মৃি�কা িবে�ষ

েদেশর অ�তম �াকৃিতক হেলা মৃি�কা স�দ। এই �াকৃিতক স�েদর যথাযথ �বহােরর মা�েমবতর্মান খা� িনরা
িনি�তকরেণর সােথ সােথ ভিব�ত �জে�র খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণর  মািটর উৎপািদকা শি� বজায় রাখেত হেব। 

বাংলােদেশর েমাট জনসং�া �ায় ১৬০ িমিলয়ন এবং মাথািপছু কৃিষ জিমর পিরমা০.০৫২ েহ�র। মৃি�কা
স�দ উ�য়ন ইনি�িটউট কতৃর্ক পিরচািলত এক গেবষণায় েদখা য২০০০-২০১০ সাল পযর্ম� সময়কােল
�ািমন অবকাঠােমা িনমর্া, নগরায়ন, বাঁ/রাস�াঘাট িনমর্া, িশ�ায়নসহ িবিবধ অবকাঠােমা/�াপনা িনমর্ােনর
কারেণ েদেশর আবাদেযা� কৃিষ জিম  �িত বৎসর গেড় �ায়৬৮,৭০০ েহ�র বা ০.৭২৮% হাের অকৃিষ জিমেত
পিরণত হেয়েছ। নতুন কের জিম কৃিষ আওতায় আনা �ায় অস�ব। েদেশর �ম�াসমান কৃিষ জিম েথ
�মবধর্মান জনেগৗি�র খা� চািহদা পূরেণ কৃিষ উলি�ক বৃ(vertical growth) েকান িবক� েনই। 
উি�েদর জ� আব�কীয় পুি� উপাদান( Essential Plant Nutrient) ১৬িট যার মে� হাইে�ােজ, অি�েজন ও কাবর্ন
�িতেরেক সকল পুি� উপাদান মািট েথেক �হণ কের থােক।  পুি� উপাদান সমূেহর মে� সব পুি� উপাদান সমানভােব �হন
না। এেদর েকানটা অিধক পিরমােণ আবার েকানটা �� পিরমােণ �হণ কের থােক। ফসল্ও জাত েভেদ পুি�র চািহদাও তারত
রেয়েছ। অ� িদেক ভূ�কৃ, মৃি�ক, ভূিম ে�ি, ফসল িব�াস্ও ফসেলর িনিবড়তা সেবর্াপির কৃিষ জলবায়ু (
Agroecological zone) েভেদ মািটর উবর্রতা শি�রও তারত� রেয়েছ। ফেল �ান েভেদ  মািটর পুি� উপাদান সরবরাহ ক
�মতাও িভ�তা রেয়েছ। অনুমান িনভর্র সার �েয়াগ করা হেল সােরর অপচয় হ, ফসেলর কাি�ত ফলন পা্ওয়া যােবনা, উৎপাদন 
খরচ বাড়েব এবং অ�েয়াজনীয় সার �বহােরর কারেণ পিরেবশ �িত�� হেব। 
মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�িটউেটর গেবষণায় েদখা যায় , েদেশর ৩৭ ল� েহ�র জিমেত ফসফরাস, ২৭.২ ল� েহ�র জিমেত
পটািশয়াম, ৩৩.১ ল� েহ�র জিমেত গ�ক, ২৭.৫ ল� েহ�র জিমেত দস�া, ২৪.৯ ল� েহ�র জিমেত েবারণ এবং ৩.০ ল�
েহ�র জিমেত কয্ালিসয়াম ও �াগেনিশয়ােমর অভাব রেয়েছ।৩৬.৪ ল� েহ�ও জিমেত ৈজব পদােথর্ পিরমান১.৭% এর িনেচ। 
নাইে�ােজেনর অভাব সকল জিমেতই। ৩৫.৬ ল� েহ�র জিমর মািট অতয্িধক েথেক অিধক অম�। মািটর অম, ৈজব পদাথর্ ও
মািটর পুি� উপাদান সংর�েনর মা�েম মািটর উৎপািদকা শি� বৃি� কের ফসেলর ফলন বৃি�র জ�  মািট পরী�ার মা�ে
সার  �বহােরর েকান িবক� েনই।

