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বারি হাইরিড ভুট্টা ১৭  

 

বাাংলাদেশ কৃরি গদবিণা ইনরিটিউট এি সহায়তায় বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবিণা ইনরিটিউট কর্তকৃ উদ্ভারবত বারি হাইরিড 

ভুট্টা ১৭ একটি অধিক তাপসহনশীল ও উচ্চফলনশীল জাত। আন্তজজাধতক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন ককন্দ্র (CIMMYT) হতত Heat 

Tolerant Maize for Asia (HTMA) প্রকতের আওতায় ২০১৪-১৫ কমৌসুতম প্রাপ্ত অধিক তাপসহনশীল ভুট্টার অগ্রবতী 

জাত বহুস্থাধনক মূল্যায়ন কতর প্রস্তাধবত জাতটি অধিক ফলনশীল বতল প্রতীয়মান হয়। পরবতীতত খধরপ ২০১৫ কমৌসুতম অধিক 

তাপ প্রবন এলাকায় মূল্যায়তন জাতটি বাধনধজিক ধিধিতত চাষকৃত প্রচধলত অন্যান্য জাত অতপক্ষা অধিক ফলনশীল বতল 

প্রমাধিত হয়। এখাতন উতেখ্য, প্রস্তাধবত জাতটি বাাংলাতেশ ছাড়াও একই সাতে HTMA প্রকেভুক্ত অন্যান্য কেশ যোাঃ িারত, 

পাধকস্তান ও কনপাতলর অধিক তাপপ্রবি একাধিক এলাকায় মূল্যায়ন করা হতয়তছ কযখাতন এই জাতটি িাল বতল প্রতীয়মান 

হতয়তছ এবাং প্রকেভুক্ত একাধিক কেতশ বাধিধজিকিাতব চাষাবাতের জন্য  ধনব জাচন করা হতয়তছ। 

জাদতি ববরশষ্ট্য: জাতটি খধরপ কমৌসুতম ফুল আসার পয জাতয় অধিক তাপসহনশীল (ধেতনর তাপমাত্রা ৩৫˚কস.এবাং রাততর 

তাপমাত্রা ২৩˚কস.)। রধব ও খধরপ  কমৌসুতম জাতটির গড় ফলন যোক্রতম ১২.৪৪ টন/তহক্টর এবাং ৯.৯১ টন/তহক্টর যা খধরপ 

কমৌসুতম বাধনধজিকিাতব চাষকৃত অন্যান্য জাততর কচতয় অধিক ফলনশীল। এছাড়া রধব ও খধরপ  কমৌসুতম জাতটির গাতছর গড় 

উচ্চতা যোক্রতম ২২৪ কস.ধম. ও ১৭৪ কস.ধম.যা বাাংলাতেতশ বাধিধজিকিাতব চাষকৃত অন্যান্য জাততর কাছাকাধছ। জাতটির োনা 

হলুে বতি জর এবাং কসধমতেন্ট প্রকৃধতর। কমাচা শক্তিাতব কখাসা দ্বারা আবৃত োতক ধবিায় খধরপ কমৌসুতম বৃধির পাধনতত নি হবার 

সম্ভাবনা কনই।  

 

  
 

সনাক্তকািী ববরশষ্ট্: কমাচার মাোয় ধসতে হালকা এতথাসায়াধনন ধবদ্যমান। টাতসল গ্লুতম গাঢ় এথাসায়াধনন ধবদ্যামান এবাং 

টাতসতলর প্রশাখার অগ্র িাগ বাঁকাতনা প্রকৃধতর। জাতটিতত প্রিান প্রিান করাগ ও কপাকা-মাকতড়র আক্রমি অতিন্ত কম। এছাড়া 

জাতটি পাতা ঝলসাতনা (Turcicum leaf blight) করাগ সহনশীল। 

বপদনি সময়: িরব মমৌসুদম উপযুক্ত বপন সময় কারতদৃকি শুরু মেদক অগ্রহায়দনি ৩য় সপ্তাহ (মধ্য অদটাবি মেদক রডদসম্বদিি 

প্রেম) এবাং খরিপ-১ মমৌসুদম উপযুক্ত বপন সময় ফাল্গুদনি শুরু মেদক মধ্য বৈত্র (মধ্য মফব্রুয়ািী মেদক মাদৈিৃ মশি)। 

