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পাট বিষয়ক ম ৌবিক ও ফবিত গবিষণা প্রকল্প 

িাাংিাবেশ পাট গবিষণা ইনবিটিউট 

 াবনক ব য়া এবিবনউ, ঢাকা-১২০৭। 

 

  

পাট বিষয়ক ম ৌবিক ও ফবিত গবিষণা প্রকল্প কর্তকৃ উদ্ভাবিত মতাষা পাবটর জাত - 

‘বিজেআরআই ত োষো পোট-৮’ (রবি-১) 

  

 

১. ভূব কা 

  

িত ৃাবন চাষকৃত সবিাৃচ্চ ফিনশীি পাট জাবতর চাইবতও প্রায় ২০% মিশী ফিনশীি ‘রবি-১’ নাব  পবরবচবত 

িাি করা মতাষা পাবটর িাইনটি িাাংিাবেশ পাট গবিষণা ইনবিটিউট এর  াধ্যব  িাস্তিায়নাধীন পাট বিষয়ক 

ম ৌবিক ও ফবিত গবিষণা প্রকবল্পর বিজ্ঞানীগণ কর্তকৃ উদ্ভাবিত। অতীি খাট বেন-দের্ঘযৃ সাংবিেনশীি মতাষা 

পাবটর প্রাচীন জাত ও-৪ মক ব্যিহার কবর ফিবনর সাবে জবিত বিবিন্ন বজবনর Expression Level 

পবরিতবৃনর  াধ্যব  িাইনটি উদ্ভািন করা হবয়বে। বিবিন্ন পরীক্ষবণর  াধ্যব  িাাংিাবেবশর প্রায় সকি 

এিাকায় ‘রবি-১’ িাইনটি চাষ উপব াগী িবি প্র াবণত হবয়বে। এটি গত ২৪ মফব্রুয়ারী ২০১৯ বরিঃ তাবরবখ 

জাতীয় িীজ মিার্ ৃ ৯৮ ত  সিায় বিবজআরআই মতাষা পাট-৮ নাব  পাট জাত বহবসবি োিকরবণর 

অনুব ােন বেবয়বে। 

  

২. রবি-১ এর বিবশষ দিবশষ্ট্যসমূহ 

  

(ক) স্বািাবিক গি উচ্চতা প্রচবিত জাত অবপক্ষা ৩০-৩৫ মসবিব টার মিশী; 

(খ)  গাবের মগোঁিা এিাং আগার ব্যাবসর পােকৃয অবপক্ষাকৃত ক  অোৃৎ অবধকতর বসবিবিকযাি; 

(গ)  গাবের োবি ফাইিার িাবেবির র্ঘনত্ব মিশী;  

(র্ঘ) আগা  িপন উপব াগী ( াচ ৃএর র্ততীয় সপ্তাহ - এবপ্রি);  

(ঙ) প্রচবিত জাতসমূহ হবত উন্নততর আঁশ বিবশষ্ট্ (অবধকতর উজ্জ্বি এিাং শক্ত)। 

  

 ৩. শারীরবৃত্তীয় দিবশষ্ট্য 

  

(ক)  াটিবিবে গাবের উচ্চতা ৩.০-৩.৫ ব টার; 

(খ) কাণ্ড  সৃণ, িািবচ এিাং দ্রুত িধনৃশীি; 
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(গ) আবিাক প্রাবপ্ত সাবপবক্ষ কাবণ্ডর ির্ ণ তা াবট মেবক গাঢ় িাি িজর্ ণর হবয় োবক। তবি ম খাবন সরাসবর 

সূব রৃ আবিা পবি না মসখাবন গাবের কাণ্ড সবুজ িজর্ ণর হয়; 

(ঘ) পাতা িম্বা এিাং িশাৃফিাকৃবত; 

(ঙ) মিোঁটার উপবরর অাংশ িাি এিাং নীবচর অাংশ সবুজ;  

(চ) উপ-পত্র সিেৃাই িাি িবণরৃ; 

(ছ) ফি িম্বা, খোঁবজর গিীর অাংবশ তা াবট িাি োগযুক্ত  

(ে) প্রবত ফবি গবি ২০০-২৫০ টি গাঢ় সবুজাি নীি রবঙর িীজ থোজে; 

