বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট কর্তক
ৃ ২০১৮-১৯ অর্ ৃ বছদে হস্তান্তস্টেত প্রযুস্টিে তাস্টলকা
ক্রস্টমক
নাং
1.

প্রযুস্টিে নাম

হালকা বুনদটে মাটিে জন্য অস্টিক
লাভজনক ফসল-িাোাঃ আগাম আলুগম-ভুট্টা-আমন িান

সাংস্টিপ্ত বণ ৃনা

ভূস্টমকা: বাাংলােদশ একস্টেদক আবােদ াগ্য জস্টমে পস্টেমাণ কদম াদে, অন্যস্টেদক বাড়দছ
জনসাংখ্যা। তাই বাড়স্টত জনদগাষ্ঠীে খাদ্য য াগান যেয়াে জন্য অল্প জস্টমদত যবশী ফসল
ফলাদনাে স্টবকল্প যনই। জস্টমে ঊব ৃেতা ঠিক যেদখ একই জস্টমদত বছদে ৩টিে জায়গায় ৪টি
ফসল ফলাদত পােদল শদেে স্টনস্টবড়তা বৃস্টিে পাশাপাস্টশ কৃষদকে আয় ও খাদ্য উৎপােন
বৃস্টি পাদব। যেদশে উত্তে-পস্টিমাঞ্চল স্টবদশষ কদে োংপুে স্টবভাদগে যবশীেভাগ জস্টম উঁচু
এবাং মাটি যবদল-যোআঁশ প্রকৃস্টতে। এ মাটিে পাস্টন-স্টনষ্কাষণ খুব ভাদলা হওয়ায় এবাং
শীতকাদলে আদগই তাপমাত্রা কদম াওয়ায় আগাম আলু উৎপােন কো সম্ভব। আগাম
আলুে ভাদলা োম পাওয়া ায় বদল এ অঞ্চদলে যবশ স্টকছু সাংখ্যক কৃষক অদটাবে মাদসে
মদে আলু বীজ যোপন কদে। আগাম আলু যোপন কেদত হদব বদল অদনক সময় আমন
যমৌসুদম জস্টম পস্টতত র্াদক। অর্চ স্বল্প-যময়ােী জাদতে আমন িাদনে চাষ কদেও আগাম
আলু উৎপােন কো সম্ভব। খস্টেফ-২ যমৌসুদম য মন যবশীে ভাগ কৃষক আমন িান আবাে
কদে যতমস্টন আগাম আলু আবাে কোে পে ঠাকুেগাঁও, স্টেনাজপুে, পঞ্চগড় ও নীলফামােী
যজলাে স্টকছু সাংখ্যক কৃষক গদমে আবাে কদে। গদমে পদে খস্টেফ-১ যমৌসুদম
লাভজনকভাদব হাইস্টিড ভুট্টাে আবাে কো সম্ভব। আগাম আলু, তাপসস্টহষ্ণু জাদতে গম,
হাইস্টিড ভুট্টা এবাং স্বল্প-যময়ােী জাদতে আমন িান- এই ৪টি ফসল গম গদবষণা যকন্দ্র,
নস্টশপুে, স্টেনাজপুদে একই জস্টমদত পে পে ৪ বছে সফলভাদব আবাে কো হয় এবাং
আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন িান ফসল-িাোটি যেদশে উত্তে-পস্টিমাঞ্চদলে কৃষকদেে
জন্য সুপাস্টেশ কো হয়।
প্রযুস্টিে স্টববেণ: আগাম আলু লাগাদনাে জন্য আমন যমৌসুদম (খস্টেপ-২) স্বল্প-যময়ােী জাত
য মন 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
য মন গ্রাদনালা বা সাস্টগতা লাগাদত হদব এবাং ৬০ স্টেন পে আলু উদত্তালন কেদত হদব।
আলু উদত্তালদনে পে পেই গম বপন কেদত হদব।
প্রযুস্টি হদত ফলন: এই ফসল-িাোয় বছদে গদড় ২২,১৬১ যকস্টজ গদমে সমতূল্য ফলন
পাওয়া ায় এবাং গদড় ২,২০,০০০ টাকা খেচ কদে ১,৭৫,০০০ টাকা লাভ কো সম্ভব।

2.

