
1.  প্রযুক্তির নাম : ক্তিজেআরআই কেনাফ 3 (িট কেনাফ) 

 

2.  অিমুজির সন : 2010 

3.  উদ্ভািজের পদ্ধক্তি : ক্তিশুদ্ধ সাক্তর ক্তনি বাচন 

4.  প্রযুক্তির বিক্তিষ্ট্য : ✓  পািা সবুে, অখন্ড ও িট পািার ন্যায়।  

✓  োন্ড সবুে গাজের আগার ক্তিজে অজপক্ষাকৃি কমাটা ও অজনে পত্র উপপত্র থাজে। 

✓  পক্তরেি িয়জস সূজয বর আজ াজি োন্ড হাল্কা িামাজট রঙ ধারে েরজি পাজর। 

✓  ফুজ র রঙ হাল্কা ক্রীম রজঙর মাঝখাজন গাঢ় খাজয়রী রঙ।  

✓  ফ  ক্তিম্বাকৃক্তি, িীে ক্তিন কোনাকৃক্তি ধুসর িজে বর।  

5.  প্রযুক্তির উপজযাক্তগিা : দ্রুি িধ বনিী , িীর্ ব িপনো , ে ািদ্ধিা সক্তহষ্ণু, অক্তধে ফ নিী  ও িাজয়ামাস সম্পন্ন। 

উঁচু, নীচু, পাহাড়ী, চরাঞ্চ  ও উপকু ীয় অঞ্চজ  িপন উপজযাগী। 

6.  উৎপািজনর কমৌসুম : খক্তরফ-1 

7.  িপন সময় : বচজত্রর প্রথম- মধ্য বিিাখ (15 মাচ ব- 30 এক্তপ্র ) 

8.  িীজের হার  :  সাক্তরজি 15-18 কেক্তে/জহক্টর এিং ক্তেটিজয় 20-25 কেক্তে/জহক্টর 

৯. প্রযুক্তির চাষািাি পদ্ধক্তি : েক্তম বিরী ও িীে িপন:  

েক্তমর প্রোর কেজি আড়াআক্তড় 3-5 িার গেীর চাজষর পর 2-3 িার মই ক্তিজয় েক্তমর মাটি 

ক্তমক্তহ েরা প্রজয়ােন। এোড়া আিানুরূপ িীে গোজনার  জক্ষয েক্তম আগাোমুি েরা 

প্রজয়ােন। ক্তেটিজয় ও সাক্তরজি উেয় পদ্ধক্তিজি িীে িপন েরা যায়। প্রক্তি কহক্টজর 3.0-3.5 

 ক্ষ গাে রাখা প্রজয়ােন। সাক্তরজি িপন েরজ  সাক্তর কথজে সাক্তরর দূরত্ব 30 কস.ক্তম. এিং 

গাে কথজে গাজের দূরত্ব হজি 6-7 কস.ক্তম.। সাক্তরজি িীে িপন েরজ  গাজের পক্তরচয বা েরা 

সহে হয় এিং এি ফ নও বৃক্তদ্ধ পায়। 

  

সাজরর পক্তরমান ও প্রজয়াগ পদ্ধক্তি: 

  

প্রক্তি কহক্টর েক্তমর েন্য ইউক্তরয়া 130 কেক্তে, টিএসক্তপ 25 কেক্তে এিং এমওক্তপ 40 কেক্তে 

পক্তরমাে সার িরোর। িজি শুেজনা কগাির সার ব্যিহার েরা হজ  প্রক্তি হাোর কেক্তে শুেজনা 

কগাির সার ব্যিহাজরর েন্য 11 কেক্তে ইউক্তরয়া, 10 কেক্তে টিএসক্তপ এিং 10 কেক্তে এমওক্তপ 