  

৪. শনাক্তকরণ দিবশষ্ট্য 

  

(ক) স্থায়ী িাি িজর্ ণর উপপত্র;  

(খ) পাতা উজ্জ্বি ও চকচবক।  

  

৫. আিাে ম ৌসু  ও ভূব র দিবশষ্ট্য  

  

(ক)  ধ্য দচত্র ( াচ ৃএর র্ততীয় সপ্তাহ) হবত মধ্য দিশাখ (এবিজের তেষ সপ্তোহ ) প নৃ্ত িপনব াগ্য; 

(খ) অবপক্ষাকৃত উঁচু, জিািদ্ধতাহীন মেোঁয়াশ এিাং মিবি-মেোঁয়াশ  াটি ‘রবি-১’ চাবষর জন্য উপব াগী। 

  

৬. ফিন  

  

উপযুক্ত আিহাওয়া এিাং সঠিক পবরচ াৃয় কৃষবকর  াবে ‘রবি-১’  এর ফিন বনম্নরূপ – 

 ছে-১ 

 ফসবির িয়স  

(বেন) 

মহক্টর প্রবত ফিন 

(টন) 

১০০ ৩.৩৪ 

১১০ ৩.৬২ 

১২০ ৩.৭২ 

 

 

৭. িীজ িপন ও সার প্রবয়াগ 

  

সুবনষ্কাবশত উঁচু, মেোঁয়াশ এিাং মিবি-মেোঁয়াশ  াটিবত রাসায়বনক সার প্রবয়াবগর  াত্রা বনবম্নর েবক প্রেবশতৃ হি। 

তবি মগাির িা অন্যান্য দজিসার ব্যিহার করবি রাসায়বনক সাবরর ব্যিহার আনুপাবতক হাবর কব বয় আনবত 

হবি। সাবরবত িপন করার জন্য মহক্টর প্রবত ৫-৬ মকবজ এিং বছটিজে িপন েরোর েন্য তহক্টর িব  ৬-৭ তেবে 

িীজ প্রবয়াজন। 
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 ছে-২ 

 ইউবরয়া  

(বকবজ/বহক্টর) 

টিএসবপ 

(বকবজ/বহক্টর) 

এ বপ 

(মকবজ/বহক্টর) 

বজপসা  

(বকবজ/বহক্টর) 

১৯৫ ৫০ ৩০ ১১০ 

 

৮. কৃবষতাবিক পবরচ াৃ 

  

েবম ত বরর তেষ চোজষর সমে ছে-২ এ বনজদ ণবে  মোত্রোর অজধ ণে ইউবরেো এিং সম্পূর্ ণ মোত্রোর টিএসবপ, এমবপ 

ও বেপসোম িজেোগ েরজ  হজি। চারার িয়স ৪০-৪৫ বদন হবি জব বত বনিাবন বেবয়, চারা পাতিা কবর 

বনজদ ণবে  মোত্রোর অিবেষ্ট অজধ ণে ইউবরয়া উপবর প্রবয়াগ করবত হবি। সার মেওয়ার স য় জব বত প াৃপ্ত রস 

োকা জরুরী। এবত গাবের বৃবদ্ধ ত্বরাবিত হয় এিাং ফিন িাবি। 

 

 ৯. মরাগ-িািাই ও মপাকা াকি ে ন 

  

মরাগিািাই ও মপাকা াকবির মত ন আক্র ণ পবরিবক্ষত হয় না। তা স্ববত্বও পাবটর সাধারণ মরাগ বহসাবি 

আগা রা িা কাণ্ডপচা মরাগ মেখা বেবি প্রােব কিাবি মরাগাক্রান্ত গােসমূহ উপবি মফবি বিতীয় প াৃবয়র 

আক্র ণ মরাধ করার জন্য র্ায়বেন এ -৪৫ না ক েত্রাকনাশক ০৩ বেন পরপর ০৩ িার মে করা ম বত 

পাবর। এোিা ‘রবি-১’ জব বত ৫% এর উপবর   াকবির আক্র ণ মেখা বেবি সানব কটিন ১.৮ ইবস িা 

অযা বুশ ১.৮ ইবস গাবের উপবরর বেবকর কবচ পাতার নীবচর পৃবে ০৭ বেন পরপর ২-৩ িার  মে করা ম বত 

