ভাসমান খাঁচায় মেনােস
সারা বছর পািন থােক এবং
খাঁচা ভাসমান অব ায়

তলািপয়া চাষ

ােতর তী তা কম থােক এমন

যুি

বাহমান জলাশেয় জােলর তরী

াপন কের মাছ চাষ করােক খাঁচায় মাছ চাষ বেল।

বাহমান উ ু

নদী-নালা ও জলাশেয় খাঁচা. মাছ চােষর মাধ েম দেশর সািবক মৎস উৎপাদন বৃ ি
জনগেণর

ািণজ

ািট

হেণর মা া বৃ ি

হেল দেশর

পােব। পাশাপািশ দেশর গরীব, বকার ও

াি ক

চাষীেদর কমসং ান সৃ ি সহ আয় বৃ ি র সুেযাগ হেব এবং সেবাপির দেশর অথৈনিতক উ য়েন
সহায়ক ভূিমকা রাখেব।
জলাশয় ও
খাঁচা

ান িনবাচন

াপেনর জন জলাশয় িহেসেব অেপ াকৃত কম

িবেশষ, বড় ও

শ

খাল, সচ

বাঁওর এবং কা াই

কে র খাল,

ােতর ছাট নদী বা বড় নদীর অংশ

াবনভূিমর গভীর পািনর এলাকা, গভীর িবল ও

দ ইত ািদ জলাশয়েক িনবাচন করা যেত পাের। এ ধরেণর জলাশেয়র

যখােন সারা বছর কমপে

৩-৪ িমটার গভীর পািন থােক এবং দূষণমু

করা যেত পাের। অেপ াকৃত কম

াপন

ােতর পািন চলাচেলর ব ব া আেছ এমন জলাশয় খাঁচা

াপেনর জন উ ম। কম ঘালা বা পির ার পািনর জলাশয় খাঁচা

াপেনর

করা উ ম। মাছ বাজারজাত করার সুিবধা রেয়েছ এবং চুির ডাকািতর
খাঁচা

সখােন খাঁচা

ান িহেসেব িনবাচন

বণতা কম এমন

ােন

াপন করা লাভজনক।

জােলর খাঁচা তরীর উপকরণ, খাঁচ া
ভাসমান অব ায়
জােলর খাঁচা

াপন

ত ও ভাসমান অব ায়

াপন

াণালী

ণালী

তরীর উপকরণঃ জােলর খাঁচা তরীর জন ১.০-১.১

পিলিথন জাল ও ২.০-২.৫ স.িম. ফাঁেসর

স.িম. ফাঁেসর নটলস

াি ক জাল ব বহার করা হয় এবং খাঁচার উপিরতল

বা ঢাকনার জন ৭.০-৭.৫ স.িম. ফাঁেসর টায়ার কেডর জাল ব বহার করা উ ম।
জােলর খাঁচা

তকরণঃ সাধারণতঃ ৩X৩X২ ঘনিমটার অথবা ৬X৩X২ ঘনিমটার আকােরর

জােলর খাঁচা তলািপয়া চােষর জন ব বহার করা হয়। তেব অেপ াকৃত ছাট আকােরর জােলর
খাঁচায় মাছ চােষর
রিশ িনেয়

ে

ব ব াপনা সহজতর হয়। য মােপর খাঁচা তরী করব স মােপর

াি ক

থেম একটা খাঁচার আকৃিত তরী করেত হেব। তারপর খাঁচার তলেদশ এবং চারপােশ

খাঁচা তরীর জাল টায়ার কড সুতা িদেয় সলাই কের আটেক িদেত হেব। অতঃপর উপিরতেল
ঢাকনার জাল সলাই কের িদেত হেব।

