িবএআরআই উ ািবত জাত ২০১৭-১৮
িমক ফসেলর
নং
নাম

জােতর নাম

ফলন (টন/ হ র)

1.

দা িচিন

বাির দা িচিন-১

2.

গম

বাির গম-৩৩

3.

আলু

বাির আলু-৭৮

4.

আলু

বাির আলু-৭৯

5.

সীম

বাির সীম-৯

6.

সীম

বাির সীম-১০

7.

িমি আলু

বাির িমি আলু-১৪

৩০-৪০

8.

িমি আলু

বাির িমি আলু-১৫

৩০-৪০

9.

পান

বাির পান-৩

২৩

10.

তজপাতা

বাির তজপাতা-১

৩৪ কিজ/গাছ

11.

মা া

বাির মা া-২

১৪.৭০

12.

লবু

বাির লবু-৪

১০৪

13.

কাগজী লবু বাির কাগজী লবু-১

ধান বিশ

২৮৫ কিজ/ হ র জাতিট উ ফলনশীল ও িজংক সমৃ , খরা ও লবনা সহনশীল, বাকল সু ান যু , আকষনীয় বাদামী
রংেয়র এবং অিতমা ায় উ ায়ী তল রেয়েছ, বাকেলর গড় পু ৩.৪ িমিল িমটার, বছের কনা বাকেলর
গাছ িত ফলন ৭১৪ াম, সম বাংলােদেশ চাষাবােদর উপেযাগী
৩.৯৫
জাতিট উ ফলনশীল, তাপ সহনশীল, দানা সাদা চকেচক ও আকাের মাঝারী, জীবন কাল ১১০-১১৫
িদন, শীষ ল া, িত শীেষ দানার সংখ া ৪২-৪৭, হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ াম, া রাগ িতেরাধী,
পাতায় দাগ রাগ সহনশীল, মিরচা রাগ িতেরাধী।
৪৪.৭১
এ আগাম জাতিট উ ফলনশীল, ত বধনশীল, মধ উ তা স
এবং গেড় ৪-৬িট কা থােক, ৮৫৯০ িদেন আলু পিরপ হয়, আলু ল ােট গালাকার, আলুর রং লাল, চামড়া লাল ও শাস হালকা হলুদ।
৪০.৬৪
এ আগাম জাতিট উ ফলনশীল, ত বধনশীল, খাবার আলু িহেসেব িনবািচত, গাছ মধ ম উ তা স
এবং গেড় ৪-৬িট সবুজ কা থােক, এে াসায়ািনন এর িব ৃিত আেছ, ৮৫-৯০ িদেন আলু পিরপ হয়,
আলু ল ােট মধ ম বড় আকােরর, আলুর রং লাল, চামড়া হালকা ও মসৃন ও শাস হালকা হলুদ।
সীম ১৫-১৬
বড় ও পু বীজ। কঁিচ ঁিট সবিজ িহেসেব খাওয়া যায়। সীেমর ঁিট চ া া ও হালকা সবুজ বেণর। ১০০
বীজ ৭-৯
বীেজর ওজন ১৩০ ােমরও বশী ( চিলত সীেমর ৫০-৭৫ াম)।
সীম ১২.৫-১৫.৫ বড় ও পু বীজ। কঁিচ ঁিট সবিজ িহেসেব খাওয়া যায়। সীেমর ঁিট ল া সুচালু ও গাঢ় সবুজ বেণর। ১০০
বীজ ৫.৫-৮.৫ বীেজর ওজন ১২৯ ােমরও বশী ( চিলত সীেমর ৫০-৭৫ াম)।

৭১

14.

ভূ া

বাির হাইি ড ভু া-১৬

৭

15.

বািল

বাির বািল-৮

২০৫

16.

