তুঁ ত নার্সারি

➢ তুঁ ত গাছ সহজেই ডাল এবং চারাগাছ

থেজে ততরী েরা যায়
➢ গাছ দ্রুত এবং সমানভাজব বদ্ধৃ ি পায়
➢ ববেঁচে থাকার হার খুব ববশি
➢ পাতার গুণগত মান খুব ভাল

িাসব াশর ববড ততরীর প্রস্তুশত
▪ েলজসজচর সুমবধা আজছ , সিতল, উন্নত, অমতমরক্ত েল থবর হওয়ার বযাবস্থা
আজছ এমন েমম নাসামর
স থবজডর েনয শিবব ােি করুি
▪ বিাআেঁি িাট আিিব এবিং যশি িাট কািায়ুক্ত হয় তচব প্রশত ববচড ৫ িযাি বাশল
বিিাি
▪ গভীর লাঙল শিি (30-40 বসশি) এবিং 2-3 সপ্তাচহর জিয বরাচি শুকাচিার জিয বেচর
শিি
▪ এেওয়াইএি বা ভাশিব কচপাস্ট 10 এি. টি / বহক্টর হাচর শিশিত করুি,2-3 বার
লােল শিচয় িাট আলগা এবং সমান করচত হচব
▪ 25-30 বসশি বসে েযাচিল িারা িথ
ৃ ক 5-10 বসশি উচ্চতর ববড(300 বসশি x 120
বসশি) প্রস্তুত করুি

কাটিং ততরী এবিং প্রাক শেশকৎসা প্রস্তুশত
▪ ১০-১৫ শিশি বযাচসর স্বাস্থ্যকর (৬-৮ িাস বয়সী) ডাল শিবব ােি করুি
▪ ১৫-২০ বসশি লম্বা, ৩-৪ ভাল কেঁশ়ি আচে এিি কাটা ডালগুশল শিবব ােি করুি
▪ প্রান্তগুশল সুন্দরভাচব কাটচত তীক্ষ্ণ েু শর অথবা শসচকোর বযবহার করুি
▪ েত্রাচকর আক্রিণ এ়িাচত ১৫ শিশিচটর জিয কাচবব িডাশজচির [৫0% ডব্লুশি(0.২%)] দ্রবচণ ডু শবচয়
রাখুি
▪ শিক়ি উন্নত করচত বাশণশজযক রুটিং হরচিাি বযবহার করুি

▪ যশি কাটিংগুশল বরচখ বিবার িরকার তাহচল োয়ার িীচে খ়ি শিচয় বভজা বাশলর শবোিাচত ২-৩
শিচির জিয বরচখ শিি

কাটিং বরািণ এবিং তার িরবশতব যত্ন
▪ ১০-১৫ থসমম. উচ্চতায় োটা কাটিংগুশল লাগাচত হচব ( ৪-৫ িাস বয়চসর োরাগাে )
▪ কাটিংগুশল িঢ়
ৃ ভাচব িাটর সচে বসাজাসুশজ অবস্থ্াচি সািািয বহশলচয় এিিভাচব লাগাচত হচব বযি
একট কেঁশ়ি িাটর উির থাচক
▪ কাটিং বরািচণর িরিরই িাসব াশর ববচড বসে শিি এবিং িচর 4-5 শিচির বযবধাচি বসে শিি
▪ 25-30 শিি এবিং 55-60 শিচির বযবধাচি শি়িাশি প্রচয়াজি
▪ শিতীয় আগাো শি়িাচিার িচর অযাচিাশিয়াি সালচেট (500 গ্রাি) বা ইউশরয়া (250 গ্রাি) প্রচয়াগ
করুি
▪ বিাকািাক়ি ও বরাগ এ়িাচত প্রস্তাশবত গাচের সুরক্ষা বযবস্থ্া অিুসরণ করুি

োরাগাে বতালা,বেশসিং এবিং বরািণ
▪ োরা উিচ়ি বেলার ২-৩ শিি আচগ িাসব াশর ববচড বসে শিি
▪ অশতশরক্ত শিক়ি এবিং িীর্ব শিক়িগুশল সুশবধাজিক আকাচর কাটা বযচত িাচর
▪ োরাগাে বতালার িরিরই গচতব োরা বরািণ করুি
3' × 3'

▪ িশরবহচণর জিয, োরাগাে গুশলর বাশিল বভজা েট শিচয় িযাক করুি

