তাক পদ্ধতততত পলুপালন
তাক ততরীর পদ্ধতত

• পল পালননর িাে বাুঁশ, োঠ, শক্ত প্লাতিে বা কলাহা তিনয় তিরী
েরা যায়
• িােগুতল তির্ঘযয ২৪ িট, প্রনে ৫ িট হয় এবিং িটি িানের মনযয
িূরত্ব ২ িট করনে ৩ কেনে ৫ টি িাে তিরী েরা য়ায়
• োঠানমা তিরীর পনর নাইলন িতি, নাইলন কনট বা GI িার তিনয়
িাে তিরী েনর েবর োগি তবতেনয় পল তিনি হনব

িাল পাতা পদ্ধতততত তিতিিং এবিং পলুর েুরিা
• তিনন ২ কেনে ৩ বার তিতিিং যনেষ্ট।
• ৫০- ৬০ তিন বয়নের িুঁ ি গানের িাল এতিে ওতিে েনর পলর
কবনি তিনি হনব।
• পলর কবনি েপাতরশ েরা োযযেূচী অনযায়ী লযানবক্স অেবা
তবনিিা পাউিার অবশযই েতিনয় তিনি হনব।

১০০তিতের পতরণত পলুপালতনর আদর্শ অবস্থা
তববরণ

চতু র্শ দর্া

পঞ্চে দর্া

তাপোত্রা(°সেতিতেি)

২৪-২৫

২৩-২৪

আতপতিক আদ্রতা (%)

৭০-৭৫

৬৫-৭০

তিতিিং পদ্ধতত
সবতির পতরের
(বর্শ িুট)

িাল পাতা
প্রর্তে

১৯০

৩৮০

সর্তে

৩৮০

৭০০

৫২৫

২৬৩০

িাল পাতার পতরোন(সকতি)

তাক পদ্ধতততত বাড়তত লাভ
কার্শ ক্রে
েিুতর
(@ ২৫০/- প্রতিতিন
গুটির পতরোন
(কেতি/১০০ তিম)
@ ২৫০/-প্রতি কেতি

সে পদ্ধতত

তাক পদ্ধতত

৩৯ টি

৩০ টি

৫০

৫৫

লাভ
৯ টি
৫

আনুোতনক বাড়তত আয় ৩৫০০ টাকা প্রতত ১০০ তিতে।

তাক পদ্ধতততত পলুপালন করুন, আয় বাড়ান

ভাতলা গুটির িতনে
প্লাতিক সকালাপতেবল োউতেি
বাাঁতর্র চন্দ্রকী

• েম আেৃ তির গুটির েিংেযা েম হয়
• পাো পল চন্দ্রেীনি তিনি ও গুটি োিানি অননে
কলােবল িরোর
• পতরনশাযন, রক্ষণানবক্ষন ও েিংরক্ষণ েষ্টোযয
• বাুঁনশর েতিনি পলর আর্ঘাি প্রাতির েম্ভাবনা
• পচা ও িবল গুটির েিংেযা কবশী হয়
• গুটির গুণগি মান োরাপ হয়

প্লাতিক সকালাপতেবল োউতেি
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

েম মাননর গুটি তিরী হয়
গুটির োিাননা েহি
েিংরক্ষণ েরনি অল্প িায়গা লানগ
অননেতিন বযবহার েরা যায় এবিং েহনি
পাতরনশাযন েরা যায়
স্বােযতবতয বিায় রাো েহি
শ্রম ও েময় েম লানগ
তবেৃ ি গুটির েিংো েম হয়
গুটি তিরীর েরচ েম

োউতেতি পলুর ঘনত্ব
মাতি × বাই

প্রতি বগযিনট
৫০ টি পল

৩৫০ টি পল প্রতি
মাউনেনি

বাই × বাই

প্রতি বগযিনট
৪০ টি পল

৩০০ টি পল প্রতি
মাউনেনি

তাপমাত্রা: ২৪-২৫ºসে; আ.আদ্রতা: ৬০-৭০%; আড়াআরি
বাযচ
়ু লাচল

োউতেি পতরস্কার ও িীবাণু েুক্ত করা
➢ প্রেনম মাউনেি কেনে কিনো, মরা, পচা
কপাো োিানি হনব
➢ িারপর ২% তিতচিং দ্রবনণ প্লাতিে মাউনেি
গুতল এেতিন তিতিনয় রােনি হনব
➢ করানি শুতেনয় মাউনেি গুতল িানলা িানব
িাি েনর ১০-১২ টার এে এেটি বাতিল
বানানি হনব
➢ বাতিল গুতল পতরনশাতযি িায়গায় রােনি হনব

