বাংলােদেশর ছাট মাছ েলার মেধ পাবদা ও

লশা মাছ আবহমান কাল থেক

বা ালীেদর খু ব ি য় মাছ িহেসেব সমাদৃ ত। খেত সু া
মাছ

িট ছাটেদর কােছ খুবই ি য়। অতীেত িবিভ

ও কাঁটা কম থাকার কারেণ
াকৃ িতক জলাশয় যমন: নদী-

নালা, খাল-িবল, পাবনভূিম, ধানে ত, হাওর, বাওেড় এসব মাছ
পাওয়া

যত। িক

চুর পিরমােন

নদীর উজােন চড় জেগ উঠার জন পািনর নাব তা কেম

যাওয়া, অপিরকি ত বাঁধ িনমান, ধানে েত কীটনাশেকর ব বহার, িবল-িঝল
িকেয় মাছ ধরা ইত ািদ নানািবধ কারেণ এই সব মােছর
সংকুিচত হওয়ারফেল এেদর
এর সমী ায় পাবদা ও

াচুযতা ব াপকহাের

লশা মাছেক িবপ

জনন ও চারণে

াস পেয়েছ।

IUCN

(২০০৩)

জািতর তািলকায় অ ভূ

করা

হেয়েছ। বাজাের এ মােছর সরবরাহ কম এবং চািহদা বশী হওয়ার কারেণ বাজার
মুল

ইজাতীয় মােছর তু লনায় অেনক বশী । ইদািনং িবপ

ও

লশা মাছ চােষ চাষী ও উেদ

স

িত িবপ

গেবষণা ইনি
এবং চাষ

যু ি

ােদর মােছ ব াপক আ হ ল

জািতর এসব মােছর িবলুি

সু া

রাধকে

জনন, পানা লালন-পালন

উ াবেন সফল অিজত হেয়েছ ।

িবধায় সব ধরেনর

লশা মােছর িবেশষ

তার কােছ এ মাছ

রেযেছ। স কারেণ এ মােছর চািহদা ও বাজার মূল
িবেশষ বিশ

বশী। িনে

এই মাছ ২িটর

দয়া হেলাঃ

ামীণ জনেগা ীর আয় বৃ ি েত সহায়ক ভুিমকা পালন কের ।



চুর পিরমােন আিমষ ও মাইে ািনউি েয়



রেয়েছ।

েলার িবেশষ কদর





করা যাে ।

বাংলােদশ মৎস

িটউেটর গেবষকেদর গেবষণায় কৃি ম

অথৈনিতক ও পু ি মান িবেবচনায় পাবদা ও
অত

জািতর এই পাবদা

িবদ মান থােক ।

ছাট িকংবা বড় জলাশেয় সহজ ব ব াপনায় চাষ করা যায়।
কাপজাতীয় মােছর সােথও একে

চাষ করা যায়।



খেত সু া

হওয়ায়

তারা বড় মােছর তু লনায় এই মাছ েলা বশী পছ

কের ।


বাজাের

চুর চািহদা ও সরবরাহ কম থাকায় এর মূল অন ান মােছর

তু লনায় অেপ াকৃত বশী।

পাবদা মােছর কৃি ম

জনেনর জেন িেনু া

ধাপসমূহ অনু সরণ করেত হয়। িনে

ধাপসমূেহর বণনা দয়া হেলাঃ



শীত মৗসু েম
রাগমু

পাবদা মাছ সং হ করেত হেব।

ড মােছর মজু দ পু কুর পিরিমত চুন, সার ও গাবর িদেয়




াকৃিতক জলাশয় যমন নদী, িবল, হাওড় থেক সু -সবল ও
ত করেত হয় ।

মাছ মজুেদর আেগ অবশ ই ১.৫-২.০ িপিপএম পটািসয়াম পারমা ােনট বা
লবণ জেল ধৗত কের মজুদ করেত হেব।



