
কম খরচে ফ াোঁটাচ াোঁটা কচর 

জল এবং সার প্রচ াগ এর 

মাধ্যচম ত োঁ ত োষ

ড্রিপ  ার্টি চগশন  ফসে  বযবস্থার  অথিননড্রতক  

স ড্রবধ্া    (বছচর একর প্রড্রত )

ড্রবষ  
ড্রি 

পার্টি গেগন বাাগনা সচ 
ফযফস্থা

(N:P2O5:K2O)
১০১:৫৪:৩৪ 

সেড্রি
১৩৪:৭২:৪৫ 

সেড্রি

ায ফাফদ খযচ (টা.) ৪৬৫৬.০০ ৬২৩৯.০০

ভিযুী ফাফদ খযচ (টা.) ১৫৪০০.০০ ২৪৪০০.০০

অনযানয খযচ (টা.) ৪৭০০.০০ ৪৭০০.০০

ফাত্ড্রযে ড্রি খযচ ৯৮৯৫.০০ -

সভাট খযচ (টা.) ৩৪৬৫১.০০ ৩৫৩৩৯.০০

াতায পরন (টা.) ১৩৪৭৯.০০ ১০৭৯০.০০

ড্রফক্রয় ভূরয (টা.)
৫.০০/প্্রড্রত 

সেড্রি াতা
৫.০০/প্্রড্রত 

সেড্রি াতা

সভাট আয়(টা.) ৬৭৩৯৫.০০ ৫৩৯৫০.০০

ড্রফ.ড্র অনুাত ১.৯৫:১ ১.৫৩:১

ত োঁ ত োচষ ড্রিপ  ার্টি চগশচনর স ড্রবধ্া
 াতায পরন তেযা ২৬%  র্য্ন ি্ ফডৃ্রি ায়।
 তেযা ২৪ %  িগরয অচয় েভ হ্য়।
 তেযা ২৫ %  াগযয ঞ্চয় য়।
 তেযা ৩৭ %   শ্রড্রভে  েভ রাগে।
 ভয় এফং ড্রিয াশ্রয় য়।
 াতায গুনেত ভান তেযা ৫৬ % মি্  ফডৃ্রি ায়।
 িগরয োমিোড্রযতা  তেযা ৭0 % মি্ ফডৃ্রি ায়।
  ুড্রিয গুনেত ভান ৬৬ % মি্ ফডৃ্রি ায়।
 োগেয ভরূ মি্ ির এফং াগযয ুলভ ফন্টন য়।
 আোোয ড্রযভাণ েভায় ।
 ুড্রিয ক্ষড্রতাধন েভ য়।

পবূিসাবধ্ানতা
 পার্টি গেগনয িনয ুাযপগেট ফযফায েযগফন না।
 ড্রডএড্র এফং এভওড্র িগর ম্পূণি দ্রফীবূত য় না।
 সেফরভাত্র  ড্রডএড্র / এভওড্র-য অড্রতফাড্রত দ্রফণ ফযফায েরুন।
 িগর ায 1:10 অনুাগত দ্রফীবূত েরুন এফং এর্ট াযা যাত ধগয 

সযগখ ড্রদন।
 পার্টি গেগনয আগে দ্রফীবূত ায দ্রফণ সেেঁ গে ড্রনন।

ড্রিপ ড্রসচেচমর রক্ষণাচবক্ষণ
 15 ড্রদগন এেফায ড্রপল্টায ড্রযষ্কাযেগয ধুগয় ড্রনন ।
 ভাগে ভগধয প্রধান রাইন, উ-রাইন এফং াড্রবিয়-রাইন ির দ্বাযা 

ড্রযস্কায আফযে।
 াড্রবিয়-রাইগন পুগটা থােগর িয়্নায দ্বাযা সভযাভত েরুন ।
 ঠিেবাগফ ির ফন্টগনয িনয সড ইউড্রনগট েভগক্ষ 1 kg/cm2 

চা ফিায় যাখুন।

ড. আর.মচহশ, শ্রী ফেবাশীষ েক্রবতী এবং ড. 
ড্রি.ড্রশবপ্রসাে

ড্রসএসআরর্টআই 

ফকন্দ্রী  ফরশম গচবষণা ও প্রড্রশক্ষণ প্রড্রতষ্ঠান                                  
সেন্দ্রীয় সযভ লিদ, ফস্ত্র ভন্ত্রারয়, বাযত যোয

ফযভুয - 742 101, ড্রিভ ফঙ্গ

ড্রবস্তাড্ররত জানচত ফ াগাচ াগ করুন:
সেন্দ্রীয় সযভ উত্াদন েগফলণা এফং প্রড্রক্ষণ সেন্দ্র,

সেন্দ্রীয় সযভ সফাডি , ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়,বাযত যোর্, ফযভুর্-৭৪২১০১  
দযূবাষ্: ০৩৪৮২-২২৪৭১৩ /৭১৬পযাক্্স: ০৩৪৮২-২২৪৭১৪/৮৯০

ই-সভল্: csrtiber.csb@nic.in or csrtiber@gmail.com

াম্পগরট ংখযা - ৬৮    @ড্রএআযর্টআই-ফযভুয   িানয়ুাড্রয, ২০২০

অন বােক:
 শ্রী ফসৌচমন েযাটাজী ,ড্রেচবযন্দ  সরকার এবং ড্রবমল 

ফেৌধ্ রী  

mailto:csrtiber.csb@nic.in
mailto:csrtiber@gmail.com


ড্রিপ  ার্টি চগশন 

উন্নতভাগনয তুেঁ ত চাল এয িনয ঠিে ড্রযভাগন ির ও 

ুড্রিয প্রগয়ািন হ্য়। ড্রি পার্টি গেন্ গরা এযেভ এের্ট  

উদ্ভাফনী মায দ্বাযা ির ও ুড্রিয ঠিে ভাত্রা ফিায় 

থাগে।এই িড্রত প্রগয়াগেয পগর াতায উত্ াদন ও 

গুণেতভান ফডৃ্রিায় মায পগর চালী সফী ড্রযভান র ু

ারন েযগত াগয। ড্রে্ূ এই িড্রতগত তুেঁ ত চাল প্রাথড্রভে 

মিাগয় ড্রেেুটা ফযয়ফহুর (Rs.50,000–75,000/এেয)
ুতযাং কু্ষদ্র এফং প্রাড্র্ে চালীগদয েথা ভাথায় সযগখ ড্রি 

পার্টি গেন (drip fertigation cost) ফযয় ৩০-৪০% েভ 

েযা মায়, প্রচড্ররত ড্রি রযাটাযাল্ (drip lateral) িড্রতগে 

ড্রি সট রযাটাযাল্ (drip tape lateral) িড্রতগত 

ড্রযফড্রতি ত ে’সয। ড্রি পার্টি গেন (drip fertigation)

িড্রতগত ড্রফসৃ্তত দযূত্ব (৩' x ৩') োোোড্রে দযূত্ব (২' x ২')
িড্রতয তুরনায় সশ্রয় । স্বাবাড্রফেবাগফই ড্রি পার্টি গেন্ 

ফযফস্থায দাযা চালীযা ির, ায ও শ্রগভয াশ্রয় েযগত 

াগযন। তাোড়া তুেঁ ত াতায উত্ াদন ও গুণেতভান ফডৃ্রি 

াওয়ায় র ুচালীযা সফী আয় েযগত ক্ষভ ন।

.

াড্রবিয় ফযফধান : ৯০ সড্রভ;াড্রবিয় আয়তন : ১৬ ড্রভ.ড্রভ.। 
াড্রবিয় টাই: ড্রি সট; প্রড্রত াড্রযগত ড্রি ড্রেগদ্রয দযূত্ব : 

৪৫ সড্রভ। 

ড্রিপ ফটপ 

  ড্রভগর র্টউফ (250 ভাইক্্রন   

ওয়ার ড্রথেগনস্)।
  ঠান্ডা এফং েযগভ নভনীয়।
 িীফনোর : ৩-৪ ফেয।

 ড্রিপ ফসে সম সূেী (একর প্রড্রত)

 ৩'x ৩’ ফযফধাগন প্রড্রত তুেঁ তোগে প্রড্রতড্রদন প্রায় 
২.৮ড্ররটায ির প্রগয়ািন য় ।

 প্রড্রত এেয তুেঁ তফাোগন এে ড্রদন অ্য ২৭,৬৫৩ ড্ররটায 

ির সগচয িনয প্্রগয়ািন।
 
  ড্রিপ  ার্টি চগশন সম সূেী (একর প্রড্রত)

অনকুূড্ররত ড্রি পার্টি গেনন িড্রতগত ২০:১১:৭ াগয 

N:P2O5:K2O সেড্রি/এের্/ক্্র (75% আযড্রডএপ) ইউড্রযয়া,
ড্রডএড্র ও এভওড্র প্রগয়াে েযগত গফ।

   নীচে উচেড্রখত 6 র্ট ড্রবিক্ত মাত্রা  সার 

ফেও া ফ চত পাচর।

 ার্টি চগশন 
সূড্রে

Urea 

(ফকড্রজ)

DAP 

(ফকড্রজ)

MOP

(ফকড্রজ)

১৫ তভ ড্রদগন ২.0 ৮.৮ ১.৪
২২ তভ ড্রদগন ২.0 ৮.৮ ১.৪
২৯ তভ ড্রদগন ৯.৮ ২.৯ ১.৪
৩৬ তভ ড্রদগন ৯.৮ ২.৯ ১.৪
৪২ তভ ড্রদগন ৫.৪ 0 ২.৮
৪৯ তভ ড্রদগন ৫.৪ 0 ২.৮

Total ৩৪.৪ ২৩.৩ ১১.২

উপাোন সমূহ

  ড্রডস্ক / ড্রিন ড্রপল্টায (1’’), সবন্চুড্রয, সপ্রায সেি ।
  ড্র.ড্রব.ড্র. সভইন/াফ সভইন রাইন্, েগরার বাল্ব ।
  াড্রবিয়(ড্রি সটপ্), ফ্লা বাল্্ব, োগনক্টয,সটে অপ, 

যাফায সক্রাগভট্ ।
  এন্ড(End) েযা এফং ড্রড্রবড্র ড্রপর্টং।

 ার্টি চগশন পেচক্ষপ 

 পার্টি গেন েযায আগে এে ঘন্টায িনয তুেঁ ত িড্রভর্ট প্রাে সচ 

েরুন।
 সবনচুড্রযয ভাধযগভ 20 ড্রভড্রনগটয িনয দ্রফীবূত ায দ্রফণর্ট 

ইনগিক্ট েরুন।
 10 ড্রভড্রনগটয িনয তুেঁ ত িড্রভর্ট ুনযায় সচ ড্রদন।