েদেশর সবেচেয় গুরু�পূণর্ �াকৃিতক স�দ মািটেক যথাযথ িব�ানস�ত উপােয় �বহার না করা েগেল সুজলা স
বাংলার মািট অনুবর্র হওয়ার আশংকা রেয়েছ। �মবধর্মান জনসং�ার বাড়িত খা� চািহদা েমটােত একই জি
বতর্মােন বছের৩/৪িট ফসল উৎপাদন করা হে�। আবাদ করা হে� উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব
উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� ফলনশীল জাত বা হাইি�ড জােতর ফসল মািট েথেক েশাষণ
করেছ িবপুল পিরমাণ পুি� উপাদান। ফেল জিম হারাে� তার �াভািবক উৎপাদন �মতা। কােজর অ�ল ও ফসলেভে
বতর্মােন অেনক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত েদখা িদে�। এক সমেয় আমােদর েদেশর মািটেত এসব অনুপুি� উপা
ঘাটিত িছল না ; ফেল িবিভ� অ�েল কৃিফসেলর উৎপাদন আকি�কভােব মার খাে�। উদাহরণ িহসােব বলা যায় কেয়র
বছর আেগ েবারেণর ঘাটিত জিনত কারেণ িদনাজপুেরর িবিভ� অ�েল ভূ�ার ফলন মারা�কভােব �াস পায়। ভূ�া চাষী
পেড় িবপােক, অথর্ৈনিতকভােব �াপক �িতর স�ুখীন হয়। েয পুি� উপাদান কেয়ক বছর পূেবর্ও আমােদর জি
পিরিমত মা�ায় িছল তা এখন সার িহসােব �েয়াগ আব�ক হেয় পেড়েছ। এ ধরেনর একািধক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটি
েদেশর িবিভ� অ�েলর মািটেত েদখা িদে�। মািটেত েদখা িদে� মা�াির� অ��। ফেল মািটেত চুন �েয়া
�েয়াজনীয়তাও েদখা িদে�। শুধু �ধান কেয়কিট সার েযমন ইউি, িটএসি,  এমওিপ, িজপসাম �েয়াগ কের এখন আর
আেগর মত ফলন পাওয়া যাে� না । আবার সব সাের সব ফসেলর জ� সমান মা�ায়ও লােগ না ।েকানটা কম আবার
েকানটা েবশী পিরমােণ লােগ। আর এটা িনভর্র কের জিমর উবর্রতা ও ফসেলর জােতর উপর। মািটেত েয সব পুি� উপা
পিরিমত পিরমােণ রেয়েছ েসসব পুিষ উপাদােনর জ� সার �েয়ােগর �েয়াজন েনই। েকান ফসেলর জ� েকান পুি
উপাদান িক পিরমাণ �েয়াজন এবং মািটেত ঐসব পুি� উপাদান িক পিরমাণ রেয়েছ তা েজেন মািটেত পুি� উপাদা
ঘাটিত রেয়েছ িক না তা িনণর্য় করা যায়। আর ঘাটিত পূরেণর জ� ঐ পুি� উপাদান িনধর্ািরত মা�ায় সার িহসােব �ে
করাই হেলা সুষম সার �েয়াগ। আর এই কাজিট মািট পরী�া কেরই করা স�ব। এেত একিদেক েযমন কৃষক
�েয়াজনীয় সারিট �েয়ােগর সুিবধা পােবন অ�িদেক অ�েয়াজনীয় সার �েয়ােগর বাড়িত খরচ েথেকও েরহাই পােবন।
জাতীয় অথর্নীিতেতও পড়েব এর সুদূর �সারী �ভাব। এেত কের মািটর �া�য্ও িঠক থাকেব । েমাট কথা মািট 

মা�েম েকান জিমেত েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু লাগেব তা জানা যােব। মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�এর েদেশর িবিভ� েজলায় ১৬িট �ায়ী গেবষণাগার ও১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�া গেবষণাের ক, গেবষণা �িত�ান,
এনিজওসহ িবিভ� সরকারী ও �ায়��ািসত �িত�ান গুেলােক মৃি�কা িবে�ষেণর েসবা িদেয় আসেছ। কৃষকেদর 
সরকার নামমা� মূে� ভতুর্কী িদেয় ম৫৮ টাকায় মািটর নমুনা পরী�া কের েকান ফসেলর জ� েকান সার কতট
িদেত হেব তার একিট সার সুপািরশ কাডর্ �দান কের থাে