পিরপ

ড মাছ তরী করেত হেল শতাংেশ ৫০-৮০

াম ওজেনর ৮০-

১০০ িট মাছ মজু দ করা যায়।


স

ুরক খাদ িহসােব চােলর কু ঁড়া (২০%), সিরষার খল (১৫%), িফশ িমল

(৩০%), িমট ও

বান িমল (১০%), সয়ািবন

িভটািমন ও খিনজ লবন (১%) এর িম ণ

ড়া (২০%), আটা (৪%),

িতিদন মজুদকৃত মােছর দিহক

ওজেনর ৭-৮% সরবরাহ করেত হেব।



ড মােছর পু কুের

িত স ােহ পািন সরবরােহর ব ব া করেত হেব।

এ প িতেত ৪-৫ মাস পালেনর পর মাছ

জনন ম হেয় থােক।

জনন মৗসু েম িনু িলিখত বিশে র কারেণ সহেজই
যায়ঃ

ী ও পু ষ মাছ সনা

করা



পিরপ

পু ষ পাবদা মােছর পে ারাল

অপরপে


ী মােছর পে ারাল

তা ছাড়া

জনন মৗসু েম

াইেনর িভতেরর িদেক খাঁজ থােক না।

ী মােছর পট িডেম ভিত থােক িবধায় ফালা

দখা যায় আর পু ষ মােছর পট চ


পু ষ মাছ সাধারণত



কৃি ম
ট াে



া থােক।

ী মােছর তু লনায় আকাের ছাট হয়।

পাবদা মাছ ম হেত জু লাই মাস পয
মােছর কৃ ি ম

াইেনর িভতেরর িদেক খাজ থােক,

জনন কের থােক। িন বিণত প িতেত এ

জনন করা হয়।
জনেনর জন পিরপ

ী ও পু ষ মাছ পু কুর থেক ধের হ াচারীর

৬-৭ ঘ া রাখা হেয় থােক।

ী ও পু ষ উভয় মাছেক

িট কের িপটু ইটারী

বেণর ইনেজকশন

পৃ পাখনার নীেচর মাংেশ দয়া হয়।


১ম ইনেজকশন মা াঃ পু ষ মাছ-৬ িমিল াম িপিজ/েকিজ ও

ী মাছ-৩

িমিল াম িপিজ/েকিজ।


২য় ইনেজকশন মা াঃ ১ম ইনেজকশন দয়ার ৬ ঘ া পর
ও

ী মাছেক যথা েম ৭-৮ ও ১৪-১৮ িমিল াম িপিজ

িত কিজ পু ষ
বেণর ইনেজকশন

িদেত হয়।




অতপর ১:১ অনু পােত পু ষ ও

ী মাছেক হাপােত

রেখ কৃি ম ঝণার

মাধ েম পািন

বােহর ব ব া করেত হেব। ২য় ইনেজকশন দয়ার ৮-৯ ঘ া

পর

জনন ি য়ার মাধ েম মাছ িডম িদেয় থােক।

িডম

াকৃিতক

দয়ার পর

ড মাছ েলােক হাপা

থেক সিরেয়

ফলেত হয়।

সাধারনতঃ ১৮-২০ ঘ া পর িডম ফু েট রণু পানা বর হয় ।


িডম

থেক রণু

পানা

বর হওয়ার পর হাপােত ২-৩ িদন রাখেত হয়।

পরবতীেত রণু েলােক ২-৩ িদন হাঁস/মুরগীর িস
বার খাবার িহসােব িদেত হেব।

িডেমর কুসুম িদেন ৪



নাসারী পু কুেরর আয়তন ১০-২০ শতাংশ এবং গভীরতা ০.৮০-১.০ িমটার
হেল ভাল হয় ।
িতর সময় পু কুর ভাল ভােব



১.০ কিজ হাের চুন

িকেয় িনেত হয়। অতপর:

েয়াগ করেত হেব।



চুন

েয়ােগর ৩ িদন পর, পু কুর ৩-৪ ফু ট িব



চুন

েয়ােগর ৩ িদন পর

কিজ গাবর সার


গাবর

িত শতাংেশ

পািন িদেয় পূ ণ করেত হয়।

াকৃিতক খাবার জ ােনার জন শতাংেশ ১৫-২০

েয়াগ করেত হেব।

দয়ার ৫-৬ িদন পর শতাংেশ ১.০-১.৫

সি িমটার আকােরর

৩,০০০-৪,০০০িট পাবদার রণু পানা ছাড়া যায়।


রণু পানা ছাড়ার পর ১ম ১০ িদন

িতিদন মজু দকৃত রণু পানার মাট

ওজেনর শতকরা ১০০ ভাগ নাসারী িফড (৩৫%

ািটন সমৃ ) পািনেত

েল খাদ িহসােব সরবরাহ করেত হেব।


২য় ১০ িদন ৩৫%

ািটন সমৃ

শতকরা ৮০ ভাগ পািনেত


নাসারী খাদ

পানার

মাট ওজেনর

েল খাদ িহসােব সরবরাহ করেত হেব।

৩য় ও ৪থ ১০ িদন এই খােদ র পিরমান যথাμ ম পানার মাট ওজেনর
শতকরা ৬০ ও ৪০ সরবরাহ করেত হয়।



সার িহসােব স ােহ শতাংশ
ও ১০০



িত ৫ কিজ গাবর এবং ১০০

াম ইউিরয়া

াম িটএসিপ িদেল ভাল ফল পাওয়া যায় ।

৩০-৪০িদন পর লালেনর পর পানার ওজন যখন ২.০-২.৫

াম হয় তখন

তা চােষর পুকুের ছাড়েত হেব।

কৃি ম

জনেনর জন

সং হ করা

াকৃিতক জলাশয় (নদী, হাওড়, িবল) হেত

যেত পাের। এ মােছর

জনন কাল

ম হেত আগ

লশা মাছ
মাস পয ।

জনন মৗসু েমর পূেব
করা হয়। িনে


লশা মাছ সং হ কের পিরচযার মাধ েম

“ড

মাছ তরী

ড সং হ ও পিরচযা িবষেয় বণনা করা হেলাঃ

জনন পু কুেরর আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ এবং গভীরতা ৪-৫ ফু ট হেত
হেব।



চুন ও সার

েয়ােগ পু কুর

িতর পর

লশা মাছ এককভােব মজু দ করেত

হয়।


জনন মৗসু েমর ৩-৪ মাস পূেব অথাৎ জানু য়ারী/েফ য়ারী মােস ৪০-৫০
াম ওজেনর

লশা মাছ সং হ কের শতাংেশ ৬০ -৭০ িট পু কুের মজুদ

করেত হেব।


স

ূরক খাবার িহেসেব সুষম খাদ

তরীর লে

চােলর কুঁড়া (৪০%),

সিরষার খল (২০%), িফশিমল (২৫%), িমট ও বান িমল (১০%), আটা
(৪%), িভটািমন ও খিনজ লবন (১%) এর িম ণ