স্টজাংক সমৃি ও ব্লাি যোগ প্রস্টতদোিী
নতুন জাদতে বাস্টে গম ৩৩ এে বীজ
হাে স্টনি ৃােণ

প্রদয়াদগে স্থান: যেদশে উত্তে-পস্টিমাঞ্চদলে হালকা বুনদটে মাটিদত এই ফসল-িাো
খুবই উপদ াগী। য খাদন ঘন ঘন যসচ স্টেদয় যবাদো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়,
যসখাদন এই ফসল-িাো খুব লাভজনক।
ভূস্টমকা: গম গদবষণা যকন্দ্র, বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাস্টবত বাস্টে
গম ৩৩ গদমে প্রর্ম ব্লাি যোগ প্রস্টতদোিী স্টজাংক সমৃি জাত। KACHU এবাং
SOLALA জাদতে মদে স্টসস্টমদট সাংকোয়নকৃত এজাতটি হােদভি প্লাস ট্রায়াদলে
মােদম ২০১৩ সাদল এদেদশ স্টনদয় আসা হয়। স্টবস্টভন্ন প্রজদে বাছাইদয়ে পে এ যকৌস্টলক
সাস্টেটি স্টবএডস্টব্লউ ১২৬০ নাদম স্টনব ৃাচন কো হয়। যকৌস্টলক সাস্টেটি বস্টভন্ন নাস ৃােীদত ও
ফলন পেীিায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাস্টণত হওয়ায় জাত স্টহদসদব অবমুি কোে জন্য প্রস্তাব
কো হয়। জাতটি স্টজাংক সমৃদ্ি এবাং োনায় স্টজাংদকে মাত্রা ৫০-৫৫ স্টপস্টপএম। এই জাদতে

োনাে োং সাো, চকচদক ও আকাদে মাঝােী (হাজাে োনাে ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম) হওয়া
সদত্তও এই জাদতে কুস্টশ কম হওয়ায় জস্টমদত যমাট গাদছে সাংখ্যা কদম ায়। এজন্য বাস্টে
গম ৩৩ এে বীজ হাে স্টনি ৃােণ প্রদয়াজনীয় হদয় পদড়।
প্রযুস্টিে স্টববেণ: ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ সাদল স্টেনাজপুে ও গাজীপুদে বাস্টে গম ৩৩
জাদতে ৫টি বীজ হাে স্টট্রটদমন্ট যেয়া হয় র্া: ১২০ যকস্টজ/যহ., ১৩০ যকস্টজ/যহ., ১৪০
যকস্টজ/যহ., ১৫০ যকস্টজ/যহ., ও ১৬০ যকস্টজ/যহ.।
প্রযুস্টি হদত ফলন: ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ সাদল স্টেনাজপুে ও গাজীপুদেে ফলাফল
যর্দক যেখা ায় য , বাস্টে গম ৩৩ এে ১৪০ যকস্টজ/যহ. ও ১৫০ যকস্টজ/যহ. বীজ হাে
ব্যবহাে কদে সব ৃচ্চ গড় ফলন পাওয়া ায় (৫.২১ টন/যহ.)। অর্ ৃননস্টতক ভাদব এই দুটি
বীজ হাে ব্যবহাে কদে প্রায় একই স্টবস্টসআে র্া: ১৪০ যকস্টজ/যহ. (১.৩২) ও ১৫০
যকস্টজ/যহ. (১.৩১) পাওয়া যগদছ। অন্যস্টেদক, ১৪০ যকস্টজ/যহ. বীজ হাে ব্যবহাে কদে সব ৃচ্চ
এমস্টবস্টসআে পাওয়া যগদছ (১৯.৪৪)। অতএব, বাস্টে গম ৩৩ এে উপদ াগী বীজ হাে ১৪০
যকস্টজ/যহ.।
প্রদয়াদগে স্থান: েস্টিণাঞ্চদলে লবণাি এলাকা ছাড়া যেদশে সব ৃত্র এলাকায় এই বীজ হাে
ব্যবহাে উপদ াগী।

