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ভুট্টা Gramineae রযফাযভুক্ত একটি একক ক্ত কান্ডরফরষ্ট ফল ষজীরফ উরিদ। গ্রাভীরন রযফাযভুক্ত 

লরও অন্যান্য দানা জাতী প্রধান পর ধান, গভ থথলক ভুট্টা আরাদা; থমভন, ভুট্টা C4 উরিদ এফংভলনারা 

থগালেয অন্তভু ষক্ত। এয বফজ্ঞারনক নাভ Zea mays L. 

ভুট্টা উষ্ণ ও অফউষ্ণ ভন্ডরী অঞ্চলরয একটি পর। থদোঁআ-থফলর-থদোঁআ উফ ষয ভাটি ভুট্টা চাললয জন্য 

লফ ষাত্তভ। এয উৎরত্ত উত্তয আলভরযকায থভরিলকালত এফং যফতীলত এরায রফরবন্ন থদল রফস্তৃত । 

ফাংরালদলয আফাওা ভুট্টা চাললয জন্য খুফই উলমাগী। ফতষভালন ভুট্টা এলদলয একটি ম্ভাফনাভ দানা পর 

রললফ স্থান কলয রনললে। আভালদয থদল অরধকাং ভুট্টা যরফ থভৌসুলভ থচ প্রলালগ উৎারদত । ফতষভালন 

জরফায়ুগত রযফতষলনয পলর বফরিক তাভাো বৃরি ালে। এক রললফ থদখা রগললে প্ররত ১
০
 থ. তাভাো 

বৃরিলত ভুট্টায পরন তকযা ৭ বাগ ম ষন্ত কলভ থমলত ালয। আযও ধাযণা কযা লে উচ্চ তাভাোয পলর এরা 

ভালদল ভুট্টায পরন তকযা ২৩ বাগ ম ষন্ত কলভ থমলত ালয। এই রফরূ প্রবাফ থভাকারফরায জন্য থদল অরধক 

তানীর ভুট্টায জাত বতযী খুফই দযকায। এলেলে উিারফত                 ১৭ অরধক তানীর ও 

উচ্চপরনীর। 

উরিদ প্রজনন রফবাগ, রফএআযআই, গাজীপুয, আন্তজষারতক ভুট্টা ও গভ উন্নন থক্দ্র   CIMMYT) লত 

Heat Tolerant Maize for Asia (HTMA) প্রকলেয আওতা ২০১৪-১৫ থভৌসুলভ প্রাপ্ত ২৪টি অরধক 

তানীর ভুট্টায অগ্রফতী জাত ফহুস্থারনক মূল্যান কলয এফং প্রস্তারফত জাতটি অরধক পরনীর ফলর 

প্রতীভান । যফতীলত খরয ২০১৫ থভৌসুলভ অরধক তা প্রফন এরাকা মূল্যালন জাতটি ফারনরজকক রবরত্তলত 

চালকৃত প্রচররত অন্যান্য জাত অলো অরধক পরনীর ফলর প্রভারণত । এখালন উলেখ্য, প্রস্তারফত জাতটি 

ফাংরালদ োড়াও একই ালথ HTMA প্রকেভুক্ত অন্যান্য থদ মথাাঃ বাযত, ারকস্তান ও থনালরয অরধক 

তাপ্রফণ একারধক এরাকা মূল্যান কযা ললে থমখালন এই জাতটি বার ফলর প্রতীভান ললে এফং 

প্রকেভুক্ত একারধক থদল ফারণরজককবালফ চালাফালদয জন্য  রনফ ষাচন কযা ললে। এই মূল্যালন জাতগুলরায পরন 

েভতা, থাকা ভাকড় ও থযাগ ফারাই ংলফদনীরতা এফং অন্যান্য ম্ভাব্য কারিত গুনাগুন থমভন-অরধক 

তানীরতা, থলর ড়া প্ররতলযাধী ইতকারদ বফরষ্টক মূ মূল্যান কযা । এই াইরিড জাতটি ফাংরালদল 

খরয থভৌসুলভ এফং অরধকতা প্রফণ এরাকা ভুট্টায উৎাদন ও চালাফাদ বৃরিলত গুরুত্বপূণ ষ ভূরভকা যাখলত 

াযলফ ফলর আা কযা লে। 

জাতটি খরয থভৌসুলভ ফুর আায ম ষাল অরধক তানীর  রদলনয তাভাো ৩৫˚থ.এফং যালতয 

তাভাো ২৩˚থ.)। যরফ ও খরয  থভৌসুলভ জাতটিয গড় পরন মথাক্রলভ ১২.৪৪ টন/লক্টয এফং ৯.৯১ টন/লক্টয 

