িবএফআরআই িগফট তলািপয়ার মেনােস
িবএফআরআই িগফট তলািপয়া একিট উ

পানা উৎপাদন ও চাষ

ফলনশীল মাছ। সাধারণ

যু ি

ানীয় িগফট জােতর

তলািপয়ার তু লনায় উ ািবত উ ত জােতর িবএফআরআই িগফট জাত ৩২-৬৬% অিধক
উৎপাদনশীল। সা
বৃ ি

িতককােল এ মােছর মেনােস

পেয়েছ কারণ

তলািপয়ার

তু লনামূলকভােব ২০-৩০%

ী জােতর

বশী। এ

িব ানীরা ৯৮-১০০% মেনােস
মেনােস

ে

পু ষ জােতর পানার চািহদা ব াপকভােব
চেয় পু ষ জােতর উৎপাদনশীলতা

ি েত বাংলােদশ মৎস

গেবষণা ইনি

িটউট এর

পু ষ জােতর পানা উৎপাদন কৗশল উ াবেন স ম হেয়েছ।

তলািপয়ার পানা উৎপাদন কৗশল

তলািপয়ার অন তম একিট বিশ

হে

িত মৗসুেম ৫-৬ বার

জলাশেয় অিধক সংখ ক পানা উৎপাদন কের থােক।

াভািবক

জনেনর মাধ েম

াভািবকভােবই িবষয়িট এই মাছ চােষর

একিট বড় সমস াও বেট। এই সমস া হেত উ রেণর উপায় হেলা মেনােস

পু ষ জােতর

তলািপয়া চাষ করা। পু ষ জােতর তলািপয়া চাষ করেল অেপ াকৃত বশী উৎপাদন পাওয়া
যায় এবং সােথ সােথ পানা উৎপাদেনর মাধ েম য সমস ার সৃ ি হয় তা হেত মু
িব

জােতর

মেনােস

ড মাছ সং হ ও সংর ণ

তলািপয়া পানা উৎপাদেনর জন ১০০-১৫০

তলািপয়ার

ড সং হ কের ২০-২৫ শতাংশ পুকুের

হেব। মজুদ করার পর স
িফশিমেলর িম ন (২৫%
পুকুের হাপা
হাপা

থাকা যায়।

র
ূ ক খাদ

াম ওজেনর িবএফআরআই সুপার

িত শতাংেশ ৭০-৮০িট হাের মজুদ করেত

িহসােব চােলর কুঁড়া, গেমর ভুিষ, সিরষার

খল ও

ািটন) মােছর দহ ওজেনর ৩% হাের সরবরাহ করেত হেব।

াপন

াপেনর জন পুকুেরর আয়তন ছাট-বড় হেত পাের তেব ৫০-৬০ শতাংেশর হেল ভাল

হয়। এ আয়তেনর একিট পুকুের ৮-১০িট ২৫িম. X ৪িম. X ১িম. সাইেজর হাপা
এই হাপার মেধ

িত ঘন িমটাের পিরপ

১০০-১৫০

তলািপয়া মজুদ করেত হেব। মজুদকৃত মাছেক ২৫%
ওজেনর ৭-৮% হাের

িতিদন িদেত হেব।

াম ওজেনর ৩িট
ািটন সমৃ

স

াপন করা যায়।
ী ও ১িট পু ষ

ূরক খাদ মােছর দহ

ইনিকউেবশন জাের পানা ফাটােনা
মাছ মজুদ করার ১০-১২ িদন পের
েত ক হাপায় মজুদকৃত

ী তলািপয়ার মােছর মুখ হেত িডম সং হ করেত হেব।

ী মাছ েলার মুখ থেক ৪-৫ িদন অ র িডম সং েহর ব ব া িনেত

হয়। এই সংগৃ হীত িডম হ াচারীেত,

াি েকর তরী ইনিকউেবশন জাের ফাটার জন রাখেত

হেব। ৩-৪ িদেনর মেধ িডম েলা হেত রণুেপানা ফু েট বর হেয় আসেব এবং এই পযােয়
রণুেপানা িড

থিল হেত খাদ

সং হ কের থােক। িড থিল িনঃেশিষত না হওয়া পয

রণুেপানা েলােক ইনিকউিবশন জাের রাখেত হেব।
হরেমান িমি ত খাদ
মেনােস

তরী

পু ষ তলািপয়ার পানা উৎপাদন করার জন ৬০ িমিল াম ১৭ আলফা িমথাইল

টসেটাে রন (১৭-α Methyltestosterone) ৯৯% ইথাইল এ ালেকাহেল
ািটন সমৃ

িত কিজ খােদ উ ম কের িমিশেয় হরেমান খাদ

হরেমান খাদ

বীভূত কের ৩৫%

তরী করা হয়।

েয়াগ প িত

এ পযােয় ইনদিকউেবশন জার হেত রণু পানা েলােক সিরেয় হাপােত মজুদ করা হয়।
িদন

রণুর

ওজন খাদ

েয়ােগর

( াম)

