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ডাব্লিউএমআরআই হাইব্লিড ভুট্টা-১  

 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনব্লিটিউট কর্তকৃ উদ্ভাব্লবত ডাব্লিউএমআরআই হাইব্লিড ভুট্টা-১ wm½j µm c×wZ‡Z D™¢vweZ 

খাট া আকৃতির উচ্চফলনশীল জাি। এটি ব্লবদেশী ইনব্লিড লাইদনর সাহায্য ছাড়া এদেদশ ব্লবজ্ঞানীদের দ্বারা ততব্লরকৃত ইনব্লিড 

লাইনদর মদে ক্রস কদর উদ্ভাবন করা হদেদছ। প্রথদম বাব্লনব্লযিক হাইব্লিড ভুট্টার যাত QY11 এবাং 900M হদত ৭ (সাত) বছর 

ধদর স্ব-পরাগােন (সসলব্ল াং) ও ব্লনবাৃচন (ব্লসদলকসন) এর মােদম ইনব্লিড লাইন ততব্লর করা হে। পরবতীদত সসখান সথদক 

কাব্লিত তবব্লশষ্ট্িসম্পন্ন ইনব্লিড লাইনগুদলা সনাক্ত কদর তাদের মদে সাংকরােদনর মােদম ততব্লরকৃত হাইব্লিডগুব্লল মূল্যােন করা 

হে। মূল্যােদন প্রাথব্লমকভাদব ব্লনবাৃব্লচত হাইব্লিডগুব্লল সবশ কদেক বছর ধদর বহুস্থাব্লনক মাঠ মূল্যােন করা হে। সসখান সথদক 

মাঝাব্লর উচ্চতা ব্লবব্লশষ্ট্ ও উচ্চ লনশীল একটি হাইব্লিড (F-30×M-10) বাাংলাদেদশর আবহাওো উপদ াগী ব্লহদসদব প্রতীেমান 

হে। পরবতীদত যাতীে বীয সবাড ৃকর্তকৃ ব্লনবন্ধদনর পর হাইব্লিডটি ২০২০ সাদল “ডািব্লউএমআরআই হাইিব্লড ভুট্টা-১ নাদম 

অবমুক্ত করা হে।  

যাদতর তবব্লশষ্ট্ি: যাতটি প্রচব্ললত বাব্লনব্লযিক হাইব্লিড ভুট্টার সচদে অদনক খাদটা প্রকৃব্লতর এবাং সমাচা গাদছর তুলনামূলকভাদব 

ব্লনদচর ব্লেদক অবব্লস্থত হওোে দূদ াৃগপূণ ৃআবহাওোদত ঝড়-বাতাদস সহদয সহদল ও সভদে পদড় না। গাদছর উচ্চতা ১৬৬-১৭৯ 

সস.ব্লম. ও সমাচার উচ্চতা ৬৩-৭৫ সস.ব্লম.। রব্লব সমৌসুদম উপযুক্ত পব্লরদবদশ সহক্টর প্রব্লত  লন ১১.০-১৩.০০ টন। োনা হলুে বদণরৃ 

এবাং সসব্লমদডন্ট প্রকৃব্লতর । োনাগুদলা পুষ্ট্ ও বড় আকৃব্লতর (১০০০ োনার ওযন ৩৮৫ গ্রাম)।  সমাচার অগ্রভাগ প নৃ্ত সখাসা দ্বারা 

শক্তভাদব আবৃত থাকাে বৃব্লষ্ট্র পাব্লনদত নষ্ট্ হবার সম্ভাবনা কম থাদক। 

সনাক্তকারী তবব্লশষ্ট্: মমাচার মাথায় তিটে মেম মাত্রাে অিাদথাসাোব্লনন ব্লবদ্যমান থাকাে ব্লসদের রাং সবগুনী বদণরৃ। জািটিটি 

প্রধান প্রধান মরাগ ও ম াকা-মাকটের আক্রমণ অিযন্ত কম। এছাো জািটি  ািা ঝলিাটনা (Turcicum leaf blight) মরাগ 

