গেবষণা সাফ�

(�প িফিজওলিজ িবভাগ )
খ
�প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগণ গােছর ৈদিহক গঠন, িফিজওলিজকয্াল এবং িবপাকীয় সীমাব�তা ুঁেজ েবর কের ফসেল
অিধক ফলন এবং ে�স (খরা, লবণা�তা, তাপমা�া ইতয্াি) সহয্ �মতা িবষয়ক গেবষণা কের ফসল উ�য়েন মানদে�র সুপািরশ
কের থােকন। জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ পিরেবশগত ে�স সহ �মতা স�� জাত/িমউ�া� সনা�করেণর গেবষণায় অিধক
গুর�� েদয়া হয়। ফসেলর জাত উ�য়েন �প িফিজওলিজ এবং উি�দ �জনন িবভােগর িব�ানীগণ ফসেলর ৈবিশ�, ৈজবরাসায়িনক
ও গুনাগুন সং�াম� �িতব�কতা সমূেহর ত�াবলী আদান �দান কের থােকন। িফিজওলিজকয্াল গেবষণার ফলাফল যাচাই
মা�েম এ িবভােগর িব�ানীগণ ইেতামে� ফসেলর ছয়িট জাত উ�াবন কেরেছন। �প িফিজওলিজ িবভােগর গেবষণা সাফে�র
সংি�� িববরণ িনেমণ েদয়া হ’েলাঃ
১. ফসেলর জাত উ�াবন
িবনা মু-৭
িবনামু-৭ উ� ফলনশীল, �ী�কােল চাষেযা� মুেগর জাত যা েদশবাপী চাষাবােদর জ�২০০৫ সােল অবমু� হয়। গােছর উ�তা
৪৮-৫২ েস.িম. এবং শাখা সং�া ৩-৪ িট। পিরপ� হেত৭৪-৭৮ িদন সময় লােগ। বীজ মাঝারী েছাট এবং উ�ল সবুজ বেণর্র যা
কারেণ বাজাের েবশী মূ� পাওয়া যায়। সেবর্া� ফল �মতা েহ�র �িত ২৪০০ েকিজ এবং গড় ফলন েহ�র �িত ১৮০০ েকিজ।
১০০ িট বীেজর ওজন২.৪ �াম এবং আিমেষর পিরমাণ ২২.৪%। ডাল সহেজ িস� হয় এবং েখেত সু�াদু। পাতার হলুদ েমাজা
ভাইরাস এবং সােকর্াে�ারা েরাগ �িতেরাধ�মতা স��।
িবনা মসু-৩
িবনামসু-৩ উ� ফলনশীল, খাট ধরেনর জাত যা ডাল উৎপাদন এলাকায় চাষাবােদর জ� ২০০৫ সােল অবমু� হয়। গােছর উ�তা
৩৪-৩৮ েস.িম., খাড়া এবং শাখা সং�া ৫-৭ িট। কা� েগালাপী বেণর্র। পাতা হালকা সবুজ বেণর্র এবং পাতার মাথায় আকষ� আ
ফুল সাদা বেণর, ফল �ায় একই সমেয় পিরপ� হয় এবং জীবনকাল ৯৫-১০০ িদন।। এ জাতিট২৫ েশ নেভ�র পযর্ম� বপন করা
যায়। সেব র্া� ফলন �মতা েহ�র �িত ২৪০০ েকিজ এবং গড় ফলন েহ�র �িত ১৮০০ েকিজ। ১০০ িট বীেজর ওজন২.১১ �াম
এবং আিমেষর পিরমাণ ২৫%। ডাল সহেজ িস� হয় এবং েখেত সু�াদু। মিরচা ও েগাড়া পঁচা েরাগ এবং ফল িছ�কারী েপাক
আ�মণ �িতেরাধ �মতা স��।
িবনা মসু-৪
িবনামসু-৪ উ� ফলনশীল, খাট ধরেনর জাত যা ডাল উৎপাদন এলাকায় চাষাবােদর জ� ২০০৯ সােল অবমু� হয়। গােছর উ�তা
৩৫-৪০ েস.িম., খাড়া এবং শাখা সং�া ৫-৭ িট। কা� সাদা বেণর্র এবং পাতা হালকা সবুজ। ৯৬-১০২ িদেনর মে� পােক। এ