িতিদন মােছর

দহ

াকৃিতক খাবার উৎপাদেনর জন শতাংেশ ৪ কিজ গাবর এবং ১০০

াম

ওজেনর ৭-৮% ব বহাের ভাল


ইউিরয়া ও ৫০

ড তরী হয়।

াম িটএসিপ পযায় েম ১ স াহ পর পর পুকুের ব বহার

করেত হেব ।

লশা মােছর কৃি ম


কৃি ম

জনন িন বিণত প িতেত করা হেয় থােকঃ

জনেনর ৫-৬ ঘ া পূেব

ড পু কুর থেক

জনন ম

লশা মাছ

ধের হ াচারীেত রাখা হয়।


ী ও পু ষ উভয় মাছেক একিট কের িপটু ইটারী

বেনর ইনেজকশন পৃ

পাখনার নীেচ দয়া হয়।


িপটু ইটারী

বেণর মা াঃ পু ষ ও

িমিল াম িপিজ/েকিজ শািররীক ওজেন


ী মাছেক যথা েম ৪-৫ ও ৮-১২
েয়াগ করা হয়।

ইনেজকশন দয়ার পর ১:১ অনু পােত পু ষ ও
কৃি ম ঝণার মাধ েম পািন

ী মাছেক হাপােত রেখ

বােহর ব ব া করেত হয়।



হাপায় পু ষ ও

ী মাছ ছাড়ার ৭-৮ ঘ া পেরই মাছ

িদেয় থােক। এই িনিষ

াকৃিতকভােব িডম

িডম থেক ২০-২২ ঘ া পর রণু পানা ফু েট বর

হেব।




অতপর

রণু পানা হাপােতই ২-৩ িদন রাখেত হয়। িড িল িনঃেশািষত

হওয়ার পর ১.০ল

রণু পানার জন

িতবার ১িট স

কুসু ম খাবার িহসােব

িতিদন ৪ বার সরবরাহ করেত হয়।

িডেমর অেধক

নাসারী পু কুেরর আয়তন ১০-২০ শতাংশ এবং গভীরতা ০.৮০-১.০ িমটার
হেল ভাল হয়।



পু কুর

িতর সমেয় মােছর

াকৃিতক

খাদ জ ােনার জন শতাংেশ ২০ কিজ
হাের গাবর সার িদেত হেব ।


নাসারী পু কুের ৪-৫ িদন বয়েসর
পানা

শতাংেশ

৮,০০০-১০,০০০

রণু
িট

মজু দ করা।


এ সময় নাসারী পু কুরেক ১.০ িমটার উচু
জাল িদেয় িঘের িদেত হেব। ফেল
েবশ কের পানার



িত শতাংেশ

িতকর রা ু েস ব াঙ বা সাপ পু কুের

িতসাধন করেত পাের না।

ম ৩ িদন ২িট কের িডেমর কুসু ম পািনেত িম ণ কের

সকাল, পু র ও িবেকেল িছিটেয় িদেত হেব।


৪-৭ িদন: সকােল ও িবেকেল ৫০

াম হাের আটার

বণ

িত শতাংেশ

সরবরাহ করেত হয়।


৮-১৫ িদন: সকাল, পু র ও িবেকেল ১০০
ািটন সমৃ

নাসারী খাদ িদেত হেব।

াম হাের

িত শতাংেশ ৪০%



১৬-৩০ িদন: সকাল, পু র ও িবেকেল ১২৫
ািটন সমৃ



াম হাের

িত শতাংেশ ৪০%

নাসারী খাদ িদেত হেব।

রণুেপানা ছাড়ার ৩০ িদন পর চারা পানায় পিরণত হয়, যা চােষর পু কুের
মজু েদর জন উপেযাগী।

িবপ

জািতর পাবদা ও

লশা মাছ একক বা

ইজাতীয় মােছর সােথ িম চাষ

করা যায়। িনে এই মােছর চাষ প িতর বণনা করা হেলাঃ



সাধারনত: ১৫-২৫ শতাংেশর য কান পু কুের যখােন পািনর গভীরতা ১১.৫ িমটার থােক এমন পু কুর এই মােছর একক চােষর জন উপেযাগী।



পু কুেরর পাড় মরামত ও জলজ আগাছা পির ার কের িনেত হেব এবং
শতাংেশ ১ কিজ হাের চুন



চুন

েয়াগ আবশ ক ।

েয়ােগর ২-৩ িদন পর শতাংেশ ৬ কিজ হাের গাবর সার

েয়াগ

করেত হেব ।


গাবর সার

েয়ােগর ৪-৫ িদন পর

াম িটএসিপ পািনেত



সার

িত শতাংেশ ৫০

াম ইউিরয়া ও ১০০

িলেয় িছিটেয় িদেত হয়।

েয়ােগর ৩-৪ িদন পর ৩-৪

াম ওজেনর পানা শতাংেশ ২৫০িট হাের

মজু দ করা যেত পাের।


পু কুের পানা ছাড়ার পূ েব পািনর তাপমা া ও অন ান
কের তারতম না হয় স জন
ছাড়েত হেব।