হার (%)

০-৭

০.০১০

৫০

৮-১৪

০.০৭১

১৫-২১

০.১৮৪

এখােন উে খ

রণুর সংখ া

খােদ র পিরমাণ খাদ

েয়ােগর

( াম/িদন)

সংখ া/বার)

১০,০০০

৫০

৪-৬

৩০

৯,৫০০

২০২

৪-৬

২০

৯,০০০

৩৩১

৪-৬

য, হরেমান িমি ত খাদ

২১ িদন পর পানা েলােক

িতিদন ৪-৫ বার রণু পানা েলােক খাওয়ােত হেব।

িত ঘনিমটাের ৩০০-৪০০িট হাের অন হাপায় মজুদ করা হেয়

থােক। এখােন পানা েলােক দহ ওজেনর ১০-১৫% হাের ৩০%

ািটশ সমৃ

াভািবক খাদ

(হরেমান িবহীন) সরবরাহ করেত হেব। এখােন পানা েলােক আরও ২-৩ স াহ লালন-পালন
কের িবি

অথবা চােষর জন পুকুের মজুদ করা হেয় থােক। এ প িত অনুসরণ কের ৯৮-

১০০% মেনােস

পু ষ জােতর তলািপয়ার পানা উৎপাদন করা স ব।

মেনােস

পু ষ তলািপয়ার ছাট পানার নািসং

পুকুর

িত



নাসারী পুকুেরর আয়তন ১০-২৫ শতাংশ এবং পািনর গভীরতা ১ িমটার রাখা আবশ ক



পুকুর

িকেয় সম

রা ু েস মাছ ও মৎস ভূক

াণী অপসারণ করেত হেব। িন াশন স ব

না হেল িমিহ ফাঁেসর জাল টেন অথবা মৎস িবষ ( িত শতাংেশ ৪০-৫০
েয়াগ কের অবাি ত
হরেমান িম ত খাদ

াম রােটনন)

াণী দূর করেত হেব।

েয়ােগর জন হাপার আয়তন ৮-১০ ঘনিমটার হেত পাের।

িত ঘন িমটার

হাপােত ১,২০০-১,৫০০িট রণু পানা মজুদ করা যায়। হাপােত রণু পানা েলােক ২১ িদন
লালন-পালন করেত হেব িন িলিখত হাের রণু পানা েলােক হরেমান িমি ত খাদ

েয়াগ

করেত হেব।


পুকুেরর পািনর

ণা ন পানা চােষর উপেযাগী করার জন মািটর িপএইচ ৬.৫-

৭.০ এর জন শতাংশ


চুন

েয়ােগর ৩-৪ িদন পের

ইউিরয়া ও ৫০


িত ১.০ কিজ পাথের চুন

েয়াগ আবশ ক

িত শতাংেশ ৮-১০ কিজ গাবর অথবা ১০০

াম িটএসিপ

াম

েয়াগ করেত হেব।

পানা মজুেদর পূেব নাসারী পুকুেরর পােড় নাইলন/িফ ার নেটর বড়া দয়ার
ব ব া িদেত হেব।

