১) প্রযুক্তির নামঃ
২) প্রযুক্তির
বৈক্তশষ্ট্যঃ

৩) প্রযুক্তির
উপনযাক্তগতাঃ

৪) মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

জ াড়সাক্তর হাইবুশ তুঁতচাষ পদ্ধক্তত







জরাপননর এক ৈছর পরই উৎপাদনশীল হনে যাে।
পাতার গুনগত মান ও উৎপাদন ভাল।
রক্ষণানৈক্ষণ ও পাতা সংগ্রহ সুক্তৈধা নক।
চাকী ও ৈেস্ক উভে পলুর ন্য উপনযাগী।
সাথী ফসনলর চাষ করা যাে ।
ক্তমর ৈহুমাক্তিক ব্যৈহার ক্তনক্তিত হে।

জ াড়সাক্তর হাইবুশ তুঁতচানষ সাথী ফসনলর চাষ
ক) চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন মাটি জৈশী
উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার পাক্তন নম এমন ক্তম
তুঁতচানষ উপনযাগী নে।
খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল ২০২৫ ৈছর পয ষন্ত পাতা পাওো যাে।
জরাপনঃ
উপনযাগী তুঁত াতঃ ৈাংলানদশ জরশম গনৈষণা ও প্রক্তশক্ষণ ইন্সটিটিউট হনত উদ্ভাক্তৈত প্রাে সকল তুঁত াতই
(ক্তৈএম-১ হনত ক্তৈএম-৯) এ পদ্ধক্ততর ন্য উপনযাগী। তনৈ ক্তৈনশষ কনর জযসৈ ানতর ডাল জসা া এৈং ছড়াননা
নে জস সৈ াত জৈশী সুক্তৈধা নক।
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে সপ্তাহ
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব,গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ ও গনতষ চারা জরাপনঃ একই লাইনন গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ২ফুট, দুই
লাইননর মানে ৩ফুট এৈং দুই জ াড়া লাইননর মানে দূরত্ব হনৈ ৬ফুট। গনতষর মাপ হনৈ ১ফুট×১ফুট×১ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮ গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও এমক্তপ: ০৯ গ্রাম প্রনোগ
কনর গনতষ চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান ডাইনথন- এম৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণঃ চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ২২
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই কনর োনড়র
আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল জ াড়াসাক্তর হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত সঠিক
ক্তনেনম ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। আসল উচ্চতা হনত বচতা ৈনেঃ ৩-৪
ইক্তঞ্চ, ব ষ্ঠ্যা ৈনেঃ ১.৫-২.০০ ফুট, ভাদুরী ৈনেঃ ৮-৯ ইক্তঞ্চ উপর জথনক এৈং অগ্রহােণী ৈনে (আসল উচ্চতাে
১ফুট) উপর জথনক ছাঁটাই করনত হনৈ। ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ ৮৮ জকক্ত ,
টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত এৈং এমক্তপঃ ২৮জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পনর
প্রনোগ করনত হনৈ। তনৈ ব ৈ সার একৈানর ৈষ ষার পনর অথ ষাৎ মাঘী জখাঁনড়র সমে প্রনোগ করনত হনৈ। জখাঁড়
ও ক্তনড়ানী ক্তদনে মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার করনত হনৈ এৈং শুষ্ক জমৌসুনম মানস কমপনক্ষ ২ৈার জসচ
ক্তদনত হনৈ।
জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জৈশী জরাগ জদখা
যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ ক্তদন পর পর ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার আক্রমনন
তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রুনপর কীটনাশক জযমন- জলানরাৈান ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর। ছিাকনাশক ও কীটনাশক উভে
জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক খাওোননা যানৈ। তনৈ ক্তিপস জপাকার
আক্রমন জরানধ ক্তেংলার পদ্ধক্ততনত জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা
সংক্তিষ্ট্ কমষকতষার সনে আনলাচনা কনর ব্যৈস্থা জনওোই জেে।

৫) প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

এ পদ্ধক্ততনত চাষ করনল তুঁত ক্তমর পক্তরচয ষা সহ হে, গুণগত পাতা উৎপাদন ও ক্তমর ৈহুমাক্তিক ব্যৈহার
ক্তনক্তিত হে। ফনল এক ন জরশমচাষী জরশমচানষর পাশাপাক্তশ ৈাড়ক্তত আে করনত পানর।
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প্রযুক্তির নামঃ
1. প্রযুক্তির
বৈক্তশষ্ট্যঃ

