বাাংলাদেশ ইক্ষু গদবষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরেী, পাবনা।
স্টবভাগঃ কৃস্টষতত্ব ও ফাস্ট্াংম স্টিদি্
টটস্টবল-১: প্রযুস্টির তাস্টলকাঃ
ক্রস্ট্ক
নাং
১.

প্রযুস্টির না্
ইক্ষু চাদষ ফিল পর্ মায়

২.

ইক্ষু টরাপদনর ি্য়

৩.

টরাপা পিস্টতদত (STP) আখ চাষঃ

৪.

স্টবস্টভন্ন িরদণর বী খন্ড/চারা

স্টববরণ
ক) পাট-আখ- মুস্টি আখ;
খ) পাট- ্ািকালাই- আখ-মুস্টি আখ;
গ) পাট- (আখ+ িাথীফিল)-মুস্টি আখ;
ঘ) টবানা/ টরাপা আউশ- আখ- মুস্টি আখ;
ঙ) টবানা/ টরাপা আউশ- (আখ+ িাথীফিল)-মুস্টি আখ;
চ) পাট- (ট ািািাস্টরদত আখ+১্ িাথীফিল- ২য় িাথীফিল)- মুস্টি আখ- মুস্টি আখ;
ছ) মুগডাল-পস্টতত/িবু িার- আখ
্াটির উব মরতা িাংরক্ষণিহ পুস্টি উপাোন ব্যবহার র্দথাপযুি হয় ফদল আদখর ফলন এবাং গুণগত
্ান বৃস্টি পায়।
িাথীফিল স্টহদিদব মুগডাল চাদষ স্ট্র উব মরতা শস্টি বৃস্টি এবাং ডালফিল উৎপােন করা িম্ভব
হয়। তাই প্রযুস্টিটি স্টবএিআরআই খা্াদর প্রচলন করা হদয়দছ।
আগা্ আখ চাদষর িাদথ িাথীফিল উৎপােদনর ্াধ্যদ্ অ্র্ত্মবতীকালীন আস্টথ মক লাভ িম্ভব হয়,
ফলন বৃস্টি পায়।
(১) আগা্ টরাপণ (আগি- টিদেম্বর) কদর অস্টিক অঙ্কুদরাদ্গ্, কুস্টশ ও ্ািাইদর্াগ্য আখ
টবস্টশ উৎপাস্টেত হয়।
(২) ্ধ্য্ টরাপণ (অদটাবর- স্টডদিম্বদর) ট্ৌসুদ্ টরাপা পিস্টতদত আখ চাষ উত্ত্ এবাং
(৩) নাস্টব ট্ৌসুদ্ (টফব্রম্নয়ারী- এস্টপ্রল) টরাপা পিস্টতদতও আখ চাষ করা িম্ভব
আগা্ আখ চাষ আদখর ফলন বৃস্টির িাদথ িাদথ িাথীফিল চাদষর সুদর্াগ বৃস্টি পায়।
শতকরা ৩০-৫০ ভাগ ফলন বৃস্টি পায়
অস্টতস্টরি আদয়র িাংস্থান হয়।
প্রচস্টলত পিস্টতদত আখ চাষ করদল ক্ অঙ্কুদরাদ্গদ্র ন্য কাস্টিত িাংখ্যক ্ািাইদর্াগ্য আখ উৎপােন
স্টনস্টিত করা র্ায় না। িরািস্টর বী খন্ড ্াদে টরাপদণর পস্টরবদতম চারা টরাপণ করায় চারাগুস্টলর ্দধ্য
সুস্টনস্টে মি ও ি্ান দূরত্ব ব ায় টরদখ প্রদয়া নীয় িাংখ্যক ্ািাইদর্াগ্য ইক্ষু উৎপােদনর ্াধ্যদ্ ইক্ষুর
ফলন বৃস্টি করা র্ায়।
বী আখ িাশ্রয় ও টরাপা আদখর িাদথ িাথীফিল উৎপােন সুস্টবিা নক।
টরাপা পিস্টত আগা্ আখ চাষ স্টনস্টিত কদর এবাং টপাকা-্াকি ও টরাগ বালাই এর আক্র্ন ক্
হয়।
আদখর উৎপােন বৃস্টি পায়।
কাস্টিত িাংখ্যক ্াতৃ গাছ স্টনস্টিত হওয়ায় অস্টিক িাংখ্যক কুস্টশ ও ্ািাইদর্াগ্য আখ উৎপাস্টেত
হয় এবাং অবির ি্দয় চারা উৎপােদনর ্াধ্যদ্ ক্মিাংস্থাদনর সৃস্টি কদর। প্রস্টত টাকা খরচ কদর
২.২৫ টাকা পাওয়া র্ায়।
1. স্টতন টচাখ স্টবস্টশি বী আখ খন্ড
2. দুই টচাখ স্টবস্টশি বী আখ খন্ড
3. ব্যাগ চারা
4. এক টচাখ স্টবস্টশি িদয়ল টবড চারা
5. দুই টচাখ স্টবস্টশি িদয়ল টবড চারা বাডস্টচপ চারা
িনাতন পিস্টতদত স্টতন টচাখ স্টবস্টশি বী আখ খন্ড টথদক দুই টচাখ স্টবস্টশি বী আখ খদন্ডর
অঙ্কুদরাদ্গ্ হার প্রায় স্টিগুণ ফদল ্ািাইদর্াগ্য আখ ও ফলন টবশী হয়।
স্টবস্টভন্ন পিস্টতদত টরাপা আদখর ন্য চারা উৎপােন করা র্ায় তদব ব্যাগচারা পিস্টত উত্ত্।
টরাপা পিস্টতদত বী আদখর খরচ ক্ হয়। ্ািাইদর্াগ্য আখ ও ফলন প্রায় স্টিগুণ বৃস্টি পায়।
টিচ সুস্টবিা থাকদল টবড চারা পিস্টত িনাতন পিস্টতর টচদয় ভাল এবাং অস্টিক ফলন টেয়।

