গঙ্গা (সি- ১৩৬০)

সিচ সিসিত অঞ্চলের জন্য একটি উচ্চ -ফেন্শীে তুঁ ত প্রজাসত
গঙ্গা (সি- ১৩৬০)
 পসিম িলঙ্গর সিচ সিসিত জসমলত অসিক পসরমালন্ পাতার ফেলন্র
জলন্য উদ্ভাসিত প্রজাসত।
 এর পাতার উৎপাদন্ ক্ষমতা পাুঁচ ফিেী জসমলত িাৎিসরক প্রায় ৫৭ টন্ প্রসত
সেক্টলর েলয় থালক, যা এি -১৬৩৫ (৪৫টন্) ও সি -২০৩৮(৫৫টন্) সথলক
উলেখলযাগযভালি সিসশ।
এই প্রজাসতর মখয িসিিাগুসে :
 পাউডাসর সমেসডউ সরাগ প্রসতলরািী
 পাতার মরলচ িরা ও িযাকলটসরয়া ঘটিত দাগ িরা সরাগ দটির মাঝাসর
মালন্র প্রসতলরাি ক্ষমতা িম্পন্ন
 পাতার সিি তেন্ামূেক ভালি সিশী
 সশকড় িসৃ ির োর সিশ ভালো (৮০-৮৩%)
 উচ্চ পন্জীৱণ ক্ষমতা িম্পন্ন (গাছ ছাুঁটাইলয়র ১০-১৬ সদলন্র মলিয )

 গাছ ছাুঁটাই / পাতা কাটার পলর দ্রুত অঙ্কসরত েয় (৩০ সদলন্র মলিয প্রায়
৯৮% অঙ্কসরত েলত পালর )

পাতার বিসশষ্ট্য
সেফ সটক্সচার এিং রঙ

মিণ
ৃ

ন্িীন্ ও পসরণত পাতার রঙ

োেকা িিজ ও গাঢ় িিজ

পাতার ডগা ও ন্ীলচর অংলশর
আকৃসত

একউসমলন্ট ও কলডবট

পাতার আকার (িগব সিসিসমটার)

২৪২ - ২৫৬

একক পাতা ভর (গ্রাম )

৪.৪৬ - ৪.৫৫

পাতার সেসিসফক আকার (িগব
সমটার / সকসজ )

১৯.৮

কালের বিসশষ্ট্া
কালের উপসরতলের গঠন্

অিমণ
ৃ

প্রসত গালছ ঝাড় (িংখযা )

৮ - ১১ টি

পিব দূরত্ব (সি সম )

৩.৭

সেসিলিে ঘন্ত্ব

মাঝাসর

শীতকােীন্ পািব মকুলের আকার

সিলকাণী

িাগান্ পসরচযব ার িযিস্থাপন্া

ঋত

িাসর দূরত্ব

৬০ সিসম x ৬০ সিসম

বজি িার
(এফ আই এম )

20 টন্ / সেক্টর / িছর
দটি সিভাসজত সডালজ

রািায়সন্ক িার
(এন্ সপ সক )

৩৩৬ : ১৮০: ১১২ সকসজ /
সেক্টর / িছর
পাুঁচটি িম-সিভাসজত
সডালজ

গাছ ছাুঁটাই

িছলর ৫ িার প্রসতটি
ফিলের পলর

সিচ

সম েলত ন্লভম্বলরর মলিয,
১.৮ একর- ইসঞ্চ পসরমালন্
সিচ প্রসত ১৫-২০ সদন্ অন্তর

ফাল্গুন্ী
(জান্য়ারী সফব্রূয়াসর)
বিশাখী
(মাচব - এসপ্রে )

পাতার ফেন্
(সকসজ /
সেক্টর )
১০৪৮৫
১১২১৫

শ্রািন্ী
(জন্ - জোই)

১২১৫০

আসিন্া
(অগাস্ট - সিলেম্বর)

১১৮৫৫

অঘ্রায়ণী
(অলক্টাির - ন্লভম্বর )

১১৩৬০

সরশম পে পােলন্র ফে (সি কন্ ১ x সি কন্ ৪)
গুটির ফলন
গুটির ওজন কেললর ওজন. কেললরl অনুপাি
প্রজাতি
(কেতজ / ১০০
(গ্রাম)
(গ্রাম)
(%)
তি.এফ এল)

গঙ্গা

৬৩.৫

১.৮৫

০.৩৬

১৯.৪

এি - ১৬৩৫

৬২.৩

১.৮৪

০.৩৫

১৯.০

প্রজাসতটি মূেযায়লন্র জলন্য িিব -ভারতীয় তুঁ ত গালছর িমসিত পরীক্ষামূেক ট্রায়ালের অন্তভব ক্ত (এ আই সি ই এম -IV)

