
1.  প্রযুক্তির নাম :  বিজেআরআই মেস্তা 4 (সক্তি মমস্তা ২) 

  

 

2.  অবমুক্তির সন : 2022 

3.  উদ্ভাবক্তের পদ্ধক্তি : ক্তবশুদ্ধ সাক্তর ক্তনব বাচন 

4.  প্রযুক্তির ববক্তিষ্ট্য : ✓  পািা সবুজ ও মসক্তম-কক্তড বট আকৃক্তির।  
✓  কান্ড সবুজ, মনাড মবগুনী রক্তের।  
✓  পািা ও ফক্তের মাাংসে বৃক্তি (িাঁস) টক ও সুস্বাদু।  
✓  ফুে ক্তিম রক্তের ও মাক্তে মমরুন।  
✓  ফে কযাপসুে (সূচাক্তো) ও োেক্তচ সবুজ রক্তের।  
✓  পািা ও ফক্তের মাাংসে বৃক্তি (িাঁস) ক্তিটাক্তমন, খক্তনজ েবন ও অযাক্তিঅক্তিক্তডি সমৃদ্ধ। 

5.  প্রযুক্তির 

উপক্ত াক্তিিা 

: এ োতটি তুলনামূলক ভাজি খরা সবিষ্ণু, মনোজ াড প্রবতজরাধী, কাঁ াবিিীন ও মরাগমুক্ত। 

6.  উৎপাদক্তনর মমৌসুম : খক্তরফ-1 

7.  বপন সময় : পাতার েন্যঃ বিশাজখর প্রথে-েধ্য আষাঢ় (15 এবপ্রল-30 জুন); 

বৃবতর েন্যঃ শ্রািজনর প্রথে-আবিজনর মশষ (জুলাই-জসজেজের) 

8.  বীক্তজর হার : সাক্তরক্তি 18-20 মকক্তজ/ক্তহক্টর এবাং ক্তিটিক্তয় 22-25 মকক্তজ/ক্তহক্টর 

9.  প্রযুক্তির চাষাবাদ 

পদ্ধক্তি 

: জক্তম বিরী ও বীজ বপন: 

জক্তমর প্রকার মিক্তদ আড়া-আক্তড় িাক্তব দুই ক্তিন বার চাষ ও মই ক্তদক্তি হক্তব। আিািা বািাই কক্তর 

মফেক্তি হক্তব। বীজ সাক্তরক্তি ও ক্তিটিক্তয় বপন করা  ায়। ৩০ মস.ক্তম. পর পর সাক্তর কক্তর বীজ 

বুনক্তি হয়। মরাি দমক্তনর জন্য মরািমুি িাি মেক্তক বীজ সাংগ্রহ করক্তি হক্তব। সম্ভব হক্তে বীজ 

বপক্তনর পূক্তব ব মিাধন কক্তর ক্তনক্তি হক্তব। এ  জািটি ঊষর, শুষ্ক জক্তমর উপক্ত ািী ম খাক্তন অন্য মকান 

আঁি ফসে হয় না। অক্তিবৃক্তষ্ট্র কারক্তে জোবদ্ধিা ও মরাক্তির আক্রমন ঘটক্তি পাক্তর। 

সার প্রক্তয়াি: 

জক্তম বিরীর সময় মহক্টর প্রক্তি ২-৩ টন মিাবর সার প্রক্তয়াি করা খুবই প্রক্তয়াজন। মিাবর সার 

প্রক্তয়াি করক্তে রাসায়ক্তনক সার প্রক্তয়াি করার প্রক্তয়াজন হয় না। মিাবর সার প্রক্তয়াি না করক্তে 

মহক্টর প্রক্তি ৬৬ মকক্তজ ইউক্তরয়া, ২৫ মকক্তজ টিএসক্তপ এবাং ৪০ মকক্তজ এমওক্তপ সার জক্তম বিরীর 

সময় প্রক্তয়াি করক্তি হক্তব। আবার ৪৫ ক্তদন বয়ক্তসর িাক্তি ফে ও বীজ উৎপাদক্তনর জন্য মহক্টর 

প্রক্তি ৬৬ মকক্তজ ইউক্তরয়া উপক্তর প্রক্তয়াি করা ম ক্তি পাক্তর। ইউক্তরয়া সার ক্তিটাক্তনার সময় ক্তবক্তিষ 

িিবকিা অবেম্বন করক্তি হক্তব  াক্তি সার পািার সাক্তে মেক্তি না োক্তক। 

পক্তরচ বা: 



চারা িজাক্তনার পর প্রক্তয়াজন অনুসাক্তর ক্তনড়ানী ও িাি পািো কক্তর ক্তদক্তি হক্তব। প্রেম ক্তদক্তক  ত্ন 

না ক্তদক্তে আিািার সক্তে প্রক্তিক্ত াক্তিিায় ক্তিক্তয় িাক্তির বৃক্তদ্ধ ব্যাহি হয় এবাং িা পক্তর সহক্তজ পূরে 

হক্তি চায় না। পাক্তটর মচক্তয় মমস্তার ক্তনড়ানী ও পক্তরচর্য্বা কম োক্তি।  

পািা ও মাাংসে বৃক্তি (িাঁস) সাংগ্রহ: 