৫.

টরাপণ দূরত্ব

ক) একিাস্টর িনাতন পিস্টতঃ
১. আগা্ টরাপণ (শরৎকালঃ আগি-টিদেম্বর)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ১০০ টিস্ট্; ২
টচাখ স্টবস্টশি বী খন্ড ৩০ টিস্ট্, পরপর স্থাপন করদত হদব
২. ্ধ্য্ টরাপণ (টহ্্র্ত্ কালঃ অদটারব-স্টডদিম্বর)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ১০০ টিস্ট্; ২
বা ৩ টচাখ স্টবস্টশি বী খন্ড ্াথায় ্াথায় স্থাপন করদত হদব
৩. নাস্টব টরাপণ (বিন্ত কালঃ টফব্রম্নয়ারী-এস্টপ্রল)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ৭৫ টিস্ট্; ৩
টচাখ স্টবস্টশি বী খন্ড টেিা পিস্টতদত স্থাপন করদত হদব।
খ) একিাস্টর টরাপা পিস্টতঃ
১. আগা্ টরাপণ (শরৎ কালঃ আগি-টিদেম্বর)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ১০০ টিস্ট্;
চারা টথদক চারা ৬০ টিস্ট্ (১৬,৬৬৭চারা/টহঃ)
২. ্ধ্য্ টরাপণ (টহ্্র্ত্ কালঃ অদটারব-স্টডদিম্বর)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ১০০ টিস্ট্;
চারা টথদক চারা ৪৫ টিস্ট্ (২২,২২৩ চারা/টহঃ)
৩. নাস্টব টরাপণ (বি্র্ত্ কালঃ টফব্রম্নয়ারী-এস্টপ্রল)ঃঃ িাস্টর টথদক িাস্টর ১০০ টিস্ট্; চারা
টথদক চারা ৩০ টিস্ট্ (৪৪,৪৪৫ চারা/টহঃ)
গ) ট ািািাস্টর পিস্টতঃ
১. আগা্ টরাপণ (শরৎ কালঃ আগি-টিদেম্বর)ঃঃ (১৪০ টিস্ট্ + ৬০ টিস্ট্) ×
৩০ টিস্ট্ = ৩৩,৩৩৩ চারা/টহঃ
২. ্ধ্য্ টরাপণ (টহ্্র্ত্ কালঃ অদটাবর-স্টডদিম্বর)ঃঃ (১২০ টিস্ট্ + ৬০ টিস্ট্) ×
৩০ টিস্ট্ =৩৭,০৩৭ চারা/ টহঃ
৩. নাস্টব টরাপণ (বি্র্ত্ কালঃ টফব্রম্নয়ারী-এস্টপ্রল)ঃঃ (১৫০ টিস্ট্ + ৪৫ টিস্ট্) × ৩০
টিস্ট্; = ৪৪,৪৪৫ চারা/ টহঃ

