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ধান বিশ
জাত র গড় উ তা ১০০ সিম. এবং িত গােছ ৩ কের কায কর
িশ আেছ। জাত র শীষ ৮.৯ সিম. ল া, শীেষ দানা ৬ সাির িবিশ
হয় এবং িত শীেষ গেড় ৩৮ কের দানা আেছ। দানা খাসা ও
খড় বেণ র এবং১০০০ দানার ওজন ৩৬ াম। জাত ৯৭-৯৯ িদেন
পিরপ হয়। কম খরেচ ও কম উব র জিমেত চাষ উপেযাগী।
জাত েত খেড়র পিরমান বশী হয় িবধায় খরা বণ এলাকায় যখােন
গবাদী প র খাবােরর অভাব রেয়েছ সখােন চাষ করা উপেযাগী।
গাছ মাঝারী আ িতর (৪৯-৫৭ সিম.), ায় খাড়া িতর গাছ,
বীেজর রং উ ল বাদািম, েলর রং গালাপী এবং মাঝারী আ িতর,
গােছর শাখা শাখাসহ ল কাে খেয়রী িপগেম িব মান,
ময়াদী (১০০-১০৬ িদন) হওয়ায় ছালার মারা ক রাগ িবিজএম
অেনকটাই সহনশীল, বীজ মাঝারী আ িতর।
উ ফলনশীল, গাছ িত ফেলর সং া গেড় ৪০ । ফেলর গড় ওজন
১০৭ াম, গাছ িত ফলন ৪ কিজ । ফল মাঝারী স জ, ল া
চাঙা িতর এবং আিচল । জাত ভাইরাস রাগ সহনশীল।
আকষ ণীয় লাল রং এর Oblong আ িতর ফল এবং লাইেকােপন
স । গােছর ি Determinate ধরেনর। গাছ িত গেড় ফেলর
সং া ৪৬ এবং গড় ওজন ৯২ াম। িফউেজিরয়াম উই রাগ
িতেরাধী ও াকেটিরয়া জিনত ঢেল পড়া রাগ সহনশীল।
গেড় গাছ িত ফেলর সং া ২০ , ফেলর গড় ওজন ৭৬ াম, গাছ
িত গেড় ফলন ১.৫০ কিজ। ফল আকষ ণীয় লাল রং এর Oblong
আ িতর এবং খেত নরম ও া । ভাইরাস জিনত রােগর েকাপ
বই কম।
উ ফলনশীল, িনয়িমত ও সারা বছর ফলদানকারী। গাছ র পাতা
লনা লকভােব অেনক বড় ও ঝাপােলা। ফল িড া িত আকাের বড়
( িত ফেলর গড় ওজন ২৬৮ াম), ফল গি
, সাধারনত
থাকাকাের ধের। ফল দখেত উ ল ও স জ বেণর এবং এসএস
৭.০৭%। ফেলর অভ ের ১১-১২ খ িব মান এবং খাে াপেযাগী
অংশ ায় ৮১.৮৭%। প চ বছর বয়সী িত গােছ ফেলর সং া
৮৭ এবং ফলন ৬৭ কিজ/গাছ/বছর।
উ ফলনশীল, িনয়িমত
র ফলদানকারী। গাছ র পাতা
লনা লকভােব অেনক বড় ও ঝাপােলা। ফল ল া িত ও বড় ( িত
ফেলর গড় ওজন ৮৮১.৬৭ াম), সাধারনত একক ভােব ধের। ফল
দখেত উ ল স জ বেণ র এবং এসএস৬.৭২%। ফেলর অভ ের
১২ খ িব মান এবং খা াপেযাগী অংশ ায় ৬৯.৯৮%। লমন
বাটার াই ও লীফ মাইনার এর আ মন কম। প চ বছর বয়সী িত
গােছ গড় ফেলর সং া ২৪.৫৮
এবং ফলন ২১.৮৩
কিজ/গাছ/বছর ।
উ ফলনশীল, িনয়িমত ফলদানকারী। ফল উপ- াকার, পাকা
ফেলর রং স জাভ হ দ এবং ফেলর গড় ওজন ১ কিজ। শ স
আকষ নীয় লাল রংেয়র, ব রসােলা, নরম,
া ও স ণ
িততািবহীন। ফেলর কাষ ব সহেজ আলাদা করা যায়। খা াপেযাগী
অংশ ৫৭% । আট বছর বয়সী গাছ িত গড় ফেলর সং া ৫০
এবং ফলন ৪৪ কিজ/গাছ/বছর। রাগ ও পাকা-মাকড় এর আ মণ
কম।
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