বতর্মান ও ভিব�ত খা� িনরাপ�ার �ােথর্ই কৃিষর এ উ�য়ন েটকসই করেত হেব। মািটর উৎপািদকা শি� বাড়ােত।    মািট পর
মা�েম িবিভ� ফসল ও জােতর চািহদানুসাের সুষম সার �েয়াগ করা েগেল একিদেক েযমন ফলন বৃি� পােব অ� িদেক মা
�া�য্ বজায় থাকে, ফসেলর উৎপাদন খরচ �াস পােব, সােরর অপচয় েরাধ হেব, উৎপািদত ফসেলর মান বৃি� পােব এবং সেবর্াপি
জন�াে� ধনা�ক �ভাব পড়েব। বতর্মােন গেবষণা পযর্ােয়  ফলেনর সােথ মাঠ পযর্ােয়  ফলেন উেল�খেযা� পাথর( yield gap)  
রেয়েছ। এর অ�তম কারণ হেলা গেবষনা খামােরর সােথ কৃষক পযর্ােয় মৃি�কাউবর্রতা ও সার �ব�াপনা এবং  ফসল �ব�াপ
(crop management) পাথর্কয্।  যথাযথ মৃি�কা্ও সার �ব�াপনার মা�েম  ফলন পাথর( yield gap) কিমেয় কাি�ত
পযর্ােয় ফসেলর ফলন বৃি� করা স�ব যা েটকসই খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণ  উেল�খেযা� ভূিমকা রাখেত পাে

িনে� মৃি�কা স�দ উ�য় ইনি�িট-এর মৃি�কা গেবষণাগারগুেলার নাম ও িঠকানা েদয়া হে:

মািট পরী�ার মা�েম সুষম সার �বহােও কৃষকেদরেক  উ�ু� করার লে�১৯৯৬ সােল মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�িট-এর
উ�য়ন খােত  দু্ইিট �া�মান মৃি�কা পরী�াগাে(এমএসিটএ) মা�েম সেরজিমেন  কৃষেকর  মািট পরী�া কের সার সুপাি
�ণয়ন কাযর্�ম শুর� কের। কাযর্�মিটেক েজারদারকরেণর ল২০০৪ সােল রাজ� খােত আরও ৪িট  �া�মান মৃি�ক
পরী�াগার (এমএসিটএ) সং�হ করা হয়। কৃষক েসবার এই কাযর্�মিট জনি�য়তা লাভ করায় পরবত�২০০৭ সােল মৃি�কা
স�দ উ�য়ন ইনি�িটউট আরও৬িট �া�মান মৃি�কা পরী�াগার সং�হ কেরেছ। বতর্মােন েম১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�াগা
এর মা�েম বছের দুই েমৗসুে১১২িট উপেজলায়৫৬০০ জন কৃষেকর মািট পরী�া কের সার সুপািরশ  েসবা কাযর্�ম �িত�া
সীিমত রাজ� বােজট েথেক পিরচািলত  কের আসেছ। বছেরর রিব ও খিরফ েমৗসুেম এসব এমএসিটএল িবিভ� উপেজলায় কমপে
৩ িদন অব�ান কের কৃষেকর জিমর মািট পরী�া কের সার সুপািরশ �ণয়ন কের থাে১৯৯৬ সাল হেত এমএসিটএল এর মা�েম
এ পযর্ম� সবর্েমা৬৫,০০০ এর েবশী মািটর নমুনা পরী�া কের কৃষকেক সার সুপািরশ �দান করা হেয়েছ। ইেতামে� �া�
মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম মািট পরী�া কের সার সুপািরশ কাডর্ �দানকাযর্�ম কৃষকেদর মােঝ �াপক জনি�য়তা লাভ ক

ক)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়ােগ কৃষকেদরেক উ�ু�করণ  মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম সেরজিমেন কৃষেকর
পরী�া কের  সার সুপািরশ কাডর্ �দা
ক)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ জনি�য় করার লে�য্ �া�মাণ মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম সেরজিমেন কৃ
মািট পরী�া কের  সার সুপািরশ কাডর্ �দ
খ) মািট পরী�ার িভি�েত সুষমমা�ায় সার �েয়ােগর মা�েম ফসেলর ফলন বৃি� এবং মািটর �া�য্ র�ায় কৃষক
উ�ু�করণ।
খ)  মািট পরী�ার জ� মৃি�কা নমুনা সং�েহর েকৗশল িবষেয় কৃষক �িশ�ণ �
গ)   সেরজিমেন  েভজাল সার সনা�করেনর েকৗশল স�েকর্ উ-সহকারী কৃিষ কমর্কতর(এসএএও), কৃষক ও সার িডলা েদরেক 
�িশ�ণ �দান।
ঘ) মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ জনি�য় করার লে�য্  �ক�দর্শনী �াপন ও মাঠ িদবস প
ঙ)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ িবষেয় আ�িলক ও জাতীয় পযর্ােয় ওয়াকর্সপ আেয়া
েদেশর সবেচেয় গুরু�পূণর্ �াকৃিতক স�দ মািটেক যথাযথ িব�ানস�ত উপােয় �বহার না করা েগেল সুজলা সুফলা এই
মািট অনুবর্র হওয়ার আশংকা রেয়েছ। �মবধর্মান জনসং�ার বাড়িত খা� চািহদা েমটােত একই জিমেত বতর্মােন ৩/৪িট
ফসল উৎপাদন করা হে�। 
আবাদ করা হে� উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� 
ফলনশীল জাত বা হাইি�ড জােতর ফসল মািট েথেক েশাষণ করেছ িবপুল পিরমাণ পুি� উপাদান। ফেল জিম হারাে� তার �াভাি
উৎপাদন �মতা। কােজর অ�ল ও ফসলেভেদ বতর্মােন অেনক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত েদখা িদে�। এক সমেয় আমােদর েদে

