িবষমুক্ত পান উৎপাদেন সাফল্য
িবষমুক্ত পান উৎপাদেন সাফল্য েপেয়েছন কৃিষ িবজ্ঞানীরা। েকােনা
কীটনাশক ও রাসায়িনক ব্যবহার ছাড়াই ‘হলুদ আঠা ফাঁদ এবং ‘ৈজব
বালাইনাশক’ ব্যবহার কের িবষমুক্ত পান উৎপাদেন পরীক্ষামূলক সাফল্য
েপেয়েছন তারা। বাজােরর পােন িবষ ও কীটনাশেকর উপস্িথিত থাকেলও
নতুন পদ্ধিতেত উৎপািদত পােন পাওয়া যায়িন িবেষর অস্িতত্ব। এেত পান
ব্যবহারকারীেদর েদেহ হৃদেরাগ ও ক্যান্সারসহ নানা জিটল েরােগর
ঝুঁিক কমেব। নতুন এই পদ্ধিতেত পােনর ফলন ভােলা। েদখেত সুন্দর।
েখেতও সুস্বাদু। এেত পান চািষরা লাভবান হেবন। পরীক্ষা সফল হওয়ায়
এবার উদ্ভািবত এই পদ্ধিত সারা েদেশর পান চািষেদর মােঝ ছিড়েয়
েদওয়ার উদ্েযাগ িনেয়েছ কৃিষ গেবষণা িবভাগ। পান বাঙািলর সামািজক
রীিতেত আপ্যায়েনর অন্যতম উপকরণ। িকন্তু বাজাের সচরাচর েয পান
পাওয়া যায় েসগুেলা উৎপাদেন নানা সার ও রাসায়িনক উপাদান ব্যবহার
করা হয়। অজান্েত েসই পান েখেয় অেনেকই আক্রান্ত হন হৃদেরাগ এবং
মরণঘাতী ক্যান্সারসহ নানা জিটল েরােগ।

গাজীপুেরর বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনস্িটিটউেটর পিরচালক (প্রিশক্ষণ
ও েযাগােযাগ) ড. েমাহাম্মদ সামসুল আলম জানান, বাংলােদশ ছাড়াও
ভারত, পািকস্তানসহ দক্িষণ এিশয়া এবং মধ্যপ্রাচ্েযর িবিভন্ন েদেশ
েযখােন বাঙািলরা বসবাস কেরন েসসব স্থােন পােনর ব্যাপক চািহদা
রেয়েছ। পান রপ্তািন কের প্রিত বছর িবপুল রাজস্ব আয় কের সরকার।
২০১৭ সােল েসৗিদ আরেব রপ্তািন করা একিট পােনর চালান েফরত আসার পর
নেড়চেড় বেস সরকার। কৃিষ িবজ্ঞানীরা ওই পান পরীক্ষা কের িবষ এবং
ব্যােটিরয়ার উপস্িথিত পায়। এরপর েথেক ‘সুপাির ও পান ফসেলর
েপাকামাকড় শনাক্তকরণ এবং সমন্িবত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যেম
িনরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূিচ’ নােম একিট প্রকল্েপর আওতায় কৃিষ
গেবষণা ইনস্িটিটউেটর িবজ্ঞানীরা গেবষণা শুরু কেরন। প্রায় ৩ বছেরর
গেবষণায় িবজ্ঞানীরা িবষ ও রাসায়িনকমুক্ত পান উৎপাদেন সাফল্য পায়।
নতুন পদ্ধিতেত পােনর ব্যাপক ফলন পায় চািষরা। এই পান েদখেত সুন্দর
এবং েখেতও সুস্বাদু। উৎপাদন খরচও কম। নতুন পদ্ধিতেত পরীক্ষামূলক
পান উৎপাদেন সফল উিজরপুেরর দােসরহােটর পান চািষ সনাতন দাস জানান,
পূর্ব পুরুষ েথেক বংশপরম্পরায় পান চাষ করেছন তারা। আেগ তারা সার,
ৈখল-কীটনাশক ব্যবহার করেতন। এ কারেণ েপাকায় পান নষ্ট কের েফলত।

পানপাতা ফ্যাকােশ হেতা। েখেতও ঝাঁজােলা লাগত। কৃিষ িবভােগর নতুন
উদ্ভািবত ‘ৈজব বালাইনাশক এবং হলুদ আঠা ফাঁদ’ ব্যবহার কের তারা
পােনর অিধক ফলন পাচ্েছন। এই পান েদখেত সুন্দর-েখেত সুস্বাদু।
উৎপাদন খরচও কম। একই উপেজলার হানুয়া গ্রােমর িরপন সরদার ও গুিঠয়া
গ্রােমর নািসর মুন্িস জানান, ৈজব বালাইনাশক এবং হলুদ আঠা ফাঁদ
ব্যবহাের পােনর লতার বৃদ্িধর হার আেগর েচেয় েবিশ। পােনর ফলনও
ভােলা। পােনর েরাগ বালাইও কম। বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনস্িটিটউেটর
ৈবজ্ঞািনক কর্মকর্তা ও িনরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূিচর পিরচালক ড.
েমা. মাহবুবুর রহমান জানান, পান রান্না হয় না, সরাসির খাওয়া হয়।
িবষযুক্ত পান খাওয়ার মাধ্যেম মানবেদেহ মরণঘাতী ক্যান্সার,
হৃদেরাগসহ
িবিভন্ন
জিটল
েরাগ
হয়।
গত
৩
বছেরর
গেবষণায়
পরীক্ষামূলকভােব ‘হলুদ আঠা ফাঁদ এবং ৈজব বালাইনাশক’ ব্যবহােরর
মাধ্যেম িবষমুক্ত পান উৎপাদেন তারা সাফল্য েপেয়েছন। এখন
প্রিশক্ষণ এবং মাঠ িদবেসর মাধ্যেম এই কর্মসূিচ সারা েদেশর পান
চািষেদর মধ্েয ছিড়েয় িদচ্েছন। এেত পান চািষরা লাভবান হেবন।