চাকী পলুর ন্য তুঁতৈাগান ব্যৈস্থাপনা






পাতার প্রকৃক্তত নরম, রসানলা, মসৃণ ও চকচনক ।
পাতাে লীে ভানগর পক্তরমান শতকরা ৭৮-৮০ ভাগ থাকা।
কানৈ ষাহাইনেনটর ও জপ্রাটিননর পক্তরমান জৈশী থাকা ।
খক্তন পদাথ ষ স্বাভাক্তৈক মািাে ।
চক্তৈ ষ স্বাভাক্তৈক মািার জচনে কম রাখা।
চাকী পলুর তুঁতৈাগান

2. চাকী
তুঁতৈাগান
প্রযুক্তির
উপনযাক্তগতাঃ
3. মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

ক) চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ

জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন ক্তম
তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার পাক্তন
নম এমন ক্তম উপনযাগী নে।

খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪ টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল ২০২৫ ৈছর পয ষন্ত পাতা পাওো যাে।
জরাপন পদ্ধক্ততঃ বুশ এৈং হাইবুশ উভে পদ্ধক্ততনতই চাষ করা যাে। তনৈ হাইবুশ জৈশী উপনযাগী।
উপনযাগী তুঁত াতঃ ৈাংলানদশ জরশম গনৈষণা ও প্রক্তশক্ষণ ইন্সটিটিউট হনত উদ্ভাক্তৈত ক্তৈএম-৩, ক্তৈএম-৬,
ক্তৈএম-৯ জৈশী উপনযাগী।
হাইবুনশর জরাপন পদ্ধক্ততঃ
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে সপ্তাহ
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব, গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ এৈং গনতষ চারা জরাপনঃ গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৩ ফুট×৩ফুট, গনতষর
মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও
এমক্তপ: ০৯ গ্রাম প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁ ক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ২২
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই কনর োনড়র
আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ
ঊৎপাদনশীল হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। চাকী পলুর ন্য বচতা ৈনে আসল উচ্চতার
৬-৮জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে মাটি
আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ ৬৮ জকক্ত , টিএসক্তপঃ
৪৪ জকক্ত , এৈং এমক্তপঃ ৪০ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত
হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ
জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।

4. প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জরাগ জৈশী জদখা
যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ক্তদন পর পর ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার আক্রমনন
তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রুনপর কীটনাশক জযমন- জলানরাৈান ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর। ছিাকনাশক ও কীটনাশক উভে
জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক খাওোননা যানৈ। তনৈ চাকী তুঁতৈাগানন
ক্তিপস জপাকার আক্রমন তলনামূলকভানৈ জৈক্তশ জদখা যাে। এ জক্ষনি সকানল ক্তকংৈা ক্তৈকানল ক্তেংলার পদ্ধক্ততর
জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা সংক্তিষ্ট্ কমষকতষার সনে আনলাচনা
কনর ব্যৈস্থা জনওোই জেে।
চাকী পলুর ন্য তুঁতৈাগান ব্যৈস্থাপনা কনর প্রাপ্ত পাতাে পলু পালন করনল জরশম জপাকার মৃতযর হার
তলনামূলকভানৈ কম হে, জপাকার সুষম বৃক্তদ্ধ ঘনট, গুটির গুণগতমাণ ও ফলন বৃক্তদ্ধ পাে ক্তৈক্তনমনে চাষী
আক্তথ ষকভানৈ লাভৈান হে।
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১।
২।

৩।

৪।

প্রযুক্তির নামঃ তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ৮
প্রযুক্তির
 এ ানতর পাতা আকানর ৈড় ও চওড়া, গান া সবু ,
বৈক্তশষ্ট্যঃ
 চকচনক, পুরম্ন এৈং খাঁ ক্তৈহীন।
 মাটিনত ক্তশকড় গ াননার হার ৯০% এর জৈশী।
 উঁচুঝুক্তপ, োড় ও গাছতুঁত চানষর ন্য উপনযাগী।
 পাতাে লীে ভানগর পক্তরমান ৭৩.৫১%,
 পাক্তন ধারণ ক্ষমতা ৫১.২%, খক্তন পদানথ ষর পক্তরমান
 ৯.৫৫%, জটাটাল সুগার ৫.১০%, ক্তরক্তডউক্তসং সুগার
৩.৬৮% ও
 আক্তমনষর পক্তরমান ১৮.৪১%।
প্রযুক্তির
উপনযাগীতাঃ

মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

তুঁত াত: ক্তৈএম- ৮

চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন ক্তম তুঁতচানষর
ন্য জৈশী উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার পাক্তন নম এমন ক্তম
উপনযাগী নে।
খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪ টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল ২০২৫ ৈছর পয ষন্ত পাতা পাওো যাে।
জরাপন পদ্ধক্ততঃ উচুঝুক্তপ, োড় এৈং গাছ পদ্ধক্ততর তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী।
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
সপ্তাহ পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব, গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ এৈং গনতষ চারা জরাপনঃ
ক) উচুঝুক্তপ চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৩ ফুট×৩ফুট, গনতষর মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এৈং
গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও এমক্তপ: ০৯ গ্রাম প্রনোগ
কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান
ডাইনথন-এম-৪৫ এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ২২
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই কনর
োনড়র আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ এৈং পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ
করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। চাকী পলুর ন্য বচতা ৈনে আসল উচ্চতার
৬-৮জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ ৬৮ জকক্ত ,
টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত , এৈং এমক্তপঃ ৪০ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর
প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭ ক্তদন
অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
খ) োড় চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৪ফুট×৪ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ ফুট×১.৫০ ফুট×১.৫০
ফুট এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ২.০০-৩.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ৬০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৩০ গ্রাম ও এমক্তপ: ২০ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ। চারা জরাপননর ২০২৫ ক্তদন পর অথৈা কুঁক্তড় গ াননা শুরু হনল মাটি হনত ১.৫০ ফুট উপনর টপ কাটিং করনত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁ ক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ৪৫
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৩০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ১৫ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ১২০
জস:ক্তম (৪ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।

ঊৎপাদনশীল োনড়র জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ
ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরম্নত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক
ক্তনেনম ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮
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জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ১২০
জস:ক্তম: (আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা
ও অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ২.০০-২.৫০ জম:টন, ইউক্তরোঃ ৮৮
জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত এৈং এমক্তপঃ ২৮ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন
পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
গ) গাছ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৬ফুট×৬ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ৩.০০-৪.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ১১০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৫৫ গ্রাম ও এমক্তপ: ৩৫ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ১৮০
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৬০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ৩০ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ৩০
জস:ক্তম (১০ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল গানছর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর জসচ সুক্তৈধা যুি গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৪-৫
জকক্ত , ইউক্তরোঃ ২২০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ১১০ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর
ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। তনৈ বৃক্তষ্ট্ ক্তনভষর তুঁতগানছর গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর
ব ৈ সারঃ ৪-৫ জকক্ত , ইউক্তরোঃ ১১০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ৫৫ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভানগ ভাগ
কনর ২ ৈানর যথাক্রনম ৈষ ষার আনগ ও পনর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো
অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম
থানক।

৫।

প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জরাগ জৈশী জদখা
যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ক্তদন পর পর ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার আক্রমনন
তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রুনপর কীটনাশক জযমন- জলানরাৈান ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর। ছিাকনাশক ও কীটনাশক
উভে জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক খাওোননা যানৈ। তনৈ চাকী
তুঁতৈাগানন ক্তিপস জপাকার আক্রমন তলনামূলকভানৈ জৈক্তশ জদখা যাে। এ জক্ষনি সকানল ক্তকংৈা ক্তৈকানল
ক্তেংলার পদ্ধক্ততর জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা সংক্তিষ্ট্
কমষকতষার সনে আনলাচনা কনর ব্যৈস্থা জনওো জযনত পানর।
পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭.২০ জমঃ টঃ/নহঃ/ৈছর।
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১।
২।

৩।

৪।

প্রযুক্তির নামঃ তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ৯
প্রযুক্তির
 পাতা মাোক্তর আকানরর, গান া সবু , চকচনক ও
বৈক্তশষ্ট্যঃ
খাঁ ক্তৈহীন।
 মাটিনত ক্তশকড় গ াননার হার ৯৫% এর জৈশী।
 ঝুক্তপ, উঁচুঝুক্তপ ও োড় তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী।
 পাতাে লীে ভানগর পক্তরমান ৭৪.৫১%,
 পাক্তন ধারণ ক্ষমতা ৫২.৪৩%,
 খক্তন পদানথ ষর পক্তরমান ১০.৫৫%, জটাটাল সুগার
৫.৩০%, ক্তরক্তডউক্তসংসুগার ৩.৯৮% ও আক্তমনষর
পক্তরমান ১৯.৮১%।
প্রযুক্তির
উপনযাগীতা
ঃঃ

মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ

তুঁত াত: ক্তৈএম-৯

জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন ক্তম
তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার পাক্তন
নম এমন ক্তম উপনযাগী নে।

খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪ টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল ২০২৫ ৈছর পয ষন্ত পাতা পাওো যাে।
জরাপন পদ্ধক্ততঃ উচুঝুক্তপ, োড় এৈং গাছ পদ্ধক্ততর তুঁতচানষর ন্য উপনযাগী।
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
সপ্তাহ পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব, গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ এৈং গনতষ চারা জরাপনঃ
ক) উচুঝুক্তপ চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৩ ফুট×৩ফুট, গনতষর মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এৈং
গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও এমক্তপ: ০৯ গ্রাম প্রনোগ
কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান
ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ২২
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই কনর
োনড়র আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ এৈং পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ
করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। চাকী পলুর ন্য বচতা ৈনে আসল উচ্চতার
৬-৮জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ ৬৮ জকক্ত ,
টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত , এৈং এমক্তপঃ ৪০ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর
প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭ ক্তদন
অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
খ) োড় চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৪ফুট×৪ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ২.০০-৩.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ৬০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৩০ গ্রাম ও এমক্তপ: ২০ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ। চারা জরাপননর ২০২৫ ক্তদন পর অথৈা কঁক্তড় গ াননা শুরু হনল মাটি হনত ১.৫০ ফুট উপনর টপ কাটিং করনত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ৪৫
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৩০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ১৫ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ১২০
জস:ক্তম (৪ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।

ঊৎপাদনশীল োনড়র জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮ জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ১২০ জস:ক্তম:
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(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ২.০০-২.৫০ জম:টন, ইউক্তরোঃ ৮৮
জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত এৈং এমক্তপঃ ২৮ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন
পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
গ) গাছ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৬ফুট×৬ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ৩.০০-৪.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ১১০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৫৫ গ্রাম ও এমক্তপ: ৩৫ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫ এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁ ক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ১৮০
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৬০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ৩০ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ৩০
জস:ক্তম (১০ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল গানছর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর জসচ সুক্তৈধা যুি গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৪-৫
জকক্ত , ইউক্তরোঃ ২২০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ১১০ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর
ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। তনৈ বৃক্তষ্ট্ ক্তনভষর তুঁতগানছর গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর
ব ৈ সারঃ ৪-৫ জকক্ত , ইউক্তরোঃ ১১০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ৫৫ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভানগ ভাগ
কনর ২ ৈানর যথাক্রনম ৈষ ষার আনগ ও পনর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো
অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম
থানক।
জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জরাগ জৈশী জদখা
যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ক্তদন পর পর ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার আক্রমনন
তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রুনপর কীটনাশক জযমন- জলানরাৈান ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর। ছিাকনাশক ও কীটনাশক
উভে জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক খাওোননা যানৈ। তনৈ চাকী
তুঁতৈাগানন ক্তিপস জপাকার আক্রমন তলনামূলকভানৈ জৈক্তশ জদখা যাে। এ জক্ষনি সকানল ক্তকংৈা ক্তৈকানল
ক্তেংলার পদ্ধক্ততর জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা সংক্তিষ্ট্
কমষকতষার সনে আনলাচনা কনর ব্যৈস্থা জনওো জযনত পানর।
৫।

প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৪০.৫০ জমঃ টঃ/নহঃ/ৈছর।
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।

প্রযুক্তির নামঃ

তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ১০

২।

প্রযুক্তির
বৈক্তশষ্ট্যঃ









৩।

৪।

প্রযুক্তির
উপনযাগীতাঃ

মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

পাতা আকানর ৈড় , গান া সবু , চকচনক ও খাঁ ক্তৈহীন।
মাটিনত ক্তশকড় গ াননার হার ৯০% এর জৈশী।
ঝুক্তপ, উঁচুঝুক্তপ ও োড় তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী।
পাতাে লীে ভানগর পক্তরমান ৭৪.২৫%,
পাক্তন ধারণ ক্ষমতা ৫১.৪০%,
খক্তন পদানথ ষর পক্তরমান ১১.২৫%, জটাটাল সুগার ৬.২৫%,
ক্তরক্তডউক্তসং সুগার ৩.৪৫% ও আক্তমনষর পক্তরমান ১৮.৭৫%।

চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ

তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ১০
জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন ক্তম
তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার
পাক্তন নম এমন ক্তম উপনযাগী নে।

খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪ টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল
২০-২৫ ৈছর পয ষমত্ম পাতা পাওো যাে।
জরাপন পদ্ধক্ততঃ উচুঝুক্তপ, োড় এৈং গাছ পদ্ধক্ততর তুঁতচানষর ন্য উপনযাগী।
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
সপ্তাহ পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব, গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ এৈং গনতষ চারা জরাপনঃ
ক) উচুঝুক্তপ চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৩ ফুট×৩ফুট, গনতষর মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও এমক্তপ: ০৯ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত
২২ জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই
কনর োনড়র আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ এৈং পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ
সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক
ক্তনেনম ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। চাকী পলুর ন্য বচতা ৈনে
আসল উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি
হনত ৩০ জস:ক্তম: (আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০
এৈং বচতা ও অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও
ক্তনড়ানী ক্তদনে মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ
৬৮ জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত , এৈং এমক্তপঃ ৪০ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি
প্রনো নন প্রক্তত ৭ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
খ) োড় চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৪ফুট×৪ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×
১.৫০ফুট এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ২.০০-৩.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ৬০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৩০ গ্রাম ও এমক্তপ:
২০ গ্রাম প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫ এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
চারা জরাপননর ২০-২৫ ক্তদন পর অথৈা কুঁ ক্তড় গ াননা শুরু হনল মাটি হনত ১.৫০ ফুট উপনর টপ কাটিং
করনত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁ ক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ৪৫
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৩০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ১৫ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ১২০
জস:ক্তম (৪ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
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ঊৎপাদনশীল োনড়র জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮ জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ১২০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ২.০০-২.৫০ জম:টন, ইউক্তরোঃ ৮৮
জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত এৈং এমক্তপঃ ২৮ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০
ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন
প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
গ) গাছ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৬ফুট×৬ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ৩.০০-৪.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ১১০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৫৫ গ্রাম ও এমক্তপ: ৩৫ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫ এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত
১৮০ জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৬০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে
ৈছর আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ৩০ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা
৩০ জস:ক্তম (১০ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল গানছর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর জসচ সুক্তৈধা যুি গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৪-৫
জকক্ত , ইউক্তরোঃ ২২০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ১১০ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর
ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। তনৈ বৃক্তষ্ট্ ক্তনভষর তুঁতগানছর গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর
ব ৈ সারঃ ৪-৫ জকক্ত , ইউক্তরোঃ ১১০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ৫৫ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভানগ
ভাগ কনর ২ ৈানর যথাক্রনম ৈষ ষার আনগ ও পনর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ
জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি
একটু নরম থানক।
জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জরাগ জৈশী
জদখা যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ক্তদন পর পর
১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার
আক্রমনন তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রম্ননপর কীটনাশক জযমনজলানরাৈান ১ ক্তলটার পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর।
ছিাকনাশক ও কীটনাশক উভে জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক
খাওোননা যানৈ। তনৈ চাকী তুঁতৈাগানন ক্তিপস জপাকার আক্রমন তলনামূলকভানৈ জৈক্তশ জদখা যাে। এ
জক্ষনি সকানল ক্তকংৈা ক্তৈকানল ক্তেংলার পদ্ধক্ততর জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য
প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা সংক্তিষ্ট্ কমষকতষার সনে আনলাচনা কনর ব্যৈস্থা জনওো জযনত পানর।
৫।

প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৪৭.০০ জমঃ টঃ/নহঃ/ৈছর।
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১।

প্রযুক্তির নামঃ

তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ১১

২।

প্রযুক্তির
বৈক্তশষ্ট্যঃ









পাতা আকানর ৈড়, খাঁ ক্তৈহীন, পুরম্ন, মসৃণ, হলুদাভা সবু ।
মাটিনত ক্তশকড় গ াননার হার ৯০% এর জৈশী।
ঝুক্তপ, উঁচুঝুক্তপ ও োড় তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী।
পাতাে লীে ভানগর পক্তরমান ৭৫.২৫%,
পাক্তন ধারণ ক্ষমতা ৫২.৪০%,
খক্তন পদানথ ষর পক্তরমান ১২.৬০%, জটাটাল সুগার ৬.৪৫%,
ক্তরক্তডউক্তসংসুগার ৩.৬৫% ও আক্তমনষর পক্তরমান ১৯.৭৫%।
তুঁত াতঃ ক্তৈএম- ১১