খাঁচা

াপন ও ভািসেয় রাখার উপকরণঃ খাঁচা

পাইপ, বাঁশ, লাহা অথবা
িসেমে র তরী ক এবং
ভাসমান অব ায় খাঁচা
থম প িতেত খাঁচা
অথবা

াি েকর

াি েকর
েয়াজেন

াপন

াম,
াি েকর

াপন ও ভািসেয় রাখার উপকরণ িহেসেব িজআই
াি ক রিশদ, মািটর চাি

বা ইট, গা র অথবা

াট ইত ািদ ব বহার করা হয়।

াণালীঃ ভাসমান অব ায় খাঁচা

ই প িতেত

াপন করা যায়।

াপেনর জন খাঁচার মােপর িজআই পাইপ অথবা বাঁেশর তরী

ম, লাহা

ােমর সােথ বঁেধ পািনেত ভাসােত হেব। তারপর খাঁচার চার কানায়

রিশর লুপ বঁেধ

েমর সােথ জাল পািনেত ঝু িলেয়

াি ক

াপন করেত হেব। খাঁচার তলেদেশর চার

কানায় মািটর
চাি

অথবা

ইট বঁেধ িদেত
হেব

যােত

খাঁচা টান টান
হেয়

থােক।

ি তীয
প িতেত
িনিদ

ােন

খাঁচা

মসহ

সািরব ভােব
সািজেয়
চতু িদেক
বাঁেশর

ব নী

তরী

কের

সম
াপনািটেক
ইপােশ মাটা
কমপে

াি ক রিশদ

ারা বঁেধ জলাশেয়র পাড় থেক িনিদ

দূরে

যখােন সারা বছর

৩-৪ িমটার গভীর পািন থােক, সখােন না র অথবা িসেমে র তরী

াপন করেত হেব যােত কের খাঁচা ি র থােক। তেব রেডর তরী
খাঁচা ভাসােনার জন
সংখ ক গালাকার

ােমর পিরবেত
াি েকর

েকর সাহােয

েমর জােলর খাঁচার বলায়

িতিট খাঁচার কানায় কানায় আকারেভেদ

াট ব বহার করা যেত পাের।

েয়াজনীয়

ভাসমান খাঁচায় তলািপয়ার পানা মজুদকরণঃ ভাসমান খাঁচায় তলািপয়া চােষ িগফট/সুপার
তলািপয়া বা মেনােস
হওয়ায় খাঁচায় মেনােস
পূণ িবষয় হেলা সু
ে

তলািপয়া চাষ করা যায়। তেব মেনােস

তলািপয়ার চাষই উ ম। খাঁচায় পানা মজুদকরেণর
সবল পানা ও সিঠক মজুদ ঘন

পানার ওজন কমপে

মজুদ খাঁচায়

গেড় ২০-২৫

াম হওয়া

িত ঘনিমটাের গেড় ৩০-৪০

মেনােস ) ৫০িট কের সু
ি েত ৩০-৪০

তলািপয়ার উৎপাদন বশী
ে

সবেচেয়

িনধারণ। মজুদ খাঁচায় পানা চােষর
েয়াজন। তেব গেবষণায় দখা গেছ

াম আকােরর তলািপয়া মােছর (িগফট অথবা

সবল আ ুিল পানা চার মাস চাষ কের ভাল ফল পাওয়া যায়। এ

াম ওজেনর পানা মজুদ করাই উ ম। মেন রাখেত হেব মজুদ খাঁচায় মাছ

ছাডার পূেব ছাট ফাঁেসর নাসারী খাঁচায় পানা েলােক অ তঃ ১ মাস লালন কের িনেল মজুদ
খাঁচায় আ ুিল পানা মজুেদর পের মৃতু র হার খুবই কম হয়। এে ে
১িদন আেগ থেক পানােক খাবার দয়া ব
পের একটু একটু কের খাবার