একাি

বাির একাি -১

১৫

পাতা খাঁজ কাটা, কিচ ও বয় পাতার বণ সবুজ। গাছ িত কে র সংখ া গেড় ৮িট। কে র ওজন ৬৬০
াম ও আকার ল ােট। িত ১০০ াম শাঁেস িবটা ক ােরািটেনর পিরমান ৪.৯২ িম. া. এবং ায় ই মাস
সংর ণ করা যায়। বপন হেত কতন পয ১২০-১৩০ িদন লােগ।
পাতা খাঁজ কাটা নয়, কিচ ও বয় পাতার বণ সবুজ। গাছ িত কে র সংখ া গেড় ৮িট। কে র ওজন ৬৮৩
াম ও আকার ল ােট ও অিনয়িমত। িত ১০০ াম শাঁেস িবটা ক ােরািটেনর পিরমান ৪.৪১ িম. া. এবং
ইমাস সংর ণ করা যায়। বপন হেত কতন পয ১২০-১৩০ িদন লােগ।
সারা বছর চাষ উপেযাগী। লাগােনা ৬-৮ মােসর মেধ পান সং হ করা যায়। িত িমটার লতায় ১৯-২২িট
পান পাওয়া যায়। িত পাতার গড় আয়তন ১৯৯-২১৫ বগ স.িম.। ফলন ৪১ লাখ পাতা বা ২৩ টন/ হ র/
বছর।
সারা বছর চাষ উপেযাগী। লাগােনা ১৬-১৮ মােসর মেধ তজপাতা সং হ করা যায়। পাতার দঘ ১৫
স.িম.
৪ স.িম.। পাতায়
পদােথর পিরমান গেড় ৫৯-৬২%। গাছ িত ফলন ৩৪ কিজ/বছর।
জাতিট উ ফলনশীল, িনয়িমত ফলদানকারী। ফল বড় ও উপবৃ াকার। ফেলর গড় ওজন ১৭৯ াম।
দখেত উ ল সবুজ বেণর। িটএসএস ৭.৫%। ফল ১৩০ িট/গাছ/বছর।
জাতিট উ ফলনশীল, সারা বছর ফলদানকারী। ফল গালাকার ও মাঝারী (গড় ওজন ৮২ াম)।
িটএসএস ৫.৪%। ফল একক ও াকাের ধের। ফল ১১৭৫ িট/গাছ/ বছর।
জাতিট উ ফলনশীল, িনয়িমত ফলদানকারী। ফল বড় ও উপবৃ াকার। ফেলর গড় ওজন ৮২ াম। দখেত
উ ল সবুজ বেণর। িটএসএস ৭.৩৫%। ফলন ৬৪ কিজ/গাছ/বছর।
জাতিট উ ফলনশীল, আগাম ও অেনকটা খােটা কৃিতর, েযাগপূন ঝেড়া আবহাওয়ােত সহেজ হেল ও
ভে পেড় না। মাচায় দানার সংখ া বশী এবং দানা েলা পু ও বড় আকৃিতর। মাচা পিরপ অব ায়ও
গাছ ও পাতাসমূহ সবুজ থােক। লবণা তা সহনশীল (৮-৯ িড.এস./িম.)। হ র িত গড় ফলন ১১.৫৭ টন।
জাতিট খােটা ও দানা ৬ সাির িবিশ এবং িত শীেষ গেড় ৫৯িট কের দানা আেছ। দানা খাসামু ও খড়
বেণর হেয় থােক। জাতিট ৯৬ িদেন পিরপ হয় এবং ১০০০ দানার ওজন ৩৪-৩৮ াম। লবণা এলাকায়
চাষ উপেযাগী। কম খরেচ ও কম উবর জিমেত চাষ উপেযাগী। উ ফলনশীল (২.২০-২.৫১ টন/ হ.)।
উ ফলনশীল জাতিট এি ল- ম মাস পয চােষর উপেযাগী। িত রাইেরাজেম িফ ােরর সংখ া ৬ থেক
৮িট। রাগ ও পাকামাকেড়র া ভাব কম। ফলন ১২-১৫ টন/ হ র।

