
সময় মত পাট ও পাট জাতীয় ফসলর বীজ বপন করুন- 

 াররতে তোা পাট ও তমস্তা বীজ বপন করনু। এতে আন্তপররচযযা তযমন- আগাছা দমন, গাছ পাো করন, ার প্রত াগ, তপাকা মাকড়, 

তরাগ বাাই দমন ইেযারদ কাজ তজ করা যাতব। 

পাট ও পাট জাতীয় ফসলর চারা গালের যত্ন ননন- 

 প্রথম অবস্থা  চারা পাট গাছ খুবই দবূয থাতক। যাতে চারা ভাভাতব বাড়তে পাতর োর জনয পাট তেতে আচড়া রদত  মাটি তভতে রনন। 

 পাট তেতে রনরড় রদন। পাট তেতে রনড়ানী যতের াাতযয রনরড় রদত  আগাছা েুত তেনু। এতে আগাছা দমতনর খরচ অতনকাাংতল কতম 

যাতব। প্রত াজনমে গাছ তরতখ বাকী গাছ রনড়ানী রদত  উপতড় তেনু। 

 পাতটর জরমতে আগাছা দমতনর জনয রবরভন্ন প্রকার আগাছা নালতকর বযবার করা যা । এ আগাছা নালতকর মতযয রনন্মররখে 

রাা রনক গরু কৃক পযযাত  বযবার লরু ুত তছ। রাা রনক দ্রতবযর মতযয তেতনারিতপ্রা-রপ-ইথাই (উইপ পুার-৬৫০ এমএ/ত., 
ররকভার ৯ইর এমএ/ত., ইউরনটপ ৯ইর এমএ/ত. ইেযারদ), তমটারমেপ (পাইতজর ১০ইর এমএ/ত.) এবাং কুইজাতােপ-রপ-ইথাই 
তটগরা পুার ৫০ইর ৬৫০এমএ/ত., উইডরন ৫ইর ৬৫০এমএ/ত., ইতরজার ৫ইর ৬৫০এমএ/ত. ইেযারদ) এই রেন প্রকাতরর 

আগাছা নালক বেযমাতন পাতটর জরমতে বযবার তে। তেতনারিতপ্রা-রপ-ইথাই এবাং কুইজাতােপ-রপ-ইথাই এই গরুর প্রত াতগ লযামা, 

েুতদলযামা, আেরু ও রগটা ঘা দমন করা যা । 

 অপর একটি রাা রনক আগাছা নালক ইতথারি ারেউরান (২০০ গ্রাম/তক্টর)(তযমন-ানরাইজ-১৫০ডব্লউরজ) এর মাযযতম 

পাটতেতের মথুা (ভাদাই) আগাছা দমতন বেযমাতন পাতটর জরমতে বযবার তে। 

 পাতটর জরমতে গাতছর ব  যখন ১৫ তথতক ২০ রদন   অথবা পাতটর চারা গাছ গরুর যখন দইু রেন টি পাো   েখন পাতটর জরমতে 

পাতটর চারার তগাড়ার মাটিতে আগাছার উপর আগাছা নালক তে করত ভা ে পাও া যা । 

 

পাট ও পাট জাতীয় ফসলর ক্ষেলত উপনর সার প্রলয়াগ করুন- 

 পাট বীজ বপতনর ৪০-৪৫ রদতনর মাথা  প্রথম পরররমে উপরর ইউরর া ার রদন এবাং প্রত াজন মে জরমতে াল্কা তচ রদন। 

 বীজ বপতনর ৬-৭ প্তা পতর জরম রনড়ানী রদত  আগাছা মকু্ত কতর োল্গুরন তোার জনয তক্টর প্ররে ১০০ তকরজ, ওএম-১ জাতের জনয 
৮৮.৫ তকরজ, রবতজআরআই তোা পাট-৪ (ও-৭২), রবতজআরআই তোা পাট-৫ (ও-৭৯৫) জাতের জনয ৬০-৬২ তকরজ, তমত্মা 
এইচএ-২৪ জাতের জনয ৫৫ তকরজ এবাং তকনাে এইচর-৯৫ জাতের জনয ৬৬ তকরজ ইউরর া ার রকছু পররমান লকুনা মাটির াতথ 

রমরলত  জরমতে রছটিত  উপরর প্রত াগ কতর রনড়ানীর াাতযয মাটির াতথ রমরলত  রদতে তব। 

 এ পযযাত  ার প্রত াতগর ম  জরমতে তযন যতথষ্ট পররমাতে থাতক এবাং ার যাতে গাতছর করচপাো এবাং ডগা  না াতগ ত রদতক েয 

রাখতবন। 

 

পাট ও পাট জাতীয় ফসলর ক্ষেলত ক্ষসচ ও ননকাল করুন- 

 আবার তকাথাও পারন দাাঁড়াত নাা কতর পারন ররত  রদন। কারন চারাগাছ পারন য করতে পাতর না। 

 


