
স–২০৩৮
সচসসফত এফং ফৃসি সনবভ য 
অঞ্চসরয জনয নতুন তুুঁ ত 

প্রজাসত

সেন্দ্রীয় সযভ উৎাদন গসফলণা এফং প্রসক্ষণ সেন্দ্র, 
কেন্দ্রীয় করলম কবোর্ড , বস্ত্র মন্ত্রোয়, 
ভোরত রেোর, বরমপরু – ৭৪২১০১

সএআরটিআই

 পোতোর উচ্চ ফন এবং 
গুণমোন খবু ভো

 উদ্গম ময়েো দ্রুত ঙ্গে 

দোরুন পুনরূদ্ধোর ক্ষমতো

 র্ো কেঙ্গে োগোঙ্গনোর মোধ্যঙ্গম 

ভো বংল বৃসদ্ধ েরঙ্গত পোঙ্গর

 রুটিং ক্ষমতো ভো এবং 
কুঁ স়িগুস স্পস্ট 

 পোতোগুস পোতোর দোগ করোগ 

এবং কপোেোর েীেপতেঙ্গে 

চুঙ্গত মোঝোসরভোঙ্গব নলী

 উুঁচু গুল্ম করোপন বো কছোে গোছ 

সোঙ্গব বৃসদ্ধর জনয উপযুক্ত

 পূবড ও উত্তর-পবূড ভোরঙ্গতর 

কচঙ্গসবত এবং বৃসি সনভড র 

অঞ্চঙ্গর উভয় জোয়্গোর জনয 
উপযুক্ত

স -2038 এয সুফধা

ডাাঃ.ুসয সে., ডী. চক্রফতী., ইসয়রাপ্পা সযজন্., ডা: অসনর 
াপ্পাচান., ডা: দীীো কুভায উসভ এফং  ডা: সফ. সব্প্প্রাদ্.

অনফুাদে  : শ্রী সৌসভন চযাটাজী

বসফলযসত সফস্তাসযত জানায জনয সমাগাসমাগ েরুন্: 

 অসধ্েতড ো, কেন্দ্রীয় করলম উৎপোদন গঙ্গবণো এবং প্রসলক্ষণ কেন্দ্র,  
কেন্দ্রীয় করলম কবোর্ড , বস্ত্র মন্ত্রোল্য়, ভোরত রেোর্, 

বরমপুর্-৭৪২১০১
EPABX : ২২৪৭১৬ /১৭ /১৮দরূভোষ্: ০৩৪৮২-২২৪৭১৩ /৭১৬

ফযোক্্স: ০৩৪৮২-২২৪৭১৪/৮৯০
ই-কমল্: csrtiber.csb@nic.in/ or csrtiber@gmail.com  

www.csrtiber.res.in 

পোম্পঙ্গে ংখযো - ৬৫  @সএআরটিআই-বরমপুর  জোনয়ুোসর, ২০২০

অনুীরসনয যাসেজ

ফযাফাসযে অনুীরসনয প্রমসুি

সিসতভা এ-১৬৩৫ স-২০৩৮
১০ টি োভড োর ওজন 
(গ্রোম্) ৪৩.৭৩ ৪৬.০০

এেেো কেোকঙ্গনর ওজন 
(গ্রোম্) ১.৫৫৬ ১.৬৫৮

এেেো কখোোর ওজন 
(গ্রোম্) ০.২৮৪ ০৩০০

এস্.আর্. % ১৮.২৫ ১৮.৬৮

ই.আর্.আর % ৯২.৬০ ৯৬.০০

ফন / ১০০ সর্ম 
প্রসত ৫৭.৫০ ৬৩.৫০

জজবনোক্তেরণ সিসতমোপ B.CON1 X B.CON4 এর ঙ্গে

চচভ া সচসসফত সচসসফত
গোঙ্গছর মঙ্গধ্য দরূত্ব ৬০ x ৬০ 

কসম. 
৯০ x ৯০ 
কসম. 

গোছ োগোঙ্গনোর 
পদ্ধসত গতড  েঙ্গর গতড  েঙ্গর

জজব োর 
(এফ্.ওয়োই. এম্)

২০ েন (বছঙ্গর 
২ বোর্) প্রসত 

কক্টঙ্গর

১০ েন 
(বছঙ্গর ১ 
বোর্) প্রসত 
কক্টঙ্গর

অজজব োর 
(এন্:সপ:কে- 
কেসজ/কক্টর্/বছর্)

৩৩৬:১৮০:১১২ ১৫০:৫০:৫০

বোসডে ফঙ্গর 
ংখযো ৫ (পোুঁচ) ৩

ফ ংগ্রঙ্গর 

পদ্ধসত র্ো েোেোর 
মোধ্যঙ্গম

র্ো েোেোর 
মোধ্যঙ্গম ও 
পোতো  
কতোোর 
মোধ্যঙ্গম



সিসতভা এ-১৬৩৫ স-২০৩৮
পোতোর ফন 
(েন /কক্টর্
/প্রসত বছর)

৪৪-৪৫ 
(কচঙ্গসবত)

১২-১৭ 
(বসৃি সনভড র)

৫৩-৫৪ 
(কচঙ্গসবত)

১৭-২১
 (বসৃি সনভড র)

গোছ প্রসত 
লোখোর ংখযো

৯ ১১

গোছ প্রসত 
কমোে লোখোর 
জদঘডয(কসম.)

