৬-১২ শ্দয়নর �য়ধ্ অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব। তচারপর ওই 
িচারচাগুশ্ল ৬০-৯০ রসশ্� লম্বচা হয়ল অন্রি ররচাপণ করচা হে। পশ্চি�বয়ঙ্গ ডচাল রকয়ি সজয়ন গচাে ররচাপণ একশ্ি অশ্ত সহজ ও শ্িরচািশ্রত 



131

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

পদ্ধশ্ত। সচাধচারণত ৪৫ রসশ্� - ১.৫২ শ্�িচার লম্বচা এবং ক�-য়বশ্ি ১০ রসশ্� র�চািচা সজয়নর ডচাল রকয়ি সরচাসশ্র জশ্�য়ত গত্য রকয়ি 
�চাশ্িয়ত বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত কয়র ৫০ রসশ্�  গিীয়র ররচাপণ করচা হে। এরপর একিু জল শ্দয়ে ডচায়লর রগচািচাে হচাত শ্দয়ে রিয়প �জবুত 
কয়র �চাশ্ি িচাপচা শ্দয়ত হে। কচারণ ডচালশ্ি নয়ি রগয়ল গচােশ্ি নষ্ট হয়ত পচায়র। পচািচাপচাশ্ি গচায়ের িচারপচায়ি রবিচা রদওেচারও প্য়েচাজন 
হে। নচাস্যচারীয়ত কচাশ্িংগুশ্ল িসিরচাস শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত ররচাপণ করচা হে, এয়ত দ্রুত �ূল উৎপন্ন হে এবং তচা অন্রি ররচাপয়ণর উপরুক্ত 
হয়ে ওয়ঠ। য়রচাপয়ণর স�ে সশ্ঠকিচায়ব িচারচার দূরত্ব বজচাে রচাখচা খুবই গুরুত্বপূণ্য। পূব্য শ্দক রেয়ক পশ্চি� শ্দয়ক লচাইন কয়র ৩ X 
৩ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ কয়র সজয়ন গচায়ের িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। অন্ িসয়লর সচায়ে Agro forestry model বচা Agri 
horticulture forestry model অনুরচােী সজয়ন িচায়ষর রক্য়রি লচাইয়নর �চায়ঝর দূরত্ব ১০ শ্�িচার রচাখচা হে। 

পশ্রির্যচা – 

ররচাপয়ণর আয়গ সজয়ন িচায়ষর জশ্�য়ত িচাষ শ্দয়ে স�স্ত আগচােচা �ুক্ত কয়র জশ্� প্স্তুত করচা হে। তবুও গচায়ের িচারপচায়ির সচাশ্রগুশ্লর 
িচাঁয়ক আগচােচা জন্চাে। গচায়ের রগচািচার িচারশ্দয়ক খি বচা প্লচাশ্স্টক রপপচার িচাপচা শ্দয়ে একই সচায়ে আগচােচা দ�ন ও �চালশ্িং পদ্ধশ্তয়ত 
আদ্্যতচা সংরক্ণ করচা রচাে। এেচািচা সচাশ্রর �চাঝখচায়নর িচাঁকচা জচােগচাে রকচাদচায়লর সচাহচায়র্ কুশ্পয়ে বচা লচাঙল শ্দয়ে, অন্ িসল রর�ন, 
হলুদ, ডচালিস্, কলচাগচাে, িচাক-সবশ্জ প্িৃশ্ত শ্�শ্র পদ্ধশ্তয়ত িচাষ করচা রচাে। সজয়ন িচায়ষ রবশ্ি জয়লর প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব শুষ্ 
আবহচাওেচাে শ্নেশ্�ত জলয়সি রদওেচার প্য়েচাজন হে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব সজয়ন িচায়ষর রক্য়রি Dripping System বচা অন্ রকচানও 
পদ্ধশ্তয়ত গ্ীষ্মকচায়ল প্শ্তশ্দন গচাে প্শ্ত ১২-১৬ শ্লিচার জয়লর প্য়েচাজন হে। য়রখচায়ন জয়লর অিচাব রয়েয়ে রসখচায়ন বচালশ্ত কয়র 
সপ্তচায়হ দু’বচার জল প্য়েচাগ করচা হে। সচাধচারণত বচাশ্ির আয়িপচায়ি রর সজয়ন গচাে ররচাপণ করচা হে, তচার জন্ রকচানও সচার প্য়েচাগ 
করচা হে নচা। শ্কন্তু বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর জন্ প্শ্তশ্ি গচায়ের জন্ ৮-১০ রকশ্জ নজবসচার ররচাপয়ণর আয়গই প্য়েচাগ করয়ত হে। 
প্শ্ত রহক্টর সজয়নর জশ্�য়ত বেয়র ৫০ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ৫০ রকশ্জ িসিরচাস সচার ররচাপয়ণর স�ে এবং ৬ �চাস অন্তর এই 
একই �চারিচাে সচার প্য়েচাগ করচা হে। সজয়নর ডচাঁিচা রতচালচার স�ে গচায়ের ডচাল রকয়ি নচাশ্�য়ে িসল রতচালচা হে। ডচাঁিচাগুশ্ল সংগ্হ 
করচার পর র�চািচা ডচালগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। এই পদ্ধশ্তয়ত একশ্দয়ক িসল সংগ্হ ও অন্শ্দয়ক ডচাল েচাঁিচাই একই সয়ঙ্গ হয়ে রচাে। 
সচাধচারণত ১ শ্�িচার উপয়রর ৪-৫শ্ি ডচাল ররয়খ বচাশ্ক ডচালগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। সজয়ন গচায়ের ডচাল রকয়ি শ্দয়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ 
নতুন সয়তজ ডচালপচালচা গজচাে এবং নতুন ডচায়লর িুল ও িয়লর �চানও িচাল হে। িচারয়ত সজয়ন গচায়ে শ্বশ্িন্ন প্কচার শুয়েচায়পচাকচার 
আক্র�ণ রদখচা রচাে। রচারচা পচাতচা রখয়ে গচায়ের প্িুর ক্শ্তসচাধন কয়র। কীিনচািক বচা নজবকীিনচািক রপ্ কয়র এইসব রপচাকচার হচাত 
রেয়ক িসলয়ক রক্চা করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

কশ্ি অবস্চায়তই সজয়ন গচায়ের িল অে্যচাৎ সজয়নর ডচাঁিচার প্িুর িচাশ্হদচা েচায়ক। ডচাঁিচা বি হয়ে শ্গয়ে র�চািচা হয়ে রগয়ল ডচাঁিচাগুশ্ল 
িক্ত হয়ে রচাে। সজয়ন ডচাঁিচা খুব তচািচাতচাশ্ি  Mature হয়ে রচাে। তচাই গচাে রেয়ক ডচাঁিচা রপয়ি তচা দ্রুত বচাজচারজচাত করয়ত হে। 
পচাকচা ডচাঁিচার িচাশ্হদচা কয়� রচাে। রশ্দও বীজ সংগ্হ করচার জন্ সজয়ন গচায়ের িল বচা ডচাঁিচা পচাকচায়নচা হে এবং শুকয়নচা কয়র বীজ 
সংগ্হ করচা হে। জচাত ও আবহচাওেচার পশ্রবত্যয়নর উপর শ্নি্যর কয়র সজয়নর উৎপচাদন শ্বশ্িন্ন হয়ত পচায়র। তয়ব সচাধচারণত এক 
রহক্টর জশ্� রেয়ক ৫০-৫৫ িন সজয়নর ডচাঁিচা পচাওেচা ররয়ত পচায়র। সজয়ন একশ্ি অশ্ত পুশ্ষ্টকর িসল। এর পচাতচার রয়স শ্বিচা 
ক্চায়রচাশ্িয়নর পশ্র�চাণ গচাজয়রর রিয়েও রবশ্ি। সজয়নয়ত �ির ডচায়লর রেয়কও রবশ্ি পশ্র�চাণ রপ্চাশ্িন রয়েয়ে।  রয়েয়ে ক�লচায়লবুর 
রেয়কও রবশ্ি শ্িিচাশ্�ন - C, দুয়ধর �য়ধ্ রতিচা ক্চালশ্সেচা� আয়ে তচার রিয়েও রবশ্ি ক্চালশ্সেচা� রয়েয়ে এই সজয়নয়ত। সজয়নয়ত 
পিচাশ্সেচা� এবং আেরয়নর পশ্র�চাণ রেচাক্রয়� কলচা ও পচালং িচায়কর রেয়কও রবশ্ি। সজয়ন পৃশ্েবীর অন্ত� দ্রুত রবয়ি ওঠচা 
উপকচারী একশ্ি গচাে। উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর �চানুয়ষর পেয়ন্র খচাদ্। এর পচাতচা িুল ও িল বচা ডচাঁিচা সবই স্চায়স্্র পয়ক্ খুব 
িচাল। পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব, ওষুধ নতশ্রর কচায়জ, রং নতশ্র করয়ত এবং জল পশ্রয়িচাধন করয়তও এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক। সজয়নর 
শ্বশ্িন্ন ঔষশ্ধ গুণচাগুণ রয়েয়ে। গচায়ের �ূল পক্চাঘচাত, �ৃগী,  বচায়তর ররচাগ ও হজয়�র গডেয়গচাল সচারচায়ত এবং রক্ত িলচািয়লর স�স্চাে 
সচাহচার্ কয়র। �ূয়লর েচাল হচাঁপচানী ররচায়গর উপিয়� িচাল কচাজ কয়র। সজয়নর িল অে্যচাৎ ডচাঁিচা রকৃৎ ও প্লীহচার ররচাগ সচারচায়ত, 
র্রিণচানচািক ও পক্চাঘচায়ত উপকচারী। বসন্ত ররচায়গর প্শ্তয়ষধক শ্হসচায়ব িচাল কচাজ কয়র সজয়নর িুল। সজয়নর বীয়জর রতল বচায়তর 
ব্েচাে, দচাঁত ও �চাশ্ির স�স্চাে ও ররৌনয়রচায়গ ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হয়ত পচায়র। এ�ন শ্বশ্বধ গুণসম্পন্ন একশ্ি গচাে, য়র রদয়ি 
পৃশ্েবীর সবয়িয়ে রবশ্ি গরীব �চানুয়ষর বচাস রসই রদয়িই এই গচােশ্ি রবশ্ি জন্চাে। সয়িতনতচার �চাধ্য়� সচাধচারণ �চানুষ ও কৃষকয়দর 
�য়ধ্ সজয়ন িচায়ষ উৎসচাশ্হত কয়র সজয়নর িচায়ষর ব্চাপক প্সচার ঘিচায়নচা সম্ভব।  

জচাত পশ্রশ্িত – 

সজয়নর কয়েকশ্ি জচাত হল ররচাশ্হত, য়কচায়েম্বচায়িচার-২, শ্পয়কএ� – ১, শ্পয়কএ� – ২ শ্বয়িষিচায়ব উয়লেখয়রচাগ্।

তে্সূরি – Wikipedia, Agrifarming.in, https://zestofhaiti.com/moringa-oleifera-tree/
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রপঁয়প
পশ্রিে -

রপঁয়প গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Carica papaya, এশ্ি 
Caricacae রগচায়রির নর� কচায়ডের শ্বেবীজপরিী বীরুৎ রশ্রণীর স্ল্প 
আেুর উশ্দ্দ। 

রপঁয়প গচায়ের আশ্দ জন্স্চান র�শ্সিয়কচা রেয়ক দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার 
�য়ধ্। বত্য�চায়ন সচারচা পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর স�স্ত 
রদয়িই রপঁয়প গচাে স্চািচাশ্বক উশ্দ্দরূয়প শ্বস্তচাশ্রত হয়েয়ে। 

িচারয়তর একশ্ি তে্ রেয়ক জচানচা রচাে রর, ১৯৯১-৯২ সচাল রেয়ক 
২০০১-০২ সচায়লর �য়ধ্ এয়দয়ি ৪২.২ হচাজচার রহক্টর  রেয়ক 
রবয়ি ৭৩.৭ হচাজচার রহক্টর জশ্�য়ত রপঁয়পর িচাষ হয়েশ্েল। ওই 
শ্হসচাব বলয়ে, য়স স�য়ে রপঁয়প িচায়ষর ৬৩% এলচাকচা বৃশ্দ্ধ 
রপয়েশ্েল এবং উৎপচাদন ৮ লক্ িন রেয়ক ২৬ লক্ িন 
হয়েশ্েল।  িচারয়তর অন্ধ্রপ্য়দি, কণ্যচািক, গুজরচাি, ওশ্িিচা, 
পশ্চি�বঙ্গ, আসচা�, য়করচালচা, �ধ্প্য়দি এবং �হচারচায়ষ্ট্র রপঁয়পর 
িচাষ হে।

ইংয়রশ্জয়ত রপঁয়পয়ক Papaya বলচা হে। শ্হশ্ন্ত প্চাপচােচা, তচাশ্�ল 
িচাষচাে প্চাপ্চাইেচা, য়তয়লগুয়ত রবপ্চাইেচা, �চালচােলয়� প্চাপ্চােচা� 
এবং বচাংলচাে এশ্ি রপঁয়প নচায়� পশ্রশ্িত।  

রপঁয়প একশ্ি বীরুৎ রশ্রণীর গচাে। আঘচাত রপয়ল রপঁয়প গচায়ের কচাডে ও পচাতচা রেয়ক দুয়ধর আঠচা শ্নগ্যত হে। অশ্ধকচাংি রক্য়রি কচাডে 
িচাখচাহীন হে। তয়ব কখনও কখনও িচাখচা রবর হয়ত রদখচা রচাে। কচায়ডে পরিবৃয়ন্তর দচাগ স্পষ্টিচায়ব রদখচা রচাে। এই গচায়ের পচাতচা সরল 
প্কৃশ্তর, সশ্প্যলিচায়ব কচায়ডের উপর শ্বন্স্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল ৩০–৬০ রসশ্� লম্বচা ও খচাঁজকচািচা। প্শ্তশ্ি খচাঁজ পুনরচাে শ্বিক্ত হয়ে 
বহুসংখ্ক খচাঁজ নতশ্র কয়র। খচাঁজগুশ্লর অগ্িচাগ শ্রিয়কচাণচাকৃশ্তর, তীষ্ হয়ে েচায়ক। পরিবৃন্ত ৪০-১০০ রসশ্� এবং ১-৩ রসশ্� ব্চায়সর 
িচাঁপচা পচাইয়পর �য়তচা কচায়ডের গচায়ে রলয়গ েচায়ক। পশ্রণত পচাতচা খয়স রগয়ল কচায়ডের গচায়ে রলয়গ েচায়ক এবং কচাডে রগচালচাকচার দচাগ বচা 
েচাপ ররয়খ রচাে। য়পঁয়প গচায়ের রক্য়রি আলচাদচা আলচাদচা গচায়ে ত্ী িুল ও পুরুষ িুল জন্চাে। আবচার একই গচায়ে ত্ী ও পুরুষ িুল 
জন্চায়ত রদখচা রচাে। য়পঁয়প গচায়ের িুল সুগন্ রুক্ত হে। পুরুষ িুলগুশ্ল ৩০-১০০ রসশ্� লম্বচা �্রীদয়ডের উপর গুচ্ছচাকচায়র পয়রর 
পর পুষ্পশ্বন্চায়স সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল অবৃন্তক হচালকচা হলুদ রয়ঙর হে, িুলগুশ্ল লম্বচাে ৩-৬ রসশ্� হয়ত পচায়র। পুরুষ িুয়লর 
বৃশ্ত ও দল�ডেয়ল ৫শ্ি কয়র বৃতিচাংি, ৫শ্ি কয়র পচাপশ্ি এবং ১০শ্ি পুংয়কির েচায়ক। ত্ী রপঁয়প গচায়ে পচাতচার কয়ক্ ২-৪ শ্ি িুল 
জন্চাে। শ্কন্তু একশ্ি িুল বচায়দ অন্ িুলগুশ্ল খয়স রচাে। িুয়লর বৃন্তশ্ি ১-২ রসশ্� লম্বচা হে। পুষ্পপরিগুশ্ল ১-২ রসশ্� লম্বচা হে ও 
িীঘ্রই খয়স পয়ি। ত্ী িুয়লর পুরু ও সবুজ রয়ঙর ৫শ্ি বৃশ্ত   েচায়ক। সচাদচা রয়ঙর পচাপশ্িগুশ্ল ৫-৭ রসশ্� লম্বচা হে। স্পরচাগয়রচায়গর 
কচারয়ণ ত্ী িুলগুশ্ল উিে শ্লঙ্গ প্কৃশ্তর হে। িলগুশ্ল বি, য়গচালচাকচার হয়ে েচায়ক। িয়লর আকচার ২০-৩০ X ৮-১৫ রসশ্� হে। 
পচাকচা রপঁয়প হলয়দ রয়ঙর হয়ে রচাে। িয়ল অসংখ্ কচায়লচা, য়কচাঁিকচায়নচা বীজ েচায়ক। কচাঁিচা িয়লর বীয়জর রং সচাদচা হে। 

রপঁয়প উষ্ণ জলবচােুর উশ্দ্দ হয়লও উপক্রচান্তীে জলবচােুয়তও এই গচাে িচাল জন্চাে। ২৫-৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং 
১৫০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত রপঁয়প িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত। স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ১০০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও রপঁয়প গচাে 
রদখচা রচাে। তয়ব ৬০০ শ্�িচার উচ্চতচাে রপঁয়প িচাল জন্চাে। িল পচাকচার স�ে শুষ্ ও গর� আবহচাওেচা িয়লর গুণ�চান িচাল হে।  

রপঁয়প গচায়ের �ূল বচা শ্িকি জয়ল ডুয়ব েচাকয়ল ২৪ ঘণ্টচার �য়ধ্ই শ্িকি নষ্ট হয়ে গচায়ের �ৃতু্ ঘয়ি। তচাই রপঁয়প িচায়ষর জন্ উঁিু 
ও উন্নত শ্নকচািী ব্বস্চারুক্ত জচােগচা শ্নব্যচািন করয়ত হে। শ্নকচািীরুক্ত গিীর রবয়ল রদচাঁেচাি �চাশ্ি রপঁয়প িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণিচায়ব বীয়জর বেচারচাই রপঁয়প গচায়ের প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক। পচাকচা িয়লর বীজ �চাশ্িয়ত পয়ি আপনচা রেয়কই উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি 
স্চািচাশ্বক প্সচারণ হে বচা রপঁয়প গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। এক রহক্টর জশ্�র জন্ ২৫০-৩০০ গ্চা� উন্নত বীয়জর প্য়েচাজন হে। 
রপঁয়প বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার িীঘ্রই(৪৫ শ্দয়নর �য়ধ্) হ্চাস পচাে। তচাই পশ্রপক্ সুস্ পচাকচা িল সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। বীয়জর 
উপর শ্পশ্চ্ছল বীজত্বক েচায়ক। য়পঁয়পর বীজয়ক জয়ল শ্িশ্জয়ে িয়ির েশ্লয়ত ঘয়ষ বীজত্বকশ্ি তুয়ল েচােচারুক্ত নচাস্যচারীর রবয়ড উপরুক্ত 
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নজবসচার শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত বপন করয়ল বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� িচাল হে। 
খুব রেচাি অবস্চায়তই িচারচাগুশ্ল তুয়ল পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গ বচা পচায়রি 
ররচাপণ করচা হে। উপরুক্ত পশ্রির্যচাে িচারচাগুশ্ল দু’�চায়সর �য়ধ্ই 
১৫-২০ রসশ্� লম্বচা হয়ে রচাে, তখন তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা 
হয়ে েচায়ক। 

রপঁয়প িচায়ষর জন্ উপরুক্ত শ্নকচািী ব্বস্চা রয়েয়ে এ�ন উঁিু জশ্�র 
প্য়েচাজন হে। এই ধরয়নর জশ্�র উপর শ্দয়ে রজচায়র ঝি-ঝচাপিচা 
বয়ে রচাে। তচাই জশ্�র িচারশ্দয়ক শ্বশ্িন্ন িক্ত গচাে ররচাপণ কয়র 
ঝি-ঝচাপিচা রেয়ক রপঁয়প গচােয়ক রক্চা করচার আগচা� ব্বস্চা করয়ত 
হে। তচারপর জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টয়রর সচাহচায়র্ িচাষ শ্দয়ে আগচােচা 
�ুক্ত কয়র জশ্�য়ত উপরুক্ত পশ্র�চায়ণ নজবসচার প্য়েচাগ কয়র িচারচা 
ররচাপয়ণর জন্ সচাশ্র রিয়ন উপরুক্ত কয়র তুলয়ত হে। 

সচাধচারণত রিব্রুেচাশ্র–�চাি্য �চায়স বচা বসন্তকচায়ল, অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর 
�চায়স বচা িরৎকচায়ল রপঁয়প িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১.২ X ১.২ শ্�িচার দূরয়ত্ব অশ্তঘন ররচাপয়ণর রক্য়রি 
৬৪০০শ্ি িচারচার প্য়েচাজন হে। ১.৮ X ১.৮ শ্�িচার বচা ১.৫ X ১.৫ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ িচারচা ররচাপণ কয়র সচাধচারণিচায়ব রপঁয়পর 
িচাষ কয়র উপরুক্ত পশ্র�চাণ িসল উৎপচাদন করচা রচাে। 

শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য কয়র তচার �য়ধ্ ২০ রকশ্জ নজবসচার(FYM), ১ রকশ্জ শ্ন� রখচাল ও ১ রকশ্জ 
হচায়ির গুঁয়িচা �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ১৫ শ্দন রিয়ল রচাখচা হে। এরপর ১৫ শ্দন পর গয়ত্যর �চাঝখচায়ন জল শ্দয়ে �চাশ্ি শ্িশ্জয়ে তচার 
�য়ধ্ িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।  

পশ্রির্যচা -

িীতকচায়ল ১৫ শ্দয়ন একবচার এবং গ্ীষ্মকচায়ল ১০ শ্দন অন্তর রসয়ির প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। অবি্ �চাশ্ির আদ্্যতচা ও প্য়েচাজন অনুরচােী 
রসি শ্দয়ত হে। ক� বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত শুষ্ অঞ্য়ল Drip বচা Sprinkler ব্বস্চার �চাধ্য়� রসি শ্দয়ল রবশ্ি িচাল িল পচাওেচা রচাে। 

রপঁয়প িচায়ষর জন্ রবশ্ি �চারিচাে সচার প্য়েচায়গর প্য়েচাজন হে। িচারচা ররচাপয়ণর স�ে প্চােশ্�ক সচার প্য়েচাগ বচায়দ প্শ্ত গচায়ের জন্ 
২০০-২৫০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, িসয়িি ও পিচাি সচার প্য়েচাগ কয়র প্িুর িলন পচাওেচা রচাে। এেচািচা অনুখচাদ্ শ্হসচায়ব ০.৫% শ্জঙ্ক 
সচালয়িি এবং ০.১% রবচাশ্রক অ্চাশ্সড জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল আরও িচাল হে। 

গচায়ের রগচািচাে রচায়ত জল নচা জয়� সচাশ্রগুশ্লর �চায়ঝ রকচাদচাল শ্দয়ে গিীরিচায়ব �চাশ্ি কুশ্পয়ে রগচািচার �চাশ্ি উঁিু কয়র শ্দয়ত হে।  
এরিয়ল গচায়ের িচারপচায়ির আগচােচাও পশ্রষ্চার হয়ে রচাে। এেচািচা আগচােচা দ�য়নর জন্ ওষুধও প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 

রপঁয়প গচায়ের সচাশ্রগুশ্লর �চায়ঝ শ্িম্বজচাতীে বচা অন্ প্কচার িচাক-সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব গচায়ে িুল এয়স রগয়ল আর 
শ্�শ্র িচাষ করচা সম্ভব হে নচা। 

রপঁয়প গচায়ের ক্শ্তকচারক রপচাকচাগুশ্ল হল, Bactrocera cucurbitae, Poekilocerus pictus, Tetranychus cinnabarinus 
লচাল �চাকিসচা, গচায়ের কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা Dasyses rugosellus, এইসব রপচাকচা�চাকয়ির হচাত রেয়ক রক্চা রপয়ত ০.৩% 
Dimethoate অেবচা ০.০৫% Methyl demeton রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। 

রপঁয়প গচায়ের প্ধচান ররচাগ হল, Powdery mildew, Oidium caricae, Anthracnose, Colletotrichum gloeosporioides, 
এই স�স্ত  েরিচাকঘশ্িত ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করয়ত ১গ্চা� Wettable sulphur, ১ গ্চা� Carbendazim বচা Thiophanate methyl 
এবং ২ গ্চা� Kavach বচা Mancozeb প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

রপঁয়প রপয়ক রগয়ল তচার গচায়ে রিচাকচা শ্দয়ল বচা দচাগ কচািয়ল রর আঠচা রবর হে তচা জয়লর �য়তচা পচাতলচা হে। এক�চারি তখনই গচাে 
রেয়ক রপঁয়প সংগ্হ করয়ত হে। 

রপঁয়প গচাে সচাধচারণত ৩-৪ বের পর্যচাপ্ত িসল উৎপচাদন কয়র। রশ্দও অয়নক রক্য়রি অন্চান্ কচারয়ণও এর আয়গও িসল উৎপচাদন 
ক� হয়ত পচায়র। উপরুক্ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৭৫-১০০ িন রপঁয়প উৎপচাদন সম্ভব।

কচাঁিচা রপঁয়প গচাে রেয়ক রপয়ি সবশ্জ শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়র খচাওেচা রচাে। এেচািচা রপঁয়পর নতশ্র িচািনী প্লচাশ্স্টক িচািনী নচায়� রবি জনশ্প্ে। 



134  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

পচাকচা রপঁয়প িলশ্ত শ্নে� অনুরচােী িল শ্হসচায়ব খচাওেচা হয়ে েচায়ক। পচাকচা ও কচাঁিচা 
দুই অবস্চায়তই রপঁয়পয়ক ররচাগীর পে্ শ্হসচায়ব রদওেচা হে।  

১০০ গ্চা� রপঁয়পর �য়ধ্ ৪৩ ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ১০.৮২ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ৭.৮২ 
গ্চা� সুগচার, ১.৭ গ্চা� িচাইবচার, ০.২৬ গ্চা� ি্চাি, ০.৪৭ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচায়ক। 
এেচািচা রপঁয়পর �য়ধ্ েচায়ক শ্বশ্িন্ন শ্িিচাশ্�ন। ৬% শ্িিচাশ্�ন A, ৩% শ্বিচা ক্চায়রচাশ্িন, 
২% শ্িিচাশ্�ন B1, ২% শ্িিচাশ্�ন B2, ৪% শ্িিচাশ্�ন B5, ১০% শ্িিচাশ্�ন B9, ৭৫% 
শ্িিচাশ্�ন C, ২% শ্িিচাশ্�ন E ও ২% শ্িিচাশ্�ন K রয়েয়ে। পচািচাপচাশ্ি রপঁয়পয়ত 
রয়েয়ে ২% ক্চালশ্সেচা�, ২% আেরন, ৬% �্চাগয়নশ্সেচা�, ২% �্চাঙ্গচাশ্নজ, ১% 
িসিরচাস, ৪% পিচাশ্সেচা�, ১% য়সচাশ্ডেচা� এবং  ১% শ্জঙ্ক। 

এই স�স্ত খচাদ্গুণ েচাকচার পচািচাপচাশ্ি পচাকচা রপঁয়প তৃষ্ণচা র�িচাে, িরীরয়ক িচাঙ্গচা 
রচায়খ, হজয়� সহচােক, �ূরিঘশ্িত ররচায়গর উপিয়� সচাহচার্ কয়র এবং কচাঁিচা রপঁয়প 
ও রপঁয়পর বীজ কৃশ্�নচািক শ্হসচায়ব রয়েষ্ট উপকচারী ও  �শ্হলচায়দর ঋতু স�স্চার 
স�চাধচায়ন ব্বহৃত হে। 

কচাঁিচা রপঁয়পর আঠচা বচা রস রূপিি্যচাে ত্বয়কর দচাগ র�লচায়ত সচাহচার্ কয়র। 

রপঁয়প পচাতচা শুকয়নচা কয়র িচায়ের �য়তচা কয়র রখয়ল �্চায়লশ্রেচা, য়ডঙু্গর �য়তচা �িচাবচাশ্হত ররচায়গর প্শ্তয়রচায়ধ সহচােক বয়ল �য়ন করচা 
হে। শ্কন্তু এর স্পয়ক্ রকচানও নবজ্চাশ্নক ব্চাখ্চা এখনও র�য়লশ্ন। 

গচাে রেয়ক রপঁয়প সংগ্হ করচার পর প্েয়� িলগুশ্লর আকচার এবং ওজন অনুরচােী তচা আলচাদচা কয়র বচােচাই করচা হে। তচারপর 
িলগুশ্লয়ক ১-৩ সপ্তচাহ রকচাল্ রস্টচায়রয়জ ১০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও ৮৫-৯০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে সংরক্ণ করয়ত 
হে। এরপর বচাঁয়ির বচাজরচাে বচা ঝুশ্িয়ত শুকয়নচা কলচাপচাতচার কুিন কয়র তচার উপর সচাশ্জয়ে রপঁয়প স্চানীে বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। 
দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার জন্ সিক পয়ে রেচাক বচা লশ্র, ি্চান, �্চািচায়ডচার ইত্চাশ্দ রচানবচাহন ব্বহচার করচা হে। 

সচাধচারণত িচাষীরচা স্চানীে পচাইকচাশ্র শ্বয়ক্রতচা বচা �ধ্বত্যী িয়িয়দর কচায়ে তচায়দর উৎপচাশ্দত িসল শ্বশ্ক্র কয়র রদে। 

বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত উচ্চ িলনিীল রপঁয়প িচায়ষর জন্ উন্নত বীজ ও শ্ড্প রসি ব্বস্চা অবি্ম্ভচাবী। শ্হসচাব কয়র রদখচা রগয়ে, এয়ক্য়রি 
এক একর জশ্�য়ত স্চােী সম্পদ সৃশ্ষ্ট সহ রপঁয়প িচায়ষ র�চাি খরি হে ১ লক্ ২৫ হচাজচার িচাকচা এবং স�স্ত খরি বচাদ শ্দয়ে ৩ বেয়র 
গয়ি ১ লক্ আিচাতির হচাজচার ১০০ িচাকচা লচাি করচা সম্ভব। পচািচাপচাশ্ি িচায়ষর কচারয়ণ শ্কেু স্চােী সম্পদও নতশ্র হে। 

২০১৪ সচায়ল সচারচা পৃশ্েবীয়ত ১২.৭ শ্�শ্লেন িন রপঁয়প উৎপচাদন হয়েশ্েল। রচার �য়ধ্ ৪০% রপঁয়প উৎপচাশ্দত হয়েশ্েল িচারয়ত।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ নচানচান জচায়তর রপঁয়পর িচাষ হয়ে েচায়ক। য়র�ন, অন্ধ্রপ্য়দয়ি Honey Dew, Coorg Honey Dew, 
Washington, Solo, Co-1, Co-2, Co-3, Sunrise Solo ইত্চাশ্দ, ঝচািখয়ডে Ranchi selection, Honey Dew, Puska 
Deliciun ও Push Naha, কণ্যচািক ও রকরচালচাে Coorg Honey, Coorg green, Pusha Deliciun ও Push Naha, পশ্চি�বয়ঙ্গ 
Ranchi selection, Honey Dew, Washington ও Coorg green এবং ওশ্িিচাে Pusha Deliciun, Honey Dew, Push 
Naha, Washington ও Coorg green জচায়তর রপঁয়পর িচাষ হে। 

তে্সূরি – Publication of European Forest Institute (EFI) 
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কচাঁিকলচা
কচাঁিকলচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Musa paradisiaca, কলচা এবং কচাঁিকলচা একই 
Musaceae রগচায়রির বচা APG (Angiosperm Phylogeny Group) য়শ্রণীশ্বন্চাস 
অনুরচােী Zingiberaceae রগচায়রির একবীজপরিী উশ্দ্দ। 

ইংরচাশ্জয়ত কচাঁিকলচায়ক Dessert Banana বচা Plantain বলচা হে। কলচার সয়ঙ্গ 
কচাঁিকলচার প্ধচান পচাে্যক্ হল, কলচা পচাকচা অবস্চাে রখচাসচা েচাশ্িয়ে খচাওেচা হে এবং 
এর স্চায়দ শ্�শ্ষ্ট বচা রপয়ক হলুদ হয়ল তয়বই খচাওেচা রচাে। কলচা একপ্কচার িল। 

কচাঁিকলচা রচান্নচা কয়র সবশ্জ শ্হসচায়ব খচাওেচা হে। শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর হে নচা। কচাঁিকলচা 
কশ্ি অবস্চা রেয়ক পশ্রণত অবস্চা পর্যন্ত রচান্নচা কয়রই খচাওেচা হয়ে েচায়ক। 
সচাধচারণিচায়ব কচাঁিকলচার রং সবুজ েচায়ক। পুয়রচা�চারিচাে কচাঁিকলচা একপ্কচার সবশ্জ। 

কলচার �য়তচা কচাঁিকলচাও Musa acuminate এবং Musa balbisiana নচায়�র 
আশ্দ� কলচা রেয়ক সংকরচােয়নর �চাধ্য়� সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। 

কচাঁিকলচা িচায়ষর ইশ্তহচাস কলচা িচায়ষর ইশ্তহচায়সর রেয়ক আলচাদচা নে। ৫,০০০–
৮,০০০ খৃষ্টপূয়ব্য িচারত, দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা, পচাপুেচা শ্নউশ্গশ্নয়ত দু’ধরয়নর কলচারই 
িচাষ শুরু হয়েশ্েল। 

কলচার সয়ঙ্গ কচাঁিকলচা িচায়ষর রকচানও পচাে্যক্ রনই। কলচার �য়তচা একই ধরয়নর 
জলবচােু ও �চাশ্ি প্য়েচাজন কচাঁিকলচা িচায়ষও। কৃশ্রি� প্সচারণ বচা অন্চান্ পশ্রির্যচাও কলচার �য়তচাই। তয়ব কচাঁিকলচার গচাে আকচায়র 
সচাধচারণ খচাওেচার কলচার রিয়ে বি হে।

িচারয়ত ব্চাপকিচায়ব কলচা ও কচাঁিকলচার িচাষ করচা হে। উিে কলচাই িচারয়তর একশ্ি উয়লেখয়রচাগ্ অে্যকরী িসল। পৃশ্েবীয়ত কলচা 
উৎপচাদয়ন িচারত প্ে�।

সবশ্জ শ্হসচায়ব কচাঁিকলচার শ্বশ্িন্ন প্কচার তরকচাশ্র রর�ন, শুয়ক্তচা, পচাতলচা রঝচাল, িচাজচা খচাওেচার জন্, িচায়ত, কচাঁিকলচার ডচালনচা, 
কচাঁিকলচার রকচাপ্তচা ইত্চাশ্দ রচান্নচাে ব্বহৃত হে। 

কচাঁিকলচা সহজপচাি্ ও প্িুর পশ্র�চায়ণ কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি স�ৃদ্ধ একশ্ি সবশ্জ। ১০০ গ্চা� কচাঁিকলচায়ত ১২২ ক্চায়লচাশ্র িশ্ক্ত, ৩১.৮৯ 
গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ১.৩০ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.৩৭ গ্চা� ি্চাি ও ২.৩০ শ্�শ্লগ্চা� খচাদ্তন্তু েচায়ক। এই পশ্র�চাণ কচাঁিকলচাে ৩৭.৫% 
শ্িিচাশ্�ন A, ৩১% শ্িিচাশ্�ন C, ১% শ্িিচাশ্�ন E, ১% শ্িিচাশ্�ন K, ২৩% শ্িিচাশ্�ন B6, ৪% শ্নেচাশ্সন, ৪% রচাইয়বচা্্চাশ্িন, ৪% 
শ্েেচাশ্�ন রয়েয়ে। এেচািচাও কচাঁিকলচাে ৪ শ্�শ্লগ্চা� রসচাশ্ডেচা�, ৪০৯ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা�, ৩ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, ০.৬০ শ্�শ্লগ্চা� 
আেরন, ৩৪ শ্�শ্লগ্চা� িসিরচাস ও ০.১৪ শ্�শ্লগ্চা� শ্জঙ্ক েচায়ক।    

কচাঁিকলচায়ত রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণ কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি েচাকচাে তচা লক্ লক্ �চানুয়ষর পুশ্ষ্ট ও খচায়দ্র শ্নরচাপতিচা শ্দয়ত সক্�। এর খচাদ্তন্তু 

রপয়ির পয়ক্ উপকচারী, শ্নেশ্�ত বচােু সঞ্চালন কয়র রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র। কচাঁিকলচাে পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ শ্িিচাশ্�ন A, B, C, E ও K 
েচাকচাে শ্বশ্িন্ন ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করয়ত সক্�। কচাঁিকলচা রদয়হর বৃশ্দ্ধয়ত, য়িচায়খর দৃশ্ষ্ট শ্ঠক রচাখয়ত, ি�্যয়রচাগ ও ধ�নীর ররচাগ প্শ্তয়রচাধ 
কয়র হচায়ি্যর শ্ক্রেচা সিল রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র। এর িসিরচাস, �্চাগয়নশ্সেচা�, পিচাশ্সেচা� িরীয়র রক্তিলচািয়ল সচাহচার্ কয়র রক্তিচাপ 
শ্নে্রিণ কয়র এবং হচায়ি্যর পয়ক্ উপকচারী।

কচাঁিকলচার র�চািচা শ্তক্ত স্চায়দর। তচাই িুয়নর জয়ল শ্িশ্জয়ে শ্সদ্ধ কয়র জলিচা রিয়ল শ্দয়ে র�চািচার ডচালনচা, য়�চািচার িপ ইত্চাশ্দ নতশ্র 
কয়রও খচাওেচা হে। কচাঁিকলচার রেচাি শ্বশ্িন্ন প্কচার তরকচাশ্র রর�ন, য়েচািঘণ্ট, য়েচায়ির ডচালনচা, য়েচাি রপচাস্ত ইত্চাশ্দ রচান্নচাে ব্বহচার 
করচা হে। িচাজচাক্চা উয়পরী নচায়�র কচাঁিকলচার শ্িপস্  য়করচালচার খুব জনশ্প্ে একশ্ি খচাবচার।  

কলচার পচাতচা খচাওেচার েচালচা শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এেচািচা এই পচাতচা গবচাশ্দপশুয়কও খচাওেচায়নচা হে। 

তে্সূরি -  www.agroconnect.co.in
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কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু
পশ্রিে –

কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবুর শ্বজ্চানসম্ত Citrus aurantifolia, এশ্ি 
Rutaceae রগচায়রির গুল্ম জচাতীে বচা রেচাি বৃক্ রশ্রণীর বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী উশ্দ্দ। 

এই ধরয়নর রলবুর আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে। য়সখচান রেয়ক 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা, ওয়েস্ট ইশ্ডেজ এবং �ধ্ ও দশ্ক্ণ 
আয়�শ্রকচা শ্বশ্িন্ন রদয়ি, িচারয়ত, শ্িয়ন এবং আশ্ফ্কচার শ্কেু অংয়ি 
শ্বস্তচার ঘয়ি। রিীশ্ষ্টে শ্বেতীে িতচাব্ীয়ত প্চািীন ররচা� সচাম্রচায়জ্র �চাধ্য়� 
ইউয়রচায়প কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবুর প্সচার ঘয়ি। ১৪৯৩ রিীষ্টচায়ব্ 
অয়স্ট্রশ্লেচা �হচায়দয়ি এর ররচাপণ শুরু হয়েশ্েল।

Citrus aurantifolia, Citrus hystrix (রচা Kaffir lime বচা 
Makrut lime নচায়� পশ্রশ্িত), Citrus australia (অয়স্ট্রশ্লেচাে 

রচা Finger lime নচায়� পশ্রশ্িত), Citrus australis (রচা Australian lime বচা Australian round lime নচায়� পশ্রশ্িত) এবং 
Citrus glauca (রচা Desert lime নচায়� পশ্রশ্িত) । সংকরচােয়নর িয়ল সৃশ্ষ্ট হওেচা এই স�স্ত প্কচার রলবুই শ্বশ্িন্ন রদয়ি পচাশ্তয়লবু 
বচা কচাগশ্জয়লবুর �য়তচা ব্বহৃত হে। Citrus aurantifolia অে্যচাৎ কচাগশ্জয়লবুর সয়ঙ্গ ওইসব রলবুর গিীর সম্পক্য রয়েয়ে। 

কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবুর ইংয়রশ্জ নচা� Lime, কেচাশ্ি স্প্চাশ্নি বচা িরচাসী িব্ রেয়ক উৎপশ্তি হয়েয়ে। আরয়ব রচায়ক Lima ও পচারস্ 
রদয়ি Limu বলচা হত। এর রেয়কই Lime িব্ সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। িচারয়ত এই রলবুয়ক শ্বশ্িন্ন িচাষচাে শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। শ্হশ্ন্য়ত 
শ্নমু্ব, য়তয়লগুয়ত শ্নম্চা, �চালচােলয়� ইশ্রশ্� শ্েনচারচাক�, তচাশ্�ল িচাষচাে ইলুশ্�েচাইবচা এবং বচাংলচাে রলবু বচা কচাগশ্জ রলবু নচায়� পশ্রশ্িত। 

Citrus aurantifolia গুল্মজচাতীে উশ্দ্দ। গচােশ্ি লম্বচাে ৪-৫ শ্�িচার হে। িচাখচাপ্িচাখচার কয়ক্ িক্ত ও সূঁিচায়লচা কচাঁিচা েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল 
সরল প্কৃশ্তর একচান্তরিচায়ব িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। শ্ডম্বচাকচার বচা উপবৃতিচাকচার আকচায়রর পচাতচাগুশ্ল ২.৫ – ৯ রসশ্� লম্বচা এবং 
১.৫ – ৫ রসশ্� পর্যন্ত িওিচা হয়ত পচায়র। পচাতচার শ্কনচারচা সচা�চান্ খচাঁজকচািচা, পরিবৃয়ন্তর সয়ঙ্গ ডচানচার আকৃশ্তর উপপরি েচাকয়ত পচায়র। 
পচাতচাে পচাতচাে নতলগ্শ্ন্ েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল সুগন্ রুক্ত হে। িুলগুশ্ল ১.৫-২.৫ রসশ্� হে। সচাদচা রয়ঙর ও সুগন্ রুক্ত হে।  িচাখচাপ্িচাখচার 
কয়ক্ রেয়ক একশ্ি বচা অয়নকগুশ্ল (একসয়ঙ্গ ৬-৭শ্ি) িুল জন্চায়ত রদখচা রচাে। িলগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার বচা রগচালচাকচার আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। 
িয়লর ত্বক পশ্রণত হয়ল �সৃণ হয়ে রচাে। ত্বকশ্ি র�চািচা িচা�িচার �য়তচা এবং ত্বয়কর উপর সুস্পষ্ট নতলগ্শ্ন্গুশ্ল রদখচা রচাে।  পচাকচা 
িল হচালকচা হলুদ বচা সবুজচাি হলুদ রয়ঙর হে িয়লর �য়ধ্ সচাদচা পদ্যচার �য়তচা পদচাে্য শ্দয়ে নতশ্র অয়নকগুশ্ল প্য়কচাষ্ট েচায়ক। িয়লর 
রকন্দ্র বরচাবর িক্ত সচাদচা অয়ক্র গচায়ে বীজগুশ্ল েচায়ক। িয়লর �ধ্িচায়গর রসগ্শ্ন্র �য়ধ্ অম্ল স্চায়দর রয়স পশ্রপূণ্য েচায়ক।  সচারচা 
বের ধয়রই ক�-য়বশ্ি পচাশ্তয়লবু জন্চাে। তয়ব সচাধচারণত রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স গচায়ে িুল আয়স এবং জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স িল 
পচায়ক।  কচাগশ্জয়লবুর সয়ঙ্গ পচাশ্তয়লবুর পচাে্যক্ হল, পচাশ্তয়লবুর পচাতচাগুশ্ল আকচায়র রগচালচাকচার এবং রেচাি। িলগুশ্লও রগচালচাকৃশ্তর 
হে। অন্শ্দয়ক কচাগশ্জয়লবু আকচার লম্বচায়ি, য়বলচানচাকচার হয়ে েচায়ক। 

উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু িচাষ হয়ে েচায়ক। তয়ব ২৫-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে গচায়ের বৃশ্দ্ধ 
খুব িচাল হে। ৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে অে্যচাৎ অশ্তশ্রক্ত ঠচাডেচা ও তুষচারপচায়ত পচাশ্তয়লবু গচাে িীষণিচায়ব ক্শ্তগ্স্ত হে। 
৭৫০– ২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত।   

কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু গচায়ের জন্ উন্নত শ্নকচািীরুক্ত ১ শ্�িচার পর্যন্ত গিীর রদচাঁেচাি �চাশ্ি উপরুক্ত। তয়ব বচাশ্লরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্িয়তও 
এই গচাে িচালিচায়ব জন্চায়ত পচায়র। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬.০-৬.৫ PH রলবু িচায়ষর উপরুক্ত।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

কচাগশ্জয়লবু বচা পচাশ্তয়লবুর িচাষ পদ্ধশ্ত একই রক�। উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি পশ্রণত বীজ রেয়ক কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু স্চািচাশ্বকিচায়ব 
জন্চায়ত পচায়র। শ্কন্তু িচায়ষর রক্য়রি উপরুক্ত বীজ সংগ্হ কয়র সশ্ঠক পশ্রির্যচার বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে কৃশ্রি�িচায়বও রলবু গচায়ের 
প্সচারণ ঘিচায়নচা হে। বীয়জর গচায়ে িল আসয়ত ৫-৬ বের স�ে রলয়গ রচাে। তচাই অঙ্গজ জনন অে্যচাৎ গুশ্িকল� নতশ্র গচায়ের বেচারচাই 
রলবুর িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। গুশ্িকলয়�র গচায়ের রক্য়রি শ্বেতীে বের রেয়কই িল উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে। গুশ্িকলয়�র জন্ 
পশ্রণত গচায়ের সুস্-সবল ডচায়লর েচাল রকয়ি হরয়�চান প্য়েচাগ কয়র পশ্লশ্েন কচাগয়জ নজবসচার শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি শ্নয়ে ওই অংয়ির উপর 
িক্ত কয়র রবঁয়ধ রদওেচা হে এবং প্শ্তশ্দন জল রপ্ করচা হে। গুশ্ির �য়ধ্ শ্িকি উৎপন্ন হয়ল ওই শ্নশ্দ্যষ্ট ডচালশ্িয়ক সচাবধচায়ন 
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রকয়ি �চাদচার প্ল্চান্ট রেয়ক আলচাদচা কয়র পশ্লব্চাগ বচা পচায়রি নচাস্যচারীয়ত 
ররয়খ বি কয়র রতচালচা হে। তচারপর তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা 
হে।

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টর শ্দয়ে একচাশ্ধকবচার িচাষ শ্দয়ে 
ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত করয়ত হে। উঁিু-শ্নিু 
জশ্�য়ত বচা ঢচালু জশ্�য়ত ধচাপ রকয়ি রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র করচা 
হয়ে েচায়ক।

জুন-অগচাস্ট �চায়স রলবুর িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। সচাধচারণিচায়ব 
৪.৫ X ৪.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য 
কয়র প্শ্ত গয়ত্য ১০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ৫০০ গ্চা� সুপচার িসয়িি 
জশ্�র উপয়রর �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে জল শ্দয়ে শ্দন ১৫ শ্দন রেয়ক 
এক�চাস রিয়ল রচাখয়ত হে। তচারপর ওই গয়ত্যর �চাঝখচায়ন রসচাজচািচায়ব 
িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করয়ত হে। এক রহক্টর জশ্�য়ত এিচায়ব ররচাপয়ণর রক্য়রি ৪৯৪শ্ি িচারচার প্য়েচাজন হে। তয়ব উব্যর জশ্�য়ত ৮ X 
৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব অশ্ত ঘনিচায়বও িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। 

পশ্রির্যচা –

রলবু গচায়ে ক� �চারিচাে শ্নেশ্্রিত রসি শ্দয়ত হে। কচারণ রবশ্ি পশ্র�চায়ণ রসি শ্দয়ল গচায়ের শ্িকয়ি েরিচাকঘশ্িত ররচায়গ রলবু গচায়ের 
প্িুর ক্শ্ত হওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক। গচায়ের বেস, �চাশ্ির প্কৃশ্ত অনুরচােী শ্নেশ্্রিত �চারিচাে রসি প্য়েচায়গর বেচারচা উৎপচাদন ও িয়লর 
আকচায়রর বৃশ্দ্ধ ঘিচায়নচা রচাে। 

�চাশ্ির উব্যরতচা শ্বিচার কয়র বেয়র শ্তন দিচাে উপরুক্ত �চারিচাে সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। য়িব্রুেচাশ্র, জুন ও রসয়টেম্বর 
�চায়স সচাধচারণত এই সচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। �ূল রচাসচােশ্নক সচায়রর সয়ঙ্গ পশ্রশ্�ত �চারিচাে অণুখচাদ্ প্য়েচাগ করয়ল উৎপচাদন 
বৃশ্দ্ধ পচাে। প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর পর অবি্ই রসয়ির ব্বস্চা করয়ত হে। এয়ক্য়রি পশ্র�চাণ �য়তচা শ্ন� রখচাল ব্বহচার করয়ল িচাল 
িল পচাওেচা রচাে।

রলবু গচায়ের সচাশ্রর �য়ধ্কচার িচাঁকচা জচােগচাে লচাঙল বচা রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে আগচােচা দ�ন, �চাশ্ি আলগচা কয়র রদওেচা এবং সচােী 
িসল িচায়ষর জন্ জশ্� প্স্তুত একই সয়ঙ্গ করচা ররয়ত পচায়র। এইিচায়ব ২-৩ বের রলবু িচায়ষর জশ্�য়ত শ্বনস্ , য়খসচাশ্রর ডচাল, �ির 
কিচাই বচা অন্ ধরয়নর িচাক-সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। য়র স�েিচা সচােী িসয়লর িচাষ করচা রচাে নচা, তখন Diuron, Terbasal, 
Simazine, Gramoxone ইত্চাশ্দ প্য়েচাগ কয়রও আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। 

কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবুর গচােয়ক সশ্ঠক আকৃশ্তয়ত বি কয়র তুলয়ত হে। কচায়ডের ৪০-৫০ রসশ্� নীয়ির শ্দয়কর ডচালপচালচা রকয়ি শ্দয়ে 
কচাডেশ্িয়ক সশ্ঠকিচায়ব বি কয়র কচায়ডের িচাশ্রশ্দয়কর ডচালগুশ্লর বৃশ্দ্ধও শ্নেশ্্রিত করয়ত হে। কচারণ রলবু গচায়ে কচাঁিচা েচায়ক। তচাই 
গচাে িল রতচালচার স�ে রচায়ত সচাশ্রর �ধ্ শ্দয়ে রচাওেচা-আসচার জচােগচা েচায়ক ডচাল েচাঁিচাইয়ের স�ে নজর রচাখয়ত হে রসশ্দয়কও। 

Citrus psyllid, Leafminer প্িৃশ্ত রলবু গচায়ের রপচাকচা, পতয়ঙ্গর লচাি্যচা, িশ্িং জচাতীে রপচাকচা, কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা ইত্চাশ্দ রলবু 
গচায়ের প্িুর ক্শ্ত কয়র। 

১.৫ শ্�শ্লশ্�িচার Monocrotophos প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল ১৫ শ্দয়ন ২-৩ বচার কয়র রপ্ করয়ত হয়ব। ০.০৫% Malathion, 
০.০৫% Carbonyl, ১ শ্�শ্লশ্লিচার Phosphomidon প্িৃশ্ত কীিনচািক প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
শ্ন� রতল বচা অন্চান্ নজব কীিনচািক ব্বহচার কয়র রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ ররচাধ করচা সম্ভব। 

রলবু গচায়ের প্ধচান ররচাগগুশ্ল হল, Tristeza, Citrus canker, Gummosis, Powdery mildew, Anthracnose প্িৃশ্ত। উন্নত 
প্জচাশ্তর কলয়�র গচায়ের িচাষ কয়র Tristeza নচা�ক েরিচাকঘশ্িত ররচাগয়ক শ্নে্রিণ করচা রচাে। এেচািচা Bordeaux mixture, 
Copper Oxifluoride Sulpher নচায়�র েরিচাকনচািক ২ গ্চা� প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র এইসব ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

কচাগশ্জ বচা পচাশ্তয়লবু গচাে রেয়ক সচাধচারণত বেয়র ৩ বচার িল রতচালচা রচাে। গ্ীষ্মকচায়ল, বষ্যচার স�ে ও িরৎকচায়ল। গ্ীষ্ম ও বষ্যচাকচায়ল 
রবশ্ি পশ্র�চায়ণ িল উৎপন্ন হয়ে েচায়ক। সবুজ অবস্চাে বচা হচালকচা সবুজচাি-হলুদ অবস্চাে িলগুশ্ল তুয়ল শ্নয়ত হে। কচারন রবশ্ি 
পচাকচা অবস্চাে িল সংগ্হ করয়ল তচা রবশ্িশ্দন সংরক্ণ করচা রচাে নচা, পয়ি নষ্ট হয়ে রচাওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক। সবুজ অবস্চাে িয়লর 
ত্বক �সৃণ হয়ে রগয়ল বুঝয়ত হয়ব িল রতচালচার উপরুক্ত স�ে হয়েয়ে। হচাত বচা আঁকশ্ি শ্দয়ে শ্দয়ে িল সংগ্হ করয়ত হে।
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কলয়�র গচায়ে ২-৩ বেয়রর পর রেয়ক িল উৎপচাদন শুরু হয়ে রচাে। 
পশ্রণত অে্যচাৎ ৭-৮ বেয়রর গচাে রেয়ক বেয়র গয়ি ৭০০শ্ি পচাওেচা 
ররয়ত পচায়র। 

গ্ীষ্মকচায়ল প্শ্তশ্দনকচার খচাওেচায়রর পচায়ত রলবু একশ্ি অশ্ত 
প্য়েচাজনীে সচা�গ্ী। কচাগশ্জয়লবু বচা পচাশ্তয়লবু গুরুত্বপূণ্য একশ্ি 
অে্যকরী িসল। য়দয়ির অে্যনীশ্তয়ত এর গুরুত্বপূণ্য িুশ্�কচা রয়েয়ে। 
উদ্চান শ্িল্প শ্হসচায়ব িচারয়ত বহু বের ধয়র কচাগশ্জয়লবু বচা পচাশ্তয়লবুর 
িচাষ শ্বকশ্িত হয়েয়ে। বহু �চানুয়ষর জীশ্বকচা রলবু িচাষ ও তচার 
ব্বসচার সয়ঙ্গ রুক্ত।

রলবু বচা সব Citrus িলই শ্িিচাশ্�ন C স�ৃদ্ধ। এেচািচা রলবুয়ত 
কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, িচাইবচার, পিচাশ্সেচা�, য়িচায়লি, ক্চালশ্সেচা�, শ্বশ্িন্ন 
ধরয়নর শ্িিচাশ্�ন B, িসিরচাস, �্চাগয়নশ্সেচা�, কপচার প্িৃশ্ত পর্যচাপ্ত 
পশ্র�চায়ণ েচাকচাে শ্বশ্িন্ন ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধ এশ্ি খুবই উপকচারী। গয়বষণচাে প্�চাণ পচাওেচা রগয়ে রর, য়লবুর �য়ধ্ ক্চানসচার ররচাগ, 
হৃদয়রচায়গর স�স্চা, রক্তচাল্পতচা, য়িচায়খর স�স্চা প্শ্তয়রচাধ করচার ক্�তচা রয়েয়ে। য়লবুয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট আয়ে রচা 
হজয়�, য়�দ ঝরচায়ত বচা িরীয়রর ওজন ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র। য়লবুর রস কৃশ্�নচািক, শ্খয়দ বচািচাে, িরীয়রর শ্বষশ্ক্রেচা দূর কয়র, 
রিচাঁিচা সচারচাে, গলচা বচা িনশ্সয়লর স�স্চা ক�চাে। এেচািচা সব ধরয়নর রলবুই জশ্ডেস, েরিচাক বচা িচাইরচাসঘশ্িত ররচাগ শ্বয়িষ কয়র েুশ্ল 
ও সশ্দ্যকচাশ্ির পয়ক্ উপকচারী। 

সরবত নতশ্রয়ত ও খচাদ্ প্শ্ক্রেচাকরণ শ্িয়ল্প রলবু ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। আিচার ও জুস নতশ্রয়তও রলবু ব্বহচার হে। 

রপচাকচা�চাকি তচািচায়নচার জন্ ও খচাওেচার সংরক্য়ণর জন্ রলবুর পচাতচা কচায়জ লচায়গ। 

২০১৪ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী, সচারচা পৃশ্েবীয়ত ১৬.৩ শ্�শ্লেন িন রলবু উৎপচাশ্দত হয়েশ্েল। পৃশ্েবীয়ত পচাশ্তয়লবু ও কচাগশ্জ রলবু 
উৎপচাদয়ন িচারয়তর স্চান প্ে�। এেচািচা র�শ্সিয়কচা, শ্িন, আয়জ্যশ্ন্টনচা প্িৃশ্ত রদি র�চাি উৎপচাদয়নর ৫৯% অংি পূরণ কয়র। িচারয়ত 
২.৮ শ্�শ্লেচান িন রলবু উৎপন্ন হে। য়দয়ির �য়ধ্ অন্ধ্রপ্য়দি, �হচারচাষ্ট্র, তচাশ্�লনচািু, গুজরচাি, রচাজস্চান, শ্বহচার, পশ্চি�বঙ্গ রলবু 
উৎপচাদয়ন প্ধচান রচাজ্ শ্হসচায়ব গণ্ হয়েয়ে। রশ্দও অন্চান্ রচায়জ্ও শ্কেু শ্কেু রলবু উৎপন্ন হে।

গচাে রেয়ক রলবু সংগ্হ করচার পর আকচার অনুরচােী রসগুশ্লয়ক বচােচাই কয়র শ্নেশ্্রিত তচাপ�চারিচা ও আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে তচা ৬-৮ 
সপ্তচাহ সংরক্ণ করচা সম্ভব। এেচািচা র�চায়�র প্য়লপ শ্দয়েও রলবুয়ক অয়নকশ্দন সয়তজ রচাখচা রচাে। এরপর উপরুক্ত পশ্রবহণ ব্বস্চার 
সচাহচায়র্ রদয়ির শ্বশ্িন্ন অংয়ি ও শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন করচা হে। 

জচাতপশ্রশ্িশ্ত –

কচাগশ্জয়লবুর শ্বশ্িন্ন উন্নত জচাতগুশ্ল হল, Pramalini, Vikram, Sai sarbati, এেচািচাও Phule sarbati, Balaji, Rasaraj, 
Seedless প্িৃশ্ত রলবুর জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে।

তে্সূরি - Wikipedia, Agrifarming.in, https://zestofhaiti.com/moringa-oleifera-tree
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রতঁতুল
পশ্রিে – 

রতঁতুয়লর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Tamarindus indica, এশ্ি Fabaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। য়তঁতুল Caesalpiniaceae উপয়গচায়রির বহুবষ্যজীবী 
বৃক্জচাতীে উশ্দ্দ।

উশ্দ্শ্ির আশ্দ জন্স্চান আশ্ফ্কচার উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল। বত্য�চায়ন গচােশ্ি 
পৃশ্েবীর উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে, দুই জলবচােু অঞ্য়লই শ্বস্তচার লচাি কয়রয়ে। 
�য়ন করচা হে, পচারয়স্র �চানুয়ষর হচাত ধয়র িচারয়ত রতঁতুয়লর প্য়বি। রশ্দও 
গচােশ্ির শ্বজ্চানসম্ত নচায়�র সয়ঙ্গ specific নচা�শ্ি Indica, তচাই �য়ন হে 
ররন িচারতই এর আশ্দ জন্স্চান। য়তঁতুল গচাে এয়দয়ির জলবচােুয়ত স্চািচাশ্বক 
উশ্দ্য়দর �য়তচাই শ্বস্তচার লচাি কয়রয়ে। িচারয়তর প্চাে প্শ্তশ্ি রচায়জ্ই রতঁতুল 
গচাে জন্চাে এবং এয়দয়ি ব্চাপকিচায়ব রতঁতুয়লর িচাষ হে, িচারয়ত রতঁতুয়লর 
বচাশ্ষ্যক উৎপচাদন ২৭ লক্ ৫ হচাজচার ৫০০ িন। শ্বয়দয়ির প্চাে ৫০শ্ি রদয়ি 
আ�চায়দর রদি রেয়ক রতঁতুল রিতচাশ্ন হে। য়তঁতুলয়ক শ্হশ্ন্য়ত ই�শ্ল, 
গুজরচাশ্িয়ত ইশ্নশ্সহচানু, কণ্যচািয়ক তমু্বর, য়তয়লগু িচাষচাে পুশ্লে বচা শ্েন্তচাপচাডুে, 
�চারচাঠীয়ত শ্েন্তচা, ওশ্িেচায়ত রতঁতুশ্ল ও বচাংলচা িচাষচাে এশ্ি রতঁতুল নচায়� 

পশ্রশ্িত। ওশ্িিচা, শ্বহচার, �হচারচাষ্ট্র, তচাশ্�লনচািু ও অন্ধ্রপ্য়দি প্ধচান রতঁতুল উৎপচাদক রচাজ্।

রতঁতুল গচাে বহুবষ্যজীবী শ্বেবীজপরিী শ্িরহশ্রৎ বৃক্। উচ্চতচাে ৩০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এর পচাতচাগুশ্ল পক্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর, 
৭-১৫ রসশ্� পরিচায়ক্র উপর পরিকগুশ্ল শ্বপরীত�ুখী হয়ে সশ্জ্ত েচায়ক। সন্্চাে রতঁতুয়লর পচাতচাগুশ্ল �ুয়দ রচাে অে্যচাৎ একয়রি জুয়ি 
রচাে। সকচায়লর আয়লচাে আবচার খুয়ল রচাে। য়তঁতুয়লর িুল রেচাি �্রীদয়ডের উপর জন্চাে। িুলগুশ্ল হলুয়দর সয়ঙ্গ রগচালচাপী ও খয়েশ্র 
রেচাপ রুক্ত হে। িুয়ল বৃশ্তর সংখ্চা ৪শ্ি, রচা িীঘ্রই খয়স পয়ি। পচাপশ্ির সংখ্চা ৫শ্ি, পুং রকির ১০শ্ি ও একশ্ি গি্যয়কির েচায়ক। 
িল রসচায়লচা বচা শুশ্ি (Pod) জচাতীে। িয়লর িচাঁস িক স্চায়দর হে, কচাঁিচা অবস্চাে সবুজ বয়ণ্যর হে এবং পচাকচা অবস্চাে বচাদচাশ্� বয়ণ্যর। 
বচাইয়রর রখচালচাশ্ি হলয়দ-বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। বীজগুশ্ল িচাঁয়সর �য়ধ্ পরপর সশ্জ্ত েচায়ক, একিচা িয়ল সব্যচাশ্ধক ১২শ্ি বীজ েচায়ক।  

রতঁতুল উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। শ্কন্তু শ্হ�চালে পব্যত�চালচাে অবশ্স্ত রচায়জ্ও রতঁতুল গচাে জন্চাে। য়সখচায়ন অশ্তশ্রক্ত ঠচাডেচাে 
রতঁতুল পচায়ক নচা ও িলও ক� উৎপন্ন হে। একিু শুষ্ ও উষ্ণ, ২৫-৩৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা  ও অশ্তশ্রক্ত বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত শ্কন্তু 
িচাল শ্নকচািীর সুশ্বধচা রয়েয়ে এ�ন জচােগচাে রতঁতুল িচাল জন্চাে। পশ্লরুক্ত গিীর �চাশ্ি রতঁতুল গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। অম্লতচা ও 
ক্চারীে �চারিচা ৪.৫ -৯ PH রুক্ত �চাশ্িয়ত রতঁতুল গচাে জন্চাে। িূ-পৃয়ষ্র ১০০০ শ্�িচার উচ্চতচাে রতঁতুল গচাে জন্চাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

সচাধচারণত বীজ রেয়ক স্চািচাশ্বকিচায়ব রতঁতুল গচাে জন্চাে। তয়ব নচাস্যচারীয়ত পশ্লশ্েন প্চায়কয়ি নজবসচাররুক্ত �চাশ্ি িয়র বীজ রেয়ক 
িচারচা নতশ্র করচা হে। শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ৩-৪ �চাস বেয়সর িচারচা ররচাপণ কয়র রতঁতুয়লর শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। গুশ্িকল� পদ্ধশ্তয়ত গুশ্ি 
রবঁয়ধ কলয়�র গচাে নতশ্র কয়র জশ্�য়ত ররচাপণ কয়রও রতঁতুয়লর শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হে। এেচািচা এক বের বেয়সর বীয়জর নতশ্র গচায়ের 
সয়ঙ্গ budding পদ্ধশ্তয়ত রজচািকল� নতশ্র কয়র সিলতচার সয়ঙ্গ রতঁতুয়লর শ্বস্তচার সম্ভব হয়েয়ে। জশ্� প্স্তুশ্তর স�ে রেয়ক আগচােচা 
রঝচাপঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র, জশ্�য়ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চাণ নজবসচার প্য়েচাগ কয়র রেচাক্টর বচা লচাঙল শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র কয়র জশ্�র ঢচাল 
বজচাে ররয়খ স�চান করচা হে।  জশ্�য়ত ১০ X ১০ শ্�িচার দূরয়ত্ব  1 X 1 X 1 শ্�িচার আেতয়নর গত্য করচা হে। প্শ্ত গয়ত্য ১৫-২০ 
রকশ্জ নজবসচার(FYM) প্য়েচাগ কয়র ১০-১৫ শ্দন পর শুকয়নচা হওেচার পর গয়ত্যর �চাঝখচায়ন িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। িচারচাগুশ্ল 
রচায়ত রসচাজচা বচা খচািচািচায়ব েচায়ক তচার জন্ বচাঁয়ির কশ্ঞ্ বচা বচাখচাশ্র পুঁয়ত িচারচাগচায়ের সয়ঙ্গ রবঁয়ধ সচায়পচাি্য রদওেচা হে। য়রচাপয়ণর পর 
ঘন ঘন জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে। য়তঁতুল গচাে ররচাপয়ণর ৩-৪ বের পর পর্যন্ত গচায়ের িচাঁকচা জশ্�য়ত  রখসচাশ্র, য়েচালচা, শ্বশ্িন্ন 
িচাক-সবশ্জ িচাষ  করচা ররয়ত পচায়র, এর িয়ল আলচাদচা কয়র রসিচায়ব আগচােচা দ�য়নর প্য়েচাজন হে নচা।

পশ্রির্যচা – 

রতঁতুল গচায়ের কচাডেশ্ি রচায়ত রসচাজচািচায়ব রবয়ি উঠয়ত পচায়র তচার জন্ কচায়ডের ১-১.৫০ শ্�িচার উচ্চতচার শ্নয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল রকয়ি 
রদওেচা হে। অবচাশ্ঞ্ছত ও এয়লচায়�য়লচািচায়ব উৎপন্ন ও শুকয়নচা ডচালপচালচাগুশ্ল রকয়ি গচােশ্িয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট আকচার রদওেচা হে। তয়ব প্য়েচাজন 
হয়ল রকচাদচাল বচা শ্নিচানীর সচাহচায়র্ গচায়ের রগচািচার আগচােচা পশ্রষ্চার করচার প্য়েচাজন হে। প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর আয়গ আগচােচা 
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দ�য়নর প্য়েচাজন হে। খুব গ্ীয়ষ্ম ও বসয়ন্তর শুরু রেয়কই বস্তচা বচা খি 
বচা প্লচাশ্স্টক রপপচার িচাপচা শ্দয়ে গচায়ের রগচািচার িচারপচাি রঢয়ক শ্দয়ে 
আদ্্যতচা সংরক্ণ কয়র িসল উৎপচাদন বচািচায়নচা রচাে। িচারচা ররচাপয়ণর 
পর রেয়ক জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী �চায়ঝ �চায়ঝ রসি শ্দয়ত হে। বষ্যচার 
স�ে বচায়দ নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়সর পর রেয়ক গ্ীষ্মকচাল পর্যন্ত প্য়েচাজন 
অনুসচায়র এক রেয়ক ৩-৪ বেয়রর িচারচা গচায়ে ৮-১০ শ্দন অন্তর ১০ 
শ্লিচার জল প্শ্ত গচায়ে শ্দয়ত হে। এরপর বি গচায়ের জন্ জয়লর 
পশ্র�চাণও বচাশ্িয়ে শ্দয়ত হে। য়রচাপয়ণর ১ বের পর প্শ্ত গচায়ে ১০ 
রকশ্জ নজবসচার, ১০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫০ গ্চা� P2 O5 এবং ১০০ গ্চা� 
পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। পূণ্যবেস্ ১০ বেয়রর গচায়ে, গচাে প্শ্ত 
৫০ রকশ্জ নজবসচার, ১ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ৫০০ গ্চা� P2 O5 ও ১ 
রকশ্জ পিচাি রদওেচা ররয়ত পচায়র। এধরয়নর গচায়ে িল আসচার স�ে (রসয়টেম্বর �চায়স) অশ্তশ্রক্ত ৫০০ গ্চা� শ্হসচায়ব নচাইয়রেচায়জন 
সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। সচাধচারণত রতঁতুল গচায়ে রত�ন রকচানও ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি নচা। রশ্দও Aonidiella orientalis, 
Aonidiella tamarini প্িৃশ্ত পতয়ঙ্গর আক্র�ণ ঘয়ি, রচা কখনই খুব �চারচাত্ক ক্শ্ত করয়ত পচায়র নচা। অশ্তশ্রক্ত ক্শ্তর হচাত 
রেয়ক বচাঁিয়ত কীিনচািক ও েরিচাকনচািক ওষুয়ধর প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরত্ব – 

বীয়জর গচায়ে ৬-৮ বের পর রেয়ক এবং কলয়�র গচায়ে ৪ বেয়রর পর রেয়ক িসল রতচালচা হে। য়পয়ক রগয়ল দু-একিচা রতঁতুল গচাে 
রেয়ক খয়স পিয়ত শুরু কয়র। তখন গচাে ঝচাশ্কয়ে ও লশ্গ শ্দয়ে িলগুশ্ল রপয়ি সংগ্হ করচা হে। এরপর িয়লর রখচালচা েচাশ্িয়ে 
িচাইবচার বচা শ্িরচা তুয়ল বীজগুশ্ল রবর কয়র শুশ্কয়ে তচা বহুশ্দন পর্যন্ত রচাখচা রচাে। প্য়েচাজন �য়তচা শ্বক্রে করচা ররয়ত পচায়র। িল 
পচাকচার পর িয়লর রখচালচা েচাশ্িয়ে রিয়ল িচাইবচার (শ্িরচা) তুয়ল রিয়ল বীজ রকয়ি শুধু কচাই বচা Pulp সংগ্হ করচা হে। এরপয়র 
ররচায়দ শুশ্কয়ে বহুশ্দন পর্যন্ত সংগ্হ করচা রচাে।

প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক গয়ি ৩০ িন রতঁতুল উৎপচাদন করচা সম্ভব। য়তঁতুল একশ্ি অত্ন্ত অপশ্রহচার্য িকজচাতীে িল। িচারতীে 
রচান্নচাে িক শ্হসচায়ব, িচািশ্ন নতশ্রয়ত, আিচার নতশ্রয়ত, স্ স, য়ঝচাল ও সু্প নতশ্রয়ত, ডচাল প্িৃশ্তয়ত রতঁতুল ব্বহৃত হে। দশ্ক্ণ 
িচারতীে রচান্নচাে রতঁতুয়লর গুরুত্ব অপশ্রসী�। য়তঁতুয়লর কশ্ি পচাতচা, িুল, বীজ রচান্নচা কয়র খচাওেচার প্িলন রয়েয়ে। বীয়জর পচাউডচার 
ি�্যশ্িয়ল্প, বত্শ্িয়ল্প ও কচাগজ শ্িয়ল্প ব্বহচার করচা হে। বীয়জর রতল েচাপচার কচায়জ রং কচারখচানচাে ব্বহৃত হে। গচায়ের কচাঠ কৃশ্ষর 
র্রিপচাশ্ত বচা তচার হচাতল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। য়তঁতুল গচায়ের কচাঠ খুবই শ্নম্ন�চায়নর, শ্কন্তু খুব িক্ত। তবুও আজ এই কচাঠ প্িুর 
পশ্র�চায়ণ ব্বহৃত হয়চ্ছ। এেচািচা শ্ন�্যচায়ণর কচায়জ রতঁতুয়লর কচাঠ ব্বহৃত হে। য়পয়ির ররচাগ, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্, জ্র এবং অয়্রির ক্ত 
বচা ঘচা (Peptic Ulcer) সচারচায়ত রতঁতুয়লর ব্বহচার বহু প্চািীনকচাল রেয়ক হয়ে আসয়ে। গচায়ের েচাল এবং পচাতচা ক্ত বচা ঘচা সচারচায়ত 
খুবই উপকচারী। আধুশ্নক গয়বষণচাে রতঁতুয়লর সচাহচায়র্ নচানচান ররচাগ সচারচাবচার প্�চাণ শ্�য়লয়ে। য়তঁতুয়লর �য়ধ্ অ্চাশ্ন্টঅশ্সিড্চান্ট 
(Antioxident) ও পশ্লয়িনল (Polyphenols) েচায়ক, রচা হচায়ি্যর ররচাগ, ক্চানসচার এবং ডচােচায়বশ্িয়সর পয়ক্ উপকচারী। 

১২০ গ্চা� রতঁতুয়লর কচাই (Pulp)-এ ২৩৯ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৬.২৫ গ্চা� কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ৫৭.৪ গ্চা� িক্যরচা, িশ্ব্যজচাতীে পদচাে্য 
০.৬ গ্চা�, খচাদ্তন্তু ৫.১ গ্চা� ২.৮ গ্চা� রপ্চাশ্িন েচািচাও একচাশ্ধক শ্িিচাশ্�ন এবং শ্বশ্িন্ন খশ্নজ লবণ েচায়ক। পচািচাপচাশ্ি এয়ত অ্চা�চাইয়নচা 
অ্চাশ্সড ও অন্চান্ উপকচারী পদচাে্য েচায়ক। শ্বশ্িন্ন গয়বষণচাে রদখচা রগয়ে, য়তঁতুয়লর �য়ধ্ ব্চাকয়িশ্রেচা, েরিচাক ও িচাইরচাস ধ্বংস 
করচার ক্�তচা আয়ে। এেচািচা রতঁতুয়ল ৮% Tartaric Acid েচাকচাে, য়তঁতুল শ্দয়ে রপতল বচা কচাঁসচার বচাসন ও অন্চান্ ধচাতব বস্তু 
পচাশ্লি করচা হে। কচাঁিচা িয়লর Pulp রেয়ক স্্বি (Tamarind Block) বচানচায়নচা হে। য়তঁতুয়লর কচাই িুশ্িয়ে Preservative নতশ্র 
কয়র রবচাতয়ল তচা সংরক্ণ করচা রচাে। তয়ব Tamarind Candy-রত অপশ্রশ্�ত�চারিচাে শ্সসচা েচাকয়ত পচায়র, তচাই শ্িশু ও গি্যবতী 
�শ্হলচায়দর রক্য়রি তচা ক্শ্তকচারক হয়ত পচায়র। প্শ্ত বের িচারত রেয়ক শ্বশ্িন্ন রদয়ি লক্ লক্ িচাকচার রতঁতুল ও রতঁতুলজচাত দ্ব্ 
রিতচাশ্ন করচা হে। ২০১৬ সচায়ল শুধু�চারি অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর �চায়স িচারত রেয়ক ৫ রকচাশ্ি িচাকচার রতঁতুল শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন হয়েশ্েল। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

PKM, হয়চ্ছ উন্নতজচায়তর একশ্ি রতঁতুল। জলদী জচায়তর এই প্কচার রতঁতুয়লর বচাশ্ষ্যক উৎপচাদন ২৭০-৩০০ রকশ্জ। এই জচায়তর 
রতঁতুয়লর িচাঁয়সর পশ্র�চাণ ৪০%, এেচািচা শ্�শ্ষ্ট জচায়তর Urigam নচায়� আর এক জচায়তর রতঁতুয়লর িচাষও হয়ে েচায়ক।

তে্সূরি - wikipedia,indiagronet,http://agritech.tnau.ac.in/horticulture/horti_spice%20crops_tamarind.html, Zateba 
technologies & data services pvt.LTD.
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রদশ্ি জলপচাই
পশ্রিে – 

জলপচাই-এর শ্বজ্চানসম্ত নচা�, এশ্ি Elaeocarpaceae রগচায়রির 
উশ্দ্দ। জলপচাই একশ্ি �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর শ্িরহশ্রৎ বৃক্, উচ্চতচাে 
গচােশ্ি ৮ রেয়ক ১৬ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। জলপচাই গচায়ের 
পচাতচাগুশ্ল আেতকচার ৬.৫–১৯ রসশ্ন্টশ্�িচার লম্বচা এবং িওিচাে 
৩.৫–৮.৫ রসশ্ন্টশ্�িচার, পচাতচাগুশ্ল পুরু শ্কনচারচা খচাঁজ-কচািচা। সুবৃন্তক, 
অে্যচাৎ রবচাঁিচা আয়ে। পচাতচার অগ্িচাগ সূিচায়লচা। এশ্প্ল-য়� �চায়স 
জলপচাই-এর িুল আয়স। এর িুল সচাদচা রয়ঙর হে, বৃশ্ত ও পচাপশ্ি 
বচা দল�ডেয়লর ৫ শ্ি কয়র বৃতিচাংি ও পচাপশ্ি েচায়ক। পচাপশ্িগুশ্ল সরু 
সরু িচায়ব শ্বিক্ত। পুংয়কিয়র ২৫ শ্ি পুংদডে েচায়ক, িুলগুশ্ল �্রী 
দয়ডের উপর পরপর সশ্জ্ত েচায়ক। জলপচাই িল রসচায়লচা ডু্প 
প্কৃশ্তর। িলগুশ্ল রেচাি ২-৫ রসশ্ন্টশ্�িচার X ১.৫-২.৫ রসশ্ন্টশ্�িচার 

�চায়পর হে, িয়ল একশ্ি �চারি বীজ েচায়ক। 

জলপচাই সচাধচারণত শ্বশ্িন্ন জলবচােুর অঞ্য়ল জন্চায়ত রদখচা রচাে।  স�ুদ্তল রেয়ক 
৯০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�, য়রখচায়ন তচাপ�চারিচা অয়নক ক� আবচার শ্রীলঙ্কচা ও রকরচালচা, 
তচাশ্�লনচািু ও কণ্যচািয়ক ররখচায়ন তচাপ�চারিচা অয়নক রবশ্ি, আবচার বৃশ্ষ্টপচাত ২০০-৫০০ 
রসশ্ন্টশ্�িচার পর্যন্ত অে্যচাৎ জলপচাই অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচাত অঞ্য়ল উষ্ণ জলবচােুর উশ্দ্দ।

স�ুদ্তল রেয়ক ৯০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও জলপচাই জন্চায়ত পচায়র। তজব পদচাে্য 
রুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত জলপচাই িচাল জন্চাে, তয়ব �চাশ্িয়ত জলশ্নকচািী ব্বস্চা অবি্ই 
েচাকচা দরকচার। 

জলপচাই দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার উষ্ণ অঞ্য়লর উশ্দ্দ। এর আশ্দ জন্স্চান শ্রীলঙ্কচাে। 
িচারত, য়নপচাল, বচাংলচায়দি, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িন, �চােচান�চার, �চালয়েশ্িেচা প্িৃশ্ত রদয়ি 
জলপচাই জন্চাে। িচারয়ত কণ্যচািক, য়করচালচা, �হচারচাষ্ট্র, তচাশ্�লনচািু, �শ্ণপুর, আসচা� 
এবং পশ্চি�বয়ঙ্গ জলপচাই হে। শ্রীলঙ্কচাে জলপচাইয়ের স্চানীে নচা� রিরচালুে, কচানচাশ্ি, 
�চালচােল� ও তচাশ্�ল িচাষচাে এয়ক 'রিরচাশ্লক্চাই' বয়ল। �শ্ণপুরীরচা এয়ক 'রেচারয়পচাহন' বয়ল ডচায়ক, বচাংলচা ও আসচায়� জলপচাই নচায়�ই 
পশ্রশ্িত।   

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স পচাকচা জলপচাই বীজ সংগ্হ করচা হে। প্শ্ত রকশ্জ বীয়জ 
১২০০-১৩০০ বীজ পচাওেচা রচাে। জলপচাই-এর বীয়জর ৩-৪ �চাস পর্যন্ত অঙু্কয়রচাদ্গ� 
ক্�তচা েচায়ক। উপরুক্তিচায়ব �চাশ্ি নতশ্র কয়র জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র �চায়স বীজ বপন 
করচা হে। বীজ বপয়নর পর প্শ্তশ্দন সকচাল- শ্বয়কল ঝচাশ্র কয়র জল শ্দয়ত হে। 
১৫-২০ শ্দন পর িচারচা জন্চায়ত রদখচা রচাে। রশ্দও জলপচাই বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র 
হচার ৪০%-৫০%।

জল দচাঁিচাে নচা এরক� উঁিু জশ্�য়ত আগচােচা দ�ন কয়র িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র করচা 
হে। জশ্�য়ত ৭ শ্�িচার X ৭ শ্�িচার দূরয়ত্ব লচাইন কয়র িচারচাগুশ্ল লচাগচায়নচা হে। িচারচা 
গচাে লচাগচায়নচার ১৫-২০ শ্দন আয়গ শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার X ১ শ্�িচার 
�চায়পর গত্য রখচাঁিচা হে। প্শ্ত গয়ত্য ১৫-২০ রকশ্জ রগচাবরসচার, ৩০০-৪০০ গ্চা� 
শ্রেপল সুপচার িসয়িি, ২৫০-৩০০ গ্চা� পিচাি, ২০০ গ্চা� শ্জপসচা� ও ৫০ গ্চা� 

দস্তচা গুয়িচা শ্দয়ে রিয়ল রচাখচা হে। তচারপর গত্যশ্ির �চাঝখচায়ন িচারচাশ্ি ররচাপণ কয়র লচাশ্ঠ পঁুয়ত তচার সয়ঙ্গ িচারচা গচােশ্ি রবঁয়ধ রদওেচা 
হে, রচায়ত গচােশ্ি রসচাজচািচায়ব রবয়ি উঠয়ত পচায়র।  িচারচা ররচাপয়ণর পর রেয়ক ১-২ শ্দন অন্তর জল শ্দয়ত হে এবং রবিচা শ্দয়ে 
গচােগুশ্লয়ক গবচাশ্দ পশুর হচাত রেয়ক রক্চা করচা হে। 
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পশ্রির্যচা –

উন্নত�চায়নর িল ও িচাল িলয়নর জন্ বেয়র শ্তন দিচাে জলপচাই গচায়ে সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের বেস অনুরচােী, সচায়রর 
পশ্র�চাণ শ্নম্নরূপ - 

জশ্�র পশ্র�চাণ শ্বঘচাে -

পশ্রণত গচায়ে সচায়রর পশ্র�চাণ গচায়ের আকচার ও স্চায়স্্র শ্হসচায়ব বৃশ্দ্ধ করয়ত হয়ত পচায়র। এইিচায়ব শ্নশ্দ্যষ্ট পশ্র�চাণ সচার বষ্যচার আয়গ 
একবচার, বষ্যচার রিয়ষ একবচার এবং রিষ দিচার সচার িীয়তর রিয়ষ প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। িীতকচায়ল �চায়স একবচার এবং গ্ীষ্মকচায়ল 
�চায়স দু’বচার রসি রদওেচা হয়ে েচায়ক। বষ্যচাে গচায়ের রগচািচাে রচায়ত জল নচা জয়� েচায়ক তচা রদখয়ত হে। 

রকচাদচাল শ্দয়ে কুশ্পয়ে বচা িচাষ শ্দয়ে শ্�শ্রিচাষ কয়র একশ্দয়ক আগচােচা দ�ন ও অন্শ্দয়ক িচাক-সবশ্জ ও ডচাল জচাতীে িস্ িচাষ কয়র 
লচািবচান হওেচা রচাে। অেবচা আগচােচা দ�য়নর ওষুধ প্য়েচাগ কয়র আগচােচা দ�ন 
করচা হে। য়েচাি অবস্চাে গচােগুশ্ল রচায়ত রসচাজচা ও লম্বচা হয়ে রবয়ি উঠয়ত পচায়র 
তচাই শ্নয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল রেঁয়ি রদওেচা হে। রচায়ত গচায়ের আকৃশ্ত রবশ্ি লম্বচা 
নচা হে, তচার জন্ পশ্রণত গচায়ের অগ্িচায়গর ডচাল রকয়ি গচায়ের উচ্চতচা শ্নে্রিণ 
করয়ল িল পচািয়ত সুশ্বধচা হে। খুব রবশ্ি পশ্রির্যচা েচািচাই জলপচাই িচাষ সম্ভব 
হে। তবুও রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�য়ণর হচাত রেয়ক িসল রক্চা করয়ত িুল আসচার 
আয়গ ও িল ধরচার পর কীিনচািক ও েরিচাকনচািক ওষুধ রপ্ করয়ল িচাল িল 
পচাওেচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব - 

বষ্যচার স�ে রেয়ক জলপচাই রতচালচা শুরু হয়ে রচাে, কচারণ িচািনী খচাওেচার জন্ 
কশ্ি জলপচাই খুবই উপচায়দে। কচাঁিচা আ� রিষ হওেচার পর িক বচা িচািনী রচান্নচার 
জন্ রকচানও িল েচায়ক নচা। য়সই িূন্স্চায়ন বচাজচায়র জলপচাই আ�দচাশ্ন হে এবং রবি িচাল দচায়�ই তচা শ্বক্রে হে। রশ্দও পচাকচা 
জলপচাই নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স ওয়ঠ। গচাে নচাশ্িয়ে বচা ঝচাকচা শ্দয়ে জলপচাই পচািয়ল অয়নক িল রেঁতয়ল নষ্ট হয়ে রচাে।  তচাই গচায়ের 
শ্নয়ি জচাল রপয়ত পচাকচা অবস্চাে জলপচাই পচািচা হে। পচাকচা জলপচাই সবুজ বয়ণ্যর হে তচাই িল রপয়কয়ে শ্কনচা তচা হচাত শ্দয়ে রিয়প 
রদয়খ শ্নয়ত হে। িচাল রত্ন ও পশ্রির্যচার বেচারচা গচাে প্শ্ত ২০০-২৫০ রকশ্জ িল পচাওেচা রচাে। সরকচাশ্র শ্হসচাব অনুরচােী, বচাংলচায়দয়ি 
২০১৩-১৪ সচায়ল ৪১৫ একর জশ্�য়ত জলপচাই িচাষ হয়েশ্েল এবং বেয়র উৎপচাদন শ্েল ১৫,৫২২ র�শ্রেক িন। সচাধচারণত িচািনী, 
আিচার, য়জশ্ল প্িৃশ্ত নতশ্রয়তই জলপচাই ব্বহৃত হে। এই িয়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ িক্যরচা ও সুগচার আয়ে, সচা�চান্ পশ্র�চাণ রপ্চাশ্িন 
ও আেরনও আয়ে। জলপচাই রপয়ির অসুয়খর পয়ক্ উপকচারী।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত এই ধরয়নর জলপচাইয়ের অন্চান্ জচায়তর উয়লেখ নচা পচাওেচা রগয়লও বচাংলচায়দয়ি বচাশ্র নচায়� এর একশ্ি জচাত রয়েয়ে।

তে্সূরি - wikipedia, bangladesh

গচায়ের বেস রগচাবরসচার/ তজবসচার ইউশ্রেচা িসয়িি পিচাি

১-৩ বের ৩০০-৮৫০ রকশ্জ ৯ রকশ্জ ৯ রকশ্জ ৯ রকশ্জ

৪-৬ বের ৬০০-৮৫০ রকশ্জ ১২ রকশ্জ ১২ রকশ্জ ১২ রকশ্জ

৭-১০ বের ৬০০-৯০০ রকশ্জ ১৮ রকশ্জ ১৮ রকশ্জ ১৮ রকশ্জ
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িচালতচা
পশ্রিে –

িচালতচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Dillenia indica, এশ্ি 
Dilleniaceae রগচায়রির একশ্ি উশ্দ্দ।

প্শ্তশ্ি িচালতচার �য়ধ্ ২০শ্ির �য়তচা প্য়কচাষ্ েচায়ক এবং প্য়কচায়ষ্ 
৪-৫শ্ি বীজ েচায়ক।

রিজচা স্চাঁতস্চাঁয়ত জচােগচাে িচালতচা গচাে িচাল জন্চাে। বীজ বপন 
কয়র বচা িচারচা ররচাপণ কয়র িচালতচার িচাষ করচা ররয়ত পচায়র।  
র�-জুন �চায়স িচালতচা গচায়ে  সচাদচা রয়ঙর সুগন্রুক্ত িুল রিচায়ি 
এবং িীয়তর শুরুয়ত িল পচাকয়ত শুরু কয়র। শ্ডয়সম্বর �চায়স 
িল েচাশ্িয়ে বীজ রবর কয়র শুশ্কয়ে শ্নয়ে রিব্রেচাশ্র-�চাি্য �চায়স 

তচা জশ্�য়ত বপন করয়ত হে।  

অপ্িশ্লত িল বয়ল িচালতচায়ক অবজ্চা করয়লও বত্য�চায়ন এর স্চাদ ও ঔষশ্ধগুয়ণ আকৃষ্ট হয়চ্ছন অয়নয়কই। িচালতচা িচায়ষ বচািশ্ত 
পশ্রশ্র� বচা খরি রকচানওিচাই লচায়গ নচা। একবচার শুধু কষ্ট কয়র লচাগচায়ত পচারয়লই প্য়ত্ক �রসুয়� শ্নেশ্�ত িল পচাওেচা রচাে। য়পেচারচা, 
আ�িচা, জচা�রুল সহ অন্চান্ িয়লর তুলনচাে িচালতচার িলন অয়নক রবশ্ি। তচােচািচা িচালতচা গচায়ে রকচানও ররচাগ-বচালচাই রনই বলয়লই 
িয়ল। এ�নশ্ক পচাশ্খয়তও এই িল নষ্ট কয়র নচা। দরকচার হে নচা রকচানও পশ্রির্যচার। লচায়গ নচা রকচানও সচারও।

িচালতচা �চানবয়দয়হর পয়ক্ অত্ন্ত উপকচারী একশ্ি িল। িচালতচা রেয়ক নতশ্র আিচার, িচািনী, য়জশ্ল, সরবত রখয়ত খুবই সুস্চাদু। 
িচালতচার রস শ্িশ্ন ও জয়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে পচান করয়ল সশ্দ্য ও জ্য়র খুব উপকচারী। িশ্ক্তবধ্যক ওষুধ শ্হসচায়বও িচালতচার রস ব্বহৃত 
হে। রক্ত আ�চািয়ে পচাকচা িচালতচা রখয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে।

গ্চা�চাঞ্য়ল অয়নয়কই বসত বচাশ্িয়ত অন্চান্ িয়লর সয়ঙ্গ িচালতচা গচােও লচাগচান। দরকচার শুধু সংগশ্ঠত উয়দ্চাগ। রচায়ত ঔষশ্ধ গুয়ণ 
িরপুর এই িল িচাষ কয়র গ্চা�চাঞ্য়লর �চানুষ আশ্ে্যকিচায়ব আরও উপকৃত হয়ত পচায়রন। 

তে্সূরি - http://agrobangla.com/fruit
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রব্রডফু্ি 
পশ্রিে –

রব্রডফু্য়ির শ্বজ্চানসম্ত নচা� Artocarpus altilis, এশ্ি Moraceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ।

শ্নউশ্গশ্নেচায়ক এই গচােশ্ির আশ্দ জন্স্চান বয়ল �য়ন করচা হে। তয়ব 
ইয়ন্চা-�চালচােন রেয়ক পশ্চি� �চাইয়ক্রচাশ্িেচান অঞ্য়ল এই গচাে রদখচা 
ররত। পরবত্যী স�য়ে পশ্লয়নশ্িেচানয়দর হচাত ধয়র প্চাশ্সশ্িক অঞ্য়ল 
এই গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়ি। আবচার হচাওেচাইেচানরচা �য়ন কয়রন বেচাদি 
িতচাব্ীয়ত সচায়�চােচান বেীপ রেয়ক রব্রডফু্ি গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িশ্েল। এক 
কেচাে রকচান রদি রেয়ক শ্ঠক কয়ব রব্রডফু্ি গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িশ্েল 
তচা শ্নয়ে নচানচা �ত রয়েয়ে। িচারয়ত বত্য�চায়ন এই গচায়ের রদখচা শ্�লয়লও 
তচা খুব সীশ্�ত। আ�চায়দর রদয়ির �য়ধ্ রকরচালচা ও দশ্ক্ণ-পশ্চি� 
রকচাঙ্কন উপকূয়ল রব্রডফু্য়ির িচাষ হয়চ্ছ।

ইংয়রশ্জয়ত এয়ক Breadfruit বয়ল। শ্হশ্ন্য়ত রব্রডফু্িয়ক বচাকশ্র-
িচাঝর, �চারচাঠীয়ত শ্নরিচানচাস, তচাশ্�য়ল ইরপ্লচা বচা কচাডচাশ্পলচা, কন্নয়ি 

গুয়জ্কচাই, য়কচাঙ্কনীয়ত শ্জশ্ি কচাডশ্গ এবং সংসৃ্য়ত নচাগচাডচা�চাশ্ন বলচা হে। 

রব্রডফু্ি গচাে রদখয়ত খুব সুন্র এবং খুব তচািচাতচাশ্ি বি হে। লম্বচাে এই গচাে ৮৫ িুি বচা ২৬ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। শুধু 
কচাডেশ্িই কখনও কখনও ২০ িুি বচা ৬ শ্�িচার উঁিু হয়ে েচায়ক। এয়ক্য়রি গচায়ের রবি ২-৬ িুি বচা ০.৬-১.৮ শ্�িচার হে। য়ব্রডফু্ি 
গচাে অয়নক লম্বচা িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত হে। এই গচায়ের শ্কেু িচাখচাপ্িচাখচা র�চািচা ও পচাশ্্যীে পরিশ্বন্চাস রুক্ত হে। বচাশ্ক িচাখচাপ্িচাখচাগুশ্ল 
লম্বচা ও সরু হে, রচার শুধু অগ্িচায়গ পচাতচাগুশ্ল স্তয়র স্তয়র সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্িরহশ্রৎ নচা ক্ণস্চােী হয়ব তচা শ্নি্যর কয়র 
আবহচাওেচার উপর।  পচাতচাগুশ্ল রবি বি শ্ডম্বচাকৃশ্তর হে। পচাতচার উপশ্রিচাগ উজ্জ্বল সবুজ বয়ণ্যর ও খুব িকিয়ক হে। পচাতচার উপয়র 
হলয়দ রয়ঙর শ্িরচাগুশ্ল সুস্পষ্ট েচায়ক। শ্কন্তু শ্নয়ির শ্দকিচা হচালকচা হলয়দয়ি ও ররচা�রুক্ত হে। পুরু ও হলয়দ রয়ঙর পরিবৃন্তগুশ্ল লম্বচাে 
৩.৮ রসশ্� হে। য়ব্রডফু্ি গচায়ের রেচাি িুলগুশ্ল গুচ্ছচাকচায়র সশ্জ্ত েচায়ক। পুরুষ িুলগুশ্ল শ্নয়ির শ্দয়ক ঝুয়ক েচায়ক। নলচাকচার 
পুষ্পবৃন্তগুশ্ল ১২.৫-৩০ রসশ্� লম্বচা ও ২.৫-৩.৭৫ রসশ্� িওিচা হে। প্ে� শ্দয়ক এই বৃন্তগুশ্ল হলুদ েচায়ক, পয়র তচা বচাদচাশ্� বয়ণ্যর 
হয়ে রচাে। এই বৃন্তগুশ্লয়তই পুষ্পশ্বন্চাস েচায়ক।  ত্ী িুলগুশ্ল বীজরুক্ত হে এবং কখনও রগচালচাকচার বচা উপবৃতিচাকচার হয়ে েচায়ক। 
এই িুলগুশ্ল পশ্রবশ্ত্যত হয়ে িয়ল পশ্রণত হে।  িলগুশ্ল আেতকচার, নলচাকচার, শ্ডম্বচাকচার, য়গচালচাকচার বচা নচািপচাশ্ত আকৃশ্তর হে। 
লম্বচাে এগুশ্ল ৯-৪৫ রসশ্� এবং িওিচাে ৫-৩০ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। শ্কেু িয়লর রখচালচা খুব �সৃণ হে। আবচার শ্কেু িয়লর রখচালচা 
শ্িরীষ কচাগয়জর ন্চাে খসখয়স হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত িয়লর রখচালচাশ্ি শুরুয়ত সবুজ রয়ঙর হে, পয়র রপয়ক রগয়ল তচার রং হলয়দ-
সবুজ বচা হলয়দয়ি বচাদচা�ী বয়ণ্যর হয়ে রচাে। সবুজ অবস্চাে িলগুশ্ল িক্ত হে এবং শ্িতয়রর অংি সচাদচা ও স্টচাি্যরুক্ত হে। শ্কেু রক্য়রি 
তচা তন্তু রুক্তও হয়ত পচায়র। শ্কন্তু িলগুশ্ল রখন সমূ্পণ্য রপয়ক রচাে, তখন তচা অয়নকিচাই নর� হয়ে রচাে এবং শ্িতয়রর অংি ক্রী� 
বচা হলয়দ রয়ঙর হে। এস�ে িয়লর শ্িতয়রর এই অংি আঠচায়লচা ও শ্�শ্ষ্ট সুগন্ রুক্ত হে। য়ব্রডফু্য়ির বীজগুশ্ল অশ্নেশ্�তিচায়ব 
উপবৃতিচাকচার আকৃশ্তর হে। রচার একশ্দকিচা রগচালচাকচার এবং অন্ শ্দকিচা সূঁিচায়লচা হয়ে েচায়ক। দচাগরুক্ত হচালকচা বচাদচা�ী বয়ণ্যর বীজগুশ্ল 
লম্বচাে ২ রসশ্� হে। তয়ব রকচানও রকচানও িয়ল বীজ েচায়ক নচা। য়সয়ক্য়রি িয়লর শ্িতয়র একশ্ি নলচাকচার বচা আেতকচার রকচািয়র 
ররচা�রুক্ত পচাতলচা, অঙু্কয়রচাদ্গয়� ব্ে্য বীজগুশ্ল েচায়ক।  য়র বীজগুশ্ল লম্বচাে ৩ রসশ্� পর্যন্ত হে। এক কেচাে বলচা রচাে, য়ব্রডফু্ি িল 
সচাধচারণত দু’ধরয়নর হয়ে েচায়ক। একশ্ি সচাধচারণ জংশ্ল ধরয়নর, রচার �য়ধ্ অল্প িচাঁস ও বীজ েচায়ক। অপরশ্ি িচাষ হওেচা ধরন, রচা 
খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধ রপয়লও বীজহীন বয়লই পশ্রশ্িত। তয়ব এই ধরয়নর রব্রডফু্ি গচায়ে শ্কেু রক্য়রি অঙু্কয়রচাদ্গয়� সক্� বীজও পচাওেচা 
ররয়ত পচায়র। য়ব্রডফু্ি গচায়ের সব অংয়িই, এ�নশ্ক কচাঁিচা িয়লও দুয়ধর ন্চাে আঠচায়লচা ল্চায়িসি েচায়ক।          

রব্রডফু্ি িচায়ষর জন্ উষ্ণ-আদ্্য ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্ল সবয়িয়ে উপরুক্ত। এই গচায়ের জন্ বচাশ্ষ্যক ১৫০-২৫০ রসশ্� বৃশ্ষ্টপচাত ও 
২০-৩৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচার প্য়েচাজন হে। য়রচাপয়ণর পর অে্যচাৎ প্চােশ্�ক অবস্চাে আংশ্িক েচােচা এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর সহচােক। 
পরবত্যী স�য়ে সমূ্পণ্য সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। িচারয়তর গর� উপকূল অঞ্ল এই গচায়ের পয়ক্ খুব উপরুক্ত। 

িচাল নজব পদচাে্য স�ৃদ্ধ শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্ত রুক্ত রর রকচানও গিীর �চাশ্িয়তই জন্চায়ত পচায়র।
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

অয়নক রব্রডফু্ি িয়ল বীজ েচায়ক বচা েচাকয়লও তচা অঙু্কয়রচাদ্গয়� সক্� হে 
নচা। তচাই বীয়জর পচািচাপচাশ্ি অঙ্গজ পদ্ধশ্তয়ত কচাশ্িং কয়র এই গচায়ের কৃশ্রি� 
প্সচারণ ঘিচায়নচা হে। ২০ রসশ্� লম্বচা ও ২৫ রসশ্� িওিচা �ূল রকয়ি তচা 
উলম্বিচায়ব �চাশ্িয়ত ররচাপণ কয়র এই প্সচারণ করচা ররয়ত পচায়র। 

িচায়ষর জন্ রব্রডফু্ি ররচাপয়ণর সবয়িয়ে িচাল স�ে জুন-শ্ডয়সম্বর �চাস। 
তয়ব ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত একচাশ্ধকবচার িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি ঝুরঝুয়র কয়র 
শ্নয়ত হে। য়দখয়ত হে জশ্�য়ত ররন রকচানও আগচােচা বচা আয়গ িচাষ হওেচা 
িয়স্র অপ্য়েচাজনীে আবজ্যনচা নচা েচায়ক। জশ্� নতশ্র স�ে �চাশ্ির উব্যরতচা 
বচািচায়নচার জন্ িচাল কয়র নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

জশ্� নতশ্র হয়ে রচাওেচার পর ১০-১২ শ্�িচার দূয়র দূয়র ৬০ X ৬০ X ৬০ 
রসশ্� �চায়পর গত্য করয়ত হে। এরপর ওই গয়ত্য কচাশ্িং বচা তচা রেয়ক নতশ্র 
িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। 

পশ্রির্যচা –

ররচাপয়ণর পর অবি্ই রসি শ্দয়ত হে। পরবত্যী স�য়ে কতশ্দন অন্তর রসি 
শ্দয়ত হয়ব তচা আবহচাওেচা ও �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র রচাখচার ক্�তচার উপর 
শ্নি্যর কয়র। তয়ব গরয়�র স�ে অল্প স�য়ের ব্বধচায়ন শ্নেশ্�ত রসি 
প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। বষ্যচার স�ে জশ্�য়ত জল জয়� রগয়ল তচা দ্রুত রবর কয়র রদওেচার ব্বস্চা করয়ত হে।

সচাধচারণত নজবসচার েচািচা রব্রডফু্ি গচায়ে রত�ন রকচানও সচার প্য়েচায়গর দরকচার হে নচা। য়রচাপয়ণর স�ে গচাে প্শ্ত ২৫ রকশ্জ নজবসচার 
রদওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা গচায়ের বেয়সর উপর শ্নি্যর কয়র ৭ : ১০ : ৫ অনুপচায়ত গচাে প্শ্ত ১-২ রকশ্জ NPK প্য়েচাগ করয়ল 
িচাল িল পচাওেচা রচাে। 

পৃশ্েবীর অন্চান্ রদয়ি রব্রডফু্ি গচায়ে নচানচা ধরয়নর ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর কেচা জচানচা রচাে। তয়ব আ�চায়দর রদয়ি এখনও ব্চাপকিচায়ব 
এই গচায়ের প্সচার নচা ঘিচাে শুধু�চারি অশ্তশ্রক্ত জয়লর কচারয়ণ Fruit rot ররচাগই নজয়র এয়সয়ে। এই ররচায়গর হচাত রেয়ক বচাঁিয়ত 
১% Bordeaux শ্�শ্রণ গচায়ে রপ্ করচা ররয়ত পচায়র।

প্য়েচাজন অনুিব কয়র রব্রডফু্ি িচায়ষর স�ে আগচােচা দ�ন ও ডচাল েচাঁিচাইয়ের �য়তচা পশ্রির্যচা করয়ত হয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত ররচাপয়ণর ৩-৬ বের পর রেয়ক রব্রডফু্ি গচাে িল শ্দয়ত শুরু কয়র। গচায়ে িুল ধরচার ২-৩ �চাস পর িল সংগ্হ করচা 
হয়ে েচায়ক। হচায়তর সচাহচায়র্ বচা আঁকশ্ি শ্দয়ে এই িল সংগ্হ করচা িচাল।

একশ্ি পূণ্যবেস্ রব্রডফু্ি গচাে রেয়ক ৬০০-২০০০শ্ি িল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। িয়লর ওজন ১-৫ রকশ্জ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 

গচাে রেয়ক রপয়ি রব্রডফু্ি িল শ্হসচায়ব খচাওেচা রচাে। তয়ব িচারয়ত িয়লর রিয়ে রবশ্ি সবশ্জ শ্হসচায়বই রব্রডফু্ি রচান্নচা কয়র খচাওেচার 
িল রয়েয়ে। 

�ধ্ আয়�শ্রকচা, য়�শ্সিয়কচা, কলশ্ম্বেচা, আশ্ফ্কচা ও িচারয়ত আলচাদচািচায়ব শ্বয়লিষণ িচাশ্লয়ে জচানচা রগয়ে, এই িয়লর রর অংি খচাওেচা 
রচাে, এ�ন ১০০ গ্চা� রব্রডফু্য়ি ১০৫-১০৯ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ১.৩-২.২৪ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ০.১-০.৮৬ গ্চা� ি্চাি, ২১.৫-২৯.৪৯ গ্চা� 
কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ১.০৮-২.১ গ্চা� তন্তু েচায়ক। এই িলশ্িয়ত ০.০০৪ শ্�শ্লগ্চা� ক্চায়রচাশ্িন, ০.০৮-০.০৮৫ শ্�শ্লগ্চা� শ্েেচাশ্�ন, ০.০৩৩-
০.০৭ শ্�শ্লগ্চা� রচাইয়বচা্্চাশ্িন, ০.৫০৬-০.৯২ শ্�শ্লগ্চা� শ্নেচাশ্সন েচািচাও অ্চাসকরশ্বক আশ্সড ও অ্চা�চাইয়নচা অ্চাশ্সড রয়েয়ে। এই 
পশ্র�চাণ রব্রডফু্য়ি ০.০৫ শ্�শ্লগ্চা� ক্চালশ্সেচা�, িসিরচাস ০.০৪ শ্�শ্লগ্চা� ও ০.৬১-২.৪ শ্�শ্লগ্চা� আেরন েচায়ক।

রদখচা রগয়ে রর, বীজহীন রব্রডফু্ি িয়ল রপ্চাশ্িয়নর পশ্র�চাণ অয়নক ক� েচায়ক। অন্শ্দয়ক বীজরুক্ত িয়ল খচাদ্গুণ অয়নক রবশ্ি েচায়ক। 

এই গচায়ের িুয়লও ৪.০৫% রপ্চাশ্িন, ৭৬.৭০ কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি এবং ৩৩১ ক্চালশ্র িশ্ক্ত েচায়ক। এই খচাদ্গুণয়ক কচাসচািচা িুয়লর সয়ঙ্গ 
তুলনচা করয়ল রদখচা রচাে, প্শ্ত ১০০ গ্চা� কচাসচািচা িুয়ল ১.১৬ রপ্চাশ্িন, ৮৩.৮৩ কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি এবং ৩৪৭ ক্চালশ্র িশ্ক্ত পচাওেচা রচাে।   

এই পুশ্ষ্টগুয়ণর কচারয়ণ রব্রডফু্ি িল আ�চায়দর স্চায়স্্র পয়ক্ খুব উপকচারী। হচায়ি্যর রক্য়রি এই িল খচাওেচা খুব িচাল। এেচািচা রব্রডফু্ি 
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িল শ্বশ্িন্ন সংক্র�ণয়ক প্শ্তহত কয়র, িরীরয়ক বচািশ্ত িশ্ক্ত রজচাগচাে, 
হজয়� সচাহচার্ কয়র, �ধুয়�হ ররচাগয়ক শ্নে্রিয়ণ রচায়খ, দচাঁয়তর ব্চােচার 
উপিয়� সচাহচার্ কয়র, শ্বশ্িন্ন ি�্যয়রচায়গ খুব উপকচারী এবং িুয়লর রয়ত্নও 
খুব িচাল। 

তচাই সবশ্জ শ্হসচায়ব রচান্নচা কয়রই রহচাক বচা িল শ্হসচায়বই রহচাক, য়ব্রডফু্ি 
িয়লর অসচা�চান্ খচাদ্গুয়ণর কেচা �চােচাে ররয়খ আগচা�ীশ্দয়ন সশ্ঠক 
পশ্রকল্পনচা গ্হণ কয়র বচাশ্ণশ্জ্কশ্িশ্তিয়ত আ�চায়দর রদয়ির অন্চান্ 
অংয়িও এই িল িচাষ করয়ল তচা রবি লচািজনক হয়ে উঠয়ত পচায়র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি রব্রডফু্ি গচায়ের শ্বশ্িন্ন 
উন্নত জচাত রয়েয়ে। তয়ব আ�চায়দর রদয়ির শ্বশ্িন্ন জচােগচাে রব্রডফু্য়ির 
শ্বশ্িন্ন নচা� েচাকয়ল এখনও এই গচায়ের িচাষ হওেচা রকচানও উন্নত 
জচায়তর রখচাঁজ র�য়লশ্ন।  

তে্সূরি - Fruits of warm climates - Julia F. Morton, 
www,agrifarming.in 
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�িলচা উৎপচাদনকচারী গচাে

রগচাল�শ্রি
পশ্রিে – 

রগচাল�শ্রয়ির শ্বজ্চানসম্ত নচা� Piper nigrum, এশ্ি Piperacea রগচায়রির 
লতচায়ন উশ্দ্দ। 

রগচাল�শ্রয়ির আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ িচারয়ত। পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল 
ব্চাপকিচায়ব রগচাল�শ্রয়ির িচাষ হে। য়গচাল�শ্রি উৎপচাদয়ন বত্য�চায়ন শ্িয়েতনচা� 
প্ে� স্চায়ন রয়েয়ে। পৃশ্েবীয়ত র�চাি উৎপচাশ্দত রগচাল�শ্রয়ির ৩৪% 
শ্িয়েতনচায়�ই উৎপন্ন হে। য়গচাল�শ্রি রিতচাশ্নর রক্য়রিও শ্িয়েতনচা� প্ে�। 

রগচাল�শ্রি গচায়ের িল পচাকয়ল গচাঢ় লচাল রয়ঙর হে, শুকয়নচা হয়ল কচায়লচা হয়ে 
রচাে। ইংয়রশ্জয়ত রগচাল�শ্রিয়ক  Black pepper বলচা হে। এয়ক �িলচার 
রচাজচা বলচা হে। �িলচা শ্হসচায়ব পৃশ্েবীর সব রদয়িই রগচাল�শ্রি ব্বহৃত হে। 
কচাঁিচা অবস্চাে রগচাল�শ্রি সংগ্হ কয়র শুশ্কয়েও ব্বহচার করচা হে, এয়ক গ্ীন 
শ্পপচার বলচা হে। পচাকচা িয়লর বীজয়ক White pepper বলচা হে। প্চািীনকচাল 
রেয়কই রগচাল�শ্রি �িলচা শ্হসচায়ব ব্বহৃত হয়ে আসয়ে এবং এই �িলচার 
ব্বসচা পৃশ্েবীয়ত সব রিয়ে বি �িলচার ব্বসচাে পশ্রণত হয়েয়ে। 

রগচাল�শ্রয়ির ইংয়রশ্জ নচা� ‘Pepper’ িব্শ্ি গ্ীকিব্ Peperi রেয়ক এয়সয়ে। 
সংসৃ্য়ত এর নচা� �শ্রি, তচাশ্�ল িচাষচাে শ্�লচাগু, �চালচােল� িচাষচাে কুরু�ুলকচা, 

রতয়লগুয়ত �শ্রি�ু, শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে  রগচাল�শ্রি নচায়� পশ্রশ্িত। 

রগচাল�শ্রি শ্বরুৎ রশ্রণীর লতচায়ন উশ্দ্দ। লতচাশ্ি লম্বচাে ৪ শ্�িচার পর্যন্ত হে। গচােশ্ি লশ্তয়ে বি হে, আবচার গচায়ের ওপর উঠয়ত 
পচায়র। গচােশ্ি �সৃণ ও নর� প্কৃশ্তর হে। য়গচালচাকচার-শ্ডম্বচাকচার বচা অবআেতকচার রগচাল�শ্রয়ির পচাতচাগুশ্ল নদয়ঘ্য্-প্য়স্  ৫-১০ রসশ্� 
X ৩-৬ রসশ্�, পচাতচার অগ্িচাগ সূিচাঁয়লচা ও পচাতচার উিেতলই �সৃণ হে। পচাতচাে ৫-৭ শ্ি শ্িরচা বত্য�চান। পচাতচার রবচাঁিচার শ্দকিচা হচায়ি্যর 
আকৃশ্তর হে। বৃন্তশ্ি ২.৫৪ রসশ্� লম্বচা হয়ত পচায়র। পুরুষ িুল ও ত্ী িুল আলচাদচা পুষ্প�্রীয়ত জন্চাে। পুরুষ িুয়লর �্রীশ্ি 
হলুদ রয়ঙর হে। ত্ী িুয়লর �্রীদডেশ্ি নর� ও র�চািচা হে, লম্বচাে ৭-১৫ রসশ্� পর্যন্ত হে। রচার উপর রগচালচাকচার িলগুশ্ল জন্চাে। 
রগচাল�শ্রি রবরী প্কৃশ্তর িল। িয়লর �য়ধ্ একশ্ি �চারি বীজ েচায়ক। জঙ্গয়লর রগচাল�শ্রয়ি অে্যচাৎ Dioecious-এ ত্ী িুল ও পুরুষ 
িুল আলচাদচা আলচাদচা গচায়ে জন্চাে। শ্কন্তু উন্নতজচায়তর রগচাল�শ্রি Cultivar-এ ত্ী ও পুরুষ িুল একই গচায়ে জন্চাে। অে্যচাৎ 
Monoecious

রগচাল�শ্রি উষ্ণ ও আদ্্য জলবচােু অঞ্য়ল িচাল জন্চাে। ২৩-৩২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা রগচাল�শ্রি িচায়ষর উপরুক্ত। �চাশ্ির 
তচাপ�চারিচা ২৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস েচাকয়ল �ূয়লর বৃশ্দ্ধ িচাল হে। জুন-জুলচাই �চায়স ৬০-৯৫% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচা এর উপরুক্ত।  
১৫০০-৪০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল সচাধচারণত রগচাল�শ্রি িচাল হে। 

স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত রগচাল�শ্রি জন্চায়ত পচায়র। তয়ব ৯০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত এশ্ি িচাল জন্চাে। উপরুক্ত 
শ্নকচািীরুক্ত খুব শ্িয়জও নে, আবচার খুব শুকয়নচাও নে, এ�ন �চাশ্ি রচার �য়ধ্ পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ নজব পদচাে্য ও খশ্নজ পদচাে্য বত্য�চান 
রসখচায়ন রগচাল�শ্রি িচাষ িচাল হে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

সচাধচারণত রগচাল�শ্রি গচাে কচাশ্িং (লতচা রকয়ি) কয়র ররচাপণ করচা হে। ৪০-৫০ রসশ্� লম্বচা রগচাল�শ্রি গচায়ের ডগচা রকয়ি �চাশ্িয়ত 
ররচাপণ কয়র গচায়ের সয়ঙ্গ রবঁয়ধ রদওেচা হে বচা �চািচাে িশ্িয়ে রদওেচা হে। ২ শ্�িচার দূরয়ত্ব গচােগুশ্ল রবঁয়ধ রদওেচা হে। 

শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব লচাগচায়নচা সুপচাশ্র গচায়ের বচাগচায়ন রগচাল�শ্রি িচাষ করচা হে। একিু বি হয়ল রগচাল�শ্রয়ির লতচাগুশ্ল সুপচাশ্র গচায়ে তুয়ল 
রদওেচা হে। সুপচাশ্র গচায়ে উয়ঠ রগচাল�শ্রি গচােগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচা শ্বস্তচার কয়র। িয়ল এই বচাগচান রেয়ক একই সচায়ে রগচাল�শ্রি ও 
সুপচাশ্র দুই-ই পচাওেচা রচাে। 
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পশ্রির্যচা – 

িচাল আয়লচা-বচাতচাস িলচািয়লর ব্বস্চা রয়েয়ে এ�ন েচােচারুক্ত স্চায়ন রগচাল�শ্রি 
িচাল হে। আিপচায়ির আগচােচা লতচাপচাতচাগুশ্ল পশ্রষ্চার কয়র রগচাল�শ্রি 
গচায়ের বৃশ্দ্ধ সুশ্নশ্চিত কয়র শ্দয়ত হে। বেয়র দু’বচার রগচাল�শ্রি গচায়ের 
অবচাশ্ঞ্ছত ডগচাগুশ্ল রেঁয়ি শ্দয়ত হে। গচায়ের রগচািচা রচায়ত শ্িয়জ েচায়ক তচার 
জন্ লতচাপচাতচা শ্দয়ে রঢয়ক শ্দয়ে �চাশ্ির আদ্্যতচা রক্চা করয়ত হে। শ্বয়িষ 
কয়র গ্ীষ্মকচায়ল এই ব্বস্চার (Mulching) প্য়েচাজন হে। 

গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ প্য়েচাজন অনুরচােী নজবসচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল 
দু-একশ্দন অন্তর জল বচা রসি শ্দয়ত হে।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -  

ররচাপয়ণর শ্তন বের পর রেয়ক রগচাল�শ্রি গচাে িল শ্দয়ত শুরু কয়র। 
িতুে্য–পঞ্� বের রেয়ক ৭ বের পর্যন্ত উৎপচাদয়নর পশ্র�চাণ বচািয়ত েচায়ক। 
এরপর আবচার নতুন কয়র ররচাপয়ণর প্য়েচাজন হে। একশ্ি পশ্রণত গচায়ের 
কচাঁশ্দয়ত (Fruiting Spike) ২০-৩০ শ্ি িল জন্চাে। িলগুশ্ল রপয়ক রগয়ল 
কচাঁশ্দ সয়�ত সংগ্হ কয়র ররচায়দ শুকয়নচা করচা হে। এরপর রসগুশ্ল গর� 
জয়ল ধুয়ে বচা শ্সদ্ধ কয়র শুকয়নচা করয়ল েরিচাক আক্র�য়ণর সম্ভচাবনচা েচায়ক 
নচা। িচালিচায়ব শুকয়নচা কয়র নচা রচাখয়ল িয়লর গুণ�চানও নষ্ট হয়ত পচায়র। 

শুকয়নচা রগচাল�শ্রি এরপর স্চানীে বচাজচায়র শ্বশ্ক্র করচা হে। ক্রয়� তচা শ্বশ্িন্নিচায়ব ব্বসচােী সংস্চা �চারিত শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন করচা 
হে। য়দিীে বচাজচায়রও এর িচাশ্হদচা প্িুর। য়গচাল�শ্রি বচা রগচাল�শ্রয়ির গুঁয়িচাে ১৩% বচা ২৫৫ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৪৯% কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, 
১৯.৫% রপ্চাশ্িন, ১১% ি্চাি ও ৬৯% খচাদ্তন্তু েচায়ক। খশ্নজ লবণ শ্হসচায়ব রগচাল�শ্রয়ি ৩% রসচাশ্ডেচা� ও ২৭% পিচাশ্সেচা� েচায়ক। 
শ্�নচায়রয়লর �য়ধ্ ৪৪%  ক্চালশ্সেচা�, ১২%  কপচার, ১০% আেরন, ২৪% �্চাগয়নশ্সেচা�, ২৫% িসিরচাস ও ১৩% শ্জঙ্ক েচায়ক।  
রগচাল�শ্রয়ি ২% রক্চাশ্রন, ২.৫% িশ্লক অ্চাশ্সড, ৭% শ্নয়েচাশ্সন, ২৬% রচাইডশ্সিন, ১৮% রচাইয়বচা্্চাশ্িন, ৯% শ্েেচাশ্�ন, ১০% 
শ্িিচাশ্�ন–A, ৩৫% শ্িিচাশ্�ন – C, ১৩% শ্িিচাশ্�ন – K ও ৩০% শ্িিচাশ্�ন – E েচায়ক। এেচািচাও রগচাল�শ্রয়ি অন্চান্ িচাইয়িচা 
শ্নউশ্রেয়েন্টস্ বত্য�চান। 

�িলচা শ্হসচায়ব সচারচা পৃশ্েবীয়ত রগচাল�শ্রি ব্বহৃত হে। শ্বশ্িন্ন প্কচার রচান্নচাে, স্চালচায়ড, সরবয়ত, আিচায়র রগচািচা রগচাল�শ্রি ও 
রগচাল�শ্রয়ির গুঁয়িচা ব্বহচার করচা হে। 

রগচাল�শ্রয়ির বীয়জর রতল হজ� িশ্ক্ত বচািচাে, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র, বচায়তর শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। জশ্ডেস ররচায়গ, গ্চাস অম্বয়ল 
ও জীবচাণুনচািক শ্হসচায়ব এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক।

রগচাল�শ্রয়ি শ্িিচাশ্�ন - C েচাকচাে সশ্দ্যকচাশ্ি, ব্রংকচাইশ্িস ররচায়গর পয়ক্ খুবই উপকচারী। প্শ্তশ্দন অল্প কয়র রগচাল�শ্রি রখয়ল রপয়ির 
স�স্চা, গ্চায়সর স�স্চা, য়কচালন ক্চানসচার, শ্লিচার ক্চানসচার প্িৃশ্ত ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা সম্ভব। 

রগচাল�শ্রি িরীয়রর অবচাশ্ঞ্ছত ক্চালশ্র ও ি্চািয়ক নষ্ট কয়র সূ্লতচা ররচাগয়ক প্শ্তহত কয়র। এেচািচা হতচািচা দূর করয়ত, দচাঁয়তর ও 
ত্বয়কর স্চাস্্ রক্চা করয়ত, বচায়তর ব্েচার র্রিণচা ক�চায়ত, রক্তিচাপ শ্নে্রিণ করয়ত, িুয়লর স্চাস্্ রক্চাে ও খুসশ্ক দূর করয়ত, য়কচািকচায়নচা 
(Wrinkles) ত্বক িচানিচান ররয়খ ররৌবন ধয়র রচাখয়ত রগচাল�শ্রি বচা রগচাল�শ্রয়ির রতল ওষুধ নতশ্রর কচায়জ ব্বহৃত হে।    

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

রগচাল�শ্রয়ির গচায়ে িয়লর কচাঁশ্দর (Fruiting Spike) সংখ্চা, কচাঁশ্দর নদঘ্য্, কচাঁশ্দয়ত িয়লর সংখ্চার উপর শ্নি্যর কয়র শ্বশ্িন্ন জচায়তর 
রগচাল�শ্রি হে। প্চাে ৪৪ রক� জচায়তর রগচাল�শ্রয়ির উয়লেখ পচাওেচা রগয়ে। এর �য়ধ্ কয়েকশ্ি জচাত হল, Kuthiravally (কচাঁশ্দ 
১৭ রসশ্� লম্বচা), Poonjaranmunda (কচাঁশ্দ ১৬.৪ রসশ্� লম্বচা), Karimkotta (কচাঁশ্দ ১৫.৬ রসশ্�) ও Panniyur (কচাঁশ্দর নদঘ্য্ 
১৪ রসশ্�)।

তে্সূরি - http://www.agrifarming.in/black-pepper-farming/, wikipedia
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রতজপচাতচা
পশ্রিে –

িচারতীে Bay Leaf বচা রতজপচাতচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� 
Cinnamomum tamala, এশ্ি Lauraceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ।

িচারতই রতজপচাতচা গচায়ের আশ্দ জন্স্চান। িচারত েচািচা রনপচাল, 
িূিচান, শ্িন, বচাংলচায়দয়ি রতজপচাতচা গচাে জন্চাে।  

শ্বশ্িন্ন রদয়ি রতজপচাতচা রচান্নচাে �িলচা শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা হে। 
িচারয়ত �ুঘল পূব্যবত্যী ও �ুঘল িচাসনকচায়ল রতজপচাতচা রচান্নচার �িলচা 

শ্হসচায়ব ব্পকিচায়ব ব্বহৃত হত। িূিচায়ন ‘রতয়িশ্রংগ�চা’ নচায়� একপ্কচার রিষজ িচা (Herbal Tea) পচাওেচা রচাে, রচায়ত রতজপচাতচা 
গচায়ের শ্িকয়ির েচাল অন্ত� উপচাদচান শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 

রতজপচাতচায়ক ইংয়রশ্জয়ত Bay Leaf বয়ল। সংসৃ্য়ত এয়ক ত�চালকচা, শ্হশ্ন্য়ত রতজপচাতচা, য়নপচালী, অস�ীেচা ও বচাংলচা িচাষচাে রতজপচাতচা, 
�চালচােল� িচাষচাে িচাজচান্চােলতচা, তচাশ্�য়ল তশ্লিচাপ্চাশ্তশ্র এবং রতয়লগু িচাষচাে রতজপচাতচা তশ্লিচাপচারিী নচায়� পশ্রশ্িশ্ত। 

রতজপচাতচা রেচাি বচা �চাঝচাশ্র আকচায়রর বৃক্জচাতীে উশ্দ্দ। য়তজপচাতচা গচায়ের উচ্চতচা ৮ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি ধূসর বয়ণ্যর 
হে। কচায়ডের রবি ১৫০ রসশ্� পর্যন্ত র�চািচা হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্বপরীত�ুখী হয়ে িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল ১০-১২ 
রসশ্� লম্বচা এবং িওিচাে শ্বশ্িন্ন �চায়পর হয়ে েচায়ক। পচাতচাে শ্তনশ্ি শ্িরচা রদখচা রচাে। শ্িরচাগুশ্ল পচাতচার নীয়ির পৃয়ষ্ সুস্পষ্টিচায়ব রদখচা 
রচাে। পচাতচার উপশ্রিচাগ �সৃণ ও িকিয়ক। পচাতচার শ্কনচারচাও �সৃণ হয়ে েচায়ক। পচাতচার বৃন্তশ্ি রেচাি। পচাতচাগুশ্ল উপবৃতিচাকচার বচা 
শ্ডম্বচাকচার আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল িচাখচারুক্ত পুষ্প�্রীয়ত সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল সচাদচা রয়ঙর হে। বৃশ্ত ও দল�ডেল শ্�শ্লত 
হয়ে একশ্ি শ্িউব নতশ্র কয়র। শ্িউবশ্ি রেচাি এবং ৬শ্ি অস�চান খয়ডে শ্বিক্ত, ৯শ্ি পুংয়কির েচায়ক। পরচাগধচানী ৪শ্ি প্য়কচাষ্ শ্বশ্িষ্ট 
হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল উপবৃতিচাকচার ও রেচাি আকচায়রর হয়ে েচায়ক। য়� �চায়স রতজপচাতচা গচায়ে িুল আয়স এবং জুন-জুলচাই �চায়স িল 
জন্চাে। 

উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল গচােশ্িয়ক জন্চায়ত রদখচা রচাে। স�ুদ্তল রেয়ক ৩০০-২৪০০ শ্�িচার বচা ২৪০০ শ্�িচায়ররও রবশ্ি 
উঁিু জশ্�য়ত রতজপচাতচা গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। 

নজব পদচাে্য পূণ্য উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত উব্যর �চাশ্িয়ত রতজপচাতচা গচাে িচাল জন্চাে।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

নচাস্যচারীয়ত উপরুক্ত পশ্রির্যচাে বীজ বপন কয়র িচারচা গচাে নতশ্র করচা রচাে। এক �চাস বচা রদি �চাস পয়র বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র িয়ল 
নতুন িচারচা জন্চাে। ৪-৫ বেয়রর িচারচা নচাস্যচারী রেয়ক অন্রি ররচাপয়ণর জন্ ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র।  

উপরুক্তিচায়ব �চাশ্ি কুশ্পয়ে বচা লচাঙল শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র কয়র ৩-৪ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ েচােচারুক্ত স্চায়ন িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। 

পশ্রির্যচা –

িচারচা ররচাপয়ণর পর রেয়ক বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল শ্নেশ্�ত িচারচা গচায়ের জল প্য়েচাগ কয়র �চাশ্ির আদ্্যতচা রক্চা করয়ত হে।  সচাধচারণত রতজপচাতচা 
গচায়ের জন্ রকচানও সচার প্য়েচায়গর প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব নজবসচার ব্বহচার করয়ল রতজপচাতচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ িচাল হে। 

রতজপচাতচা গচায়ের রগচািচার িচারশ্দয়কর আগচােচাগুশ্ল রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি কুশ্পয়ে, গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি আলগচা কয়র রদওেচা ও আগচােচা 
দ�ন করচা হয়ে েচায়ক। 

গচায়ের কচাডেশ্িয়ক রসচাজচািচায়ব বি কয়র নতশ্র করচার জন্ িচারচা গচায়ের শ্নয়ির শ্দয়কর �চাশ্ি রেয়ক ১ শ্�িচার উচ্চতচাে রকচানও ডচালপচালচা 
জন্চায়ত রদওেচা হে নচা, তচা রকয়ি রদওেচা হে। এেচািচা রতজপচাতচা গচাে বি হওেচার সচায়ে সচায়ে অে্যচাৎ ররচাপয়ণর পর রেয়ক ৮-৯ 
বেয়রর �য়ধ্  রতজপচাতচা গচায়ের েচােচা প্দচানকচারী ডচালপচালচাগুশ্ল রকয়ি গচায়ের জন্ পর্যচাপ্ত আয়লচা-বচাতচায়সর ব্বস্চা করচা হয়ে েচায়ক। 

Glomerella cingulata এবং Colletotrichum gloeosporioides নচা�ক েরিচাক রতজপচাতচা গচায়ের পচাতচাে দচাগ ও ধ্বসচা ররচাগ 
ঘশ্িয়ে প্িুর ক্শ্তসচাধন করয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এই আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করচা হয়ে েচায়ক। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

অয়ক্টচাবর-�চাি্য �চায়সর �য়ধ্ রতজপচাতচা গচায়ের িসল অে্যচাৎ পচাতচা 
সংগ্হ করচার উপরুক্ত স�ে। শুষ্ আবহচাওেচাে গচাে রেয়ক এক বের 
অন্তর পচাতচাগুশ্ল সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। য়েচাি রেচাি ডচালগুশ্ল রকয়ি 
ররচায়দ শুকয়নচা কয়র পচাতচাগুশ্ল আলচাদচা কয়র রবঁয়ধ বচাশ্ডেল কয়র 
বচাজচারজচাত করচা হে। 

পশ্রণত রতজপচাতচা গচাে রেয়ক বেয়র ৪০-১০০ রকশ্জ পর্যন্ত পচাতচা 
উৎপন্ন হয়ত পচায়র। য়তজপচাতচা গচাে ১০০ বের পর্যন্ত বচাঁিয়ত পচায়র।     

সচারচা িচারয়ত রতজপচাতচা রচান্নচার কচায়জ �িলচা শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 
শ্বয়িষ কয়র উতির িচারয়ত এর ব্বহচার খুব রবশ্ি। কচাশ্মীয়র রতজপচাতচা পচায়নর শ্বকল্প শ্হসচায়ব খচাওেচার ররওেচাজ রয়েয়ে।

রতজপচাতচার শ্বশ্িন্ন ঔষশ্ধ গুণ রয়েয়ে। এই গচায়ের শ্বশ্িন্ন অংি আেুয়ব্যদ শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। য়পি খচারচাপ সচারচায়ত ও রপয়ির 
র্রিণচার উপিয়� রতজপচাতচা খুবই উপয়রচাগী। য়তজপচাতচা রেয়ক রর Essential oil পচাওেচা রচাে তচা শ্বশ্িন্ন ওষুধ নতশ্রয়ত ব্বহৃত 
হে। তচাই িচারয়তর বচাইয়রও অয়নক রদয়ি এই গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। C. tamala -র শ্বশ্িন্ন Essential Oil-এ এক ধরয়নর 
শ্বষচাক্ত পদচাে্য েচাকচাে তচা েরিচাকনচািক নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। এেচািচা রতজপচাতচার Cinnamic aldehyde নচা�ক Essential 
oil সচাবচায়নর সুগন্ বৃশ্দ্ধ করয়ত ব্বহৃত হে।

তে্সূরি - Agroforestry Database 4.0 (Orwa et al.2009)
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দচারশ্িশ্ন
পশ্রিে –

দচারশ্িশ্নর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Cinnamomum zeylanicum, এশ্ি 
Lauracaeae রগচায়রির শ্িরহশ্রৎ গচাে। দচারশ্িশ্ন একশ্ি গুরুত্বপূণ্য সুপ্চািীন 
�িলচা। দচারশ্িশ্ন গচায়ের বচাকল বচা েচাল রেয়ক �িলচা দচারশ্িশ্ন নতশ্র হে। 
দচারশ্িশ্নর আশ্দ বচাসস্চান শ্রীলঙ্কচা। আজও দচারশ্িশ্নয়ক  শ্সয়লচান দচারশ্িশ্ন 
বয়ল উয়লেখ করচা হে। বহুবের ধয়র রকবল�চারি শ্সয়লচায়ন এর িচাষ হয়েয়ে 
এবং পতু্যগীজ, ডচাি ও বৃশ্িিয়দর একেরি অশ্ধকচায়র শ্েল এই দচারশ্িশ্ন। 
বত্য�চায়ন দশ্ক্ণ িচারত, বচা�্যচা, �চালয়েশ্িেচার শ্কেু অংয়ি এবং ওয়েস্ট ইশ্ডেজ 
ওঁ দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচাে এর িচাষ হে। 

ইংয়রশ্জয়ত দচারশ্িশ্নয়ক Cinnamon বলচা হে। শ্হব্রু ও আরয়বর amomon 
িব্ রেয়ক এর উৎপশ্তি। রচার অে্য সুগন্রুক্ত �িলচার গচাে। সংসৃ্য়ত 
দচারুশ্িশ্ন বচা দচারুশ্িলচা, শ্হশ্ন্য়ত দচালশ্িশ্ন এবং বচাংলচা িচাষচাে এশ্ি দচারশ্িশ্ন 
নচায়� পশ্রশ্িত।   

দচারশ্িশ্ন শ্িরহশ্রৎ রশ্রণীর একশ্ি গচাে। উচ্চতচাে গচােশ্ি ৮-১৭ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের বচাকয়ল ও পচাতচাে তীব্র গন্ েচায়ক। 
পচাতচা শ্ডম্বচাকৃশ্তর ও িচাখচার শ্বপরীত শ্দয়ক েচায়ক। িুল কচায়ডের কক্ বচা িচাখচার অগ্িচায়গ জন্চাে। িুল হে খুব রেচাি হচালকচা হলুদ 
রয়ঙর। িুয়ল পচাপশ্ি েচায়ক নচা। পুংয়কির েচায়ক ৯শ্ি, ৬শ্ি েচায়ক বচাইয়রর শ্দয়ক এবং ৩শ্ি েচায়ক রিতয়র। িল �চাংসল কচালয়ি 
রয়ঙর ও বি বৃশ্তরুক্ত।

দচারশ্িশ্ন িচায়ষর জন্ উষ্ণ-আদ্্য জলবচােুর দরকচার। শ্দন ও রচায়তর গি তচাপ�চারিচা ২৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস অে্যচাৎ রবশ্ি গর� বচা রবশ্ি 
ঠচাডেচা নে। বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত ২০০-২৫০ রসশ্�-এর �য়ধ্ েচায়ক, এ�ন জলবচােু দচারশ্িশ্ন িচায়ষর জন্ সব রেয়ক িচাল। স�ুদ্পৃষ্ 
রেয়ক ৫০০ শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু জচােগচাে দচারশ্িশ্ন িচাল হে। তয়ব ১০০০ শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু জচােগচায়তও দচারশ্িশ্ন িচাষ করচা সম্ভব। 
দচারশ্িশ্ন িচায়ষ কৃশ্রি� েচােচার প্য়েচাজন হে নচা।

সচাধচারণত �চাশ্ির প্কৃশ্তর উপর দচারশ্িশ্নর বচাকয়লর গুণগত �চান শ্নি্যর কয়র। পচােুয়র �চাশ্িয়ত দচারশ্িশ্ন িচাষ অনুয়পচারুক্ত। খুব শ্�শ্হ 
সচাদচা বচাশ্ল �চাশ্িয়ত বচাকয়লর গুণগত �চান িচাল হে। য়র সব জশ্�য়ত জল দচাঁিচাে বচা জলচািূশ্�য়ত দচারশ্িশ্ন গচাে লচাগচায়ল বচাকয়লর স্চাদ 
রতয়তচা হয়ে রচাে, গন্ও েচায়ক নচা। িচারয়তর পশ্চি� উপকূয়ল লচাল কচাঁকুয়র �চাশ্ি বচা অনুব্যর বচাশ্ল �চাশ্িয়ত দচারশ্িশ্ন িচাষ িচাল হে। 
প্চাকৃশ্তক বনিূশ্�য়ত জঙ্গল পশ্রষ্চার কয়র ১৫ শ্�িচার দূয়র দূয়র বি গচাে ররয়খ তচার েচােচাে দচারশ্িশ্ন িচাষ করচা রচাে। এেচািচা নচারয়কল 
বচাগচায়ন গচায়ের িচাঁকচা জচােগচাে দচারশ্িশ্ন লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