সার ক্তনধ বাক্তরি মাত্রার কচজয় েম প্রজয়াগ েরজি হজি। 

•  কগাির সার অিশ্যই িীে িপজনর 2-3 সপ্তাহ পূজি ব েক্তমজি প্রজয়াগ েরজি হজি। 

•  িীে িপজনর ক্তিন ক্তনধ বাক্তরি মাত্রার অজধ বে পক্তরমান ইউক্তরয়া প্রথম ক্তেক্তি ক্তহসাজি এিং 

সম্পূে ব মাত্রার টিএসক্তপ এিঙ এমওক্তপ সার েক্তমজি কিষ চাজষ প্রজযাগ েজর মই ক্তিজয় 

মাটির সাজথ ো  েজর ক্তমক্তিজয় ক্তিজি হজি। 

•  ক্তিিীয় ক্তেক্তি ইউক্তরয়া সার অথ বাৎ ক্তনধ বাক্তরি মাত্রার িােী অজধ বে ইউক্তরয়া সার গাজের 45 

ক্তিন িয়জস সামান্য শুেজনা মাটির সাজথ ক্তমক্তিজয় েক্তমজি প্রজয়াগ েরজি হজি। িজি  ক্ষয 



রাখজি হজি কযন প্রজযাগো ীন েক্তমজি পয বাপ্ত রস থাজে এিং প্রজয়াগকৃি সার গাজের 

েক্তচ পািা ও িগায় না  াজগ। 
  
  

আন্ত:পক্তরচয বা: 

•      িীে িপজনর এে হজি দুই সপ্তাহ পর েক্তমর কো অনুযায়ী আচড়া ক্তিজি হজি। এ সময় 

চারার সংখ্যা র্ন হজ  প্রাথক্তমে োজি চারা পাি া েরা যায়।  

•      গাজের িয়স 40-45 ক্তিজনর মজধ্য এেিার ক্তনড়ানী ক্তিজয় আগাো পক্তরস্কার েরা হয় 

এিং সুস্থ সি  গাে করজখ দুি ব  ও ক্তচেন গাে তুজ  কফ জি হজি। 

•      সাধারনিঃ এ োজি করাগ িা াই এর আক্রমন েম িজি গাজে করাগ িা াই কিখা ক্তিজ  

করাগ িা াই এর আক্রমন অনুযায়ী ঔষুধ প্রজয়াগ েরজি হজি। 

•      অক্তধে আঁি ফসজ র েন্য প্রাথক্তমে পক্তরচয বা খুিই গুরুত্বপূে ব। িাই ক্তনড়ানী ও পাি া 

েরজন অিজহ া েরজ  গাজের বৃক্তদ্ধ ব্যাহি হয়। ফজ  ফ ন েজম যায়। 
  

ফস  সংগ্রহ, শুোজনা ও গুিাম োিেরে: 

  

গাজের িয়স 110 কথজে 120 ক্তিন হজ  এ োজির গাে োটা যায় এিং ফ ন ো  পাওয়া 

যায়। ক্তচেন ও কমাটা গাে আ ািা োজি আটি কেঁজধ পািা ঝক্তরজয় কগাড়া 3/4 ক্তিন এে ফুট 

পাক্তনজি ডুক্তিজয় রাখজি হজি। পজর পক্তরস্কার পাক্তনজি োে ক্তিজি হজি। োে খুি পুরু না েজর 

খড় িা েচুরী পানা ক্তিজয় কেজে কিওয়া হজি। আঁি যাজি কিিী পজচ না যায় কসক্তিজে কখয়া  

রাখজি হজি। এ আঁি যি পক্তরস্কার েজর কধায়া যায় িিই উজ্জ্ব  হয়। কধায়া আঁি িাঁজির 

আজড় শুোজনা উক্তচি। মাটিজি শুোজ  ময় া হজয় আঁজির মান খারাপ হয়। আঁি শুোজনার 

পর িাজন্ড  কেঁজধ গুিামোি ও িাোরোি েরা হয়। োগে ক্তিজে ব্যিহাজরর েন্য 

িাজয়ামাস ক্তহজসজি এ ফস  োটা হজ  হাল্কা আঁটি কেঁজধ িাঁড় েক্তরয় রাখজি হজি। এি পািা 