রাখেত হেব এবং মজুদকরেণর অ তঃ ৪-৫ ঘ া

েয়াগ করা উ ম।

খাঁচায় তলািপয়া মােছর উপেযাগী খাদ ও
বাহমান পািনত অিধক মজুদ ঘনে

েয়াগ প িতঃ খাঁচায় মাছ চাষ উ ু

করা হয় িবধায় মােছর বৃ ি েত

নই বলেলই চেল। বািহত হেত সরবরাহকৃত স

লে

সরবরাহকৃত স

র
ূ ক খােদ র

েয়াগ অন তম

ণগত মােনর িবষয়িট কাি

অবশ ই িবেবচনায় রাখেত হেব। খাঁচায় তলািপয়া চােষর

২৮-৩০%

ািটন থাকা উ ম। কারখানায় উৎপািদত িপেলট এবং

ে

িফিডং

কার ডু ব

ব বহার করেত হয়। পযেব েণ দখা যায় িফিডং

িনভর কের।
ধান িবেবচ

ত উৎপাদন পাওয়ার

স

ূরক খােদ শতকরা

ানীয়ভােব তরী উভয়

খাদ ই খাঁচায় ব বহার করা যায়। তেব লাভজনকভােব চাষ করার লে
খাদ ব বহার করেত হেব। কননা য কান

জলাশেয়

াকৃিতক খােদ র ভূিমকা

ূরক খােদ র ওপর মােছর বৃ ি

তাই লাভজনকভােব খাঁচায় মাছ চােষর জন খাদ িনবাচন ও
িবষয়। এে ে

খাঁচায় মজুেদর পূেবর

কার

ভাসমান িপেলট জাতীয়

খাদ ব বহার করেল খাঁচার তলেদেশ
ব বহার করা হেলও

ভাগ খাদ পািনেত ডু েব িগেয় অপচয় হয়। এর ফেল বািণিজ কভােব চােষর

ে

ায় ৩০-৪০
পািনেত ডু েব

যাওয়া এসব খাদ পঁেচ পািন দূিষত হেয় মােছর রাগ-বালই সৃ ি সহ মড়ক হেত পাের এবং
আিথক

িতর আশংকা থােক। এজন ভাসমান িপেলট জাতীয় খাদ

যত ণ মাছ খাদ
এে ে

কান

হেণ আ হ দখায় তত ণ পয

কার িফিডং

দিনক ২/৩ বা অথবা

েয়াগ করেল ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব বহার না কেরও খােদ র অপচয় রাধ করা যায়। গেবষণায়

দখা গেছ দিনক সরবরাহকৃত মাট ভাসমান িপেলট জাতীয় খােদ র পিরমাণ খাঁচার মােছর
দেহর গড় ওজেনর শতকরা ৩৫ ভাগ। এে ে
সরবরাহকৃত স