৩।

৪।

প্রযুক্তির
উপনযাগীতাঃ

মাঠ পয ষানে
করণীেঃ

চাষনযাগ্য অঞ্চলঃ

জদাআঁশ ও জৈনল-জদাআঁশ মাটি, ক্তপ-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আনছ এমন ক্তম
তুঁতচানষর ন্য জৈশী উপনযাগী। তনৈ লৈণাি, ছাঁোযুি, ৈষ ষা ক্তকংৈা ৈন্যার পাক্তন
নম এমন ক্তম উপনযাগী নে।

খ) পাতা উৎপাদননর জমৌসুমঃ ৈছনর ০৪ টি ৈনে ০৪ ৈার পাতা পাওো সম্ভৈ। একৈার জরাপন করনল ২০২৫ ৈছর পয ষমত্ম পাতা পাওো যাে।
জরাপন পদ্ধক্ততঃ উচুঝুক্তপ, োড় এৈং গাছ পদ্ধক্ততর তুঁতচানষর ন্য উপনযাগী।
ষ মাস। তনৈ জসনচর সুক্তৈধা থাকনল ানুোক্তর মানসর প্রথম জথনক ক্তিতীে
জরাপননর সমেঃ আক্তিন-কাক্ততক
সপ্তাহ পয ষন্ত জরাপন করা যাে।
দূরত্ব, গনতষর মাপ, সানরর পক্তরমাণ এৈং গনতষ চারা জরাপনঃ
ক) উচুঝুক্তপ চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৩ ফুট×৩ফুট, গনতষর মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এৈং
গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ১.৫০-২.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ২৮গ্রাম, টিএসক্তপ: ১৪ গ্রাম ও এমক্তপ: ০৯ গ্রাম প্রনোগ
কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম পক্তরমান
ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ২২
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৮ জস:ক্তম: উপর জথনক ছাঁটাই কনর
োনড়র আসল উচ্চতা ৩০জস:ক্তম (১ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ এৈং পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ
সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল হাইবুনশর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক
ক্তনেনম ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। চাকী পলুর ন্য বচতা ৈনে আসল
উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:, ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত
৩০ জস:ক্তম: (আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং
বচতা ও অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও
ক্তনড়ানী ক্তদনে মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৫০-৬০মন, ইউক্তরোঃ
৬৮ জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত , এৈং এমক্তপঃ ৪০ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন
প্রক্তত ৭ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
খ) োড় চাষ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৪ফুট×৪ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×
১.৫০ফুট এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ২.০০-৩.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ৬০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৩০ গ্রাম ও এমক্তপ:
২০ গ্রাম প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত
২ গ্রাম পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ। চারা
জরাপননর ২০-২৫ ক্তদন পর অথৈা কঁক্তড় গ াননা শুরু হনল মাটি হনত ১.৫০ ফুট উপনর টপ কাটিং করনত
হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ৪৫
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৩০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ১৫ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ১২০
জস:ক্তম (৪ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
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ঊৎপাদনশীল োনড়র জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮ জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ১২০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর ক্তৈঘা প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ২.০০-২.৫০ জম:টন, ইউক্তরোঃ ৮৮
