বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট কর্তক
ৃ ২০১৭-১৮ অর্ ৃ বছদে হস্তান্তস্টেত প্রযুস্টিে তাস্টলকা
ক্রস্টমক
নাং
1.

প্রযুস্টিে নাম

সাংস্টিপ্ত বণ ৃনা

দেদশে উত্তে-পস্টিমাঞ্চদলে হালকা বুনদটে
মাটিে জন্য অস্টিক লাভজনক ফসল-িাোাঃ
আলু-গম-মুগডাল-আমন িান

আগাম আলু লাগাদনাে জন্য আমন দমৌসুদম (খস্টেপ-২) স্বল্প-দময়ােী জাত দেমন
স্টবনািান- ৭ বা ১৫ অর্বা স্টি িান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অর্বা স্টি হাইস্টিড িান ৪ লাগাদত
হদব। আমন িান কাটাে পে ১৫-২০ অদটাবদে তাড়াতাস্টড় বৃস্টি পায় এমন আলুে জাত
দেমন গ্রাদনালা বা সাস্টগতা লাগাদত হদব এবাং ৬০ স্টেন পে আলু উদত্তালন কেদত হদব।
আলু উদত্তালদনে পে পেই গম বপন কেদত হদব। এই ফসল-িাোয় বছদে গদড় ১৯.৫৭
টন গদমে সমতূল্য ফলন পাওয়া োয় এবাং গদড় ১,৯০,০০০ টাকা খেচ কদে ১,৬০,০০০
টাকা লাভ কো সম্ভব।
আমন িান কাটাে সময় দগাড়ায় না দকদট ২০-৩০ দস. স্টম. উপদে কতৃন কেদত হদব।
জস্টমে দজা অবস্থায় গদমে জন্য অনুদমাস্টেত মাত্রাে সাে স্টছটিদয় স্টেদয় বপন েদেে
সাহাদে এক চাদষ ৬ সাস্টেদত বীজ বপন কো োয়। একই ভাদব গম ফসল সাংগ্রদহে
সময় শস্য দগাড়া দর্দক ২০-৩০ দস. স্টম. উপদে কতৃন কেদত হদব এবাং স্টবনা চাদষ ভুট্টা
বপন কেদত হদব। এইভাদব গম ও ভুট্টা চাদষ জস্টমদত জজব পোর্ ৃ দোগ হয়, ভূস্টমে
উব ৃেতা এবাং মাটিে পাস্টন িােন িমতা বৃস্টি পায়। প্রযুস্টিটি ব্যবহাদে গদমে ৪.০-৫.১
টন/দহাঃ, ভূট্টাে ৬.২-৭.০ টন/দহাঃ এবাং িাদনে ৫.১-৬.০ টন/দহাঃ ফলন পাওয়া োয়।
আগাম আলু লাগাদনাে জন্য আমন দমৌসুদম (খস্টেপ-২) স্বল্প-দময়ােী জাত দেমন
স্টবনািান- ৭ বা ১৫ অর্বা স্টি িান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অর্বা স্টি হাইস্টিড িান ৪ লাগাদত
হদব। আমন িান কাটাে পে ১৫-২০ অদটাবদে তাড়াতাস্টড় বৃস্টি পায় এমন আলুে জাত
দেমন গ্রাদনালা বা সাস্টগতা লাগাদত হদব এবাং ৬০ স্টেন পে আলু উদত্তালন কেদত হদব।
আলু উদত্তালদনে পে পেই গম বপন কেদত হদব। এই ফসল-িাোয় বছদে গদড় ২২,১৬১
দকস্টজ গদমে সমতূল্য ফলন পাওয়া োয় এবাং গদড় ২,২০,০০০ টাকা খেচ কদে
১,৭৫,০০০ টাকা লাভ কো সম্ভব।

2.

গম-ভুট্টা-আমন িান ফসল িাোয় স্বল্পচাষ
ও মৃস্টত্তকা ব্যবস্থাপনাে মাধ্যদম উৎপােন
বৃস্টি

3.

হালকা বুনদটে মাটিে জন্য অস্টিক
লাভজনক ফসল-িাোাঃ আগাম আলু-গমভুট্টা-আমন িান