বীদজি পরিমান: cÖwZ †n±‡i 20-22 †KwR exR ecb Ki‡Z nq| 

বীজ মশাধন: exR‡K †ivM evjvB gy³ Kivi Rb¨ exR ec‡bi Av‡M exR †kvab Kiv DwPr| GKwU XvKbvhy³ cv‡Î 10 

†KwR fzÆvi exR Ges 17.5 MÖvg MÖv‡bvmb Gg ev G‡MÖvmb-5 A_ev 52.5 MÖvg wfUv‡e· 200 wb‡Z n‡e| AZci cv‡Îi 

gy‡L XvKbv w`‡q cÖvq 10 wgwbU SuvwK‡q wb‡Z n‡e| SvKzwbi ci AšZZt 24 N›Uv cv‡Îi XvKbv †Lvjv ivL‡Z n‡e| 

†kvab Kivi ci exR wUb I cwjw_b e¨v‡M ivL‡Z n‡e hv‡Z ex‡R evZv‡mi  Av`ªZv ms¯c‡k© bv Av‡m| 

বপন পদ্ধরত: fzÆv mvaviYZ mvwi c×wZ‡Z †evbv nq, Kvib mvwi c×wZ‡Z ecb Ki‡jAšÍeZx©Kvjxb cwiPh©v mn Ab¨vb¨ 

KvR mn‡R Kiv hvq| G‡¶‡Î mvwi †_‡K mvwii ỳiZ¡ 60 †m.wg.ev 24 BwÂ Ges MvQ †_‡K Mv‡Qi`yiZ¡ 25 †m.wg.ev 10 

BwÂ| ec‡bi ci exR fvjfv‡e gvwU w`‡q †X‡K w`‡Z nq| Dc‡iv³ ~̀iZ¡ AbymiY K‡i ecb Ki‡j cÖwZ M‡Z© GKwU 

K‡i MvQ wn‡m‡e †n±i cÖwZ Mv‡Qi msL¨v n‡e 66,666 wU| 

সাি প্রদয়াগ: জরম ৈাদিি শুরুদত মহটিপ্ররত ৭.৫-১০ টন মগাবি/কদপাষ্ট্ বজব সাি রহদসদব ব্যবহাি কিা উত্তম। বজব সাি 

প্রদয়াগ কিাি পি মহটিপ্ররত িরব মমৌসুদম ১৭৫-২০০ মকরজ ইউরিয়া, ২৫০-৩৫০ মকরজ টিএসরপ, ২০০-২৫০ মকরজ পটাশ, ১৭৫-

২২০ মকরজ রজপসাম, ৮-১২ মকরজ রজাংক সালদফট, ৬-১০ মকরজ বরিক এরসড, ১০০-১২০ মকরজ ম্যাগদনরসয়াম সালদফট 
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(শুধুমাত্র Mg ঘাটরত পূণ ৃএলাকায়) অেবা খরিপ মমৌসুদম ১২৫-১৫০ মকরজ ইউরিয়া, ১৮০-২৬০ মকরজ টিএসরপ, ১৫০-২০০ 

মকরজ পটাশ, ১৩০-১৬০ মকরজ রজপসাম, ৬-৯ মকরজ রজাংক সালদফট, ৫-৮ মকরজ বরিক এরসড, ৮০-১০০ মকরজ ম্যাগদনরসয়াম 

সালদফট (শুধুমাত্র Mg ঘাটরত পূণ ৃএলাকায়) মশি ৈাদিি পূদব ৃজরমদত সমান ভাদব রিটিদয় ৈাি ও মই রেদয় মাটিি সাদে 

রমরশদয় রেদত হদব। Pviv MRv‡bvi 40-45 w`b ci (8-10 cvZv Ae¯ ’vq) GK fvM Ges 70-75 w`b ci (Mv‡Qi gv_vq 

cyiæl dyj ‡ei nIqvi Av‡M) িরব মমৌসুদম ১৭৫-২০০ মকরজ এবাং খরিপ মমৌসুদম ১২৫-১৫০ মকরজ ইউরিয়া Dcwi cÖ‡qvM  

K‡i †mP cÖ‡qvM Ki‡Z nq| Dcwi cÖ‡qv‡Mi mgq mvi wQwU‡q bv w`‡q mvwi‡Z Mv‡Qi †Mvovi KvQvKvwQ cÖ‡qvM Ki‡j 

Kvh©KvixZv e„w× cvq| ‡Mvei mvi cÖ‡qvM Ki‡j BDwiqv mv‡ii gvÎv Kg n‡e| জরমদত অম্লীয় মাত্রা ৫.৫ এি রনদৈ হদল 