জকক্ত , টিএসক্তপঃ ৪৪ জকক্ত এৈং এমক্তপঃ ২৮ জকক্ত সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর ছাঁটাইনের ১৫-২০
ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন
প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি একটু নরম থানক।
গ) গাছ পদ্ধক্তত: গাছ হনত গানছর দূরত্ব হনৈ ৬ফুট×৬ফুট, গনতষর মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট
এৈং গতষ প্রক্তত ব ৈ সার: ৩.০০-৪.০০ জকক্ত , ইউক্তরো: ১১০গ্রাম, টিএসক্তপ: ৫৫ গ্রাম ও এমক্তপ: ৩৫ গ্রাম
প্রনোগ কনর গনতষর মােখানন চারা জরাপন করনত হনৈ। গনতষ চারা জরাপননর পূনৈ ষ ১ক্তলটার পাক্তননত ২ গ্রাম
পক্তরমান ডাইনথন- এম-৪৫এর দ্রৈনণ চারার ক্তশকড় ক্তভক্ত নে ক্তৈনশাধন কনর ক্তননত হনৈ।
জরাক্তপত চারা সাই করণ: চারা জরাপন করার ১৫-২০ ক্তদন পর কুঁক্তড় ফুটনত আরম্ভ করনল মাটি হনত ১৮০
জস:ক্তম: উপনর মাথা কাটনত হনৈ এৈং ১ ৈছর পর ১ম কানটর আরও ৬০ জস:ক্তম: উপর জথনক, ২ে ৈছর
আনরাও ৩০ জস: ক্তম: এৈং ৩ে ৈছর আনরাও ৩০ জস: ক্তম: উপনর ছাঁটাই কনর োনড়র আসল উচ্চতা ৩০
জস:ক্তম (১০ফুট) ঠিক কনর ক্তননত হনৈ। পরৈতীনত এই উচ্চতাে তুঁতগাছ সংরক্ষণ করনত হনৈ।
ঊৎপাদনশীল গানছর জক্ষনি পক্তরচয ষাঃ ছাঁটাই তুঁতচানষ একটি গুরুত্বপূণ ষ ক্তৈষে। সমে মত ও সঠিক ক্তনেনম
ছাঁটাই করনল গুণগত ও পক্তরমাণগত পাতা উৎপাদন ক্তনক্তিত হে। বচতা ৈনে আসল উচ্চতার ৬-৮জস:ক্তম:,
ব ষ্ঠ্যা ৈনে ৪৫-৭৫ জস:ক্তম:, ভাদুরী ৈনে ১০-১৫ জস:ক্তম: এৈং অগ্রাহােনী ৈনে মাটি হনত ৩০ জস:ক্তম:
(আসল উচ্চতাে) উপনর ছাঁটাই করনত হনৈ। ব ষ্ঠ্যা ও ভাদুরী ৈনে পলু খাখাননার ৩৫-৪০ এৈং বচতা ও
অগ্রাহােনী ৈনে পলু খাখাননার ৪৫-৫০ ক্তদন পূনৈ ষ ছাঁটাই করনত হনৈ। ছাঁটাইনের পর জখাঁড় ও ক্তনড়ানী ক্তদনে
মাটি আলগা কনর আগাছা পক্তরষ্কার কনর জসচ সুক্তৈধা যুি গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর ব ৈ সারঃ ৪-৫
জকক্ত , ইউক্তরোঃ ২২০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ১১০ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভানগ ভাগ কনর ৪ ৈানর
ছাঁটাইনের ১৫-২০ ক্তদন পর প্রনোগ করনত হনৈ। তনৈ বৃক্তষ্ট্ ক্তনভষর তুঁতগানছর গানছর জক্ষনি গাছ প্রক্তত ৈছনর
ব ৈ সারঃ ৪-৫ জকক্ত , ইউক্তরোঃ ১১০ গ্রাম, টিএসক্তপঃ ৫৫ গ্রাম, এৈং এমক্তপঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভানগ
ভাগ কনর ২ ৈানর যথাক্রনম ৈষ ষার আনগ ও পনর প্রনোগ করনত হনৈ। চাকী তুঁতৈাগানন শুষ্ক জমৌসুনম জসচ
জদওো অপক্তরহায ষ। এ জক্ষনি প্রনো নন প্রক্তত ৭-১০ ক্তদন অন্তর অন্তর জসচ জদো জযনত পানর যানত মাটি
একটু নরম থানক।
জরাগ-ৈালাই দমনঃ ৈাংলানদনশ সাধারণতঃ তুঁত ক্তমনত ছিাক ক্তনত পাউডারী ক্তমলক্তডউ জরাগ জৈশী জদখা
যাে। এ জরাগ দমনন ম্যাননকান ৈ গ্রুনপর ছিাকনাশক জযমন- ডাইনথন-এম-৪৫, ১০ক্তদন পর পর ১ক্তলটার
পাক্তননত ২ গ্রাম কনর ২ ৈানর প্রনোগ করনত হনৈ। ক্তমক্তলৈাগ, ক্তিপস, টুকরা প্রভৃক্ততর জপাকার আক্রমনন
তুঁতপাতার ক্ষক্তত হে। এসৈ জপাকা জরানধ জলানরাফাইক্তরফস গ্রুনপর কীটনাশক জযমন- জলানরাৈান ১ ক্তলটার
পাক্তননত ২ ক্তম:ক্তল: ক্তমক্তশনে ২-৩ ক্তদন পর পর ২ ৈার জে করা জযনত পানর। ছিাকনাশক ও কীটনাশক
উভে জক্ষনি জশষ জে করার কমপনক্ষ ১০-১২ ক্তদন পর তুঁতপাতা পলুনক খাওোননা যানৈ। তনৈ চাকী
তুঁতৈাগানন ক্তিপস জপাকার আক্রমন তলনামূলকভানৈ জৈক্তশ জদখা যাে। এ জক্ষনি সকানল ক্তকংৈা ক্তৈকানল
ক্তেংলার পদ্ধক্ততর জসচ খুৈই কায ষকারী। জরাগৈালাই দমননর ন্য প্রনো নন মাঠকমী ক্তকংৈা সংক্তিষ্ট্
কমষকতষার সনে আনলাচনা কনর ব্যৈস্থা জনওো জযনত পানর।
৫।

