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জুলাই ২০১৯ হদে সসদেম্বর ২০১৯ পর্ যন্ত ষবএআরআই কর্তযক উদ্ভাষবে (০৪টি) জােসমূদহর সাংষিপ্ত পষরষিষে 

 

ক্রষিক 

নাং 

ফসদলর 

নাি 

জাদের নাি ষনবন্ধদনর 

োষরখ 

ফলন 

(টন/দহক্টর) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

1)  ভুট্টা বাষর হাইষিড ভুট্টা-১৭ ১৮-০৭-২০১৯ ১২-১৪  জােটি খষরপ সিৌসুদি ফুল আসার পর্ যাদে অষধক 

োপসষহষ্ণু  

 রষব ও খষরপ সিৌসুদি জােটির গড় ফলন র্থাক্রদি 

১২.৪৪ টন/দহক্টর এবাং ৯.৯১ টন/দহক্টর 

 জােটির োনা হলুে বদণ যর এবাং সসষি সজন্ট প্রকৃষের 

 সিািার িাথাে ষসদে হালকা এদথাসাোষনন ষবদ্যিান 

 টাদসল গ্লুদি গাঢ় এথাসাোষনন ষবদ্যিান এবাং টাদসল 

এর প্রশাখার অগ্রভাগ বাঁকাদনা প্রকৃষের 

 জােটি পাো ঝলসাদনা সরাগ সহনশীল 

2)  কাউন বাষর কাউন-৪ ১৮-০৭-২০১৯ ৩.৫-৪.০  জােটির কান্ড শক্ত ও গাছ তুলনামূলক খাট; োই ঝড়-

বাোদস সহদজ সহদল ও সভদে পদড়না 

 গাদছর গড় উচ্চো ১০৫ সস.দি 

 জােটির ফলন রষব সিৌসুদি গদড় ৩.৫৩ টন/দহক্টর 

 হাজার োনার ওজন ২.৫৫ গ্রাি 

 জােটি রষব সিৌসুদি ১০৮ ষেদন পষরপক্ক হে 

3)  পুষেনা বাষর পুষেনা-২ ১৮-০৭-২০১৯ ১৩-১৬  ইহা ষবরুৎ জােীে উষদ্ভে এবাং সারা বছর িাি উপদর্াগী 

 গাদছর উচ্চো ৪০-৫০ সস.ষি  

 কান্ড লম্বা, সগালাকৃষের, হালকা খদেরী বদণ যর ও সছাট 

সরািযুক্ত 

 পাো সবুজ বদণ যর, লম্বাদট, ষডম্বাকৃষে, পাোর সারদফস 

িস যন, অগ্রভাগ সরু 

 পাোর বের্ঘ যয ৫-৬ সস.ষি. ও প্রস্হ ৩-৪ সস.ষি. 

 ইহার ফুল সাো-পাপ যল বদণ যর  

 ইহার বাংশষবস্তার বীজ, কান্ড ও ধাবদকর িাধ্যদি করা 

র্াে 

 ফলন ১৩-১৬ টন/দহক্টর 

 এই জাদের জীবনকাল ১৩০-১৫০ ষেন 

4)   শলুক বাষর শলুক-১ ১৮-০৭-২০১৯ ২.০-২.৪  এটি শীেকালীন জাে 

 এ জাদের জীবনকাল ১২০-১২৫ ষেন 

 গাদছর পাো এবাং কাদন্ডর রাং সবুজ 

 প্রষেটি গাদছ গদড় প্রাে ৭-৮ টি প্রধান শাখা থাদক 

 প্রষে গাদছর আদম্বল সাংখ্যা ৮০-৯০টি 

 প্রষে আদম্বদল আদম্বল সলদটর সাংখ্যা ১৪-১৬টি 

  প্রষে আদম্বল সলদট বীদজর সাংখ্যা ১১-১৩টি 

 প্রষে ১০০০ বীদজর ওজন প্রাে ৪.০-৪.২ গ্রাি 

 জােটির বীদজর ফলন সহক্টর প্রষে ২.০-২.৪০ টন পর্ যন্ত 

হে 

 
 