১৫ িদেন একবার খাঁচার মাছ নমুনায়ন কের

ূরক খােদ র সিঠক পিরমাণ িনধারণ করেত হেব অথবা মােছর চািহদা অনুযায়ী

দিনক ২-৩ বার খাদ সরবরাহ করা যেত পাের।

জােলর তরী ভাসমান খাঁচার পিরচযা
যেহতু উ ু
িবিভ

জলাশেয় অিধক ঘনে

ধরেণর কীটপত

ফাঁস িদেয় পািন

খাঁচায় মাছ চাষ করা হয় সেহতু জলাশেয়র শওলাসহ

ও পরজীিব জােলর খাঁচােক আ য় িহেসেব ব বহার কের ফেল জােলর

বাহ কেম যায়। এেত কের খাঁচার মাছ রগ ও পরজীিব

পাের। সজন মাছ চােষর খাঁচা জলাশয়েভেদ
করা

েয়াজন।

ভাসমান খাদ

িত পাি েক/ মােস একবার

ারা আ া

হেত

াশ িদেয় পির ার

খাঁচায়

ব িতত অন

য কান ধরেণর ডু ব
সরবরাহ

করেল

তলেদেশর

অব ব ত

খাদ
খাঁচার
খাদ

িনয়িমত পির ার কের খাঁচার
পিরেবশ

দূষণমু

হেব।

ােত

রাখেত

ভেস

আসা

জলজ উি দ/ আগাছা

যন

খাঁচার বািহের জমা হেয় পািন
বাহ

কিমেয়

সিদেক ল
েয়াজেন

না

দয়

রাখেত হেব।
খাঁচা

াপেনর

জায়গা হেত খািনকটা দূের
বাঁশ িদেয় ব নী তরী কের
ভাসমান

জলজ

উি দ/

আগাছা খাঁচার গােয় জমেত
দয়া রাধ করেত হেব।
ভাসমান খাঁচায় তলািপয়া মােছর উৎপাদন
উপিরউি িখত ব ব াপনায় ভাসমান খাঁচায়

িত ঘনিমটাের গেড় ৩০-৪০

তলািপয়া মােছর (িগফট অথবা মেনােস ) ৫০িট কের সু
করেল খাঁচা

াম আকােরর

সবল আ ুিল পানা ৪ মাস চাষ

িত ২৭১ কিজ তলািপয়া উৎপাদন স ব। এ িহেসেব বছের ২বার চাষ করেল খাঁচা

িত বাৎসিরক উৎপাদন পাওয়া যােব ৫৪২ কিজ।
মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

বাজার চািহদা অনুযায়ী য কান সময় নূ নতম খরচ ও পির েম খাঁচার মাছ আহরণ করা যায়।
খাঁচার মাছ আহরেণর জন

প
ু েনট ছাড়া তমন কান উপকরেণর

েয়াজন পেড় না। প া ের

পুকুর বা অন জলাশেয়র মাছ আহরণ করেত হেল চাষীেদর জাল বাবদ অিতির

খরচ করেত

হয়। সিদক থেক খাঁচার মাছ আহরণ

সময় অ র

করা যেত পাের। খাঁচার মাছ একে
পর থেক ৬ মাস পয

ায় িবনা খরেচই সারা বছর অথবা িনিদ

আহরণ অেপ া মজুদ খাঁচায় ৩-৪ মাস অিতবািহত হওয়ার

বেছ বেছ আহরণ করেল অিধক লাভবান হওয়ার স বনা থােক।

মাছ বাজারজাতকরণ অেনকটা যাতায়াত ব ব ার উপর িনভরশীল। যাতায়াত ব ব া ভাল হেল
ত তাজা মাছ বাজাের িনেয় িব

য় করেল অিধক দাম পাওয়া স ব। এে ে

সংর ণ না কের সরাসির মাছ িবি

কান

কার

করা যায় বেল বশী লাভবান হওয়া স ব।

খাঁচায় তলািপয়া চােষর আয় ও ব েয়র িহসাব
বাংলােদশ মৎস
রঘুনাথপুর

গেবষণা ইনি িটউট, নদী

ডাকািতয়া নদীেত ৩X৩X২ ঘনিমটার আকােরর ভাসমান খাঁচায় মাছ চােষর

অিভ তার িনিরেখ খাঁচা
িন

িত চার মােস উৎপািদত মেনােস
পিরমাণ (টাকা)

িত ব য়

খাঁচা তরীর উপকরণ

১,৪০০/-

আ ুিল পানা

১,৫০০/-

ভাসমান খাদ

১৩,২৫০/-

নাসারী ও অন ান

১,৫০০/-

মাট
খাঁচা

তলািপয়া হেত আয়-ব েয়র িহসাব

প। এখােনর দখা যায় ১.০০ টাকায় চার মােস ১.৮০ টাকা মুনাফা পাওয়া গেছ।

আয়-ব েয়র খাত
খাঁচা

ক , চাঁদপুর কতৃ ক পিরচািলত গেবষণায়

১৭,৬৫০/িত আয়

তলািপয়া মাছ িব য় হেত আয় (২৫০ কিজ @ ১২০/িত কিজ২১ কিজ @ ৮০/-

িত কিজ)

