
1.  প্রযুক্তির নাম : এইচএস-24 

 

2.  অবমুক্তির সন : 1977 

3.  উদ্ভাবক্তের পদ্ধক্তি : ক্তবশুদ্ধ সাক্তর ক্তনব বাচন 

4.  প্রযুক্তির ববক্তিষ্ট্য : ✓  কান্ড গাঢ় কালক্তচ সবুজ, পক্তব ব ববগুেী ব াপ, কাক্তন্ডর গাক্তে ঘন বরাম আক্ত ।  

✓  পািা করিলাকৃক্তি, গাঢ় সবুজ, ফুল হাল্কা হলক্তে রক্তের বেিক্তর মাঝখাক্তন লালক্তচ খক্তেরী 

রক্তের বকনাক্তের বচক্তে ব াট আকাক্তরর হক্তে থাক্তক। 

✓  বমস্তার েল ক্তিম্বাকৃক্তি ও িীর্ বোগ সরু।  

✓  েক্তলর রে লালক্তচ োগসহ হাল্কা সবুজ।  

✓  বীজ ক্তকিক্তন আকাক্তরর ও হাল্কা খক্তেক্তর রে।  

5.  প্রযুক্তির উপক্ত াক্তগিা : এ জাতটি নেমাট াড প্রততট াধী। উঁচু, মাঝাত -উঁচু, খ া পীতিত চ  এলাকা  পততত নেটল 

জতমটত েপেট াগ্য। 

6.  উৎপােক্তনর বমৌসুম : খক্তরে-1 

7.  বপন সমে : চচটে  প্রথম-চেশাটখ  নশষ (15 মাচ চ – 15 নম) 

8.  বীক্তজর হার  : সাক্তরক্তি 18-20 বকক্তজ/ক্তহক্টর এবং ক্ত টিক্তে 22-25 বকক্তজ/ক্তহক্টর 

9.  প্রযুক্তির চার্াবাে পদ্ধক্তি : জক্তম বিরী ও বীজ বপন: 

জক্তমর প্রকার বেক্তে আড়া-আক্তড় োক্তব দুই ক্তিন বার চার্ ও মই ক্তেক্তি হক্তব। আগা া বা াই 

কক্তর বেলক্তি হক্তব। বীজ সাক্তরক্তি ও ক্ত টিক্তে বপন করা  াে। ৩০ বস.ক্তম. পর পর সাক্তর কক্তর 

বীজ বুনক্তি হে। বরাগ েমক্তনর জন্য বরাগমুি গা  বথক্তক বীজ সংগ্রহ করক্তি হক্তব। সম্ভব হক্তল 

বীজ বপক্তনর পূক্তব ব বিাধন কক্তর ক্তনক্তি হক্তব। এ  জািটি ঊর্র, শুষ্ক জক্তমর উপক্ত াগী ব খাক্তন 

অন্য বকান আঁি েসল হে না। অক্তিবৃক্তষ্ট্র কারক্তে জলাবদ্ধিা ও বরাক্তগর আক্রমন ঘটক্তি পাক্তর। 

সার প্রক্তোগ: 

জক্তম বিরীর সমে বহক্টর প্রক্তি ২-৩ টন বগাবর সার প্রক্তোগ করা খুবই প্রক্তোজন। বগাবর সার 

প্রক্তোগ করক্তল রাসােক্তনক সার প্রক্তোগ করার প্রক্তোজন হে না। বগাবর সার প্রক্তোগ না করক্তল 

বহক্টর প্রক্তি ৬৬ বকক্তজ ইউক্তরো, ২৫ বকক্তজ টিএসক্তপ এবং ৪০ বকক্তজ এমওক্তপ সার জক্তম বিরীর 

সমে প্রক্তোগ করক্তি হক্তব। আবার ৪৫ ক্তেন বেক্তসর গাক্ত  েল ও বীজ উৎপােক্তনর জন্য বহক্টর 

প্রক্তি ৬৬ বকক্তজ ইউক্তরো উপক্তর প্রক্তোগ করা ব ক্তি পাক্তর। ইউক্তরো সার ক্ত টাক্তনার সমে ক্তবক্তির্ 

িিবকিা অবলম্বন করক্তি হক্তব  াক্তি সার পািার সাক্তথ বলক্তগ না থাক্তক। 

পক্তরচ বা: 

চারা গজাক্তনার পর প্রক্তোজন অনুসাক্তর ক্তনড়ানী ও গা  পািলা কক্তর ক্তেক্তি হক্তব। প্রথম ক্তেক্তক 

 ত্ন না ক্তেক্তল আগা ার সক্তে প্রক্তিক্ত াক্তগিাে ক্তগক্তে গাক্ত র বৃক্তদ্ধ ব্যাহি হে এবং িা পক্তর সহক্তজ 