৬০
টিস্ট্.

৬.

গ্যাপ স্টফস্টলাং

টরাপণকাল টভদে প্রদয়া নীয় দূরদত্ব ইক্ষু টরাপদণর কাল ফলন বৃস্টি করা িম্ভব। এদত উৎপােন খরচ
কদ্ র্ায় এবাং লাভ টবশী হয়।
দুইটি পাশাপাস্টশ চারার ্দধ্য ৩০ টিস্ট্ এর অস্টিক ফাঁকা থাকদল আদখর ফলন কদ্ র্ায়। চারা টরাপদণর
২০/২৫ স্টেন পর একই বয়দির পস্টলব্যাদগর চারা/ইÿঃর উপদরর অাংদশর কাটিাং স্টেদয় গ্যাপ পূরণ করদল
আদখর ফলন বৃস্টি পায়।
আদখর স্ট্দত কাস্টিত িাংখ্যক ্াতৃ গাছ স্টনস্টিত হয়।
২০-২৫% ফলন বৃস্টি পায়।

গ্যাপযুি আখ ÿÿত

গ্যাপমুি আখ ÿÿত

৭.

িাথীফিদলর প্যাদক ঃ

একিাস্টর পিস্টতদত একটি িাথীফিল চাষ করা র্ায় এবাং আদখর ফলদন টকান প্রভাব পদি না।
অদনকদক্ষদে আদখর ফলন বৃস্টি পায়।
ট ািািাস্টর পিস্টতদত ১্ িাথীফিল টতালার পর ২য় িাথীফিল চাষ করা র্ায়। আদখর ফলদন
টকান প্রভাব পদি না। অদনক টক্ষদে আদখর ফলন বৃস্টি পায় এবাং িস্টিস্টলত ফলন শুধু আদখর
টচদয় অদনক টবশী।
িাথীফিল চাদষর ফদল প্রিান ফিদলর িাদথ বািস্টত আয় পাওয়া র্ায়।
ক. একিাস্টর আদখর িাদথ একটি িাথীফিল চাষ করা র্ায়, টর্্ন(আলু/স্টিঁয়া /রসুন/বাঁিাকস্টপ/ফুলকস্টপ/ ব্রকলী/গা র/পালাংশাক/মূলা/্সুর/টছালা/
িস্টরষা/টখিাস্টর/্ািকলাই/ ্টরশুটি/িস্টনয়া)

একিাস্টর আদখর িাদথ িাথীফিল ১) টপয়া ও ২) আলু

একিাস্টর আদখর িাদথ িাথীফিল ১) রসুন ও ২) বাো্

র্
একিাস্টর আদখর িাদথ িাথীফিল ১) টছালা ও ২) গ্
খ. ট ািািাস্টর আদখর িাদথ দু‘টি িাথীফিল চাষ করা র্ায়, টর্্ন- প্রথ্ িাথীফিলঃ
আলু/স্টিঁয়া /রসুন/ বাঁিাকস্টপ/ফুলকস্টপ/টদ্দটা/ ব্রকস্টল/গা র/ পালাংশাক/মূলা/স্টগ্াকল্ী/
মুগস্টবন/্সুর/টছালা/ ্টরশুটি/টখিাস্টর/ ্ািকলাই/ িস্টরষা/কালস্ট রা/ স্টফস্টরস্টি/িস্টনয়া/গ্/পাট
বী /টপয়া বী ইতযাস্টে