বপক্তনর ৬০-৯০ ক্তদন বয়ক্তস পািা সাংগ্রহ করা  ায়। বপক্তনর ১২০-১৮০ ক্তদন পর মমস্তার ফুে 

আসা আরম্ভ হয়। িাি মেক্তক সক্তিজ ও পক্তরপক্ক চুকুর ফে সাংগ্রহ কক্তর এর বৃক্তিগুক্তো বীজশুটি 

মেক্তক আোদা কক্তর ধুক্তয় ক্তনক্তয় এরপর টানা দুই মেক্তক ক্তিনক্তদন করা মরাক্তদ শুক্তকক্তয় বৃক্তিগুক্তো 

মচমক্তচ হক্তয় মিক্তে ম  মকান সুক্তবধাজনক পাক্তি সাংরক্ষে করক্তি হক্তব  া পরবিীক্তি ক্তবক্তক্রর জন্য 

বাজাক্তর ক্তনক্তয়  াওয়া হয়। এই বৃক্তি (িাঁস) সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী বিরীর জন্য কনক্তফকিনারীক্তি 

মপ্ররে করা হয় বা রান্না কক্তর খাওয়ার জন্য সাংগ্রহ করা হয়। 

  

বীজ উৎপাদন এবাং সাংরক্ষে: 

বীক্তজর জন্য িাদ্র মাক্তস (আিষ্ট্-ক্তসক্তেম্বর) বীজ বপন করা িাে। এর ফক্তে আক্তিন বা কাক্তিবক্তকর 

প্রচক্তেি বৃক্তষ্ট্মুখর কক্তয়কটি ক্তদক্তনর আক্রমে মেক্তক বীজ মরহাই পায়। মমস্তার ফে পাকক্তে বীজ 

ফসে মকক্তট ২-৩ ক্তদন মরাক্তদ শুক্তকক্তয় ক্তনক্তে ফেগুক্তো মফক্তট  ায় এবাং িারপর োঠি ক্তদক্তয় মাক্তড়ক্তয় 

সহক্তজই বীজ সাংগ্রহ করা  ায়। বীজ শুকাক্তনার জন্য সরাসক্তর ক্তসক্তমক্তির মমক্তের উপর বীজ না 

মরক্তখ মমক্তের উপর পাক্তটর বস্তা ক্তবক্তিক্তয় অেবা িােিাক্তব মিাবর ক্তদক্তয় মেপা শুকক্তনা উঠাক্তন বীজ 

শুকাক্তনা িাে। উক্তেখ করা  ায় ম , সরাসক্তর ক্তসক্তমক্তির মমক্তের উপক্তর বীজ শুকাক্তে বীক্তজর 

ক্তিিক্তরর ভ্রূে প্রায়ই নষ্ট্ হক্তয়  ায়। ফক্তে ঐ বীক্তজর অাংকুক্তরাদিম ক্ষমিা কক্তম  ায়। আবার 

মিজা উঠাক্তন বীজ ক্তবক্তিক্তয় শুকাক্তে বীজ শুকাক্তনার পক্তরবক্তিব মরৌক্তদর িাপ এবাং মাটির আদ্র বিা 

ক্তমক্তে বীক্তজর জীবনী িক্তি দুব বে কক্তর মদয়। বীজ সাংরক্ষক্তে এই শুকাক্তনার প্রক্তক্রয়া এবাং 

সময়সীমা একটি গুরুত্বপূে ব ভূক্তমকা পােন কক্তর। শুকক্তনা কক্তয়কটি বীজ ক্তনক্তয় দাঁক্তির ফাক্তক চাপ 

ক্তদক্তে কট কক্তর মিক্তে মিক্তে মবাো  াক্তব বীজ প বাপ্ত শুক্তকক্তয়ক্তি। শুকক্তনা বীজ ঠান্ডা কক্তর িারপর 

প্লাক্তষ্ট্ক্তকর কযান, টিন ইিযাক্তদক্তি মুখ িাক্তেিাক্তব বন্ধ কক্তর রাখক্তে বীজ বহুক্তদন িাে োক্তক। 

মমস্তার বীজ পাক্তটর মচক্তয় আদ্রিাকাির। িাই এর বীজ সাংগ্রহ কক্তর িােিাক্তব মরাক্তদ শুক্তকক্তয় 

ঠান্ডা কক্তর পক্তেক্তেন মমাড়াক্তনা পাক্তি রাখা িাে। বীজ সাংগ্রক্তহর পর কাঠি জ্বাোনী ক্তহক্তসক্তব 

ব্যবহার করা  ায়। 
  



10. পুক্তষ্ট্ উপাদান   প্রক্তি ১০০ গ্রাম ফক্তের পািা ও বৃক্তিক্তি পুক্তষ্ট্ উপাদাক্তনর পক্তরমান ক্তনম্নরূপ: 

 

  

প্রক্তি ১০০ গ্রাম পািা ও বৃক্তিক্তি অযাক্তিঅক্তিক্তডক্তির পক্তরমান: 

 

11. জীবনকাে : 180-210 ক্তদন (বপক্তনর 60 ক্তদন মেক্তক পািা ও ফে আসার পর বৃক্তি সাংগ্রহ করা  ায়) 

12. ফেন : পািাাঃ 10-12  ন/মিঃ, শুকক্তনা বৃবতঃ ২.5-3.00  ন/মিঃ 

 