মািটেত এসব অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত িছল ; ফেল িবিভ� অ�েল কৃিফসেলর উৎপাদন আকি�কভােব মার খাে�। উদাহরণ
িহসােব বলা যায় কেয়র বছর আেগ েবারেণর ঘাটিত জিনত কারেণ িদনাজপুেরর িবিভ� অ�েল ভূ�ার ফলন মারা�কভােব �া
পায়। ভূ�া চাষীরা পেড় িবপাে, অথর্ৈনিতকভােব �াপক �িতর স�ুখীন হয়। েয পুি� উপাদান কেয়ক বছর পূেবর্ও আমা
জিমেত পিরিমত মা�ায় িছল তা এখন সার িহসােব �েয়াগ আব�ক হেয় পেড়েছ। এ ধরেনর একািধক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটি
েদেশর িবিভ� অ�েলর মািটেত েদখা িদে�। মািটেত েদখা িদে� মা�াির� অ��। ফেল মািটেত চুন �েয়ােগর �েয়াজনীয়তাও ে
িদে�। শুধু �ধান কেয়কিট সার েযমন ইউি, িটএসি,  এমওিপ, িজপসাম �েয়াগ কের এখন আর আেগর মত ফলন পাওয়া যাে� 
না । আবার সব সাের সব ফসেলর জ� সমান মা�ায়ও লােগ না ।েকানটা কম আবার েকানটা েবশী পিরমােণ লােগ। আর এটা িনভর্র
কের জিমর উবর্রতা ও ফসেলর জােতর উপর। মািটেত েয সব পুি� উপাদান পিরিমত পিরমােণ রেয়েছ েসসব পুিষ উপাদােনর
সার �েয়ােগর �েয়াজন েনই। েকান ফসেলর জ� েকান পুি� উপাদান িক পিরমাণ �েয়াজন এবং মািটেত ঐসব পুি� উপাদান 
পিরমাণ রেয়েছ তা েজেন মািটেত পুি� উপাদােনর ঘাটিত রেয়েছ িক না তা িনণর্য় করা যায়। আর ঘাটিত পূরেণর জ� ঐ 
উপাদান িনধর্ািরত মা�ায় সার িহসােব �েয়াগ করাই হেলা সুষম সার �েয়াগ। আর এই কাজিট মািট পরী�া কেরই করা স�ব। 
একিদেক েযমন কৃষক শুধু �েয়াজনীয় সারিট �েয়ােগর সুিবধা পােবন অ�িদেক অ�েয়াজনীয় সার �েয়ােগর বাড়িত খরচ ে
েরহাই পােবন।  জাতীয় অথর্নীিতেতও পড়েব এর সুদূর �সারী �ভাব। এেত কের মািটর �া�য্ও িঠক থাকেব । েমাট কথ
পরী�ার মা�েম েকান জিমেত েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু লাগেব তা জানা যােব। মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�-এর
েদেশর িবিভ� েজলায় ১৬িট �ায়ী গেবষণাগার ও১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�া গেবষণাের ক, গেবষণা �িত�ান, এনিজওসহ 
িবিভ� সরকারী ও �ায়��ািসত �িত�ান গুেলােক মৃি�কা িবে�ষেণর েসবা িদেয় আসেছ। কৃষকেদর জ� সরকার নামমা� ম
ভতুর্কী িদেয় মা৫৮ টাকায় মািটর নমুনা পরী�া কের েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু িদেত হেব তার একিট সার সু
কাডর্ �দান কের থােক।
িনে� মৃি�কা স�দ উ�য় ইনি�িট-এর মৃি�কা গেবষণাগারগুেলার নাম ও িঠকানা েদয়া হে:

