রুi-জাতীয় মােছর
বািণিজয্ক িম চাষ বয্বস্থাপনা
ভূিমকা
জনি য়তা eবং চাষ যুিক্তর তুলনামূলক সহজলভয্তার কারেণ রুi-জাতীয় মােছর চাষ বাংলােদেশ সব র্ািধক। ei মােছর বাজারচািহদা সবসময়i েবশী। ফেল aেনক চািষ ei মাছ চােষ আগর্হী। মূলত চািষেদর কর্মাগত েচষ্টার ফেল ei মােছর িনিবড় চােষর
যুিক্তর িবল্পব ঘেটেছ। ‘চােপর েপানা’ যা সাধারণ েপানার েচেয় aিধক ঘনেতব্ েরেখ eক শীতকাল পার কের িদেয় মজুদ করা হয় তা
ত বৃিদ্ধ পায় । েদেশর েবশ িকছু aঞ্চেল ei ধরেনর েপানা বয্বহােরর মাধয্েম বািণিজয্ক িভিত্তেত চাষ কের চািষরা aল্প সমেয়
aিধক মুনাফা aজর্েন সক্ষম হেচ্ছন। চাষ িনিবড়তার পাশাপািশ ‘uত্তম মৎসয্চাষ বয্বস্থাপনার’ (Good Aquaculture
Practices-GAP) েয়ােগর মাধয্েম িনরাপদ মাছ uৎপাদন কের aিধকতর uচ্চমূেলয্ বাজাের িবকর্য় করা সম্ভব।
চাষ পদ্ধিত
পুকুর িনব র্াচনঃ বািণিজয্ক মাছচােষর জনয্ aেপক্ষাকৃত বড় আকােরর পুকুর, 51 শতাংশ বা তদূধ র্ হoয়া বাঞ্ছনীয় । পািনর গভীরতা
5 েথেক 7 ফুেটর মেধয্ হেল ভাল হয়। মািট েদাআঁশ বা এঁেটল েদাআঁশ eবং পুকুরিট আয়তাকার হoয়া uত্তম।
পুকুর স্তুিত (েভৗত o ৈজব)


পাড় o তলেদশ: পােড় েঝাপ-ঝাড় থাকেল পিরষ্কার করেত হেব। পািনেত যেথষ্ট পিরমােণ (কমপেক্ষ ৈদিনক 9 ঘন্টা) সূয র্ােলাক
েবেশর সুিবধােথ র্ সম্ভব হেল বড় গাছ েকেট েফলেত হেব। সম্ভব না হেল aন্তত েভতর িদেকর ডাল-পালা েকেট েফলেত হেব।
েয়াজেন পািন িনষ্কাশন কের পুকুেরর পাড় েমরামত o তলেদশ aিতিরক্ত কদ র্মমুক্ত কের সমান করেত হেব। aনয্থায়
পুকুেরর পািনর গুণাগুণ ত খারাপ হেয় যােব। তাছাড়া, তলেদশ সমান না হেল পরবত েত মাছ আহরণ করা কিঠন হেব।



জলজ আগাছা o aবািঞ্চত মাছসহ রাক্ষুেস মাছ দুরীকরণ: যিদ পািন ািপ্ত িবেশষ সমসয্া না হয় তাহেল পুকুেরর পািন
িনষ্কাশন কের সব জলজ আগাছা eভং aবািঞ্চত মাছসহ রাক্ষুেস মাছ আপসারণ করা েযেত পাের। পািন ািপ্ত সমসয্া হেল,
থেম পুকুের বারবার জাল েটেন যতদূর সম্ভব সকল মাছ ধের েফলেত হেব। eরপর aবিশষ্ট সব মাছ ধের েফলার জনয্
িতশতক আয়তন o িতফুট পািনর গড় গভীরতার জনয্ 36-41 গর্াম হাের েরােটনন েয়াগ করেত হেব। uদাহরণসব্রূপ, 5
ফুট পািনর গড় গভীরতার eক eকর পুকুের 10-12 েকিজ েরােটনন লাগেব।



চুন েয়াগ: েরােটনন েয়াগ করা হেয় থাকেল েয়ােগর 3/2 িদন পর িত শতেক 2 েকিজ হাের চুন েয়াগ করেত হেব। ei হাের eক eকর জলায়তন
িবিশষ্ট পুকুেরর জনয্ চুন লাগেব 211 েকিজ



সার েয়াগ: সাধারণভােব eকিট পুকুের স্তুতকালীন সােরর সুপািরশকত মা া িনম্নরূপসার

েয়াগমা া/শতক

aৈজব সার: iuিরয়া

211-261গর্াম

িটeসিপ

61-86 গর্াম

* িটeসিপ সােরর পিরবেতর্ িডeিপ সার বয্বহার করেল iuিরয়ার েয়াগ মা া aেধ র্ক হেব।

েপানা মজুদঃ


সময় o সতকর্তা: পুকুর স্তুিতর 5/6 িদন পর যখন পািন হালকা সবুজ রঙ ধারণ করেব তখন েপানা মজুদ করা যােব।
‘চােপর েপানা’ েফ য়ারী-মাচ র্ মােসi মজুদ করা হয়। েয়াজনীয় সংখয্ক েপানা পুকুের ছাড়ার সময় পুকুেরর পািনর সােথ
খাপ খাiেয় েনoয়ার জনয্ পাে র পািন পুকুেরর পািনর সােথ িকছুটা সময় িনেয় aল্প aল্প কের পিরবতর্ন করেত হেব, েযন

পাে র পািনর তাপমা া o িপ eiচ (PH) কর্মশ পুকুেরর পািনর মত হেয় যায়। eর পর পাে র পািনসহ মাছ ধীের ধীের
পুকুের েছেড় িদেত হেব।
মজুদ হার


েদেশ eখন aঞ্চল েভেদ িভন্ন িভন্ন মজুদ হার বয্বহৃত হেচ্ছ, eেত সংখয্ার পাশাপািশ েপানার oজনo কম-েবিশ হয়।
পদ্ধিত o জািতেভেদ েপানার আকার 361 গর্াম েথেক 2.6 েকিজ পয র্ন্ত হেত পাের। পয্াডল হুiেল বা eয্ােরটেরর সাহােযয্
পািনেত aিক্সেজন িম ণ o পািন বাহ ৈতিরর সুেযাগ থাকেল মজুদ হার বাড়ােনা eবং েবিশ ফলন পাoয়া সম্ভব। সফল
মজুদহারসমূেহর িভিত্তেত গিঠত চারিট মজুদ মেডল িনেম্ন uেল্লখ করা হেলা:

মেডল-2: েপানার oজন 361-511 গর্াম
সংখয্া /িবঘা (44 শতাংশ)
সংখয্া /eকর
26-31
56-71

জািত
কাতলা
িসলভার কাপর্

271-331

480-660

রুi

271-336

480-680

মৃেগল/কালবাuস

৯1-211

270-300

গ্লাস কাপর্

26-31

45-60

িমরর কাপর্

91-৯1

351-381

গ্লাস কাপর্

6-21

26-41

েমাট

636-796

2686-3171

মেডল-4: েপানার oজন 861গর্াম-2 েকিজ
সংখয্া /িবঘা (44 শতাংশ)
সংখয্া /eকর
36
86

জািত
কাতলা

মেডল-3: েপানার oজন 511-861 গর্াম
সংখয্া /িবঘা (44 শতাংশ)
সংখয্া /eকর
61
261

জািত
কাতলা
িসলভার কাপর্

211

411

রুi

261

561

মৃেগল/কালবাuস

211

411

েমাট

511

2311

মেডল-5: েপানার oজন 2েকিজ - 2.6 েকিজ
সংখয্া /িবঘা (44 শতাংশ)
সংখয্া /eকর
31
70

িসলভার কাপর্

81

321

জািত
কাতলা

রুi

231

471

রুi

৯1

270

61

150

271

591

মৃেগল/কালবাuস

71

286

মৃেগল/কালবাuস

গ্লাস কাপর্

21

41

েমাট

েমাট

396

961



েকান েকান aঞ্চেল িশং, মাগুর শতেক 26-29 িট হাের রুi জাতীয় মােছর সােথ িমিলেয় চাষ করা হয়। বাজারজাত করার uপেযাগী হেয় েগেল বড়
মাছ গুেলা ধের িবকর্য় কের িদেয় সমসংখয্াক েপানা পুন:মজুদ করেল ভাল ফলন পাoয়া যােব।

েপানার uৎস
বািণিজয্ক মৎসয্ খামােরর চািহদা পুরেণর জনয্ েদেশর িবিভন্ন aঞ্চেল ‘চােপর েপানা’ মােছর খামার গেড় uেঠেছ। েকান েকান সরকারী মৎসয্ খামার বা aনয্
েকান ভাল uৎস েথেক েপানা সংগর্হ কের aেনক চািষ িনেজরাi খামােরর আলাদা iuিনেট ei ধরেনর িবেশষ েপানা ৈতির কের িনেত পােরন।
খাদয্ বয্বস্থাপনা
গর্াস কােপর্র জনয্ আলাদাভােব কিচ ঘাস, ক্ষুিদ েপানা, কলাপাতা iতয্ািদ িতিদন সকােল o িবেকেল িদেত হেব। e ছাড়া বািক সব মাছ ধানত ৈতরী
সম্পূরক খােদয্র oপর িনভর্রশীল। খাবার চািষ িনেজ ৈতির কের িনেত পােরন aথবা বািণিজয্কভােব বাজারজাতকরা ৈতির িপেলট খাবার বয্বহার করেত

পােরন। মােছর oজন গেড় 2.6 েকিজ হoয়া পয র্ন্ত সিঠকভােব নমুনায়েনর মাধয্েম িনধ র্ারণ কের েদেহর oজেনর 4% হাের িতিদন িদেত হেব। e খাবার
সমান দুভােব ভাগ কের সকাল-িবকাল সমহাের েদয়া যায়। মােছর গড় oজন 2.6 েকিজর েবিশ হেয় েগেল খাদয্ দান হার ধীের ধীের পুকুের মােছর েমাট
oজেনর 3.6% e নািমেয় আনেত হেব। নমুনায়ন পেনর িদন পরপর মজুদকৃত িতিট জািতেক aন্তভুর্ক্ত কের করেত হেব। েকবল িনভর্রেযাগয্ eবং সরকারী
িনয়ম েমেন চলা খাদয্ স্তুতকারীর িনকট হেত খাবার কর্য় করেত হেব। েয়াজেন চািষ িনেজo িনেম্নাক্ত ভােব খাবার ৈতির কের িনেত পােরন। eেত কের
eকিদেক েযমন uৎপাদেনর গুণগতমান িনিশ্চত করা যােব েতমিন তা মূলয্ সা য়ী হেব।
িত 211 েকিজ খাদয্ ৈতিরেত িবিভন্ন uপাদােনর বয্বহার মা া

খাদয্ uপাদন

পিরমাণ (েকিজ)

চােলর কুড়া/গেমর ভুিশ

5৯.61

সিরষা/সয়ািবন/িতেলর ৈখল

31.11

িফশিমল/ে ািটন কনেসনে ট

31.11

আটা

6.11

িচটাগুড়

6.11

িভটািমন o খিনজ

1.61
েমাট

211

ঝুিঁ ক বয্বস্থাপনায় করণীয়



সংরিক্ষত িপেলট খাদয্ eক মােসর মেধয্ বয্বহার কের েফলা uিচৎ। তেব খােদয্ eিন্ট ফাংগাল eেজন্ট/eিন্ট- aিক্সেডল্ট
বয্বহার করেল uপযুক্ত পিরেকেশ তা 4-5 মাস পয র্ন্ত সংরক্ষণ করা যায়।



েপানা মজুেদর পর িতিদন সকাল িবকােল মােছর গিতিবিধ পয র্েবক্ষণ করেত হেব। েমঘলা িদেন িবেশষভােব সতকর্
থাকেত হেব।



পুকুেরর পািন কেম েগেল ভাল uৎস হেত পািন সরবরাহ করেত হেব। aিতিরক্ত বৃিষ্টর কারেণ পুকুেরর পািন েবেড় িগেয়
uপেচ পড়ার সম্ভাবনা সৃিষ্ট হেল পািন েবর কের িদেত হেব।



েসিকব্ িডেস্ক পািনর সব্চ্ছতা 9 েসিন্টিমটােরর নীেচ েনেম েগেল খাবার েদয়া বন্ধ থাকেব।



পািনেত aিক্সেজেনর aভােব মাছ পািনর uপেরর স্তের uেঠ খািব েখেত থােক। ei aবস্থায় পািনেত েঢu সৃিষ্ট
কের/পয্ােডল হুiল বা eয্ােরটর বয্বহার কের বা aনয্ েকান uপােয় পািনেত aিক্সেজেনর পািরমাণ বাড়ােত হেব।