দচারশ্িশ্ন দু’িচায়ব লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। বীজ রেয়ক িচারচাগচাে নতশ্র কয়র বচা অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত গচায়ের কচাডে রেয়ক কচাশ্িং বচা 
কল� কয়র। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর জন্ বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র লচাগচায়নচাই িচাল। দচারশ্িশ্ন গচায়ের িল পচাশ্খ রখয়ে রনে। তচাই 
িল ধরয়লই ব্চাগ শ্দয়ে িলগুশ্লয়ক রঢয়ক রচাখচা দরকচার। িল পচাকয়ল পচাকচা িল সংগ্হ কয়র এক জচােগচাে সূ্তপ কয়র রচাখচা হে। 
িয়লর রখচাসচা ও বীয়জর বচাইয়রর অংি পয়ি নর� হয়ল বীজ পশ্রষ্চার কয়র ধুয়ে েচােচাে শুশ্কয়ে ররচাপয়ণর জন্ ব্বহচার করচা হে। 
এই স�ে লক্্ রচাখয়ত হে ররন বীজ তচািচাতচাশ্ি বীজতলচাে লচাগচায়নচা হে। দচারশ্িশ্ন বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ক্�তচা খুব তচািচাতচাশ্ি নষ্ট 
হয়ে রচাে। পরীক্চা কয়র রদখচা রগয়ে রর, সয়ব্যচাচ্চ অঙু্কয়রচাদ্গ� ক্�তচা েচায়ক বীজ সংগ্য়হর পর তৃতীে শ্দয়ন বীজ লচাগচায়নচা হয়ল। 
এরপর আয়স্ত আয়স্ত তচা অয়নকিচাই কয়� রচাে। রশ্দ এক সপ্তচায়হর �য়ধ্ বীজ লচাগচায়নচা রচাে তয়ব রদখচা রচাে ২০-২৫ শ্দয়নর �য়ধ্ 
বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� হে নচা, অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ত ৩২-৪২ শ্দন স�ে রলয়গ রচাে। 

বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচার জন্ প্েয়� বীজতলচা নতশ্র করয়ত হে। বীজতলচার জন্ এ�ন জচােগচা শ্নব্যচািন করয়ত হে ররখচায়ন 
জল দচাঁিচাে নচা এবং �চাশ্ি ঝুরঝুয়র। �চাশ্িয়ত ররন রকচানও গচায়ের শ্িকি বচা কচাঁকর নচা েচায়ক। এজন্ �চাশ্ি খুব িচাল কয়র রবয়ে 
শ্নয়ত হে। ১ শ্�িচার িওিচা, ১৫ রসশ্� উঁিু ও সুশ্বধচা�ত নদয়ঘ্যর বীজতলচা নতশ্র কয়র তচার �য়ধ্ রগচাবর বচা আবজ্যনচা সচার, বচাশ্ল ও 
�চাশ্ি ২:১:১ অনুপচায়ত শ্�শ্িয়ে সচাশ্রয়ত বীজ বুনয়ত হে। 

ররচাগয়পচাকচা দ�য়নর জন্ বীজ রবচানচার আয়গ বীজতলচার �চাশ্ি রিচাধন করচা হয়ল সুস্ িচারচা নতশ্র করচা রচাে। য়র রকচানও েরিচাকনচািক 
ও ররচাগয়পচাকচা দ�য়নর ওষুধ শ্নয়দ্যি অনুরচােী পশ্র�চাণ �য়তচা জয়ল গুয়ল �চাশ্িয়ত রপ্ কয়র �চাশ্ি রিচাধন করচা রচাে। অশ্তশ্রক্ত সতক্যতচা 
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শ্হয়সয়ব বীজও  রকচানও েরিচাক প্শ্তয়রচাধক ওষুয়ধ শ্�শ্িয়ে রিচাধন করচা 
উশ্িত। বীজ ও বীজতলচার �চাশ্ি রিচাধন করচার পর ২০ রসশ্� সচাশ্রর দূরয়ত্ব 
১০ রসশ্� পরপর বীজ প্চাে ২.৫ রসশ্� গিীয়র বপন কয়র হচালকচািচায়ব �চাশ্ি 
শ্দয়ে রঢয়ক শ্দয়ত হে। লক্্ রচাখয়ত হে বীজতলচাে �চাশ্ির আদ্্যতচা ররন বজচাে 
েচায়ক। কশ্ি পচাতচা ররন অশ্তশ্রক্ত ররচাদ-বৃশ্ষ্টয়ত নষ্ট নচা হে তচারজন্ বীজতলচাে 
কৃশ্রি� েচাউশ্নর ব্বস্চা করচা প্য়েচাজন। গচাে ররন েচাউশ্নর িচাঁক শ্দয়ে 
প্য়েচাজনীে আয়লচা-বচাতচাস পচাে রস শ্দয়কও রখেচাল রচাখয়ত হয়ব। গচাে সবল 
হয়ল আয়স্ত আয়স্ত েচাউশ্ন সশ্রয়ে শ্দয়ত হে। িচার রেয়ক েে �চায়সর �য়ধ্ 
িচারচাগচাে জশ্�য়ত লচাগচায়নচার উপরুক্ত হে। এই স�ে িচারচাগচাে তুয়ল জশ্�য়ত 
লচাগচায়নচা রচাে। বীজতলচাে িচারচা নতশ্র নচা কয়র ৩০ রসশ্� নদঘ্য X ১৫ রসশ্� 
প্স্ শ্বশ্িষ্ট পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গ �চাশ্ি শ্�শ্রণ িয়রও সরচাসশ্র বীজ বুয়ন িচারচা 
নতশ্র করচা রচাে। 

দচারশ্িশ্ন িচায়ষর জন্ পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ সূয়র্যর আয়লচা েচায়ক এবং জল শ্নষ্চািয়নর 
িচাল ব্বস্চা রয়েয়ে এ�ন জশ্�ই শ্নব্যচািন করচা উশ্িত। উঁিু জশ্� বচা রেচাি রেচাি পচাহচায়ির ঢচায়লও দচারশ্িশ্ন িচাষ করচা রচাে। জশ্� 
শ্নব্যচািয়নর পর প্েয়� জঙ্গল পশ্রষ্চার কয়র সচাশ্র রেয়ক সচাশ্র ৩ শ্�িচার ও গচাে রেয়ক গচাে ৩ শ্�িচার, এ�ন দূরত্ব বজচাে ররয়খ ৫০ 
রসশ্� দীঘ্য, ৫০ রসশ্� িওিচা ও ৫০ রসশ্� গিীর গত্য কয়র গয়ত্যর �চাশ্ির সয়ঙ্গ কয়ম্পচাস্ট বচা রগচাবর সচার শ্�শ্িয়ে গত্য িশ্ত্য কয়র 
ররয়খ রদওেচা হে। এরপর র�ৌসু�ী বৃশ্ষ্টর সুয়রচাগ শ্নয়ে বচাংলচার আষচাঢ়-শ্রচাবণ �চায়স দচারশ্িশ্নর িচারচা গয়ত্য লচাগচায়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর 
পর গয়ত্যর িচারশ্দয়ক কৃশ্রি� েচাউশ্নর ব্বস্চা করয়ল িচারচা তচািচাতচাশ্ি বি হে। য়কচানও রকচানও অঞ্য়ল বীজতলচাে বীজ বপন কয়র 
িচারচা নতশ্র নচা কয়র সরচাসশ্র জশ্�য়ত গয়ত্যর �য়ধ্ বীজ বপন করচা হে। 

পশ্রির্যচা –

�চাশ্ির উব্যরতচা শ্বিচার কয়র দচারশ্িশ্ন গচায়ে সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। সচাধচারণত প্ে� বের প্শ্ত গচায়ে ২০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ১৮ 
গ্চা� িসিরচাস ও ২৫ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ করচা হে। সচায়রর �চারিচা ধীয়র ধীয়র বৃশ্দ্ধ কয়র ১০ বের ও তচার পয়র গচাে প্শ্ত ২০০ 
গ্চা� প্য়েচাগ করচা হে। তবিচাখ-তজ্ষ্ �চায়স প্ে�বচার এবং িচাদ্-আশ্শ্ন �চায়স শ্বেতীেবচার। দচারশ্িশ্ন গচায়ের বেস ও জশ্�র পশ্র�চাণ 
অনুরচােী ইউশ্রেচা, সুপচার িসয়িি বচা রক িসয়িি, শ্�উশ্রয়েি অি পিচাি প্িৃশ্ত সচার শ্নধ্যচাশ্রত হচায়র প্য়েচাগ করয়ত হে। 

দচারশ্িশ্ন গচাে প্শ্তকূল আবহচাওেচা সহ্ করয়ত সক্�। িচারচা লচাগচায়নচার পর প্ে� ২ বের রত্ন ও পশ্রির্যচার �য়ধ্ প্ধচান হল, গচায়ের 
রগচািচার আগচােচা পশ্রষ্চার রচাখচা। এই দু’বেয়র ৩-৪বচার আগচােচা পশ্রষ্চার করয়ত হে। তৃতীে বের রেয়ক বেয়র ১০-১৫ রসশ্� �চাশ্ির 
উপর প্ধচান কচাডে রকয়ি �চাশ্ি িচাপচা রদওেচা হে। 

গচাে কচািচার স�ে লক্্ রচাখচা দরকচার, য়রন প্য়ত্ক গচায়ের রগচািচাে পচাতচা সয়�ত ১শ্ি পচাশ্্যিচাখচা �চাশ্ির উপর েচায়ক। তচা নচা হয়ল 
গচাে �য়র রচাওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক। এেচািচা প্ধচান কচাডে সচাবধচায়ন কচািয়ত হে। কখনই ররন গচায়ের রগচািচা অরেচা আঘচায়ত শ্িয়র বচা 
রিয়ি নচা রচাে। কচািচা অংয়ি অবি্ই বয়দ্যচা �ল� (১০০গ্চা� কপচার সচালয়িি: ১০০ গ্চা� িুন: ১ শ্লিচার জল) লচাশ্গয়ে শ্দয়ত হে। 
গচায়ের প্ধচান কচাডে রকয়ি �চাশ্ি িচাপচা রদওেচার িয়ল রগচািচা রেয়ক অয়নক িচাখচা-কচাডে রবশ্রয়ে আয়স। এর �য়ধ্ রেয়ক রসচাজচা, সবল, 
পুষ্ট ৪-৬শ্ি িচাখচা-কচাডেয়ক আরও ২ বের বচািয়ত রদওেচা হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

দচারশ্িশ্ন গচায়ের রগচািচা রেয়ক শ্নগ্যত িচাখচা-কচাডেগুশ্ল রখন ১-১.২৫ শ্�িচার লম্বচা ও ১.৫ রসশ্� র�চািচা হে তখন িসল অে্যচাৎ দচারশ্িশ্নর 
েচাল সংগ্হ করয়ত হে। এই স�ে গচায়ের নতুন কশ্ি লচাল রয়ঙর পচাতচা সবুজচাি হয়ে রচাে। এই অবস্চাে কচায়ডের বচাকয়লর শ্নয়ি রস 
প্িুর পশ্র�চায়ণ েচাকচাে কচাডে রেয়ক েচাল েচািচায়নচা সহজ হে। িচাখচা-কচাডে কচািচার আয়গ ২-৪ শ্ি গচাে পরীক্চা�ূলকিচায়ব রকয়ি রদয়খ 
রনওেচা দরকচার, য়র েচাল সহয়জ েচািচায়নচা রচায়চ্ছ শ্কনচা।

প্ে� বের সংগৃহীত েচায়লর গুণগত �চান রবশ্ি িচাল হে নচা। তয়ব পরবত্যী বেরগুশ্লয়ত িচাল �চায়নর দচারশ্িশ্ন পচাওেচা রচাে। িচাখচা-কচাডে 
কচািচার পর েচাল েচািচায়নচার জন্ তচা আঁশ্ি রবঁয়ধ ঘয়র শ্নয়ে আসচা হে। সচাধচারণত গচায়ের �ধ্বত্যী িচাখচা-কচাডে রেয়ক উন্নত �চায়নর 
দচারশ্িশ্ন পচাওেচা রচাে। বচােচাই করচা িচাখচা-কচাডে রকয়ি রনওেচার পর গচায়ের রগচািচা রেয়ক পশ্রত্ক্ত িচাখচাপ্িচাখচা রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র 
প্শ্তশ্ি গচায়ের রগচািচাে িচারপচাি রেয়ক রগচালচাকচায়র �চাশ্ি তুয়ল শ্দয়ত হয়ব। শ্ঠক �য়তচা পশ্রির্যচা করচা হয়ল প্শ্ত বের নতুন িচাখচা-কচাডে 
রবর হয়ব এবং ৮ বেয়রর �চােচাে সয়ব্যচাচ্চ সংখ্চা পচাওেচা রচায়ব। 

দচারশ্িশ্নর েচাল সংগ্হ করচা রবি কশ্ঠন। এই কচায়জর জন্ দক্ শ্রশ্�য়কর প্য়েচাজন হে। েচাল সংগ্য়হর জন্ শ্বয়িষ এক ধরয়নর 
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েুশ্র ব্বহচার করচা হে। এই েুশ্রর �চােচার শ্দকিচা রগচালচাকচার ও সচা�য়নর ধচারচায়লচা 
অংয়ি একশ্ি রেচাি খচাঁজ েচাকচাে সহয়জ েচালগুশ্লয়ক কচাডে রেয়ক আলচাদচা করচা রচাে। 
গচাে রেয়ক সংগ্হ করচা িচাখচা-কচাডেগুশ্লর পচায়ির ও আগচার পচাতচা, কুঁশ্ি সব েচাশ্িয়ে 
েচায়লর বচাইয়রর খসখয়স ত্বক প্েয়� হচালকচািচায়ব রিঁয়ে পশ্রষ্চার কয়র �সৃণ করচা 
হে। এরপর একশ্ি শ্নয়রি রপতয়লর কচাশ্ঠ শ্দয়ে ঘয়ষ আরও �সৃণ করচা হে রচায়ত 
সহয়জ েচাল েচািচায়নচা রচাে। তচারপর েচাল েচািচায়নচার ওই শ্বয়িষ েুশ্র শ্দয়ে  িচাখচা-কচায়ডের 
েচাল ও কচায়ডের কচায়ঠর �চায়ঝ েুশ্রশ্িয়ক ঢুশ্কয়ে উপর রেয়ক নীয়ির শ্দয়ক লম্বচালশ্ম্বিচায়ব 
আয়স্ত আয়স্ত সচাবধচায়ন িচানয়ল সমূ্পণ্য েচাল কচাডে রেয়ক আলচাদচা হয়ে রচাে। েচালগুশ্ল 
এক রচাত ঘয়র শুশ্কয়ে পরপর িচারশ্দন ররচায়দ শুশ্কয়ে শ্নয়ত হে। য়রচায়দ শুকচায়নচার 
স�ে দচারশ্িশ্নর েচাল শুশ্কয়ে রেচাি হয়ে হচালকচা পচালয়কর �য়তচা হয়ে রচাে। য়েচাি রেচাি 
শুকয়নচা দচারশ্িশ্নয়ক অয়পক্চাকৃত বি েচায়লর �য়ধ্ ঢুশ্কয়ে পরপর সচাশ্জয়ে ররয়খ 
সংরক্ণ করচা হে। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত িচারয়ত দচারশ্িশ্নর গি িলন ৪৬০ রকশ্জ।

দচারশ্িশ্ন গচায়ের েচাল বচা বচাকল �িলচা শ্হয়সয়ব খুবই জনশ্প্ে। শ্বয়িষ গন্ ও ঝচাঁয়ঝর 
জন্ শ্বশ্িন্ন ধরয়নর রচান্নচা, �দ নতশ্র, য়কক, শ্বসু্ি ইত্শ্দ নতশ্রর কচারখচানচাে, য়সই 
সয়ঙ্গ িুেয়পস্ট, সচাবচান ইত্চাশ্দ নতশ্র করয়তও দচারশ্িশ্ন ব্বহৃত হে। য়স্পয়ন িয়কচায়লি 
নতশ্র করচার রক্য়রিও দচারশ্িশ্নর গুঁয়িচা ব্বহচার করচা হে। এেচািচাও শ্বশ্িন্ন প্সচাধন 
সচা�গ্ী ও ধূপ নতশ্র করচার রক্য়রিও দচারশ্িশ্ন ব্বহৃত হে। দচারশ্িশ্নর েচাল রেয়ক রর 
রতল নতশ্র হে তচার �য়ধ্ শ্বশ্িন্ন ররচাগ-জীবচাণু নষ্ট করচার ক্�তচা রয়েয়ে। তচাই শ্বশ্িন্ন ররচাগ-জীবচাণু দ�য়ন দচারশ্িশ্ন সহচােক। য়পয়ির 
গডেয়গচায়ল, গ্চাসশ্রেক ইত্চাশ্দয়ত দচারশ্িশ্নর েচায়লর রতল রখয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে।

শ্বশ্িন্ন রদয়ির বচাজচায়র শ্বশ্িন্ন �চায়নর দচারশ্িশ্ন শ্বশ্ক্র হে। আন্তজ্যচাশ্তক �চান শ্নধ্যচারণ প্শ্তষ্চান এবং িচারতীে �চান শ্নধ্যচারণ প্শ্তষ্চান 
দচারশ্িশ্নর েচায়লর নদঘ্য্, প্স্, পুরু ও রচাসচােশ্নক গুণ�চান ইত্শ্দর উপর শ্নি্যর কয়র শ্বশ্িন্ন �চান (রগ্য়ডর) শ্িশ্হ্নত কয়রয়ে।  য়রগুশ্ল 
হল, কুইলস (সব রেয়ক লম্বচা িচাঁজ কয়র েচািচায়নচা দচারশ্িশ্নর েচাল বচাজচায়র কুইলস নচায়� পশ্রশ্িত। এশ্িয়ক সবয়িয়ে উন্নত �চায়নর 
দচারশ্িশ্ন শ্হসচায়ব গণ্ করচা হে। এর েচাল ১ শ্�িচার পর্যন্ত লম্বচা হে), কুইশ্লংস (রগ্ড করচার স�ে বচা এক জচােগচা রেয়ক অন্ জচােগচাে 
শ্নয়ে রচাওেচার স�ে কুইলস রগ্য়ডর দচারশ্িশ্ন অয়নক স�ে রিয়ঙ িুকয়রচা হয়ে রচাে। এই িুকয়রচাগুশ্লয়ক এবং কুইলস রগ্ড বচােচার 
স�ে রর িুকয়রচাগুশ্ল রেয়ক রচাে তচায়ক কুইশ্লংস রগ্য়ড রিলচা হে। এই রগ্য়ডর দচারশ্িশ্নর রচাসচােশ্নক গুণ�চান কুইলয়সর �য়তচা। 
শ্কন্তু নদয়ঘ্য্ রেচাি বয়ল এয়ক শ্বেতীে রশ্রণীর দচারশ্িশ্ন শ্হয়সয়ব গণ্ করচা হে।),

রিদচারইংস (দচারশ্িশ্নর েচায়লর রিতয়রর শ্দয়কর রর হচালকচা খডেগুশ্লয়ক গুচ্ছকচায়র রচাখচা সম্ভব হে নচা বচা কচাঁিচা িচাখচা-কচাডে রেয়ক সংগ্হ 
করচা হে রসগুশ্লয়ক রিদচারইংস রগ্য়ডর দচারশ্িশ্ন শ্হসচায়ব বচাজচারজচাত করচা হে। এগুশ্লয়ক কুইলস বচা কুইশ্লংয়সর �য়তচা স্চািচাশ্বক 
রসচাজচা লম্বচা করচা সম্ভব হে নচা। রশ্দও এর রচাসচােশ্নক গুণগত �চান  কুইলস বচা কুইশ্লংয়সর �য়তচাই। শ্বকৃত আকচায়রর জন্ এয়দরয়ক 
তৃতীে রশ্রণীর দচারশ্িশ্ন বয়ল গণ্ করচা হে।) এবং শ্িপস (এই রশ্রণীর দচারশ্িশ্ন সচাধচারণত র�চািচা কচাডে বচা ডচালপচালচা অেবচা পুরয়নচা 
গচাে রেয়ক সংগ্হ করচা হে। আবচার রর স�স্ত িচাখচা-কচায়ডের েচাল েচািচায়নচা সম্ভব হে নচা রসগুশ্লয়ক িচাশ্ল কয়র রকয়ি বচা শ্পশ্িয়ে 
আলচাদচা করচা হে। এগুশ্লয়কই শ্িপস বলচা হে। এই ধরয়নর দচারশ্িশ্ন খুবই শ্নকৃষ্ট �চায়নর এবং এগুশ্লর িচাল বচাজচারদর পচাওেচা রচাে 
নচা। তয়ব এগুশ্লয়ক গুঁয়িচা কয়র �িলচা শ্হয়সয়ব শ্বশ্ক্র করচা হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

ইশ্ডেেচান ইনশ্স্টশ্িউি অি স্পচাইয়সস শ্রসচাি্য (কচাশ্লকি) দুশ্ি উন্নত জচায়তর দচারশ্িশ্ন নতশ্র কয়রয়েন। এই জচাতগুশ্ল হল, আই. আই. 
এস. আর. নয়িচাশ্রী এবং আই. আই. এস. আর. শ্নত্শ্রী। এেচািচা কচাশ্লকয়ির �িলচা গয়বষণচা রকয়ন্দ্র দচারশ্িশ্নর ২৪২শ্ি শ্বশ্িন্ন ধরয়নর 
জচাত রচাখচা আয়ে। 

তে্সূরি - �িলচা উৎপচাদন প্রুশ্ক্ত ও ঔষশ্ধ গুণ - ডঃ শ্বিূশ্ত িূষণ সরকচার ও ডঃ ি্চা�লী িক্রবত্যী (শ্সশ্নের এয়গ্চানশ্�স্ট, য়স্টি এশ্গ্কচালিচারচাল 
শ্রসচাি্য রস্টিন, অরুনু্তী নগর, শ্রিপুরচা)  
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রেচাি এলচাি ও বি এলচাি
পশ্রিে –

এলচাি গচায়ের শুকয়নচা িল শ্বয়িষ গন্ ও স্চায়দর জন্ �িলচা শ্হয়সয়ব 
ব্বহৃত হে। এলচায়ির আকচার ও িচাশ্রশ্রিক নবশ্িষ্ট্ অনুরচােী শ্বশ্িন্ন 
রশ্রণীয়ত িচাগ করচা হে। 

এলচাি গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Amomum aromaticum বচা 
Aframomum species, Aframomum প্জচাশ্তর অন্তগ্যত এলচাি 
শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। য়র�ন �চাদচাগচাস্চার এলচাি, কচায়�রুন এলচাি, 
রকচারচাশ্র�চা এলচাি, শ্গশ্ন এলচাি ইত্চাশ্দ। Amomum প্জচাশ্তর 
অন্তিু্যক্ত Amomum aromaticum Bengal cardamom 

শ্হয়সয়ব জনশ্প্ে। অন্ একশ্ি প্জচাশ্ত Amomum subulatum িচারতীে বি এলচাি বচা রনপচাল এলচাি নচায়� পশ্রশ্িত। আর একশ্ি 
প্জচাশ্ত Amomum cardamomum রগচাল এলচাি শ্হয়সয়ব পশ্রশ্িত। 

Amomum aromaticum বচা বি এলচািয়ক শ্হশ্ন্য়ত র�চারচাঙ্গ বচা ইলচাইশ্ি, �চারচাঠীয়ত রিলয়ডচাডচা বলচা হে। 

এই বি এলচাি গচাে বীরুৎ রশ্রণীর উশ্দ্দ। উচ্চতচাে ০.৬-০.৯ শ্�িচার লম্বচা হে। এই গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান পূব্যবঙ্গ, আসচা� ও তচার 
পচাশ্্যবত্যী অঞ্ল। বচাংলচা ও আসচায়�র আদ্্য অঞ্য়ল শ্হ�চালয়ের পচাদয়দয়ি প্িুর পশ্র�চায়ণ এই গচাে পচাওেচা রচাে। িল ঝুলন্ত অবস্চাে 
েচায়ক। িয়লর �য়ধ্ প্য়কচাষ্ েচায়ক এবং প্য়কচায়ষ্র রিতর অসংখ্ বীজ েচায়ক। 

Amomum subulatum জচায়তর এলচািয়ক শ্হশ্ন্, পচা্চাশ্ব ও উদু্য িচাষচাে বি ইলচাইশ্ি, তচাশ্�য়ল রপশ্রেচা ইেচালচা�, য়তয়লগুয়ত 
রপড্চায়েলশ্ক, �চালেলয়� শ্পয়রলচা� এবং সংসৃ্ত িচাষচাে বৃহয়দলচা বলচা হে। এই এলচাি পূব্য শ্হ�চালয়ের রনপচাল, বচাংলচা, শ্সশ্ক� ও 
আসচায়�র পচাহচািী ঝণ্যচার ধচায়র রিজচা জচােগচাে জন্চাে এবং িচারয়তর পূব্যচাঞ্য়ল এই এলচাি একশ্ি গুরুত্বপূণ্য �িলচা। এই এলচায়ির 
িল গচাঢ় বচা কচালয়ি বচাদচা�ী রয়ঙর আেতচাকচার, ৩শ্ি শ্নয়রি প্য়কচাষ্ রুক্ত হে। প্শ্তশ্ি প্য়কচায়ষ্ অসংখ্ বীজ েচায়ক। বীজ আঠচাঁয়লচা 
ও শ্�শ্ষ্ট িচাঁসরুক্ত হে। 

রেচাি এলচায়ির শ্বজ্চানসম্ত Elettaria cardamomum, এশ্ি Zingiberaceae পশ্রবচায়রর অন্তিু্যক্ত। শ্হশ্ন্য়ত বলচা হে রেচািচা 
ইলচাইশ্ি, গুজরচাঠীয়ত ইলচাইশ্ি, �চারচাঠীয়ত রিলশ্ি, ওশ্িেচাে অ্চালচাইশ্ি, তচাশ্�য়ল ইলচাক্চাই, য়তয়লগুয়ত ইলচাক্চাআই, কন্নয়ি  এলচাশ্ক্, 
�চালেলয়�  ইলচােচাশ্র,  সংসৃ্য়ত ইলচা এবং বচাংলচা িচাষচাে এয়ক রেচাি এলচাি বলচা হে। 

রেচাি এলচাি উৎপচাদনকচারী রদিগুশ্লর �য়ধ্ িচারত, শ্রীলঙ্কচা, গুয়েয়ত�চালচা ও েচাইল্চাডে, এই িচারশ্ি রদি হল উয়লেখয়রচাগ্। িচারয়তর 
প্ধচান এলচাি উৎপচাদনকচারী রচাজ্গুশ্ল হল, য়করচালচা (িচাষ হে ৫৮.৮২% জশ্�য়ত, উৎপচাদন হে ৬৯.৯৮%), কণ্যচািক  (িচাষ ৩৩.৭৫% 
জশ্�য়ত, উৎপচাদন ২২.৯৭%) এবং তচাশ্�লনচািু (িচাষ হে ৭.৪৩% জশ্�য়ত, উৎপচাদন ৭.১১%)।

এই এলচাি গচাে বহুবষ্যজীবী বীরুৎ রশ্রণীর উশ্দ্দ। উচ্চতচাে ২-৫ শ্�িচার লম্বচা। আসল কচাডে �চাশ্ির শ্নয়ির রচাইয়জচা�। এই �ৃদ্গত 
কচাডে বহু িচাখচাপ্িচাখচা শ্বশ্িষ্ট এবং এই গ্শ্ন্কচাডে রেয়ক বহু পচাতচারুক্ত খচািচা বচােবীে কচাডে রবর হে। পচাতচা ঘন সবুজ, িলেচাকচার, 
দীঘ্যচাগ্। পরি�ূল কচাডেয়বশ্ষ্টত ও পরিচাবরণ রুক্ত। পরিশ্বন্চাস একচান্তর। শ্বে-সচাশ্র শ্বন্চাস। িুল স্বন্্চা (self sterile)। লম্বচা পুষ্প�্রী 
রসচাজচা �ূল িচাডেচার রেয়ক রবর হে এবং এর�য়ধ্ িুলগুশ্ল সচাজচায়নচা েচায়ক। িুল সচাধচারণত এশ্প্ল �চায়স রিচায়ি। পুষ্প�্রী জচানুেচাশ্র 
�চায়সই রদখচা রচাে। জুলচাই-অগচাস্ট �চাস অবশ্ধ িুল রিচায়ি। অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চাস রেয়ক িল পচাকয়ত শুরু কয়র এবং শ্ডয়সম্বর-
জচানুেচাশ্র �চাস পর্যন্ত স�ে রনে। িল শ্ঘয়ে সচাদচা রয়ঙর আেতকচার, শ্ডম্বচাকচার, শ্নয়রি, ক্চাপসুয়লর ন্চাে। িলত্বক আঁিরুক্ত কচাগয়জর 
�য়তচা। বীজ এক একশ্ি প্য়কচায়ষ্ একসয়ঙ্গ রলয়গ েচায়ক। প্শ্তশ্ি বীজ হচালকচা লচালয়ি বচাদচা�ী রয়ঙর। বীজত্বক পচাতলচা শ্ঝশ্লের �য়তচা 
এশ্রল শ্দয়ে ঢচাকচা েচায়ক।  

এলচাি প্ধচানত গ্ীষ্ম �ডেয়লর িসল। স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ৬০০-১৫০০ শ্�িচার উচ্চতচাে, য়রখচানকচার আবহচাওেচা উষ্ণ-আদ্্য, বৃশ্ষ্টপচাত 
স�চানিচায়ব হে, য়ত�ন অঞ্য়লর শ্িরহশ্রৎ অরয়ণ্ িচাল িচাষ হে। এলচাি গচাে অশ্তশ্রক্ত বচাতচাস বচা খরচাে খুবই সংয়বদনিীল, অশ্তশ্রক্ত 
জল বচা আদ্্যতচাও স�চান ক্শ্তকচারক। এলচায়ির িচাষ িচাল হে পচাহচায়ির ঢচালু খচাঁয়জ, য়রখচায়ন জল শ্নকচায়ির ব্বস্চা আয়ে। উব্যর 
শ্হউ�চাস স�ৃদ্ধ রদচাঁেচাি ও লচাল কচাঁকুয়ি �চাশ্িয়ত অল্প েচােচারুক্ত জচােগচাে িচাষ িচাল হে। এলচাি িচাষ কী পদ্ধশ্তয়ত হয়ব তচা শ্নি্যর কয়র 
জচােগচা ও অঞ্য়লর উপর।
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ বচা গ্শ্ন্কচায়ডের অংি রেয়ক এলচায়ির বংিশ্বস্তচার হে। অঙ্গজ 
জনয়নর �চাধ্য়� এলচাি িচাষ করয়ল গ্শ্ন্কচাডে (rhizomes) শ্নব্যচািন 
কয়র এ�নিচায়ব রেচাি রেচাি িুকয়রচা করচা হে রচায়ত প্শ্তশ্ি খয়ডে একশ্ি 
পুরয়নচা এবং একশ্ি নতুন পলেব েচায়ক। এই পদ্ধশ্ত খুবই সহজ। এরপর 
�ূল জশ্�য়ত িচাষ শ্দয়ে ৪-৫ শ্�িচার দূয়র দূয়র গত্য কয়র প্শ্তশ্ি গয়ত্য 
একশ্ি কয়র খডে লচাশ্গয়ে শ্দয়ত হে। গয়ত্যর �চাশ্ির �য়ধ্ পশ্র�চাণ�ত 
রগচাবর ও আবজ্যনচা সচার শ্দয়ে িচাল কয়র শ্�শ্িয়ে শ্নয়ত হয়ব। 

এই পদ্ধশ্তয়ত অয়নকিচা জচােগচা শ্নয়ে বচাগচান করয়ত রগয়ল অসুশ্বধচা 
হে, কচারণ পশ্র�চাণ�ত গ্শ্ন্কচাডে সংগ্হ করচা কশ্ঠন। বি জচােগচা শ্নয়ে 
এলচায়ির বচাগচান করয়ল বীজ রেয়ক িচারচা কয়র িচারচা লচাশ্গয়ে িচাষ করচা 
উশ্িত। এয়ক্য়রি শ্বয়িষ ধরয়নর বীজতলচা নতশ্র করয়ত হয়ব। িচারচা 
নতশ্র হয়ল আবচার বীজতলচাে লচাশ্গয়ে পয়র �ূল জশ্�য়ত লচাগচায়ত হয়ব।

উব্যর �চাশ্িরুক্ত জশ্�, য়রখচায়ন প্য়েচাজয়ন েচােচার ব্বস্চা করচা রচায়ব এবং জল রসয়ির ব্বস্চা আয়ে এ�ন জশ্�য়ত বীজতলচা নতশ্র করয়ত 
হয়ব। ০.৯-১.২ শ্�িচার িওিচা ও সুশ্বধচা�ত নদয়ঘ্য্র এবং �চাশ্ি রেয়ক ১০-১৫ রসশ্� উঁিু বীজতলচা নতশ্র করয়ত হয়ব। এরপর বীজতলচাে 
বীজ েশ্িয়ে হচালকচািচায়ব �চাশ্ি শ্দয়ে বীজ রঢয়ক শ্দয়ত হয়ব।

রবচানচার স�ে শ্নি্যর কয়র জচােগচার উপর। অগচাস্ট-অয়ক্টচাবর �চাস �শ্হিূয়র ও রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চাস �চাদ্চায়জর জন্। য়দখচা রগয়ে, 
রসয়টেম্বয়র বীজ রবচানচা হয়ল িচাল বৃশ্দ্ধ হে ও পয়রর বের অগচাস্ট �চায়সই জশ্�য়ত লচাগচায়নচার উপরুক্ত উচ্চতচা, অে্যচাৎ ৪৫ রসশ্� লম্বচা 
হয়ে রচাে। অন্ স�ে বীজ রবচানচা হয়ল ররচাপয়ণর উপরুক্ত িচারচা নতশ্র করয়ত রদি বের রলয়গ রচাে। ৫ বেয়রর উপর বেস হয়েয়ে, 
সুস্-সবল ররচাগ�ুক্ত গচাে রচার িলনও িচাল, তচার পচাকচা িল সংগ্হ কয়র িয়লর রেয়ক বীজ রবর কয়র জয়ল িচাল কয়র ধুয়ে সয়ঙ্গ 
সয়ঙ্গ বীজতলচাে রিলচা উশ্িত। িচারচা তুয়ল আবচার বীজতলচাে ১৫-৩০ রসশ্� দূয়র সচাশ্রয়ত লচাগচায়নচা হে। সচাধচারণত প্ে�বচার বীজ 
রবচানচার ৪-৬ �চায়স আবচার বীজতলচাে লচাগচায়নচা হে। িচারচার বেস দুই রেয়ক আিচাই বের হয়ল �ূল জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হে। �ূল জশ্�য়ত 
জঙ্গল রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র িচারচা লচাগচায়নচা হে। য়বশ্িরিচাগ অঞ্য়ল কশ্ি, রচাবচার ইত্চাশ্দ বচাগচায়নই এলচায়ির িচারচা লচাগচায়নচা হে। িচারচা 
লচাগচায়নচার পর েচােচার ব্বস্চা করচা খুবই জরুশ্র।

এলচাি িচায়ষ �চাশ্িয়ত নজবসচায়রর িচাশ্হদচা অত্ন্ত রবশ্ি। এইজন্ গচায়ে প্িুর পশ্র�চায়ণ নজবসচার শ্দয়ত হে। এেচািচা রচাসচােশ্নক সচার 
শ্হসচায়ব রহক্টর প্শ্ত ৪৫-৬৭ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ৩৪-৪৫ রকশ্জ সুপচার িসয়িি, ৩৪৫ রকশ্জ পিচাি সচায়রর প্য়েচাজন হে।

পশ্রির্যচা –

শ্নেশ্�ত আগচােচা দ�ন, পুরয়নচা ও �য়র রচাওেচা কচাডে পশ্রষ্চার করচা, গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি রঢয়ক রদওেচা, আদ্্যতচা রক্চার জন্ েচােচা 
শ্নে্রিণ করচা এবং �য়র রচাওেচা গচাে তুয়ল নতুন গচাে লচাগচায়নচা ইত্চাশ্দ পশ্রির্যচার প্ধচান  কচাজ। প্ে� কয়েক বের ঘনঘন আগচােচা 
দ�ন করয়ত হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

িচারচা লচাগচায়নচার ৩ বেয়রর �চােচাে গচায়ে িল ধরয়ত শুরু কয়র। শ্কন্তু এই স�ে িয়লর আকচার খুবই রেচাি হে। িচাল িসল পচাওেচা 
রচাে ১০-১৫ বেয়রর �চােচাে। িল ধরয়ল প্শ্ত ৩০-৪০ শ্দন অন্তর অন্তর িসল সংগ্হ করচা উশ্িত। িল পুয়রচাপুশ্র রপয়ক রগয়ল িল 
রিয়ি ররয়ত পচায়র এবং শুশ্কয়ে রগয়ল রং িচাল হে নচা। এইজন্ সশ্ঠক স�য়ে িল সংগ্হ করয়ত হয়ব। িল শ্বশ্িন্নিচায়ব শুকয়নচা 
করচা হে। য়রখচায়ন অয়নক িল সংগৃহীত হে, য়সখচায়ন একশ্ি শ্বয়িষ ঘয়র িল শুকয়নচা করচা হে।  অল্প িল সংগ্হ হয়ল র�য়ঝ ও 
�চাদুয়র শ্বশ্েয়ে শুকচায়নচা হে। গর� ঘয়র শুকচায়নচা হয়ল রসই ঘয়র বচাইয়র রেয়ক িুশ্লের �চাধ্য়� গর� হচাওেচা রঢচাকচায়নচা হে। সচাধচারণত 
ইি বচা পচােয়রর রদওেচাল রগঁয়ে ঘর নতশ্র করচা হে। ঘয়রর রিতর লম্বচা ররে সচাজচায়নচা েচায়ক। এই ররেয়ত এলচাি সচাশ্জয়ে খুব সতক্যতচার 
সচাহচায়র্ রিচাকচায়নচা হে। এলচায়ির গি িলন প্চাে ৪৫০ রকশ্জ রহক্টর প্শ্ত।

জচােগচা ও িয়লর বেয়সর উপর বীয়জর উপচাদচান শ্নি্যর কয়র। িতচাংয়ির শ্হসচায়ব বীয়জর উপচাদচায়ন ৭-১০% আদ্্যতচা, ৫.৫-১০.৫% 
উবেচােী রতল, ৬.৭-১২.৮% তন্তু, ৭.০-১৪.০% য়প্চাশ্িন, ৩৯.০-৪৯.৯% িক্যরচা, ০.৩% ক্চালশ্সেচা�, ০.২১% িসিরচাস, ০.০১% 
রসচাশ্ডেচা�, ১.২% পিচাশ্সেচা�, য়লচাহচা েচািচাও শ্িিচাশ্�ন B1, B2, A, C ও শ্নেচাশ্সন পচাওেচা রচাে। 

এলচায়ির প্ধচান ব্বহচার �িলচা শ্হয়সয়ব। কচাশ্র পচাউডচার, �চাংস, শ্�শ্ষ্ট, পচায়েস, য়পচালচাও ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন ধরয়নর খচাবচার নতশ্রয়ত 
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এলচায়ির ব্বহচার জনশ্প্ে। আিচার, িচািশ্ন প্িৃশ্তয়ত ও �দ জচাতীে পচানীে 
নতশ্রয়ত এলচায়ির রতল রদওেচা হে। য়কচাষ্বদ্ধতচাে, হঠচাৎ হচাই তুলয়ল, হচাসয়ল 
বচা িচারী শ্জশ্নস তুলয়ত রগয়ল শ্িরচাে িচান পিয়ল বচা িরীয়রর রকচানও জচােগচাে 
র্রিণচা হয়ল ২শ্ি বি এলচাি রবয়ি ২০০ শ্�শ্লশ্লিচার গর� জয়ল গুয়ল রেঁয়ক শ্নয়ে 
পশ্রষ্চার জল ঈষৎ উষ্ণ অবস্চাে রখয়ল উপকচার পচাওেচা রচাে। 

গচায়ের দুগ্যন্ দূর করয়ত ও িুলকচাশ্ন সচারচায়ত বি এলচাি বচািচা গচায়ে র�য়খ স্চান 
করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। বলকচারক শ্হসচায়ব ও পচাকস্লীর বচােুনচািক 
ওষুধরূয়প এয়ক ব্বহচার করচা হে। এেচািচাও বি এলচাি শ্নেশ্�ত রখয়ল পশ্রপচাক 
িশ্ক্ত বৃশ্দ্ধ পচাে, দচাঁয়তর �চাশ্ি িক্ত কয়র, বশ্�িচাব কচাশ্ি ও শ্িরপীিচা, শ্চাসকষ্ট 
ইত্চাশ্দ িচারীশ্রক স�স্চা উপিয়� কচাজ রদে। 

রেচাি এলচাি শ্নেশ্�ত রখয়ল �ুখ ও ঘচায়�র দুগ্যন্ দূর হে। �য়ন প্িুলেতচা আয়স। 
হৃৎশ্পডে সবল হে। শ্চাসকষ্ট, কচাশ্ি, অি্য, বচােুজশ্নত রপয়ির র্রিণচা সচারচায়ত 
সচাহচার্ কয়র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

এলচায়ির কয়েকশ্ি উন্নত জচাত হল, �চালচাবচার, �হীিূন, শ্সয়লচান, �ুনয়জরচাবচাদ, বীজচাপুর, নদন, �ুশ্দশ্গ্-১, শ্প.শ্ড. -১, শ্স. শ্স. এস.-১, 
আই. শ্স. আর. আই.-১,  আই. শ্স. আর. আই.-২। িচারয়তর প্ধচান পচাঁিশ্ি �িলচার �য়ধ্ রেচাি এলচায়ির স্চান শ্বেতীে। য়গচাল�শ্রিয়ক 
রর�ন �িলচার রচাজচা বলচা হে, য়ত�শ্ন রেচাি এলচািয়ক বলচা হে �িলচার রচাশ্ন। এই এলচাি পৃশ্েবীর দচা�ী �িলচার �য়ধ্ অন্ত�।

তে্সূরি - �িলচা উৎপচাদন প্রুশ্ক্ত ও ঔষশ্ধ গুণ - ডঃ শ্বিূশ্ত িূষণ সরকচার ও ডঃ ি্চা�লী িক্রবত্যী (শ্সশ্নের এয়গ্চানশ্�স্ট, য়স্টি এশ্গ্কচালিচারচাল 
শ্রসচাি্য রস্টিন, অরুনু্শ্ত নগর, শ্রিপুরচা)
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লবঙ্গ 
পশ্রিে –

লবঙ্গ গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Eugenia caryophyllus বচা Syzyglum 
aromaticum, এশ্ি Myrtaceae রগচায়রির রেচাি আকচায়রর শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। 

পৃশ্েবীর প্চািীন ও জনশ্প্ে �িলচা শ্হয়সয়ব লবয়ঙ্গর স্চান খুবই গুরুত্বপূণ্য। লবয়ঙ্গর 
আশ্দ বচাসস্চান Moluccas বচা �চালুকু বেীপয়ক (রচা Spice island নচায়�ও 
পশ্রশ্িত) �য়ন করচা হে, রচা এখন পূব্য ইয়ন্চায়নশ্িেচার অন্তিু্যক্ত। প্চািীন ইশ্তহচাস 
রেয়ক জচানচা রচাে রর, লবঙ্গ গচাে রিীস্টপূব্য ২০০-২০৬ িতচাব্ীয়ত রখন হূণ 
সচাম্রচায়জ্র প্শ্তপশ্তি শ্েল রসই স�ে শ্িন রদয়ি আয়স। পয়র ধীয়র ধীয়র পৃশ্েবীর 
শ্বশ্িন্ন রদয়ি লবয়ঙ্গর িচাষ ব্চাপকহচায়র শুরু হে। ইউয়রচায়প ১২৬৫ রিীস্টচায়ব্ 
প্ে� লবয়ঙ্গর িচাষ শুরু হে। ১৬০০ রিীস্টচায়ব্ পতু্যগীজরচা রখন ইয়ন্চায়নশ্িেচার 
পূব্যচাঞ্য়ল Moluccas বচা Maluku বেীপ আশ্বষ্চার কয়র তখন লবয়ঙ্গর আশ্দ 
জন্স্চান সম্পয়ক্য নতুন তে্ সচা�য়ন আয়স। ১৭৭০ রিীস্টচায়ব্ ফ্চায়ন্সর গিন্যর 
শ্পেচারী রপচাডয়র ডচাি আইল্চাডে রেয়ক �শ্রিচাস বেীয়প গচায়ের িচারচা শ্নয়ে আসয়ত 
সক্� হন এবং  �শ্রিচায়স লবয়ঙ্গর িচাষ শুরু হে। য়সখচান রেয়ক জচাশ্্বচায়র এর 
িচাষ েশ্িয়ে পয়ি।  ১৮০০ রিীস্টচায়ব্ ইস্ট ইশ্ডেেচা রকচাম্পচানীর �চাধ্য়� িচারতবয়ষ্য 

প্ে� লবয়ঙ্গর প্য়বি ঘয়ি। এখন শ্বয়শ্র প্ধচান লবঙ্গ উৎপচাদনকচারী রদয়ির �য়ধ্ জচাশ্্বচার অন্ত�। য়সই কচারয়ণ লবঙ্গয়ক 
জচাশ্্বচারও বলচা হে। িচারয়তর নীলশ্গশ্র পব্যত, তচাশ্�লনচািুর কন্চাকু�চাশ্রকচা, য়করচালচার রকচাট্চােচা� ও কুইলয়ন প্চাে ২০০ একর 
জশ্�য়ত লবয়ঙ্গর িচাষ হে।

িরচাশ্স িচাষচাে Clow িয়ব্র অে্য রপয়রক (বচা Nail)। শুকয়নচা লবয়ঙ্গর আকৃশ্ত অয়নকিচা রপয়রয়কর �য়তচা বয়ল এই Clove িয়ব্র 
উৎপশ্তি। ইংয়রশ্জ িচাষচাে লবঙ্গয়ক Cloves বয়ল। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন িচাষচাে লবয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন নচা� রয়েয়ে। শ্হশ্ন্য়ত লবঙ্গ, লঙ, বচাংলচাে 
লবঙ্গ, গুজরচাশ্ঠয়ত লিঙ্গ, ওশ্িেচাে লবঙ্গ, পচা্চাশ্বয়ত লঙ, �চারচাঠীয়ত লুিচাঙ্গ, তচাশ্�য়ল শ্করচা�িু, য়তয়লগুয়ত লিচাঙ্গচালু, কন্নয়ি লিঙ্গ, 
�চালচােলয়� গ্চামু্ভ এবং সংসৃ্য়তও এই �িলচাশ্ি লিঙ্গ নচায়� পশ্রশ্িত।

লবঙ্গ গচাে আকচায়র রেচাি, শ্িরহশ্রৎ। গচােশ্ি লম্বচাে ১২-১৫ শ্�িচার হে এবং রেচাি অবস্চাে রকচায়ণর আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক। আয়স্ত আয়স্ত 
বি হয়ল গচােশ্ি নলচাকৃশ্তর হয়ে রচাে। গচাে খুব ঘন হে, এজন্ গচায়ের নীয়ির শ্দয়কর িচাখচা �য়র রচাে বচা নীয়ির শ্দয়ক িচাল লবঙ্গ 
উৎপন্ন হে নচা। পচাতচা সরল, িকিয়ক ও গন্রুক্ত। পুষ্পশ্বন্চাস �্রী প্িচাখচার আগচাে েচায়ক। িুল উিশ্লঙ্গ, রসচায়লচা, বৃশ্তিরুক্ত 
(Hypanthum)। রচার িচারশ্দয়ক পচাপশ্িগুশ্ল সচাজচায়নচা েচায়ক। বৃশ্তি নলচাকৃশ্তর। লবঙ্গ প্কৃতপয়ক্ িুয়লর কুঁশ্ি এবং অয়নকিচা নয়খর 
�য়তচা রদখয়ত। একশ্ি কুঁশ্ি পুষ্পবৃন্ত, ৪শ্ি শ্রিিুজচাকৃশ্তর বৃত্চাংি, ৪শ্ি গচাঢ় লচাল রয়ঙর অশ্বকশ্িত পচাপশ্ি, অসংখ্ পুংয়কির ও 
একশ্ি রকন্দ্রীে স্তম্ভচাকচার গি্যদডে শ্নয়ে নতশ্র। কুঁশ্ি রেয়ক িুল িুয়ি রগয়ল পরচাগসংয়রচায়গর িয়ল িল হে। িল ডু্প প্কৃশ্তর। লম্বচাে 
২.৫ রসশ্� এবং িওিচাে ১ রসশ্� হে। এই িলয়ক লবয়ঙ্গর জননী (বচা Mother of cloves) বলচা হে। বীজ নর�, আেতচাকচার, 
একশ্দয়ক বচাঁকচায়নচা েচায়ক।

লবঙ্গ িচায়ষর জন্ আদ্্য-উষ্ণ জলবচােু দরকচার। স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ৮০০-৯০০ শ্�িচার উঁিু জচােগচাে ও রর স�স্ত জচােগচার গি বৃশ্ষ্টপচাত 
১৫০-২৫০ রসশ্� হে রসখচায়ন লবঙ্গ িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। ২৪-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা লবঙ্গ িচায়ষর উপরুক্ত। তজব পদচায়ে্য 
পশ্রপূণ্য রদচােচাঁি বচা কচালয়ি রদচােচাঁি �চাশ্িয়ত লবয়ঙ্গর িচাষ িচাল হে। প্খর সূয়র্যর আয়লচাে বচা সমূ্পণ্য েচােচাে লবয়ঙ্গর িচাষ িচাল হে 
নচা।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

অঙ্গজ জনয়নর �চাধ্য়� লবয়ঙ্গর িচারচা নতশ্র করচা খুবই কশ্ঠন। বহুবচার রিষ্টচা করচা হয়লও, তচা কখনই সিলতচা পচােশ্ন। এজন্ লবঙ্গ 
গচায়ের বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র লবঙ্গ িচাষ করচা হে। শ্নেশ্�ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ িুয়লর কুঁশ্ি হে এ�ন গচােয়ক �চাতৃগচাে (Mother 
plants) শ্হয়সয়ব শ্নব্যচািন কয়র রসই গচাে রেয়ক পচাকচা িল (Mother cloves) সংগ্হ করচা হে। িল সংগ্হ করচার পর িল জয়ল 
শ্িশ্জয়ে রখচাসচা েচাশ্িয়ে বীজ রবর করচা হে। এই বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা হে। সচাধচারণত আদ্্য আবহচাওেচাে বচা বষ্যচাকচায়ল িচারচা 
ররচাপণ করচা উশ্িত। রচায়ত িচারচা ররচাপয়ণর পর তচা অন্তত এক�চাস বৃশ্ষ্ট পচাে। য়�ৌসুশ্� বৃশ্ষ্টর সুয়রচাগ শ্নয়ে র�-জুন �চাস রেয়ক 
আগস্ট-য়সয়টেম্বর �চাস পর্যন্ত লবয়ঙ্গর িচারচা লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র।
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প্েয়� জশ্�র �চাশ্ি গিীরিচায়ব িচাষ শ্দয়ে ১ শ্�িচার িওিচা, সুশ্বধচা�ত নদয়ঘ্যর ও 
১৫ রসশ্� উঁিু বীজতলচা নতশ্র করয়ত হে। িচাল পুষ্ট জলপচাই রয়ঙর বীজ শ্নয়ে 
সচাশ্রয়ত ২.৫ রসশ্� গিীয়র ও ১৫ রসশ্� দূরয়ত্ব পরপর বীজগুশ্ল লচাগচায়ত হয়ব। 
বীজ রবচানচার পর প্ে� শ্দয়ক বীজতলচাে েচােচার ব্বস্চা করচা দরকচার। জশ্�র 
আদ্্যতচার �চারিচা সশ্ঠক রচাখচার জন্ শ্নেশ্�ত হচালকচা রসি রদওেচা প্য়েচাজন। বীজ 
রবচানচার এক রেয়ক রদি বের পর িচারচা �ূল জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। 
শ্িকয়ির �চাশ্ি সয়�ত গচাে তুয়ল �ূল জশ্�য়ত ররচাপণ করচা উশ্িত, রচায়ত গচায়ের 
শ্িকি সমূ্পণ্য সুরশ্ক্ত েচায়ক। 

�ূল জশ্�য়ত সচাশ্র রেয়ক সচাশ্র ও গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব ৬ শ্�িচার রচাখয়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর এক �চাস আয়গ এ�নিচায়ব পরপর 
৬০ রসশ্� গিীর, ৬০ রসশ্� লম্বচা এবং ৬০ রসশ্� িওিচা গত্য করয়ত হয়ব। গয়ত্যর �য়ধ্ রপচািচা�চাশ্ি, আবজ্যনচা সচার ও জশ্�র ওপয়রর 
স্তয়রর �চাশ্ি (Top soil) শ্দয়ে িশ্ত্য করয়ত হয়ব। এরপর এক �চাস পয়র প্শ্তশ্ি গয়ত্য একশ্ি কয়র িচারচা ররচাপণ করয়ত হয়ব। িচারচা 
লচাগচায়নচার পর প্য়েচাজন �য়তচা েচােচার ব্বস্চা করচা দরকচার ও বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল জলয়সয়ির ব্বস্চাও করয়ত হয়ব।

পশ্রির্যচা – 

�ূল জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর ১-১৫ বের পর্যন্ত শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত লবঙ্গ গচায়ে নজব ও রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 
রচাসচােশ্নক সচার শ্হসচায়ব �ূলত নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাি রদওেচা হয়ে েচায়ক। তজবসচার অে্যচাৎ রগচাবর বচা আবজ্যনচা এসব 
সচাধচারণত বেয়রর র�-জুন �চায়স প্য়েচাগ করচা উশ্িত। রচাসচােশ্নক সচার অে্যচাৎ  নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাি সচার দু’িচায়গ িচাগ 
কয়র প্ে� িচাগ র�-জুন �চায়স নজবসচায়রর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে এবং শ্বেতীে িচাগ রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স গচায়ের রগচািচা রেয়ক ১-১.৫ 
শ্�িচার দূয়র ১০-১৫ রসশ্� গিীর বৃতিচাকচার নচালচা কয়র তচার �য়ধ্ প্য়েচাগ কয়র হচালকচািচায়ব �চাশ্ি িচাপচা শ্দয়ে শ্দয়ত হে।

লবঙ্গ বচাগচান প্শ্তষ্চা করচার পর প্ে� অবস্চাে রর অসুশ্বধচা বচা স�স্চা রবশ্ি রদখচা রচাে তচা হল, Imperata cylindrica নচায়�র এক 
ধরয়নর আগচােচা এবং উইয়পচাকচা (Termite)। আগচােচা শ্নে্রিয়ণর জন্ শ্বয়িষ ব্বস্চা গ্হণ করয়ত হে। আগচােচা পশ্রষ্চার করচার স�ে 
সতক্য েচাকয়ত হে রচায়ত গচায়ের শ্িকি আঘচাত নচা পচাে। এই আগচােচা শ্নে্রিয়ণর জন্ আগচােচানচািক ব্বহচার করচা িচাল। প্ে�বচার 
আগচােচানচািক রপ্ করয়ল আবচার রদি রেয়ক দু’�চাস পয়র শ্বেতীে রপ্ করয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচাে।

িচারচা রেয়ক িচাল গচাে হওেচার জন্ লবঙ্গ িচায়ষ প্ে� ২-৩ বের খুবই গুরুত্বপূণ্য। এই স�ে সশ্ঠক রত্ন ও পশ্রির্যচা নচা করয়ল গচায়ের 
ক্শ্ত হয়ত পচায়র। িচারচা লচাগচায়নচার পর প্ে� কয়েক বের প্খর সূর্যচায়লচাক ও দ�কচা হচাওেচা রেয়ক গচােয়ক রক্চা করচার জন্ 
েচােচাদচানকচারী ও হচাওেচা প্শ্তয়রচাধক গচাে লচাশ্গয়ে রদওেচা দরকচার। এই স�ে লম্বচা জচায়তর কলচাগচাে লচাগচায়নচা সবয়িয়ে িচাল। লবয়ঙ্গর 
িচারচা লচাগচায়নচার আয়গই গত্য রেয়ক ২ শ্�িচার দূয়র দূয়র কলচা গচাে লচাগচায়ল লবঙ্গ গচাে রক্চাও করচা রচাে, আবচার লবঙ্গ রতচালচার আয়গ 
বচাগচান রেয়ক বচািশ্ত আয়ের সুয়রচাগও নতশ্র হে। তয়ব শ্বয়িষিচায়ব লক্্ রচাখয়ত হয়ব ররন প্শ্তশ্ি কলচার ঝচায়ি ২-৩শ্ির রবশ্ি গচাে 
নচা েচায়ক। এর রবশ্ি গচাে েচাকয়ল লবঙ্গ িচারচার উপকচায়রর রিয়ে অপকচার রবশ্ি হয়ত পচায়র। কলচা েচািচাও লবয়ঙ্গর বচাগচায়ন েচােচা 
প্দচানকচারী গচাে শ্হয়সয়ব শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা গচাে লচাগচায়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। লক্্ রচাখয়ত হয়ব ররন এই গচােগুয়লচা লবঙ্গ গচাে রেয়ক 
অন্তত ২ শ্�িচার দূরয়ত্ব েচায়ক। লবঙ্গ গচাে বি হয়ল িচারচার রগচািচার িচারপচায়ি অন্তত ১.৫ শ্�িচার ব্চাস রুক্ত জচােগচার আগচােচা পশ্রষ্চার 
রচাখচা দরকচার।

লবঙ্গ গচায়ের ডচালপচালচা েচাঁিয়ত হে নচা। এ�নশ্ক িসল সংগ্হ করচার স�য়েও লক্্ রচাখয়ত হে ডচালপচালচা ররন নচা িচায়ঙ। কচারণ 
ডচালপচালচা িচাঙয়ল রর ক্ত সৃশ্ষ্ট হে রসইখচায়ন গচায়ের ক্শ্তকচারক ররচাগ শ্বয়িষ কয়র ডগচা শুকয়নচা ররচায়গর জীবচাণু এয়স গচায়ের রিতর 
ঢুয়ক ররয়ত পচায়র। িচারচার বেস ৪ বেয়রর রবশ্ি হয়ল বেয়র ২বচার হচালকচািচায়ব �চাশ্ি কুশ্পয়ে গয়ত্যর �চাশ্ি ঝুরঝুয়র করচা দরকচার। 
গচায়ের শুকয়নচা ঝয়র রচাওেচা পচাতচা গচায়ের রগচািচাে পয়ি �চাশ্ির আদ্্যতচা বজচাে রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র। তয়ব দীঘ্যশ্দন বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল বচা 
শুখচা �রশুয়� প্য়েচাজন অনুসচায়র গচায়ের রগচািচাে জলয়সি রদওেচা দরকচার। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত গচাে লচাগচায়নচার ৭-৮ বেয়রর �চােচাে গচায়ে িুয়লর কঁুশ্ি আসয়ত পচায়র। য়কচানও রকচানও রক্য়রি ৪-৫ বেয়রর �য়ধ্ই গচায়ে 
কুঁশ্ি আয়স। তয়ব গচায়ের বেস ২০ বের নচা হয়ল শ্স্শ্তিীল িলন পচাওেচা রচাে নচা। গচাে সুস্ সবল হয়ল এবং সশ্ঠক রত্ন রপয়ল ৫০ 
বের ধয়র িলন পচাওেচা রচাে। অে্যচাৎ গচাে লচাগচায়নচার পর প্চাে ৭০-৮০ বের িসল রতচালচা রচাে। সচাধচারণত রদখচা রচাে রর, প্শ্ত 
বেরই িলন আিচানুরূপ হে নচা। য়দখচা রচাে, প্শ্ত ৪-৫ বের পরপর ১ বের িলন খুব রবশ্ি হে এবং বচাশ্ক বেরগুশ্লয়ত িলন 
�চাঝচাশ্র বচা ক� পচাওেচা রচাে। এেচািচাও পরপর ২ বের িলন কখনই রবশ্ি হে নচা। কচারণ রর বের িলন রবশ্ি হে রস বের িসল 
সংগ্য়হর স�ে িচাখচাপ্িচাখচার রবশ্ি ক্শ্তগ্স্ত হওেচাে পরবত্যী বেয়র িলন কয়� রচাে। 
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লবঙ্গ িুয়লর কুঁশ্ির রেচাকচা হচাত শ্দয়ে তুয়ল সংগ্হ করচা হে। িুল প্সু্শ্িত হওেচার আয়গ রখন কুঁশ্ি লচালয়ি বচা রগচালচাপী রয়ঙর হে 
তখনই লবঙ্গ রতচালচার সশ্ঠক স�ে। রশ্দ গচায়ে পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ কঁুশ্ি েচায়ক, তয়ব রসই গচাে রেয়ক একজন দক্ শ্রশ্�ক শ্দয়ন ৫০ 
রকশ্জ পর্যন্ত িচািকচা কুঁশ্ি সংগ্হ করয়ত পচায়র। িচািকচা লবয়ঙ্গর কঁুশ্ি সংগ্হ করচার পর শ্সয়�য়ন্টর র�য়ঝ বচা বচাঁয়ির িচািচাইয়ের ওপর 
ররচায়দ হচালকচািচায়ব েশ্িয়ে রদওেচা হে। য়রচাদ পয়ি রগয়ল এক জচােগচাে সূ্তপ কয়র রচাখচা হে। এইিচায়ব ৪-৭ শ্দন ররচায়দ শুশ্কয়ে রখন 
কুঁশ্ির রঙ গচাঢ় বচাদচা�ী হে তখন বচাজচারজচাত বচা গুদচা�জচাত করচা রচাে।

আকৃশ্ত ও প্কৃশ্ত রচািচাই কয়র শুকয়নচা লবঙ্গয়ক শ্বশ্িন্ন �চায়ন িচাগ করচা হে। সচাধচারণত ৮-১০শ্ি লবয়ঙ্গর ওজন ১ গ্চা�। উচ্চ�চায়নর 
লবয়ঙ্গর রঙ হে গচাঢ় বচা কচালয়ি বচাদচাশ্� এবং কুঁশ্ির �চােচার আকৃশ্ত স�চান, িক্ত ও �সৃণ। এই ধরয়ণর লবয়ঙ্গ ১২% রবশ্ি আদ্্যতচা 
েচায়ক নচা। গচাে প্শ্ত গয়ি ৩-৪ রকশ্জ িলন হয়লও রর বের িচাল িলন পচাওেচা রচাে রস বের ১৫-২০ রকশ্জ লবঙ্গ পচাওেচা রচাে। 
একিচা গচাে রেয়ক সব্যচাশ্ধক ১০০ রকশ্জ িলয়নরও ররকড্য রয়েয়ে। িচািকচা লবঙ্গ কঁুশ্ি ররচায়দ শুশ্কয়ে রচাওেচার পর ওজন প্চাে দুই-
তৃতীেচাংি হ্চাস পচাে অে্যচাৎ িচািকচা লবয়ঙ্গর শ্তন িচায়গর এক িচাগ ওজয়নর শুকয়নচা লবঙ্গ পচাওেচা রচাে। 

লবয়ঙ্গর উপচাদচান জল, হচাওেচা, স্চান, গুদচা�জচাত করচার পদ্ধশ্তর উপর শ্নি্যর কয়র। তচাই উপচাদচায়নর তচারত�্ লক্্ করচা রচাে। প্শ্ত 
িতচাংয়ি আদ্্যতচা ৫.৪, রপ্চাশ্িন ৬.৩, উবেচােী রতল ১৩.২, িশ্ব্য ১৫.৫, তন্তু ১১.১, িক্যরচা ৫৭.৭, ক্চালশ্সেচা� ০.৭, িসিরচাস ০.১১, 
আেরন ০.০১, রসচাশ্ডেচা� ০.২৫, পিচাশ্সেচা� ১.২, শ্িিচাশ্�ন B1, B2, শ্নেচাশ্সন, শ্িিচাশ্�ন C এবং শ্িিচাশ্�ন A পচাওেচা রচাে। ক্চালশ্র 
�চান প্শ্ত ১০০ গ্চায়� ৪৩০ ক্চালশ্র। 

লবয়ঙ্গর প্ধচান ব্বহচার �িলচা শ্হয়সয়ব, আস্ত বচা গুঁয়িচা কয়র ব্বহচার করচা হে। আিচার, নচানচা ধরয়নর রচান্নচা, সস্ , য়কিচাপ ইত্চাশ্দয়ত 
স্চাদ ও শ্বয়িষ গন্ আনচার জন্ লবঙ্গ ব্বহচার করচা হে। জচািচায়ত শ্বয়িষ ধরয়নর শ্সগচায়রি নতশ্র করয়ত লবঙ্গ রদওেচা হে। পুশ্ডং, 
রকক, শ্�শ্ষ্ট, িয়কচায়লি ইত্চাশ্দয়ত শ্বয়িষ গন্ ও ঝচাঁয়ঝর জন্ লবঙ্গ ব্বহচার করচা হে। গচায়ের িুয়লর কঁুশ্ি বচা লবঙ্গ রেয়ক রর উবেচােী 
রতল পচাওেচা রচাে তচা আতর, সচাবচান, িুেয়পস্ট ইত্চাশ্দ নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। লবঙ্গ গচায়ের শুকয়নচা অপ্সু্শ্িত িুয়লর কুঁশ্ি 
লবঙ্গ শ্হয়সয়ব ব্বহচার করচা হে শ্বয়িষ গন্ ও স্চায়দর জন্। শ্িন রদয়ি সম্রচায়ির সয়ঙ্গ কেচা বলচার স�ে �ুখ ও শ্নঃশ্চায়সর দুগ্যন্ 
দূর করচার জন্ রলচায়করচা লবঙ্গ ব্বহচার করয়তন। লবয়ঙ্গর রতয়ল ৪০-৯২% ইউশ্জনল েচায়ক। রচা উচ্চ�চায়নর ি্চাশ্নশ্লন বচা ি্চাশ্নলচা 
নতশ্রয়ত কচায়জ লচায়গ। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর ওষুধ, শ্বয়িষ কয়র দচাঁয়তর ব্চােচার ওষুধ নতশ্রয়ত লবয়ঙ্গর রতল কচায়জ লচায়গ। লবয়ঙ্গর রতয়ল 
অ্চাশ্ণ্টয়সশ্টেক ও  অ্চাশ্ণ্ট-ব্চাকয়িশ্রেচার গুণ েচাকচাে অয়নক ওষুধ  নতশ্রয়ত লবয়ঙ্গর রতল ব্বহচার করচা হে। �ুয়খর দুগ্যন্ নচাি করয়ত 
লবঙ্গ ব্বহচার করচা হে এবং িুইংগচা� নতশ্রয়তও লবয়ঙ্গর রতল ব্বহৃত হে। 

প্চািীনকচাল রেয়কই ঔষশ্ধ গুয়ণর জন্  শ্বশ্িন্ন ররচাগ শ্নরচা�য়ের রক্য়রি লবঙ্গ ব্বহচায়রর প্িলন রয়েয়ে। লবয়ঙ্গর রতল বচায়তর ব্চােচা, 
�চােচা ব্চােচা, দচাঁয়তর ব্চােচা ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন ব্চােচাে বচাশ্হ্কিচায়ব প্য়েচাগ করয়ল ব্চােচার উপি� হে। ২-৩শ্ি লবঙ্গ জয়ল শ্িশ্জয়ে ররয়খ 
রসই জল শ্দয়ে রিচায়খ ঝচাপিচা শ্দয়ল রিচাখ ওঠচার কয়ষ্টর রক্য়রি উপি� হে। লবঙ্গ গুঁয়িচা কয়র শ্নেশ্�ত রখয়ল অম্ল, অজীণ্য ও অরুশ্ি, 
রপি ব্চােচা, বশ্�িচাব, য়পি িচাঁপচা, কচাশ্ি, অসুস্তচার জন্ অশ্তশ্রক্ত শ্পপচাসচা ইত্চাশ্দ শ্নরচা�য়ে সচাহচার্ কয়র। লবয়ঙ্গর �য়ধ্ ইউশ্জনল 
েচাকচাে ব্চাকয়িশ্রেচার বৃশ্দ্ধয়ক প্শ্তহত কয়র। তচাই খচাদ্ সংরক্য়ণও লবয়ঙ্গর ব্চাপক ব্বহচার রয়েয়ে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

রবশ্িরিচাগ লবয়ঙ্গর গচাে প্চাে একই রকয়�র, তচাই লবয়ঙ্গর রত�ন আলচাদচা জচাত রনই। তয়ব উৎপচাদন স্চান ও গুণগত �চান শ্হয়সয়ব 
লবয়ঙ্গর নচানচা িচায়গ িচাগ কচার হে। এই শ্হয়সয়ব রপনচাঙ (Penang) লবঙ্গ জচাশ্্বচার লবঙ্গ রেয়ক অয়নক উৎকৃষ্ট। আবচার জচাশ্্বচার 
লবঙ্গ, �চাদচাগচাসকচার লবঙ্গ রেয়ক উন্নত�চায়নর। য়পনচাঙ ও জচাশ্্বচার লবঙ্গ বি, িকিয়ক, ঝচাঁঝ রবশ্ি। য়স তুলনচাে  �চাদচাগচাসকচার লবঙ্গ 
আকচায়র রেচাি রদখয়ত এবং শ্নম্ন�চায়নর। শুকয়নচা লবয়ঙ্গর গুণগত �চান শ্নি্যর কয়র আকৃশ্ত, বচাশ্হ্ক রসৌন্র্য, গন্ ও উবেচােী রতয়লর 
পশ্র�চায়ণর ওপর। এই নবশ্িষ্ট্গুশ্ল আবচার শ্নি্যর কয়র িসল সংগ্হ করচা, শুকচায়নচা করচা, বচােচাই করচা, গুদচা�জচাত করচার ব্বস্চা 
ইত্চাশ্দর উপর। লবঙ্গ দীঘ্যশ্দন গুদচা�জচাত কয়র রচাখচা হয়ল উবেচােী রতল বচাষ্পীিবন প্শ্ক্রেচার িয়ল উয়ব রচাে। িয়ল গুণগত �চান 
ক�য়ত েচায়ক। 

রখচাকচার লবঙ্গ (Khoker cloves) - ররচায়দ কুঁশ্ি শুশ্কয়ে রনওেচার স�ে রশ্দ শ্ঠক�য়তচা নচা শুকয়নচা হয়ে কুঁশ্ি গচাশ্জয়ে ( fermantation) 
রগয়ল তচায়ক রখচাকচার লবঙ্গ বয়ল। হচালকচা বচাদচা�ী রঙ রদয়খ এই লবঙ্গ রিনচা রচাে। জননী লবঙ্গ (Mother cloves) -এই লবঙ্গ 
আসয়ল গচায়ের িল। কঁুশ্ি প্সু্শ্িত হয়ে িুল িুিয়ল পরচাগসংয়রচায়গর িয়ল গি্যচাধচান হে এবং িল সৃশ্ষ্ট হে। িয়লর রঙ গচাঢ় 
বচাদচা�ী। �চােচাহীন লবঙ্গ (Headless) - রর লবয়ঙ্গর �চােচাে বয়লর �য়তচা আকৃশ্তর অপ্কচাশ্িত িুয়লর কঁুশ্ি েচায়ক নচা তচায়দর এই 
রশ্রণীয়ত রিলচা হে।

তে্সূরি – �িলচা উৎপচাদন প্রুশ্ক্ত ও ঔষশ্ধ গুণ - ডঃ শ্বিূশ্ত িূষণ সরকচার ও ডঃ ি্চা�লী িক্রবত্যী (শ্সশ্নের এয়গ্চানশ্�স্ট, য়স্টি এশ্গ্কচালিচারচাল 
শ্রসচাি্য রস্টিন, অরুনু্তী নগর, শ্রিপুরচা) 
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ি্চাশ্নলচা
পশ্রিে –

ি্চাশ্নলচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Vanilla fragrans বচা Vanilla planifolia, 
এশ্ি Orchidaceae রগচায়রির একশ্ি একশ্ি বহুবষ্যজীবী গুল্মজচাতীে লতচায়নচা 
রশ্রণীর উশ্দ্দ।

�ধ্ আয়�শ্রকচার জঙ্গয়ল বুয়নচা লতচায়ন গচাে শ্হসচায়ব ি্চাশ্নলচা প্ে� আশ্বষৃ্ত 
হে এবং আশ্দ বচাসস্চান শ্হয়সয়ব দশ্ক্ণ র�শ্সিয়কচা রেয়ক ব্রচাশ্জল পর্যন্ত 
আিলচাশ্ন্টক �হচাসচাগয়রর উপকূলবত্যী স্চানয়ক �য়ন করচা হে। আয়�শ্রকচা 
আশ্বষ্চায়রর পয়র আয়স্ত আয়স্ত শ্বশ্িন্ন রদয়ি এর িচাষ েশ্িয়ে পয়ি। ি্চাশ্নলচা 
উৎপচাদনকচারী রদিগুশ্ল হল, �চাদচাগচাসকচার, য়�শ্স্য়কচা, তচাশ্হশ্ত, য়কচায়�চায়রচা 
ও ইয়ন্চায়নশ্িেচা। ১৮৩৫ সচায়ল িচারয়ত প্ে� ি্চাশ্নলচার প্য়বি ঘয়ি। শ্কন্তু 
এখনও পর্যন্ত িচারয়ত রত�নিচায়ব এর িচায়ষর প্িলন হেশ্ন। বত্য�চায়ন 
িচারয়তর শুধু�চারি রকরচালচার উইনচাদ ও তচাশ্�লনচািুর নীলশ্গশ্র পব্যয়ত 
ি্চাশ্নলচার িচাষ সী�চাবদ্ধ। িচারয়ত বচাংলচা ও শ্হশ্ন্য়ত এশ্ি ি্চাশ্নলচা নচায়�ই 
পশ্রশ্িত। 

ি্চাশ্নলচা গচাে �চাংসল গুচ্ছ�ূয়লর সচাহচায়র্ প্চাে ১০-১৫ শ্�িচার উঁিু পর্যন্ত 
উঠয়ত পচায়র। �ূল লম্বচা বচােবীে, পচাতচার শ্বপরীত শ্দয়ক রবর হে এবং রর গচােয়ক আশ্রে কয়র ি্চাশ্নলচা গচাে ওয়ঠ রসই গচােয়ক 
িক্তিচাব আঁকয়ি ধরয়ত সচাহচার্ কয়র। এর কচাডে �চাংসল িচাখচারুক্ত, নলচাকৃশ্ত, পচাতচা ি্চাটেচা, বি ও �চাংসল, সরু এবং অগ্িচাগ সূিচায়লচা 
হে। িুল হচালকচা সবুজ ও হলুদ বয়ণ্যর হে। কচায়ডের কক্ রেয়ক পুষ্প�্রী রবর হে। িুল আকচায়র বি ও আকষ্যণীে হে। িল 
সরু শুঁশ্ি জচাতীে। সচাধচারণত বেয়র একবচার িুল রিচায়ি ও প্চাে স্চােী হে। আবহচাওেচা ও প্কৃশ্ত অনুরচােী �চাি্য-য়� �চাস পর্যন্ত িুল 
িুিয়ত রদখচা রচাে। 

ি্চাশ্নলচা আদ্্য ও উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর অশ্ক্যড গচাে। য়রসব অঞ্য়লর গি বৃশ্ষ্টপচাত ১৫০-৩০০ রসশ্� রসখচায়ন ি্চাশ্নলচার িচাষ িচাল 
হে। ি্চাশ্নলচা িচায়ষর জন্ সচাধচারণত প্চাকৃশ্তক বনচাঞ্ল বচা িল বচাগচায়নর রিতয়র বি গচায়ের ডচালপচালচা রকয়ি এ�ন পশ্রয়বি সৃশ্ষ্ট 
করয়ত হে রচায়ত সূয়র্যর আয়লচা সরচাসশ্র গচায়ের উপয়র নচা পয়ি, অেি গচায়ের িচাঁক শ্দয়ে আয়লচা এয়স আয়লচােচােচা সৃশ্ষ্ট করয়ত পচায়র। 
রশ্দ প্চাকৃশ্তক বনচাঞ্ল নচা পচাওেচা রচাে তয়ব কৃশ্রি�িচায়ব েচােচাপ্দচানকচারী গচাে লচাশ্গয়ে আয়লচােচােচা পশ্রয়বি সৃশ্ষ্ট কয়রও ি্চাশ্নলচা িচাষ 
করচা সম্ভব। উষ্ণ আদ্্য আবহচাওেচা ও ররখচায়ন ঘনঘন হচালকচা বৃশ্ষ্ট হে রসই অঞ্য়ল ি্চাশ্নলচা গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ বন্ 
হয়ে িুল আসচার জন্ ি্চাশ্নলচা িচায়ষ বেয়র ২ �চাস শুকয়নচা আবহচাওেচার প্য়েচাজন হে। ঝুরঝুয়র রবয়ল লচাল রদচাঁেচাি �চাশ্ি বচা লচাল 
কচাঁকুয়ি �চাশ্ি ি্চাশ্নলচা িচায়ষর উপরুক্ত। তয়ব �চাশ্ির উপয়রর স্তয়র পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ নজব পদচাে্য েচাকচা দরকচার। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

ি্চাশ্নলচা গচাে লচাগচায়নচার পর তৃতীে বের রেয়ক গচায়ে িুল িুিয়ত শুরু কয়র। সচাধচারণত �চাি্য �চায়স কচায়ডের কক্ ও পচাতচার রবচাঁিচার 
সংয়রচাগস্ল রেয়ক রেচাকচাে রেচাকচাে িুল রিচায়ি। কখনও রদখচা রচাে রর, য়কবল�চারি শ্কেু পচাতচার অঙ্গজ বৃশ্দ্ধ হে ও সিরচাির িুল 
রিচায়ি নচা। য়সয়ক্য়রি লতচার আগচা ও পচাশ্্য �ুকুল রকয়ি শ্দয়ল িুয়লর কুঁশ্ি আয়স। 

ি্চাশ্নলচা গচায়ে িুল িুিয়লও কৃশ্রি�িচায়ব পরচাগসংয়রচাগ নচা করচা হয়ল িল ধয়র নচা এবং গচায়ের িুল ঝয়র পয়ি রচাে। কৃশ্রি�িচায়ব 
পরচাগসংয়রচায়গর স�ে সকচাল ৬িচা রেয়ক দুপুর ১িচা পর্যন্ত। িুল রিচািচার পর এক হচায়ত সচাবধচায়ন িুল ধয়র অন্ হচায়ত পদ্যচার �য়তচা 
পচাতলচা অংি সশ্রয়ে পুংয়কিয়রর পরচাগয়রণুবচাহী অংিশ্ি আলয়তচািচায়ব ত্ীয়কিয়রর গি্যয়কিয়রর গি্য�ুয়ডে লচাশ্গয়ে শ্দয়ল পরচাগসংয়রচাগ 
হয়ে রচাে। কৃশ্রি�িচায়ব পরচাগসংয়রচায়গ ৫০-৮৫% িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ সিল হে। 

পরচাগসংয়রচাগ সিল হয়ল ধীয়র ধীয়র সবুজ রয়ঙর িল বচা শুঁশ্ি নতশ্র হে। এই পদ্ধশ্তয়ত ি্চাশ্নলচার পরচাগসংয়রচাগ কষ্টকর। আজকচাল 
হরয়�চান রপ্ কয়র পরচাগসংয়রচাগয়ক সহজসচাধ্ করচা হে।

ি্চাশ্নলচা লতচা রেয়ক িচাষ হে। শ্িকি সয়�ত ৬০ রসশ্� লম্বচা ি্চাশ্নলচা লতচা কচাশ্িং নতশ্র কয়র ররচাপয়ণর জন্ ব্বহচার করচা হে। 
কচাশ্িং বচা বীিন রত লম্বচা হে, তত তচািচাতচাশ্ি িুল আয়স। গচাে রেয়ক গচাে ও সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব রচাখচা হে ২৭০ রসশ্� ও 
১৮০ রসশ্�। এই দূরত্ব বজচাে ররয়খ ৪০ রসশ্� নদঘ্য্-প্স্ ও গিীর গত্য নতশ্র কয়র কচাশ্িং লচাগচায়নচা হে। আশ্রেদচাতচা গচায়ে ১৩৫ 
রসশ্� উচ্চতচাে আিচাআশ্িিচায়ব দুয়িচা গচায়ের �য়ধ্ �ুশ্ল বচাঁি রবঁয়ধ ি্চাশ্নলচার লতচা বচাইয়ে রদওেচা হে রচায়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধর সুশ্বধচা হে। 
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বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কচায়ডের কচাশ্িং রেয়ক ি্চাশ্নলচার িচাষ করচা হে। বীজ রেয়ক রকবল�চারি 
প্জনয়নর জন্ িচারচা করচা হে, রচা খুবই দীঘ্য ও কষ্টসচাধ্ পদ্ধশ্ত। দূরত্ব ক� ররয়খ 
ি্চাশ্নলচা লতচা লচাশ্গয়ে রদখচা রগয়ে রর, প্ে� পর্যচায়ে িলন পচাওেচা রগয়লও পরবত্যী 
পর্যচায়ে পর্যচাপ্ত অন্তব্যত্যী পশ্রির্যচা ও ররচাগ দ�ন করয়ত খুবই অসুশ্বধচা হে।

শ্নব্যচাশ্িত জশ্�র আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র ি্চাশ্নলচা গচায়ের লতচা আশ্রে কয়র বচািয়ত 
পচায়র এ�ন গচাে প্েয়� জশ্�য়ত শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব লচাগচায়ত হয়ব। ি্চাশ্নলচার আশ্রেদচাতচা 
গচাে শ্হসচায়ব রর গচােগুশ্ল রবশ্ি ব্বহৃত হে তচা হল, Plumeria alba, Erythrina 
lithosperma এবং Jatropha curcas। এই গচােগুশ্লর বৃশ্দ্ধ এ�নিচায়ব শ্নে্রিণ 
করচা হে রচায়ত ১৩৫-১৫০ রসশ্�র রবশ্ি উঁিু নচা হে। এেচািচা কশ্ি, কচাঁঠচাল, 
কচাজুবচাদচা�, �চালয়বশ্র ইত্চাশ্দ গচােয়ক আশ্রে কয়রও ি্চাশ্নলচা বচািয়ত পচায়র।

পশ্রির্যচা –

ি্চাশ্নলচা লতচার শ্িকি �চাশ্ির রবশ্ি গিীয়র প্য়বি কয়র নচা এবং �চাশ্ির রিতর শ্িকি রকচানও আঘচাতও সহ্ করয়ত পচায়র নচা। তচাই 
আগচােচা শ্নে্রিণ করচার স�ে রকচাদচাল শ্দয়ে শুধু�চারি  �চাশ্ির উপয়রর স্তর রিঁয়ে আগচােচা শ্নে্রিণ করচা উশ্িত। ি্চাশ্নলচার কচাশ্িং লচাগচায়নচার 
পর �চাশ্ির গিীয়র রকচাদচাল শ্দয়ে রকচাপচায়নচা রচায়ব নচা। বেয়র দু’বচার গয়ত্যর �চাশ্ি হচালকচািচায়ব তুয়ল শ্দয়ত হয়ব। প্চাক র�ৌসু�ী বৃশ্ষ্টর 
পর ি্চাশ্নলচার বীিন বচা কচাশ্িং ররচাপণ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

শুঁশ্ি রতচালচার উপরুক্ত হয়ত ৯-১১ �চাস স�ে লচায়গ। শুঁশ্ির �চােচা হলুদ হয়ত শুরু করয়লই শুঁশ্ি সংগ্হ করয়ত হয়ব। শুঁশ্ি রবশ্ি রপয়ক 
রগয়ল রিয়ি রচাে এবং িলন ক� হে। শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্বশ্িন্ন পদ্ধশ্তয়ত ি্চাশ্নলচা নতশ্র করচা হে। িসল রতচালচার ১ সপ্তচায়হর �য়ধ্ই 
শুঁশ্ি বচা িলয়ক সকচালয়বলচা কচায়ঠর তক্তচা বচা শ্সয়�য়ন্টর র�য়ঝর উপর েশ্িয়ে রচাখচা হে। য়রচাদ পয়ি রগয়ল শুঁশ্িগুশ্লয়ক কম্বয়ল েশ্িয়ে 
রচাখচা হে রচায়ত গর� েচায়ক। রচায়ত শুঁশ্িগুশ্লয়ক কম্বল জিচায়নচা অবস্চাে বচােু শ্নয়রচাধক বচায়সি ঢুশ্কয়ে রচাখচা হে। এই পদ্ধশ্তয়ত ১০-১৫ 
শ্দন ক্র�চাগত শুকয়নচা করচার পর শুঁশ্িগুশ্ল িক্ত ও গচাঢ় বচাদচা�ী রয়ঙর হয়ে রচাে। এই স�ে আয়স্ত আয়স্ত ি্চাশ্নলচার দচানচা স্শ্িয়কর 
�য়তচা গুশ্ির উপর জ�চায়ত েচায়ক। ি্চাশ্নশ্লন নতশ্র রিষ হয়ল ররচায়দ শুকয়নচা হওেচা শুঁশ্ির রঙ কচালয়ি হয়ে রচাে। এই অবস্চাে শুঁশ্ি 
সহয়জ িচায়ি নচা। এরপর শুঁশ্ির নদঘ্য্ অনুরচােী রেচাি, বি ও �চাঝচাশ্র আকচায়র িচাগ কয়র আলচাদচা আলচাদচা আঁশ্ি কয়র রচাখচা হে। এই 
পদ্ধশ্তয়ত ৩.৫-৪ রকশ্জ সবুজ ি্চাশ্নলচা শুঁশ্ি রেয়ক প্চাে ১-২ রকশ্জ ি্চাশ্নশ্লন স�ৃদ্ধ শুঁশ্ি পচাওেচা রচাে। ি্চাশ্নলচা নতশ্রর জন্ শুঁশ্ির 
গুণগত �চান শ্নি্যর কয়র শুঁশ্ির নদঘ্য্, গন্, রঙ, ন�নীেতচা, িচাকশ্িক্ ও ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ইত্চাশ্দর উপর। সচাধচারণত শুঁশ্ি 
১৭-২৫ রসশ্� লম্বচা, তীব্র গন্রুক্ত, গচাঢ় বচাদচা�ী রয়ঙর �চাংসল, �সৃণ, য়তল-িকিয়ক ও ররচাগয়পচাকচা আক্র�ণ �ুক্ত হয়ল সয়ব্্যচাি গুণগত 
�চায়নর বয়ল গণ্ করচা হে। এেচািচাও এই গুণগত �চান ি্চাশ্নশ্লয়নর পশ্র�চাণ, জলবচােু, িসল রতচালচার স�ে ও ি্চাশ্নশ্লন নতশ্রর 
প্শ্ক্রেচার উপর শ্নি্যরিীল। এর িলন শ্নশ্দ্যষ্ট নে। খুব িচাল ি্চাশ্নলচা বচাগচান রেয়ক ৭ বের পর্যন্ত প্শ্ত বের রহক্টর প্শ্ত ৫০০-৮০০ 
রকশ্জ রিচাধন করচা শুঁশ্ি পচাওেচা ররয়ত পচায়র।

ি্চাশ্নলচার শুঁশ্িয়ত িতকরচা আদ্্যতচা ২০-৩৯%, রপ্চাশ্িন ২.৫-৫%, িক্যরচা ৭-৯%, তন্তু ১৫.২৭-১৯.৬%, ি্চাশ্নশ্লন ১.৪৮-২.৯০%, 
ররশ্জন ১.৫-২.৬%, ক্চালশ্সেচা� ১৯.৭%, পিচাশ্সেচা� ১৬.২%, রসচাশ্ডেচা� ৬.৭%, িসয়িি ৯.৫% ও ০.৩% আেরন েচায়ক।

শ্বশ্িন্ন খচাবচায়র গন্ নতশ্রর জন্ প্ধচানত ি্চাশ্নলচা ব্বহৃত হে। পচাউডচার ও তরল দ্বণ, দু’িচায়বই ি্চাশ্নলচা ব্বহচার করচা হে। পৃশ্েবীর 
শ্বশ্িন্ন রদয়ি জনশ্প্ে শ্�শ্ষ্ট জচাতীে খচাবচায়র সুন্র গন্ আনচার জন্ ি্চাশ্নলচা ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। য়কক, শ্বসু্ি, িয়কচায়লি, শ্�শ্ষ্ট, 
আইসক্রী�, ইত্চাশ্দ নতশ্রর কচারখচানচাে ব্চাপকিচায়ব ি্চাশ্নলচা ব্বহৃত হে। �দ নতশ্রয়ত শ্বয়িষ কয়র সস্তচার ব্র্ররচাশ্ডে নতশ্রয়ত, হুইশ্স্ 
নতশ্রয়তও ি্চাশ্নলচা রদওেচা হে। প্সচাধন নতশ্রয়ত শ্বয়িষ কয়র শ্ডওয়ডচায়রন্ট নতশ্রয়তও ি্চাশ্নলচা রদওেচা হে। শ্িিচাশ্�ন জচাতীে ওষুধ 
নতশ্র করয়ত ি্চাশ্নলচা ব্বহচার করচা হে। এেচািচা ওষুয়ধর কচারখচানচাে শ্বশ্িন্ন ওষুয়ধ গন্ আনয়ত ি্চাশ্নলচা ব্বহৃত হে। ি্চাশ্নলচা 
অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট শ্হয়সয়ব কচাজ কয়র বয়ল শ্িিচাশ্�ন B2 (রচাইয়বচা্্চাশ্বন)-এর দ্বণ নতশ্রয়ত ি্চাশ্নলচা রদওেচা হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

ি্চাশ্নলচার অন্ দুশ্ি জচায়তরও উয়লেখ পচাওেচা রচাে। জচাত দুশ্ি হল, Vanilla pompona (ি্চাশ্নলচা পয়ম্পচানচা) ও Vanilla tahitensis 
(ি্চাশ্নলচা তচাশ্হয়তনশ্সস)।

তে্সূরি - �িলচা উৎপচাদন প্রুশ্ক্ত ও ঔষশ্ধ গুণ - ডঃ শ্বিূশ্ত িূষণ সরকচার ও ডঃ ি্চা�লী িক্রবত্যী (শ্সশ্নের এয়গ্চানশ্�স্ট, য়স্টি এশ্গ্কচালিচারচাল 
শ্রসচাি্য রস্টিন, অরুনু্তী নগর, শ্রিপুরচা)
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জচােিল ও জশ্েরিী
পশ্রিে –

জচােিল ও জশ্েরিী একই গচায়ে একই িল রেয়ক নতশ্র সমূ্পণ্য আলচাদচা 
জচায়তর দুশ্ি �িলচা রচা শ্বয়িষ ধরয়নর গয়ন্র জন্ শ্বশ্িন্ন ধরয়নর খচাবচায়র 
স্চাদ ও গয়ন্র জন্ ব্বহৃত হে।

জচােিল ও জশ্েরিী গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Myristica fragrans, এশ্ি 
Myristicaceae রগচায়রির শ্িরহশ্রৎ গচাে।

�য়ন করচা হে, এই গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান �লচাক্চাস। য়সখচান রেয়ক পৃশ্েবীর 
শ্বশ্িন্ন জচােগচাে শ্বয়িষ কয়র উষ্ণ অঞ্য়লর রদিস�ূয়হ রর�ন �চালয়েশ্িেচা, 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, িচারত, শ্রীলঙ্কচা ইত্চাশ্দ রদয়ি এর িচাষ শ্বস্তচারলচাি কয়র। 
এখনও পর্যন্ত ইয়ন্চায়নশ্িেচা জচােিল ও জশ্েরিী উৎপচাদনকচারী রদি শ্হসচায়ব 
প্ধচান। িচাশ্হদচা অনুরচােী এই রদি রেয়ক শ্বশ্িন্ন রদয়ি এই �িলচা রিতচাশ্ন 
হয়ে েচায়ক। িচারয়তর তচাশ্�লনচািু, য়করচালচা, আসচা� ও অন্চান্ শ্কেু রচায়জ্ 
এর িচাষ হে। তচাশ্�লনচািু, নীলশ্গশ্র পব্যত, য়কচায়েম্বচািুর, সচায়ল�, কন্চাকু�চারী, 
�চাদুরচাই, য়করচালচার উইনচায়দ ব্চাপকহচায়র এর িচাষ হয়লও তচায়ত িচারয়তর 

শ্নজস্ িচাশ্হদচা পূরণ করচা রচাে নচা। প্শ্ত বের প্চাে ৭০-৮০ র�শ্রেক িন জচােিল বচা জশ্েরিী বচাইয়রর রেয়ক আ�দচাশ্ন করয়ত হে। 
তচাই িচারয়ত এই �িলচা িচায়ষর শ্বস্তচায়রর ব্চাপক সম্ভচাবনচা রয়েয়ে। 

জচােিলয়ক ইংয়রশ্জয়ত Nutmeg বয়ল। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন িচাষচাে এশ্ি শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। য়র�ন সংসৃ্য়ত জচাশ্তিল, শ্হশ্ন্, 
গুজরচাশ্ি, �চারচাঠী, পচা্চাবী ও ঊদু্য িচাষচাে জচােিল, কচাশ্মীশ্রয়ক এয়ক বয়ল জচািল, তচাশ্�য়ল জচাশ্েকচাই, য়তয়লগুয়ত জচাশ্জকচাই, �চালচােলয়� 
জচাশ্েক্চা, কন্নয়ি জচাশ্েশ্ক এবং বচাংলচাে জচােিল বয়ল। 

জশ্েরিী ইংয়রশ্জয়ত Mace নচায়� পশ্রশ্িত। সংসৃ্য়তও জশ্েরিীয়ক জচাশ্তিল বয়ল। এেচািচা শ্হশ্ন্ ও গুজরচাশ্িয়ত জশ্েরিী, �চারচাঠীয়ত 
জচােশ্িরিী, জচাপচারিী, জরিী, পচােচাপরিী, কচাশ্মীয়র জচাবিচাতুর, ওশ্িেচায়ত জইরিী, পচা্চাবীয়ত জেপরিী, জেিরিী, জচােিল, তচাশ্�য়ল 
রজচাশ্দেপচাশ্তিরী, য়তয়লগুয়ত জচাপচারিী, �চালচােলয়� জচাশ্েপচােশ্র এবং বচাংলচাে জশ্েরিী বয়ল। 

জচােিল ও জশ্েরিীর গচােশ্ি লম্বচাে ৯-১২ শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু হে। কখনও কখনও ২০ শ্�িচার পর্যন্তও হয়ত পচায়র। ত্ী ও পুরুষ গচাে 
আলচাদচা। য়কচানও রকচানও স�ে একই গচায়ে ত্ী ও পুরুষ িুল পচাওেচা রচাে। িুল নচা আসচা পর্যন্ত গচাে একশ্লঙ্গ নচা উিশ্লঙ্গ তচা রবচাঝচার 
উপচাে েচায়ক নচা। ত্ী ও পুরুষ পুষ্পশ্বন্চাস প্চাে একইরক�। িুল হচালকচা হলুদ রয়ঙর, িকিয়ক ও �চাংসল। ত্ী িুয়লর রেয়ক পুরুষ 
িুল আকচায়র রেচাি। পুরুষ িুয়ল ৮-১০শ্ি পুংয়কির েচায়ক। গি্য�ুডেশ্ি শ্বেখশ্ডেত। য়েচাি রেচাি পতয়ঙ্গর বেচারচা পরচাগসংয়রচাগ হে। িল 
নচািপচাশ্তর �য়তচা। পচাকয়ল িল রিয়ি রচাে। িয়লর শ্িতয়র বীজ েচায়ক । বীয়জর বচাইয়র লচালয়ি হলুদ রয়ঙর জচায়লর �য়তচা পচাতলচা 
আকষ্যণীে আবরণ েচায়ক। এই আবরণয়ক শুশ্কয়ে জশ্েরিী নতশ্র করচা হে। আস্ত শুকয়নচা বীজয়ক জচােিল বলচা হে। গচায়ের স�স্ত 
অংয়িই সুগন্ রয়েয়ে। 

উষ্ণ ও আদ্্য আবহচাওেচারুক্ত অঞ্ল, য়রখচায়ন বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত ১৫০-৩০০ শ্�শ্লশ্�িচার রসই জচােগচা এই িচায়ষর উপরুক্ত। স�ুদ্পৃষ্ 
রেয়ক ৭৫০ শ্�িচার পর্যন্ত উঁিু জচােগচাে এই িচাষ করচা রচাে। দুই পচাহচায়ির �ধ্বত্যী শ্নিু উপত্কচা, য়রখচায়ন জল দচাঁিচাে নচা বচা নদীতীয়রর 
স�তল জচােগচার ঝুরঝুয়র রদচাঁেচাি �চাশ্ি এই িচায়ষর পয়ক্ অনুকূল।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র কয়র এই �িলচার িচাষ করচা হে। সমূ্পণ্য পচাকচা িল গচায়ে রিয়ি রগয়ল িয়লর �চাংসল অংি ও 
বীয়জর আবরণ পশ্রষ্চার কয়র বীজ সংগ্হ করয়ত হে। বীজ সংগ্হ কয়রই সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বপন করচা উশ্িত। রশ্দ রকচানও কচারয়ণ রদশ্র 
হে, তয়ব অবি্ই বীজগুশ্লয়ক ঝুশ্ির �য়ধ্ রিজচা �চাশ্ির স্তর শ্দয়ে রঢয়ক রচাখয়ত হে। নচা হয়ল বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা িয়ল 
রচাে। সচাধচারণত েচােচারুক্ত ঠচাডেচা জচােগচাে বীজতলচা করচা িচাল। ১ শ্�িচার িওিচা ১৫ রসশ্� উঁিু ও সুশ্বধচা�ত নদয়ঘ্য্র বীজতলচা নতশ্র 
করয়ত হে। বীজতলচার �চাশ্ি নতশ্রর স�ে শ্তনিচাগ বচাগচায়নর �চাশ্ি ও একিচাগ বচাশ্ল শ্�শ্িয়ে শ্নয়ে প্েয়� ১২ রসশ্� উঁিু প্ে�স্তর 
নতশ্র করয়ত হে। পয়র উপয়রর স্তয়র ৩ রসশ্� শুধু বচাশ্লর স্তর শ্দয়ে বীজতলচা কয়র ২ রসশ্� গিীয়র ১২ রসশ্� দূরয়ত্ব পরপর সচাশ্রয়ত 
বীজ বপন করচা হে। বীজ রবচানচার ৩০-৪৫ শ্দয়নর �চােচাে বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� শুরু হে। অঙু্কয়রচাদ্গয়�র পর বীজপয়রির দু’পচায়ি রখন 
দুয়িচা লম্বচা পচাতচা রবর হে তখন িচারচাগুশ্লয়ক বীজতলচা রেয়ক সচাবধচায়ন তুয়ল �চাশ্ি িশ্ত্য পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গ লচাগচায়ত হয়ব। ৮ শ্�িচার 
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দূয়র দূয়র সচাশ্রয়ত ৯০ রসশ্� লম্বচা, িওিচা ও গিীর গত্য কয়র তচায়ত পশ্র�চাণ�য়তচা 
আবজ্যনচা সচার বচা রগচাবর সচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে গয়ত্য িচারচা লচাগচায়ত হে। 

পশ্রির্যচা –

গচায়ের সশ্ঠক বৃশ্দ্ধ ও অশ্ধক িলয়নর জন্ শ্নেশ্�ত সচার প্য়েচাগ করচা দরকচার। 
গচাে প্শ্ত সচায়রর �চারিচা প্শ্ত বের শ্নশ্দ্যষ্ট অনুপচায়ত বচািচায়ত হে। সচারগুশ্ল হল, 
রগচাবর সচার বচা আবজ্যনচা সচার, ইউশ্রেচা, সুপচার িসয়িি, রক িসয়িি, শ্�উশ্রয়েি 
অি পিচাি ইত্চাশ্দ। প্শ্ত বেয়রর বরচাদেকৃত সমূ্পণ্য রগচাবর বচা আবজ্যনচা সচায়রর 
অয়ধ্যক পশ্র�চাণ ইউশ্রেচা, সুপচার বচা রক িসয়িি ও শ্�উশ্রয়েি অি পিচায়ির 
সয়ঙ্গ র�-জুন �চায়স গচায়ের রগচািচাে শ্দয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচাে। বচাশ্ক অয়ধ্যক 
পশ্র�চাণ সচার রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স প্য়েচাগ করচা উশ্িত।

িচারচা ররচাপয়ণর ৫-৭ বের পর এই গচায়ে িুল আয়স। য়সই স�ে পুরুষ গচাে 
রদয়খ তুয়ল রিয়ল শ্দয়ত হে। পশ্রবয়ত্য গয়ত্য ৩শ্ি কয়র িচারচা লচাগচায়নচা হে। িুল 
এয়ল শুধু�চারি ১শ্ি ত্ী গচাে ররয়খ অন্ গচােগুশ্ল তুয়ল রিলয়ত হে। লক্্ রচাখয়ত 
হে, য়রন প্শ্ত ১০শ্ি ত্ী গচায়ের অনপচায়ত ১শ্ি কয়র পুরুষ গচাে েচায়ক। সচার 
রদওেচার আয়গ অে্যচাৎ বেয়র দু’বচার গচায়ের িচারশ্দয়কর ঘচাস ও আগচােচা পশ্রষ্চার করচা উশ্িত।

ররয়হতু এই গচাে েচােচারুক্ত জচােগচাে তচািচাতচাশ্ি বচায়ি, তচাই শ্বশ্িন্ন ধরয়নর গচাে লচাশ্গয়ে কৃশ্রি� েচােচা নতশ্র করচা দরকচার। গচাে রখন 
রেচাি েচায়ক তখন কলচাগচায়ের েচােচাে গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

১৫-২০ বেয়রর �য়ধ্ গচায়ে সয়ব্যচাচ্চ িল ধয়র এবং প্চাে ৩০-৪০ বের পর্যন্ত িলন পচাওেচা রচাে। প্চাে সচারচা বের ধয়রই গচাে রেয়ক 
জচােিল রতচালচা রচাে। তয়ব রবশ্িরিচাগ িল অগ্হচােণ-য়পৌষ রেয়ক নবিচাখ-তজষ্্ �চায়সর �য়ধ্ হে, রখন িল রপয়ক রচাে। িল 
সমূ্পণ্যিচায়ব রপয়ক রগয়ল বচাইয়রর রখচাসচা রিয়ি রচাে ও িল ঝয়র রচাে। পচাকচা িল, গচাে রেয়ক বচা গচায়ের শ্নি রেয়ক সংগ্হ করচা হে 
ও রখচাসচা েশ্িয়ে বীয়জর আবরণ বচা র�স আলচাদচা কয়র শুশ্কয়ে রনওেচা হে। ১০-১৫ শ্দন লচায়গ এই আবরণ বচা র�স শুয়কচায়ত। 
তচারপর জচােিল অে্যচাৎ িয়লর বীজ এক রেয়ক রদি �চাস ধয়র শুশ্কয়ে রচাখয়ত হে, রতক্ন নচা পর্যন্ত িয়লর রিতয়রর িচাঁস নয়ি 
ঝু�ঝুশ্�র �য়তচা িব্ হে। 

প্ধচানত �ূল্বচান �িলচা শ্হসচায়বই জচােিল ও জশ্েরিীর ব্বহচার হয়ে েচায়ক।

জচােিল বচা বীয়জ িতকরচা ১৪.৩% আদ্্যতচা, ৭.৫% য়প্চাশ্িন, ২৮.৫% িক্যরচা, ১১.৬% তন্তু, ০.১২% ক্চালশ্সেচা�, ০.২৪% িসিরচাস 
ও প্শ্ত ১০০ গ্চায়� ৪.৬ শ্�শ্লগ্চা� আেরন েচায়ক। এেচািচা জচােিল রেয়ক এক ধরয়নর উবেচােী রতলও পচাওেচা রচাে। জশ্েরিীয়ত িতকরচা 
শ্হসচায়ব ১৫.৭% আদ্্যতচা, ৬.৫% য়প্চাশ্িন, ৪৭.৮% িক্যরচা, ৩.৮% তন্তু, ১.৬% খশ্নজ পদচাে্য, ০.১৮% ক্চালশ্সেচা�, ০.১০% িসিরচাস 
ও প্শ্ত ১০০ গ্চায়� ১২.৬ শ্�শ্লগ্চা� আেরন েচায়ক। য়�য়ল উবেচােী রতলও।  এেচািচা জচােিল ও জশ্েরিীয়ত শ্িিচাশ্�ন A, B1, B2, C 
ও শ্নেচাশ্সন আয়ে। জচােিল ও জশ্েরিীর উবেচােী রতয়ল অ্চা�চাইয়লচায়ডসিশ্রেন েচাকচার কচারয়ণ তীব্র গন্রুক্ত হে। 

ঔষশ্ধ গুয়ণর কচারয়ণ জচােিল শ্বশ্িন্ন ররচায়গর উপিয়� সচাহচার্ কয়র। জচােিল বলকচারক, উয়তিজক কচায়�চাদেীপক, অজীণ্য, ওলচাওঠচা 
ইত্চাশ্দ ররচায়গ ব্বহৃত হে, য়তষ্টচার উপিয়� জচােিল রখয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। দচাঁয়তর ব্েচাে, �চােচা ব্েচাে জচােিল ঘয়ষ লচাগচায়ল 
উপকচার পচাওেচা রচাে। পক্চাঘচাত সচারচায়নচার জন্ �চাশ্লয়ির কচায়জ জচােিয়লর রতল ব্বহৃত হে। �ুয়খ কচালয়ি দচাগ পিয়ল দচায়গর 
ওপর জচােিয়লর প্য়লপ শ্দয়ল দচাগ শ্�শ্লয়ে রচাে। জচােিল গুঁয়িচা ঈষৎ উষ্ণ গর� জলসহ রখয়ল হজ�িশ্ক্ত বৃশ্দ্ধ পচাে। জশ্েরিী ও 
জচােিল কি, বশ্�, কৃশ্� সচারচায়ত খুবই কচার্যকরী। কুষ্য়রচায়গর প্চােশ্�ক শ্িশ্কৎসচােও জচােিল ও জশ্েরিী উপকচারী। �ুয়খর দুগন্্য দূর 
করয়ত জশ্েরিী ব্বহচার হে। আ�চািচা ও রপয়ির শ্বশ্িন্ন গডেয়গচায়ল জচােিল ও জশ্েরিী কচাজ লচায়গ। �্চায়লশ্রেচা, য়পয়ির ব্েচার ওষুধ 
নতশ্র করয়ত জচােিল ও জশ্েরিী ব্বহচার করচা হে। জচােিয়লর রতল প্সচাধন সচা�গ্ী, দচাঁয়তর �চাজন, সচাবচান, �দ নতশ্র ও শ্বশ্িন্ন 
খচাবচায়র গন্ আনয়ত ব্বহচার করচা হে। য়জলী, আিচার ইত্চাশ্দ নতশ্র করয়ত জচােিয়লর রসচায়লচা অংি ব্বহৃত হে।

তে্সূরি - �িলচা উৎপচাদন প্রুশ্ক্ত ও ঔষশ্ধ গুণ - ডঃ শ্বিূশ্ত িূষণ সরকচার ও ডঃ ি্চা�লী িক্রবত্যী (শ্সশ্নের এয়গ্চানশ্�স্ট, য়স্টি এশ্গ্কচালিচারচাল 
শ্রসচাি্য রস্টিন, অরুনু্তী নগর, শ্রিপুরচা)
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ঔষশ্ধ গুণসম্পন্ন গচাে

আ�লশ্ক
পশ্রিে –

আ�লশ্কর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Phyllanthus emblica, এশ্ি Phyllanthaceae 
রগচায়রির রেচাি বচা �চাঝচাশ্র আকচায়রর উশ্দ্দ। এই গচােশ্ির অপর সুপশ্রশ্িত 
শ্বজ্চানসম্ত নচা� হল Emblica officinalis এবং Euphorbiaceae রগচায়রির 
উশ্দ্দ।

আ�লশ্ক গচােশ্ি দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার  উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। প্কৃতপয়ক্ 
�ধ্ িচারত বচা দশ্ক্ণ িচারত এর আশ্দ জন্স্চান। পচাশ্কস্তচান, বচাংলচায়দি, শ্রীলঙ্কচা 
�চালয়েশ্িেচা, েচাইল্চাডে, শ্সঙ্গচাপুর ও শ্িয়নর দশ্ক্য়ণ গচােশ্ি জন্চাে। পৃশ্েবীর উষ্ণ 
জলবচােু অঞ্য়ল বত্য�চায়ন আ�লশ্ক গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। শ্হনু্ ও রবৌদ্ধয়দর কচায়ে 
আ�লশ্ক একশ্ি পশ্বরি উশ্দ্দ। িচাল্গুন �চায়স রদচাল পূশ্ণ্য�চার আয়গ ‘আ�লশ্ক 
একচাদিী’-য়ত শ্হনু্রচা আ�লশ্ক গচায়ের পুয়জচা রদে। েি পুয়জচায়ত সঁূয়তচা জশ্িয়ে 
এই গচােয়ক পুয়জচা করচা হে। িগবচান শ্বষু্ণ এই গচায়ের শ্নয়ি বচাস কয়রশ্েয়লন। 
রদবচাসুয়রর রুয়দ্ধর স�ে অ�ৃতিচাডে রেয়ক কয়েক রিচাঁিচা অ�ৃত এই গচায়ের উপর 

পয়িশ্েল। কশ্েত আয়ে, তচাই আ�লশ্ক িল গুয়ণ স�ৃদ্ধ। সম্রচাি অয়িচাক বত্য�চান পচািনচার কচায়ে আ�লশ্ক স্তুপ নচায়� একশ্ি রবৌদ্ধস্তুপ 
শ্ন�্যচাণ কয়রশ্েয়লন। আ�লশ্ক গচায়ের ইংয়রশ্জ নচা� Indian goosebery ও Myrobalan Amla, সংসৃ্য়ত অ�চাশ্লকচা, আ�লচা বচা 
আ�লশ্ক, শ্হশ্ন্য়ত আ�লচা, তচাশ্�ল ও �চালেচাল� িচাষচাে রনলেী, য়তয়লগু িচাষচাে উশ্রশ্রকচাই ও আ�লকচা�ু, গুজরচাশ্িরচা এয়ক আ�বচালচা, 
ওশ্িেচাে অয়নচালচা, পচা্চাবীয়ত আওনচালচা ও বচাংলচা িচাষচাে এয়ক আ�লশ্ক বয়ল। আ�লশ্ক পণ্যয়�চািী রশ্রণীর �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর শ্বেবীজপরিী 
উশ্দ্দ। গচােশ্ি উচ্চতচাে ক�-য়বশ্ি ১৮ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। গচােশ্ির কচায়ডের রবি ক�-য়বশ্ি ৩৫ রসশ্�র কচােচাকচাশ্ে হে। আ�লশ্ক 
গচায়ের পচাতচাগুশ্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর �য়তচা। পচাতচাগুশ্ল সরু সরু ও খুব রেচাি আকচায়রর হে। পচাতচার রেয়ক ৬-১০শ্ি রেচাি রেচাি িুল 
গুচ্ছচাকচায়র জন্চাে ও নীয়ির শ্দয়ক ঝুয়ল েচায়ক। একই সয়ঙ্গ ত্ী িুল ও পুরুষ িুলগুশ্ল জন্চাে। পুং িুয়লর রেয়ক ত্ী িুয়লর বৃন্তগুশ্ল 
লম্বচাে বি হে। সচাধচারণত র�ৌ�চাশ্ের বেচারচা িুয়লর পরচাগশ্�লন ঘয়ি। আ�লশ্ক িল ২-১২ রসশ্� ব্চায়সর হে। আকচায়র রগচালচাকচার, 
স্চ্ছ, হচালকচা সবুজ রয়ঙর হে। িয়ল শ্তনশ্ি প্য়কচাষ্ েচায়ক, প্শ্ত প্য়কচায়ষ্ ২শ্ি কয়র বীজ েচায়ক। সচাধচারণত িীতকচায়ল পচাতচা ঝয়র 
রচাওেচার পর প্চাে একই সচায়ে িুল ও নতুন পচাতচাগুশ্ল গজচায়ত েচায়ক। িল সচাধচারণত নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স পুষ্ট হে। িয়লর 
�চাঝখচায়ন িচাঁয়সর �য়ধ্ নীলবয়ণ্যর একশ্ি পচােুয়র রখচায়লর �য়ধ্ বীজগুশ্ল েচায়ক। আ�লশ্ক উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর 
উশ্দ্দ। আ�লশ্ক গচায়ের উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ২০-২৯ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এবং বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ৬৬০-৮০০ শ্�শ্লশ্�িচার। তয়ব ৪০ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও আ�লশ্ক গচাে রবঁয়ি েচায়ক। ক্চালশ্সেচা� রুক্ত পচােুয়র �চাশ্িয়ত আ�লশ্ক িচাল জন্চাে। শ্নকচািীরুক্ত 
রবয়ল, য়দচাঁেচাি বচা কচাদচা �চাশ্িও আ�লশ্কর পয়ক্ িচাল। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬-৮ PH আ�লশ্কর পয়ক্ উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ -  

আ�লশ্ক িয়লর �য়ধ্ েচাকচা নীলবয়ণ্যর িক্ত প্য়কচাষ্ রকয়ি বীজগুশ্ল সংগ্হ করচা হে। পশ্রণত ও পুষ্ট বীজগুশ্ল নচাস্যচারীর রবয়ড বচা 
সরচাসশ্র জশ্�য়ত বপন করয়ল িচারচাগচাে জন্চাে, পয়র নচাস্যচারীর িচারচাগুশ্ল ৪-৬ �চাস পশ্রির্যচা কয়র বি কয়র ররচাপণ করচা হে। নচাস্যচারীয়ত 
পশ্লশ্েন ব্চায়গ ৬-৮ �চাস বেয়সর িচারচার সয়ঙ্গ উন্নতজচায়তর Scion ডগচার veener grafting বচা side grafting বচা cleft grafting 
পদ্ধশ্তয়ত রজচািকল� নতশ্র কয়র উপরুক্ত পশ্রির্যচাে কলয়�র গচাে নতশ্র করচা হে। পয়র তচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত হে। আ�লশ্ক গচায়ের 
গুশ্ি রবঁয়ধও কলয়�র গচাে (air layering) নতশ্র করচা রচাে। আ�লশ্ক িচায়ষর জন্ একিু উঁিু জশ্� শ্নব্যচািন করয়ত হে। য়র জশ্�য়ত 
বষ্যচাে জল জয়� েচায়ক রসখচায়ন আ�লশ্ক গচায়ের িচাষ করচা রচাে নচা। জশ্�য়ক আগচােচা �ুক্ত কয়র রকচাদচাল শ্দয়ে বচা লচাঙল শ্দয়ে িচালিচায়ব 
িচাষ রদওেচা হে। এরপর ৪.৫ X ৪.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ১ X ১ X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য রকয়ি তচায়ত ১০-১৫ রকশ্জ নজবসচার, ১ 
রকশ্জ শ্ন� রখচাল ও ৫০০ গ্চা� হচায়ির গুঁয়িচা শ্�শ্শ্রত কয়র ১৫-২০ শ্দন রিয়ল ররয়খ ররচাদ খচাইয়ে তচারপর জুন-জুলচাই �চায়স গয়ত্যর 
�চাঝখচায়ন ররচাপণ করয়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর স�ে অবি্ই গচায়ে জল শ্দয়ত হে।

পশ্রির্যচা – 

আ�লশ্কর গচায়ের িচারপচায়ি �চাশ্ি কুশ্পয়ে শ্িম্ব রগচায়রির গচাে লচাগচায়ল, একশ্দয়ক আগচােচা দ�ন হে ও অন্শ্দয়ক শ্�শ্র পদ্ধশ্তর িচাষ 
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কয়র শ্কেু আশ্ে্যক লচাি করচা রচাে। তয়ব বেয়র দু’বচার রকচাদচাল শ্দয়ে গচায়ের রগচািচার 
�চাশ্ি কুশ্পয়ে �চাশ্ি আলগচা কয়র শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। গ্ীষ্মকচায়ল সপ্তচায়হ দু’বচার 
গচায়ে জল শ্দয়ত হে। িীতকচায়ল শুষ্ জশ্�য়ত প্শ্তশ্দন প্শ্ত গচায়ে ২৫-৩০ শ্লিচার কয়র 
জল রদওেচার প্য়েচাজন হে। Drip irrigation পদ্ধশ্তয়ত রসি শ্দয়ল জয়লর অপিে 
ক� হে। ক্চাররুক্ত �চাশ্িয়ত প্শ্ত গচায়ে ৫-৬ রকশ্জ শ্জপসচা� প্য়েচাগ করয়ত হে। 
সচাধচারণিচায়ব বেয়র দু’দিচাে প্শ্ত গচায়ে ১০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ১০০ গ্চা� 
নচাইয়রেচায়জন, ৫০ গ্চা� িসয়িি, ১০০ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। প্শ্ত 
রক্য়রিই সচার প্য়েচায়গর স�ে রসয়ির প্য়েচাজন হে। শ্ডয়সম্বর-জচানুেচাশ্র �চায়স আ�লশ্ক 
গচায়ের অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা রকয়ি শ্দয়ল গচােশ্িয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট আকচায়র বি করচা রচাে। এেচািচা 
শুকয়নচা ও ররচাগগ্স্ত ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল গচায়ের নতুন ডচালপচালচা গশ্জয়ে বৃশ্দ্ধ িচাল 
হে। বসন্তকচাল ও গ্ীষ্মকচায়ল গচায়ের রগচািচার িচারপচায়ি, শুকয়নচা লতচাপচাতচা, খি বচা 
প্লচাশ্স্টক, বস্তচা িচাপচা শ্দয়ে জশ্�র আদ্্যতচা সংরক্ণ করচায়ক Mulching বলচা হে। এয়ত 
আগচােচার বৃশ্দ্ধ ররচাধ হে এবং গচায়ের পয়ক্ উপকচারী হে। আ�লশ্ক গচায়ের িল ররয়হতু 
খুবই উপকচারী ও ঔষুধ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে, তচাই Bio-pesticide প্য়েচায়গ ররচাগয়পচাকচা 
আক্র�ণ প্শ্তহত করচা উশ্িত। শ্ন� রতল, শ্নয়�র পচাতচা, িল ইত্চাশ্দ সহয়রচায়গ নতশ্র 
কীিনচািক রপ্ করয়ল ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করচা রচাে। য়গচা�ূরি, ধুতরচার িল ইত্চাশ্দ রেয়ক নতশ্র নজব কীিনচািক ব্বহচার 
উপরুক্ত। আ�লশ্ক গচায়ের পচাতচা ররয়হতু সরু সরু তচাই এই গচায়ের িচাঁকচা জচােগচাে রত�ন েচােচা পয়ি নচা। তচাই শ্�শ্র পদ্ধশ্তয়ত ২-৩ 
বের বচা তচারও রবশ্ি আ�লশ্কর জশ্�য়ত িচাক-সবশ্জর িচাষ করচা রচাে। সচােী িসল শ্হয়সয়ব আদচা, হলুদ, ডচালিস্ িচাষ করচা ররয়ত 
পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

আ�লশ্কর সব িল একসয়ঙ্গ পচায়ক নচা। িয়লর রঙ সবুজ রেয়ক শ্ঘয়ে বচা সচাদচায়ি রয়ঙর হয়ল জচাল রপয়ত আঁকশ্ি শ্দয়ে বচা হচাত 
শ্দয়ে রপয়ি সংগ্হ করয়ল িয়লর আঘচাতজশ্নত ক্শ্ত ক� হে। দু’-এক শ্দন অন্তর িল পচািয়ত হে। িল সংগ্হ কয়র িীঘ্রই িল 
বচাজচারজচাত করচা উশ্িত, কচারণ িল রবশ্িশ্দন ররয়খ শ্দয়ল তচার �চান ও উপকচারীতচা কয়� রচাে। সচাধচারণত বীয়জর আ�লশ্ক গচায়ে 
৬-৮ বের পর রেয়ক িল ধরয়ত শুরু কয়র। কলয়�র গচাে ৩-৪ বের পর রেয়ক িল শ্দয়ত শুরু কয়র। পশ্রণত গচাে রেয়ক ২০০ 
রকশ্জ পর্যন্ত িল উৎপচাদন সম্ভব হে। প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ১৫ রেয়ক ২০ িন িল উৎপচাদন হয়ত পচায়র। প্চািীনকচাল রেয়কই 
আেুয়ব্যদ ও ইউনচানী শ্িশ্কৎসচাে আ�লশ্কর ব্বহচার হয়ে আসয়ে। আেুয়ব্যদ �য়ত, �চানবয়দয়হর ররচায়গর প্ধচান কচারণ বচােু, শ্পতি ও 
কফ্ । আ�লশ্কর িয়ল ও পচাতচাে ওই শ্তনপ্কচার ররচায়গর শ্িশ্কৎসচার উপচাদচান রয়েয়ে। আ�লশ্কয়ত ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচার ক্�তচা 
রয়েয়ে। আ�লশ্ক ‘বীর্যবদ্ধ্যক, পশ্রপচায়ক সচাহচার্ কয়র গ্চাস-অম্বল দূর কয়র, বচােু ও শ্পতিয়রচাগ সচারচাে, সশ্দ্যকচাশ্ি সচারচাে। আ�লশ্ক 
হৃতয়রৌবন শ্িশ্রয়ে জীবনীিশ্ক্ত বচািচাে, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্ (Constipation) কচািচাে, রক্ত পশ্রষ্চার কয়র (Purify Blood) হচায়ি্যর িশ্ক্ত 
বৃশ্দ্ধ কয়র, িুয়লর পয়ক্ উপকচারী এবং বুশ্দ্ধ বচা সৃ্মশ্তিশ্ক্ত বৃশ্দ্ধ কয়র র�ধচার শ্বকচাি ঘিচাে। আেুয়ব্যদ পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র শ্কেু প্চািীন 
ওষুধ ি্বনপ্চাি, আ�লচায়তল ও ি্চামু্প নতশ্রয়ত শ্রিিলচািূণ্য সকয়লর কচায়ে বহু পশ্রশ্িত। বয়হিচা ও হরতশ্ক েচািচা ররখচায়ন তৃতীে 
উপচাদচান হল আ�লশ্ক। য়দয়ি ও শ্বয়দয়ি আ�লশ্কর ব্বহচার প্িুর। ১০০ গ্চা� আ�লশ্কয়ত ৪৬ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ০.৫ গ্চা� 
িশ্ব্যজচাতীে পদচাে্য, ১ গ্চা� রপ্চাশ্িন, ১০ গ্চা� গ্চা� িক্যরচা, ৮৬ গ্চা� জল, ৩০১২.৫ গ্চা� গ্চাশ্লক অ্চাশ্সড ও ৫ গ্চা� খচাদ্তন্তু েচায়ক। 
আ�লশ্কয়ত শ্িিচাশ্�ন -A ২৯০ IU, শ্িিচাশ্�ন – C ৪৭৮ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন - E ২৪৫০ শ্�শ্লগ্চা�, শ্িিচাশ্�ন - B3 – ০.৩ শ্�শ্লগ্চা�, 
শ্িিচাশ্�ন - B6 ০.১ শ্�শ্লগ্চা�, িয়লি ৬ শ্�শ্লগ্চা�, Pentothatic Acid ০.৩ শ্�শ্লগ্চা�। এেচািচাও ক্চালশ্সেচা� ২৫ শ্�শ্লগ্চা�, আেরন 
০.৯ শ্�শ্লগ্চা�, কপচার ০.১ শ্�শ্লগ্চা�, িসিরচাস ২৭ শ্�শ্লগ্চা�, য়সচাশ্ডেচা� ১ শ্�শ্লগ্চা�, পিচাশ্সেচা� ১৯৮ শ্�শ্লগ্চা�, �্চাগয়নশ্সেচা� ১০ 
শ্�শ্লগ্চা�, �্চাঙ্গচাশ্নজ ০.১ শ্�শ্লগ্চা�, শ্জঙ্ক ০.১২ শ্�শ্লগ্চা�, য়সশ্লেচা� ০.৬ শ্�শ্লগ্চা� প্িৃশ্ত খশ্নজ লবণ েচায়ক। আ�লশ্ক িয়লর 
আিচার একশ্ি উপকচারী খচাদ্। কচাঁিচা আ�লশ্ক ও শুকয়নচা (রকয়ি িুকয়রচা কয়র) আ�লশ্ক প্চায়কি কয়র ররেয়ন-বচায়স শ্বশ্ক্র হে। 
সশ্দ্যকচাশ্ি ও হজশ্� শ্হসচায়ব আ�লশ্ক ব্বহৃত হে। অন্ধ্রপ্য়দয়ি আ�লশ্কর কশ্ি িয়লর ডচাল র�চারব্চা কয়র খচাওেচার িল রয়েয়ে। 
আ�লশ্কর গুণচাগুণ শ্নয়ে আরও গয়বষণচা িলয়ে। এই উপকচারী গচাে রেয়ক আ�রচা স্চাস্্ ও স্চাচ্ছন্্ দুই-ই শ্িয়র রপয়ত পচাশ্র। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -  

প্ধচানত শ্তনশ্ি জচায়তর ও তচায়দর রেয়ক সৃষ্ট Variety -র আ�লশ্কর িচাষ করচা হে। রেচা Baranasi Francis ( স্চানীে নচা� 
হচাশ্তয়ঝচালচা) এবং Chakaiya Kanchan (NA4), (NA6), (NA7) ইত্চাশ্দ আ�লশ্কর কয়েকশ্ি পশ্রশ্িত জচাত।

তে্সূরি - https://en.wikipedia.org/http://www.agrifarming.in/amla-farming
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শ্ন�
পশ্রিে – 

শ্ন� গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Azadirachta indiaca, এশ্ি Meliaceae 
রগচায়রির বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ।

শ্ন� গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারত। পৃশ্েবীর উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু 
অঞ্য়লর প্চাে ৫০শ্ি রদয়ি এই গচাে জন্চাে। শ্ন� গচাে শ্হনু্ ও রবৌদ্ধয়দর 
কচায়ে একশ্ি অশ্ত পশ্বরি উশ্দ্দ। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ নববয়ষ্যর শ্দন 
শ্ন�পচাতচা ও শ্নয়�র রস গুি সহয়রচায়গ খচাওেচার ররওেচাজ রয়েয়ে। সচারচা বের 
িরীয়রর উপর রচায়ত রকচানও হচাশ্নকচারক প্িচাব নচা পয়ি, তচাই বেয়রর শুরুয়তই 
এ�ন প্েচার প্িলন। শ্হনু্ রদবয়দবীর আরচাধনচাে শ্নয়�র পচাতচা ও শ্ন� িুয়লর 
ব্বহচার করচা হে। পুরীর জগন্নচাে রদয়বর �ূশ্ত্য শ্ন�কচাঠ শ্দয়েই শ্নশ্�্যত হে। 
িগবচান বুদ্ধও নচাশ্ক শ্ন� গচায়ের তলচাে বয়স সচাধনচা কয়রশ্েয়লন। শ্রীতিতন্ 
�হচাপ্িুর সয়ঙ্গও শ্ন� গচায়ের সম্পয়ক্যর উয়লেখ পচাওেচা রচাে।

শ্ন�গচাে এ�নই একশ্ি উপকচারী বৃক্, রচার ব্বহচায়রর Patent রক পচায়ব তচা 
শ্নয়ে আয়�শ্রকচার একশ্ি সংস্চার সয়ঙ্গ আদচালয়ত �চা�লচাও হে।

সংসৃ্য়ত শ্ন� গচােয়ক শ্নম্ব, তচাশ্�ল, য়তয়লগু ও �চালচােলয়� শ্ন� গচাে রিপচা 
নচায়� পশ্রশ্িত এবং শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে শ্ন� নচায়�ই পশ্রশ্িত। 

শ্ন� গচাে একশ্ি বৃক্য়শ্রণীর বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ। উচ্চতচাে এই গচাে ১৫-৪০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। ক্রচান্তীে অঞ্য়ল শ্ন� একশ্ি 
শ্িরহশ্রৎ বৃক্রূয়প এবং উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল এর পচাতচা িীয়ত ঝয়র রচাে এবং বসয়ন্ত লচাল রয়ঙর কশ্ি পচাতচা জন্চাে। শ্ন� গচায়ের 
পচাতচা ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। পরিচাক্গুশ্ল ২০-৩০ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা হে। এর উপর ৩-৮ রসশ্� লম্বচা ২০-৩১শ্ি খচাঁজকচািচা শ্কনচারচারুক্ত গচাঢ় 
সবুজ বয়ণ্যর পরিকগুশ্ল অবস্চান কয়র। য়িব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স শ্ন� গচায়ে িুল আয়স। িুলগুশ্ল ২০ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা িচাখচাপ্িচাখচারুক্ত 
�্রীদয়ডের উপর সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল সুন্র গন্রুক্ত সচাদচা রয়ঙর হে। একই পুষ্পচায়ক্ পুরুষ ও উিশ্লঙ্গ িুল জন্চাে। শ্নয়�র 
িুল ডু্প প্কৃশ্তর। িয়লর �য়ধ্ সচাধচারণত একশ্ি বীজ েচায়ক। বীয়জর িচারশ্দয়ক রসচায়লচা িচাঁসরুক্ত Mesocarpশ্ি েচায়ক। িল পচাকয়ল 
তচা হলুদ বয়ণ্যর হয়ে রচাে। পশ্রণত িল ১.৪-২.৮ X ১.০-১.৫ রসশ্� আকচায়রর হে। িয়লর বচাইয়রর ত্বক �সৃণ সবুজচাি-হলুদ রয়ঙর 
হে। 

শ্ন� গচাে উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। অশ্তশ্রক্ত েচােচাে ও ঠচাডেচাে শ্ন� গচাে হে নচা। ২৫-৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা শ্ন� 
গচায়ের সহচােক। ৫০-৫২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাও শ্ন� গচাে সহ্ করয়ত পচায়র। বেয়র ৩৫০-১২০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত 
অঞ্য়ল শ্ন� গচাে িচাল হে। শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত শ্ন� গচাে জন্চায়ত পচায়র। শ্কন্তু কৃষ্ণ �ৃশ্তিকচাে এই গচাে সব রেয়ক িচাল হে। 
জয়লর অিচাব রয়েয়ে এ�ন পচােুয়র �চাশ্িয়তও শ্ন� গচাে জন্চায়ত পচায়র। শ্ন� গচাে �চাশ্ির উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ কয়র এবং অম্লরুক্ত �চাশ্ির 
অম্লতচায়ক প্িশ্�ত কয়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

সচাধচারণত বীয়জর বেচারচাই শ্ন� গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়ি। রশ্দও Root cutting বচা শ্িকি রকয়ি তচা ররচাপয়ণর �চাধ্য়�ও িচারচা নতশ্র করচা 
সম্ভব। শ্ন� গচায়ের জন্ জশ্�শ্িয়ক প্েয়� লচাঙল শ্দয়ে দু-শ্তনবচার িচাল কয়র িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি নতশ্র করয়ত হে এবং আগচােচা দ�ন 
কয়র গচাে লচাগচায়নচার জন্ গত্য খনন করচা হে। তয়ব বষ্যচার আয়গই এই জশ্� প্স্তুশ্তর কচাজ রসয়র রিলচা িচাল। 

পচাকচা শ্ন� িল সংগ্হ কয়র বীজগুশ্ল ধুয়ে পশ্রষ্চার কয়র শুশ্কয়ে রচাখয়ত হে। এরপর ঠচাডেচা জয়ল একশ্দন শ্িশ্জয়ে ররয়খ নচাস্যচারীর 
রবয়ড বচা সরচাসশ্র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত বপন কয়র অেবচা নচাস্যচারীর িচারচাগুশ্ল ১০-৩০ রসশ্� লম্বচা হয়ে রগয়ল তচা ররচাপণ করয়ল িচাল হে। 
িচারচাগুশ্ল সচাধচারণত ৩০ X ৩০ X ৩০ রসশ্� গয়ত্যর �চাঝখচায়ন ররচাপণ করচা হে। ৩ X ৩ শ্�িচার দূরয়ত্ব গচােগুশ্ল ররচাপণ করচা হে।

পশ্রির্যচা – 

শ্ন� গচায়ের জন্ খুবই অল্প রসয়ির প্য়েচাজন হে। িচারচাগুশ্ল জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হয়ে রগয়ল এবং তচা রবঁয়ি রগয়ল রত�ন আর রসয়ির 
দরকচার পয়ি নচা। সূয়র্যর আয়লচা ও উতিচাপ শ্ন� গচায়ের রবয়ি ওঠচার পয়ক্ সহচােক। খুব ক� বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত (গয়ি ২০০-৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার) 
অঞ্য়লও শ্ন� গচাে িচাল জন্চায়ত পচায়র।
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শ্ন� গচায়ে অয়নক স�ে VAM (Vesicular Arbuscular Mycorriza) নচা�ক 
এই শ্�য়েচাজীবী েরিচাকশ্ি রদখচা রচাে। গচাে প্শ্ত ৫০ গ্চা� VAM, ২০ গ্চা� 
Azhospirillum এবং ২০ গ্চা� শ্হসচায়ব Phosphobacteria শ্নেশ্�ত প্য়েচাগ 
করয়ল শ্ন� গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে।

কচাডে শ্েদ্কচারী রপচাকচা, িচা গচায়ের �িচা প্িৃশ্ত শ্ন� গচায়ের ক্শ্তকচারক রপচাকচা। রচা 
িচারচা গচায়ের ও রেচাি শ্ন� গচায়ের ক্শ্তসচাধন কয়র। এেচািচা শ্ন� গচায়ে Pulvinaris 
maxima এবং Heliothrips haemorrhoidalis নচায়�র দু’প্কচার রপচাকচার 
আক্র�ণ ঘয়ি। েরিচাকজশ্নত কচারয়ণ ধসচা, পচাতচাে বচাদচা�ী দচাগ লক্্ করচা রচাে। 
এই প্কচার ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত রচাসচােশ্নক কীিনচািক ও 
েরিচাকনচািক ব্বহচার কয়র ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। অেবচা Bio-pesticide 
ও Bio-fertilizer ব্বহচার কয়র পশ্রয়বিবচান্ব ব্বস্চা রনওেচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

৪-৫ বের বেয়স শ্ন� গচায়ে িল আসয়ত শুরু কয়র। ১০-১২ বেয়রর গচায়ে প্িুর 
িল উৎপচাদন হে। প্চােশ্�ক অবস্চাে প্শ্ত গচাে রেয়ক ১০-২৬ রকশ্জ শ্ন� বীজ 
উৎপন্ন হয়ত পচায়র। ১০ বের বেয়সর গচাে রেয়ক ৩৫-৫০ রকশ্জ বীজ পচাওেচা রচাে। শ্নয়�র বীজ রেয়ক রতল উৎপচাদয়নর পশ্র�চাণ 
বীয়জর পশ্রপুষ্টতচা, বৃশ্ষ্টপচায়তর পশ্র�চাণ, জশ্�র উব্যরতচা প্িৃশ্তর তচারতয়�্র উপর শ্নি্যরিীল।

একশ্ি শ্ন� গচায়ের ১৫০-২০০ বের পর্যন্ত উৎপচাদন ক্�তচা েচায়ক। স্চানীে বচাজচায়র প্শ্ত রকশ্জ শ্নয়�র বীজ ৬-১০ িচাকচা দয়র শ্বশ্ক্র 
করচা রচাে অেবচা এর রিয়ে শ্কেু রবশ্ি দচায়� ওষুধ প্স্তুকচারক সংস্চার কচায়ে সরবরচাহ করচা ররয়ত পচায়র। 

শ্ন� এ�ন এক গচাে রচার পচাতচা, েচাল, বীজ রেয়ক ওষুধ নতশ্র হে। িুল, িল ও শ্িকি বচা �ূলও শ্বশ্িন্ন কচায়জ ব্বহৃত হে। পুরচাতন 
শ্ন� গচায়ের কচাঠও খুব দচা�ী, রচা আসবচাবপরি নতশ্রয়ত ব্বহচার হে।

