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পযাোতমটাে M6DPC x 
(SK6.7)

Nistari x
(SK6.7)

কোকুন/কেজী 
(ংখ্যা) 870 934

শ্চডলভয পরন /
1 কেজী কোকুনএ 75.17 72.02

M6DPC  ভূর ফীজ গুণন                          
শ্চিভফলঙ্গ NSSO, কযভ শ্চনলদষরয়্, শ্চিভফঙ্গ 
যোয এফং শ্চিুযালতও েযা লে।

• উচ্চ উত্াদনীর ংেয

• ফ ঋতুলত   ারন েযা মায় 

• কেন রাবষ া

• কোকুন কর  (%):18-19%

• পাইন শ্চল্ক শ্চপরালভন্ট

• শ্চপরালভন্ট দদর্ঘষয : 700-750শ্চভ

• কযনশ্চডটা: 8-9

• শ্চযশ্চরং ক্ষভতা: 86.3%

• োাঁচা শ্চল্ক : 12.90%

• নীটলন: 84

• গুটিয ওজন : 55.62 কেজী/10     0 শ্চডভ

লক্ষণীয় ববতশষ্ট: - M6DPC x (SK6.7)

রেবনজ প্রদশশন

  পযাোতমটাে 

M6DPC 
x 

(SK6.7)

Nistari 
x 

(SK6.7)

শ্চপরালভন্ট    দদর্ঘষয(  
শ্চভ) 

749 566

এন শ্চফ এপ এর (শ্চভ) 612 402

কডশ্চনয়ায 2.65 2.60

কযনশ্চডটা 9.65 10.61

উদ্ধায শ্চি (%) 80 78

ইলবনলন (%) 75 74

শ্চযেন্নতা     
(%) 80 78

তেতলং   প্রদশশন



                 শ্চিভফঙ্গ তুাঁ তজাত কযভ উৎাদলনয শ্চফশ্চবন্ন        
ঋতু এফং শ্চযফতষ নীর আফাওয়ায অশ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন 
এেটি যাজয। ভাশ্চি X  ফাই াইশ্চিড (এপ 1) াযা ফছয  
ধলয    েৃলেযা তালদয জীশ্চফো শ্চনফষালয জনয ারন 
েলযন। দজষ্ঠা, বাদশু্চয ও অশ্চিনা প্রবৃশ্চত ঋতুগুশ্চর উচ্চ 
তাভািা এফং উচ্চ আর্দ্ষতা ম্পন্ন । তা লেও, কফ 
েলয়েটি উত্াদনীর এফং উচ্চতয কযভ 
প্রজাশ্চত/ংেয প্রজাশ্চতগুশ্চর কডলবর এয জনয শ্চপলে 
কদওয়া লয়লছ | ূফষ ও  উেয ূফষাঞ্চরীয় যালজযয জরফায়ু
ওঠানাভা েযায জনয এই প্রজাশ্চত/ ংেয প্রজাশ্চতগুশ্চর 
প্রতযাা ূযণ না েযায় শ্চজনগত ম্ভাফযতা ুলযাুশ্চয 
উরশ্চি েযা  মায় শ্চন ।  পরস্বরূ, আশ্চদ প্রজাশ্চত 
‘'তনস্তাতে” প্রধানত েৃলেযা ফযফায েযলছন । এই ভস্ত 
অঞ্চলর শ্চনস্তাশ্চয কম কোলনা আফাওয়ায ভলধয কফাঁলচ থাোয 
জনয উমুি প্রজাশ্চত, তলফ স্বল্প উত্াদনীরতা (15-20 
কেশ্চজ / 100 শ্চডভ) এফং শ্চযশ্চরং এলেফালযই বালরা য় 
না। ফতষ ভালন Nistari x (SK6.7) ফাশ্চণশ্চজযে পর এফং F1
শ্চললফ শ্চিভফলঙ্গ খু্ফই জনশ্চপ্রয় াইশ্চিড । 