ঝরার সজে সজে োজন্ড ে ীয় িাষ্প েজম যাজি এিং োন্ড পচা প্রক্তিহি হজি। 

িীে উৎপািন ও সংরক্ষে: 

  

আঁজির েন্য িপনকৃি গাে কথজে আিানুরূপ িীে পাওয়া সম্ভি নয়। িাই োক্তিি পক্তরমান 

িীে উৎপািজনর েন্য ক্তিনটি পদ্ধক্তিজি নািী কেনাফ িীে উৎপািন েরা যায়। যথা- 

  

১) সরাসক্তর িীে িপন পদ্ধক্তি 

এ পদ্ধক্তিজি িীে উৎপািজনর েন্য মধ্য জু াই কথজে আগষ্ট্ মাজসর কিষ (শ্রািে কথজে 

োজের মাঝামাক্তঝ) পh©ন্ত ক্তেছুটা উচুুঁ এিং ে ািদ্ধিা মুি েক্তমজি পাি া েজর (প্রক্তি 

িিজে 40-50 গ্রাম) িীে িপন েরজি হয়। 

2) োটিং িা িগা করাপন পদ্ধক্তি 

গাজের িয়স 100-110 ক্তিন হজ  িগা (1.5-2.0 ফুট) ধারাজ া ছুক্তর িা চাকু ক্তিজয় কেজট 3-

4 টুেরা েজর (প্রক্তি টুেরায় েমপজক্ষ 3টি পি ব থোজি হজি) পয বাপ্ত আে বিাসমৃদ্ধ েক্তমজি 

সাক্তর েজর উত্তর মুখী োি (45 ক্তিগ্রী কোে) েজর 5-6 ইক্তঞ্চ দুজর দুজর  াগাজি হজি। োটিং 



 াগাজনার আজগ িড় পািা গুজ া কফজ  ক্তিজি হজি। এ পদ্ধক্তিজি প্রক্তি িিে েক্তমজি 2.5-

3.0 কেক্তে িীে সহজেই উৎপািন েরা যায়। 

3) চারা করাপন পদ্ধক্তি 

উচু েক্তমজি 3ক্তম: x 1ক্তম: সাইজের িীেি া বিরী েজর আষাঢ় মাজস (15 জুন কথজে 15 
জু াই) িীে িপন েজর চারা উৎপন্ন েরা হয়। চারার িয়স 30-35 ক্তিন হজ  চারাগুজ া 

করাপজনর উপযুি হয়। কমর্ া ক্তিজন অথিা সন্ধ্যার আজগ যখন করাি থাজেনা িখন চারা 

করাপন েরা ো । 

িীে ফস  সংগ্রহ ও িীে সংরক্ষে 

িীে ফস  কেজট 2-3 ক্তিন করাজি শুক্তেজয় ক্তনজ  ফ গুজ া কফজট যায় এিং িারপর  াঠি 

ক্তিজয় মাক্তড়জয়ং সহজেই িীে সংগ্রহ েরা যায়। গাজের িিেরা 70-80 োগ ফ  িািামী 

রং ধারন েরজ  গাজচর কগাড়া সজমি কেজট ফস  সংগ্রহ েরজহ হজি। পয বাপ্ত শুোজনা িীে 

ঠান্ডা েজর প্লাক্তষ্ট্জের েযান, টিন, োঁজচর পাত্র ইিযাক্তিজি েজর মুখ ো োজি (িায়ুজরাধী) িন্ধ্ 

েজর গজরর মজধ্য এে কোজে ঠান্ডা স্থাজন রাখজ  1/2  িের িীে ো  থাজে। 

  
9.  েীিনো  : 120-150 ক্তিন (আজির েন্য) 150-210 ক্তিন (িীজের েন্য) 

10. ফ ন : 2.60-3.0   টন/জহ. 

 