হচায়ি্যর ররচাগ, কুষ্, য়িচায়খর ররচাগ, শ্লিচায়রর স�স্চা, �ধুয়�হ, জন্ শ্নে্রিয়ণ, য়পয়ির অসুখ, ি�্যয়রচাগ, কৃশ্� নচাি করয়ত, নচাক শ্দয়ে 
রক্ত পিচা বন্ করয়ত, �চাশ্ির ক্ত প্িৃশ্তর শ্িশ্কৎসচাে রর স�স্ত ওষুধ নতশ্র হে, তচায়ত শ্নয়�র পচাতচা ব্বহচার হে। বসন্ত ররচায়গর 
প্শ্তয়ষধক শ্হসচায়ব শ্নয়�র পচাতচা খচাওেচা হে। শ্ন� গচায়ের েচাল রেয়ক �্চায়লশ্রেচা, খচাদ্নচালী ও পচাকস্লীর আলসচার (ঘচা), জ্র, র্রিণচা 
ও ি�্যয়রচায়গর ওষুধ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। শ্ন� গচায়ের িুল বচােুনচািক, কফ্ নচািক ও কৃশ্�নচািক শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। শ্নয়�র িুয়লর 
�ধুও স্চায়স্্র পয়ক্ খুবই উপকচারী।

অি্য রেয়ক রক্তপচাত বন্ করয়ত, কৃশ্� নচাি করয়ত, �ূরিনচালীর ররচাগ সচারচায়ত, ঘচা ও কুষ্ ররচাগ সচারচায়ত শ্নয়�র িল ব্বহৃত হে।  
পচাকচা িয়লর স্চাদ একিু শ্তক্ত হয়লও তচা খুব উপকচারী। দচাঁয়তর �চাজন, সচাবচান, ি্চামু্প, য়তল, ক্রী� প্িৃশ্ত নতশ্রয়ত শ্নয়�র রতল 
ব্বহৃত হে। প্চািীনকচাল রেয়ক শ্নয়�র ডচালয়ক দচাঁতন কয়র তচা শ্দয়ে দচাঁত �চাজচার প্েচা রয়েয়ে, রচা দচাঁত, �চাশ্ি ও �ুখ গহ্বয়রর স্চাস্্ 
রক্চা কয়র।

িচারয়তর অশ্ধকচাংি রচায়জ্ই কশ্ি শ্নয়�র পচাতচা ও িুল রিয়জ ও তরকচাশ্রয়ত ব্বহচার হয়ে েচায়ক। ওষুধ ও প্সচাধনীর পচািচাপচাশ্ি 
শ্নয়�র বীয়জর রতল কীিনচািক নতশ্রয়তও ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। শ্নয়�র রখচাল শ্বশ্িন্ন িুল, িল, সবশ্জ সহ অন্চান্ িসল িচায়ষ 
একশ্ি পশ্রয়বিবচান্ব উপকচারী নজবসচার। শ্ন� গচায়ের কচাডে রেয়ক শ্নসৃত আঠচা শ্ন� ্ু নচায়� পশ্রশ্িত। দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে এর 
ব্চাপক ব্বহচার লক্্ করচা রচাে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

রকরচালচা সরকচায়রর কৃশ্ষ দিতর উন্নত জচায়তর শ্ন� শ্নয়ে গয়বষণচার স্চায়ে্য শ্বশ্িন্ন জচােগচা রেয়ক বীজ সংগ্হ করয়ে। ওই দিতর 
Ramnagar – H নচায়�র একশ্ি শ্ন� গচায়ের সন্চান রপয়েয়ে, রচার বীয়জর নদঘ্য্-প্স্ ১৬.৭ X ৬.৫ শ্�শ্লশ্�িচার। এই ধরয়নর ১০০শ্ি 
বীয়জর ওজন ৩৭৪ গ্চা�। এেচািচা Hosakote নচায়� আরও এক ধরয়নর বীজ রকরচালচার কৃশ্ষ দিতর সংগ্হ কয়রয়ে, রচা নদঘ্য্-প্য়স্ 
১৪.১ X ১০.৯ শ্�শ্লশ্�িচার এবং ১০০শ্ি এই বীয়জর ওজন ৩৫৪ গ্চা�। এই বীজগুশ্ল রেয়ক তচারচা উন্নত জচায়তর শ্ন� গচাে নতশ্রর 
রিষ্টচা িচালচায়চ্ছ।

তে্সূরি - http://www.agrifarming.in/neem-cultivation/,http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2012/11/
Indian-Neem-Growth.pdf
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হশ্রতকী
পশ্রিে –

হশ্রতকী গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Terminalia  chebula, বয়হিচার �য়তচা 
এশ্িও Combretaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী, শ্বেবীজপরিী, পণ্যয়�চািী রশ্রণীর 
উশ্দ্দ। 

হশ্রতকী গচায়ের আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে। িচারত, শ্রীলঙ্কচা, িূিচান, 
রনপচাল, বচাংলচায়দি, �চােচান�চার, কয়ম্বচাশ্ডেচা, লচাওস, শ্িয়েতনচা�, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, 
�চালয়েশ্িেচা, পচাশ্কস্তচান, েচাইল্চাডে প্িৃশ্ত রদয়ি হশ্রতকী গচাে জন্চায়ত রদখচা 
রচাে। এেচািচা পরবত্যীকচায়ল অন্চান্ শ্কেু রদয়িও ররচাপয়ণর এই গচায়ের শ্বস্তচার 
ঘয়িয়ে। িচারয়ত শ্হ�চালয়ের পচাদয়দয়ি  ও তচার ১৫০০ শ্�িচার উঁিু পচাব্যত্ 
অঞ্য়ল এই গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। উতির-পূব্য িচারয়তর জঙ্গয়ল হশ্রতকী 
স্চািচাশ্বক অরয়ণ্র উশ্দ্দ (Wild) শ্হসচায়ব জন্চাে। পশ্চি�বয়ঙ্গ ও আসচায়�র 
জঙ্গয়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ হশ্রতকী গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। িচারয়ত হচাজচার 
হচাজচার বের ধয়র বংিপরম্পরচাে হশ্রতকী ব্বহচার হয়ে আসয়ে। প্চািীন 
আেুয়ব্যদ িচায়ত্ রবৌদ্ধ ও শ্হনু্য়দর �য়ধ্ হশ্রতকীর ব্বহচার কয়র সুস্ েচাকচার 
উয়লেখ পচাওেচা রচাে। 

প্চািীন আেুয়ব্যয়দ শ্বশ্িন্ন ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে শ্তব্তীয়দর শ্িশ্কৎসচা পদ্ধশ্তয়ত পরম্পরচাগতিচায়ব ধচারচাবচাশ্হক হশ্রতকীর ব্বহচায়রর 
উয়লেখ আয়ে। গ্ীয়স হশ্রতকীয়ক সব ররচায়গর রক্চাকচারী রদবী, ‘Panacea’-র সয়ঙ্গ তুলনচা করচা হয়েয়ে। 

শ্হনু্ ধয়�্যর �চানুয়ষর কচায়ে হশ্রতকী একশ্ি পশ্বরি িল শ্হসচায়ব গণ্ হয়ে েচায়ক। সব ধরয়নর পূজচা-অি্যনচাে, বরণডচালচাে হশ্রতকী 
একশ্ি অশ্ত আবি্কীে সচা�গ্ী।

ইংয়রশ্জয়ত এর নচা� রিবুশ্লক �চাইয়রচাব্চালচান। সংষৃ্ত ও বচাংলচাে এই িলশ্ি হশ্রতকী নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত  হচারচা,  কন্নয়ি এলচায়ল 
ও ওরয়ডচা, গুজরচাশ্িয়ত হরশ্দ ও হচারয়দ, �চালচােচালয়� কচািুক্চা, �চারচাঠীয়ত শ্হরদচা, ওশ্িেচাে কচারচাধচা, তচাশ্�য়ল কচািচায়ক্, য়তয়লগুয়ত কচারচাকচা 
এবং অস�ীেচা িচাষচাে হশ্রতকী শ্সশ্লখচা নচায়� পশ্রশ্িত।

হশ্রতকী গচাে একশ্ি �চাঝচাশ্র বচা বি ধরয়নর বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ । উচ্চতচাে ২৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি ১ শ্�িচার 
পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এই গচায়ের পচাতচাগুশ্ল শ্কেুিচা একচান্তরিচায়ব বচা শ্কেুিচা শ্বপরীত�ুখীিচায়ব সশ্জ্ত হয়ে ডচালপচালচার অগ্িচায়গ 
পচাতচাগুশ্ল গুচ্ছচাকচায়র (Clustered) সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা ও িওিচাে৭-৮ রসশ্� X ৪.৫-১০ রসশ্� হয়ত পচায়র। পরিবৃয়ন্তর 
নদঘ্য্ ১-৩ রসশ্� লম্বচা হয়ে েচায়ক। পরিবৃন্ত ও পরিিলয়কর সংয়রচাগস্য়ল পরিবৃয়ন্তর দুই শ্দয়ক দুশ্ি গ্শ্ন্ বচা gland েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল 
উপবৃতিচাকচার-শ্ডম্বচাকচার আকৃশ্তর হয়ে েচায়ক, পরিচাগ্ সূিচায়লচা (acute) এবং পচাতচার নীয়ির শ্দক base heart shaped অে্যচাৎ হচায়ি্যর 
আকৃশ্তর (cord ate at base) হয়ে েচায়ক। পচাতচার শ্কনচারচা �সৃণ হে। হশ্রতকী গচায়ের িুলগুশ্ল ডচাল বচা িচাখচা-প্িচাখচার অগ্িচায়গর 
�্রীদয়ডের উপর জন্চাে। �্রীদডেশ্ি িচাখচা-প্িচাখচা (branched panicles) রুক্ত হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল রঘচালচায়ি সচাদচা (Dull white) 
বচা হচালকচা হলুদ রয়ঙর হয়ে েচায়ক এবং িুলগুশ্ল বচায়জ গন্রুক্ত হে। িুয়ল ৫শ্ি বৃশ্ত বচা Calyx েচায়ক, িুয়লর রকচানও পচাপশ্ি বচা 
Petals েচায়ক নচা। পুংয়কিরিয়ক্র ১০শ্ি পুংয়কির বৃশ্তর বেচারচা গশ্ঠত শ্িউব বচা Calyx tube-এর �য়ধ্ সংরুক্ত েচায়ক। গি্যচািেশ্ি 
এক প্য়কচাষ্ রুক্ত , গি্যদডেশ্ি লম্বচা হে। িল শ্ডম্বচাকচার বচা শ্বশ্িন্ন আকচায়রর (size)হয়ে েচায়ক। িল ডু্প প্কৃশ্তর, িয়ল একশ্ি �চারি 
বীজ েচায়ক। বীজগুশ্ল খুব িক্ত হে। িয়লর আকচার  ও িয়লর উপর শ্িরচাগুশ্ল শ্িন্ন শ্িন্ন ধরয়নর হয়ে েচায়ক। িয়লর আকৃশ্ত ও 
নবশ্িয়ষ্ট্র উপর শ্িশ্তি কয়র শ্বশ্িন্ন প্কচার নবশ্িষ্ট্রুক্ত হশ্রতকী গচাে রদখচা রচাে।

ক্রচান্তীে ও উষ্ণ ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর ১৫০০-২০০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত এই গচাে জন্চাে। য়র অঞ্য়লর বচাশ্ষ্যক তচাপ�চারিচা ২২-৩৫ 
শ্ডগী রসলশ্সেচাস রসখচায়ন এই গচাে িচাল হে। তয়ব ৫-৪৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ করয়ত পচায়র। ঠচাডেচা সহ্ করচার ক্�তচা 
েচাকয়লও -৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে হশ্রতকী গচাে বচাঁিয়ত পচায়র নচা। ৭৫০-৩৩০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচায়তও এই গচাে রবয়ি 
উঠয়ত পচায়র, তয়ব ১০০০-১৭০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ে পয়ক্ উপয়রচাগী। নতুন গচাে েচােচা সহ্ করয়ত পচারয়লও, 
সচাধচারণিচায়ব এই গচাে ররচাদ পেন্ কয়র। 

জল শ্নষ্চািয়নর ব্বস্চারুক্ত রর রকচানও সচাধচারণ উব্যর বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত কচাদচা �চাশ্িয়ত হশ্রতকী গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব �চাশ্িয়ত অম্ল-ক্চায়রর 
�চারিচা ৫.৫-৬.৫PH েচাকয়ল িচাল হে। রশ্দও এই �চারিচা ৫-৭.৫ PH হয়লও হশ্রতকী গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র।  
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

stump-এর বেচারচা হশ্রতকী গচায়ের কৃশ্রি�িচায়ব প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। 
রসয়ক্য়রি অঙু্কশ্রত বীজগুশ্ল রেয়ক পশ্ল শ্িউব বচা লম্বচা পশ্লব্চায়গ িচারচা নতশ্র কয়র 
নচাস্যচারীয়ত ১২-১৫ �চাস ধয়র পশ্রির্যচা কয়র িচারচার �ূলগুশ্লয়ক লম্বচাে বৃশ্দ্ধ ঘশ্িয়ে 
stump গুশ্লয়ক ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ রসশ্� শ্কউশ্বক রসশ্� শ্পি বচা গত্য রকয়ি বচা 
Crow bar holes য়কয়ি শ্নদ্যষ্ট দূরয়ত্ব ররচাপণ কয়র হশ্রতকী গচায়ের শ্বস্তচার 
ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক।

স�চান জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে এবং �ই শ্দয়ে ঢচাল বজচাে ররয়খ 
বচা আগচােচা, য়ঝচাপঝচাি রকয়ি রিয়ল এবং ঢচালু জশ্�য়ত শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব গত্য রকয়ি 
�চাশ্ি নতশ্র কয়র রচাখচা হে। শ্ডয়সম্বর-জচানুেচাশ্র �চায়স জশ্�র সী�চানচা শ্নশ্দ্যষ্ট কয়র, 
বচাবলচা, খয়ের বচা বনক�শ্লর রবিচার গচাে নতশ্র কয়র জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে েচায়ক। 

জুন-জুলচাই �চায়স অে্যচাৎ বষ্যচার শ্ঠক আয়গ িচারচাগুশ্ল জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত 
স�ে। স�চান জশ্�য়ত ২ X ২.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব লচাইন কয়র stump-এর িচারচাগুশ্ল 
ররচাপণ করয়ত হে। এস�ে লক্্ রচাখয়ত হে, িচারচাগুশ্লর লম্বচা �ূয়ল ররন রকচানও 
আঘচাত নচা লচায়গ। 

পশ্রির্যচা –

জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী িচারচাগচায়ে শ্নেশ্�ত জল শ্দয়ে পশ্রির্যচা করয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল ও িীতকচায়ল প্য়েচাজন �য়তচা রসি শ্দয়ে িচারচা 
গচােগুশ্লয়ক বি কয়র রতচালচা হে।

িচারচা গচাে ররচাপণ বচা বীজ বপয়নর আয়গ জশ্�য়ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ  নজবসচার প্য়েচাগ কয়র রচাখচা হে। প্শ্ত গয়ত্য ২৫ গ্চা� কয়র বেয়র 
২ বচার N.P.K সচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের বেস অনুসচায়র বন দিতয়রর পদ্ধশ্ত র�য়ন সচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। N.P.K 
সচার গচায়ের কচায়ডের বৃশ্দ্ধয়ত সচাহচার্ কয়র।

হশ্রতকী গচাে ররচাপয়ণর  বচা বপয়নর প্ে� বেয়র শ্তনবচার গচায়ের রগচািচা রেয়ক �চাশ্ি কুশ্পয়ে, আগচােচা দ�ন করচা হয়ে েচায়ক। 
পশ্চি�বয়ঙ্গ বন দিতয়রর তে্ অনুসচায়র, ১ রহক্টর জশ্�য়ত প্ে�বচার আগচােচা দ�য়নর জন্ ১৬ জন,  শ্বেতীেবচার আগচােচা দ�য়নর 
জন্ ১৪ জন এবং তৃতীেবচার আগচােচা দ�য়নর জন্ ১২ জন কয়র শ্রশ্�য়কর প্য়েচাজয়নর কেচা বলচা হয়েয়ে। শুকয়নচা ডচালপচালচা বচা 
খি শ্কংবচা শুকয়নচা ঘচাস শ্বশ্েয়ে গচায়ের রগচািচার আদ্্যতচা রক্চা করচার ব্বস্চা করচা হয়ে েচায়ক। এয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। 

স�তল জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণ পর ৩-৪ বের পর্যন্ত হশ্রতকী গচায়ের সচাশ্রর িচাঁয়ক শ্িম্ব রগচায়রির ডচালিস্, িচাকসবশ্জ বচা স্ল্প আেুর 
িয়লর গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র।

কচাঠশ্বিচালী, ইঁদুর, সজচারু, খরয়গচাি, �েূর ও অন্চান্ প্চাণীরচা হশ্রতকী িল খচাে। কীিনচািক শ্দয়ে এই স�স্ত প্চাণীয়দর �চারচা শ্নশ্ষদ্ধ। 
বন দিতয়রর শ্নয়দ্যশ্িকচাে প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত শ্বশ্িন্ন প্কচার কচাঠ বচা রিষজ উশ্দ্য়দর ররচাগয়পচাকচায়ক শ্নে্রিয়ণর জন্ কীিনচািকবচাবদ 
খরয়ির শ্হসচাব রদওেচা রয়েয়ে। পশ্রয়বিবচান্ব নজব কীিনচািক বচা নজব েরিচাকনচািক ব্বহচার করয়ল প্চাকৃশ্তক িচারসচা�্ বজচাে েচায়ক 
এবং উপকচারী কীিপতয়ঙ্গর ক্শ্তও হে নচা। য়রচাগয়পচাকচা দ�য়নর ব্বস্চা করচার জন্ কৃশ্ষ দিতয়রর বচা বন দিতয়রর পরচা�ি্য র�য়ন 
ব্বস্চা গ্হণ করয়ত হয়ব। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

৭-৮ বের বেয়স হশ্রতকী গচায়ে িল ধরচা শুরু হে। ১০ বের বেয়সর গচায়ে পশ্র�চাণ �য়তচা উৎপচাদন শুরু হে। ৬০ বের বেস 
পর্যন্ত হশ্রতকী গচায়ের উৎপচাদন শ্ঠক েচায়ক। গচাে ঝচাঁশ্কয়ে বচা গচায়ের তলচা রেয়ক িল কুশ্িয়ে তচা সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। শ্ডয়সম্বর-
�চাি্য �চাস পর্যন্ত িল সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। িল পুয়রচাপুশ্র পচাকচার আয়গ তচা সংগ্হ করয়ল িয়লর গুণগত �চান িচাল েচায়ক। পয়রর 
শ্দয়কর িলগুশ্লর গুণগত �চান হ্চাস রপয়ত েচায়ক। সংগ্হ করচা িল শুকয়নচা কয়র সংরক্ণ করচা হে।

একশ্ি ১০-১৫ বেয়রর হশ্রতকী গচাে রেয়ক ৩০-৩৫ রকশ্জ শুকয়নচা িল পচাওেচা রচাে। প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৩-৪ িন শুকয়নচা 
হশ্রতকী উৎপচাদন হয়ত পচায়র। প্শ্ত রকশ্জ শুকয়নচা িয়লর বচাজচার�ূল্ ৩০ িচাকচা।

খচাদ্গুয়ণর শ্নশ্রয়খ হশ্রতকীয়ক অয়নক স�ে আয়পয়লর সয়ঙ্গ তুলনচা করচা হয়ে েচায়ক। এয়ত আয়পয়লর রিয়ে রবশ্ি শ্িিচাশ্�ন – C 
ও রপ্চাশ্িন েচায়ক। এেচািচা এই িয়লর অসী� রিষজ গুণ রয়েয়ে। গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে,  হশ্রতকীয়ত েচাকচা শ্বশ্িন্ন প্কচার রচাসচােশ্নক 
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পদচাে্য ক্চানসচার আক্রচান্ত রকচায়ষর �ৃতু্ ঘশ্িয়ে ক্চানসচার প্শ্তয়রচাধ 
করয়ত সক্�। এেচািচা প্চািীনকচাল রেয়কই �ধুয়�হ, দচাঁয়তর স�স্চা, 
�ুখগহ্বর ও রঠচাঁয়ির ক্য়তর শ্িশ্কৎসচাে, ি�্যয়রচায়গ, ঘচা সচারচায়ত, 
�ূরিেশ্লর পচােয়রর শ্িশ্কৎসচাে, অি্য ও �চাশ্ির রক্তক্রণ বন্ করয়ত, 
সশ্দ্যকচাশ্ি, অ্চাজ�চার শ্িশ্কৎসচাে হশ্রতকী ব্বহচার হয়ে আসয়ে। 
এেচািচা রপি পশ্রষ্চার করয়ত, য়পয়ির অসুখ সচারচায়ত, কু্ধচা বৃশ্দ্ধ 
করয়ত, র্রিণচার উপিয়�, য়িচাখ িচাল রচাখয়ত, িরীর ও �নয়ক ঠচাডেচা 
রচাখয়ত হশ্রতকী ব্বহৃত হে। এই গচায়ের েচাল হচায়ি্যর শ্িশ্কৎসচাে 
ব্বহৃত হে। এইসব রিষজ ও ঔষশ্ধ গুণচাগুণ শ্বিচার কয়র আজ সচারচা 
পৃশ্েবীয়ত এর প্শ্ত �চানুয়ষর আগ্হ ক্র�ি বচািয়ে। তচাই হশ্রতকী 
িচায়ষর উয়দ্চাগ আজ স�য়েচাশ্িত একশ্ি পদয়ক্প।

হশ্রতকী িয়লর িচাঁয়স ৩০-৩৫% ি্চাশ্নন (Tannin) েচায়ক। হশ্রতকী 
িল রেয়ক বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত এই Tannin শ্নষ্চািন কয়র জল  ও 
রপয়রেচাশ্লেচা� পশ্রয়িচাধয়ন, কচাশ্ল নতশ্রয়ত, য়লিি (Slate) পচােয়র রং 
করয়ত, এবং ি�্যশ্িয়ল্প এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক। 

হশ্রতকী গচায়ের কচাঠ শ্নম্ন�চায়নর আসবচাব নতশ্রয়ত এবং জ্চালচানী শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 

প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত হশ্রতকী িচাষ করচার জন্ ১০ বেয়র (িচারচা ররচাপণ রেয়ক বচাশ্ণজ্শ্িশ্তিক উৎপচাদন পর্যন্ত) য়�চাি খরি ৩০ হচাজচার 
িচাকচা। ওই জশ্�য়ত শুকয়নচা িয়লর উৎপচাদন ৩.৫ িন। রচার বচাজচারদর ৩০ িচাকচা প্শ্ত রকশ্জ।  সুতরচাং শ্বশ্ক্র রেয়ক র�চাি আে ১ 
লক্ ৫ হচাজচার িচাকচা। অে্যচাৎ র�চাি লচাি ৭৫ হচাজচার িচাকচা প্শ্ত রহক্টয়র। গচায়ের ৬০ বের বেস পর্যন্ত এই লচায়ির পশ্র�চাণ অকু্ন্ন 
েচায়ক।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িয়লর আকচার ও অন্চান্ নবশ্িষ্ট্ শ্বিচার কয়র শ্বশ্িন্ন জচায়তর হশ্রতকী পচাওেচা রচাে। য়র�ন, সুরিী, রঙ্গরী, বচালচা হশ্রতকী, জচািচা 
হশ্রতকী, শ্বজেচা, য়রচাশ্হণী, পুতচানচা, অ�ৃতচা, অিেচা, জীবন্তী, য়িতকী। 

তে্সূরি - http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Terminalia+chebula
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বয়হিচা
পশ্রিে –

বয়হিচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Terminalia bellirica, এশ্ি 
Combretaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী, শ্বেবীজপরিী, পণ্যয়�চািী রশ্রণীর 
উশ্দ্দ।

বয়হিচার আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে। য়নপচাল, িূিচান, 
বচাংলচায়দি, শ্রীলঙ্কচা, �চােনচা�চার, শ্িন, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, লচাওস, 
�চালয়েশ্িেচা,পচাশ্কস্তচান, কয়ম্বচাশ্ডেচা, েচাইল্চাডে, শ্িয়েতনচা� প্িৃশ্ত রদয়ির 
স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। য়রচাপয়ণর �চাধ্য়� 
পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি এই গচাে েশ্িয়ে পয়িয়ে।

বয়হিচা গচাে রবি বি আকচায়রর বৃক্। লম্বচাে গচােশ্ি ২০-২৫ শ্�িচার 
পর্যন্ত হয়ত পচায়র। অয়নক স�ে কচায়ডের রগচািচাে কচায়ডের প্সচাশ্রত বচায়রেয়সস্  (Buttresses) েচাকয়ত পচায়র। কচায়ডের েচাল (Bark) 
েচাই রয়ঙর বচা ধূসর বয়ণ্যর হয়ে েচায়ক, কচায়ডে লম্বচালশ্ম্ব িচািচা দচাগ েচাকয়ত পচায়র। েচায়লর শ্িতয়রর শ্দক হলুদ রয়ঙর হে। পচাতচাগুশ্ল 
সরল, একচান্তরিচায়ব িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচার িলক �সৃণ, িওিচা, উপবৃতিচাকচার বচা Obviate elliptical, ৪-২৪ রসশ্� 
X ২-১১ রসশ্� হয়ে েচায়ক। পরিবৃন্ত ২.৫-৯ রসশ্� লম্বচা, কশ্িপচাতচা লচালয়ি বয়ণ্যর হে। পচাতচাগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচার প্চায়ন্ত গুচ্ছচাকচায়র 
(clustered) েচায়ক। িুলগুশ্ল পচাতচার কয়ক্ �্রীদয়ডের উপর সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল শ্ঘয়ে বচা ক্রী� সচাদচা, সবুজচাি রয়ঙর হে 
এবং একইসয়ঙ্গ নতুন পচাতচার সয়ঙ্গ জন্চাে। িুয়ল �ধুর �য়তচা গন্ েচায়ক। িুয়লর পরচাগশ্�লন র�ৌ�চাশ্ে বচা পতয়ঙ্গর বেচারচা ঘয়ি। 
হশ্রতকী ডু্প প্কৃশ্তর িল, শ্কেুিচা রগচালচাকচার, ২-৪ X ১.৮-২.২ রসশ্� আকচায়রর হয়ে েচায়ক। িয়লর ত্বক খুব ররচা�ি হয়ে েচায়ক, 
হচালকচা হলুদ রয়ঙর বচা বচাদচা�ী বয়ণ্যর হয়ে েচায়ক। বীজ রগচালচাকচার, তয়ব বীজ ৫ রকচাণচা লশ্ত বচা  lobe শ্বশ্িষ্ট হয়ে েচায়ক।

ইংয়রশ্জয়ত বয়হিচা Belliric myrobalan নচায়� পশ্রশ্িত। সংষৃ্য়ত এই িলয়ক বশ্হিচা, শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে বয়হিচা, তচাশ্�ল িচাষচাে 
অক্�, য়তয়লগুয়ত তন্দ্রচা, �চালচােলচা� িচাষচাে তুি� এবং অস�ীেচা িচাষচাে এশ্িয়ক হুলুি বলচা হে। িচারয়তর রকচােচাও রকচােচাও বয়হিচার 
নচা� শ্িশ্িতকচা। এসব েচািচাও এই িয়লর আরও অয়নক স্চানীে নচা� রয়েয়ে।

বয়হিচা গচায়ের জন্ উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ২২-২৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। শ্কন্তু পচাহচািী অঞ্য়লর ক� তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও বয়হিচা গচাে 
রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। আবচার ৪৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ করচার ক্�তচাও বয়হিচা গচায়ের রয়েয়ে। ৯০০-৩০০০ শ্�শ্লশ্�িচার  
বৃশ্ষ্টপচাত বয়হিচা গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। স�ুদ্তল রেয়ক ১০০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও বয়হিচা গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে।

শ্নকচািীরুক্ত উব্যর রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত এই গচাে িচাল জন্চাে। রশ্দও অনুব্যর জশ্�য়তও বয়হিচা গচাে জন্চাে। শ্কন্তু রসয়ক্য়রি গচায়ের বৃশ্দ্ধ 
ও িয়লর উৎপচাদয়ন তচারত�্ ঘয়ি।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বয়হিচা গচায়ে এশ্প্ল-য়� �চায়স িুল রিচায়ি এবং র�-জুন �চায়স িল জন্চাে। িল রপয়ক পশ্রণত হয়ে রচাে নয়িম্বর-য়িব্রুেচাশ্র �চায়স। 
সচাধচারণিচায়ব বচাদুি বচা কচাঠশ্বিচালী, খরয়গচাি, সজচারু, ইঁদুর প্িৃশ্ত প্চাণীর বেচারচা এর িয়লর শ্বস্তচার ঘয়ি।

এেচািচা বনিূশ্�য়ত বয়হিচা গচায়ের বীজ রেয়ক িচারচা জন্চাে ও স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘয়ি। 

হশ্রতকীর �য়তচা বয়হিচা গচায়ের প্সচারণ বীজ রেয়ক, �ূল কচায়ডের কচাশ্িং এবং স্টচাম্প নতশ্র কয়র ররচাপয়ণর �চাধ্য়� করচা হয়ে েচায়ক। 
বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� করচায়নচার জন্ পশ্রণত পুষ্ট িয়লর রেয়ক িচাঁস রবর কয়র ধুয়ে, শুশ্কয়ে সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। এক বের 
পর্যন্ত বীজগুশ্লর অঙু্কয়রচাদগ� ক্�তচা ৪০-৫০ িতচাংি হয়ে েচায়ক।

বীজগুশ্লয়ক ২৪ ঘণ্টচা গর� জয়ল শ্িশ্জয়ে বচা রগচাবর জয়লর �য়ধ্ এক সপ্তচাহ শ্িশ্জয়ে রচাখয়ল বীয়জর অঙু্কয়রচাদগয়�র লক্ণ রদখচা 
রচাে। বীজগুশ্লয়ক নচাস্যচারীর রবয়ড বচা জশ্�য়ত সরচাসশ্র বশ্সয়ে িচারচা নতশ্র করচা হে। ১০-৪০ শ্দয়নর �য়ধ্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� হয়ে 
রচাে। ৬৫-৭০ িতচাংি বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� হে। বীয়জর রেয়ক িচারচাগচােগুশ্লয়ক Poly tube বচা লম্বচা পশ্লব্চায়গ ররচাপণ কয়র নচাস্যচারীয়ত 
পশ্রির্যচার �চাধ্য়� বীয়জর িচারচা রেয়ক লম্বচা �ূলরুক্ত stump গুশ্লয়ক ১২-১৫ শ্দন ধয়র বি করচা হে। কৃশ্রি�িচায়ব বয়হিচা গচায়ের 
root - shoot কচাশ্িং বেচারচা ও অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তর �চাধ্য়�ও িচারচা নতশ্র করচা হয়ে েচায়ক। 
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পশ্রির্যচা –

�ূল জশ্�র সী�চানচা শ্নশ্দ্যষ্ট কয়র জশ্� প্স্তুত করচার পর বচাবলচা, খয়ের বচা বনকলশ্� 
গচায়ের রবিচার গচাে বপন বচা ররচাপণ কয়র, স�চান জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টর শ্দয়ে 
এবং অস�চান উঁিু-শ্নিু জশ্�য়ত রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি কুশ্পয়ে ও রঝচাপঝচাি রকয়ি 
পশ্রষ্চার কয়র িচাল কয়র িচাষ ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত 
করচা হে। য়রচাপয়ণর ২-৩ �চাস আয়গই অে্যচাৎ জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র  �চায়সর �য়ধ্ 
জশ্�র প্স্তুশ্ত রসয়র রিলচা হে।

িচাষ রদওেচা জশ্�য়ত স্টচায়ম্পর িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপয়ণর জন্ ৪৫ × ৪৫× ৪৫ রসশ্� 
শ্কউশ্বক �চায়পর গত্য রকয়ি  বচা Crowbar – holes পদ্ধশ্তয়ত গত্য রকয়ি সচাবধচায়ন 
স্টচায়ম্পর লম্বচা �ূলশ্ি সরয়ত্ন গয়ত্যর �য়ধ্ প্য়বি কশ্রয়ে ২ X ২.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব 
লচাইন কয়র িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।

জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী িচারচাগচাে ররচাপয়ণর স�ে ও তচারপর রেয়ক প্শ্তশ্দন জল 
প্য়েচাগ করয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল এবং িীতকচায়ল প্য়েচাজন �য়তচা রসি শ্দয়ে 
গচােগুশ্লয়ক বি কয়র রতচালচা হে।

িচারচা গচাে ররচাপয়ণর আয়গ নজবসচার (FYM) ও গত্য প্শ্ত ২৫ গ্চা� N.P.K �চাশ্িয়ত শ্�শ্িয়ে গচাে ররচাপয়ণর আয়গ গয়ত্যর িচাশ্রশ্দয়ক 
প্য়েচাগ করয়ত হে। পশ্চি�বয়ঙ্গর বন দিতয়রর শ্নে� অনুরচােী, বেয়র গচাে প্শ্ত ২৫ গ্চা� শ্হসচায়ব ২ বচার N.P.K. সচার প্ে� বেয়র, 
এর পরবত্যী স�য়ে গচায়ের বেস অনুরচােী সচায়রর পশ্র�চায়ণর বৃশ্দ্ধ কয়র গচায়ের বৃশ্দ্ধ ঘিচায়নচা হে।

বয়হিচা গচায়ে শ্বশ্িন্ন প্কচার কচাডেশ্েদ্কচারী  বচা উইয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি েচায়ক। য়পচাকচাগুশ্লর নচা�  Macalla caborifera, 
Thamnurgides indicus, T. opacifrons & Trabala vishnoy প্িৃশ্ত। তয়ব নজব কীিনচািক প্য়েচাগ কয়র রপচাকচা�চাকয়ির 
শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র। রশ্দও রত�ন রকচানও �চারচাত্ক ক্শ্তকচারক রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ এয়ক্য়রি ঘয়ি নচা। কচাঠশ্বিচালী, সজচারু, 
খরয়গচাি, বচাদুি, ইঁদুর প্িৃশ্ত পশুপচাশ্খ বয়হিচার িল রখয়ে ক্শ্তসচাধন কয়র েচায়ক, শ্কন্তু পশ্রয়বিগত কচারয়ণ তচাই কীিনচািক ব্বহচার 
বন দিতয়রর পরচা�ি্য র�য়ন করচা উশ্িত।

এেচািচা বয়হিচা গচায়ে Cercospora terminaliae, Trametes Lactinea প্িৃশ্ত েরিচায়কর আক্র�ণ ঘয়ত েচায়ক। অন্চান্ শ্কেু 
েরিচায়কর আক্র�য়ণ বয়হিচার িচারচা বচা রেচাি গচায়ের প্িুর ক্শ্ত হে। এ�নশ্ক গচায়ের �ৃতু্ও ঘয়ি। তচাই পরচা�ি্য অনুরচােী রচাসচােশ্নক 
েরিচাকনচািক বচা নজব েরিচাকনচািক বচা প্শ্তকচারক ব্বস্চার �চাধ্য়� ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

নয়িম্বর-�চাি্য �চায়সর �য়ধ্ বয়হিচা িল রপয়ক রচাে। গচায়ের ডচাল ঝচাঁশ্কয়ে �চাশ্ি রেয়ক কুশ্িয়ে িল সংগ্হ করচা হে। িলগুশ্ল ররচায়দ 
শুশ্কয়ে সংরক্ণ করয়ত হে। হশ্রতকীর রেয়কও একশ্ি ১০-১৫ বেয়রর পশ্রণত বয়হিচা গচাে রেয়ক অয়নক রবশ্ি িল পচাওেচা রচাে।

বয়হিচা িয়লর বীয়জ ৩৮.৬% fatty oil েচায়ক, রচা সচাবচান নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। রশ্দও এককিচায়ব বয়হিচার রতল রেয়ক উন্নত�চায়নর 
সচাবচান নতশ্র হে নচা, অন্ রতয়লর সয়ঙ্গ ব্বহচার কয়র Toilet soap নতশ্র করচা হে। হশ্রতকীর �য়তচা বয়হিচায়তও ি্চাশ্নন (Tanin) 
েচায়ক, রচা ি�্যশ্িয়ল্প ব্বহচার হে। এেচািচা কচাপি রং করয়ত ও কচাশ্ল নতশ্র করয়তও এশ্ি ব্বহৃত হে।

এই িয়লর বীয়জর �য়ধ্ Gallic acid নচা�ক Phenolic compound-এ  অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিড্চান্ট েচাকচাে এশ্ি সূ্লতচা ররচাগ এবং ক্চানসচার 
প্শ্তয়রচায়ধর ক্�তচা সম্পন্ন।

িচারতীে আেুয়ব্যয়দ হশ্রতকীর সয়ঙ্গ একসয়ঙ্গ আ�লচা অে্যচাৎ আ�লশ্কর নচা� উচ্চচাশ্রত হে। বয়হিচার িল শ্রিিলচা নতশ্রর একশ্ি 
অত্চাবিকীে উপচাদন। য়পয়ির স�স্চা ও রপি পশ্রষ্চায়র শ্রিিলচা ব্বহৃত হে। এই িয়ল ররচাগ-জীবচাণুনচািক পদচাে্য েচাকচাে িরীয়র 
ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচাে। নব ররৌবন লচাি করয়ত ও িুয়লর বৃশ্দ্ধয়ত বয়হিচা খুবই উপকচারী। গচাঁয়ির রিচালচা ও বচায়তর ব্চােচার 
উপিয়� বয়হিচার বীয়জর রতল খুব কচার্যকর। য়িচায়খর ররচায়গও এই িয়লর কচাে ব্বহৃত হে। বয়হিচা িয়লর িূণ্য কু্ধচা�ন্চা, গ্চায়সর 
স�স্চা, অি্য ররচায়গর রক্য়রি উপকচারী ওষুধ। বশ্� করচায়তও এই িল ব্বহচার করচা হে। বয়হিচা িয়লর রস উয়তিজক এবং �ূরিঘশ্িত 
ররচায়গ (Renal diseases) এশ্ি ব্বহৃত হে। িুসিুয়সর, শ্পতি ও কয়ির স�স্চার শ্নরচা�য়ে বয়হিচা খুবই উপকচারী। গচায়ের েচাল 
হচায়ি্যর স�স্চাে ব্বহৃত হে। বীয়জর িচাঁস (Kernel) সুপচাশ্রর সয়ঙ্গ রখয়ল রনিচা হে। য়িিচাে �চাদকজচাতীে পদচাে্য (Narcotic) 
বত্য�চান। বয়হিচা িয়ল রক্চা ও এইডস প্শ্তয়রচাধক ক্�তচা রয়েয়ে।

এইসব শ্বশ্িন্ন রিষজ গুয়ণর কচারয়ণ শ্দন শ্দন বয়হিচা গচায়ের িচাশ্হদচা রবয়িই িয়লয়ে। তচাই শ্বশ্িন্ন সরকচাশ্র প্কয়ল্প Agro forestry, 
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Social forestry প্িৃশ্ত প্কয়ল্প সরকচার, স্চানীে প্িচাসন (Panchayet 
বচা রবশ্নশ্িশ্সেচাশ্র কশ্�শ্ি গঠন কয়র) বনচাঞ্য়লর বচাশ্সন্চায়দর অংিীদচারীত্ব 
ব্বস্চার �চাধ্য়� একশ্দয়ক বনসৃজন ও অরণ্ বৃশ্দ্ধ বচা Aforrestation-এর 
লয়ক্্ ও অন্শ্দয়ক অরয়ণ্ বসবচাসকচারী �চানুয়ষর আশ্ে্যক উন্নেয়নর জন্ 
উয়দ্চাগ গ্হণ করচা হয়েয়ে। 

এেচািচা বয়হিচা গচায়ের পচাতচাে ৯-১৪%  কু্রড রপ্চাশ্িন রয়েয়ে, রচা  শ্সল্�ে 
(Anthora mylitta) পচালয়ন ব্বহৃত হে। এই গচায়ের কচাঠ উন্নত 
আসবচাবপরি নতশ্র করচার উপরুক্ত নে। তয়ব রনৌকচা ও সচাধচারণ �চায়নর 
আসবচাবপয়রি নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। উপরুক্তিচায়ব season করয়ত পচারয়ল 
এই কচাঠ দীঘ্যস্চােী হে। রশ্দও বয়হিচা গচায়ের কচাঠ জ্চালচানীর পয়ক্ খুব 
উন্নত। প্শ্ত রকশ্জ কচাঠ রেয়ক ৫ হচাজচার শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত পচাওেচা 
রচাে  এবং এই কচাঠ িচারয়কচাল নতশ্রর উপরুক্ত।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

বয়হিচার রকচানও হশ্ি্যকচালিচারচাল জচায়তর (Variety) উয়লেখ পচাওেচা রচাে 
নচা। তয়ব শ্বশ্িন্ন রচায়জ্র শ্বশ্িন্ন অরণ্ শ্বয়িয়ষ িয়লর আকচায়র শ্কেু 
পচাে্যক্ লক্্ করচা রচাে। 

তে্সূরি - http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Terminalia_bellirica.PDF, http://cropsfordrylands.com/
wp-content/uploads/Propagation-Techniques-of-Commerciall
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অ্চায়লচায়িরচা
পশ্রিে –

ঘৃতকু�চারীর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Aloe vera, অতীয়ত ঘৃতকু�চারীয়ক 
Aloeceae রগচায়রির উশ্দ্দ শ্হসচায়ব গণ্ করচা হত। শ্কন্তু বত্য�চায়ন এই 
উশ্দ্দয়ক Asphodelaceae রগচায়রির অন্তিূ্যক্ত করচা হয়েয়ে। আবচার 
ব্চাপক অয়ে্য এশ্ি হল Liliaceae  রগচায়রির উশ্দ্দ। Agave Americana 
নচায়�র উশ্দ্দ, রচায়ক অয়নক স�ে ‘আয়�শ্রকচান অ্চায়লচা’ বলচা হে। রচা 
আবচার নচায়�র শ্িন্ন Asparagaceae একশ্ি রগচায়রির উশ্দ্দ। 

এই উশ্দ্য়দর বচাংলচা নচা� ঘৃতকু�চারী হয়লও, অ্চায়লচায়িরচা নচা�শ্িও আজ 
সুপশ্রশ্িত। আর এই অ্চায়লচায়িরচা নচা�শ্ি এয়সয়ে লচাশ্তন িচাষচা রেয়ক। 
ইংয়রশ্জয়ত এয়ক Medicinal aloe বচা Burn plant বয়ল। অ্চায়লচায়িরচা 
পৃশ্েবীর রুক্, উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর একশ্ি রসচায়লচা প্জচাশ্তর বহুবষ্যজীবী 
উশ্দ্দ। এর আশ্দ জন্স্চান আশ্ফ্কচার �রুিূশ্� অঞ্ল ও দশ্ক্ণ-পূব্য 
আশ্ফ্কচার উপকূয়ল অবশ্স্ত বেীপ �চাদচাগচাস্চার। কশ্েত রয়েয়ে, শ্�িয়রর 
রচাশ্ন শ্ক্ওয়পরেচার রসৌন্য়র্য্র রগচাপন রহস্ শ্েল এই রেচাি সবুজ উশ্দ্দ। 
শ্�িয়রর রলচাককেচাে এর উয়লেখ রয়েয়ে। 

অ্চায়লচায়িরচা রদখয়ত অয়নকিচা আনচারস গচায়ের �য়তচা। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল পুরু। দু’ধচায়র করচায়তর �য়তচা কচাঁিচা েচায়ক। য়িতয়র লচালচার 
�য়তচা এক ধরয়নর শ্পশ্চ্ছল িচাঁস েচায়ক। এয়ক অ্চায়লচায়িরচা রজল বলচা হে। এশ্ি উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ হওেচাে শ্নেশ্�ত 
রসয়ির প্য়েচাজন হে। তয়ব সব স�ে লক্্ রচাখয়ত হে কখনই ররন গচায়ের রগচািচাে জল নচা জয়�। েচােচারুক্ত জচােগচাে অ্চায়লচায়িরচা 
জন্চাে নচা, কচারণ এই গচায়ের জন্ শ্দনির ররচায়দর প্য়েচাজন হে। সচাধচারণত সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই অ্চায়লচায়িরচা িচাষ সম্ভব। তয়ব 
রদচাঁেচাি ও অল্প বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। রশ্দও লবণচাক্ত ও খুব রবশ্ি অম্লীে �চাশ্িয়ত অ্চায়লচায়িরচা িচাল হে 
নচা। এঁয়িল �চাশ্িয়ত এর িচাষ নচা করচাই িচাল। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত শ্িকি রেয়ক গজচায়নচা নতুন পচাতচা রেয়ক এই গচায়ের বংিবৃশ্দ্ধ হে। ঘৃতকু�চারী িচাষ করয়ত হয়ল জশ্� প্েয়� িচাল কয়র 
পশ্রষ্চার কয়র িচাষ শ্দয়ে শ্নয়ত হে। িচায়ষর স�ে প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১০-১২ িন রগচাবর �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হয়ব। এেচািচা 
এস�ে প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২২৫-২৫০ রকশ্জ TSP ও ৭৫-১০০ রকশ্জ MOP সচার শ্দয়ত হয়ব। অ্চায়লচায়িরচা িচাষীরচা সচাধচারণত রবশ্ি 
কয়র রগচাবর সচার শ্দয়ে ব্বহচার কয়রই িচাষ কয়রন। খুব ক� িচাষীই এই িচায়ষ রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ কয়রন। অয়নয়ক আবচার প্িুর 
েচাই ব্বহচার কয়র েচায়কন। তয়ব রকউ রকউ শ্বঘচা প্শ্ত ২৫-৩০ রকশ্জ TSP (শ্রেপল সুপচারিসয়িি) এবং ১০ রকশ্জ MOP (পিচাশ্সেচা� 
রক্চারচাইড) সচার জশ্� প্স্তুয়তর স�ে ব্বহচার কয়রন। সচার র�িচায়নচার পর জশ্�য়ত িচারচা লচাগচায়নচার জন্ রবড নতশ্র করয়ত হয়ব। য়বড 
হয়ব ১.৫-২.২৫ শ্�িচার িওিচা। প্শ্ত দুশ্ি রবয়ডর �চায়ঝ ৪০-৫০ রসশ্� নচালচা নতশ্র করয়ত হয়ব। �ূলত শ্তনিচায়ব ঘৃতকু�চারীর িচারচা 
ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। য়র�ন, গচায়ের রগচািচা রেয়ক গজচায়নচা পচাতচা রকয়ি, গচায়ের রগচািচার অংি পুয়রচািচা রকয়ি বচা Root sucker 
পদ্ধশ্তয়ত। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি Root sucker পদ্ধশ্ত খুব একিচা সহজ বচা লচািজনক নে। পুরয়নচা গচায়ের রগচািচা 
রেয়ক গজচায়নচা পচাতচায়ক �ূল গচাে রেয়ক আলচাদচা কয়র প্েয়� একখডে জশ্�য়ত বচা রবয়ড লচাগচায়নচা হে। য়সখচায়ন এসব িচারচা ২-৩ �চাস 
লচালন-পচালন কয়র বি করচা হে। পয়র িচাষ রদওেচার পর ওই িচারচাগুশ্লয়ক �ূল জশ্�য়ত লচাগচায়নচা হে। এই পদ্ধশ্তয়ত নতশ্র িচারচা খুব 
িচাল হে। তয়ব এিচায়ব ররচাপণ করয়ল পচাতচা রতচালচার জন্ ৬ �চাস অয়পক্চা করয়ত হে। তচাই বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর রক্য়রি িচাষীরচা 
পুরয়নচা গচায়ের অংি পুয়রচািচা রকয়ি লচাগচায়নচািচাই রবশ্ি পেন্ কয়রন। এয়ত দ্রুত পচাতচাও রতচালচা রচাে। এিচায়ব গচাে লচাগচায়ল ৩ �চায়সর 
�চােচাে পচাতচা রতচালচা রচাে। অয়নকশ্দন জশ্�য়ত েচাকচার পর একই গচাে রেয়ক উপরু্যপশ্র পচাতচা রতচালচার পর গচায়ের রগচািচা রখন লম্বচা 
হয়ে রচাে এবং গচাে রখন খচািচা েচাকয়ত পচায়র নচা, তখন গচাে রকয়ি ২-৩শ্ি পচাতচা রকয়ি ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব িচারচা শ্হসচায়ব 
লচাগচায়নচা পচাতচাগুশ্ল ররন সুস্-সবল হে রস শ্দয়ক অবি্ই লক্্ রচাখয়ত হয়ব।

িচারচা সচাধচারণত সচাশ্র কয়র লচাগচায়নচা হে। সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৭ ইশ্ঞ্ হে এবং প্শ্ত সচাশ্রয়ত ৬ ইশ্ঞ্ দূরয়ত্ব িচারচাগুশ্ল লচাগচায়নচা 
হে। ১.৫ শ্�িচার িওিচা রবয়ড দুশ্ি সচাশ্রয়ত ও ২.২৫ শ্�িচার িওিচা রবয়ড শ্তনশ্ি সচাশ্রয়ত িচারচা ররচাপণ করচা হে। এক শ্বঘচা জশ্�য়ত 
প্চাে ৩৬০০শ্ি িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। বেয়রর রর রকচানও স�ে ঘৃতকু�চারীর িচারচা লচাগচায়নচা রচাে। ইংয়রশ্জর জুন �চাস বচা বচাংলচার 
আষচাঢ় �চায়সর শুরুয়ত গচাে লচাগচায়ল তচার বৃশ্দ্ধ সবয়িয়ে দ্রুত হে। তয়ব িীত ও বষ্যচাকচায়ল িচারচা নচা লচাগচায়নচাই িচাল। সচাধচারণত 
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কচাশ্ত্যক-অগ্হচােণ �চায়স িচারচা সবয়িয়ে রবশ্ি লচাগচায়নচা হে। কচারণ ওই 
স�ে িচারচা লচাগচায়ল িীত েচাকয়ত েচাকয়ত গচাে �চাশ্িয়ত িচালিচায়ব রলয়গ 
রচাে। আর িীয়তর স�ে বচাজচায়র অ্চায়লচায়িরচার িচাশ্হদচাও খুব একিচা 
েচায়ক নচা। এরপর বসন্তকচায়ল গচাে রখন নতুন পচাতচা েচািয়ত শুরু কয়র, 
তখন শুরু পচাতচা সংগ্হ করচা। এইিচায়ব  িচারচা ররচাপণ করয়ল রবশ্ি 
পচাতচা পচাওেচা রচাে।

পশ্রির্যচা –

অ্চায়লচায়িরচা িচায়ষ সচাধচারণত রকচানও রচাসচােশ্নক সচার ব্বহচার করচা হে 
নচা। রচাসচােশ্নক সচায়রর পশ্রবয়ত্য রখচাল বচা শ্নয়�র রখচায়লর �তন নজবসচার 
ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। জশ্� প্স্তুত কয়র শ্নে� অনুরচােী, ঘৃতকু�চারী 
িচাষ করয়ত হে। সচাধচারণত রিজচা �চাশ্িয়ত এই গচায়ে বৃশ্দ্ধ খুব িচাল 
হে। রশ্দ ইউশ্রেচা সচার শ্দয়ত হে, তচাহয়ল বেয়র একবচার সব ইউশ্রেচা 
সচার নজ্ষ্-আষচাঢ় �চায়স জশ্�য়ত শ্েশ্িয়ে শ্দয়লই িয়ল। সচার শ্েিচায়নচার 
পর আগচােচা শ্নশ্িয়ে �চাশ্ির সচায়ে সচার শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হে। আবচার রবশ্ি 
ইউশ্রেচা সচার শ্দয়ল ররচায়গর আক্র�ণ ও প্য়কচাপ রবয়ি রচাে। এয়ক্য়রি শ্নেশ্�ত রসি লচাগয়লও, নজর রচাখয়ত হে জশ্�য়ত ররন জল 
নচা জয়� রচাে। শুষ্ �রসুয়� জশ্�য়ত প্য়েচাজন �চাশ্িক রসি শ্দয়ত হয়ব। ঘৃতকু�চারী গচাে জশ্�য়ত প্চাে দু’বের েচায়ক। তচাই শ্বেতীে 
বেয়রও প্ে� বেয়রর �য়তচা একই হচায়র জশ্�য়ত সচার ও রসি প্য়েচাগ করয়ত হে। 

পচাতচাে দচাগ পিচা ঘৃতকু�চারী গচায়ের রক্য়রি এক প্ধচান স�স্চা। িীতকচায়ল এই ররচাগ ক� েচায়ক। শ্কন্তু িীত রিয়ষ িচাল্গুন �চায়স 
আবচার এই ররচায়গর প্য়কচাপ রবয়ি রচাে এবং পচাতচার ব্চাপক ক্শ্ত হে। এই ররচায়গর আক্র�য়ণ পচাতচার অগ্িচায়গ আলশ্পয়নর �চােচার 
�য়তচা কু্দ্ এক শ্বনু্র �য়তচা দচাগ রদখচা রচাে, য়সখচান রেয়ক আঠচার �য়তচা এক ধরয়নর রস রবর হে। ওই আঠচা শুশ্কয়ে পচাতচাে 
বচাদচাশ্� দচায়গর সৃশ্ষ্ট হে। ধীয়র ধীয়র পচাতচার ওই দচাগ বি হয়ত েচায়ক ও দচায়গর সংখ্চাও বচািয়ত েচায়ক। �য়ন করচা হে, ব্চাকয়িশ্রেচা 
জশ্নত কচারয়ণ এই ররচাগ হে। তচাই এয়ক্য়রি েরিচাকনচািক রপ্ কয়র রত�ন সুিল পচাওেচা রচাে নচা। এই ররচায়গর কচারয়ণ পচাতচা এতিচাই 
খচারচাপ হয়ে রচাে রর, তচার বচাজচার�ূল্ কয়� রচাে। তয়ব রর িচাষীরচা বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব ঘৃতকু�চারী িচাষ কয়রন, ১৫ শ্দন পরপর জয়ল িুন 
গুয়ল রপ্ কয়র েচায়কন। এেচািচা রগচািচা পিচা ররচায়গর কচারয়ন ঘৃতকু�চারী গচায়ের রগচািচা পয়ি রচাে। পয়র গচােশ্ি �য়র রচাে। বষ্যচাকচায়ল 
গচায়ের রগচািচাে জল জয়� েচাকয়ল বচা রিজচা েচাকয়লও রগচািচা পিচা ররচাগ হয়ত পচায়র। েরিচাকনচািক রপ্ করয়ল এই ররচায়গর হচাত 
রেয়ক শ্নস্তচার পচাওেচা রচাে। তয়ব এই গচায়ে সচাধচারণত রকচানও রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ রদখচা রচাে নচা। তয়ব �চায়ঝ�চায়ঝ েচাতরচা রপচাকচা, 
জচাব রপচাকচা, য়স্ল রপচাকচা, লচাল �চাকি ইত্চাশ্দর আক্র�ণ হয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

ঘৃতকু�চারী িচারচা লচাগচায়নচার ২-৩ �চাস পর রেয়কই পচাতচা রতচালচা শুরু করচা রচাে। সচারচা বের ধয়রই গচায়ে নতুন পচাতচা জন্চাে। সচাধচারণত 
১৫ শ্দন অন্তর একশ্ি কয়র নতুন পচাতচা রবর হে। তয়ব বেয়র ৯-১০ �চাস পচাতচা রতচালচা রচাে। একশ্ি গচাে রেয়ক ৬০-৭০শ্ি পর্যন্ত 
পচাতচা সংগ্হ কয়র শ্বশ্ক্র করচা রচাে। �চায়স শ্নশ্দ্যষ্ট রকচানও একশ্ি গচাে রেয়ক ১-২শ্ি পচাতচা রতচালচা রচাে। তয়ব বৃশ্দ্ধ রশ্দ খুব িচাল হে 
তয়ব এয়ক্য়রি ২শ্ি পচাতচা রতচালচা রচাে। িীতকচায়ল এই গচাে রেয়ক পচাতচা রতচালচা বন্ েচায়ক। পচাতচা রতচালচার পর তচা জয়ল ধুয়ে পশ্রষ্চার 
কয়র েচােচাে শুশ্কয়ে আঁশ্ি রবঁয়ধ বচাজচায়র শ্বশ্ক্র করচা রচাে। অ্চায়লচায়িরচা একশ্ি অত্ন্ত প্য়েচাজনীে রিষজ ঔষশ্ধ গচাে। এই গচায়ে ২০ 
ধরয়নর খশ্নজ পদচাে্য রয়েয়ে। এেচািচা �চানবয়দয়হর অশ্ত প্য়েচাজনীে ২২শ্ি অ্চা�চাইয়নচা অ্চাশ্সয়ডর �য়ধ্ ৮শ্ি এয়ত রয়েয়ে। পচািচাপচাশ্ি 
অ্চায়লচায়িরচাে শ্িিচাশ্�ন – A, শ্িিচাশ্�ন – B1, শ্িিচাশ্�ন – B2, শ্িিচাশ্�ন -  B6, শ্িিচাশ্�ন - B12, শ্িিচাশ্�ন – C ও শ্িিচাশ্�ন – E 
রয়েয়ে।

এই গচাে অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট, অ্চাশ্ন্ট-্চায়�িশ্র, অ্চাশ্ন্ট-ব্চাকয়িশ্রেচাল ও অ্চায়লচাশ্�য়নর �তন ঔষশ্ধ উপচাদচায়ন স�ৃদ্ধ। রচা িরীয়রর 
পচািচাপচাশ্ি ত্বক ও িুয়লর স্চাস্্রক্চাে খুবই উপকচারী। ত্বয়কর সুরক্চার বচাজচায়র অয়নক ক্রী�, য়লচািন প্িৃশ্ত রয়েয়ে, রচার অন্ত� 
প্ধচান উপচাদচান অ্চায়লচায়িরচা। এেচািচা ব্রণ শ্নরচা�য়ের ক্রী�, দচায়গর ওষুধ শ্হসচায়ব শ্িিচাশ্�ন – ক্চাপসু্য়লর সয়ঙ্গ অ্চায়লচায়িরচা শ্�শ্িয়ে 
ব্বহচার করচা হে। শ্নেশ্�ত অ্চায়লচায়িরচার সরবত পচান করয়ল অয়নকচাংয়ি িুল পিচা ও খুসশ্ক কয়�। িুল লম্বচা করয়তও সচাহচার্ কয়র 
অ্চায়লচায়িরচা। এয়ত অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট েচাকচাে এশ্ি িরীয়রর ওজন ক�চাে। অ্চায়লচায়িরচা রকচাষ্কচাশ্ঠন্ দূর কয়র, পচাকস্লী িচাল রচায়খ 
ও িরীরয়ক ঠচাডেচা রচায়খ। শ্িশুয়দর অ্চায়লচায়িরচা খচাওেচা উশ্িত নে। শ্কয়িচার বেস রেয়ক এশ্ি খচাওেচা ররয়ত পচায়র। তয়ব কী পশ্র�চায়ণ 
খচায়বন, কখন খচায়বন, কতশ্দন খচায়বন তচা অবি্ই শ্িশ্কৎসয়কর রেয়ক রজয়ন শ্নয়ত হয়ব। 
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এক শ্বঘচা জশ্�য়ত অ্চায়লচায়িরচা িচায়ষ বেয়র প্চাে ৬০-৮০ হচাজচার িচাকচা খরি হে। 
বচাজচারজচাত করচার জন্ ৫০-৫৫ রকশ্জ ওজয়নর অ্চায়লচায়িরচার পচাতচার বচাশ্ডেল করচা 
হয়ে েচায়ক। এধরয়নর ৬শ্ি বচাশ্ডেয়লর বচাজচার দর ১৮০০-২০০০ িচাকচা। এই শ্হসচাব 
অনুরচােী, এক শ্বঘচা জশ্� রেয়ক ১.৫-২ লচাখ িচাকচার পচাতচা শ্বশ্ক্র করচা সম্ভব।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

শ্বশ্িন্ন জচায়তর অ্চায়লচায়িরচার উয়লেখ পচাওেচা রচাে। Kokoerbom aloe, Gold tooth, 
Orange aloe, Red aloe, Dorian black এবং Yellow teeth পৃশ্েবীর কয়েকশ্ি 
উয়লেখয়রচাগ্ জচায়তর অ্চায়লচায়িরচা। 

তে্সূরি – https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera, www.agrifarming.in এবং 
www.bari.gov.bd
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কচালয়�ঘ
পশ্রিে – 

কচালয়�ঘ গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Andrographis paniculata, এশ্ি 
Acantaceae রগচায়রির একশ্ি তৃণ জচাতীে পণ্যয়�চািী উশ্দ্দ।

কচালয়�ঘ িচারয়তর একশ্ি রদিজ উশ্দ্দ। গচােশ্ি �ধ্প্য়দি, অন্ধ্রপ্য়দি, 
আসচা�, শ্বহচার, কণ্যচািক, পশ্চি�বঙ্গ, উতিরপ্য়দি, তচাশ্�লনচািু এবং রকরচালচাে 
রদখচা রচাে। �ধ্প্য়দয়ি ব্চাপকিচায়ব কচালয়�য়ঘর িচাষ হে। 

কচালয়�ঘ অশ্ত সহনিীল প্জচাশ্তর উশ্দ্দ এবং প্চািীনকচাল রেয়ক এক 
গুরুত্বপূণ্য ঔষশ্ধ গচাে শ্হসচায়ব ব্বহচার হয়ে আসয়ে। এই উশ্দ্দশ্ি ওয়েস্ট 
ইশ্ডেয়জ রচাইস শ্বিচার নচায়� এবং ইংল্চায়ডে শ্কং অি শ্বিচার ও শ্িয়রতিচা নচায়� 
পশ্রশ্িত। কচালয়�য়ঘর তচাজচা ও শুকয়নচা পচাতচা িচারয়তও ওষুধ শ্হয়সয়ব ব্বহৃত 
হে।

কচালয়�ঘ গচাে একশ্ি তৃণ জচাতীে উশ্দ্দ, উচ্চতচাে ৩০-১১০ রসশ্� হে। 
িচাখচাগুশ্ল িতুিূ্যজ আকৃশ্তর এবং সচা�য়নর অংি রেচাি হে। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল 
শ্কেুিচা সূঁিচায়লচা হে। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা-িওিচাে ৫-৮ রসশ্� ও ১-১.২৫ রসশ্� 
হে। িুলগুশ্ল রেচাি রেচাি একশ্লঙ্গ হে এবং রগচালচাপী বয়ণ্যর রলচা�ি দল�ডেল 
বেচারচা আবৃত েচায়ক। সচাধচারণত অয়ক্টচাবর-�চাি্য �চায়স কচালয়�ঘ গচায়ে িুল আয়স। 

িলগুশ্ল ২০ শ্�শ্লশ্�িচার দীঘ্য এবং ৩ শ্�শ্লশ্�িচার িওিচা হে। িলগুশ্ল নরশ্খক-আেতচাকচার এবং দু’প্চান্ত তীষ্ হে।

কচালয়�ঘ গচায়ে অয়ক্টচাবর-�চাি্য �চায়স িল আয়স। একশ্ি িয়ল হলয়দ-বচাদচাশ্� বয়ণ্যর অয়নকগুশ্ল �সৃণ বীজ েচায়ক। 

উষ্ণ এবং নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ অঞ্ল কচালয়�ঘ িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। িীতল আবহচাওেচা এবং িচাল বৃশ্ষ্টপচাত কচালয়�য়ঘ জন্ আদি্য। তয়ব 
কচালয়�ঘ আদ্্য, েচােচা�ে স্চান এবং শুষ্ অঞ্য়লও রবয়ি ওয়ঠ। 

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত কচালয়�ঘ িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। িসয়লর বৃশ্দ্ধর জন্ নজবসচাররুক্ত এঁয়িল এবং রবয়ল-য়দচােচাঁি �চাশ্ি উপরুক্ত। 
িচায়ষর জশ্�য়ত িচাল জল শ্নষ্চািন ব্বস্চা েচাকচা উশ্িত।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়র কচালয়�য়ঘর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। বীজ বপয়নর স�ে প্শ্তশ্ি খচাঁয়জ ৩-৪শ্ি বীজ শ্দয়ত হে। 
রদখয়ত হে প্শ্তশ্ি গচায়ের �য়ধ্ ররন ক�পয়ক্ ১৫ রসশ্� দূরত্ব বজচাে েচায়ক। 

নচাস্যচারীয়ত ১ : ১ : ১ অনুপচায়ত �চাশ্ি, বচাশ্ল ও নজবসচায়রর শ্�শ্রণ শ্দয়ে পশ্লশ্েন প্চায়কয়ি �চাশ্ি িয়র বীজ বপন করচা হে। এরপর 
ওই প্চায়কিগুশ্লয়ত প্শ্তশ্দন জল শ্দয়ত হে।

নচাস্যচারীয়ত িচারচা নতশ্র হওেচার আয়গ িচাল কয়র িচাষ শ্দয়ে �ূল জশ্�শ্িয়ক প্স্তুত করয়ত হে। য়িষবচার জশ্�য়ত িচাষ রদওেচার স�ে 
রহক্টর প্শ্ত ২৫ িন নজবসচার িচাল কয়র �চাশ্িয়ত শ্�শ্িয়ে িচাষ শ্দয়ত হয়ব।

অঙু্কয়রচাদগয়�র পর নচাস্যচারীয়ত িচারচাগুশ্লর বেস ৪৫-৫০ শ্দন হয়ল তচা প্চায়কি রেয়ক তুয়ল �ূল জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হয়ব। িচারচাগুশ্ল 
অন্রি স্চানচান্তয়রর রক্য়রি দুশ্ি িচারচার অন্ত্যবত্যী দূরত্ব ৩০ X ১৫ রসশ্� বচা ১৫ X ১৫ রসশ্� করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব িচারচাগুশ্লর অন্তব্যত্যী 
দূরত্ব ১৫ X ১৫ রসশ্� রচাখয়ল তচা সবয়িয়ে উপয়রচাগী হে।

জুন �চাস কচালয়�ঘ িচায়ষর উপরুক্ত স�ে। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত কচালয়�ঘ িচায়ষর জন্ ৪০০ গ্চা� বীয়জর প্য়েচাজন।

পশ্রির্যচা –

কচালয়�ঘ একশ্ি বষ্যচাকচালীন িসল। তচাই এই িচায়ষ খুব রবশ্ি রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। প্চােশ্�ক পর্যচায়ে ৩-৪ শ্দন অন্তর রসি শ্দয়ত 
হে। পরবত্যী পর্যচায়ে সপ্তচায়হ একবচার রসি রদওেচা ররয়ত পচায়র, তয়ব অবি্ই আবহচাওেচার উপর শ্নি্যর কয়র। 

কচালয়�ঘ িচায়ষ জশ্�য়ত সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২৫ িন নজবসচায়রর সয়ঙ্গ ৭৫ রকশ্জ 
নচাইয়রেচায়জন, ৭৫ রকশ্জ িসিরচাস অসিচাইড এবং ৫০ রকশ্জ পিচাশ্সেচা� অসিচাইড শ্�শ্িয়ে প্য়েচাগ করয়ত হে। এই পশ্র�চাণ সচায়রর 
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৫০%  নচাইয়রেচায়জন এবং সমূ্পণ্য পশ্র�চাণ িসিরচাস রপন্টচা-অসিচাইড 
(P2O5) এবং (K2O) প্চােশ্�ক ধচায়প প্য়েচাগ করয়ত হে। বচাশ্ক ৫০% 
নচাইয়রেচায়জন বীজ বচা িচারচা ররচাপয়ণর ৩০ শ্দন পর জশ্�য়ত প্য়েচাগ করয়ত 
হয়ব।

আগচােচা দ�ন সচাধচারণিচায়ব হচায়তর সচাহচায়র্ই করচা হয়ে েচায়ক। য়রচাপয়ণর 
২০-৩০ শ্দন পর প্ে� আগচােচা দ�ন করচা হে। ৬০ শ্দন পর ১-২ বচার 
আগচােচা দয়ম্নর প্য়েচাজন হে। তয়ব প্শ্তবচার িসল রতচালচার পর অবি্ই 
আগচােচা দ�ন করয়ত হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

গচায়ের স�গ্ অংিিচাই আ�চায়দর নচানচান প্য়েচাজয়ন লচায়গ। তচাই রগচািচা কচালয়�ঘ গচােশ্ি িসল শ্হসচায়ব শ্বয়বশ্িত হে। 

বীজ বপয়নর বচা িচারচা ররচাপয়ণর পর ৯০-১২০ শ্দন পর কচালয়�ঘ রেয়ক প্ে�বচার িসল পচাওেচা রচাে। িসল রতচালচা বলয়ত, য়গচািচা 
কচালয়�ঘ গচােশ্ি রকয়ি রনওেচা অেবচা নীি রেয়ক ১০-১৫ রেয়ি ররয়খ উপয়রর বচাশ্ক অংিশ্ি রকয়ি রনওেচা। 

প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ২-২.৫ িন কচালয়�য়ঘর শুকয়নচা ওষুধ প্স্তুত হয়ত পচায়র। 

তচাজচা কচালয়�ঘ পচাতচার রস কয়লরচা শ্নরচা�য়ে িচাল কচাজ কয়র। এই গচায়ের শুকয়নচা পচাতচা রিচািচায়নচা জল রখয়ল কৃশ্� শ্নরচা�ে হে। 
রচাে। িরীয়রর দুব্যলতচা ক�চায়ত কচালয়�ঘ খুব উপকচারী। এেচািচা উচ্চ রক্তিচাপ ক�চায়ত, রক্তচাল্পতচা ও কুষ্ ররচায়গর প্শ্তয়রচায়ধ কচালয়�ঘ 
ব্বহৃত হে। কচালয়�ঘ গচায়ের কচাডে খুব িশ্ক্তিচালী িশ্নক নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। গচায়ের েচায়লর গুঁয়িচা শ্লিচার ও ত্বয়কর স�স্চার 
স�চাধচায়ন খুব কচার্যকরী। িচারয়ত পুয়রচা কচালয়�ঘ গচােশ্ি সচায়পর কচা�য়ির শ্িশ্কৎসচাে ব্বহচার হয়ে েচায়ক। 

কচালয়�য়ঘর িচািকচা ও শুকয়নচা শ্িকি একসয়ঙ্গ আঁশ্ি রবঁয়ধ লচাশ্ঠ শ্দয়ে শ্পশ্িয়ে রলয়গ েচাকচা �চাশ্ি রঝয়ি রনওেচা হে। এরপর শুষ্ ওই 
শ্িকয়ির আকচার, আেতন বচা কতিচা িচািকচা তচা শ্বিচার কয়র আলচাদচা আলচাদচা িচায়গ িচাগ করচা হে। 

�ূলগুশ্ল সব স�ে শুষ্ জচােগচাে রচাখচা উশ্িত। শুকয়নচা শ্িকি দীঘ্য স�ে ধয়র সংরক্ণ করচা রচাে। এয়ক্য়রি অ্চালুশ্�শ্নেচায়�র বচাসি 
ব্বহচার করচা িচাল।

সচাধচারণত কৃষকরচা গরুর গচাশ্ি বচা রে¨চাক্টর ব্বহচার কয়র উৎপচাশ্দত দ্ব্ শ্নকিবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার ব্বস্চা কয়রন। বচাজচার রেয়ক 
লশ্র বচা রেচাক কয়র দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে।

তে্সূরি – wikipedia and others
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িন্ন
পশ্রিে –

িন্ন গচায়ের (রশ্ত িন্ন) শ্বজ্চানসম্ত নচা� Santalum album,এশ্ি 
Santalaceae রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী শ্িরহশ্রৎ বৃক্। 

িচারতই এই গচায়ের আশ্দ জন্স্চান। িচারতীে উপ�হচায়দয়ির শ্কেু রদয়ি 
িন্ন গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। বত্য�চায়ন শ্িন, য়নপচাল, বচাংলচায়দি, 
শ্রীলঙ্কচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্  বেীপপু্, পচাশ্কস্তচান ও 
উতির অয়স্ট্রশ্লেচাে এই গচাে ররচাপণ করচা হয়েয়ে। িচারয়ত রকবল�চারি 
কণ্যচািক ও তচাশ্�লনচািুয়ত এই গচাে স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চাে। িচারয়তর 
অন্চান্ রচায়জ্ও ররচাপয়ণর �চাধ্য়� এই গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা শুরু 
হয়েয়ে। 

International Union for The Conservation of Nature 
(IUCN) িন্ন গচােয়ক অবলুপ্ত প্চাে উশ্দ্দ শ্হসচায়ব শ্িশ্হ্নত কয়রয়ে। শ্নশ্ব্যিচায়র অশ্তশ্রক্ত িন্ন গচাে রকয়ি রিলচা, শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন 
এবং জঙ্গল রেয়ক রিচারচা পয়ে পচািচায়রর িয়ল িন্ন গচাে বত্য�চায়ন এই অবস্চাে এয়স দচাঁশ্িয়েয়ে। অশ্ত �ূল্বচান এই িন্ন কচাঠয়ক 
রকন্দ্র কয়র িন্ন িচায়ষর রচাজ্গুশ্লয়ত ব্চাপকিচায়ব আইনিৃখিলচাজশ্নত স�স্চার সৃশ্ষ্ট হয়েয়ে। বত্য�চায়ন রকন্দ্রীে সরকচার আইন 
সংয়িচাধন কয়র ব্শ্ক্তগতিচায়ব িন্ন গচাে িচাষ কয়র শ্বয়দয়ি িন্ন কচাঠ রিতচাশ্নর উপর শ্নয়ষধচাজ্চা আয়রচাপ কয়রয়ে। এেচািচা িন্ন 
কচাঠ িুশ্র বচা পচািচার রুখয়ত জচাশ্�ন অয়রচাগ্ ধচারচাে আইন প্ণেন কয়র এই �ূল্বচান গচােশ্ির অশ্স্তত্বরক্চার ব্বস্চা করচা হয়েয়ে। 

িন্নয়ক সংসৃ্ত, কন্নয়ি ও �চালচােলয়� িন্ন�, বচাংলচা ও শ্হশ্ন্ িচাষচাে িন্ন, তচাশ্�ল িচাষচাে ইঙ্গচা� এবং রতয়লগুয়ত িন্ন�ু বলচা 
হে। এেচািচা এই গচাে সয়িদ িন্ন স্চাডেচাল (Sandal), শ্রীগন্চা, অশ্নশ্ন্তচা, অশ্রস্চা, িদ্শ্রেচা, সপ্যিচাসচা, িন্দ্রকচান্তচা, গন্সচারচা নচায়�ও 
পশ্রশ্িত।    

িন্ন গচাে একশ্ি রেচাি আকৃশ্তর শ্িরহশ্রৎ বৃক্। উচ্চতচাে ২০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। কচায়ডের রবি ২-৪ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। 
কচায়ডের েচাল বচা ত্বক গচাঢ় বচাদচাশ্�, ধূসর অেবচা কচালয়ি রয়ঙর হয়ে েচায়ক। কচায়ডের ত্বক িচািচািচািচা ও অ�সৃণ হে। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল 
সচাধচারণত শ্বপরীত�ুখীিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার বচা আেত-শ্ডম্বচাকচার, লম্বচা-িওিচাে ৩-৮ X ৩.৫ রসশ্� হয়ে েচায়ক। 
পচাতচাগুশ্ল হচালকচা সবুজ বয়ণ্যর ও �সৃণ হে। পচাতচাগুশ্লর ৫-১৫ রসশ্� লম্বচা বৃন্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল রেচাি, লচালয়ি বচাদচাশ্� রয়ঙর হে।  
৪-৬ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা হে। িুলগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচার অগ্িচাগ রেয়ক িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত �্রীদয়ডের উপর জন্চাে। িলগুশ্ল রগচালচাকচার 
ও নর� ডু্প প্কৃশ্তর। িলগুশ্ল কচাঁিচা অবস্চাে সবুজ রয়ঙর হে, পচাকয়ল কচালয়ি লচাল বয়ণ্যর হয়ে রচাে। িয়লর আকচার ১ রসশ্� 
ব্চায়সর হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল প্চাে বৃন্তহীন, িয়ল একশ্ি �চারি বীজ েচায়ক।     

িন্ন গচায়ের জন্ আদ্্যতচারুক্ত গর� জলবচােুর প্য়েচাজন হে িন্ন গচায়ের জন্ ১২-৩৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা উপরুক্ত। স�ুদ্তল 
রেয়ক ৬০০-১০৫০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত িন্ন গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। 

উন্নত শ্নকচািীরুক্ত, তজব পদচাে্য শ্�শ্শ্রত সব ধরয়নর �চাশ্িয়ত িন্ন গচাে জন্চায়ত পচায়র। বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত লচাল রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত িন্ন 
গচায়ের বৃশ্দ্ধ দ্রুত হে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িন্ন গচায়ের িচাষ করয়ত হয়ল �চাশ্ি পরীক্চা কয়র তয়বই িচাষ করচা উশ্িত। িন্ন গচাে অল্প 
ক্চার �ৃশ্তিকচায়তও িচাল জন্চাে। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬.৫–৭.৫ PH িন্ন গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীয়জর বেচারচাই িন্ন গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। এয়ক্য়রি ১৫–২০ বের বেয়সর িন্ন গচায়ের রেয়ক পচাকচা িল সংগ্হ 
করচা হে। নচাস্যচারীর রবয়ড উপরুক্ত �চাশ্ি নতশ্র কয়র �চাশ্িয়ত নজবসচার শ্�শ্শ্রত কয়র জশ্�র রেয়ক একিু শ্নিু রবয়ড বচা জশ্�র রলয়িল 
রেয়ক শ্কেুিচা উঁিু কয়র রবড বচাশ্নয়ে বীজ বপন করচা হে। শ্নেশ্�ত পশ্রির্যচা, পশ্র�চাণ �য়তচা জল রপ্ কয়র বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� 
ঘিচায়নচা হে। িচারচাগচােগুশ্ল নচাস্যচারীয়ত উপরুক্ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� ৭-৮ �চাস পয়র অন্রি ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। পশ্লব্চায়গর 
�য়ধ্ বীজ বপন কয়র িচারচাগুশ্ল নতশ্র কয়র পশ্রির্যচা করয়ল তচা দূরবত্যী স্চায়ন শ্নয়ে শ্গয়ে ররচাপণ করচার পয়ক্ সুশ্বধচাজনক হে।  

িন্ন গচাে িচায়ষর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত আয়ি ও লম্বচাে �ই শ্দয়ে �চাশ্ি গুঁশ্িয়ে এবং জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে 
েচায়ক। জশ্�য়ত রঝচাপঝচাি িচাষ করচার আয়গই রকয়ি রিলয়ত হে।

সচাধচারণত ৩ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৪৫ X  ৪৫ X ৪৫  রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি ২-৪শ্দন ররচায়দ শুশ্কয়ে রিয়ল রচাখচা হে। গয়ত্যর �য়ধ্ 
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বৃশ্ষ্টর জল রচায়ত নচা জয়� রসই শ্দয়ক রখেচাল রচাখয়ত হে। গয়ত্যর �চাশ্ির সয়ঙ্গ 
নজবসচার (FYM), শ্ন� রখচাল, পচাতচা পিচা সচার ইত্চাশ্দ প্য়েচাগ করচা হে। 

নচাস্যচারীর রবয়ডর বচা পশ্লব্চায়গর িচারচাগুশ্ল ৭-৮ �চায়স ৩০-৪০ রসশ্� লম্বচা হয়ে 
রগয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব নতশ্র করচা গয়ত্যর �য়ধ্ ররচাপণ করচা হে। িচারচাগচােগুশ্লয়ক 
লচাশ্ঠ বচা কশ্ঞ্র সয়ঙ্গ রবঁয়ধ রদওেচা হে, রচায়ত রসচাজচািচায়ব েচায়ক। বেয়রর রর 
রকচানও স�ে িন্ন গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। য়রচাপয়ণর পর রতশ্দন নচা 
গচােগুশ্ল �চাশ্ির সয়ঙ্গ িচালিচায়ব ধয়র রচাে ততশ্দন গচায়ের রগচািচাে অল্পঅল্প জল 
শ্দয়ত হে।

পশ্রির্যচা –

বষ্যচাকচাল বচায়দ িন্য়নর বচাগচায়ন ২-৩ সপ্তচাহ েচািচা জশ্�র আদ্্যতচা অনুরচােী রসি 
শ্দয়ত হে। য়বশ্ি জলয়সি িন্ন গচায়ের পয়ক্ ক্শ্তকচারক। তচাই শ্ড্প 
ইশ্রয়গিয়নর �চাধ্য়� শ্নেশ্্রিত �চারিচাে জলয়সি গচায়ের পয়ক্ উপকচারী হয়ত 
পচায়র। িন্ন গচায়ে নজবসচার রর�ন, FYM, শ্ন� রখচাল, পচাতচা পিচা সচার, িচাশ্�্য 
কয়ম্পচাষ্ট প্িৃশ্ত প্য়েচাগ করচা হে।

িন্ন গচায়ের বচাগচায়ন শ্নেশ্�তিচায়ব �চাশ্ি কুশ্পয়ে আগচােচা পশ্রষ্চার করচার প্য়েচাজন হে। গচােশ্িয়ক রসচাজচািচায়ব লম্বচাে বি কয়র রতচালচার 
জন্ কচায়ডের নীয়ির শ্দয়কর অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা েচাঁিচাই কয়র শ্দয়ত হে।      

Hyposidra talaca (�য়ের লচাি্যচা), Eumeta crameri (�ে জচাতীে পতঙ্গ), Tajuria cippus (প্জচাপশ্ত জচাতীে পতঙ্গ), 
Teratodes monticollis (িশ্িং জচাতীে পতঙ্গ), Toxoptera aurantii (য়পচাকচা) সহ িন্ন গচায়ে শ্বশ্িন্ন ধরয়নর প্চাে ১২-১৩শ্ি 
কীিপতঙ্গ সনচাক্ত করচা রগয়ে ররগুশ্ল িন্ন গচায়ের পচাতচা রখয়ে পচাতচা ও কচায়ডের ক্শ্তসচাধন কয়র। সচাধচারণিচায়ব নজবকীিনচািক 
প্য়েচাগ কয়র এগুশ্ল শ্নে্রিণ করচা রচাে। িন্ন গচায়ের পচাতচাে কচায়লচা দচাগ, েরিচাকঘশ্িত ররচাগ, Phytoplasma নচায়� একপ্কচার 
ব্চাকয়িশ্রেচা ঘশ্িত ররচায়গর আক্র�ণ এবং Phellinus noxius বচা শ্িকয়ি পিন সৃশ্ষ্টকচারী েরিচায়কর আক্র�ণ ঘিয়ত পচায়র। এই 
প্কচার েরিচাক ও ব্চাকয়িশ্রেচা ঘশ্িত ররচায়গর প্শ্তকচায়রর জন্ নজব েরিচাকনচািক রপ্ কয়র ররচায়গর প্শ্তয়রচাধ করচা হে। বন দিতয়রর 
বচা কৃশ্ষ গয়বষণচাগচায়রর পরচা�ি্য অনুরচােী এয়ক্য়রি ব্বস্চা রনওেচা রচায়ত পচায়র।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত ৩০ বের বেয়সর িন্ন গচাে রেয়ক উৎকৃষ্ট �চায়নর িন্ন কচাঠ ও িন্ন রতল পচাওেচা রচাে। িন্ন গচায়ের শ্িকি সয়�ত 
উপয়ি কচাঠ সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। কচারণ �ূল বচা শ্িকয়ির কচাঠও সুগন্রুক্ত হে। িন্ন গচায়ের কচায়ডের নর� কচাঠ তুয়ল রিয়ল 
রকন্দ্রস্য়লর কচাঠ িুকয়রচা কয়র রকয়ি র�শ্িয়ন পচাউডচার বচানচায়নচা হে। ৪৮ ঘণ্টচা এই পচাউডচার জয়ল শ্িশ্জয়ে পচাতন পদ্ধশ্তয়ত িন্ন 
রতল উৎপন্ন করচা হে।  

পশ্রণত িন্ন গচায়ের কচাডে, ডচাল, শ্িকি রকয়ি িুকয়রচা কয়র িন্ন রপস্ট বচা িন্ন বচািচার কচাঠ শ্হসচায়ব ব্বহচায়রর জন্ সংগ্হ করচা 
হে। 

গচায়ের বেস ও কচায়ডের রবয়ির উপর িন্ন গচায়ের কচায়ঠর বচা হচাি্য উয়ডর উৎপচাদন শ্নি্যর কয়র। একশ্ি ৫০ বের বেয়সর গচায়ের 
কচায়ডের রবি রখন ৫৫ শ্�িচার হে তখন ওই গচােশ্ি ৩০ রকশ্জ হচাি্য উড উৎপচাদয়ন সক্� হে। রশ্দও �চাশ্ি, গচায়ের পশ্রির্যচা ও 
জলবচােু রিয়দ এই উৎপচাদয়ন তচারত�্ ঘিয়ত পচায়র।

শ্হনু্ ধয়�্যর স�স্ত রদবয়দবীর পুয়জচাে, প্শ্তশ্ি শুি অনুষ্চায়ন রর�ন জন্শ্দন, অন্নপ্চািন, িচাইয়িচাঁিচা, শ্ববচাহ এ�নশ্ক �ৃতু্ পরবত্যী 
শ্ক্রেচা সম্পচাদয়নও িন্ন কচায়ঠর প্য়েচাজন হে। এেচািচা রবৌদ্ধ, তজন, সুশ্ি, িচাইশ্নজ , জচাপচাশ্ন, পচারশ্সকয়দর ধ�্যচািরয়ণ িন্ন ব্বহৃত 
হে।

িন্ন রপস্ট বচা রলই ও িন্ন রতল জ্চালচার্রিণচা ক�চাে। িন্ন রতল �চানশ্সক অশ্স্রতচা দূর কয়র, রক্তিচাপয়ক শ্নে্রিণ কয়র, ত্বয়কর 
উজ্জ্বলতচা বৃশ্দ্ধ কয়র এবং ত্বয়কর ক্ত ও ত্বয়ক বেয়সর েচাপ পিচায়ক ররচাধ কয়র। িরীয়রর দুগ্যন্ দূর কয়র। শ্িশুয়দর িশ্নক নতশ্রয়ত 
িন্য়নর রতল ব্বহচার করচা হে। 

সুগন্ী দ্ব্ নতশ্রয়ত, প্সচাধনী শ্ক্র� ও সচাবচান নতশ্রয়ত, িন্ন রতল নতশ্রয়ত িন্ন কচাঠ ব্বহৃত হে। ধূপ এবং পচাউডচার নতশ্রয়তও 
এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক।  

আজ নতুন কয়র দশ্ক্ণ িচারত ও রদয়ির অন্ রচাজ্গুশ্লয়ত িন্ন গচাে ররচাপয়ণ উৎসচাশ্হত করচা হয়চ্ছ। বত্য�চায়ন এই �হচা�ূল্বচান 
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িন্ন গচাে িচায়ষর রর সুয়রচাগ নতশ্র হয়েয়ে, তচায়ত অদূর িশ্বষ্য়ত িন্ন কচায়ঠর 
অিচাব শ্কেুিচা হয়লও দূর হয়ব এবং িন্ন কচাঠ রিতচাশ্ন কয়র প্িুর শ্বয়দশ্ি �ুদ্চা 
অজ্যন করচাও সম্ভব হয়ব।  শ্হসচাব বলয়ে, জশ্�র দচা� ও উৎপচাদন খরি শ্নয়ে এক 
একর জশ্�য়ত ১৫ বের ধয়র িন্ন গচায়ের িচাষ করয়ত র�চাি ২৬ লক্ িচাকচা ব্ে 
হে। এয়ক্য়রি ১৫-২০ বের পর ওই জশ্� রেয়ক ৫ হচাজচার রকশ্জ কচাঠ উৎপচাদন 
সম্ভব হয়ল এবং প্শ্ত রকশ্জ কচায়ঠর দচা� ৬ হচাজচার িচাকচা ধরয়ল র�চাি ৩ রকচাশ্ি 
িচাকচা আে হে। অে্যচাৎ র�চাি লচাি দচাঁিচায়ব ২ রকচাশ্ি ৭৪ লক্ িচাকচা। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত -

Santalum album বচা রশ্ত িন্য়নর রকচানও উন্নত জচাত পশ্রশ্িশ্তর তে্ পচাওেচা 
রচােশ্ন। তয়ব Santalum- গয়ণর অয়নকগুশ্ল আলচাদচা প্জচাশ্তর গচাে আয়ে, রচা 
রেয়ক িন্য়নর �য়তচা সুগন্ পচাওেচা রচাে। য়র�ন, S. ellipticum, S. 
austrocaledonicum, S. acuminatum, S. lanceolatum, ইত্চাশ্দ। 

এেচািচা Leguminosae রগচায়রির শ্তনশ্ি গচাে িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। য়র�ন,  
Adenanthera pavonina, Baphia nitida এবং Pterocarpus santalinus 
(রক্ত িন্ন)। 

তে্সূরি – www.agrifarming.in 
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কচায়ঠর গচাে

িচাল
পশ্রিে – 

িচাল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Shorea robusta, এশ্ি Dipterocarpaceae 
রগচায়রির বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ। 

িচাল গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারয়ত। িচারতীে উপ�হচায়দয়ির উষ্ণ জলবচােু 
অঞ্য়লর অয়নক রদয়িই িচাল গচাে জন্চাে। িচারয়তর শ্িবচাশ্লক পব্যত�চালচার 
পশ্চি� শ্দয়ক র�ুনচা নদীর পূব্যশ্দয়ক, পূব্যঘচাি পব্যত�চালচাে, শ্বন্্পব্যত ও 
সপ্তপুরচা পব্যয়তর শ্নিু ধচায়প িচাল গচাে জন্চাে। �ধ্প্য়দি, শ্বহচার, ঝচািখডে, 
ওশ্িিচা, আসচা�, েশ্তিিগি ও পশ্চি�বয়ঙ্গ িচাল গচাে জন্চাে। অয়নক শ্দন 
রেয়ক �চানুয়ষর ব্বহচায়রর জন্ িচাল গচাে কচািচা হয়ে আসয়ে। নগরচােণ ও 
ররলপে শ্ন�্যচায়ণ, শ্বদু্ৎ সরবরচায়হর খুঁশ্ি, জচাহচাজ ও কচারখচানচার রিড শ্ন�্যচাণ 
প্িৃশ্ত কচায়জ ব্চাপকিচায়ব িচাল গচাে ব্বহচায়র এই গচায়ের অশ্স্তত্ব আজ 
শ্বপন্ন হয়ত বয়সয়ে।

International Union For Conservation Nature (ICUN) িচাল 
গচােয়ক অবলুপ্ত হয়ত পচায়র এ�ন গচায়ের তচাশ্লকচাে (Red data book) 

স্চান শ্দয়েয়ে। স্চািচাশ্বক িচাল-জঙ্গয়ল িচাল গচায়ের সয়ঙ্গ অয়নক রক� গচায়ের ও প্চাণীর অশ্স্তয়ত্বর সম্পক্য রয়েয়ে, তচাই িচাল গচায়ের 
শ্বস্তচার ও সংরক্ণ অবি্ই প্য়েচাজন।

কশ্েত আয়ে, য়বৌদ্ধ ধয়�্যর ২৪ত� তীে্যঙ্কর �হচাবীর এই িচাল গচায়ের শ্নয়ি বয়স তপস্চা কয়রশ্েয়লন। শ্হনু্য়দর কচায়েও িচাল গচাে 
পশ্বরি একশ্ি গচাে। পুরচাণ �য়ত, এই গচাে িগবচান শ্বষু্ণর অশ্ত পেয়ন্র শ্েল। িচারয়তর শ্বশ্িন্ন উপজচাশ্তর �চানুয়ষরচা (সচাঁওতচাল, �ুডেচা 
প্িৃশ্ত) তচায়দর শ্বশ্িন্ন উৎসব বচা পচাব্যয়ণ �চােচাে িচাল িুয়লর �্রী লচাগচান।

সংসৃ্ত িচাষচাে িচাল-অ, শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে িচাল, তচাশ্�ল িচাষচাে কুশ্্শ্লেচা�, য়তয়লগুয়ত সরজচাকচা�ু, �চালচােল� িচাষচাে �ুলচাপু্�চারুতু 
নচায়� পশ্রশ্িত। 

িচাল গচাে একশ্ি শ্বিচাল গচাে। উচ্চতচাে িচাল গচায়ের কচাডে ৪০ শ্�িচার পর্যন্ত এবং এর রবি ২-২.৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের 
েচাল লচালয়ি-বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। েচালশ্ি কচাঁিচারুক্ত হে এবং পচাতচাগুশ্ল সবৃন্তক ও একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত, রচা নদয়ঘ্য্-প্য়স্ ১০-৪০ X 
৫-২৪ রসশ্� পর্যন্ত হে। পচাতচাগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার বচা আেতকচার। পচাতচাগুশ্ল িক্ত ও িচা�িচার �য়তচা হে। িচাল গচায়ের পচাতচাে রেচাি লম্বচাকৃশ্তর 
উপপরি েচায়ক। পচাতচার উপয়রর ত্বক িকিয়ক �সৃণ ও শ্নয়ির শ্দয়কর পরিশ্িরচাগুশ্ল সুস্পষ্ট হে। িচাখচাপ্িচাখচারুক্ত পুষ্প�্রীয়ত িুলগুশ্ল 
জন্চাে। িুলগুশ্ল হচালকচা হলুদ বচা ক্রী� রয়ঙর হে। িুয়লর �চাঝখচায়ন রগচালচাপী বয়ণ্যর দচাগ েচায়ক। এর পুষ্পপরিগুশ্ল িীঘ্রই খয়স 
পয়ি। বৃশ্তগুশ্ল অস�চান এবং িয়লর সয়ঙ্গ রেয়ক রচাে। ৫শ্ি বৃশ্তর �য়ধ্ ৩শ্ি বি এবং ২শ্ি রেচাি। িুয়লর পচাপশ্িগুশ্ল প্চাঁিচায়লচা 
ধরয়নর হে এবং ররচা�রুক্ত অসংখ্ পুংয়কির েচায়ক। িলশ্ি বচাদচা� আকৃশ্তর ৫ X ১২ শ্�শ্লশ্�িচায়রর হে। িচাল গচায়ে রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য 
�চায়স িুল আয়স এবং র�-জুলচাই �চায়স িল পুষ্ট হে।

িচাল গচাে উষ্ণ জলবচােুর উশ্দ্দ। িূপৃয়ষ্র ২০০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও িচাল গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। ২৮-৩৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস 
তচাপ�চারিচা িচাল গচায়ের জন্ উপরুক্ত। শ্কন্তু -১ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও িচাল গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। িচায়লর উপরুক্ত 
বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ১৫০০-৩৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার, আবচার ৪-৮ �চাস শুষ্ জলবচােুয়তও রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র।

উপরুক্ত শ্নকচািীর ব্বস্চারুক্ত উব্যর খশ্নজ পদচাে্য স�ৃদ্ধ �চাশ্িয়ত িচাল গচাে িচাল হে। �চাশ্িয়ত অম্লতচা ও ক্চায়রর �চারিচা ৫-৬.৭ PH 
এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। শ্কন্তু ৪.৫-৭.৫ PH শ্বশ্িষ্ট �চাশ্িয়তও এই গচাে জন্চায়ত পচায়র।

িচাল গচায়ের �ূয়লর রগচািচা রেয়ক িচারচা গচাে (িচালয়িচাঁি) য়বর হে। এগুশ্ল �ূল গচায়ের িচারশ্দয়ক রবয়ি উঠয়ত েচায়ক। ৩০-৪০ বের 
পর এগুশ্ল কচািচা ররয়ত পচায়র। একইিচায়ব এরপর আবচার িচালয়িচাঁি উৎপন্ন হয়ত েচাকয়ব।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত িচায়লর িচারচা নতশ্র কয়র ররচাপণ করচা খুব কশ্ঠন। কচারণ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ক্�তচা অশ্ত দ্রুত নষ্ট হয়ে রচাে। তচাই 
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অশ্তশ্রক্ত রত্ন সহকচায়র নচাস্যচারীয়ত িচায়লর িচারচা নতশ্র করয়ত হে।

জুন �চায়স পশ্রণত বীজ সংগ্হ কয়র শ্নেশ্্রিত গর� ও আদ্্য আবহচাওেচাে 
তচায়দর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘিচায়নচা হে। এরপর ওই বীজগুশ্লয়ক পশ্ল ব্চায়গর 
বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত ররচাপণ করচা হে। ৭-১০ শ্দয়নর �য়ধ্ বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ে িচারচা রবর হে। িচারচার �ূলগুশ্ল ররন পচাশ্কয়ে নচা রচাে, 
রসশ্দয়ক লক্্ রচাখয়ত হে। প্শ্তশ্দন জল রপ্ কয়র পশ্রির্যচা করয়ত 
হে। এক বেয়রর �য়ধ্ িচারচাগুশ্ল �চাশ্িয়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে।

বষ্যচার শ্ঠক পয়রই িচায়লর িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। তয়ব তচার 
আয়গ অবি্ই জশ্�র আগচােচা-য়ঝচাপঝচাি পশ্রষ্চার কয়র �চাশ্ি কুশ্পয়ে 
৪৫ X ৪৫ X ৪৫ রসশ্� আেতয়নর গত্য কচািয়ত হে। প্শ্ত গয়ত্য ২ 
রকশ্জ নজবসচার ও ১০০ গ্চা� শ্ন� রখচাল প্য়েচাগ কয়র িচারশ্দক রবিচা 
শ্দয়ে শ্ঘয়র রচাখয়ত হয়ব। এরপর এক বের বেয়সর িচারচাগুশ্ল ২-২.৫ শ্�িচার গয়ত্যর �চাঝখচায়ন দূরত্ব বজচাে ররয়খ ররচাপণ করচা হে। 

পশ্রির্যচা – 

রবিচার �য়ধ্ িচারচা গচােশ্ির িচারশ্দয়ক জন্চায়নচা আগচােচা শ্নিচানীর সচাহচায়র্ �চাশ্ি আলগচা করয়ত করয়ত আগচােচা পশ্রষ্চার করয়ত হে।

একশ্দন অন্তর ঝচাশ্র কয়র পচাতচা ধুইয়ে জল রপ্ করয়ল ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর সম্ভচাবনচা েচায়ক নচা। আবচার গচায়েও জল রদওেচা 
হে। প্শ্ত গচায়ে প্চাে ২৫০ শ্�শ্লশ্লিচার কয়র জল রদওেচার প্য়েচাজন হে। গ্ীষ্মকচায়ল প্শ্ত গচায়ে একশ্দন অন্তর ৫০০ শ্�শ্লশ্লিচার 
জল শ্দয়ত হে, য়রচাপয়ণর পর রেয়ক দু’বের পর্যন্ত গচায়ে জল শ্দয়ত হে।  এরপর আর জল রসয়ির প্য়েচাজন পয়ি নচা। শুধু সচা�চান্ 
পশ্রির্যচা এই গচায়ের জন্ রয়েষ্ট রর�ন, প্য়েচাজন হয়ল ডচাল েচািচা, য়পচাকচা�চাকি লচাগয়ল কীিনচািক বচা েরিচাকনচািক প্য়েচাগ করচা 
ইত্চাশ্দ।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

িচাল গচাে কচািচা ররয়হতু বন দিতয়রর শ্সদ্ধচায়ন্তর উপর শ্নি্যর কয়র তচাই বন শ্বিচায়গর শ্নে� অনুরচােী, ১০ বের অন্তর গচাে কচািচা 
হে। রশ্দও ৭০ রসশ্� ব্চায়সর ক� র�চািচা গচাে কচািচা রচাে নচা। জঙ্গয়লর নতুন গচাে, রচায়দর রবি ১০-২০ রসশ্� হয়েয়ে এ�ন গচায়ের 
সংখ্চা ৪৪শ্ি হয়ল এক�চারি তয়বই ৩শ্ি গচাে কচািচা ররয়ত পচায়র। 

সচাধচারণত প্শ্ত ১০ বের অন্তর প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৫৯০৫ শ্কউশ্বক শ্�িচার কচাঠ পচাওেচা রচাে। আ�চায়দর রচায়জ্ ১ শ্কউশ্বক 
শ্�িচার িচাল কচায়ঠর দচা� ক�-য়বশ্ি ১৮ হচাজচার িচাকচা।

িচাল গচায়ের িল রিয়জ খচাওেচা রচাে। তরকচাশ্র শ্হসচায়ব অন্ সবশ্জর সয়ঙ্গ এয়ক রচান্নচা কয়রও খচাওেচা রচাে। য়কক নতশ্রয়তও এই িল 
ব্বহচার হে। িচায়লর বীজ রেয়ক রর রতল রবর করচা হে তচায়ক ‘িচাল-বচািচার’ বলচা হে, রচা শ্ঘ-এর শ্বকল্প শ্হসচায়ব ব্বহচার হয়ত পচায়র। 
িচাল বীজ গুঁয়িচা কয়র �েদচার �য়তচা রর পদচাে্য পচাওেচা রচাে তচা শ্দয়ে রুশ্ি বচানচায়নচা রচাে।

িচায়লর বীয়জ ১০.৮% জল, ৮% য়প্চাশ্িন, ৬২.৭% কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, ১৪.৮% য়তল, ১.৪% তন্তু এবং ২.৩% েচাই েচায়ক।

রপয়ির ররচাগ সচারচায়ত িচাল গচায়ের পচাতচা খুবই উপয়রচাগী। এেচািচা এই পচাতচা গর� জয়ল শ্সদ্ধ কয়র ব্েচা বচা রিচালচা জচােগচাে লচাগচায়ল 
উপকচার পচাওেচা রচাে। 

িচাল গচায়ের কচাডে রেয়ক একপ্কচার ররশ্জন বচা আঠচা রবর হে, রচা ধূয়নচা শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এেচািচা িচাল পচাতচার েচালচা, বচাশ্ি প্িৃশ্ত 
নতশ্র করচা হে। 

িচায়লর কচাঠ দীঘ্যস্চােী, িক্ত ও �জবুত। দরজচা-জচানচালচার রফ্�, ঘয়রর কচাঠচায়�চা, জচাহচাজ, য়নৌকচা, য়রয়লর শ্লিটে নতশ্রর জন্ বহুশ্দন 
ধয়রই এই কচাঠ ব্বহচার হয়ে আসয়ে। ইয়লকশ্রেক রপচাস্ট, য়িশ্বল-য়িেচার, অন্চান্ আসবচাবপয়রির রফ্� বচানচায়ত িচাল কচায়ঠর ব্বহচার 
হে। এেচািচা িচায়ষর সর্চা�, িচালবলেচা প্িৃশ্ত িচাল কচাঠ শ্দয়েই হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

িচাল গচায়েরও Cultivated variety এখনও গয়বষণচার স্তয়র রয়েয়ে। তয়ব রিৌয়গচাশ্লক অবস্চান রিয়দ আবহচাওেচা অনুরচােী শ্বশ্িন্ন 
ধরয়নর িচাল গচাে রদখচা ররয়ত পচায়র।

তে্সূরি – www.ecoindia.com/flora/trees/sal-tree.html wikipedia
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রসগুন
পশ্রিে – 

রসগুন গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Tectona grandis, এশ্ি Verbenaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। বত্য�চায়ন APG (Angiosperm Phylogeny Group) 
System of Classification অনুরচােী, এশ্ি Lamiaceae রগচায়রির 
বহুবষ্যজীবী, শ্বেবীজপরিী, পণ্যয়�চািী রশ্রণীর বৃক্।

িচারয়ত ১৮০০ সচাল রেয়ক রসগুন গচাে লচাগচায়নচা শুরু হয়েয়ে। পৃশ্েবীর 
Tropical অঞ্য়ল ও আয়�শ্রকচায়ত প্চাে ১০০ বের ধয়র রসগুয়নর 
Plantation হয়ে আসয়ে। তবুও িচাশ্হদচা র�য়ন িচাল �চায়নর রসগুন িচাষ 
আজও অত্ন্ত প্য়েচাজন। ২০০২ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী, পৃশ্েবীর  ৫.৭ 
শ্�শ্লেন রহক্টর জশ্�য়ত রসগুন িচাষ শ্বস্তচার লচাি কয়রয়ে।

রসগুয়নর আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা। য়সগুন প্ধচানত িচারত, 
পচাশ্কস্তচান, শ্রীলঙ্কচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা, েচাইল্চাডে, বচাংলচায়দি, 
�চােচান�চার প্িৃশ্ত রদয়ির স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ। বত্য�চায়ন এই গচাে আশ্ফ্কচা 
�হচায়দয়ির শ্বশ্িন্ন অঞ্য়ল, ক্চাশ্রশ্বেচান বেীপপুয়্ স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্বস্তচার 
লচাি কয়রয়ে। পৃশ্েবীর অয়ধ্যয়করও রবশ্ি রদয়ি রসগুন গচাে েশ্িয়ে 
পয়িয়ে। পৃশ্েবীর বৃহতি� রসগুন গচােশ্ি রয়েয়ে রকরচালচাে, রচা উচ্চতচাে 

৪৭.৫ শ্�িচার এবং ৭.৬৫ শ্�িচার রবি শ্বশ্িষ্ট।

সংষৃ্য়ত রসগুনয়ক সকচা, শ্হশ্ন্য়ত সচাগুেচান, তচাশ্�ল িচাষচাে শ্িকু্, য়তয়লগুয়ত রিক্চা, কন্নয়ি রতগচা, অস�ীেচাে শ্েংি্চাগু ও বচাংলচাে এই 
গচাে রসগুন নচায়� পশ্রশ্িত। 

রসগুন গচাে উচ্চতচাে সচাধচারণত ৪০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের এবং ডচালপচালচা ধূসর বচা সচাদচায়ি ধূসর বয়ণ্যর হে, কচায়ডের 
রবিও রবি র�চািচা হে। 

রসগুন গচায়ের পচাতচাগুশ্ল রবি বি, সচাধচারণত উপবৃতিচাকচার হে। ১৫-৪৫ X ৮-২৩ রসশ্� �চায়পর পচাতচাগুশ্ল ২-৪ রসশ্� লম্বচা  বৃয়ন্তর 
উপর েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল খসখয়স এবং এর শ্কনচারচা �সৃণ হে।

রসগুয়নর িুল ২৫-৪২ রসশ্� লম্বচা ও ৩০ রসশ্�  শ্বসৃ্তত িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত পুষ্প�্রীয়ত জন্চাে। িুলগুশ্ল শ্�ষ্ট গন্রুক্ত, সচাদচা রয়ঙর 
হে। িুয়লর পচাপশ্িগুশ্লর শ্কনচারচা রঢউ রখলচায়নচা। য়সগুন গচায়ে সচাধচারণত জুন-অগচাস্ট �চায়স িুল আয়স। য়সগুন গচায়ের িুয়লর 
পরচাগসংয়রচাগ বচাতচায়সর বেচারচা বচা শ্বয়িষ এক রগচায়রির র�ৌ�চাশ্ের বেচারচা হয়ে েচায়ক। এেচািচা শ্কেু কীিপতঙ্গও পরচাগশ্�লন ঘিচায়ত 
সচাহচার্ কয়র।

িলগুশ্ল রগচালচাকচার ও ১.২ - ১.৮ রসশ্� ব্চায়সর হে। িয়লর িচারশ্ি প্য়কচাষ্ েচায়ক, প্শ্ত প্য়কচায়ষ্ ১শ্ি কয়র বীজ েচায়ক। শ্কন্তু 
রবশ্িরিচাগ িয়লর রক্য়রি ২-১শ্ি প্য়কচায়ষ্ পশ্রণত বীজ পচাওেচা রচাে। 

সচাধচারণত িচাল জচায়তর শ্িম্বচার বচা কচাঠ উৎপচাদয়নর জন্ রসগুন গচায়ের িচাষ করচা হে। শ্বশ্িন্ন ধরয়নর জচােগচাে রসগুন গচাে জন্চায়লও, 
জচােগচা ও গচায়ের বৃশ্দ্ধর উপর শ্নি্যর কয়র কচায়ঠর �চায়নর তচারত�্ ঘয়ি। তচাই রসগুন িচায়ষর উয়দেি্য়ক �চােচাে ররয়খ উপরুক্ত স্চান 
শ্নব্যচািন অত্ন্ত জরুশ্র।

রসগুন সচাধচারণত উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। তয়ব উপক্রচান্তীে (Subtropical) বচা নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ (Temperate) জলবচােুয়তও 
এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। য়সগুন গচায়ের উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ২৬-৩৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। তয়ব ২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর শ্নয়ি শ্কংবচা ৪৮ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচায়ত রসগুন জন্চায়ত পচায়র নচা। ৮০০-৩৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল রসগুয়নর বৃশ্দ্ধ িচাল 
হে, শুষ্ �চাশ্ি ও জলবচােু রসগুন িচায়ষর উপরুক্ত নে। সূর্যচায়লচায়কর প্িচায়ব রসগুন গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত তচারত�্ ঘয়ি। েচােচারুক্ত জচােগচাে 
রসগুন গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে নচা।

সচাধচারণত বচাশ্লরুক্ত পশ্ল�চাশ্িয়ত রসগুন িচাল জন্চাে। �চাশ্িয়ত অম্লতচা ও ক্চায়রর অনুপচাত ৬.৫ – ৭.৫ PH -এর �য়ধ্ েচাকয়ল এবং 
উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত গিীর উব্যর পশ্ল �চাশ্িয়ত রসগুয়নর বৃশ্দ্ধ িচাল হে। অগিীর, িক্ত পচােুয়র �চাশ্ি, অম্লরুক্ত�চাশ্ি, ল্চায়িরচাইি �চাশ্ি 
ও কৃষ্ণ�ৃশ্তিকচা, শুষ্ বচাশ্ল�চাশ্ি ও জলচা জশ্� রসগুন িচায়ষর উপরুক্ত নে। িচাল উব্যর �চাশ্ি, রচায়ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ ক্চালশ্সেচা�, িসয়িি, 
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পিচাশ্সেচা�, নচাইয়রেচায়জন, তজবপদচাে্য রয়েয়ে তচা রসগুন িচায়ষর সবয়িয়ে উপরুক্ত 
জশ্�। জশ্�য়ত ক্চালশ্সেচায়�র পশ্র�চাণয়ক রসগুন িচায়ষর সূিক শ্হসচায়ব গণ্ 
করচা হে। ৭০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্� রসগুন িচায়ষর উপরুক্ত। তয়ব িূপৃয়ষ্র ১২০০ 
শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও রসগুন গচাে জন্চায়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

রসগুন গচায়ের শ্বস্তচায়রর জন্ উৎকৃষ্ট �চায়নর রয়েষ্ট পশ্র�চাণ বীয়জর অিচাব 
রয়েয়ে। এতশ্দন ররিচায়ব রসগুন গচাে ব্বহচার হয়ে এয়সয়ে তচায়ত সচারচা 
পৃশ্েবীয়ত উন্নত�চায়নর অে্যচাৎ ৫০-৬০ বেয়রর পুরচাতন গচায়ের সংখ্চা 
দচারুণিচায়ব কয়� রগয়ে। শ্বগত কয়েক দিক ধয়র রসগুন গচাে ররচাপয়ণর রর 
উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে তচায়তও উচ্চ�চায়নর কচাঠ উৎপচাদয়নর সয়ঙ্গ িচাশ্হদচার 
শ্বস্তর িচারচাক রেয়ক রচায়চ্ছ। তচাই প্য়েচাজন হয়েয়ে উন্নত প্রুশ্ক্তর বেচারচা 
রসগুয়নর শ্বস্তচার করচা। সচারচা পৃশ্েবীয়ত প্শ্ত বের প্চাে ৪.৫ শ্�শ্লেন রসগুয়নর 
িচারচা ররচাপয়ণর জন্ নচানচান প্রুশ্ক্ত ব্বহচার করচা হয়চ্ছ, িচারয়তও রসগুন 
ররচাপয়ণর জন্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার বৃশ্দ্ধ ও কলয়�র বচা cutting িচারচা 
নতশ্রর জন্ উন্নত প্রুশ্ক্ত ব্বহচায়রর প্য়েচাজন রয়েয়ে।

বীয়জর বেচারচাও কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত রসগুন গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা রচাে। পুরচাতন 
বচা পশ্রণত ৪০-৫০ বের বেয়সর গচাে রেয়ক বীজ সংগ্হ করচা হে। প্চাে 
প্শ্ত গচাে রেয়ক ৩ রকশ্জ িল পচাওেচা রচাে। প্শ্ত রকশ্জ িয়ল ১১৫০-২৮০০ শ্ি বীজ পচাওেচা রচাে। বীজগুশ্ল পশ্লব্চায়গ িয়র র্চাতরুক্ত 
জয়ল বচা Tap water-এর জয়ল ১২ ঘন্টচা রিজচায়নচা হে, আবচার ১২ ঘন্টচা ধয়র ররচায়দ শুকয়নচা করচা হে। এক সপ্তচাহ ধয়র এই প্শ্ক্রেচার 
পর নচাস্যচারীর রবয়ড অঙু্কয়রচাদগয়�র জন্ বীজগুশ্ল বপন কয়র খি বচা শুকয়নচা পচাতচা িচাপচা শ্দয়ে দু’য়বলচা জল রপ্ করয়ত হে। ১৫-৪৫ 
শ্দয়নর �য়ধ্ অঙু্কয়রচাদগ� হয়ে রচাে।

রসগুয়নর বীয়জর অঙু্কয়রচাদগয়�র হচার খুব ক�।  ৩৫-৫০% বীজ অঙু্কশ্রত হে। তচাই নচাস্যচারীয়ত উপরুক্ত পশ্রির্যচার বেচারচা বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদগ� ঘিচায়নচা হে। বীয়জর অঙু্কয়রচাদগয়�র পর নচাস্যচারীর রবয়ড (জশ্�য়ত) উপরুক্ত পশ্রির্যচাে তচা বি কয়র,  ১) স্টচাম্প (Stump) 
পদ্ধশ্তয়ত বচা িচারচাগুশ্লর কচাডে ৬-৮ রসশ্� লম্বচা হয়ল এবং �ূলগুশ্ল লম্বচাে ১৫-২০ রসশ্� হয়ল তচা নচাস্যচারীর রবড রেয়ক তুয়ল স�স্ত 
পচাতচাগুশ্ল রেঁয়ি এবং প্ধচান �ূয়লর িচাখচা�ূলগুশ্লয়ক রকয়ি সংগ্হ কয়র উপরুক্ত জশ্�য়ত শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা হে। 

২) শ্বেতীে পদ্ধশ্ত – অঙু্কশ্রত বীজগুশ্ল পশ্লশ্েন ব্চায়গ নজবসচাররুক্ত �চাশ্ি িয়র তচার �য়ধ্ উপরুক্ত পশ্রির্যচাে বি করচা হে। তচারপর 
৬-৭ �চাস বেয়সর িচারচাগুশ্ল পশ্লশ্েন ব্চাগশ্ি খুয়ল উপরুক্ত দূরত্ব বজচাে ররয়খ গয়ত্যর �য়ধ্ ররচাপণ করচা হে।

সিলতচার সয়ঙ্গ Laboratory বচা নচাস্যচারীয়ত রসগুন গচায়ের Root cutting, Stem cutting, রজচািকল� করচা সম্ভব হয়েয়ে। এেচািচা 
bud grafting নচা�ক রজচািকল� কয়রও রসগুন গচায়ের িচারচা নতশ্র করচা হে। 

রসগুন িচায়ষর জন্ উপরুক্ত জশ্� শ্নব্যচািন কয়র জশ্�য়ত রেচাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে ও রলয়িল কয়র ২ X ২ শ্�িচার, ৩ X ৩ শ্�িচার 
spacing কয়র ৩ X ৪ শ্�িচার pit কচািচা হে। প্শ্ত গয়ত্যর �য়ধ্ নজবসচার িশ্ত্য কয়র িচালিচায়ব �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ১০-১৫ শ্দন 
পর িচারচাগুশ্ল গয়ত্যর �চাঝখচায়ন ররচাপণ করচা হে। সচাধচারণত র�-জুন �চায়স িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। প্ে� শ্দয়ক প্শ্তশ্দন িচারচা 
গচায়ে জল রদবচার প্য়েচাজন হে। তয়ব বষ্যচাে রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা।

Stump য়রচাপয়ণর জন্ িচাষ রদওেচা নজবসচাররুক্ত জশ্�য়ত গত্য নচা রকয়ি িচাবল বচা ওই ধরয়নর গত্য করচার রকচানও র্রি শ্দয়ে �চাশ্িয়ত 
stumpগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। য়সগুন গচায়ে বষ্যচাকচায়লই একবচার কচায়ডের বৃশ্দ্ধ হে ও নতুন পচাতচা রবর হে, তচাই বষ্যচার আয়গ ররচাপণ 
করয়ল আগচা� বৃশ্দ্ধর সুয়রচাগ হয়ব।

পশ্রির্যচা – 

সচাধচারণত এক বের বেয়সর গচায়ের জন্ ডচাল েচাঁিচার প্য়েচাজন হে নচা, তয়ব রসগুন গচায়ের আসল �ূল্বচান অংিশ্ি হল গচায়ের 
কচাডে। এই কচাডে রসচাজচািচায়ব ও সরলয়রখচাে রবয়ি ওয়ঠ এবং শ্িম্বচার উৎপচাদন কয়র। তচাই রগচািচার শ্দয়ক রকচানও প্কচার ডচালপচালচা 
গজচায়ল তচা অবি্ই রেঁয়ি শ্দয়ত হে। প্শ্ত বের ডচাল রেঁয়ি গচােশ্িয়ক লম্বচািচায়ব বি করচা হে।

এক রেয়ক শ্তন বেয়রর িচারচাগচােগুশ্লয়ক সুস্ সবলিচায়ব বি করচার জন্ শ্নেশ্�ত আগচােচা দ�ন প্য়েচাজন। �চাশ্ি কুশ্পয়ে সচার 
প্য়েচায়গর আয়গ আগচােচা দ�ন করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে।
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িচারচাগচােগুশ্ল জশ্�য়ত লচাগচায়নচার পর তচা রবঁয়ি রগয়ল ৬ �চাস পর প্শ্তশ্ি 
গচায়ের রগচািচার অল্প দূয়র ৫০ গ্চা� ইউশ্রেচা, ৩০ গ্চা� সুপচার িসয়িি, 
দু’বের অন্তর প্শ্ত গচায়ে ৭৫ গ্চা� ইউশ্রেচা ও ৬০ গ্চা� সুপচার িসয়িি 
প্য়েচাগ করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। য়বশ্ি পশ্র�চায়ণ রচাসচােশ্নক সচার 
প্য়েচায়গ গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র, শ্কন্তু এরিয়ল কচায়ঠর গুণ�চান 
খচারচাপ হয়ে রচাে। 

Drip irrigation পদ্ধশ্তয়ত রসয়ির ব্বস্চা করচা রগয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল 
হে ও জয়লর অপিে ররচাধ করচা রচাে। ৩-৪ বের বেস পর্যন্ত গ্ীষ্মকচায়ল 
শ্নেশ্�ত রসয়ির ব্বস্চা রচাখয়ত হে।

১.৮ X ১.৮ শ্�িচার ২ X ২ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা রসগুন গচায়ের রক্য়রি 
প্ে� Thinning করচা হে ররচাপয়ণর ৫ বের পয়র। এর পয়রর Thinning 
করচা হে ১০ বেয়রর �চােচাে। গচাে কচািচার রক্য়রি বন দিতয়রর (Forest 
Department) শ্নে� অনুরচােী, Rotation পদ্ধশ্তয়ত Thinning কয়র 
গচাে রকয়ি নতুন গচাে লচাশ্গয়ে অরয়ণ্র পশ্র�চাণ ও অে্যতনশ্তক িচারসচা�্ রক্চা করচা হে।

রসগুন গচায়ে steam borer বচা কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা Zeuzera coffeae, পচাতচা নষ্টকচারী Hyblaca purea, Eutectona 
machaerails প্িৃশ্ত রপচাকচা রসগুন গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত শ্বঘ্ন ঘিচাে। প্শ্তকচার শ্হসচায়ব Monochrotophos বচা endosulfan ০.০৫ 
- ০.৭৫ % জয়ল গুয়ল রপ্ করচা ররয়ত পচায়র বচা Neemazol ১% ১২-১৫ শ্দন জয়ল গুয়ল রপ্ কয়র পশ্রয়বিবচান্ব পদ্ধশ্তয়ত ররচাগ 
প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

গয়ি প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত রসগুন িচায়ষর রক্য়রি ৫৩ বের Rotation-এ প্য়ত্ক বের ২.৮৫ শ্কউশ্বক শ্�িচার এবং ৪০ – ৯০ বের 
Rotation–এ প্য়ত্ক বের প্শ্ত রহক্টয়র ২.৯১  শ্কউশ্বক শ্�িচার কচাঠ উৎপন্ন হে। উপরুক্ত পশ্রির্যচার করয়ল ২৫ বেয়রর Rotation 
সবয়িয়ে রবশ্ি লচািজনক হে। সশ্ঠক পশ্রির্যচাে ১২ বেয়রর Rotation-এর গচায়ের এবং পশ্রির্যচাহীন ২০ বেয়রর Rotation-এর 
গচায়ের কচায়ঠর বৃশ্দ্ধর �চান একই রক� হে। 

বন দিতয়রর �য়ডল অনুরচােী, Agrisilviculture Model (শ্�শ্র িচায়ষর �চাধ্য়� রসগুন িচাষ করচা ররয়ত পচায়র)। 

 �য়ডল ১ – রসগুন + ক্চাসুশ্রনচা + িূট্চা + তুয়লচা + হলুদ + িয়�য়িচা ও লঙ্কচা 

 �য়ডল ২ – Agrisilvi culture Model – রসগুন+নচারয়কল +হলুদ +িচাক-সবশ্জ +িূট্চা +তুয়লচা 

 �য়ডল ৩ – Silvi +horticulture Model – রসগুন + রপেচারচা + আতচা বচা  য়সগুন + Napier-এর িচাষ, য়সিরুক্ত  
    জশ্�য়ত করচা ররয়ত পচায়র। 

আসবচাবপরি, খচাি, আল�চাশ্র, দরজচা, জচানচালচা, য়িেচার, য়িশ্বল ও গৃহস্লীর প্য়েচাজনীে ক্চাশ্বয়নি, পচালঙ্ক প্িৃশ্ত নতশ্রয়ত রসগুন 
কচায়ঠর ব্বহচার অত্ন্ত �র্যচাদচা লচাি কয়রয়ে। এক কেচাে আসবচাবপরি শ্িয়ল্প রসগুন কচাঠ একশ্ি �হচা�ূল্বচান উপচাদচান। বত্য�চায়ন 
রসগুন কচায়ঠর Ply wood নতশ্র হয়চ্ছ, রচায়ক Teak ply বয়ল। 

তয়ব শ্বশ্িন্ন গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, পশ্রয়বয়ি রসগুন গচায়ের রবি শ্কেু ক্শ্তকর প্িচাবও রয়েয়ে। য়র�ন রসগুয়নর �ূল �চাশ্ি আলগচা 
কয়র িূশ্�ক্ে ঘিচাে। য়সগুয়নর জঙ্গল বন্প্চাণীর িচারণিূশ্�র ক্শ্ত কয়র, কচারণ এই গচায়ের শ্নয়ি ঘচাসপচাতচা িচাল জন্চাে নচা, তচােচািচা 
বন্প্চাণীরচা েচােচার ঘচাস পেন্ কয়র নচা। শ্িন্ন �য়ত,  আধুশ্নক জীবনরচারিচাে রসগুয়নর িূশ্�কচার কচায়ে এইসব রুশ্ক্ত রিয়ক নচা। তচাই 
আজয়কর স�য়ে দচাঁশ্িয়ে রসগুয়নর শ্বস্তচার ও উৎপচাদন অত্ন্ত প্য়েচাজনীে।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

�ূলত রিৌয়গচাশ্লক অবস্চায়নর শ্নশ্রয়খ রসগুয়নর �য়তচা কচাঠ উৎপচাদনকচারী গচায়ের প্কচারয়িদ করচা ররয়ত পচায়র, তয়ব রসিচায়ব আলচাদচা 
জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে নচা। য়র�ন, বচা�্যচা শ্িক-এর নতশ্র আসবচাব �চানুয়ষর �য়ধ্ এখনও আশ্িজচায়ত্র প্তীক। িচারয়তর 
�ধ্প্য়দি, েশ্তিিগি, রচাজস্চান, নচাগপুয়রর রসগুন, রচা CP (Central Provinces)- Teak নচায়� পশ্রশ্িত তচার গুণ�চান খুবই উন্নত 
ধরয়নর। দশ্ক্ণ িচারয়তর ‘নীলচামু্বর’ য়সগুয়নর প্িুর সুখ্চাশ্ত রয়েয়ে।

তে্সূরি – wikipedia,w.agrifarming.in/teak-wood-farming
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গচা�চার
পশ্রিে – 

গচা�চার গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Gmelina arborea, এশ্ি Verbenaceae 
রগচায়রির উশ্দ্দ। বত্য�চায়ন APG ( Angiosperm Phylogeny Grouping) 
পদ্ধশ্তর রশ্রণী শ্বন্চাস অনুরচােী, Lamiaceae য়গচায়রির বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী পণ্যয়�চািী বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ।

গচা�চায়রর আশ্দ জন্স্চান িচারত। স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব িচারয়তর 
রবশ্িরিচাগ জচােগচাে এই গচােশ্ি জন্চাে। েচাইল্চাডে, লচাওস, কয়ম্বচাশ্ডেচা, 
�চােচান�চার, শ্িয়েতনচা� ও শ্িয়নর দশ্ক্ণচাঞ্য়ল গচা�চার স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ 
শ্হসচায়ব জন্চাে। গচােশ্ি �চালয়েশ্িেচা, নচাইয়জশ্রেচা প্িৃশ্ত রদয়ি 
পরীক্চা�ূলকিচায়ব বচাগচায়ন ও রচাস্তচার ধচায়র Avenue tree শ্হসচায়ব ররচাপণ 
করচা হয়েয়ে। পশ্চি�বয়ঙ্গ ১৯৯০ সচাল রেয়ক  গচা�চার গচায়ের শ্বস্তচায়রর 
উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। বন দিতর রেয়ক পঞ্চায়েত স্তয়র গচা�চার গচায়ের 

িচারচা শ্বতরণ করচা হয়েশ্েল। রচাস্তচার ধচায়র ও সচা�চাশ্জক বনসৃজন প্কয়ল্প গচা�চার গচাে ব্চাপকিচায়ব ররচাপণ করচা হয়েশ্েল। বত্য�চায়ন 
আবচার গচা�চার গচাে িচাল জচায়তর কচাঠ উৎপচাদয়নর জন্ জরুশ্র হয়ে পয়িয়ে। 

গচা�চার গচােশ্ি উচ্চতচাে প্চাে ১৫ শ্�িচায়রর কচােচাকচাশ্ে হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি ধূসর বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। িচাখচাপ্িচাখচা, পরিবৃন্ত ও পুষ্প�্রী 
হলুদ রয়ঙর ঘন ররচা�রুক্ত হে। কশ্ি িচাখচাপ্িচাখচাগুশ্ল প্েয়� িচারয়কচাণচা, পরবত্যীকচায়ল রগচালচাকচার হয়ে রচাে। কচায়ডের উপর পচাতচা খয়স 
রচাওেচার দচাগগুশ্ল স্পষ্ট েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল একিলক, পরিিলক পুরু, পচাতচার আকচার িওিচা-শ্ডম্বচাকচার এবং ৮-১৯ X ৪.৫-১৫ রসশ্� 
�চায়পর হে। পচাতচার বৃন্তশ্ি ৩.৫-১০ রসশ্� লম্বচা হে। পুষ্প�্রীশ্ি লম্বচাে ১৫-৩০ রসশ্� হে। পুষ্প�্রীয়ত হলুদ রয়ঙর িুলগুশ্ল 
এককিচায়ব বচা গুচ্ছচাকচায়র সশ্জ্ত েচায়ক। প্শ্তশ্ি িুয়লর বৃশ্ত ও দল�ডেয়ল ৫শ্ি কয়র বৃতিচাংি ও ৫শ্ি কয়র পচাপশ্ি েচায়ক।  উপয়রর 
শ্দয়ক দুশ্ি এবং নীয়ির শ্দয়ক ৩শ্ি ওয়ষ্র আকচায়র গশ্ঠত। এর িলগুশ্ল উপবৃতিচাকচার বচা উলয়িচা শ্ডম্বচাকৃশ্তর হে। ১৫-২ রসশ্� লম্বচা 
হে। গচা�চার গচায়ে িুল আয়স এশ্প্ল-য়� �চায়স এবং গচায়ে িল ধয়র র�-জুলচাই �চায়স।

গচা�চার উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। গচা�চার গচায়ের উপরুক্ত তচাপ�চারিচা ২৮-৩৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। গচােশ্ির বৃশ্দ্ধর 
জন্ প্িুর সূর্যচায়লচায়কর দরকচার হে। েচােচাে এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে নচা। গচা�চার িচায়ষর জন্ বচাশ্ষ্যক ৭৫০-৪৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার 
বৃশ্ষ্টপচায়তর প্য়েচাজন হে।  

শ্নকচািীরুক্ত উব্যর, ৬০-১০০% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচারুক্ত রবয়ল বচা রদচাঁেচাি �চাশ্ি গচা�চার িচায়ষর উপরুক্ত। িচারী এঁয়িল �চাশ্ি, জলচাজশ্� 
বচা অনুব্যর শুষ্ �চাশ্িয়ত গচা�চার গচাে হে নচা। গচা�চার গচায়ের জন্ �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চায়রর �চারিচা ৫-৮ PH উপরুক্ত। স�ুদ্তল রেয়ক 
১২০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও গচা�চার গচাে রদখচা রচাে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

সচাধচারণত উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি বীজ রেয়ক স্চািচাশ্বক িচারচা জন্ শ্নয়ে নতুন গচাে হয়ত পচায়র। এেচািচা  শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত সরচাসশ্র সচাশ্র 
নতশ্র কয়র ৩.০  X ৩. ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব বীজ বপন কয়র গচা�চার গচায়ের শ্বস্তচার করচা ররয়ত পচায়র। আবচার নচাস্যচারীর শ্নকচািীরুক্ত বচাশ্ল 
শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত  ৭.৫ X ৭.৫ রসশ্� দূরয়ত্ব ১-২ রসশ্� গিীয়র বীজ বপন কয়র. প্য়েচাজন অনুরচােী, প্শ্তশ্দন বচা একশ্দন অন্তর জল 
রপ্ কয়র ২০-২৫ শ্দয়নর �য়ধ্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘিচায়নচা সম্ভব। এরপর পশ্লশ্েন ব্চায়গ নজবসচাররুক্ত �চাশ্ি িয়র তচায়ত অঙু্কশ্রত 
বীজগুশ্ল ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র বচা নচাস্যচারীর রবয়ড িচারচাগুশ্ল লম্বচাে ১০-১৫ রসশ্� হয়ল অন্রি ররচাপণ করচা হয়ত পচায়র। বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদ্গয়� আদ্্যতচা ও তচাপ�চারিচা রবশ্ি েচাকচা প্য়েচাজন।

কচাশ্িং ও রজচািকল� নতশ্র কয়র কলয়�র গচা�চার গচাে পচাওেচা ররয়ত পচায়র। গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধর জন্ কলয়�র গচাে উপরুক্ত।

গ্ীয়ষ্মর আয়গই অে্যচাৎ এশ্প্ল-য়� �চায়স জশ্�য়ত রেচাক্টর বচা লচাঙল শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে জশ্�র �চাশ্ি নতশ্র কয়র রচাখয়ত হে। জশ্�য়ত অবচাশ্ঞ্ছত 
রঝচাপঝচাি ও আগচােচা �ুক্ত কয়র রচাখচা হে। জশ্� প্স্তুশ্তর পর ৩ X ৩.৫ শ্�িচার বচা ৪ X ৪ শ্�িচার দূরয়ত্ব ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ রসশ্� 
আেতয়নর গত্য রকয়ি তচায়ত নজবসচার(FYM) ও �চাশ্ি শ্�শ্িয়ে িশ্ত্য কয়র কয়েকশ্দন ররচায়দ শুশ্কয়ে তচারপর ওই গয়ত্যর �চাঝখচায়ন 
শ্ঠক বষ্যচার আয়গ জুন-জুলচাই �চায়স িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। িচারচা গচাে ররচাপয়ণর স�ে ও ররচাপয়ণর পর রেয়ক শ্নেশ্�ত প্শ্তশ্দন 
ঝচাশ্র শ্দয়ে জল রদওেচা প্য়েচাজন হে।
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পশ্রির্যচা – 

সচাধচারণিচায়ব বেয়র দু’বচার আগচােচা পশ্রষ্চার করচার প্য়েচাজন হে, বষ্যচার আয়গ ও 
বষ্যচার পয়র। তয়ব কৃষ্ণ �ৃশ্তিকচা ররখচায়ন রবশ্ি আগচােচা জন্চাে রসখচায়ন বেয়র িচারবচার 
শ্নিচানী রদওেচার প্য়েচাজন হয়ত পচায়র।

গচাে লচাগচায়নচা হয়ে রচাওেচার পর সপ্তচায়হ একবচার রসি শ্দয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল ও শুষ্ 
আবহচাওেচাে প্য়েচাজন অনুসচায়র রসি বচািচায়ত হয়ত পচায়র। য়রচাপয়ণর ২-৪ বের 
পর্যন্ত গচায়ে রসয়ির প্য়েচাজন হে। এরপর সচাধচারণত আর রসয়ির প্য়েচাজন হে 
নচা। প্শ্তশ্ি গচায়ে ৫ রকশ্জ শ্হসচায়ব নজবসচার, ১০ গ্চা� N.P.K. ( নচাইয়রেচায়জন, 
িসয়িি ও পিচায়ির শ্�শ্রণ) ও ১০ Borax িচারচা ররচাপয়ণর পয়রর বের রেয়ক 
বেয়র দু’বচার প্য়েচাগ করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ উয়লেখয়রচাগ্িচায়ব বৃশ্দ্ধ পচাে। শ্কন্তু দ্ত 
গশ্তয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধ অশ্তশ্রক্ত হয়লও গুণগত�চান কয়� রচাওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক।

গচা�চার গচায়ের কচাডে, রচা রেয়ক উন্নত �চায়নর Timber উৎপন্ন হয়ব রসই কচাডেশ্িয়ক 
রসচাজচািচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ কচায়ডের শ্নয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল রেঁয়ি শ্দয়ত 
হে। শুকয়নচা বচা রুগ্ন ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। অ্চায়গ্চা িয়রশ্স্ট 
�য়ডয়ল গচা�চার গচায়ের সয়ঙ্গ শ্িনচাবচাদচা�, তর�ুজ, ডচাল জচাতীে িস্, িূট্চা, কলচা 
এসয়বর িচাষ করচা রচাে। �চাশ্ন্টিচােচার �য়ডল পদ্ধশ্তয়ত গচা�চার গচায়ের সয়ঙ্গ কলচা ও রগচাল�শ্রয়ির িচাষ করচা হে। এই দু'িচায়ব শ্�শ্র 
িচাষ কয়র শ্বশ্িন্ন উৎপচাদন রেয়ক আশ্ে্যক লচাি সম্ভব। গচা�চার গচায়ের নচাস্যচারীয়ত Sooty mould নচায়�র একপ্কচার েরিচাকঘশ্িত ররচাগ 
রদখচা রচাে। এর আক্র�য়ণ িচারচা গচায়ের প্িুর ক্শ্ত হে, গচাে শুশ্কয়ে নষ্ট হয়ে রচাে। উপরুক্ত েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এয়ক প্শ্তয়রচাধ 
করচা সম্ভব। এেচািচা গচা�চার গচায়ে পচাতচা নষ্টকচারী রপচাকচা রদখচা রচাে। এরচা গচায়ের পচাতচা ও কশ্ি কচায়ডের �ুকুল রখয়ে বৃশ্দ্ধ ব্চাহত কয়র। 
Biological শ্নে্রিয়ণর সচাহচায়র্ বচা Bio-pesticide ব্বহচার কয়র এই রপচাকচার আক্র�ণ শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

গচা�চার িচায়ষর জশ্�য়ত গচায়ের ঘনত্ব অনুসচায়র ৪-৫ বের অন্তর Thinning কয়র শ্কেু গচাে রকয়ি রদওেচা হে। এর �চাধ্য়� দুব্যল 
গচােগুশ্ল রকয়ি অন্ গচােগুশ্লর বৃশ্দ্ধর সুয়রচাগ কয়র রদওেচা হে। এই পদ্ধশ্তয়ত ৪-৫ বেয়রর গচােগুশ্লয়ক কচাগজ নতশ্রর �ডে নতশ্রর 
কচায়জ ব্বহচার করচা রচাে। 

সরকচাশ্র শ্হসচাব অনুরচােী, বচাশ্ষ্যক বৃশ্দ্ধ ৩০ শ্কউশ্বক শ্�িচার প্শ্ত রহক্টর হয়ল,  প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৫-৮ বেয়রর Rotation-এ 
উৎপচাদন ২০-৩৫ শ্কউশ্বক শ্�িচার। স্চানীে বচাজচায়র প্শ্ত িন িচাল কচায়ঠর �ূল্ ৮ হচাজচার িচাকচা (২০০২ সচায়লর দচা�)। বত্য�চায়ন 
গচা�চার কচায়ঠর দচা� অন্চান্ কচায়ঠর সয়ঙ্গ পচালেচা শ্দয়ে রবয়ি িয়লয়ে এবং গচা�চার িচাষ একশ্ি লচািজনক অে্যকরী িচায়ষ পশ্রণত হয়েয়ে। 
গচা�চার গচায়ের কচাঠ উন্নত�চায়নর ও দীঘ্যস্চােী। রশ্দও রসগুয়নর রিয়ে এর স্চােীত্ব ক�, তবুও িচাশ্ন্যিচার ও প্লচাইউড শ্িয়ল্প ইদচানীং এর 
ব্চাপক ব্বহচার হয়চ্ছ। পশ্রয়বি রক্চাে এই গচায়ের রয়েষ্ট গুরুত্ব রয়েয়ে।

এই কচাঠ আসবচাবপরি নতশ্রর উপরুক্ত, জচানলচা-দরজচার পচালেচা, য়িশ্বল-য়িেচার ও অন্চান্ সচা�গ্ী নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। কচাগজ শ্িয়ল্প 
উন্নত�চায়নর �য়ডের কচাঁিচা�চাল শ্হসচায়ব এই কচাঠ খুবই �ূল্বচান, প্লচাইউড কচারখচানচাে গচা�চার কচাঠ খুব দচা�ী উপচাদচান। এেচািচা রদিলচাই 
কচারখচানচাে ব্চাপকিচায়ব গচা�চার কচাঠ ব্বহৃত হে। গচা�চায়রর �ূল ও গচায়ের েচাল পচাকস্লীর বচা রপয়ির ররচাগ সচারচায়ত, �চাতৃদুগ্ধ বচািচায়ত, 
রপি পশ্রষ্চার করয়ত, কৃশ্�নচািক শ্হসচায়ব, কু্ধচা বৃশ্দ্ধ করয়ত, ধচাতুয়রচায়গর প্শ্তকচার করয়ত ব্বহচার হয়ে েচায়ক। এই গচায়ের পচাতচার 
রস �চােচার র্রিণচা ক�চায়ত, ক্তস্চান পশ্রষ্চার করয়ত ব্বহৃত হে। শ্বষচাক্ত রপচাকচা�চাকয়ির কচা�য়ির র্রিণচা ক�চায়ত এই রস ব্বহচার 
করচা রচাে।

গচা�চায়রর িুল রক্ত রিচাধন করয়ত ও �ৃগী ররচায়গর জন্ ব্বহৃত হে। আেুয়ব্যয়দ গচা�চায়রর িল �ূরিবদ্ধ্যক, উয়তিজক ও িশ্নক শ্হসচায়ব 
ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। িুয়লর স�স্চা ও িচাক পিচার শ্িশ্কৎসচােও এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক। এেচািচা বচায়তর ররচাগ, ত্ীয়রচাগ, 
রক্তচাল্পতচা, কুষ্য়রচাগ ও আলসচার ররচায়গ গচা�চার গচায়ের ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে।

তে্সূরি – wikipedia,Agro-techniques of Selected Medicinal Plants: Volume - III Ref:hort purdue edu
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

র�হগশ্ন
পশ্রিে –

র�হগশ্ন গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Swietenia mahagoni, এশ্ি 
Meliaceae  রগচায়রির বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ। Meliaceae য়গচায়রির অয়নকগুশ্ল 
উশ্দ্দয়ক র�হগশ্ন নচায়� গণ্ করচা হে। �ূলত সবকশ্ি গচাে রেয়কই উন্নত 
�চায়নর কচাঠ (Timber) পচাওেচা রচাে। Meliaceae য়গচায়রির র�হগশ্ন নচায়� 
পশ্রশ্িত অন্ গচােগুশ্ল হল, Swietenia humilis, Swietenia 
macrophylla (বিপচাতচা র�হগশ্ন),  Khaya senegalenia (আশ্ফ্কচার 
র�হগশ্ন), Entandrophuragma exceisum (এশ্িও আশ্ফ্কচার র�হগশ্ন), 
Dysoxylum spectabile (শ্নউশ্জল্চায়ডের র�হগশ্ন), Toona sinensis 
(শ্িয়নর র�হগশ্ন), Toona sureni (ইয়ন্চায়নশ্িেচার র�হগশ্ন), Toona  
ciliata (িচারতীে র�হগশ্ন) ইত্চাশ্দ।

তয়ব এর �য়ধ্ Swietia mehagoni রেয়কই সবয়িয়ে উৎকৃষ্ট �চায়নর  কচাঠ 
(Timber) পচাওেচা রচাে। সচারচা পৃশ্েবীয়ত এই গচােশ্ির ব্চাপক িচাশ্হদচা রয়েয়ে। 
রেচাি পচাতচার এই গচােই আসল র�হগশ্ন নচায়� পশ্রশ্িত। 

এই র�হগশ্ন গচােশ্ির আশ্দ জন্স্চান ওয়েস্ট ইশ্ডেজ। তয়ব খুব দ্রুত সচারচা 
পৃশ্েবীয়ত এই গচাে শ্বস্তচার লচাি কয়র। উশ্দ্দশ্বজ্চানী Dr. William Roxburgh-এর উয়দ্চায়গ ১৭৫৯ সচায়ল West Indies রেয়ক 
S. mehagoni (রেচাি পচাতচার  বচা আসল র�হগশ্ন)-র িচারচা আনচা হে এবং কলকচাতচার রকচাম্পচাশ্নর বচাগচায়নর (বত্য�চায়ন A.J.C. Bose 
Indian Botanic Garden)   ররচাপণ করচা হয়েশ্েল। উশ্দ্দশ্বজ্চানী ও রকচাম্পচাশ্নর বচাগচায়নর তদচানীন্তন অশ্ধকত্যচা Sir George 
KIng (১৮৪০ – ১৯০৯)-এর উয়দ্চায়গ এই বচাগচায়ন হচাডুের� র�হগশ্ন অে্যচাৎ S. macrophylla বচা বি পচাতচার র�হগশ্ন গচাে ররচাপণ 
করচা হে। বত্য�চায়ন িচারয়তর শ্বশ্িন্ন অংয়ি প্চাে সব ধরয়নর র�হগশ্ন গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িয়ে।

শ্দয়ন শ্দয়ন বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব র�হগশ্ন গচায়ের �ূল্বচান কচাঠ রত জনশ্প্ে হয়েয়ে ততই রবয়িয়ে এই গচাে কচািচার পশ্র�চাণ। ১৯০৭ 
সচায়লর এক শ্হসচাব রেয়ক জচানচা রচাে, পশ্চি� আশ্ফ্কচা রেয়ক ১ লক্ ২১ হচাজচার ৭৪৩ িন র�হগশ্ন কচাঠ কচািচা হয়েশ্েল। য়�হগশ্ন 
গচাে কচািচাে শ্নে্রিণ েচাকচা সয়্বিও, ২০০০ সচায়ল প্চাে ৫৭ হচাজচার র�হগশ্ন গচাে কচািচা হয়েশ্েল। এই শ্হসচাব রেয়কই আজ র�হগশ্ন 
গচাে ররচাপয়ণর প্য়েচাজনীেতচা অনু�চান করচা রচাে। ১৯৭৩ সচায়ল International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
১৯৭৫ সচায়লর ১লচা জুলচাই Convention on International Trade in Endangered Species  of World Founa & Flora 
প্িৃশ্ত পশ্রয়বি শ্নে্রিক সংস্চা গশ্ঠত হে এবং র�হগশ্ন গচায়ের আশ্দ জন্স্চায়ন এই গচাে কচািচা শ্নে্রিণ কয়র শ্বলুশ্প্তর হচাত রেয়ক 
র�হগশ্নয়ক রক্চা করচার ব্বস্চা হে এবং পৃশ্থিবীয়ত অন্রিও র�হগশ্ন গচাে ররচাপয়ণর উয়দ্চাগ রনওেচা হে। শ্বয়িষ কয়র, এশ্িেচা 
�হচায়দয়ির িচারত, বচাংলচায়দি ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্জ প্িৃশ্ত রদয়ি সিলিচায়ব র�হগশ্ন িচাষ শুরু হে। কয়েক বের আয়গও র�হগশ্ন 
গচায়ের প্সচায়রর উয়দেয়ি্ পশ্চি�বয়ঙ্গ একশ্ি কেচা প্িশ্লত শ্েল, ২শ্ি র�হগশ্ন গচাে লচাশ্গয়ে বি করয়ত পচারয়ল রসই গচাে শ্বশ্ক্র কয়র 
র�য়ের শ্বয়ে রদওেচার খরি উয়ঠ আয়স।

রেচাি পচাতচার এই র�হগশ্ন গচােশ্ি লম্বচাে ২৫-৩০ শ্�িচার এবং কচায়ডের রবি ৪ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। গচায়ের রগচািচার শ্দয়কর 
কচাডেশ্ির Rootbuttressed েচাকয়ত পচায়র। গচায়ের েচাল শ্কেুিচা রিচাক্ লচা (Flex) ওঠচা ও ধূসর বচাদচা�ী বয়ণ্যর হে। পচাতচা ররৌশ্গক 
প্কৃশ্তর এবং একচান্তরিচায়ব িচাখচা-প্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। পরিচাক্শ্ি লম্বচাে ৩৫ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পরিচায়ক্র রগচািচার শ্দকশ্ি 
র�চািচা হে। পরিচায়ক্ ১০-১৬ X ৪-৬ রসশ্� আকচায়রর ৮-১২শ্ি পরিক েচাকয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর অল্প ররচা�রুক্ত হয়ে 
েচায়ক। পচাতচাগুশ্লর আকৃশ্ত শ্কেুিচা রবঁকচা (elliptic) হয়ে েচায়ক। 

র�হগশ্ন গচায়ে শ্�শ্র ধরয়নর পুষ্পশ্বন্চাস রদখচা রচাে। িুলগুশ্ল ৬-১৫ রসশ্� লম্বচা �্রীদয়ডের উপর সশ্জ্ত েচায়ক। �্রীগুশ্ল পচাতচার 
কক্ (axillary) রেয়ক উৎপন্ন হে। িুলগুশ্ল রেচাি সবুজচাি সচাদচা রয়ঙর হে। পুংয়কিরগুশ্ল শ্�শ্লত হয়ে একশ্ি নচাশ্ল বচা Staminal 
tube গঠন কয়র। পুংয়কিয়র ১০শ্ি পরচাগধচানী বচা anther েচায়ক। গি্যয়কিরশ্ি রকচাণচাকৃশ্তর বচা শ্ডম্বচাকৃশ্তর হে। গি্যদডেশ্ি গি্যচািে 
অয়পক্চা লম্বচা হে। িল ক্চাপসুল প্কৃশ্তর শ্ডম্বচাকৃশ্তর বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। ,লম্বচাে ৮-১০ রসশ্�। কলুয়�লচা নচা�ক লম্বচা কয়ক্যর �য়তচা 
অয়ক্র উপর পরপর লচালয়ি বচাদচাশ্� বয়ণ্যর পক্রুক্ত িলগুশ্ল সচাজচায়নচা েচায়ক। বীয়জর রর শ্দকিচাে িস্ বচা Endosperm েচায়ক, 
রসই শ্দকিচা একিু র�চািচা ি্চাপিচা ও অপর শ্দকশ্ি পচাতলচা হে। য়�হগশ্ন গচায়ে র�-জুন �চায়স িুল আয়স এবং অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর �চায়স 
িল রিয়ি বীজগুশ্ল বচাতচায়স রিয়স শ্বস্তচাশ্রত হে।
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র�হগশ্ন গচাে উষ্ণ ও আদ্্য জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। য়�হগশ্ন ২৪-৩২ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে (শ্দয়নর রবলচাে) িচাল জন্চাে। শ্কন্তু ১৬-৩৬ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। ১০০০-২০০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত র�হগশ্ন গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ উপরুক্ত। তয়ব ৮০০-
২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত অঞ্য়লও র�হগশ্ন গচাে িচালিচায়ব জন্চায়ত 
পচায়র। রশ্দও ১০০০-১৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত র�হগশ্ন গচায়ের বৃশ্দ্ধর 
পয়ক্ সবয়িয়ে উপরুক্ত। এেচািচা র�হগশ্ন গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ প্িুর সূর্যচায়লচাক 
রুক্ত, উনু্ক্ত জচােগচা আবি্ক। 

গিীর, উব্যর, উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত র�হগশ্ন গচাে িচাল হে। 
�চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬-৭ PH এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। তয়ব ৫.৫-৮ 
PH রুক্ত �চাশ্িয়তও র�হগশ্ন গচাে রবয়ি উঠয়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

র�হগশ্ন গচায়ের িল ৫শ্ি অংয়ি শ্বিক্ত হয়ে রিয়ি রচাে। বীজগুশ্ল বচাতচায়সর 
সচাহচায়র্ শ্বস্তচাশ্রত হয়ে অনুকূল পশ্রয়বয়ি িচারচা নতশ্র করয়ত পচায়র। রশ্দও এই 
স্চািচাশ্বক প্সচারয়ণর হচার খুবই ক�। 

পশ্রণত র�হগশ্ন িল রপয়ি ররচায়দ শুকয়নচা করয়ল িল রিয়ি বীজগুশ্ল রবর হয়ে রচাে। উপরুক্ত পুষ্ট বীজগুশ্ল নচাস্যচারীর রবয়ড (বচাশ্ল 
শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত) অঙু্কয়রচাদগ� ঘিচায়নচার জন্ বপন করচা হে। নচাস্যচারীর রবয়ড রিড (েচােচারুক্ত) শ্দয়ে শ্নেশ্�ত পশ্রির্যচা করয়ল ১৫ 
শ্দয়নর �য়ধ্ অঙু্কশ্রত হয়ে িচারচা গচায়ের জন্ হে। িচারচাগচােগুশ্ল ৩-৪ সপ্তচাহ পর ররচাদরুক্ত স্চায়ন রচাখচা হে।  এরপর ৩-৪ সপ্তচায়হর 
িচারচাগুশ্ল পশ্লশ্েন ব্চায়গ ররচাপণ কয়র উপরুক্ত পশ্রির্যচাে নচাস্যচারীয়ত বি কয়র তুয়ল শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। সচাধচারণত 
৩ বের বেয়সর গচাে রেয়ক কলয়�র িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব। শ্কন্তু বীয়জর িচারচার গচােই কচাঠ উৎপচাদয়ন সবয়িয়ে উপরুক্ত। 

র�হগশ্ন গচাে ররচাপয়ণর জন্ আয়লচা-বচাতচাস রুক্ত উনু্ক্ত জচােগচার প্য়েচাজন হে। েচােচারুক্ত জশ্�য়ত এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ শ্ঠক�য়তচা হয়ত 
পচায়র নচা। জশ্�য়ক আগচােচা�ুক্ত কয়র িচাষ শ্দয়ে বচা �চাশ্ি কুশ্পয়ে র�হগশ্ন তচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত কয়র তুলয়ত হে।

র�হগশ্ন শ্বিচাল আকচায়রর গচাে। তচাই বচাশ্ির আয়িপচায়ি লচাগচায়নচার স�ে বচাশ্ি েয়ক ৪.৫৭ শ্�িচার বচা ১৫ িুি দূয়র তচা ররচাপণ করয়ত 
হে। কচারণ গচায়ে পচাশ্্য�ূল  বচাশ্ির ক্শ্ত করয়ত পচায়র। রচাস্তচার পচায়িও  ররচাপণ করয়ল  রচাস্তচা রেয়ক ২.৪৩ শ্�িচার বচা ৮ িুি দূরত্ব 
বজচাে রচাখচা উশ্িত। গচােগুশ্লর �য়ধ্ ব্বধচান (spacing) ১৫ িুি বচা ৪.৫৭ শ্�িচার হওেচা উশ্িত। গচাে ররচাপয়ণর জন্ ৫০.৮ X ৫০.৮ 
X ৫০.৮ রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি তচায়ত নজবসচার ও গয়ত্যর উপয়রর উব্যর �চাশ্ি শ্�শ্শ্রত কয়র নজব কীিনচািক রপ্ কয়র �চাশ্ি 
রিচাধন করচা হে। এর িয়ল িচারচাগচায়ের �ূয়লর ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা সম্ভব হে। িচারচাগচায়ের রগচািচা রেয়ক পশ্লশ্েন ব্চাগশ্ি বচা পচারিশ্ি 
সশ্রয়ে িচারচার রগচািচার �চাশ্ি সয়�ত গয়ত্যর �য়ধ্ ররচাপণ করচা হে। এরপর জল শ্দয়ে ও গচায়ের রগচািচাে আরও �চাশ্ি শ্দয়ে িরচাি 
কয়র গচােশ্িয়ক িক্ত-য়সচাজচা শ্কেুর সয়ঙ্গ রবঁয়ধ খচািচা কয়র রচাখচার ব্বস্চা করচা হে এবং রবিচা শ্দয়ে গরু-েচাগয়লর হচাত রেয়ক রক্চা 
করচার ব্বস্চা করয়ত হে।

পশ্রির্যচা –

গ্ীষ্মকচায়ল প্শ্ত সপ্তচায়হ �চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী রসয়ির ব্বস্চা করয়ত হে অেবচা প্শ্তশ্দন অল্প কয়র জল শ্দয়ে গচায়ের রগচািচার 
আদ্্যতচা রক্চা করচা ররয়ত পচায়র। গচাে �চাশ্িয়ত িচাল কয়র রলয়গ রচাওেচার পর জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে নচা। য়�হগশ্ন গচাে শ্কেুিচা খরচা 
সহ্ করয়ত পচায়র। তয়ব খুব গ্ীয়ষ্ম, সপ্তচায়হ ১-২ বচার রসি শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। আবচার সচার প্য়েচায়গর পরও রসয়ির প্য়েচাজন 
হে।

প্শ্তশ্ি ১-২ বের বেসী িচারচাগচায়ের রগচািচা রেয়ক একিু দূয়র িচারপচায়ি স্ল্প�চারিচাে (১০০-২০০ গ্চা�) নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাি 
সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। গচাে লচাগচায়নচার স�ে গয়ত্যর �য়ধ্ রশ্দ উপরুক্ত পশ্র�চায়ণ নজবসচার রদওেচা েচায়ক তয়ব রচাসচােশ্নক 
সচায়রর পশ্র�চাণ ক� হয়লও িয়ল রচাে।  রচাসচােশ্নক সচার ও নজবসচার বেয়র শ্তন দিচাে প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। রশ্দও 
প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর পর জলয়সয়ির ব্বস্চা করয়তই হে।

র�হগশ্ন িচারচা ররচাপয়ণর ২ বের পর রেয়ক ৮ বের পর্যন্ত গচায়ের অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা রকয়ি শ্দয়ত হে। রচায়ত গচায়ের কচাডেশ্ি  রসচাজচা  
ও লম্বচািচায়ব রবয়ি ওঠয়ত পচায়র। আবচার রুগ্ন ও শুকয়নচা ডচালগুশ্লও রকয়ি শ্দয়ল �ূল কচাডেশ্ি রবশ্ি লম্বচা হয়ত পচায়র।

প্শ্ত বের ১-২ বচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে গচায়ের রগচািচাে উঁিু কয়র �চাশ্ি শ্দয়ে dressing কয়র শ্দয়ত হে। এরিয়ল গচায়ের রগচািচা  িচাশ্রশ্দয়কর 
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আগচােচা দ�ন হে, গচায়ের জল জ�য়ত পচায়র নচা এবং  গচােশ্িয়ক �জবুতিচায়ব 
দচাঁশ্িয়ে ঝি-ঝচাপিচা সচা�য়ল রবয়ি উঠয়ত পচায়র। প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর আয়গ 
আগচােচা দ�য়নর ব্বস্চা কয়রই সচার প্য়েচাগ করচা উশ্িত। 

র�হগশ্ন গচায়ে কয়েকশ্ি সচাধচারণ রপচাকচা�চাকি হল কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা, পচাতচা 
নষ্টকচারী িশ্িং জচাতীে রপচাকচা এবং �ে জচাতীে রপচাকচা রদখচা রচাে। তয়ব এরচা গচায়ের 
রত�ন রকচানও ক্শ্ত করয়ত পচায়র নচা। তচাই রকবল�চারি ২-৫ বের বেয়সর রেচাি 
গচায়ে কীিনচািক রপ্ কয়র এসব শ্নে্রিণ করচা রচাে। তয়ব উপরুক্ত পশ্র�চাণ নজব 
ও রচাসেশ্নক সচার প্য়েচাগ, রেচারে রসি এবং িচাল পশ্রির্যচা করয়ল স্চাস্্বচান গচাে 
শ্নয়জই ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত কয়র রবয়ি ওঠয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

উন্নত �চায়নর আসবচাবপরি নতশ্রয়ত �ূল্বচান এই র�হগশ্ন কচায়ঠর রকচানও শ্বকল্প 
রনই। এেচািচা শ্বশ্িন্ন বচাদ্র্রি ও জচাহচাজ শ্ন�্যচায়ণর কচায়জ এই কচাঠ ব্বহৃত হে।

র�হগশ্ন গচায়ের বৃশ্দ্ধ প্ধচানত উষ্ণ ও আদ্্য জলবচােু অঞ্য়ল িচাল হে। শ্বশ্িন্ন রদয়ি 
এখন র�হগশ্ন ররচাপণ করচা হয়েয়ে। সুতরচাং শ্বশ্িন্ন রদয়ির জলবচােুর উপর শ্নি্যর 
কয়র এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ শ্বশ্িন্ন প্কচার হয়ে েচায়ক। কচায়ডের Diameteral Breast 
Height (DBH) অে্যচাৎ বুক স�চান উচ্চতচাে কচায়ডের রবয়ির �চাপ শ্নণ্যে কয়র গচােশ্ি 
কচািচার উপরুক্ত শ্কনচা তচা শ্ঠক করচা হে।। ৪০ বেয়রর গচায়ের DBH ৫৯ রসশ্� ও উৎপচাদন ১.৮ শ্কউশ্বক শ্�িচার(প্শ্ত রহক্টয়র ৬৪ 
শ্কউশ্বক শ্�িচার), ৫৩ বেয়র  DBH হে ৭৪ রসশ্� ও কচাঠ উৎপচাদন হে  ২.৭ শ্কউশ্বক শ্�িচার(প্শ্ত রহক্টয়র ৯৪ শ্কউশ্বক শ্�িচার) 
এবং ৬৪ বেয়রর র�হগশ্ন গচায়ের DBH হে ৮৮ রসশ্�  ও কচাঠ উৎপচাদয়নর পশ্র�চাণ হে ৩.৯  শ্কউশ্বক শ্�িচার(প্শ্ত রহক্টয়র ২০০ 
শ্কউশ্বক শ্�িচার)।

সুতরচাং িসল (কচাঠ) সংগ্হ করচার রক্য়রি দীঘ্য স�য়ের ব্বধচায়ন গচাে কচািয়ল উন্নত�চায়নর কচাঠ পচাওেচা রচায়ব। য়�হগশ্ন কচাঠ শ্বশ্ক্র 
কয়র লচায়ির পশ্র�চাণ শ্হসচাব কয়রই গচাে কচািচা উশ্িত। রশ্দও বন দিতয়রর অশ্িজ্ আশ্ধকচাশ্রকগণই অয়নক স�ে জঙ্গয়লর গচাে 
কচািচার শ্সদ্ধচান্ত শ্নয়ে েচায়কন। ব্শ্ক্তগত গচাে কচািচার রক্য়রিও প্িচাসয়নর অনুয়�চাদন শ্নয়েই এই গচাে কচািয়ত হে। 

প্শ্ত শ্কউশ্বক শ্�িচার র�হগশ্ন কচায়ঠর দচা� ২৫০-৪৬০ �চাশ্ক্যন ডলচার। রচা িচারতীে �ুদ্চাে ১৫ হচাজচার ৯৯১ িচাকচা রেয়ক ২৯ হচাজচার 
৪২৩ িচাকচা হয়ত পচায়র। তয়ব সব স�ে শ্িম্বচায়রর দচা� তচাঁর নদঘ্য্ ও গুণ�চায়নর উপর শ্নি্যর কয়র।

এেচািচা ওষুধ শ্হসচায়ব এই গচায়ের ব্বহচায়রর কেচা জচানচা রচাে। য়�হগশ্ন গচায়ের েচায়লর রস শ্বশ্িন্ন ক্ত সচারচায়ত ব্বহৃত হে।

র�হগশ্ন পচাতচাে অয়নক প্কচার Limonoids েচাকচাে তচা রক্তচাল্পতচা, �ূরিচািয়ের স�স্চা, য়পয়ির স�স্চা ইত্চাশ্দ ররচাগ সচারচায়ত সচাহচার্ 
কয়র। রশ্দও বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব র�হগশ্ন কচাঠই র�হগশ্নর পশ্রিে। আর তচাই সচারচা পৃশ্েবীয়ত এখন সব ধরয়নর র�হগশ্ন গচায়ের অবস্চা 
এইরক�। গচায়ের সংখ্চা ক্র�ি ক�য়ত েচাকচাে Timber wood এর ররচাগচানও ক�য়ত শুরু কয়রয়ে। তয়ব আিচার কেচা এিচাই রর, 
পৃশ্েবীজুয়ি এখন নতুন কয়র র�হগশ্ন গচাে ররচাপয়ণর উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। শুধু ব্চাশ্ণশ্জক কচারয়ণ নে, পশ্রয়বিগত কচারয়ণও 
আজ র�হগশ্ন িচাষ বচাস্তবসম্ত এক প্েচাস। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

র�হগশ্ন গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত জচাত (Variety) পশ্রশ্িশ্ত সংক্রচান্ত রকচানও তয়ে্র উয়লেখ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব আলচাদচা প্জচাশ্তর 
অয়নক প্কচার র�হগশ্ন গচায়ের উয়লেখ পশ্রিে পয়ব্য করচা হয়েয়ে।

তে্সূরি - http://tropical.theferns.info, www.alibaba.com (for timber price), www.ecoindia.com, http://www.ecoindia.
com/flora/trees/indian-mahogany-tree.html, wikipedia, www.fsc.org



192  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

শ্িশু
পশ্রিে –

শ্িশু গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Dalbergia sissoo,  এশ্ি Fabaceae 
বচা Liguminosae বহুবষ্যজীবী শ্বেবীজপরিী �চাঝচাশ্র রেয়ক বি বৃক্ 
রশ্রণীর উশ্দ্দ। শ্িশু গচায়ের Generic name বচা গয়ণর নচা�শ্ি 
সুইয়ডয়নর উশ্দ্দশ্বজ্চানী ভ্চাতৃবেে (Nils ও Cart) Dalberg- এর নচায়� 
রচাখচা হয়েয়ে।

শ্িশু গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারতীে উপ�হচায়দয়ির শ্হ�চালয়ের পচাদয়দি 
রেয়ক ইরচায়নর �য়ধ্ অবশ্স্ত। শ্িশু গচায়ের উন্নত, �জবুত, ও 
উৎকৃষ্ট�চায়নর পচাশ্লিয়রচাগ্ Timber-এর জন্ পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি 
এর শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। িচারয়তর �য়ধ্ শ্বশ্িন্ন রচায়জ্র বন দিতয়রর হচাত 
ধয়র ও সরকচাশ্র উয়দ্চায়গ স�চাজশ্িশ্তিক বনসৃজয়নর �চাধ্য়� বনিূশ্�য়ত, 
রচাস্তচার ধচায়র, খচাল শ্বয়লর বচাঁয়ধর উপর প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িশুগচাে ররচাপণ 
করচা হয়চ্ছ। 

শ্িশু গচায়ের শ্বশ্িন্ন নচা� েচাকয়লও আ�চায়দর রদয়ি ইংয়রশ্জয়ত এই গচােশ্ি North Indian Rosewood নচায়� পশ্রশ্িত। সংষৃ্য়ত 
শ্সংগ্ সুপচা, শ্হশ্ন্য়ত শ্িি� ও শ্িশু, য়তয়লগুয়ত শ্সংসুপচা, তচাশ্�য়ল ও বচাংলচা িচাষচাে এই গচােয়ক শ্িশু গচাে বয়ল।

শ্িশু গচাে রকচানও রকচানও অঞ্য়ল শ্িরহশ্রৎ। আবচার রকচােচাও এই গচােশ্ি পণ্যয়�চািী প্কৃশ্তর হয়ে েচায়ক। গচােশ্ি উচ্চতচাে ২৫-৩০ 
শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। িচাঁকচা জচােগচাে গচােশ্ি একিু এঁয়কয়বঁয়ক  বি হে। শ্কন্তু ঘনিচায়ব ররচাপণ করয়ল কচাডে রসচাজচা হে ও লম্বচাে 
িচাল বৃশ্দ্ধ পচাে। কচাডেশ্ি ধূসর বয়ণ্যর, কচায়ডের েচাল উপয়র-শ্নয়ি িচািচা ও অ�সৃণ হয়ে েচায়ক। কচাডেশ্ির রবি ১.২ শ্�িচার পর্যন্ত র�চািচা 
হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর, পরিচায়ক্র উপর ৩-৫শ্ি হচালকচা সবুজ, উপবৃতিচাকচার বচা শ্ডম্বচাকচায়রর উপপরিগুশ্ল (Leaflets) 
একিু এঁয়কয়বঁয়ক (Zigzag) সশ্জ্ত েচায়ক। প্শ্তশ্ি উপপরি ২.৫–৩.৫ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর হয়ে েচায়ক। পচাতচার বৃন্তগুশ্ল লম্বচা হে । 
উপপরিগুশ্লর িলয়কর পরিচাগ্ (Apex) সরু বচা Acuminal হে এবং বৃয়ন্তর শ্দয়কও ক্র�ি সরু হয়ে েচায়ক। পচাতচার শ্কনচারচা �সৃণ 
হয়ে েচায়ক। য়েচাি অবস্চায়তই শ্িশু গচায়ে িুল এয়স রচাে। িুলগুশ্ল রেচাি ও িচাখচারুক্ত �্রীদয়ডের উপর জন্চাে। িুয়লর বৃশ্ত ঘণ্টচাকৃশ্তর 
৫শ্ি বৃত্চাংি শ্নয়ে গশ্ঠত। পচাপশ্িগুশ্ল বৃশ্তর রেয়ক রবশ্ি লম্বচা হে। সচাধচারণত সচাদচা ও হচালকচা রগচালচাপী রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল 
উিশ্লঙ্গ (bisexual) প্কৃশ্তর । িুয়লর পরচাগশ্�লন র�ৌ�চাশ্ে ও কীিপতয়ঙ্গর বেচারচা হয়ে েচায়ক। িলগুশ্ল একসয়ঙ্গ গুচ্ছচাকচায়র জন্চাে। 
পচাতলচা কলচার ৫-৭ X ০.৮-১.২ রসশ্� আকচায়রর হয়ে েচায়ক। িয়লর �য়ধ্ ১-৪শ্ি বীজ েচাকয়ত পচায়র। বীজগুশ্ল ৪-৫ শ্�শ্লশ্�িচার 
ব্চাসচায়ধ্যর শ্কডশ্নর আকৃশ্তর এবং বচাদচাশ্� কচায়লচা রয়ঙর হয়ে েচায়ক।

স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়তও (Altitude) শ্িশু গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। এই গচাে ৪৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস রেয়ক -৪ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ করচার ক্�তচা রয়েয়ে এই গচায়ের।  তয়ব ১৮-২৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা শ্িশু গচায়ের বৃশ্দ্ধর 
পয়ক্ উপরুক্ত। ৫০০–৪৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল শ্িশু গচাে জন্চাে। তয়ব ১০০০-১৭০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত 
এই গচায়ের উপরুক্ত। 

উন্নত শ্নকচািীরুক্ত �চাশ্ি শ্িশু গচায়ের পয়ক্ সহচােক। বচাশ্লরুক্ত পশ্ল �চাশ্িয়ত এর বৃশ্দ্ধ িচাল হে। অনুব্যর �চাশ্িয়ত বচা কচাদচারুক্ত িচারী 
�চাশ্িয়ত শ্িশু গচায়ের বৃশ্দ্ধ ধীর গশ্তয়ত হয়ে েচায়ক। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণিচায়ব শ্িশু গচায়ের বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা িীঘ্র ক�য়ত েচায়ক। তয়ব বচােুয়রচাধক অবস্চাে সংরক্ণ করয়ত পচারয়ল ৪ 
বের পর্যন্ত এই বীজ সশ্ক্রে েচায়ক।  স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্িশু গচায়ের রগচািচার িচারপচাি রেয়ক িচারচাগচাে উৎপন্ন হে নচা। গচায়ের রেয়ক 
দূয়র এর স্চািচাশ্বক প্সচারণ হয়ে েচায়ক। কৃশ্রি�িচায়ব প্সচারয়ণর জন্ সংগ্হ করচা বীজ ঠচাডেচা জয়ল ২৪-৪৮ ঘণ্টচা শ্িশ্জয়ে বীজতলচাে 
বচা নচাস্যচারীর রবয়ড বপন করয়ল এক সপ্তচাহ পয়র রেয়কই অঙু্কয়রচাদগ� হয়ে বীজ রেয়ক িচারচাগচাে জন্চায়ত শুরু কয়র। িচারচাগচােগুশ্ল 
লম্বচাে ১০ রসশ্� হয়ে রগয়ল পশ্লশ্েন ব্চায়গ ১২-১৬ �চাস পশ্রির্যচা �চাধ্য়� এর stump-এর িচারচা নতশ্র কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ 
করচা হে। বীজ সচাধচারণত �চাি্য-এশ্প্ল �চায়স বপন করচা হয়ে েচায়ক। এেচািচা গচায়ের রগচািচার িচাশ্রশ্দয়ক �চাশ্ির শ্নয়ির কচায়ডের অংি 
রেয়ক বচা �ূল বচা শ্িকি রেয়ক িচারচাগচাে জন্চাে। এই িচারচাগচােগুশ্ল রকয়ি সশ্ঠক পশ্রির্যচাে বি কয়র অন্রি ররচাপণ কয়রও শ্িশু 
গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। শ্িশু গচায়ের ডচায়লর কচাশ্িং কয়রও নতুন িচারচাগচাে নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র।
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রর জশ্�য়ত এই গচাে ররচাপণ করচা হয়ব প্েয়� রসই জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাক্টয়রর 
সচাহচায়র্ িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে 
ররয়খ জশ্� প্স্তুত করয়ত হে। বীজ বপন বচা িচারচা ররচাপয়ণর জন্ ১.৫ শ্�িচার 
দূরয়ত্বর নচালচা (Trench) রকয়ি �চাশ্ি ক’শ্দন রিয়ল ররয়খ শুকয়নচা করচা হে। 
তচারপর রসি শ্দয়ে নচালচার �চাশ্ি শ্িশ্জয়ে তচার �য়ধ্ বীজ বপন করচা হয়ে েচায়ক। 
�চাি্য �চায়সর প্েয়�র শ্দয়ক বীজ বপন বচা িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। 

Stump-এর িচারচাগচােগুশ্ল নচালচা বরচাবর বচা রচাস্তচার ধচায়র, খচায়লর পচাশ্্যবত্যী ঢচালু 
জশ্�য়ত ররচাপয়ণর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব উপরুক্ত আেতয়নর গত্য রকয়ি �চাশ্ি শুশ্কয়ে 
গয়ত্যর �য়ধ্ জল শ্দয়ে িচারচা ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।

িচারচাগুশ্ল সচাধচারণত ১.৮ × ১.৮ শ্�িচার রেয়ক ৪ × ৪ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা 
হয়ে েচায়ক। ঘনিচায়ব ররচাপণ করয়ল কচাডে লম্বচা ও রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ এবং 
উন্নত�চায়নর কচাঠ (Timber) পচাওেচা সম্ভব হে।

পশ্রির্যচা –

বীজ বপন বচা িচারচা ররচাপয়ণর পর �চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী, য়সি প্দচান কয়র 
শ্িশু গচায়ের িচারচাগুশ্লয়ক বি কয়র রতচালচা হে। ‘Wealth of India’-য়ত বলচা 
হয়েয়ে, য়সি ব্বস্চা েচািচা শ্িশু গচায়ের িচায়ষর রেয়ক রসি ব্বস্চার সহয়রচায়গ িচাষ করয়ল কচায়ঠর গুণগত �চান এবং উৎপচাদন দুই 
বৃশ্দ্ধ রপয়ে েচায়ক।

শ্িশু গচাে শ্িম্ব রগচায়রির উশ্দ্দ। এর শ্িকয়ির �য়ধ্ রচাইয়জচাশ্বেচা� ব্চাকশ্িশ্রেচা েচায়ক, রচা বচাতচাস রেয়ক প্য়েচাজনীে নচাইয়রেচায়জন গ্হণ 
করয়ত পচায়র। য়বশ্িরিচাগ উশ্দ্য়দর কচায়ডের ও �ূয়লর বৃশ্দ্ধর জন্ নচাইয়রেচায়জন ও িসিরচায়সর গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা েচায়ক। শ্িম্ব রগচায়রির 
উশ্দ্য়দর রক্য়রিও �ূল, কচাডে এবং তচায়ত রর ব্চাকশ্িশ্রেচা েচায়ক তচায়দর বৃশ্দ্ধ ও পুশ্ষ্টর জন্ও N.P.K সচায়রর প্য়েচাজন হে। শ্কন্তু 
আলচাদচািচায়ব গচাে প্শ্ত N.P.K পশ্র�চাণ কী হয়ব তচার রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তচাই শ্িশু িচাষ করয়ত হয়ল জশ্�র �চাশ্ি পরীক্চা 
কয়র, সরকচাশ্র কৃশ্ষ গয়বষণচাগচার বচা বন দিতয়রর কচাে রেয়ক পরচা�ি্য শ্নয়ে সচার প্য়েচাগ করয়ত হয়ব।

ররচাপয়ণর পর গচােগুশ্ল জশ্�য়ত িচালিচায়ব রলয়গ রচাওেচার ৩-৪ �চায়সর পর একবচার এবং পয়র 8-১০ �চাস পর আর একবচার �চাশ্ি 
কুশ্পয়ে আগচােচা দ�ন করচা হয়ে েচায়ক। রশ্দও শ্কেু শ্�শ্র িচাষ করচা সম্ভব হয়ল আলচাদচা কয়র আগচােচা দ�য়নর প্য়েচাজন হে নচা। অশ্ধক 
দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা শ্িশু গচায়ের �চায়ঝ রপঁয়প, কলচা বচা অন্চান্ িচাক-সবশ্জর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। অয়নক রক্য়রি বন শ্বিচাগ 
অরয়ণ্র স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ রর�ন, খয়ের ইত্চাশ্দর সয়ঙ্গ শ্িশু গচায়ের িচাষ কয়র েচায়ক। এেচািচা অন্ রকচানও শ্�ির িসয়লর জশ্�য়ত 
Wind breaker শ্হসচায়ব জশ্�র সী�চানচার িচারশ্দয়ক, িচা-কশ্ির বচাগচায়ন েচােচাপ্দচানকচারী ও �চাশ্িয়ত নচাইয়রেচায়জন রজচাগচায়নচার জন্ শ্িশু 
গচাে লচাগচায়নচা হয়ে েচায়ক। 

অশ্ত ঘনিচায়ব শ্িশু গচায়ের বীজ বপয়ন বচা িচারচা ররচাপয়ণ জশ্�য়ত সশ্ঠকিচায়ব আয়লচা-বচাতচাস িলচািয়ল অসুশ্বধচা হে এবং গচােগুশ্লও 
সশ্ঠকিচায়ব রবয়ি উঠয়ত পচায়র নচা। তচাই এয়ক্য়রি কচায়ডের রগচািচা রেয়ক গচায়ের ১/৩ িচাগ উচ্চতচা পর্যন্ত স�স্ত ডচাল রেঁয়ি রদওেচা হে। 
৬-৭ বের পর একবচার ৩০-৪০% গচাে শ্েশ্নং কয়র রকয়ি জশ্�র বচাশ্ক(প্চাে ৬০%) সুগশ্ঠত কচাডেরুক্ত গচােগুশ্লয়ক Timber উৎপচাদয়নর 
জন্ ররয়খ রদওেচা হে। শ্েশ্নং-এর গচােগুশ্ল সরু কচাঠ শ্হসচায়ব কচাগজ কয়লর �ডে নতশ্রর কচায়জ এবং জ্চালচানীর কচাঠ শ্হসচায়ব ব্বহৃত 
হে। 

শ্িশু গচায়ে সচাধচারণত Plecoptera reflexa, Dichomeris eridans, Brachytrupes portentosus এবং উঁইয়পচাকচা গচায়ের 
পচাতচা খশ্সয়ে, পচাতচা জুয়ি শ্দয়ে বচা নচাস্যচারীয়ত েচাকচা িচারচাগচায়ের ক্শ্তকচারক রপচাকচা। এেচািচা শ্কেু পরচাশ্রেী গচাে রর�ন, Loranthus 
sp. শ্িশু গচায়ের বৃশ্দ্ধর ব্চাঘচাত ঘিচাে।   

শ্কেু েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর কচারয়ণ শ্িশু গচায়ের শ্িকি বচা �ূয়ল ও পচাতচাে প্িুর ক্শ্তর সম্ভবনচা েচায়ক। Cercospora sissoo গচায়ের 
পচাতচাে কচায়লচা দচাগ সৃশ্ষ্টকচারী এক ধরয়নর েরিচাক। Colletotrichum Sissoo েরিচাকশ্ি পচাতচার ধ্বসচা ররচাগ ঘিচাে। Fusarium 
Solon, Fomes durissimus প্িৃশ্ত েরিচাক কচায়ডের ও �ূয়লর পিন ররচাগ ঘিচাে। এরিয়ল শ্িশু গচায়ের �ৃতু্ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 
এয়ক্য়রি নজবসচার বচা নজব কীিনচািক ব্বহচার কয়রও ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। প্য়েচাজন হয়ল কৃশ্ষ বচা বন দিতয়রর 
পরচা�ি্য শ্নয়ত হয়ব। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচাধচারণত বন দিতয়রর শ্নে� র�য়ন Thinning ও Rotation–এর �চাধ্য়� শ্িশু 
গচায়ের িসল সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। 

শ্িশু গচায়ের িসল বলয়ত এর কচাঠ। য়সগুন গচায়ের পয়রই কচাঠ (Timber) উৎপচাদয়ন 
শ্িশু গচায়ের স্চান। িচারয়তর উতিরপ্য়দি ও শ্বহচায়র প্িুর পশ্র�চায়ণ শ্িশু গচায়ের িচাষ 
করচা হয়ে েচায়ক। আ�চায়দর রদয়ির উতির িচারয়তর রচাজ্গুশ্লয়ত এই কচায়ঠর িচাশ্হদচা 
সবয়িয়ে রবশ্ি।

‘Wealth of India’-র তে্ েয়ক জচানচা রচাে রর, নদীর তীরবত্যী বচা খচায়লর ধচায়র 
ররচাপণ করচা শ্িশু গচায়ের রবি ২৫ বেয়র ১–২ শ্�িচার হয়ে েচায়ক এবং ২০ �চাস 
বেয়সর িচারচাগচাে লম্বচাে ৭ শ্�িচার পর্যন্ত বচািয়ত পচায়র। ১০ বেয়রর Rotation–এর 
শ্িশু গচায়ের উৎপচাদন ১০ শ্কউশ্বক শ্�িচার, ২০ বেয়রর  Rotation-এ ১০০ শ্কউশ্বক 
শ্�িচার, ৩০ বেয়রর Rotation-এ ২১০ শ্কউশ্বক শ্�িচার, ৪০ বেয়রর Rotation-এ 
২৮০ শ্কউশ্বক শ্�িচার, ৫০ বেয়রর Rotation-এ ৩৭০ শ্কউশ্বক শ্�িচার এবং ৬০ 
বেয়রর Rotation-এ প্শ্ত রহক্টয়র ৪৬০ শ্কউশ্বক শ্�িচার হে।

উন্নত�চায়নর আসবচাবপরি নতশ্রর জন্ শ্িশু গচায়ের কচাঠ ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে। 
জচানচালচা, দরজচা, ক্চাশ্বয়নি, য়িৌশ্খন শ্জশ্নসপরি নতশ্র করচার জন্ শ্িশু কচাঠ অত্ন্ত 

প্য়েচাজনীে। প্লচাইউড ও কচাগজ শ্িয়ল্পর প্য়েচাজয়ন �ডে নতশ্র করয়ত শ্িশু কচাঠ অশ্ত প্য়েচাজনীে। �জবুত এই কচাঠ র্রিপচাশ্তর হচাতল, 
রলদ কচারখচানচার রিশ্বল, করচাত কয়লর রিশ্বল প্িৃশ্তয়ত শ্নি্যরয়রচাগ্ কচাঠ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে।

জ্চালচানী শ্হসচায়ব শ্িশু কচাঠ খুব উন্নত ধরয়নর। কচাঠ েচািচাও এই গচায়ের ডচালপচালচা ও শ্িকি বচা �ূলও জ্চালচানীর কচায়জ ব্বহৃত হে। 
প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১০ বেয়রর Rotation-এ ৫১০ িন কচাঠ (Timber), ২৩১ িন ডচালপচালচা  এবং ২৪৪ িন পচাতচা ও সরু ডচাল 
উৎপন্ন হয়ত পচায়র। 

শ্িশু গচায়ের পচাতচাে ৩২–৪৮% শুষ্ পদচাে্য এবং ২.৭ -২৪.১% কু্রড রপ্চাশ্িন বত্য�চান। তচাই এই পচাতচা উতি� পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব ব্বহৃত 
হে। শ্িশু গচায়ের িুল রেয়ক র�ৌ�চাশ্েরচা �ধু সংগ্হ কয়র। 

শ্িশু গচায়ের রেয়ক পচাতচা, কচাডে, �ূয়লর �য়ধ্ একপ্কচার পদচাে্য েচায়ক। রচা রপচাকচা�চাকয়ির লচাি্যচা দ�ন করয়ত কীিনচািক শ্হসচায়ব শ্ন� 
রখচায়লর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ব্বহচার করচা রচাে। 

শ্িশু গচায়ের বীয়জর রতল এবং কচায়ঠর গুঁয়িচা ি�্যয়রচাগ প্শ্তয়রচায়ধ ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে। এেচািচা �চাশ্ির উব্যরতচা বৃশ্দ্ধয়ত, িূশ্�ক্ে 
ররচাধ করয়ত, িহরচাঞ্য়ল রচাস্তচার ধচায়রর রিচািচাবধ্যয়নর জন্ এই গচাে ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। 
তে্সূরি - wikipedia, The bio...Roxbury.exDC. by Kamal Hussain, Tanta University...Botany
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আকচাি�শ্ণ 
পশ্রিে –

Acacia auriculiformis (Benth) A. Cunn, আকচাি�শ্ণ গচায়ের 
শ্বজ্চানসম্ত নচা� A. auriculiformis, এশ্ি Leguminosae রগচায়রির 
Mimosaceae উপয়গচায়রির বহুবষ্যজীবী শ্বেবীজপরিী শ্িরহশ্রৎ বৃক্ 
রশ্রণীর উশ্দ্দ।

আকচাি�শ্ণ গচায়ের আশ্দ জন্স্চান অয়স্ট্রশ্লেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা এবং পচাপুেচা 
শ্নউশ্গশ্নেচা। পরবত্যীকচায়ল ররচাপয়ণর �চাধ্য়� আয়�শ্রকচা, কয়ম্বচাশ্ডেচা, 
ক্চায়�রুন, শ্িন, কয়ঙ্গচায়দি, িচারত, জচাপচান, য়কচাশ্রেচা, �চালয়েশ্িেচা, 
শ্িশ্লপচাইনস্, েচাইল্চাডে, উগচাডেচা, তচানশ্জশ্নেচা, শ্জম্বচায়বচায়ে, নচাইয়জশ্রেচা 
প্িৃশ্ত রদয়ি শ্বস্তচারলচাি কয়র। আ�চায়দর রচায়জ্ ১৯৪৬ সচায়ল ল্চায়িরচাইি 
�ৃশ্তিকচারুক্ত অঞ্য়ল ররচাপয়ণর �চাধ্য়� িচারয়ত আকচাি�শ্ণ গচায়ের পদচাপ্যণ 
ঘয়ি। ১৯৭০ সচায়ল দশ্ক্ণ িচারয়ত এই গচায়ের ররচাপণ শুরু হে।

ইংয়রশ্জ আকচাি�শ্ণ গচােয়ক জচাপচানীস (Acacia) বচা অয়স্ট্রশ্লেচান 
ওেচায়িল বয়ল। বচাংলচাে এই গচােশ্ি আকচাি�শ্ণ বচা রসচানচাঝুশ্র নচায়� 

পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত এশ্ি রসচানচাঝুশ্র, কচাশ্িেচা, আকচাি�শ্ণ এবং নদ্যচান ব্্চাক ওেচায়িল বয়ল।

আকচাি�শ্ণ একশ্ি �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর উশ্দ্দ। লম্বচাে ১৫-৩০ শ্�িচার উঁিু হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি ৫০ রসশ্� পর্যন্ত হয়ে েচায়ক। কচায়ডের 
ত্বয়ক লম্বচা িচািচা দচাগ রদখচা রচাে। কচাডেশ্ি একিু বচাঁকচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ।গচায়ের �ূলত্রি অগিীরিচায়ব শ্বসৃ্তত েচায়ক। এই গচায়ের পচাতচা 
জন্চায়নচার পরই খয়স পয়ি রচাে। তচাই সহয়জ নজয়র পয়ি নচা। পরিবৃন্ত রূপচান্তশ্রত হয়ে লম্বচা-িওিচাে ১০-১৬ রসশ্� ১০-১৬ রসশ্� X 
১.৫-২.৫ রসশ্� সবুজ রয়ঙর িচাইয়লচাডশ্ির সৃশ্ষ্ট হে। িচাইয়লচাড বচা পচাতচাগুশ্ল একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। িচাইয়লচাডশ্ি কচায়স্তর �য়তচা 
রবঁকচায়নচা আকৃশ্তর পুরু এবং এয়ত ৩-৪শ্ি স�চান্তরচাল শ্িরচা রদখয়ত পচাওেচা রচাে।

আকচাি�শ্ণ গচায়ের িুলগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচার অগ্িচায়গর প্শ্তশ্ি পচাতচার কক্ রেয়ক একয়জচািচা কয়র ৮-১০ রসশ্� লম্বচা পুষ্প�্রীর 
উপর ঘনসশ্ন্নশ্বষ্ট হয়ে সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল অবৃন্তক, ক�লচা বচা হলুদ রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্লয়ত অসংখ্ পুংয়কির রদখয়ত 
পচাওেচা রচাে, বৃশ্ত বচা দল�ডেল রদখচা রচাে নচা। আকচাি�শ্ণ গচায়ের িলগুশ্ল ি্চাপিচা এবং প্চাঁিচায়নচা আকচায়রর হে। পশ্রণত হয়ে রগয়ল 
িয়লর প্চাঁি আরও রবয়ি শ্গয়ে রিয়ি রচাে এবং কচায়লচা রয়ঙর হয়ে রচাে। বীয়জর সয়ঙ্গ ক�লচা সুয়তচার �য়তচা িচাঁস রলয়গ েচায়ক।

আকচাি�শ্ণ গচাে স�ুদ্তল রেয়ক ৪০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত জন্চায়ত পচায়র। তয়ব ৮০ শ্�িচার উচ্চতচাে িচাল জন্চাে। ৭০০-২০০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের জন্ উপরুক্ত। রশ্দও ৭ �চাস বৃশ্ষ্টহীন শুষ্ আবহচাওেচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। িীতকচায়ল 
১৭-২২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এবং গ্ীষ্মকচায়ল ৩২-৩৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা আকচাি�শ্ণ গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত।

শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত আকচাি�শ্ণ গচাে জন্চায়ত পচায়র। �চাশ্ির অম্ল ও ক্চায়রর �চারিচা ৪.৩-৯ PH হয়ল িচাল হে। ক্চারীে �ৃশ্তিকচা ও 
রনচানচা �চাশ্িয়ত, য়র�ন িুনচাপচাের শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি প্িৃশ্তয়ত এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। য়দচাঁেচাি �চাশ্ি, কৃষ্ণ ও ল্চায়িরচাইি �ৃশ্তিকচা, য়বয়ল-
রদচাঁেচাি �চাশ্ি আকচাি�শ্ণ িচায়ষর উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীয়জর বেচারচাই এই গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক। তয়ব কৃশ্রি�িচায়ব প্সচারয়ণর জন্ নচাস্যচারীর রবয়ড বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচা নতশ্র করচা হে। পুষ্ট আকচাি�শ্ণ বীজ সংগ্হ কয়র রচাখচা হে। বীজয়ক রিচাধন করচার পর ৩-৪ শ্�শ্নি গর� 
জয়ল শ্িশ্জয়ে তচারপর ২৪ ঘণ্টচা ঠচাডেচা জয়ল শ্িশ্জয়ে নচাস্যচারীর রবয়ড বপন কয়র বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে অঙু্কশ্রত বীজগুশ্ল উপরুক্ত 
নজবসচার (FYM) শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি শ্দয়ে িশ্ত্য পশ্লব্চায়গ স্চানচান্তশ্রত করচা হে বচা সরচাসশ্র পশ্লব্চায়গ পশ্রয়িচাশ্ধত বীজ বপন কয়রও িচারচা 
নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। নচাস্যচারীয়ত পশ্রির্যচাে ৩-৪ �চায়সর �য়ধ্ িচারচাগুশ্ল লম্বচাে ২৫-৩০ রসশ্� রবয়ি ওয়ঠ। এরপর িচারচাগুশ্ল শ্নশ্দ্যষ্ট 
জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। 

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত িচাষ শ্দয়ে আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র �চাশ্ি প্স্তুত করচা হে। আকচাি�শ্ণ গচায়ের রেচাি িচারচাগুশ্ল েচােচারুক্ত স্চায়ন 
িচাল জন্চাে। পয়র অবি্ এর বৃশ্দ্ধর জন্ ৭০% সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। য়সই�য়তচা জশ্�য়ত িচারচাগচাে ররচাপয়ণর জন্ উপরুক্ত 
ব্বস্চা রনওেচা হে। 
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বষ্যচার শ্ঠক আয়গ িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। তয়ব রসয়ির 
ব্বস্চারুক্ত স্চায়ন বষ্যচার পর অয়ক্টচাবর–নয়িম্বর �চায়সর রর রকচানও 
স�য়েও িচারচাগচাে ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র।  ঘনিচায়ব ররচাপয়ণর 
জন্ ২ X ২ শ্�িচার ব্বধচায়ন বচা বগ্যচাকচায়র ররচাপয়ণর জন্ ৪ X ৫ 
শ্�িচার ব্বধচায়ন ৪৫-৫০ রসশ্� আেতয়নর শ্কউশ্বক শ্পি বচা গত্য 
রকয়ি িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত কয়র রচাখচা হে। ঘনিচায়ব ররচাপয়ণর 
জন্ জশ্�য়ত নচালচা রকয়ি তচার�য়ধ্ িচারচা ররচাপণ করচা হে। অেবচা 
৪ শ্�িচার লম্বচা ও ০.৫০ শ্�িচার িওিচা এবং ০.৫০ শ্�িচার গিীরিচায়ব 
ররেঞ্ বচা পশ্রখচা রকয়ি ধচাপ নতশ্র কয়র ৫ শ্�িচার ব্বধচায়ন পচাহচািী 
ঢচালু জশ্�য়ত শ্কংবচা অস�চান জশ্�য়ত িচারচা ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। 
অশ্ত ঘনিচায়ব ররচাপয়ণর গচাে জ্চালচানী কচায়ঠর প্য়েচাজয়ন। �চাঝচাশ্র 
ঘন ররচাপয়ণর গচায়ে কচাডে কচাগয়জর �য়ডের জন্ এবং রবশ্ি দূরয়ত্বর 
গচােয়ক শ্িম্বচার বচা কচাঠ উৎপচাদয়নর জন্ ব্বহচার করচা হে।

 িচারচাগচাে ররচাপয়ণর পর জশ্�য়ত িচারচাগচাে ধয়র রচাওেচা বচা রলয়গ 
রচাওেচা পর্যন্ত জচাল শ্দয়ে পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে। য়রচাপয়ণর পর 
িক্ত লচাশ্ঠ বচা কশ্ঞ্র সয়ঙ্গ গচােগুশ্ল রবঁয়ধ শ্দয়ল তচা রসচাজচািচায়ব 
গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত সচাহচার্ কয়র।

পশ্রির্যচা –

আকচাি�শ্ণ গচাে প্িুর খরচা সহ্ করয়ত পচায়র। তচাই বৃশ্ষ্টর জলই এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ রয়েষ্ট, আলচাদচা কয়র রসয়ির প্য়েচাজন 
হে নচা। আকচাি�শ্ণ গচায়ের Nitrogen fixation করচার ক্�তচা েচাকচাে এবং গচায়ের তলচাে প্িুর পশ্র�চায়ণ পচাতচা, িল ইত্চাশ্দ ঝয়র 
পিচাে তচা রেয়ক রর Biomas ততশ্র হে তচা জশ্�র উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ ঘশ্িয়ে সচার শ্হসচায়ব কচাজ কয়র। আলচাদচা কয়র সচার প্য়েচায়গর 
প্য়েচাজন হে নচা।

শ্কেু কীিপতঙ্গ আকচাি�শ্ণ গচায়ের কচায়ডের ক্শ্ত কয়র। িয়ল প্ধচান কচায়ডের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হে। ডচালপচালচার বৃশ্দ্ধ রবশ্ি হয়ে রচাওেচাে 
কচায়ঠর উৎপচাদন কয়� রচাে। সচাধচারণত Sinoxylon প্জচাশ্তর পতয়ঙ্গর আক্র�য়ণ কচায়ডের ক্শ্ত হে। Ganoderma Lucidum নচায়� 
একপ্কচার েরিচায়কর আক্র�য়ণ আকচাি�শ্ণ গচায়ের �ূয়লর পিন (Root rot) ররচাগ হয়ে েচায়ক। বন দিতয়রর পরচা�ি্য অনুরচােী, 
ব্বস্চা গ্হণ কয়র ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধর ব্বস্চা রনওেচা ররয়ত পচায়র।     

গচায়ের রগচািচার িচারপচায়ির আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব এই গচাে সচাধচারণিচায়ব আগচােচা অশ্তক্র� 
কয়র রবয়ি উঠয়ত পচায়র বয়ল আলচাদচা কয়র আগচােচা পশ্রষ্চার নচা করয়লও িয়ল। য়রচাপয়ণর পর আকচাি�শ্ণ গচায়ের সয়ঙ্গ Kenaf 
(Hibiscus cannabinus) ধচান, শ্িনচা বচাদচা� ইত্চাশ্দর িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। বনচাঞ্য়ল আকচাি�শ্ণ গচায়ের সয়ঙ্গ Cassia siamea, 
Dalbergia sissoo, ইউক্চাশ্লপিচাস, বচাবলচা ইত্চাশ্দ গচাে ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। 

ররচাপয়ণর ৩-৪ বের পর রেয়ক আকচাি�শ্ণ গচায়ের জশ্� রেয়ক শ্কেু গচাে রকয়ি গচায়ের ঘনত্ব ক�চায়ল অবশ্িষ্ট গচােগুশ্ল সশ্ঠকিচায়ব 
বচািয়ত পচায়র। এেচািচা ১০ বের পর রেয়ক Rotation-এর �চাধ্য়� গচাে রকয়ি অন্ গচােগুশ্লয়ক কচায়ঠর জন্ উপরুক্তিচায়ব রবয়ি 
ওঠচার সুয়রচাগ কয়র রদওেচা হে। একইসয়ঙ্গ িচাঁকচা জচােগচাে নতুন গচাে ররচাপয়ণর �চাধ্য়� পর্যচােক্রয়� অরয়ণ্র বৃশ্দ্ধর হচার শ্ঠক রচাখচা 
ররয়ত পচায়র।     

আকচাি�শ্ণ গচায়ের কচাডেশ্িয়ক রসচাজচািচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ শ্নয়ির শ্দয়কর ডচালপচালচাগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ল লম্বচাে দ্রুত লম্বচাে বৃশ্দ্ধ 
ঘিচায়নচা রচাে। আবচার কচায়ডের রবয়ির (র�চািচা কয়র) বৃশ্দ্ধর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট উচ্চতচাে গচায়ের �চােচা–ডগচা রকয়ি রদওেচা হয়ে েচায়ক।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

আকচাি�শ্ণ গচাে রেয়ক সরচাসশ্র জ্চালচাশ্ন, কচায়ঠর �ডে ও �চাঝচাশ্র �চায়নর আসবচাবপরি নতশ্রর কচাঠ পচাওেচা রচাে। জ্চালচাশ্ন কচায়ঠর ক্চালশ্র 
�ূল্ ৪৫০০-৮৯০০ ক্চালশ্র প্শ্ত রকশ্জ এবং এর রেয়ক উন্নত�চায়নর িচারয়কচাল বচা কচাঠ কেলচা উৎপন্ন হে। প্শ্ত শ্কউশ্বক শ্�িচায়র 
আকচাি�শ্ণ কচায়ঠর ঘনত্ব ৫০০-৬০০ রকশ্জ। আসবচাবপরি র্রিপচাশ্তর হচাতল, য়খলনচা, ক্চারচায়�র ঘঁুশ্ি ইত্চাশ্দ নতশ্র উপরুক্ত।

শ্বশ্িন্ন প্কচার প্চাকৃশ্তক পশ্রয়বয়ি (�চাশ্ি ও বৃশ্ষ্টপচাত) আকচাি�শ্ণ গচায়ের কচাঠ উৎপচাদন শ্বশ্িন্ন হয়ে েচায়ক। য়র�ন পশ্চি�বয়ঙ্গর 
র�শ্দনীপুয়রর আিচাবচািীয়ত ১০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত লচাল�চাশ্িয়ত ১৬ বেয়রর গচায়ের কচায়ডের রবি ৩৬ রসশ্� এবং উচ্চতচাে 
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১০.২ শ্�িচার। আবচার এরচায়জ্র গিয়বতচাে ১২০০ শ্�শ্লশ্�িচার 
বৃশ্ষ্টপচাত ও ল্চায়িরচাইি �চাশ্িয়ত ১০ বেয়রর গচায়ের বৃশ্দ্ধ ৮.৫ 
শ্�িচার ও কচায়ডের রবি ২৮ রসশ্� হয়ত পচায়র।

প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৫ বেয়র ১৫-২০ শ্কউশ্বক শ্�িচার কচায়ঠর 
উৎপচাদন সম্ভব। এরপর প্শ্ত বেয়র কচায়ঠর ২-৫ শ্কউশ্বক 
শ্�িচার বৃশ্দ্ধ ঘয়ি। ২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়লর উব্যর 
�চাশ্িয়ত কচাঠ উৎপচাদয়ন ১৫-২০ শ্কউশ্বক শ্�িচার বৃশ্দ্ধ ঘিয়ত 
পচায়র। তয়ব অনুব্যর জশ্�য়ত প্শ্ত রহক্টয়র গচায়ের কচায়ঠর বৃশ্দ্ধ 
৮-১২ শ্কউশ্বক শ্�িচার হয়ে েচায়ক।

কচাঠ েচািচা আকচাি�শ্ণ গচায়ের পচাতচা গবচাশ্দপশুর খচাদ্ শ্হসচায়ব 
ব্বহৃত হে। এই গচায়ের িুল রেয়ক র�ৌ�চাশ্ে উৎকৃষ্ট �চায়নর �ধু 
উৎপন্ন কয়র। কচাগজশ্িয়ল্প আকচাি�শ্ণ গচায়ের কচাডে �ডে নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। আকচাি�শ্ণ গচায়ের েচায়ল ১৩-২৫% ি্চাশ্নন এবং 
৬-১৪% প্চাকৃশ্তক রং নতশ্রর উপচাদচান পচাওেচা রচাে। রচা বত্শ্িয়ল্প ব্বহচায়রর পয়ক্ উপরুক্ত। এই গচায়ের রগচািচার �চাশ্িয়ত পচাতচা, িুল, 
িল ইত্চাশ্দ খয়স পয়ি প্শ্ত বের প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৯.১৭ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ৪.২০ রকশ্জ িসয়িি, ২০.১৮ রকশ্জ পিচাি, 
৪৪.৫১ রকশ্জ �্চাগয়নশ্সেচা� ও ১৭.৬৫ রকশ্জ ক্চালশ্সেচা� সরবরচাহ কয়র জশ্�র উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ কয়র। িয়ল পশ্তত বচা িচায়ষর অয়রচাগ্ 
জশ্� উব্যর জশ্�য়ত পশ্রণত হয়ত পচায়র। তচাই অনুব্যর জশ্�য়ত এই গচাে ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। আকচাি�শ্ণ গচায়ের অগিীরিচায়ব 
শ্বসৃ্তত শ্িকি িূশ্�ক্ে ররচায়ধ সচাহচার্ কয়র। আকচাি�শ্ণ গচায়ের িচাখচাপ্িচাখচাে শ্বপুল পশ্র�চায়ণ পচাতচা জন্চাে, রচা েচােচাদচায়নর জন্ 
উপরুক্ত। বনিূশ্�র প্চাকৃশ্তক উশ্দ্দয়ক রক্চা করচার জন্ ও সচারচা বের বনিূশ্�য়ক সবুজ রচাখচার জন্ এবং পশ্রত্ক্ত অনুব্যর জশ্�র 
উব্যরতচা বৃশ্দ্ধর উয়দেি্ আজ িচারয়তর শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ বনসৃজয়ন আকচাি�শ্ণ গচােয়ক রবয়ে রনওেচা হয়চ্ছ। এেচািচা রচাস্তচার ধচায়রর 
রসৌন্র্যচােন বৃশ্দ্ধয়ত এই গচাে খুবই উপয়রচাগী। বত্য�চায়ন িহর ও িহরতশ্লয়ত রচাস্তচার ধচায়র ব্চাপকিচায়ব আকচাি�শ্ণ গচাে ররচাপণ করচা 
হয়চ্ছ। এককিচায়ব বচা সুবচাবুল, শ্িশু, Cassia sericea, ইউক্চাশ্লপিচাস, Casuarina equisetifolia প্িৃশ্ত গচায়ের সয়ঙ্গ একয়রিও 
এই গচাে ররচাপণ করচা হয়চ্ছ। এক কেচাে, এই গচায়ের নচানচান গুণচাগুণ ও ব্বহচার শ্বয়বিনচা কয়র িচারয়ত ক্র�ি এর িচাশ্হদচা বচা কদর 
বচািয়ে।  
তে্সূরি – World Agro Forestry Database
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লমু্ব 
পশ্রিে –

লমু্ব গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত Khaya anthotheca, এশ্ি Meliaceae 
রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী শ্িরহশ্রৎ শ্বিচাল লম্বচা আকৃশ্তর 
উশ্দ্দ। Khaya nyasica এবং Garretia anthotheca লমু্ব গচায়ের 
অপর দুশ্ি শ্বজ্চানসম্ত নচা�।  

লমু্ব গচাে আশ্ফ্কচান র�হগশ্ন নচায়� পশ্রশ্িত। আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির 
পচাব্যত্ অঞ্য়ল এবং পব্যয়তর পচাদয়দয়ির শ্নকচািীরুক্ত ঢচালু পচাব্যত্ 
িূশ্�য়ত লমু্ব গচাে স্চািচাশ্বক (Natural) উশ্দ্দ শ্হসচায়ব জন্চাে। 
আশ্ফ্কচার উষ্ণ-জলবচােু (Tropical) অঞ্য়ল Khaya গয়নর ৪শ্ি 
এবং �চাদচাগচাসকচায়রর রকচায়�চায়রচা বেীয়প Khaya গয়নর আরও দুশ্ি 
প্জচাশ্তর, সব শ্�শ্লয়ে র�চাি ৬শ্ি প্জচাশ্তর গচাে জন্চাে রচা আশ্ফ্কচান 
র�হগশ্ন নচায়� পশ্রশ্িত। য়র�ন, Khaya anthotheca (ইষ্ট 
আশ্ফ্কচান র�হগশ্ন), Khaya ivorensis (লচায়গচাস র�হগশ্ন), Khaya 
senegalensis (য়সয়নগচাল র�হগশ্ন),  Khaya grandifoliola (বি 
পচাতচার র�হগশ্ন বচা রবশ্ন� র�হগশ্ন বচা রসয়নগচাল র�হগশ্ন) ও Khaya 
madagascariensis (�চাদচাগচাসকচার র�হগশ্ন)।  

ইংয়রশ্জয়ত লমু্ব গচােয়ক East African mahogany বয়ল। এেচািচা এই গচােশ্ি Nyasaland mahogany, Red mahogany, 
White mahogany, Uganda mahogany ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। তয়ব বচাংলচাে এই গচােশ্ি লমু্ব নচায়�ই সুপশ্রশ্িত। 

িচারয়ত শ্ঠক কয়ব লমু্ব গচাে প্ে� ররচাপণ করচা হয়েশ্েল তচার রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব দু’দিক আয়গ বচাংলচায়দয়ির 
নচাস্যচারীগুশ্লয়ত এক ধরয়নর দ্রুত বৃশ্দ্ধর লম্বচা আকৃশ্তর গচাে ররচাপণ শুরু হয়েশ্েল, রচা লমু্ব নচায়� পশ্রশ্িত হয়েয়ে বয়ল �য়ন করচা হে। 
িচারয়ত শ্বয়িষ কয়র পশ্চি�বয়ঙ্গ প্িুর পশ্র�চায়ণ লমু্ব গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে।   

লমু্ব গচাে (Khaya anthotheca) লম্বচাে ৬০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি ২ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পুরয়নচা গচায়ের 
কচায়ডের রগচািচার শ্দয়ক Root Buttressed জন্চাে। কচায়ডের প্চাে ৩০ শ্�িচার উচ্চতচা পর্যন্ত িচাখচাহীন েচায়ক। কচায়ডের ত্বক ধূসর বচাদচা�ী, 
শ্কন্তু �সৃণ হয়ে েচায়ক। পুরয়নচা কচায়ডের রগচািচার শ্দয়ক ত্বক রেয়ক রিচাকলচা (Flace) জন্চায়ত পচায়র। লমু্ব গচায়ের পচাতচাগুশ্ল কচায়ডের 
উপর বচা িচাখচাপ্িচাখচার উপর একচান্তরিচায়ব বচা সশ্প্যলিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল পক্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। পরিচায়ক্ ৩-৭ রজচািচা 
উপপরি েচায়ক। উপপরিগুশ্ল ২-২০ রসশ্� পর্যন্ত লম্বচা পরিচায়ক্র উপর শ্বপরীত�ুখী হয়ে জন্চাে। উপপরিগুশ্ল অস� আকৃশ্তর, �সৃণ। 
পচাতচার শ্কনচারচা স�চান হয়ে েচায়ক। উপপরিগুশ্ল নদঘ্য্-প্য়স্ ৫-২০ রসশ্� X ২-১০ রসশ্� আকচায়রর হে। িচাখচাপ্িচাখচার অগ্িচায়গ এবং 
পচাতচার কয়ক্ িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত ৩০-৪০ রসশ্� লম্বচা পুষ্প�্রীয়ত িুলগুশ্ল জন্চাে। িুল সচাদচা রয়ঙর এবং সুশ্�ষ্ট গন্রুক্ত হয়ে েচায়ক। 
িুয়ল বৃশ্ত ও পচাপশ্ির সংখ্চা ৪-৫শ্ি হয়ে েচায়ক। িুলগুশ্ল ১০ শ্�শ্লশ্�িচার ব্চায়সর হয়ে েচায়ক। পুরুষ িুল ও ত্ী িুল আলচাদচা হে, 
শ্কন্তু একই গচায়ে জন্চাে। পুং িুয়ল ৮-১০ পুংয়কির সংরুক্ত হয়ে স্ট্চাশ্�নচাল শ্িউব গঠন কয়র এবং ত্ী পুংয়কিরগুশ্ল দুব্যল এবং 
অপশ্রণত হয়ে েচায়ক। গি্যচািেশ্ি ৪-৫শ্ি প্য়কচাষ্টরুক্ত হে। গি্যদডেশ্ি ১ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা হয়ে েচায়ক। য়সয়টেম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স িুলগুশ্ল 
রিচায়ি। ওই স�ে পতয়ঙ্গর বেচারচা িুয়লর পরচাগসংয়রচাগ ঘয়ি।  িলগুশ্ল ৮-১০ রসশ্� ব্চায়সর বচা আকচায়রর হে। এিচা িক্ত, কচাষ্ল, 
শ্ডম্বচাকচার বচা ক্চাপসুল প্কৃশ্তর। িয়ল অয়নকগুশ্ল বীজ েচায়ক। বীজগুশ্ল রগচালচাকচার বচা িচারয়কচাণচা এবং পচাতলচা ডচানচারুক্ত হে। িলশ্ি 
৪-৫িচায়গ শ্বিক্ত হয়ে রিয়ি রচাে এবং বচাতচায়সর বেচারচা বীয়জর প্সচারণ ঘয়ি। �চাি্য–য়সয়টেম্বর �চায়স িল পশ্রণত হে। 

২১-২৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা লমু্ব গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত লমু্ব গচাে জন্চায়ত রদখচা 
রচাে। এই গচাে ২-৩ �চাস বৃশ্ষ্টপচাতহীন জলবচােু সহ্ করয়ত পচায়র। ১৬০০-২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত লমু্ব গচায়ের পয়ক্ 
উপরুক্ত। য়েচাি অবস্চাে লমু্ব গচাে একিু েচােচারুক্ত জচােগচাে জন্চাে। খুব ঠচাডেচা জলবচােু ও তুষচারপচাত লমু্ব গচায়ের পয়ক্ ক্শ্তকচারক।   

উতি� শ্নকচািীরুক্ত আদ্্য উব্যর পশ্ল�চাশ্িয়ত লমু্ব গচাে িচাল জন্চাে। নদীর তীরবত্যী পশ্লশ্�শ্শ্রত ঢচালু জশ্�য়ত লমু্ব গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ 
উপরুক্ত। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

জঙ্গয়লর �য়ধ্ বীয়জর স্চািচাশ্বক শ্বস্তচায়রর িয়ল প্িুর িচারচাগচাে জন্চাে। শ্কন্তু শ্বশ্িন্ন প্চাকৃশ্তক প্শ্তকূলতচার �য়ধ্ খুব অল্প সংখ্ক 
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িচারচাগচােই রবঁয়ি েচায়ক।

জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়র বচা নচাস্যচারীয়ত বীয়জর িচারচা নতশ্র কয়র এবং 
পশ্রির্যচার বেচারচা বীয়জর িচারচা রেয়ক Stamp নতশ্র কয়র ররচাপয়ণর �চাধ্য়� 
সচাধচারণত লমু্ব গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক।  

পুষ্ট পশ্রপক্ লমু্ব গচায়ের িল রেয়ক বীজ সংগ্হ করয়ত হে। য়রচায়দ শুশ্কয়েও 
এই বীজ রবশ্িশ্দন সংরক্ণ করচা রচাে নচা কচারণ িীঘ্রই বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� 
ক্�তচা হ্চাস প্চাপ্ত (৩ �চায়সর �য়ধ্) হে। নচাস্যচারীর  বীজ জয়ল শ্িশ্জয়ে নচাস্যচারীর 
েচােচারুক্ত  রবয়ড বপন করচা হে। ৩-৪ সপ্তচায়হর �য়ধ্ বীজ রেয়ক িচারচাগচাে 
জয়ন্ রচাে। িচারচাগচােগুশ্ল পশ্রির্যচার �চাধ্য়� লম্বচাে ৩০ রসশ্� বি হয়ল এবং 
এর ররৌশ্গকপরি জন্চায়ল তচা অন্রি ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব রেচাি 
িচারচাগচােগুশ্লয়ক নচাস্যচারীয়ত পশ্লব্চায়গ ররচাপণ কয়র লম্বচাে ১-২ শ্�িচার বি কয়র 
জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। য়রচাপয়ণর আয়গ পচাতচাগুশ্ল রকয়ি রদওেচা 
হে। য়বশ্ি পচাতচারুক্ত গচাে ররচাপণ করয়ল Transpiration-এর �চাধ্য়� 
অশ্তশ্রক্ত বচাস্পীিবন হয়ল গচায়ের রস শুশ্কয়ে িচারচাগচায়ের �ৃতু্র হচার রবশ্ি 
হয়ত পচায়র। এেচািচা িচারচাগচােগুশ্লয়ক নচাস্যচারীয়ত েচাঁিচাই কয়র �ূয়লর নদঘ্য্ 
বচাশ্িয়ে ২বের পশ্রির্যচার �চাধ্য়� Stamp নতশ্র কয়রও ররচাপণ কয়র লমু্ব 
গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা হে। 

লমু্ব গচায়ের জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে আগচােচা 
পশ্রষ্চার কয়র �ই শ্দয়ে জশ্�র �চাশ্ি স�চান কয়র এবং জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ 
জশ্� প্স্তুত করচা হয়ে েচায়ক। পচাহচায়ির বচা ঢচালু জশ্�য়ত রকচাদচায়লর সচাহচায়র্ বচা স্টচাম্প বচা িচারচা ররচাপয়ণর জন্ গত্য নতশ্র কয়র জশ্�য়ক 
উপরুক্ত কয়র রতচালচা হে। বষ্যচার আয়গ জশ্� প্স্তুত করচা েচাকয়ল বষ্যচা শুরুর শ্ঠক আয়গ অে্যচাৎ এশ্প্ল-য়� �চায়স িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা 
রচাে। আ�চায়দর রদয়ি লমু্ব গচায়ের িচাষ ব্বস্চার শ্বস্তচাশ্রত তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচাে ৫ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব এবং  Puerto 
Rico বেীয়প বচা আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির অন্ রদয়ি ২.৪ X ২.৪ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপয়ণর �চাধ্য়� লমু্ব গচায়ের িচাষ হয়ে েচায়ক। বষ্যচার শ্ঠক 
আয়গ ১ X ১ X ১ শ্�িচায়রর  শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব বচা িচারচাগচায়ের নদঘ্য্ অনুসচায়র গত্য কয়র তচার �চাঝখচায়ন লমু্ব গচায়ের িচারচাগুশ্ল রসচাজচািচায়ব 
পুঁয়ত গচায়ের রগচািচাে উপয়রর �চাশ্ি শ্দয়ে ঢচালু কয়র রলয়িল কয়র রদওেচা হে। রচায়ত বষ্যচাে গচায়ের রগচািচাে জল নচা জ�য়ত পচায়র। 
ররয়হতু িচারচাগচােগুশ্ল ক�-য়বশ্ি ২ শ্�িচার লম্বচা হে, তচাই িচারচাগচাে ররচাপয়ণর পর লম্বচা লচাশ্ঠ বচা বচাঁি রবঁয়ধ রদওেচা হে। এয়ত িচারচাগচােশ্ি 
রসচাজচািচায়ব েচাকয়ত পচায়র।    

পশ্রির্যচা –

লমু্ব গচাে ররচাপয়ণর পর প্শ্তশ্দন শ্নেশ্�ত �চাশ্ির আদ্্যতচা অনুরচােী জল রদওেচার প্য়েচাজন হে। িচারচাগচােগুশ্ল জশ্�য়ত রলয়গ রচাওেচার 
পর বচা বষ্যচাকচায়ল জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে নচা। বহুশ্দন বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল, ১৫-২০ অন্তর প্য়েচাজন অনুরচােী রসি রদওেচা ররয়ত পচায়র। 

প্শ্তশ্ি গচায়ের জন্ বেয়র ১০০-২০০ গ্চা� ওজয়নর NPK (নচাইয়রেচায়জন, িসয়িি এবং পিচাি) সচার গচায়ের রগচািচা রেয়ক শ্কেুিচা 
দূরয়ত্ব �চাশ্ি খুঁয়ি বৃতিচাকচায়র প্য়েচাগ করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ সহচােক হয়ে েচায়ক। 

লমু্ব গচায়ের Seedling িচারচাগুশ্লয়ত কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা Tragocephala variegata এবং Hypsipyla robusta-র আক্র�ণ রদখচা 
রচাে। এরচা প্ধচান কচায়ডের �য়ধ্ শ্েদ্ কয়র লম্বচাে গচায়ের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত কয়র। এরিয়ল শ্িম্বচার বচা কচাঠ উৎপচাদন রমে রচাে। প্শ্তকচার 
শ্হসচায়ব শ্�শ্রিচাষ, পচাশ্্যিচাখচা রকয়ি রদওেচা বচা অন্চান্ পশ্রির্যচার �চাধ্য়� এই রপচাকচা�চাকি শ্নে্রিণ করচা হয়ে েচায়ক। শ্�শ্র পদ্ধশ্তয়ত 
লমু্ব গচায়ের সয়ঙ্গ শ্বশ্িন্ন দচানচািস্ বচা �িরশুশ্ি বচা শ্িম্বয়গচায়রির অন্ উশ্দ্দ িচাষ কয়র আগচােচা দ�ন, �চাশ্ির উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ, আদ্্যতচা 
সংরক্ণ প্িৃশ্ত একই সয়ঙ্গ করচা ররয়ত পচায়র। য়রখচায়ন সচােীিসল িচাষ করচা সম্ভব হে নচা, য়সখচায়ন সুবচাবুল গচাে ররচাপণ কয়র বচা 
বপন কয়র লমু্ব গচায়ের জন্ প্য়েচাজনীে েচােচাদচায়নর ব্বস্চা, আগচােচা দ�ন ও �চাশ্ির উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ করচা ররয়ত পচায়র।  

লমু্ব গচাে প্ে� রেয়কই িচাখচাহীনিচায়ব লম্বচাে ২৫-৩০ শ্�িচার পর্যন্ত রবয়ি ওয়ঠ তচাই রকচানও প্কচার ডচালেচাঁিচায়ের দরকচার হে নচা।  
শ্কন্তু েচােচাপ্দচানকচারী গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই কয়র লমু্ব গচােয়ক রবয়ি ওঠচার জন্ পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ জচােগচার ব্বস্চা কয়র শ্দয়ত হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

লমু্ব খুব দ্রুত বৃশ্দ্ধর একশ্ি গচাে। বেয়র লম্বচাে ১.৫ শ্�িচার বচািয়ত পচায়র। অধ্যপণ্যয়�চািী অরয়ণ্ ১০ বেয়র কচায়ডের বৃশ্দ্ধ লম্বচাে ১২ 
শ্�িচার এবং কচায়ডের রবি ১৮ রসশ্� হয়ত পচায়র। লমু্ব গচায়ের িচাষ কয়র একশ্ি ৩০ বেয়রর গচাে রেয়ক র�চািচা�ুশ্ি উন্নত�চায়নর ও 
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ব্বহচারয়রচাগ্ কচাঠ উৎপচাদন সম্ভব। প্শ্ত রহক্টয়র ২-৪ শ্কউশ্বক শ্�িচার কচাঠ পচাওেচা ররয়ত পচায়র । 

লমু্ব গচাে কচািচার পর রবশ্িশ্দন রিয়ল রচাখয়ল এক ধরয়নর  রপচাকচার আক্র�য়ণ কচায়ঠর ক্শ্ত হয়ত পচায়র এবং কচায়ঠর �য়ধ্ িচািল 
রদখচা শ্দয়ত পচায়র। তচাই তচািচাতচাশ্ি জয়ল রিয়ল ররয়খ তচারপর Sowing করয়ল িচাল কচাঠ পচাওেচা রচাে। 

Khaya গয়নর অন্চান্ প্জচাশ্তর লমু্ব গচায়ের কচাঠও একই নচায়� শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন (Export) করচা হে। লমু্ব গচায়ের �ূল্বচান কচাঠ 
স�স্ত প্কচার আসবচাবপরি, জচানচালচা-দরজচার রফ্� ও প্চায়নয়লর কচায়জর জন্ উপরুক্ত, কচায়ঠর র�য়ঝর পয়ক্ও এই কচাঠ ব্বহৃত হে, 
জচাহচায়জর কচায়জ, য়নৌকচা নতশ্রয়ত, গচাশ্ির কচাঠচায়�চাে, প্লচাইউড কচারখচানচাে এবং কচাগয়জর �ডে নতশ্রর কচারখচানচাে এই কচাঠ ব্বহৃত 
হে। গচায়ের ডচালপচালচা জ্চালচানী শ্হসচায়ব এবং িচারয়কচাল নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 

এই গচায়ের কচায়ডের েচাল অ্চাশ্নশ্�েচা বচা রক্তচাল্পতচা ররচাগ সচারচায়ত এবং কৃশ্�নচািক শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। স্চািচাশ্বক অরয়ণ্ লমু্ব গচায়ের 
Rotation বচা গচাে কচািচার জন্ ৬০ রসশ্� ব্চায়সর কচাডেগুশ্লয়ক রবয়ে রনওেচা হে। আশ্ফ্কচার শ্বশ্িন্ন অরয়ণ্ ৮০ রসশ্� ও ১১০ শ্�িচার 
রবয়ির কচায়ডের গচােগুশ্ল কচািচা হয়ে েচায়ক। 

ঘন বচা অশ্ত ঘন ররচাপয়ণর লমু্ব গচায়ের Rotation শ্েশ্নং অে্যচাৎ গচাে রকয়ি গচায়ের ঘনত্ব পচাতলচা কয়র অবশ্িষ্ট গচােগুশ্লয়ক র�চািচা 
কয়র রবয়ি ওঠচার ব্বস্চা কয়র করচা হে। লমু্ব গচােগুশ্লর কচাডে রখন লম্বচাে ১৫ শ্�িচার এবং কচায়ডের রবি ১৫ রসশ্� হে তখন প্ে� 
শ্েশ্নং করচা হয়ে েচায়ক। এই স�ে প্শ্ত রহক্টয়র ১০০০শ্ি গচায়ের �য়ধ্ রেয়ক ৪০০-৫০০শ্ি গচাে ররয়খ বচাশ্কগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। 
শ্বেতীে শ্েশ্নং করচা হে, রখন কচাডেশ্ি লম্বচাে ২০ শ্�িচার ও কচায়ডের রবি ২০ রসশ্� হে। এই স�ে অবশ্িষ্ট ৪০০-৫০০শ্ি গচায়ের �য়ধ্ 
রেয়ক ২০০-২৫০শ্ি গচাে ররয়খ বচাশ্ক গচােগুশ্ল রকয়ি রিলচা হে। তৃতীে ধচায়প গচায়ের নদঘ্য্ রখন ২৫ শ্�িচার ও কচায়ডের রবি ২৫ 
রসশ্� হে তখন প্শ্ত রহক্টয়র ১২৫-১৫০শ্ি গচাে ররয়খ বচাশ্ক গচােগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। এরপর কচায়ডের রবর রখন ৩০ রসশ্� ব্চায়সর 
হে তখন িেুে্যবচার শ্েশ্নং করচা হে। এয়ক্য়রি প্শ্ত রহক্টয়র ৭৫-১০০শ্ি গচাে ররয়খ বচাশ্ক গচােগুশ্ল রকয়ি রিলচা হে। এইিচায়ব শ্েশ্নং 
করচার পর লমু্ব িচায়ষর জশ্�য়ত রর খচাশ্ল জচােগচা নতশ্র হে তখন আবচার তচায়ত শ্�শ্র পদ্ধশ্তয়ত ধচান, িুট্চা, �িরশুশ্ি ইত্চাশ্দর িচাষ 
কয়র বচািশ্ত আশ্ে্যক লচাি করচা সম্ভব হে বচা নতুন কয়র বনসৃজন করচা রচাে। 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) লমু্ব গচােয়ক তচার আশ্দ জন্স্চায়ন অবলুপ্ত প্চাে প্জচাশ্তর গচায়ের 
তচাশ্লকচাে (Red data Book) অন্তিূ্যক্ত কয়রয়ে এবং Convention on International Trade in Endangered Species 
(CITES)-এর তচাশ্লকচাে লমু্ব গচায়ের নচা� অন্তিু্যক্ত হয়েয়ে। তচাই পৃশ্েবীর অন্চান্ রদয়ি আজ ররচাপয়ণর �চাধ্য়� লমু্ব গচায়ের প্সচার 
ঘিচায়নচা জরুশ্র হয়ে পয়িয়ে।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

Khaya anthotheca রকচানও প্কচার জচাত পশ্রশ্িশ্তর তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব প্চাকৃশ্তকিচায়ব Khaya গয়ণর শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর 
গচােগুশ্ল আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির শ্বশ্িন্ন অঞ্য়ল জন্চাে। আবচার গচােগুশ্লর আলচাদচা আলচাদচা নবশ্িয়ষ্ট্র কচারয়ণ আলচাদচা প্জচাশ্ত শ্হসচায়ব 
নচা� রদওেচা হয়েয়ে। শ্বশ্িন্ন রদয়ির নচায়�ও রর�ন, য়সয়নগচাল, �চাদচাগচাস্চার, উগচাডেচা, ইস্ট আশ্ফ্কচা নচায়�র সয়ঙ্গ র�হগশ্নর নচা� রুক্ত 
হয়ে এর বচাশ্ণশ্জ্ক প্সচার ঘয়িয়ে। 

তে্সূরি - Lambu Plant Resources of Tropical Africa,wikipedia
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বচাবলচা
পশ্রিে –

বচাবলচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Acacia nilotica, এশ্ি Leguminosae 
রগচায়রির Mimosaceae উপয়গচায়রির গুল্ম বচা রেচাি আকৃশ্তর বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী উশ্দ্দ। বচাবলচা গচায়ের অশ্ত পশ্রশ্িত অপর একশ্ি শ্বজ্চানসম্ত 
নচা� Acacia arabica িচারয়ত বচাবলচা গচায়ের অয়নকগুশ্ল উপ-প্জচাশ্তর 
উশ্দ্দ জন্চাে।  

বচাবলচা গচায়ের আশ্দ জন্স্চান িচারতীে উপ�হচায়দয়ি এবং রেশ্পকচাল 
আশ্ফ্কচা, বচা�্যচা (�চােচান�চার), শ্রীলঙ্কচা, য়সৌশ্দ আরব, শ্�ির এবং সুদচায়নর 
পূব্য রেয়ক পশ্চি� অংি।  িচারয়তর �হচারচাষ্ট্র, গুজরচাি, অন্ধ্রপ্য়দি, রচাজস্চান, 
হশ্রেচানচা এবং কণ্যচািয়ক  বচাবলচা গচায়ের স্চািচাশ্বক অরণ্ রদখচা রচাে।। উতির 
পূব্যচাঞ্য়লর রচাজ্গুশ্ল, কচাশ্মীর বচায়দ প্চাে িচারয়তর সব রচায়জ্ই স্চািচাশ্বক 
ও শ্বশ্চ্ছন্নিচায়ব বচাবলচা গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। িচারয়তর অয়নক রচায়জ্ই 
রচাস্তচার ধচায়র, সচা�চাশ্জক বনসৃজয়নর �চাধ্য়� এবং অন্চান্ জচােগচাে বচাবলচা 

গচাে ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। 

বচাবলচা গচাে শ্হশ্ন্য়ত শ্ককর, সংসৃ্য়ত বচাবুলচা, �চালচােলয়� িচারু রিলু�, য়তয়লগুয়ত নচালেচািুম্বচা, তচাশ্�ল এবং বচাংলচা িচাষচাে বচাবলচা বচা 
বচাবুল নচায়� পশ্রশ্িত। 

বচাবলচা গচাে একশ্ি �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর কচাঁিচা জচাতীে উশ্দ্দ। উচ্চতচাে ১.২–১৮ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি কচালয়ি ধূসর বয়ণ্যর 
হয়ে েচায়ক। কচায়ডের েচাল িচািচািচািচা অ�সৃণ ও ধূসর বয়ণ্যর হে। পরিচায়ক্র রগচািচাে কশ্ি ডচালপচালচা ধূসর বচা সচাদচায়ি বয়ণ্যর হে। 
একয়জচািচা কয়র ২৫ রসশ্� লম্বচা কচাঁিচা েচায়ক। পশ্রণত বচা পুরয়নচা কচায়ডের কচাঁিচাগুশ্ল খুব রেচাি হয়ে রচাে এবং কচালয়ি বয়ণ্যর হয়ে 
েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। প্ধচান পরিচায়ক্র উপর ২-১১ রজচািচা ০.৫-৩.৫ রসশ্� লম্বচা শ্পপচাে কু্দ্ কু্দ্ ৭-২৫ রজচািচা পরি 
সশ্জ্ত েচায়ক। পরিচায়ক্র কক্ রেয়ক এককিচায়ব বচা অয়নকগুশ্ল একসয়ঙ্গ রবর হে। লম্বচা �্রীদয়ডের �চােচাে পুষ্পচায়ক্র উপর 
অয়নকগুশ্ল িুল একসয়ঙ্গ জন্চাে। এই প্কচার পুষ্পশ্বন্চাস রহড্ স নচায়� পশ্রশ্িত। য়গচালচাকচার রহড্ স ৬-১২ শ্�শ্লশ্�িচার ব্চায়সর হে। 
বৃশ্ত ও পচাপশ্ি বচা দল�ডেল খুবই রেচাি, িুল িুিয়ল হলুদ রয়ঙর অসংখ্ পুংয়কিরগুশ্লয়ক রদখচা রচাে। গচায়ের িল লম্বচা, �চালচার �য়তচা 
হে অেবচা বীয়জর সংখ্চা অনুরচােী খচাঁজরুক্ত হে। িলগুশ্ল লম্বচাে ৪-২২ রসশ্� পর্যন্ত এবং ১.৩-২.২ রসশ্� িওিচা হয়ে েচায়ক। িয়লর 
উপশ্রিচাগ র�চালচায়ে� ররচা�রুক্ত হে। িয়ল ৮-১২শ্ি বীজ েচায়ক। বীজগুশ্ল কচালয়ি বচাদচাশ্� রয়ঙর হে। �সৃণ, য়গচালচাকচার ও ি্চাপিচা 
ধরয়নর হে। আকচায়র ৭-৯ X ৬-৭ শ্�শ্লশ্�িচার আেতয়নর হে।

বচাবলচা গচাে উষ্ণ জলবচােু এবং উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল জন্চাে। বচাবলচা গচাে ৪০-৪৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়র রবঁয়ি 
েচাকয়ত পচায়র। বচাশ্ষ্যক ২০০-১২৭০ শ্�শ্লশ্�িচার গি বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল বচাবলচা গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। ৬০০ শ্�শ্লশ্�িচায়রর ক� 
বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ উপরুক্ত নে। তুষচারপচাত বচাবলচা গচায়ের পয়ক্ ক্শ্তকচারক।

বচাবলচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ হচালকচা এবং গিীর �চাশ্ি উপরুক্ত। বচাবলচা গচায়ের �ূল �চাশ্ির অয়নক গিীর পর্যন্ত বশ্ধ্যত হে। তচাই 
শ্নকচািীরুক্ত গিীর পশ্ল�চাশ্িয়ত বচাবলচা গচাে সবয়িয়ে িচাল জন্চাে। স�চান জশ্�, উঁিু-শ্নিু জশ্� বচা নদী বচা খচালশ্বয়লর উঁিু পচায়ির জশ্� 
বচাবলচা িচায়ষর পয়ক্ উপরুক্ত। লবণচাক্ত আদ্্য �চাশ্িয়ত, এ�নশ্ক ক্চাররুক্ত �চাশ্িয়তও এই গচাে জন্চাে। বন্চা কবশ্লত অঞ্ল, য়রখচায়ন 
রবি শ্কেুশ্দন জল জয়� েচায়ক রসখচায়নও বচাবলচা গচাে জন্চাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

গবচাশ্দপশু বচা পচাশ্খ বচাবলচা িল রখয়ে েচায়ক। পশু-পচাশ্খরচা িল রখয়লও বীজ হজ� করয়ত পচায়র নচা। তচাই �য়লর সয়ঙ্গ তচা �চাশ্িয়ত 
পয়ি শ্বস্তচাশ্রত হে এবং অঙু্কশ্রত হয়ে স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘিচাে। আবচার হচালকচা পশ্ল�চাশ্িয়ত বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র িয়ল পর্যচাপ্ত 
পশ্র�চায়ণ িচারচাগচাে জন্চাে। এিচায়বই বচাবলচা গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক।  

বচাবলচা গচায়ের বীজ িয়লর �ধ্ রেয়ক স্চািচাশ্বকিচায়ব শ্বদচাশ্রত হয়ত পচায়র নচা। তচাই পশ্রণত বচাবলচা িল সংগ্হ কয়র তচার রেয়ক 
বীজ রবর কয়র সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। শ্বয়িষ ধরয়নর ব্চায়গ, বচায়সির �য়ধ্ বচােুিলচািল রুক্ত ব্বস্চার �য়ধ্ শুষ্ এবং ঠচাডেচা ঘয়রর 
�য়ধ্ বীজ সংরক্ণ করচা হে। 

বীজগুশ্লর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচা নতশ্রর জন্ প্েয়� বীজগুশ্লয়ক ৪৮ ঘণ্টচা ঠচাডেচা জয়ল শ্িশ্জয়ে রচাখচা হে। এরপর ৮০ শ্ডগ্ী 
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রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা রুক্ত গর� জয়ল ৩০ শ্�শ্নি ররয়খ তচারপর আবচার ঠচাডেচা বচা 
স্চািচাশ্বক তচাপ�চারিচার কয়লর জয়ল বচা পুকুয়রর জয়ল বীজগুশ্লয়ক ২৪ ঘণ্টচা শ্িশ্জয়ে 
ররয়খ িচাষ রদওেচা জশ্�য়ত সরচাসশ্র লচাইয়নর বচা সচাশ্রর �য়ধ্ বপন কয়র বচাবলচা 
গচায়ের িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। জুন �চায়সর �য়ধ্ই বীজ বপন করচার উপরুক্ত স�ে। 
সচাধচারণত বীজ বপয়নর �চাধ্য়�ই সিলতচার সয়ঙ্গ বচাবলচা গচায়ের িচাষ হয়ে েচায়ক। 

একইিচায়ব জয়ল রিজচায়নচা বীজগুশ্ল নচাস্যচারীর রবয়ড বচা পশ্লশ্েয়নর প্চায়কয়ির �য়ধ্ 
উপরুক্ত নজব পদচাে্য শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে উপরুক্ত পশ্রির্যচার 
�চাধ্য়� িচারচাগচােগুশ্লয়ক ৩০-৪০ রসশ্� লম্বচাে বি কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ 
কয়রও বচাবলচা গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। য়রচাপয়ণর রক্য়রি গচায়ের 
�য়ধ্ দূরয়ত্ব ৪ X ৪ শ্�িচার এবং ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ রসশ্� গয়ত্যর �য়ধ্ িচারচাগচােগুশ্ল 
লচাগচায়নচা হে। 

শ্�স্ট রিম্বচায়রর �য়ধ্ বচাবলচা গচায়ের ডচায়লর কচাশ্িং-এ হরয়�চান প্য়েচায়গর বেচারচা শ্িকি 
বচা �ূল উৎপচাদন কয়র নচাস্যচারীর পশ্রির্যচাে সিলিচায়ব বচাবলচা গচায়ের কলয়�র িচারচাও 
নতশ্র করচা সম্ভব হয়েয়ে।  এেচািচা শ্িসু্ কচালিচার পদ্ধশ্তয়তও বচাবলচা গচায়ের কৃশ্রি� 
প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়েয়ে। 

পশ্রির্যচা –

নচাস্যচারীয়ত িচারচাগচাে নতশ্র করচার জন্ শ্নেশ্�ত জল রপ্ করচা হয়ে েচায়ক। বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র পর সপ্তচায়হ ২-৩ বচার জল রপ্ 
করচা আবি্ক হে। শ্নেশ্্রিত �চারিচাে জল রপ্ করচা বচাবলচা গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। শ্নেশ্্রিত �চারিচাে জল প্য়েচায়গর বেচারচা বচাবলচা গচায়ের 
িচারচাগুশ্লয়ক জলকষ্ট সহ্ করচার ক্�তচা বৃশ্দ্ধর �চাধ্য়� বি কয়র তুলয়ল ররচাপয়ণর পর িচারচাগচায়ের �ৃতু্র হচার অয়নক ক� হে। 

বীজবপয়নর �চাধ্য়� বচাবলচা গচায়ের িচায়ষ আগচােচা পশ্রষ্চার বচা শ্নিচান রদওেচা অবি্ কত্যব্। ২-৩ �চাস অন্তর শ্নিচান শ্দয়ে ঘচাস ও 
অন্ গচায়ের িচারচাগুশ্লয়ক পশ্রষ্চার কয়র বচাবলচা গচায়ের পশ্রির্যচা করচা হে। য়রচাপয়ণর রক্য়রি ৩০-৪০ রসশ্� লম্বচা িচারচাগচাে ররচাপণ করচা 
হে। িয়ল আগচােচার দ�ন করচা বচা শ্নিচান রদওেচার কচাজিচা সহয়জই করচা রচাে। য়রচাপয়ণর প্ে� বের ৩বচার শ্নিচান রদওেচার প্য়েচাজন 
হে।  

গচােগুশ্লয়ক রসচাজচািচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ শ্নেশ্�তিচায়ব ডচাল েচাঁিচাই করচা হয়ে েচায়ক। খুব ঘনিচায়ব জন্চায়নচা িচারচাগচােগুশ্লয়ক 
শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্বর ব্বধচায়ন রবয়ি ওঠচার সুয়রচাগ কয়র রদওেচার জন্ অশ্তশ্রক্ত গচােগুশ্লয়ক রকয়ি পচাতলচা কয়র রদওেচা হে। 

শুষ্ জলবচােু অঞ্য়ল নয়িম্বর-শ্ডয়সম্বর �চায়স এবং গ্ীষ্মকচায়ল �চাশ্ির আদ্্যতচা সংরক্ণ করচার জন্ খি, শুকয়নচা ঘচাস-পচাতচা িচাপচা শ্দয়ে 
বচাবলচা গচায়ের রগচািচার �চাশ্ির আদ্্যতচা সংরক্ণ করচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ সহচােক। 

বচাবলচা গচায়ের ক্শ্তরকচারক কীিপতঙ্গগুশ্ল হল, Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera এবং Orthoptera এেচািচা Celosterna 
scabrator, Oxyrachis tarantula, Drosicha stebbingi (আ�গচায়ের রপচাকচা) বচাবলচা গচায়ের প্িুর ক্শ্তসচাধন কয়র েচায়ক।   

Deuteromycetes গ্রুয়পর েরিচায়কর আক্র�য়ণর িয়ল ও বচাবলচা গচায়ের সচাধচারণ েরিচাকঘশ্িত ররচাগগুশ্ল হল, �ূয়লর পিন ররচাগ, 
কচায়ডের ররচাগ, পচাতচার ধসচায়রচাগ প্িৃশ্ত। এই গচায়ে আক্র�ণকচারী Ganoderma lucidum, Polyporus gilvus, Fusarium sp. 
Fornes badius, Ravenelia acacia arabica প্িৃশ্ত েরিচাকগুশ্লয়ক শ্িশ্হ্নত করচা শ্গয়েয়ে। 

এইসব কীিপতঙ্গ বচা রপচাকচা�চাকি ও েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর প্শ্তকচার শ্হসচায়ব Malathion, Savin, Endosulfan, Monocrotophos 
এবং Rogor b/w ০.০১ – ০.১% প্িৃশ্ত কীিনচািক রপ্ করচা ররয়ত পচায়র অেবচা বন দিতয়রর সুপচাশ্রি অনুসচায়র ব্বস্চা রনওেচা 
ররয়ত পচায়র। অেবচা নজব কীিনচািক ব্বহচার কয়র রপচাকচা�চাকি দ�ন করচা রচায়ত পচায়র। েরিচাকঘশ্িত ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচার জন্ও 
নজব েরিচাকনচািক বচা বন দিতয়রর বচা কৃশ্ষ শ্বিচায়গর পরচা�ি্য অনুরচােী ব্বস্চা গ্হণ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

প্ধচানত বচাবলচা গচায়ের িসল বলয়ত এর কচাঠয়কই রবচাঝচাে। ৫ বের অবস্চা রেয়কই বচাবলচা গচায়ের কচাডে ও ডচালপচালচা জশ্�য়ত অন্ 
িসয়লর রবিচা রদওেচার জন্ এবং জ্চালচানী শ্হসচায়ব বচা কচাগয়জর �ডে নতশ্রয়ত কচারখচানচার প্য়েচাজয়ন শ্েশ্নং পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� উৎপচাদন 
শুরু হে। রশ্দও ৩০-৪০ বেয়রর Rotation-এ রর কচাঠ উৎপচাশ্দত হে তচা খুবই িক্ত �জবুত ও উন্নত�চায়নর। ১ রহক্টর বচাবলচা 
িচায়ষর জশ্� রেয়ক ৫৩৮শ্ি বচাবলচা গচাে রচাখচা ররয়ত পচায়র। ৫ বেয়রর পর রেয়ক ২৫ বের পর্যন্ত (৫,১০,১৫,২০ ও ২৫ বেয়র) শ্েশ্নং 
কয়র রেচাক্রয়� ১০.১৯, ২২.০৮, ৩৫.৫৩, ৪৫.৪৯ ও ৫০.৩৬  শ্কউশ্বক শ্�িচার বচাবলচা কচাঠ (শ্িম্বচার) উৎপচাদন করচা সম্ভব। অে্যচাৎ 
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২৫ বেয়র র�চাি ১৬৩.৬৫ শ্কউশ্বক শ্�িচার কচাঠ উৎপচাদন করচা রচায়ব। 

বচাবলচা গচাে একশ্ি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য উশ্দ্দ। এর েচাল রেয়ক উৎপন্ন ি্চাশ্নন ও 
আঁঠচা এবং কচায়ডের রেয়ক উৎপন্ন �ডে, ি�্যশ্িল্প, আঁঠচা নতশ্রর কচারখচানচা এবং 
কচাগজ শ্িয়ল্প লচায়গ। এর কচাঠ খুব িক্ত ও �জবুত কৃশ্ষ র্রিপচাশ্ত (লচাঙল, য়জচােচাল, 
�ই) গরুর গচাশ্ির িচাকচা এবং শ্বশ্িন্ন কৃশ্ষ র্রিপচাশ্তর হচাতল প্িৃশ্ত নতশ্রয়ত 
ব্বহৃত হে। 

বচাবলচা কচায়ঠর শ্িম্বচার �চাঝচাশ্র �চায়নর আসবচাবপরি, য়খলচার সর্চা�, দরজচা-
জচানচালচার রফ্� ইত্চাশ্দয়ত ব্বহৃত হে। আয়গ ধচান িচাঙচার রঢঁশ্ক নতশ্রয়ত বচাবলচা 
কচায়ঠর ব্বহচার হত। এই কচাঠ খুব রিকসই, তচাই রনৌকচার কচাঠচায়�চা নতশ্রর রক্য়রি 
খুব উপয়রচাগী। 

বচাবলচা কচাঠ খুবই উন্নত�চায়নর জ্চালচানী সচা�গ্ী। কচাঁিচা অবস্চায়তই এই কচাঠ জ্লয়ত 
পচায়র। গ্চা�চাঞ্য়লর রবশ্িরিচাগ অঞ্য়ল �রচা রপচািচায়নচার জন্ বচাবলচা কচাঠ ব্বহচার 
করচা হে। এর রেয়ক উন্নত�চায়নর িচারয়কচালও নতশ্র করচা রচাে। রচার প্শ্ত 
রকশ্জয়ত ৪৭৯৩–৪৯৪৬ ক্চায়লচাশ্র তচাপিশ্ক্ত পচাওেচা রচাে। 

বচাবলচা গচায়ের শ্িকি বচা �ূল রিচায়খর, কচায়নর এবং অডেয়কচায়ষর শ্িউ�চার এবং 
ক্চানসচার ররচায়গর প্শ্তয়রচাধ করয়ত পচায়র। এেচািচা রকৃত, প্লীহচা ও রক্চায়রচায়গর 
শ্িশ্কৎসচােও ব্বহৃত হে।

বচাবলচা গচায়ের কশ্ি পচাতচা অ্চাশ্ন্ট-ব্চাকয়িশ্রেচাল। রচা ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ, য়পয়ির 
অসুয়খ সচারচায়ত, খচাদ্নচালীর আলসচার সচারচায়ত, জ্চালচা-র্রিণচা ক�চায়ত এবং অ্চালজচাই�চার ররচাগ সচারচায়ত ব্বহৃত হে। এেচািচা এয়ত 
উয়তিজক ঔষশ্ধগুণ রয়েয়ে।  

বচাবলচা গচায়ের আঁঠচা astringent েচায়ক। রচা ত্বয়কর আদ্্যতচা সংরক্ণ কয়র, দচাঁয়তর পচাইশ্রেচা ররচাগ সচারচায়ত সচাহচার্ কয়র এবং অ্চাজ�চা 
ররচায়গর পয়ক্ উপকচারী। 

বচাবলচা গচায়ের েচায়লর িূয়ণ্য ০.৮৬% গ্চাশ্লক অ্চাশ্সড এবং শ্বশ্িন্ন প্কচার Polyphenols রয়েয়ে, রচা ডচােচায়বশ্িস ও ক্চানসচার ররচায়গর 
পয়ক্ উপকচারী। এর অ্চাশ্ন্ট-ব্চাকয়িশ্রেচাল, অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট ক্চানসচার প্শ্তয়রচাধক, কৃশ্�নচািক, উয়তিজক, িশ্নক, দচাঁয়তর র্রিণচাে, 
জ্চালচা, বসন্ত ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে, ি�্যয়রচায়গর শ্িশ্কৎসচাে, ব্রঙ্কচাইশ্িস, ঠচাডেচা লচাগচা, ডচােশ্রেচা, রক্ত আ�চািচা, অি্য, গ্চায়সর স�স্চার 
শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। 

বচাবলচা গচায়ের বীজ �্চায়লশ্রেচা ররচাগ প্শ্তয়রচাধক এবং �চাংসয়পিীর র্রিণচার উপিয়� সচাহচার্ কয়র। 

বচাবলচা গচায়ের িল উচ্চ রক্তিচাপ শ্নে্রিণ কয়র। ব্েচা-র্রিণচা ও ডচােশ্রেচা সচারচায়ত উপয়রচাগী। HIV য়রচাগ প্শ্তয়রচাধ কয়র এবং রয়ক্তর 
রপ্লিয়লয়ির স�স্চা ক�চাে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

বচাবলচা গচায়ের উন্নত জচায়তর রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব বচাবলচা গচায়ের প্ধচান নবশ্িয়ষ্ট্র সয়ঙ্গ স�চান নবশ্িষ্ট্ রুক্ত অেি শ্কেু 
শ্িন্ন প্কচার নবশ্িয়ষ্ট্র একই প্জচাশ্তর (A. nilotica) কয়েকশ্ি Sub-species বচা উপ-প্জচাশ্তর উশ্দ্দ িচারয়ত পচাওেচা রগয়ে। 
রসগুশ্ল হল, A. indica, A. adstringens, A. cupressiformis ও A. Subalata 

িচারয়তর  অন্ধ্রপ্য়দি, য়তয়লঙ্গচানচা, য়েচািনচাগপুর অঞ্ল, শ্বহচার প্িৃশ্ত স্চায়ন নতুন নবশ্িষ্ট্ রুক্ত A. nilotica প্জচাশ্তর Sub-species 
উপ-প্জচাশ্তর গচােগুশ্লর সন্চান পচাওেচা রগয়ে। সচারচা পৃশ্েবীয়ত A. nilotica প্জচাশ্তর আরও অয়নক Sub-species-এর রখচাঁজ পচাওেচা 
রগয়ে।  

তে্সূরি - Kalaivani & Mathew 2010, Baravkar & 2088, Agrawletal 2010, Gilanietal 1999, Asresetal 2005, Singhetal 
2009, Acacia Nilotica: A Plant of Multipurpose Medicinal uses, Atif Ali by Naveed Akhtar, Barkal Ali Khan, Md. 
Shoaib Khan et al Dept. pharmacy & alternative Medicine, The Is lamia University Bahawalpur PAKISTAN 26.10.2011
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রতল উৎপচাদনকচারী গচাে

কর্
পশ্রিে – 

কর্ গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Pongamia pinnata, এশ্ি 
Fabaceae রগচায়রির, Papiolionaceae উপয়গচায়রির বহুবষ্যজীবী 
শ্বেবীজপরিী পণ্যয়�চািী বৃক্ জচাতীে উশ্দ্দ।

এশ্িেচা �হচায়দয়ির উষ্ণ ও ঠচাডেচা জলবচােু অঞ্ল উশ্দ্দশ্ির আশ্দ 
জন্স্চান। িচারতীে উপ�হচায়দয়ির সব্যরি এই গচাে জন্চাে। এেচািচা 
শ্িন, জচাপচান, �চালয়েশ্িেচা, অয়স্ট্রশ্লেচা এবং প্িচান্ত �হচাসচাগরীে 
বেীপপুয়্, আয়�শ্রকচা রুক্তরচাষ্ট্র, েচাইল্চাডে ও ইয়ন্চায়নশ্িেচায়ত এই 

উশ্দ্দশ্ি শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। 

গচােশ্িয়ক শ্হশ্ন্য়ত কর্, সংষৃ্য়ত নক্ত�চাল, তচাশ্�ল িচাষচাে পুঙু্গ, য়তয়লগুয়ত কর�ুগচা, �চালচােল� িচাষচাে পুনু্ন এবং বচাংলচাে  কর্চা বচা 
কর্ বয়ল।

১৯৯৭ সচায়ল এই গচােশ্িয়ক শ্নয়ে Indian Institute of Science-এ গয়বষণচা শুরু হে। গয়বষণচার িলস্রূপ, এই গচায়ের বীজ 
রেয়ক উৎপন্ন রতল, শ্ডয়জয়লর পশ্রবয়ত্য রজনচায়রির, কৃশ্ষকচায়জর ব্বহৃত পচাম্প িচালচায়নচার কচায়জ ব্বহচার করচা রগয়ে। SUTRA 
নচায়� একশ্ি NGO কণ্যচািক ও অন্ধ্রপ্য়দয়ির গ্চা�ীণ এলচাকচাে সিলিচায়ব এর ব্বহচায়রর উয়দ্চাগ গ্হণ কয়রয়ে।

সংস্চা রদয়ির শ্বশ্িন্ন জচােগচাে বচাতচায়স গ্ীনহচাউস গ্চায়সর অপকচাশ্রতচা এিচায়ত জীবচাশ্ম জ্চালচানীর ব্বহচার বন্ কয়র কর্ রতয়লর 
ব্বহচার বচািচায়নচা শ্নয়ে সয়িতনতচা বৃশ্দ্ধর কচাজ কয়র িয়লয়ে। ২০০৩ সচাল রেয়ক শ্হ�চালেচান ইনশ্স্টশ্িউি ররচাগচা সচায়েন্স এবং শ্িয়লচাজশ্ি 
(Himalayan Institute Of Yoga Science and Philosophy) গ্চা�ীণ এলচাকচাে Bio-diesel বচা Bio-fuel ততশ্রর জন্ গ্চা�ীণ 
�চানুয়ষর সয়িতনতচা বৃশ্দ্ধ ও কর্ িচায়ষ উৎসচাশ্হত করচার লয়ক্্ উয়দ্চাগ গ্হণ কয়রয়ে। গচােশ্ির সুন্র গন্রুক্ত ও দৃশ্ষ্টনন্ন িুলগুশ্ল 
গচায়ের তলচাে পয়ি েচায়ক। তচাই রচাস্তচার ধচায়র, খচায়লর পচায়ি Avenue tree শ্হসচায়বও এই গচাে ররচাপণ করচা হে।

কর্ গচায়ের উচ্চতচা ১৫-২০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। গচায়ের িূিচাশ্ি িচাখচাপ্িচাখচা শ্নয়ে শ্বিচালিচায়ব শ্বসৃ্তত। গচায়ের কচায়ডের রবি 
৫০-৮০ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি রসচাজচা বচা শ্কেুিচা রবঁয়ক েচায়ক। নতুন িচাখচাগুশ্লও প্েয়�র শ্দয়ক শ্কেুিচা শ্নয়ির শ্দয়ক ঝুয়ল 
েচায়ক। কচায়ডের েচাল ধূসর বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। পচাতচাগুশ্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর ও একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। প্শ্তশ্ি পরিচায়ক্ ৫শ্ি বচা 
৯শ্ি পরিক শ্বপরীত�ুখীিচায়ব অবশ্স্ত েচায়ক। পরিচায়ক্র অগ্িচায়গর পরিকশ্ি আকচায়র বি। পরিকগুশ্ল শ্ডম্বচাকচার, �সৃণ, য়রচা�হীন হে 
ও ৬-১০ রসশ্� আকচায়রর হে। হচালকচা সবুজ রেয়ক বণ্য রেয়ক পশ্রণত হয়ল এগুশ্ল গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর হে।

কর্ িুয়লর বৃশ্তগুশ্ল কচাপ (Cup) আকৃশ্তর হে। ৩-৪ বের বেয়সর পর রেয়ক গচায়ে িুল রিচািচা শুরু হে। সচাধচারণত সচারচা বের 
ধয়র িুল রিচায়ি, তয়ব বষ্যচাকচায়ল এই গচায়ে রবশ্ি িুল রিচায়ি। িুলগুশ্ল সচাদচা, য়গচালচাপী বচা লচালয়ি শ্�শ্শ্রত রয়ঙর হে। িুয়লর সুশ্�ষ্ট 
গন্ রয়েয়ে। িুলগুশ্ল লম্বচাে ১৫-১৮ শ্�শ্লশ্�িচার হে। পুষ্প�্রীদয়ডের িচাখচাে ২-৪শ্ি িুল একসয়ঙ্গ গুচ্ছচাকচায়র েচায়ক। িুয়লর 
পচাপশ্িগুশ্ল রগচালিচায়ব পুষ্পবৃয়ন্তর উপর জন্চাে। িুয়ল ১০শ্ি পুংয়কির এবং একশ্ি সুয়তচার �য়তচা গি্যয়কির েচায়ক। য়�ৌ�চাশ্ের বেচারচা 
িুয়লর পরচাগশ্�লন ঘয়ি। িয়লর অগ্িচাগ রবঁকচায়নচা ও শুশ্ি (Pod) প্কৃশ্তর। বীজ িয়লর �য়ধ্ই দীঘ্যশ্দন েচায়ক। িলত্বক পয়ি রগয়ল 
বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� হে,  িলত্বক রেয়ক শ্নয়জ বীজ রবর হে নচা। িল েচাশ্িয়ে বীজ রবর করয়ত হে। িল পশ্রণত হয়ত ১০-১১ 
�চাস স�ে রলয়গ রচাে। কশ্ি িল ও পশ্রণত িল একই স�ে গচায়ে ঝুলয়ত রদখচা রচাে। িলগুশ্ল শুকয়নচা হয়ল হলুদ বচাদচাশ্� বচা 
সবুজচাি রয়ঙর হে। বীজগুশ্ল ১.৫-২.৫ রসশ্� ও শ্তক্ত স্চায়দর হে। প্শ্তশ্ি িয়ল সচাধচারণত ১শ্ি কয়র বীজ েচায়ক। শ্কন্তু ২শ্ি বচা ৪শ্ি 
বীজরুক্ত িয়লর সন্চানও শ্�য়লয়ে।

সচাধচারণত উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে আদ্্য জলবচােু অঞ্য়ল স�ুদ্তল রেয়ক ১২০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত কর্ গচাে জন্চায়ত পচায়র। শ্কন্তু 
শ্হ�চালেচান পব্যত�চালচার ৬০০ শ্�িচায়রর রবশ্ি উচ্চতচাে কর্ রদখচা রচাে নচা। ০-৫০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে এই গচাে জন্চায়ত 
পচায়র, শ্কন্তু উপরুক্ত তচাপ�চারিচা হল ২৭-৩৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস ও বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ৫০০-২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার। শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত 
কর্গচাে জন্চায়ত পচায়র রর�ন, য়বয়ল �চাশ্ি, পচােুয়র �চাশ্ি ও লবণচাক্ত �চাশ্ি। তয়ব শুষ্ �চাশ্িয়ত এই গচাে িচাল হে নচা। উপরুক্ত 
শ্নকচািীরুক্ত আদ্্যতচা �চাশ্ি, এই গচায়ের জন্ সবয়িয়ে িচাল পশ্রয়বি। 
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কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

বীজ রেয়ক এবং Root sucker রেয়ক স্চাবচাশ্িকিচায়বই এই গচাে শ্বস্তচারলচাি কয়র। 
জয়ল রিয়স িলগুশ্ল দূরবত্যী স্চায়ন িয়ল রচাে, য়সখচায়ন �চাশ্িয়ত রঠয়ক িলত্বক পয়ি 
রগয়ল বীজ রেয়ক িচারচা গচাে জন্চাে। এইিচায়ব কর্ গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ 
ঘয়ি। 

পশ্রণত িল রেয়ক বীজ সংগ্হ করচা হে। বীজত্বক িক্ত হওেচার কচারয়ণ বীয়জর 
অঙু্ক্রয়রচাদ্গ� িীঘ্র হয়ত িচাে নচা, তচাই সচালশ্িউশ্রক আশ্সয়ড বীজগুশ্ল ৪ শ্�শ্নি 
শ্িশ্জয়ে তচারপর ৮০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে জয়ল ৪ শ্�শ্নি ডুশ্বয়ে ধুয়ে 
শ্নয়ত হে। এরপর ঘন্টচাখচায়নক ররচায়দ শুশ্কয়ে বীজগুশ্ল বপন করচা হে। সরচাসশ্র 
জশ্�য়ত বপন করচার জন্ প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৩-৪ রকশ্জ বীয়জর প্য়েচাজন হে। 
পশ্লশ্েন ব্চায়গ নজবসচাররুক্ত বচাশ্লশ্�শ্শ্রত �চাশ্ি িয়র তচার �য়ধ্ বীজ বপন কয়র 
প্শ্তশ্দন ঝচাশ্র শ্দয়ে জল রপ্ কয়র িচারচা উৎপন্ন করচা হে। িচারচা নতশ্রর উপরুক্ত 
স�ে রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চাস। য়দি রেয়ক শ্তন �চায়সর �য়ধ্ িচারচাগুশ্ল রেয়ক ৬-৮শ্ি 
পচাতচা রবর হয়ল তচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারয়ণর জন্ Grafting কয়র ক� স�য়ের �য়ধ্ উচ্চিলনিীল গচায়ের শ্বস্তচার সম্ভব। এই কচায়জ শ্হ�চালেচান 
ইনশ্স্টশ্িউি ররচাগচা সচায়েন্স এবং শ্িয়লচাজশ্ি (Himalayan Institute Of Yoga Science and Philosophy)  িচারত সরকচায়রর 
আশ্ে্যক সচাহচার্ও লচাি কয়রয়ে। এই প্কল্প ২০০৩ সচাল রেয়ক শুরু হয়েয়ে, ২০ শ্�শ্লেন (১ শ্�শ্লেন = ১০ লক্, ২০ X ১০ = ২০০ 
লক্; ২০০,০০০০০) বচা ২ রকচাশ্ির রবশ্ি কর্ গচাে ররচাপণ করচা হয়েয়ে। এই কচায়জ ৪৫ হচাজচার কৃষক রুক্ত হয়েয়েন। Himalayan 
Institute of Yoga Science and Philosophy আশ্ফ্কচার শ্বশ্িন্ন রদয়ি ও �রুিূশ্� সংলগ্ন অঞ্য়ল কর্ িচায়ষ উয়দ্চাগী হয়েয়ে। 
অয়স্ট্রশ্লেচায়তও কর্ শ্নয়ে িলয়ে গয়বষণচা। বত্য�চায়ন কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত এই গচায়ের প্সচারয়ণর জন্ ডচায়লর কল� ও রজচািকল� 
নতশ্র করচা সম্ভব হয়েয়ে। রচা ৯৫% সিলতচা রপয়েয়ে। এই কলয়�র গচাে ররচাপয়ণ অল্প স�য়ে অশ্ধক উৎপচাদন সম্ভব হয়েয়ে। বীয়জর 
গুণ�চান বজচাে ররয়খ অশ্ধক রতল নতশ্রর লয়ক্্ গয়বষণচা িলয়ে, রচায়ত Bio-diesel প্কল্প সিলতচা লচাি করয়ত পচায়র।

জশ্�য়ত িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে আগচােচা �ুক্ত কয়র নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট ঢচাল বজচাে ররয়খ ১.২৭ X ১.২৭ শ্�িচার 
(৬২০০শ্ি গচাে প্শ্ত রহক্টয়র), ২ X ২ শ্�িচার (২৫০০শ্ি গচাে প্শ্ত রহক্টয়র), ৩ X ১ শ্�িচার (২২২২শ্ি গচাে প্শ্ত রহক্টয়র) বচা ১.৫ X 
১.৫ শ্�িচার (৪৪৪৫শ্ি গচাে প্শ্ত রহক্টয়র) শ্হসচায়ব জশ্�র উব্যরতচা অনুরচােী দূরত্ব (Spacing) শ্নশ্দ্যষ্ট কয়র ররচাপণ করচা হে তয়ব িচাল 
িল পচাওেচা রচাে। য়রয়হতু খুব রেচাি িচারচা ররচাপণ করচা হে, তচাই বি কয়র গত্য কচািচার প্য়েচাজন হে নচা। পশ্র�চাণ �য়তচা নজবসচার 
শ্�শ্শ্রত �চাশ্ি শ্দয়ে িচারচাগুশ্ল শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ররচাপণ করচা হে।

কর্ িচায়ষর জন্ শ্তন প্কচার পদ্ধশ্তয়ত িচারচা সংগ্হ করচা হে –

1. জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়র িচারচা উৎপচাদন কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট দূরত্ব বজচাে ররয়খ বচাশ্ক বচা অশ্তশ্রক্ত িচারচা গচাে তুয়ল  
 শ্নয়েও ররচাপণ করচা রচাে। 

2. নচাস্যচারীয়ত পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গর �য়ধ্ পশ্রির্যচার �চাধ্য়� িচারচা নতশ্র কয়র তচা ররচাপণ করচা রচাে।

3. কর্ গচায়ের আয়িপচায়ি স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চায়নচা িচারচাগচাে সংগ্হ কয়র তচাও শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র।

পশ্রির্যচা – 

সচাধচারণত বষ্যচার আয়গ র�-জুন �চাস িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। তচাই ররচাপণ বচা বপয়নর পর শ্নেশ্�ত জলয়সয়ির প্য়েচাজন হে। 
রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স িচারচা ররচাপণ করয়ল স্চািচাশ্বক বষ্যচাে িচারচাগুশ্লয়ত রসি রদওেচার প্য়েচাজন পয়ি নচা। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত 
২৫০ রকশ্জ DAP, ইউশ্রেচা ২০০ রকশ্জ, কর্ রখচাল ৯০০ রকশ্জ কর্ িচায়ষর জন্ প্য়েচাজন হয়ে েচায়ক। কর্ রখচাল একশ্দয়ক 
সচায়রর কচাজ কয়র অন্শ্দয়ক Bio-pesticide শ্হসচায়বও কচাজ কয়র। বেয়র একবচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে গচায়ের রগচািচা রেয়ক আগচােচা 
পশ্রষ্চার করচা অত্ন্ত জরুশ্র। গচায়ের ও �ূয়লর বৃশ্দ্ধর রক্য়রি এই ব্বস্চা খুবই উপকচারী। রচাস্তচার ধচায়র Avenue tree শ্হসচায়ব ররচাপণ 
করচা গচায়ের গুশ্িশ্ি রচায়ত রসচাজচা হয়ে বচািয়ত পচায়র তচার জন্ শ্নয়ির শ্দয়কর ডচাল রেঁয়ি রদওেচা দরকচার। গচায়ের পচাতচাে দচাগ ধরচা 
ররচাগও এর বেচারচা প্শ্তয়রচাধ করচা সম্ভব। কর্ গচায়ে Leaf spot বচা পচাতচাে সচাদচায়ি বচাদচাশ্� দচাগ েচায়ক রচা, Colletorichum 
glocosprioides নচা�ক েরিচায়কর বেচারচা ঘয়ি। সশ্ঠক বীজ শ্নণ্যে কয়র ও শ্ঠক �য়তচা ডচাল েচাঁিচাই কয়র এই ররচাগয়ক প্শ্তহত করচা 
রচাে। কর্ গচায়ের বীয়জর রতল ও পচাতচা গুঁয়িচা কয়র জয়ল গুয়ল গচায়ে রপ্ কয়র অন্চান্ ররচাগও প্শ্তয়রচাধ করচা সম্ভব। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব -

 ১.   করয়্র পচাতচা ও রতল নজবসচার শ্হসচায়ব ও নজব কীিনচািক শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা হে। �িচা বচা রপচাকচা তচািচায়তও  
      ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র।

 ২.   কর্ রতল ওষুধ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। ি�্যয়রচাগ, বচায়তর ররচায়গ এর ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। অল্প পশ্র�চাণ   
       কর্ রতল খচাইয়ে বশ্� করচায়নচা রচাে। তচাই বশ্� কশ্রয়ে পচাকস্লী রেয়ক শ্বষ রবর করচার রক্য়রিও এর ব্বহচার হে। 

 ৩.   পশু শ্িশ্কৎসচাে, শ্বয়িষ কয়র গরু, �শ্হয়ষর িরীয়রর ঘচায়ে কর্ রতল ব্বহচার করচা হে।  

 ৪.   কর্ গচায়ের �ূল পচাশ্্য শ্দয়ক শ্বস্তচাশ্রত হে এবং এই পচাশ্্য�ূল রেয়ক িচারচা গচাে জন্চাে রচা প্ধচান �ূলত্রি শ্বস্তচার  
      কয়র, িয়ল �চাশ্ির ক্েয়রচাধ করচার রক্য়রি কর্ গচায়ে িূশ্�কচা উয়লেখয়রচাগ্। 

 ৫.   লচাক্চা রপচাকচার host plant শ্হসচায়ব কর্ গচাে ব্বহৃত হে। এধরয়নর আরও host plant রয়েয়ে। তবু কর্  
      গচাে লচাক্চা উৎপচাদয়ন পয়রচাক্ সচাহচার্কচারী একশ্ি উশ্দ্দ। 

 ৬.   কশ্ি ডচাল দচাঁতন শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে।

 ৭.   Bio-fuel বচা bio-diesel শ্হসচায়ব ব্বহচার কয়র স্চানীে ক�্যসংস্চান, বৃক্য়রচাপয়ণর �চাধ্য়� Aforrestation করচা  
      ও পৃশ্েবীর পশ্রয়বি রক্চাে এর ব্বহচার Save Tree, Save Environment এই উয়দ্চায়গ গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা  
      শ্নয়ত পচারয়ব। 

২০০২ সচায়লর ৩১ শ্ডয়সম্বর শ্দশ্লে রেয়ক অ�ৃতসর ররলপয়ে Bio-diesel-এর সচাহচায়র্ একশ্ি প্চায়স্চার ররেন িয়লশ্েল। য়রখচায়ন 
Diesel বেচারচা ররল িচালচায়ত বেয়র ৩৪০০ রকচাশ্ি িচাকচা খরি হে, য়সখচায়ন Bio-diesel-এ এই খরি ৩০০-৪০০ রকচাশ্ি িচাকচাে নচা�চায়নচা 
সম্ভব। অে্যচাৎ বেয়র ৩০০০ রকচাশ্ি িচাকচা বচাঁিচায়নচা রচায়ব। কণ্যচািক ও অন্ধ্রপ্য়দয়ি রেচাক্টর, পচাম্প, য়�চািরি্চায়ন ‘রহচায়ঙ্গ’(কর্ রতয়লর 
স্চানীে নচা�) য়তল ব্বহচার হয়চ্ছ। কর্ গচায়ের িলগুশ্ল ডচাল ঝচাশ্কয়ে বচা লগচার সচাহচায়র্ পচািচা হে। পচাকচা িয়লর সয়ঙ্গ কশ্ি িলও 
গচায়ে েচাকয়ত পচায়র। তচাই রখেচাল রচাখয়ত হে রচায়ত কচাঁিচা িল নচা পয়ি রচাে। 

কণ্যচািয়ক ২০০১ সচায়ল এক রহক্টর জশ্� রেয়ক ১০ িন কর্ বীজ উৎপন্ন হওেচার নশ্জর রয়েয়ে। রচার বচাজচার দর শ্েল আনু�চাশ্নক 
৪০ হচাজচার িচাকচা। এয়ক্য়রি শুষ্-পশ্তত জশ্�য়ত িচাষ কয়র ওই পশ্র�চাণ িসল উৎপচাশ্দত হয়েশ্েল। তচাই িচাল উব্যর জশ্�য়ত পশ্রির্যচার 
�চাধ্য়� িচাষ করয়ল আরও রবশ্ি উৎপচাদন সম্ভব। অন্ একশ্ি শ্হসচাব রেয়ক রদখচা রচাে, প্শ্তশ্ি গচাে রেয়ক ৯-৯০ রকশ্জ িল উৎপন্ন 
হে (অপশ্রণত বচা পশ্রণত) এবং ক�-য়বশ্ি ৮.২ রকশ্জ বীজ পচাওেচা রচাে অে্যচাৎ প্শ্ত রহক্টয়র ১৫ হচাজচার িচাকচা। প্শ্ত রহক্টর িচায়ষ 
ইউশ্রেচা লচায়গ ১০০ রকশ্জ, য়খচাল ৯০০ রকশ্জ ও  DAP লচায়গ ২০০ রকশ্জ। কর্ িচায়ষর প্ধচান উয়দেি্ হল Bio-energy বচা 
নজবিশ্ক্তর শ্বকচাি ঘিচায়নচা, জীবতবশ্িরি¨ (Biodiversity) সংরক্ণ এবং সচা�চাশ্জকিচায়ব শ্পশ্েয়ে পিচা �চানুয়ষর উন্নেন (Community 
Development)।

১০০ বের আয়গ পৃশ্েবীয়ত রর িশ্ক্ত ব্বহৃত হত বত্য�চায়ন তচা ১০ গুণ বৃশ্দ্ধ রপয়েয়ে এবং িশ্ক্ত ব্বহচায়রর হচার প্শ্ত বের ২.৩% 
কয়র বৃশ্দ্ধ পচায়চ্ছ। এই িশ্ক্তর প্ধচান উৎস নজব জ্চালচানী বচা Fossil fuel য়র�ন, কেলচা ও রপরেলজচাত পদচাে্য। এইিচায়ব িলয়ত 
েচাকয়ল আগচা�ী কয়েক দিয়কর �য়ধ্ খশ্নজ পদচাে্যগুশ্ল রিষ হয়ে রচায়ব, পৃশ্েবীয়ত অন্কচার রনয়� আসয়ব। নষ্ট হয়ব পশ্রয়বয়ির 
িচারসচা�্তচা। গ্ীন হচাউস গ্চায়সর �চারিচাশ্রক্ত প্িচায়ব পৃশ্েবীর উষ্ণচােন (Global Warming), ওজন স্তয়রর ক্শ্তসচাধন, অ্চাশ্সড বৃশ্ষ্ট, 
স�ুয়দ্র জয়লর উচ্চতচা বৃশ্দ্ধ প্িৃশ্ত নচানচান ধ্বংসচাত্ক ক�্যকচাডে শুরু হয়ে রচায়ব। স�স্ত উন্নত ও উন্নেনিীল রদয়ি তচাই শ্বকল্প িশ্ক্তর 
আশ্বষ্চার ও তচার ব্বহচায়রর �ধ্ শ্দয়ে পৃশ্েবীয়ক ও তচার পশ্রয়বিয়ক রক্চার উয়দেয়ি্ গয়বষণচা িলয়ে। এই শ্বকল্প পয়ের সন্চায়ন 
কর্ বীজ রেয়ক রতল নতশ্র কয়র শ্ডয়জয়লর পশ্রবয়ত্য ব্বহচার তচাই একশ্ি স�য়েচাপয়রচাগী ব্বস্চা। ইউয়রচাপ ও আয়�শ্রকচায়ত প্ে� 
Bio-diesel উৎপন্ন হে। এখন সচারচা পৃশ্েবীয়ত এর �চারি ৩% ব্বহৃত হে। শ্হসচাব অনুরচােী, য়রখচায়ন ২০০০ সচায়ল উৎপচাদন শ্েল 
৪.৮ শ্�শ্লেন গ্চালন, ২০০৭ সচায়ল তচা ১৬.০ শ্�শ্লেন গ্চালয়ন রপঁেচাে। আরও অয়নক প্কচার রতল রেয়ক বচায়েচাশ্ডয়জল উৎপন্ন করচা 
রচাে শ্কন্তু কর্ ররয়হতু আ�চায়দর রদিজ উশ্দ্দ এবং খুব প্চাশ্ন্তক জশ্�য়ত এশ্ি জন্চাে তচাই এয়ক্য়রি এই গচায়ের গ্হণয়রচাগ্তচা 
অয়নক রবশ্ি।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

কর্ গচায়ের রসিচায়ব আলচাদচা জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা নচা রগয়লও, ২০০৭ সচায়ল অন্ধ্রপ্য়দয়ির শ্বশ্িন্ন স্চান রেয়ক শ্কেু উন্নত নবশ্িষ্ট্ 
রুক্ত কর্ িয়লর সন্চান শ্�য়লয়ে। রচায়ত একশ্ি বীয়জর পশ্রবয়ত্য ২-৫ শ্ি বীজ পচাওেচা রগয়ে। গয়বষণচা িচাশ্লয়ে এর রেয়ক উন্নত 
জচাত নতশ্রর রিষ্টচা িলয়ে।