১০০০ ১১২৮

পোতো োধ্োরণত খখঙ্গ, 

েরোঙ্গতর মত 
আেৃসতর সেনোরো
যূক্্ত, অগ্রভোগ 
ূচো ।

োধ্োরণত মৃণ 
ব়ি বজু 
খোজেোেো 
সেনোরোযুক্্ত, 

হৃদসপন্ডোেোর এবং 
অগ্রভোগ ূচোঙ্গোর 

নযোয় ।
গোছ লোখোগুস কোজো 

বজুোভ বোদোমী 
রঙ্গঙর হ্য় ।

লোখোগুস অঙ্গধ্ডে 
খো়িো,  োমোনয 
বোুঁেো বজুোভ 
বোদোমী রঙ্গঙর 

হ্য়। 
উদ্গম 
ময়েো

গোছ েোেোর ৮-
১০ সদন পর।

গোছ েোেোর ৯-
১১ সদন পর।

লোখোয় সলে়ি 
বোর োর

৭৮.৫০ ৭৮.৫০

পোতোর সবসভন্ন 
করোগ ও েীে 
প্্রসতঙ্গরোধ্ী 
ক্ষমতো

কমোেোমটুি ভোঙ্গব 
পোতোর দোগ এবং 
কলোেঙ্গপোেো 

প্্রসতঙ্গরোঙ্গধ্ মথড

পসরসমত ভোঙ্গব 
পোতোর দোগ এবং 
কলোে কপোেো 
প্্রসতঙ্গরোঙ্গধ্ মথড

তুরনাভূরে েভভক্ষভতা
েৃসলগত বফসিয

সিসতভা এ-১৬৩৫ স-২০৩৮

কমোে দ্রবণীয় কপ্রোটিন 
(Mg g-1 fw)

৩১.২০ ৩২.৫০

কমোে দ্রবণীয় লেড রো 
(Mg g-1 fw )

৩২.৮০ ৩৭.৫২

কমোে কলোঙ্গরোসফ 
(Mg g-1 fw )

২.২৮ ২.৯৮

পোতোয ঙ্গতজ আদ্রডতো
(%)

৭৮.৭৯ ৭৯.৩৬

কস্টোঙ্গরজর ছয় ঘন্টো 
পর আদ্রডতো ধ্োরণ 
ক্ষমতো (%)  

৭৭.০১ ৭৭.৯০

াতায গুণগত ভাসনয সিসতভা
(াতায সুি এফং াযীযফৃত্তীয়  উাদান )
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াতায উৎাদন (টন/সক্টর্/পর)স–২০৩৮
সচসসফত এফং ফৃসি সনবভ য অঞ্চসরয জনয 

উচ্চ পরনীর তুুঁ ত প্রজাসত

স –২০৩৮ পুবড এবং উত্তর পবুড ভোরঙ্গতর 
রোজযগুসর জনয এেটি উচ্চ ফনলী তুুঁ ত প্রজোসত । 
সবজ্ঞোন সভসত্তে চোবো েরোর জনয এই প্রজোসতটি 
কচঙ্গসবত এবং বসৃি সনভড র অঞ্চঙ্গর জনয আদলড । 
কচঙ্গসবত এোেোয় স -২০৩৮ প্রজোসতর পোুঁচটি 
ফ ময়চূীঙ্গত পোতোর উৎপোদন ক্ষমতো ৫৪ েন / 
কক্টর্/প্রসত বছর এবং বৃসি সনভড র এোেোয় পোতোর 
উৎপোদন ক্ষমতো ১৭-২১ েন /কক্টর্/প্রসত বছর ।

      স-২০৩৮ স এফ্১ -১০ এবং স-৭৬৩ এর 
সমসত ংেরীেরঙ্গণর প্রজোসত কযটির বসৃদ্ধ খো়িো      
এবং লোখোগুস োমোনয বোুঁেো, যোর েোঙ্গচ বজু ঘন 
করোমযুক্ত পোতো এবং পোতোর জধ্োরণ ক্ষমতো 
৭৮.৫০ % । পোতোর গুণগত মোন খবু ভো এবং 
করলম েীে পোঙ্গনর জনয আদলড ।