পুকুেরর তলায় যােত িবষাক্ত গয্াস জমেত না পাের েসজনয্ মােঝ মাঝ হররা টানেত হেব।



জাল েটেন মােঝ মােঝ মােছর সব্াস্থয্ পরীক্ষা করেত হেব।



িবিকর্র uপেযাগী মাছ ধের েফরেত হেব েযন aেপক্ষাকৃত েছাট মাছগুেলা বাড়ার সুেযাগ পায়।

আহরণ


েফ য়ারী-মােচ র্ মজুদ কের িডেসমব্েরর মেধয্i সব মাছ ধের েফলেত হেব।



বাজার চািহদার িভিত্তেত িনিদ র্ষ্ট িদনক্ষণ িঠক করা েয়াজন।



েভার েবলায় মাছ ধরেত হেব।

uৎপাদন
বিণ র্ত পদ্ধিতেত eকর িত মােছর uৎপাদন 5-6 টন পাoয়া সম্ভব।

সম্ভাবয্ uৎপাদন বয্য়, আয় o মুনাফা (eলাকােভেদ iজারা মূলয্ o uপকরণ মূেলয্র পাথেকয্র জনয্ বয্য়, আয় o মুনাফা কমেবশী
হেত পাের)
জলায়তন eক eকর, সময়কালt 9-৯ মাস
বয্েয়র খাত

বয্য় (টাকা)

iজারামূলয্, পুকুর স্তুিত, েরােটনন, চুন, সার, iতয্ািদ): েথাক

71,000.00

েপানা: িবিভন্ন মেডেলর গড় েথাক (মেডল েভেদ তারতময্ হেব)

50,000.00

খাবার: ৯111 েকিজ × 51 টাকা (িনজসব্ খামাের uৎপািদত)

471,000.00

aনয্ানয্ ( িমক, জালটানা, ঔষধপ , বাজারজাতকরণ): েথাক

1,00,000.00

বয্াংক সুদ (21%হাের, ৯ মােসর জনয্)

3৯,475.00

েমাট বয্য়

7,1৯,475.00

আয়: uৎপাদন 5611 েকিজ × 336 টাকা িত েকিজ হাের= ৳ 21,23,611.11
বয্য়: = ৳ 7,1৯,486.11
মুনাফা= ৳ 21,23,611.11- ৳ 7,1৯486.11= ৳ 5,14,236.11
uত্তম মৎসয্চাষ বয্বস্থাপনার সাধারণ িনয়মাবিল সব র্েক্ষে সিঠকভােব েমেন eকজন চািষ e পিরমাণ মুনাফা তুেল িনেত পারেবন।

পাঙ্গাস মােছর
বািণিজয্ক চাষ বয্বস্থাপনা
ভূিমকা
বাংলােদেশ থাi পাঙ্গাস চােষর ে িক্ষত o সম্ভাবনাঃ
যতদূর জানা যায় 2৯৯1 সােল থাi পাঙ্গাস থম েবসরকাির uেদয্ােগ আমদানী হয়। পরবত েত aিত ত e মােছর স সারণ
ঘটেত থােক। বতর্মােন বাংলােদেশ থাi পাঙ্গাস মাছ চােষর eকিট িবরাট aংশ জুেড় আেছ। eiমাছ বদ্ধ জলাশয় িবেশষ কের
পুকুের চােয়র খুবi uপেযাগী। তাছাড়া েপন, খ চা, uন্মুক্ত জলাশেয় চাষ ত িবস্তার লাভ করেছ। কাপর্ জাতীয় মােছর েচেয় কেয়ক
গুণ েবিশ uৎপাদন ক্ষমতার কারেণ পাঙ্গাসi বতর্মােন েদেশর ািণজ আিমষ চািহদা পূরেণ িবরাট ভুিমকা রাখেছ। বতর্মােন
বাংলােদেশ aেনক খামাের িনিবড় বয্বস্থাপনা পদ্ধিতেত চাষ হেচ্ছ। ei মােছর চাষ বাংলােদেশ িবল্পব ঘিটেয়েছ। তেব েদেশর সব র্
eর uৎপাদন হার সমান নয়। aেনক eলাকােতi বািণিজয্ক চাষ বতর্েনর মাধেম uৎপাদন আরo aেনক বািড়েয় চািষর মুনাফা
বহুলাংেশ বৃিদ্ধ করা সম্ভব।
পাঙ্গাসচােষর সুিবধাসমূহ হেলাঃ
 e মাছিট রাক্ষুেস নয় বেল aনয্ জািতর সােথ িম চাষ করা যায়।
 e মাছিট সব র্ভূক বেল েয েকান সম্পূরক খাদয্ িদেয় চাষ করা যায়।
 ত বধ র্নশীল o aিধক ঘনেতব্র চাষেযাগয্ eবং েবঁেচ থাকার হারo েবিশ।
 মৃদু লবণাক্ততা সহয্ করেত পাের।
 সুসব্াদু eবং পুিষ্টকর।
 বাজাের বয্াপক চািহদা রেয়েছ।
 িতকূল পিরেবেশ (aথ র্াৎ aল্প aিক্সেজন, িপeiচ eবং েঘালােতব্র তারতময্) e মাছ সহেজi িনেজেক খাপ খাoয়ােত পাের।
 ায় সব ধরেনর জলাশেয় চাষ করা যায়।
 েরাগ িতেরাধ ক্ষমতা তুলনামূলকভােব েবিশ।
 িবেদেশo রপ্তািনেযাগয্।
 বািণিজয্ক চােষর জনয্ খুবi uপেযাগী।
পাঙ্গাসচােষর aসুিবধাঃ
 বাজারদর তুলনামূলভােব কম।
 সময়মত েপানা পাoয়া যায়না।
 aন্ত: জনন জিনত কারেণ মােছর বৃিদ্ধ িঠকমত হয় না।
 িবিভন্ন ধরেনর েরাগবালাi িবেশষত শীত কােল-eর াদুভর্াব েদখা যায় ।
 পুকুের িনিবড় চাষ করার কারেণ aেনক েক্ষে পিরেবেশর oপর িবরূপ ভাব পেড়।
 খাবােরর দাম েবিশ হoয়ােত uৎপাদন খরচ খুব েবিশ।
 িনচু জিমেত বািণিজয্ক চােষর কারেণ পাশব্বত উঁচু জিমগুেলােত জলাবদ্ধতা সৃিষ্ট হয় eবং ফেল ফসল ক্ষিতগর্স্থ হয়।
 পািন িবষাক্ততার জনয্ aেনক েক্ষে মাছ খাবার গর্হণ বন্ধ কের েদয় eেত uৎপাদন কেম যায় eবং েরাগবালাi েদখা েদয়।
 aেনক েক্ষে পািন দুগন্ধর্ হেয় যায়। পািনর পিরেবশ খারাপ হoয়ার কারেণ, েপট েফালা, লালেচ দাগ iতয্ািদ েদখা েদয়।
 বাজারজাতকরেণর বতর্মান পদ্ধিতর কারেণ aিধকাংশ েক্ষে ক্ষু চািষরা ক্ষিতগর্স্থ হয়।
পাঙ্গাসচােষ িবেবচয্ িবষয়ঃ
 পািনর পিরেবশ িঠক রাখার জেনয্ পাঙ্গােসর eকক চাষ না কের 6-8% কাপর্জাতীয় মাছ মজুদ করা েযেত পাের।
 পিরকিল্পত uপােয় খামার করা যােত পাশব্বত ফসেলর জিমেত ভাব না পেড়।
 তলেদেশর মািট দুিষত হবার কারেণ 2/3 বছর পর পর তলেদেশর মািটর eকটা স্তর uিঠেয় সার িহসােব ফসেলর জিমেত
বয্বহার করা েযেত পাের।
 েপানা মজুেদর েক্ষে ভাল েপানা িনব র্াচন করা ।