তে্সূরি - https://www.researchgate.net/.../225255623_Development_of_Pongamia_pinnata_as
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�হুেচা
পশ্রিে –

�হুেচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Madhuca longifolia, এশ্ি Sapotacea 
রগচায়রির বহুবষ্যজীবী, বেীবীজপরিী ও পণ্যয়�চািী রশ্রণীর উশ্দ্দ। 

িচারয়তর উষ্ণ জলবচােু অঞ্ল �হুেচার আশ্দ জন্স্চান। এয়দয়ির েশ্তিিগি, 
ঝচািখডে, উতিরপ্য়দি, শ্বহচার, �হচারচাষ্ট্র, য়তয়লঙ্গচানচা, �ধ্প্য়দি, য়করচালচা, 
গুজরচাি, উশ্িষ্চা, তচাশ্�লনচািু এবং পশ্চি�বয়ঙ্গর পচাহচািী ও �চালিূশ্� 
অঞ্য়ল প্িুর পশ্র�চায়ণ �হুেচা গচাে জন্চাে। িচারত েচািচা শ্রীলঙ্কচা, শ্িন, 
�চােচান�চার ও রনপচায়ল �হুেচার শ্বস্তচার ঘয়িয়ে।

ইংয়রশ্জয়ত �হুেচা গচােয়ক Butter tree বচা Honey tree বলচা হে। 
শ্হশ্ন্য়ত �চাহেচা বচা র�চাহেচা, সংসৃ্য়ত �চাধুকচাহ, �চারচাঠীয়ত �হুদচা, য়তয়লগুয়ত 
ইলেচাগুডু্, তচাশ্�য়ল ইলুয়প্ই, �চালচােলয়� পুন� ও ইলুপচা, ওশ্িেচাে �চােল 
এবং বচাংলচাে �হুেচা নচায়� পশ্রশ্িত।

�হুেচা গচাে একশ্ি দ্রুত বৃশ্দ্ধর (First growing tree) উশ্দ্দ। গচােশ্ি 
উচ্চতচাে ১৫-১৮ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচায়ডের রবি ৪০ রসশ্� পর্যন্ত 

হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি ধূসর বয়ণ্যর হে। কচায়ডে আঘচাত করচা হয়ল একপ্কচার সচাদচা আঠচা (Latex) শ্নঃসৃত হে। কচায়ডের ত্বক বচা েচাল 
(bark)  উপর নীয়ি িচািচা দচাগ েচাকয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল একচান্তরিচায়ব িচাখচা-প্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। শ্কন্তু িচাখচাপ্িচাখচার অগ্িচায়গ 
পচাতচাগুশ্ল িক্রচাকচায়র (whorl) সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল সরল (simple), লম্বচা-িওিচাে ১০-২৫ রসশ্� X ৬-১২ রসশ্� হয়ে েচায়ক। 
কশ্ি পচাতচা রগচালচাশ্প বচা লচালয়ি বচাদচাশ্� রয়ঙর হে। পচাতচাগুশ্ল পুরু, শ্কেুিচা আেতচাকচার হয়ে েচায়ক। পচাতচার রেঁিচা হয়ল তচার রবচাঁিচা 
রেয়ক সচাদচা দুয়ধর �য়তচা আঠচা (Latex) শ্নঃসৃত হে। 

িচাখচা-প্িচাখচার অগ্িচায়গ (terminal) গুচ্ছকচায়র ১০-১২শ্ি িুল একসয়ঙ্গ জন্চাে। িুয়লর বৃশ্তগুশ্ল (Calyx) সংখ্চাে ৪-৫শ্ি এবং 
বচাদচা�ী রয়ঙর প্িুর ররচা�রুক্ত হে। পচাপশ্িগুশ্ল (Petals) রসচায়লচা, য়গচালচাকচার শ্ঘয়ে রয়ঙর হে। িুয়লর পচাপশ্িগুশ্ল �চারি এক রচাত 
েচাকচার পরই খয়স রচাে। পরচাগসংয়রচায়গর পর িুল রেয়ক িল উৎপন্ন হে, িলগুশ্ল রসচায়লচা রবশ্র প্কৃশ্তর হে। কচাঁিচা অবস্চাে সবুজ 
রয়ঙর হে। িলশ্ি ৩-৫ রসশ্� লম্বচা হয়ে েচায়ক। িয়ল ১-৪শ্ি িকিয়ক বচা �সৃণ বচাদচাশ্� রয়ঙর বীজ েচায়ক। সচাধচারণত রিব্রুেচাশ্র-এশ্প্ল 
�চায়স �হুেচা গচায়ে িুল আয়স এবং র�-জুলচাই �চায়স িল পশ্রণত হে।

শুষ্ উষ্ণজলবচােু অঞ্ল ও ক্রচান্তীে উষ্ণজলবচােু অঞ্য়ল �হুেচা গচাে িচাল জন্চাে। ৫৫০-১৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ও ২-৪৬ 
শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে এই গচাে িচাল রবয়ি ওয়ঠ। 

স�ুদ্তল রেয়ক ১২০০ শ্�িচার উচ্চ িূশ্�য়তও �হুেচা গচাে জন্চায়ত পচায়র। উন্নত শ্নকচািীরুক্ত গিীর রবয়ল-য়দচােচাঁি �চাশ্িয়ত �হুেচা গচাে 
িচাল জন্চাে। তয়ব পচােুয়র অনুব্যর জশ্�য়তও জন্চায়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

পশ্রণত পচাকচা �হুেচা িল গচাে জুলচাই–অগচাস্ট �চায়স গচাে রেয়ক �চাশ্িয়ত পয়ি। বন্প্চাণীরচা ওই িল রখয়ে বীয়জর শ্বস্তচার ঘিচাে। 
উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি বীয়জর অঙু্কয়রচাদগয়�র ঘশ্িয়ে �হুেচা গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা সম্ভব। তয়ব রবশ্িরিচাগ িচারচাগচােই নচানচান প্শ্তকূল 
পশ্রয়বয়ির কচারয়ণ নষ্ট হয়ে রচাে।

গচায়ের রেয়ক পচাকচা িল সংগ্হ কয়র প্েয়� তচার �ধ্ রেয়ক বি িলগুশ্ল বচােচাই কয়র শ্নয়ত হে। তচারপর হচাত শ্দয়ে ঘয়স ঘয়স 
বীয়জর উপর রেয়ক িয়লর িচাঁস রবর কয়র জল ও েরিচাকনচািয়ক (০.২% Bavistin) ধুয়ে সংরক্ণ করচা হে। 

র�-জুন �চায়স জশ্�র আগচােচা ও রঝচাপঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র রিলয়ত হে। তচারপর লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে জশ্� প্স্তুত 
করচা হে। পচাহচািী উঁিু-নীিু জশ্�য়ত বীজ বপন বচা িচারচা ররচাপয়ণর জন্ ১ X ১ X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য কয়র �চাশ্ি প্স্তুত করয়ত 
হে।

সরচাসশ্র বীজ বপয়নর জন্ জশ্�য়ত সচাশ্র নতশ্র করচা হে। সচাশ্রর �য়ধ্ ৯ শ্�িচার দূরয়ত্বর ব্বধচায়ন ১.৫-২ রসশ্� গিীর �চাশ্ির �য়ধ্ 
এক-একশ্ি গয়ত্য ৪-৫ শ্ি কয়র বীজ বপন করচা হে।

বচাশ্ল ও নজব পদচাে্য শ্�শ্শ্রত �চাশ্িয়ত নচাস্যচারীর রবয়ড বচা পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গর �য়ধ্ শ্কংবচা অন্ রকচানও পচায়রি বীজ বপন কয়র প্শ্তশ্দন 
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ঝচাঁশ্রর সচাহচায়র্ জল শ্দয়ে ১০-১৫ শ্দয়নর �য়ধ্ বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� ঘশ্িয়ে 
বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব।  িচারচাগুশ্ল বি হয়ল এক বের পর 
জশ্�য়ত স্চানচান্তর করচা হে বচা রজচািকলয়�র জন্ ব্বহৃত হে। বীয়জর 
রেয়ক উৎপন্ন �হুেচা গচায়ে িল জন্চায়ত ১৫-২০ বের  স�ে রলয়গ রচাে। 
তচাই বীয়জর নতশ্র িচারচার সয়ঙ্গ উন্নত জচায়তর (Scion) �হুেচা গচায়ের কশ্ি 
ডচায়লর সয়ঙ্গ পশ্ল এম্বচায়েচাশ্নক� িচারচার (Rootstock) সয়ঙ্গ পচাশ্্যয়জচাি 
(Veneer) পদ্ধশ্তয়ত িচারচাগচাে নতশ্র করচা হে। কল� নতশ্রর উপরুক্ত 
স�ে জুলচাই �চাস। রশ্দও গুশ্িকল� cutyting বচা কলয়�র গচায়ের 
সিলতচার হচার খুব ক�।

�হুেচা িচায়ষর জন্ শ্নব্যচাশ্িত জশ্�র �চাশ্ি কুশ্পয়ে লচাঙল ব রেচাক্টর শ্দয়ে 
িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে আগচােচা শ্ন�ূ্যল কয়র এশ্প্ল-য়� �চায়স জশ্� প্স্তুত কয়র রচাখচা হে। �হুেচা িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে জুলচাই-
রসয়টেম্বর �চাস। বীয়জর িচারচা ররচাপয়ণর জন্ ৯ শ্�িচার দূরয়ত্বর ব্বধচায়ন ১ X ১ X ১ শ্�িচার আেতয়নর গত্য রকয়ি উপয়রর �চাশ্ি 
শ্দয়ে (Top soil) ৬ রসশ্� উঁিু কয়র জল শ্দয়ে গয়ত্যর �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র ররয়খ গয়ত্যর �চাঝখচায়ন িচারচাগচােশ্ি ররচাপণ করয়ত হে। 
কলয়�র িচারচাগচাে একই পদ্ধশ্তয়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। য়কবল�চারি সচাশ্রর (Row) দুশ্ি গচায়ের �য়ধ্ দূরত্ব ৮ শ্�িচার রচাখচা হে।

পশ্রির্যচা – 

বীজ বপন  বচা িচারচাগচাে ররচাপয়ণর পরই প্য়েচাজন অনুরচােী সপ্তচায়হ দু’বচার জলয়সয়ির ব্বস্চা করয়ত হে। য়বশ্সন পদ্ধশ্তয়ত রসি 
শ্দয়ল সব গচায়ে স�চানিচায়ব জল রদওেচা রচাে। িচারচা ররচাপয়ণর পর ও সচার প্য়েচায়গর পর অবি্ই রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। আবচার 
পচাতচা ঝরচার স�ে জলয়সি বন্ রচাখচার প্য়েচাজন হে। কচারণ এই স�ে জলয়সয়ির প্িচায়ব গচায়ের পচাতচা, িচাখচা-প্িচাখচার বৃশ্দ্ধ  
(Vegetative growth) রবশ্ি হয়ল Reproductive growth অে্যচাৎ িুল-িল জন্চায়নচার পশ্র�চাণ কয়� রচাে।

এক বেয়রর প্শ্ত গচায়ে ১০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ১০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৫০ গ্চা� িসয়িি এবং ৭৫ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ 
করয়ত হে। প্শ্ত বের প্শ্তশ্ি গচায়ে সচায়রর �চারিচা শ্কেুিচা বচাশ্িয়ে প্য়েচাগ করয়ত হে। ১০ বের বেয়সর গচাে অে্যচাৎ পশ্রণত গচায়ে 
সচায়রর �চারিচা হল, গচাে প্শ্ত ১০০ রকশ্জ নজবসচার (FYM), ১ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, ০৫ রকশ্জ িসয়িি সচার ও ০.৭৫ রকশ্জ পিচাি 
। উক্ত পশ্র�চাণ সচায়রর অয়ধ্যক পশ্র�চাণ গচায়ে িুল আসচার আয়গ এবং বচাশ্ক অয়ধ্যক িল ধয়র রচাওেচার পর প্য়েচাগ করয়ত হে। 
�হুেচা গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ শ্জঙ্ক ঘশ্িত ধচাতব প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

�হুেচার িচারচা ররচাপয়ণর পর একই সয়ঙ্গ সবুজসচার শ্হসচায়ব শ্িম্ব রগচায়রির ডচাল িস্ বচা ক্চায়রচাডেচা িয়লর গচাে িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। 
�হুেচা গচায়ের পচাতচা রবি বি হে। তচাই ৫-৬  বের পর রেয়কই গচায়ের িচাঁকচা জচােগচাে েচােচা হয়ে রচাে। িয়ল পয়র এই িচাষ করচা 
সম্ভব হে নচা। 

�হুেচা গচায়ের সচাশ্রগুশ্লর �ধ্বত্যী িচাঁকচা জচােগচাে এবং গচায়ের রগচািচার িচারপচায়ি �চাশ্ি কুশ্পয়ে বচা লচাঙল শ্দয়ে িচাষ শ্দয়ে  আগচােচা 
দ�ন করয়ত হে। 

�হুেচা গচায়ের কচাডেশ্িয়ক রসচাজচািচায়ব লম্বচাে বি করচার জন্ ডচাল েচাঁিচাই করচা আবশ্ি্ক একশ্ি পশ্রির্যচা। কচায়ডের ৯০ রসশ্� উচ্চতচার 
নীয়ির ডচালগুশ্ল রকয়ি শ্দয়ে অবচাশ্ঞ্ছত ডচালপচালচা রেঁয়ি একশ্ি সুশ্নশ্দে্যষ্ট আকচায়র গচােশ্িয়ক গয়ি রতচালচার জন্ এই ব্বস্চা জরুশ্র। 
�হুেচা গচায়ে Loranthaceae রগচায়রির শ্কেু পরগচােচা (epiphyte) জন্চাে, রচা গচায়ের �চারচাত্ক ক্শ্ত কয়র। ডচাল েচাঁিচাইয়ের স�ে 
এই স�স্ত পরগচােচা রুক্ত ডচালগুশ্লয়কও রকয়ি শ্দয়ত হে। 

�হুেচা গচাে সচাধচারণিচায়ব ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করয়ত সক্�। য়পচাকচা�চাকয়ি এই গচায়ের রত�ন রকচানও ক্শ্ত করয়ত পচায়র নচা। তয়ব 
েরিচাকঘশ্িত, পচাতচা খসচা, িুল ঝয়র রচাওেচা, ধসচা ররচায়গর লক্ণ রদখচা রচাে। েরিচাকনচািক ওষুধ রপ্ কয়র তচা প্শ্তয়রচাধ করচা হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

�হুেচা গচাে ১০-৬০ বের বেস পর্যন্ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ িসল উৎপচাদয়ন সক্�। �হুেচার িসল হল এর িুল ও িল। তচাই �চাি্য-এশ্প্ল 
�চায়সর আয়গই প্শ্তশ্ি গচায়ের রগচািচার িচাশ্রশ্দক সুন্র কয়র রলয়িল কয়র পশ্রষ্চার কয়র রচাখচা হে। কচারণ িুল রিচািচার পর রেয়কই 
গচায়ের রগচািচার িুয়লর পচাপশ্িগুশ্ল খয়স পিয়ত শুরু কয়র। প্চাে এক�চাস ধয়র গচায়ের িচারপচায়ি তচা পিয়ত েচায়ক। প্শ্তশ্দন এই 
পচাপশ্িগুশ্ল সংগ্হ করয়ত হে এবং তচা পশ্লশ্েন শ্িি বচা িচািচাইয়ে র�য়ল ররচায়দ শুকয়নচা করচা হে। িচালিচায়ব শুকয়নচা নচা করয়ল 
িুলগুশ্ল নষ্ট হয়ে ররয়ত পচায়র। তচাই রবি কয়েকশ্দন ররচায়দ উলয়ি-পচালয়ি িুলগুশ্লয়ক শুকয়নচা কয়র সংরক্ণ করচা হে। প্শ্ত পশ্রণত 
গচাে রেয়ক প্চাে ১০০ রকশ্জ-১৫০ রকশ্জ িুল সংগ্হ করচা হে। �হুেচা িুয়ল ৭৩% sugar েচায়ক, রচা �হুেচা Liquire নতশ্রর কচায়জ 
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ব্বহৃত হে। কচাঁিচা িুল সুগন্ রুক্ত হওেচাে শ্বশ্িন্ন প্কচার রচান্নচাে, শ্বয়িষ 
কয়র পচায়েস রচান্নচাে ব্বহচার করচার উয়লেখ আয়ে। িচািকচা িুল শ্�শ্ষ্ট স্চায়দর 
হে বয়ল তচা শুধুও খচাওেচা রচাে।  

আেুয়ব্যদ িচায়ত্ �হুেচার বহু প্কচার ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে। �হুেচার িচািকচা 
িুয়লর রস শুকয়নচা কচাশ্ি সচারচায়ত, উচ্চ রক্তিচাপ শ্নে্রিণ করয়ত, শ্পতি রদচাষ 
দূর করয়ত, �চােচা ধরচা, য়িচায়খর জ্চালচা দূর করয়ত ব্বহৃত হে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব 
শুকয়নচা �হুেচা িুল অ্চালয়কচাহল (Alchohol) বচা �দ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। 
শুকয়নচা �হুেচা িুল দুয়ধর সয়ঙ্গ িুশ্িয়ে (boil) রখয়ল স্চােু ররচায়গর উপি� 
হে ও িরীয়রর দুব্যলতচা দূর হে। পুরুষয়দর বলবধ্যক িশ্নক শ্হসচায়ব এবং 
বীর্য (Sperm) উৎপচাদয়ন এই িল সচাহচার্ কয়র এবং �শ্হলচায়দর period-এর 
স�স্চা দূর কয়র। এেচািচা রকচাষ্কচাশ্ঠন্ ও অি্য ররচায়গর উপিয়� �হুেচা রবি 
উপকচারী। 

িলগুশ্ল গচাে রেয়ক রপয়ি এবং গচায়ের তলচা রেয়ক কুশ্িয়ে সংগ্হ করচা 
হে। িয়লর িচাঁস fermentation কয়র �দ নতশ্রর কচায়জ ব্বহৃত হে। 
�হুেচা গচায়ের কচায়ডের েচাল ও শুকয়নচা িুল দুয়ধর সয়ঙ্গ িুশ্িয়ে ৩০-৪০ 
শ্�শ্লশ্লিচার �চারিচাে রখয়ল িরীয়রর বচাধ্যক্জশ্নত দুব্যলতচা দূর হে। জ্র, 
�ূরিঘশ্িত ররচাগ এবং িরীয়রর জ্চালচা-র্রিণচার ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র। �হুেচা 
গচায়ের ঔষশ্ধ গুণ (Medicinal Property) শ্নয়ে বত্য�চায়ন নচানচান গয়বষণচা 
িলয়ে। িশ্বষ্য়ত হেয়তচা �হুেচার আরও অয়নক গুণচাগুয়ণর কেচা আ�রচা 
জচানয়ত পচারব।  

িয়লর রখচাসচা েচাশ্িয়ে বীজগুশ্ল সংগ্হ করয়ত হে। প্শ্তশ্ি গচাে রেয়ক প্চাে 
৬০-৮০ রকশ্জ বীজ সংগ্হ করচা রচাে। বীজ শুকয়নচা কয়র পশ্লব্চায়গ িয়র তচা রতল উৎপচাদয়নর জন্ Oil mill-এ পচাঠচায়নচা হে। 
�হুেচা বীয়জ প্চাে ৫০% রতল েচায়ক। প্েয়� বীজগুশ্লয়ক রিয়ঙ বীয়জর �ধ্ রেয়ক িচাপ শ্দয়ে Karnelগুশ্ল (প্শ্তশ্ি বীয়জ ২ শ্ি কয়র 
Karnel েচায়ক) য়বর করচা হে। Kernel গুশ্ল িচাল কয়র ররচায়দ শুকয়নচা কয়র সংগ্হ করচা হে। Kernel গুশ্ল িচালিচায়ব শুশ্কয়ে 
সংগ্হ নচা করয়ল েরিচাক ও রপচাকচার আক্র�য়ণ তচা নষ্ট হয়ে রচাে এবং রতয়লর গুণগত �চান কয়� রচাে। িুকয়রচা িুকয়রচা করচা বীজগুশ্ল 
৬৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে িচাশ্পয়ে oil mill- এ রপষচাই কয়র রতল শ্নষ্চািন করচা হে। �হুেচার বীয়জর রতল বনস্পশ্ত নতশ্রয়ত 
ব্বহৃত হে। বচায়েচা-শ্ডয়জল (Biodiesel) শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। য়তল শ্নষ্চািয়নর পর বীয়জর অবশ্িষ্ট অংিশ্ি �হুেচা রখচাল শ্হসচায়ব 
জশ্�য়ত সচার শ্হসচায়ব বচা পুকুয়র �চাে িচায়ষর কচায়জ ব্বহৃত হে।

�হুেচার বীয়জর রতল Biodiesel শ্হসচায়ব ব্বহচার কয়র পশ্রয়বি দূষণ ররচাধ করচা সম্ভব হয়ব। �হুেচা গচায়ের বহুদূর প্সচাশ্রত অগিীর 
�ূলত্রি (Rootsystem) িূশ্�ক্ে ররচাধ কয়র। �হুেচা গচায়ের �ূয়ল একপ্কচার েরিচায়কর শ্�য়েচাজীশ্বতচার সম্পক্য রয়েয়ে। তচাই শ্িম্বজচাতীে 
গচায়ের �য়তচা Nitrogen fixation �চাধ্য়� �হুেচা �চাশ্ির উব্যরতচা বৃশ্দ্ধ কয়র। �হুেচা অনুব্যর ল্চায়িরচাইি �চাশ্ির উব্যরতচাও বৃশ্দ্ধ করয়ত 
সক্�। 

�হুেচা আ�চায়দর রদয়ির আশ্দবচাসী অধু্শ্ষত অঞ্য়লর একশ্ি স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ। সচাধচারণত শুষ্পচাতচা ঝরচা জঙ্গয়ল িচাল, পলচাি গচায়ের 
সয়ঙ্গই এই গচাে জন্চাে। আশ্দবচাসী �চানুষয়দর প্শ্তশ্ি সচা�চাশ্জক শ্ক্রেচাকয়�্য ও উৎসয়ব �হুেচা িুয়লর নতশ্র পচানীে (�দ) অপশ্রহচার্য 
সচা�গ্ী।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

রিৌয়গচাশ্লক অবস্চান ও জলবচােুর পচাে্যয়ক্র কচারয়ণ �হুেচা গচাে শ্বশ্িন্ন ধরয়নর হয়ত পচায়র। তয়ব পশ্রকশ্ল্পত িয়লর বচাগচায়নর জন্ 
এখনও পর্যন্ত এই গচায়ের রকচানও উন্নত জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচােশ্ন। সম্প্রশ্ত উতিরপ্য়দয়ির নিজচাবচায়দর এন. শ্ড. ইউশ্নিচাশ্স্যশ্ি 
অি এশ্গ্কচালিচার অ্চাডে রিকয়নচালশ্জ শ্কেু গচােয়ক শ্িশ্হ্নত কয়রয়ে। য়রগুশ্ল হল, NM2, NM4, NM7 ও NM8 (Bassia latifolia)।  

তে্সূরি – wikipedia, www.feedipedia.org, www.svlele.com www.fruitipedia.com/mahua.htm
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শ্বলচাশ্ত জলপচাই
পশ্রিে –

রতল বচা Olive oil উৎপচাদনকচারী জলপচাই গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত 
নচা� Olea europaea, এশ্ি Oleaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী রেচাি 
আকৃশ্তর শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। বচাংলচাে জলপচাই নচায়�র আরও একশ্ি 
উশ্দ্দ পচাওেচা রচাে। রচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Elaeocarpus serratus 
এবং Elaeocarpaceae রগচায়রির অন্তিূ্যক্ত। তয়ব এই িলশ্ি িক 
স্চায়দর। �ূলত সবশ্জ শ্হসচায়ব বচা িচািনী রচান্নচায়ত এশ্ি ব্বহৃত হে। 

এখচায়ন �ূলত রতল উৎপচাদনকচারী জলপচাই গচায়ের শ্বষয়ে বণ্যনচা 
করচা হয়েয়ে। ইতচাশ্ল ও িূ�ধ্সচাগরীে অঞ্য়লর তীরবত্যী রদয়ি 
জলপচাই গচায়ের জীবচাশ্ম পচাওেচা রগয়ে। পুরচাত্বিশ্বদ্ য়দর গয়বষণচাে 
জচানচা রচাে রর, জলপচাই গচায়ের িচাষ বহু প্চািীন প্চাে, ৭০০০ বের 
আয়গ রব্রচা্ রুয়গ হয়েশ্েল। শ্�ির, শ্িউশ্নশ্িেচা, এশ্িেচা �চাইনর, 

ইরচাক, ইজরচায়েল, জড্যন রলবচানন, তুরস্, শ্সশ্রেচা প্িৃশ্ত রদয়ি বহুপ্চািীন কচাল রেয়কই এই গচায়ের িচাষ কয়র আসয়ে। 

িচারয়ত ২০০৭ সচায়ল রচাজস্চায়ন প্ে� এর িচাষ শুরু হে। বত্য�চায়ন জনু্-কচাশ্মীর, উতিরপ্য়দি, শ্হ�চািলপ্য়দি ও গুজরচায়ি সরকচাশ্র 
সুশ্বধচা প্দচায়নর �চাধ্য়� কৃষকয়দর উৎসচাশ্হত কয়র জলপচাই গচায়ের িচাষ শুরু হয়েয়ে। সরকচাশ্র এবং ব্শ্ক্তগত �চাশ্লকচানচার জশ্�য়ত 
শ্কেু বি বি রকচাম্পচাশ্নর সয়ঙ্গ কৃষয়কর অংিীদচায়রর �চাধ্য়� রচাজস্চায়ন প্চাে ৮০০ রহক্টর জশ্�য়ত জলপচাই িচাষ শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে।

ইংয়রশ্জয়ত সচাধচারণিচায়ব এই গচাে Olive tree নচায়�ই পশ্রশ্িশ্ত। শ্হশ্ন্য়ত এয়ক জেতুন বচা জলপচাই, কন্নয়ি অশ্লি ও জুলচাইপ, 
গুজরচাশ্িয়ত অশ্লি, তচাশ্�ল িচাষচাে সচাইডুন, �চালচােলয়� অশ্লিু অয়েল এবং বচাংলচা জলপচাই বয়ল।   

জলপচাই �চাঝচাশ্র আকৃশ্তর বহু িচাখচাপ্িচাখচারুক্ত শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। উচ্চতচা ১৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচাে 
শ্বপরীত�ুখীিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। একশ্ি পব্য রেয়ক অন্ পয়ব্যর সয়ঙ্গও শ্বপরীতিচায়ব পচাতচাগুশ্ল সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা- িওিচাে 
৩-৭ X ০.৮-২.৫ রসশ্� �চায়পর হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্লর উপয়রর শ্দক ধূসর সবুজ রয়ঙর এবং নীয়ির শ্দক রূপচালী বচা রসচানচাশ্ল-বচাদচাশ্� 
রয়ঙর আঁিরুক্ত হে। পচাতচার অগ্িচাগ সঁূিচায়লচা এবং একিু রবঁকচায়নচা কচাঁিচারুক্ত েচায়ক এবং পচাতচার শ্কনচারচা স�চান হে। পচাতচার উপয়রর 
শ্দয়কর শ্িরচাশ্বন্চাস সুস্পষ্ট এবং শ্নয়ির শ্দয়কর শ্িরচাশ্বন্চাস প্চাে অস্পষ্ট হে। িুলগুশ্ল িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত �্রীয়ত সশ্জ্ত েচায়ক। 
পুষ্পশ্বন্চাসশ্ি ৫০-৬০ রসশ্�, িুয়লর বৃশ্ত ৪শ্ি বৃত্চাংয়ি শ্বিক্ত এবং প্শ্তশ্ি বৃত্চাংি ১ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা হে। িুয়লর পচাপশ্িগুশ্ল 
সচাদচায়ি সবুজ বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর হে। পচাপশ্ির নলচাকচার অংিশ্ি ১-২ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা এবং পচাপশ্ির উপয়রর অংিশ্ি উয়ল্চা শ্দয়ক 
রবকচায়নচা এবং ক�-য়বশ্ি ৩ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা হে। পুংয়কিরিয়ক্র দুশ্ি পুংয়কির সংরুক্ত হয়ে অবস্চান কয়র। বসন্তকচায়ল জলপচাই 
গচায়ে িুল জন্চাে। িলগুশ্ল ডু্প প্কৃশ্তর, য়গচালচাকচার বচা উপবৃতিচাকচার। ১৫-২৫ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা এবং ৬ শ্�শ্লশ্�িচার ব্চাসচায়ধ্যর হে। 
িলগুশ্ল িচাঁসচায়লচা, িকিয়ক, �সৃণ। পচাকচা অবস্চাে কচালয়ি রবগুনী বচা কচালয়ি লচাল রয়ঙর হে। 

জলপচাই িচায়ষর জন্ উষ্ণ রেয়ক উপক্রচান্তীে জলবচােু প্য়েচাজন হে। স�ুদ্তল রেয়ক ১৫০০ শ্�িচার উচ্চ পচাব্যত্ িূশ্�য়ত এই গচাে 
জন্চায়ত পচায়র। জলপচাই িচায়ষর জন্ উপরুক্ত ১৫-২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ১০০ রসশ্� বচাশ্ষ্যক গি বৃশ্ষ্টপচাত উপরুক্ত। 

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত জলপচাই গচাে জন্চায়ত পচায়র। গিীর উব্যরতচা সম্পন্ন উতি� শ্নকচািীরুক্ত রদচাঁেচাি �চাশ্ি বচা কচাদচা রুক্ত রদচাঁেচাি 
�চাশ্ি জলচাপচাই িচায়ষর উপরুক্ত। �চাশ্ির অল্পতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬-৭.৫ PH এয়ক্য়রি উপরুক্ত।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীয়জর বেচারচা, কচাশ্িং কয়র বচা শ্িসু কচালিচায়রর �চাধ্য়� জলপচাই গচায়ের শ্বস্তচার ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। 

রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স আধপচাকচা িল সংগ্হ কয়র বীয়জর উপয়রর িচাঁসচায়লচা অংি িচাল কয়র ১০% কশ্স্টক রসচাডচা শ্দয়ে ধুয়ে বচা 
কয়লর জয়ল ধুয়ে নচাস্যচারীর রবয়ড ১৫ রসশ্� ব্বধচায়ন সচাশ্র নতশ্র কয়র এবং বীজ রেয়ক বীয়জর ৫ রসশ্� দূরত্ব বজচাে ররয়খ উপরুক্ত 
পশ্রির্যচার �চাধ্য়� বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচা নতশ্র করচা হে। 

জলপচাই গচায়ের কলয়�র িচারচা নতশ্র করচার রক্য়রি গচায়ের ৩-৪ শ্ি পব্যরুক্ত রপনশ্সয়লর �য়তচা র�চািচা ডচাল ১০-১৫ রসশ্� লম্বচা �চায়প 
রকয়ি NAA বচা ন্চাপেশ্লন অ্চাশ্সশ্িক অ্চাশ্সড (৫০০ PPM) এবং IBA বচা ইয়ডেচাল বুিচায়নচাশ্েক আশ্সড (৩০০০ PPM)  প্য়েচাগ 
কয়র শ্�স্ট রিম্বচায়র (Mist chamber) ররচাপণ করচা হে। কচাশ্িং-এ �ূল বচা শ্িকি জন্চায়নচার জন্ ২২–২৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস শ্নেশ্্রিত 
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তচাপ�চারিচা ও ৭৫% আয়পশ্ক্ক আদ্্যতচাে Mist chamber-এ সংরক্ণ 
করয়ল ৭-৮ সপ্তচায়হর �য়ধ্ কচাশ্িংয়ে রয়েষ্ট পশ্র�চাণ শ্িকি উৎপন্ন 
হয়ে রচাে। এরপর Mist chamber-এর বচাইয়রর আবহচাওেচা সহ্ 
কশ্রয়ে নচাস্যচারীর পশ্রির্যচাে ররয়খ উপরুক্ত স�য়ে জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত 
হে।    

িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ জলপচাই িচায়ষর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত লচাঙল বচা 
রে¨চাক্টর শ্দয়ে িচালিচায়ব িচাষ শ্দয়ে জশ্� প্স্তুত করচা হে। জশ্�য়ত িচাষ 
রদওেচার আয়গ রঝচাপঝচাি রকয়ি আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র তচারপর জশ্�য়ত 
িচাষ রদওেচা হে। বগ্যচাকচার পদ্ধশ্তয়ত ররচাপয়ণর জন্ ৬ X ৫ শ্�িচার 
দূরয়ত্ব অেবচা ৮ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব উব্যর জশ্�য়ত ররচাপয়ণর জন্ ৮ 
শ্�িচার দূরয়ত্ব এবং খব্যচাকচার প্কৃশ্তর কলয়�র গচায়ের জন্ ৬-৭ শ্�িচার 
দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ রসশ্� বচা ৯০ X ৯০ রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি 
রয়েষ্ট পশ্র�চাণ  নজবসচার (FYM) ও রচাসচােশ্নক সচার (িসয়িি) �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্শ্রত কয়র ররচাপয়ণর জন্ গত্যগুশ্ল প্স্তুত করচা হে। 

রসিরুক্ত এলচাকচাে জচানুেচাশ্র-য়িব্রুেচাশ্র �চায়স, অয়সি এলচাকচাে জুলচাই-অগচাস্ট �চায়স এবং প্িুর বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত জচােগচাে বষ্যচার পয়র 
িচারচাগচাে ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। য়রচাপয়ণর আয়গ িচারচাগচায়ের রগচািচার �চাশ্িয়ত ১% কপচার সচালয়িি দ্বয়ণ শ্িশ্জয়ে এবং রজচািকলয়�র 
রগচািচা অংিশ্ি �চাশ্ির উপর ২২-২৫ রসশ্� উপয়র ররয়খ ররচাপণ করচা হে। িচারচাগচায়ের সংখ্চা ৮ শ্�িচার দূরয়ত্ব ররচাপণ করয়ল প্শ্ত 
রহক্টয়র ১৫০শ্ি গচাে, ৬ X ৭ শ্�িচার দূরয়ত্ব ২৫০–৩০০শ্ি এবং ৬ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব বচা ৮ X ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ২৫০-৩৩০শ্ি 
িচারচাগচায়ের প্য়েচাজন হে।    

পশ্রির্যচা –

জলপচাই গচাে ররচাপয়ণর পর প্য়েচাজন অনুরচােী শ্নেশ্�ত জল শ্দয়ে িচারচাগচােগুশ্লয়ক পশ্রির্যচা কয়র জশ্�য়ত রলয়গ ররয়ত বচা ধয়র ররয়ত 
সচাহচার্ করচা হে। 

জলপচাই িচায়ষর জন্ ১০০ রসশ্� বৃশ্ষ্টপচাত রয়েষ্ট। তয়ব দীঘ্যশ্দন বৃশ্ষ্ট নচা হয়ল �চায়ঝ�য়ধ্ রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। গচায়ে িুল 
আসচার আয়গ একবচার এবং িল ধরচার পর িয়লর বৃশ্দ্ধর জন্ আর একবচার রসি শ্দয়ত হে। জলপচাই গচায়ের জন্ রবশ্ি রসয়ির 
প্য়েচাজন হে নচা।  

জলপচাই িচায়ষ প্শ্ত গচায়ের (১ বের বেসী) জন্ ১০ রকশ্জ নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ করয়ত হে। প্শ্ত বের ৫ রকশ্জ কয়র এই 
সচায়রর পশ্র�চাণ বচািচায়ত হে।  প্শ্ত বের ৭৫ : ৫০ : ৫০ গ্চা� অনুপচায়ত প্শ্ত গচায়ে NPK (নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাশ্সেচা�) 
শ্দয়ত হে। এেচািচা ৩০০ গ্চা� সুপচার িসয়িি, ৩০০ গ্চা� ক্চালশ্সেচা� আয়�চাশ্নেচা� নচাইয়রেি এবং ৮০ গ্চা� শ্�উশ্রয়েি অি পিচাি 
১০ বের পর্যন্ত প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। বষ্যচাকচাল জলপচাই গচায়ে সচার প্য়েচাগ করচার উপরুক্ত স�ে। এেচািচা Borax 
Phosphate ও পিচাি সচার �চাশ্ির ১৫ রসশ্� গিীয়র প্য়েচাগ করয়ল তচা খুবই কচার্যকরী হে। নচাইয়রেচায়জন সচার সচাধচারণত ৩শ্ি শ্কশ্স্তয়ত 
প্য়েচায়গর সুপচাশ্রি করচা হে। প্ে�বচার অয়ধ্যক পশ্র�চাণ বচাশ্ক অয়ধ্যক পশ্র�চাণ সচার স�চান িচায়গ দু’িচাগ কয়র রেচাক্রয়� শ্বেতীে ও 
তৃতীে শ্কশ্স্তয়ত প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। প্শ্তবচার সচার প্য়েচায়গর পর রসি শ্দয়ত হে।

জলপচাইয়ের প্শ্তশ্ি িচারচাগচায়ের সয়ঙ্গ একশ্ি বচাঁি বচা রকচানও গচায়ের সয়ঙ্গ িচারচাশ্িয়ক রবঁয়ধ গচােগুশ্লয়ক রসচাজচািচায়ব বি করচা হে এবং 
এরিয়ল ঝয়ির হচাত রেয়কও গচােগুশ্লয়ক রক্চা করচা সম্ভব। জলপচাই গচায়ের রগচািচার শ্দয়ক �চাশ্ির রেয়ক ৪০-৪৫ রসশ্� উচ্চতচাে 
রকচানও ডচালপচালচা েচাকয়ল তচা রকয়ি একশ্ি কয়র ডচানশ্দয়ক একশ্ি কয়র  ও বচাঁ শ্দয়ক একশ্ি কয়র ডচাল ররয়খ গচােগুশ্লয়ক বি করচা 
হে।  িল সংগ্য়হর শ্ঠক পয়র গচায়ের ডচালপচালচা েচাঁিচাই কয়র শুকয়নচা-রুগ্ন ডচালপচালচাগুশ্লয়ক রেঁয়ি নতুন ডচালপচালচা গজচায়নচার ব্বস্চা 
কয়র শ্দয়ে িল উৎপচাদন বচািচায়নচা হে। 

শ্নেশ্�ত আগচােচা পশ্রষ্চার এবং �চালশ্িং-এর �চাধ্য়� জশ্�র আদ্্যতচা সংরক্য়ণর �চাধ্য়� িয়লর উৎপচাদন এবং িয়লর গুণ�চান বচািচায়নচা 
সম্ভব। �চাশ্িয়ত িচাষ শ্দয়ে বচা আগচােচা দ�য়নর ওষুধ রপ্ কয়র আগচােচা দ�ন করচা হয়ে েচায়ক। বেয়র ২-৪ বচার পরপর Simazine 
ও Diuron-এর শ্�শ্রণ প্শ্ত রহক্টয়র ২রকশ্জ রপ্ কয়র আগচােচা দ�ন করচা রচাে। এেচািচা ২-৩ শ্লিচার Gramoxone প্শ্ত রহক্টর 
জশ্�য়ত রপ্ কয়র ও িক্ত ধরয়নর আগচােচা দ�ন করচা হয়ে েচায়ক।

এেচািচা জশ্�য়ত জলপচাই গচায়ের সচাশ্রর খচাশ্ল জচােগচাে গ�, বচাশ্ল্য, ওিস্, গ� জচাতীে িস্ িচাষ কয়র একইসয়ঙ্গ আগচােচা দ�ন ও 
আদ্্যতচা সংরক্ণ কয়র বচািশ্ত িস্ উৎপচাদন করচা রচাে।     

জলপচাই গচায়ের শ্নেশ্�ত পশ্রির্যচা, ডচাল েচাঁিচাই ইত্চাশ্দ কয়র রপচাকচা�চাকয়ির আক্র�ণ রেয়ক গচােয়ক অয়নকিচাই বচাঁিচায়নচা সম্ভব। এেচািচা 
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জলপচাই গচায়ের শ্িকয়ির পিন ররচাগ, পচাতচাে দচাগ, ধসচা ররচাগ ও নচানচা 
প্কচার েরিচাকঘশ্িত ররচায়গর আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। শ্বশ্িন্ন সরকচাশ্র 
দিতয়রর উপরুক্ত পরচা�ি্য অনুরচােী েরিচাকনচািক প্য়েচাগ কয়র ররচাগয়পচাকচা 
প্শ্তয়রচায়ধর ব্বস্চা করয়ল িচাল হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

উপরুক্ত স�য়ে পশ্রণত জলপচাইয়ের িল সংগ্হ করয়ল িল ও রতয়লর 
উৎপচাদন এবং গু �চান শ্ঠক েচায়ক। গচায়ে িুল ধরচার ২৭-৩০ সপ্তচাহ পর 
িলগুশ্ল পশ্রণত হয়ে রচাে। পশ্রণত িলগুশ্ল কচালয়ি লচাল রয়ঙর হয়ে 
রগয়ল গচাে রেয়ক হচাত শ্দয়ে বচা রচাশ্্রিক পদ্ধশ্তয়ত িল সংগ্হ করচা হয়ে 
েচায়ক। প্শ্তশ্ি পশ্রণত জলপচাই গচাে রেয়ক গয়ি ৩০ রকশ্জ িল উৎপন্ন 
হয়ে েচায়ক। িয়লর রেয়ক ২২-২৫% রতল উৎপন্ন হয়ত পচায়র।

জলপচাই একশ্ি ঔষশ্ধগুণ সম্পন্ন রিচাজ্ রতল উৎপচাদনকচারী গচাে। জলপচাই 
রতয়লর িতকরচা ৯০% িতচাংিই রচান্নচার কচায়জ ব্বহৃত হে। এেচািচা অন্চান্ 
কচায়জও এই রতল ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। 

জলপচাই রতয়ল ৮৮৪ ক্চালশ্র িশ্ক্ত েচায়ক। এেচািচা শ্বশ্িন্ন ধরয়নর ি্চাি 
রর�ন, ১৪ গ্চা� Saturated fat, ১১ গ্চা� Poly unsaturated fat ও 
৭৩ গ্চা� Mono unsaturated fat েচায়ক। এয়ত রকচায়লয়স্টরল েচায়ক 
নচা। তয়ব জলপচাই রতয়ল ২ শ্�শ্লগ্চা� রসচাশ্ডেচা� ও ১ শ্�শ্লগ্চা� পিচাশ্সেচা� পচাওেচা রচাে। 

রিচাজ্ রতল শ্হসচায়ব এই রতল ব্বহচার করয়ল িরীয়রর ওজন শ্নে্রিণ করচা রচাে। এেচািচা পচাকস্লীর ক্চানসচার, খচাদ্নচালীর আলসচার, 
ডচােচায়বশ্িস, অ্চালজচাই�চার, প্িৃশ্ত ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধ সচাহচার্ কয়র। জলপচাই রতল আথ্র্যচাইশ্িস বচা বচায়তর ব্েচার উপিয়� ব্বহচার করচা 
রচাে। এেচািচা গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, য়স্ট্রচায়কর সম্ভচাবনচা ক�চায়ত এই রতল খুব উপকচারী। জলপচাই রতয়ল Mono unsaturated fat 
(রচা Oleic acid নচায়� পশ্রশ্িত) েচাকচাে তচা ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ সহচােক এবং িরীয়রর র্রিণচা ক�চায়ত উপয়রচাগী। এই রতয়ল প্িুর 
পশ্র�চায়ণ অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট েচাকচাে রকচায়লয়স্টরয়লর �চারিচায়ক ক� কয়র হচায়ি্যর পয়ক্ উপকচারী। এেচািচা ত্বক, িুল ও নয়খর স্চাস্্ 
রক্চাে এই রতল রবি কচার্যকর। প্সচাধনী শ্িয়ল্পও জলপচাই রতয়লর শ্বশ্িন্ন ব্বহচার রয়েয়ে। জলচাপচাই গচায়ের কচাঠ িচাল �চায়নর �জবুত 
আসবচাবপরি নতশ্র সহচােক।

জলপচাই িচায়ষর পর কৃষকয়দর রেয়ক অশ্ধকংি িলই সরকচার শ্কয়ন রনে। িয়লর গুণগত�চান শ্হসচায়ব িয়লর দচা� শ্ঠক করচা হে। 
রচাজস্চান কৃশ্ষ দিতয়রর তে্ অনুরচােী, প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত সশ্ঠক পশ্রির্যচাে জলপচাই িচাষ কয়র ১০-১২ লক্ িচাকচা পর্যন্ত লচাি করচা 
সম্ভব। িচারতীে Agri farming-এর তে্ অনুরচােী, প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত গ� িচাষ কয়র রর পশ্র�চাণ লচাি পচাওেচা রচাে, ওই একই 
পশ্র�চাণ জশ্�য়ত জলপচাই িচাষ কয়র গয়�র রিয়ে ৫গুণ রবশ্ি লচাি করচা সম্ভব। িচারয়ত জলপচাই িচাষ একশ্ি অে্যকরী কৃশ্ষজ িসল 
শ্হসচায়ব পশ্রশ্িশ্ত পচাওেচার প্বল সম্ভচাবনচা রয়েয়ে।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্বশ্িন্ন জচায়তর জলপচাই িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। য়র�ন, Manzanilla, Picholine, Kalamata, Nicoise, 
Liguria, Ponentine, Gaeta, Lugano এবং Sevillano এেচািচা Agriculture farming –এও শ্কেু জচায়তর জলপচাইয়ের 
উয়লেখ পচাওেচা রচাে। য়র�ন, Mission, Cornicabra, Ascolana, Grosseune, Picholine ইত্চাশ্দ। এেচািচা রতয়লর শ্নশ্রয়খ 
Coratima, Canino, Aglandeau, Frantoio, Carolea Pendolino, Ascolanaterena ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন জচায়তর জলপচাই রদখচা 
রচাে।

তে্সূরি – wikipidia
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রকচাকু� (রিয়রডেচা)
পশ্রিে –

রিয়রডেচা বচা রকচাকুয়�র শ্বজ্চানসম্ত নচা� Garcinia Indica, এশ্ি 
Clusiaceae পশ্রবচার বচা রগচায়রির অন্ত্যিুক্ত।

এই গচােশ্ি �ূলত ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর প্চাে অব্বহৃত একশ্ি অখ্চাত 
িল। আ�চায়দর রদিজুয়ি এই গচাে রদখচা রচাে। িচারয়তর পশ্চি�ঘচাি 
অঞ্য়লর রকচাঙ্কণ, য়গচােচা, য়করচালচা ও দশ্ক্ণ কণ্যচািয়কর ক্রচান্তীে বনচাঞ্য়ল 
এই গচােশ্ি শ্বসৃ্ততিচায়ব জন্চাে। এেচািচা �হচারচাষ্ট্র, আসচা� ও পশ্চি�বয়ঙ্গ 
খুব রবশ্ি পশ্র�চায়ণ রিয়রডেচা গচাে রদখচা রচাে।

ইংয়রশ্জয়ত এই গচােয়ক Cambodge, Malabar Tamarind বচা Kokam 
বয়ল। এেচািচা শ্হশ্ন্য়ত রকচাকু�, �চারচাঠীয়ত রকচাকু�, য়িরচাডেচা, শ্িরচাডেচা, 
রকচাকচাম্বচা, য়কচাকচাশ্ম্ব বচা রচাতচাম্বচা, তচাশ্�য়ল �ুরগচাল, �চালচােলয়� কচাট্চাশ্ম্প, 
রকচাক্চা� বচা কুদচামু্পশ্ল, কন্নয়ি �ুরশ্গনচা বচা পুনচারপুশ্ল, গুজরচাশ্িয়ত রকচাকচা�, 
ওশ্িেচাে শ্তন্তচাশ্ল এবং বচাংলচাে রকচাকু� নচায়� পশ্রশ্িত।   

গর�-আদ্্য জলবচােুয়ত এই গচাে িচাল জন্চাে। ৭০% আদ্্যতচা, ২০-৩৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ২৫০৪০০ রসশ্�-এর িচাল 
বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত রিয়রডেচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ উপরুক্ত। 

কচাঁকুয়র, য়বয়ল, কচাদচা ও রদচােচাঁি �চাশ্িয়ত এই গচাে জন্চাে। তয়ব িচাল আদ্্যতচা ধয়র রচায়খ এ�ন িচাল ঘন �চাশ্িয়ত এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ 
িচাল হে। এই গচাে শ্কেু �চারিচাে খরচা ও জ�চা জল সহ্ করয়ত সক্�। য়িয়রডেচা িচায়ষর জন্ উষ্ণ ও �চাঝচাশ্র আদ্্যতচা খুব কচার্যকরী।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রিয়রডেচা বচা রকচাকু� িচাষ বীজ রেয়ক ও অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� হয়ত পচায়র। য়রয়হতু বীজ রেয়ক প্সচারণ স�েসচায়পক্, তচাই 
অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়কই প্চাধচান্ রদওেচা হে।

১-২ বচার িচালিচায়ব জশ্�য়ত লচাঙল শ্দয়ত হে, জশ্�র �চাশ্িয়ক িচাল কয়র ওলি-পচালি করচার জন্। এরিয়ল জশ্�র আগচােচা �ুক্ত 
করচাও সম্ভব হে। ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� �চায়পর গত্য কয়র উপয়রর �চাশ্ির সয়ঙ্গ নজবসচার (FYM) শ্�শ্িয়ে িরচাি করচা হে। য়রচাপণ 
সচাধচারণত বষ্যচার প্চারয়ম্ভই করচা দরকচার। য়রচাপয়ণর পয়র গয়ত্য �ূয়লর িচারচাপচায়ি �চাশ্ি রিয়প রদওেচা হে এবং কল�য়ক রগচাঁজ রদওেচার 
জন্ দশ্ি ও দুয়িচা িক্ত রখচাঁিচা ব্বহচার করচা হে। গচায়ের ও সচাশ্রর �য়ধ্ ৫-৬ শ্�িচার দুরত্ব ররয়খ কল� বসচায়ত হে। ৪ X ৪ শ্�িচার 
আেতয়ন রকচাকুয়�র িচারচা বসচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

পশ্রির্যচা –

রিয়রডেচা িচায়ষর রক্য়রি জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর পর খুব তচািচাতচাশ্ি রসি শ্দয়ত হে। �চাশ্ির আদ্্যতচা ধয়র রচাখচার ক্�তচা ও আবহচাওেচার 
উপর শ্নি্যর কয়র শ্নেশ্�ত রসি রদওেচার কচাজশ্ি করয়ত হে। শুষ্ ও উষ্ণ জলবচােুয়ত শ্নশ্দ্যষ্ট স�ে অন্তর ৭-১০ বচার রসি রদওেচা 
দরকচার। বষ্যচাকচায়ল জল জয়� েচাকয়ল এই গচায়ের ক্শ্ত হয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি Drip irrigation পদ্ধশ্ত ব্বহচার কয়র জয়লর ব্বহচার 
ক� করচা রচাে। 

�চাশ্ির উব্যরতচা বচািচায়ত জশ্� নতশ্রর স�ে িচাল কয়র পিচায়নচা সচার সহচােক শ্হসচায়ব র�িচায়নচা হে। য়রচাপয়ণর প্ে� বেয়র প্য়ত্ক 
গচায়ে ২ রকশ্জ পশ্র�চায়ণ নজবসচার (FYM) ও ৫০ : ২৫ : ২৫০ গ্চা� অনুপচায়ত নচাইয়রেচায়জন, পিচাশ্সেচা�, য়সচাশ্ডেচায়�র (NPK) শ্�শ্রণ 
প্য়েচাগ করয়ত হে। প্শ্ত বের এই সচায়রর পশ্র�চাপ বচািচায়ত হে এবং দি বেয়রর পর রেয়ক প্শ্ত গচায়ে ২০ রকশ্জ কৃশ্ষয়ক্য়রি 
পিচায়নচা সচার (FYM), ৫০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন (N), ২৫০ গ্চা� পিচাশ্সেচা� (P) ও ২৫০ গ্চা� রসচাশ্ডেচা� (K) প্য়েচাগ করচা হে। অগচাস্ট 
�চায়স এই রচাসচােশ্নক সচার শ্রং পদ্ধশ্তয়ত রকচাকু� গচায়ের আচ্ছচাদয়নর শ্নয়ি অবি্ই প্য়েচাগ করচা দরকচার।

সচাধচারণত হচাত শ্দয়ে গচায়ের তলচা পশ্রষ্চার কয়র আগচােচা �ুক্ত করচা রচাে। ধচায়নর খি বচা নচারয়কয়লর পচাতচা শ্দয়ে �চালশ্িং কয়র �চাশ্ির 
আদ্্যতচা ধয়র রচাখচা ও গচায়ের রগচািচাে আগচােচার বৃশ্দ্ধয়ক শ্নে্রিণ করচা রচাে। জয়ল পিচা কশ্ি ডচাল (water shoots), রুিস্টক প্চাউি 
(rootstock sprout), ক্রীস ক্রস (criss cross) এবং শ্নয়ির িচাখচাগুশ্ল একিচা স�ে অন্তর সশ্রয়ে রিলচা Intercultural operation 
–এর একিচা অংি।
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রিয়রডেচা িচায়ষর রক্য়রি ররচাপয়ণর ৫-৬ বের পর এই গচায়ের সয়ঙ্গ 
অন্ত্যবত্যী িসয়লর িচাষ করচা রচাে।  অন্ত্যবত্যী িসল শ্হসচায়ব রচাঙচা আলু, 
িচাক-সবশ্জ, িুল ও স্টচাইয়লচা ঘচাস লচাগচায়নচা রচাে। নচারয়কল বচাগচায়ন 
৬ X ৬ শ্�িচার আেতয়নর জচােগচাে অন্ত্যবত্যী িসল শ্হসচায়ব এই 
রিয়রডেচা বচা রকচাকু� িচাষ করচা ররয়ত পচায়র।

এয়ক্য়রি রত�ন রকচানও গুরুত্বপূণ্য কীিপতঙ্গ ও ররচায়গর আক্র�ণ 
রদখচা রচাে নচা। পচাতচা শ্েদ্কচারী  Leaf miner ও Mealybugs কশ্ি 
পচাতচা নষ্ট কয়র। গচায়ে ০.০৩% Phosphamidon বচা ০.০৩% 
Dimethoate েশ্িয়ে শ্দয়ল এই রপচাকচাগুশ্লয়ক শ্নে্রিণ করচা সম্ভব। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বীজ রেয়ক নতশ্র িচারচার গচায়ে িল আসয়ত ৭-৮ বের স�ে লচায়গ। 
তয়ব কলয়�র গচায়ে �চারি ৪-৫ বেয়রর িল আসয়ত শুরু কয়র। 
সচাধচারণত হচাত শ্দয়েই গচাে রেয়ক িলগুশ্ল সংগ্হ করচা হয়ে েচায়ক। 

রকচাকু� বচা রিয়রডেচার উৎপচাদন শ্নি্যর কয়র গচায়ের জচাত, �চাশ্ির িশ্ররি, আবহচাওেচা ও পশ্রির্যচার উপর। আর এসব রেচারে েচাকয়ল 
প্শ্ত বেয়র প্শ্ত গচাে রেয়ক ৪৫–৬০ রকশ্জ িল উৎপচাদয়নর সম্ভচাবনচা েচায়ক।

িচািকচা িল শ্িশ্ন সহয়রচায়গ সংরক্ণ করচা রচাে। রচা রেয়ক উজ্ল লচাল রয়ঙর রস্চােচাি নতশ্র করচা রচাে এবং জয়ল গুয়ল রবচাতয়ল ররয়খ 
রদওেচা রচাে বচা পচানীে শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা রচাে।  �হচারচায়ষ্ট্র এই িয়লর শ্নর্যচায়সর সয়ঙ্গ নচারয়কয়লর দুধ শ্�শ্িয়ে এক ধরয়নর খচাবচার 
নতশ্র করচা হয়ে েচায়ক। 

রিয়রডেচা আ�চায়দর িরীয়রর পয়ক্ খুবই উপকচারী। এই িল হচাি্য িচাল রচায়খ, য়দয়হর ওজন ক�চাে, হজ� িশ্ক্ত বচািচাে, য়কচাষ্কচাশ্ঠন্ 
দূর কয়র এবং ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচাে। 

এেচািচা রকচাকুয়�র বীজ রেয়ক এক ধরয়নর রতল (২৩-২৬%) পচাওেচা রচাে। গচাে রেয়ক িল সংগ্য়হর পর লচাশ্ঠ শ্দয়ে র�য়র িল 
রেয়ক বীজগুশ্লয়ক আলচাদচা করচা হে। এরপর বীজগুশ্লয়ক পুয়রচাপুশ্র আদ্্যতচা �ুক্ত করচার জন্ িচাল কয়র শুকয়নচা করচা হে। তচারপর 
ওই শুকয়নচা বীজগুশ্ল রেয়ক রকচাকুয়�র রতল শ্নষ্চািন করচা হে। এয়ক রকচাকু� বচািচারও বলচা হে। রচা রদখয়ত হচালকচা শ্ঘয়ে বচা হচালকচা 
হলয়দ রয়ঙর রদখয়ত। িচাল কয়র এই রতলয়ক পশ্রয়িচাধন করয়ল এশ্ি বনস্পশ্ত শ্ঘ-এর স�তুল্ হয়ে রচাে। 

রকচাকু� রতয়ল ৬০-৬৫%  Saturated fatty acid েচায়ক। তচাই ঘয়রর সচাধচারণ তচাপ�চারিচাে এশ্ি জয়� রচাে। আর তচাই এই রতলয়ক 
রকচাকু� বচািচার বচা রকচাকু� ি্চািও বলচা হে। এই রতয়ল ৮০% stearic-oleic-stearic (SOS) triglycerides েচায়ক। তয়ব ত্বয়কর 
সংস্পয়ি্য এয়ল এই রকচাকু� বচািচার গয়ল রচাে। এই রতয়ল ২.০-৮.০% Palmitic acid, ৫৫-৬৫% Stearic acid, ৩০-৪৪% Oleic 
acid এবং ০-৮% Linoleic acid েচায়ক। এই রতয়ল triglycerides েচাকচার কচারয়ণ রকচায়কচা বচািচায়রর শ্বকল্প শ্হসচায়ব এশ্ি ব্বহৃত 
হে এবং ত্বয়ক শ্দয়ল খুব তচািচাতচাশ্ি তচা শুয়ষ রনে। এয়ত অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট এবং শ্িিচাশ্�ন – E েচায়ক। 

রকচাকুয়�র রতল কনয়িকিনচাশ্র, ওষুধ ও প্সচাধনী নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। সম্প্রশ্ত এই িল রেয়ক hydroxycitric acid (HCA) 
শ্নষ্চািয়নর জন্ আলচাদচা শ্িল্প গয়ি উয়ঠয়ে। 

এেচািচা এই রতল পচা �চাশ্লি করয়ত বচা পুয়ি রচাওেচার শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত সচাধচারণত দু’ধরয়নর রকচাকুয়�র জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। য়সগুশ্ল হল, Konkan Amruta(S-8) এবং Konkan Hatis  
তয়ব এই দুশ্ি েচািচাও এয়দয়ির বচাজচায়র দ্রুত িল ধয়র এবং উচ্চিলনিীল রবি শ্কেু জচায়তর রকচাকু� রয়েয়ে। এ�ন উচ্চিলনিীল 
জচাতগুশ্ল হল, Pednem Keri 1, Kasarpal 5, Kharekhazan 1, Borim 2 এবং Parashte 3 

আর Gola 17, Savoi Kamini 1, Mashem 4, Hedode 1, Parashte 3 Pednem Keri 1 এবং Hedode 1 হল দ্রুত িল 
উৎপন্নকচারী জচাত। 

তে্সূরি – www.agrifarming.in, http://en.wikipedia.org/wiki/kokum_oil, http;//en.wikipedia.org/wiki/ Garcinia_indica
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শ্িয়ল্পর সহচােক গচাে

রল�ন গ্চাস   
পশ্রিে –

রল�ন ঘচায়সর  শ্বজ্চানসম্ত নচা� Cymbopogon flexuosus, এশ্ি 
Poaceae রগচায়রির বচা পশ্রবচায়রর অন্ত্যিুক্ত একশ্ি বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ। 

রল�ন ঘচায়সর আশ্দ জন্স্চান িচারত ও অন্চান্ জচােগচাে। িচারয়ত 
বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব গন্রুক্ত গচায়ের িচায়ষর �য়ধ্ রল�ন অন্ত�। ক্রচান্তীে 
ও উপক্রচান্তীে অঞ্য়লর আশ্ফ্কচা ও দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার অয়নক 
জচােগচাে এই ঘচাস জন্চাে। িচারয়ত শ্সশ্ক� ও অরুণচািল প্য়দয়ি 
পচাহচায়ির পচাদয়দি েচািচাও পশ্চি�ঘচায়ির রকরচালচা, �হচারচাষ্ট্র, তচাশ্�লনচািু, 
উতিরপ্য়দি, আসচা� ও উতির-পূব্য িচারয়তর অন্চান্ অংয়ি এবং 
কণ্যচািয়ক এই রল�ন ঘচাস জন্চাে। বত্য�চায়ন িচারয়তর পশ্চি� অংয়িও 
এই ঘচাস জন্চাে।

ইংরচাশ্জয়ত এশ্ি Lemon Grass নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত এই ঘচাসয়ক গন্তৃণচা, গুজরচাশ্িয়ত  শ্লশ্লিচা, �চারচাঠীয়ত গচািচাশ্ি িচাহচা, 
রতয়লগুয়ত শ্ন�চা গচাশ্ড্, তচাশ্�য়ল ইলুশ্�িচাই-ইনচাই-পুলুে, কন্নয়ি শ্ন�ব হুলুে, �চালচােলয়� রকচাশ্িন গ্চাস বচা �চালচাবচার গ্চাস বচা িচাসচানচা পুলুে 
বলচা হে। য়ল�ন গ্চাস জন্চায়নচার জন্ পুয়রচা�চারিচাে সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। সচারচা বের ধয়র ২০০-২৫০ রসশ্�-র িচাল বৃশ্ষ্টপচাত 
সহ উষ্ণ-আদ্্য জলবচােু এর পয়ক্ উপয়রচাগী। তয়ব ক� বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল শ্বকল্প রসি ব্বস্চার �চাধ্য়�ও রল�ন ঘচায়সর িচাষ করচা 
সম্ভব। 

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত এই ঘচাস িচালিচায়ব রবয়ি ওয়ঠ। উব্যর রদচােচাঁি �চাশ্ি রেয়ক লচাল কচাঁকুয়র �চাশ্ি, সব্যরিই রল�ন ঘচাস হয়ত পচায়র। 
শ্কন্তু িচাল শ্নকচািী ব্বস্চারুক্ত নজব পদচায়ে্য স�ৃদ্ধ রবয়ল-য়দচােচাঁি �চাশ্ি ও লচাল�চাশ্ি রল�ন ঘচাস িচায়ষর পয়ক্ সবয়িয়ে উপরুক্ত। জল 
জয়� এ�ন �চাশ্ি এই িচায়ষর পয়ক্ এয়কবচায়রই উপয়রচাগী নে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচা নচাস্যচাশ্রয়ত িচারচা নতশ্র কয়র রল�ন ঘচায়সর িচাল প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। এক রহক্টর জশ্�য়ত ররচাপয়ণর জন্ ২.৫-৩ রকশ্জ 
সয়তজ বচা িচািকচা বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা হে। এক রহক্টয়র রল�ন ঘচাস িচাষ করয়ত ২.৫ রকশ্জ বীয়জর প্য়েচাজন হে।

এেচািচা গচায়ের ঝচািগুয়লচা রিয়ঙ্গ রিয়ল নতুন ডচাল নতশ্রর �চাধ্য়� রল�ন ঘচায়সর অঙ্গজ প্সচারণও ঘিচায়নচা রচাে। ৬০ রসশ্� X ৮০ 
রসশ্� আেতন জচােগচা ররয়খ এগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। এক রহক্টর জশ্�র জন্ ২৫ হচাজচার িচারচা লচায়গ।

জশ্� খনন বচা কষ্যণ কয়র তচারপয়র জশ্� স�চান করচা হে। ৩০ রসশ্� অন্তর ৩০-৩৫ রসশ্� িওিচা অগিীর গত্য কচািয়ত হে। কৃশ্ষয়ক্য়রি 
িচাল কয়র পিচায়নচা সচার ওই গয়ত্যর �চাশ্িয়ত র�িচায়নচা হে। ২শ্ি সচাশ্রয়ত ২০ রসশ্� দুরত্ব অন্তর ২০-৩০ শ্দন বেয়সর িচারচাগুশ্ল ররচাপণ 
করচা হে। বষ্যচাকচায়ল উঁিু �চাশ্ির রবয়ড িচারচা ররচাপণ করচা হে। সচাধচারণত র� �চায়সর রিষ সপ্তচায়হ অেবচা জুন �চায়সর প্ে� সপ্তচায়হ 
রল�ন ঘচায়সর িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হে । িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ �ূল জশ্�য়ক িচাল কয়র নতশ্র করচা হে এবং ৬ রসশ্� X ৬ রসশ্� 
আেতয়নর রবড নতশ্র করচা হে। �চাশ্ির পিচাি ও িসিরচায়সর অিচাব সমূ্পণ্যিচা পূরণ করয়ত হে। এক�চারি অয়ক্টচাবর-নয়িম্বর �চাস 
েচািচা উপরুক্ত রসি ব্বস্চাে বেয়রর রর রকচানও স�য়ে রল�ন ঘচায়সর িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। ৬শ্ি স�চান িচায়গ বচা �চারিচাে �চাশ্িয়ত 
নচায়রেচায়জন প্য়েচাগ করচা হে। প্ে� �চারিচাে অবি্ই ররচাপয়ণর স�ে। পয়রর �চারিচাশ্ি এর ৪ সপ্তচাহ পয়র রদওেচা হে। আর অবশ্িষ্ট 
�চারিচাগুশ্ল প্য়ত্কবচার িলনকচািচার পর রদওেচা হে। সব পুরয়নচা �ূলগুশ্লয়ক রকয়ি নুতন পরিী নতশ্র করচা হে ও সব পচাতচাগুশ্লয়ক 
সশ্রয়ে রিলচা হে এবং ৬০ রসশ্� দূরয়ত্ব আলগুশ্ল নতশ্র করচা হে। তচারপর ৬০ রসশ্� X ৬০ রসশ্� আেতয়নর দূরত্ব ররয়খ ওই নতুন 
পরিীগুশ্লয়ক আয়লর ঢচায়লর শ্দয়ক প্চাে অয়ধ্যক শ্নয়ির অংয়ি ররচাপণ করচা হে।

পশ্রির্যচা –

আবহচাওেচা ও �চাশ্ির ধরন অনুরচােী প্শ্ত একশ্দন অন্তর ৪ সপ্তচাহ ধয়র এবং তচারপর সপ্তচায়হ একবচার কয়র গচায়ে রসি রদওেচা হে। 
বষ্যচাকচায়ল রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব �চাশ্িয়ত িচাল শ্নকচািী ব্বস্চা েচাকচা দরকচার।
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প্শ্ত একয়র রল�ন ঘচাস িচাষ করয়ত ১০ হচাজচার এবং প্শ্ত রহক্টয়র 
২৫ হচাজচার নতুন িচারচা লচায়গ। প্শ্ত রহক্টয়র ৪ িন কৃশ্ষ জশ্�য়ত 
পিচায়নচা সচার (নজবসচার) লচায়গ। নচাইয়রেচায়জন প্শ্ত একয়র লচায়গ ২০০ 
রকশ্জ, প্শ্ত রহক্টয়র ৪৫০ রকশ্জ। পিচাশ্সেচা� অসিচাইড (P2O5) 
প্শ্ত একয়র লচায়গ ৪০ রকশ্জ, প্শ্ত রহক্টয়র লচায়গ ১০০ রকশ্জ। 
রসচাশ্ডেচা� অসিচাইড (K2O) প্শ্ত একয়র লচায়গ ৫০ রকশ্জ এবং 
প্শ্ত রহক্টয়র লচায়গ ১২৫ রকশ্জ।

রল�ন ঘচায়স রত�ন রকচানও অশ্ত ক্শ্তকচারক রপচাকচা�চাকি ও 
ররচায়গর আক্র�য়ণর কেচা জচানচা রচােশ্ন।

জশ্�য়ত রল�ন ঘচাস ররচাপয়ণর প্ে� ৩-৪ �চাস জশ্�য়ক আগচােচা�ুক্ত 
রচাখচা হে। অনুরূপিচায়ব প্য়ত্কবচার িসল সংগ্য়হর পর ৪ সপ্তচাহ 
পর্যন্ত শ্নিচানীর সচাহচায়র্ আগচােচা পশ্রষ্চার করচা হে। সচাধচারণত বেয়র 
২-৩ বচার আগচােচা পশ্রষ্চায়রর প্য়েচাজন হে। সচাশ্রয়ত বসচায়নচা গচাে, 
আন্তঃিচাষ প্শ্ক্রেচা অবি্ই হচাত শ্নিচানী বচা রেচাক্টর িচানচা শ্দয়ে করচা হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রল�ন ঘচাস বহুবষ্যজীবী। প্চাে ৫ বের পর্যন্ত িলন শ্দয়ত সক্�। �চাশ্ির উপর স্তর রেয়ক ১০ রসশ্� উঁিুয়ত গচাে রকয়ি িসল সংগ্হ 
করচা হে। য়রচাপয়ণর প্ে� বেয়র ৩০ বচার কচািচা হে ও পয়রর বেরগুশ্লয়ত ৫–৬ বচার কচািচা হে। প্ে� িসল কচািচা হে গচাে ররচাপয়ণর 
র�চািচা�ুশ্ি ৩ �চাস পর রেয়ক এবং পরবত্যীয়ত ৪৫-৬০ শ্দন অন্তর কচািচা হে। 

রতয়লর উৎপচাদয়ন ও গুণগত �চায়ন রচায়ত রকচানও খচারচাপ প্িচাব নচা পয়ি তচারজন্ পচাতচাগুশ্ল সংগ্হ কয়র ঢচাকচা জচােগচাে ৩শ্দন ধয়র 
ররয়খ শুকয়নচা করচা হে। পশ্রয়িচাধয়নর পূয়ব্য রসগুশ্লয়ক িুকয়রচা িুকয়রচা কয়র রনওেচা হে। 

প্য়ত্ক িলয়ন ১৫ িন কয়র িসল উৎপচাশ্দত হে। সজীব বচা িচািকচা রল�ন ঘচাস রেয়ক ০.৫% রতল উৎপচাশ্দত হে। শ্বেতীে বের 
রেয়ক প্শ্ত রহক্টর রেয়ক প্চাে ৪০০ রকশ্জ রতল উৎপচাশ্দত হে। উৎপচাদন শ্নি্যর কয়র বীয়জর প্জচাশ্ত ও িস্ ব্বস্চাপনচার উপর। 

রল�ন ঘচায়সর একচাশ্ধক ঔষশ্ধ গুণ েচাকচাে স্চায়স্্র পয়ক্ এশ্ি খুব উপকচারী। য়ল�ন ঘচায়সর ক্চানসচার প্শ্তয়রচাধ করচার ক্�তচা 
রয়েয়ে। য়পিীর র্রিণচা উপিয়� রল�ন ঘচায়সর রতল ব্বহচার করচা হে। জ্র ও সশ্দ্যকচাশ্ি রুখয়ত রল�ন ঘচাস গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা পচালন 
করয়ত পচায়র। রয়ক্ত রকচায়লয়স্টরয়লর �চারিচা ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র রল�ন ঘচাস। �চানশ্সক িচাপয়ক ক�চায়ত, উচ্চরক্তিচাপয়ক শ্নে্রিয়ণ 
রচাখয়ত পচায়র এই ঘচাস। িরীয়রর িশ্সিক (শ্বষচাক্ত) পদ্যচাে রবর কয়র িরীর পশ্রষ্চার রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র। এেচািচা শ্কডনী, প্চাংশ্ক্রেচাস, 
শ্লিচার, ব্চাডচার প্িৃশ্ত পশ্রষ্চার রচাখয়তও সক্� এই রল�ন ঘচাস। পচািননচালীয়ক পশ্রষ্চার রচায়খ, ঋতু্চায়বর স�স্চা স�চাধচায়ন, ব্রণ ও 
িুসকুশ্ি সচারচায়ত সচাহচার্ কয়র। 

সুগয়ন্র জন্ রল�ন ঘচাস প্শ্তশ্দন িচায়ের �য়তচা পচান করচা রচাে। য়ল�ন ঘচায়সর পচাতচা ও িুয়লর অগ্িচাগ রেয়ক রর রতল শ্নষ্চািন 
করচা হে তচায়ত রবশ্ি�চারিচাে Citral েচাকচাে রতয়ল একিচা উগ্ রলবুর �য়তচা গন্ েচায়ক। এই গয়ন্র জন্ রল�ন ঘচায়সর রতল রিষজ 
সচা�গ্ী, শ্ডিচারয়জন্ট, গন্রুক্ত সচাবচান এবং রপচাকচা�চাকি তচািচায়নচার ওষুধ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। য়ল�ন ঘচায়সর রতয়ল এই Citral 
েচাকচাে সুগন্ী, কস্ য়�শ্িকস্  ও রবিচায়রজ নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর জন্ রল�ন ঘচায়সর কয়েকশ্ি প্জচাশ্তর নচা� উয়লেখ করচা ররয়ত পচায়র। এগুশ্ল হল, সুগন্ী (Sugandhi), প্�চাণ 
(Praman), শ্প.আর.এল. – ১৬ (PRL–16), শ্স.য়ক.শ্প.-২৫ (CKP -25), ও.শ্ড. – ৪০৮ (OD-408), আর.আর.এল.– ৩৯ 
(RRL–39), প্গশ্ত (Pragati) ও কচায়বরী (Kaveri)।
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

শ্সয়রেচায়নলচা
পশ্রিে –

শ্সয়রেচায়নলচার শ্বজ্চানসম্ত নচা� Cymbopogon winterianus 
jowitt, এশ্ি Poaceae রগচায়রির একশ্ি বহুবষ্যজীবী ঘচাস জচাতীে 
একশ্ি উশ্দ্দ। 

সম্ভবত দশ্ক্ণ িচারত ও শ্রীলঙ্কচা শ্সয়রেচায়নলচার আশ্দ জন্স্চান। ১৯০০ 
সচায়লর আয়গই জচািচাে এর িচাষ হে এবং ১৯০০ সচাল নচাগচাদ জচািচাে 
ব্চাপকিচায়ব এই ঘচায়সর উৎপচাদন ও পচাতয়নর সর্চা� শ্নয়ে কচাজ 
শুরু হে। বত্য�চায়ন পৃশ্েবীর ক্রচান্তীে জলবচােুর অঞ্ল জুয়ি এর িচাষ 
হে। দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচার ইয়ন্চায়নশ্িেচা ও শ্িয়েতনচায়� এবং ব্রচাশ্জয়ল 
রবি শ্কেু অংয়ি, শ্িন, ঘচানচা, গুয়েয়ত�চালচা, হচাইশ্ত, হডুেরচাস ও িচারয়ত 
এই ঘচাস খুবই গুরুত্বপূণ্য। 

এই গচাে লম্বচাে প্চাে ২ শ্�িচার হে।  কচায়ডের রং কচালয়ি রবগুনী 
বয়ণ্যর।  পচাতচাগুশ্ল লম্বচা ও সবুজ রয়ঙর হে। 

ক্রচান্তীে ও উষ্ণক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল এই ঘচাসশ্ি িচাল জন্চাে। এই গচায়ের জন্ রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণ আদ্্যতচা ও সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন 
হে। বেয়র প্চাে ২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত শ্সয়রেচায়নলচার বৃশ্দ্ধয়ক ত্বরচাশ্বিত কয়র এবং িলন ও রতয়লর গুণগত �চান রবয়ি রচাে। 
তয়ব রর সব এলচাকচাে বৃশ্ষ্টপচায়তর হচার ক� রসখচায়ন শ্বকল্প শ্হসচায়ব রসি প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক।

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্িয়ত শ্সয়রেচায়নলচা হয়ত পচায়র। তয়ব নজবসচার স�ৃদ্ধ অশ্তশ্রক্ত আদ্্য ও হচালকচা বচাশ্ল �চাশ্ি এর পয়ক্ সবয়িয়ে 
উপরুক্ত। �চাশ্ির PH-এর �চারিচা ৬.৬-৮.০ �য়ধ্ েচাকচা এই ঘচায়সর পয়ক্ আদি্য। তয়ব �চাশ্ির িচাল জল ধচারয়ণর ক্�তচা েচাকচা প্য়েচাজন 
এবং �চাশ্িয়ত জল শ্নষ্চািয়নর সুবয়ন্চাবস্ত েচাকচা দরকচার। জশ্�য়ত ক্চাররুক্ত জল জয়� েচাকয়ল এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ ব্চাহত হে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত Clumss-এর বেচারচা অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত এই ঘচায়সর কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। য়দখচা রগয়ে, এক একর জশ্�য়ত 
হওেচা Java Citronella ১০ একর জশ্�য়ত ররচাপয়ণর জন্ প্য়েচাজনীে Slip উৎপচাদয়ন সক্�।  িচানচা ৫ বের জশ্�য়ত এই ঘচাস 
েচাকয়ত পচায়র। তয়ব এয়ক্য়রি �চাশ্ির উব্যরতচা স�চানিচায়ব রক্চা কয়র ররয়ত পচায়র। সচাধচারণত রদখচা রচাে, এক বের বেসী Clump 
রেয়ক গয়ি ৫০শ্ি Slips পচাওেচা রচাে। এরপর জুন-জুলচাই �চায়স এই Slips জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে এবং বষ্যচাে এগুশ্ল িচালিচায়ব 
�চাশ্িয়ত দচাঁশ্িয়ে রচাে।

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্� িচাল কয়র লচাঙল শ্দয়ে এবং কুশ্পয়ে শ্নয়ত হে। সচাধচারণত ররচাপয়ণর আয়গ প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ৮-১০ িন 
নজবসচার ৪০ রকশ্জ P205 (িসিরচাস রপয়ন্টচাসিচাইড) ও ৪০ রকশ্জ K20 (পিচাশ্সেচা� অসিচাইড)  িচালিচায়ব শ্�শ্িয়ে �চাশ্িয়ত প্য়েচাগ 
করয়ত হে এবং জশ্�য়ত রসিনচালচা সহ ৬ X ৬ শ্�িচার �চায়পর রবড নতশ্র করয়ত হে। শ্রয়জর ঢচায়লর উপয়রর শ্দয়ক ৬০ X ৪৫ 
রসশ্� দূরত্ব বজচাে ররয়খ ররচাপণ করয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত প্চাে ১৮০০০শ্ি Slips লচাগচায়নচা সম্ভব। তয়ব ররচাপয়ণর আয়গ অবি্ই 
Slips-এর পুরয়নচা শ্িকি এবং পচাতচাগুশ্ল তুয়ল রিলয়ত হে। 

পশ্রির্যচা –

প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ৭৫ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন ৩ বচায়র অে্যচাৎ Slips ররচাপয়ণর ৩ �চাস, ৬ �চাস ও ৯ �চাস পর স�চানিচায়ব প্য়েচাগ 
করয়ত হে। তয়ব রশ্দ ররচাপয়ণর ১ �চাস পর রেয়ক নচাইয়রেচায়জন প্য়েচাগ করচা হে, য়সয়ক্য়রি ৫ বচায়র এই পশ্র�চাণ সচার ব্বহচার 
করয়ত হে। প্শ্তবচার িসল রতচালচার পর বচাশ্ক ৪ বচার এই সচার প্য়েচাগ করচা দরকচার। প্য়েচাজয়ন শ্নশ্দ্যষ্ট অনুপচায়ত িসিরচাস 
রপয়ন্টচাসিচাইড ও পিচাশ্সেচা� অসিচাইডও রদওেচা ররয়ত পচায়র। 

ররচাপয়ণর পর এক�চাস স�েকচাল সপ্তচায়হ দু’বচার এবং এরপর ৫ শ্দয়ন একবচার শ্সয়রেচায়নলচা িচায়ষর রক্য়রি রসি শ্দয়ত হে। সচাধচারণত 
িচাল িলয়নর জন্ িীতকচায়ল ১৫ শ্দন অন্তর এবং গ্ীয়ষ্ম ১০ শ্দন অন্তর একবচার রসি রদওেচার প্য়েচাজন হে। 

রতশ্দন নচা পুয়রচা িসল পচাওেচা রচাে ততশ্দন পর্যন্ত জশ্�র আগচােচা িচাল কয়র শ্ন�ূ্যল কয়র ররয়ত হে। য়রচাপয়ণর ৪ �চাস পর �চাশ্ি 
ওলি-পচালি করয়ত হে এবং প্শ্তবচার িসল রতচালচার অন্তত একবচার কয়র এই পদ্ধশ্ত জচাশ্র রচাখয়ত হে।
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শ্সয়রেচায়নলচাে সচাধচারণত leaf blight ও arithracnose-এর আক্র�ণ লক্্ করচা 
রচাে। Dithane M-45 বচা Z-78 ১৫-২০ শ্দন অন্তর রপ্ করয়ল leaf blight–
এর আক্র�ণ প্শ্তহত করচা রচাে। আর Dithiocarbamate রপ্ কয়র 
arithracnose রক শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা এই গচায়ে কখনও কখনও 
red spider mite বচা রিচাষক রপচাকচার আক্র�ণ রদখচা রচাে। য়সয়ক্য়রি 
প্শ্তকচারস্রূপ Dimethoate প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল উপকচার 
পচাওেচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

সচাধচারণিচায়ব ররচাপয়ণর ৯ �চাস পর প্ে� িসল রতচালচা রচাে। রখন রদখচা রচাে, 
নীি রেয়ক ষষ্ পচাতচাশ্ি খুব িচাল রুষ্টপুষ্ট হয়েয়ে তখন বুঝয়ত িস্ রতচালচার স�ে 
এয়সয়ে। এরপর ৩ �চাস পরপর িসল সংগ্হ করচা হে। কচায়স্ত শ্দয়ে �চাশ্ি রেয়ক 
২০-৪৫ রসশ্� উপয়রর রঝচাপ রকয়ি এই গচায়ের িসল রতচালচা হে। বেয়র প্শ্ত 
রহক্টর জশ্� রেয়ক প্চাে ২০-৩০ িন ঘচাস জচাতীে িসল পচাওেচা রচাে। িসল 
রতচালচার পর এর পচাতচাগুশ্লয়ক বচাষ্পীিবয়নর �চাধ্য়� পচাতন ঘিচায়ত হে। তয়ব 
তচা কখনই িসল সংগ্য়হর ২৪ ঘণ্টচা পয়র নে। এরপর একশ্দন েচােচারুক্ত জচােগচাে 
শুশ্কয়ে তচা রেয়ক রতল শ্নষ্চািন করচা হে। প্ে� বের প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক 
প্ে� বেয়র ৫০-১০০ রকশ্জ, শ্বেতীে বেয়র ১০০-১৫০ রকশ্জ এবং ২৫০-৩০০ 
রকশ্জ পর্যন্ত রতল পচাওেচা রচাে।  পচাতচার শ্কনচারচাে রবশ্ি রতল েচায়ক। 

শ্সয়রেচায়নলচার রতল শ্বশ্িন্ন গুয়ণ স�ৃদ্ধ। িচারয়তর বচাজচায়র এই রতয়লর ব্চাপক িচাশ্হদচা রয়েয়ে। এই রতয়ল Citronellol েচায়ক, রচা 
সুগশ্ন্ এবং �িচা বচা অন্চান্ রপচাকচা�চাকি প্শ্তয়রচাধক নতশ্র করয়ত লচায়গ। Rose oxide ততশ্রর কচাঁিচা�চাল শ্হসচায়বও Citronellol 
ব্বহচার হে। এেচািচা এয়ত Geraniol নচায়� রর উপচাদচানশ্ি েচায়ক তচা অয়নকিচা রগচালচায়পর �য়তচা গন্রুক্ত। তচাই শ্সয়রেচায়নলচার রতল 
এইসব কচায়জ ব্বহচার হয়ে েচায়ক। শ্বশ্িন্ন Aroma chemical নতশ্রর কচায়জও শ্সয়রেচায়নলচার রতল ব্বহচার করচা হে। রচা সুগশ্ন্ 
সচাবচান ও Deodorants ও mosquito repellant cream নতশ্রর কচায়জ লচায়গ। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

উন্নত জচায়তর শ্সয়রেচায়নলচা বলয়ত প্েয়�ই বলয়ত হে, Bio-13, �্ুষচা ও �ন্চাশ্কনীর কেচা। এই শ্তনশ্ি জচায়তর শ্সয়রেচায়নলচার িলন 
খুব রবশ্ি হে। এেচািচা এই ঘচাস জচাতীে উশ্দ্দশ্ির আরও কয়েকশ্ি জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে রর�ন,  Java citronella, Java-2, 
Jorlab-2 এবং Ceylon citronella

তে্সূরি - www.agriinfo.in, www.horticulture.kar.nic.in, www.agritech.tnau.ac.in এবং http://tropical. theferns.info
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বচাঁি
পশ্রিে –

বচাঁি গচাে একশ্ি বহুবষ্যজীবী একবীজপরিী শ্িরহশ্রৎ ঘচাস রগচায়রির অে্যচাৎ 
Poaceae রগচায়রির এবং Bambusoideae উপয়গচায়রির উশ্দ্দ। য়গচািচা 
িচারয়ত বচাঁি গচায়ের ১৮ শ্ি গণ (Genera) ও ১৩৪শ্ি প্জচাশ্তর (Species) 
উয়লেখ পচাওেচা রচাে। ‘Gamble in flook.f.F1.Brit.India VII:376-420 
1897’  বইশ্ি রেয়ক জচানচা রচাে, বত্য�চায়ন িচারয়ত এর�য়ধ্ ১৪শ্ি গণ 
(Genera) ও ৬২-৭০শ্ি প্জচাশ্তর বচাঁি গচাে জন্চাে। এগুশ্লর �য়ধ্ 
উয়লেখয়রচাগ্ হল, Bambusa tulda (তলদচাবচা বচাঁি), Bambusa balcooa 
(য়বচায়রচা বচাঁি), B. vulgaris (য়সচানচালী বচাঁি) বচা B. teres (রবশ্সশ্ন বচাঁি) 
। এেচািচা অন্ প্জচাশ্তর বচাঁিগুশ্ল হল, B. nutans (�চাকলচা বচাঁি), B. 
bambos (কচাঁিচা বচাঁি), Dendrocalamus hamiltonii (েচাওেচা বচাঁি), 

D. giganteus (য়কচায়কচা বচাঁি), Melocanna baccifera (�ূলী বচাঁি) ।

বচাঁি গচায়ের আশ্দ জন্স্চান এশ্িেচা �হচায়দয়ি। শ্িন, িচারত, জচাপচান, য়কচাশ্রেচা, অয়স্ট্রশ্লেচা, �চােচান�চার, শ্িশ্লপচাইনস্ , �চালয়েশ্িেচা, 
রনপচাল, িূিচান, বচাংলচায়দি ও অন্চান্ অয়নক রদয়ি বচাঁি গচাে জন্চাে।

বচাঁি গচায়ের উচ্চতচা শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর বচাঁয়ির রক্য়রি শ্বশ্িন্ন প্কচায়রর হয়ে েচায়ক। উচ্চতচাে ২০-৫০ রসশ্� রেয়ক ২০ শ্�িচার পর্যন্ত 
হয়ত পচায়র। উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর একধরয়নর বচাঁি গচাে অন্ গচায়ের উপর শ্দয়ে রবয়ি ১২০ শ্�িচার পর্যন্ত লম্বচা হওেচার উয়লেখ 
পচাওেচা রচাে। বচাঁয়ির কচাডে িূগি্যস্ রচাইয়জচা� (Rhizome) রেয়ক জন্চাে। কচায়ডের শ্নয়ির পব্যগুশ্লর �ধ্বত্যী িচাঁপচা অংি উপয়রর 
শ্দয়কর পব্য�ধ্ অয়পক্চা ক� হয়ে েচায়ক। তচাই বচাঁয়ির রগচািচাে অংিগুশ্ল রবশ্ি িক্ত ও �জবুত হে। কচাঠচায়�চার কচায়জ এই অংি 
দীঘ্যশ্দন স্চােী হয়ে েচায়ক। বচাঁয়ির রবশ্িরিচাগ প্জচাশ্তর শ্নয়ির শ্দয়কর পব্য রেয়ক রেচাি রেচাি িচাখচা রবর হে এবং বচাঁয়ির �ধ্বত্যী 
অংয়ির পব্যগুশ্ল রেয়ক রবশ্ি লম্বচা ও র�চািচা িচাখচাপ্িচাখচারুক্ত কশ্ঞ্ রবর হে।  

বচাঁয়ির িূগি্যস্ কচাডেশ্িয়ক রচাইয়জচা� বলচা হে। �চাশ্ির �য়ধ্ এর বৃশ্দ্ধর িয়ল বচাঁি ঝচায়ির শ্বস্তচার ঘয়ি েচায়ক। পুরয়নচা রচাইয়জচা� রেয়ক 
নতুন নতুন রচাইয়জচা� উৎপন্ন হে। রচাইয়জচায়�র �ূল �চাশ্িয়ত শ্বস্তচাশ্রত হয়ে ঝচািশ্িয়ক িক্ত ও �জবুতিচায়ব ধয়র রচায়খ। য়�-জুন �চায়স 
রচাইয়জচা� রেয়কই বচাঁয়ির কচাডেগুশ্ল জন্চাে। কশ্ি বচাঁয়ির কচাডেশ্ি Culm sheath বচা কচাডে আবরণকচারী রখচালচা শ্দয়ে আবৃত েচায়ক। 
লম্বচাে বচাঁয়ির বৃশ্দ্ধ এই অবস্চায়তই সম্পন্ন হয়ে রচাে এবং ধীয়র ধীয়র বচাঁয়ির Sheath বচা রখচালগুশ্ল খয়স রচাে। বচাঁয়ির রখচালগুশ্লর 
আকচার ও অন্চান্ নবশ্িষ্ট্ বচাঁি শ্িশ্হ্নতকরয়ণ গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা পচালন কয়র। য়রয়হতু বচাঁয়ির িুল-িল পচাওেচা রচাে নচা তচাই বচাঁয়ির 
শ্িশ্হ্নতকরণ অন্চান্ িরীরবৃতিীে নবশ্িয়ষ্ট্র উপর শ্নি্যরিীল। অয়নক প্কচার রচাইয়জচা� �চাশ্ির �য়ধ্ ৭০ শ্�িচায়ররও রবশ্ি গিীর পর্যন্ত 
বশ্ধ্যত হয়ে বচাঁয়ির কচাডে উৎপন্ন কয়র। িয়ল বচাঁয়ির ঝচািশ্ি অয়নকিচা জচােগচা জুয়ি শ্বস্তচারলচাি কয়র। 

বচাঁয়ির প্শ্তশ্ি অঙ্গ Sheath বেচারচা সুরশ্ক্ত েচায়ক। কশ্ি কশ্ঞ্ও এই প্কচার Sheath বচা রখচাল বেচারচা আবৃত েচায়ক। কশ্ঞ্গুশ্লর বৃশ্দ্ধর 
সচায়ে সচায়ে এই রেচাি রেচাি রখচালগুশ্ল খয়স পয়ি। বচাঁি গচায়ের পচাতচাগুশ্ল বলে�চাকৃশ্তর হয়ে েচায়ক । লম্বচাে এগুশ্ল ৭-৫০ রসশ্� এবং 
িওিচায়ত ১-৮ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পচাতচার আকচার, আকৃশ্ত ও অন্চান্ নবশ্িষ্ট্ ও বচাঁিয়ক শ্িনয়ত সচাহচার্ কয়র। য়রয়হতু বচাঁি 
গচায়ের িুল ও িল জন্চায়ত রদখচা রচাে নচা বচা ৬৫-১২০ বের পর িুল-িল জয়ন্ বচাঁি ঝচায়ির ধ্বংয়সর লক্ণ প্কচাি পচাে। তচাই 
বচাঁয়ির িুল ও িয়লর শ্বয়িষ গুরুত্বপূণ্য নে। িুলগুশ্ল বচাঁয়ির অগ্িচায়গর িচাখচাপ্িচাখচাে রেচাকচা রেচাকচা িচায়ব জন্চাে। িুলগুশ্ল ঘচাস 
জচাতীে অন্চান গচায়ের িুয়লর �য়তচা। বচাঁয়ির িুয়লও Spikelet, Gluu, Lemma, Palea ও পুংয়কির, গি্যয়কির ইত্চাশ্দ েচায়ক 
এবং পরচাগশ্�লয়ন িয়ল জন্ হে। 

বচাঁি উষ্ণ ও উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল এবং নচাশ্তিীয়তচাষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল িচাল জন্চাে।  ২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা ও 
৯০০-৪০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত বচাঁয়ির পয়ক্ উপরুক্ত। 

স�ুদ্তল রেয়ক ৫০০-৪০০০ শ্�িচার উঁিু পব্যয়তও বচাঁি গচাে রদখচা রচাে। আবচার শ্নকচািীর সুশ্বধচারুক্ত অল্প অম্ল (pH ৪.৫-৬.০),রবয়ল 
রদচাঁেচাি �চাশ্ি বচাঁি িচায়ষর উপরুক্ত। তয়ব শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়তই বচাঁি গচাে জন্চায়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রশ্দও িচারয়ত বচাঁয়ির ১৮শ্ি গণ (Genera) এবং ১৩৪শ্ি প্জচাশ্তর (Species) উয়লেখ পচাওেচা রচাে, তচা সয়্বিও �চারি ২০শ্ি প্জচাশ্তর 
বচাঁয়ির বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। 
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শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর বচাঁয়ির উৎপচাদন তচায়দর শ্বশ্িন্ন রিৌয়গচাশ্লক অবস্চায়নর 
উপর শ্নি্যর কয়র। অতএব বচাঁি গচাে ররচাপয়ণর আয়গ প্জচাশ্তগুশ্লর 
উপরুক্ত রিৌয়গচাশ্লক অবস্চান ও ররচাপয়ণর উপরুক্ত �চাশ্ি পরীক্চা কয়র 
তয়বই ররচাপণ করচা উশ্িত। এেচািচা বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচায়ষর জন্ বচাঁি 
কচািচার, উপরুক্ত পশ্রবহণ ব্বস্চার শ্বষেশ্ি �চােচাে ররয়খও ররচাপয়ণর 
জচােগচা শ্নব্যচািন করচা প্য়েচাজন।    

শ্নব্যচাশ্িত জশ্�য়ত প্েয়� আিপচায়ির গচায়ের ডচালপচালচা রকয়ি জশ্�র 
আগচােচা ও রঝচাপঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র উতির-দশ্ক্য়ণ সচাশ্র শ্নণ্যে 
কয়র র�শ্িয়নর সচাহচায়র্ বচা রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি কুশ্পয়ে জশ্� প্স্তুত 
করচা হয়ে েচায়ক। বচাঁি উৎপচাদয়নর জন্ উপরুক্ত আয়লচা-বচাতচায়সর ব্বস্চা 
করয়ত হে। তচাই জশ্�য়ত রেচারে দূরয়ত্ব গত্যগুশ্ল কয়র রচাখচা হে।

বচাঁি একশ্ি অশ্ত প্য়েচাজনীে বনজ সম্পদ। শ্নয়জয়দর শ্বশ্িন্ন প্য়েচাজয়ন 
গ্চায়�র �চানুষ বচাশ্ির আিপচায়ি, পুকুর পচায়ি বচা পয়ি েচাকচা অব্বহৃত জশ্�য়ত শ্িরচািশ্রত পদ্ধশ্তয়ক বচাঁি ঝচায়ির রগচািচার �চাশ্ি খুঁয়ি 
Rhizome রকয়ি অন্রি ররচাপয়ণর �চাধ্য়� বচা ৫-৭ িুি লম্বচা বচাঁয়ির রগচািচার অংি রচাইয়জচা� সয়�ত উপয়ি গয়ত্যর �য়ধ্ পচাঁক�চাশ্ি 
িশ্ত্য কয়র এবং বচাঁয়ির উপয়রর কচািচা অংয়ি কচাদচার প্য়লপ শ্দয়ে বচাঁিঝচাি নতশ্র কয়র েচায়কন। 

এেচািচা বচাঁয়ির কশ্ঞ্র কচাশ্িং কয়র তচার রেয়ক িচারচা উৎপচাদন করচা অত্ন্ত সহজ। এিচায়ব ক� পশ্রশ্রয়� বহু সংখ্চাে িচারচা নতশ্র 
সম্ভব। বচাঁয়ির গচা রেয়ক শ্নগ্যত কশ্ঞ্ ৪৫ শ্ডগ্ী রকচায়ণ ধচারচায়লচা েুশ্র বচা করচাত শ্দয়ে রকয়ি শ্নয়ত হে। য়দখয়ত হে ২৫.৪ রসশ্� 
�চায়পর িক্ত সবল ওই কশ্ঞ্গুশ্লয়ত ররন দুশ্ি পব্য েচায়ক। এরপর খুব সচাধচারণ ও ঘয়রচােচািচায়ব বচাশ্লর রবয়ড তচা ররচাপণ কয়র বচাঁয়ির 
িচারচা নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। অেবচা ওই কশ্ঞ্গুশ্লর রগচািচার শ্দকিচা আলচাদচা আলচাদচা পচায়রি প্স্তুত কয়র রচাখচা �ূল বৃশ্দ্ধকচারক হরয়�চায়নর 
রলই-এ (৩০ গ্চা�) ডুশ্বয়ে  ররয়খ পয়র অগ্িচায়গ র�চায়�র প্য়লপ শ্দয়ে শ্দয়ত হে। তচারপর নজব পদচাে্য শ্�শ্শ্রত Pot soil িশ্ত্য বি 
প্লচাশ্স্টয়কর ররেয়ত বচাতচাস �ুক্ত কয়র �চাশ্ি রিয়প ঘনিচায়ব কশ্ঞ্গুশ্ল ররচাপণ করচা হে। য়রচাপয়ণর পর প্শ্তশ্দন ঝচাশ্র শ্দয়ে জল শ্দয়ত 
হে এবং উপয়র স্চ্ছ প্লচাশ্স্টয়কর আচ্ছচাদন শ্দয়ত হে। এিচায়ব রত্ন করয়ল খুব অল্প স�য়ের �য়ধ্ কশ্ঞ্র রগচািচা রেয়ক �ূল বচা শ্িকি 
উৎপন্ন হে। এরপর বচাঁয়ির িচারচাগুশ্ল অন্ পচায়রি ররয়খ বি কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে। ২০০৬-০৭ সচায়ল বন দিতর 
১৮,৬৫০শ্ি কচাশ্িং-এর িচারচা দচাশ্জ্যশ্লং শ্ডশ্িিয়ন ররচাপয়ণর জন্ শ্বতরণ কয়রশ্েল। এইিচায়ব কচাশ্ি্যেচাঙ শ্ডশ্িিয়ন হচাজচার হচাজচার িচারচা 
শ্বতরয়ণর �য়ধ্ শ্দয়ে বচাঁি িচায়ষর প্সচারয়ণর উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। 

শ্বশ্িন্ন জচােগচাে শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর বচাঁয়ির িচারচা ররচাপয়ণর জন্ আলচাদচা আলচাদচা পদ্ধশ্ত অবলম্বন করচা হয়ে েচায়ক। য়র�ন স�চান জশ্�য়ত 
বচাঁয়ির িচারচা ররচাপয়ণর সয়ঙ্গ পচাহচায়ির ঢচায়ল, নদী তীরবত্যী জচােগচাে, উঁিু-শ্নিু জচােগচাে, রচাস্তচা বচা বচাঁয়ধর ধচায়রর জশ্�য়ত ররচাপয়ণর 
পচাে্যক্ লক্্ করচা রচাে। নচাস্যচারীয়ত কচাশ্িং-এর িচারচাগুশ্ল ১ বের বেয়সর হয়ল তচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। সচাধচারণত ৪৫ রসশ্� 
X ৪৫ রসশ্� X ৪৫ রসশ্� �চায়পর গয়ত্য বচা ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� �চায়পর গয়ত্য অেবচা ১ X ১ X ১ শ্�িচার �চায়পর গয়ত্য বচাঁয়ির 
িচারচা ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। এেচািচা ১ শ্�িচার িওিচা ০.৫ শ্�িচার উঁিু বচাঁয়ধর �য়তচা কয়র �চাশ্ি রকয়ি তচার �য়ধ্ গত্য কয়রও িচারচা 
ররচাপণ করচা রচাে। অনুব্যর �চাশ্িয়ত িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ প্শ্ত গয়ত্য  নজব বচা রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ করচা হয়ে েচায়ক। 

১৯৯৯-২০০০ সচায়ল এ. য়ক. রচাহচার (আই.এি.এস./শ্প্শ্ন্সপচাল/শ্িি কনজচারয়িির অি িয়রস্ট, পশ্চি�বঙ্গ) উয়দ্চায়গ তুকশ্রেচা ঝচায়ি 
১০ রহক্টর জশ্�য়ত বচাঁি গচায়ের কচাশ্িং-এর িচারচা ররচাপণ করচা হয়েশ্েল। এেচািচা National Bamboo Mission বচাঁয়ির ৫০ হচাজচার 
কচাশ্ি্যং-এর িচারচা নতশ্র করয়ত সক্� হয়েশ্েল। পচািচাপচাশ্ি িচারয়তর শ্বশ্িন্ন ল্চায়বচায়রিশ্র বচা কৃশ্ষ গয়বষণচাগচায়র শ্িসুকচালিচার পদ্ধশ্তর 
সচাহচায়র্ বচাঁি গচায়ের িচারচাগচাে উৎপন্ন করচা সম্ভব হয়েয়ে। 

পশ্রির্যচা –

জশ্� প্স্তুত করচার স�ে বচা িচারচা ররচাপয়ণর পয়র উব্যর বচা অনুব্যর জশ্�য়ত সচার প্য়েচাগ করয়ল বচাঁয়ির বৃশ্দ্ধ িচাল হে। প্শ্ত একর 
জশ্�য়ত ৩০০-৪০০ রকশ্জ িুন প্য়েচায়গর পচািচাপচাশ্ি উপরুক্ত পশ্র�চায়ণ নচাইয়রেচায়জন ও পিচাশ্সেচা� সচার প্য়েচায়গ বচাঁয়ির স্চাস্্ ও 
উৎপচাদন িচাল হে। 

িীতকচায়ল ও গ্ীষ্মকচায়ল এবং সচার প্য়েচায়গর পর জশ্�য়ত জলয়সয়ির ব্বস্চা করয়ত হে। জয়লর অপিে ররচাধ করচার জন্ Drip 
Irrigation পদ্ধশ্ত ব্বহচার করয়ল তচা লচািজনক হে। য়দখয়ত িচারচা গচায়ের আয়িপচায়ি রচায়ত রকচানও আগচােচা নচা জন্চাে এবং তচার 
সয়ঙ্গ �চাশ্ির আদ্্যতচাও ররন বজচাে েচায়ক। আদ্্যতচা সংরক্য়ণর জন্ খি শ্বশ্েয়ে Mulching-এর ব্বস্চা করচার প্য়েচাজন হে। 

রকচাদচাল শ্দয়ে �চাশ্ি কুশ্পয়ে বচাঁি ঝচায়ির রগচািচা উঁিু কয়র রদওেচার পচািচাপচাশ্ি আগচােচা দ�ন করচা িচাল। বচাঁয়ির ঝচায়ি �চাশ্ি রদওেচার 
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প্য়েচাজন নচা েচাকয়ল আগচােচা দ�য়নর ওষুধ ব্বহচার কয়রও আগচােচা দ�ন করচা ররয়ত পচায়র। 

বচাঁয়ির ঝচািশ্িয়ক সশ্ঠকিচায়ব বি কয়র রতচালচার জন্ শ্নয়ির শ্দয়কর কশ্ঞ্গুশ্ল রকয়ি পশ্রস্চার কয়র রদওেচা জরুশ্র। তচা নচা করয়ল 
পরবত্যীকচায়ল ঝচায়ি ঢুয়ক বচাঁি কচািচা ও বচাঁি রিয়ন রবর করয়ত অসুশ্বধচা হে। 

েচােচারুক্ত স্চায়ন জন্চায়ত িচালবচায়স এ�ন গচাে রর�ন হলুদ, আদচা, কচাঁিচালঙ্কচা ইত্চাশ্দ সচােী িসল শ্হসচায়ব িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। 

কচায়ডে রিচাষক রপচাকচার আক্র�য়ণর পচািচাপচাশ্ি প্চাে সব ধরয়নর বচাঁি গচায়ে সচাধচারণত Fusarium moniliforme,  Intermedium, 
Fusarium equiseti এবং Culms blight ররচাগ রদখচা রচাে। উপরুক্ত েরিচাকনচািক ও কীিনচািক প্য়েচাগ কয়র এইসব ররচাগ 
প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

ররচাপয়ণর ৩-৪ বের পর রেয়ক বচাঁি ঝচাি রেয়ক বচাঁি কচািচা ররয়ত পচায়র। প্শ্ত বের রর বচাঁিগুশ্ল জন্চাে তচা ৩ বচা ৫ বের বেয়সর 
হয়ল তয়বই তচা কচািচার পয়ক্ উপরুক্ত হয়ে ওয়ঠ। 

বচাঁয়ির বচাশ্ি্যক উৎপচাদন সচাধচারণত বচাঁয়ির জচাত ও পশ্রির্যচার উপর শ্নি্যর কয়র। তয়ব প্শ্ত একর জশ্� রেয়ক ৯.৫–১০ বচাঁি উৎপচাদন 
হয়ত পচায়র। ৯ বেয়রর পর রেয়ক প্শ্ত একয়র ১৪.৫ িন পর্যন্ত বচাঁি পচাওেচা সম্ভব।  পশ্রণত একশ্ি বচাঁয়ির ওজন গয়ি ১০ রকশ্জ 
হয়ত পচায়র। 

বচাঁি এ�ন এক িসল রচা এক পুরুয়ষর পশ্রশ্রয়� ঝচায়ির আকচার ধচারণ কয়র এবং পয়রর প্জন্ বংিচানুক্রশ্�কিচায়ব শ্বনচা পশ্রশ্রয়�র 
রসই িসল রিচাগ কয়র ররয়ত পচায়র।  �চানুয়ষর জয়ন্র স�ে রেয়ক �ৃতু্র পর পর্যন্ত বচাঁয়ির ব্বহচার হয়ে েচায়ক। আশ্দকচায়ল শ্িশুর 
জয়ন্র স�ে বচাঁয়ির ধচারচায়লচা েচাল শ্দয়ে তচার নচাশ্ি কচািচার িল শ্েল। �চানুয়ষর �ৃতু্র পর তচার প্চাণহীন রদহ বচাঁয়ির রিৌদচাল বচা খচায়ি 
শুইয়ে শ্মিচায়ন শ্নয়ে রচাওেচা হে। পুরচাণ �য়ত, িগবচান কৃয়ষ্ণর বচাঁশ্ি বচা প্চািীন স�য়ে রলখচার কল� বচাঁি শ্দয়েই নতশ্র হত। 

বচাঁিয়ক গশ্রয়বর শ্িম্বচার বলচা হে। কচারণ বচাসস্চায়নর জন্ গশ্রব �চানুয়ষরচা বচাশ্ি নতশ্রর কচাঠচায়�চা রেয়ক রদওেচাল (দি�চা) সবই বচাঁি 
শ্দয়ে নতশ্র কয়রন। খচাশ্িেচা ও শ্জশ্নসপরি রচাখচার িুপশ্ি, ঝুশ্ি, ি্চাঙশ্র কূয়লচা, ধুকুশ্ন, িচালনচা ইত্চাশ্দ গৃহস্চালীর শ্নত্শ্দয়নর প্য়েচাজনীে 
শ্জশ্নসপরি বচাঁি শ্দয়েই নতশ্র করচা হে। িচায়ষর জশ্�য়ত রবিচা শ্দয়ত রগয়ল বচা ধচান ঝচািবচার আয়গচাি �ই, কৃশ্ষর  র্রিপচাশ্ত নতশ্রয়তও 
বচাঁয়ির ব্বহচার হে। রশ্দও স�স্ত প্কচার বচাঁি একই কচায়জ ব্বহচার করচা রচাে নচা। 

এক কেচাে বচাঁি িচায়ষর প্ধচান উয়দেি্ হল, ঘবচাশ্ি েচািচাও শ্বশ্িন্ন ধরয়নর কচাঠচায়�চা নতশ্র, কচাগজ শ্িয়ল্প �ডে নতশ্রর অন্ত� উপচাদচায়নর 
রজচাগচান, খচায়দ্র জন্ (Bamboo shoot), রবিচা রদওেচার প্য়েচাজয়ন, বচায়েচা-এনচাশ্জ্য প্স্তুত করয়ত, ঘর সচাজচায়নচার রিৌশ্খন সচা�গ্ী, 
শ্বশ্িন্ন হস্ত ও কুশ্ির শ্িল্পজচাত শ্জশ্নস এবং সয়ব্যচাপশ্র প্চাকৃশ্তক িচারসচা�্ রক্চাে ও অন্চান্ পশুপচাশ্খর আশ্রে শ্দয়ত বচা তচায়দর 
খচাদ্দচান করয়ত। এেচািচা গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, বচাঁি গচাে বচাতচায়স প্িুর পশ্র�চায়ণ অশ্সিয়জন েচায়ি এবং কচাব্যন-ডচাই-অসিচাইড গ্চাস 
গ্হণ কয়র। তচাই পশ্রয়বি দূষণ রুখয়ত বচাঁি গচায়ের িূশ্�কচা অসী�। 

বচাঁি উৎপচাদয়ন পৃশ্েবীর �য়ধ্ শ্বেতীে স্চায়ন রয়েয়ে িচারত। প্ে� শ্িন। িচারয়ত বেয়র ৩.২৩ শ্�শ্লেন িয়নর রবশ্ি বচাঁি উৎপন্ন হে। 
বন দিতয়রর শ্হসচাব অনুরচােী, আ�চায়দর রদয়ি ৮.৯৬ শ্�শ্লেন রহক্টর জশ্�য়ত বচাঁয়ির িচাষ হয়ে েচায়ক। রচা স�গ্ বনিূশ্�র ১২.৮% 
িতচাংি জচােগচাে শ্বস্তচাশ্রত হয়েয়ে। িচারয়তর উতির-পূব্যচাঞ্য়লর রচাজ্গুশ্লয়ত ২৮%, �ধ্প্য়দয়ি ২০.৩%, �হচারচায়ষ্ট্র ৯.৯%, ওশ্িিচাে 
৮.৭%, অন্ধ্রপ্য়দয়ি ৭.৪%, কণ্যচািয়ক ৫.৫% এবং বচাশ্ক পশ্র�চাণ বচাঁি রদয়ির অন্রি শ্�শ্লতিচায়ব শ্বসৃ্তত রয়েয়ে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত বচাঁয়ির ১৪ শ্ি গয়ণর ও ১৩৪ শ্ি প্জচাশ্তর বচাঁয়ির উয়লেখ পচাওেচা রচাে। আিচার্্য জগদীিিন্দ্র িচারতীে উশ্দ্দ উদ্চায়নও শ্বশ্িন্ন 
রদি রেয়ক ২৬শ্ি প্জচাশ্তর বচাঁি গচাে শ্নয়ে এয়স শ্বস্তচার করচা হয়েয়ে। রশ্দও �চানুয়ষর শ্বশ্িন্ন প্য়েচাজয়ন রকবল�চারি কয়েকশ্ি প্জচাশ্তর 
বচাঁিই বচাশ্ণশ্জ্ক শ্িশ্তিয়ত ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক। য়রগুশ্ল হল,  Bambusa balcooa (ব্চামু্বসচা ব্চালয়কচােচা),  Bambusa bambos 
(ব্চামু্বসচা ব্চায়ম্বচাস), Bambusa nutans (ব্চামু্বসচা শ্নউি্চান্স), Bambusa pallida (ব্চামু্বসচা প্চাশ্লডচা), Bambusa polymorpha 
(ব্চামু্বসচা পশ্ল�ি্যচা), Bambusa tulda (ব্চামু্বসচা িচাল্চা), Bambusa vulgaris (ব্চামু্বসচা িচালগচাশ্রস), Dendrocalamus asper 
(য়ডন্ডচাক্চালচা�চাস অ্চাস্পচার), Dendrocalamus brandisii (য়ডন্ডচাক্চালচা�চাস ব্র্ররচাশ্ডেশ্স), Dendrocalamus giganteus 
(য়ডন্ডচাক্চালচা�চাস জচাইগ্চাশ্ন্টেচাস), Dendrocalamus stoksii( য়ডন্ডচাক্চালচা�চাস স্টকসী),  Dendrocalamus strictus (য়ডন্ডচাক্চালচা�চাস 
শ্স্টক্টচাস), Melocanna baccifera(  য়�লয়নচাক্চানচা ব্চাশ্সয়িরচা), Ochlandra travancorica (অিল্চান্ডচা রেচায়িনয়কচাশ্রেচা) 
Thyrsostachys oliveri( শ্েরয়সয়চাস্ট্চাশ্িস অশ্লয়িরী)। উপশ্র উক্ত ১৫ শ্ি জচায়তর বচাঁি িচারতবয়ষ্যর শ্বশ্িন্ন প্য়দয়ি ররচাপণ করচা 
হয়ে েচায়ক। প্শ্ত প্কচার বচাঁয়িরই িচায়ষর পদ্ধশ্ত বচা ব্বহচার শ্বশ্িন্ন হয়ে েচায়ক।
তে্সূরি – www.bambooselect.com, http://www.ntfpwestbengal.in/, http://nbm.nic.in/, www.krishisewa.com
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িচা 
পশ্রিে –

িচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত Camellia sinensis, এশ্ি Thiaceae 
রগচারি বচা পশ্রবচায়রর অন্ত্যিুক্ত। 

আ�চায়দর রদয়ি িচা গচায়ের িচাষ এক�চারি আসচায়�ই (Upper 
Assam) হত। পয়র শ্নম্ন আসচায়�র শ্বশ্িন্ন অঞ্য়ল এবং দচাশ্জ্যশ্লং 
িচা-এর িচাষ শুরু হে। শুধু�চারি আসচায়�ই ৩৫শ্ি িচা িচায়ষর রক্রি 
রয়েয়ে। পয়র দশ্ক্ণ িচারয়তর নীলশ্গশ্র পচাহচাি, শ্হ�চালয়ের 

পচাদয়দয়ির তরচাই অঞ্ল সহ শ্হ�চািল প্য়দয়ি ও র�ঘচালয়ের শ্কেু অংয়ি এর িচাষ শুরু হে।

িচা গচাে জন্চায়নচার জন্ �চাঝচাশ্র ধরয়নর আদ্্য ও উষ্ণ জলবচােুর দরকচার। এই আবহচাওেচাে িচা গচাে িচালিচায়ব রবয়ি ওয়ঠ। জলবচােুর 
প্িচাব অনুরচােী, িচা-এর িলন ও  গুণগত �চান শ্নি্যর কয়র। িচা িচায়ষর জন্ নূ্নত� ২০-৩৩ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা উপরুক্ত। 
তয়ব ১০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়স শ্নয়ির তচাপ�চারিচা িচা িচায়ষর ক্শ্ত কয়র। সচারচা বেয়র ধয়র ১৫০৩০০ রসশ্� িচাল বৃশ্ষ্টপচাত িচা িচায়ষর জন্ 
প্য়েচাজন। িচা গচাে েচােচাচ্ছন্ন জচােগচা িচালবচায়স এবং বি গচায়ের েচােচাে রখন এই গচাে ররচাপণ করচা হে, তখন িচা গচায়ের বৃশ্দ্ধ খুব 
িচাল হে।

িচাল শ্নকচািীরুক্ত ও গিীর, িঙু্গর রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত িচা গচাে িচাল জন্চাে। কখনও িচাষ হেশ্ন এ�ন বয়নর �চাশ্ি, রচা জীবচাশ্ম ও রলচাহচাপূণ্য 
রসই ধরয়নর �চাশ্ি িচা িচায়ষর পয়ক্ সয়িয়ে উপয়রচাগী। �ূল �চাশ্িয়ত পিচাি ও িসিরচাস রবশ্ি পশ্র�চায়ণ েচাকচাে  দচাশ্জ্যশ্লয়ঙর িচা-এ 
শ্বয়িষ গন্ নতশ্র হে। �চাশ্িয়ত অম্ল ও ক্চায়রর �চারিচা অবি্ই ৪.৫-৫.৫PH -এর �য়ধ্ েচাকচা দরকচার।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

নচাস্যচারীয়ত িচা বীজ অঙু্কয়রচাদগয়�র ঘশ্িয়ে িচা গচায়ের িচারচা নতশ্র প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। িচা গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর প্শ্ক্রেচাশ্ি রবি 
সংয়বদনিীল। িচালিচায়ব পশ্রকল্পনচা ও সশ্ঠক রদখিচায়লর প্য়েচাজন দরকচার হে।  সচাধচারণত নচাস্যচারী রেয়ক ক�পয়ক্ ১২শ্ি পূণ্যবেষ্ 
পচাতচা এবং রপনশ্সল (০.৫ রসশ্� ঘনত্ব) সয়�ত ৪০-৬০ রসশ্� লম্বচা সুস্-সয়তজ িচারচা  ররচাপয়ণর জন্ রনওেচা হে। ৯ -১২ �চাস 
বেয়সর িচারচাগচােগুশ্ল এই ধরয়নর িচাশ্হদচা পূরণ করয়ত সক্�। শ্নম্ন�চায়নর গচাে অবি্ই বচাশ্তল করচা উশ্িত। নচাস্যচারী রেয়ক িচারচা 
রতচালচার আয়গ তচায়দরয়ক একিচানচা সূয়র্যর আয়লচাে িক্ত কয়র শ্নয়ত হে। 

এরপর সশ্ঠকিচায়ব রতচালচা িচারচা �চাশ্ি স�চান করচার পর তচািচাতচাশ্ি বচাগচায়ন ররচাপণ করয়ত হে। সচাধচারণত এশ্প্ল–জুন এবং রসয়টেম্বর-
অয়ক্টচাবর অেবচা  রসয়টেম্বর–অয়ক্টচাবর এবং  নয়িম্বর- শ্ডয়সম্বর জশ্�য়ত রসি শ্দয়ে গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। অশ্তশ্রক্ত 
বৃশ্ষ্টর স�ে কখনই িচা-এর িচারচা ররচাপণ করয়ত রনই।

ররচাপণ রেচারে হয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে ও তচািচাতচাশ্ি সমূ্পণ্য কঁুশ্ি পচাওেচা রচাে। অন্শ্দয়ক ররচাপয়ণর স�ে সচা�চান্ িুল হয়ল গচায়ের 
�ৃতু্র হচার খুব রবশ্ি হে বচা গচায়ের শ্িরস্চােী ক্শ্ত হয়ে রচাে। 

দু’ধরয়নর পদ্ধশ্তয়ত বচাগচায়ন িচা গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। শ্পি পদ্ধশ্ত এবং ররেঞ্ পদ্ধশ্ত।

শ্পি পদ্ধশ্তয়ত খুব একিচা অসুশ্বধচা েচািচাই প্য়ত্কিচা আলচাদচা আলচাদচা সশ্ঠক �চায়পর শ্পি খনন করচার জন্  গচায়ের �য়ধ্ অয়নকিচা 
জচােগচা িচাঁকচা রচাখয়ত হে। শ্পিগুশ্ল অবি্ই প্চাে ৪৫ রসশ্� িওিচা ও ৪৫ রসশ্� গিীর, য়গচালচাকৃশ্ত এবং রসচাজচা রদওেচালরুক্ত হয়ত 
হে। য়েচাি শ্পি �ূয়লর বৃশ্দ্ধ হয়ত রদে নচা এবং কচায়ডেরও বৃশ্দ্ধ ঘিচাে নচা। য়খচাঁিচা �চাশ্িয়ত খুব িচাল কয়র পিচায়নচা ৪-৫ রকশ্জ রগচাবর  
অেবচা ১৫০ -২০০ রকশ্জ পিচায়নচা অয়েল রকক িচাল কয়র শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হয়ব। য়রচাপয়ণর স�ে এক�চারি ৩০ গ্চা� রক িসয়িি ও 
৩০ গ্চা� এস.এস.শ্প েচািচা অন্ রকচানও সচার ব্বহচার করচা রচায়ব নচা। 

ররেঞ্ পদ্ধশ্ত িচারী �চাশ্িয়ত খুব ক� জচােগচা িচাঁক ররয়খ করচা হে। সচাশ্র বরচাবর ৩০ রসশ্� িওিচা ও ৪৫ রসশ্� গিীর নচাশ্ল কচািয়ত 
হে। য়খচাঁিচা �চাশ্িয়ক শ্পয়ির �তন কয়র নতশ্র কয়র ররেঞ্-এ শ্�শ্িয়ে সরচাসশ্র িচারচাগচাে ররচাপণ করয়ত হে।

এেচািচা নচাস্যচারী েয়ক িচারচাগচাে তুয়ল ররচাপয়ণর আরও দুশ্ি পদ্ধশ্ত আয়ে। য়িশ্ি পদ্ধশ্ত এবং স্টচাম্প পদ্ধশ্ত। য়িশ্ি পদ্ধশ্তয়ত নচাস্যচারী 
রেয়ক িচারচাগচাে রতচালচার স�ে �ূলয়ক একইরক� ররয়খ রদওেচা সম্ভব হে। পশ্লশ্েন প্চায়কয়ি িচারচা নতশ্র করয়ল এ�নিচা করচা খুব 
সহজ। এয়ক্য়রি �ূয়লর ক্শ্ত ররচাধ করচা রচাে এবং রবঁয়ি েচাকচা িচারচা সংখ্চাও রবশ্ি হে। পশ্লশ্েনয়ক লম্বচালশ্ম্বিচায়ব শ্িয়র সচাবধচায়ন 
সশ্রয়ে রিয়ল �চাশ্ি সয়�ত িচারচাগুশ্ল (রিশ্ি) সংগ্হ করচা হে। এরপর রিশ্িগুশ্ল শ্নশ্দ্যষ্ট শ্পয়ি ররচাপয়ণর আয়গ শ্নয়ি ৩০ গ্চা� রক 
িসয়িি শ্দয়ত হয়ব এবং শ্পিশ্ি রয়েষ্ট পশ্র�চায়ণ �চাশ্ি শ্দয়ে রঠয়স শ্দয়ত হয়ব। রচায়ত জ�চা জয়ল িচারচাশ্ি ডুয়ব নচা রচাে। প্চাে ৫ রসশ্� 
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গিীয়র ৩০ গ্চা� এস.এস.শ্প. য়িশ্ির িচারধচায়র শ্দয়ত হয়ব এবং শ্পিশ্িয়ত গচায়ের 
গলচা পর্যন্ত �চাশ্ি শ্দয়ে পূণ্য করয়ত হয়ব। পরবত্যীকচায়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ও এই 
একই পদ্ধশ্তয়ত �চাশ্ি রঠয়স শ্দয়ত হে। রশ্দও স্টচাম্প পদ্ধশ্তয়ত নচাস্যচারীর রবড 
রেয়ক �ূয়লর িচারপচায়ির �চাশ্ি েচািচাই িচারচাশ্িয়ক তুয়ল রনওেচা হে। গচায়ের গলচার 
কচাে রেয়ক ১৫–২০ রসশ্� কচায়ডের অংি রকয়ি রনওেচা হে এবং তচা শ্পয়ি বসচায়নচার 
আয়গ কচায়ডের অশ্তশ্রক্ত অংি রেঁয়ি রদওেচা হে। তয়ব রিশ্ি পদ্ধশ্তর তুলনচাে এই 
পদ্ধশ্তয়ত িচারচার রবঁয়ি েচাকচার হচার অয়নক ক�।

বচাগচায়ন িচা গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর স�ে দুশ্ি সচাশ্রর �য়ধ্ ১০৫–১১০ রসশ্� দূরত্ব 
বজচাে রচাখয়ত হে। আর িচারচা রেয়ক িচারচার দূরত্ব ৬০-৭৫ রসশ্� েচাকচা প্য়েচাজন। 
এিচায়ব িচাষ করয়ল প্শ্ত রহক্টয়র প্চাে ১৪-১৬ হচাজচার িচারচার (পচাহচািী এলচাকচার 
রক্য়রি প্চাে ১৭ হচাজচার) প্য়েচাজন হে। প্শ্ত সচাশ্রয়ত একশ্ি বচা দুশ্ি লচাইয়ন িচারচা 
ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র।

পশ্রির্যচা –

ররখচায়ন আয়গ রেয়কই বি েচােদচানকচারী গচাে রয়েয়ে এ�ন পশ্রষ্চার পচাহচায়ির ঢচায়ল 
সচাধচারণত িচা বচাগচান নতশ্রর উপরুক্ত। উতির-পূব্য িচারয়ত িচা িচায়ষর রক্য়রি শ্প্ঙ্কলচার 
রসি খুব রবশ্ি ব্বহৃত হে। শুধু�চারি িচা বচাগচায়নর (Seed bari) রক্য়রি শ্ড্প রসি 
হয়ে েচায়ক।  

িচা িচায়ষ বচাগচায়ন সচার শ্হসচায়ব শ্বশ্িন্ন নজব ও রচাসচােশ্নক সচার ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। সচার শ্হসচায়ব প্চােিই অয়েল রকক  ব্বহৃত 
হে। এেচািচাও উপরুক্ত নচাইয়রেচায়জন রুক্ত সচার রর�ন, অ্চায়�চাশ্নেচা� সচালয়িি প্য়েচাগ করচা দরকচার।

িচা বচাগচায়ন শ্নেশ্�ত শ্নিচানী রদওেচা ও আগচােচা পশ্রষ্চার করচা হে, রচায়ত রকচানও বচাধচা েচািচাই িচা-য়ঝচাপ রবয়ি ওয়ঠ। 

িচা িচায়ষ ডচাল েচাঁিচাই একশ্ি গুরুত্বপূণ্য কজচাে।এরিয়ল িচায়ের রঝচাপয়ক ১ শ্�িচার লম্বচা ও প্চাে ১ শ্�িচার ব্চাসচায়ধ্যর কয়র বি করচা 
রচাে। তয়ব িচায়ের রক্য়রি ডচাল েচাঁিচাইয়ের �ূল উয়দেি্ হল, রচায়ত আরও রবশ্ি রবশ্ি কয়র নর� পচাতচাসহ নতুন ডচালপচালচা পচাওেচা  
এবং সহয়জ �চাশ্ি রেয়ক িচা পচাতচা রতচালচা।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

সচারচা পৃশ্েবীয়ত িচা-এর কী ব্বহচার বচা এর অে্যতনশ্তক গুরুত্ব কতিচা, তচা আর বলচার অয়পক্চা রচায়খ নচা। জনশ্প্ে গর� পচানীে শ্হসচায়ব 
িচা-এর রকচানও শ্বকল্প রনই। 

িচা গচাে রেয়ক িচা পচাতচা রতচালচার জন্ পশ্রশ্র�ী, �য়নচায়রচাগী ও দক্ শ্রশ্�য়কর প্য়েচাজন হে। তচাই এই কচায়জ সস্তচাে অদক্ শ্রশ্�ক 
শ্নয়েচাগ করয়ল িসল নষ্ট হওেচার আিঙ্কচা েচায়ক। 

িচা শুধু�চারি একশ্ি উদেীপক পচানীে নে। আ�চায়দর স্চায়স্্র পয়ক্ও িচা খুব উপকচারী। িচা-এর �য়ধ্ প্িুর পশ্র�চায়ন অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট 
রয়েয়ে। কশ্ির তুলনচাে িচা-এ ক্চাশ্িয়নর পশ্র�চাণ ক� েচায়ক। িচা হচাি্য অ্চাি্চাক বচা রস্ট্রচায়কর আিঙ্কচায়ক ক�চাে। �চানুয়ষর স্চািচাশ্বক 
ররচাগপ্শ্তয়রচাধ ক্�তচায়ক বচািচায়তও সচাহচার্ কয়র িচা। ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধও িচা-এর িূশ্�কচা রয়েয়ে বয়ল জচানচা রচাে।

তে্সূরি – www.agrifarming.in   
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কশ্ি
পশ্রিে –

কশ্ির শ্বজ্চানসম্ত নচা� Coffea arabica ও Coffea robusta, এশ্ি 
Rubiaceae রগচায়রির অন্তিূ্যক্ত। 

কশ্ি একপ্কচার িুয়লর গচাে এবং এই গচােশ্ি িচাষ করচা হে তচার বীয়জর 
জন্ রচা “কশ্ি বীনস” নচায়� বহুল পশ্রশ্িত। শ্বশ্িন্ন কশ্িজচাত দ্ব্ ও 
পচানীে কশ্ি গচাে রেয়ক প্চাপ্ত এই দচানচা বচা বীজ রেয়কই নতশ্র করচা হে। 
পশ্রণত অবস্চাে এই গচােশ্ি খুব একিচা বি হে নচা। 

কশ্ি গচাে �ূলত এশ্িেচা এবং দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির গ্ীষ্ম�ডেলীে 
অঞ্য়ল রদখচা রচাে। িচারয়ত ১৯৩৬ সচায়ল কণ্যচািয়কর শ্ি�চাঙ্গলুয়রর শ্নকিবত্যী 
অঞ্য়ল এই গচাে প্ে� রদখচা রচাে। কশ্ি অন্ত� একশ্ি জনশ্প্ে পণ্ 
এবং শ্বশ্ অে্যনীশ্তয়ত এক প্ধচান িূশ্�কচা পচালন কয়র। কশ্ি উৎপচাদয়নর 
শ্নশ্রয়খ সচারচা শ্বয়শ্র ব্রচাশ্জয়লর স্চান সব্যপ্ে�। বচাশ্ণশ্জ্ক শ্দক রেয়ক, 
শ্বশ্ব্চাপী বহু রদি স�গ্ পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি কশ্ি রিতচাশ্ন কয়র। সচারচা 
শ্বশ্জুয়ি শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর কশ্ির িচাষ রদখচা রচাে। তয়ব শ্বয়শ্র ৮০% 
উৎপচাদন হে Coffea arabica বচাশ্ক ২০% হল Coffea robusta (এই 

ধরয়নর কশ্ি উৎপচাদন হে Coffea canephora প্জচাশ্তর গচাে রেয়ক)।

পৃশ্েবীয়ত প্ে� ১০শ্ি কশ্ি উৎপচাদনকচারী রদি হল, ব্রচাশ্জল, শ্িয়েতনচা�, কলশ্ম্বেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, ইশ্েওশ্পেচা, িচারত, হডুেরচাস, 
উগচাডেচা, য়�শ্সিয়কচা ও গুেচায়ত�চালচা।  িচারয়ত প্ধচান প্ধচান কশ্ি উৎপচাদনকচারী রচাজ্গুশ্ল হল,  কণ্যচািক, য়করচালচা, তচাশ্�লনচািু, অন্ধ্রপ্য়দি 
ও ওশ্িিচা। 

কশ্ি গচায়ের িল রিরী িয়লর ন্চাে রদখয়ত হে এবং রবগুণী বচা লচাল বয়ণ্যর হে রচার শ্িতর কশ্ির বীজ েচায়ক। কশ্ির এই বীজশ্িয়ক 
কশ্ি বীন বয়ল। কশ্ি গচাে বৃক্ বচা গুল্ম প্জচাশ্তর হে এবং এর সব্যচাশ্ধক উচ্চতচা ১২ িুি পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কশ্িগচায়ের িুয়ল এক 
ি�ৎকচার সুবচাস েচায়ক এবং সচাধচারণত সচাদচা রয়ঙর হে। একবচার কশ্ি বচাগচান স্চাপন করয়ল তচা রেয়ক ৫৫-৬০ বের পর্যন্ত িসল 
পচাওেচা রচাে। বপয়নর সচাধচারণত ৩-৪ বের পর রেয়ক কশ্ির বীজ উৎপচাদন শুরু হে (শ্বয়িষতঃCoffea arabica প্জচাশ্তর রক্য়রি)। 
কশ্ি গচাে বচাশ্ির রপেয়নর উয়ঠচায়ন এ�নশ্ক িয়বও করচা ররয়ত পচায়র। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কশ্ি িচাষ একশ্ি ি�ৎকচার ব্বসচা এবং 
সুসংহতিচায়ব কশ্ি িচাষ করয়ল িচাল লচাি পচাওেচা সম্ভব। 

কশ্ি গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ আবহচাওেচা প্ধচান িূশ্�কচা পচালন কয়র। Coffea arabica প্জচাশ্ত স�ুদ্পৃয়ষ্র ৯০০-১৬০০ শ্�িচার উচ্চতচাে 
িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব এর রেয়ক ক� উচ্চতচাে ও এই প্জচাশ্তর িচাষ িচাল হয়ত পচায়র। অশ্ধক উচ্চতচাে কশ্ি  িচায়ষর প্ধচান 
অসুশ্বধচা হল শ্বলশ্ম্বত পশ্রপূণ্যতচা প্চাশ্প্ত এবং িসল কুেচািচা, শ্িশ্ির ও অশ্ধক বচােুপ্বচাহজশ্নত কচারয়ণ ক্শ্তগ্স্ত হয়ত পচায়র। বচাশ্ষ্যক 
স�পশ্র�চাণ ২২00-২৩০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত কশ্ি িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। উচ্চ বৃশ্ষ্টপচাত এই িসয়লর জন্ অত্ন্ত ক্শ্তকচারক এবং 
এরিয়ল কশ্ি গচায়ের পচাতচা পিচা ও েরিচাকঘশ্িত ররচাগ রদখচা রচাে। গচায়ের িচাল শ্বকচাি এবং িলনপ্চাশ্প্তর জন্ আদি্য তচাপ�চারিচা হল 
১০-২৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। উচ্চ তচাপ�চারিচারুক্ত অঞ্য়ল কশ্ির বীজতলচা েচােচারুক্ত স্চায়ন করচা প্য়েচাজন।

শ্বশ্িন্ন প্কচার �চাশ্িয়ত কশ্ির িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। রশ্দও পচাহচায়ির ঢচাল বচা স�তল িূশ্�র অকশ্ষ্যত হচালকচা রদচাঁেচাি �চাশ্ির সয়ঙ্গ 
নজবসচার শ্�শ্রণ করচা হয়ল তচা কশ্ি িচায়ষর পয়ক্ আদি্য। �চাশ্ি এবং জয়লর িচারসচা�্ সব্যদচা শ্বয়বিনচাে রচাখয়ত হয়ব। কচারণ এই 
িচারসচা�্ কশ্ি িচায়ষ গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা পচালন কয়র। য়রসব িচাষীরচা বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কশ্ি িচাষ কয়রন তচায়দর অবি্ই �চাশ্ি পরীক্চা 
কয়র শ্নয়ত হয়ব। কশ্ি বচাগচান শুরু করচার আয়গ িচায়ষর জশ্�য়ত �চাশ্ির পুশ্ষ্টর ঘচািশ্ত েচাকয়ল তচা সমূ্পরক পদচাে্য শ্দয়ে পূরণ কয়র 
শ্নয়ত হয়ব। উচ্চ িলন এবং উচ্চ গুণগত �চান সম্পন্ন িসল উৎপচাদয়নর জন্ �চাশ্ির PH অবি্ই ৫.০–৬.০ এর �য়ধ্ হয়ত হয়ব।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

কশ্ি গচায়ের প্সচারণ বীজ এবং কচাশ্িং-গ্চািশ্িং বেচারচা হে। কশ্ি উৎপচাদয়ন সুস্ এবং পশ্রণত বীজ শ্নব্যচািন অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। বীজ 
বচােচাইয়ের স�ে অবি্ই রখেচাল রচাখয়ত হয়ব বীজ ররন িচারী, প্িস্ত এবং রনৌকচা আকৃশ্তর হে। হচায়তর �চাধ্য়� বীজ রেয়ক রখচাসচা 
েচাশ্িয়ে রিলয়ত হয়ব এবং েচাই শ্দয়ে ঘয়ষ ঘয়ষ বীয়জর আঠচায়লচা অংি তুয়ল রিলয়ত হয়ব। এরপর কশ্ি বীজ েচােচারুক্ত স্চায়ন শুশ্কয়ে 
শ্নয়ত হয়ব। সচাধচারণত এক রহক্টর জশ্�য়ত ৪০০০-৫০০০শ্ি কশ্ি বীজ প্য়েচাজন হে। বপন করচা দুশ্ি কশ্ি বীয়জর �য়ধ্ ক�পয়ক্ 
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২.৫ রসশ্� দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হয়ব। বপন করচা বীজ রেয়ক বীজতলচাে বচা 
নচাস্যচারীয়ত �চাদচার রবয়ড বীজ অঙু্কশ্রত হয়ত প্চাে ৩০-৪০ শ্দন স�ে লচায়গ। 
পরবত্যী পর্যচাে অঙু্কশ্রত কশ্ি িচারচাগুশ্ল পশ্লশ্েন প্চায়কয়ি বচা নচাস্যচারী রবয়ডর 
�য়ধ্ ২৫ রসশ্� দূরয়ত্ব প্শ্তস্চাশ্পত করচা উশ্িত।

