িবএআরআই উ ািবত জাত,২০১৬-১৭ (জুলাই-জুন)
িমক
নং
১.

জােতর নাম
বাির আলু - ৭২

হ র িত ফলন
(টন)
২১.৮৫

জীবন কাল
(িদন)
৯০-৯৫

২.

বাির আলু - ৭৩

২১.৮৫

৩.

বাির আলু - ৭৪

২৭.১৩

বিশ



তাপ ও লবণা সিহ ু
আলু র রঙ লাল

৯০-৯৫




তাপ ও লবণা সিহ ু
আলু র রঙ সাদা

৯০-৯৫



গাছ মধ ম উ তাস
ই টারিমিডেয়ট টাইপ এবং গেড় ৪৫িট কা ড থােক।
গাছ িকছু টা খাড়া কৃ িতর ও শাখা
শাখা খুবই কম।
কা ড সবু জ মাঝারী ধরেনর মাটা
এবং এে াসায়ািনন এবং িব ৃ িত
খুবই কম।
পাতা মাঝারী আকােরর ও কম ঢউ
খলােনা।
গাছ মধ ম উ তাস
ই টারিমিডেয়ট টাইপ এবং গেড় ৪৭িট কা ড থােক।
গাছ িকছু টা খাড়া কৃ িতর ও শাখা
শাখা খুবই কম।
কা ড সবু জ মাঝারী ধরেনর মাটা
এবং এে াসায়ািনন এবং িব ৃ িত
খুবই কম।
পাতা মাঝারী আকােরর ও কম ঢউ
খলােনা।
গাছ মধ ম উ তাস
ই টারিমিডেয়ট টাইপ এবং গেড় ৪৭িট কা ড থােক।
গাছ িকছু টা খাড়া কৃ িতর ও শাখা
শাখার সংখ া মাঝারী।
পাতা মাঝারী আকােরর ও কম ঢউ
খলােনা।
আলু খােটা, িড াকৃ িত, গালাকার ও
মাঝারী আকােরর।
গাছ মধ ম উ তাস
িলিফ টাইপ
এবং গেড় ৪-৬িট কা ড থােক।
গাছ িকছু টা খাড়া কৃ িতর ও শাখা
শাখা খুবই কম।





৪.

বাির আলু - ৭৫

৩৭.২৫

৭০-৭৫







৫.

বাির আলু - ৭৬

৩৫.৯৯

৯০-৯৫






৬.

বাির আলু - ৭৭

৩৩.৪০

৯০-৯৫






৭.

৮.

বাির পািন কচু - ৬

বাির গম - ৩১

রাইেজাম ৬০৮০
লিত ৫-৮

-



৪.৫-৫.০

১০৫-১০৯







৯.

বাির গম - ৩২

৪.৬-.৫.০

৯৫- ১০৫





১০.

বাির হাইি ড ভু া ১৪

১০.৮৪ (বির)
১০.৫২ (খিরপ)

১১৫ (বির)
১৪০ (খিরপ)






১১.

বাির হাইি ড ভু া ১৫

১২.৭৫ (বির)
১২.০৭ (খিরপ)

১৪৮ (বির)
১২১ (খিরপ)






১২.

বাির কমলা -৩

৫.৩৬

-





১৩.

বাির কলা -৫

৫০

-



পাতা মাঝারী আকােরর ও কম ঢউ
খলােনা।
আলু ল া, িড াকৃ িত ও বড়
আকােরর।
গাছ খাড়া, কা ড থামাকার ও সবু জ
বেণর।
পাতা সবু জ ও তীর আকার।
হালকা সবু জ রং এর শাঁস আকষণীয়।
৪ থেক ৬িট িশ িবিশ গােছর
উ তা ৯৫-১০০ স.িম.।
পাতা চওড়া ও গাঁঢ় সবু জ।
জাতিটর পাতার দাগ রাগ সহনশীল
এবং মিরচা রাগ িতেরাধী ও তাপ
সিহ ু ।
৪ থেক ৬িট িশ িবিশ গােছর
উ তা ৯০-৯৫ স.িম.।
পাতা চওড়া ও গাঁঢ় সবু জ।
জাতিটর গেমর া
রােগ
সহনশীল।
জািতিট খিরপ মৗমুেম ফু ল আসার
পযােয় অিধক তাপ সিহ ু এবং
মধ ম ফলন মতা স ।
েযাগপূ ণ ঝেড়া আবহাওয়ােত এ
জােতর গাছ সহেজ হেল ও ভে
পেড় না।
জাতিটর দানা সাদা বেণর এবং সিম
ডে ট কৃ িতর।
জািতিট খিরপ মৗমুেম ফু ল আসার
পযােয় অিধক তাপ সিহ ু এবং উ
ফলন মতা স ।
পিরপ অব ায় গাছিটর বিশভাগ
পাতা সবু জ থােক িবধায় গা খাদ
িহসােব ব বহার উপেযাগী।
জাতিটর দানা হলু দ বেণর এবং সিম
ডে ট কৃ িতর।
গাছিট পাতা তু লনামুলকভােব বড় ও
ঝাপােলা।
ফল গালাকার ও বড় দখেত উ ল
কমলা বেণর।
ফেল খাসা িঢলা, শাঁস রসােলা ও
িমি ।
গাছ বশ মাটা, শ ও মাঝারী
আকােরর।



১৪.