জাতিট অে�াবেরর েশষ স�াহ েথেক নেভ�েরর ি�তীয় স�ােহর মে� বপন করা উ�ম। সেবর্া� ফল �মতা েহ�র �িত ২৫০০
েকিজ এবং গড় ফলন েহ�র �িত ১৮০০ েকিজ। ১০০ িট বীেজর ওজন২.২১ �াম এবং আিমেষর পিরমাণ ২৫%। ডাল সহেজ িস�
হয় এবং েখেত সু�াদু। মিরচা ও েগাড়া পঁচা েরাগ �িতের �মতা স��ণ। খরা সিহ� জাত িহেসেব বের� এলাকায় চােষর
িবেশষ উপেযাগী ।
িবনাটেমেটা-৬
িবনাটেমেটা-৬ উ� ফলনশীল এবং সারা বছর েদেশ চাষাবােদর জ� ২০১০ সােল অবমু� হয়। গাছ িনধর্ািরত উ�তার হয় এব
চারা লাগােনা েথেক �থম ফল পাকা পযর্ম�৯০-৯৫ িদন সময় লােগ। শাখা সং�া ৩-৪ িট। �িত গােছ ফুল ম�রীর সং�১৫-১৮
িট এবং �িতিট ম�রীেত ফল সং�১০-১২ িট। �িত গােছ ফেলর সং�া৩০-৩৫ িট। ফল মাঝারী আকাের, মাংসল ও সু�াদু এব
ফেল অ� পিরমাণ বীজ থােক। �িত ফেলর গড় ওজন ৫৫ �াম এবং িভটািমন-িস এর পিরমাণ ১৯.৪ িমিল �াম/১০০ �াম। ঘের
সাধারণ তাপমা�ায় ফল ২৫-৩০ িদন সংর �ণ করা যায়। ফেলর আকার েগালাকার এবং েবাটার িবপরীত িদেক সামা� স ূঁচােলা
এবং পিরপ� অব�ায় ফেলর রং লাল। িফউজািরয়াম উই�, িলফ ব�াইট ও পাতা েমাড়ােনা েরাগ মাঝারী �িতেরাধ �ম। অ� খরা
ও লবণা�তা সহয্�মতা স��। শীতকােল েহ�র �িত ফলন ৮৫ টন এবং �ী�কােল েহ�র �িত ফলন ৪০ টন।
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িবনাটেমেটা-৭
িবনাটেমেটা-৭ উ� ফলনশীল এবং সারা বছর েদেশ চাষাবােদর জ� ২০১১ সােল অবমু� হয় । গাছ িনধর্ািরত উ�তার হয় এব
চারা লাগােনা েথেক �থম ফল পাকা পযর্ম�৯০-৯৫ িদন সময় লােগ। শাখা সং�া ৩-৫ িট। �িত গােছ ফুল ম�রীর সং�১৫-২০
িট এবং �িতিট ম�রীেত ফল সং�১০-১২ িট। �িত গােছ ফেলর সং�া২৫-৩০ িট। ফল মাঝারী আকাের, মাংসল ও সু�াদু এব
ফেল অ� পিরমাণ বীজ থােক। �িত ফেলর গড় ওজন ৬০ �াম এবং িভটািমন-িস এর পিরমাণ ২২.৪৩ িমিল �াম/১০০ �াম। ঘের
সাধারন তাপমা�ায় ফল ২০-২৫ িদন সংর �ণ করা যায়। ফেলর আকার েগালাকার এবং পিরপ� অব�ায় ফেলর রং লাল।
িফউজািরয়াম উই�, িলফ ব�াইট ও পাতা েমাড়ােনা েরাগ মাঝারী �িতেরাধ �ম। অ� খরা ও লবণা�তা সহয্ �মতা স��।
শীতকােল েহ�র �িত ফলন ৮৭ টন এবং �ী�কােল েহ�র �িত ফলন ৪৩ টন।
িবনা ধান-১৩
KD5-18-150 নােমর ধােনর একিট িমউ�া� যা িবনাধা-১৩ নােম ২০১৩ অবমু� হয় । ইহা উ� ফলনশী, সুগি� আমন ধােনর