Coffea arabica প্জচাশ্তর গচােগুশ্ল স্পরচাগয়রচাগ পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� বংিশ্বস্তচার 
কয়র এবং সচাধচারণত এই প্জচাশ্তর গচােগুশ্ল এইিচায়বই খচাঁশ্ি িচারচা সৃশ্ষ্ট কয়র। 
বীজ বপয়নর স�ে অ্চায়জচাশ্স্পশ্রলচা� এবং িসয়িচাব্চাকয়িশ্রেচা� বেচারচা বীজ 
পশ্রয়িচাধন করচা হে।

কচাশ্িং-গ্চািশ্িং পদ্ধশ্তয়ত সব্যদচা ররচাগ�ুক্ত এবং অশ্ধক িলনিীল ডচালগুশ্ল কল� 
প্স্তুশ্তর জন্ ব্বহচার করচা উশ্িত। �য়ন রচাখচা দরকচার রর, কচাশ্িংগুশ্ল সংগ্হ 
করয়ত ররচাগ�ুক্ত এবং পচাতচা পিচা ররচাগ প্শ্তয়রচাধসম্পন্ন গচায়ের ডচালয়ক রবয়ে 
রনওেচা হে।

উন্নত�চায়নর কশ্ি বচাগচান প্স্তুশ্তর জন্, িচায়ষর জশ্� খুব িচালিচায়ব ৪-৫বচার িচাষ শ্দয়ে �চাশ্ি খুব িচাল কয়র ঝুরঝুয়র কয়র রিলয়ত 
হয়ব। �চাশ্ি প্স্তুশ্তর স�ে �চাশ্িয়ত েচাকচা পচাের, আবজ্যনচা এবং পূব্যবত্যী িসয়লর আগচােচা সব পশ্রস্চার কয়র রিলয়ত হে। য়রসব 
িচাষীরচা বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব কশ্ির িচাষ করয়ব তচারচা ররন অবি্ই �চাশ্ির উব্যরতচা এবং উপরুক্ততচা পরীক্চা কয়র রনন। �চাশ্ি পরীক্চার 
শ্িশ্তিয়ত রশ্দ রকচানও রক� সমূ্পরক শ্নউশ্রেয়েন্ট বচা �চাইয়ক্রচা-শ্নউশ্রেয়েন্ট িচায়ষর জশ্�য়ত প্য়েচাগ করচার প্য়েচাজন হে তচাহয়ল তচা িচারচা 
ররচাপণ করচার আয়গই তচা জশ্�য়ত প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। িচায়ষর জশ্�য়ত িসিরচাস ও িুয়নর �য়তচা সচার প্য়েচায়গর রক্য়রি জশ্�য়ত িচাষ 
রদওেচার স�েিচায়ক রবয়ে শ্নয়ত হয়ব এবং এই সচাররুক্ত জশ্�য়ত িচারচা বপন করচা উশ্িত।

দুশ্ি িচারচা ররচাপয়ণর অন্ত্যবত্যী দূরত্ব সচাধচারণত শ্নি্যর কয়র িচায়ষর জশ্�র উব্যরতচা এবং অঞ্য়লর িূ-সংস্চানগত অবস্চার উপর। তয়ব 
সচাধচারণত Coffea arabica প্জচাশ্তর িচারচা জশ্�য়ত ররচাপণ করচার স�ে দুশ্ি িচারচার অন্ত্যবত্যী দূরত্ব েচায়ক ২ X ৩ শ্�িচার এবং 
Coffea robusta রক্য়রি এই দূরত্ব হে সচাধচারণত ৩  X  ৩ শ্�িচার জশ্�য়ত িচারচা ররচাপণ করচার স�ে রখেচাল রচাখয়ত হয়ব িচারচাগুশ্ল 
ররন পূব্য-পশ্চি� অশ্ি�ূয়খ রসচাজচাসুশ্জ সচাশ্র কয়র বসচায়নচা হে। 

কশ্ি িচারচা সচাধচারণত বসন্তকচায়ল বচা বষ্যচার শ্ঠক আয়গ িচায়ষর জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে কচারণ িচাল কশ্ি গচায়ের উপরুক্ত বৃশ্দ্ধর জন্ 
প্য়েচাজন ঠচাডেচা আবহচাওেচা এবং আদ্্যতচারুক্ত �ৃশ্তিকচা। উন্নত�চায়নর কশ্ি িচারচা উৎপচাদয়নর জন্ িচায়ষর জশ্�য়ত দুশ্ি সচাশ্রর �য়ধ্ দূরত্ব 
রচাখচা উশ্িত ১৫–২০ রসশ্� এবং প্শ্ত সচাশ্রয়ত দুশ্ি বীয়জর অন্ত্যগত দূরত্ব ক�পয়ক্ ৩-৫ রসশ্� েচাকয়ত হয়ব ও বীজগুশ্ল �চাশ্ির 
শ্িতর ০.৫–১ রসশ্� গিীয়র বপন করয়ত হয়ব।  

পশ্রির্যচা –

�চাশ্ির প্কৃশ্ত, �চাশ্ির আদ্্যতচা, গচায়ের বেস এবং আবহচাওেচার উপর শ্নি্যর কয়র রসি রদওেচা হে। পশ্রশ্স্শ্ত অনুরচােী শ্বশ্িন্ন ধরয়নর 
রসি ব্বস্চা অবলম্বন করচা হে রর�ন, শ্ড্প ইশ্রয়গিন, শ্প্ংকলচার ইশ্রয়গিন, �চাইয়ক্রচা রজি এবং রবশ্সন ইশ্রয়গিন। তয়ব শ্ড্প 
ইশ্রয়গিন পদ্ধশ্ত হল সয়ব্যচাতি� রসি পদ্ধশ্ত রচার �চাধ্য়� জল এবং সচায়রর উপরুক্ত ব্বহচার হে। এই রসি পদ্ধশ্তয়ত কশ্ি গচায়ের 
আগচােচা শ্নে্রিণও হে। �ূল জশ্�য়ত িচারচা বপন করচার আয়গ প্শ্ত গচাে শ্পেু ৫০–৫৫ শ্�শ্লশ্�িচার জল শ্দয়ত হয়ব এবং বপন করচার 
পয়র ৮–১০ শ্দন অন্তর অন্তর এ�নিচায়ব রসি শ্দয়ত হয়ব, রচায়ত প্শ্ত গচাে ক�পয়ক্ ২৫ শ্�শ্লশ্�িচার কয়র জল পচাে। লক্্ রচাখয়ত 
হয়ব রচায়ত জশ্�র �চাশ্ি আদ্্য েচায়ক। তয়ব �চাশ্ি ররন অশ্তশ্রক্ত আদ্্যতচাসম্পন্ন নচা হয়ে রচাে। কচারণ অশ্তশ্রক্ত জল প্য়েচায়গ গচায়ে ধ্বসচা 
এবং েরিচাকজশ্নত ররচাগ লচাগয়ত পচায়র। কশ্ি িচায়ষর রক্য়রি রসয়ির �ূল শ্নে� হল গ্ীষ্মকচায়ল সপ্তচায়হ ২বচার রসি রদওেচা উশ্িত এবং 
িীতকচাল বচা অন্চান্ স�য়ে সপ্তচায়হ একবচার রসি রদওেচা প্য়েচাজন।

িচারচা ররচাপয়ণর পর প্ে� রসয়টেম্বর �চায়স জশ্� রেয়ক আগচােচা তুয়ল রিয়ল শ্দয়ত হয়ব। পরবত্যী ধচায়প নয়িম্বর, য়িব্রুেচাশ্র এবং �চাি্য 
�চায়স পুনরচাে একই পদ্ধশ্তয়ত আগচােচা শ্নে্রিণ করয়ত হয়ব। আগচােচা শ্নে্রিণ িচারচা ররচাপণ করচার পর প্ে�  কয়েক বের করয়ত 
হে। ঘচাস শ্নে্রিণ করচার জন্ ডচালচাপয়নর �য়তচা শ্কেু রচাসচােশ্নক আগচােচা শ্নে্রিক ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। িওিচা পচাতচা সম্পন্ন 
আগচােচা শ্নে্রিণ করচার জন্ অ্চাশ্�য়নচা লবণ ২, ৪-শ্ড ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। 

শুকয়নচা, �ৃতপ্চাে এবং অস্চাস্্কর ডচালগুশ্লয়ক রেঁয়ি শ্দয়ত হে। ৪ বেয়র একবচার এই েচাঁিচাই অশ্ত আবি্ক। কচারণ এর �চাধ্য়�ই 
গচােগুশ্ল উতি� আকৃশ্ত ধচারণ কয়র এবং অপ্য়েচাজনীে ডচালপচালচাগুশ্ল শ্নে্রিণ করচা রচাে। �য়ন রচাখয়ত হয়ব এবং শ্নশ্চিত করয়ত হয়ব, 
িসল রতচালচা হয়ে রগয়লই েচাঁিচাই পদ্ধশ্ত সম্পন্ন করয়ত হয়ব।   

�চালশ্িং-এর �চাধ্য়�ও আগচােচা শ্নে্রিণ করচা ররয়ত পচায়র। �চাশ্ির আদ্্যতচা রক্চা করয়ত ও �চাশ্ির ক্েয়রচাধ করয়ত সহচােতচা কয়র এই 
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ব্বস্চা। �চালশ্িং �চাশ্িয়ক স�ৃদ্ধ কয়র, �চাশ্ির অশ্তশ্রক্ত তচাপ�চারিচায়ক শ্নে্রিণ 
কয়র এবং জশ্�য়ক উন্নত কয়র। য়বশ্িরিচাগ স�য়ে রর সব বস্তুগুশ্ল �চালশ্িং-এর 
জন্ ব্বহচার হে রসগুশ্ল িচাল নজবসচায়র পশ্রবশ্ত্যত হয়ে রচাে।  

প্খর সূর্যচায়লচাকসম্পন্ন অঞ্য়ল কশ্ি গচায়ের জন্ পচাশ্শ্্যক আচ্ছচাদয়নর প্য়েচাজন 
দরকচার। তচাই এই রক্য়রি �ূল িচায়ষর জশ্�য়ত শ্বশ্িন্ন ধরয়নর েচােচাপ্দচানকচারী 
গচাে রর�ন, শ্সলিচার ওক, শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা, অ্চালশ্বশ্জ প্িৃশ্ত গচােগুশ্ল কশ্ি গচায়ের 
েচােচাপ্দচায়নর জন্ লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র।

বেয়রর শ্বশ্িন্ন স�য়ে কশ্ি গচায়ের বেস অনুরচােী শ্বশ্িন্ন অনুপচায়ত NPK সচার 
প্য়েচাগ করচা হে। তয়ব Coffea arabica ও Coffea robusta, এই দুই 
জচায়তর কচাশ্ি গচায়ে এই সচার প্য়েচায়গর পশ্র�চাণ আলচাদচা আলচাদচা হে। 

কশ্ি গচায়ের প্ধচানত কশ্ি রবশ্র �ে, শ্�শ্লবচাগ, সচাদচা বয়ণ্যর কচাডেশ্েদ্কচারী 
রপচাকচা, শ্লি �চাইনচার ও  অ্চায়ন্টিশ্সেচা শ্স্টঙ্ক রপচাকচা রদখচা রচাে এবং গচায়ের 
প্ধচান ররচাগগুশ্ল হল, রে্ররচাশ্কও�চাইয়কচাশ্সস উইল্, কশ্ি রবরী ররচাগ, আয়�শ্রকচান পচাতচা রেচাপ ররচাগ, য়রচায়জশ্লেশ্নেচা বুয়নচায়ডস, আশ্�্যলেচাশ্রেচা 
শ্�শ্ল ও গচায়ের শ্িকি পিচা ররচাগ। 

রিৌয়গচাশ্লক অবস্চার পশ্রয়প্শ্ক্য়ত স্চানীে হশ্ি্যকচালিচার দিতয়রর সয়ঙ্গ ররচাগচায়রচাগ ররয়খ এই ররচাগ ও রপচাকচা দ�য়নর পদ্ধশ্ত রজয়ন 
শ্নয়ল িচাল হে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

্চাই শ্পশ্কং পদ্ধশ্তয়ত অয়ক্টচাবচার–নয়িম্বর �চায়স পচাকচা িলগুশ্ল রতচালচা হে। সচাধচারণত রেচাি িচাষীরচা এ�নিচা কয়রন। তয়ব শ্ডয়সম্বর 
�চায়স পশ্রণত ও পশ্রপক্ কশ্ি বীনসগুশ্ল র�ইন শ্পশ্কং পদ্ধশ্তয়ত রতচালচা হে। এশ্িই িসল রতচালচার আদি্য পদ্ধশ্ত। শ্স্ট্রশ্পং এই 
পদ্ধশ্তয়ত কচাঁিচা ও পচাকচা সব িলগুশ্ল তুয়ল রনওেচা হে। এেচািচা িসল রতচালচার স�ে রর িলগুশ্ল �চাশ্িয়ত পয়ি রচাে রসগুশ্লয়ক 
শ্ক্শ্নংস পদ্ধশ্তয়ত সংগ্হ করচা। 

কশ্ি িচারচা ররচাপণ করচার ক�পয়ক্ ৩ বের পর রেয়ক উৎপচাদন শ্দয়ত শুরু কয়র। সুস্ এবং সয়ব্যচাতি� �চায়নর িসল উৎপচাদন হে 
পঞ্� বের রেয়ক। কশ্ি িচায়ষ সব রেয়ক িচাল শ্দক হল ৫০–৫৫ বের পর্যন্ত একশ্ি কশ্ি বচাগচান রেয়ক উৎপচাদন পচাওেচা রচাে।   

উৎপচাদন শ্বশ্িন্ন শ্বষে রর�ন, �চাশ্ির প্কৃশ্ত, জলবচােু ও আবহচাওেচা, য়সি, বৃশ্ষ্টপচাত প্িৃশ্ত নচানচা শ্বষয়ের উপর শ্নি্যর কয়র। তয়ব 
আদি্য এবং অনুকূল পশ্রয়বয়ি রহক্টর প্শ্ত ৪০০-৭০০ রকশ্জ Coffea arabica এবং ৩৫০-৭০০ রকশ্জ পর্যন্ত Coffea robusta 
উৎপচাদন সম্ভব। 

সচারচা পৃশ্েবীয়ত জনশ্প্ে পচানীে শ্হসচায়ব কশ্ির পশ্রশ্িশ্ত। কশ্ির উপকচাশ্রতচাও অসী�। �চানশ্সক িচাপ ও হয়তচাদ্� দূরীকরয়ণ কশ্ি 
পচান এক উয়লে্খয়রচাগ্ িূশ্�কচা পচালন কয়র। কশ্ি প্চাকৃশ্তক অ্চাশ্ন্ট–অশ্সিয়ডয়ন্টর উৎকৃষ্ট উৎস।

কশ্ি পচায়ন িচাইিয়েড ও ডচােচায়বশ্িয়সর ঝঁুশ্ক কয়�। কশ্ি হচাি্যয়ক সুস্ ও সবল রচাখয়ত সচাহচার্ কয়র এবং শ্নেশ্�ত কশ্ি পচান করয়ল 
হচায়ি্যর ররচাগ এবং রস্ট্রচাক হওেচার সম্ভচাবনচা ক� েচায়ক। কশ্ি পচান অ্চালজচাই�চার ররচায়গর সম্ভচাবনচা ক�চাে এবং সৃ্মশ্তিশ্ক্ত বৃশ্দ্ধয়ত 
সহচােতচা কয়র। রকৃতয়ক িচাল রচাখয়ত কশ্ি এক অসচাধচারণ পচানীে। শ্নেশ্�ত কশ্ি পচায়ন রকৃত রকচায়ষর ক্শ্তগ্স্ত হওেচার সম্ভচাবনচা 
কয়�। পচারশ্কনসন ররচাগ রেয়ক িরীরয়ক রক্চা করয়ত কশ্ি এক উপরুক্ত পচানীে। িরীরয়ক গচাউি ররচায়গর হচাত রেয়ক সুরক্চা শ্দয়ত 
কশ্ি হল এক উতি� সুরক্চা প্দচানকচারী কবি। শ্নেশ্�ত কশ্ি পচায়ন শ্বশ্িন্ন প্কচার রক্ক্য়রচাশ্সস ররচায়গর ঝুশ্ক কয়� এবং নচানচা ধরয়নর 
ক্চানসচার রেয়ক িরীরয়ক রক্চা করয়ত সহচােতচা কয়র।

তচাজচা কশ্ি বীনস রতচালচার পর তচা সূর্যচায়লচায়ক বচা েচােচারুক্ত স্চায়ন ররয়খ রচাশ্্রিক পদ্ধশ্তয়ত গর� বচােু বেচারচা শুকয়নচা করচা হে।

এরপর ঘূণ্যচাে�চান রয়্রির বেচারচা কশ্ি বীনস-এর আকচার এবং আকৃশ্তর উপর শ্নি্যর কয়র �চান অনুসচায়র কশ্ি বীনসগুশ্লয়ক আলচাদচা 
করচা হে।

প্শ্ক্রেচাকরয়ণর পর কশ্ি বীনসগুশ্ল বচােুশ্নয়রচাধক বচায়সি প্চাশ্কং করচা হে। আদ্্যতচারুক্ত জচােগচাে কশ্ি বীনস কখনই সংরক্ণ করচা 
উশ্িত নে। সংরক্ণচাগচার অবি্ই শুকয়নচা, পশ্রস্চার এবং বচােু িলচািলরুক্ত হয়ত হয়ব। �চান অনুসচায়র আলচাদচা কর কশ্ি প্চাশ্কং কয়র 
বচাসিগুশ্ল রেচায়কর �চাধ্য়� কশ্ি ররচাশ্স্টং শ্�য়ল পচাঠচায়নচা হে।  

তে্সূরি – www.agrfarming.in
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রকচায়কচা
পশ্রিে –

রকচায়কচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Theobroma cacao, এশ্ি 
Malvaceae পশ্রবচার বচা রগচায়রির অন্ত্যিুক্ত। 

রকচায়কচায়ক Cacaoও বলচা হে, রচা স্প্চাশ্নি িব্ রেয়ক এয়সয়ে। 
রকচায়কচা প্ধচানত দচানচা। এর রেয়কই কশ্ঠন রকচায়কচা বচািচার শ্নষ্চািন 
করচা হে। য়কচায়কচা বীনস্  গচায়ের আশ্দ জন্স্চান আ�চাজন রবশ্সন 
এবং দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচা ও �ধ্ আয়�শ্রকচার শ্নরক্ীে অঞ্ল। 
িচারয়ত রকচায়কচা গচায়ের িচাষ হে সচাধচারণত রকরচালচা, তচাশ্�লনচািু 
এবং কণ্যচািয়ক। য়দয়ির অন্ রচায়জ্ও শ্কেু পশ্র�চায়ণ রকচায়কচা দচানচার 
িচাষ হে। 

রকচায়কচার সচাধচারণ নচা� রকচায়কচা গচাে, য়কচায়কচা, িকয়লি গচাে, কচাকচাও 
গচাে ও রদবতচার খচাবচার নচায়� পশ্রশ্িত। িচারয়ত শ্বশ্িন্ন রচায়জ্ রকচায়কচায়ক শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। য়র�ন শ্হশ্ন্য়ত বলচা হে রকচায়কচা, 
�চারচাঠীয়ত রকচাকচাও এবং বচাংলচাে বলচা হে রকচায়কচা। য়কচায়কচা প্ধচানত শ্নরক্ীে অঞ্য়লর বহুবষ্যজীবী গচাে। সব্যচায়পক্চা িচাল বৃশ্দ্ধ এবং 
উৎপচাদয়নর রক্য়রি তচাপ�চারিচা ও বৃশ্ষ্টপচাত খুবই গুরুত্বপূণ্য। স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ১১৫০ শ্�িচার উচ্চতচাে রকচায়কচা দচানচার গচাে িচাল জন্চাে। 
বেয়র গয়ি ১০০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এবং ৮০ ৮৫% আদ্্যতচা দরকচার হে। অশ্ধকত� ও নূ্নত� তচাপ�চারিচা ৩৪ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচাস ও ১৪ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। য়কচায়কচা গচাে শ্বসৃ্তত ধরয়নর �চাশ্িয়ত জন্চাে। য়কচায়কচা গচাে প্ধচানত লচাল কচাঁকুয়র �চাশ্িয়ত িচাল 
জন্চাে। এই গচাে িচাল শ্নকচািীরুক্ত রবয়ল-য়দচােচাঁি �চাশ্ি রচার PH ৬.৫–৭.০ রত�ন �চাশ্ি পেন্ কয়র। জল ধয়র রচায়খ এ�ন �চাশ্িয়ত 
এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও উৎপচাদন খুব রবশ্ি হে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রকচায়কচা গচায়ের প্সচারণ বীজ ও অঙ্গজ জনন উিে রেয়কই হয়ত পচায়র। বীজ রেয়ক রকচায়কচার প্সচারণ করয়ত হয়ল বীজ অবি্ই 
েচাই বচা িুন শ্দয়ে রিচাধন করয়ত হে। য়কচায়কচা বীজ পশ্লশ্েন ব্চায়গ বপন করয়ত হে। এই বীজ নচাস্যচারী রবয়ড বি করয়ত হয়ল 
েচােচার প্য়েচাজন হে। বীজ পশ্রয়িচাধয়নর পর িীঘ্রই বপন করচা হে। ৬০ রসশ্� উচ্চতচার িচারচাগচাে জশ্�য়ত ররচাপয়ণর জন্ শ্নয়ে রচাওেচা 
হে। িচাল অঙু্করদগয়�র জন্ রসই বীজ বপন করচা হে রচার বীজপয়রির রখচাসচা ১ রসশ্� রেয়ক ক� ঘন হয়ব এবং শুকয়নচা দচানচার 
ওজন ১ গ্চায়�র রেয়ক রবশ্ি হয়ব। য়কচাকচা গচায়ের অঙ্গজ প্সচারণ হে ডচাল রকয়ি, কল� রেয়ক ও রজচািকল� রেয়ক করচা হে। অঙ্গজ 
প্সচারণ রেয়ক ৯০% �ূল রপয়ত রগয়ল ১-২শ্ি পচাতচা সয়�ত ৩-৪ রসশ্� কচাশ্িং IBA ব্বহচার কয়র স�চান িচায়গ পিচা তচায়লর তন্তু ও 
বচাশ্লর �চাধ্� ব্বহচার কয়র ররচাপণ করয়ত হে। সচাধচারণত ১৫ রসশ্� লম্বচা গচায়ের কচাশ্িং ররখচায়ন ৪শ্ি প্চাশ্ন্তক পচাতচা রয়েয়ে রসিচায়ক 
NNA + IBA -রত ডুশ্বয়ে পশ্লব্চায়গ ররচাপণ করয়ত হে। এক�চাস পয়র এখচান রেয়ক ৬৫–৭৫% �ূল রবর হে। য়কচায়কচা ররচাপণ 
শ্নি্যর কয়র িচাষী ও তচার িচাষ পদ্ধশ্তর উপর। 

পশ্রির্যচা –

সশ্ঠক রসি রকচায়কচা গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধ ও উৎপচাদনয়ক সুশ্নশ্চিত কয়র। ধচারচাবচাশ্হকিচায়ব আদ্্যতচা রক্চা করচা দরকচার। কচারণ রকচায়কচা 
গচাে খরচা সহ্ করয়ত পচায়র নচা। গ্ীষ্মকচায়ল এবং গর� বচা শুষ্ জলবচােুয়ত ৩শ্দন অন্তর রকচায়কচা গচায়ে রসি রদওেচা প্য়েচাজন। বষ্যচাকচায়ল 
জল রদওেচার দরকচার হে নচা। রশ্দ বষ্যচাে বন্চা বচা অশ্তশ্রক্ত বৃশ্ষ্ট হে তচা হয়ল রত তচািচাতচাশ্ি সম্ভব জল বচার কয়র রদওেচার ব্বস্চা 
করচা দরকচার। জলয়ক সশ্ঠকিচায়ব ব্বহচার করচার জন্ শ্ড্প রসি ব্বহচার করচা হল শ্ঠক পদ্ধশ্ত। এ�নশ্ক শ্ড্প পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� সচার 
শ্দয়ল তচায়ত সচায়রর সব্যচায়পক্চা িচাল ব্বহচারও হে এবং আগচােচা জন্চায়নচা শ্নে্রিণ করচা রচাে। 

রকচায়কচা গচাে নজবসচার ও রচাসচােশ্নক সচায়র িচাল হে। �চাশ্ি বচা জশ্� নতশ্রর স�ে  খচাদ্ বচা অণুখচায়দ্র অিচাব অবি্ই পূরণ করয়ত 
হে। প্শ্ত বের গয়ি প্য়ত্ক রকচায়কচা গচায়ে ৮-১০ রকশ্জ �চায়ঠর পিচায়নচা (FYM) সচার,  ১০০ গ্চা� নচাইয়রেচায়জন, ৪০ গ্চা� পিচাশ্সেচা� 
অসিচাইড (P2O5), ও ১৪০ গ্চা� রসচাশ্ডেচা� অসিচাইড (K2O) শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হয়ব। এই সচার বেয়র ২শ্ি িচায়গ শ্দয়ত হে। একবচার 
এশ্প্ল–য়� �চায়স, আর একবচার অগচাষ্ট–য়সয়টেম্বর �চায়স। তজবসচার প্ে� বেয়র প্য়েচাগ করয়ত হে। সচায়রর ১\৩ পশ্র�চাণ শ্দয়ত হে 
প্ে� বেয়র, ২\৩ পশ্র�চাণ শ্বেতীে বেয়র এবং শ্তন বের রেয়ক পুয়রচা�চারিচাে শ্দয়ত হে। য়কচায়কচা িচায়ষর সয়ঙ্গ অন্ত্যবত্যীকচালীন িসল 
শ্হসচায়ব িচাষ করচার জন্ অনুয়�চাশ্দত িচাঁক রচাখচার কেচা বলচা হয়েয়ে। �ূলত রকচায়কচা গচাে েচােচা পেন্ কয়র। তচাই প্চাকৃশ্তক বচা কৃশ্রি� 
েচােচা নতশ্র করচা দরকচার। শ্বয়িষ কয়র এর িচারচাগচাে নতশ্র এবং বৃশ্দ্ধর স�ে। য়কচায়কচা বৃশ্দ্ধর রিষ স�য়ের অয়পক্চা বৃশ্দ্ধর শুরুর 
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স�য়ে েচােচা রবশ্ি পেন্ কয়র। য়রখচায়ন নচারয়কয়লর সয়ঙ্গ রকচায়কচা িচায়ষর জন্ ৭.৫ শ্�িচার X ৭.৫ শ্�িচার আেতয়ন এক রহক্টয়র 
৫০০শ্ি রকচায়কচা গচাে লচাগচায়নচা রচাে। সুপচাশ্র গচায়ের সয়ঙ্গ রকচায়কচা িচাষ করয়ল ২.৭ শ্� X ২.৭ শ্�িচার আেতয়ন প্শ্ত রহক্টয়র ৬৮৬শ্ি 
রকচায়কচা গচাে লচাগচায়নচা রচাে। পচা� রতয়লর গচায়ের সয়ঙ্গ রকচায়কচা গচাে লচাগচায়ত ৪.৫ শ্� X ৪.৫ শ্�িচার আেতয়ন এক রহক্টর জশ্�য়ত 
৪০০শ্ি রকচায়কচা গচায়ের প্য়েচাজন হে।

রর রকচানও বচাশ্ণশ্জ্ক িসয়লর িচায়ষর জন্ িচাল ও স্চাস্্বচান গচাে শ্নব্যচািন করচা দরকচার। য়রচাপয়ণর জন্ রকচানও নচা�করচা বচা 
সচাশ্ি্যিচায়েড নচাস্যচারী রেয়ক বৃশ্দ্ধ ও উৎপচাদন রবশ্ি হে এ�ন িচারচা শ্নব্যচািন করচা দরকচার। ৪-৫ �চায়সর িচারচাগচাে বচা কল� বচা রজচািকল� 
গচাে রনওেচা উশ্িত। য়কচায়কচার িচারচা বচা কলয়�র গচাে বচা রজচািকলয়�র গচাে পচায়রির �চাঝখচায়ন বসচায়নচা প্য়েচাজন। ডচাল েচাঁিচাই পদ্ধশ্ত 
হল িচাখচাপ্িচাখচাগুশ্ল ঘন করচা ও পুরয়নচা ও �রচা ডচালগুশ্লয়ক সশ্রয়ে রিলচা। এই পদ্ধশ্ত আবশ্ি্ক, কচারণ এরিয়ল গচােশ্ি িচালিচায়ব 
সূয়র্যর আয়লচা রপয়ে রবয়ি উঠয়ত পচায়র। য়কচায়কচা গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই বেয়র দু’বচার করচা হে। ডচাল েচাঁিচাই গচায়ের গঠনয়ক রবয়ি 
উঠয়ত রদে এবং সূয়র্যর আয়লচা রপয়ত উচ্চতচায়ক বচািচাে। বষ্যচার শ্ঠক আয়গ প্ধচান িসল সগ্য়হর পয়র প্ে� ডচাল েচাঁিচাই করচা হে। 
আর শ্বেতীেবচার ডচাল েচাঁিচাই করচা হে প্ে� ডচাল েচাঁিচাইয়ের শ্ঠক ৬ �চাস পয়র। য়র রকচানও শ্নয়ির িচাখচাপ্িচাখচা এবং �রচা ডচালপচালচা 
অবি্ই সশ্রয়ে রিলচা দরকচার। িচালিচায়ব সূয়র্যর আয়লচা পচাওেচার জন্ ৪-৫শ্ি িচাখচা ররয়খ রদওেচা দরকচার। য়রচাগচাক্রচান্ত ডচালগুশ্লয়ক 
সরচায়নচার পয়র পুশ্িয়ে শ্দয়ত হে। 

রকচায়কচা িচায়ষ রর রর রপচাকচা ও ররচাগ রদখচা রচাে রসগুশ্ল হল, শ্�শ্লবচাগ, এশ্িডস, প্লচান্ট হপচারস, শুঁয়েচায়পচাকচা, �িচা, য়কচাকচা পড রবচারচার 
ও কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা। এেচািচা রকচায়কচা িচায়ষ সচাধচারণত রগচািচা পয়ি রচাওেচা, িচারচাগচায়ে ক্ত, কচায়লচা কচায়লচা ক্ত, witches broom, 
Frosty pod, Stem canker এবং Wilt ইত্চাশ্দ ররচাগ রদখচা রচাে। এই সকল রপচাকচা ও ররচায়গর প্শ্তকচায়রর জন্ও স্চানীে উদ্চান 
শ্বিচায়গর সয়ঙ্গ ররচাগচায়রচাগ করচা িচাল।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রকচায়কচা গচায়ের ররচাপয়ণর বচা বপয়নর তৃতীে বের রেয়ক গচায়ে িুল হয়ত শুরু কয়র। শ্ঠক�য়তচা অে্যতনশ্তকিচায়ব আয়ের জন্ উৎপচাদন 
শুরু হে বপয়নর বচা ররচাপয়ণর ৫বের পর রেয়ক। য়কচায়কচার িল ৫–৬ �চায়স পশ্রণত হে। সচাধচারণত রকচায়কচা বেয়র দু’বচার িসল 
রদে। সচাধচারণিচায়ব রকচায়কচার িয়ল রয়ঙর পশ্রবত্যন রদয়খ িয়লর পশ্রণত অবস্চা শ্ঠক করচা হে। সবুজ িল রখন পশ্রণত হে তখন 
িয়লর রং সবুজ রেয়ক হলুদ হে এবং ১০-১২ শ্দন অন্তর িসল সংগ্হ করচায়ক শ্নশ্চিত কয়র। িলগুশ্লয়ক অশ্তশ্রক্ত পচাকয়ত রদওেচা 
রচায়ব নচা। কশ্ঠন বচা িক্ত জচােগচাে আঘচাত কয়র বচা কচায়ঠর রেচায়িচা হচাতুশ্ি শ্দয়ে িলশ্িয়ক িচািচায়নচা হে। একবচার িল সংগ্হ হয়ে 
রগয়ল িলয়ক গচাঁজচায়নচার কচাজ করচা হে। তচারপর িল রিয়ি রচাে। এইিচায়ব একিচা িল রেয়ক ৩০–৩৫ শ্ি শ্িয়জ দচানচা পচাওেচা রচাে। 
এই দচানচাগুশ্ল গচাঁজচায়নচার এবং শুকচায়নচার �ধ্ শ্দয়ে নতশ্র করচা হে। শুকয়নচা রকচায়কচার দচানচা িচাল �চায়নর হে এবং প্চায়কি কয়র 
সংরক্ণ করচা হে। য়কচায়কচার িসল উৎপচাদন শ্নি্যর কয়র অয়নকগুশ্ল শ্বষয়ের উপর। য়র�ন, জচায়তর বচা িচায়ষর পদ্ধশ্ত, �চাশ্ির ধরন, 
গচায়ের বেস এবং িচায়�্যর অন্চান্ ব্বস্চাপনচার উপর। গয়ি প্শ্ত বেয়র প্শ্ত গচাে রেয়ক ৫০–৬০শ্ি িল আিচা করচা ররয়ত পচায়র। 
অঙ্গজ প্সচারয়ণ উৎপচাদয়নর সয়ঙ্গ বীজ রেয়ক প্সচারয়ণর বেচারচা উৎপচাদয়নর তুলনচা করচা ররয়ত পচায়র। বীয়জর রক্য়রি এক রহক্টর জশ্� 
রেয়ক ২০০ রকশ্জ শুকয়নচা দচানচা পচাওেচা রচাে এবং অঙ্গজ প্সচারয়ণ এই পশ্র�চাণ ৫০০–৮০০ রকশ্জ পর্যন্ত হয়ত পচায়র।

রকচায়কচা দচানচা প্ধচানত িকয়লি, য়কচায়কচা পচাউডচার আর রকচায়কচা �চাখন নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। য়কচায়কচা �চাখন প্সচাধনী সচা�গ্ী 
নতশ্রর শ্িয়ল্প ব্বহচার হে। য়কচায়কচা উচ্চ রক্তিচাপয়ক ক�চায়ত সচাহচার্ কয়র ও রক্তজচাশ্লকচাগুশ্লর শ্স্শ্তস্চাপকতচায়ক উন্নত কয়র। য়কচায়কচা 
দচানচাে অসচাধচারণ অ্চাশ্ন্ট-অশ্সিয়ডন্ট গুণ রয়েয়ে। �শ্স্তয়ষ্র স্চাস্্রক্চাে রকচায়কচা খুব িচাল। য়কচায়কচা রয়ক্ত রক্চায়রসয়িরল ক�চাে।  
ইনসু্শ্লয়নর প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচাে, রচা ডচােচায়বশ্িক ররচাগীয়দর পয়ক্ খুব িচাল। য়কচায়কচা শ্নউয়রচা-শ্ডয়জনচায়রশ্িি অসচা�্স্তচায়ক 
প্শ্তয়রচাধ কয়র। িুসিুসজশ্নত ররচাগ রর�ন হচাঁপচাশ্নয়ত রকচায়কচা উপকচারী। অশ্তশ্রক্ত র�দজশ্নত ররচায়গর শ্বরুয়দ্ধ লিচাই কয়র রকচায়কচা। 
হচায়ি্যর ররচায়গর পয়ক্ রকচায়কচা খুবই উপকচারী। এর �য়ধ্ তন্তু েচাকচাে রকচাষ্টকচাশ্ঠন্য়ক ররচাধ কয়র। িরীয়র তচা�চা ও �্চাগয়নশ্সেচায়�র 
অল্পতচা ররচায়ধ রকচায়কচা সচাহচার্ কয়র। য়কচায়কচা ক্রশ্নক অবসচাদয়ক প্শ্তয়রচাধ কয়র এবং ত্বয়কর পয়ক্ খুবই িচাল। এেচািচাও রকচায়কচা 
খচাবচায়র, য়িষজ ওষুয়ধ, প্সচাধয়ন, পীি �চাল্ য়িও ব্বহৃত হে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

রকচায়কচার শ্বশ্িন্ন জচাত পচাওেচা রচাে। Criollo, Forastero ও Trintario, �ূলত এই শ্তন ধরয়নর জচায়তর রকচায়কচার িচাষ রবশ্িরিচাগ 
অঞ্য়ল হয়ে েচায়ক। িচারতীে কৃশ্ষ-জলবচােু অবস্চাে Forastero জচাতশ্ি িচাল হে। শ্কেু উচ্চিলনিীল জচাতও িচারয়ত পচাওেচা রচাে। 
রর�ন CCRP-1, CCRP-2, CCRP-3, CCRP-4, CCRP-5, CCRP-6, CCRP-7  এবং সংকরজচাত VTLCH1, VTLCH2, VTLCH3 
এবং VTLCH4, CCRP-8, CCRP-9, CCRP-10
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রকওিচা
পশ্রিে –

রকওিচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Pandanus odoratissimus L., এশ্ি 
Pandanaceae রগচায়রির বচা পচাইন পশ্রবচায়রর গুল্ম জচাতীে একশ্ি 
অ্চায়রচায়�শ্িক উশ্দ্দ। 

Pandanus গয়ণর গচােগুশ্লর আশ্দ জন্স্চান সচাধচারণত এশ্িেচার উষ্ণ 
জলবচােু অঞ্ল, অয়স্ট্রশ্লেচা এবং প্িচান্ত �হচাসচাগরীে অঞ্ল। দশ্ক্ণ 
িচারয়তর পূব্য রেয়ক তচাইওেচান ও জচাপচায়নর দশ্ক্য়ণ এবং ইয়ন্চায়নশ্িেচার 
দশ্ক্ণ প্চান্ত পর্যন্ত এই গচােশ্ির রদখচা পচাওেচা রচাে। িচারয়তর অন্ধ্রপ্য়দি, 
তচাশ্�লনচািু, ওশ্িিচা, গুজরচাি এবং আন্চা�চায়নর বেীয়প রকওিচা গচােশ্ি 
সহজলি্।

ইংয়রশ্জয়ত রকওিচা গচােশ্ি Umbrella tree, Screw pine বচা Screw 
tree নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত রকওিচায়ক রকবিচা, য়কওিচা বচা পুষ্প িচা�র, 
�চারচাঠীয়ত রকতকী, য়কবিচা বচা রকগদ, ওশ্িেচায়ত শ্কেচা এবং বচাংলচাে 
রকওিচা বলচা হে। 

এই প্জচাশ্তর রকওিচা অত্ন্ত কশ্ঠন এবং খুব ঘন ডচালপচালচারুক্ত গুল্ম 
জচাতীে উশ্দ্দ। পশ্রণত রকওিচা গচাে উচ্চতচাে ৬শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 

পচাতচাগুশ্ল হচালকচা-সবুজ রয়ঙর হে। লম্বচাে ০.৯-১.৫ রসশ্� এবং িওিচাে ৪রসশ্� হে। পচাতচার ধচায়র এবং পচাতচার �ধ্শ্িরচা বরচাবর 
কচাঁিচা েচায়ক।য়কওিচা গচায়ে অসংখ্ িুল হে। িুলগুশ্ল ২৫-৫০ রসশ্� দীঘ্য ও নলচাকচার স্পচাইকরুক্ত। স্পচাইকগুশ্ল ৫-১০ রসশ্� দীঘ্য 
হে। সচাধচারণত র�-অয়ক্টচাবর �চায়স গচায়ে িুল আয়স। 

রকওিচা গ্ীষ্ম�ডেলীে অঞ্য়লর উশ্দ্দ। সচাধচারণত জুন-অগচাস্ট �চায়স এই িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। এই গচায়ের জন্ রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাত 
প্য়েচাজন হে। য়কওিচা গচাে অশ্ত�চারিচাে তুষচারপচাত সহ্ করয়ত পচায়র। 

রকওিচা িক্ত প্জচাশ্তর একশ্ি উশ্দ্দ। বচাশ্ল�চাশ্ি, লবণচাক্ত �চাশ্ি ও সচাধচারণ �চাশ্িয়ত এই গচায়ের িচাষ করচা রচাে। তয়ব িচাল িচায়ষর 
জন্ উব্যর ও সুষ� �চাশ্ির প্য়েচাজন হে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

নচাস্যচারীয়ত িচারচা নতশ্র কয়র রকওিচা গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। এরজন্ প্েয়�ই িচাল রবড রুক্ত একশ্ি নচাস্যচারী নতশ্র 
করয়ত হয়ব। য়বডগুশ্ল ররন আয়লচা-েচােচা রুক্ত হে। িচারচা নতশ্রর জন্ প্চাে ২০-৩০ রসশ্� লম্বচা এবং ৮-১০ রসশ্� পুরু ডচায়লর প্য়েচাজন 
হে। ডচালগুশ্ল গচায়ের রর সব িচাখচাে িুল হে নচা এবং পুরয়নচা Stump রেয়ক নতশ্র হয়ত হয়ব। য়বয়ড শ্নেশ্�ত জলয়সি শ্দয়ত হে। 
প্চাে ৪০-৪৫ শ্দয়নর �য়ধ্ নচাস্যচারীর রবয়ড ররচাপণ করচা ডচালগুশ্ল রেয়ক নতুন পচাতচা রবর হে। এরপর নচাস্যচারী রেয়ক িচারচাগুশ্ল তুয়ল 
শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে।

ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�শ্িয়ক ২-৩ বচার িচাল কয়র িচাষ শ্দয়ে প্স্তুত করয়ত হে। জশ্�র �য়ধ্ ৬০ X ৬০ X ৬০ রসশ্� �চায়পর গত্য 
নতশ্র কচািয়ত হে। িচারচাগুশ্ল জশ্�র �ধয়র লচাইন কয়র লচাগচায়ত হে। দুশ্ি লচাইন বচা সচাশ্রর �য়ধ্ ১ X ১ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত 
হে। িচারচা রেয়ক িচারচার দূরত্ব ৩-৭ শ্�িচার হওেচা দরকচার। গয়ত্য িচারচাগুশ্ল ররচাপয়ণর পর গত্যগুশ্ল নজবসচার এবং গুঁয়িচা �চাশ্ি শ্দয়ে 
িরচাি কয়র শ্দয়ত হে। 

পশ্রির্যচা –

রকওিচা িচায়ষর জন্ প্িুর পশ্র�চায়ণ জল প্য়েচাজন। তচাই শ্নেশ্�ত রসি রদওেচা আবি্ক। তয়ব নদী তীরবত্যী অঞ্য়ল এবং িচারী 
বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। 

জশ্�য়ত রকওরচা গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর স�ে িচালিচায়ব প্স্তুত নজবসচার প্শ্ত রহক্টয়র ২০ িন প্য়েচাগ করচা উশ্িত। উশ্দ্য়দর সশ্ঠক 
বৃশ্দ্ধর জন্ ৪০ : ২০ : ৪০ রকশ্জ অনুপচায়ত প্শ্ত রহক্টর NPK প্য়েচাগ করয়ত হে। এই উশ্দ্দশ্ি অশ্ত সহনিীল উশ্দ্দ তচাই আলচাদচা 
কয়র আগচােচা শ্নে্রিয়ণর রত�ন প্য়েচাজন হে নচা। শুধু�চারি িচায়ষর প্ে� পর্যচায়ে আগচােচা শ্নে্রিয়ণর প্য়েচাজন।
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রকওিচা গচায়ে রেচাি পচাতচার ররচাগ রদখচা রচাে। এই ররচাগ রদখচা শ্দয়ল 
গচায়ের শ্নয়ির শ্দয়কর পচাতচার ধচারগুশ্লয়ত রেচাি রেচাি, শ্বশ্ক্প্ত, 
নতলচাক্ত লচালয়ি দচাগ রদখচা রদে। ধীয়র ধীয়র দচাগগুশ্ল বি হে এবং 
পচাতচাগুশ্ল শুশ্কয়ে রচাে। ৩ গ্চা� Cepton এবং ৩ শ্�শ্লশ্�িচার 
ক্চালয়িচাশ্�য়নর ১.৫ আউন্স দ্বণ শ্দয়ে কচাডেশ্ি ধুয়ে শ্দয়ল বচা ০.২% 
Metacid রপ্ করয়ল এই ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

এই গচায়ের িসল হল গচায়ের িুল। য়রচাপয়ণর ৫ বের পর রেয়ক 
রকওিচার িুল পচাওেচা রচাে। িুল উৎপচাদন সচাধচারণত বৃশ্ষ্টপচায়তর 
উপর শ্নি্যর কয়র। য়� �চায়স এই িুল উৎপচাদন শুরু হে, পচাওেচা 
রচাে জচানুেচাশ্র �চাস পর্যন্ত। তয়ব িুয়লর উৎপচাদন সবয়িয়ে রবশ্ি েচায়ক জুলচাই-অয়ক্টচাবর �চায়স। য়িচায়রর শ্দয়ক গচাে রেয়ক িুল হচাত 
শ্দয়েই রতচালচা উশ্িত।

তচাজচা ও িচািকচা িুলগুশ্লয়ক শ্বশ্িন্ন পদচাে্য শ্নষ্চািয়নর জন্ আলচাদচা কয়র শ্নয়ত হে। কখনই ক্শ্তগ্স্ত িুলগুশ্ল এরজন্ বচােচা হে 
নচা। এরপর িচাল িুলগুশ্লয়ক পচাতন প্শ্ক্রেচার জন্ পচাঠচায়নচা হে।  

পচাতন ইউশ্নয়ি এই পচাতন প্শ্ক্রেচা সম্পন্ন হে। য়কওিচা রতল, য়কওিচা আতর, য়কওিচা জল এই পচাতন প্শ্ক্রেচার �চাধ্য়� প্স্তুত 
করচা হে। এই ৩ ধরয়নর পণ্ উৎপচাদয়নর জন্ প্চাে ১০ শ্�শ্লেন �্রী ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। য়কওিচার আতর পচাকচা �্রী 
ও জয়লর পচাতন প্শ্ক্রেচার �চাধ্য়� নতশ্র করচা হে। ১-১০ হচাজচার িুল রেয়ক ১ রকশ্জ আতর পচাওেচা রচাে। এেচািচা ১ হচাজচার িুল 
রেয়ক প্চাে ১৮ শ্লিচার রকওিচা জল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। 

রকওিচা সুগন্ী দ্ব্, পচান �সলচা, িুয়লর রতচািচা, তচা�চাক, িুয়লর রতল, প্সচাধনী, সচাবচান এবং ধূপকচাশ্ঠ নতশ্র করয়ত ব্বহচার করচা 
হে। য়কওিচার জল শ্�শ্ষ্ট, শ্সরচাপ এবং নর� পচানীেয়ত ব্বহচার করচা হে।

এেচািচা রকওিচার িুল রেয়ক রর রতল পচাওেচা রচাে, ৬৬.৬৮% Phenyl alchohol, ১৬.২৪% Dipentene, ১৯.১৬% D-linaloo, 
৪.৬৫% Phenylethyl acetate, Ester of phthalic acid, ১.৮২% Citral এবং Steropentene েচায়ক। এই রতল �চােচা ব্চােচা 
ও Rheumatism য়রচায়গর রক্য়রি Antispasmodic ওষুধ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 

রকওিচা গচায়ের পচাতচা ঘর েচাওেচার কচায়জ, িুশ্প, ঝুশ্ি এবং কচাগজ নতশ্র করচার জন্ ব্বহচার করচা হে।

এর দীঘ্য বচােবীে �ূল রেয়ক নচানচা প্কচার দশ্ি এবং ঝুশ্ি নতশ্র হে। এেচািচা কুষ্, বসন্ত, শ্খঁিুশ্ন, এবং শ্লউয়কচাডচা�্যচা অসুয়খর শ্িশ্কৎসচার 
রক্য়রিও রকওিচার পচাতচা ব্বহৃত হে।

সচাধচারণত িসল সংগ্য়হর পর কৃষয়করচা তচা শ্নকিবত্যী পচাইকচাশ্র বচাজচায়র পচাঠচাে। য়সখচান রেয়ক এই িসল লশ্র বচা রেচায়ক কয়র 
দূরবত্যী স্চায়ন পচাঠচায়নচা হে। 

তে্সূরি - http://gernot-katzers-spice-pages.com/eng
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শ্িউশ্ল 
শ্িউশ্ল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Nyctanthes arbor-tristis, এশ্ি 
Nyctanthaceae বচা Oleaceae য়গচায়রির বি গুল্ম বচা রেচাি বৃক্ জচাতীে 
শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী একশ্ি উশ্দ্দ।

এই গচােশ্ির আশ্দ বচাসস্চান দশ্ক্ণ ও দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচা। বত্য�চায়ন পৃশ্েবীর 
শ্বশ্িন্ন অংয়ি এই গচাে শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে।

Nyctanthes arbor-tristis বচা Night-flowering Jasmine সচাধচারণিচায়ব 
Parijat নচায়� পশ্রশ্িত, রচা Nyctanthes গয়ণর একশ্ি প্জচাশ্ত। েচাইল্চায়ডের 
কচাঞ্নচাবুশ্ি প্য়দয়ি রবশ্ি রদখচা রচাে বয়ল রসয়দয়ি শ্িউশ্ল িুলয়ক 
Kanchanaburi নচায়� ডচাকচা হে এবং এই িুল েচাইল্চায়ডে রচাষ্ট্রীে িুয়লর 
�র্যচাদচা রপয়েয়ে। সুন্র িুয়লর এই গচাে শ্নয়ে অন্ �তও রয়েয়ে। শ্িউশ্ল 
সন্্চাে রিচায়ি আর শ্দয়ন ঝয়র রচাে বয়ল লচাশ্তন িচাষচাে Nyctanthes-এর 
অে্য হয়চ্ছ ‘সন্্চাে রিচািচা’ এবং arbor-tristis-এর �চায়ন হয়চ্ছ ‘শ্বষণ্ন গচাে’। 
আবচার ররয়হতু শ্দয়নর রবলচাে এই িুয়লর উজ্জ্বলতচা কয়� রচাে তচাই অয়নক 
স�ে এই গচােয়ক ‘Tree of Sorrow’ বচা ‘দুঃয়খর গচাে’ বলচা হয়ে েচায়ক। 
এ�ন রচাই নচা� েচাকুক নচা রকন, বচাঙ্গচাশ্লর শ্বয়িষ ঋতু িরয়তর সয়ঙ্গ এই 

িুয়লর অশ্বয়চ্ছদ্ সম্পক্য রয়েয়ে। রচা জচােগচা রপয়েয়ে কশ্বর সৃশ্ষ্টয়তও। শ্বয়িষ �র্যচাদচা শ্দয়ে পশ্চি�বঙ্গ সরকচার এই িুলয়ক সরকচাশ্র 
িুয়লর আসয়ন বশ্সয়েয়ে। 

সংসৃ্য়ত শ্িউশ্ল িুলয়ক নচালচাকু�কু�চাকচা, হচারশ্সঙ্গচারচাপুস্পক, সুকলচাশ্ঙ্গ, রচাজচাশ্নহচাসচা, �চাশ্লকচা, অপরচাশ্জতচা, শ্বজেচা, শ্নসচাহচাসচা, প্হচাশ্ষ্যনী, 
প্য়িচালচানচাশ্লকচা, বচােচাশ্র, িুেচায়কশ্ি, সীতচা�চা্চাশ্র, সুবচাহচা, শ্নশ্িপুশ্স্পকচা বচা প্রক্তচা, তচাশ্�য়ল পচািচাঝচা �চাশ্লে বচা পচািচালচা �চাশ্লে, �শ্ণপুরীয়ত 
শ্সঙ্গচায়রই, অসশ্�েচাে রিওেচাশ্ল (রিৱচাশ্ল),ওশ্িেচাে গঙ্গচা শ্িউশ্ল এবং বচাংলচায়ত শ্িউশ্ল বচা রিিচাশ্ল নচায়� পশ্রশ্িত। 

উচ্চতচাে শ্িউশ্ল গচাে ১০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। বি আকচায়রর গুল্ম রশ্রণীর এই গচােশ্ি িচাখচাপ্িচাখচা রুক্ত হে। গচায়ের েচাল স্তর 
শ্বশ্িষ্ট ধূসর বয়ণ্যর হে। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল শ্বপরীতিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচাে ৬-১২ রসশ্� এবং িওিচাে ২-৬.৫ রসশ্� 
হয়ে েচায়ক। 

িচাল শ্নকচািী রুক্ত উব্যর �চাশ্ি শ্িউশ্ল গচায়ের জন্ উপরুক্ত। এই গচায়ে �চায়স একবচার সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। শ্িউশ্ল গচাে 
েচােচা সহ্ করয়ত পচায়র। সচাধচারণত শ্িউশ্ল গচায়ের প্সচারণ বীজ বচা কচাশ্িং রেয়ক করচা হয়ে েচায়ক। িীতকচায়ল এই গচাে জচায়ত একিু 
উষ্ণতচা পচাে তচার ব্বস্চা করয়ত হে। 

সকয়লর কচায়ে এই গচায়ের িুল বচা তচার ব্বহচারই রবশ্ি প্চাধচান্ পচাে। তয়ব এই িুল রেয়ক রগরুেচা-হলয়দ বয়ণ্যর ডচাই পচাওেচা রচাে 
তচা শ্বশ্িন্ন খচাওেচায়র রং শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। 

এেচািচা শ্িউশ্ল িুল রেয়ক হলুদ রং নতশ্র হে এবং িুয়লর রবচাঁিচাগুশ্ল শুশ্কয়ে গুঁয়িচা কয়র পচাউডচায়রর �য়তচা কয়র গর� জয়ল র�িচায়লও 
ি�ৎকচার রং পচাওেচা রচাে। 

শ্িউশ্ল গচায়ের শ্বশ্িন্ন ঔষশ্ধ গুণচাগুণ রয়েয়ে। Immunostimulant, Hepatoprotective, Antileishmanial, Antiviral এবং 
Antifungal ওষুধ নতশ্র করয়ত এই গচায়ের বীজ, পচাতচা ও িুল ব্বহচার করচা হে। এেচািচা sciatica, arthritis, fevers, নচানচারক� 
র্রিণচাদচােক স�স্চার শ্িশ্কৎসচার জয়ন্ ঔষধ বচা বশ্ির �ত কয়র আেুয়ব্যশ্দক ঔষধ নতশ্র করয়ত ব্বহচার করচা হে। আেুয়ব্যদ 
শ্িশ্কৎসচায়তও শ্িউশ্লর শ্বশ্িন্ন ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। Sciatica, Arthritis, Fever ইত্চাশ্দ নচানচান স�স্চাে এই গচায়ের 
পচাতচা ব্বহচার হয়ে েচায়ক। িুয়লর খুসশ্ক দূর করয়ত শ্িউশ্লর বীজ খুবই উপকচারী। এই গচায়ের েচাল ি্চাশ্নং-এর কচায়জ ব্বহৃত হে। 

তে্সূরি – Wikipedia,wikipedia.org/wiki/Nyctanthes_arbor-tristis, iloveindia.com,http://tropical.theferns.info
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নীল
নীল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Indigofera tinctoria, এশ্ি Fabaceae 
রগচায়রির একশ্ি বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ। 

Indigofera-গয়ণর শ্বশ্িন্ন প্জচাশ্তর �য়ধ্ Indigofera tinctoria 
প্জচাশ্তশ্ি সবয়িয়ে উয়লেখয়রচাগ্। কচারণ এর রেয়ক সব রেয়ক উতকৃষ্ট 
�চায়নর নীল পচাওেচা রচাে। িচারত, �ধ্ আয়�শ্রকচা ও শ্িয়ন এই প্জচাশ্তর 
নীল গচাে জন্চাে। ইংল্চায়ডে জন্চায়নচা নীল গচাে বচা Woad (Isatis 
tinctoria) গচায়ের রয়সও নীল রং েচায়ক। প্চাে ৪ হচাজচার আয়গ রেয়ক 
�চানুষ শ্নয়জর প্য়েচাজয়ন নীল গচায়ের িচাষ কয়র আসয়েন। প্চািীনকচায়ল 
শ্�ির, গ্ীস ও ররচায়�র রলচায়করচাও নীয়লর কেচা জচানত। শ্�িয়রর ১৮ত� 
রচাজ বংয়ির �শ্�গুশ্ল নীল রচাঙচা কচাগজ শ্দয়ে র�চািচা েচাকত। প্কৃশ্তক 
ডচাই-এর কচারয়ণই নীল গচায়ের কদর। নীলয়ক তচাই King of dyes 
বলচা হে। সম্ভবত এই গচােশ্ির আশ্দ বচাসস্চান �চালয়েশ্িেচা। বত্য�চায়ন 
প্চান-রেশ্পক্চাল জলবচােু অঞ্য়লর সব রদয়িই এই গচায়ের শ্বস্তচার ঘয়িয়ে। 
ইংয়রশ্জয়ত নীলয়ক Indigo বচা Indian Indigo বয়ল। এেচািচা শ্হশ্ন্য়ত 
এয়ক নীলচা, য়তয়লগুয়ত শ্নশ্ল�চাডুে রিটু্, আিীশ্র বচা নীলচা রিটু্, তচাশ্�য়ল 
নীল�, আিুশ্র বচা আ�চাশ্র, �চালচােলয়� শ্লতচা বচা লীলচা এবং বচাংলচাে নীল 
নচায়� পশ্রশ্িত। নীল রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওঠচা একশ্ি রঝচাপ জচাতীে একশ্ি 
গচাে।

উচ্চতচাে এই গচােশ্ি ১.২-১.৮ শ্�িচার লম্বচা হয়ে েচায়ক। �্রীগুশ্ল পচাতচার রিয়ে রেচাি হয়ে েচায়ক। পচাতচা রতিচা লম্বচা প্চাে ততিচাই 
িওিচা হে। জুলচাই-য়সয়টেম্বর �চায়স নীল গচায়ে িুল রিচায়ি। িুল রেচাি এবং িলগুশ্ল বচাঁকচা হয়ে েচায়ক।

নীল গচাে িচায়ষর জন্ পুয়রচা�চারিচাে সূর্যচায়লচায়কর প্য়েচাজন হে। ৭০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এই গচায়ের জন্ উপরুক্ত। তয়ব ৬৪০-৩০০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতও এই গচাে সহ্ করয়ত পচায়র। িচাল শ্নকচািীরুক্ত উব্যর �চাশ্িয়ত নীল িচাষ করচা রচাে। �চাশ্ির অম্ল-ক্চায়রর �চারিচা 
৬-৭ হওেচা বচাঞ্ছনীে। তয়ব ৪.৩-৮.৭ PH সহ্ করচার ক্�তচা এই গচায়ের রয়েয়ে। বীজ রেয়ক নীল গচায়ের প্সচারণ সম্ভব। এয়ক্য়রি 
বীজগুশ্লয়ক এক রচাত গর� জয়ল শ্িশ্জয়ে ররয়খ আংশ্িক েচােচারুক্ত রবয়ড বচা জশ্�য়ত বপন করয়ত হে। বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ত 
প্চাে ৪ শ্দন স�ে লচায়গ। এেচািচা Root cutting কয়রও নীল গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। �চাশ্ির শ্কেু ব্চাকয়িশ্রেচার 
সয়ঙ্গ নীল গচায়ের শ্�য়েচাজীবী সম্পক্য রয়েয়ে। এইসব ব্চাকয়িশ্রেচাগুশ্ল গচায়ের শ্িকয়ি nodules নতশ্র কয়র এবং বচাতচায়স েচাকচা 
নচাইয়রেচায়জনয়ক ধয়র রচায়খ। য়র নচাইয়রেচায়জয়নর শ্কেুিচা অংি ওই গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত এবং বচাশ্ক অংি কচােচাকচাশ্ে েচাকচা অন্চান্ গচায়ের 
বৃশ্দ্ধয়ত সচাহচার্ কয়র। 

�ূলত প্চাকৃশ্তক ডচাই নতশ্রর কচারয়ণই বহুশ্দন রেয়ক বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব নীল িচাষ করচা হয়চ্ছ। সচাধচারণত গচায়ে িুল ধরয়ল গচাে রেয়ক 
িলন সংগ্হ করচা হে। বেয়র র�চাি ৩বচার নীল গচাে রেয়ক িলন(ডচাল সহ পচাতচা) সংগ্হ করচা রচাে। প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক িলন 
সংগ্হ করচার পর তচা প্চাে ১৩০ রকশ্জ ওজয়নর এক-একশ্ি বচাশ্ডেল করচা হে। তচারপর ওই বচাশ্ডেলগুশ্লয়ক ডচাই ি্চাক্টশ্রয়ত পচাঠচায়নচা 
হে। প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ১.৬-৫.৪ িন ডচাই পচাওেচা রচাে। গচাে রেয়ক প্চাপ্ত এই নীল জয়ল দ্চাব্। এয়ত ্ুয়কচাসচাইড নচায়� 
একধরয়নর রচাসচােশ্নক েচায়ক। িলন সংগ্য়হর পর গচায়ের পচাতচাগুশ্ল গচাঁজচায়নচা হে। এরপর বি কিচাইয়ত জয়লর �য়ধ্ প্চাে ১২ 
ঘণ্টচা ডুশ্বয়ে রচাখয়ল সবুজ রয়ঙর এক শ্নর্যচাস রবর হে। তচারপর অশ্সিয়জয়নর সংস্পয়ি্য আসয়ত পচায়র এ�ন একশ্ি পচায়রি ররয়খ  তচা 
অয়নকক্ণ ধয়র কচাশ্ঠ শ্দয়ে নচািয়ত হে। অদ্চাব্ নীয়লর তলচাশ্ন ধীয়র ধীয়র পচায়রির শ্নয়ি জ�য়ত েচায়ক এবং রিয়ষ তচা পৃেক কয়র 
শুশ্কয়ে িুকয়রচা িুকয়রচা কয়র কচািচা হে। এই নীয়লর িুকয়রচাগুশ্লয়ত ইশ্ডেয়গচাশ্িন েচািচাও নচানচা পদচাে্য েচায়ক। এর�য়ধ্ সবয়িয়ে গুরুত্বপূণ্য 
ইশ্ডেরুবচাইন বচা ইশ্ডেয়গচা ররড, ইশ্ডেয়গচা গ্ীন ও ইশ্ডেয়গচা ব্রচাউন। িুকয়রচা আকচায়র প্চাপ্ত ওই নীল এরপর বত্শ্িয়ল্প নচানচািচায়ব ব্বহচার 
করচা হয়ে েচায়ক। নীল গচায়ের রেচাি কশ্ি ডচাল িুেব্রচাি শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এেচািচা গচায়ের পচাতচা রেয়ক গচাঢ় নীল বয়ণ্যর ডচাই কখনও 
কখনও শুষ্ শ্িশ্নর হচালকচা হলুদ রং েচািচায়ত ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক। নীল গচায়ের পচাতচার দুধ বচা �ধুর সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে তক্যচা এবং 
স্চােু ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। এেচািচা অ্চাজ�চা, ব্রঙ্কচাইশ্িস, জ্র, রকৃয়তর স�স্চা, শ্লিচার, শ্কডশ্ন ইত্চাশ্দর স�স্চাে এই পচাতচা 
খুবই উপকচারী। এই পচাতচা শ্বশ্িন্ন শ্বশ্িন্ন ি�্যয়রচাগ, কচািচা জচােগচার শ্িশ্কৎসচা ইত্চাশ্দ প্শ্তয়রচায়ধ �ল� নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে।

কখনও কখনও অন্ িয়স্র িচারধচায়র রবিচা শ্দয়ত বচা সবুজ সচার নতশ্র করয়ত নীল গচাে ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।

তে্সূরি - https://easyayurveda.com/Wikipedia/tropical.theferns.info
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আগর
পশ্রশ্িশ্ত –

আগর গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Aquilaria agallocha, এশ্ি 
Thymelaeaceae রগচায়রির একশ্ি শ্িরহশ্রৎ বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ।

পৃশ্েবীয়ত আগর গচায়ের আশ্দ জন্স্চান রকচােচাে বচা কয়ব এর ররচাপণ শুরু 
হয়েয়ে তচার সশ্ঠক ইশ্তহচাস এখনও অজচানচা রয়েয়ে। তয়ব দশ্ক্ণ-পূব্য 
এশ্িেচার ররইন িয়রস্ট আগর গচায়ের আশ্দ জন্স্চান শ্হয়সয়ব ইশ্তহচায়স 
জচােগচা কয়র শ্নয়েয়ে। পয়র তচা পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি েশ্িয়ে পয়ি। 

ইংয়রশ্জয়ত আগর গচাে Aloe wood বচা Eagle wood বয়ল পশ্রশ্িত। 
আরশ্বয়ত বয়ল উদ, দশ্ক্ণ এশ্িেচাে পশ্রশ্িত নচা� গচাডরউদ, �চালয়েশ্িেচান 
িচাষচাে গচাহচারু, আেুয়ব্যশ্দক ইউনচাশ্ন শ্িশ্কৎসচাে এর নচা� উদশ্হন্ এবং 
আেুয়ব্যশ্দক পশ্রিচাষচাে অগুরু বয়ল পশ্রশ্িত ও স�চাদৃত। বচাংলচা, আরশ্ব 
এবং িচারশ্স সহ শ্বশ্িন্ন িচাষচার সংশ্�শ্রয়ণ অপভ্ংি হয়ে আগর নচা�শ্ির 
উৎপশ্তি হয়েয়ে। সংসৃ্য়ত এই গচােয়ক আগুরু বচা কৃষ্ণগুরু, শ্হশ্ন্য়ত আগর, 
তচাশ্�য়ল আগর বচা আগচাশ্লকচান্চানচা� কৃষ্ণগুরু, য়তয়লগুয়ত কৃষ্ণগুরু, কন্নয়ি 
কৃষ্ণগুরু, �চালচােলয়� আশ্কল বচা কচারচাশ্কল এবং বচাংলচাে আগর বয়ল। আগর 
িয়ব্র আশ্িধচাশ্নক অে্য হল, উৎকৃষ্ট বচা সুগন্ শ্বশ্িষ্ট কচাঠ।

আগর গচাে লম্বচাে প্চাে ১৫-৪০ শ্�িচার এবং এর রবি ০.৬-২.৫ শ্�িচার ব্চাসরুক্ত হে। িচাখচাপ্িচাখশ্বহীন রসচাজচা লম্বচা গচােশ্ি রদখয়ত 
অয়নকিচা িচাল বচা গজচাশ্র গচায়ের �য়তচা। এই গচায়ে সচাদচা রয়ঙর িুল হে এবং িলগুশ্ল ক্চাপসুল আকৃশ্তর হে। আগর গচায়ের পচাতচা 
রদখয়ত অয়নকিচা শ্লিু গচায়ের পচাতচার �য়তচা। অয়নয়কিচা বকুল গচায়ের পচাতচার �য়তচাও বলচা ররয়ত পচায়র। সচাদচা রয়ঙর আগর কচাঠ খুব 
নর� হে। িয়ল আতর উৎপচাদয়নর উপকরণ সংগ্হ ও জ্চালচাশ্ন কচাঠ েচািচা এই গচাে আর রকচানও কচায়জ ব্বহৃত হে নচা।

পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর শ্নিু ও আদ্্য জচােগচাে আগর গচাে িচাল রবয়ি ওয়ঠ। ২০০-৭০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত এই গচাে রদখচা 
রচাে। বচাশ্ষ্যক ১৫০০-৬৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাত এবং তচাপ�চারিচা ২২-২৮ শ্ডশ্গ্ রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এই গচায়ের পয়ক্ উপয়রচাগী।

আগর গচাে পচাের রেয়ক সৃষ্ট িচারী �চাশ্ি পেন্ কয়র। তয়ব হচালকচা বচাশ্ল �চাশ্িয়তও আগর গচাে জন্চায়ত পচায়র।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সু্ল, কয়লজ, রচাস্তচা দু’পচায়ি আগয়রর িচারচা ররচাপণ করচা রচাে। সচা�চাশ্জক বনচােন ক�্যসূশ্িয়তও আগর গচাে লচাগচায়নচা ররয়ত পচায়র। 
এেচািচা বচাশ্ির আশ্ঙনচাে, পশ্তত জশ্�, শ্িলচা বচা পচাহচায়ি, শ্িলচার ঢচায়ল এ�নশ্ক পশ্রত্ক্ত জচােগচাে আগর গচাে লচাগচায়নচা রচাে। পচাহচাি 
বচা শ্িলচা জশ্�য়ত আগর গচাে িচায়লচা জয়ন্। তয়ব সব জশ্�য়তই ক�য়বশ্ি জয়ন্।

আগর গচায়ের প্সচারয়ণর জন্ প্েয়�ই গচাঢ় বচাদচাশ্� বয়ণ্যর ৩.৮১-৫.০০ রসশ্� (১.৫-২ ইশ্ঞ্) লম্বচা ক্চাপসুল জচাতীে িল রেয়ক বীজ 
সংগ্হ করচা হে। প্শ্ত িয়ল দুশ্ি বীজ হে। বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� ক্�তচা খুব অল্প স�য়ের জন্ েচায়ক। সচাধচারণত ৭-১০ শ্দন পর্যন্ত 
অঙু্কয়রচাদগ� ক্�তচা স্চােী েচায়ক। বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র করচা হে। বীজ বপয়নর উৎকৃষ্ট স�ে �চাি্য-এশ্প্ল �চাস। িচারচা উৎপচাদয়নর 
রক্য়রি শ্বয়িষ প্শ্ক্রেচা অবলম্বন করয়ত হে। প্েয়� বচাশ্লর রবয়ড বীজগুশ্ল শ্বশ্েয়ে শ্দয়ে তচার উপয়র আবচার বচাশ্ল শ্দয়ে রঢয়ক রদওেচা 
হে। এখচায়ন বীজগুশ্ল অঙু্কশ্রত হে। প্চাে ২০-২৫ শ্দন পয়র পশ্লব্চায়গ িচারচা স্চানচান্তশ্রত করচা হে। িচারচা গজচায়নচার জন্ অস্চােী 
রিয়ডর প্য়েচাজন হে। িচারচাে শ্নেশ্�ত জল রসয়ির ব্বস্চা রচাখয়ত হে।

বষ্যচার �রসু� আগর গচায়ের িচারচা ররচাপয়ণর উৎকৃষ্ট স�ে। য়রচাপয়ণর স�ে প্শ্তশ্ি গয়ত্য নজবসচার-কয়ম্পচাস্ট সচার, শ্ি.এস.শ্প., এ�.ও.শ্প, 
শ্জপসচা� সচার গচায়ের বেস অনুরচােী প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। য়রচাপয়ণর স�ে সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ১.৫২-১.৮২ শ্�িচার (৫-৬ 
িুি) এবং িচারচা রেয়ক িচারচার দূরত্ব ৯১.৪৪ রসশ্� রেয়ক ১.২২ শ্�িচার (৩-৪ িুি) বজচাে রচাখয়ল সবয়িয়ে িচাল হে। সচাধচারণত ১-২ 
বের বেসী আগয়রর িচারচা লচাগচায়নচা হে। একক বচাগচায়নর রক্য়রি ক� দূরত্ব এবং শ্�শ্র বচাগচায়নর রক্য়রি একিু রবশ্ি দূরত্ব বজচাে রচাখচা 
উশ্িত। অন্চান্ গচায়ের �য়তচা িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ নদয়ঘ্য্ ৫০ রসশ্�, প্য়স্ ৫০ রসশ্� এবং গিীরতচাে ৫০ রসশ্� আকচায়রর গত্য নতশ্র 
কয়র পিচা রগচাবর ও সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল হে।
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পশ্রির্যচা –

খরচাে আগর গচায়ে জল রসি শ্দয়ত হে। িচায়ষর স�ে প্য়েচাজন�য়তচা আগচােচা দ�ন 
করয়ত হয়ব। তচােচািচা শ্নে� কয়র শ্কেু রচাসচােশ্নক সচার শ্দয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ দ্রুত হে। 
এয়ক্য়রি নতুন আগর গচায়ের বচাগচায়ন রকচানও রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ করয়ত হে 
নচা। আগর গচায়ের বেস বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সচার ব্বহচার করচা রচাে। একবচার বষ্যচার 
আয়গ এবং একবচার বষ্যচার পয়র অে্যচাৎ বেয়র দু’বচার সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল।

সচাধচারণত প্ে� ৩-৫ বের পর্যন্ত আগর গচায়ের জশ্�য়ত শ্কেু শ্�শ্র িসল রর�ন, 
িচাক-সবশ্জ ও ডচাল জচাতীে িসল িচাষ করচা রচাে। পরবত্যীয়ত কয়েক বের েচােচা 
পেন্কচারী সপ্যগন্চা গচায়ের িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। এিচায়ব আদচা বচা হলুদও লচাগচায়নচা 
সম্ভব। তচােচািচা সুপচাশ্র, কশ্ি, রবচার, পচা� সহ অশ্ধকচাংি বনজ গচাে আগর গচায়ের 
সয়ঙ্গ শ্�শ্র িসল শ্হয়সয়ব িচাষ করচা রচাে। অন্চান্ রদয়ি আগর গচায়ের সয়ঙ্গ এলচািও 
িচাষ করচা হে।

আগয়র রত�ন রকচানও ররচাগ হে নচা। তয়ব �চায়ঝ�য়ধ্ রগচািচা পিচা ররচাগ এবং ডচাইব্চাক 
ররচায়গ গচায়ের ডচালপচালচা শুশ্কয়ে রচাে। প্য়েচাজনীে েরিচাকনচািক প্য়েচাগ কয়র এয়ক্য়রি 
িচাল িল পচাওেচা রচাে। আগর িচায়ষর রক্য়রি শ্বেচা রপচাকচা পচাতচা ঝচাঁঝরচা কয়র রদে। 
সচাইপচারয়�শ্থ্রন জচাতীে কীিনচািক ব্বহচার কয়র শ্বেচা রপচাকচার আক্র�ণ ক�চায়নচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

প্চাকৃশ্তকিচায়ব আগর গচায়ে আগর কচাঠ রপয়ত ২৫-৩০ বের স�ে রলয়গ রচাে। তয়ব কৃশ্রি�িচায়ব ৫-৬ বের বেসী আগর গচায়ে 
রপয়রক র�য়র ওইসব গচাে ১৫-১৬ বের হয়লই তচা রেয়ক আগর কচাঠ সংগ্হ করচা রচাে। আগর কচাঠ সংগ্য়হর জন্ গচােশ্ি কচািচার 
উপয়রচাগী হয়েয়ে শ্কনচা তচা শ্বয়বিনচা করচা হে �ূলত গচাে কতিচা রুগ্ন হয়েয়ে তচা শ্বিচার কয়র। গচায়ের বেস, গচায়ের বৃশ্দ্ধ ও গচায়ের 
িরীরবৃশ্তিে পশ্রপক্বতচা শ্বয়বিনচা কয়র আগর গচাে কচািচা হে নচা বরং গচায়ের বৃশ্দ্ধ বন্ হয়ে রচাওেচা, দৃি্�চান ক্তরুক্ত কচাঠ, কচায়ঠর 
শ্বকৃশ্ত, কু্দ্ পচাতচা, �ূল কচাডে ও িচাখচার উপর �রচা লক্ণ, এসব রদয়খই আগর কচাঠ সংগ্হ করচার জন্ গচাে কচািচা হে। সচারচা বেরই 
আগর কচাঠ সংগ্হ করচা রগয়লও জচানুেচাশ্র-এশ্প্ল �চাসই আগর কচাঠ সংগ্য়হর উৎকৃষ্ট স�ে। এ স�ে গচাে সুপ্ত অবস্চাে েচায়ক বয়ল 
আগর কচায়ঠ আতর বচা রতয়লর পশ্র�চাণ রবশ্ি েচায়ক বচা তচার গুণগত �চানও িচাল হে।

প্চাকৃশ্তক পদ্ধশ্তয়ত কচাঠ সংগ্য়হর জন্ কখনও ৫০ বেরও স�ে রলয়গ ররয়ত পচায়র। এয়ক্য়রি গচায়ের শ্বশ্িন্ন অংি শ্বশ্চ্ছন্নিচায়ব 
কচায়লচা হয়ে রচাে। য়দখয়ত রেচাপ রেচাপ আকচায়রর অয়নকিচা সচাশ্র কচায়ঠর �য়তচা হে। তয়ব সচাশ্র কচাঠ রর�ন অয়নকিচা বচা পুয়রচািচা 
অংিজুয়ি কচায়লচা হে, এয়ক্য়রি শ্ঠক রত�নিচা হে নচা। আগর গচায়ে শ্নশ্দ্যষ্ট জচােগচা এ�ন কচায়লচা হয়ত শুরু হয়ল তচা পূণ্য হয়ত প্চাে 
৪-৬ বের রলয়গ রচাে। এশ্িই প্চাকৃশ্তক পদ্ধশ্ত। গচায়ের এই কচায়লচা অংিয়কই বলচা হে আগর বচা আগর কচাঠ।

এক ধরয়নর রেদক রপচাকচা আগর গচায়ে শ্েদ্ নতশ্র কয়র। পয়র ওই শ্েয়দ্ েরিচায়কর আক্র�ণ প্শ্তয়রচাধ করয়ত শ্গয়ে নজবশ্নক 
প্শ্ক্রেচাে আগর গচায়ের ক্তস্চায়নর িচারপচায়ি বচাদচা�ী-কচায়লচা রয়ঙর আস্তরন নতশ্র হে, রচা আগর উৎপচাদয়নর �ূল উপকরণ। এই 
ধচারণচায়ক কচায়জ লচাশ্গয়ে �চানুষ কৃশ্রি�িচায়ব গচায়ে রপয়রক র�য়র ক্ত সৃশ্ষ্ট কয়র, িয়ল রসখচায়ন আগর সশ্ঞ্ত হে। এই পদ্ধশ্তয়ত 
খুব ক� স�য়ে আগর গচাে রেয়ক আতর নতশ্রর কচাঁিচা�চাল সংগ্হ করচা সম্ভব। এই পদ্ধশ্তয়ত ১০-১২ বেয়রর ১০-১২ ইশ্ঞ্ পশ্রশ্ধর 
আগর গচায়ের গচায়ে ৪-৫ ইশ্ঞ্ পরপর সচাশ্রবদ্ধিচায়ব গচায়ের নীি রেয়ক উপর পর্যন্ত রপয়রক (বচা তচারকচাঁিচা) য়গঁয়ে রদওেচা হে। 
সয়রজশ্�য়ন পর্যয়বক্ণ কয়র রদখচা রগয়ে, ২.৫৪-৫.০০ রসশ্� (১-২ ইশ্ঞ্) পরপর সচাশ্রবদ্ধিচায়ব ৩.৮১-৫.০০ রসশ্� বচা ১.৫-২.০ ইশ্ঞ্ 
�চায়পর তচারকচাঁিচা ৪-৫ বের বেসী গচায়ে লচাগচায়নচা হয়েয়ে। তচারকচাঁিচা লচাগচায়নচার স�ে একিচা রকৌিল শ্হয়সয়ব অয়ধ্যক পশ্র�চাণ তচারকচাঁিচা 
গচায়ের কচায়ডে ঢুশ্কয়ে রদওেচা হে, একিু আিচাআশ্িিচায়ব লচাগচায়নচা রপয়রয়কর বচাইয়রর অংিিুকু গচায়ের বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ কচায়ডের 
রিতয়র ঢুয়ক রচাে গচায়ের তচারকচাঁিচা গচাঁেচা অংয়ি কৃশ্রি�িচায়ব আঘচায়তর িয়ল সহয়জই েরিচায়কর আক্র�ণ ঘয়ি। িয়ল তচারকচাঁিচার 
িচারপচায়ির কচায়ঠ ৫-৬ বেয়রর �য়ধ্ই বচাদচা�ী-কচায়লচা রয়ঙর আস্তরণ নতশ্র হে। পয়র রসই গচােগুশ্ল রকয়ি কচাঠ বচা আগর-আতর 
উৎপচাদয়নর কচাঁিচা�চাল সংগ্হ করচা হে। সচাধচারণত গচাে কতিচা পুরু হয়েয়ে বচা তচার আকচায়রর উপর শ্নি্যর কয়র গচায়ে তচারকচাঁিচা 
লচাগচায়নচা হে। এয়ক্য়রি গচায়ের বেস �ুখ্ নে। একশ্ি পূণ্যবেস্ আগর গচাে রেয়ক ২০-২৫ রকশ্জ আগর কচাঠ পচাওেচা রচাে।

আগর কচাঠয়ক বলচা হে ঈশ্য়রর কচাঠ। পূব্য এশ্িেচা ও জচাপচায়ন আগর কচাঠ পুয়জচার অঘ্য্ উপকরণ। �ধ্প্চায়ি্ আগর কচায়ঠর ব্বসচা 
ও স�চাদর হচাজচার বেয়রর প্চািীন। আগয়রর সুগন্ প্িচাশ্ন্তদচােক, অয়নয়কই িরীয়রর িশ্ক্ত বৃশ্দ্ধর সহচােক শ্হয়সয়ব আগর কচায়জ 
লচাগচান। নচানচাশ্বধ ওষুধ, পচারশ্িউ�, পচারশ্িউ� জচাতীে দ্ব্চাশ্দ, সচাবচান, ি্চামু্প এসব প্স্তুয়ত আগর রতল ব্বহচার করচা হে। সচাধচারণত 
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বচাশ্িয়ত, শ্বশ্িন্ন ধ�্যীে ও সচা�চাশ্জক অনুষ্চায়ন সুগশ্ন্ েিচায়নচার জন্ 
আগর-আতর ব্বহচার করচা হে। আগর আতয়রর পচািচাপচাশ্ি আগর 
কচায়ঠর গুঁয়িচা বচা পচাউডচার ধূয়পর �য়তচা প্জ্জ্বলয়নর �চাধ্য়� সুগশ্ন্ 
শ্হয়সয়ব ব্বহচার করচা হে। জচাশ্ত-বণ্য শ্নশ্ব্যয়িয়ষ শ্হনু্, য়বৌদ্ধ, শ্রিস্টচান 
এবং �ুসশ্ল� ধ�্যচালম্বী �চানুয়ষরচা আগর আতর ও আগর কচায়ঠর গুঁয়িচা 
ব্বহচার কয়রন। আগর আতর বচাংলচায়দয়ি তরল রসচানচা শ্হয়সয়ব 
পশ্রশ্িশ্ত লচাি কয়রয়ে।

জশ্� রেয়ক পূণ্যবেস্ আগর গচাে রকয়ি প্েয়� তচা িুকয়রচা িুকয়রচা 
কয়র (স্চানীে িচাষচাে লগ) য়কয়ি আলচাদচা করচা হে। এই িুকয়রচাগুশ্লয়ক 
দু’িচায়গ আলচাদচা করচা হে। এক িচায়গ ঘন কচায়লচা, হচালকচা কচায়লচা, তচা�চায়ি, অল্প তচা�চায়ি বয়ণ্যর কচায়ঠর িুকরচা এবং অন্ িচায়গ ধূসর, 
প্চাে সচাদচা বয়ণ্যর কচায়ঠর িুকয়রচাগুশ্ল রচাখচা হে। হচালকচা কচায়লচা, তচা�চায়ি ও অল্প তচা�চায়ি রয়ঙর আগর কচায়ঠর লগগুশ্লয়ক লম্বচালশ্ম্বিচায়ব 
রিরচা হে। এয়দরয়ক িচাশ্ল বলচা হে। িচাশ্লগুশ্ল রেয়ক সচাবধচায়ন প্েয়� তচারকচাঁিচাগুশ্লয়ক সশ্রয়ে রিলচা হে। এরপর িচাশ্লগুশ্লয়ক 
কুশ্িকুশ্ি কয়র কচািচা হে। তচারপর কুশ্িকুশ্ি কয়র কচািচা িুকয়রচাগুশ্ল একশ্ি পচায়রি বচা জয়লর ি্চাঙ্ক, ড্চা� বচা বি হচাঁশ্িয়ত ১০-১৫ শ্দন 
পর্যন্ত শ্িশ্জয়ে রচাখচা হে। শ্িশ্জয়ে রচাখচা কচািচা কচাঠগুশ্ল তুয়ল িচালশ্নর সচাহচার্ জল ঝশ্রয়ে রঢশ্ক শ্দয়ে গুঁয়িচা করচা হে। গুঁয়িচায়ক 
আবচারও ক�পয়ক্ ৮-১০ শ্দন শ্িশ্জয়ে রচাখয়ত হে। উয়লেখ্ রর, শ্িশ্জয়ে রচাখচার প্শ্ক্রেচা অয়নয়ক দু’বচার আবচার অয়নয়ক একবচারও 
কয়র েচায়কন। গুঁয়িচা খুব িচালিচায়ব পয়ি রগয়ল জল রেয়ক তুয়ল শ্নয়ে অপর একশ্ি জল িশ্ত্য শ্স্টয়লর নতশ্র শ্বয়িষ পচায়রির �য়ধ্ 
ররয়খ পরবত্যীয়ত নীি রেয়ক আগুয়নর তচাপ শ্দয়ত হে। পচায়রির িচাশ্রশ্দক খুব িচাল কয়র বন্ রচাখয়ত হে, অয়নকিচা এেচারিচাইয়ির 
�য়তচা। এইিচায়ব অনবরত ১০-১২ শ্দন তচাপ প্য়েচাগ করয়ত হে। পচায়রির উপয়রর শ্দয়ক শ্বয়িষ প্শ্ক্রেচাে একিচা নল সংরুক্ত করচা 
হে এবং নলশ্ির অপরপ্চান্ত আয়রকশ্ি পচায়রির সয়ঙ্গ সংরুক্ত করচা েচায়ক। নলশ্ি অন্ একশ্ি ঠচাডেচা জল িশ্ত্য শ্স্টয়লর নতশ্র নয়লর 
�ধ্ শ্দয়ে পশ্রিচাশ্লত কয়র অন্ পচায়রির সয়ঙ্গ সংরুক্ত করচা হে। এখচায়ন শ্স্টয়লর নতশ্র পচারিশ্িয়ত ঠচাডেচা জল িশ্ত্য েচায়ক, িয়ল নয়লর 
�ধ্ শ্দয়ে রিয়স আসচা বচাষ্প ঠচাডেচা জয়লর সংস্পয়ি্য এয়স সহয়জই রিচািচা রিচািচা জয়ল পশ্রণত হে। য়িচািচা রিচািচা জল নয়লর অপর 
প্চায়ন্ত রচাখচা পচায়রি জ�চা হে। আগুয়নর তচায়প কচায়ঠর গুঁয়িচা শ্সদ্ধ হয়ে বচাষ্পচাকচায়র উপয়রর নয়ল প্য়বি কয়র এবং ওই বচাষ্প ঘনীিূত 
হয়ে অপর প্চায়ন্তর পচায়রির �য়ধ্ রিচািচার আকচায়র পিয়ত েচায়ক। ঘনীিূত বচাষ্প জল হয়ে শ্নশ্দ্যষ্ট পচায়রি জ�য়ত েচায়ক এবং তচার 
উপর রতয়লর আস্তরণ পয়ি। য়তয়লর এই আস্তরণই আগর আতর রতল। পরবত্যীয়ত জয়লর উপর রেয়ক রতয়লর অংিশ্িয়ক সংগ্হ 
করচা হে। এশ্ি �ূলত বচাষ্পীিবন-িীতলীকরণ পদ্ধশ্তর শ্বয়িষ পচাতন প্শ্ক্রেচা। একসয়ঙ্গ একশ্ি পচায়রি ৭৪.৬৫-১১২.০০ রকশ্জ পশ্র�চাণ 
আগর কচায়ঠর িুকয়রচা িশ্ত্য করচা রচাে। এই শ্বয়িষ ধরয়নর পচায়রি কচায়ঠর গুঁয়িচা জচাল শ্দয়ে ৮-৯ রতচালচা আতর পচাওেচা রচাে। এক 
রতচালচা আতর প্চাে ১২ গ্চায়�র স�চান। প্চাপ্ত তে্ রেয়ক জচানচা রচাে, আতর রবর করচার পর উশ্চ্ছষ্টগুশ্ল আগর বচাশ্তর ি্চাক্টশ্রয়ত শ্বশ্ক্র 
করচা হে। তচােচািচা উশ্চ্ছষ্ট অংিগুশ্ল রিতচাশ্ন করচা হয়ে েচায়ক।

প্চাে ১৬০ শ্�শ্লেন �চাশ্ক্যন ডলচায়রর আগর আতর শ্বয়শ্র বচাজচায়র রিতচাশ্ন করচার সুয়রচাগ রয়েয়ে। �ধ্প্চায়ি্র রদিগুশ্লয়ত আগর 
উড শ্িপস্  ও আতয়রর ব্চাপক িচাশ্হদচা রয়েয়ে। বচাংলচায়দয়ি আগর কচায়ঠর শ্বশ্িন্ন প্কচার �চায়নর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। য়র�ন, ডবল 
সুপচার, আগর প্পচার, কলচাগচাশ্ে আগর, য়ডচা� আগর। আগর আতর শ্িল্প রেয়ক রদশ্ি ও শ্বয়দশ্ি অয়নক আতর নতশ্র হে। এর�য়ধ্ 
উয়লেখয়রচাগ্ হল, জচান্নচাতুল নচাঈ�, জচান্নচাতুল রিরদচাউস, িচাইখচা, হচাজয়র আসওেচাদ, সুলতচান, উদ, শ্কং রহচােচাইি, আল িচায়রজ, কুল 
ওেচািচার ইত্চাশ্দ, রচা রগচািচা শ্বয়শ্ই স�চাদৃত। আন্তজ্যচাশ্তক বচাজচায়র প্শ্ত রকশ্জ আগর দচা� ৫-১০ হচাজচার ডলচার। তয়ব গুনগত �চান 
অনুরচােী এই দচা� ক�-য়বশ্ি হয়ত পচায়র। গুণগত �চায়নর উপর শ্নি্যর কয়র এক রতচালচা আতর ৫-১৫ হচাজচার িচাকচাে পর্যন্ত শ্বশ্ক্র 
হে। তচােচািচা আগর গচায়ের ডচাস্ট বচা উশ্চ্ছষ্টগুশ্লও রিতচাশ্ন ররচাগ্। বত্য�চায়ন সংরুক্ত আরব আশ্�রিচাহী, শ্সঙ্গচাপুর, তচাইওেচান, য়সৌশ্দ 
আরবসহ অন্চান্ রদয়ি এইসব ডচাস্ট প্শ্ক্রেচাজচাত কয়র ২০-২২শ্ি পণ্ উৎপচাদন করচা হে। তয়ব এইসব দচা� �ূলত শ্ঠক হে আগর 
কচায়ঠর �চান ও উৎপচাদনকচারী রদয়ির উপর। আবচার রকচানও আগর কচায়ঠর রিয়ে আগর আতর রবশ্ি প্শ্সদ্ধ। য়র�ন, �ধ্প্চাি্ ও 
িচারয়ত আগর কচায়ঠর রতল রেয়ক প্চাপ্ত গন্ বচা সুরিী �ুখ্ উৎপচাশ্দত দ্ব্ শ্হয়সয়ব শ্বয়বশ্িত হে। বত্য�চায়ন আন্তজ্যচাশ্তক রক্য়রি 
শ্সঙ্গচাপুর আগর ব্বসচার প্চাণয়কন্দ্র। প্ধচান প্ধচান উৎপচাদনকচারী রদিগুশ্লর �য়ধ্ রয়েয়ে ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা, শ্িয়েতনচা�, 
কয়ম্বচাশ্ডেচা অন্ত�।

এক কেচাে আগর িচাষ অত্ন্ত লচািজনক ব্বসচা হয়ত পচায়র। অল্প পঁুশ্জ শ্বশ্নয়েচাগ কয়র রবশ্ি �ুনচািচা করচা সম্ভব। এক রকশ্জ কচায়লচা 
কচায়ঠর �ূল্ প্চাে ২ লক্ িচাকচা। একশ্ি আগর কচাঠস�ৃদ্ধ প্চাপ্তবেস্ গচায়ের �ূল্ ৫-১০ লক্। এ�নশ্ক ২০-২৫ লক্ পর্যন্ত হয়ত 
পচায়র।

তে্সূরি – http://www.ayushveda.com/herbs/aquilaria-agallocha, কৃশ্ষ তে্ সচাশ্ি্যস (বচাংলচায়দি)
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শ্ি�ূল
পশ্রিে –

শ্ি�ূল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Bombax ceiba, Syn. নচা� Salmalia 
malabarica, রগচারি   Bombacaceae। বত্য�চায়ন A.P.G (Angiosperm 
Phylogenic Group)-র রশ্রণীশ্বন্চাস অনুরচােী এই গচােশ্িয়ক Malvaceae 
রগচায়রির অন্তিূ্যক্ত হয়েয়ে।

শ্ি�ূল গচাে অে্যচাৎ Silk cotton গচায়ের আশ্দ জন্স্চান সম্বয়ন্ সশ্ঠক 
রকচানও তে্, পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব দশ্ক্ণ-পুব্য এশ্িেচার শ্িয়েতনচা�, 
�চালয়েশ্িেচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িয়নর দশ্ক্ণ অংয়ি, তচাইওেচান শ্রীলঙ্কচা, 
রনপচাল, িূিচান, বচাংলচায়দি, পচাপুেচা শ্নউশ্গশ্নেচা, উতির অয়স্ট্রশ্লেচা, 
শ্িশ্লপচাইনস্  বেীপপুয়্ ও িচারয়ত এই গচােশ্ি বহু বের ধয়র স্চািচাশ্বকিচায়ব 
শ্বস্তচাশ্রত হয়েশ্েল। তচাই শ্ঠক রকচান রদয়ি এর আশ্দ জন্স্চান তচা 
সশ্ঠকিচায়ব শ্নণ্যে করচা রচােশ্ন।

িচারয়ত শ্বয়িষ কয়র রচাজস্চান, �ধ্প্য়দি ও েশ্রিিগি ও উতিরপ্য়দয়ির শ্কেু উপজচাশ্ত ও সচাধচারণ গ্চা�ীণ �চানুয়ষর �য়ধ্ শ্ি�ূল 
গচাে সম্বয়ন্ রবি শ্কেু কুসংষ্চার রয়েয়ে। আবচার  শ্কেু �চানুয়ষর ধ�্যীে অনুষ্চায়নর সয়ঙ্গ শ্ি�ূল গচাে অয়তচাপ্য়তচািচায়ব জশ্িয়ে আয়ে। 
শ্কেু উপজচাশ্ত শ্ি�ূল গচােয়ক ‘র�দ্রু�’ (Yamadrum) অে্যচাৎ র�দূয়তর প্তীক শ্হসচায়ব �য়ন কয়রন এবং অ�ঙ্গয়লর আিঙ্কচাে এই 
গচােশ্িয়ক এশ্িয়ে িয়লন। আবচার েশ্রিিগি, উতিরপ্য়দি, �ধ্প্য়দয়ির রকচানও রকচানও অংয়ি  রহচাশ্ল উৎসয়ব এই গচােয়ক ‘রহচাশ্ল 
কচা ধন’ বলচা হে বয়ল ররচাপণও করচা হে। এইিচায়ব গচােশ্ি অয়নকশ্দন রেয়কই স্চািচাশ্বকিচায়ব এয়দয়ি সংরশ্ক্ত হয়ে আসয়ে। আবচার 
গচােশ্ির ঔষশ্ধ গুয়ণর কচারয়ণ, উৎকৃষ্ট �চায়নর তুয়লচার জন্, য়দিলচাই শ্িয়ল্পর প্য়েচাজয়ন েচািচাও বসন্তকচায়ল িুয়ল িরচা পচাতচাহীন শ্ি�ূল 
গচায়ের রূপ সকলয়ক আকৃষ্ট কয়র, প্চাকৃশ্তক রসৌন্র্য বৃশ্দ্ধ কয়র। এই স�স্ত কচারয়ণ কচাশ্মীর ও শ্হ�চািল প্য়দয়ির শ্কেু অংি েচািচা 
িচারয়তর প্শ্ত রচায়জ্ই শ্ি�ূল গচাে শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে বচা ররচাপণ করচা হয়েয়ে।

ইংয়রশ্জয়ত শ্ি�ূল গচােয়ক Cotton tree বচা Red cotton tree, Silk cotton বচা Red silk-cotton tree বয়ল। সংষৃ্য়ত সচালশ্�শ্ল, 
শ্হশ্ন্য়ত শ্স�ল, কন্নয়ি পুলু বচা বুরচাগচা, �চালচােচাল� ও তচাশ্�ল িচাষচাে গূলেচা বচা �ুশ্লেলচাডু, ওশ্িেচাে শ্িশ্�শ্লয়কচাটেচা ও বচাংলচা িচাষচাে এশ্ি 
শ্ি�ূল গচাে নচায়� পশ্রশ্িত।

শ্ি�ূল একশ্ি বৃক্ রশ্রণীর উশ্দ্দ। উচ্চতচাে প্চাে ৪৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি রসচাজচা, কচাঁিচারুক্ত হে। কচায়ডের পুরু েচায়ল 
উপর-নীয়ি প্সচাশ্রত িচািচা দচাগ রদখচা রচাে। েচায়লর রঙ ধূসর লচালয়ি বচা রগচালচাপী ধূসর রয়ঙর হে। কচায়ডের রগচািচাে প্সচাশ্রতিচায়ব 
৩-৫শ্ি Root buttreses কচায়ডের রগচািচার িচাশ্রশ্দয়ক �চাশ্িয়ত ক�-য়বশ্ি ১-২.৫ রসশ্� পর্যন্ত শ্বসৃ্তত হয়ে কচায়ডের রগচািচা রেয়ক উপর 
পর্যন্ত প্সচাশ্রত েচায়ক। শ্ি�ূল গচায়ের পচাতচাগুশ্ল হচায়তর তচালুর আকচায়রর ররৌশ্গক প্কৃশ্তর হে। পচাতচাগুশ্ল একচান্তরিচায়ব িচাখচাপ্িচাখচাে 
সশ্জ্ত েচায়ক। য়রৌশ্গকপয়রির বৃন্তশ্ি  ১২-২৫ রসশ্� লম্বচা হয়ত পচায়র, বৃয়ন্তর অগ্িচাগয়ক রকন্দ্র কয়র ৫-৭শ্ি পরিকগুশ্ল সশ্জ্ত েচায়ক। 
পরিকগুশ্ল লম্বচা িওিচাে ১০-২০ X ২.৬ রসশ্� �চায়পর হয়ে েচায়ক। গচায়ের পচাতচা ঝয়র পিচার পর শ্ডয়সম্বর-য়িব্রুেচাশ্র �চায়সর �য়ধ্ 
বি র�চািচা, খয়েরী লচাল রয়ঙর িুলগুশ্ল জন্চাে এবং বনিূশ্�য়ক এক অপরূপ রয়ঙ রচাশ্ঙয়ে রদে। িুলগুশ্ল ঘণ্টচা আকৃশ্তর, লম্বচাে 
৬-৭ রসশ্�, িচারী। বৃশ্তশ্ি সবুজচাি র�রুন রয়ঙর এবং কচায়পর আকচায়রর  ও শ্তনশ্ি লশ্তরুক্ত হে। পচাপশ্িগুশ্ল পুরু, খয়েরী বচা লচাল 
রয়ঙর হে, সংখ্চাে ৫শ্ি। পুংয়কিয়রর সংখ্চা ৬০শ্ির রবশ্ি। এগুশ্ল ৫শ্ি গুয়চ্ছ িুয়লর রকন্দ্রস্য়ল অবশ্স্ত। গি্যচািেশ্ি ৫শ্ি প্য়কচাষ্টরুক্ত 
গি্যচািে এবং গি্যদডেশ্ি লম্বচাে পুংয়কিয়রর রিয়ে লম্বচা হে। গি্যদয়ডের �চােচাে ৫শ্ি গি্য�ুডে েচায়ক। কচাক, বচাদুি, কচাঠশ্বিচালী ও অন্ 
শ্কেু প্কচার রপচাকচা�চাকয়ির বেচারচা শ্ি�ূল িুয়লর পরচাগশ্�লন ঘয়ি। শ্ি�ূল গচায়ের িল লম্বচাে ৮-১০ X ৩ রসশ্� রবলনচাকচার আকৃশ্তর 
হে। এশ্প্ল-য়� �চায়স িলগুশ্ল শুশ্কয়ে বচাদচা�ী বচা কচায়লচা রয়ঙর হয়ে রচাে এবং িলশ্ি ৫শ্ি িচায়গ রিয়ি শ্গয়ে তুয়লচার সয়ঙ্গ রুক্ত 
বীজগুশ্ল বচাতচায়সর সচাহচায়র্ উয়ি শ্গয়ে আপনচা রেয়কই প্সচাশ্রত হে। 

শ্ি�ূল গচাে আদ্্যতচারুক্ত উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। ২৮-৪২ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা শ্ি�ূল গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ আদি্য। শ্কন্তু 
৫-৪৯ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র । ৭৫০-৪৫৭০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃষ্টপচাত শ্ি�ূল গচায়ের পয়ক্ 
উপরুক্ত। রশ্দও দীঘ্য অনচাবৃশ্ষ্ট ও �রুিূশ্�র �য়তচা রুক্ আবহচাওেচায়তও শ্ি�ূল গচাে রবঁয়ি েচায়ক। তয়ব িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ অশ্ধক 
বৃশ্ষ্টপচাত প্য়েচাজন হে।

উপরুক্ত শ্নকচািীরুক্ত বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত পশ্ল�চাশ্ি শ্ি�ূল গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। উপত্কচা অঞ্য়লর ঢচালু, অস�চান জশ্�য়তও শ্ি�ূল গচাে 
িচাল জন্চাে। স�ুদ্তল রেয়ক ১২০০ শ্�িচার উঁিু জশ্�য়ত শ্ি�ূল গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৪.৯ -৭.২ 
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শ্ি�ূল িচায়ষর উপরুক্ত। অন্রি শ্ি�ূল গচাে জন্চায়লও �চাশ্ির তচারত�্ 
অনুরচােী শ্ি�ূল গচায়ের বৃশ্দ্ধর িচারচাক লক্্ করচা রচাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত �চাি্য-য়� �চায়স শ্ি�ূল গচায়ের িলগুশ্ল রিয়ি ৫শ্ি িচায়গ 
িচাগ হয়ে রচাে। এরপর বীজগুশ্ল বচাতচায়স বচা ঝয়ি উয়ি শ্গয়ে বহুদূর 
পর্যন্ত েশ্িয়ে পয়ি এবং উপরুক্ত পশ্রয়বয়ি বীজ অঙু্কশ্রত হয়ে নতুন 
িচারচা গচাে জন্ রনে এবং শ্ি�ূয়লর স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক। 

�চাি্য-য়� �চায়স পচাকচা িলগুশ্ল রিয়ি রচাওেচার আয়গ গচাে রেয়ক সংগ্হ  
কয়র ররচায়দ শুকয়নচা করয়ল িলগুশ্ল িচায়গ িচায়গ রিয়ি রচাে। তখন 
তুয়লচা সংগ্য়হর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বীজগুশ্লও সংগ্হ করচা রচাে। ১ রকশ্জ 
শ্ি�ূল বীয়জ প্চাে ২১ হচাজচার রেয়ক ৩৮ হচাজচার ৫০০শ্ি বীজ পচাওেচা 
রচাে। বীজগুশ্ল িচাল কয়র শুশ্কয়ে শ্িয়নর রকৌয়িচা বচা ব্চায়গ সংগ্হ 
করচা হে। ২ বের পর্যন্ত বীয়জর অঙু্কয়রচাদগ� ক্�তচা বজচাে েচায়ক। 
তয়ব িীঘ্র বপন করয়ত অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার রবশ্ি (১৪-৭৫%) হে। 

প্েয়� জশ্� প্স্তুত কয়র বষ্যচার আয়গ (র�-জুন �চায়স) প্শ্ত সচাশ্রয়ত 
৩.৭ X ৩.৭ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ একসয়ঙ্গ ৫-৬শ্ি বীজ এক একশ্ি গয়ত্য (১-২ রসশ্�) বপন কয়র শ্ি�ূল িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। 
এেচািচা ৭.৪ X 7.5 শ্�িচার ব্বধচায়ন সচাশ্রয়ত বপন কয়র জশ্�য়ত সচােী িসল িচাষ করচা সম্ভব ।

র�-জুন �চায়স নচাস্যচারীর রবয়ড বচা পশ্লব্চায়গ বীজ বপন কয়র প্শ্তশ্দন ঝচাঁঝশ্রর সচাহচায়র্ জল রপ্ কয়রও িচারচা নতশ্র করচা হে। 
উপরুক্ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� িচারচাগুশ্ল বি কয়র ১ বের পর Stump Planting (৪ রসশ্� লম্বচা কচাডে ও ৩০ রসশ্� লম্বচা �ূল শ্বশ্িষ্ট 
িচারচা বচা তচাঁর stump গুশ্লয়ক বষ্যচার পর ৩০ X ৩০ রসশ্� দূরয়ত্ব উপরুক্তিচায়ব নতশ্র করচা জশ্�য়ত ররচাপণ করচা) কয়রও শ্ি�ূল গচায়ের 
িচাষ করচা রচাে।  বচা ২ বের পর রগচািচা িচারচাশ্িয়কই শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপণ কয়র শ্ি�ূয়লর কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। 

জশ্�য়ত শ্ি�ূল গচাে ররচাপয়ণর রক্য়রি ৬.৭ X ৬.৭ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ল প্শ্ত রহক্টয়র ২২৫শ্ি িচারচা লচায়গ। তয়ব ১৩.৪ X ১৩.৪ 
শ্�িচার দূরত্ব বজচাে ররয়খ িচারচা ররচাপণ করচা সবয়িয়ে িচাল। কচারণ এিচায়ব ররচাপণ করয়ল ওই জশ্�য়ত ২-৩ বের পর্যন্ত অন্ িসয়লর 
িচাষ করচা সম্ভব।    

পশ্রির্যচা –

জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়রই রহচাক বচা িচারচা নতশ্র কয়র ররচাপণ কয়রই রহচাক, শ্ি�ূল িচায়ষর জন্ শ্নেশ্�ত রসয়ির প্য়েচাজন 
হে। বীজ বপয়নর স�ে �চাশ্িয়ত উপরুক্ত পশ্র�চাণ আদ্্যতচা েচাকচা অবি্ই প্য়েচাজন। আর রসই জন্ রসি শ্দয়ত হে। রশ্দও বষ্যচাে 
িচারচা রলয়গ রগয়ল (বচা িক্তয়পচাক্ত হয়ে রবঁয়ি েচাকয়ল) য়সি প্য়েচাগ সম্পয়ক্য শ্বয়িষ রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন।

শ্ি�ূল িচায়ষর রক্য়রি সচার প্য়েচায়গর রত�ন রকচানও নশ্জর পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব নজবসচার ও রচাসচােশ্নক সচার ব্বহচার করয়ল গচায়ের 
বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ উৎপচাদনও বৃশ্দ্ধ পচাে। শ্ি�ূল একশ্ি অত্ন্ত দ্রুত বৃশ্দ্ধ পচাওেচা গচাে। তচাই ররচাপয়ণর বচা বপয়নর পর ১-২ বের 
গচায়ের রগচািচার আগচােচা পশ্রষ্চার ও লতচাপচাতচা রকয়ি সচা�চান্ পশ্রির্যচাই এয়ক্য়রি রয়েষ্ট। বপয়নর বচা ররচাপয়ণর পর অশ্তশ্রক্ত িচারচা 
উপয়ি বচা রকয়ি রিয়ল প্শ্ত রহক্টয়র ৫৫শ্ি গচাে ররয়খ রদওেচা হে। 

Thinning কয়র ৬.৭ × ৬.৭ শ্�িচার দূরয়ত্বর গচায়ের িীঘ্র Rotation কয়র শ্কেু গচাে রকয়ি রিলচা হে। রচায়ত বচাশ্ক গচােগুশ্ল িচালিচায়ব 
আয়লচা-বচাতচাস রপয়ে রবয়ি উঠয়ত পচায়র। শ্ি�ূল গচায়ের িচাখচাগুশ্ল িক্রচাকচায়র কচায়ডের শ্বশ্িন্ন উচ্চতচাে জন্চাে। শ্নয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল 
রকয়ি শ্দয়ল গচােশ্ি লম্বচাে িচাল বৃশ্দ্ধ পচাে।

শ্ি�ূল গচায়ে সচাধচারণত রর ধরয়নর ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি, তচা শ্ি�ূল গচাে শ্নজস্ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচাে প্শ্তহত করয়ত পচায়র। 
তচাই এয়ক্য়রি রকচানও তয়ে্র উয়লেখ পচাওেচা রচােশ্ন। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব  -

পচাশ্কস্তচায়নর পচা্চায়বর এশ্গ্কচালিচার ইউশ্নিচাশ্স্যশ্ির  কয়েকজন গয়বষক ২০০৩ সচায়ল একশ্ি গয়বষণচা কয়রন। শ্বষে শ্েল, শ্ি�ূল 
গচায়ের বৃশ্দ্ধর সয়ঙ্গ শ্ি�ূল কচায়ঠর দচায়�র সম্পক্য। গয়বষণচাে তচাঁরচা রদশ্খয়েয়েন রর,  ২ বেয়র শ্ি�ূল গচায়ের বৃশ্দ্ধ ৪.৪ শ্�িচার এবং 
১০ বেয়র ১৩.১২ শ্�িচার লম্বচা অে্যচাৎ ১০ বেয়র গচায়ের ৭৩% বৃশ্দ্ধ সমূ্পণ্য হয়ে রচাে। এরপর ১৫ বের বেয়সর পর রেয়ক লম্বচাে 
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গচােশ্ি বচায়ি নচা।  ১০ বের বেয়স শ্ি�ূল গচায়ের কচায়ডের DBH বচা 
ডচােচাশ্�িচার রব্রস্ট হচাইি (DBH) ৪৪.৮৬ রসশ্� অে্যচাৎ ৮৬%। বচাশ্ক 
১৪% বৃশ্দ্ধ সচারচা জীবন ধয়র অে্যচাৎ শ্ি�ূল গচাে আর রতশ্দন রবঁয়ি 
েচাকয়ব ততশ্দয়ন হয়ব। দচা� শ্হসচায়ব তচাঁরচা রদশ্খয়েয়েন, ১০ বেয়র 
গচায়ের DBH ৪৪.৮৬ রসশ্� হওেচা সয়্বিও গচায়ের কচাঠ শুধুই জ্চালচাশ্ন 
শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। তচাই দচা�ও খুব ক� হে। ১৩-১৪ বেয়র শ্ি�ূল 
গচায়ের কচায়ডের DBH ৪৪.৮৬ রসশ্�র রবশ্ি হয়ে রচাে এবং গচােশ্ি 
প্লচাইউড কচারখচানচাে আসবচাবপরি নতশ্রর কচাঠ শ্হসচায়ব উপরুক্ত হয়ে 
রচাে। এই অবস্চাে প্শ্তশ্ি গচায়ের দচা� (২০০৩ সচায়লর শ্হসচাব 
অনুরচােী) হে ৫ হচাজচার িচাকচা। অে্যচাৎ প্শ্ত রহক্টয়র ২২৫ × ৫০০০ 
িচাকচা = ১১ লক্ ২৫ হচাজচার িচাকচার িসল উৎপচাদন সম্ভব। বত্য�চান 
বচাজচার দয়র রচা কয়েকগুণ রবশ্ি এবং খরি শ্নতচান্তই ক�। 

িহরচাঞ্য়ল রকবল�চারি Avenue plantation শ্হসচায়ব অল্প শ্কেু 
শ্ি�ূল গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। শ্কন্তু আয়গ গ্চায়�গয়্ প্িুর শ্ি�ূল 
গচায়ের রদখচা ররত। য়দিলচাই শ্িয়ল্প বচা অন্ শ্িয়ল্প অশ্তশ্রক্ত ব্বহচায়র 
শ্ি�ূল গচাে িীষণিচায়ব কয়� রগয়ে। তয়ব এখন রদিলচাইয়ের শ্বকল্প শ্হসচায়ব লচাইিচার ব্বহচার বচািচাে অয়নক শ্ি�ূল গচাে রক্চা পচায়চ্ছ। 
তয়ব প্লচাইউড শ্িয়ল্প শ্ি�ূল কচাঠ অশ্ত উতি� উপচাদচান। শ্ি�ূল তুয়লচা বচা শ্সল্ শ্ি�ূল তুয়লচা বচাশ্লি, কুিন, য়লপ নতশ্রর জন্ সবয়িয়ে 
উৎকৃষ্ট। Airconditioning-এর insulation শ্হসচায়ব, Refrigerator এ ব্বহৃত হে। জল শ্নয়রচাধক প্চাশ্কং-এর কচায়জ, িব্ 
শ্নয়রচাধক করচার কচায়জ ব্বহৃত হে। শ্ি�ূল গচায়ের নর� �ূল বলবধ্যক ও �ূরিয়রচায়গর ওষুধ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এেচািচা কয়লরচা, 
শ্িসিুলচা, সশ্দ্যকচাশ্ি, য়পয়ির র্রিণচাে ও ধ্বজিঙ্গ ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে এর ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে। এই গচায়ের কচায়ডের আঠচা 
Astringent ও Tonic শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এই আঠচা রক্ত আ�চািে, শ্িউ�চার, রক্চা, ইন্ুয়ে্চা এবং Menorrhagia ররচাগ 
সচারচায়ত ব্বহৃত হে। শ্ি�ূল গচায়ের িচারচা অন্চান্ রিষজ উশ্দ্য়দর সয়ঙ্গ শ্�শ্শ্রত হয়ে পচাইশ্রেচা, কচাব্যচাঙ্কল ও Hematochezia য়রচাগ 
সচারচায়ত ব্বহৃত হে। এই গচায়ের কচাডে রেয়ক এর কচাঁিচা সংগ্হ কয়র ঘয়ষ রপষ্ট বচা রলই নতশ্র কয়র �ুয়খর দচাগ ও ব্রণ সচারচায়ত ও 
ত্বয়কর শ্িশ্কৎসচাে ব্বহৃত হে। শ্ি�ূল গচায়ের েচাল পু্লয়রসী, দচাঁয়তর র্রিণচাে, দংিন ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে অন্ গচায়ের সয়ঙ্গ ব্বহৃত 
হে। গচায়ের পচাতচার রস hypotensive এবং hypoglycaemic শ্ি�ূল কচায়ঠর গুঁয়িচা অয়্রির ঘচা, �চাশ্ির ঘচা, শ্সশ্িশ্লস, য়পচাকচা�চাকয়ির 
কচা�য়ি র্রিণচা উপিয়�, অন্ গচায়ের সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ওষুধ নতশ্রর গুরুত্বপূণ্য উপচাদচান শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে।

অতএব ২০০৩ সচায়লর শ্হসচাব অনুরচােী, প্শ্ত রহক্টয়র শ্ি�ূল গচায়ের িচাষ কয়র ২২৫শ্ি গচাে রেয়ক ১১ লক্ ২৫ হচাজচার িচাকচার কচাঠ 
েচািচাও জ্চালচাশ্ন ও তুয়লচা পচাওেচা রচাে। রচার বচাজচার�ূল্ শ্হসচাব করয়ল লচায়ির অঙ্কিচা আরও রবশ্ি হয়ব। 

তচাই জঙ্গয়লর িচাঁকচা জশ্�য়ত বনবচাসী �চানুষয়ক সয়ঙ্গ শ্নয়ে শ্ি�ূল গচাে লচাগচায়নচার পশ্রকল্পনচা গ্হণ করয়ল বনিূশ্�র উন্নশ্তর পচািচাপচাশ্ি 
ওই শ্পশ্েয়ে েচাকচা �চানুষয়দর আশ্ে্যক লচািও সম্ভব হয়ত পচায়র।

এেচািচা বনিূশ্�র শ্বশ্িন্ন পচাশ্খ, কীিপতয়ঙ্গর অশ্স্তত্ব রক্চা হয়ব এবং শ্বশ্িন্ন গচােপচালচার �য়ধ্কচার পশ্রয়বিগত সম্পক্য বজচাে েচাকয়ব। 
পশ্রয়বি শ্বজ্চানীয়দর �য়ত, শ্বগত কয়েক বের ধয়র শ্ি�ূল গচায়ের সংখ্চা িীষণিচায়ব কয়� রগয়ে। এই গচায়ের অবলুশ্প্তর সয়ঙ্গ আবচার 
িকুয়নর (Vulture) অবলুশ্প্তরও সম্পক্য রয়েয়ে। তচাই শুধু বচাশ্ণশ্জ্ক কচারয়ণ নে, আজ জীব-তবশ্িরি¨ রক্চা কয়র পশ্রয়বয়ির িচারসচা�্ 
বজচাে রচাখয়ত শ্ি�ূল গচাে ররচাপণ করচা অত্ন্ত জরুশ্র।

তে্সূরি -  Glossary of Indian medicinal plants, Assessment of credibility of some folk medicinal of claims of B. ceiba

   



239

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

কুসু�
পশ্রিে –

কুসু� গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Schleichera oleosa, এশ্ি 
Sapindaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী শ্বেবীজপরিী পণ্যয়�চািী রশ্রণীর 
বৃক্। এই গচায়ের অন্ কয়েকশ্ি পশ্রশ্িত শ্বজ্চানসম্ত নচা� (বচা 
Synonyms) হল, Cussambium oleosum, Pistacia oleosa, 
Schleichera trijuga কুসু� গচায়ের গয়ণর (Genus) নচা�শ্ি Swis 
bofauist J.C. Schlerihera-এর নচায়� করচা হয়েয়ে এবং প্জচাশ্ত 
নচা�শ্ি Oleosa নচায়� কুসু� বীয়জর রর তচাল পচাওেচা রচাে, তচার ল্চাশ্িন 
িব্ Oleum অে্যচাৎ oil রেয়ক এয়সয়ে। 

কুসু� গচায়ের আশ্দ জন্স্চান এশ্িেচা �হচায়দয়ির উষ্ণ জলবচােু 
অঞ্য়লর রদিগুশ্লয়ত। িচারত, য়নপচাল, শ্রীলঙ্কচা, �চােচান�চার, েচাইল্চাডে, 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা প্িৃশ্ত রদয়ির শুষ্-পণ্যয়�চািী জঙ্গয়ল ও 

পণ্যয়�চািী ও শ্িরহশ্রৎ শ্�শ্র প্কৃশ্তর জঙ্গয়ল কুসু� গচােয়ক জন্চায়ত রদখচা রচাে। আ�চায়দর রদয়ির শ্হ�চালে পব্যয়তর পচাদয়দয়ি সুতয়লজ 
নদী রেয়ক রেচািনচাগপুর পব্যয়তর পচাব্যত্ অঞ্য়লর ঝচািখডে, শ্বহচার, েশ্রিিগি, �ধ্প্য়দি, ওশ্িিচা, অন্ধ্রপ্য়দয়ি কুসু� গচাে জন্চাে। 
এেচািচা পশ্চি�বয়ঙ্গর শ্বশ্িন্ন অরয়ণ্ শ্বশ্চ্ছন্নিচায়ব কুসু� গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। 

ইংয়রশ্জয়ত কুসু� গচােয়ক Ceylon oak বচা Lac tree বচা Gum lac tree বলচা হয়ে েচায়ক।  শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে কুসু�, �চারচাঠী ও 
গুজরচাশ্িয়ত কুসুম্ব, তচাশ্�ল িচাষচাে কুম্বচাশ্ডশ্র, �চালচােলয়� কুশ্ট্লচাই, কন্নয়ি ক্চায়কচািচা এবং রতয়লগু িচাষচাে পুসু্, বুসী, য়কচা�চাঙ্গী প্িৃশ্ত 
নচায়� নচায়� ডচাকচা হে।  

কুসু� ৩০ শ্�িচার পর্যন্ত উচ্চতচার একশ্ি বি গচাে। এই গচায়ের র�চািচা রগচািচা রেয়ক হচালকচা আকচায়রর root buttress রবর হে। 
ররগুশ্ল কচায়ডের রবয়ির উপর পর্যন্ত প্সচাশ্রত েচায়ক। কুসু� গচায়ের পচাতচা অিূিপক্ল ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। পরিচাক্শ্ি ২০-৪০ রসশ্� 
পর্যন্ত লম্বচা হয়ত পচায়র। পরিচায়ক্ ২-৩ রজচািচা উপপরি েচায়ক। তয়ব ৪ রজচািচা পচাতচাও রদখচা রচাে। লম্বচা-িওিচাে পচাতচাগুশ্ল  ২.৫-২৫ 
X ২-১০ রসশ্� হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল একচান্তরিচায়ব িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। উপপরিগুশ্ল পরিচায়ক্র উপর শ্বপরীত�ুখী হয়ে 
সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্লর নীয়ির শ্দয়কর উপপরিগুশ্ল আকচায়র রেচাি হে। পরিচায়ক্র উপয়রর বচা প্চান্তীে উপপরি রজচািচাশ্ি সব রেয়ক 
বি আকচায়রর হয়ে েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল আেতকচার-উপবৃতিচাকচার পরিচাগ্ বচা শ্কেুিচা রগচালচাকচার বচা শ্কেুিচা সূঁিচায়লচা হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল 
পুরু, �সৃণ বচা অল্প ররচা�রুক্ত হে। পচাতচার শ্কনচারচা স�চান রঢউ রখলচায়নচা বচা অল্প খচাঁজকচািচা হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল প্চাে বৃন্তহীন হয়ে 
েচায়ক। পচাতচার শ্িরচাশ্বন্চাস সুস্পষ্ট। িীতকচায়ল এই গচায়ের পচাতচা ঝয়র পয়ি। বসন্তকচায়ল গচাে লচাল রয়ঙর কশ্ি পচাতচাে িয়র রচাে। 
পচাতচার এই অপরূপ রসৌন্য়র্য্র জন্ রচাস্তচার ধচায়রর রিচািচা বদ্ধ্যয়নর জন্ কুসু� গচাে ররচাপণ করচা হে। কুসু� গচায়ের িুলগুশ্ল হলয়দয়ি 
সবুজ রয়ঙর হে। পচাতচার কক্ রেয়ক অল্প িচাখচারুক্ত পুষ্প�্রীশ্ি জন্চাে। পুষ্প�্রীশ্ি ৫-১০ রসশ্� লম্বচা হয়ে েচায়ক। িুয়লর বৃশ্ত 
খুব রেচাি, পচাপশ্ি েচায়ক নচা। িলগুশ্ল শ্কেুিচা রগচালচাকচার বচা শ্ডম্বচাকচার রবরী জচাতীে। িল খুব িক্ত কচাঁিচারুক্ত হয়ে েচায়ক, আেতয়ন 
১৫ X ১৩ শ্�শ্লশ্�িচার হে এবং িয়ল একশ্ি �চারি বীজ েচায়ক। এর বীজ শ্কেুিচা রগচালচাকচার। ১২ X ১০ শ্�শ্লশ্�িচার আকচায়রর হে। 
�চাি্য �চায়স বচা বসন্তকচায়ল নতুন পচাতচার সয়ঙ্গই িুল জন্চাে এবং জুলচাই-অগচাষ্ট �চায়স িল পচায়ক।    

কুসু� গচাে শুষ্ জলবচােুয়ত িচাল জন্চাে। এয়ক শুষ্-শ্িরহশ্রৎ-পণ্যয়�চািী উিে প্কচার বৃয়ক্র শ্�শ্শ্রত অরয়ণ্ জন্চায়ত রদখচা রচাে। 
৯০০-১২০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত কুসু� গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। কখনও আবচার স্চাঁতস্চাঁয়ত আদ্্য জঙ্গয়ল এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। 
৭৫০-২৮০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত এবং ৩৫-৪৭.৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা কুসু� িচায়ষর জন্ উপরুক্ত।  

িচাল শ্নকচািীরুক্ত পচােুয়র �চাশ্ি বচা কচাঁকর শ্�শ্শ্রত রদচাঁেচাি �চাশ্ি বচা অল্প অম্ল �চাশ্ি কুসু� িচায়ষর পয়ক্ সবয়িয়ে উপয়রচাগী।       

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

কুসুয়�র বীজই নতুন িচারচা নতশ্রর প্ধচান উৎস। বীজ সংগ্হ কয়র তচািচাতচাশ্ি বপন করয়ল অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার অয়নক রবশ্ি হে। 
বীজ সংগ্হ কয়র শুশ্কয়ে বচাতচাস-শ্নয়রচাধকিচায়ব সংরক্ণ করয়ল ১-২ বের পর্যন্ত বীজগুশ্লয়ক সশ্ক্রে রচাখচা রচাে। দ্রুত বীয়জর 
অঙু্কয়রচাদ্গয়�র ক্�তচা নষ্ট হয়ে রচাে। তচাই নচাস্যচারীয়ত উপরুক্ত পশ্রির্যচাে রহজ রবয়ড সচাশ্রবদ্ধিচায়ব বপন কয়র িচারচাগচাে নতশ্র করচা 
হে। য়হজ রবয়ড উপরুক্ত পশ্রির্যচাে ১ বেয়রর িচারচাগচায়ের উচ্চতচা ৭৭.৪ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত পচায়র। বীজ েচািচাও root suckers রেয়ক 
কুসু� গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ ঘয়ি েচায়ক।



240  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

কুসু� গচায়ের রয়েষ্ট পশ্র�চাণ উপরুক্ত পশ্রণত বীয়জর অিচাব রয়েয়ে। 
তচাই কৃশ্রি�িচায়ব অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত রক্চান নতশ্র, কচাশ্িং-এর বেচারচা 
কলয়�র গচাে নতশ্র কয়র কুসু� গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। 
অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়ত কুসু� গচায়ের কচাশ্িং-এর িচারচাগচাে নতশ্র করচার 
জন্ ১.৮ শ্�িচার লম্বচা X ১ শ্�িচার িওিচা এবং ৬০ রসশ্� উচ্চতচারুক্ত 
কচায়ঠর রফ্� (Propagator) নতশ্র কয়র  তচার �য়ধ্ ১০ রসশ্� পুরু 
শ্িয়জ কচায়ঠর গুঁয়িচা, কচাঁকর শ্�শ্িয়ে কচাশ্িং-এর ররচাপয়ণর জন্ উপরুক্ত 
কয়র নতশ্র করচা হে। স্চ্ছ প্লচাশ্স্টক শ্দয়ে িচানিচান কয়র Propagator-এর 
রখচালচা শ্দকিচা রঢয়ক রদওেচা হে। এর তচাপ�চারিচা ২৬-৩৫.৪ শ্ডগ্ী 
রসলশ্সেচায়স এবং আদ্্যতচা ৮৫-৯০% �য়ধ্ রচাখচা হে। সকচায়ল ও 
সয়ন্য়বলচা Propagator-এর প্লচাশ্স্টয়কর েচাউশ্ন খুয়ল শ্িতয়রর গ্চাস 
বচা বচাতচাস রবর কয়র রদওেচা হে। বীয়জর নতশ্র রহজ রবড-এর ১-১.৫ 
বেয়রর িচারচাগচায়ের কশ্ি ডচাল সংগ্হ কয়র ১০-১২ রসশ্� লম্বচা ডচালগুশ্লর 
পচাতচা রেঁয়ি শ্দয়ে জলিশ্ত্য পচায়রির �য়ধ্ রচাখচা হে। এরপর IBA বচা 

ইয়ডেচাল শ্বউিচাশ্রক আশ্সড বচা ইরয়�চান শ্ডশ্স্টল ওেচািচায়র শ্�শ্িয়ে শ্বশ্িন্ন �চারিচাে প্য়েচাগ কয়র (১০০০ PPM, ২০০ PPM, ৪০০ 
PPM, ৬০০ PPM, ২৮০০ PPM IBM দ্বয়ণর) Propagator-এ ররচাপণ করচা হে। কচাশ্িং রেয়ক শ্িকি উৎপন্ন হয়ে কলয়�র 
িচারচাগচাে নতশ্র হয়ত ১-৬ �চাস স�ে লচাগয়ত পচায়র। পর্যচাপ্ত পশ্র�চাণ শ্িকি উৎপন্ন হয়ল নজবসচার রুক্ত �চাশ্ি ৩:১ অনুপচায়ত শ্�শ্িয়ে 
�চাশ্ি নতশ্র কয়র ২৫ X ১৫ রসশ্� �চায়পর পশ্লব্চায়গ কচাশ্িংগুশ্ল স্চানচান্তশ্রত করচা হে এবং নচাস্যচারীর �য়ধ্ পশ্রির্যচাে বি কয়র রতচালচা 
হে। 

এক বেয়রর পর রেয়ক প্স্তুত করচা শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে রচাে। জশ্�য়ত সচাধচারণত ৩০ রসশ্� আেতয়নর 
গত্য কয়র িচারচাগচােগুশ্ল ররচাপণ করচা হে। 

পশ্রির্যচা –

কুসু� গচায়ের রক্য়রি শ্নে� কয়র আগচােচা দ�ন, য়সি বচা সচার প্য়েচাগ ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন স্চািচাশ্বক পশ্রির্যচা করয়ত হে। রশ্দও এই 
সংক্রচান্ত শ্নশ্দ্যষ্ট রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তয়ব বেয়র দু’বচার লচাক্চা সংগ্য়হর স�ে ডচাল েচাঁিচায়ের কচাজশ্ি হয়ে রচাে।         

রশ্দও শ্বশ্িন্ন লচাক্চা কীিই কুসু� গচায়ের প্ধচান ক্শ্তকচারক রপচাকচা।  শ্কন্তু এই  কীি গচায়ের ক্শ্ত করয়লও �চানুষ তচার অে্যতনশ্তক 
লচায়ির কেচা �চােচাে ররয়খ তচারচা গচায়ে আরও রবশ্ি রবশ্ি কয়র এর আক্র�ণ ঘিচায়নচার ব্বস্চা কয়র। রচায়ত রবশ্ি �চারিচাে লচাক্চা বচা 
গচালচা সংগ্হ করচা রচাে। এেচািচা কুসু� গচায়ে েরিচাক আক্র�য়ণর কচারয়ণ ধসচা এবং Yellow cork rot ররচাগ রদখচা রচাে। সচাধচারণিচায়ব 
ওষুধ প্য়েচাগ কয়রই কুসু� গচায়ের ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ শ্নে্রিণ করচা হয়ে েচায়ক। প্য়েচাজয়ন বন দিতয়রর পরচা�ি্য রনওেচা হে।    

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

কুসু� গচায়ের বহু�ুখী ব্বহচার েচাকচা সয়্বিও খুব একিচা জনশ্প্ে অে্যতনশ্তক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব পশ্রগশ্ণত হেশ্ন।  কুসু� গচায়ের েচাল 
এবং কচাডে রেয়ক একপ্কচার রচাসচােশ্নক পদ্যচাে পচাওেচা রচাে, রচা ক্চানসচার ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করয়ত সক্� বয়ল দচাশ্ব কয়রয়েন একদল 
গয়বষক।  য়দি-শ্বয়দয়ির একদল গয়বষয়কর গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, শ্রীলঙ্কচার কুসু� গচায়ের েচাল ও কচাডে রেয়ক রর রস পচাওেচা রচাে 
তচা ৭ ধরয়নর ক্চানসচার রকচাষয়ক পৃেক করয়ত পচায়র। রচা ক্চানসচার রকচায়ষর বৃশ্দ্ধয়ক শ্নে্রিণ  কয়র। ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধ কুসু� 
গচায়ের উপকচাশ্রতচার কেচা জচানচা রগয়ে Medicinal Chemistry Research-এর গয়বষণচায়তও। এয়ক্য়রি বলচা হয়েয়ে, কুসু� গচায়ের 
েচাল রেয়ক রর র�ন্ল শ্নষ্চািন করচা রগয়ে তচায়ত ক্চানসচার প্শ্তয়রচায়ধর ক্�তচা রয়েয়ে।   

কুসু� গচায়ের বীয়জ ৬০-৭০% রতল েচায়ক। রচা কুসু� রতল নচায়� পশ্রশ্িত। এই রতল রকি শ্বন্চায়সর জন্ এবং িরীরয়ক ঠচাডেচা 
রচাখয়ত গচায়ে র�য়খ িচান করচা হে। �্চাসচাজ অয়েলও কুসু� বীজ রেয়ক পচাওেচা রচাে। 

এই রতল সচাধচারণত শ্িয়ল্পর কচায়জ ব্বহৃত হে। য়র�ন বত্শ্িয়ল্প বচাশ্িয়কর কচায়জ ও সচাবচান নতশ্রয়ত। কুসু� গচায়ের েচাল রেয়ক রর 
ি্চাশ্নন উৎপন্ন হে তচা ি�্যশ্িয়ল্প ও রং নতশ্রর কচায়জ ব্বহৃত হে। 

এই গচায়ের কচাঠ খুব িক্ত ও �জবুত, য়গচালচাপী বচা লচালয়ি রয়ঙর হে। এই কচাঠ জয়লর �য়ধ্ রবশ্িশ্দন রিকসই েচাকয়ত পচায়র। তচাই 
রনৌকচা বচা জচাহচায়জ এই কচাঠ ব্বহচার করচা রচাে। গরুর গচাশ্ি িচাকচা, লচাঙল, ঘচাশ্ন কয়লর �ুষল, শ্িশ্ন কয়লর ররচালচার নতশ্রয়তও এই 
কচাঠ উপরুক্ত। জ্চালচানী শ্হসচায়ব ও িচারয়কচাল নতশ্রর পয়ক্ এই কচাঠ খুব িচাল।    
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কুসু� বীয়জর রখচাল (Oil Cake) গবচাশ্দ পশুর পুশ্ষ্ট বৃশ্দ্ধ করয়ত ব্বহৃত 
হে। এেচািচা  বীয়জর গুঁয়িচা গবচাশ্দ পশুর ঘচায়ে প্য়লপ শ্হসচায়ব লচাশ্গয়ে 
শ্দয়ল ওই জচােগচাে �চাশ্ে বসয়ত পচায়র নচা এবং িীঘ্রই ঘচা শুশ্কয়ে রচাে। 
বহুকচাল রেয়কই ঘয়রচােচা শ্িশ্কৎসচার অঙ্গ শ্হসচায়ব ি�্যয়রচায়গ, আলসচার ও 
কচাশ্ি্যয়লয়জর স�স্চাে কুসু� গচায়ের েচাল ও বীয়জর রতল ব্বহচায়রর 
উয়লেখ পচাওেচা রচাে।    

কুসু� গচায়ের উপর গয়বষণচা ইশ্ত�য়ধ্ বহু গুরুত্বপূণ্য ঔষশ্ধগুয়ণর সন্চান 
শ্�য়লয়ে। িশ্বষ্য়ত হেয়তচা গয়বষণচাে আরও বহু দূরচায়রচাগ্ ররচায়গর হচাত 
রেয়ক �চানুষয়ক রক্চা করয়ত কুসু� গচাে একশ্ি অশ্ত গুরুত্বপূণ্য ঔষশ্ধগুণ 
সম্পন্ন বৃক্ রূয়প প্শ্তশ্ষ্ত হয়ব। 

বহুশ্দন রেয়কই লচাক্চা বচা গচালচা শ্িয়ল্পর সয়ঙ্গ লচাক্চা কীয়ির অন্ত� 
আশ্রেদচাতচা বৃক্ শ্হসচায়ব কুসু� গচাে ব্বহৃত হয়ে আসয়ে। িচারয়তর 
আশ্দবচাসী অধু্শ্ষত বনিূশ্�য়ত লচাক্চায়কশ্্রিক রর শ্িল্প গয়ি উয়ঠয়ে এবং 
তচার িয়ল গশ্রব �চানুয়ষর আে্য-সচা�চাশ্জক উন্নেয়ন কুসু� গচায়ের 
গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা রয়েয়ে। কচায়ঠর উপর পচাশ্লি করচার জন্ এবং রং 
শ্িয়ল্পর জন্ গচালচা একশ্ি �ূল্বচান উপচাদচান। 

কুল, �হুেচা, কুসু� েচািচাও আরও অয়নক গচায়ে লচাক্চা কীি বচা রকরী 
লচাক্চা নচায়� পতঙ্গ বচাসচা বচাঁয়ধ। এই পতঙ্গশ্ি দুই জচায়তর হে, য়র�ন 
কুসু�ীজচাত ও রশ্ঙ্গনীজচাত। এরচা বেয়র দু’বচার গচালচা উৎপন্ন কয়র। রশ্ঙ্গনীজচাত নবিচায়খ নবিচাখী ও বষ্যচায়ত কিকী নচায়� এবং কুসু�ী 
জচায়তর পতঙ্গ গ্ীয়ষ্ম রজেুই ও িীয়ত আঘচানী নচায়�র গচালচা উৎপচাদন কয়র।  

িচারয়ত রকন্দ্রীে ও রচাজ্ সরকচার আশ্দবচাসী জনজচাতীর বচা অরয়ণ্র অন্চান্ গশ্রব �চানুয়ষর আে্য-সচা�চাশ্জক উন্নেয়নর জন্ শ্বশ্িন্ন 
প্কচার প্কয়ল্পর সূিনচা কয়রয়ে। ২০০৪-২০০৫ সচাল রেয়ক স্চানীে পঞ্চায়েত, য়জলচা পশ্রষদ, বন দিতর, শ্বশ্িন্ন প্কচার স�বচায়ের 
সয়ঙ্গ বনিূশ্�র বচাশ্সন্চায়দর রুক্ত কয়র এই সংক্রচান্ত শ্বশ্িন্ন উয়দ্চাগ গ্হণ করচা শুরু কয়রয়ে।