নাবলী যােত হঠাৎ

পানােক ধীের ধীের খাপ খাইেয় পু কুের



পানা মজু দ করার পর িদন থেক মােছর দহ ওজেনর শতকরা ৬-২০ ভাগ
হাের স

ুরক খাদ িহসােব চােলর কঁড়া (২০%), িফশিমল (৩০%), সিরষার

খল (১৫%), িমট ও বান িমল (১০%), সয়ািবন পাউডার (২০%), আটা
(৪%), িভটািমন ও খিনজ লবন (১%) এর িম ণ সরবরাহ করেত হেব।
 স


ুরক খাদ ২-৩ িট ডু ব

স

েত কের দিনক ২ বার সরবরাহ করেত হয় ।

ুরক খােদ র পাশাপািশ পু কুের

অ র

াকৃিতক খাবার উৎপাদেনর জন স াহ

িত শতাংশ পু কুের ৪ কিজ হাের গাবর

িলেয় িছিটেয় িদেত হেব।

পানা মজু দে ার িন িলিখত িবষয় েলা পযেব ণ করেত হয়ঃ


েত খাদ

দয়ার পূেব পূ ববতী িদেনর সরবরাহকৃত খাদ

ব বহার হেয়েছ িকনা তা পরী া কের

দখেত হেব।

স

ূণভােব

য পিরমান খাদ

অব ব ত থাকেব তার সমপিরমান খাদ কম সরবরাহ করেত হেব ।


িত ১৫ িদন অ র জাল টেন মােছর দিহক বৃ ি

পযেব ণ কের খােদ র

পিরমান বাড়ােত হেব।


রৗ

ল িদেন জব সার গাবর সম

পু কুের িছিটেয়



স ােহ একবার পু কুের হররা টানেত হেব ।



পু কুের পািন কেম গেল বািহর হেত িব



পািনর

েয়াগ করেত হেব।

পািন সরবরাহ করেত হেব ।

তা ২০ সঃিমঃ এর মেধ সীিমত থাকেল সার

েয়াগ ব

রাখেত

হেব ।

এই চাষ প িতেত ৬ মােস
আহরণ কােল পু কুেরর সম
িনিবড় প িতেত

লশা মাছ ৫০-৬০
পািন

াম ওজেনর হেয় থােক। মাছ

িকেয় মাছ ধরার ব ব া করেত হেব। আধা-

লশা মাছ চাষ কের ৬-৭ মােস হ ের ২,২০০ থেক ২,৫০০

কিজ মাছ উৎপাদন করা যায় ।

একক চাষ প িতেত
ায় ১.৫০-১.৮০ ল

লশা মাছ চােষ ৬ মােস হ ের ২.২০ ল

টাকা ব য় কের

টাকা মুনাফা অজন করা স ব।

অথৈনিতক িবেবচনায়

ই জাতীয় মােছর সােথ পাবদা ও

লশা মােছর িম

করা লাভজনক। ফেল সহঅব ােনর মাধ েম একই পু কুর থেক িবপনড়ব
পাবদা,

লশাসহ

ই জাতীয় মােছর উৎপাদন পাওয়া স ব। িনুে

চাষ

জািতর

চাষ প িতর

ধাপসমুহ িবধৃ ত করা হেলাঃ



িম

চােষর জন ৪০-৬০ শতাংশ আয়তেনর পু কুেরর িনবাচন করেত হেব,

যখােন বছের কমপে


৮-৯ মাস ৪-৬ ফু ট পািন থােক।

পু কুর থেক রা ু েস ও অবাি ত মাছ

র করার জন িমিহ ফাঁেসর জাল

বার বার টেন এেদর সরােত হেব ।


রা ু েস ও অবাি ত মাছ

র করার পর শতাংেশ ১ কিজ চুন, ৩-৪ িদন পর

৬-৮ কিজ পঁচােগাবর, ৫০

াম ইউিরয়া ও ১০০

াম িটএসিপ পািনেত

িলেয় িছিটেয় িদেত হয় ।


সার

েয়ােগর ৩-৫ িদন পর পু কুেরর পািন সবু জাভ হেল পানা মজু দ করেত

হেব ।

িত শতাংেশ ৫-৭ স.িম. আকােরর ৫০ িট পাবদা, ৮০ িট
িম. আকােরর ৮িট কাতলা, ১২ িট
পানা মজু দ করেত হেব।

লশা এবং ১০-১২ স.