পানা মজুদ ও ব ব াপনা


নাসারী পুকুেরর

িত শতাংেশ ১,২০০-১,৫০০িট হাের পানা মজুদ করা যেত

পাের।


মজুদকৃত
ািটনসমৃ



পানােক নাসারী পুকুের ৬ স াহ ১০-২৫% হাের ২৮-৩০%
স

ূরক খাদ

েয়াগ করেত হেব।

মজুদকৃত পানােক িনে র ছক অনুযায়ী স
েয়ােগর হার

ূরক খাদ

েয়াগ করা যেত পােরঃ

িদন

খাদ

খােদ র

১-৭

৩০%

নাসারী

৮-১৪

২৫%

নাসারী

১৫-২১

২০%

াটার-১

২২-২৮

১৫%

াটার-১

২৯-৩৫

১২%

াটার-২

৩৬-৪২

১০%

াটার-২

কার

িত স ােহ অনুমান কের খােদ র পিরমাণ িনধারণ করেত হেব।



নাসারী পুকুের



াকৃিতক খাদ উৎপাদেনর জন ৭-১০ িদন অ র ৬-৮ কিজ পঁচা

গাবর অথবা ১০০

াম ইউিরয়া ও ৫০

াম িটএসিপ পািনেত িছিটেয়

েয়াগ

করেত হেব।
এ ব ব াপনায় ৬ স াহ লালেনর পর পানা যখন ১৫-২০



তখন তা িবি
পুকুের মেনােস
মেনােস
চেয়

িনঃসে েহ

বা চােষ জন পুকুের মজুদ করা যেত পাের।

তলািপয়ার চাষ

পু ষ
যেহতু

াম ওজেনর হেব

তলািপয়া

ী

তলািপয়ার

বশী উৎপাদনশীল
চােষর

জন

এিট

উ ফলনশীল জােতর মাছ।
পুকুর, খাঁদ, ঘরসহ অন ান

সেহতু
একিট

ছাট

ডাবা,

জলাশেয় এ মাছ

চাষ কের ৩-৪ মােস িবপননেযাগ হয়।
পুকুর

িত

ছাট বড়

য

কান পুকুের

যখােন পািনর

গভীরতা ৩-৫ ফু ট থােক এমন পুকুর িনবাচন
করেত হেব। পুকুেরর পাড় মরামত ও জলজ
আগাছা পির ার কের

িত শতাংেশ ১ কিজ

হাের চুন

েয়াগ আবশ ক। চুন

িদন পের

িত শতাংেশ ১০-১৫ কিজ গাবর

সার

েয়ােগর ৩

েয়াগ করেত হয়। এ অব ায় পুকুের

মেনােস

তলািপয়ার পানা মজুেদর ব ব া

িনেত হেব।
পানা মজুদ ও চাষ ব ব াপনা
পুকুর

িতর পর

িত শতাংেশ ১০-১৫

যেত পাের। পানা মজুেদর পর স
িফসিমল ইত ািদ িম ণ (২৮%

াম ওজেনর সু

সবল ২০০-২৫০িট পানা মজুদ করা

ূরক খাদ িহসােব চােলর কু ঁড়া, সিরষার খল, গেমর ভূিষ,
ািটন)

িতিদন পুকুের মােছর দহ ওজেনর ৪-৮% হাের

েয়াগ করেত হেব।

াকৃিতক খােদ র

াচুযতা বৃ ি র জন ১৫ িদন অ র অ র ৪-৬ কিজ

গাবর সার অথবা ২-৩ কিজ মুরগীর িব া
জাল টেন মােছর

াভািবক বৃ ি

েয়াগ করা যেত পাের।

পযেব ণ কের স

িত ১৫ িদন অ র অ র

ূরক খােদ র পিরমাণ িনধারণ করেত হেব।

মাছ আহরণ ও উৎপাদন
পুকুের পানা মজুেদর ৪-৫ মােসর মেধ ২৫০-৩০০
িকেয় সম

মাস ধের িবি

াম ওজেনর হেয় থােক। এ অব ায় পুকুর

করেত হেব। এ প িতেত চাষ কের

িত হ ের ৮-৯ টন মাছ

উৎপাদন করা স ব।
আয়-ব য়
বািণিজ কভােব

চােষর

ব ব াপনায় মেনােস

আধা-িনিবড়

তলািপয়া চােষ

হ ের ১.২৫-১.৫০ ল
২.০-২.৫ ল

ে

িত

টাকা িবিনেয়াগ কের

টাকা মুনাফা করা যায়।

সমস া


জনন হাপায়

ী ও পু ষ

তলািপয়ার অনুপাত ৩:১ না
হেল পানা উৎপাদন আশানু প
হয় না


জনন হাপা ময়লা হেল পানা
উৎপাদন কায ম ব হত হয়



মেনােস

পু ষ

তলািপয়া

পানা নািসং না কের মজুদ করেল পানার বাঁচার হার কম হয়


বাৎসিরক পুকুের চাষ করেল সম



িব

মাছ আহরণ করা স ব হয় না

হরেমান ও ইথাইল অ ালেকাহল (৯৯%) বাজাের সহজ াপ নয়।

পরামশ
মেনােস
েয়াজনঃ

তলািপয়ার পানা উৎপাদন ও চােষর

ে

িন িলিখত িবষেয়র িদেক ল

রাখা



জনন হাপায়

ী ও পু ষ মােছর অনুপাত সিঠক হাের রাখেত হেব



জনন পুকুর সব সময় পির ার

েয়াজনীয় পিরমােন পািন (১-১.৫ িমটার)

সরবরােহর ব ব া রাখেত হেব


হরেমান িমি ত খাদ

েয়ােগর

ে

পানার সাইেজর তারতম না হওয়াই ভাল।

স জন একই িদেন সংগৃ হীত িনিষ
হাপায় রেখ হরেমান িমি ত খাদ

িডম হেত উৎপািদত পানা একে

েয়াগ করা যেত পাের



বাৎসিরক পুকুের তলািপয়া চাষ না করাই ভাল



পুকুর অবশ ই

িকেয় পরবতী চাষ

র আেগ সম

মাছ ধের ফলেত হেব।

কের

