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কৃিষ �যু�� ভা�ারকৃিষ �যু�� ভা�ার

�যু��র িববরণ�যু��র িববরণ
�যু��র নাম :�যু��র নাম :বাির আম পাড়া য�বাির আম পাড়া য�  

িব�ািরত িববরণ : িব�ািরত িববরণ :   

বাংলােদেশ আমপাড়ার জন� সাধারণত �গালাকৃিতর বােশর ঝুিড় ব�ব�ত হয়। যােত এক�টবাংলােদেশ আমপাড়ার জন� সাধারণত �গালাকৃিতর বােশর ঝুিড় ব�ব�ত হয়। যােত এক�ট

�পােল পাট অথবা নাইলেনর �তির জাল ব�ব�ত হয়। ঝুিড়�ট এক�ট বােশর উপের লাগােনা�পােল পাট অথবা নাইলেনর �তির জাল ব�ব�ত হয়। ঝুিড়�ট এক�ট বােশর উপের লাগােনা

থােক। এই প�িতেত আম �বাটার �শষ �াে� িছেড় যায় যার ফেল আম �বাটা পচঁা �রােগথােক। এই প�িতেত আম �বাটার �শষ �াে� িছেড় যায় যার ফেল আম �বাটা পচঁা �রােগ

আ�া� হয়। এর ফেল আেমর জীবনকাল এবং বাজার দর উভয়ই কেম যায়। তাই বাির কতৃ�কআ�া� হয়। এর ফেল আেমর জীবনকাল এবং বাজার দর উভয়ই কেম যায়। তাই বাির কতৃ�ক

এক�ট আম পাড়ার য� উ�াবনকরা হেয়েছ যার �ারা ১০–২০ িমিম ল�া �বাটা �রেখ আম পাড়াএক�ট আম পাড়ার য� উ�াবনকরা হেয়েছ যার �ারা ১০–২০ িমিম ল�া �বাটা �রেখ আম পাড়া

যায়। আম র�ািনকারক �দেশ আেমর �বাটা পচঁা �রাগ �থেক মু��র জন� আেমর �বাটা �রেখযায়। আম র�ািনকারক �দেশ আেমর �বাটা পচঁা �রাগ �থেক মু��র জন� আেমর �বাটা �রেখ

আম পাড়া হয় যা এই য� িদেয় স�ব । আম পাড়া হয় যা এই য� িদেয় স�ব । 

�বিশ��সমুহঃ�বিশ��সমুহঃ    

১।য��ট �জআই তার, হাইকাব �ন ��ল ��ড,�জিপ শীট , �াচ ক�াবল, িলভারএবং পাট অথবা১।য��ট �জআই তার, হাইকাব �ন ��ল ��ড,�জিপ শীট , �াচ ক�াবল, িলভারএবং পাট অথবা

নাইলেনর রিশ �ারা �তির নাইলেনর রিশ �ারা �তির   

২।যখন আম গাছ �থেক পাড়া হয় তখন য��টেক বােঁশর সােথ ০ িডি�েত এবং যখন আম িনচ২।যখন আম গাছ �থেক পাড়া হয় তখন য��টেক বােঁশর সােথ ০ িডি�েত এবং যখন আম িনচ

�থেক পাড়া হয় তখন য��টেক বােঁশর ৪৫ িডি� �কােণ �সট করেত হয়।অ�থাৎ য��টর এে�ল�থেক পাড়া হয় তখন য��টেক বােঁশর ৪৫ িডি� �কােণ �সট করেত হয়।অ�থাৎ য��টর এে�ল

এডজা�ােরর মাধ�েম িবিভ� এডজা�ােরর মাধ�েম িবিভ� এে�েল �েয়াজনানুসাের আম পাড়া যায়। এে�েল �েয়াজনানুসাের আম পাড়া যায়।   

৩।িরং এর ব�াসঃ ২৫০ িম.িম. ৩।িরং এর ব�াসঃ ২৫০ িম.িম.   

৪।ওজনঃ ১.৭০ �ক�জ (বােঁশর �পালসহ) ৪।ওজনঃ ১.৭০ �ক�জ (বােঁশর �পালসহ)   

৫।ক�ায�মতাঃ১৫০–২৫০ �ক�জ/ঘ�া ৫।ক�ায�মতাঃ১৫০–২৫০ �ক�জ/ঘ�া   

৬। য��টর বাজার মূল�ঃ১০০০ টাকা (বােঁশর �পালসহ) ৬। য��টর বাজার মূল�ঃ১০০০ টাকা (বােঁশর �পালসহ) 
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