        কেন্দ্রীয় কযভ গলফলণা এফং প্রশ্চক্ষণ ংস্থান্,
ফযভুয উন্নততয শ্চলল্কয ভান এফং শ্চযশ্চরং াযপযভযান্স 
 এেটি নতুন উত্াদনীর ভাশ্চি x ফাই াইশ্চিড,
M6DPC x SK6.7  উদ্ভাফন েলযলছ। M6DPC, নতুন 
ভাশ্চিলবািাইন এয দফশ্চষ্ট্যগুশ্চর: কেন রাবষ া, শ্চিন্ডর ক
এফং কানারী রুদ যং এয কোকুন, উচ্চ পরণীর (28-
32 কেজী/100 শ্চডম্), কফাঁলচ থাোয ক্ষভতা (>95%), উন্নত 
কোকুলনয ওজন (~1.4g ) এফং কোকুন কর (14-
15%), খু্ফ েভ ফ্ল মুি, লফষাশ্চয প্রশ্চতকুর ঋতুলতও 
ারলনয উমুি ।

বষশ

M6DPC X             
(SK6.7)

Nistari X      
(SK6.7)

তিম 
সংখ্যা 

গুটি/ 

100           
তিম 

(রকজী)

তিবমে 
সংখ্যা

গুটি/ 

100           
তিম

(রকজী)

2014-15 99000 52.76 30000 46.89

2015-16 46700 49.81 57450 43.53

2016-17 15300 50.42 3600 45.22

2017-18 30000 48.84 2600 44.35

Total/
Avg

191000 50.45 93650 44.99

Nistari এফ 1     অবপক্ষা12.14% অতিক        উত্পাদন

M6DPC X (SK 6.7)ংেয প্রজাশ্চত শ্চিভফঙ্গ, ঝাড়খ্ন্ড
ও উেয ূফষ যালজযগুশ্চরলত ফাশ্চণশ্চজযে পলরয জনয 2019
ালর কেন্দ্রীয় কযভ কফাডষ  েতৃষ ে অনুলভাশ্চদত য়।

ফতষ ভালন M6DPC X (SK6.7)এয ফীজ উৎাদন,  
জাতীয় কযভ ফীজ ংস্থায কযভ ফীজ উত্াদন কেন্দ্র 
(NSSO-SSPCs) এফং শ্চিভফঙ্গ যোয এয যাজয ফীজ 
উত্াদন কেন্দ্র গুশ্চরলত চাশ্চদা অনুমায়ী উত্াদন েযা লে।  
M6DPC X (SK6.7) াইশ্চিড ফীজ উত্াদনন এফং ফাশ্চনশ্চজযে 
পলরয জনয শ্চিুযালেও কদওয়া লয়লছ । এই নতুন াইশ্চিড 
াযা ফছয ারন েযা লে।

 পযাোতমটাে 

M6DPC 
X 

(SK6.7)

Nistari 
X (SK6.7)

এেটি    ভলথয 
শ্চডভ ংখ্যা 500-550 400-450

শ্চউােযণ ায
(%) 92-95 95-96

প্রশ্চত100 শ্চডলভ গুটি 
(কেশ্চজ ) 54-56 48-50

কর(%)
18.61 17.86

কলরয     ওজন
(গ্রা    ) 0.316 0.285

কোকুলনয  ওজন 
(গ্রা) 1.698 1.595

শ্চডলপশ্চিব কোকুন,    
(ংখ্যা) 7 11

োাঁচা শ্চল্ক(%) 12.90 10.9

শ্চযলরশ্চফশ্চরটি (%) 86.3 82.2

কযনশ্চডটা 8-9 9-10

Nistari এফ    1 এে   রেবয়ও উন্নত অথশননততক 
ববতশবষ্টযে কােবণ কৃষকবদে অতিক তেটানশ 

সামতেক প্রদশশনরক্ষত্র প্রদশশনM6DPC x (SK6.7)
উচ্চ রেশম  উত্পাদনকােী           

নতুন সংকে   প্রজাতত