৩০,০০০/১,৬৮০/-

মাট

৩১,৬৮০/-

মুনাফা = (আয়-ব য়)

১৪,০৩০/-

আয়-ব েয়র অনুপাত (BCR)

১:১.৮

ভাসমান খাঁচায় মাছ চােষ

েয়াজনীয় সতকতা

য কান ধরেণর মাছ চােষর
পূণ। অন থায় িবিভ

ে

জলাশেয়র পািনর

রাগ-বালাইেয়র

ণগতমান চাষ উপেযাগী থাকা খুবই

া ভাবসহ মােছর মড়ক দখা িদেত পাের। খাঁচায়

মাছ চাষ সাধারণত চলমান পািনর জলাশেয় হেয় থােক িবধায় মােছর

রাগা া

হওয়ার

স াবনা কম থােক। তেব রাগ সৃ ি কারী জীবাণু যমন-ছ াক, ব াকেটিরয়া, ভাইরাস ইত ািদ
ারা সং িমত হেয় খাঁচার মােছর রাগ তথা মড়ক দখা িদেত পাের। এ ছাড়া কান কারেণ পািন
দূিষত হেয় এবং অপুি জিনত কারেণও খাঁচায় চাষকৃত মােছর মড়ক দখা িদেত পাের। খাঁচায়
মাছ চােষর

ে


িন িলিখত সতকতা অবল ন করেত হেবপানা পিরবহেন

েয়াজনীয় সতকতা অবল ন করেত হেব। যােত

কান

আঘাতজিনত কারেণ ছ াক বা পরজীিব সং মেণর ফেল খাঁচায় মােছর রাগ
দখা িদেত না পাের।


মােছর মজুদ ঘন

িঠক রাখেত হেব



একসােথ একই

ােন অিধক সংখ ক খাঁচা

াপন করা হেত িবরত থাকেত হেব।

এর ফেল একিট খাঁচার মাছ ব াকেটিরয়া/ ভাইরাস ারা সং িমত হেল তা সহেজ
পােশর খাঁচায় ছড়ােত পাের না



রাগা া

ও মৃ ত মাছ খাঁচায় দখা গেল তা

দূষণ সৃ ি কারী
হেল



ব বা আবজনা ইত ািদ খাঁচার িনকটবতী

সখােন খাঁচায় মাছ চাষ করা

আিথকভােব

িত

এ ছাড়াও িবিভ
িবধায়

ত সিরেয় ফলেত হেব
ােন পািনেত িনগমন

থেক িবরত থাকেত হেব। অন থায়

হওয়ার আশংকা থােক
সামািজক সমস া যমনঃ চুির, ডাকািত ইত ািদর ঝু ঁিক থােক

েয়াজনীয় পাহারার ব ব া করেত হেব।

ভাসমান খাঁচায় তলািপয়া চােষর সুিবধাসমূহ
সুিবধা


বাহমান পািনেত যখােন
করা স ব নয় সখােন অ

াকৃিতকভােব

া

মাছ ছাড়া অন প িতেত মাছ চাষ

পিরসের অিধক মাছ উৎপাদন করা স ব



একক জায়গায় অিধক ঘনে

মাছ চাষ কের অিধক উৎপাদন পাওয়া যায়



ভাসমান খাদ ব বহাের খােদ র অপচয় হয় না িবধায় পিরেবশ ন হয় না



পািনর উ তা উঠা-নামার সােথ খাঁচা উঠা-নামা কের িবধায় সব মৗসুেম মাছ
চাষ করা যায়



খাঁচা

েয়াজেন এক

ান থেক অন

সিরেয় চাষ করা যায়



ভূিমহীন বকার জনেগা ীেক মাছ চােষর আওতায় আনা যায়



কমসং ােনর সুেযাগ সৃ ি হয়।