ই, ১০ িট মৃ েগল ও ২ িট

াস কাপ এর সু



পানা ছাড়ার পেরর িদন থেক চােলর কুঁড়া (৪০%), গেমর ভূিষ (২৫%),
সিরষার খল (২০%) ও িফশিমল (১৫%) মােছর দহ ওজেনর শতকরা ৩৮ ভাগ হাের দয়া যেত পাের।



পানা মজু েদর পর ১৫ িদন অ র শতাংশ

িত ৫০

াম িটএসিপ এবং ৪ কিজ গাবর পযায় েম

অেপ াকৃত ভাল উৎপাদন পাওয়ার লে

াম ইউিরয়া ও ১০০

েয়াগ করেত হেব।

িন বিণত িবষয় সমুেহর

িত সজাগ

দৃি রাখেত হেবঃ


িনয়িমতভােব

খাদ

সরবরাহ

করেত হেব ।
িত



স ােহ

একবার

হররা

টানেত হেব ।


পু কুেরর পািন কেম গেল বািহর
হেত পািন সরবরাহ করেত হেব
।



পািনর

তা ২০

স.িম. এর

মেধ সীিমত থাকেল সার



পাবদা ও

েয়াগ ব

রাখেত হেব ।

লশা মাছ যথা েম ৪০-৫০ ও ৬০-৮০

াম ওজেনর হেল

িবμ য়র জন আহরণ করা যেত পাের ।



পানা মজু েদর ৮-৯ মাস পর সম
লশা মাছ ধরার জেন

মাছ আহরণ করার ব ব া িনেত হেব।

েম ঝাঁিক জাল এবং পের পু কুর

িকেয় ধরা যেত

পাের।


উেলিখত চাষ প িতেত হ ের পাবদা ২৫০-৩২৫ কিজ, লশা ৮০০-৯০০
কিজ এবং

ই জাতীয় মাছ ৪,৫০০-৫,০০০ কিজ উৎপাদন পাওয়া যায় ।

পাবদা ও

লশা মােছর সােথ

িবিনেয়াগ কের ২.৫০ ল

ইজাতীয় মাছ চােষেহ র

ায় ২.০ ল

টাকা

টাকা মু নাফা অজন করা যায়।

পানা উৎপাদন ও চাষ ব ব াপনায় িনু বিণত সমস া সমুহ পিরলি ত হয়ঃ


উপযু

ব ব াপনা না করেল

ড মােছর

জনন পিরপ তা সিঠকভােব হয়

না।


হ াচারীেত রণু পানা যথােপাযু

পিরচযা না করেল পানার মৃ তু র হার

বশী হেয় থােক।


পািনর ভৗত রাসয়িনক
বৃ ি



না ণ মাছ চােষর উপেযাগী না থাকেল মােছর

আশানু প হয়না।

হ াচারীেত রণু পানা বা পু কুের মাছ রাগা া



জনন মৗসু েম

ড পাবদা ও



ড পাবদা ও

লশা মাছেক আিমষ সমৃ

হেত পাের।

লশা মােছর িনিবড় পিরচযা করেত হেব।
(৩৫-৪০%) স

ুরক খাদ

সরবরাহ করেত হেব।


িনয়িমত পািনর

না ন পযেব ন করেত হেব।



১৫ িদন অ র জাল টেন মােছর

া

ও

জনন পিরপ তা পযেব ন করা

েয়াজন।


পানা উৎপাদেন ব ব ত

ব ািদ িনয়িমত জীবাণুমু

করা আবশ ক।