িহনশীল। 

বপদনর সমে: রব্লব সমৌসুদম উপযুক্ত বপন সমে কাব্লতদৃকর শুরু সথদক অগ্রহােদনর ৩ে সপ্তাহ (মে অদক্টাবর সথদক ব্লডদসম্বদরর 

প্রথম) এবাং খব্লরপ-১ সমৌসুদম উপযুক্ত বপন সমে  াল্গুদনর শুরু সথদক মে তচত্র (মে স ব্রুোরী সথদক মাদচরৃ সশষ)। 

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

বীয সশাধন: 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 পদ্ধব্লত: 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| 

সার প্রদোগ: যব্লম চাদষর শুরুদত সহক্টরপ্রব্লত ৭.৫-১০ টন সগাবর/কদম্পাষ্ট্ তযব সার ব্লহদসদব ব্যবহার করা উত্তম। তযব সার 

প্রদোগ করার পর সহক্টরপ্রব্লত রব্লব সমৌসুদম ১৭৫-২০০ সকব্লয ইউব্লরো, ২৫০-৩৫০ সকব্লয টিএসব্লপ, ২০০-২৫০ সকব্লয পটাশ, ১৭৫-

২২০ সকব্লয ব্লযপসাম, ৮-১২ সকব্লয ব্লযাংক সালদ ট, ৬-১০ সকব্লয বব্লরক এব্লসড, ১০০-১২০ সকব্লয ম্যাগদনব্লসোম সালদ ট 

(শুধুমাত্র Mg ঘাটব্লত পূণ ৃএলাকাে) অথবা খব্লরপ সমৌসুদম ১২৫-১৫০ সকব্লয ইউব্লরো, ১৮০-২৬০ সকব্লয টিএসব্লপ, ১৫০-২০০ 

সকব্লয পটাশ, ১৩০-১৬০ সকব্লয ব্লযপসাম, ৬-৯ সকব্লয ব্লযাংক সালদ ট, ৫-৮ সকব্লয বব্লরক এব্লসড, ৮০-১০০ সকব্লয ম্যাগদনব্লসোম 

সালদ ট (শুধুমাত্র Mg ঘাটব্লত পূণ ৃএলাকাে) সশষ চাদষর পূদব ৃযব্লমদত সমান ভাদব ব্লছটিদে চাষ ও মই ব্লেদে মাটির সাদথ 

ব্লমব্লশদে ব্লেদত 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) রব্লব সমৌসুদম ১৭৫-২০০ সকব্লয এবাং খব্লরপ সমৌসুদম ১২৫-১৫০ সকব্লয ইউব্লরো 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| যব্লমদত অম্লীে মাত্রা ৫.৫ এর ব্লনদচ হদল 

সহক্টরপ্রব্লত ১০০০ সকব্লয হাদর ডদলাচুন ভুট্টা বপদনর কমপদে দু’সপ্তাহ আদগ প্রদোগ করদত হদব। প্রব্লত ৩ বছদর একবার 

ডদলাচুন প্রদোগ করদত 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 পব্লরচ াৃ: বীয বপদনর পর ১০-১২ ব্লেন প নৃ্ত পাব্লখ তাড়াদনার ব্যবস্থা রাখদত হদব  াদত বীয বা চারার সাংখ্যা সঠিক 

থাদক। বপদনর ২৫-৩০ ব্লেদনর মদে যব্লমদত ’সযা’ অবস্থাে আগাছা েমদনর যন্য ব্লনড়ানী ব্লেদত হদব। এছাড়া ব্ল বীয বপদনর 
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১০-২৫ ব্লেন বেদস ব্লবব্লভন্ন ধরদনর আগাছানাশক 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 dŧv‡` G †cvKv cvIqv †M‡j jÿY †gvZv‡eK MvQ Ges cvk̂©eZ©x Aδj (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| 

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| 

 