প্রযুক্তি হনত
ফলন/প্রাক্তপ্তঃ

পাতার উৎপাদন ক্ষমতা ৪৩.০০ জমঃ টঃ/নহঃ/ৈছর।
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Mulberry varieties developed by BSRTI, Rajshahi
SI.
NO.

Name of
varieties
BM-1

Leaf
yield/ha/yr.
(Mt.)
33.00

1.

Bush, Low-cut and Tree

2.

BM-2

29.00

Bush

3.

BM-3

35.50

Bush, High-bush, Lowcut and Tree

4.

BM-4

36.50

Low-cut

5.

BM-5

35.50

Low-cut

6.

BM-6

35.00

7.

BM-7

37.00

High-bush, Low-cut and
Tree
Low-cut and High-bush

8.

BM-8

37.20

9.

BM-9

40.50

10.

BM-10

47.00

High-bush, Low-cut and
Tree

11.

BM-11

43.00

High-bush, Low-cut and
Tree
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Suitable cultivation
system

Remarks

Comparatively
water logging
tolerant
Comparatively
drought
tolerant
Comparatively
drought
tolerant

High-bush, Low-cut and
Tree
Bush, High-bush
Comparatively
water logging
tolerant
Comparatively
drought
tolerant
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Local (Old) Mulberry Variety Conserving by BSRTI,
Rajshahi.
Pictures

Figure: Telia

Important Characteristics
 Leaf size is very small, slightly
coarse, green and highly lobed.
 In very rare cases leaves are
found unlobed.
 Suitable for traditional bush
plantation.
 Rooting ability of cutting is
above 80%
 Nutritional quality viz, leaf
moisture content 74%, moisture
retention capacity 28.66%, total
minarals 8.00%, total sugar
4.24%, reducing sugar 3.69%,
protein 19.21%.
 Leaf yield 12mt/ha/yr.
 Leaf size is small, smooth
slightly waxy, green, lobed and
rarely unlobed.
 At present this vaiety is very
rare in the field leavel.
 suitable for traditional bush
plantation.
 Rooting ability 80%
 Nutritional quality viz, leaf
moisture
content
71.00%,
moisture retention
capacity
35.77%, total minarals 10.25%
total sugar 4.29%, reducing
sugar 3.21% protein 16.99%.
 Leaf yield 12.25 mt/ha/yr.

Figure: Dudia

Pictures

Important Characteristics
 This variety is not now using by
the farmers.
 Leaf size is very small, slightly
coarse, green and highly lobed
and rarely unlobed.
 Suitable for traditional bush
plantation.
 Rooting ability 80%
 Nutritional quality viz, leaf
moisture
content
70.98%,
moisture retention
capacity
24.58%, total minarals 8.85% ,
total sugar 4.85%, reducing
sugar 3.47%, protein 18.50%.
 Leaf yield 12.50 mt/ha/yr.

Figure: Ghagra
 This variety is also rarely found
in the farmer’s level but now
maintaining in the germplasam
of BSRTI.
 Suitable for traditional bush
plantation.
 Rooting ability 80%
 Nutritional quality viz, leaf
moisture
content
72.99%,
moisture retention
capacity
36.85%, total minarals 8.10%
total sugar 3.54%, reducing
sugar 3.43% protein 16.99%.
 Leaf yield 12.25 mt/ha/yr.
Figure: Lal bomby

Pictures

Figure: Sada bomby

Important Characteristics
 At present this vaiety is very
rare in the field leavel.
 Leaf size is similar to lal
bomby,smooth and slightly
waxy, lobed and rarely unlobed.
 Suitable for traditional bush
plantation.
 Rooting ability 90%
 Nutritional quality viz, leaf
moisture content 70%, moisture
retention capacity 39.12%, total
minarals 9.05% total sugar
5.33%, reducing sugar 3.88%
protein 16%.
 Leaf yield 18 mt/ha/yr.