পাবর। 

  

১০. গুনগত  ানসম্পন্ন আঁশ উৎপােন 

  

(ক) অবধক ফিন ও গুণগত  ানসম্পন্ন আঁশ পাওয়ার জন্য বনধাৃবরত স বয় িপনকৃত পাট গাে ১১০ বেবন 

কাটা উত্ত । এবত  আঁশ মসানািী রঙ ধারণ কবর এিাং নর  োবক  া বিবিন্ন রকব র উন্নত  াবনর 

পাটপণ্য দতবরবত অবধক উপব াগী িবি বিবিবচত হবয়বে। 

(খ) পাট গাে কাটার পর ১০-১২ টি গাে একবত্র আঁটি মেঁবধ জব বত ৩-৪ বেন খািা রাখার পর, পাতা ঝবরবয় 

পাবনবত জোঁক মেয়া মেয়। সাধারণত: ১৫-১৮ বেবনর  বধ্যই জোঁক সম্পন্ন হবয়  ায় এিাং আঁশ ছোবিবয় 

মরৌবে শুকাবত হয়। 

(গ) এোিা পাবন স্বল্প এিাকায় আঁশ োিাবনার জন্য বরিন মরটিাং পদ্ধবতও অিিম্বন করা ম বত পাবর। 

  

১১. িীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

 

আঁশ ফসবির জন্য িপনকৃত গাবের িয়স ১০০-১২০ বেন হবি সুস্থ ও সবতজ গাবের উপবরর অাংশ মেবক প্রায় 
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৩০-৪৫ মসবিব টার পবর াণ মকবট বনবয় প্রবতটিবক এ নিাবি ২-৩ টুকরা করবত হবি ম ন প্রবত টুকরায় ২টি 

পি ৃিা বগট োবক। কাটিাংগুবিাবক প াৃপ্ত রস সমৃদ্ধ  াটিবত ৪৫ বর্বি কাত কবর প ুঁবত বেবত হবি। এক মেবক 

মেি  াবসর  বধ্য এসকি কাটিাংস হবত প্রচুর র্ািপািা মির হয়,  া মেবক িাি  াবনর িীজ উৎপাবেত হয়। 

 

এ োিাও জুিাই  াবসর  াঝা াবঝ হবত আগি  াবসর মশষ প নৃ্ত জিািদ্ধতাহীন উঁচু জব বত প্রবত মহক্টবর ৫ 

মকবজ িীজ িপন কবর বর্বসম্বর  াবস িীজ সাংিহ করা  ায়।  

 

  

১২. িীজ উৎপােবন সাবরর  াত্রা 

 

িীে উৎপোদজনর তেজত্র িজেোগজ োগ্য সোজরর মোত্রো বনজের ছজে িদবে ণ  হে। তবি মগাির িা অন্যান্য দজিসার 

ব্যিহার করবি রাসায়বনক সাবরর ব্যিহার আনুপাবতক হাবর কব বয় আনবত হবি। 

ছে-৩ 

কাবিত ফিন 

(প্রবত মহক্টবর) 

ইউবরয়া 

(বকবজ/বহক্টর) 

টিএসবপ 

(বকবজ/বহক্টর) 

এ বপ 

(বকবজ/বহক্টর) 

বজপসা  

(বকবজ/বহক্টর) 

মিারন 

(বকবজ/বহক্টর) 

উচ্চ (১০০০ মকবজ) ২০০ ২০০ ৪০ ১০০ ১০ 

 ধ্য  (৫০০-৭০০ মকবজ) ১১০ ৭৫ ২০ ১০০ — 

বনম্ন (৩০০-৫০০ মকবজ) ৫০ ২৫ ২০ — — 

 

১৩. িীজ ফসি সাংিহ 

 

ফি ৭০-৮০ শতাাংশ িাো ী িণ ৃধারণ করবি গাবের মগোঁিা সব ত মকবট ম বঝবত বত্রপি/পাবটর িস্তা বিবেবয় 

ফি শুেোজ  হজি। উৎপাবেত িীজ িািিাবি মরাবে শুবকবয় িায়ুবরাধী পাবত্র রাখবি ২ িের প নৃ্ত িপনব াগ্য 

োবক। 

 