মহটিপ্ররত ১০০০ মকরজ হাদি ডদলাচুন ভুট্টা বপদনি কমপদে দু’সপ্তাহ আদগ প্রদয়াগ কিদত হদব। প্ররত ৩ বিদি একবাি 

ডদলাচুন প্রদয়াগ কিদত হদব। 

‡mP I cvwb wb®‹vkb: fzÆv Pvlvev‡`i Rb¨ 3-4 wU †m‡Pi cÖ‡qvRb nq| PvivMvQ 3-5 cvZv Ae¯’vq 1g, 8-10 cvZv 

Ae¯’vq 2q, Mv‡Q dzj Avmvi Av‡M 3q Ges `vbv evauvi mgq 4_© †mP w`‡Z nq| Z‡e Rwg‡Z im I e„wói m¤¢vebvi Dci 

†mP cÖ‡qvM Kg †ewk n‡Z cv‡i|Rwg‡Z cvwb wb®‹vk‡bi mye¨e¯’v ivL‡Z n‡e| Pviv Ae¯’vq †Kvbfv‡eB Rwg‡Z †hb cvwb 

Rg‡Z bv cv‡i †mw`‡K we‡kl fv‡e jÿ¨ ivL‡Z n‡e| AwZwi³ cvwb ª̀æZ Rwg †_‡K wb®‹vkb Ki‡Z n‡e| 

অন্যান্য পরিৈর্াৃ: বীজ বপদনি পি ১০-১২ রেন পর্নৃ্ত পারখ তাড়াদনাি ব্যবস্থা িাখদত হদব র্াদত বীজ বা ৈািাি সাংখ্যা সঠিক 

োদক। বপদনি ২৫-৩০ রেদনি মদধ্য জরমদত ’মজা’ অবস্থায় আগািা েমদনি জন্য রনড়ানী রেদত হদব। এিাড়া র বীজ বপদনি 

১০-২৫ রেন বয়দস রবরভন্ন ধিদনি আগািানাশক K¨vjvwim G·Uªv 27.5 Gmwm (GUªvwRb + †g‡mvwUªqb, 6 wgwj/wj.) ev wR-

‡gBR 50 Gmwm (GUªvwRb, 5 wgwj/wj.) ev wRb †dvm© 80% WweøD wc (GUªvwRb, 4 MÖvg/wj.) ev †RvqvbKvbv (5 

wgwj/wj.) ev DBsMvi mycvi 10 Bwm (†d‡bv·vcÖc-wc-B_vBj, 6 wgwj/wj.) †¯úª K‡i AvMvQv wbqš¿Y Kiv †h‡Z cv‡i| 

Mv‡Qi 8-10 cvZv ch©v‡qAvMvQv cwi®‹vi K‡i Mv‡Qi †Mvovq gvwU Zy‡j w`‡Z n‡e| 

‡ivM-evjvB: fzÆv Pv‡l †cvKv-gvKo wKsev †ivMevjvB GLbI †Zgb mgm¨v wn‡m‡e †`Lv †`qwb, Z‡e eZ©gv‡b Pvlvev` 

e„w×i mv‡_ mv‡_ evjvBbvk‡Ki cÖwZ cÖwZ‡ivaÿgZv M‡o †Zvjvq †cvKvgvKo I †ivMevjvB-Gi cÖ‡Kvc e„w× 

cv‡”Q|fzÆvi D‡jøL‡hvM¨ †iv‡Mi g‡a¨ cvZv Sjmv‡bv (Leaf blight), cvZvi `vM (Leaf spot) Ges kx_ eøvBU 

(Sheath blight) ev cvZvi †Lvj Sjmv‡bv †ivM evsjv‡`‡k Kg‡ewk j¶¨ Kiv hvq| Z‡e G RvZwU‡Z †Zgb †Kvb 

†ivMevjvB †`Lv hvqwb| wUë-250 Bwm QÎvKbvkK A_ev dwjwKDi cÖwZ wjUvi cvwb‡Z 0.5 wgwj nv‡i wgwk‡q 15 w`b 

AšÍi 3/4 evi MvQ wfwR‡q †¯úª K‡i cvZv Sjmv‡bv, cvZvi `vM †ivM Ges A‡Uvw÷b 50 WweøDwWwR 1 MÖvg/wjUvi nv‡i 