 হয্াচারী মািলকেদর ড িনব র্াচেন সতকর্তার সােথ কাজ করা
পুকুর িনব র্াচন
 বািণিজয্ক চােষর জনয্ 9-21 মাস পািন থােক, e রকম aেপক্ষাকৃত বড় আকৃিতর পুকুর হেল ভাল হয়।
 পুকুেরর আয়তন 41 শতাংশ বা তার েবশী হেত পাের eবং পািনর গভীরতা 5-7 ফুট থাকা uত্তম।
 পুকুর পােড় েঝ প-জঙ্গল না থাকা আবশয্ক।
পুকুর স্তুিত
পুকুর স্তুিতর মূল uেদ্দশয্ হেলা মােছর বসবাসেযাগয্ পিরেবশ ৈতরী করা। পুকুর স্তুিতর aতয্াবশয্কীয় কাজগুেলা
িনম্নিলিখত কেয়কিট ধােপ সম্পন্ন করা যায়:
 আগাছা o পাড় পিরষ্কার - পুকুের ভাসমান, লতােনা, িনমিজ্জত iতয্ািদ জলজ আগাছা কািয়ক েমর মাধয্েম পিরষ্কার
করেত হেব।
 পাড় o তলা েমরামত - পুকুেরর তলায় aিধক কাদা জমেল বা তলা ভরাট হেয় থাকেল তলার aিতিরক্ত কাদা তুেল
েফলেত হেব। পুকুর শুকােনার পর ভাঙ্গা পাড় েমরামত o তলা সমতল করেত হেব।
 রাক্ষুেস o aবািঞ্চত াণী িনমূ র্ল - পুকুের রাক্ষুেস o aবািঞ্চত মাছ থাকেল পাঙ্গাস চােষ সফলতা িবিঘ্নত হেত পাের। তাi
পুকুের েসচ িদেয় বা িবষ েয়াগ কের রাক্ষুেস o aবািঞ্চত মাছ aপসারণ করেত হেব। িত শতাংেশ 41 েসিম. বা 2 ফুট
পািনর গভীরতায় 36-41 গর্াম েরােটনন েয়াগ করা েযেত পাের।
 চুন েয়াগ - মািট o পািনর aবস্থােভেদ চুন েয়ােগর মা ার তারতময্ হেত পাের। পািনর িপeiচ 9.6 eর নীেচ হেল িত
শতাংেশ 2 েকিজ হাের পাথুের চুন বা 1.71 েকিজ হাের কিলচুন বয্বহার করেত হেব।
 সার েয়াগ- চুন েয়ােগর 21 িদন পর প্লাংকটন uৎপাদেনর জনয্ পুকুের aৈজব সার েয়াগ করেত হেব। aৈজব সার
িহেসেব iuিরয়া eবং িটeসিপ বয্বহার করা েযেত পাের। পুকুর স্তুতকালীন

িত শতাংেশ 211-231 গর্াম িটeসিপ o

211-251 গর্াম iuিরয়া িমিশেয় সমস্ত পুকুের িছিটেয় িদেত হেব। সার েয়ােগর 5-6 িদন পর পািনর রং সবুজ বা বাদামী
হেলi পুকুের েপানা মজুদ করেত হেব। সােরর মা া মািটর গুনাগুন o পািরপিশব্ক aবস্থার uপর িনভর্রশীল ।
েপানা মজুদকরণ
পাঙ্গাস মাছ eকক aথবা িম ভােব চাষ করা েযেত পাের। পুকুেরর নীেচর স্তেরর খাবার খায় eমন জািতর মাছ েযমন - মৃেগল,
কািলবাuস মজুদ না করাi ভাল। আর মজুদ করেল খুবi কম সংখয্ায় মজুদ করেত হেব। িম চােষর সফলতা িনভর্র কের জািত
িনব র্াচেনর oপর। পাঙ্গাস মােছর িম চােষ সবেচেয় ভাল ফল পাoয়া যায় eমন জািত হেচ্ছ - রুi, িসলভার কাপর্ o মেনােসক্স
েতলািপয়া ।
েপানা মজুদ হার
 ভাল uৎপাদন পাoয়ার জনয্ সুস্থ o সবল েপানা িনিদ র্ষ্ট হাের মজুদ করা আবশয্ক;
 মজুদ ঘনতব্ সাধারেণর েচেয় বাড়েব তেব aিতিরক্ত মজুদ ঘনতব্ পিরহার করেত হেব। পাঙ্গােসর বািণিজয্ক চােষ uন্নত
মােনর 22-25 েসিম. আকােরর েপানা শতাংেশ 235-261িট হাের। সারিণ-2 aনুসরেণ েপানা মজুদ করা েযেত পাের;
 েপানা ািপ্তর uপর েপানা মজুেদর সময় িনভর্র কের। তেব মাচ র্ েথেক নেভমব্র মাস পয র্ন্ত মাছ ত বােড় িবধায় েফ য়ারীমাচ র্ মােসর মেধয্i েপানা মজুদ করেত পারেল ভাল হয়।