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) ্সুর ও ২) ধঁস্টনয়া

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) ব্রকস্টল ও ২) বাঁিাকস্টপ

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) গাঁ র ও ২) টদ্দটা

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) িস্টরষা ও ২) আলু

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) ফুলকস্টপ ও ২) মুলা

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ প্রথ্ িাথীফিল ১) টপয়া ও ২) রসুন
স্টিতীয় িাথীফিলঃ মুগডাল/স্টতল/লালশাক/স্টগ্াকল্ী/ডাটাশাক
িবু িার স্টহিাদবঃ ধিঞ্চা/িনপাট/ কাউস্টপ/নীল ইতযাস্টে

ট ািািাস্টর আদখর িাদথ স্টিতীয় িাথীফিল ১) মুগডাল, ২) স্টতল ও ৩) িানদহম্প

৮.

আগাছা ব্যবস্থাপনা

টরাপদণর পর ৪৫ টথদক ১৩৫ স্টেন পর্ ম্র্ত্ আদখর স্ট্ আগাছা মুি রাখা হদল আদখর িদব মাচ্চ ফলন
পাওয়া র্ায়

স্টচে: আদখর স্ট্ ১) আগাছাযুি ও ২) আগাছামুি

৯.

স্টডট্রাস্টিাং (্রা পাতা পস্টরস্কার করা)

১০.

মুস্টি আখ ব্যবস্থাপনাঃ

পস্টরচর্ মা পিস্টতঃ প্রস্টত ্াদি একবার আগাছা ে্ন করদত হদব
রািায়স্টনক পিস্টতঃ আগাছানাশক ব্যবহার কদরও আখ টক্ষদতর আগাছা ে্ন করা িম্ভব।
আগাছানাশক রাউন্ড আপ ৪১ এিএল (Round up 41 SL) @ ২৫০০ স্ট্স্টল/ টহঃ, ক্ান্ড ৪
ইস্টি (Command 4 Ec) @ ৩০০০ স্ট্স্টল/টহঃ এবাং রনিার (Ronstar) @ ২০০০
স্ট্স্টল/ টহঃ আদখর স্ট্দত প্রদয়াগ কদর িফলভাদব আগাছা ে্ন করা র্ায়।
আগাছা ি্য়্ত ে্ন না করদল ২৫-৪০% ফলন কদ্ র্ায়
ফলন তথা আয় বৃস্টি পায়।
আদখর ্রা পাতা পস্টরস্কার করদল টপাকা ও টরাদগর আক্র্ন ক্ হয়
আদখর টহদল পিা টরাি হয়, কাদন্ডর রাং উজ্জ্বল হয় এবাং আদখর গুণগত ্ান বৃস্টি পায়।
মূল আখ কতমদনর পদর একই স্থাদন একাস্টিক বার মুস্টি আদখর চাষ িম্ভব।
মুস্টি আখদক লাভ নক করার ন্য-

ভাল মুস্টি হয় এ্ন াত স্টনব মাচন করদত হদব
আখ আগা্ কতমন করদত হদব
মূল আখ কতমদনর পরপরই ট্াথাগুস্টল ভালভাদব টেঁদট স্টেদত হদব
মুস্টি আখ টক্ষদত গ্যাপ পূরদণর ন্য পূদব মই উৎপাস্টেত চারা স্টেদয় গ্যাপ পূরণ কদর স্টেদত হদব।
এদত ২৫% ফলন টবশী ফলন পাওয়া র্ায়
মুস্টি আখ চাদষর ন্য িনাতন পিস্টতর পস্টরবদতম টরাপা পিস্টতদত মূল আখ চাষ করদত হদব
টহটদর ১০-১৫ টন টগাবর িার অথবা ৪৫০ টকস্ট ধখল ব্যবহার করদল ভাল ফলন পাওয়া র্ায়
মূল আদখর টচদয় টহটর প্রস্টত ১০০ টকস্ট ইউস্টরয়া টবশী প্রদয়াগ করদত হদব
টিদচর সুস্টবিা থাকদল মুস্টি আদখর িাদথ িাথীফিল চাষ করা র্ায়।
মুস্টি আখ চাদষ মূল আদখর তুলনায় ২৫-৩০% উৎপােন ব্যয় ক্ হয়
মুস্টি আখ আগা্ পস্টরপক্কতা লাভ কদর ও স্টচস্টন আহরদণর হার ০.৫-১% বৃস্টি পায়
মুস্টি আখ চাষ অস্টিক লাভ নক।

স্টচে: মুস্টি আখ চাষ
১১.

িাদনর িাদথ আদখর স্টরদল চাষ

িান কাটার পূদব মই একই স্ট্দত আখ টরাপণ করা হয় ফদল আগা্ আখ চাষ স্টনস্টিত করা র্ায়
এবাং িান কাটার পর এক বা একাস্টিক িাথীফিল ফলাদনা র্ায়।
ম ভাদব
আগা্ আখ চাদষর ফদল আখ ও িাথীফিদলর ফলন বৃস্টি পায় ফদল কৃষক আস্টথক
লাভবান হয়
শদের আয় বৃস্টি পায়।

স্টচে: িাদনর িাদথ আদখর স্টরদল চাষ

১২.

স্টচর্র্ত্নী পিস্টতদত ইক্ষু চাষ

১৩.

ট্রস্টপকযাল সুগারস্টবট চাষাবাে প্রযুস্টি

স্টচর্র্ত্ণী পিস্টতদত একই স্ট্দত প্রথ্ বছর িাথীফিলিহ মূল আখ এবাং স্টিতীয় ও তৃতীয়
বছর িাথীফিলিহ মুস্টি আখ চাষ করার পর চতুথ ম বছদর (স্টিতীয় আবাে চদক্র) ঐ স্ট্দত স্থান
পস্টরবতমন কদর আদখর ায়গায় িাথীফিল এবাং িাথীফিদলর ায়গায় আখ আবাে করা র্ায়।
প্রস্টত ৩ বছর পরপর আদখর ায়গায় িাথীফিল এবাং িাথীফিদলর ায়গায় আখ চাষ কদর
িারাবাস্টহকভাদব একই স্ট্দত েীঘ মস্টেন আখ চাষ করা িম্ভব।
এ পিস্টতদত স্ট্র ব্যবহার র্দথাপযুি হয়, আখ ও একাস্টিক িাথীফিল উৎপােদনর ্াধ্যদ্
আস্টথ মক লাভ হয়।

সুগারস্টবট নাস্টতশীদতাষ্ণ অঞ্চদলর ফিল স্টকন্তু বতম্াদন স্টকছু স্টকছু াত উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চদল চাষাবাে
হদে। সুগারস্টবট একটি স্বল্পদ্য়ােী স্টচস্টন াতীয় ফিল। ৫-৬ ্াদির ্দধ্য সুগারস্টবট ফিল িাংগ্রহ করা
র্ায়। সুগারস্টবট টথদক স্টচস্টন ছািাও গুি, স্টিরাপ এবাং বাদয়াফুদয়ল (ইথানল) প্রস্ত্ত্তত করা র্ায়।
সুগারvঃাবদটর পাতা, স্টবটপাল্প, স্টবটদ্ালাদিি টগা-খাদ্য স্টহিাদব ব্যবহার করা র্ায়। স্টবএিআরআই
খা্ার, বাাংলাদেদশর ১৫ টি স্টচস্টনকল ও লবাণাি এলাকায় ২০১০-২০১৪ টরাপণ ট্ৌসু্ িমুদহ প্রায় ১৫
টি সুগারস্টবট াদতর পরীক্ষামূলক চাষ করা হয় এবাং এ াতগুদলার ফলন ৮০-৯০ টন/টহ. এবাং টপাল
% স্টবট ১৩.১৯-১৪.২৮ পর্ ম্র্ত্।