†¯úª K‡i kx_ eøvBU ev cvZvi †Lvj Sjmv‡bv †ivM `gb Kiv hvq| 

†cvKvgvKo: wKQz KxUcZ½ gvV ch©v‡q fzÆv dmj‡K AvµgY K‡i _v‡K| Gi g‡a¨ KvUzB †cvKv, WMv wQ`ªKvix †cvKv I 

Rve ‡cvKv D‡jøL‡hvM¨| Z‡e m¤úªwZ dj Avwg© Iqvg© (Fall Armyworm) c„w_exe¨vcx GKwU gvivZœK ÿwZKviK Ges 

weaŸsmx †cvKv wnmv‡e cwiwPwZ jvf K‡i‡Q Ges Avgv‡`i †`‡kI fzÆv dm‡j Gi Dcw ’̄wZ cvIqv †M‡Q| KvUzB †cvKv 

`g‡bi Rb¨ †fvi †ejv KvUv Pviv Mv‡Qi †Mvov Ly‡o Kxov¸‡jv †g‡i †dj‡Z n‡e| ZvQvov nvjKv †mP w`‡j gvwUi wb‡P 

jywK‡q _vKv Kxov gvwUi Dci Av‡m, d‡j mn‡RB cvwL G‡`i a‡i Lv‡e ev nvZ Øviv †g‡i †djv hv‡e| GQvov Wvm©evb 

20 Bwm ev cvBwidm 20 Bwm cÖwZ wjUvi cvwb‡Z 5 wgwj nv‡i wgwk‡q weKvj †ejvq Mv‡Qi †Mvovi gvwU‡Z †¯úª K‡i 

wfwR‡q w`‡q KvUzB †cvKv `gb Kiv hvq| Rve †cvKv `g‡bi Rb¨ cÖwZ wjUvi cvwbi mv‡_ 5 MÖvg wWUvi‡R›U ev mvev‡bi 

¸ov wgwk‡q AvµvšÍ Mv‡Q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| GQvov cÖwZ wjUvi cvwbi mv‡_ ev‡qvwbg cøvm 1 Bwm ev dvB‡Uvg¨vKª 3 Bwm 

1 wgwj nv‡i A_ev dvBdvbb 57 Bwm 2 wgwj nv‡i cÖwZ wjUvi cvwbi mv‡_ fvjfv‡e wgwk‡q AvµvšÍ Mv‡Q †¯úª K‡i 

mn‡RB Rve †cvKv `gb Kiv hvq| WMv I KvÛ wQ`ªKvix †cvKv `g‡bi Rb¨ dzivWvb 5 wR cÖwZ †n±‡i 20 †KwR nv‡i 

A_ev 3/4 wU `vbv cÖwZ Mv‡Qi Dcwifv‡M Ggbfv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e †hb `vbv¸‡jv KvÛ I cvZvi gv‡S _v‡K| 

AvµvšÍ gvV ev‡qv KxUbvkK †hgb w¯ú‡bv‡mW cÖwZ 10 wjUvi cvwb‡Z 4 wgwj nv‡i †¯úª Ki‡Z n‡e| GQvov cÖwZ wjUvi 

cvwb‡Z 2 wgwj gvk©vj 20 Bwm A_ev WvqvwRbb 60 Bwm fvjfv‡e wgwk‡q †¯úª K‡iI GB †cvKv `gb Kiv hvq| 

Avµg‡Yi cÖv_wgK Ae¯’vq dj Avwg©Iqvg© AvµvšÍ MvQ n‡Z wWg ev m`¨ cÖùzwUZ `jve× Kxov wPwb&nZ K‡i 

wc‡l †g‡i †dj‡Z n‡e ev gvwUi bx‡P GK dzU cwigvY MZ© K‡i cuy‡Z †dj‡Z n‡e| GwU wbqš¿‡Yi Rb¨ Pviv Ae¯’vq 

†d‡ivgb duv` e¨envi Ki‡Z nq| G‡ÿ‡Î fzÆv ev Ab¨vb¨ †cvlK dm‡ji Rwg‡Z weNv cÖwZ 5-6 wU duv` cvZ‡Z n‡e| 

‡d‡iv‡gb dv‡` G †cvKv cvIqv †M‡j jÿY †gvZv‡eK MvQ Ges cvk̂©eZ©x AÂj (Kgc‡ÿ 30-40 wgUvi GjvKv Ry‡o) 