সারিণ-2: জািতর নাম o মজুদ সংখয্া
জািতর নাম
পাঙ্গাস

মজুদ সংখয্া
( িত শতাংশ)
75 - 90

আকার
(েসিম.)
12 - 15

িসলভার কাপর্

8 - 10

12 - 15

রুi

3-5

12 - 15

মেনােসক্স েতলািপয়া

41 - 55

5-7

েমাট-

136 - 151

-

ঁ , iতয্ািদo aল্প পিরমােণ মজুদ কের
*ময়মনিসংেহর ি শাল eলাকায় েকান েকান সফল চািষ eসেবর সােথ কািপর্o, মৃেগল, সরপুিট
থােকন।
সম্পূরক খাদয্ েয়াগ o মা া
 বািণিজয্ক চাষ মূলতঃ সম্পূরক খাবার িভিত্তক।
 খােদয্ গুণগত মানসম্পন্ন uপাদান বয্বহার করেত হেব eবং নূয্নতম পিরমাণ 36% ে ািটন িনিশ্চত করেত হেব।
 মজুদকৃত মােছর বয়স o ৈদিহক oজন িবেবচনা কের সিঠক হাের খাদয্ েয়াগ িনিশ্চত করেত হেব।
 মাছ ছাড়ার পেরর িদন েথেক 2ম 26 িদন মজুদকৃত মােছর েমাট েদহ oজেনর 21% হাের o পের মােস মােস কিমেয় 34% হাের িতিদন েমাট পিরমােণর সকােল (61%) o িবকােল (61%) খাবার িদেত হেব। aিতমা ায় খাদয্ েয়াগ
পিরহার করেত হেব।
 মাছ মজুেদর পর িত 26 িদেন eকবার নমুনায়েনর মাধয্েম মােছর গড় oজন aনুযায়ী খাবােরর পিরমাণ সমনব্য় করেত
হেব। িনেম্নর সারিণ-3 aনুসরেণ খাদয্ ৈতির করা েযেত পাের।
aননুেমািদত বা মানবেদহ বা পিরেবেশরর জনয্
সারিণ-2: মৎসয্ খাদয্ (36-41% আিমষ সমৃদ্ধ) ৈতিরর সূ o 600 েকিজ খাবার ৈতিরেত েয়াজনীয় uপাদােনর পিরমাণ
খাদয্ uপাদান

শতকরা হার

600 েকিজ খাবার ৈতিরেত পিরমাণ

(%)

(েকিজ)

শুটকী মােছর গুড়া

5.0

25.0

ৈখল

44.9

224.5

গেমর ভুিষ/চােলর কুঁড়া

35.0

175.0

িফশ িমল/ে ািটন কনেসনে ট

10.0

50.0

আটা/ময়দা

5.0

25.0

িভটািমন ি িমক্স

0.1

0.5

েমাট

100

500.0

বিণ র্ত uপকরণ িদেয় িপেলট খাদয্ ৈতির কের বয্বহার করেল aপচয় কম হেব, পািনর মান ভাল থাকেব, বয্য় কমেব eবং
মুনাফা বাড়েব।

বয্বস্থাপনা o পিরচয র্া
 পুকুেরর পািন ত কেম েগেল aনয্ েকান uৎস হেত পািন িদেয় ভের েদয়ার বয্বস্থা িনেত হেব। aপরিদেক পািন েবেড় uপেচ
পড়ার সম্ভাবনা থাকেল aিতিরক্ত পািন েবর কের িদেত হেব।
 শীত কােল ভূ-গভর্স্হ পািন সরবরাহ করেত হেব ।
 েসিক িডেস্ক পািনর সব্চ্ছতা 9 েসিম. eর কম হেল খাবার েদয়া বন্ধ রাখেত হেব।
 পািনেত aিক্সেজেনর aভাব হেল ঘাটিত পূরেণর জনয্ তাৎক্ষিনকভােব aনুেমািদত uপাদান বয্বহার করা েযেত পাের aথবা
uপিরভােগ লািঠ েপটা কের বা স তার েকেট েঢu সৃিষ্ট কের, েয়াজেন পয্ােডল হুiলার বা eয্ােরটর বয্বহার কের aিক্সেজন
সরবরােহর বয্বস্থা িনেত হেব।
 মােঝ মােঝ মােছর সব্াস্থয্ পরীক্ষা করেত হেব তেব কাটায় বা েদেহর aনয্ েকাথাo আঘাত াপ্ত না হয় েসিবষেয় লক্ষয্ রাখেত
হেব।।
 মােঝ মােঝ হররা েটেন পুকুেরর তলার িবষাক্ত গয্াস দূর করার বয্বস্থা িনেত হেব।
মাছ আহরণ o uৎপাদন
 পাংগাস মাছ মাচ র্-িডেসমব্ের 9-৯ মাস চাষ করেল 1.5- 2.5 েকিজ oজেনর হেয় থােক eবং িবকর্য়েযাগয্ হয়।
 মাছ ধরার জনয্ টানা েবড়জাল বয্বহার করা েযেত পাের।
 বাজাের জীিবত aবস্থায় িবকর্য় করার জনয্ েভাের মাছ আহরণ করা হেল uচ্চ মূলয্ পাoয়া যােব।
 সিঠকভােব পাঙ্গােসর চাষ কের aিধকাংশ চািষi আট মােস েহক্টর িত 29-31 টন ফলন েপেয় থােকন, যিদo কারo কারo
ফলন 36-41 টন aবিধ েপৗেছ েগেছ।
সারিণ-3: াক্কিলত uৎপাদন বয্য়, সম্ভাবয্ েমাট আয় o মুনাফা (eক eকর জলয়তেনর পুকুর, 9 মাস)
iজারামূলয্, পুকুর স্তুিত, েরােটনন, চুন সার iতয্ািদ: েথাক
60,000.00
েপানা কর্য়, পাঙ্গাস 23000িট, িতিট 5iিঞ্চ 12000 x 4 টাকা

48,000.00

eবং aনয্ানয্-রুi, কািপর্o, মৃেগল, িসলভার কাপর্, েতলািপয়া

24,000.00

িতিটর 4-5িট জািতর সমনব্েয় 6000িট x 4.00 জািত
খাবারঃ 30,000 েকিজ x 35 টাকা (িনজসব্ খামাের uৎপািদত)

10,50,000.00

aনয্ানয্: পাির িমক, জলটানা, ঔষধপ , বাজারজাতকরন: েথাক

1,00,000.00

বয্াংক সুদ: (21% হাের, 9 মােসর জনয্)