বনচাঞ্য়লর আশ্দবচাদীয়দর এই ক�্যরয়জ্র িচাগীদচার বচা অংিীদচার কয়র Self helf group (SHG) বচা ১০০ শ্দয়নর কচায়জর (MGNREGS) 
শ্রশ্�কয়দর এই কচায়জ রুক্ত করচা হয়েয়ে এবং গচালচা সংগ্হকচারী কৃষকয়দর িয়িয়দর রিচাষয়ণর হচাত রেয়ক রক্চা করচারও শ্বশ্িন্ন 
ব্বস্চা গ্হণ করচা হয়েয়ে। 

কুসু� গচাে েচােচাদচান কয়র প্কৃশ্তয়ক সুন্র কয়র রতচায়ল। িচারয়ত বেয়র প্চাে ২০ হচাজচার িন গচালচা উৎপন্ন হে। এর�য়ধ্ ৭৫% 
গচালচাই শ্বয়দয়ি রিতচাশ্ন কয়র ১৩.৩৭ লক্ িচাকচা উপচাজ্যন করচা সম্ভব হয়েয়ে। য়দয়ির বনচাঞ্য়লর ৩-৪ শ্�শ্লেচান (৩০-৪০ লক্) 
�চানুয়ষর জীশ্বকচা লচাক্চা িচায়ষর সয়ঙ্গ রুক্ত। সুতরচাং লচাক্চা একশ্ি শ্বয়দশ্ি �ুদ্চা অজ্যনকচারী বচাশ্ণশ্জ্ক সচা�গ্ী এবং তচাই এরজন্ আরও 
রবশ্ি কয়র কুসু� গচায়ের শ্বস্তচায়রর জন্ ব্বস্চা গ্হণ করচা খুবই জরুশ্র। 
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প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

অজু্যন
পশ্রিে –

অজু্যন গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Terminalia arjuna, এশ্ি 
Combretaceae রগচায়রির শ্বেবীজপরিী বহুবষ্যজীবী রশ্রণীর বৃক্। 

িচারতই অজু্যন গচায়ের আশ্দ জন্স্চান। উতিরপ্য়দি, �ধ্প্য়দি, 
পশ্চি�বঙ্গ, শ্বহচার, ওশ্িিচা, �ধ্ িচারত এবং দশ্ক্ণ িচারয়তর 
রচাজ্গুশ্লয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ অজু্যন গচাে রদখচা রচাে। রশ্দও আ�চায়দর 
রদয়ির রবশ্িরিচাগ রচায়জ্ই অজু্যন গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। িচারত 
েচািচা শ্রীলঙ্কচা, শ্িন, শ্কউবচা, ঘচানচা, ইয়ন্চায়নশ্িেচা, �চালয়েশ্িেচা, য়নপচাল, 
বচাংলচায়দি, পচাশ্কস্তচান এবং েচাইল্চায়ডে অজু্যন গচাে জন্চাে। 

সংসৃ্ত, শ্হশ্ন্ ও বচাংলচা িচাষচাে এই গচােয়ক অজু্যন, গুজরচাশ্িয়ত 
অজু্যনচাসচাদরচা, পচা্চাবীয়ত অজ্যন, তচাশ্�য়ল �চারউদু, য়তয়লগুয়ত 
রতলেচা�চাশ্ড্ এবং �চালচােলয়� রিলেচা�চারুতু নচায়� পশ্রশ্িত। 

অজু্যন গচাে একশ্ি শ্বিচাল আকৃশ্তর বৃক্। গচােশ্ি উচ্চতচাে ক�-য়বশ্ি 
৩০ শ্�িচার পর্যন্ত এবং কচায়ডের রবি ২-২.৫ শ্�িচার হয়ত পচায়র। গচায়ের রগচািচার রেয়ক অয়নকিচা দূর পর্যন্ত Root Buttreffed গুশ্ল 
প্সচাশ্রত হয়ে কচায়ডের সয়ঙ্গ সংরুক্ত েচায়ক। গচায়ের িূিচাশ্ি অয়নকিচা জচােগচাজুয়ি শ্বসৃ্তত েচায়ক। ডচালগুশ্ল শ্নয়ির শ্দয়ক শ্কেুিচা ঝুয়ক 
বশ্ধ্যত হে। গচায়ের েচাল ধূসর, য়গচালচাপী-সবুজ, �সৃণ এবং পুরু হে। অজু্যন গচায়ের পচাতচা সরল শ্বপরীত বচা শ্কেুিচা শ্বপরীত�ুখী হয়ে 
িচাখচাপ্িচাখচাে সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল লম্বচা-িওিচাে ৫-২৫ X ৪-৯ রসশ্� হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল আেতকচার, আেত-উপবৃতিচাকচার, 
ররচা�হীন, িক্ত হে। পচাতচার শ্কনচারচা �সৃণ বচা অল্প খচাঁজকচািচা হয়ত পচায়র। পচাতচা নীয়ির শ্দক রগচালচাকচার বচা কয়ড্যি। পচাতচার অগ্প্চান্ত 
রগচালচাকচার বচা শ্কেুিচা সঁূিচায়লচা হয়ে েচায়ক। পচাতচার বৃন্ত বচা রবচাঁিচা ২-৪ রসশ্� লম্বচা গ্শ্ন্ েচায়ক। িুলগুশ্ল পচাতচার কক্ রেয়ক উৎপন্ন 
হয়ে সরল �্রীদয়ডের উপর বচা িচাখচারুক্ত �্রীদয়ডের উপর সশ্জ্ত েচায়ক। �্রীদডেশ্ি ৯-১৩ রসশ্� লম্বচা এবং এর িচাখচাগুশ্ল ২.৫-৬ 
রসশ্� লম্বচা হয়ত পচায়র। িুলগুশ্ল রেচাি সচাদচা বচা শ্ক্র� বচা সবুজচাি-সচাদচা রয়ঙর হয়ে েচায়ক। িুয়ল শ্�শ্ষ্ট গন্ েচায়ক। িুয়লর �য়ধ্ অসংখ্ 
সচাদচা, শ্ক্র� বচা সবুজচাি-সচাদচা রয়ঙর পুংয়কিরগুশ্লয়ক রদখচা রচাে। িলগুশ্লয়ক আঠচাল, িক্ত। ২.৫-৬ X ১.৮–২.৮ রসশ্� লম্বচা এবং 
৫-৭শ্ি িক্ত ও সরু ডচানচারুক্ত (Wing) হে। িলগুশ্ল লচালয়ি বচাদচাশ্� রয়ঙর হয়ে েচায়ক। বীজ িয়লর �য়ধ্ই েচায়ক, অে্যচাৎ শ্বদচাশ্রত 
হে নচা। িল ডু্প প্কৃশ্তর। অজু্যন গচায়ে এশ্প্ল-য়� �চায়স িুল আয়স এবং িল পশ্রণত হয়ত প্চাে এক বের স�ে রলয়গ রচাে। 
রিব্রুেচাশ্র-য়� �চায়স গচায়ে পশ্রণত িল েচাকয়ত রদখচা রচাে। 

অজু্যন গচাে উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল জন্চাে। স�ুদ্তল রেয়ক ১২০০ শ্�িচার উচ্চিূশ্�য়ত অজু্যন গচাে জন্চায়ত রদখচা রচাে। ৭৫০-১৯০০ 
শ্�শ্লশ্�িচার গি বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত এবং ২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা অজু্যন গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। 

উব্যর শ্নকচািীরুক্ত পশ্ল�চাশ্ি, য়দচাঁেচাি �চাশ্ি এবং আদ্্যতচারুক্ত শ্নরয়পক্ �চাশ্িয়ত অজু্যন গচাে িচাল জন্চাে।  �চাশ্ির অম্ল ও ক্চারীে �চারিচা 
৬.৫-৭.০ PH অজু্যন গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীয়জর বেচারচাই অজু্যন গচায়ের প্সচারণ হয়ে েচায়ক। কৃশ্রি�িচায়ব অজু্যন গচায়ের প্সচারয়ণর জন্ পশ্রণত িল সংগ্হ বচা গত বেয়রর 
িল সংগ্হ কয়র রসই িল িচাশ্িয়ে িল রেয়ক বীজ রবর করয়ত হে। ১ রকশ্জ পশ্র�চাণ অজু্যন বীয়জ ৭৭৫-৮০০ শ্ি বীজ েচায়ক।  
বীজগুশ্লয়ক ৩৬ ঘণ্টচা জয়ল শ্িশ্জয়ে নচাস্যচারীয়ত নজব পদচাে্য ও বচাশ্ল শ্�শ্শ্রত শ্সড রবয়ড ৭.৫ X ৮.৫ রসশ্� দূরয়ত্ব লচাইন কয়র বপন 
করচা হে বচা বীজ বসচায়নচা হে। শ্নেশ্�ত জল প্য়েচাগ ও শ্সড রবড বচা বীজতলচার আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র পশ্রির্যচা করয়ল ৫০-৭০ শ্দন 
পর িচারচাগচাে জন্চায়ত েচায়ক। অজু্যন বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার ৫০-৬০%, অঙু্কশ্রত িচারচাগচােগুশ্ল শ্নেশ্�ত পশ্রির্যচাে ২-৩ �চায়সর 
�য়ধ্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত ররচাপয়ণর উপরুক্ত হয়ে ওয়ঠ। পশ্লশ্েয়নর ব্চায়গ বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচাগচাে নতশ্র করয়ল তচা অন্রি 
শ্নয়ে রচাওেচার রক্য়রি সুশ্বধচাজনক হে এবং ররচাপয়ণর পর িচারচাগচায়ের �ৃতু্র হচার অয়নক ক� হে। 

অজু্যন গচাে ররচাপয়ণর জন্ জশ্�য়ত লচাঙল বচা রে¨চাক্টর শ্দয়ে �চাশ্ি প্স্তুত করচা হে।  তচারপর আগচােচা ও রঝচাপঝচাি পশ্রস্চার কয়র 
নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ কয়র বষ্যচার আয়গই জশ্� প্স্তুত কয়র রিলচা হে। 

সচাধচারণত ৬ X ৬ শ্�িচার দূরয়ত্বর ব্বধচায়ন অজু্যন গচায়ের িচারচা ররচাপণ করচা হে।  তচাই জশ্� প্স্তুশ্তর পর শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব ৬০ X ৬০ 
X ৬০ রসশ্� আেতয়নর গত্য কয়র প্শ্ত গয়ত্য ৫ রকশ্জ নজবসচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে রিয়ল রচাখচা হে। বষ্যচার শুরুয়ত শ্নশ্দ্যষ্ট গয়ত্যর 
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�চাঝখচায়ন িচারচাগচােগুশ্ল রসচাজচািচায়ব ররচাপণ করচা হে। গচায়ের রগচািচাে 
রচায়ত জল নচা জয়� েচায়ক তচার জন্ �চাশ্ি শ্দয়ে গচায়ের রগচািচা উঁিু 
কয়র রদওেচা হে। এইরক� দূরত্ব বজচাে ররয়খ ররচাপণ করয়ল প্শ্ত 
রহক্টর জশ্�র জন্ ২৭৫শ্ি িচারচা গচায়ের প্য়েচাজন হয়ে েচায়ক।     

পশ্রির্যচা –

িচারচাগচাে ররচাপয়ণর পর শ্নেশ্�ত জল রদওেচার প্য়েচাজন হে। 
ররচাপয়ণর পর রেয়ক ২-৩ বের পর্যন্ত প্য়েচাজন অনুসচায়র িীতকচায়ল 
ও গ্ীষ্মকচায়ল রসি রদওেচা হে। 

অজু্যন গচাে িচায়ষ সচার প্য়েচায়গর রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। তচাই 
�চাশ্ির উব্যরতচা শ্বিচার কয়র এবং বন দিতর বচা কৃশ্ষ দিতয়রর 
পরচা�ি্য অনুরচােী সচার প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। তয়ব গচায়ের বৃশ্দ্ধর জন্ 
নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ করচা হে। 

অজু্যন গচাে প্ে� অবস্চাে ধীয়র ধীয়র বচািয়ত েচায়ক। গচায়ের 
িচারপচায়ির আগচােচা পশ্রষ্চার নচা করয়ল গচায়ের বৃশ্দ্ধ আরও কয়� 
রচাে। তচাই প্য়েচাজন �য়তচা রকচাদচায়লর সচাহচায়র্ �চাশ্ি কুশ্পয়ে আগচােচা 
দ�ন ও একই সয়ঙ্গ শ্�শ্রিচায়ব শ্িম্বয়গচায়রির ডচাল জচাতীে িয়স্র িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। রশ্দও এই পদ্ধশ্তরও সশ্ঠক রকচানও তে্ 
পচাওেচা রচােশ্ন।  

রেচাি অবস্চাে অজু্যন গচায়ের িচারচাগুশ্ল রচায়ত রসচাজচািচায়ব রবয়ি ওয়ঠ তচারজন্ ৩-৪ বের বেয়সর িচারচাগচায়ের নীয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল 
েচাঁিচাই কয়র গচােশ্িয়ক লম্বচাে বি কয়র রতচালচার জন্ েচাঁিচাই করচা হে।  

বষ্যচাকচায়ল অজু্যন গচায়ের পচাতচাে সচাদচা পচাউডচায়রর (পচাউডচাশ্র শ্�লশ্ডউ) আস্তরণ রদখচা রচাে। এশ্ি একপ্কচার েরিচাকঘশ্ির ররচাগ রচা 
গচায়ের প্িুর ক্শ্ত কয়র। এই ররচায়গর প্য়কচাপ রসয়টেম্বর �চাস পর্যন্ত স্চােী হে। এই ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধর  জন্ Karthen (Wet 
Sulphur)  ০.১% রপ্ করচা ররয়ত পচায়র। ৫০০-৭০০ গ্চা� Karthen ৫০০-৭০০ শ্লিচার জয়ল গুয়ল রপ্ করয়ল এই ররচাগ প্শ্তয়রচাধ 
করচা রচাে। 

এেচািচা অজু্যন গচায়ের পচাতচা ও কচায়ডের ক্শ্তকচারক শ্কেু কীিপতয়ঙ্গর আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। শ্ন�জচাতীে নজব কীিনচািক প্য়েচাগ 
কয়র তচা প্শ্তয়রচাধ করচা হে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

প্ধচানত কচাঠ বচা েচাল সংগ্হ করচার জন্ অজু্যন গচায়ের িচাষ করচা হে। ৬-৭ বের বেয়সর গচায়ে িুল-িল ধয়র, শ্কন্তু গচায়ের েচাল 
সংগ্য়হর জন্ ১৫ বের বেয়সর গচােই উপরুক্ত। এশ্প্ল ও র� �চায়স শুষ্ আবহচাওেচাে রকবল�চারি গচায়ের পুরু েচাল কচায়ডের ৩ শ্�িচার 
উচ্চতচা েুশ্র শ্দয়ে রকয়ি সংগ্হ করচা হে। ৩০ বেয়রর পুরয়নচা গচায়ের র�চািচা ডচাল রেয়কও েচাল সংগ্হ করচা হে। কচায়ডের রবয়ির 
উপর ১০ রসশ্� িওিচা িচাঁক ররয়খ ৩ শ্�িচার লম্বচা ও ১০ রসশ্� িওিচা �চায়পর েচাল রকয়ি রনওেচা হে। পয়রর বের ররয়খ রদওেচা 
পুরয়নচা েচালশ্ি কচািচা হে। গচায়ের েচাল রকয়ি রনওেচার পর �চাশ্ি ও রগচাবর শ্�শ্শ্রত প্য়লপ কচািচা অংয়ি শ্দয়ল গচায়ের ক্ত শুশ্কয়ে রচাে 
এবং ক্শ্ত ক� হে।

পূণ্যবেস্ একশ্ি অজু্যন গচাে রেয়ক ১৫-২০ রকশ্জ শুকয়নচা অজু্যন েচাল পচাওেচা রচাে। ২৫-৩০ বের পর্যন্ত অজু্যন গচায়ের েচায়লর উৎপচাদন 
বৃশ্দ্ধ রপয়ত েচায়ক। 

প্চািীনকচাল রেয়কই ঔষশ্ধ-গুয়ণর জন্ অজু্যন গচায়ের শ্বশ্িন্ন আেু্যয়বশ্দক শ্িশ্কৎসচাে অজু্যন গচায়ের ব্বহচার হয়ে আসয়ে। সপ্ত� 
িতচাব্ীর �চাঝচা�চাশ্ঝ স�য়ের িচাগবত গ্য়ন্ হচায়ি্যর শ্িশ্কৎসচাে এই গচায়ের ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রগয়ে। প্চািীন অষ্টচাঙ্গ শ্হ্দচাে� 
গ্য়ন্ এবং প্চািীন নবশ্দক গ্য়ন্ হচায়ি্যর শ্িশ্কৎসচার জন্ অজু্যন গচায়ের ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। �হচািচারত �হচাকচায়ব্র নচােক 
অজু্যয়নর নচায়� এই উপকচারী ঔষশ্ধ গচােশ্ির নচা�করণ করচা হয়েয়ে। য়বৌদ্ধ ধ�্যগ্য়ন্ অজু্যন গচায়ের ব্বহচায়রর বেচারচা জ্চায়নর আয়লচাে 
আয়লচাশ্কত হয়ত বচা শ্সশ্দ্ধলচায়ির জন্ এর ব্বহচায়রর উয়লেখ রয়েয়ে।  

আজও হচায়ি্যর নচানচান রক� স�স্চাে, রয়ক্ত রকচায়লয়স্টরয়লর �চারিচা শ্ঠক রচাখয়ত, �ূরিয়রচাগ, ত্ীয়রচাগ, আলসচার, গয়নচাশ্রেচা প্িৃশ্তর 
শ্িশ্কৎসচাে এই গচাে ব্বহৃত হে। গচায়ের পচাতচা ও েচায়লর রস শ্দয়ে নচানচা রক� ব্চাকয়িশ্রেচা ও কৃশ্�নচাি করয়ত ব্বহচার করচা হে। 

অজু্যন গচায়ের কচাঠ খুব িক্ত, পচাকচা, গচাঢ় বচাদচা�ী রয়ঙর হে। এই কচাঠ স্চােীিচায়ব গরুর গচাশ্ির কচাঠচায়�চা, য়নৌকচা, বচাশ্ির দরজচা-জচানচালচার 
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রফ্�, িচায়ষর র্রিপচাশ্ত এবং �ডে নতশ্রয়ত করয়ত ব্বহৃত হে। 

অজু্যন গচায়ের েচায়লর �য়ধ্ ২০-২০% ি্চাশ্নন েচায়ক, রচা ি�্যশ্িয়ল্প 
এবং রং শ্িয়ল্পর একশ্ি গুরুত্বপূণ্য সচা�গ্ী। 

রচাস্তচার ধচায়র েচােচাদচায়নর জন্, িচা ও কশ্ি বচাগচায়নর েচােচাদচানকচারী 
গচাে শ্হসচায়ব  এবং বনসৃজয়নর জন্ অজু্যন গচাে ররচাপণ করচা হে। 
তসর শ্সয়ল্র রপচাকচার বচা কীয়ির আশ্রেদচাতচা উশ্দ্দ শ্হসচায়ব অজু্যন 
গচাে ব্বহৃত হে। িূশ্�ক্ে ররচাধ করয়ত খচালশ্বল নদীর পচায়ি অজু্যন 
গচাে ররচাপণ করচা হে। 

৬০ বের বেস পর্যন্ত অজু্যন গচায়ের িসল উৎপচাদন ক্�তচা অকু্ন্ন 
েচায়ক। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত রশ্দ ২৭৫শ্ি উৎপচাদন ক্�তচাসম্পন্ন গচাে 
েচায়ক তয়ব প্শ্ত রহক্টর জশ্�র রক্য়রি জশ্� প্স্তুশ্ত, িচারচাগচায়ের দচা�, 
িচারচাগচাে ররচাপয়ণর খরি, তজবসচায়রর দচা� ইত্চাশ্দ শ্হসচাব ধয়র র�চাি 
২৫,০০০ িচাকচা খরি ধরচা ররয়ত পচায়র। ১৫ বের ধয়র শ্নেশ্�ত 
পশ্রির্যচার জন্ আরও ১৫,০০০ িচাকচা খরি ধরয়ল সব্যয়�চাি খরি 
দচাঁিচাে ৪০,০০০/- িচাকচা। 

১৫ বের পর রেয়ক প্শ্ত গচায়ের গি েচাল উৎপচাদন ১৫-১৬ রকশ্জ ধরয়ল প্শ্ত রহক্টয়র র�চাি েচাল উৎপচাদন ২৭৫শ্ি গচাে X ১৫ 
রকশ্জ অে্যচাৎ ৪,১২৫ রকশ্জ বচা ২৭৫শ্ি গচাে X ১৬ রকশ্জ অে্যচাৎ ৪,৪০০ রকশ্জ েচাল হয়ত পচায়র। 

প্শ্ত রকশ্জ েচায়লর দচা� রশ্দ ৫০ িচাকচা ধরচা হে, তয়ব গচায়ের েচাল শ্বশ্ক্র কয়র ৪,১২৫ রকশ্জ X ৫০ িচাকচা অে্যচাৎ ২,০৬,২৫০/- িচাকচা 
বচা ৪,৪০০ রকশ্জ X ৫০ িচাকচা অে্যচাৎ ২,২২,০০০/- িচাকচা। 

দু’য়ক্য়রি সব খরি বচাদ শ্দয়ে প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ২,০৬,২৫০ – ৪০,০০০ = ১,৬৬,২৫০/-িচাকচা রেয়ক ২,২২,০০০ – ৪০,০০০ 
= ১,৮২,০০০/- িচাকচা লচাি করচা সম্ভব। 
তে্সূরি - http://www.worldagroforestry.org/sites/treedbs/treedatabases.asp,wikipedia

   



245

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

িীতল পচাশ্ি 
পশ্রিে –

িীতল পচাশ্ি রর গচাে রেয়ক হে তচার নচা� �ূত্যচা। এই গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত 
নচা� Schumannianthus dichotomus, এশ্ি Marantaceae 
রগচায়রির রচাইয়জচা� উৎপচাদনকচারী একশ্ি বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ। 
Schumannianthus  গয়ণর দুশ্ি প্জচাশ্ত রয়েয়ে। 

�ূত্যচার উৎপশ্তি দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে। �চালে দীপপু্, শ্িশ্লপচাইনস্ , 
বচাংলচায়দয়ি এই গচায়ের িচাষ হে। আ�চায়দর রদয়ির আসচা� ও 
পশ্চি�বয়ঙ্গও �ূত্যচার িচাষ করচা হে। 

এই উশ্দ্দশ্ি শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্বশ্িন্ন স্চানীে নচায়� পশ্রশ্িত। িচারয়তর আসচায়� এয়ক বলচা হে পচাশ্িদল। বচাংলচায়দয়ির শ্বশ্িন্ন জচােগচাে 
এই গচােশ্িয়ক শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে। য়র�ন িট্গ্চায়� এর নচা� পচাশ্িপচাতচা ও পচাশ্িজং, আবচার রনচােচাখচাশ্লয়ত র�চািতচাক, শ্সয়লি এবং 
িচাঙ্গচাইয়ল পচাশ্িয়বত ও �ূত্যচা এবং বশ্রিচায়ল এয়ক পচাইরিচা বলচা হে।

�ূত্যচা গচােশ্িয়ক রদখয়ত অয়নকিচাই বচাঁয়ির �য়তচা। তয়ব এশ্ি বচাঁয়ির �য়তচা িক্ত হে নচা। গচােশ্ি লম্বচাে ৩-৫ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 
গচায়ের ব্চাসচাধ্য ২-৩ রসশ্ন্টশ্�িচার। এর িচাখচাগুশ্ল শ্বেদলীে, পচাতচাগুশ্ল আেতকচার আকচায়রর হে এবং লম্বচাে ১২-১৫ রসশ্� ও ৫-৮ 
রসশ্� প্িস্ত। অগচাস্ট-য়সয়টেম্বর �চায়স �ূত্যচা গচায়ে িুল আয়স। এর িুলগুশ্ল রদখয়ত সচাদচা রয়ঙর হে।

সচাধচারণত ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল এই গচাে িচাল জন্চাে। গ্ীষ্মপ্ধচান রদয়িও �ূত্যচার গচাে িচালিচায়বই বচািয়ত পচায়র। তয়ব প্ে� 
কয়েকবের �ূত্যচা িচায়ষর জশ্�শ্ি েচােচাই েচাকয়ল িচাল হে। 

সচাধচারণত জলবদ্ধ জশ্� বচা তচার সংলগ্ন জচােগচা, য়রখচায়ন পশ্ল জয়� এ�ন �চাশ্িয়ত এই গচাে জন্চাে। য়দচােচাঁি, এঁয়িল-য়দচােচাঁি �চাশ্িয়ত 
�ূত্যচা িচাষ িচাল হে।  তয়ব আদ্্য ও স্চাঁতস্চাঁয়ত জচােগচা এবং কচাদচা�চাশ্ি এই গচায়ের পয়ক্ সবয়িয়ে উপয়রচাগী। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত অঙ্গজ জনন, শ্বয়িষ কয়র রচাইয়জচায়�র �চাধ্য়� �ূত্যচা গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। এেচািচা কচায়ডের কচাশ্িং 
কয়রও এই প্সচারণ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব রকচানও রকচানও রক্য়রি বীয়জর �চাধ্য়� �ূত্যচা গচায়ের বংিশ্বস্তচার হে।

প্শ্ত বের জুন-জুলচাই �চায়স রচাইয়জচায়�র �চাধ্য়� নতুন িচারচা গচাে নতশ্র করচা হে। জুন-য়সয়টেম্বর �চাস পর্যন্ত জশ্�য়ত এই রচাইয়জচা� 
বচা কচাশ্িং ররচাপণ করচা রচাে। 

রচাইয়জচা� বচা ডচায়লর কচাশ্িং ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত ২০ রসশ্� গিীর ও ১৫ রসশ্� িওিচা গত্য কয়র শ্নয়ত হে। প্শ্ত গয়ত্য ৩ রকশ্জ 
পিচা রগচাবর, ২০ গ্চা� শ্ি.এস.শ্প. ও ২০ গ্চা� এ�. .শ্প. সচার �চাশ্ির সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে ১৫ শ্দন রিয়ল রচাখয়ত হে। তচারপর ওই গয়ত্য 
ররচাপয়ণর পর রগচািিচা িচাল কয়র �চাশ্ি শ্দয়ে রিয়প শ্দয়ত হে।  

ররচাপয়ণর স�ে সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব ৮০-১০০ রসশ্� এবং গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব ৬০-৭০ রসশ্� বজচাে রচাখয়ত হে। 

পশ্রির্যচা – 

�ূত্যচা িচায়ষ রত�ন রকচানও পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব এয়ক্য়রি সব স�ে জশ্�র স্চাঁতস্চাঁয়ত অবস্চা বজচাে রচাখচািচা জরুশ্র। 
আর এই পশ্রয়বি বজচাে েচাকয়ল আলচাদচা কয়র রসি প্য়েচায়গর প্য়েচাজন খুব একিচা হে নচা।  

প্শ্ত বের িীতকচায়ল নজবসচার, ইউশ্রেচা, শ্ি.এস.শ্প. ও এ�.ও.শ্প. সচার শ্দয়ত হে। সচাধচারণত নচাইয়রেচায়জন ও িসিরচায়সর অিচাবজশ্নত 
কচারয়ণ �ূত্যচা গচায়ে িলন কয়� রচাে। এয়ক্য়রি বষ্যচা শুরুর আয়গ ডচাল েচাঁিচাই কয়র জশ্�য়ত নজবসচায়রর (রহক্টর প্শ্ত ১০-১২ িন রগচাবর 
সচার) সয়ঙ্গ রহক্টর প্শ্ত ৮০-১০০ রকশ্জ ইউশ্রেচা ও ৬০-৮০ রকশ্জ শ্ি.এস.শ্প. প্য়েচাগ করয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচাে। 

প্শ্ত বের গচায়ের রগচািচার �চাশ্ি িচাল কয়র কুশ্পয়ে আলগচা কয়র শ্দয়ল বচা বষ্যচার রিয়ষ শ্�কচাশ্নেচা লতচা, আিচাইল ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন 
আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র শ্দয়ল িচাল িলন পচাওেচা রচাে। এেচািচা প্য়েচাজন বুয়ঝ �ূত্যচা গচায়ের ডচাল েচাঁিচাই করয়ল িচাল হে। শ্বয়িষ কয়র 
৮-১০ বের িচাষ করচার পর বষ্যচার আয়গ গচায়ের পুরয়নচা অংি রকয়ি শ্দয়ল Sucker-এর �চাধ্য়� নতুন গচাে নতশ্র হে এবং িলন 
বচায়ি। 

�ূত্যচা গচাে েচােচাে েচাকয়ত পেন্ কয়র তচাই িচায়ষর জশ্�য়ত েচােচাদচানকচারী গচাে শ্হসচায়ব �চাদচার, য়�হগশ্ন প্িৃশ্ত গচাে লচাগচায়নচা রচাে। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

ররচাপয়ণর ৩-৪ বের পর রেয়ক �ূত্যচা গচাে িলন শ্দয়ত শুরু কয়র। সচাধচারণত 
নয়িম্বর-জচানুেচাশ্র �চায়স িসল কচািচা হে। য়�চােচা লচাগচায়ল তচা ২-৪ শ্�িচার লম্বচা 
হয়লই কচািচার উপরুক্ত হয়ে রচাে। তয়ব ডচাল লচাগচায়ল িলন ক� হে। িলন 
রপয়তও প্চাে ৩ বের স�ে রলয়গ রচাে। শ্কন্তু পরবত্যী স�য়ে িলন স্চািচাশ্বক 
হে।

একবচার ররচাপণ কয়র একিচানচা ৩০-৩৫ বের পর্যন্ত এই গচাে রেয়ক িলন 
পচাওেচা রচাে। রেচারেিচায়ব িচাষ করয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক আনু�চাশ্নক 
৩০ হচাজচার িচাকচার �ূত্যচা উৎপচাদন সম্ভব। 

গয়বষণচাে রদখচা রগয়ে, এক নচাগচায়ি ১০-১২ বের িলন রদওেচার পর �ূত্যচা 
গচায়ের িলন কয়� রচাে। শ্বয়িষ কয়র গচায়ের উচ্চতচা অয়নকিচাই কয়� রচাে।

গচাে রেয়ক �ূত্যচা সংগ্হ করচার পর ধচারচায়লচা বশ্ি শ্দয়ে এয়ক ৪ িচায়গ িচাগ 
করচা হে। পয়র শ্িকন কয়র রবশ্ত (বচাকল), আশ্ত (বচাকয়লর শ্নয়ির অংি), য়েচািচা (বচাকল ও �জ্চার �চায়ঝর অংি) এবং রেচার বচা 
�চাশ্জ (�জ্চা) আলচাদচা করচা হে। য়বশ্ত এবং আশ্ত পচাশ্ি নতশ্রয়ত ব্বহৃত হে। য়েচািচা দশ্ি শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে এবং রেচার জ্চালচাশ্ন 
শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। য়বশ্তয়ক �ুশ্ঠবদ্ধ কয়র িচায়তর পিচা �চায়ির �য়ধ্ ৭-১০ শ্দন পর্যন্ত জচাগ রদওেচা হে। এরপর এয়ক িচায়তর 
�চাি শ্দয়ে শ্সদ্ধ কয়র পশ্রষ্চার জয়ল ধুয়ে ররচায়দ শুকচায়নচা হে। য়রচায়দ শুশ্কয়ে রগয়ল এশ্ি সচাদচা বচা শ্ঘয়ে রয়ঙর হয়ে রচাে। অয়নক 
স�ে রবশ্তয়ক শ্বশ্িন্ন রয়ঙ রং করচা হে। এই রবশ্ত রেয়কই উন্নত�চায়নর িীতল পচাশ্ি নতশ্র করচা হে। 

িীতল পচাশ্ির বহুশ্বধ ব্বহচার রয়েয়ে। য়িৌশ্খন রলচায়করচা গরয়�র স�ে শ্বেচানচার িচাদয়রর শ্বকল্প শ্হয়সয়ব এই িীতল পচাশ্ি ব্বহচার 
কয়র েচায়কন। এেচািচা শ্বশ্িন্ন ধরয়নর ব্চাগ, নচা�চায়জর পচাশ্ি, য়িৌশ্খন জুতচা, য়�য়েয়দর ব্চাগ, য়কচানও রকচানও রক্য়রি ঘয়রর রদওেচাল 
সচাজচায়নচার সচা�গ্ী, �চাদুর প্িৃশ্ত নতশ্রর কচায়জ �ূত্যচা ব্বহচার করচা হে। 

রেচািচা এবং আশ্ত শ্দয়ে দশ্ি, ঘয়রর িচাল ও শ্িয়ক নতশ্র করচা হে। এেচািচাও পুতুল নতশ্র, সজ্চার কচায়জ ও শ্বশ্িন্ন কুশ্ির শ্িয়ল্প 
�ূত্যচার ব্বহচার হে। 

এেচািচা �ূত্যচা �চাশ্ির ক্ে ররচায়ধও সচাহচার্ কয়র। 

সচাধচারণত ৩ ধরয়নর �ূত্যচা পচাওেচা রচাে। ৬-৮ �চাস বেসী �ূত্যচায়ক রডচাগ বলচা হে। পচাশ্ি নতশ্রর জন্ এশ্ি সবয়িয়ে উপয়রচাগী। ৯-১২ 
�চাস বেসী �ূত্যচায়ক ঝচািচা বলচা হে । আবচার রডচাগ জচায়তর �ূত্যচার শ্বেতীে কচাডেয়ক আগচাশ্ল বলচা হে। আগচাশ্ল রেচাি পচাশ্ি নতশ্রয়ত 
ব্বহৃত হে।

প্শ্ত িতক জশ্� রেয়ক বেয়র ১৬০-২৪০শ্ি রডচাগ, ১৬০-২৪০শ্ি ঝচািচা এবং ২৪০-২৮০শ্ি আগচাশ্ল সংগ্হ করচা রচাে।  রচার আনু�চাশ্নক 
বচাজচার�ূল্ প্চাে ৭০০-১০০০ িচাকচা।  প্শ্তশ্ি িীতল পচাশ্ির বচাজচার �ূল্ ৩০০-২৫০০ িচাকচা পর্যন্ত হয়ত পচায়র। প্শ্ত বের �ূত্যচা শ্িল্প 
রেয়ক শ্বপুল পশ্র�চান নবয়দশ্িক �ুদ্চা অজন্য করচা সম্ভব । এই শ্িয়ল্পর �চাধ্য়� গ্চায়�র দশ্রদ্ �শ্হলচারচা ক�্যসংস্চায়নর সুয়রচাগ রপয়ত 
পচায়রন। 

রগচািচা পৃশ্েবী রখন প্লচাশ্ষ্টয়কর শ্বকল্প খুঁজয়ে, তখন পশ্রয়বিবচান্ব শ্িল্প শ্হয়সয়ব �ূত্যচা িচায়ষর প্সচার ঘিচায়নচার রয়েষ্ট অবকচাি রয়েয়ে। 
এজন্ প্য়েচাজন সশ্ঠক পশ্রকল্পনচা গ্হণ, প্িচার, বচাজচার নতশ্র এবং সব্যপশ্র নতুন জচাত উদ্চাবয়নর জন্ উন্নত কলচায়কৌিল বচা প্রুশ্ক্তর 
ব্বহচার।  য়রয়হতু �ূত্যচা লবণচাক্ততচা এবং জলচাবদ্ধতচা সহ্ করয়ত পচায়র তচাই উপকূলীে অঞ্য়ল এই িচায়ষর খুব িচাল সম্ভচাবনচা রয়েয়ে। 
এেচািচা পুকুয়রর ঢচাল, য়ডচাবচার ধচার, বষ্যচাে রর জশ্�য়ত জল জয়�, অন্ রকচানও িসল হে নচা এ�ন শ্নিু জচােগচাে �ূত্যচার িচাষ করচা 
সম্ভব।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

শ্বশ্িন্ন এলচাকচাে শ্বশ্িন্ন স্চানীে নচা� েচাকয়লও িচাষ হওেচা �ূত্যচার রকচানও উন্নত জচায়তর কেচা জচানচা রচােশ্ন। 

তে্সূরি – জচাতীে ই-তে্য়কচাষ, বচাংলচায়দি
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রবত
রবত গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচায়�র কেচা বলয়ত হয়ল Calamas, 
Korthalsia, Plectocomia এবং Daemonorops এই িচারশ্ি নচা� 
উয়লেখ করয়ত হে। কচারণ এই িচারশ্ি গয়ণর স�স্ত প্জচাশ্তয়কই রবত 
গচাে বলচা হে। 

রবয়তর সকল প্জচাশ্তই Arecaccae রগচায়রির শ্িরহশ্রৎ, বহুবষ্যজীবী ও 
একবীজপরিী উশ্দ্দ। 

রবয়তর আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ এশ্িেচার শ্বশ্িন্ন রদি রর�ন, িচারত, 
বচাংলচায়দি, য়নপচাল, বচা�্যচা (�চােচান�চার), শ্িন, �চালয়েশ্িেচা, শ্রীলঙ্কচা, 
ইয়ন্চায়নশ্িেচা, শ্িশ্লপচাইনস্  প্িৃশ্ত রদি।

ইতচাশ্লে উশ্দ্দশ্বজ্চানী Odoardo Beccari এবং J.D. Hooker, Flora 
Bmit India Vol.6– এর তে্ রেয়ক দশ্ক্ণ এশ্িেচার প্ে� রবত সম্বয়ন্ 
শ্বজ্চানশ্িশ্তিক তে্ পচাওেচা রচাে। এরপর ১৯৭৫ সচায়লর পর রেয়ক রবত 
সম্বয়ন্ শ্বশ্িন্ন রদয়ি গয়বষণচা শুরু হে। ১৯৯২-১৯৯৮ সচায়লর �য়ধ্ 
রবয়তর শ্বষয়ে অয়নক নবজ্চাশ্নক গয়বষণচা�ূলক তে্ প্কচাশ্িত হে তচার 
রেয়ক জচানচা রচাে রর, িচারয়তর উপশ্রউক্ত ৪শ্ি গয়ণর অন্তগ্যত ৬০শ্ি 

প্জচাশ্তর উশ্দ্দ জন্চাত। শ্কন্তু বচাশ্ণশ্জ্ক প্য়েচাজয়ন ব্চাপকিচায়ব  অতবজ্চাশ্নক পদ্ধশ্তয়ত রবত কচািচার িয়ল বহু প্জচাশ্তর বহু গচাে 
শ্বলুশ্প্তর পয়ে এশ্গয়ে রগয়ে। অয়নক প্জচাশ্তর রবত গচাে তচার আশ্দ জন্িূশ্�য়তও আজ অবলুপ্ত হয়েয়ে। 

সচাধচারণিচায়ব ইংয়রশ্জ রবতয়ক Cane বলচা হে। সংসৃ্য়ত রবরি, তচাশ্�য়ল রপরচামু্ব, য়তয়লগুয়ত রপ�ু এবং শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে রবত বচা েচাঁশ্ি 
রবত নচায়� পশ্রশ্িত। 

রকচানও রকচানও রবত গচাে এককিচায়ব জন্চাে। আবচার রকচানও রবত গচাে ঝচাি শ্হসচায়ব জন্চাে। য়বত একশ্ি কচাঁিচারুক্ত, িক্ত লতচা 
জচাতীে বচা রসচাজচা কচাডেরুক্ত উশ্দ্দ। য়বত গচায়ের কচায়ডে পব্য ও লম্বচা পব্য�ধ্গুশ্ল শ্নয়রি হে। লতচায়নচা রবয়তর কচাডে ২-৫ রসশ্� র�চািচা 
এবং ১০০ শ্�িচায়রর রবশ্ি লম্বচা হয়ত পচায়র। জঙ্গয়লর অন্ গচায়ের উপর ির কয়র এই গচাে রবয়ি ওয়ঠ। কচাঁিচার সচাহচায়র্ রবত গচাে 
অন্ গচায়ে ির কয়র েচাকয়ত পচায়র। য়বয়তর পচাতচাগুশ্ল পক্ল, য়রৌশ্গক প্কৃশ্তর এবং একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল ৬০-৮০ 
রসশ্� দূরয়ত্ব কচায়ডের উপর শ্বন্স্ত েচায়ক। পচাতচার বৃন্তশ্ি কচাডেয়ক রবশ্ষ্টত কয়র েচায়ক। এশ্ি কচাঁিচারুক্ত হে, রচায়ক Leaf Sheath বলচা 
হে। পরিবৃয়ন্তর পয়রর অংিশ্ির দু’শ্দয়ক অে্যচাৎ Rachis বচা পরিচায়ক্র দু’শ্দয়ক সরু লম্বচা পচাতচাগুশ্ল শ্বপরীত বচা একচান্তরিচায়ব সশ্জ্ত 
েচায়ক। পরিচাক্ বচা Rachis-এর উপর দুশ্ি সচাশ্রয়ত রবঁকচায়নচা কচাঁিচা েচায়ক। য়বত গচাে Dioecious অে্যচাৎ পুরুষ িুল ও ত্ী িুল শ্িন্ন 
শ্িন্ন গচায়ে জন্চাে। য়কচানও রকচানও প্জচাশ্তর রবত গচাে একবচার িুল-িল শ্দয়ে �চারচা রচাে। আবচার অয়নক রবত গচাে শ্নেশ্�ত িুল 
ও িল শ্দয়ত েচায়ক। পুষ্প�্রীশ্ি Spadix প্কৃশ্তর। এিচা কচাঁিচারুক্ত পুষ্পপরি বচা Spathe-এর �য়ধ্ আবৃত েচায়ক। অয়নক প্কচার 
রবত গচায়ের িল রগচালচাকচার বচা শ্কেুিচা রগচালচাকৃশ্তর হে। িয়লর গচায়ে লচালয়ি বচাদচা�ী রয়ঙর উজ্জ্বল আঁয়ির �য়তচা নকিচা রদখচা রচাে।  

রবত গচাে স�তলিূশ্�য়ত ও স�ুদ্তল রেয়ক ৩০০০ শ্�িচার উচ্চ িূশ্�য়ত জন্চায়ত পচায়র। িচারয়ত শ্িরহশ্রৎ শ্�শ্শ্রত অরয়ণ্র আদ্্য 
জলবচােুয়ত রবত গচাে জন্চাে। ৮-৩৬ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং বচাশ্ষ্যক ১২০০-৬৩৫০ শ্�শ্লশ্�িচার গি বৃশ্ষ্টপচাত রবত গচায়ের 
পয়ক্ উপরুক্ত। 

পর্যচাপ্ত নজব পদচাে্য রুক্ত শ্�শ্হ কচাদচা�চাশ্ি বচা নজব রদচােচাঁি �চাশ্িয়ত রবত গচাে িচাল জন্চাে। অ্চাশ্সডরুক্ত কচায়লচা �চাশ্িয়তও রবত গচাে 
জন্চায়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বচাঁদর জচাতীে প্চাণী এবং হচাশ্তরচা রবত গচায়ের িল খচাে। শ্কন্তু িয়লর বীজ তচারচা হজ� করয়ত পচায়র নচা। িয়ল �য়লর সয়ঙ্গ তচা 
রবশ্িয়ে শ্গয়ে অঙু্কশ্রত হয়ে নতুন গচায়ের জন্ হে। এিচায়বই রবত গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ হয়ে েচায়ক।  

রবত গচায়ের বীয়জর অংকুয়রচাদ্গ� ঘশ্িয়ে িচারচাগচাে নতশ্র কয়র ররচাপয়ণর �চাধ্য়� রবয়তর কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। এেচািচা 
Sucker ররচাপণ কয়র, রচাইয়জচা� কচাশ্িং কয়র ও শ্িসু্ কচালচািচায়রর �চাধ্য়�ও রবত গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র।  

রবত গচাে রেয়ক পশ্রপক্ ও পশ্রণত িল সংগ্হ কয়র সংরক্ণ করচা হে। নচাস্যচারীয়ত �চাশ্ি, তজবসচার ও কচায়ঠর গুঁয়িচা ১ : ১ : ১ 
অনুপচায়ত শ্�শ্িয়ে জশ্� রেয়ক ৬-৭ রসশ্� উঁিু কয়র রবড নতশ্র করয়ত হে। য়বয়ড লচাইন কয়র বীজ বসচায়নচার আয়গ বীজগুশ্লয়ক 
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রিচাধন কয়র ২৪ ঘণ্টচা জয়ল শ্িশ্জয়ে বপন করয়ল বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� 
িচাল হে। বীয়জর উপর নজবসচার ও কচায়ঠর গুঁয়িচা ৩ রসশ্� �য়তচা পুরু 
আবরণ কয়র রঢয়ক রদওেচা হে। এরপর প্শ্তশ্দন জল রপ্ করয়ত হে। 
অয়নক ধরয়নর রবয়তর অঙু্কয়রচাদ্গ� হয়ত দীঘ্য স�ে লচায়গ। এই স�ে 
শ্নেশ্�ত আগচােচা পশ্রষ্চার করচা ও শ্নেশ্�ত আদ্্যতচা বুয়ঝ জল রদওেচার 
প্য়েচাজন হে। অঙু্কশ্রত বীজ বচা নচাস্যচারীয়ত িচারচাগুশ্লয়ক বি কয়র তচা 
অন্রি ররচাপণ করচা হয়ে েচায়ক।   

এেচািচা রবত গচায়ের ঝচাি রেয়ক শ্িকি সয়�ত Sucker তুয়ল তচা অন্রি 
ররচাপণ কয়র রবয়তর প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। য়বয়তর ঝচায়ি �চাশ্ির নীয়ি 
স�চান্তরচালিচায়ব জন্চায়নচা রচাইয়জচা�য়ক �চাশ্ি খুঁয়ি তুয়ল অন্রি ররচাপণ 
কয়রও রবত গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। �চালয়েশ্িেচার বন দিতয়রর 
গয়বষণচাগচায়র শ্িসু্ কচালিচার পদ্ধশ্তয়ত রবয়তর িচারচা নতশ্র করচা সম্ভব 
হয়েয়ে। সুতরচাং শ্িসু্ কচালিচায়রর িচারচাগচাে ররচাপণ কয়রও রবয়তর প্সচারণ 
ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। 

সচাধচারণত জঙ্গয়লর েচােচারুক্ত জচােগচাে রবয়তর িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। 
ররখচায়ন অবি্ই শ্কেু িক্তয়পচাক্ত অল্প িচাখচারুক্ত সচাহচার্কচারী গচাে 
সচাশ্রবদ্ধিচায়ব েচাকয়ব। য়র গচােগুশ্লয়ক অবলম্বন কয়র রবত গচাে রবয়ে 
উপয়র বচািয়ব। তয়ব ওই গচােগুশ্লর রবত গচায়ের িচার সহ্ করচার ক্�তচা 

েচাকয়ত হয়ব। প্েয়� এই ধরয়নর জশ্�র স�স্ত আগচােচা, য়ঝচাপঝচাি রকয়ি পশ্রষ্চার কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব শ্নশ্দ্যষ্ট আেতয়নর গত্য রকয়ি 
রচাখয়ত হয়ব। ঝচাি সয়�ত রবত গচাে ররচাপয়ণর জন্ ৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব গত্য কচািচা হে। একশ্ি গচাে ররচাপণ করচার জন্ ২-৫ শ্�িচায়রর 
রবশ্ি বচা ৫ শ্�িচায়রর ক� দূরত্ব বজচাে ররয়খ ৫০ X ৫০ X ৫০ রসশ্� বচা ৩০ X ৩০ X ৩০ রসশ্� আেতয়নর গত্য রকয়ি বষ্যচার আয়গ 
রেয়ক ররচাপয়ণর জন্ জচােগচা নতশ্র কয়র রচাখচা হে। সচাধরণত সচায়পচাশ্ি্যং গচায়ের রগচািচা রেয়ক ১.৫ শ্�িচার দূয়র গত্যগুশ্ল কচািচা হে। 
এরপর বষ্যচার শুরুয়ত প্শ্তশ্ি গয়ত্য বীয়জর নতশ্র িচারচাগচােগুশ্লর পশ্লব্চাগশ্ি সচাবধচায়ন খুয়ল একসয়ঙ্গ ৪শ্ি কয়র িচারচাগচাে ররচাপণ করচা 
হে।  

পশ্রির্যচা –

ররয়হতু জঙ্গয়ল বচা জঙ্গল লচায়গচােচা জচােগচাে রবত গচায়ের িচাষ করচা হয়ে েচায়ক তচাই এই িচায়ষ খুব রবশ্ি পশ্রির্যচার প্য়েচাজন হে নচা।  
তয়ব িচারচাগচাে ররচাপয়ণর জন্ প্শ্তশ্ি গয়ত্য �চাশ্ির সয়ঙ্গ ১০০ গ্চা� ইউশ্রেচা, ১০০ গ্চা� সুপচার িসয়িি, ৫০ গ্চা� পিচাি সচার প্য়েচাগ 
করচা হয়ে েচায়ক। পরবত্যী পশ্রির্যচা বন দিতয়রর পরচা�য়ি্য অনুরচােী করচা বচাঞ্ছনীে।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বন দিতর বচা জঙ্গয়লর শ্বশ্িন্ন কশ্�শ্িয়ক বচা স�বচাে সশ্�শ্তয়ক জঙ্গয়ল স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চায়নচা রবত গচাে কচািচার অনু�শ্ত রদওেচা 
হে। রশ্দও জঙ্গল রেয়ক রবআইশ্নিচায়ব রবত সংগ্হ করচা এখনও সমূ্পণ্য বন্ করচা রচােশ্ন। 

পশ্রণত রবত গচােশ্িয়ক রকয়ি রিয়ন বচাইয়র রবর করচা হে। তচারপর কচাডে রেয়ক পচাতচা ও Sheath য়কয়ি পশ্রষ্চার কয়র উপয়রর 
নর� কচাডেশ্িয়ক রকয়ি বচাদ শ্দয়ে শ্নশ্দ্যষ্ট নদঘ্য্ র�য়প কচাডেশ্িয়ক রকয়ি বচাশ্ডেল কয়র প্য়সশ্সংয়ের জন্ পচাঠচায়নচা হে। 

আয়গ িচারয়ত সচাধচারণত বচাতচায়সর বেচারচা শুকয়নচা কয়র রবয়তর বচাশ্ডেলগুশ্লয়ক ‘শ্সশ্জন’ করচা হত। বত্য�চায়ন ৯ : ১ অনুপচায়ত শ্ডয়জল 
ও নচারয়কল রতয়লর শ্�শ্রয়ণ শ্িশ্জয়ে বচা রচাসচােশ্নক Preservative পদচায়ে্য শ্িশ্জয়ে বচা প্লচাশ্স্টক লচাইশ্নং কয়র কয়িজ ইন্ডচাশ্স্ট্রয়ত 
শ্বশ্ক্র করচা হে। এই পদ্ধশ্তর �চাধ্য়� রবয়তর স্চােীত্ব, গুণগত �চানয়ক উন্নত করচা হে।       

রবত খুব িক্ত, �জবুত ও ন�নীে বনজসম্পদ। আশ্িজচাত্পূণ্য রিেচার-য়িশ্বল, য়সচািচা, ঝুশ্ি, য়�চািচা ইত্চাশ্দ বচানচায়ত রবত ব্বহৃত 
হে। গৃহস্চালীর ব্বহচায়রর জন্ স�স্ত প্কচার শ্জশ্নস নতশ্র করয়ত এশ্ি ব্বহৃত হে। তচাই রবতয়ক Candle to Coffin অে্যচাৎ 
বচাশ্তদচানী রেয়ক কশ্িন নতশ্রর সচা�গ্ী শ্হসচায়ব গণ্ করচা হে। 

রবয়তর েচাল তুয়ল রবয়তর নতশ্র িীতল পচাশ্ি নতশ্র করচা হে। য়বয়তর রবচানচা কচাপি শ্দয়ে ইয়ন্চায়নশ্িেচাে উপজচাতী সম্প্রদচায়ের �চানুষ 
তচায়দর লজ্চা শ্নবচারণ কয়রন। 

রশ্দও বত্য�চায়ন সু্য়ল রবয়তর েশ্ির ব্বহচার এখন িুশ্রয়েয়ে। তবুও এখনও অয়নক সু্ল রবয়তর প্য়েচাজন অনুিব কয়র। পুশ্লয়ির 
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হচায়ত, বৃদ্ধ �চানুয়ষর হচায়ত ও েচাতচার বচাঁয়ি এখনও রবয়তর 
প্য়েচাজন িুরচােশ্ন। খচাদ্ শ্হসচায়বও রবত ব্বহৃত হে। আসচায়� 
ও উতির-পূব্য িচারয়ত রবত গচায়ের নর� কচাডে সবশ্জ শ্হসচায়ব 
ব্বহৃত হে। খচাওেচা হে এর িলও। 

রবয়তর িয়লর রস পচাশ্লয়ির কচায়জ ও রবহচালচা বচা অন্চান্ 
বচাদ্র্রি রং করয়ত ব্বহৃত হে। য়বত গচায়ের পচাতচা ঘর 
েচাইয়ত ব্বহচার করচা হে। শ্িরচািশ্রতিচায়ব রপচায়লচা রখলচার সয়ঙ্গ 
এখনও রবয়তর ব্বহচার রয়েয়ে।   

বত্য�চান পশ্রশ্স্শ্তয়ত সরকচাশ্রিচায়ব বন দিতয়রর 
গয়বষণচাগচারগুশ্লয়ত রবত গচায়ের পুনরুজ্ীবন ঘিচায়ত কৃশ্রি� 
পদ্ধশ্তয়ত রবয়তর প্সচারণ ঘিচায়নচা ও শ্িসু্ কচালিচার পদ্ধশ্তয়ত রবয়তর িচারচা নতশ্র করচা হয়েয়ে। য়করচালচা, কণ্যচািক, তচাশ্�লনচািুর বন 
দিতর রবত কচািচার উপর শ্নে্রিণ জচাশ্র কয়র ৪ বেয়রর Rotation-এ রবত সংগ্য়হর শ্নে� িচালু কয়রয়ে। বনিূশ্�য়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ 
রবয়তর ররচাপণ করচা হয়েয়ে। অরুণচািয়লও রবয়তর প্সচার ঘিচায়নচার উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। এই সরকচাশ্র উয়দ্চায়গর অঙ্গ শ্হসচায়ব 
বনিূশ্�র আশ্দবচাসী ও উপজচাতী �চানুষয়দর শ্নয়ে স�বচাে গশ্ঠত হয়েয়ে।

রবয়তর সয়ঙ্গ রিচায়িয়দর নচা রুক্ত কয়র গশ্রব বনবচাসী �চানুষয়দর স�বচায়ের �চাধ্য়� একশ্ি সুস্ ব্বস্চার �ধ্ শ্দয়ে রবত সংগ্হ ও 
রবত গচায়ের প্সচায়রর উয়দ্চাগ রনওেচা হয়েয়ে। য়বত গচায়ের পুনরুজ্ীবন ঘিয়ল রদয়ির কুিীর শ্িয়ল্পর প্সচার ঘিয়ব। গশ্রব �চানুয়ষর 
আে্য-সচা�চাশ্জক শ্বকচাি ঘিচায়ত এবং পশ্রয়বয়ির িচারসচা�্ রক্চাে এই প্েচাস অত্ন্ত বচাস্তবসম্ত ও স�য়েচাপয়রচাগী পদয়ক্প।  

রবত সংগ্হ রেয়ক রবয়তর নতশ্র শ্জশ্নসপরি একশ্রিত করচার জন্ এখনও রকচানও স্চােী পশ্রকচাঠচায়�চা গয়ি ওয়ঠশ্ন। তচাই রবয়তর 
বচাজচারজচাত প্শ্ক্রেচার �য়ধ্ রিচায়িয়দর আশ্ধপত্ লক্্ করচা রচাে। কুিীর শ্িয়ল্পর রকন্দ্রগুশ্লয়ত দচালচায়লর �চাধ্য়�ই রবয়তর বচাশ্ণজ্ 
শ্নেশ্্রিত হে। এই শ্িয়ল্পর সয়ঙ্গ রুক্ত শ্রশ্�করচা অয়নক স�ে সশ্ঠক পচাশ্রশ্রশ্�ক রেয়ক বশ্ঞ্ত হন। য়বত িচাষ রেয়ক শুরু কয়র রবয়তর 
নতশ্র সচা�গ্ীগুশ্লয়ক সশ্ঠকিচায়ব বচাজচারজচাত করচা, এই দুইয়ের �য়ধ্ স�বিে গয়ি তুলয়ত পচারয়ল এক কেচাে রবত শ্িয়ল্পর উন্নশ্ত 
ঘিচায়নচা রচায়ব। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারয়ত প্ধচানত ৩শ্ি অঞ্য়ল রবত গচায়ের স্চািচাশ্বক অরণ্ রয়েয়ে। দশ্ক্ণ িচারয়তর পশ্চি�ঘচাি পব্যত�চালচা (ররখচায়ন Calamus গয়ণর 
২১শ্ি প্জচাশ্তর রবত গচাে জন্চাে। Calamus bandisii, Calamus gamblei, Calamus viminalis, Calamus vattayila, 
Calamus andamanicus ইত্চাশ্দ), উতির-পূব্য িচারয়তর শ্বশ্িন রচাজ্গুশ্লয়ত রবয়তর ৩শ্ি গয়ণর ১৯শ্ি প্জচাশ্তর রবত গচাে জন্চাে 
(রর�ন Calamas, Daemonorops এবং Plectocomia), আন্চা�চান ও শ্নয়কচাবর বেীপপুয়্ ৩শ্ি গয়ণর ১৮ শ্ি প্জচাশ্তর (৩শ্ি 
Genera-র শ্�শ্রয়ণ) য়বত গচাে জন্চাে। 

তে্সূরি - status of rattan resources and uses in south asia - Food and.... http://www.fao.org/docrep/003/Y2783E/
y2783e11.htm, wikipedia
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রবচার
পশ্রিে –

রবচার গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Hevea brasilliensis, এশ্ি 
Euphorbiaceae রগচায়রির পণ্যয়�চািী রশ্রণীর উশ্দ্দ। 

রবচার গচায়ের আশ্দ বচাসস্চান �ধ্ ও দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার বৃশ্ষ্টবহুল 
এলচাকচা। আ�চাজন নদীর অববচাশ্হকচাে এই গচাে প্ে� পচাওেচা রচাে। 
১৮৭০ শ্রিষ্টচায়ব্ ররচায়সি শ্প্ষ্টচাশ্ন এর নচা�করণ কয়রন। জঙ্গল রেয়ক 
�চানুয়ষর তত্বচাবধচায়ন রবচার িচাষ  শুরু হে �চারি ১৩০-১৩৫ বের আয়গ।  
আ�চায়দর রদয়ির �চাশ্িয়ত রবচার িচাষ শুরু হে ১৯০২ সচায়ল। এই 
অে্যকরী গচাে লচাশ্গয়ে প্চাকৃশ্তক রবচার গ্চা� শ্রিপুরচার স�ৃশ্দ্ধর বি 
কচারণ।

ইংয়রশ্জয়ত রবচার গচােয়ক  Rubber tree বচা Rubber plant বয়ল। 
এেচািচাও সচাধচারণিচায়ব এই গচােশ্ি Para rubber tree, shainga 
tree বচা Seringueria নচায়� পশ্রশ্িত। 

জঙ্গয়ল স্চািচাশ্বকিচায়ব হওেচা রবচার গচাে উচ্চতচাে ৪০ শ্�িচার (১৩১ 
িুি) পর্যন্ত হয়ত পচায়র। শ্কন্তু পশ্রকশ্ল্পতিচায়ব িচাষ করচা রবচার গচাে উচ্চতচাে অয়নক ক� হে। গচাে রেয়ক ল্চায়িসি সংগ্য়হর কচারয়ণই 
এই উচ্চতচা শ্নে্রিয়ণ রচাখচা হে। গচায়ের কচায়ডের আকচার অয়নকিচা রবচাতয়লর �য়তচা। রবচার গচায়ের েচায়ল বচাদচা�ী রয়ঙর রেচাপ েচায়ক। 
গচায়ের শ্িতয়রর েচায়ল আঘচাত লচাগয়ল তচা রেয়ক ল্চায়িসি শ্নগ্যত হে। পচাতচাে ৩শ্ি পরিচাক্ েচায়ক। আলচাদচা আলচাদচা িচায়ব পুরুষ ও 
ত্ী িুল শ্নয়ে িুলগুশ্ল শ্বন্স্ত েচায়ক। রবচার গচায়ের িুলগুশ্ল শ্ঘয়ে-হলয়দ রয়ঙর হে। িলগুশ্ল ক্চাপসুয়লর �য়তচা। প্শ্তশ্ি িয়ল ৩শ্ি 
কয়র বি বীজ েচায়ক। িলগুশ্ল পশ্রণত হয়ল তচা রিয়ি বীজ রবশ্রয়ে আয়স।

ক্রচান্তীে বচা উপক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল রবচার গচাে িচাল হে। রবচার িচায়ষর জন্ নূ্নত� ১২০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত প্য়েচাজন 
হে।  তয়ব এই গচাে এয়কবচায়রই তুষচারপচাত সহ্ করয়ত পচায়র নচা। একবচার তুষচারপচায়তই ল্চায়িসি উৎপচাদয়ন িেঙ্কর প্িচাব পিয়ত 
পচায়র। য়গচািচা জশ্�র রবচার িচাষ ক্শ্তর সমু্খীন হে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

রবচায়রর বীজ রেয়ক নচাস্যচারী বচা বীজতলচাে িচারচা নতশ্র কয়র বচা কলয়�র িচারচা নতশ্র কয়র রবচার গচায়ের িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। 
নচাস্যচারীয়ত বীজ বপয়নর স�ে বীজ রেয়ক বীয়জর দূরত্ব শ্ঠক ররয়খ, শ্নেশ্�ত জলয়সি, আচ্ছচাদন এবং আগচােচা শ্নে্রিণ প্িৃশ্ত পশ্রির্যচার 
�চাধ্য়� সুস্ সবল িচারচা নতশ্র করচা রচাে।

কলয়�র িচারচা নতশ্রর জন্ প্েয়� এক বের বেসী রবচার গচায়ের রিচাখ সহ ১ ইশ্ঞ্ লম্বচা ও ২-৩ রসশ্� িওিচা বচাডউড ডচাল রকয়ি 
শ্নয়ত হে। তচারপর িচারচাগচায়ে বচাডউয়ডর পশ্র�চাণ �য়তচা িচা�িচা রকয়ি বচাডউয়ডর িচা�িচাশ্ি িচারচাগচায়ের কচািচা জচােগচাে লচাশ্গয়ে িচাল 
কয়র পচাতলচা প্লচাশ্স্টক শ্দয়ে রবঁয়ধ শ্দয়ত হয়ব। ৫০০ শ্দন পর বচাডউয়ডর িচা�িচা িচারচাগচায়ের সয়ঙ্গ জুয়ি রচাে। তখন পশ্লশ্েনশ্ি খুয়ল 
শ্দয়ত হে। এিচায়ব নতশ্র কলয়� শ্নশ্দ্যষ্ট স�ে পর নতুন িচাখচা গজচায়ব। িচাখচা গজচায়নচা জচােগচার ২ ইশ্ঞ্ উপয়র ও নীয়ি রকয়ি কল� 
সরচাসশ্র বচাগচায়ন লচাগচায়নচা রচাে (শ্ডয়রক্ট প্ল্চাশ্ন্টং)। আবচার তচা পশ্লব্চায়গও লচাগচায়নচা রচাে। পশ্লব্চায়গ িচারচা লচাগচায়ল তচা পয়রর বের 
আষচাঢ় �চায়স জশ্�য়ত লচাগচায়ত হে। বচাগচায়নর রক্য়রি পশ্লব্চাগ প্ল্চাশ্ন্টংই িচাল। কচারণ এয়ত িচারচাগুশ্ল রবশ্ি রিয়ক। গচায়ের বৃশ্দ্ধ 
র�চািচা�ুশ্ি স�চান হে। িয়ল একসয়ঙ্গ রবশ্ি গচায়ের রিশ্পং শুরু করচা রচাে।

িচারচা ররচাপয়ণর আয়গ িচাল কয়র জশ্� নতশ্র কয়র শ্নয়ত হে। প্েয়� জশ্�র আবজ্যনচা পশ্রষ্চার করচা হে। সচাধচারণত িচালুেন, তিরি �চায়স 
এইকচাজ করয়ত হে। এেচািচা জশ্�য়ত আগুন লচাশ্গয়েও আবজ্যনচা পশ্রষ্চার করচা ররয়ত পচায়র। আগুন শ্নয়ি রচাওেচার পর জশ্� রেয়ক 
রচাবতীে রনচাংরচা সশ্রয়ে শ্দয়ত হে।

এরপর নিরি �চায়স জশ্�য়ত ২.৫ X ২.৫ িুি �চায়পর গত্য করয়ত হে। তচারপর গয়ত্যর �চাশ্িয়ত উপরুক্ত পশ্র�চাণ সচার শ্দয়ত হয়ব। 
উই বচা অন্ রপচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত গয়ত্য ওষুধও শ্দয়ত হে। পরবত্যী কচাজ ওই গয়ত্য িচাল িচারচা ররচাপণ করচা। িচাল িচারচার 
অে্য িচারচার উচ্চতচা, কচায়ডের রবি, পচাতচার আকৃশ্ত ও সংখ্চার স�তচা রয়েয়ে এবং রর িচারচার পচাতচা ররচাগয়পচাকচাে আক্রচান্ত হেশ্ন বচা 
নজশ্বক কচারয়ণ ক্শ্তগ্স্ত হেশ্ন।
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স�তল জশ্�য়ত গচাে রেয়ক গচায়ের দূরত্ব হয়ব ১৫ িুি। আর প্শ্তশ্ি সচাশ্রর 
�য়ধ্ ১৬ িুি দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। ঢচালু বচা শ্িলচা জশ্�য়ত গচাে রেয়ক 
গচায়ের দূরত্ব হয়ব ১০ িুি। সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব হয়ব ২০-২২ িুি। �য়ন 
রচাখয়ত হয়ব, প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ৪৫০-৫০০শ্ি গচাে সশ্ঠক। গচাে রেয়ক 
গচায়ের দূরত্ব এবং সচাশ্র রেয়ক সচাশ্রর দূরত্ব শ্ঠকিচায়ব নচা হয়ল স�ে�য়তচা 
সব গচাে একয়রি রবয়ি উঠয়ব নচা। এরিয়ল ৬ বেয়র গচাে রিশ্পং-এর আওতচাে 
আসয়ব নচা। পশ্লব্চায়গর িচারচা বচাগচায়ন আনচার স�য়ে লম্বচালশ্ম্বিচায়ব আনয়ত 
হয়ব রচায়ত িচারচার রগচািচার �চাশ্ি সয়র নচা রচাে। িচারচা লচাগচায়নচার স�ে িচারচার 
রগচািচার �চাশ্ি রিয়ঙ রগয়ল িচারচা উপয়রর শ্দক রেয়ক শুশ্কয়ে ররয়ত পচায়র। 
এরিয়ল িচারচা �য়রও রচাে। িচারচা লচাগচায়নচার পর ৪ বের পর্যন্ত গচায়ের রগচািচা 
পশ্রষ্চার রচাখয়ত হয়ব।

পশ্রির্যচা –

রবচার িচায়ষর জশ্�র �চায়ঝ জল সংরক্য়ণর জন্ রেচাি রেচাি নচালচা বচা গত্য করচা 
ররয়ত পচায়র। জল সঞ্ে কয়র রচাখচার এশ্ি একশ্ি িচাল পদ্ধশ্ত। সচাধচারণত 
এগুশ্লয়ক শ্সল্শ্পি বচা জলখচাদ বলচা হে। প্শ্তশ্ি গয়ত্যর আকৃশ্ত হয়ব ৪ িুি 
লম্বচা, ১.৫ িুি িওিচা এবং ২ িুি গিীর। প্শ্ত িচারশ্ি গচায়ের �চায়ঝ�চায়ঝ 
এ�ন একশ্ি কয়র গত্য নতশ্র করচা ররয়ত পচায়র। প্শ্ত রহক্টয়র ১০০-১২৫শ্ি 
গত্য করচা করয়ত হয়ব। আর এধরয়নর গত্য বেয়র প্চাে ৪০০ শ্লিচার জল ধয়র রচাখয়ত পচায়র। অতএব রবচার িচায়ষর প্শ্ত রহক্টর 
বেয়র ৪০ হচাজচার শ্লিচার জল সংরক্ণ সম্ভব। য়সি প্য়েচাগ বচা বৃশ্ষ্টর স�ে জয়লর সয়ঙ্গ ধুয়ে রচাওেচা উব্যর �চাশ্িও আবচার এই গয়ত্যই 
জ�চা হে। গত্য িরচাি হয়ে রগয়ল বেয়র ১-২বচার �চাশ্ি তুয়ল গচায়ের রগচািচাে শ্দয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে। জল ও �চাশ্ি সংরক্য়ণর 
এই ব্বস্চাে ১৫-২০ িতচাংি উৎপচাদন রবয়ি রচাে।

�য়ন রচাখচা দরকচার, রবচার িচায়ষ সচার ও ওষুধ প্য়েচায়গর আয়গ অবি্ই জশ্�র �চাশ্ি ও গচায়ের পচাতচা পরীক্চা কয়র রনওেচা উশ্িত। 
�চাশ্ি ও পচাতচা অগচাস্ট-অয়ক্টচাবর �চায়সর �য়ধ্ একসয়ঙ্গ সংগ্হ করয়ত হে। শুধু �চাশ্ি সংগ্হ করয়ল শ্ডয়সম্বর-�চাি্য �চায়সর �য়ধ্ করয়ত 
হে। �চাশ্ি সংগ্য়হর জন্ জশ্�র ৫-১৫শ্ি জচােগচা রবয়ে শ্নয়ত হে। রশ্দও তচা শ্নি্যর কয়র কতিচা জচােগচার �চাশ্ি পরীক্চা করচা হয়ব 
তচার উপর। আর পচাতচা সংগ্হ করয়ত হে অগচাস্ট, য়সয়টেম্বর ও অয়ক্টচাবর �চায়স। তয়ব ওই স�ে পচাতচার বেস ররন ৬-৮ �চাস হে। 
পচাতচার সংগ্য়হর জন্ প্শ্ত রহক্টয়র দুশ্ি কয়র গচাে রবয়ে শ্নয়ত হে। পশ্রণত গচাে অেবচা রর গচায়ে রিশ্পং করচা হয়চ্ছ, এ�ন গচায়ের 
পচাতচাই শ্নয়ত হয়ব। �য়ন রচাখয়ত হয়ব, উপয়রর আবয়ত্যর শ্নিু িচাখচার ররসব পচাতচা েচােচায়ত েচায়ক রসইসব পচাতচা রেয়ক ৪শ্ি কয়র 
পচাতচা সংগ্হ করয়ত হয়ব।

জশ্�য়ত নজব কচাব্যন, িসিরচাস, পিচাশ্সেচা� ও  �্চাগয়নশ্সেচায়�র পশ্র�চাণ কয়� রচাওেচার কচারয়ণ রবচার িচায়ষর স�ে অয়নক রক্য়রি 
(শ্বয়িষ কয়র আ�চায়দর রদয়ির উতির-পূব্যচাঞ্য়ল) জশ্�র উব্যরতচা হ্চাস পচাে। এয়ক্য়রি প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত বেয়র সব্যয়�চাি ৩৫০ রকশ্জ 
NPK সচার ১০ : ১০ : ১০ অনুপচায়ত প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। প্ে� দিচাে আষচাঢ় �চায়স িচাল বৃশ্ষ্টর পয়র সচার রদওেচা উশ্িত। 
শ্বেতীে দিচাে আশ্শ্ন-কচাশ্ত্যক �চায়স এই সচার শ্দয়ত হে। সচার সব স�ে গচায়ের রগচািচা রেয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব প্য়েচাগ করয়ত হে। 
পশ্রণত গচায়ের স�তল জশ্�য়ত সচার প্য়েচাগ করয়ত হে ৪শ্ি গচায়ের �চাঝখচায়ন। ঢচালু জশ্�র রক্য়রি প্শ্ত সচাশ্রর ২শ্ি গচায়ের �চাঝখচায়ন 
সচার শ্দয়ত হে।

রবচার িচায়ষর জশ্�য়ত প্ে� ৪ বের আবরণী লতচার িচাষ খুবই প্য়েচাজন। এই আবরণী লতচা শ্হসচায়ব শ্�উয়কচানচা, শ্পউয়রচাশ্রেচা ইত্চাশ্দর 
িচাষ করয়ল জশ্�র িূশ্�ক্ে ররচাধ করচা সম্ভব হে, জশ্�য়ত তস্  েচায়ক, আগচােচা দ�ন হে ও জশ্�র নজব নচাইয়রেচায়জয়নর পশ্র�চাণ বচায়ি। 
সচাশ্ব্যকিচায়ব প্শ্ত রহক্টয়র রবচার গচায়ের উৎপচাদন ক্�তচা রবয়ি রচাে। িয়ল র�চাি উৎপচাদনও বচায়ি।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রবচার িচায়ষর �ূল উয়দেি্ বচা এই গচাে রেয়ক প্চাপ্ত িসল হল ল্চায়িসি (বচা তরুক্ীর)। প্য়সশ্সং-এর �চাধ্য়� রচা রেয়ক রবচার শ্িি 
নতশ্র করচা হে। তচাই এক কেচাে রবচার একশ্ি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য অে্যকরী িসল। 

রবচার গচাে রেয়ক ল্চায়িসি সংগ্য়হর পদ্ধশ্তয়ক রিশ্পং বয়ল। জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর ৬ বেয়রর �য়ধ্ সচাধচারণ রবচার গচাে রিশ্পং-এর 
উপরুক্ত হয়ে রচাে বচা তচা রেয়ক ল্চায়িসি সংগ্হ করচা রচাে। য়িশ্পং-এর উপরুক্ত রবচার গচায়ের রবি সচাধচারণত ৫০ রসশ্� হয়ে েচায়ক। 
�চাশ্ি রেয়ক ১২৫ রসশ্� উঁিু কচায়ডে রিশ্পং করয়ত হে। 
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ল্চায়িসি সব স�ে শ্বজ্চানসম্ত উপচায়ে সংগ্হ করয়ত হে। এয়ক্য়রি সবয়িয়ে 
গুরুত্বপূণ্য হল, য়িশ্পং-এর সশ্ঠক স�ে। সচাধচারণত খুব রিচায়র রিশ্পং কয়র ল্চায়িসি 
সংগ্হ করচা িচাল। কচারণ সূর্য ওঠচার আয়গ গচায়ের ক্ীরনচাশ্লয়ত জলীে বচায়ষ্পর িচাপ 
রবশ্ি েচায়ক। িয়ল রস স�ে অয়নক রবশ্ি ল্চায়িসি পচাওেচা সম্ভব। য়িপচার (শ্রশ্ন 
রিশ্পং কয়রন) রবচার গচােয়ক আঘচাত কয়র  তচা রেয়ক ল্চায়িসি সংগ্হ কয়র েচায়কন। 
তয়ব এরজন্ উপরুক্ত প্শ্িক্ণ ও শ্কেু র্রিপচাশ্তর প্য়েচাজন হে।  

রকচানও শ্নশ্দ্যষ্ট স�য়ে একজন রিপচার রর পশ্র�চাণ গচায়ে রিশ্পং কয়রন তচায়ক রিশ্পং 
রেচাস্ট বয়ল। সচাধচারণত একজন রিপচার রদি রেয়ক দুই ঘন্টচা রিশ্পং কয়রন। কচায়জর 
সুশ্বধচার জন্ রিপচার রবচার িচায়ষর জশ্�য়ক ২-৩শ্ি ব্য়ক িচাগ কয়র রনন। বত্য�চান 
শ্নে� অনুরচােী, য়�চািচা�ুশ্ি ৩০০শ্ি গচাে শ্নয়ে একশ্ি ব্ক করচা হে। তয়ব সুশ্বধচার 
কচারয়ণ এর রিয়ে  ক� বচা রবশ্িও হয়ত পচায়র। জশ্�র একশ্দয়কর িচাল গচােগুশ্লয়ক 
শ্নয়ে এই ব্ক সচাজচায়ত হে। বেয়র একশ্ি গচায়ে প্চাে ১২০-১৩০ শ্দন পর্যন্ত রিশ্পং 
করচা রচাে। শ্বশ্িন্ন পদ্ধশ্তয়ত এই রিশ্পং করচা রচাে। সচাধচারণত গচায়ের উচ্চতচা ৮-৯ 
িুয়ির �য়ধ্ই রিশ্পং রিষ হয়ে রচাে। কচারণ এরপর আর রিশ্পং-এর জন্ েুশ্র িচালচায়নচা 
রচাে নচা। য়দখচা রগয়ে, শ্বজ্চানসম্তিচায়ব গচাে লচাশ্গয়ে সশ্ঠকিচায়ব সচার, ওষুধ প্য়েচাগ 
করয়ল এবং রেচারে রত্ন শ্নয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক বেয়র র�চািচা�ুশ্ি ১ হচাজচার 
৭৫৬ রকশ্জ রবচার উৎপচাদন হে। 

সংগৃহীত তরল ল্চায়িসি (বচা শ্িল্ ল্চায়িসি) এরপর প্য়সশ্সং-এর জন্ পচাঠচায়নচা হে। ততশ্র করচা হে রবচার শ্িি। তচারপর তচা শ্বশ্িন্ন 
শ্িয়ল্প ব্বহৃত হে। এেচািচা বচাজচায়র এই তরল কচাঁিচা�চালশ্ির প্িডে িচাশ্হদচা রয়েয়ে। শ্বশ্িন্ন সচা�গ্ী উৎপচাদয়ন তরল রবচার ব্বহচার 
করচা হে। আ�চায়দর রদয়ি ৩৫ হচাজচায়ররও রবশ্ি শ্জশ্নস নতশ্রয়ত রবচার ব্বহৃত হে। বচাচ্চচায়দর দুয়ধর রবচাতয়লর শ্নশ্পল রেয়ক শুরু 
কয়র রবলুন, শ্বশ্িন্ন রখলনচা, জুয়তচা, কনয়ডচা�, এয়রচায়প্লয়নর িচাকচা সব শ্কেুয়তই রবচার অপশ্রহচার্য। এেচািচা ৫০% রবশ্ি রবচার ব্বহৃত 
হে রচানবচাহয়নর রক্য়রি। প্চাশ্কং বচা িুল বচাঁধচার গচাডচার, ্চািস, হচাসপচাতচায়লর র্রিচাংি, পচাইপ, বসচার গশ্দ, িচােচার, শ্িউব, �্চায়রেস, 
কশ্ম্পউিচায়রর র্রিচাংি এবং েচাপচাখচানচার জন্ও শ্বশ্িন্ন শ্জশ্নস নতশ্র হয়চ্ছ রবচার রেয়ক। 

বত্য�চায়ন রচাবচার উৎপচাদয়ন িচারয়ত রকরচালচার পয়রই শ্রিপুরচার স্চান। অে্যচাৎ শ্রিপুরচা িচারয়তর �য়ধ্ শ্বেতীে স্চায়ন। শ্রিপুরচাে ক�পয়ক্ 
৪০ িশ্লেি হচাজচার পশ্রবচার প্ত্ক্ বচা পয়রচাক্িচায়ব রবচার িচায়ষর সয়ঙ্গ রুক্ত রয়েয়ে। ইশ্ত�য়ধ্ রদয়ির �য়ধ্ শ্রিপুরচাে রবচায়রর বচাজচার 
প্শ্তশ্ষ্ত হয়েয়ে। আিচা করচা রচাে, অদূর িশ্বষ্য়ত জচাতীে এবং আন্তজ্যচাশ্তক বচাজচায়র রসশ্ন্টশ্িউজড ল্চায়িসি সরবরচায়হ এই রচাজ্ 
সুনচা� অজ্যন করয়ব। শ্রিপুরচার প্চাে প্শ্তশ্ি জচােগচাে রবচার রবচায়ড্যর �চাধ্য়� রবচার িচাষ হয়চ্ছ। য়সখচায়ন ২০০১ সচায়ল রবচার িচায়ষর 
র�চাি জশ্�র পশ্র�চাণ শ্েল ২৭ হচাজচার ৯৪৭ রহক্টর। তখন প্চাকৃশ্তক রবচায়রর র�চাি উৎপচাদন শ্েল ১০ হচাজচার ৩০৪ র�শ্রেক িন।

রবচার েচািচাও রবচার িচাষ রেয়ক বচািশ্ত আে করচা সম্ভব। এর�য়ধ্ রয়েয়ে র�ৌ�চাশ্ে পচালন। রবচার গচাে র�ৌ�চাশ্ে পচালয়নর আদি্য 
জচােগচা। গচায়ের শ্রিপয়রির সংয়রচাগস্য়ল বৃয়ন্তর রিষপ্চান্ত রেয়ক র�ৌ�চাশ্েরচা �ধুসংগ্হ করয়ত পচায়র। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১৫শ্ি র�ৌিচাক 
বসচায়নচা রচাে। তচা রেয়ক বেয়র প্চাে ১০ রকশ্জ �ধু পচাওেচা রচাে। এেচািচা রবচার গচায়ের কচাঠও রবি িচাল। এই কচাঠ জ্চালচাশ্ন শ্হসচায়বও 
ব্বহচার করচা রচাে। রবচার গচায়ের কচাঠ রেয়ক আসবচাবপরি, গৃহস্লীর কচায়জ ব্বহৃত সচা�গ্ী নতশ্র করচা রচাে। তচােচািচা এর রেয়ক 
রদিলচাইয়ের কচাশ্ঠ ও বচাসি নতশ্র করচা রচাে। রবচার বীজ রেয়ক অয়িচাজ্ রতল পচাওেচা রচাে।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

িচারতীে গয়বষকরচা এখনও পর্যন্ত ১৭ রকয়�র রবচার গচাে খঁুয়জ রপয়েয়েন। এর�য়ধ্ R.R.I.I-105 রবচার গচােই সবয়িয়ে রবশ্ি রবচার 
উৎপচাদয়ন সক্�। কচারণ শ্বশ্িন্ন রচায়জ্র �চাশ্ির গুণচাগুণ অনুসচায়র শ্িন্ন শ্িন্ন জচায়তর রবচার গচাে শ্িন্ন শ্িন্ন পশ্র�চায়ণ ল্চায়িসি উৎপচাদন 
করয়ত পচায়র।

তে্সূরি - farmersportal.tripura.gov.in, wikipedia
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লিকচা
অয়নয়কর কচায়েই অপশ্রশ্িত এই লিকচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Bixa 
orallana, এশ্ি Bixaceae রগচায়রির লম্বচা রঝচাপ জচাতীে বচা রেচাি আকচায়রর 
শ্িরহশ্রৎ গচাে।

এই গচােশ্ির আশ্দ বচাসস্চান দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্ল 
বচা ব্রচাশ্জল। য়সখচায়ন এই গচােশ্ি নদয়গচািচা নচায়� পশ্রশ্িত। ব্রচাশ্জল, য়কশ্নেচা 
ও রপরুয়ত এই গচায়ের িচাষ হে। বচাংলচায়দয়ি প্চাে সব্যরিই লিকচা গচাে 
রদখয়ত পচাওেচা রচাে, আলচাদচা কয়র িচাষ হে নচা। আ�চায়দর রদয়িও শ্কেু 
শ্কেু জচােগচাে এই গচাে স্চািচাশ্বক উশ্দ্দ শ্হসচায়ব রদখয়ত পচাওেচা রচাে। 
তয়ব অপশ্রশ্িত হওেচার কচারয়ণ অয়নয়কই এর নচা� বলয়ত পচায়রন নচা। 
�য়ন করচা হে, য়স্পনীে বচা পতু্যগীজয়দর হচাত ধয়র িচারয়ত এই গচােশ্ি 
এয়সয়ে। আবচার অন্ �য়ত, িচারয়ত এই গচায়ের প্জচাশ্তশ্ি এয়সয়ে ওয়েস্ট 
ইশ্ডেজ রেয়ক। 

এই গচােশ্ি সচাধচারণিচায়ব Achiote নচায়� পশ্রশ্িত। উতির, �ধ্ ও দশ্ক্ণ 
আয়�শ্রকচার �চানুয়ষরচা একস�ে এই গচায়ের বীজ রেয়ক লচাল রং নতশ্র 
কয়র তচা িরীয়র �চাখয়তন বচা রঠচায়ি শ্লপশ্স্টক শ্হসচায়ব লচাগচায়তন। এেচািচা 
�িলচা শ্হসচায়বও ব্বহচার করয়তন। আর তচাই এই গচােশ্ি Lipstick tree 
নচায়�ও পশ্রশ্িত। 

লিকচা গচােশ্ি উচ্চতচাে ৬-১০ শ্�িচার (২০-৩৩ িুি) হয়ত পচায়র। িচাখচাপ্িচাখচার অগ্িচায়গ িুলগুশ্ল গুচ্ছচাকচায়র শ্বন্স্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল 
লম্বচাে ৫ রসশ্� (২ ইশ্ঞ্) হে। িুয়লর রং সচাদচা রেয়ক রগচালচাপী বয়ণ্যর হে। সূঁিচায়লচা �ুখ শ্বশ্িষ্ট লচালয়ি বচাদচা�ী রয়ঙর বীয়জর শুশ্িগুশ্ল 
Spine-এ(কণ্টক বচা পরিকণ্টয়ক) পশ্রণত হে। প্শ্তশ্ি শুশ্িয়ত র�চায়�র �য়তচা রক্ত-লচাল বয়ণ্যর আবরয়ণ ঢচাকচা অয়নকগুশ্ল বীজ েচায়ক। 
বীজগুশ্ল পশ্রণত হয়ে রগয়ল শুশ্িগুশ্ল শুশ্কয়ে িক্ত হয়ে রচাে এবং তচা রিয়ি বীজগুশ্ল রবশ্রয়ে আয়স। �ূলত Carotenoid রঙ্গক 
bixin ও norbixin েচাকচার কচারয়ণ বীয়জর আবরয়ণর এ�ন রং হে।

তুষচারপচাত হে নচা, এ�ন ক্রচান্তীে ও উপক্রচান্তী জলবচােু অঞ্য়ল লিকচা গচাে হয়ত পচায়র। ঠচাডেচা হচাওেচা রেয়কও এই গচােয়ক রক্চা করয়ত 
হে। তয়ব এই গচাে িচায়ষর জন্ সচারচা বের ধয়র আদ্্যতচা বজচাে রচাখয়ত হে। শ্নকচািীর সুশ্বধচারুক্ত িচাল উব্যর �চাশ্ি এবং পুয়রচা�চারিচাে 
সূয়র্যর আয়লচা বচা আংশ্িক েচােচা লিকচা িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। 

বীজ রেয়ক বচা কচাশ্িং কয়র এই গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। তয়ব বীয়জর গচায়ের রিয়ে কচাশ্িং-এর গচায়ে িুল 
তচািচাতচাশ্ি আয়স। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচা, �ধ্ আয়�শ্রকচা, ক্চাশ্রশ্বেচান রদয়ি, আশ্ফ্কচা এবং শ্কেুিচা িচারত ও শ্রীলঙ্কচাে 
লিকচার িচাষ হয়ে েচায়ক। তয়ব এর উৎপচাদন সম্পয়ক্য সশ্ঠক রকচানও তে্ পচাওেচা রচােশ্ন। 

শ্সয়ন্শ্িক ডচাই শ্িল্প নতশ্র হওেচার আয়গ এই গচােশ্ি বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব িচাষ করচা হয়তচা �ূলত রঙ্গয়কর কচারয়ণ। এই গচায়ের বীয়জর 
শ্নর্যচাস শ্িজ, �চাজ্যচাশ্রন, িয়কচায়লি, য়িশ্ব্রক ও রয়ঙ ব্বহৃত হে। Annatto oil-এ প্িুর পশ্র�চায়ণ tocotrienols, beta-carotene, 
Essential oil, saturated বচা unsaturated fatty acid, flavonoids এবং শ্িিচাশ্�ন–C েচায়ক।

তে্সূরি – wikipedia, AgriNews24.com
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সবুজ পশুখচাদ্ ও জ্চালচাশ্নর গচাে

সুবচাবুল
পশ্রিে – 

সুবচাবুল গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Leucaena leucocephala, ইহচা 
Leguminosae বচা Fabaceae য়গচায়রির এবং Mimosaceae উপয়গচায়রির 
উশ্দ্দ। 

সুবচাবুল গচায়ের আশ্দ জন্স্চান দশ্ক্ণ র�শ্সিয়কচার ও �ধ্ আয়�শ্রকচার উতিরচাংয়ি। 
পৃশ্েবীর উষ্ণ অঞ্য়লর ৫০শ্িরও রবশ্ি রদয়ি এর শ্বস্তচার ঘয়িয়ে।

িচারয়ত ১৯৭০ সচায়লর পর রেয়ক ব্চাপকিচায়ব গচােশ্ির ররচাপণ শুরু হয়েয়ে। 
স�চাজশ্িশ্তিক বৃক্য়রচাপয়ণ, অরণ্ ধ্বংয়সর রক্চাকচারক গচাে শ্হসচায়ব, পশুখচাদ্ 
শ্হসচায়ব, সবুজ সচার নতশ্রয়ত, বচাগচান ও রচাস্তচার পচায়ি Avenue Plantation-এর 
জন্ এই গচােশ্ি সব্যচাশ্ধক প্চাধচান্ রপয়েয়ে। Farm Forestry বচা অরণ্য়কশ্ন্দ্রক 
শ্িয়ল্পর কচাঁিচা�চাল শ্হসচায়ব, কচাগয়জর �ডে নতশ্রর জন্ ও প্লচাইউড প্স্তুত কচারখচানচাে 

অরণ্শ্িশ্তিক শ্িল্প প্শ্তষ্চার �চাধ্য়� এর ব্চাপক ব্বহচার হে। বনিূশ্�র স্চািচাশ্বক উশ্দ্দয়ক রক্চা, অরণ্বচাসী ও সচাধচারণ �চানুয়ষর 
ক�্যসংস্চায়নর সুয়রচাগ সৃশ্ষ্টর রক্য়রি সুবচাবুল গচায়ের গুরুত্বপূণ্য িূশ্�কচা রয়েয়ে। শুধু�চারি অন্ধ্রপ্য়দয়ির প্কচাি� রজলচাে ৫০ হচাজচার 
রহক্টর জশ্�য়ত গচােশ্ি িচাষ কয়র অরণ্য়কশ্ন্দ্রক শ্িল্প গয়ি উয়ঠয়ে। Farm Forestry প্কয়ল্প সরকচার, য়কচাম্পচানী বচা কচারখচানচার 
�চাশ্লক ও কৃষয়কর অংিীদচাশ্রত্ব েচাকচাে এই শ্িয়ল্পর লি্চাংি রেয়ক কৃষক বচা সচাধচারণ �চানুয়ষরও অে্যতনশ্তক শ্বকচাি সম্ভব হয়েয়ে। 
এই উয়দ্চাগ NABARD-এর ও অন্চান্ সরকচাশ্র সহচােতচা লচাি কয়রয়ে। য়কন্দ্রীে বনদিতরও এই প্কচার শ্িল্প শ্বকচায়ির জন্ 
উৎসচাহ প্দচান কয়রয়ে। একচাধচায়র অরণ্-রক্চা ও অরয়ণ্র বচাশ্সন্চায়দর আশ্ে্যক উন্নশ্তর জন্ আরও অয়নক প্কল্প রনওেচা হয়চ্ছ। 
রর�ন, Agro Forestry, Social Forestry, Farm Forestry ইত্চাশ্দ। শ্হশ্ন্ ও বচাংলচাে এই গচােশ্ি সুবচাবুল নচায়�ই পশ্রশ্িত, 
ওশ্িেচা িচাষচাে নচাগরজুনচা, তচাশ্�ল িচাষচাে সচাউয়ডেচাল বচা সচাউয়ডেচালচা। 

সুবচাবুল একশ্ি রেচাট্ উচ্চতচার উশ্দ্দ, রচার উচ্চতচা ২০ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল রশ্দও রদখয়ত শ্কেুিচা বচাবলচা জচাতীে 
গচায়ের �য়তচা, শ্কন্তু এয়ত কচাঁিচা েচায়ক নচা। পচাতচাগুশ্ল শ্বেপক্ল ররৌশ্গক প্কচায়রর, পরিচায়ক্র উপর ২০-৩০শ্ি পরিক বচা Leaflet 
শ্বপরীত�ুখী হয়ে সশ্জ্ত েচায়ক। িুলগুশ্ল অবৃন্তক সচাদচা বচা ক্রী� রয়ঙর হে। অয়নকগুশ্ল িুল একশ্ি রগচালচাকচার রেচাি পুষ্পচায়ক্র 
উপর ঘনসশ্ন্নশ্বষ্ট হয়ে সশ্জ্ত েচায়ক। স�গ্ �্রীশ্িয়ক একশ্ি  রগচালচাকচার িুল বয়ল �য়ন হে। প্শ্তশ্ি িুল খুবই রেচাি বৃশ্ত, 
দল�ডেল, পুংয়কিরিক্র ও গি্যয়কিরিক্র শ্নয়ে গশ্ঠত। পচাপশ্িগুশ্লর রেয়ক পুংয়কিরগুশ্ল লম্বচাে শ্বেগুণ, তচাই পুংয়কিরগুশ্লয়কই 
(Mature Pod) বচাইয়র রেয়ক রদখচা রচাে। িলগুশ্ল শুশ্ি জচাতীে। পচাকচা শুশ্িগুশ্ল লচালয়ি-বচাদচাশ্� বয়ণ্যর হে। প্শ্তশ্ি িল িলচার 
আকৃশ্তর হে, লম্বচাে ১০-১৫ রসশ্� X িওিচাে ১.৫-২ রসশ্�। প্শ্তশ্ি িয়ল ১২-২০শ্ি বীজ েচায়ক। য়পয়ক রগয়ল িল রেয়ক বীজগুশ্ল 
শ্নয়জ রেয়কই শ্বস্তচাশ্রত হে। ২২-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ৫০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত সুবচাবুল গচায়ের 
পয়ক্ উপরুক্ত। এই গচাে ঠচাডেচা ও খরচা দুই-ই সহ্ করয়ত পচায়র। অম্লরুক্ত ও লবণচাক্ত উিে �চাশ্িয়তই সুবচাবুল গচাে জন্চায়ত পচায়র, 
পচাহচায়ির ঢচালু জশ্�য়ত ও পচাব্যত্ পচােুয়র �চাশ্িয়তও জন্চায়ত পচায়র ,তয়ব উপরুক্ত শ্নকচািীর ব্বস্চা রয়েয়ে এ�ন বচাশ্লরুক্ত গিীর 
রদচাঁেচাি �চাশ্িয়ত সুবচাবুল গচাে খুব িচালিচায়ব জন্চাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

পচাকচা িয়লর শুশ্ি রেয়ক বীজগুশ্ল �চাশ্িয়ত েশ্িয়ে পয়ি শ্নয়জর রেয়কই সুবচাবুল গচায়ের প্সচার ঘয়ি এবং গচায়ের িচারপচায়ি প্িুর 
িচারচা জন্চায়ত রদখচা রচাে। স্চািচাশ্বকিচায়ব জন্চায়নচা িচারচা ররচাপণ কয়র বচা সরচাসশ্র জশ্�য়ত বীজ বপন কয়র সুবচাবুল গচায়ের িচাষ করচা 
ররয়ত পচায়র। িচায়ষর জন্ শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত আগচােচা রঝচাপঝচাি েচাকয়ল তচা রকয়ি পশ্রস্চার কয়র লচাঙ্গল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে িচালিচায়ব িচাষ 
শ্দয়ে ও �ই শ্দয়ে জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ স�চান করচা হে। সচাধচারণত শ্বশ্িন্ন প্কচার পশ্তত জশ্�য়তই সুবচাবুয়লর িচাষ করচা হে। 

সচাধচারণত শ্তনিচায়ব সুবচাবুল গচাে িচাষ করচা রচাে;- ১) সরচাসশ্র জশ্�য়ত বীজ বপন কয়র, ২) পশ্লশ্েয়নর রেচাি ব্চায়গ বচা প্চায়কয়ি 
উপরুক্ত পশ্রির্যচার �চাধ্য়� িচারচা নতশ্র কয়র এবং ৩) সুবচাবুল িচায়ষর জশ্�য়ত শ্নয়জ রেয়ক জন্চায়নচা িচারচা সংগ্হ কয়র জশ্�য়ত ররচাপণ 
কয়র িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। সরচাসশ্র বীজ বপন করচার জন্ রহক্টর প্শ্ত ৩-৪ রকশ্জ বীয়জর প্য়েচাজন হে। িচারচাগচাে জন্চায়নচার পয়র 
শ্নশ্দ্যষ্ট দূরত্ব বজচাে ররয়খ অশ্তশ্রক্ত িচারচা গচাে তুয়ল রিলচা হে। সচাধচারণত রিব্রুেচাশ্র-�চাি্য �চায়স বীজ বপন করচা হে। নচাস্যচারীয়ত 



255

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

পশ্লশ্েন প্চায়কয়ি ওই একই স�ে বীজ বপন করচা হে। য়দি রেয়ক শ্তন �চাস বেয়সর িচারচা 
জশ্�য়ত ররচাপণ করচা হে। িচারচা ররচাপণ সচাধচারণত বষ্যচাকচায়ল করচা হে। ১.২৭ X ১.২৭ শ্�িচার 
দূরয়ত্ব িচারচাগুশ্ল ররচাপণ করচা হয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৬২০০শ্ি িচারচার প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। 
আরও রবশ্ি দূরয়ত্ব ২ X ২ শ্�িচার দূরয়ত্ব বচা ৩ X ১.৫ শ্�িচার দূরয়ত্ব ও িচারচা ররচাপণ করচা 
হয়ে েচায়ক। য়বশ্ি ঘন কয়র িচারচা ররচাপণ করয়ল সুবচাবুল গচায়ের সয়ঙ্গ অন্ রকচানও িসল 
িচাষ করচা রচাে নচা। য়বশ্ি দূরয়ত্ব িচারচা ররচাপণ করয়ল সচােী িসল শ্হসচায়ব সুবচাবুয়লর িচারচা 
ররচাপয়ণর পর দু-এক বের আনচারস, হলুদ, িচাক-সবশ্জ ও ডচাল জচাতীে িস্ িচাষ করচা সম্ভব। 

পশ্রির্যচা – 

বেয়র দু’বচার রকচাদচাল বচা শ্নিচানীর সচাহচায়র্ �চাশ্ি কুশ্পয়ে জশ্� রেয়ক আগচােচা পশ্রষ্চার করচার 
প্য়েচাজন হয়ত পচায়র। এক বেয়রর পর রেয়কই সুবচাবুল গচায়ের নীয়ির শ্দয়কর ডচালগুশ্ল রেঁয়ি 
শ্দয়ল গচােশ্ি রসচাজচা হয়ে লম্বচাে দ্রুত বচািয়ত পচায়র। সুবচাবুল গচায়ের �ূয়ল রচাইয়জচাশ্বেচা� 
ব্চাকয়িশ্রেচা েচায়ক, তচাই বচাতচাস রেয়ক নচাইয়রেচায়জন সংগ্হ কয়র জশ্�র উব্যরচািশ্ক্তয়ক বৃশ্দ্ধ 
কয়র এই গচাে। তচাই সুবচাবুল িচায়ষর জন্ নচাইয়রেচায়জনরুক্ত সচায়রর প্য়েচাজন হে নচা। প্চাে শ্বনচা নচাইয়রেচায়জন প্য়েচায়গই সুবচাবুয়লর 
িচাষ সম্ভব। তয়ব অন্ সচার শ্হসচায়ব প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২০০ িন নজবসচার, গচাে প্শ্ত ৫০ গ্চা� শ্হসচায়ব িসয়িি ও পিচাি সচার 
প্য়েচাগ করয়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর স�ে রসয়ির প্য়েচাজন হে। বীজ বপয়নর পরও রসি শ্দয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল প্য়েচাজন অনুরচােী 
রসি শ্দয়ত হে, অন্ স�ে রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। সচাধচারণত সুবচাবুল গচায়ে �চারচাত্ক রকচানও ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি নচা। তয়ব 
রকচানও রকচানও স�ে Fusarium বচা Phytopthora নচা�ক েরিচাকজচাতীে ররচায়গর লক্ণ রদখচা রচাে। েরিচাকনচািক রপ্ কয়র এইসব 
ররচাগ প্শ্তয়রচাধ করচা সম্ভব।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

গচাে ররচাপয়ণর ৩-৪ বের পর রেয়কই িসল রতচালচা হে বচা রগচািচা গচাে রকয়ি রিলচা হে। এরপর গচায়ের রগচািচা রেয়ক রর গশ্জ (িচাখচা) 
রবর হে, তচার �য়ধ্ রেয়ক ২শ্ি রসচাজচা ও সয়তজ িচাখচা ররয়খ বচাশ্ক িচাখচাগুশ্ল রকয়ি রদওেচা হে। এই নতুন িচাখচাগুশ্ল আবচার শ্তন 
বের পর কচািচা হে। এইিচায়ব একবচার ররচাপণ করচার পর শ্তনবচার িসল কচািচা রচাে। প্ে�বচার প্শ্ত রহক্টর রেয়ক ৭৫-৭৮ িন �ডে 
নতশ্রর কচাঠ এবং ২০ িন জ্চালচানীর কচাঠ পচাওেচা রচাে। শ্বেতীে দিচাে, অষ্ট� বেয়র ৭০ িন �ডে নতশ্রর কচাঠ ও ১০ িন জ্চালচানীর 
কচাঠ উৎপচাশ্দত হে। প্ে� বের রেয়ক অষ্ট� বেয়রর �য়ধ্ দু’বচার িসল কচািচা রচাে। এই আি বেয়র সুবচাবুল িচায়ষর স�স্ত খরি-খরিচা 
শ্হসচাব কয়র রদখচা রচাে রর, য়�চাি ২৯ হচাজচার ৪৮৯  িচাকচা খরি হয়েয়ে। িতুে্য বেয়র, রখন প্ে�বচার িসল কচািচা হে তখন ৮০ িন 
�ডে নতশ্রর কচাঠ এবং ২০ িন জ্চালচানীর কচাঠ পচাওেচা রচাে। রচার শ্বক্রে�ূল্ ৭২ হচাজচার িচাকচা। শ্বেতীে দিচাে ৭০ িন �ডে নতশ্রর 
কচাঠ ও ১০ িন জ্চালচানীর কচাঠ উৎপন্ন হে, রচার দচা� ৬০ হচাজচার িচাকচা। অে্যচাৎ র�চাি আে ১ লক্ ৩২ হচাজচার িচাকচা।  

সুতরচাং লচায়ির পশ্র�চাণ ১ লক্ ২ হচাজচার ৫১১ িচাকচা (১৩২০০০ – ২৯৪৮৯)। সুদসহ ব্চায়ঙ্কর ঋণ পশ্রয়িচাধ কয়রও ৫০% লচাি 
রচাখচা সম্ভব। এেচািচা পরবত্যী ধচায়পও শ্কেু জ্চালচাশ্ন, পশুখচাদ্ ও শ্কেু পশ্র�চাণ �য়ডের কচাঠ শ্বশ্ক্রর সুয়রচাগ েচায়ক। য়রয়হতু সুবচাবুল 
শ্িম্বয়গচায়রির উশ্দ্দ, তচাই এর রেয়ক রপ্চাশ্িনরুক্ত পশুখচাদ্ পচাওেচা রচাে। তয়ব রগচারু-�শ্হষয়ক প্িুর পশ্র�চায়ণ এই খচাবচার খচাওেচায়নচা 
উশ্িত নে, কচারণ এয়ত Mimosine নচা�ক রর Toxic amino acid েচায়ক তচা রবশ্ি রখয়ল ক্শ্ত হয়ত পচায়র। আধুশ্নক গয়বষণচাে 
এর কুপ্িচাব প্িশ্�ত করচার প্য়িষ্টচা িলয়ে। এক বেয়র সুবচাবুল গচাে রেয়ক জশ্�য়ত রত পচাতচা ঝয়ি পয়ি, তচার পশ্র�চাণ প্শ্ত রহক্টয়র 
২০০০-২০০০০ রকশ্জ। রচা জশ্�র উব্যরচািশ্ক্ত বৃশ্দ্ধর সহচােক হে এবং এয়ত পশ্তত জশ্� কৃশ্ষজশ্�য়ত পশ্রণত হয়ত পচায়র। এেচািচা 
প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৫০০ রকশ্জরও রবশ্ি Nitrogen Fixation হে।  রচা গচায়ের দ্রুত বৃশ্দ্ধর জন্ উপয়রচাগী। শ্বশ্িন্ন রদয়ি সুবচাবুয়লর 
কশ্ি শুশ্ি রচান্নচা কয়র খচাওেচার ররওেচাজ আয়ে। সুবচাবুল গচায়ের �য়ধ্ এ�ন শ্কেু রচাসচােশ্নক পদচাে্য রয়েয়ে রচা শ্দয়ে নজব কীিনচািক 
প্স্তুত করচা ররয়ত পচায়র। সুবচাবুল একশ্ি আক্র�ণচাত্ক প্কৃশ্তর (Invasive) গচাে। রচা স্চািচাশ্বক উশ্দ্দয়ক ধ্বংস কয়র আগচােচার 
�য়তচা শ্বস্তচারলচাি কয়র। সুবচাবুয়লর বীজ রপয়ির র্রিণচা ক�চায়ত, বীয়জর �য়ধ্কচার রচাসচােশ্নক পদচাে্য ক্চানসচার সচারচায়ত ও কৃশ্�নচাি 
করয়ত উপকচারী। বীজ রেয়ক রর উৎপন্ন রতল Biodiesel শ্িয়ল্প ব্বহচার করচা রচাে।  

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 
সুবচাবুয়লর িচার ধরয়নর জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। রেচা, Hawaiian type, Salvador type, Peru type এবং Cunningham 
type

তে্সূরি – Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical ofLeucaena Leucocephala. https://www.
researchgate.net/publication/23663220
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বকিুল
পশ্রিে –

বকিুয়লর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Sesbania grandiflora, এশ্ি Fabaceae 
রগচায়রির �চাঝচাশ্র আকচায়রর ঝচািজচাতীে একশ্ি উশ্দ্দ।

আশ্দ বচাসস্চান 

বচাংলচাে এই গচায়ের অয়নক নচা� রর্যeয়ে। য়র�ন, বক, বয়ক, বগ, বকিুল, 
বগিুল, অগস্তচা, অগচাশ্ত ইত্চাশ্দ। 

বকিুল গচাে শ্ি� বচা �ির রগচায়রির �চাঝচাশ্র উচ্চতচার উশ্দ্দ। তয়ব রদখয়ত 
র�চায়িই শ্ি� বচা �িয়রর �য়তচা নে। িুয়লর গিয়ন শ্কেুিচা শ্�ল েচাকয়লও 
পচাতচা ও গচায়ের সয়ঙ্গ রকচানও শ্�ল রনই। িুয়লর আকচার-আকৃশ্ত রদয়খ �য়ন 
হে, শ্ঠক ররন বয়কর রঠচাঁয়ির �য়তচা রবচাঁিচাে ঝুয়ল রয়েয়ে। তচাই এইরক� 
নচা�করণ করচা হয়েয়ে। সচাধচারণত সচাদচা, লচাল ও রগচালচাপী, এই শ্তন রয়ঙর 
বকিুল রদখয়ত পচাওেচা রচাে। লচাল িুয়লর জচাতশ্ির আশ্দ বচাসস্চান েচাইল্চাডে। 
িুলগুশ্ল গুচ্ছচাকচায়র প্শ্তশ্ি রবচাঁিচার অগ্িচায়গ শ্বন্স্ত েচায়ক। 

অনুব্যর, ক্চারীে, অম্লীে, লবণচাক্ত, য়বয়ল, এঁয়িল, খচারচাপ শ্নকচািীরুক্ত প্িৃশ্ত 
রর রকচানও ধরয়নর �চাশ্িয়তই বকিুল গচাে হে। তয়ব �চাশ্ির ধরয়ণর উপর 

গচায়ের বৃশ্দ্ধ শ্নি্যর কয়র। এই গচাে পচাহচায়িও জন্চায়ত পচায়র। পচাহচায়ির ঢচায়ল েচােচাদচানকচারী গচাে শ্হয়সয়ব বকিুল খুব উপয়রচাগী হয়ত 
পচায়র। য়রসব অঞ্ল বেয়র প্চাে ৯ �চাস শুষ্ েচায়ক বচা খরচাপ্বণ েচায়ক রসইসব এলচাকচাে বকিুল গচাে লচাশ্গয়ে জশ্�য়ক দ্রুত সবুজ 
কয়র রতচালচা রচাে। গয়ি ২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচাে এই গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। অল্প নিত্ সহ্ করয়ত পচায়র। তয়ব 
তুষচারপচাত সহ্ করয়ত পচায়র নচা।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বকিুল িচায়ষর জন্ বীজ রেয়ক সহয়জই িচারচা নতশ্র করচা রচাে। িরৎকচাল রেয়ক রহ�ন্তকচায়ল রিচাঁিচা িুয়লর বীজ হে বসন্তকচায়ল। 
তখন বীজতলচাে বীজ বপন করয়ত হয়ব। বীজতলচাে নতশ্র করচা িচারচার বেস ৩০-৪০ শ্দন হয়লই তচা তুয়ল �ূল জশ্�য়ত ররচাপণ করচা 
রচাে।  বীজতলচার পশ্রব্যয়ত পশ্লব্বচায়গও িচারচা নতশ্র করচা রচাে। 

িচারচা ররচাপয়ণর সবয়িয়ে িচাল স�ে গ্ীষ্মকচাল ও বষ্যচাকচাল। আষচাঢ় �চায়স লচাগচায়নচা গচায়ের সশ্ঠক রত্ন রনওেচা হয়ল কচাশ্ত্যক �চাস গচায়ে 
রেয়কই িুল িুিয়ত শুরু কয়র।গচাে রেয়ক বীজ সংগ্য়হর পর খুব দ্রুত তচা বপন করচাই িচাল। 

রদখচা রগয়ে, বীজ েচািচা গচায়ের পশ্রণত ডচাল রকয়ি লচাগচায়ল তচাও রবঁয়ি রচাে এবং নতুন গচায়ের জন্ শ্দয়ত পচায়র।   

জশ্� নতশ্র করচার পর, ৩০ রসশ্� গত্য কয়র তচা �চাশ্ি ও নজবসচার শ্দয়ে িরচাি করয়ত হে। সচাধচারণত সচাশ্র কয়র ২ শ্�িচার দূয়র দূয়র 
িচারচাগুশ্লয়ক ররচাপণ করয়ত হে।  বীজতলচাে িচারচা নতশ্র নচা কয়রও �ূল জশ্�য়ত সরচাসশ্র বীজ বপন কয়রও এই িচাষ করচা ররয়ত 
পচায়র। ৯ �চায়সর �য়ধ্ই গচায়ের উচ্চতচা ৫-৬ শ্�িচার হয়ে রচাে। 

পশ্রির্যচা –

উপরুক্ত রসি রপয়ল বকিুল গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে। তয়ব বষ্যচাকচায়ল এ�শ্নই গচায়ের বৃশ্দ্ধ িচাল হে, বৃশ্ষ্টর অিচাব ঘিয়ল শ্নেশ্�ত 
রসয়ির প্য়েচাজন হে। 

ররয়হতু ক� উব্যর �চাশ্িয়তও এই গচাে জন্চায়ত পচায়র, তচাই রচাসচােশ্নক সচার প্য়েচাগ নচা করয়লও িয়ল।

বকিুল গচায়ে অয়নক স�ে ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ হে। য়রচায়গর �য়ধ্ শ্িকয়ি কৃশ্�জশ্নত শ্গঁি, পচাতচাে েরিচাকজশ্নত ধূসর দচাগ, 
িচাইরচাসজশ্নত র�চাজচাইক ররচাগ ইত্চাশ্দ প্ধচান। য়রচায়গর উপদ্ব ক�চায়নচার জন্ গচায়ের আিপচাি সবস�ে পশ্রষ্চার-পশ্রচ্ছন্ন রচাখয়ত 
হয়ব। তচায়তও রশ্দ ররচাগ দ�ন নচা হে তয়ব উপরুক্ত কীিনচািক ব্বহচার করয়ত হয়ব। এেচািচাও গচায়ে শ্বশ্িন্ন ধরয়নর রপচাকচার আক্র�ণ 
লক্্ করচা রচাে। য়র�ন কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা, পচাতচা জিচায়নচা রপচাকচা ইত্চাশ্দ। কৃশ্�জশ্নত ররচাগ শ্নে্রিয়ণর জন্ গচায়ের রগচািচার �চাশ্িয়ত 
শ্নয়�র রখচাল বচা িুরচাডচান নচা�ক দচানচাদচার কীিনচািক প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র।

বকিুল গচায়ের িচাল ও �জবুত গিয়নর জন্ ডচাল েচািচাই করচা প্য়েচাজন। এয়ত গচাে রবশ্ি রঝচাপরুক্ত হয়ে খচায়িচা েচায়ক। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বকিুল ২০ বের রবঁয়ি েচাকয়লও িচাল িলয়নর জন্ গচােগুশ্ল অতশ্দন 
ররয়খ রদওেচা শ্ঠক নে। প্শ্ত ৩ বের অন্তর নতুন গচাে লচাগচায়ল িলন 
িচাল হে। সচাধচারণত ররচাপয়ণর সয়ব্যচাচ্চ এক বেয়রর �য়ধ্ গচায়ে িুল ধয়র। 

সবশ্জ শ্হয়সয়ব বকিুল অশ্ত উতি�, �ুখয়রচািক, সুস্চাদু, পুশ্ষ্টকর একশ্ি 
িুল। বকিুয়ল রপ্চাশ্িন, ি্চাি, খশ্নজ লবণ,  আয়েচাশ্ডন, কচায়ব্যচাহচাইয়ড্ি, 
ক্চালশ্সেচা�, িসিরচাস ও শ্িিচাশ্�ন – D ও শ্িিচাশ্�ন – C রয়েয়ে।

দশ্ক্ণ-পূব্য এশ্িেচাে বকিুল গচায়ের প্চাে প্শ্তশ্ি অংিই রিষজ শ্িশ্কৎসচাে 
ব্বহচার করচা হে। জ্র, য়িচালচা ও ব্চােচার উপিয়� এই গচায়ের �ূল ব্বহচার 
করচা হে। বচায়তর ব্েচাে শ্িকি িূণ্য জয়লর সয়ঙ্গ গুয়ল ব্চােচা জচােগচাে 
ঘষয়ল বচা প্য়লপ আকচায়র লচাগচায়ল উপকচার পচাওেচা রচাে। গচায়ের েচাল বসন্ত 
ররচায়গর শ্িশ্কৎসচাে কচায়জ লচায়গ। শ্িশ্লপচাইনস্ -এ এই গচায়ের েচাল �ুয়খর 
আলসচার সচারচায়ত ব্বহচার করচা হে। িুলকচাশ্ন-পচাঁিিচা সচারচায়ত কয়ম্বচাশ্ডেচাে 
েচায়লর িূণ্য লচাগচায়নচা হে। কৃশ্� ও জ্র সচারচায়ত বকিুল গচায়ের পচাতচার রস 
খচাওেচায়নচা হে। এেচািচা �চানবয়দয়হর ররচাগ প্শ্তয়রচাধ ক্�তচা বচািচাে, দচাঁত 
ও হচাি �জবুত কয়র, রয়ক্তর রকচায়লয়স্টরল �চারিচা শ্নে্রিয়ণ রচায়খ, খচাদ্নচাশ্লর 
ক্চানসচার প্শ্তয়রচাধ কয়র, ডচােচায়বশ্িস শ্নে্রিয়ণ রচায়খ ও আয়েচাশ্ডয়নর ঘচািশ্ত 
পূরয়ণ বকিুল সহচােক। গচায়ের েচাল ও শ্িকি ওষুধ নতশ্রয়ত কচায়জ লচায়গ। 

এই গচায়ের শ্বশ্িন্ন অংি জ্চালচাশ্ন শ্হসচায়বও ব্বহৃত হে। 

তে্সূরি - wikipedia http://www.flowersofindia.net 



258  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

রনশ্পেচার
পশ্রিে – 

রনশ্পেচায়রর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Pennisetum purpureum, 
এশ্ি Poaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী ঘচাস জচাতীে উশ্দ্দ। 

আশ্ফ্কচা �হচায়দয়ির তৃণিূশ্� রনশ্পেচায়রর আশ্দ জন্স্চান, রচা 
স্চািচাশ্বক শ্নেয়�ই জন্চাে। তয়ব বত্য�চায়ন কৃশ্ষ গয়বষণচাগচায়র 
সংকরচােন ঘশ্িয়ে এই ঘচায়সর উচ্চিলনিীল জচাত আশ্বষ্চার করচা 
সম্ভব হয়েয়ে। উচ্চিলনিীল এই ঘচাস রডেচারী শ্িয়ল্পর প্য়েচাজয়ন 
পশুখচাদ্ নতশ্রর জন্ বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব লচািজনক িচায়ষ পশ্রণত 
হয়েয়ে।

রনশ্পেচার একশ্ি লম্বচা জচায়তর ঘচাস, উচ্চতচাে ২-৪ শ্�িচার পর্যন্ত 
হয়ত পচায়র। কচাডেশ্ি আখ বচা িূট্চা গচায়ের রেয়কও র�চািচা হয়ত 
পচায়র। কচায়ডের নীয়ির শ্দয়কর পব্যগুশ্ল রেয়ক অস্চাশ্নক �ূল রবর 
হে। ঘচায়সর পচাতচার িলকশ্ি অবৃন্তক, নীয়ির শ্দকিচা কচাডেয়বষ্টক। 
কচাডেয়ক রবষ্টন কয়র েচাকচা পচাতচার এই অংিশ্িয়ক পরিচাবরণী বলচা 
হে। এশ্ি �সৃণ বচা ররচা�রুক্ত হয়ত পচায়র। পরিিলকশ্ি লম্বচাে 
১২০ রসশ্� এবং িওিচাে ৫ রসশ্� হে। পচাতচার শ্কনচারচা খসখয়স 
ধচারচায়লচা হে। য়নশ্পেচায়রর িুলগুশ্ল রসচাজচা �্রীদয়ডের উপর 

ঘনসশ্ন্নশ্বষ্টিচায়ব জন্চাে। প্িুর ররচায়� ঢচাকচা �্রীদডেশ্ি লম্বচাে ১০-৩০ রসশ্� এবং ১-৩ রসশ্� ব্চাসরুক্ত হে। িুলগুশ্ল রসচানচাশ্ল-বচাদচাশ্� 
বচা লচালয়ি রয়ঙর হে। য়নশ্পেচায়রর বীজ খুব রবশ্ি হে নচা। িুল ও িল অগচাস্ট রেয়ক অয়ক্টচাবর �চায়সর �য়ধ্ জন্চাে।

উষ্ণ জলবচােু রুক্ত অঞ্য়ল রনশ্পেচার জন্চাে। ক�-য়বশ্ি ৩১ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচার সয়ঙ্গ পর্যচাপ্ত সূয়র্যর আয়লচা এবং ৮০০-১০০০ 
শ্�শ্লশ্লিচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত এই ঘচাস িচায়ষর জন্ উপরুক্ত।

হচালকচা রদচাঁেচাি ও রবয়ল �চাশ্িয়ত রনশ্পেচার ঘচাস খুব িচাল হে। তয়ব উপরুক্ত শ্নকচািীর সুশ্বধচারুক্ত রর রকচানও �চাশ্িয়তই এই ঘচাস 
জন্চায়ত পচায়র। �চাশ্িয়ত অম্লতচা ও ক্চায়রর �চারিচা ৫-৮ PH হওেচা বচাঞ্ছনীে।  

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

প্শ্ত একর জশ্�য়ত ১০ িন পশ্র�চাণ নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ কয়র জশ্�য়ত লচাঙল বচা রেচাক্টর শ্দয়ে শ্তনবচার িচাষ শ্দয়ত হে। �ই 
রদওেচার জন্ জশ্�র ঢচাল বজচাে ররয়খ জশ্� স�চান করচা হে।

বীজ বপন কয়র িচাষ করয়ল অঙু্কয়রচাদ্গ� সব স�ে শ্ঠকঠচাক নচাও হয়ত পচায়র। এেচািচা এয়ক্য়রি রবশ্ি স�ে লচাগয়ত পচায়র ও উৎপচাদয়নও 
তচারত�্ ঘিয়ত পচায়র। তচাই সচাধচারণত উচ্চিলনিীল ঘচাস কচাশ্িং (কচায়ডের িুকয়রচা)–এর �চাধ্য়� িচাষ করচা হে। দু’প্কচার পদ্ধশ্তয়ত 
কচাশ্িং ররচাপণ করচা হে। ১৫-২০ রসশ্� িওিচা এবং ১৫-২০ রসশ্� গিীরিচায়ব সচাশ্র নতশ্র করচা হে। দুশ্ি সচাশ্রর �য়ধ্ ৯০ রসশ্� 
রেয়ক ১ শ্�িচার দূরত্ব রচাখচা হে। এরপর প্শ্ত সচাশ্রয়ত ৬০ রসশ্� দূরত্ব বজচাে ররয়খ গত্য কয়র নজবসচার শ্দয়ে কচাশ্িংগুশ্ল রতরেচািচায়ব 
ররচাপণ করচা হে। শ্তনশ্ি পব্যরুক্ত কচাশ্িং-এর দুশ্ি পব্য �চাশ্ির শ্িতয়র েচাকয়ব এবং তৃতীে পব্যশ্ি �চাশ্ির উপয়র েচাকয়ব। এইিচায়ব 
ররচাপয়ণর জন্ প্শ্ত একয়র ১৬ হচাজচার কচাশ্িং-এর প্য়েচাজন হে। 

রনশ্পেচার ঘচায়সর ররচাপয়ণর আধুশ্নক পদ্ধশ্ত হল ‘তমু্বশ্কজ‘ পদ্ধশ্ত – এই পদ্ধশ্তয়ত রগচালচাকচার বচা আেতকচার গত্য কচািচা হে। য়গচালচাকচার 
গয়ত্যর রক্য়রি ৬০ রসশ্� ব্চায়সর গত্য নতশ্র কয়র সচাশ্র প্স্তুত করচা হে। দুশ্ি গয়ত্যর �য়ধ্ ৯০ রসশ্� ব্বধচান রচাখচা হে এবং দুশ্ি 
সচাশ্রর �য়ধ্ ৬০ রসশ্� দূরত্ব রচাখয়ত হে। এইিচায়ব আেতকচার গত্যগুশ্ল করচা হে এবং প্শ্তশ্ি গয়ত্য ৫-১০শ্ি কচাশ্িং ররচাপণ করচা 
হে।

রনশ্পেচার ঘচায়সর সচাশ্র দুশ্ির বচা গত্যগুশ্লর িচারপচায়ির খচাশ্ল জচােগচাে শ্িম্বজচাতীে উশ্দ্দ িচাষ করচা রচাে। য়ডসয়�চাশ্ডেচা�, স্টচাইয়লচাজ্চায়ন্স, 
�্চায়ক্রচািচাইয়লচা�চা প্িৃশ্ত গচায়ের বীজ বপন করচা হে। প্শ্ত রহক্টয়র ৩-৪ রকশ্জ বীয়জর প্য়েচাজন হে। এই গচােগুশ্লও পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব 
রনশ্পেচার ঘচায়সর সয়ঙ্গ গরু-�শ্হষয়ক খচাওেচায়নচা হে।
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পশ্রির্যচা – 

প্শ্তবচার িসল কচািচার পর �চাশ্ি কুশ্পয়ে আগচােচা দ�ন করচা হে। সচােী িসল লচাগচায়ল 
আগচােচা জন্চায়নচার সুয়রচাগ েচায়ক নচা।

জশ্� প্স্তুশ্তর স�ে ১০ িন নজবসচায়রর (FYM) সয়ঙ্গ ৩৮ রকশ্জ অ্চায়�চাশ্নেচা� 
সচালয়িি, ৬০ রকশ্জ সুপচার িসয়িি, ৮ রকশ্জ পিচাি সচার, ৬৫ রকশ্জ ইউশ্রেচা 
প্শ্ত বের প্য়েচাগ করয়ত হে।

ররয়হতু একই জশ্� রেয়ক শ্তন বের িসল কচািচা হে, তচাই প্শ্ত বের একই পশ্র�চাণ 
সচার প্য়েচাগ করয়ত হে।

কচাশ্িং ররচাপয়ণর শ্তনশ্দন পর প্ে� রসি শ্দয়ত হে। গ্ীষ্মকচায়ল ৩-৪ শ্দন অন্তর 
রসি শ্দয়ত হে। প্শ্তবচার িসল কচািচার পর ইউশ্রেচা প্য়েচাগ কয়র রসি শ্দয়ত হে।

ররয়হতু ৬-৯০ শ্দয়নর �য়ধ্ িসল রকয়ি রনওেচা হে, তচাই রসিচায়ব ররচাগয়পচাকচার 
আক্র�য়ণর সুয়রচাগ েচায়ক নচা। তবুও প্য়েচাজন হয়ল নজব কীিনচািক বচা েরিচাকনচািক 
ব্বহচার করচা ররয়ত পচায়র। �য়ন রচাখয়ত হয়ব, রশ্দ রকচানও কচারয়ণ রচাসচােশ্নক 
কীিনচািক রর�ন, ২ শ্�শ্লশ্লিচার Dichlorovos বচা ১০ শ্�শ্লশ্লিচার 
Monochrotophos প্শ্ত শ্লিচার জয়ল গুয়ল প্য়েচাগ করচার প্য়েচাজন পয়ি তয়ব 
তচা রপ্ করচার ৪৫ শ্দন পর্যন্ত িসল কচািচা রচায়ব নচা। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

সচাধচারণিচায়ব িচাষ করয়ল ৩-৪ �চাস অন্তর িসল কচািচা রচাে। য়রচাপণ কয়র িচায়ষ ধচারচাবচাশ্হকিচায়ব িসল রতচালচা ররয়ত পচায়র। তয়ব 
আধুশ্নক পদ্ধশ্তয়ত ৪৫-৬০ শ্দন অন্তর িসল রতচালচার জন্ উপরুক্ত পশ্রির্যচা, সচার প্য়েচাগ ও রসয়ির শ্বষয়ে প্িুর রত্ন শ্দয়ত হে। 
িসল রতচালচার স�ে প্শ্তশ্ি ঘচায়সর রগচািচার শ্দক রেয়ক ১০ রসশ্� উপয়র কচািয়ত হে। কচারণ রগচািচাগুশ্ল রেয়ক নতুন ঘচাস জন্চাে।

কচাঁিচা-সবুজ ঘচাস রডেচারীয়ত সরবরচাহ করচা হে বচা স্চানীে পশুপচালনকচারীয়দর শ্বশ্ক্র করচা হে। অশ্তশ্রক্ত ঘচাস র�শ্িয়নর সচাহচায়র্ শ্�শ্হ 
কয়র রকয়ি অন্ পশুখচায়দ্র সয়ঙ্গ শ্�শ্িয়ে শুকয়নচা কয়র প্চায়কি বচা বস্তচাে িশ্ত্য কয়র বচাজচারজচাত করচা হে।

�ুলত পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব রনশ্পেচার ঘচাস ব্বহৃত হে এবং রডেচারীয়ত সরবরচাহ করচা হে।  এক একর জশ্� রেয়ক রনশ্পেচার ঘচাস ২শ্ি 
বচা ৩শ্ি রডেচারীর খচায়দ্র ররচাগচান শ্দয়ত পচায়র। এই ঘচাস খচাওেচায়ল প্শ্তশ্ি গরুর প্শ্তশ্দন ২০০ শ্�শ্লশ্লিচার পর্যন্ত দুধ উৎপচাদন বৃশ্দ্ধ 
পচাে। য়র রচায়জ্ ধচান িচাষ ক� হে রসখচায়ন খয়ির অিচাব দুর করচার জন্ রনশ্পয়ের িচাষ লচািজনক।

রনশ্পেচার ঘচাস পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব, ‘পুি-পুল’ পদ্ধশ্তয়ত িচাষ কয়র �ূল িসয়লর ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ প্শ্তহত করয়ত, য়ডেচারী শ্িয়ল্প 
দুধ উৎপচাদন বৃশ্দ্ধ করয়ত খুবই উপকচারী। জঙ্গয়ল এই ঘচাস িচাষ করয়ল বন্প্চাণীয়দর খচায়দ্র ঘচািশ্ত র�িচায়নচা সম্ভব হে। এেচািচা 
িূশ্�ক্ে ররচাধ করয়ত এই ঘচাস খুব কচার্যকর। সম্প্রশ্ত বচায়েচা�চাস, বচায়েচা গ্চাস ও বচায়েচা ওয়েল নতশ্রর কচায়জও রনশ্পেচার ব্বহৃত 
হয়চ্ছ। 

রনশ্পেচার ঘচায়স ১৬.২০% ড্চাই �্চািচার, কু্রড রপ্চাশ্িন ৯.৩%, ক্চালশ্সেচা� ০.৮৮%, িসিরচাস ০.২৪%, ২.৯৭% ওকচায়লিস্  েচায়ক 
এবং এর ডচাইয়জশ্স্টশ্বশ্লশ্ি ৫৮% 

প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত রনশ্পেচার িচাষ করয়ল শ্তন বেয়র র�চাি আনু�চাশ্নক খরি হে ১ লক্ ৬১ হচাজচার ৭৬৩ িচাকচা। শ্কন্তু ওই শ্তন 
বেয়র আয়ের পশ্র�চাণ দচাঁিচাে ২ লক্ ৮০ হচাজচার ৮০০ িচাকচা। অতএব ১ রহক্টর জশ্�য়ত শ্তন বের রনশ্পেচার িচায়ষ আনু�চাশ্নক লচায়ির 
পশ্র�চাণ হে ১ লক্ ১৯ হচাজচার ৩৭ িচাকচা। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

সচাধচারণত রফ্ঞ্ ক্চায়�রুন, য়ক্চান ১৩, কচাকচায়�জচা রেচাি জশ্�র পয়ক্ উপরুক্ত জচায়তর রনশ্পেচার। তচাশ্�লনচািু এশ্গ্কচালিচারচাল 
ইউশ্নিচাশ্স্যশ্ির শ্বজ্চানীরচা ২০০৩ সচায়ল বজরচা ও রপশ্নশ্সিচা� পচারশ্পউশ্রেচা� ঘচায়সর �য়ধ্ শ্�লন ঘশ্িয়ে Co3 নচায়�র উচ্চিলনিীল 
জচায়তর রনশ্পেচার আশ্বষ্চার কয়রন। এরপর Co3 জচায়তর সয়ঙ্গ রপশ্নশ্সিচা� অ্চায়�শ্রকচানচা� ঘচায়সর শ্�লন ঘশ্িয়ে Co4 নচায়� অন্ 
একপ্কচার উন্নত জচায়তর হচাইশ্ব্রড ঘচায়সর সৃশ্ষ্ট কয়রয়েন। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৪০০ র�শ্রেক িন এই ঘচাস উৎপচাদন হয়ত পচায়র। 
একই জশ্�য়ত ৯০ শ্দন অন্তর িসল কচািচা রচাে। এইিচায়ব বেয়র শ্তনবচার িসল রতচালচা সম্ভব।

তে্সূরি – indiaeng.com/Kaveripakkam/01-hybrid_napier_grass.htm
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Co-5
Co-5 �ূলত রনশ্পেচার ঘচায়সরই একশ্ি উন্নত জচাত। Pennisetum 
glaucum (Cumbu IP 20594) এবং P. purpureum 
Schumach (FD 437), এই দুই জচায়তর রনশ্পেচার ঘচায়সর 
সংকরচােন ঘশ্িয়ে Co-5 জচাতশ্ি নতশ্র করচা হয়েয়ে।  

রসয়ির উপরুক্ত ব্বস্চা েচাকয়ল সচারচা বের ধয়রই এই ঘচায়সর 
িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। পশুখচায়দ্ অন্চান্ ঘচায়সর �য়তচাই শ্বশ্িন্ন 
�চাশ্িয়ত Co-5 নচা�ক এই বহুবষ্যজীবী ঘচাসশ্ি জন্চায়ত পচায়র। 
৪-৫ বের পর্যন্ত এই ঘচাস জশ্�য়ত েচাকয়ত পচায়র। 

C0-5 ঘচাসশ্ি উচ্চতচাে ৪০০-৫০০ রসশ্� হে। প্শ্তশ্ি গচায়ে ৪০০-৪৩০শ্ি পচাতচা েচায়ক। ঘচায়সর পচাতচাগুশ্ল নদয়ঘ্য্ ১০০-১১০ রসশ্� 
এবং প্য়স্ ৪.০-৫.০ রসশ্� হে।  

বেয়রর রর রকচানও স�ে এই ঘচাসশ্ি ররচাপণ করচা রচাে। ২-৩ বচার িচাষ শ্দয়ে ররচাপয়ণর আয়গ িচাল কয়র জশ্� নতশ্র করয়ত হে। 
জশ্�য়ত ক�-য়বশ্ি ৬০ X ৫০ রসশ্� দূরত্ব বজচাে ররয়খ Co-5 ররচাপণ করয়ত হে। য়রচাপয়ণর পরপরই জল শ্দয়ত হে। পরবত্যী স�য়ে 
১০শ্দন বচা তচারও রবশ্িশ্দন অন্তর প্য়েচাজন�য়তচা একবচার কয়র জল রদওেচার দরকচার হয়ত পচায়র। অন্চান্ পশুখচায়দ্র ঘচায়সর �তই 
এই ঘচাস িচায়ষর রক্য়রি জশ্�য়ত নজবসচার এবং NPK প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 

প্য়েচাজন পিয়ল হচাত শ্দয়ে আগচােচা দ�ন েচািচা Co-5 িচায়ষ আলচাদচা কয়র রত�ন রকচানও পশ্রির্যচার দরকচার পয়ি নচা।

ররচাপয়ণর ৭৫-৮০ শ্দন পর জশ্� রেয়ক পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব এই ঘচাস সংগ্হ করচা রচাে। এরপর প্শ্ত ৪৫ শ্দন অন্তর একবচার কয়র 
িসল কচািচা হয়ত পচায়র।  বেয়র প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৩৬০ িন পশুখচাদ্ উৎপন্ন হয়ত পচায়র।

অসী� পুশ্ষ্টগুয়ণর কচারয়ণ বত্য�চায়ন পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব ব্চাপকিচায়ব এই ঘচাসশ্ির িচাষ করচা হয়চ্ছ। প্শ্ত রহক্টর জশ্� Co-5 িচাষ করয়ল 
৮০ িন Dry matter yield, ৯.৬ িন Crude protein yield, ২২% Dry matter, ১২% Crude protein এবং ২.৪% Oxalate 
পচাওেচা রচাে।

তে্সূরি – TNAU (Tamil Nadu Agricultural University)
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রিশ্িিচার
পশ্রিে – 

রিশ্িিচায়রর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Chrysopogon zizanioides, এশ্ি Poaceae 
রগচায়রির ঘচাসজচাতীে বহুবষ্যজীবী একবীজপরিী উশ্দ্দ। 

িচারত এই ঘচায়সর আশ্দ জন্স্চান। পৃশ্েবীর উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়ল এই ঘচাসশ্ি 
জন্চাে। িচারয়তর স�তল ও শ্নিু পচাহচাশ্ি জশ্�য়ত এই ঘচাসশ্ি জন্চায়ত রদখচা 
রচাে। য়করচালচা, তচাশ্�লনচািু, অন্ধ্রপ্য়দি, পশ্চি�বঙ্গ, শ্বহচার ও ওশ্িিচা সহ আরও 
কয়েকশ্ি রচায়জ্ এই ঘচাস জন্চাে। য়করচালচা, অন্ধ্রপ্য়দি ও তচাশ্�লনচািুয়ত 
বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব এই ঘচায়সর িচাষ হে। �চােচান�চার ও শ্রীলঙ্কচায়তও এই ঘচাস 
জন্চাে। বত্য�চায়ন হচাইশ্ত, ইয়ন্চায়নশ্িেচা ও ফ্চায়ন্সর শ্কেু অংয়ি রিশ্িিচার িচাষ 
হয়চ্ছ।

তচাশ্�ল িব্ ‘রিশ্ট্িচার’ য়েয়ক রিশ্িিচার িব্শ্ির উৎপশ্তি হয়েয়ে। সংসৃ্য়ত 
রিশ্িিচারয়ক উশ্সরচা, য়তয়লগুয়ত রিশ্ট্য়িরু, তচাশ্�ল ও �চালচােল� িচাষচাে 
রিশ্ট্িচার, শ্হশ্ন্য়ত খস ও বচাংলচাে এশ্ি খসখস ঘচাস নচায়� পশ্রশ্িত।

রিশ্িিচার ঘচাসশ্ি ঝচাি শ্হসচায়ব জন্চাে। ঝচািশ্ি ১-৩ শ্�িচার পর্যন্ত উচ্চতচাে 
হয়ত পচায়র। পচাতচাগুশ্ল ঘনসশ্ন্নশ্বষ্টিচায়ব ঝচায়ির রগচািচা রেয়কই রবর হে। 
পচাতচাগুশ্ল িক্ত ও শ্কনচারচা শ্নম্ন�ুখী, খসখয়স ও ধচারচায়লচা, লম্বচাে ৭৫ রসশ্� 
পর্যন্ত এবং িওিচাে ৮ শ্�শ্লশ্�িচার হে। পচাতচার িলকশ্ি দুই িচাজ অবস্চাে 