পূরে হক্তি চাে না। পাক্তটর বচক্তে বমস্তার ক্তনড়ানী ও পক্তরচর্য্বা কম লাক্তগ।  

  



েসল সংগ্রহ, শুকাক্তনা ও গুোম জািকরে: 

গাক্ত র বেস 120 বথক্তক 130 ক্তেন হক্তল এ জাক্তির গা  কাটা  াে এবং েলন োল পাওো 

 াে। ক্তচকন ও বমাটা গা  আলাো আলাো োক্তব আটি বেঁক্তধ পািা ঝক্তরক্তে বগাড়া 3/4 ক্তেন 

এক ফুট পাক্তনক্তি ডুক্তবক্তে রাখক্তি হক্তব। পক্তর  পক্তরস্কার পাক্তনক্তি জাক ক্তেক্তি হক্তব। জাক খুব পুরু 

না কক্তর খড় বা কচুরী পানা ক্তেক্তে বেক্তক বেওো োল। আঁি  াক্তি ববিী পক্তচ না  াে বসক্তেক্তক 

বখোল রাখক্তি হক্তব। এ আঁি  ি পক্তরস্কার কক্তর বধাো  াে িিই উজ্জ্বল হে। বধাো আঁি 

বাঁক্তির আক্তড় শুকাক্তনা উক্তচি। মাটিক্তি শুকাক্তল মেলা হক্তে আঁক্তির মান খারাপ হে।  

বীজ উৎপােন এবং সংরক্ষে: 

বীক্তজর জন্য োদ্র মাক্তস (আগষ্ট্-ক্তসক্তেম্বর) বীজ বপন করা োল। এর েক্তল আক্তিন বা 

কাক্তিবক্তকর প্রচক্তলি বৃক্তষ্ট্মুখর কক্তেকটি ক্তেক্তনর আক্রমে বথক্তক বীজ বরহাই পাে। বমস্তার েল 

পাকক্তল বীজ েসল বকক্তট ২-৩ ক্তেন বরাক্তে শুক্তকক্তে ক্তনক্তল েলগুক্তলা বেক্তট  াে এবং িারপর 

লাঠি ক্তেক্তে মাক্তড়ক্তে সহক্তজই বীজ সংগ্রহ করা  াে। বীজ শুকাক্তনার জন্য সরাসক্তর ক্তসক্তমক্তের 

বমক্তঝর উপর বীজ না বরক্তখ বমক্তঝর উপর পাক্তটর বস্তা ক্তবক্ত ক্তে অথবা োলোক্তব বগাবর ক্তেক্তে 

বলপা শুকক্তনা উঠাক্তন বীজ শুকাক্তনা োল। উক্তেখ করা  াে ব , সরাসক্তর ক্তসক্তমক্তের বমক্তঝর 

উপক্তর বীজ শুকাক্তল বীক্তজর ক্তেিক্তরর ভ্রূে প্রােই নষ্ট্ হক্তে  াে। েক্তল ঐ বীক্তজর অংকুক্তরােগম 

ক্ষমিা কক্তম  াে। আবার বেজা উঠাক্তন বীজ ক্তবক্ত ক্তে শুকাক্তল বীজ শুকাক্তনার পক্তরবক্তিব বরৌক্তের 

িাপ এবং মাটির আদ্র বিা ক্তমক্তল বীক্তজর জীবনী িক্তি দুব বল কক্তর বেে। বীজ সংরক্ষক্তে এই 

শুকাক্তনার প্রক্তক্রো এবং সমেসীমা একটি গুরুত্বপূে ব ভূক্তমকা পালন কক্তর। শুকক্তনা কক্তেকটি বীজ 

ক্তনক্তে োঁক্তির োক্তক চাপ ক্তেক্তল কট কক্তর বেক্তে বগক্তল ববাঝা  াক্তব বীজ প বাপ্ত শুক্তকক্তেক্ত । 

শুকক্তনা বীজ ঠান্ডা কক্তর িারপর প্লাক্তষ্ট্ক্তকর কযান, টিন ইিযাক্তেক্তি মুখ োক্তলোক্তব বন্ধ কক্তর 

রাখক্তল বীজ বহুক্তেন োল থাক্তক। বমস্তার বীজ পাক্তটর বচক্তে আদ্রিাকাির। িাই এর বীজ সংগ্রহ 

কক্তর োলোক্তব বরাক্তে শুক্তকক্তে ঠান্ডা কক্তর পক্তলক্তথন বমাড়াক্তনা পাক্তে রাখা োল। বীজ সংগ্রক্তহর 

পর কাঠি জ্বালানী ক্তহক্তসক্তব ব্যবহার করা  াে। 
  

10. জীবনকাল : 120-150 ক্তেন (আক্তির জন্য) 180-210 ক্তেন (বীক্তজর জন্য) 

১১.  ফলে : 2.40-2.70 টন/ক্তহেঃ 

 