িমক ফসেলর
নং
নাম

জােতর নাম

ফলন (টন/ হ র)

ধান বিশ
জাতিট উ ফলনশীল। সারা বছর চাষ উপেযাগী এবং একবার লাগােল আর নতুন কের লাগােত হয় না।
ইহা বীজ ও বাে র মাধ েম বংশ িবস ার করা হয়। জাতিট রাগ ও পাকা সহনশীল। গাছ ও পাতাসহ
ফলন ১০-১২ টন/ হ র।
কা অেপ াকৃত কম খসখেস, প ফলক ঘনভােব িবন , িড়ক বড় ও বলুনাকার এবং অ সংখ ক
মাটা আকােরর িড়কি কা উৎপ কের। িড়কে র গড় ওজন ২-৫ কিজ, মাংসল অংশ ীম রংেয়র
এবং িভটািমন ‘এ’ সমৃ । রাগবালাই ও পাঁকামাকেড়র া ভাব কম। ফলন ৪৫-৫৫ টন/ হ র।
কা অেপ াকৃত অিধক খসখেস, প ফলক হালকাভােব িবন , িড়ক মাঝারী, এবং অিধক সংখ ক
িড়কি কা উৎপ কের। িড়কে র গড় ওজন ১-৩ কিজ, মাংসল অংশ গাঢ় হলুদ রংেয়র। রাগবালাই ও
পাঁকামাকেড়র া ভাব কম। ফলন ৩৫-৪৫ টন/ হ র।
সিরষার বীেজর তেল ইউ িসক এিসেডর পিরমান অেনক কম, অত াবশ কীয় ফ ািটএিসড এর পিরমান
বশী। খেল ােকািসনুেলেটর পিরমান ও িতকর মা ার চেয় অেনক কম। গােছ সুিট ও বীেজর সংখ া
বশী। বীজ বড় আকৃিতর ও কালেচ বেণর এবং তেলর পিরমান ৪১%। রাগবালাই ও পাকামাকেড়র
আ মন কম। ফলন ১.৮৮-২.৫৫ টন/ হ র
গাছ ল া আকৃিতর (৭০-৮০) এবং অিধক বােয়ামাস িবিশ । এর ফুল বড় এবং গাঁঢ় নীল, বীজ মসৃণ ও
ধূসর বেণর এবং এ জাতিট গাড়া পচা এবং ডাউিন িমলিডউ রাগ সহনশীল । গােছ ফেলর সংখ া বশী
(৩০-৪৯িট) ও তুলনামূলক বড় আকৃিতর বীজ (১০০ বীেজর ওজন ৫.৩-৫.৮ াম)। জীবনকাল ১২১-১২৫
িদন। গড় বীেজর ফলন- ১.৪৭-১.৭০ টন/ হঃ। তেব অনুকুল আবহাওয়া ও যথাযথ য িনেল ফলন হ র
িত ২ টেনর অিধক হেত পাের। ওিডএিপ এর পিরমান খুর কম (০,০৪%)।
পাতা ও কা হালকা সবুজ রংেয়র, ফুল নীলাভ সাদা, বীজ হালকা ধুসর বেণর এবং জীবনকাল ৮৫-৯০
িদন। এ জাতিট পাতা ঝলসােনা রাগ সহনশীল, ১০০ বীেজর ওজন ২.২২-২.৯৬ াম এবং গড় ফলন১.১৯-১.৫২ টন/ হঃ। জাতিট আমন ও বােরা ধােনর মধ বতী সমেয় সহেজই চােষাপেযাগী।

17.

িচভ

বাির িচভ -১

১২

18.

ওলকচু

বাির ওলকচু-১

৪৫-৫৫

19.

ওলকচু

বাির ওলকচু-২

৩৫-৪৫

20.

সিরষা

বাির সিরষা-১৮

১.৮৮-২.৫৫

21.

খসারী

বাির খসারী-৫

১.৪৭-১.৭০

22.

মসুর

বাির মসুর-৯

১.১৯-১.৫২