85,467.00

েমাট বয্ায়

14,67,467.00

 আয়ঃ গড় uৎপাদন 29,111 েকিজ x 211 টাকা িত েকিজ হাের = ৳ 29,11,111.11
 বয্য়ঃ ৳ 24,67,467.11
 মুনাফাঃ ৳ 5,32,533.11

েকবল সিঠক বয্বস্থাপনার মাধয্েমi eকজন চািষ e পিরমাণ মুনাফা তুেল িনেত পারেবন।
পাঙ্গাস চােষ িবরাজমান সমসয্াসমূহ
 মৎসয্ খােদয্র পুিষ্টমান াস পাoয়ায় uৎপাদেনর হার কর্মানব্েয় কেম যােচ্ছ।
 খাদয্ uপাদােনর মূলয্ বৃ্িদ্ধর কারেণ uৎপাদন খরচ বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 aিতমা ায় মজুদ o aিধক খাদয্ বয্বহােরর কারেণ পািন দূষেণর ফেল aেনক খামােরi েরােগর াদুভর্াব েদখা িদেয়েছ।
 aিতিরক্ত ঘনেতব্ (শতাংেশ 200-350) েপানা মজুেদর ফেল কাংিখত মা ার েচেয় uৎপাদন কম হেচ্ছ।
 পুিষ্ট চািহদা aনুযায়ী বািণিজয্কভােব পাঙ্গােসর খােদয্ েয়াজনীয় ে িটেনর aভাব ।
 বছেরর পর বছর eকi পুকুের কােলা কাদা aপসারণ না কের েপানা মজুেদর ফেল পুকুেরর পািন দূষণ হেচ্ছ।

 aবয্বহৃত খাদয্, মােছর ৈজিবক বজর্য্ o তলেদেশর সিঞ্চত কােলা কাদা পঁচেনর ফেল পািনেত aিক্সেজেনর ঘাটিত, aয্ােমািনয়া
o হাiে ােজন সালফাiড গয্ােসর িবষাক্ততা মােছর মড়েকর aনয্তম কারণ হেয় দ িড়েয়েছ।
সমসয্া িনরসেন করণীয়
 aিধক মজুদ ঘনতব্ পিরহার করেত হেব।
 খােদয্ গুণগত মানসম্পন্ন uপাদান বয্বহার করেত হেব eবং ে ািটেনর পিরমাণ 26-32% িনিশ্চত করেত হেব।
 মজুদকৃত মােছর বয়স o ৈদিনক oজেনর িভিত্তেত সিঠক হাের খাদয্ েয়াগ িনিশ্চত করেত হেব। aিতমা ায় খাদয্ দান
পিরহার করেত হেব।
 পািনর গুণাগুণ রক্ষার জনয্ িত মােস সিঠক মা ায় চুন/িজoলাiট বয্বহার করেত হেব।
 েমৗিলক েরাগ িতেরাধ েকৗশল aবলমব্ন, জীবানু uেচ্ছদ, বািহেরর জীবাণুর েবশ েরাধ, uন্নত বয্বস্থাপনার মাধয্েম েরাগ
িতেরাধ ক্ষমতা বাড়ােনা o েরােগর ঝুিঁ ক াস eবং িনয়িমত খামার পিরচয র্া িনিশ্চত করেত হেব।
 েকান কারেণ মাছ েরাগাকর্ান্ত হেয় েগেল সােথ সােথ মৎসয্ িবেশষেজ্ঞর পরামশর্ িনেত হেব।
 পুকুের পরবত ফসেলর সময় েপানা মজুেদর পূেব র্ aবশয্i পুকুের শুিকেয় কােলা কাদা, aবিশষ্ট খাদয্, aপসারণ কের সিঠক
মা ায় চুন েয়াগ কের মাছ মজুদ করেত হেব।
 মােছর সব্াদ বৃিদ্ধর িনিমত্ত মােছর েদেহর দুগন্ধর্ দূরীকরেণর জনয্ মাছ িবিকর্র 2িদন পূেব র্ নতুন পুকুের স্থানান্তর কের 48 ঘন্টা
পািনর বাহ িদেত হেব। eেত মােছর গন্ধ দূর হেব ফেল েভাক্তােদর চািহদা eবং মােছর মূলয্ বৃিদ্ধ পােব।

েতলািপয়া মােছর বািণিজয্ক চাষ
পুকুের েতলািপয়া মােছর বািণিজয্ক চাষ
িলঙ্গ রূপান্তর িকর্য়ার মাধয্েম uৎপািদত পুরুষ েতলািপয়া (Monosex Tilapia) চাষ iেতামেধয্i মৎসয্চািষ eবং
সাধারেণর মােঝ বয্াপক পিরিচিত েপেয়েছ। সহজ বয্বস্থাপনায় বািণিজয্ক পদ্ধিতেত চােষর মাধয্েম 5-7 মােস শতাংশ িত 51-71
েকিজ েতলািপয়া মাছ uৎপাদন করা যায়। েতলািপয়া মাছ পুকুের িডম িদেয় বাচ্চা uৎপাদন কের। ফেল পুকুের েপানার আিধকয্ সৃিষ্ট
eবং মােছর uৎপাদন বয্াহত হয়। eজনয্ পুকুের মেনােসক্স পুরুষ েতলািপয়ার চাষ করা হয়। পুরুষ েতলািপয়ার বৃিদ্ধর হার ী
েতলািপয়া aেপক্ষা 41% েবিশ হoয়ায় মেনােসক্স পুরুষ েতলািপয়ার চাষ কর্মশ লাভজনক o জনি য় হেয় uেঠেছ।
uৎপাদন পদ্ধিত
পুকুর স্তুিত (েভৗত o ৈজব)
পাড় o তলেদশঃ পােড় েঝাপঝাড় থাকেল পিরস্কার করেত হেব। েয়াজেন পািন িনস্কাশন পুকুেরর পাড় েমরামত o তলেদশ
aিতিরক্ত কদ র্মমুক্ত কের সমান করেত হেব। aনয্থায় পুকুেরর পািনর গুণাগুণ ত খারাপ হেয় েযেত পাের। তাছাড়া তলেদশ সমান
না হেল পরবত েত মাছ আহরণ করা দুরুহ হেব। e কাজিট জানুয়াির — েফরুয়াির মােসর মেধয্ সম্পাদন করাi uত্তম।
জলজ আগাছা eবং রাক্ষুেস o aনয্ানয্ মাছ দূরীকরণঃ পািন ািপ্তেত সমসয্া না হেল পুকুেরর পািন িনষ্কাশন কের সব জলজ আগাছা
eবং রাক্ষুেস o aনয্ানয্ মাছ aপসারণ করেত হেব। পািন ািপ্তেত সমসয্া হেল, পুকুের বারবার জাল েটেন যতদূর সম্ভব মাছ ধের
েফলেত হেব। েয়াজেন িত শতাংশ আয়তন o িতফুট পািনর গড় গভীরতার জনয্ 36-41 গর্াম হাের েরােটনন েয়াগ কের
aবিশষ্ট মাছ ধের েফলেত হেব।
চুন েয়াগঃ পািন িনষ্কাশন বা েরােটনন েয়ােগর 3/4 িদন পর িত শতাংেশ 2 েকিজ হাের চুন েয়াগ করেত হেব।
সার েয়াগঃ চুন েয়ােগর 6-8 িদন পর িত শতাংেশ iuিরয়া 211 গর্াম o িটeসিপ 211 গর্াম েয়াগ করেত হেব।
েপানা মজুদ