১৫.

১৬.

বাির বাতািবেলবু - ৫

বাির পয়ারা - ৪

বাির জাম ল-৩

১০.০৩

৩০-৩৫

৬.৬

-




-





-







১৭.

১৮.

বাির

ায়াশ - ১

বাির হাইি ড টেমেটা
-১০

৪০-৪৫

১০-১৫

৪৮-৫১

৮০-৯০









১৯.

বাির টেমেটা -১৮

৯০-১০০

৮৫-৯০




২০.

বাির টেমেটা -১৯

৭০-৭৫

-





২১.

বাির করলা -২

২১.৫-২২.৫

-




২২.

বাির করলা -৩

২১-২২

-

২৩.

বাির লাউ -৫

৫০-৫৫

১৩০- ১৫০








এ জােতর কলার কািদর ওজন ২০
কিজ।
উ ফলনশীল কাঁচা কলার জাত।
গাছিটর পাতা তু লনামুলকভােব
অেনক বড় ও ঝাপােলা।
ফল দখেত উ ল হলু দ বেণর।
ফল সাধারণত এককভােব ধের।
উ ফলনশীল, বীজিবহীন অেমৗ মী
জাত।
পিরপ ফেলর রং হলু দাভ সবু জ।
িতিট ফেলর গড় ওজন ২৮৪ াম।
এিট উ ফলনশীল জাত।
পিরপ ফেলর রং আকষণীয় লালেচ
খেয়রী।
ফল ঘ টাকৃ িত, ফেলর শাঁস আটশােট,
সাদা, কচকেচ ও খেত খুবই িমি ।
এিট একিট উ ফলনশীল জাত।
নলাকার গাঁঢ় সবু জ বেণর ফল।
গড় ফেলর ওজন ১.০৫ কিজ।
সারা দেশ চাষ উপেযাগী।
উ ফলনশীল ী কালীন জাত।
ফল মাঝারী আকােরর, ফেলর গড়
ওজন ৬৫ াম।
আকষণীয় লাল রং এর গালাকার
ফল।
উ ফলনশীল, ভাইরাস রাগ ও
পাকামাকড় সহনশীল।
িতিট গােছ গেড় ফেলর সংখ া ৩৭
িট।
উ ফলনশীল জাত।
িতিট গােছ ৫৮- ৬২ িট ফল ধের।
ি য়াজাতকরণ টেমেটা জাত
িহেসেব এিট অত ভােলা।
এিট উ ফলনশীল জাত।
গাঁঢ় সবু জ রং ও মাঝারী আকােরর
ফল।
গাছ িত ফেলর সংখ া ৩৮িট।
এিট উ ফলনশীল জাত।
সবু জ রং ও মাঝারী আকােরর ফল।
গাছ িত ফেলর সংখ া ৪৫িট।
এিট একিট উ ফলনশীল জাত।
ফল হে বড় আকােরর, দখেত ল া
ও বাতলাকৃ িত


২৪.

বাির আদা - ২

৩৮

৩০০-৩১৫

২৫.

বাির আদা - ৩

২৯

৩০০-৩১০

২৬.

বািরা ছালা - ১০

১.৮০-২.০৩

১১২- ১২১

২৭.

বাির মাস - ৪

১.২৫-১.৪৪

৬৯- ৭৩

২৮.

বাির মটর - ৩

২.০১-২.২৯

১০১-১০৫















ফল গাঁঢ় সবু জ রে র ও গাছ িত
ফেলর সংখ া ১০- ১২িট ।
জাতিট কা ড পঁচা রাগ সহনশীল।
গড় িশর সংখ া ৩০.৮৪ – ২৯িট ।
জাতিট কা ড পঁচা রাগ সহনশীল।
গড় িশর সংখ া ২৫.৬৭ – ২৪িট।
বীজ চকচেক বাদমী বেণর ।
খরা ও তাপ সহনশীল। বের
অ েলর জ উপেযাগী।
ব াইিসস
মা রাগ সহনশীল।
গাছ খাঁেটা আকৃ িতর
পাতা সবুজ রে র ও কা ড খেয়রী
িপগেমে টশনযু ।
বীজ কালেচ বাদামী বেণর।
বীজ সবু জাভ সাদা বেণর ও
তু লনামুলক বড়।
ফু েলর রং সাদা।
পাউডাির িমলিডউ ও রা
রাগ
সহনশীল