ভাতলা গুটি সপতত প্লাতিক োউতেি বেবহার করুন

বিস্তার ও প্রচার প্রভাগের কার্ািী
য
বি.এি.আর.টি.আই.িহরমপুর
(পশ্চিমিঙ্গ)
কার্য ক্রম
▪ সেরি মডেল রিডলজ
(এেএমরি)
▪ বাইডিাল্টাইন-ক্লাস্টাি েংবর্নধ
কার্ক্রম
ধ
(রবরি-রেরিরি)

বি.এি.আর.টি.
আই.
(আর.এি.আর.এি.
এবং আর.ই.দি)

কৃষক ও
বরীার

রাজ্য ররশম
দপ্তর

প্রর্ুক্তি হস্তান্তর
❖ নতু ন অনুম োদিত দি-২০৩৮ প্রজোদতর
জনদপ্রয়করণ

❖ নব উদ্ভোদবত পলু প্রজোদতর িম্প্রিোরণ
❖ জজদবক পদ্ধদতমত তুুঁ ত গোমের ররোগ দনবোরণ
প্রযুদির বযবহোদরক প্রময়োগ
❖ চোকী পলুপোলন প্রযুদির িম্প্রিোরণ
❖ তোক পদ্ধদতমত পলুপোলন ও প্লোদিক
বযবহোর প্রযুদির িম্প্রিোরণ

োউমেজ

সম্প্রসারণ যর্াগাযর্াগ কার্য ক্রম
➢ িমচতনতো কোযযক্র
➢ রেত্র দিবি
➢ প্রযুদি প্রির্যন
➢ কৃষক দিবি
➢ িলবদ্ধ আমলোচনো
➢ ওয়োকয র্প / রিদ নোর / প্রির্যনী
➢ ররর্

কৃদষম লো

অন্যান্য ক্তক্রযাকলাপ
•

কৃষকমির তুুঁ ত জদ

ও পলুপোলন তিোরদক

•

এ

•

রবতোর ও িূরির্যন কোযযক্রম

•

রেত্রীয় ররর্ অনুিন্ধোন রকন্দ্র ও অনুিন্ধোন
িম্প্রিোরণ রকন্দ্র গুদলর কোযযকলোপ তিোরদক

দকিোন রপোর্যোমলর

োধ্যম

এিএ এি পদরমষবো
অংর্গ্রহণ

সেরি রিসেোেস সেন্টোি

বিদ্যমান সম্প্রসারণ িযিস্থাকে শবিশালী েরকে প্রগবেশীল েৃ ষেকদ্র মাধ্যকম সংবিষ্টকদ্র োকে সসবর-প্রযুবি
স্থানান্তকরর সুবিধ্াকথে সসবরোলচার বরকসাসে সসন্টার (এসআরবস) প্রবেষ্ঠা েরা যকছকে

বস.এস.আর.টি.আই., িরযমপুকরর অধ্ীকন এ পযেন্ত 6 টি এসআরবস প্রবেবষ্ঠে যকছকে

এসআিরস,

রিকেুি,

এসআিরস, আরেনগি,

রু শস িািাি

ােিা

এসআিরস, িািিাকেুি, নরিয়া

এসআিরস, িাাঁকীেুি,

রু শস িািাি

এসআিরস, রিখারি হারিলটাো,

ােিা

এসআিরস, রকশানগঞ্জ, রিহাি

২০১৯-২০ সালে ম াট ১২৬০ কৃষক ছয়টি মসরি রিলসাসস মসন্টালিি
প্ররশক্ষণ মেলয়লছ

াধ্যল

মিশ

চালষি রিরিন্ন রিষলয়