সময় o সতকর্তাঃ সার েয়ােগর 5/6 িদন পর যখন পািন বণ র্ হালকা সবুজ রঙ ধারণ করেব তখন েপানা মজুদ করা যােব।
েয়াজনীয় সংখয্ক েপানা পুকুের ছাড়ার সময় পুকুেরর পািনর সােথ খাপ খাiেয় েনoয়ার জনয্ েপানা বহনকারী পাে র পািন পুকুেরর
পািনর সােথ িকছুটা সময় িনেয় aল্প aল্প কের পিরতর্ন করেত হেব েযন পাে র পািনর তাপমা া o িপeiচ কর্মশ পুকুেরর পািনর
সমান হেয় যায়।
মজুদ হারঃ নূয্নতম 26 গর্াম oজেনর 361িট েপানা িত শতাংেশ মজুদ করেত হেব। েস িহেসেব 2 eকর জলায়তেনর পুকুের
মজুদেযাগয্ মােছর সংখয্া হেব 36,111 িট eবং েমাট oজন 486 েকিজ (eর সােথ aনয্ানয্ মাছ যুক্ত করা েযেত পাের: িসলভার
কাপর্ 811 িট (21-26 েসিম আকােরর), রুi 311িট (26-31 সঃিমঃ আকােরর), কাতলা 211িট (26-31 েসিম আকােরর) eবং
িশং/মাগুড় 311-411িট (6-8 েসিম আকােরর) েমাট 2311-2411িট ।

েপানা সংগর্হঃ মানসম্পন্ন েয়াজনীয় সংখয্ক েপান িনেজ uৎপাদন করা সবেচেয় ভাল। েসেক্ষে নাস র্াির পুকুর স্তুত কের
শতাংেশ 2311-2611িট (32-35 িদন বয়েসর) িলঙ্গ রূপান্তিরত েপানা মজুদ করেত হেব।
েপানা মজুেদর পর 39-41% ে ািটনসমৃদ্ধ খাদয্ িনেম্নর সারিণ aনুযািয় িতিদন পুকুের েয়াগ করেত হেব।
িদন
খাদয্ েয়ােগর হার
খােদয্র কার
1-7
30%
নাস র্াির
8-1425%
নাস র্াির
15-21
20%
স্টাট র্ার-1
22-28
15%
স্টাট র্ার-1
29-35
12%
স্টাট র্ার-2
36-42
10%
স্টাট র্ার-2

িত

পুকুেরর াকৃিতক খােদয্র াচুয্র্ িনিশ্চত করার জনয্ িনয়িমত সার েয়াগ করা েয়াজন eবং িত সপ্তােহ নমুনায়ন কের েপানার
বৃিদ্ধ পয র্েবক্ষণ কের খােদয্র পিরমাণ িনণ র্য় করেত হেব।
eরূপ বয্বস্থাপনায় 7 সপ্তাহ পর 26-31 গর্াম oজেনর েপানা পাoয়া যােব। eক eকর পুকুের মজুেদর জনয্ 36 শতাংশ জলায়তেনর
নাস র্াির পুকুর বয্বহার করেত হেব।

েপানা uৎপাদন করা সম্ভব না হেল িনভর্রেযাগয্ uৎস েথেক বিণ র্ত আকােরর েয়াজনীয় সংখয্ক েপানা সংগর্হ করেত হেব।

সতকর্তাঃ েয সব হয্াচািরেত uৎপািদত েতলািপয়ার পুরুষ-সংখয্া শতকরা ৯9 বা তার েচেয় েবিশ, েকবল েসখান েথেকi েপানা
সংগর্হ করেত হেব। aনয্থায় uৎপাদন বয্াহত হেয় ক্ষিতর সম্ভাবনা েথেক যােব।
সার েয়াগ

েপানা মজুেদর aেগ শতাংশ িত 211 গর্াম iuিরয়া eবং 261 গর্াম িটeসিপ েয়াগ করেত হেব । িত 26 িদেন

শতাংশ িত 211 গর্াম iuিরয়া eবং 61 গর্াম িটeসিপ েয়াগ করেত হেব uেল্লিখত সার দুi ভাগ কের িত সপ্তােহ েয়াগ করা
েযেত পাের। তাছাড়া পািনর রং eর oপর িনভর্র কের কতিদন পর পর সার েয়াগ করেত হেব তা িনধ র্ারণ করা েযেত পাের। সম্ভব
হেল িত িদন পিরিমত মা ায় সার েদয়া uত্তম।
খাদয্ বয্বস্থাপনা
বাজার হেত ৈতির খাবার িকেন aথবা চািষ িনেজ খাবার ৈতির কের পুকুের েয়াগ করেত হেব। বাজার েথেক ৈতির খাবার কর্য় করা
হেল লক্ষয্ রাখেত হেব েযন তােত কমপেক্ষ 39% আিমষ থােক।
বাজােরর খাবােরর পিরবেতর্ চািষ িনেজi িনেম্নাক্ত িম ণ aনুযায়ী িপেলট খাদয্ ৈতরী কের তা পুকুের েয়াগ করেত পােরন।
িত 211 েকিজ খাবাের িম ণ ৈতিরর জনয্
uপাদান
বয্বহার মা া (%)
চােলর কুঁড়া (aেটািমল)
29.5
গেমর ভূিশ
20
িফশ িমল
25
সিরষার ৈখল
20
িচটাগুড়
5
িভটািমন/িমনােরল
0.5
েমাট
100
েকান aবস্থােতi জনস্থােস্থয্র জনয্ ক্ষিতকর েকােনা uপাদান মােছর খােদয্ বয্বহার করা uিচত নয়।