মা খরয থভৌসুলভ ফারনরজককবালফ চালকৃত অন্যান্য জালতয থচল অরধক পরনীর। এোড়া যরফ ও খরয  থভৌসুলভ 

জাতটিয গালেয গড় উচ্চতা মথাক্রলভ ২২৪ থ.রভ. ও ১৭৪ থ.রভ.মা ফাংরালদল ফারণরজককবালফ চালকৃত অন্যান্য 

জালতয কাোকারে। জাতটিয দানা লুদ ফলণ ষয এফং থরভলডন্ট প্রকৃরতয। থভাচা ক্তবালফ থখাা দ্বাযা আবৃত থালক 

রফধা খরয থভৌসুলভ বৃরষ্টয ারনলত নষ্ট ফায ম্ভাফনা থনই। থভাচায ভাথা রলে ারকা এলথাাারনন 

রফদ্যভান। টালর গ্লুলভ গাঢ় এথাাারনন রফদ্যাভান এফং টাললরয প্রাখায অগ্র বাগ ফোঁকালনা প্রকৃরতয।  

জাতটিলত প্রধান প্রধান থযাগ ও থাকা-ভাকলড়য আক্রভণ অতকন্ত কভ। এোড়া জাতটি াতা ঝরালনা 

 Turcicum leaf blight) থযাগ নীর। 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াইরিড ভুট্টায জাত মূল্যান প্ররতলফদন 
 



রযচারক  গলফলণা) ফাংরালদ কৃরল গলফলণা ইনরিটিউট, গাজীপুয কর্তষক গঠিত াইরিড ভুট্টায জাত মূল্যান 

করভটি কর্তষক প্রস্তারফত াইরিড ভুট্টা গুলরায পরন েভতা, থযাগ ফারাই ও থাকা ভাকড় ংলফদনীরতা এফং 

অন্যান্য গুণাগুণ মাচাই কযা ললে। থম ভস্ত রফললয উয প্রস্তারফত জাত দু‘টিয মূল্যান কযা  তা রনলে 

প্রদত্ত রাঃ 

 

১। উরিদতত্ত্বাঃ ভুট্টা Gramineae রযফাযভুক্ত একটি একক ক্ত কান্ডরফরষ্ট ফল ষজীরফ উরিদ। গ্রাভীরন 

রযফাযভুক্ত লরও অন্যান্য দানা জাতী প্রধান পর ধান, গভ থথলক ভুট্টা আরাদা; থমভন, ভুট্টা C4 উরিদ 

এফংভলনারা থগালেয অন্তভু ষক্ত। এয বফজ্ঞারনক নাভ Zea mays L. 

 

২। পলরয ফতষভান অফস্থাাঃ ভুট্টা উষ্ণ ও অফউষ্ণ ভন্ডরী অঞ্চলরয একটি পর। থদোঁআ-থফলর-থদোঁআ উফ ষয 

ভাটি ভুট্টা চাললয জন্য লফ ষাত্তভ। এয উৎরত্ত উত্তয আলভরযকায থভরিলকালত এফং যফতীলত এরায রফরবন্ন 

থদল রফস্তৃত । ফাংরালদলয আফাওা ভুট্টা চাললয জন্য খুফই উলমাগী। ফতষভালন ভুট্টা এলদলয একটি 

ম্ভাফনাভ দানা পর রললফ স্থান কলয রনললে। আভালদয থদল অরধকাং ভুট্টা যরফ থভৌসুলভ থচ প্রলালগ 

উৎারদত । ফতষভালন জরফায়ুগত রযফতষলনয পলর বফরিক তাভাো বৃরি ালে। এক রললফ থদখা রগললে 

প্ররত ১
০
 থ. তাভাো বৃরিলত ভুট্টায পরন তকযা ৭ বাগ ম ষন্ত কলভ থমলত ালয। আযও ধাযণা কযা লে উচ্চ 

তাভাোয পলর এরা ভালদল ভুট্টায পরন তকযা ২৩ বাগ ম ষন্ত কলভ থমলত ালয। এই রফরূ প্রবাফ 

থভাকারফরায জন্য থদল এখন ম ষন্ত অরধক তানীর থকান ভুট্টায জাত উিারফত  নাই রফধা এ ধযলণয 

ভুট্টায জাত বতযী খুফই দযকায। প্রস্তারফত রাইনটি CAH1514 (HTMA19) অরধক তানীর ও 

উচ্চপরনীর। 

 

৩। জাত উিাফলনয িরতাঃ উরিদ প্রজনন রফবাগ, রফএআযআই, গাজীপুয, আন্তজষারতক ভুট্টা ও গভ উন্নন থক্দ্র  