েচায়ক। িুল িচাখচাপ্িচাখচারুক্ত �্রীদয়ডের উপর জন্চাে। িুলগুশ্ল লচালচায়ি-বচাদচাশ্� রয়ঙর হে। �্রীদডেশ্ি ১৫-৩০ রসশ্� লম্বচা হে। 
প্শ্তশ্ি িুয়ল শ্তনশ্ি পুংয়কির ও পচালয়কর �য়তচা দুশ্ি গি্যয়কির েচায়ক।

রিশ্িিচার উষ্ণ জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। শুষ্ ও আদ্্য, এই দুই অবস্চায়তই জন্চায়ত পচায়র। অশ্ধক ঠচাডেচা ও গরয়� গচায়ের বৃশ্দ্ধ হ্চাস 
পচাে। ৩০-৪০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা এবং ১০০-২০০ রসশ্� বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত রিশ্িিচার গচায়ের উপরুক্ত। 

�চাশ্িয়ত অম্লতচা ও ক্চায়রর �চারিচা ৬-৮ PH রিশ্িিচার িচায়ষর উপরুক্ত। অল্প রবয়ল �চাশ্ি ও লচাল ল্চায়িরচাইি �চাশ্িয়ত এশ্ি িচাল জন্চাে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ – 

বীজ বপন কয়র উতির িচারয়ত রিশ্িিচায়রর িচাষ হে। এেচািচা রিশ্িিচায়রর ঝচায়ির রগচািচা রেয়ক পচািকশ্ল বচা slip য়িয়ঙ, ডগচাগুশ্ল 
রকয়ি তচা ররচাপণ কয়রও রিশ্িিচায়রর িচাষ হয়ে েচায়ক।  

িচাষ রদওেচা জশ্�য়ত নজবসচার (FYM) প্য়েচাগ কয়র �চাশ্ি প্স্তুত করচা হে।

জশ্�য়ত �ুলত শ্তনিচায়ব রিশ্িিচার ররচাপণ করচা রচাে। প্ে�ত উপরুক্ত জশ্�য়ত ৩০-৩৮ রসশ্� উঁিু, ৪৮ রসশ্� িওিচা রিশ্ল বচা দচাঁিচা 
নতশ্র কয়র ২৩ রসশ্� দূরয়ত্ব একশ্ি কয়র Slip ররচাপণ করচা রচাে। আবচার ৩০ রসশ্� উঁিু ও ৬৮ রসশ্� িওিচা রবড নতশ্র কয়র ২২.৫ 
রসশ্� দূরয়ত্ব ২-৩শ্ি Slip একসয়ঙ্গও ররচাপণ করচা রচাে।

এেচািচা ৪৫ রসশ্� উঁিু ও ৬০ রসশ্� িওিচা রবড নতশ্র কয়র দুশ্ি রবয়ডর �য়ধ্ ৩০ রসশ্� িচাঁক ররয়খ ১৫ রসশ্� দূরয়ত্ব একসয়ঙ্গ ২-৩ 
শ্ি Slip য়রচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। 

পশ্রির্যচা – 

প্চােশ্�ক অবস্চাে জশ্� প্স্তুশ্তর স�ে জশ্�য়ত নজবসচার ১০ র�শ্রেক িন প্শ্ত রহক্টয়র প্য়েচাগ কয়র তচায়ত ৬০ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন, 
২২.৫ রকশ্জ কয়র িসয়িি ও পিচাি সচার প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা রচাে।

ররচাপয়ণর পর প্চােশ্�ক অবস্চাে এক বচা দু’বচার �চাশ্ি কুশ্পয়ে �চাশ্ি সুন্রিচায়ব আলগচা কয়র ও রড্শ্সং কয়র স�চান কয়র শ্দয়ত হে। 
প্শ্তবচার িসল রতচালচার স�ে এইিচায়ব পশ্রির্যচা করয়ল স্চািচাশ্বক বৃশ্দ্ধ বজচাে েচায়ক।

সচাধচারণত রিশ্িিচার িচায়ষ রকচানও ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ ঘয়ি নচা। শুষ্ অঞ্য়ল কখনও উঁই রপচাকচা ও শ্পঁপয়ি গচায়ের �ূয়ল বচাসচা 
নতশ্র কয়র। এেচািচা পচাতচাে ধসচা ররচায়গর ও এক ধরয়নর েরিচায়কর আক্র�ণ ঘয়ি। এয়ক্য়রি শ্কেু েরিচাকনচািক রপ্ করচা ররয়ত পচায়র।
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

রিশ্িিচায়রর িসল হল তচার �ূল। য়রচাপয়ণর ১০-১২ �চাস পর রিশ্িিচার গচায়ের 
�ূল সংগ্হ করচার জন্ উপরুক্ত হয়ে রচাে। য়করচালচাে ১৮ �চাস বেয়সর গচায়ের 
�ূল সংগ্হ কয়র ৪৫ রসশ্� লম্বচা িলচারুক্ত �চাশ্ি রখচািচার রকচাদচাল বচা র্রি শ্দয়ে 
�চাশ্ি রকয়ি রিশ্িিচায়রর ঝচাি সয়�ত উপয়ি রিলচা (৫০-৬০% �ূল) হে, অবশ্িষ্ট 
�ূল �চাশ্ির �য়ধ্ রয়ে রচাে। য়িশ্িিচায়রর ঝচাি পচাইপ বচা কচায়ঠর গুঁশ্িয়ত আেচাি 
র�য়র �ূয়লর সয়ঙ্গ রলয়গ েচাকচা �চাশ্ি ও পচাের ঝশ্িয়ে �ূলগুশ্ল ধচারচায়লচা েুশ্র শ্দয়ে 
রকয়ি সংগ্হ কয়র বচাশ্ডেল কয়র বচাঁধচা হে।

পশ্রণত রিশ্িিচার ঝচায়ি িুল আসচার পর �ূল সংগ্হ করয়ল, য়সই �ূল রেয়ক 
উন্নত�চায়নর রতল পচাওেচা রচাে। উৎকৃষ্ট�চায়নর রতল রপয়ত হয়ল ররচাপয়ণর ২৪ 
�চাস পয়র �ূল সংগ্হ করয়ত হয়ব। �ূয়লর রেয়ক রতল শ্নষ্চািন দু’িচায়ব হয়ত 
পচায়র, প্েয়� �ূলগুশ্ল পশ্রষ্চার কয়র ১২ ঘণ্টচা জয়ল শ্িশ্জয়ে রচাখচা হে। তচারপর 
�ূলগুশ্ল ৫-১০ রসশ্� লম্বচা কয়র রকয়ি শ্ডশ্স্টয়লিন ( বচাস্পচােন বচা Steam 
distillation পদ্ধশ্ত) করচা হে। বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব এই পদ্ধশ্ত লচািজনক হয়লও, 
এয়ত িচাল �চায়নর রতল পচাওেচা রচাে নচা। তয়ব জয়লর �চাধ্য়� শ্ডশ্স্টয়লিন করয়ল 
উন্নত�চায়নর রতল পচাওেচা রচাে। এয়ক্য়রি শ্ডশ্স্টয়লিন করচার জন্ ১২-৩৬ ঘণ্টচা 
স�ে লচাগয়ত পচায়র।

এক রহক্টর জশ্� রেয়ক ৫-৭ িন �ূল উৎপন্ন হে। শ্ডশ্স্টয়লিন কয়র ১৫-১৬ রকশ্জ রতল উৎপচাদন করচা রচাে। য়িশ্িিচার রতল হচালকচা 
হলুদ রয়ঙর হে। এর �য়ধ্ ৬৫-৭৫% Veteverol েচায়ক। 

রিশ্িিচায়রর �ূল বচা শ্িকি সংগ্হ কয়র বচাশ্ডেল কয়র রবঁয়ধ বচাজচায়র শ্বশ্ক্র করচা হে। এর রতলও সুগশ্ন্ নতশ্রর কচায়জ ব্বহচার হে। 
রিশ্িিচায়রর �ূল রেয়ক �চাদুয়রর �য়তচা একপ্কচার শ্জশ্নস নতশ্র করচা হে, রচায়ক খস্ খস্  বলচা হে। গর�কচায়ল এই খস্ খয়স্র  জল রপ্ 
কয়র একশ্দয়ক রর�ন ঘর ঠচাডেচা রচাখচা রচাে, আবচার ঘরয়ক সুগয়ন্ িশ্রয়ে রতচালচা রচাে। এেচািচা জয়লর পচারিয়ক খস্ খস্  শ্দয়ে িচাল কয়র 
রঢয়ক রচাখয়ল তচা ঠচাডেচা রচাখচা রচাে। 

�চাশ্িয়ত রিশ্িিচায়রর �ূল অয়নক শ্নি অবশ্ধ প্সচাশ্রত েচায়ক। তচাই এই গচাে িূশ্�ক্ে ররচাধ কয়র। অয়নক স�ে নদী িচাঙন রুখয়ত 
এই ঘচাস লচাগচায়নচা হে। এেচািচা এই ঘচাস জয়লর র্চাতয়ক বচাধচা রদওেচার কচারয়ণ জয়লর গশ্তয়বগ শ্নেশ্্রিত হে ও �চাশ্ির জলয়িচাষয়ণর 
ক্�তচা বৃশ্দ্ধ কয়র। 

এেচািচা তৃণয়িচাজী প্চাণীর পুশ্ষ্টগুণসম্পন্ন খচাদ্ শ্হসচায়বও রিশ্িিচার ঘচাস ব্বহৃত হে। এর �য়ধ্ ৫২২ শ্কয়লচা ক্চালশ্র িশ্ক্ত, ৫১% 
খচাদ্তন্তু, ১৩.১% য়প্চাশ্িন এবং ৩.০৫% ি্চাি েচায়ক।

লশ্স্ ও সরবতয়ক  সুগন্রুক্ত করচার কচায়জও রিশ্িিচার ব্বহৃত হে। 

পচাতন পদ্ধশ্তয়ত রিশ্িিচায়রর �ূল রেয়ক প্চাপ্ত Essential oil রসন্ট বচা সুগশ্ন্ নতশ্রয়ত কচায়জ লচায়গ। সচারচা পৃশ্েবীয়ত বেয়র প্চাে 
২৫০ িন রিশ্িিচার উৎপন্ন হে।

বহুকচাল ধয়র িচারত, পচাশ্কস্তচান, শ্রীলঙ্কচা, �চালয়েশ্িেচা ও েচাইল্চায়ডে শ্বশ্িন্ন ররচায়গর প্শ্তয়রচায়ধ এই গচাে ব্বহচায়রর উয়লেখ পচাওেচা 
রচাে। 

এই ঘচাস দীঘ্যস্চােী হওেচাে ঘয়রর িচাল েচাইয়ত ব্বহচার করচা হে। জীবচাণু�ুক্ত করয়ত রিশ্িিচায়রর �ূল উয়লেখয়রচাগ্ িূশ্�কচা পচালন 
কয়র। এেচািচা দশ্ি নতশ্র করয়ত এশ্ি ব্বহৃত হে। এর শ্িকি শ্দয়ে নতশ্র গহনচা রদবতচার অঙ্গসজ্চাে ব্বহৃত হে। ততলচাক্ত �চাশ্ি 
বচা �চাশ্িয়ত রতল পয়ি রগয়ল রসই রতল দূষণ দূর করয়ত রিশ্িিচার গচাে ব্বহচার করচা হে। �িচা ও উঁই রপচাকচার উপদ্ব রেয়ক 
বচাঁিয়তও এর ব্বহচার হয়ে েচায়ক। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

সচাধচারণত িচারয়ত দুই জচায়তর রিশ্িিচার পচাওেচা রচাে। Seedling type ও non-seedling type, উতির িচারয়ত সচাধচারণত Seedling 
type রিশ্িিচায়রর িচাষ হয়ে েচায়ক।

তে্সূরি – http://www.agriinfo.in/default.aspx?page=topic&superid=2&topicid=1403 wikipedia
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শ্গশ্ন ঘচাস
পশ্রিে –

শ্গশ্ন ঘচায়সর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Panicum maximum Jacq., এশ্ি 
Poaceae রগচায়রির উশ্দ্দ। 

আশ্ফ্কচার অ্চায়ঙ্গচালচা, য়বশ্নন, য়বচাতসওেচানচা, ক্চায়�রুন, য়কচাি রদ আইিশ্র,  
ইশ্রশ্রিেচা, ইশ্েওশ্পেচা, ঘচানচা, য়কশ্নেচা, য়লয়সচায়েচা, লচাইয়বশ্রেচা, �চালচাউই, 
র�চাজচাশ্ম্বক, নচাশ্�শ্বেচা, নচাইয়জশ্রেচা, য়সয়নগচাল, শ্সয়েরচা শ্লওন, য়সচা�চাশ্লেচা, 
দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচা, সুদচান, য়সচােচাশ্জল্চাডে, তচানজচাশ্নেচা, উগচাডেচা, জচাশ্ম্বেচা ও 
শ্জম্বচায়বচায়ে েচািচাও িচারত �হচাসচাগয়রর �চাদচাগচাস্চার, �শ্রিচাস এবং এশ্িেচার 
ইয়েয়�নয়ক এই ঘচায়সর আশ্দ জন্স্চান বয়ল �য়ন করচা হে।  

ইংয়রশ্জয়ত শ্গশ্ন ঘচাসয়ক Guinea grass, Tanganyika grass বচা 
Buffalograss বয়ল। এেচািচা পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি শ্গশ্ন ঘচাস শ্বশ্িন্ন নচায়� 
পশ্রশ্িত। আরব রদিগুশ্লয়ত Hhash el gina, আয়জ্যশ্ন্টনচায়ত Pasto 
guinea, Mijo de guinea, ব্রচাশ্জয়ল Capim guinea, Capim-coloniao, 
capim de Angola, Capim de feixe, Erva da guinea ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন 
রদয়ি শ্গশ্ন ঘচাসয়ক শ্বশ্িন্ন নচায়� ডচাকচা হে।

শ্গশ্ন ঘচাস খুব পশ্রবত্যনিীল একশ্ি প্জচাশ্ত। হচালকচা রেয়ক ঘন হয়ে গুচ্ছচাকচায়র েচায়ক। খচািচা বচা রকচাণচাকুশ্ণিচায়ব ঊধ্য�ুখী হে। 
রচাইয়জচা� শ্বশ্িষ্ট বহুবষ্যজীবী এই িক্ত ঘচাসশ্ি উচ্চতচাে ২ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এর পচাতচাগুশ্লর শ্কনচারচা নরশ্খক বচা িলেচাকচার 
হয়ে েচায়ক। �্রীদডেশ্ি উনু্ক্ত, আেতকচার বচা শ্পরচাশ্�ড আকৃশ্তর হে। প্চােশ্�ক অবস্চাে িুলগুশ্ল আেতকচার বচা রগচালচাকচারিচায়ব 
সশ্জ্ত েচায়ক। িরীরবৃতিীে বচা কৃশ্ষ-সংক্রচান্ত নবশ্িয়রি¨র কচারয়ণ এই ঘচাসয়ক দুশ্ি প্ধচান িচায়গ িচাগ করচা হয়ে েচায়ক। একশ্ি হল, 
TM (Tall বচা Medium type) – িুয়লর রেচাকচার নদঘ্য্ ১.৫ শ্�িচায়রর রবশ্ি হে এবং অপরশ্ি S প্কচার (Short type) – নদয়ঘ্য্ 
িুয়লর রেচাকচাগুশ্ল ১.৫ শ্�িচায়রর ক� হে। 

স�ুদ্পৃষ্ রেয়ক ২০০০ শ্�িচায়রর রবশ্ি উচ্চতচাে ও উষ্ণ র�ৌসু�ী জলবচােু অঞ্য়ল শ্গশ্ন ঘচাস জন্চাে।  S-type–এর ঘচাসশ্ি বচাশ্ষ্যক 
৮০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচা তচার ক� বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল এবং ১০০০ শ্�শ্লশ্�িচায়রর রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল TM-type–এর ঘচাসশ্ি 
জন্চায়ত পচায়র। সচাধচারণত এই ঘচাস ৪ বচা ৫ �চাস খরচা সহ্ করয়ত পচায়র নচা। তয়ব অল্প স�য়ের জন্ বন্চা সহ্ করয়ত সক্�। 
সমূ্পণ্য সূয়র্যর আয়লচাে এই ঘচায়সর বৃশ্দ্ধ িচাল হে। গয়বষণচাে রদখচা রগয়ে, ৩০% েচােচাে এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর হচার িচালই েচায়ক। তয়ব 
েচােচার পশ্র�চাণ ৫০% িলন অয়ধ্যক হয়ে রচাে।

শ্নকচািীর সুবয়ন্চাবস্তরুক্ত রর রকচানও আদ্্য ও উব্যর �চাশ্িয়ত P. maximum জন্চায়ত পচায়র। রশ্দ শ্কেু জচায়তর শ্গশ্ন ঘচাস খচারচাপ 
শ্নকচািীর ব্বস্চারুক্ত অনুব্যর �চাশ্িয়তও হয়ত পচায়র। এই জচায়তর শ্গশ্ন ঘচাসশ্ি সচাধচারণত জ�চা জল বচা �চাশ্ির লবণচাক্ততচা সহ্ করয়ত 
পচায়র নচা।   

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

শ্গশ্ন ঘচাস Apospory ও Pseudogamy, এই দু’িচায়বই প্জনয়ন সক্�। তয়ব এিচায়ব প্জনয়নর ১-৫% সিলতচা শ্নি্যর ঘচাসশ্ি 
রকচান জচায়তর তচার উপর। শ্গশ্ন ঘচায়স িুল ধয়র গ্ীষ্মকচায়ল। আর িুল রিচায়ি িরৎকচায়ল।

বীজ রেয়ক কৃশ্রি�িচায়ব শ্গশ্ন ঘচায়সর প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। পশ্রণত বীজ সংগ্হ কয়র তচা জশ্�য়ত বপন কয়র এই ঘচায়সর 
িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। শুষ্ আবহচাওেচা ও দীঘ্য শ্দয়নর আয়লচা িচাল বীজ উৎপচাদয়নর অনুকূল। সচাধচারণত রয়্রির সচাহচায়র্ িসল সংগ্হ 
করয়ল ৫০-১০০ রকশ্জ পচাওেচা রচাে। তয়ব জশ্� রেয়ক বীজ সংগ্হ করয়ল প্শ্ত রহক্টয়র ২০০ রকশ্জ পর্যন্ত বীজ পচাওেচার নশ্জর 
রয়েয়ে। 

পশ্রির্যচা –

অনুব্যর জশ্�র রক্য়রি বীজ বপয়নর স�ে বচা তচার আয়গই সচার প্য়েচাগ করচা জরুশ্র। অতীয়ত ওই জশ্�য়ত রশ্দ ক� িচাষ হয়ে েচায়ক 
তয়ব প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২০-৪০ িসিরচাস ও প্চাে ৫০ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন সচার শ্দয়ত হে। নচাইয়রেচায়জয়নর ঘচািশ্তর কচারয়ণ ঘচাসশ্ি 
দুব্যল হয়ে রচাে এবং অন্চান্ ক্শ্তকর প্জচাশ্তর বেচারচা আক্রচান্ত হে। অয়পক্চাকৃত ক� উব্যর জশ্�য়ত গচায়ের সুস্তচা বজচাে ররয়খ 
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উৎপচাদন বচািচায়ত বেয়র প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২০০-৪০০ রকশ্জ নচাইয়রেচায়জন 
সচায়রর প্য়েচাজন। ৫-এর ক� PH রুক্ত �চাশ্ির রক্য়রি এই �চারিচায়ক ৫-৫৫ 
PH করচার জন্ কৃশ্রি�িচায়ব অম্লতচা বচািচায়ত হে।  

অয়নক স�ে অন্ আগচােচা এই ঘচায়সর বৃশ্দ্ধয়ত বচাধচার সৃশ্ষ্ট কয়র। তখন 
প্য়েচাজন বুয়ঝ জশ্�র আগচােচা দ�ন করয়ত হে। রশ্দও পৃশ্েবীর অয়নক 
রদয়ি P. maximum-রকই একশ্ি আগচােচা শ্হসচায়ব �য়ন করচা হে।

শ্গশ্ন ঘচায়স শ্বশ্িন্ন ধরয়নর েরিচাকঘশ্িত আক্র�য়ণর কেচা জচানচা রচাে। এরিয়ল 
ঘচায়সর পচাতচা ক্শ্তগ্স্ত হে এবং বীয়জর িলনও কয়� রচাে। এয়ক্য়রি শ্বশ্িন্ন 
েরিচাকনচািক ওষুধ রপ্ কয়র সুিল পচাওেচা ররয়ত পচায়র।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

বচায়র বচায়র গচায়ের তলচার অংিশ্ি কচািচাই িচাল। এরিয়ল লম্বচা ও খচািচা অংিশ্ি 
রেচারেিচায়ব বজচাে েচায়ক। TM জচায়তর ঘচাসশ্িয়ক কখনই ৩০ রসশ্�-র শ্নি 
রেয়ক কচািচা উশ্িত নে। িলয়নর গুণগত ও পশ্র�চাণগত অনুপচায়তর িচারসচা�্ 
বজচাে রচাখয়ত এয়ক্য়রি সচাধচারণত ৪ সপ্তচাহ অন্তর িসল সংগ্হ করয়ত হে। 
তয়ব Rotation পদ্ধশ্ত র�য়ন িলয়ল S জচায়তর ঘচাসশ্িয়ক শ্নি রেয়ক কচািচা 
রচাে। 

গবচাশ্দ পশুয়দর খচাদ্ শ্হসচায়ব শ্গশ্ন ঘচাস খুব জনশ্প্ে। শ্বয়িষ ঘচায়সর কশ্ি পচাতচা খুবই তচায়দর খুবই পেয়ন্র। শ্িয়েতনচায়� এই ঘচাস 
�চায়ের খচাবচার শ্হসচায়ব ব্বহচার করচা হে।

উন্নত এই পশুখচাদ্শ্ি রয়েষ্ট পুশ্ষ্টগুণ সম্পন্ন। গচায়ের পুনরচাে বৃশ্দ্ধর শ্বশ্িন্ন অবস্চাে এয়ত ৬৪-৫০% IVDMD (In Vitro Dry 
Matter Digestibility) পচাওেচা রচাে। Crude Protein েচায়ক ৬-২৫%, তয়ব তচা নচাইয়রেচায়জন সরবরচাহ ও বেয়সর উপর শ্নি্যর 
কয়র। গচায়ের নতুন কয়র বৃশ্দ্ধর ১২ সপ্তচায়হ সচাধচারণত ৫-১০% Crude Protein েচায়ক। এেচািচা ০.১৫-০.১৮% িসিরচাস, ০.৬-০.৮% 
ক্চালশ্সেচা� এবং ০.০৭-০.১২% রসচাশ্ডেচা� েচায়ক। সচাধচারণিচায়ব প্শ্ত রহক্টর জশ্�র শ্গশ্ন ঘচাস রেয়ক ২০-৩০ িন Dry Matter 
পচাওেচা রচাে। তয়ব এই Dry Matter-এর পশ্র�চাণ শ্নি্যর কয়র শ্গশ্ন ঘচায়সর জচাত, য়বয়ি ওঠচার পশ্রয়বি এবং নচাইয়রেচায়জন প্য়েচায়গর 
উপর।  

শ্গশ্ন ঘচায়সর প্শ্ত ১ রকশ্জ িচাক-পচাতচাে প্শ্তশ্দন রেয়ক প্শ্ত বেয়র ০.৮-১২০০ রকশ্জ Liveweight grain (LWG) নতশ্র হয়ত 
পচায়র। তয়ব তচা নচাইয়রেচায়জন সচার প্য়েচায়গর �চারিচার উপর শ্নি্যরিীল।

উন্নত পশুখচায়দ্র পচািচাপচাশ্ি শ্গশ্ন �চাশ্ির উব্যরতচায়ক বচািচায়তও সচাহচার্ কয়র।    

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

P. maximum খুব দ্রুত পশ্রবত্যনিীল একশ্ি জচাত। শ্বশ্িন্ন স্চানীে নচা� েচািচাও িরীরবৃতিীে বচা কৃশ্ষ-সংক্রচান্ত নবশ্িয়রি¨র কচারয়ণ 
এয়ক TM ও S type, এই দুই িচায়গ িচাগ করচা হয়েয়ে। 

তে্সূরি - www.tropicalforages.info
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প্চারচা ঘচাস
পশ্রিে –

প্চারচা ঘচায়সর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Brachiaria mutica, এশ্িও poaceae 
রগচায়রির বহুবষ্যজীবী উশ্দ্দ।    

এই গচােশ্ির আশ্দ বচাসস্চান �ূলত বন্চাপ্বণ স�তল ও উপ-সচাহচারন 
আশ্ফ্কচা। এেচািচা Pan-tropical এবং রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাত রুক্ত অঞ্য়ল �রসুশ্� 
ঘচাস শ্হসচায়ব এই গচােশ্ি শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে। 

আশ্ফ্কচা, অয়স্ট্রশ্লেচা, আয়�শ্রকচাে এই ঘচাসশ্ি Para grass, দশ্ক্ণ আশ্ফ্কচাে 
Buffalo grass, Dutch grass, giant couch, Scotch grassন ও 
Mauritius signal grass, দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচাে Angola, Pasto Para, 
Hierba de Para,

Papare ও Malojilla, য়পরুয়ত Gramalote, শ্কউবচাে Parana এবং 
ফ্চায়ন্স Herbe de Para নচায়� পশ্রশ্িত। 

প্চারচা ঘচাস একপ্কচার স্চােী ঘচাস। য়দখয়ত অয়নকিচা দল ঘচায়সর �তন। 
জশ্�য়ত লচাগচায়নচার পর �চাশ্িয়ত লতচার �য়তচা েশ্িয়ে পয়ি এবং অল্প শ্দয়নর 

রগচািচা জশ্�য়ত শ্বস্তচারলচাি কয়র। য়লচা�ি পচাতচাগুয়লচা জয়লর উপর রিয়স েচায়ক।

বচাশ্ষ্যক ১২০০-৪০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত আদ্্য ও আংশ্িক আদ্্য অঞ্য়ল এই ঘচাস িচাল জন্চাে। এেচািচা শুষ্ অঞ্ল ররখচায়ন 
বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচায়তর পশ্র�চাণ ৯০০ শ্�শ্লশ্�িচার, য়সখচায়নও এই ঘচাস জন্চায়ত পচায়র। প্চারচা ঘচাস অশ্তশ্রক্ত শুষ্তচা সহ্ করয়ত পচায়র 
নচা। তয়ব দীঘ্য বন্চায়ত এই ঘচাস রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। ১৫ শ্ডশ্গ্ রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচা সহ্ কয়রও এই গচােশ্ি রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। 
তুষচারপচায়ত গচায়ের পচাতচাগুশ্ল �য়র রগয়লও গচােশ্ি রবঁয়ি েচায়ক। এই ঘচায়সর রবয়ি ওঠচার জন্ সমূ্পণ্য  সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। 

ক্রচান্তীে ও উপক্রচান্তীে অঞ্য়ল প্চাে সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই এই ঘচাস জন্চায়ত পচায়র। তয়ব প্চারচা ঘচাস িচায়ষর জন্ রবয়ল�চাশ্ি বচা 
পশ্ল�চাশ্ি উপরুক্ত।  এেচািচা রবশ্ি বৃশ্ষ্টপচাত রুক্ত অঞ্ল, �চাঝচাশ্র লবণচাক্ত �চাশ্ি, অল্প অম্ল-ক্চারীে �চারিচার �চাশ্িয়ত এবং জলবদ্ধ অবস্চাে 
এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

প্চারচা ঘচায়সর কচাশ্িং বচা লতচা ররচাপণ কয়র কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। পশ্রণত গচায়ের ৩শ্ি গচাঁি শ্নয়ে সচাধচারণ কচাশ্িং শ্নব্যচািন 
করচা হে।

স�তল শুকয়নচা জশ্�য়ত ৪/৫ বচার িচাষ ও �ই শ্দয়ে আগচােচা দ�ন কয়র জশ্� নতশ্র করয়ত হে। এরপর শ্নশ্দ্যষ্ট দূরয়ত্ব গত্য কয়র 
কচাশ্িং ররচাপণ করয়ত হে। কচাশ্িং েচািচা সমূ্পণ্য লতচাও ররচাপণ করচা রচাে। 

কচাদচা জশ্�য়ত লতচার রগচািচার অংি ররচাপণ কয়র রিয়প শ্দয়ত হে। এেচািচা অস�তল বচা ঢচালু জশ্�য়ত আগচােচা পশ্রষ্চার কয়র প্শ্ত 
নজবসচার ও শ্ি.এস.শ্প. শ্দয়ে কচাশ্িং বচা লতচা লচাগচায়ত হে।

ররচাপয়ণর স�ে ১.০ X ১ িুি দূরত্ব বজচাে রচাখয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্�র জন্ ২০ হচাজচার কচাশ্িংয়ের প্য়েচাজন হে।  

নবিচাখ-আশ্শ্ন �চাস ররচাপয়ণর বচা প্চারচা ঘচা িচায়ষর উপরুক্ত স�ে। 

পশ্রির্যচা –

এই ঘচাস িচায়ষর জন্ আলচাদচা কয়র রসি প্য়েচায়গর খুব একিচা প্য়েচাজন হে নচা। তয়ব জশ্�র আদ্্যতচা বৃশ্দ্ধর জন্ নচাইয়রেচায়জন সচার 
প্য়েচাগ করয়ল িচাল হে।

শ্িশ্জয়ত পচাতচার রস রিচাষণকচারী leafhopper রপচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। এেচািচা Coccid bug েরিচায়কর আক্র�য়ণ গচায়ের 
পচাতচারুক্ত কচায়ডের ক্শ্ত হে। এেচািচা প্চারচা ঘচায়স Mocis latipes, Blast (Piricularia sp.) এবং sheath blight (Rhizoctonia 
sp.)-এর আক্র�ণও রদখচা রচাে। শ্বয়িষয়জ্র পরচা�ি্য র�য়ন কীিনচািক ও েরিচাকনচািক প্য়েচাগ কয়র এইসব আক্র�ণ প্শ্তহত করচা 
ররয়ত পচায়র। 
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

প্চারচা ঘচাস খুব দ্রুত বচায়ি। তচাই বেয়র অয়নকবচার এই ঘচাস কচািচা রচাে। জশ্�য়ত 
কচাশ্িং বচা লতচা ররচাপয়ণর প্চাে ৬০-৭০ শ্দন পর প্ে�বচার ঘচাস কচািচা হে। 
সচাধচারণত র�-য়সয়টেম্বর �চায়স ৪/৫ সপ্তচাহ পরপর �চাশ্ি রেয়ক কয়েক ইশ্ঞ্ 
উপয়রর ঘচাস কচািয়ত হে। বেয়র একর প্শ্ত জশ্� রেয়ক গয়ি ২৫-৩০ িন 
িলন পচাওেচা রচাে। প্শ্তবচার ঘচাস কচািচার পর একর প্শ্ত জশ্�য়ত ৩৫ রকশ্জ 
ইউশ্রেচা প্য়েচাগ করয়ল িচাল িল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। 

প্চারচা ঘচাস পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব খুব জনশ্প্ে হয়েয়ে। িচারণিূশ্�য়ত এই গচাে িচাষ 
হওেচার িয়ল তৃণয়িচাজী প্চাণীরচা এই ঘচাস রখয়ত পচায়র। এই ঘচাস রখয়ে তচারচা 
সুস্-সবল েচায়ক। িয়ল তচারচা অয়নক রবশ্ি দুধ শ্দয়ত পচায়র এবং তচায়দর রেয়ক 
খুব িচাল �চাংসও পচাওেচা রচাে।  

প্চারচা ঘচায়স ১৪-২০% Crude Protein (CP) এবং ৬৫-৮০% In Vitro Dry 
Matter Digestibility (IVDMD) েচায়ক। এেচািচা প্শ্ত রহক্টর জশ্�র িলন 
রেয়ক সচাধচারণত ৫-১২ িন Dry Matter পচাওেচা রচাে। তয়ব খুব রবশ্ি সচার 
প্য়েচাগ করচা হয়ল এই Dry Matter-এর পশ্র�চাণ ৩০ িন পর্যন্ত হয়ত পচায়র। 
ররচায়দ শুশ্কয়ে সবুজ এই পশুখচাদ্য়ক সংরক্ণ করচা সম্ভব।

তে্সূরি - www.tropicalforages.info
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স্টচাইয়লচা
পশ্রিে –

স্টচাইয়লচা ঘচায়সর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Stylosanthes scabra, এশ্ি 
Fabaceae রগচায়রির  বহুবষ্যজীবী Legume রশ্রণীর রঝচাপ জচাতীে উশ্দ্দ। 
এয়ক্য়রি অন্ একশ্ি জচায়তর স্টচাইয়লচা ঘচায়সর নচা� করচা ররয়ত পচায়র। রচার 
শ্বজ্চানসম্ত নচা� Stylosanthes guianensis, এশ্িও Fabaceae 
রগচায়রির অল্প আেুর হচালকচা রঝচাপ জচাতীে উশ্দ্দ। 

Stylosanthes scabra জচাতশ্ির আশ্দ জন্স্চান �ূলত দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার 
উতির-পশ্চি� আয়জ্যশ্ন্টনচা, বশ্লশ্িেচা, ব্রচাশ্জল, কলশ্ম্বেচা, ইকুয়েডর ইত্চাশ্দ 
রদি েচািচাও বচাহচা�চাস ও শ্কউবচাে।

অন্শ্দয়ক Stylosanthes guianensis নচা�ক স্টচাইয়লচা ঘচাসশ্ির আশ্দ 
জন্স্চান দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার শ্বশ্িন্ন রদি সহ র�য়সচাআয়�শ্রকচার হডুেরচাস, 
রকচাস্টচাশ্রকচা, গুয়েয়ত�চালচা সহ রবি শ্কেু রদি। বত্য�চায়ন পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন 
রদয়ি উন্নত পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব এই ঘচায়সর িচাষ হয়চ্ছ।

িচারয়ত এই ঘচাসশ্ির (Stylosanthes guianensis) ইংয়রশ্জ নচা� অে্যচাৎ 
Stylo নচা�শ্িই অশ্ধক পশ্রশ্িত। তয়ব পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি এই ঘচাসশ্ি 
শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। য়র�ন Stylosanthes scabra-রক অয়স্ট্রশ্লেচাে 

Shrubby stylo, আয়�শ্রকচাে Pencilflower, ব্রচাশ্জয়ল Alfara do nordeste বলচা হে। আবচার Stylosanthes guianensis-রক 
রস্পয়ন Alfara de Brasil, Lengua de rana বচা Tarbardillo, জচা�্যচায়ন Brasillianische Luzerne এবং ফ্চায়ন্স Luzerne 
bresillienne, Luzerne du Bresil বচা  Luzerne Tropcale বলচা হয়ে েচায়ক। প্চাে ৪ শ্�িচার গিীর ও িক্ত প্ধচান �ূল শ্বশ্িষ্ট 
Stylosanthes scabra ঘচাসশ্ি উচ্চতচাে ২ শ্�িচার পর্যন্ত হে। নতুন কচায়ডের রং সবুজ রেয়ক লচাল হে। গচায়ের পচাতচার রং ধূসর 
সবুজ রেয়ক গচাঢ় সবুজ এবং গচাঢ় নীলয়ি সবুজ হে। পচাতচাগুশ্ল ৩শ্ি পরিক শ্নয়ে গশ্ঠত হে। পচাতচার উিেতয়ল ররচা� েচায়ক। পচাতচার 
আকচার শ্ডম্বচাকচার রেয়ক আেত-উপবৃতিচাকচার হে। প্চান্তীে পরিকগুশ্ল লম্বচাে ২০-৩৩ শ্�শ্লশ্�িচার এবং িওিচাে ৪-১২ শ্�শ্লশ্�িচার হয়ে 
েচায়ক। িুলগুশ্ল গুচ্ছচাকচায়র েচায়ক। িুয়লর রং ধূসর রেয়ক গচাঢ় হলুদ বয়ণ্যর হে। শুঁশ্ির �য়ধ্ ২ শ্�শ্লশ্�িচার লম্বচা ধূসর বচা হচালকচা 
বচাদচা�ী বয়ণ্যর বীজগুশ্ল েচায়ক।

Stylosanthes guianensis জচায়তর স্টচাইয়লচা গচােশ্ি উচ্চতচাে সচাধচারণত ১.২ শ্�িচার (শ্কেু রক্য়রি ২.৫ শ্�িচার হয়ত পচায়র) হে। 
গচায়ের কচাডে ও পচাতচাে ঘন রলচা� েচায়ক। পচাতচাগুশ্ল শ্রিপরিক শ্বশ্িষ্ট। পরিকগুশ্ল উপবৃতিচাকচার, লম্বচাে ০.৫-৪.৫ রসশ্� এবং িওিচাে 
০.২-২ রসশ্� হয়ে েচায়ক। বীজগুশ্ল ধূসর বচাদচা�ী (কখনও কখনও হলুদ বচা প্চাে কচায়লচা হে) হে। গরয়�ও Stylosanthes scabra-র 
বৃশ্দ্ধ হয়ে েচায়ক। সচা�চান্ তুষচারপচাত সহ্ করয়ত পচারয়লও অশ্ধক ঠচাডেচা বচা তুষচারপচায়ত এই গচায়ের �ৃতু্ হয়ত পচায়র। এই জচায়তর 
স্টচাইয়লচা গচােশ্ি অল্প েচােচা সহ্ করয়ত পচায়র। নচারয়কল গচায়ের শ্নয়ি এই ঘচাস িচাল রবয়ি উঠয়ত পচায়র। এই গচােশ্ি অশ্ত�চারিচাে খরচা 
সহ্ করয়ত পচায়র। ৬০০-২০০০ শ্�শ্লশ্�িচার বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাতরুক্ত অঞ্য়ল এই ঘচাস িচাল জন্চাে। 

অন্শ্দয়ক Stylosanthes guianensis খুব িচাল গর� সহ্ করয়ত পচায়র। বচাশ্ষ্যক গি তচাপ�চারিচা ২৩-২৭ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস এই 
গচায়ের পয়ক্ উপকচারী। তচাই আদ্্য ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল এশ্ি িচাল জন্চাে। তয়ব এখন অবি্ আদ্্য উপক্রচান্তীে অঞ্য়লও এই 
জচাতশ্ি সিলতচা রপয়েয়ে। এই গচােশ্িও শ্কেু�চারিচাে েচােচা সহনিীল। য়বশ্িরিচাগ রক্য়রি বচাশ্ষ্যক বৃশ্ষ্টপচাত ১০০০-২৫০০ শ্�শ্লশ্�িচার 
Stylosanthes guianensis-এর জন্ উপয়রচাগী। তয়ব এই পশ্র�চাণ ১৫০০ শ্�শ্লশ্�িচায়রর রবশ্ি হয়ল সবয়িয়ে িচাল হে। 

Stylosanthes scabra অনুব্যর, অম্ল, হচাত শ্দয়ে গুঁয়িচা করচা এবং বচাশ্লরুক্ত উপশ্রতল, এ�ন �চাশ্িয়ত িচাল �চাশ্নয়ে শ্নয়ত পচায়র। 
তয়ব অল্প অম্ল স্চায়দর িচারী বচা কচাদচা�চাশ্িয়ত এই গচায়ের পয়ক্ অনুপয়রচাগী। িচাল শ্নকচািীরুক্ত শ্�শ্হ বচাশ্ল বচা হচালকচা কচাদচা�চাশ্ি 
Stylosanthes guianensis-এর পয়ক্ উপয়রচাগী। �চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৪.০-৮.৩ PH এর উপরুক্ত। িচায়ষর আয়গ �চাশ্িয়ত 
অণুখচায়দ্র অিচাব েচাকয়ল তচা পূরণ কয়র শ্নয়ত হে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

Stylosanthes scabra-এর রক্য়রি সচাধচারণত স্ল্প স�য়ে িুল রিচািচা অন্চান্ শ্বশ্িন্ন শ্বষয়ের উপর শ্নি্যর কয়র, য়র�ন গচায়ের 
সয়তজতচা িুল রিচািচার স�েয়ক কতিচা প্িচাশ্বত করয়ত পচায়র। গচােশ্ি রক�ন পশ্রয়বয়ি �চাশ্নয়ে শ্নয়ত সক্� তচা শ্বিচার কয়র শ্দয়ন 
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১১.৫-১২.৫ ঘণ্টচা তচায়ক আয়লচাে রচাখচািচাও জরুশ্র। উতির অয়স্ট্রশ্লেচায়ত 
এই জচায়তর স্টচাইয়লচা গচায়ে প্ধচানত জচানুেচাশ্রর �চাঝচা�চাশ্ঝ রেয়ক র� �চায়সর 
�চাঝচা�চাশ্ঝ স�য়ে িুল আয়স।

জয়লর বেচারচা আয়ন্চাশ্লত হয়ে বচা গবচাশ্দ পশুয়দর খচাওেচার জন্ বচা স্-
পরচাগয়রচায়গর কচারয়ণ এই গচায়ের স্চািচাশ্বক প্সচারণ হয়ে েচায়ক। তয়ব গচাে 
রেয়ক বীজ সংগ্হ কয়র তচা রেয়কও S. scabra-র প্সচারণ ঘিচায়নচা রচাে। 
এই বীজ সংগ্হ হচাত বচা র�শ্িয়নর সচাহচায়র্ করচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
Suction কয়রও শুঁশ্ি রেয়ক বীজ বচার করচা সম্ভব। রশ্দও তচা রবি খরি 
সচায়পক্। কচারণ িুল রিচািচার স�েকচাল ও সয়ব্যচাচ্চ বীজ উৎপচাদয়নর স�ে 
�চারি ৩-৪ সপ্তচাহ েচায়ক। তচাই এই পদ্ধশ্তর ব্বহচার নচা করচাই িচাল। প্শ্ত 
রহক্টর জশ্�য়ত এই বীজ উৎপচাদয়নর পশ্র�চাণ ১০০-৭০০ রকশ্জ। তয়ব 
অশ্ধকচাংি রক্য়রিই তচা ৩০০-৪০০ রকশ্জর �য়ধ্ সী�চাবদ্ধ েচায়ক। 

প্ে� �রসুয়� বীজ রেয়ক িচারচা নতশ্র খুব ধীরগশ্তয়ত হে। বীয়জর বচাইয়রর 
আবরণ িক্ত েচাকচার কচারয়ণ তচাজচা বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� দ্রুত হে নচা। 
এয়ক্য়রি অঙু্কয়রচাদ্গয়�র হচার খুব রবশ্ি হয়ল ৭০-৯০% হয়ত পচায়র। �চাশ্ির 
উপয়রর তয়লর তচাপ�চারিচা ৫০-৫৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস েচাকয়ল বীয়জর িক্ত 
রখচালচা স্চাবচাশ্িকিচায়ব রিয়ি রচাে। শুষ্ ক্রচান্তীে অঞ্য়ল �রসুশ্� গর� িূপয়ষ্ 
প্ে� বৃশ্ষ্ট বীয়জর িক্ত আবরণ রিদ করচার পয়ক্ রয়েষ্ট।  প্শ্ত রহক্টয়র 
১-২ রকশ্জ বীজ বপন করচা হয়ে েচায়ক। 

এক�চারি রর িচারচাগুশ্ল িক্তয়পচাক্ত হে ও �চাশ্িয়ত িচাল কয়র দচাঁশ্িয়ে রচাে রসগুশ্লই প্শ্তয়রচাশ্গতচাে শ্িয়ক েচায়ক। তয়ব রগচািচারয়ণর 
জশ্�য়ত গচায়ের পুনরচাে বৃশ্দ্ধ সচাধচারণত গচায়ের বচােবীে কচাডেসহ কুঁশ্ি রেয়কই হে। রখন �ুকুয়ির �য়তচা কঁুশ্ি রেয়ক পুনরচাে গচায়ের 
িক্তয়পচাক্ত ও দ্রুত বৃশ্দ্ধ লক্্ করচা রচাে তখন কচায়স্ত শ্দয়ে তচা রকয়ি শ্নয়ত হে। তয়ব রশ্দ খুব শ্নি রেয়ক তচা কচািচা হে তচাহয়ল বৃশ্দ্ধ 
ব্চাহত হওেচার সম্ভচাবনচা েচায়ক এবং গচােশ্ি �য়র পর্যন্ত ররয়ত পচায়র। সচাধচারণ পশ্রয়বয়ি S. scabra জশ্�য়ত খুব একিচা ঘনিচায়ব হে 
নচা। তচাই এক�চারি �রসুয়�র রিষ শ্দয়কই গবচাশ্দ পশুরচা এর প্শ্ত আকৃষ্ট হে। 

Stylosanthes guianensis জচায়তর স্টচাইয়লচা গচােশ্িও স্-পরচাগশ্�লয়ন সক্�। তয়ব তচার হচার খুবই ক� হে। সচাধচারণত �চাশ্ির 
উপয়র েচাকচা জয়ল বচাশ্হত হয়ে বচা গবচাশ্দ পশুর খচাওেচার কচারয়ণ এিচায়ব প্সচারণ হয়ে েচায়ক। তয়ব বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব বীজ রেয়ক বচা 
অঙ্গজ জনন পদ্ধশ্তয়তই Stylosanthes guianensis-এর প্সচারণ ঘিচায়নচা হয়ে েচায়ক। স্ল্প স�য়ে গচায়ে িুল রিচািচায়নচার জন্ 
এয়ক্য়রি শ্দয়ন ১১.৫-১৪ ঘণ্টচা আয়লচা পচাওেচািচা জরুশ্র। য়কচান জচায়তর গচাে িচাষ করচা হয়েয়ে বচা তচা কতিচা ওই পশ্রয়বয়ি শ্নয়জয়ক 
�চাশ্নয়ে শ্নয়ত সক্� তচার উপরও বীয়জর িলন শ্নি্যর কয়র। এই গচাে হচালকচা বচা ক� আয়লচাে েচাকয়ত পেন্ কয়র। অে্যচাৎ েচােচা 
সহ্ করচার ক্�তচা রয়েয়ে। তচাজচা বীয়জর ৭০% বীজ িক্ত হে। এই িক্ত বীজগুশ্লয়ক নর� করয়ত এরপর ৫৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়স 
২৫ শ্�শ্নি, ৭০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়স ১০ শ্�শ্নি বচা ৮৫ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়স ২ শ্�শ্নি ধয়র রচাখয়ত হে। তয়ব র�শ্িয়নর সচাহচায়র্ বীজ 
সংগ্হ করয়ল এর িক্ত আবরণ নর� হয়ে রচাে। তচারপর নর� হওেচা বীজগুশ্লয়ক শ্নশ্দ্যষ্ট জশ্�য়ত বপন করচা রচাে। 

বীজ নচা পচাওেচা রগয়ল কচাশ্িং কয়রও এই গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। বষ্যচাে শ্নয়ির শ্দয়কর পচাতচাগুশ্ল রকয়ি রিয়ল ১৫-২০ 
রসশ্� লম্বচা কচাশ্িংগুশ্ল সংগ্হ করয়ত হে। তচারপর এর ৩-৫ রসশ্� অংি �চাশ্ির শ্নয়ি ররয়খ জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে।            

পশ্রির্যচা –

স্চািচাশ্বকিচায়ব S. scabra ঘচাস িচায়ষর জন্ খুব রবশ্ি পশ্রির্যচার প্য়েচাজন পয়ি নচা। য়সি রদওেচার রত�ন রকচানও সুশ্নশ্দ্যষ্ট শ্নে� 
নচা েচাকয়লও, কখনও কখনও শ্কেু সচার প্য়েচাগ জরুশ্র হে। য়র�ন, ক� িসয়িি রুক্ত �চাশ্িয়ত এর িচাষ করয়ত হয়ল অবি্ই ওই 
ধরয়নর প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১০-২০ রকশ্জ িসিরচাস প্য়েচাগ করয়ত হে। এরিয়ল গচাে ও গবচাশ্দ পশু, উিয়েই উপকৃত হে। 
আবচার অনুব্যর �চাশ্িয়ত এই ঘচাস িচায়ষর জন্ সচালিচার ও পিচাশ্সেচা� রদওেচা ররয়ত পচায়র। S. scabra �চাশ্িয়ত একবচার িচালিচায়ব 
দচাঁশ্িয়ে রগয়ল, তচা অন্ ঘচায়সর সয়ঙ্গ একয়রি রবয়ি উঠয়ত পচায়র। এেচািচা জশ্�য়ত বচািয়ত েচাকচা শ্বশ্িন্ন আগচােচার সয়ঙ্গও েচাকয়ত 
সক্�। তয়ব Chromolaena odorata নচা�ক লম্বচা জচায়তর আগচােচার সয়ঙ্গ S. scabra েচাকয়ত পচায়র নচা। তচাই প্য়েচাজন পিয়ল, 
এয়ক্য়রি আলচাদচা কয়র আগচােচা দ�য়নরও দরকচার পয়ি নচা। 

Colletotrichum gloeosporioides ও C. dematium নচা�ক েরিচায়কর কচারয়ণ S. scabra-রত ক্শ্তকচারক Anthracnose 
ররচাগ রদখচা রচাে। এই ররচাগ প্শ্তয়রচাধকচারী উন্নত জচাত ব্বহচার কয়র সুিল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। িুল রিচািচার স�ে র�ঘলচা আবহচাওেচা 
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েচাকচার কচারয়ণ বীজ রেয়ক নতশ্র িচারচাগচায়ে Botrytis cinerea-র আক্র�য়ণর িয়ল Head blight ররচাগও রদখচা রচাে। এেচািচাও 
েরিচাকঘশ্িত কচারয়ণ এই গচায়ে  Sclerotium blight এবং Sclerotinia stem rot নচায়� আরও দুশ্ি ররচাগ হে। তয়ব Sclerotinia 
stem rot ররচাগশ্ি এই গচায়ের পয়ক্ �চারচাত্ক, এয়ত গচায়ের �ৃতু্ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। এসব েচািচাও বীজ রেয়ক নতশ্র িচারচাগচায়ে আর 
একশ্ি ররচাগ রদখচা রচাে। রচায়ক অয়নক স�ে Reversion নচায়� ডচাকচা হে। Phytoplasma নচা�ক পরজীবীর কচারয়ণ এই ররচাগ হয়ে 
েচায়ক। এই ররচায়গ আক্রচান্ত গচাে বৃশ্দ্ধর শ্নশ্রয়খ পুনরচাে প্জনয়নর অবস্চা রেয়ক অঙ্গজ অবস্চাে শ্িয়র আয়স। সচাধচারণত �রসুয়�র 
রিয়ষর শ্দয়ক এই ররচায়গর আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। Reversion য়রচায়গর রিষয়�ি গচােশ্ি �য়র রচাে। এেচািচা আদ্্য ও স্চাঁতস্চাঁয়ত 
আবহচাওেচার কচারয়ণ এই গচায়ে Rhizoctonia crocorum (teleomorph Helicobasidium) নচা�ক েরিচায়কর আক্র�য়ণ Violet 
root rot ররচাগও রদখয়ত পচাওেচা রচাে। 

S. scabra বচা Stylosanthes গয়ণর অন্ প্জচাশ্তর গচায়ে leafhopper (Erosius sp.)-এর আক্র�ণ রদখচা রচাে। এরিয়ল বীজ 
উৎপচাদয়ন প্িচাব পয়ি। গৃহপচাশ্লত গবচাশ্দ পশু রঘচারচায়িরচার সুয়রচাগ রয়েয়ে এ�ন অন্ ঘচাসরুক্ত জশ্�য়ত ররচাপণ করয়লও S. scabra-রত 
এই রপচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। তয়ব তচা অয়নক ক� ক্শ্ত করয়ত পচায়র। ব্রচাশ্জল ও কলশ্ম্বেচাে Caloptilia প্জচাশ্তর লচাি্যচা 
এই গচায়ের কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচা। 

Stylosanthes guianensis িচায়ষ অশ্ধক বৃশ্ষ্টপচায়তর প্য়েচাজন হয়লও এই গচাে খরচা সহ্ করয়ত পচায়র। তচাই গচায়ের জচাত, �চাশ্ির 
আদ্্যতচা ও আবহচাওেচার উপর শ্নি্যর কয়র রসি প্য়েচাগ করয়ত হে। 

িচাল উব্যর �চাশ্ি এই গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ সহচােক। শ্বয়িষ এই িচায়ষর রক্য়রি �চাশ্িয়ত পর্যচাপ্ত পশ্র�চায়ণ িসিরচাস েচাকচািচা আবি্ক। 
রশ্দও অনুব্যর জশ্�য়তও এই গচাে হয়ত পচায়র। য়সয়ক্য়রি প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ১০-২০ রকশ্জ িসিরচাস প্য়েচাগ করয়ত হে। �চাশ্ি 
পরীক্চাে রশ্দ রদখচা রচাে অন্চান্ অণুখচায়দ্র ঘিশ্ত রয়েয়ে তয়ব তচাও প্য়েচাগ করচা জরুশ্র।

Global Compendium of Weeds-এর শ্বিচায়র Stylosanthes guianensis গচােশ্ি শ্নয়জই একশ্ি আগচােচা। তবুও িচায়ষর 
প্য়েচাজয়ন জশ্�র আগচােচা রকয়ি রিলয়ত হে। 

এই জচায়তর স্টচাইয়লচা গচােশ্িরও প্ধচান ররচাগ Anthracnose ও Head blight এেচািচাও গচায়ের পচাতচা ও কচায়ডে Tar spots ররচাগ 
রদখচা রচাে। রচার িয়ল গচায়ের �ৃতু্ পর্যন্ত হয়ত পচায়র। উন্নত জচায়তর গচাে িচাষ কয়র এসব রক্য়রি সুিল পচাওেচা ররয়ত পচায়র। এেচািচা 
অয়স্ট্রশ্লেচা ও দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচার শ্কেু রদয়ি কচাডেশ্েদ্কচারী রপচাকচার (Lepidoptera ও Coleoptera) আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে।

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

প্ধচানত উন্নত সবুজ পশুখচায়দ্র কচারয়ণর S. scabra গচায়ের িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। বীজ বপয়নর ৭০-৭৫ শ্দন পর ঘচাস কচািচা রচাে। 
তয়ব তচা অবি্ই, িুল আসচা বচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর উপর শ্নি্যর কয়র। প্ে� বেয়র রবশ্ি িলন আিচা নচা করচাই িচাল। সচাধচারণত বেয়র 
প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ১৪০-১৬০ রকশ্জ পশুখচাদ্ পচাওেচা সম্ভব। 

এই ধরয়নর স্টচাইয়লচা ঘচায়সর পুশ্ষ্টগুণ বেস অনুরচােী কয়�। পচাতচাে Crude Protein েচায়ক ২০-১০%, িসিরচাস েচায়ক ০.৩-০.১% 
এবং  ৭০-৫০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility) েচায়ক। পচাতচাে ADF (Acid detergent Fiber) েচায়ক প্চাে 
৩০% এবং পচায়ির শ্দয়কর ১৫ রসশ্� লম্বচা ডচালপচালচার কচায়ডে েচায়ক ৪৩% কচাডে ও ডচালপচালচার অনুপচাত বেস বচািচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বচািয়ত 
েচায়ক। শুরুর শ্দয়ক গচায়ের বৃশ্দ্ধর স�ে এই অনুপচাত হে ২০%, অেি �রসুয়�র রিয়ষ এই হচার ৭৫%  শ্গয়ে দচাঁিচাে। ক্রচান্তীে 
জলবচােু অঞ্য়ল িচাষ হওেচা অন্চান্ Legume রশ্রণীর রিয়ে S. scabra-রত অয়নক রবশ্ি �চারিচাে রসচাশ্ডেচা� পচাওেচা রচাে। পচাতচাে বচা 
কচায়ডে েচাকচা Dry Matter-এর প্চাে ১-২% েচায়ক রসচাশ্ডেচা�।

Stylosanthes guianensis-এর কদরও �ূলত সবুজ পশুখচাদ্ শ্হসচায়ব। বেয়র প্শ্ত রহক্টয়র ৩০০-৫০০ রকশ্জ ঘচাস পচাওেচা রচাে। 
এই ঘচায়স ১২-২০% Crude Protein, ৫২-৬০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility), ০.২-০.৬% িসিরচাস এবং 
০.৬-১.৬% ক্চালশ্সেচা� েচায়ক। সচাধচারণত প্শ্ত রহক্টর জশ্�র Stylosanthes guianensis রেয়ক ৫-১০ িন Dry Matter পচাওেচা 
রচাে। তয়ব তচা শ্নি্যর কয়র রকচান জচায়তর গচাে িচাষ করচা হয়েয়ে, বৃশ্দ্ধর স�েকচার পশ্রয়বি এবং িচাষ পদ্ধশ্ত বচা পশ্রির্যচা উপর। 
সবশ্দক রেয়ক উপরুক্ত পশ্রয়বি বজচাে েচাকয়ল Dry Matter-এর পশ্র�চাণ ২০ িন পর্যন্ত হয়ত পচায়র।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি এই দুই ধরয়নর স্টচাইয়লচা ঘচায়সর িচাষ হওেচা শ্বশ্িন্ন উন্নত জচায়তর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। িচারয়তও ইদচাশ্নং  
Stylosanthes seabrana নচায়� একশ্ি উন্নত জচায়তর কেচা বলচা হয়চ্ছ, রচা এই গচায়ের �চারচাত্ক ররচাগ Anthracnose প্শ্তয়রচায়ধ 
সক্� বয়ল �য়ন করচা হে।   

তে্সূরি - http://www.icrisat.org, www.tropicalforages.info 



270  

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

রডসয়�ন্চাস
পশ্রিে –

রডসয়�ন্চাস গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Desmanthus virgatus, এশ্িও 
Legume রশ্রণীর Fabaceae রগচায়রির িুলশ্বশ্িষ্ট একশ্ি বহুবষ্যজীবী 
উশ্দ্দ।

এই প্জচাশ্তশ্ির আশ্দ বচাসস্চান দশ্ক্ণ আয়�শ্রকচা, য়�শ্সিয়কচার শ্কেু অংি, 
�ধ্ আয়�শ্রকচা এবং ক্চাশ্রশ্বেচান। পরবত্যীকচায়ল এইসব জচােগচা েচািচাও 
পৃশ্েবীর অন্চান্ অঞ্য়ল এর শ্বস্তচার ঘয়ি। িচারয়ত এই গচােশ্ি স্চািচাশ্বক 
উশ্দ্দ শ্হসচায়ব শ্বস্তচারলচাি কয়রয়ে।

এই গচােশ্িয়ক সচাধচারণিচায়ব Desmanthus বয়ল। এেচািচা ইংয়রশ্জয়ত 
এই উশ্দ্দশ্ি wild tantan,  prostrate bundleflower, dwarf 
koa, desmanto, acacia courant, acacia savane, pompon 
blank, adormidera, brusca prieta, frijolillo, groundtamarind, 
guajillo, guashillo, huarangillo ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন নচায়� পশ্রশ্িত। 

Desmanthus virgatus গচােশ্ি তৃণ বচা রঝচাপ জচাতীে রেচাি কচাষ্ল 
উশ্দ্দ। উচ্চতচাে ১.৫, ২ বচা ৩ শ্�িচার পর্যন্ত হয়ত পচায়র। একশ্ি গচায়ে 
সয়ব্যচাচ্চ ৫০শ্ি সরু কচায়ডের �য়তচা অংি েচাকয়ত পচায়র। এরিয়ল গচােশ্ি 

রেচাি হয়লও রবি িক্তয়পচাক্ত হে। কচায়ডের �য়তচা সরু অংিগুশ্ল পুরয়নচা হয়ে রগয়ল বচাদচাশ্� রেয়ক িকিয়ক লচাল বয়ণ্যর হয়ে রচাে।  
পচাতচাগুশ্ল শ্বেপক্ল হে। পচাত রবি কয়েক রজচািচা পরিচাক্ শ্নয়ে গশ্ঠত। এর�য়ধ্ শ্কেু রেচাি আকচায়রর পরিচাক্ েচায়ক, রচা নদয়ঘ্য্ ৭-৯ 
শ্�শ্লশ্�িচার হে। ১১-২২ শ্ি িুল শ্নয়ে িুলগুশ্ল শ্বন্স্ত েচায়ক। িুয়লর রং সচাদচা রেয়ক হলয়দ রয়ঙর হে। গচায়ে শ্নশ্দ্যষ্টিচায়ব পুরুষ ও 
বচাঁজচা িুলগুশ্ল রদখচা রচাে। য়েচাি বৃয়ন্ত সয়ব্যচাচ্চ ১১শ্ি Legume ধরয়নর িল েচাকয়ত পচায়র। িলগুশ্ল নরশ্খক আকচায়রর, লম্বচাে ৮.৫-৯ 
রসশ্� হে। িয়লর রং গচাঢ় লচাল রেয়ক কচালয়ি বয়ণ্যর হয়ে েচায়ক। িয়লর শ্কনচারচা রিয়ি ২৬-৩০শ্ি পর্যন্ত বীজ শ্নগ্যত হে। পর্যচাপ্ত 
জল েচাকয়ল ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়ল সচারচা বের ধয়র গচায়ে িুল-িল জন্চাে। তয়ব ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর বচাইয়র িুল ও িল 
হে �ূলত বসন্ত ও গ্ীষ্মকচায়ল। 

ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর শ্বশ্িন্ন এলচাকচার শ্বশ্িন্ন তচাপ�চারিচাে এই গচাে জন্চায়ত পচায়র। উপকূলীে এলচাকচা রেয়ক আংশ্িক পচাব্যত্ 
অঞ্য়লর তচাপ�চারিচা সহ্ কয়র এই গচাে রবঁয়ি েচাকয়ত পচায়র। এ�নশ্ক শ্নেশ্�ত তুষচারপচাতও সহনিীল। তয়ব অশ্তশ্রক্ত তুষচায়র গচায়ের 
পচাতচা ঝয়র পয়ি। পর্যচাপ্ত আদ্্যতচাে বসন্তকচায়ল তচা আবচার গজচায়ত রদখচা রচাে। এই গচাে �চাঝচাশ্র বচা রবশ্ি েচােচা সহ্ করয়ত পচায়র নচা। 
শ্বশ্িন্ন বৃশ্ষ্টপচাত রুক্ত অঞ্য়লও Desmanthus virgatus স্চাবচাশ্িকিচায়ব জন্চায়ত পচায়র। তয়ব ৫০০-১০০০ শ্�শ্লশ্�িচার গি বৃশ্ষ্টপচাত 
এই গচায়ের পয়ক্ উপরুক্ত। 

শ্বশ্িন্ন ধরয়নর �চাশ্ি রর�ন, িচারী বচাশ্ল�চাশ্ি রেয়ক িুনরুক্ত �চাশ্ি এবং পচােুয়র এঁয়িল �চাশ্িয়ত এই গচােশ্ি জন্চায়ত পচায়র। তয়ব স্চািচাশ্বক 
ক্চারীে প্শ্তশ্ক্রেচার হচালকচা �চাশ্ি এই গচায়ের বৃশ্দ্ধয়ত সবয়িয়ে িচাল হে। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত বীজ রেয়ক এই গচায়ের কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়নচা ররয়ত পচায়র। প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত আলয়তচািচায়ব ঘয়স ২ রকশ্জ বীজ বপন 
করচা রচাে। বীজগুশ্লয়ক ০.৫-২.০ রসশ্� গিীয়রর আদ্্য �চাশ্িয়ত বপন করয়ত হে। তয়ব িচাল আদ্্য �চাশ্ির রক্য়রি এই গিীরতচা ৫০-৬০ 
রসশ্� হওেচা বচাঞ্ছনীে। গিীয়র বপন করয়ল ধীর গশ্তয়ত গচায়ের বৃশ্দ্ধর আিঙ্কচা কয়�। 

তচাজচা বীজ সব স�ে খুব িক্ত হে। এই বীজগুশ্লয়ক Rice polisher-এর সচাহচায়র্ বচা গর� জয়লর (িুিন্ত জয়ল ৪-১০ রসয়কডে 
ররয়খ)  �চাধ্য়� নর� করচা হে। এরিয়ল ক�পয়ক্ ৫০-৭০% অঙু্কয়রচাদ্গ� শ্নশ্চিত করচা রচাে। গচায়ের �চােচা রেয়ক হচাত শ্দয়ে বীজ 
সংগ্হ করয়ল প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক ৪০০-৫০০ রকশ্জ বীজ পচাওেচা সম্ভব। তয়ব এয়ক্য়রি িল অপশ্রণত েচাকচার কচারয়ণ অয়নক 
স�ে রবি শ্কেু বীজ �চাশ্িয়ত পয়র নষ্ট হয়ে ররয়ত পচায়র। তয়ব রয়্রির সচাহচায়র্ িল রেয়ক বীজ রিয়ন বচার করয়ল প্শ্ত রহক্টয়র 
১০০০ রকশ্জ শ্�লয়ত পচায়র। িচারয়তর ঝচাঁশ্সয়ত পিচাশ্সেচা� রপয়ন্টচাসিচাইড প্য়েচাগ কয়র বীজ উৎপচাদন বচািচায়নচা সম্ভব হয়েয়ে। 
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পশ্রির্যচা –

গর� আবহচাওেচাে এই গচাে িচায়ষর জন্ সব স�ে �চাশ্ির আদ্্যতচা বজচাে েচাকচা 
জরুশ্র। তচাই রসয়ক্য়রি পর্যচাপ্ত বৃশ্ষ্টপচায়তর অিচাব ঘিয়ল, প্য়েচাজন বুয়ঝ 
শ্নেশ্�ত জলয়সয়ির অবকচাি েচায়ক। 

গচাে রেয়ক িচাল িলন পচাওেচার জন্ ০.২% সচালিচার প্য়েচাজন হে। 
িসিরচায়সর ঘচািশ্তর কচারয়ণ িচারয়তর �হচারচায়ষ্ট্র প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ৫০ 
রকশ্জ িসিরচাস এবং আয়�শ্রকচার রিসিচায়স ৮০ রকশ্জ পিচাশ্সেচা� রপয়ন্টচাসিচাইড 
ব্বহচার কয়র সয়ব্যচাচ্চ Dry Matter পচাওেচা রগয়ে। তয়ব জশ্�য়ত অশ্তশ্রক্ত 
িসিরচাস প্য়েচাগ করয়ল িলয়ন Dry Matter-এর পশ্র�চাণ কয়� ররয়ত 
পচায়র। 

েিচায়নচা এলচাকচাে এই গচাে িচাষ করয়ল শ্কেু সচাধচারণ আগচােচা জন্চায়নচার 
সম্ভচাবনচা েচায়ক। ধীয়র বৃশ্দ্ধ পচাওেচার স্িচায়বর কচারয়ণ এই গচােশ্ি শ্নয়জই 
অন্চান্ সহয়রচাগী প্জচাশ্তগুশ্লয়ক শ্নে্রিয়ণ রচাখয়ত সক্�। আলচাদচা কয়র 
রসিচায়ব আগচােচা দ�য়নর প্য়েচাজন খুব একিচা হে নচা। 

এই গচায়ে রত�ন রকচানও ক্শ্তকর ররচাগয়পচাকচার আক্র�য়ণর কেচা জচানচা রচাে 
নচা। তয়ব উতির অয়স্ট্রশ্লেচাে Psyllid (Accizia spp.) রপচাকচার কচারয়ণ এই 
গচায়ে সচা�চান্ শ্কেু ক্শ্তর কেচা জচানচা রচাে। তয়ব এই রপচাকচা বীয়জর অয়নকিচাই 
ক্শ্ত করয়ত সক্�। এেচািচা শ্বশ্িন্ন ধরয়নর (৫শ্ি Acanthoscelides spp. 
এবং ১শ্ি Stator sp.) বীজ রেচাি Bruchid রপচাকচা রডসয়�ন্চাস গচােয়ক আক্র�ণ কয়র এবং Alfalfa mosaic virus এই গচায়ে 
রপচাষক শ্হসচায়ব েচায়ক।  

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

উয়ল্চািচায়ব েচাকচা গুচ্ছচাকচার িুলগুশ্ল গবচাশ্দ পশুয়দর শ্বষচাক্ত পদচাে্যশ্বহীন সুস্চাদু খচাবচার এবং এয়ত প্িুর পশ্র�চায়ণ রপ্চাশ্িন েচায়ক।  
গরুয়কও এই গচায়ের িুল রখয়ত রদখচা রগয়ে। আসয়ল এই গচােশ্ি গবচাশ্দ পশুর খুব িচাল খচাবচার। তয়ব শুকয়রর খচাওেচার পয়ক্ এই 
গচাে উপরুক্ত নে।  

এই গচায়ের স�গ্ অংয়িই Crude Protein েচায়ক, রচার পশ্র�চাণ ১০.৫-১৫.৫%, এর�য়ধ্ পচাতচাে গয়ি ২২.৪% এবং কচায়ডে ৭.১% 
Crude Protein েচায়ক। গয়বষণচাে জচানচা রগয়ে, িচারয়ত গয়ি ২১% Crude Protein, ৪২% NDF (Neutral Detergent Fiber 
এবং ৩৫% ADF (Acid Detergent Fiber) েচায়ক।

এই গচাে নদীর িচাঙন ররচাধ কয়র ও �চাশ্িয়ত নচাইয়রেচায়জন ধয়র ররয়খ �চাশ্ির উব্যরতচা বচািচাে। রশ্দও এই গচােশ্িয়ক উন্নত পশুখচাদ্ 
শ্হসচায়ব িচাষ করচা হে এবং রগচািচারয়ণর জশ্�য়ত রবয়ি উঠয়ত পচায়র। �চায়ঠ িয়ি রবিচায়নচা গবচাশ্দ পশুর শ্বশ্িন্ন আিরয়ণ এই গচায়ের 
শ্বস্তচার ঘয়ি এবং িচারচাগুশ্ল িচারণিূশ্�র িচাপ সহ্ কয়রও রবঁয়ি েচায়ক। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

Desmanthus virgatus জচাতশ্ি Mark নচায়� পশ্রশ্িত এবং এশ্ি �ূলত অয়স্ট্রশ্লেচার একশ্ি জচাত। এেচািচা এই গচায়ের আরও দুশ্ি 
জচায়তর নচা� উয়লেখ করচা ররয়ত পচায়র, য়রগুশ্ল হল D. leptophyllus বচা Bayamo (শ্কউবচার) ও D. pubescens বচা Uman 
(য়�শ্সিয়কচার)।

তে্সূরি - www.tropicalforages.info, wikipedia
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িুয়লর গচাে

রগচালচাপ
পশ্রিে –

রগচালচাপ গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Rosa centifolia, এশ্ি Rosaceae 
রগচায়রির গুল্ম জচাতীে উশ্দ্দ।

রতদূর জচানচা রচাে,  য়গচালচাপ �ধ্ প্চায়ি্র একশ্ি িুল গচাে। ক�পয়ক্ 
৩ হচাজচার বের ধয়র রগচালচায়পর িচাষ হয়ে আসয়ে।  প্ধচানত ক্রচান্তীে 
জলবচােু অঞ্য়ল রগচালচাপ গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে। িচারত, ফ্চান্স, 
�য়রচায়ক্চা, তুরস্ এবং বুলয়গশ্রেচাে সবয়িয়ে রবশ্ি রগচালচায়পর িচাষ হে। 
িচারয়ত প্ধচানত রচাজস্চান, উতিরপ্য়দি এবং জমু্–কচাশ্মীয়র রগচালচায়পর 
িচাষ হে। তয়ব �ধ্প্য়দয়িও এর িচাষ হে।

রগচালচাপ পচাতলচা রঝচাপঝচাি রবশ্ষ্টত খচািচা কচাঁিচারুক্ত বহুবষ্যজীবী গুল্ম 
রশ্রণীর উশ্দ্দ। পশ্রণত গচায়ের উচ্চতচা ১.৫ শ্�িচার পর্যন্ত হে। য়গচালচায়পর 
পচাতচা ররৌশ্গক প্কৃশ্তর। পচাতচাে ৫শ্ি পরিচাক্ েচায়ক। য়গচালচায়পর িুলগুশ্ল 
সচাধচারচাণত রগচালচাপী বয়ণ্যর হে। তয়ব িুয়লর রং শ্বশ্িন্ন হয়ত পচায়র। 
িুল সুগন্রুক্ত ও বহু পচাপশ্ি শ্বশ্িষ্ট হে। তচাই এই িুলয়ক ক্চায়বজ 
রগচালচাপও বলচা হয়ে েচায়ক। য়গচালচায়পর িুলগুশ্ল হচা�্যচায়ফ্চাডচাইি প্কৃশ্তর 
অে্যচাৎ িুয়ল পুরুষ ও �শ্হলচা উিে জনন অঙ্গ েচায়ক। িলগুশ্ল রসচায়লচা 
হে। বীজগুশ্ল িুয়লর �য়ধ্ আলগচািচায়ব েচায়ক।

রগচালচাপ গচাে গ্ীষ্ম�ডেলীে অঞ্য়লর উশ্দ্দ। য়গচালচাপ িচায়ষ সচারচাশ্দন ধয়র সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। উপরুক্ত রসি রদওেচা আবশ্ি্ক।

রগচালচাপ সচাধচারণত হচালকচা ধরয়নর রবয়ল-য়দচাঁেচাি, য়দচাঁেচাি এবং িচারী ধরয়নর কচাদচা�চাশ্িয়ত িচাল জন্চাে। �চাশ্ির অম্ল-ক্চায়রর �চারিচা 
৬-৭.৫ PH হওেচা প্য়েচাজন। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

সচাধচারণত অগচাস্ট-নয়িম্বর �চাস রগচালচায়পর বীজ সংগ্য়হর উপরুক্ত স�ে। কচারণ ওই স�য়ের �য়ধ্ রগচালচায়পর বীজ পশ্রণত হে। 
বীজ রেয়ক নচাস্যচারীয়ত িচারচা নতশ্র কয়র রগচালচায়পর িচাষ করচা প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। 

নচাস্যচারীর রবড নতশ্র করচার স�ে �চাশ্ির সয়ঙ্গ ২০-২৫ রকশ্জ র�লচাশ্েেচান পচাউডচার িচাল কয়র শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হে। নচাস্যচারীয়ত িচারচাগুশ্ল 
১০ X ৪৫ রসশ্� দূরয়ত্ব ররচাপণ করয়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর স�ে রদখয়ত হে, কচািচা ডচায়লর নীয়ির অংিশ্ি ররন নীয়ির শ্দয়ক েচাকয়ব 
এবং উপয়ররশ্ি উপয়রর শ্দয়ক েচায়ক। অে্যচাৎ অয়ধ্যক অংি �চাশ্িয়ত ঢচাকচা েচাকচা উশ্িত। জুলচাই �চাস নচাগচাদ িচারচাগুশ্ল জশ্�য়ত ররচাপয়ণর 
উপরুক্ত হয়ে রচাে।

৩-৪ বচার িচাষ রদওেচা ও নজবসচার শ্�শ্শ্রত �ূল জশ্�য়ত ৫০ রসশ্� ব্চাসচায়ধ্যর এবং ৫০ রসশ্� গিীর আেতয়নর গত্য কচািয়ত হে। �ূল 
েশ্িয়ে পরচার জন্ ররচাপয়ণর গত্য ররন রয়েষ্ট বি হে। গত্যগুশ্লয়ক �চাশ্ি ও নজবসচায়রর শ্�শ্রণ শ্দয়ে িরচাি করয়ত হে। িচারচা ররচাপয়ণর 
পর তচায়ত অবি্ই জল শ্দয়ত হয়ব। দুশ্ি িচারচার �য়ধ্ ১-১.৫ শ্�িচার দূরত্ব বজচাে রচাখয়ত হে। 

পশ্রির্যচা –

রগচালচাপ িচায়ষর রক্য়রি জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর ২০-৩০ শ্দন পর রেয়ক বষ্যচার আসচার আয়গ পর্যন্ত শ্নেশ্�ত রসি রদওেচা উশ্িত। 

প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত রগচালচাপ িচায়ষ ৮-১০ িন নজবসচার প্য়েচাজন হে। গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ ১০০ : ৮০ : ৬০ রকশ্জ অনুপচায়ত 
নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস এবং পিচাশ্সেচায়�র শ্�শ্রণ (NPK) �চাশ্িয়ত প্য়েচাগ করয়ত হয়ব। বচাশ্ক অয়ধ্যক নচাইয়রেচায়জন জশ্�য়ত িচারচা 
ররচাপয়ণর পয়র প্য়েচাগ করয়ত হে। জয়ল গুয়ল ইউশ্রেচা রপ্ করয়ল রগচালচাপ িচায়ষ খুবই উপরুক্ত হে।

জশ্�য়ত িচারচা ররচাপয়ণর প্ে� অবস্চাে আগচােচা শ্নে্রিণ খুবই জরুশ্র। নয়িম্বর-জচানুেচাশ্র �চায়স ২-৩ বচার আগচােচা শ্নে্রিণ করচা উশ্িত। 
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বেয়র ৩-৪ বচার আগচােচা দ�ন করয়ল তচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর পয়ক্ সহচােক হে।

রগচালচাপ গচায়ে সচাধচারণত ব্চাকয়িশ্রেচা বচা েরিচাক আক্র�য়ণর কচারয়ণ Alternaria 
alterneta  নচা�ক পচাতচাশ্েদ্ ররচাগ রদখচা রচাে। উপসগ্য শ্হসচায়ব গচায়ের সয়তজ 
িচাব হচাশ্রয়ে রচাে এবং সচারচা গচায়ে রেচাপ রেচাপ দচাগ রদখচা রদে। আসয়ত 
আসয়ত গচায়ের শ্িসু্গুশ্ল �য়র রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

রগচালচাপ গচাে রেয়ক িুল কখনই দুপুয়র বচা শ্বয়কয়ল রতচালচা উশ্িত নে। িুল 
রতচালচার উপরুক্ত স�ে হল সূর্য ওঠচার শ্ঠক আয়গর �ুহূত্য। প্শ্ত রহক্টর জশ্� 
রেয়ক ২-৩ হচাজচার রকশ্জ রগচালচাপ িুল িসল শ্হসচায়ব পচাওেচা সম্ভব।

সচারচা পৃশ্েবীয়ত িুল শ্হসচায়ব রগচালচাপ সকয়লর কচায়ে অত্ন্ত শ্প্ে। িচালবচাসচা 
বচা রপ্য়�র রসরচা প্তীক লচাল রয়ঙর রগচালচাপ। এেচািচা সচাজসজ্চার কচায়জ িুল 
শ্হসচায়ব রগচালচায়পর রকচানও শ্বকল্প রনই। য়গচালচাপ িুল হচাঁপচাশ্ন, উচ্চ রক্তিচাপ, 
ডচােশ্রেচা, কচাশ্ি, জ্র, বদহজ�, অশ্নদ্চা, �চানশ্সক িচাপ এবং �ূরিনচালীর 
সংক্র�ণজশ্নত শ্িশ্কৎসচাে অত্ন্ত উপয়রচাগী। য়গচালচাপ িুল শ্বশ্িন্ন প্কচার 
প্সচাধনী প্স্তুশ্তয়ত ব্বহচার করচা হে।  এেচািচা �চাখন, শ্বশ্িন্ন প্কচার শ্সরচাপ, 
জ্চা� এবং �ধু নতশ্রয়ত রগচালচায়পর অবদচান অনস্ীকচার্য। 

রগচালচাপ গচায়ের �ূলগুশ্ল অয়্রির আলসচার, শ্রয়কি এবং ডচােশ্রেচা ররচায়গ আেুয়ব্যশ্দক ওষুধ শ্হসচায়ব ব্বহৃত হে। এই গচায়ের পচাতচা 
ক্ত শ্নরচা�য়ে এবং অশ্্যয়রচায়গর শ্িশ্কৎসচাে উপয়রচাগী। য়গচালচাপ জল নচানচা প্কচার রডসচাি্য, য়পস্ট্রী এবং রকক নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা 
হে।

৬ িচাগ জয়লর সয়ঙ্গ ১ িুল শ্�শ্শ্রত কয়র িুলগুশ্লয়ক হচাইয়ড্চা-শ্ডশ্স্টয়লিন কয়র রগচালচাপ রতল নতশ্র করচা হে। ৩-৪ হচাজচার রকশ্জ 
িুল রেয়ক ১ রকশ্জ সুগন্ী রগচালচাপ রতল পচাওেচা রচাে।  সুগন্ ও প্সচাধনী শ্িয়ল্প এই রতল ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হে।

শ্নেশ্্রিত বচাতচায়স সুগন্রুক্ত রগচালচাপ িুল শুষ্ আবহচাওেচাে সংরক্ণ করচা রচাে। তয়ব দীঘ্য স�ে ধয়র িুল সংরক্ণ করয়ল উৎপচাশ্দত 
রতয়লর পশ্র�চাণ কয়� রচাে। 

সচাধচারণ কৃষকরচা গরুর গচাশ্ি বচা রে্ররচাক্টর ব্বহচার কয়র উৎপচাশ্দত রগচালচাপ শ্নকিবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচার ব্বস্চা কয়রন। রত্নসহকচায়র 
সশ্ঠকিচায়ব প্চাশ্কং কয়র লশ্র বচা রেচায়ক কয়র দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে। 

জচাত পশ্রশ্িশ্ত – 

রগচালচাপ িুলয়ক অয়নকগুশ্ল রশ্রণীয়ত িচাগ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব উয়লেখয়রচাগ্ িচারশ্ি রশ্রণী হল, হচাইশ্ব্রড শ্ি (Hybrid Teas) 
অন্তিূ্যক্ত রশ্রণীর জচাত হল শ্ক্র�িন র্চাশ্র, পচাপচা-�চাইল্চাডে, শ্িপিপ ইত্চাশ্দ। য়্চাশ্রবচান্চা (Floribunda) রশ্রণীর জচাতগুশ্ল হল 
হচাশ্ন�ুন, সচানশ্সল্, শ্িপিপ ইত্চাশ্দ। পশ্লয়েন্চা (Polyantha) রশ্রণীর কয়েকশ্ি জচাত হল জজ্য এলগচার, ক্চাশ্�ও, আইশ্ডেচাল ইত্চাশ্দ  
এবং শ্�শ্নয়েিচার (Miniature) রশ্রণীর অন্তগ্যত জচাতগুশ্ল হল ররচাশ্জনচা, য়গচায়ল্ন, ইেচায়লচা ডল ইত্চাশ্দ।

তে্সূরি - http://bn.vikaspedia.in, http://www.infokosh.gov.bd, http://info.totthoapa.gov.bd, agrobangla
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রজনীগন্চা
পশ্রিে –

রজনীগন্চা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Polianthes tuberosa, এশ্ি 
Asparagaceae রগচায়রির বহুবষ্যজীবী তৃণ জচাতীে উশ্দ্দ। 

রজনীগন্চা �ূলত র�শ্সিকচান িুল। িচারয়ত এই িুল প্ধচানত ব্চাঙ্গচালুরু, 
�চাইয়সচার এবং রদরচাদুয়ন পচাওেচা রচাে।

রজনীগন্চা নচা�শ্ি ল্চাশ্িন নচা� শ্িউয়বয়রচাসচা িব্ রেয়ক উদু্ত হয়েয়ে। 
শ্হশ্ন্য়ত এই িুলশ্ি রজনীগন্চা নচায়� পশ্রশ্িত। রচার অে্য রচায়তর রচাশ্ন। 
আবচার রজনীগন্চার অে্য হল, রচায়তর-সুগন্ (রজনী=রচাত; গন্চা=সুবচাস)। 
রজনীগন্চা িুলশ্ির রপৌরচাশ্ণক গুরুত্ব রয়েয়ে।

পশ্রণত অবস্চাে রজনীগন্চা গচায়ের উচ্চতচা ৪০-৭৫ রসশ্� পর্যন্ত হয়ত 
পচায়র। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল ি্চাকচায়ি সবুজ, দীঘ্য, সরু ও ঘন প্কৃশ্তর 
হে। শ্নয়ির শ্দয়কর পচাতচাগুশ্ল ৩০-৪০ রসশ্� লম্বচা ও ১.২-১.৫ রসশ্� 

িওিচা হে। য়গচািচার শ্দয়কর পচাতচাগুশ্ল অয়নক স�ে লচালয়ি ধরয়নর হে। িুলগগুশ্ল সচাদচা রয়ঙর হে। বৃয়ন্তর দু’শ্দয়ক িুলগুশ্ল রজচািচাে 
রজচািচাে েচায়ক এবং ৩-৬ রসশ্� লম্বচা হে। িুয়লর পুষ্পদডেশ্ি দল�ডেয়লর উপরয়রর অংয়ি রুক্ত েচায়ক। বীজগুশ্ল ি্চাপিচা প্কৃশ্তর 
হে।

রজনীগন্চা প্ধচানত উষ্ণ আবহচাওেচা রুক্ত অঞ্য়লর উশ্দ্দ। রশ্দও হচালকচা কুেচািচা সহ্ করয়ত পচায়র এই গচাে। ঠচাডেচা অঞ্য়ল কন্গুশ্ল 
পচায়রির �য়ধ্ পশ্রণত হয়ত পচায়র। তচাই িীতকচায়ল আচ্ছচাদয়নর শ্নয়ি এই গচাে বৃশ্দ্ধ রপয়ত পচায়র। রজনীগন্চা গচায়ের িচাল বৃশ্দ্ধর জন্ 
২০-৩০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপ�চারিচার প্য়েচাজন হে।

সব ধরয়নর �চাশ্িয়তই রজনীগন্চা িচাষ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব রদচােচাঁি এবং রবয়ল-য়দচাঁেচাি �চাশ্ি রজনীগন্চা িচায়ষর জন্ উপরুক্ত। 
�চাশ্ির অম্লতচা ও ক্চারীে �চারিচা ৬-৭ PH হওেচা প্য়েচাজন। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

�ূলত কন্ রেয়কই রজনীগন্চা গচায়ের িচাষ করচা হয়ে েচায়ক। এজন্ প্েয়� রত্নসহকচায়র সুস্ ও উপরুক্ত আকচায়রর কন্ শ্নব্যচািন 
করয়ত হে। য়বশ্ি উৎপচাদয়নর জন্ বচােচাই করচা কন্গুশ্লর নদঘ্য্ ২ রসশ্� বচা তচার রবশ্ি হয়ল িচাল হে। 

কন্গুশ্ল ররচাপয়ণর আয়গ গ্ীয়ষ্মর স�ে িচাষ শ্দয়ে জশ্�শ্ি প্স্তুত কয়র শ্নয়ত হে। জশ্�য়ত রিষবচার িচাষ রদওেচার স�ে �চাশ্ির সয়ঙ্গ 
নজবসচার শ্�শ্িয়ে শ্দয়ত হে। 

এরপর এশ্প্ল-জুন �চায়স কন্গুশ্লয়ক ওই জশ্�য়ত ররচাপণ করয়ত হে। কন্গুশ্লয়ক �চাশ্ির ৪-৮ রসশ্� গিীয়র লচাগচায়ত হে। নজর 
রচাখয়ত হে, দুশ্ির কয়ন্র �য়ধ্ ররন ১০-২০ রসশ্� দূরত্ব বজচাে েচায়ক। 

পশ্রির্যচা –

রজনীগন্চা গচাে অশ্তশ্রক্ত জল সহ্ করয়ত পচায়র নচা। কন্গুশ্ল ররচাপয়ণর আয়গ জশ্�য়ত িচাল কয়র রসি শ্দয়ত হে। রতক্ণ নচা নতুন 
রকচানও বৃশ্দ্ধ পশ্রলশ্ক্ত হয়চ্ছ ততক্ণ পুনরচাে রসয়ির প্য়েচাজন হে নচা। এরপর গচােশ্ি রখন ধীয়র ধীয়র বৃশ্দ্ধ রপয়ত েচায়ক এবং 
কুশ্ি আসয়ত শুরু কয়র তখন শ্নেশ্�ত জলয়সি শ্দয়ত হে। তয়ব কুশ্িগুশ্ল রখন সুপ্ত অবস্চাে েচায়ক তখন রকচানও রসয়ির প্য়েচাজন 
হে নচা।

কন্ ররচাপয়ণর আয়গ প্শ্ত রহক্টর জশ্�য়ত ২৫ িন নজবসচার প্য়েচাগ করয়ত হে। গচায়ের উপরুক্ত বৃশ্দ্ধর জন্ ১০০ : ৫০ : ৫০

রকশ্জ শ্হসচায়ব নচাইয়রেচায়জন, িসিরচাস ও পিচাশ্সেচা� (NPK) ব্বহচার করয়ত হে। জশ্�য়ত কন্গুশ্ল ররচাপয়ণর স�ে অয়ধ্যক নচাইয়রেচায়জন 
ও সমূ্পণ্য পশ্র�চাণ িসিরচাস এবং পিচাশ্সেচা� শ্�শ্িয়ে প্য়েচাগ করয়ত হে। বচাশ্ক অয়ধ্যক পশ্র�চাণ নচাইয়রেচায়জন ররচাপয়ণর ৪৫ শ্দন 
পর জশ্�য়ত শ্দয়ত হয়ব। 

জশ্�য়ত কন্ ররচাপয়ণর প্ে� পর্যচায়ে একবচার আগচােচা দ�ন করচা প্য়েচাজন। তয়ব শ্নেশ্�তিচায়ব এই পশ্রির্যচা িচাশ্লয়ে ররয়ত হে।  
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ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

কন্গুশ্ল জশ্�য়ত ররচাপয়ণর ৩-৩১/২ �চাস পয়র অে্যচাৎ গ্ীষ্মকচায়ল রজনীগন্চা 
িুল িুিয়ত শুরু কয়র। দয়ডের উপয়রর শ্দয়কর পূণ্য প্সু্শ্িত িুলগুশ্ল 
গচাে রেয়ক সংগ্হ করয়ত হে। িুল সচাধচারণত খুব সকচায়লর শ্দয়ক বচা 
সন্্চাে কচািচা উশ্িত। 

প্শ্ত রহক্টর জশ্� রেয়ক প্চাে ৮ হচাজচার রকশ্জ িুল পচাওেচা রচাে। 

গচাে রেয়ক রপয়ি এই িুল ব্বহচার করচা হয়ে েচায়ক।  উপহচার শ্হসচায়ব 
শ্কংবচা িুলদচাশ্নয়ত ররয়খ গৃহসজ্চার কচায়জ রজনীগন্চার রকচানও শ্বকল্প 
রনই। এই িুয়লর অসচাধচারণ তচাজচা সুবচায়সর কচারয়ণ শ্বশ্িন্ন ধ�্যীে ও শ্ববচাহ 
অনুষ্চায়নর �চালচা নতশ্রয়ত, অন্চান্ শ্বশ্িন্ন সচা�চাশ্জক অনুষ্চায়ন ব্বহৃত হে।

এেচািচা রজনীগন্চা িুয়লর পচাতন ঘশ্িয়ে এর রেয়ক রতল শ্নষ্চািন করচা 
হে। এই রতয়ল উপচাদচান শ্হসচায়ব Methylbenzoate, Methyl 
anthranilate, Butyric acid, Phenyl acetic acid, Methyl 
salicylate, Engenol, Nerol farnesol এবং Methyl vanillin 
েচায়ক। 

রজনীগন্চা রেয়ক শ্নষ্চাশ্িত রতল প্সচাধনী ও সুগন্ী নতশ্রয়ত অপশ্রহচার্য। 
এেচািচা পচান �িলচা নতশ্রয়তও এই রতল ব্বহৃত হে। এই রতল শ্বশ্িন্ন আেুয়ব্যশ্দক ওষুধ, শ্�ষ্টচান্ন, পচানীে, দচাঁয়তর �চাজন এবং �ুখ 
রধচােচার তরল প্শ্তয়ষধক নতশ্রয়ত ব্বহচার করচা হে। 

রজনীগন্চা গচায়ের কন্ গয়নচাশ্রেচা ররচায়গর ওষুধ নতশ্রর কচায়জ ব্বহৃত হে। শুষ্ আবহচাওেচার স্ল্প বচােুপ্বচাহ রুক্ত জচােগচাে এই 
িুলয়ক সংরক্ণ কয়র রচাখচা সম্ভব। 

উৎপচাশ্দত িুল সচাধচারণ কৃষকরচা গরুর গচাশ্ি বচা রে¨চাক্টর ব্বহচার কয়র শ্নকিবত্যী বচাজচায়র পচাঠচান। এরপর লশ্র বচা রেচায়ক কয়র ওইিুল 
দূরবত্যী বচাজচায়র পচাঠচায়নচা হে।

তে্সূরি - http://www.plantsrescue.com
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পদ্ম
পশ্রিে –

শ্বজ্চানসম্ত নচা�, য়গচারি গচায়ের ধরণ পদ্ম একশ্ি অশ্ত পশ্রশ্িত উশ্দ্দ। 
িচারতীে পয়দ্মর শ্বজ্চানসম্ত নচা� Nelumbo nucifera, এশ্ি 
Nymphaceae রগচায়রির শ্বরুৎ রশ্রণীর একশ্ি সুন্র জলজ উশ্দ্দ।

গচায়ের পচাতচাগুশ্ল গচাঢ় সবুজ রয়ঙর হে এবং জয়লর উপয়র পচাতচাগুশ্ল 
রিয়স েচায়ক। য়গচালচাপী রয়ঙর িুলশ্ি সচাধচারণত জয়লর উপর কয়েক 
রসশ্� উচ্চতচাে একশ্ি সরু রবচাঁিচার উপয়র পচাওেচা রচাে।

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

বীজ রেয়ক িচারতীে পদ্ম কৃশ্রি� প্সচারণ ঘিচায়ত িচাইয়ল বচাইয়রর িক্ত 
আবরণশ্ি অবি্ই শ্িশ্রষ কচাগজ শ্দয়ে (বচা বচাশ্লয়ত ঘয়ষ) ঘয়ষ সচা�চান্ 
তুয়ল রিলয়ত হয়ব। এরিয়ল বীয়জর অঙু্কয়রচাদ্গ� সহয়জ হয়ত পচায়র। 
বীয়জর জয়লর প্য়বিও সহজ হে। িক্ত আবরণশ্ি রশ্দ অক্ত েচায়ক 

তচাহয়ল বীজগুশ্ল কয়েকয়িচা বের পর্যন্তও শ্িয়ক েচাকয়ত পচায়র। জয়ল রচাখচার পর বীজগুশ্ল অঙু্কশ্রত হয়ে পচাতচা গজচায়ত কয়েক বের 
স�ে লচাগয়ত পচায়র। বীজশ্িয়ক জয়ল রিলয়লই রবচাঝচা রচাে তচা আর ঘষয়ত হয়ব শ্কনচা। জয়ল রিলচার ২৪ ঘন্টচার �য়ধ্ রশ্দ বীজশ্ির 
আকৃশ্ত শ্বেগুণ হে, তয়ব বুঝয়ত হয়ব বীজশ্িয়ক আর ঘষচার প্য়েচাজন রনই। আর রশ্দ তচা নচা হে, তয়ব বীজশ্ির আরও শ্কেুিচা অংি 
ঘয়ষ তুয়ল শ্দয়ে জয়ল রিলয়ত হে। 

রর জলচািয়ে পয়দ্মর িচাষ করচা হয়ব রসই জয়লর আদি্য তচাপ�চারিচা ২৭-২৮ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস। এই তচাপ�চারিচাে বীয়জ তচািচাতচাশ্ি 
অঙু্কয়রচাদ্গ� হে। রশ্দও �চারি ২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচাস তচাপচা�রিচা বীয়জর আকৃশ্ত শ্বেগুন করয়ত পচায়র। 

পচাতচা রবর হওেচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ পুয়রচা িচারচাগচােশ্িয়ক কচাদচা�চাশ্ি বচা কৃশ্রি� জলচাধচায়রর কচাঁকুয়ি ধচারয়কর রগচািচাে বুনয়ত হয়ব (কৃশ্রি� 
জলচাধচার বচা পুকুর)। �চােিশ্ত্য জলচাধচায়রও িচারতীে পদ্ম সহয়জ বচািয়ত পচায়র।

ধীয়র ধীয়র গচােশ্ি পশ্রণত হয়ে উঠয়ল জলচাধচায়র আরও রবশ্ি জচােগচার প্য়েচাজন হে। তখন িীতকচালীন উদ্চায়নর রকচানও পুকুর, 
গ্ীন হচাউস বচা ঠচাডেচা রেয়ক দুরবত্যী অন্ জচােগচায়ত ররচাপণ করয়ত হয়ব। িচারতীে জলপয়দ্মর বৃশ্দ্ধর জন্ আদি্য তচাপ�চারিচা হল ২০-৩৫ 
রসলশ্সেচাস।

পশ্রির্যচা –

রকচানও স�স্চা েচািচাই সচাধচারণত পদ্ম গচাে রবঁয়ি েচায়ক। গ্ীষ্মকচায়ল িচারতীে পয়দ্মর গচােশ্িয়ক বচাইয়রর পুকুয়র স্চানচান্তর করচা ররয়ত 
পচায়র। শ্কন্তু িীতকচায়ল রিতয়র রচাখচাই উশ্িত। খুব খচারচাপ হয়ল, এশ্ি রকচানও আদ্্য ঘয়রর রিতর িীতশ্নদ্চাে েচাকয়ত পচায়র। রচা সুগশ্ন্ 
জলপদ্ম কয়র েচায়ক।

পলেশ্বত বীজগুশ্লয়ক কচাদচার বচা কৃশ্রি� কচাঁকুয়ি জলচাধচায়র স্চাপন কয়র শ্কংবচা িুয়লর িয়ব ররয়খ পয়র ওই িবশ্িয়ক রকচানও কনশ্ক্রয়ির 
িচায়ব স্চাপন করচা ররয়ত পচায়র। িচাল িলচািয়লর জন্ কংশ্ক্রয়ির িচাবশ্িয়ক জল শ্দয়ে পশ্রপূণ্য রচাখয়ত হে।

কংশ্ক্রয়ির িচাব ব্বহচার করয়ল িীতকচালীন উদ্চান বচা কয়ক্ রচাখচা সহজ হে। এই িচারতীে পদ্ম সুর্যচায়লচাক ও তচাপ সহ্ করয়ত পচায়র। 
তচাই পরবত্যী স�য়ে িচাবশ্িয়ক জচানলচার (রবলকশ্নর জচানলচা হয়ল িচাল) কচায়ে রচাখয়ত পচারয়ল িচাল হে। গ্ীষ্মকচায়ল রবলকশ্নর বচা 
উদ্চায়নর দশ্ক্ণ শ্দয়ক িচাবশ্ি রচাখচা রচাে। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব – 

পদ্ম িুলয়ক পশ্বরি বয়ল ধরচা হে এবং রবৌদ্ধয়দর শ্বশ্িন্ন ধ�্যীে অনুষ্চায়ন এই িুল লচায়গ। প্চাে রগচািচা পদ্ম গচােশ্ি �চানুয়ষর নচানচান 
প্য়েচাজয়ন ব্বহৃত হে। দশ্ক্ণ এশ্িেচার শ্বশ্িন্ন অঞ্য়ল পয়দ্মর বীজ ও �ূল (অনুিূশ্�ক কচাডে) রচান্নচাে ব্বহৃত হে। িচারতীে পদ্ম 
একশ্ি জলচািূশ্�র উশ্দ্দ। এই গচােয়কও সুগশ্ন্ জলপয়দ্মর �য়তচাই িচাষ করচা রচাে। অন্চান্ পশ্রয়বয়িও এই গচাে জন্চায়নচা রত�ন 
কশ্ঠন নে। 

তে্সূরি -  http://www.victoria-adventure.org/…om_seed.html
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জবচা
পশ্রিে –

জবচা গচায়ের শ্বজ্চানসম্ত নচা� Hibiscus rosa-sinensis, এশ্ি 
Malvaceae রগচায়রির একশ্ি গুল্ম রশ্রণীর িুল গচাে।

জবচা গচাে �ূলত উষ্ণ ক্রচান্তীে জলবচােু অঞ্য়লর উশ্দ্দ। গচােশ্ির 
আশ্দ জন্স্চান পূব্য এশ্িেচা। িচারত সহ পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ির 
নচানচা ধরয়নর জবচা গচাে রদখয়ত পচাওেচা রচাে।

১৭৫৩ সচায়ল Carl Linnaeus জবচা িুয়লর শ্বজ্চানসম্ত নচা�শ্ি 
রদন। ল্চাশ্িন িব্ rosa-sinensis-এর আক্শ্রক অে্য হল Rose 
of China, ইংয়রশ্জয়ত এই িুলশ্ি China rose, Chinese 
hibiscus বচা  Hawaiian hibiscus নচায়� পশ্রশ্িত। শ্হশ্ন্য়ত 
এই িুলয়ক গুরহচাল বচা জচাপচাপুষ্প, �চারচাঠীয়ত জচায়সচােচান্, 
গুজরচাঠীয়ত জচাসুদ, য়তয়লগুয়ত �চান্চারচা, তচাশ্�য়ল কম্বচারুশ্তি, 
ওশ্িেচায়ত �চান্চারচা এবং বচাংলচাে জবচা বয়ল। 

গচােশ্ি গুল্ম হয়লও জবচা সচাধচারণত রঝচাপ জচাতীে শ্িরহশ্রৎ উশ্দ্দ। জবচা �ূলত �চাঝচাশ্র উচ্চতচার গচাে। লম্বচাে ২.৫-৫ শ্�িচার (৮-১৬ 
িুি) হে। িওিচাে ১.৫-৩ শ্�িচার ( ৫-১০ িুি) হে। গচায়ের পচাতচাগুশ্ল গচাঢ় সবুজ বয়ণ্যর ও িকিয়ক হে। লচাল রয়ঙর িুলগুশ্লয়ত 
৫শ্ি পচাপশ্ি েচায়ক। লচাল েচািচাও হলুদ, সচাদচা, য়গচালচাশ্প ইত্চাশ্দ শ্বশ্িন্ন রয়ঙর জবচা িুল রদখচা রচাে। িুয়লর �চাঝখচায়ন লচাল রয়ঙর 
ক�লচা �চােচারুক্ত পরচাগধচানীশ্ি েচায়ক। 

জবচা গচায়ের জন্ বেয়র ৪-৮ �চাস রচায়তর তচাপ�চারিচা কখনই ররন ২০ শ্ডগ্ী রসলশ্সেচায়সর নীয়ি নচা হে।  রচায়ত অপশ্রণত িুল নচা 
আয়স তচারজন্ প্ে� ৫ �চাস শ্দয়ন ১২-১৩ ঘণ্টচা সূয়র্যর আয়লচার প্য়েচাজন হে। তদশ্নক ৫-১০ রসশ্� বৃশ্ষ্টপচাত জবচা গচায়ের বৃশ্দ্ধর 
প্ে� ৪ �চায়স খুব জরুশ্র। 

বচাশ্লরুক্ত হচালকচা �চাশ্ি জবচা গচায়ের পয়ক্ অনুকূল। তজব পদচাে্য স�ৃদ্ধ �চাশ্িয়ত িচাষ কয়র িচাষীরচা অয়নক িুল রপয়ত পচায়রন। জশ্�র 
জল শ্নকচািী ব্বস্চা খুব িচাল হয়ত হে। কচারণ জবচা গচাে জ�চা জল সহ্ করয়ত পচায়র নচা। স্চািচাশ্বক বচা সচা�চান্ অম্ল �চাশ্িয়ত এই 
গচাে জন্চায়ত পচায়র। তয়ব �চাশ্ির PH ৫.৫-৬.৫ হয়ল তচা জবচা গচায়ের পয়ক্ সবয়িয়ে িচাল হে। �চাশ্িয়ত অনুখচায়দ্র রকচানও ঘচািশ্ত 
েচাকয়ল তচা অবি্ই পূরণ কয়র রনওেচা জরুশ্র। 

কৃশ্রি� পদ্ধশ্তয়ত প্সচারণ –

জবচা িচায়ষর রকচানও শ্নশ্দ্যষ্ট স�ে রনই। রেচারে রসি ও পর্যচাপ্ত সূয়র্যর আয়লচা রপয়ল সচারচা বের ধয়রই এই গচাে হয়ত পচায়র।

বীজ রেয়ক বচা কচাশ্িং কয়র, দু’িচায়ব জবচা গচায়ের প্সচারণ ঘিচায়নচা সম্ভব। গচায়ের উপয়রর শ্দক রেয়ক এক রজচািচা পচাতচারুক্ত ৫-৬ 
ইশ্ঞ্ লম্বচা অপশ্রণত ডচাল শ্নয়ত হে। �ূয়লর িচাল গঠয়নর জন্ কচাশ্িংশ্ির শ্নয়ির অংি তরল সচায়র শ্িশ্জয়ে শ্নয়ত হে। এরপর ওই 
ডচালশ্িয়ক িচাল শ্নকচািীরুক্ত প্লচাশ্স্টক ব্চায়গ অেবচা িয়ব বচা পচায়রি ররচাপণ কয়র আংশ্িক েচােচারুক্ত জচােগচাে ররয়খ শ্দয়ত হে। ৮-১০ 
সপ্তচায়হর কচাশ্িংগুশ্লর �ূল নতশ্র হয়ে রচাে।

বীয়জর বেচারচা প্সচারয়ণর রক্য়রি বীজগুশ্লয়ক েুশ্র শ্দয়ে িচাল কয়র ঘয়ষ প্েয়� এক রচাত জয়ল শ্িশ্জয়ে রচাখয়ত হে। তচারপর তচা শ্নশ্দ্যষ্ট 
জশ্�য়ত অেবচা িয়ব বচা পচায়রি ররচাপণ করয়ত হে। 

নচাস্যচারী রেয়ক জবচা গচায়ে িচারচা রকনচার রক্য়রি লক্্ রচাখয়ত হে গচােশ্িয়ত ররন রকচানও রক� ররচাগ নচা েচায়ক এবং অয়নক নতুন কঁুশ্ি 
ও সুস্ পচাতচা েচায়ক। 

পশ্রির্যচা –

জবচা গচায়ে রসি রদওেচা নচা রদওেচা শ্নি্যর কয়র �চাশ্ির িশ্ররি ও �রসুয়�র উপর। তয়ব গর� ও শুষ্ আবহচাওেচাে প্শ্তশ্দন রসয়ির 
প্য়েচাজন হে। রখন গচায়ের উপয়রর পচাতচা হলুদ হয়ে �চাশ্িয়ত পিয়ত েচায়ক তখন বুঝয়ত হয়ব গচােশ্ি পর্যচাপ্ত জল পচায়চ্ছ নচা। বষ্যচার 
স�ে রখেচাল রচাখয়ত হে জশ্�য়ত ররন জল নচা দচাঁিচাে। 

িুল িচাল কয়র রিচািচার জন্ জবচা গচায়ের প্িুর পুশ্ষ্টর প্য়েচাজন হে। গ্ীয়ষ্মর স�ে উচ্চ ক্�তচা সম্পন্ন পিচাশ্সেচা�রুক্ত সচার প্য়েচাগ 
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করয়ত হে। তরল কয়র বচা �চাশ্িয়ত সরচাসশ্র এই সচার সপ্তচায়হ 
একবচার বচা �চায়স একবচার, এই শ্িশ্তিয়ত রদওেচা ররয়ত পচায়র।  
�চাশ্ির পুশ্ষ্ট ধয়র রচাখয়ত জইসচার (FYM) বচা ক� িসিরচাস রুক্ত 
সচার প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। তয়ব িীতকচায়ল এই গচায়ে রকচানও 
সচার প্য়েচায়গর দরকচার পয়ি নচা। 

অগচাস্ট-অয়ক্টচাবর �চায়স জবচা গচায়ের ডচাল েচাঁিচার আদি্য স�ে। 
ডচালপচালচা ও কুশ্ির বৃশ্দ্ধ শ্নশ্চিত করয়ত এই ব্বস্চা খুব জরুশ্র। 
গচায়ের আকৃশ্ত শ্ঠক রচাখয়ত দুব্যল ও পচায়ির শ্দয়ক রবয়ি রচাওেচা 
ডচালগুশ্ল অবি্ই রকয়ত শ্দয়ত হে। তয়ব উপয়রর শ্দয়ক উঠয়ে 
এ�ন ৩-৪শ্ি রসচাজচা ডচাল ররয়খ রদওেচা প্য়েচাজন।

জবচা িচায়ষ সচাধচারণত Spider mites, Mealy bugs, Aphids, 
Stem and root rot ররচাগয়পচাকচার আক্র�ণ লক্্ করচা রচাে। 
এয়ক্য়রি ঈষৎ উষ্ণ গর� জল শ্দয়ে সপ্তচায়হ একশ্দন গচােশ্ি ধুয়ে 
শ্দয়ল উপকচার পচাওেচা ররয়ত পচায়র। পচািচাপচাশ্ি গচায়ের নীয়ির 
শ্দয়কর পচাতচাগুশ্ল পশ্রষ্চার কয়র রদওেচা প্য়েচাজন। root rot য়রচাগ প্শ্তহত করয়ত গচায়ে অশ্তশ্রক্ত জল রদওেচা রেয়ক শ্বরত েচাকয়ত 
হয়ব। তয়ব �চাশ্ির আদ্্যতচাও বজচাে রচাখয়ত হে। পশ্রশ্স্শ্ত খুব খচারচাপ হয়ে রগয়ল স্চানীে িুল পচালন দিতয়রর পরচা�ি্য শ্নয়ে 
রচাসচােশ্নক কীিনচািক প্য়েচাগ করচা ররয়ত পচায়র। 

ব্বহচার ও অে্যতনশ্তক গুরুত্ব –

জবচা গচাে রেয়ক িুল রতচালচার স�ে প্ধচানত গচায়ের জচায়তর উপর শ্নি্যর কয়র। তয়ব সব কঁুশ্ি িুয়ি রগয়ল হচাত শ্দয়ে িুল সংগ্হ 
করয়ত হে।

িলনও রবি শ্কেু শ্বষয়ের উপর শ্নি্যর কয়র। য়র�ন ররচাগ প্শ্তয়রচায়ধর ব্বস্চাস্রূপ জল বচা সচার প্য়েচাগ ইত্চাশ্দ। 

প্চাশ্সশ্িক আইল্চায়ডে জবচা িুল স্চালচায়ড খচাওেচার িল রয়েয়ে। িুয়লর রয়ত্ন এই িুল ব্বহচার করচা হে। িচারয়তর রকচােচাও রকচােচাও 
এই িুল জুয়তচা পচাশ্লয়ির কচায়জও ব্বহৃত হে। অম্ল-ক্চায়রর �চারিচা শ্নণ্যে করয়ত জবচা িুল ব্বহচার করচা রচাে। 

পুয়জচা-অি্যনচাে লচাল জবচা িুল ব্চাপকিচায়ব ব্বহৃত হয়ে েচায়ক। ইয়ন্চায়নশ্িেচাে এই িুলয়ক রকম্বচাং রসপচািু বয়ল। রচার অে্য Shoe 
flower, অয়নক রদয়ি শুকয়নচা িুল রেয়ক পচানীে নতশ্র করচা হে, সচাধচারণত রচায়ক এক ধরয়নর িচা শ্হসচায়ব অয়নয়ক গণ্ কয়রন। 

রশ্দ ব্চাপক আকচায়র জবচা িুয়লর িচাষ করচা হে তয়ব কচাঁিচা�চাল শ্বশ্ক্রর জন্ রিষজ বচা আেুয়ব্যশ্দক ওষুধ প্স্তুতকচারক সংস্চার সয়ঙ্গ 
ররচাগচায়রচাগ করয়ল বচাশ্ণশ্জ্কিচায়ব লচাি হয়ত পচায়র। এেচািচা নদনশ্ন্ন িচাশ্হদচার কেচা �চােচাে ররয়খ স্চানীে বচাজচায়র সব স�ে এই িুল 
সরবরচাহ করচা ররয়ত পচায়র।

জচাত পশ্রশ্িশ্ত –

শুধু িচারত নে, পৃশ্েবীর শ্বশ্িন্ন রদয়ি এই জবচা বচা Hibiscus গয়ণর অয়নক জচায়তর ও অয়নক বয়ণ্যর উয়লেখ পচাওেচা রচাে। জলবচােু, 
�চাশ্ি ইত্চাশ্দ শ্বিচার কয়র শ্নশ্দ্যষ্ট এলচাকচাে িচায়ষর জন্ সশ্ঠক জচাতশ্ি রবয়ে শ্নয়ত হে।

তে্সূরি -  www.agrifarming.in, wikipedia 
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রকচােচাে কী গচাে লচাগচায়বন
সশ্ঠক জচােগচাে সশ্ঠক প্জচাশ্তর িচারচা ররচাপণ বনচােয়নর অন্ত� পূব্যিত্য। স্চান ও গচায়ের নবশ্িষ্ট্ শ্বিচায়র বচাংলচায়দয়ির শ্বশ্িন্ন স্চায়ন 
ররচাপণ উপয়রচাগী বনজ গচায়ের নচা� শ্নয়ম্ন রদওেচা হল - 

পচাহচািী বন িূশ্�য়ত ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

 y পচাহচায়ির উপশ্রিচাগ - গজ্যন, গচা�চার, িম্পচা, শ্িকরচাশ্ি, শ্সশ্িি, য়তলসুর, উশ্িআ�, আ�লকী, পচাইন্চায়গচালচা/লুকলুশ্ক,  
 কনক, ধচার�চারচা, শ্িলিচাশ্দ, গুিগুশ্িেচা, ঝচাউ, আকচাি�শ্ন ইত্চাশ্দ। 

 y �ধ্ঢচাল রেয়ক পচাদয়দি পর্যন্ত - গজ্যন, গচা�চার, কচালচাকিই, িচাপচাশ্লি, য়�হগশ্ন, শ্িলকিই, য়সগুন, য়তলসুর, িম্পচা,  
 শ্সশ্িি, শ্ি�ূল, েচাশ্তেচান, জচারুল রততঁুল, ঝচাউ, ঢচাশ্কজচা�, শ্পতরচাজ, কচাই্লিচাশ্দ, তুন, বি, বকুল, য়ততুেচাকিই,  
 য়লচাহচা কচাঠ,  শ্িকরচাশ্ি, বইলচা�, িচাশ্ল, বচান্রয়হচালচা, য়তজবহল, বচাজনচা, গুিগুশ্িেচা, উদচাল, িচাল�ুগরচা, কন্চারী, পদুকচা,  
 িনু্ল, নচাশ্রয়কলী, কচা�য়দব, রক্তন, বনচাক, ধচার�চারচা, হচারয়গচাজচা, �ুজ, রচাতচা, উশ্িআ�, রচাবচার, কচাঁঠচাল, য়লবু, য়বল,  
 য়পেচারচা, বতি্যচা, কচাউ, গচাব, কচালজচা�, হশ্রতকী, আ�লকী, বয়হরচা, ওলিকম্বল, অজু্যন, বচাঁি, য়বত ইত্চাশ্দ। 

 y পচাহচািী এলচাকচার শ্নিু িূশ্� (ররখচায়ন বেয়রর রকচানও নচা রকচানও স�ে জল েচায়ক নচা) - জচারুল, কদ�, পুশ্তজচা�,  
 য়ডপচা�চাজ, কচালজচা�, শ্পিচালী, ডু�ুর, শ্ি�ূল, িচাকুেচাকিই, কচালচাকিই, বচান্রয়হচালচা, �চান্চার, শ্হজল, বি, অশ্থি, শ্জগচা,  
 কচাঞ্ন, বচাশ্রেচালচা বচাঁি, য়বত ইত্চাশ্দ। 

রচাস্তচা ও সিয়কর ধচায়র ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে 

 y সিক ও �হচাসিক - ররইনশ্রে, রচাজকিই, শ্িলকিই,কিই, কচালচাকিই, শ্িশু, য়�হগশ্ন, অজু্যন, য়দবদচারু, ঝচাউ,   
 শ্িকরচাশ্ি, য়তলসুর, রকুল, পলচাি, কৃষ্ণিূিচা, য়সচানচালু, শ্ন�, য়লচাহচাকচাঠ, আকচাি�শ্ণ, ইউক্চাশ্লপিচাস, ইত্চাশ্দ। জল উয়ঠ  
 বচা জল জয়� েচায়ক এরূপ জচােগচাে জচারুল, কদ�, শ্হজল, জচা�, �চান্চার ইত্চাশ্দ।  

 y শ্িডচার ররচাড - শ্িশু, শ্ন�, য়দবদচারু, িম্পচা, ইশ্পল-ইশ্পল, শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা, তুন, জচা�, জচামু্বরচা, বচাবলচা, খয়ের, বকিুল,  
 শ্সনু্রী, অিহর, বগচায়�ডুলচা, তচাল, য়খজুর, ইউক্চাশ্লপিচাস ইত্চাশ্দ। 

 y শ্সশ্ি ররচাড - রদবদচারু, য়�হগশ্ন, শ্ন�, িম্পচা, নচায়গশ্র, কৃষ্ণিূিচা, পলচাি, য়সচানচালু, বিল-পচা�, ঝচাউ ইত্চাশ্দ। 

 y শ্সশ্ি আইল্চাডে - উইশ্পং রদবদচারু, বিল-পচা�, বিল-ব্রচাি, এশ্রকচা-পচা�, কচাশ্�শ্ন, য়িরী, জচারুল, নচায়গশ্র, শ্সনু্রী, জবচা,  
 গন্রচাজ, বচাগচান শ্বলচাস, য়�চায়সডেচা, েুজচা, আয়িচাক, রচাধচািূিচা ইত্চাশ্দ। 

 y ররল লচাইন - তচাল, য়খজুর, বচাবলচা, খয়ের, বকিুল, শ্সনু্রী, য়বলচা, রচাজকিই ইত্চাশ্দ। জল জয়� এরূপ জচােগচাে  
 জচারুল, শ্হজল, কদ�, জচা�, �চান্চার ইত্চাশ্দ। 

 y বচাঁয়ধর ধচার - তচাল, য়খজুর, বচাবলচা, তখইেচা বচাবলচা, পুশ্নেচাল, নচাশ্রয়কল, ঝচাউ, বচাঁি, জচারুল, �চান্চার, জচা�, কদ� ইত্চাশ্দ। 

শ্বল এলচাকচাে (ররখচায়ন বেয়র ২-৩ �চাস জল জয়� েচায়ক) য়রচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

শ্হজল, করি, শ্বেচাস, শ্পিচালী, জচারুল, �চান্চার, বরুণ, পলচাি, কদ�, িচালতচা, পুশ্তজচা�, য়ডপচাজচা�, শ্পতরচাজ, অজু্যন, আ�  
     ইত্চাশ্দ।

বসত বচাশ্ির আয়িপচায়ি ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

শ্ন�, আ�, জচা�, কচাঁঠচাল, য়পেচারচা, য়বল, আ�িচা নচাশ্রয়কল, তচাল, য়খজুর, লিকন, কচাউ, সশ্জনচা, বকিুল, সুপচাশ্র, শ্লিু,  
     জচামু্বরচা, জলপচাই, য়বলমু্ব, কচা�রচাঙচা, ডচাশ্ল�, কুল, য়লবু, য়তজপচাতচা, দচারুশ্িশ্ন, শ্বলচাশ্তগচাব, সয়িদচা, কলচা, য়পঁয়প, তুন,  
     শ্িলকিই, গচা�চার, কদ�, অিহর, বচাসক, পচােরকুশ্ি, বচাঁি ইত্চাশ্দ। বষ্যচার জল জয়� েচায়ক এ�ন জচােগচাে কদ�, জচারুল,  
     শ্পিচালী, বরুণ, জচা� ইত্চাশ্দ। 

শ্িক্চা প্শ্তষ্চান, অশ্িস, হচাসপচাতচাল, ধ�্যীে প্শ্তষ্চান প্চাঙ্গয়ণ ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

নচাশ্রয়কল, তচাল, কচাঠবচাদচা�, আ�, জচা�, কচাঁঠচাল, য়পেচারচা, জচামু্বরচা, গচাব, শ্লিু কচাউ, িম্পচা, য়�হগশ্ন, য়তলসুর, জচারুল, য়সচানচালু,  
     পলচাি, কৃষ্ণিূিচা, কচাশ্�শ্ন, বকুল, অয়িচাক, নচায়গশ্র, উইশ্পং রদবদচারু, য়দবদচারু, বিল-ব্রচাি, বিল-পচা�, অয়রচায়কশ্রেচা, েুজচা  
     ইত্চাশ্দ। 

আয়নসিচার - ক
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পুকুর পচায়ি ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

নচাশ্রয়কল, তচাল, সুপচাশ্র, য়খজুর, য়পেচারচা, জচামু্বরচা, য়লবু, আ�, কচাঁঠচাল, বচাঁি ইত্চাশ্দ।  

শ্িল্পচাঞ্য়ল ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

র�হগশ্ন, শ্ন�, নচাশ্রয়কল, তচাল, বকুল, নচায়গশ্র, য়দবদচারু, গচাব, উইশ্পং রদবদচারু, রচাজকিই, পলচাি, কৃষ্ণিূিচা, েুজচা,  
     আরয়কশ্রেচা ইত্চাশ্দ। 

হচাি-বচাজচায়র ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

বি, অশ্থি, য়তঁতুল, য়�হগশ্ন, কচাঠ বচাদচা�, য়রইনশ্রে ইত্চাশ্দ। 

কবরস্চান শ্কংবচা শ্মিচায়ন ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

কচাঁঠচাল, আ�, য়�হগশ্ন, বকুল, পলচাি, কৃষ্ণিূিচা, নচায়গশ্র, শ্ি�ূল, বি, য়দশ্িগচাব, অশ্থি, য়বল িম্পচা, ঝচাউ, বিল-ব্রচাি, বিল- 
     পচা�, আরয়কশ্রেচা, য়সচানচালু, পচাতচাবচাহচার, রঙ্গন, কচাশ্�শ্ন, সুপচাশ্র, বচাঁি ইত্চাশ্দ। 

িচায়ষর জশ্�র আইয়ল ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে 

তচাল, য়খজুর, সুপচাশ্র, বচাবলচা, খয়ের, বকচাইন, বকিুল, তধঞ্চা, �চান্চার, শ্জগচা, কিই, ইউক্চাশ্লপিচাি ইত্চাশ্দ।  

উপকূলীে নতুন িয়র ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

রকওিচা, বচাইন, কচাকিচা, গরচান, য়গচালচাপচাতচা ইত্চাশ্দ। 

উপকূলীে এলচাকচাে রজয়গ ওঠচা উঁিু ির (ররখচায়ন �্চানয়গ্চাি জন্চাে নচা) 

বচাবলচা, ঝচাউ, সনবলই, সচাদচাকিই, জচারুল, য়রইনশ্রে ইত্চাশ্দ। 

নদীবয়ক্ রজয়গ ওঠচা নতুন িয়র ররচাপণ-উপয়রচাগী গচাে

ঝচাউ, য়লচানচা-ঝচাউ, শ্পিচালী, করি, পচাশ্নশ্বেচাস ইত্চাশ্দ। 

শ্কেু প্চাসশ্ঙ্গক তে্

 y স্চান উপয়রচাশ্গতচার শ্িশ্তিয়ত গচাে লচাগচায়ত হয়ব। য়র�ন, য়বশ্ি জল সহ্ করয়ত পচায়র নচা এ�ন প্জচাশ্ত জয়লর ধচায়র  
 লচাগচায়নচা রচায়ব নচা। 

 y পুকুর পচায়ি পচাতচাঝরচা বৃক্ নচা লচাগচায়নচাই িচাল।

 y ইয়লকশ্রেক তচায়রর শ্নয়ি বচা কচায়ে রবশ্ি লম্বচা হে ও ডচালপচালচা েিচাে এ�ন গচাে লচাগচায়নচা রচায়ব নচা। 

 y বি এলচাকচা জুয়ি এক প্জচাশ্তর বচাগচান নচা কয়র বহু প্জচাশ্তর শ্�শ্রয়ণ বচাগচান করয়ত হয়ব। 

 y সশ্ঠক স�য়ে বচাগচায়নর গচাে পচাতলচা করয়ত হয়ব। য়বশ্ি ডচালপচালচা েচাঁিচাই কয়র গচায়ের আকচার শ্ঠক রচাখয়ত হয়ব।  
 য়রচাগবচালচাই, গরু-েচাগয়লর হচাত রেয়ক িচারচা ও পূণ্যবেস্ গচােয়ক রক্চা করয়ত হয়ব। 

 y জ্চালচাশ্ন কচায়ঠর জন্ ইউক্চাশ্লপিচাস, ইশ্পল-ইশ্পল, শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা ইত্চাশ্দ গচাে ৪-৫ বের পরপর রকঁয়ি সংগ্হ করয়ত হয়ব। 

 y কশ্ত্যত গচায়ের �চােচা রেয়ক নতুন কুশ্ি বচা কশ্পস রবর হয়ে নতুন কচায়ডে রূপচান্তশ্রত হয়ব। এিচায়ব ৪-৫ বের অন্তর  
 কশ্পস ব্বস্চাপনচার �চাধ্য়� একচাশ্ধকবচার জ্চালচাশ্ন কচাঠ সংগ্হ করচা রচায়ব। 

 y প্ে� ১-২ বের বনজ গচায়ের সয়ঙ্গ সচােী িসয়লর িচাষ কয়র আশ্ে্যকিচায়ব লচািবচান হওেচা রচাে। 

 y রদিীে প্জচাশ্তর বৃক্ ররচাপয়ণর উপর গুরুত্ব রদওেচার জন্ শ্নব্যচাশ্িত �চাতৃবৃক্ রেয়ক বীজ সংগ্হণ করচা প্য়েচাজন।

তে্সূরি - বচাংলচায়দি বন গয়বষণচা ইনশ্স্টশ্িউি



281

প্রাকৃতিক সম্পদ তিততিক জীবন-জীতবকরার নিুন পথের সন্রাথন

কৃশ্ষ জশ্�র আইয়ল বৃক্ ররচাপণ
কৃশ্ষ জশ্�র আইয়ল বৃক্ ররচাপণ কয়র িূশ্�র সুষু্ ব্বহচার সুশ্নশ্চিত করুন।

রকন আইয়ল বৃক্ ররচাপণ ?

 y আইয়লর গচাে জশ্� িীতল রচাখয়ব ও �চাশ্ির নজব পদচায়ে্যর পশ্র�চাণ, উব্যরতচা এবং কৃশ্ষ শ্রশ্�য়কর ক�্যক্�তচা বচািচায়ব। 

 y আইয়লর বৃক্ লু-হচাওেচা রেয়ক িূশ্� ও িসল শ্বনষ্ট হওেচা হ্চাস করয়ব। 

 y আইয়ল ররচাশ্পত বৃয়ক্র ডচালপচালচা রেয়ি প্য়েচাজয়ন পশুখচাদ্ এবং জ্চালচাশ্ন সংগ্হ করচা সম্ভব হয়ব। 

 y সশ্ঠকিচায়ব ডচালপচালচা ও শ্িকি েচাঁিচাই কয়র রচাখয়ল আইয়লর বৃক্ িসয়লর ক্শ্ত করয়ব নচা, বরং রপচাকচা�চাকি রিচাজী  
 পচাশ্খর আশ্রেস্ল শ্হসচায়ব কচাজ করয়ব।

 y শ্বপয়দ-আপয়দ গচাে শ্বশ্ক্র কয়র এককচালীন অে্য পচাওেচা রচায়ব।

আইয়ল ররচাপণ-উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্তর নবশ্িষ্ট্

 y দ্রুতবধ্যনিীল, বহুশ্বধ ব্বহচার উপয়রচাগী, ক� িচাখচাপ্িচাখচা শ্বশ্িষ্ট বৃক্ শ্নব্যচািন করচা উশ্িত।

 y কু্দ্, সরু, নর�, খচািচা ও সহয়জ পিনিীল পচাতচাশ্বশ্িষ্ট বৃক্ অগ্চাশ্ধকচারয়রচাগ্।

 y শ্লশ্গউ� রশ্রণীর ও িচাল কশ্পশ্সং ক্�তচাসম্পন্ন বৃক্ প্জচাশ্ত এয়ক্য়রি িচাল।

 y জ্চালচায়ল আগুন শ্েিয়ক পয়ি নচা ও রধচাঁেচা ক� হে এ�ন প্জচাশ্তর বৃক্ শ্নব্যচািন করচা রচাে।

 y খরচা বচা বন্চাে রবঁয়ি েচাকচার ক্�তচাসম্পন্ন বৃক্ শ্নব্যচািন করচা উশ্িত।  

আইয়ল ররচাপণ উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত

1. প্লচাবন�ুক্ত িূশ্�র আইল - গচায়ঙ্গে উচ্চিূশ্�, স�তল গি উচ্চিূশ্�, পচাহচািী িূশ্� এবং পচাহচায়ির পচাদয়দয়ির স�তল  
 উচ্চিূশ্� এর অন্তগ্যত।

2. ররচাপয়ণর উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত -  আকচাি�শ্ণ, আ�, ইউক্চাশ্লপিচাস, ইশ্পল-ইশ্পল (রতশ্লকদ�), কচালচাকিই, কচাঁঠচাল,  
 কুরশ্ি, কূল, খয়ের, য়খজুর, গচা�চার, শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা, য়ঘচািচাশ্ন�, িম্পচা, শ্জগচা (কিচা, িচাশ্দ), তচাল, য়তলশুর, তুন (পচাইেচা,  
 রশ্ঙ্গ), নচাশ্রয়কল, শ্ন�, পলচাি, য়পেচারচা, বকিুল, বচাবলচা, িচাল, �চান্চার, য়�ন্চা (শ্পপুলশ্ি), য়�হগশ্ন, রচাজকিই, শ্ি�ূল,  
 বচা�্যচাশ্ি�ুল, শ্িশু, িীলকিই, য়সচানচালু, সুপচাশ্র, হচাইশ্ব্রড একচাশ্িেচা ইত্চাশ্দ। 

3. স্ল্পকচালীন অগিীরিচায়ব প্লচাশ্বত িূশ্�র আইল - পচাহচায়ির পচাদয়দয়ির স�তলিূশ্�, নদীর খচািচা পচাি, গি অঞ্য়লর,  
 স�তল িূশ্� এবং বসতশ্িিচা এর অন্তিূ্যক্ত। 

4. ররচাপয়ণর উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত - আকচাি�শ্ণ, ইউক্চাশ্লপিচাস, কদ�, কচায়লচাজচা�, কচালচাকিই, খইেচাবচাবলচা (শ্জলচাপী),  
 য়খজুর, জগডু�ুর, জচারুল, শ্জগচা (কিচা, িচাশ্দ), তচাল, য়তলশুর, য়দবদচারু, �চান্চার, য়�ন্চা (শ্পপুলশ্ি),য়�হগশ্ন, রচাজকিই,  
 শ্ি�ূল, বচা�্যচাশ্ি�ুল, শ্িশু, িীলকিই, য়সচানচালু, সুপচাশ্র ইত্চাশ্দ।  

5. রজচােচার-িচািচাে প্লচাশ্বত িূশ্�র আইল - উপকূলীে রবিী বচাঁয়ধর বচাইয়র অবশ্স্ত িূশ্� এর অন্তিূ্যক্ত। 

6. ররচাপয়ণর উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত - আকচাি�শ্ণ, ইউক্চাশ্লপিচাস, ইশ্পল-ইশ্পল (রতশ্লকদ�), উর�ই, কদ�, কচায়লচাজচা�,  
 কচাঁকিচা, য়কওিচা, খইেচাবচাবলচা (শ্জলচাপী), য়খজুর, েইলচা, জচারুল, ঝচাউ, তচাল, নচাশ্রয়কল, পশুর, বচাবলচা, �চান্চার,   
 িীলকিই, সুপচাশ্র, সনবলই, শ্হজল ইত্চাশ্দ।  

7. অগিীরিচায়ব প্লচাশ্বত িূশ্�র আইল - বষ্যচাে সচা�শ্েকিচায়ব প্লচাশ্বত হে এরূপ স�তল িূশ্� ও বচাইদ কৃশ্ষ জশ্� এর অন্তিূ্যক্ত। 

8. ররচাপয়ণর উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত - কদ�, কচালচাউজচা, কচাঁিচা�চান্চার, গচাব, জচারুল, য়দবদচারু, পচাশ্নশ্বেচাস, শ্পিচাশ্ল,   
 শ্পতরচাজ, বরুণ, শ্হজল ইত্চাশ্দ। বষ্যচাে প্লচাশ্বত েচায়ক বয়ল এই স�স্ত িূশ্�য়ত িচারচা লচাগচায়নচার উপরুক্ত স�ে হল  
 এশ্প্ল-য়� অেবচা রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চাস।

9. গিীরিচায়ব প্লচাশ্বত িূশ্�র আইল - র�ৌসু�ী প্লচাবয়ন এক শ্�িচায়রর অশ্ধক প্লচাশ্বত বচাংলচায়দয়ির ঢচাকচা, শ্সয়লি, িশ্রদপুর,  
 পচাবনচা, খুলনচার শ্বল অঞ্ল এই ধরয়নর আইয়লর অন্তিূ্যক্ত। 

আয়নসিচার - খ
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10. ররচাপয়ণর উপয়রচাগী বৃক্ প্জচাশ্ত - কদ�, কচালচাউজচা, য়করং (কর�জচা), জচারুল, ত�চাল, পচাশ্নশ্বেচাস, শ্পিচাশ্ল, বরুণ,  
 �চান্চার, শ্হজল ইত্চাশ্দ। বষ্যচাে প্লচাশ্বত েচায়ক বয়ল বষ্যচার জল রনয়� রচাওেচার পর অে্যচাৎ রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চাস শ্বল  
 অঞ্য়লর আইয়ল িচারচা ররচাপয়ণর উপরুক্ত স�ে। 

শ্কেু প্চাসশ্ঙ্গক তে্ 

 y গরু-েচাগয়লর উপদ্ব ও বন্চার প্য়কচাপ রেয়ক রক্চা করচার জন্ আইয়লর রদি রেয়ক দু’শ্�িচার (�চানুষ স�চান) উচ্চতচা  
 শ্বশ্িষ্ট রবশ্ি বেয়সর িচারচা ররচাপণ করচা উশ্িত। 

 y পূব্য-পশ্চিয়� সম্প্রসচাশ্রত আইয়ল অন্তত দু’শ্�িচার অন্তর অন্তর ক� ডচালপচালচা শ্বশ্িষ্ট বৃক্ প্জচাশ্ত রর�ন, সুপচাশ্র, য়খজুর,  
 তচাল, ইউক্চাশ্লপিচাস ইত্চাশ্দ ররচাপণ করচা ররয়ত পচায়র। অশ্ধক ডচালপচালচা শ্বশ্িষ্ট প্জচাশ্ত শ্তন রেয়ক সচায়ি শ্তন শ্�িচার  
 দূরয়ত্বর ররচাপণ করচা সঙ্গত। 

 y উতির-দশ্ক্য়ণ সম্প্রসচাশ্রত আইয়লর শ্তন রেয়ক িচার শ্�িচার অন্তর অন্তর গচাে ররচাপণ করচা বচাঞ্ছনীে। গচাে প্শ্তশ্ষ্ত  
 হওেচার পর িীতকচায়ল প্য়েচাজন �য়তচা ডচালপচালচা রেঁয়ি শ্দন। 

 y আইয়ল ররচাশ্পত িচারচাশ্ি দু’শ্�িচার পশ্র�চাণ লম্বচা হওেচার পর রেয়ক পচাশ্্য-শ্িকি রেঁয়ি রদওেচা িচাল। এজন্ এক বের  
 পরপর গচায়ের রগচািচা রেয়ক ৩০ রসশ্ন্টশ্�িচার দূরয়ত্ব ৫০ রসশ্ন্টশ্�িচার গিীর কয়র পচাশ্্য-শ্িকি রেঁয়ি শ্দয়ত হয়ব। শ্িকি  
 েচাঁিচাইয়ের পর �চাশ্ি শ্দয়ে গত্য িয়র শ্দন। 

 y গিীরিচায়ব প্লচাশ্বত শ্বল অঞ্য়লর িূশ্�র আইয়ল বন্চার জল রনয়� রচাওেচার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ অে্যচাৎ রসয়টেম্বর-অয়ক্টচাবর �চায়স  
 িচারচা ররচাপণ করচা বচাঞ্ছনীে। 

 y জ্চালচাশ্ন কচায়ঠর জন্ ইউক্চাশ্লপিচাস, ইশ্পল-ইশ্পল, শ্্শ্রশ্সশ্ডেচা ইত্চাশ্দ বৃক্ ৪-৫ বের পরপর রকয়ি সংগ্হ করচা  
 সম্ভব। কশ্ত্যত বৃয়ক্র �চােচা রেয়ক নতুন কুশ্ি বচা কশ্পস রবর হয়ে নতুন কচায়ডে রূপচাশ্েত হয়ব। এরূপিচায়ব এইসব  
 প্জচাশ্তর  বৃক্ ৪-৫ বের অন্তর কশ্পস ব্বস্চাপনচার �চাধ্য়� একচাশ্ধকবচার সংগ্হ করচা ররয়ত পচায়র।

 y বৃক্ েচািচাও জশ্�র আইয়ল উপয়রচাশ্গতচা অনুরচােী রপঁয়প, শ্ি� ও অন্চান্ সবশ্জ িচাষ করচা রচাে। 

তে্সূরি - বচাংলচায়দি বন গয়বষণচা ইন্সশ্িশ্িউি