পিরমাণ (েকিজ)
29.5
20
25
20
5
0.5
100

সতকর্তাঃ মােছর খাবােরর িতিট uপাদােনর মান গর্হণেযাগয্ হেত হেব। uপাদানসমূহ aথবা িমি ত খাদয্ যথাযথভােব সংরক্ষণ
করেত হেব aনয্থায় িনম্নমােনর খাবার েয়ােগর ফেল uৎপাদন েকান aবস্থােতi আশানূরূপ হেব না।
খাদয্ েয়ােগর হারঃ েপানা মজুেদর পর িনেম্নর সারিণ aনুযায়ী কমপেক্ষ 39% আিমষসমৃদ্ধ খাদয্ েয়াগ করেত হেবঃ
সপ্তাহ
খাদয্ েয়ােগর হার
খােদয্র কার
2ম দুi সপ্তাহ
3য় দুi সপ্তাহ
4য় দুi সপ্তাহ
5থ র্ দুi সপ্তাহ
6ম দুi সপ্তাহ
7ষ্ঠ দুi সপ্তাহ
8ম দুi সপ্তাহ
9ম দুi সপ্তাহ

10%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
3%

স্টাট র্ার-3
স্টাট র্ার-3
স্টাট র্ার-3
স্টাট র্ার-3
েগর্ায়ার-1
েগর্ায়ার-1
েগর্ায়ার-3
েগর্ায়ার-3

পরবত েত সব র্েশেষ বিণ র্ত হাের খাদয্ েয়াগ করেত হেব।
খােদয্র পিরমাণ িনণ র্েয়র জনয্ কমপেক্ষ িতমােস 2 বার নমুনায়ন কের েয়াজনীয় খােদয্র পিরমাণ িনণ র্য় করেত হেব। িতিদন
uক্ত পিরমাণ খাদয্ সকাল o িবেকেল দুiবাের সমান ভাগ কের িদেত হেব।

পািনর গুণাগুণ পয র্েবক্ষণঃ

ধানত েয িবষয়গুেলা পািনর গুণাগুণ পয র্েবক্ষেণ িবেবচয্ তা হেলা মজুদ পূব র্বত সমেয় পািনর রং সবুজাভ হoয়া;
 পরবত েত পািন েঘালাতব্মুক্ত রাখা;
 পািনর uপিরস্তের লাল-aয্ালিজ বা aিতিরক্ত আয়রেনর কারেণ লাল রং ধারণ করা eবং েস বয্াপাের েয়াজনীয় বয্বস্থা
েনoয়া; eবং
 সম্ভব হেল, পািনর িপeiচ (8.6-8.5), বীভূত aিক্সেজন মা া (6-7 িপিপeম বা িনযুতাংশ) েমেপ েদখা o িনয় েণ রাখা,
iতয্ািদ।

মােছর aবস্থা পয র্েবক্ষণঃ

ধান িবেবচয্ িবষয়গুেলা হেলা নমুনায়েনর মাধয্েম মােছর বৃিদ্ধর হার o তার িভিত্তেত েদয় খাবােরর পিরমাণ িনধ র্ারণ
 সব্াস্থয্ সংকর্ান্ত িবেশষ কের েরাগবালাi-eর uপিস্থিত o করনীয় িনধ র্ারণ।

আহরণ o িবকর্য়ঃ

চার মােস েতলািপয়াসহ aনয্ানয্ মাছ িবকর্য় uপেযাগী হেব (েতলািপয়া মােছর গড় oজন 311 গর্াম aনয্ানয্ মাছ গেড় 2.36 েকিজ)।
মাছ ধরার জনয্ েবড়জাল/ঝািকজাল বয্বহৃত হেত পাের। েয়াজেন পুকুর শুিকেয় সকল মাছ ধরা েযেত পাের।

াক্কিলত uৎপাদন বয্য়, সম্ভাবয্ েমাট আয় o মুনাফা

(2 eকর জলায়তেনর পুকুের 5 মােস)
iজারামূলয্, পুকুর স্তুিত, েরােটনন, চুন, সার iতয্ািদ): েথাক
েপানা কর্য়ঃ েতলািপয়া (36,111 িট x টাকা 2.00) + (aনয্ানয্ 2300িট x টাকা 10.00)
সার
খাবার (8600 েকিজ x টাকা 40.00/ েকিজ )
aনয্ানয্ ( িমক, জালটানা, ঔষধপ , বাজারজাতকরন iতয্ািদ) (েথাক)
বয্াংক সুদ
েমাট

65.000.00
62.000.00
6000.00
3,00,000.00
70,000.00
55,300.00
5,69,300.00

মাছচাষ েথেক আয়ঃ
েতলািপয়া-5,000 েকিজ x টাকা 110.00/েকিজ, আয় = 5,50,000.00
aনয্ানয্-1,500 েকিজ x টাকা 170.00 েকিজ, আয় = 2,55,000.00
েমাট আয় = 8,05.000.00
িত চার মােস িনট মুনাফা 2,57,700.00 টাকা। বৎসের 3 বার চােষ মুনাফা িদব্গুণ হেত পাের।
েতলািপয়া eকিট uচ্চ েরাগ িতেরাধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ। তেব uচ্চ মজুদ o ঘনতব্ o বদ্ধ জলজ পিরেবেশ পিরতয্ক্ত খাবার, মােছর
িবপাকীয় বজর্য্ o aনয্ানয্ আবজর্না পঁচেনর ফেল পািন দূিষত হেয় aেনক সময় েরােগর ঝুিঁ ক বাড়ায়। েতলািপয়া সাধারণত
েটােজায়া জাতীয় পরজীবী দব্ারা আকর্ান্ত হেয় থােক। e aবস্থায় আকর্ান্ত পুকুের িত শতাংশ 311-361 গর্াম চুন েয়াগ করেত
হেব। aেনক সময় েতলািপয়া ে েপ্টাকক্কাস o aয্েরােমানাড েসপিটেসিময়া নামক পরজীিব দব্ারা আকর্ান্ত হেয় থােক। েরােগর
আকর্মণ হেল যথাশীঘর্ সম্ভব uপেজলা মৎসয্ aিফস, সরকাির মৎসয্ খামার বা েযেকােনা িবেশষেজ্ঞর পরামশর্ েনয়া uিচত।