 CIMMYT) লত Heat Tolerant Maize for Asia (HTMA) প্রকলেয আওতা ২০১৪-১৫ থভৌসুলভ 

প্রাপ্ত ২৪টি অরধক তানীর ভুট্টায অগ্রফতী জাত ফহুস্থারনক মূল্যান কলয এফং প্রস্তারফত জাতটি অরধক 

পরনীর ফলর প্রতীভান । যফতীলত খরয ২০১৫ থভৌসুলভ অরধক তা প্রফন এরাকা মূল্যালন জাতটি 

ফারনরজকক রবরত্তলত চালকৃত প্রচররত অন্যান্য জাত অলো অরধক পরনীর ফলর প্রভারণত । এখালন উলেখ্য, 

প্রস্তারফত জাতটি ফাংরালদ োড়াও একই ালথ HTMA প্রকেভুক্ত অন্যান্য থদ মথাাঃ বাযত, ারকস্তান ও 

থনালরয অরধক তাপ্রফন একারধক এরাকা মূল্যান কযা ললে এোড়া এই জাতটি বার ফলর প্রতীভান 

ললে এফং প্রকেভুক্ত একারধক থদল ফারণরজককবালফ চালাফালদয জন্য  রনফ ষাচন কযা ললে। এই মূল্যালন 

জাতগুলরায পরন েভতা, থাকা ভাকড় ও থযাগ ফারাই ংলফদনীরতা এফং অন্যান্য ম্ভাব্য কারিত গুনাগুন 

থমভন-অরধক তানীরতা, থলর ড়া প্ররতলযাধী ইতকারদ বফরষ্ট মূ মূল্যান কযা । এই অগ্রফতী রাইনটি 

াইরিড জাত রললফ রনফ ষাচন কযা লর ফাংরালদল খরয থভৌসুলভ এফং অরধকতা প্রফণ এরাকা ভুট্টায 

উৎাদন ও চালাফাদ বৃরিলত গুরুত্বপূণ ষ ভূরভকা যাখলত াযলফ। 

৪। রনফ ষারচত াইরিলডয উলেখলমাগ্য বফরষ্টকাঃ প্রস্তারফত জাতটি খরয থভৌসুলভ ফুর আায ম ষাল অরধক 

তানীর  রদলনয তাভাো ৩৫˚থ.এফং যালতয তাভাো ২৩˚থ.)। যরফ ও খরয  থভৌসুলভ জাতটিয গড় 



পরন মথাক্রলভ ১২.৪৪ টন/লক্টয এফং ৯.৯১ টন/লক্টয মা খরয থভৌসুলভ ফারনরজককবালফ চালকৃত অন্যান্য 

জালতয থচল অরধক পরনীর। এোড়া যরফ ও খরয  থভৌসুলভ জাতটিয গালেয গড় উচ্চতা মথাক্রলভ ২২৪ থ.রভ. 

ও ১৭৪ থ.রভ.মা ফাংরালদল ফারণরজককবালফ চালকৃত অন্যান্য জালতয কাোকারে। জাতটিয দানা লুদ ফলণ ষয 

এফং থরভলডন্ট প্রকৃরতয। থভাচা ক্তবালফ থখাা দ্বাযা আবৃত থালক রফধা খরয থভৌসুলভ বৃরষ্টয ারনলত নষ্ট ফায 

ম্ভাফনা থনই। থভাচায ভাথা রলে ারকা এলথাাারনন রফদ্যভান। টালর গ্লুলভ গাঢ় এথাাারনন রফদ্যাভান 

এফং টাললরয প্রাখায অগ্র বাগ ফোঁকালনা প্রকৃরতয।   

 

৫। থাকাভাকড় ও থযাগফারাইাঃ ভুট্টায অগ্রফতী াইরিড রাইনটি প্রধান প্রধান থযাগ ও থাকা-ভাকলড়য আক্রভণ 

অতকান্ত কভ। এোড়া জাতটি াতা ঝরালনা  Turcicum leaf blight) থযাগ নীর। 

 

৬। ভন্তব্যাঃ প্রস্তারফত জাতটি উচ্চপরনীর এফং stress tolerant বফরষ্টক ম্পন্ন থমভন-অরধক তা নীর। 

তাোড়া থযাগ ফারাই ও থাকা-ভাকলড়য প্রাদুবষাফ কভ থাকা প্রস্তারফত ভুট্টায রাইন CAH1514 

(HTMA19) থক াইরিড জাত রললফ মুক্তালনয জন্য সুারয কযা লরা। 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


