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জুলাই -ষিদসম্বর ২০১৯ পর্ যন্ত ষবএআরআই কর্তযক উদ্ভাষবত জাদতর তথ্যাষেিঃ 
 

ক্রষিক 

নাং 

ফসদলর 

নাি 

জাদতর নাি অবমুষি/ 

ষনবন্ধদনর 

তাষরখ 

ফলন 

(টন/দেক্টর) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

অপ্রধান দানাদার 

1)  কাউন বাষর কাউন-৪ ১৮-০৭-২০১৯ ৩.৫-৪.০  জাতটির কান্ড শি ও গাছ তুলনামূলক খাট; তাই 

ঝড়-বাতাদস সেদজ হেদল ও হেদে পদড়না 

 গাদছর গড় উচ্চতা ১০৫ হস.দি 

 জাতটির ফলন রষব হিৌসুদি গদড় ৩.৫৩ টন/দেক্টর 

 োজার োনার ওজন ২.৫৫ গ্রাি 

 জাতটি রষব হিৌসুদি ১০৮ ষেদন পষরপক্ক েয় 

মসলা ফসল 

2)  পুষেনা বাষর পুষেনা-২ ১৮-০৭-২০১৯ ১৩-১৬  ইো ষবরুৎ জাতীয় উষদ্ভে এবাং সারা বছর চাি 

উপদর্াগী 

 পাতার বের্ঘ যয ৫-৬ হস.ষি. ও প্রস্ে ৩-৪ হস.ষি. 

 ইোর ফুল সাো-পাপ যল বদণ যর  

 ইোর বাংশষবস্তার বীজ, কান্ড ও ধাবদকর িাধ্যদি 

করা র্ায় 

 এই জাদতর জীবনকাল ১৩০-১৫০ ষেন 

3)   শলুক বাষর শলুক-১ ১৮-০৭-২০১৯ ২.০-২.৪  এটি শীতকালীন জাত 

 এ জাদতর জীবনকাল ১২০-১২৫ ষেন 

 গাদছর উচ্চতা ১২০-১৩০ হস.ষি. 

 প্রষত গাদছর আদম্বল সাংখ্যা ৮০-৯০টি 

 প্রষত আদম্বদল আদম্বল হলদটর সাংখ্যা ১৪-১৬টি 

  প্রষত আদম্বল হলদট বীদজর সাংখ্যা ১১-১৩টি 

 প্রষত ১০০০ বীদজর ওজন প্রায় ৪.০-৪.২ গ্রাি 

ফল 

৪) আি বাষর আি-১২ ০৮-০৮-২০১৯ ২.৮-৩.০  অষধক নাবী জাত, ফল সাংগদের সিয় আগি হেদক 

হসদেম্বর 

 প্রষতটি ফসদলর ওজন ৪৩৫ গ্রাি ও ফল লম্বাদট 

 শাঁস কিলা রাংদয়র, শি প্রকৃষতর এবাং ল্যাংড়া 

আদির িত সুবাসযুি 

 ফদলর েক্ষণদর্াগ্য অাংশ ৮২%, টিএসএস ২৩% 

কন্দাল ফসল 

৫) আলু বাষর আলু-৮২ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৮-৪২  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু খাট ষিম্বাকৃষত, হেদক ও ষিম্বাকৃষত িাঝাষর 

আকাদরর।  

 আলুর চািড়া িসৃণতা িাঝাষর ও রাং েলুে, শাঁদসর  

রাং েলূে। 

 



ক্রষিক 

নাং 

ফসদলর 

নাি 

জাদতর নাি অবমুষি/ 

ষনবন্ধদনর 

তাষরখ 

ফলন 

(টন/দেক্টর) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

৬)  আলু বাষর আলু-৮৩ ১৯-০৯-২০১৯ ৪৩-৪৮  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু লম্বা ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 আলুর চািড়া িসৃণ ও রাং লাল, শাঁদসর  রাং 

োলকােলূে। 

৭)  আলু বাষর আলু-৮৪ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৭-৪৩  আলুর চািড়া িসৃণতা িাঝাষর ও রাং েলুে, শাঁদসর  

রাং েলূে। 

  হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

শুি পে যাে ১৮.৮০ % 

৮) আলু বাষর আলু-৮৫ ১৯-০৯-২০১৯ ৪০-৪৫  আলু লম্বা ষিম্বাকৃষত, ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 আলুর চািড়া িসৃণতা িাঝাষর ও রাং লাল, শাঁদসর  

রাং েলূে। 

 

৯) আলু বাষর আলু-৮৬ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৮-৪৪    ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু লম্বা ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 আলুর চািড়া িসৃণ ও রাং লাল, শাঁদসর  রাং 

োলকােলূে। 

  হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৮.০৮ (১৭.০৯-১৮.৭৮)% 

১০) আলু বাষর আলু-৮৭ ১৯-০৯-২০১৯ ৪৫-৬১  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু লম্বা ষিম্বাকৃষত, ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৮.৯০ (১৭.৫৪-২০.৩৩)% 

১১) আলু বাষর আলু-৮৮ ১৯-০৯-২০১৯ ৪৩-৫২  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু লম্বা ষিম্বাকৃষত, ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৯.৩০ (১৭.৬৩-২১.২৯)% 

১২) আলু বাষর আলু-৮৯ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৫-৪০  আলু ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 আলুর চািড়ার িসৃণতা িাঝাষর ও রাং েলুে, শাঁদসর  

রাং োলকা েলূে। 

  হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৮.৩৩ (১৭.৫৫-১৯.৫৮)% 

১৩) আলু বাষর আলু-৯০ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৮-৪০  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলু  ষিম্বাকৃষত ও িাজাষর আকাদরর।  

 হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৮.৪৯ (১৭.৫৫-১৯.১২)% 

১৪) আলু বাষর আলু-৯১ ১৯-০৯-২০১৯ ৩৩-৪১  ৯০-৯৫ ষেদন আলু পষরপক্কতা লাে কদর।  

 আলুর চািড়া িসৃণতা িাঝাষর ও রাং েলুে, শাঁদসর  

রাং েলূে। 

  হচাখ অগেীর ও হচাখ আলুদত সিোদব ষবন্যস্ত।  

 শুি পে যাে ১৮.৮০ (১৮.১০-১৯.৯৩)% 

 
 