জাত যা সারােদেশ চাষাবাদ েযা�। েদশীয় সুগি� আমন ধােনর জাত কািলিজরায় গামা েরিডেয়শন ও ধুতুরা বীেজর িনযর্াস �েয়া
মা�েম ইহা উ�াবন করা হয়। এই িমউ�া�িট মাতৃ জাত কািলিজরার �ায় সমস� গুণাবলী বহন কের। জাতিটর ৈবিশ�য্ হ
পিরপ� অব�ায় গােছর পাতা সবুজ থােক । গাছ েহেল পেড় না। শীেষর �ায় সবগুেলা দানাই পু� হয়। েহ�র �িত ফ৩.২-৩.৬
টন। ১০০০ ধােনর ওজন ১৩.২০ �াম। জীবনকাল ১৩৮-১৪২ িদন।
২. আইেসােটািপক গেবষণার সাফ�
ফসেলর সিঠক পুি� চািহদা িনরূপেনর অভােব ভূলভােব সার �েয়াগ করা হয় যা গােছর িবপাকীয় কাযর্�েমর �াঘাত, ফেল
ফলন �াপকভােব �াস পায়। এ ে�ি�েত িবনা’র �প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগণ কতৃর্ক িজ� আইেসােটাপ �েয়ােগর মা�ে
মািটেত িজ� এর অভাব �থম সনা� করা হয় এবং েহ�র �িত৫ েকিজ িজ� �েয়ােগর সুপিরশ করা হ, যা সামা�
পিরবিতর্তভােব অ�াবিদ �ব�ত হে�। এছাড়া সালফার আইেসােটাপ �েয়ােগর মা�েম িবনােছাল-৩ চােষ েহ�র �িত ৩০ েকিজ
সালফার �েয়ােগর সুপিরশ করা হেয়েছ
৩. ফসেলর ে�স সহয্�মতা িবষয়ক গেবষণার সাফ�
পিরেবশগত ে�স যথা খরা, লবণা�তা, তাপমা�া ইতয্ািদ ফসেল িবরূপ �ভাব েফেল। �প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগ
িফিজওলিজকয্াল গেবষণার মা�েম ফসেলর খর, লবণা�তা, তাপমা�া ইতয্ািদ সহয �মতা িনরূপন কের থােক। তদানুসা,
ধােনর িতনিট জাত যথা িবনাশাই, ইরাটম-২৪ এবং িবনাধান-১৩, েছালার একিট জা, হাইে�ােছালা, মুেগর ’িট জাত িবনাম-২
এবং িবনামু-৫, মসুেরর জাত িবনামস-৪ এবং টেমেটার দ’◌ুিট জাত িবনাটেমেট-৬ এবং িবনাটেমেটা-৭ ম�ম খরা সহয্ �মতা
স�� (৪০% িফ� কয্াপািস) িহেসেব সনা� করা হেয়েছ। িবিভ� গেবষণা ফলাফেলর মা�েম জানা যায় েয, মসুেরর জ�৫০৬০%, েছালা এবং মুেগর জ�৬০-৮০%, সিরষার জ� ৭০-৮০% এবং েখসারীর জ� ৮০-১০০% িফ� কয্াপািসিটেত গােছ
উ�ম বৃি� এবং ভাল ফলন পাওয়া যায়। িফিজওলিজকয্াল গেবষণার মা�েম জানা েগ, ৮ েডিস িসেমন পযর্ম� লবণা�তায়
িবনাসিরষা-৫ এবং িবনাসিরষা-৬, ৫ েডিস িসেমন পযর্ম� লবণা�তায় িবনািত-১, িবনামু-৫, িবনামু-৭, িবনাটেমেটা-৬ এবং
িবনাটেমেটা-৭ �হনেযা� ফলন েদয়। িবনাধান-৬ ধােনর দানা গঠন ও বৃি� পযর্াে৩০ ০ েসি�ে�ড তাপমা�া সহয্ করেত পাের।
িবনাধান-৭, িবনাধান-১৩ এবং ইরাটম-২৪ এর উ� এবং িনমণ তাপমা�া সহয্�মতা ম�ম ধরেনর।

2