ZvrÿwbKfv‡e ˆRe evjvBbvkK †¯úv‡Wvc‡Uiv wbDwK¬qvi cwj‡n‡Wªvwmm fvBivm (GmGbwcwf) (cÖwZ wjUvi cvwb‡Z 0.2 

MÖvg nv‡i ev 15 wjUvi cvwb‡Z 3 MÖvg nv‡i wgwk‡q) ×viv fvjfv‡e †¯úª Ki‡Z n‡e| Gfv‡e 7 w`b ci ci 2-3 evi 

GmGbwcwf †¯úª Kiv cÖ‡qvRb| m¤¢e n‡j DcKvix †cvKv eªvKb †nweUi (150 MÖvg/‡n.) AvµvšÍ GjvKvq Aegy³ Kiv 

†h‡Z cv‡i| AvµvšÍ dm‡j †mP †`Iqvi mgq cøveb †mP †`Iqv DËg G‡Z gvwUi bx‡P Aew¯’Z cyËywj gviv hv‡e| 

AvµvšÍ Rwg‡Z cieZ©x dmj wn‡m‡e fzÆv ev G †cvKvi Ab¨ †cvlK dmj Pvl bv K‡i avb Pvl Ki‡j G †cvKvi cieZ©x 

Avµgb K‡g hv‡e| G †cvKv `g‡bi Rb¨ ivmvqwbK KxUbvkK †Zgb Kvh©Kix bq| 
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dmj msMªn, gvovB I msi¶Y: gv‡V Mv‡Qi †gvPv L‡oi is aviY Ki‡j I cvZv wKQzUv nj‡` n‡q G‡j eyS‡Z n‡e †gvPv 

msMÖ‡ni mgq n‡q‡Q| Gmgq †gvPv †_‡K Qvov‡bv `vbvi †Mvovq nvjKv ÒKv‡jv `vMÓ †`Lv w`‡j wbwðZ nIqv hv‡e †h 

`vbv cwic° n‡q‡Q| ZLb †gvPv¸‡jv MvQ †_‡K msMÖn Ki‡Z n‡e| mvaviYZ: G RvZwU 140-145 w`‡b cwic° nq| 

MvQ †_‡K †gvPv msMÖ‡ni mgqB †gvPv¸‡jvi †Lvmv Qvwo‡q †bqv fvj| GQvov †Lvmvmn †gvPv msMÖn Kiv hvq| gvV †_‡K 

msM„nxZ †gvPv Mv`v K‡i bv †i‡L Qvqvq cvZjv K‡i Qwo‡q ivLv DwPr| Gici `ªæZ †gvPv †_‡K †Lvmv Qvwo‡q wb‡Z 

n‡e| †Lvmv Qvov‡bv †gvPv 3/4 w`b †iŠ‡ ª̀ fvj K‡i ïwK‡q gvovB hš¿, nvZ gvovB hš¿ ev nvZ w`‡q `vbv Qvov‡Z n‡e| 

A‡bK mn‡R I Kg mg‡q kw³ PvwjZ gvovB h‡š¿i mvnv‡h¨ ‡ewk fzÆv gvovB Kiv m¤¢e| `vbv Qvov‡bvi ci Zv Avevi 

ïwK‡q msiÿ‡Yi c~‡e© `uvZ w`‡q Pvc w`‡j hw` ÔKUÕ kã K‡i †f‡½ hvq Zvn‡j eyS‡Z n‡e `vbv msiÿ‡Yi Dc‡hvMx 

n‡q‡Q| mvaviYZ: GB mgq `vbvqRjxq As‡ki cwigvY kZKiv 12-13 fvM _v‡K| msiÿ‡Yi c~‡e© `vbv 10-12 N›Uv 

VvÛv K‡i wb‡Z n‡e| cwi®‹vi wQ`ªgy³ Wªvg A_ev †gvUv cwjw_b †`qv P‡Ui e¯Ívq fzÆv `vbv Ggbfv‡e msiÿY Ki‡Z n‡e 

†hb wfZ‡i Lvwj RvqMv bv _v‡K| euvk ev Kuv‡Vi cvUvZ‡bi Dci Wªvg I e¯Ívi gyL eÜ K‡i weµ‡qi AvM ch©šÍ †i‡L 

w`‡Z n‡e| GKwU welq g‡b ivL‡Z n‡e G RvZwU nvBweªW nIqvq Gi `vbv cieZ©x mg‡q exR wn‡m‡e e¨envi Kiv hv‡e 

bv| 

 

 

 


