
দেশী সরপ ুঁটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন দ ানা উৎ ােন ও চাষ ব্যবস্থা না 

 

 

মানুছষর আত্রমছষর প্রধান উৎস মাে হওয়া সছেও মাে তথা জলজ  ত্ররছবশ আজ ত্রবত্রিন্ন কারছন সংকটা ন্ন। ত্রবত্রিন্ন সমীক্ষা 

হছত জানা যায় দয, স্বাদু াত্রনর শতকরা ২০ িাগ প্রজাত্রত আজ নান কারছে ত্রবলুপ্ত, ত্রব ন্ন বা সংকটা ন্ন। ফলশ্রুত্রতছত, মাছের 

জীবববত্রচিয ত্রবছশষত ত্রমঠা াত্রনর জলাশয়সমূহ হছত মাছের প্রজাত্রতর ত্রেন ত্রেন কছম যাছে। তাোড়া প্রাকৃত্রতক ও মনুষ্যসৃষ্ট 

ত্রবত্রিন্ন কারছে মাছের প্রজননছক্ষি ও বাসস্থান প্রত্রতত্রনয়ত ত্রবনষ্ট হছে। সম্প্রত্রত আইইউত্রসএন বাংলাছেশ ৬৪ প্রজাত্রতর 

ত্রমঠা াত্রনর মাে সংকটা ন্ন/ত্রব ন্ন ত্রহছসছব ত্রবত্রিত কছরছে। এছের মছে মহাছশাল, গত্রনয়া, দেশী সরপ ুঁটি, বাটা, কাত্রলবাউস, 

দশাল,কক, িাগনা, গুত্রজ আইড়,  াবো, গুলশা,বাইম, ত্রচতল,ফত্রল এবং কুত্রচয়া উছেখছযাগ্য। বাংলাছেশ মৎস্য গছবষো 

ইনত্রিটিউট ত্রবলুপ্তপ্রায় মাে সংরক্ষছের ত্রনত্রমত্ত এসব মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ প্রযুত্রি উদ্ভাবছন ধারাবাত্রহকিাছব কাজ 

কছর আসছে। এর ধারাবাত্রহকতায় ইছতামছে ইনত্রিটিউট ত্রব ন্ন দেশী সরপ ুঁটি মাছের প্রজনন এবং দ ানা উৎ ােন দকৌশল 

উদ্ভাবন কছরছে।  

 

কৃত্রিম প্রজনন দকৌশলঃ 

 ত্রর ক্কতাঃ দেশী জাছতর সরপ ুঁটি মাে প্রথম বেছরই  ত্রর ক্কতা লাি কছর ও বেছর একবার প্রজনন কছর থাছক। এ মাছের 

প্রজননকাল দম মাস দথছক জুলাই মাস  য যন্ত হছয় থাছক।  

 

ত্রিম ধারেক্ষমতা ও ত্রিছমর ধরেঃ  ত্রর ক্ক ত্রিম হালকা সবুজ দথছক তামাছট বছে যর হয়। ত্রনত্রষি ত্রিম আঠাছলা হয় এবং 

ত্রনমত্রিত তৃে ও আগাো ইতযাত্রেছত দলছগ থাছক। সরপ ুঁটি মাছের ত্রলঙ্গ অনু াত ১:১ বা এর কাোকাত্রে হয়।  

 

ব্রুি মাে সংগ্রহ ও লালনঃ 

 দেশী সরপ ুঁটি মাছের ব্রুি মােছক লালছনর জন্য ২০-৩০ শতাংছশর পকুর সবছচছয় উ ছযাগী 

 মাে মজুছের পূছব য পকুর িাছলািাছব প্রস্তুত করছত হছব 

 দ ানা উৎ ােছনর জন্য প্রজনন ঋতুর ৪-৫ মাস আছগ দথছকই প্রাকৃত্রতক উৎস হছত ১০০-২০০ গ্রাম ওজছনর ব্রুি 

মাে সংগ্রহ কছর পকুছর মজুে করা দযছত  াছর 

 ব্রুি পকুছর প্রত্রত শতাংছশ ১৫-২০ দকত্রজ মাে মজুে করা দযছত  াছর 

 খাবার ত্রহছসছব এ সমছয় চাউছলর কুুঁড়া, গছমর ভূত্রষ, সত্ররষার কখল, ত্রফশত্রমল ও ত্রিটাত্রমন ত্রপ্রত্রমছের ত্রমশ্রে অথবা 

বাজাছর প্রাপ্ত ২৮-৩০% দপ্রাটিন সমৃদ্ধ িাসমান ত্র ছলট খাদ্য মাছের দেহ ওজছনর ৩-৫% হাছর ত্রেছত হছব। তাোড়া 

পকুছরর প্রাকৃত্রতক উৎ ােনশীলতা বৃত্রদ্ধর জন্য প্রত্রত সপ্তাছহ প্রত্রত শতাংছশ ১০০ গ্রাম ইউত্ররয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসত্র  

সার প্রছয়াগ করা দযছত  াছর 



 পকুছর ত্রনয়ত্রমতিাছব জাল দটছন মাছের স্বাস্থয  রীক্ষা করছত হছব 

 ব্রুি পকুছর ত্রনয়ত্রমত  াত্রন সরবরাছহর ব্যবস্থা থাকছল িছলা হয় 

 

দ ানা উৎ ােন 

  দ ানা উৎ ােছনর জন্য সরপ ুঁটি মাছের স্ত্রী ও পরুষ উিয়ছক একটি কছর ত্র টুইটাত্রর দ্রবছের (ত্র ত্রজ) ইনছজকশন 

দেয়া হয় 

 সরপ ুঁটি মাছের প্রজনছনর জন্য ইনছজকশন দেয়ার ৬-৭ ঘন্টা পূছব য ব্রুি মাে ধছর হযাচাত্ররছত ট্াংছক রাখছত হছব 

 প ুঁটি মাছের লাত্রফছয়  ছড় যাওয়ার সম্ভবনা অছনক দবত্রশ ত্রবধায় মাে রত্রক্ষত ট্াংক অবশ্যই জাল ত্রেছয় িাছলািাছব 

দেছক রাখছত হয় 

 এ সময়  াত্রনছত  য যাপ্ত অত্রেছজন ত্রনত্রিত করার জন্য হা ায় অথবা ট্াংছক অনবরত  াত্রনর প্রবাহ থাকছল িাছলা 

হয়। ত্রনছে হরছমান প্রছয়াছগর মািা দেয়া 

 

মাছের ত্রলঙ্গ হরছমান প্রছয়াগ মািা 

(ত্রমগ্রা./দকত্রজ) 

মন্তব্য 

স্ত্রী ৪.০-৫.০ এ মাছের দক্ষছি একটি মাি হরছমান 

ইনছজকশন ত্রেছত হয় পরুষ ২.০ 

 

 ইনছজকশন দেয়ার  র পরুষ ও স্ত্রী মােছক ১:১ অনু াছত ত্রসছমছন্টি ট্াংছক গ্লাস নাইলন হা ায় দরছখ  াত্রনর কৃত্রিম 

ঝে যা প্রবাহ ত্রেছত হছব 

 স্ত্রী পরুষ উিয় মােছক দ ছটারাল  াখনার নীছচর মাংছস ইনছজকশন দেয় হয় 

 সাথারেত ৬-৭ ঘন্টা  র স্ত্রী মাে প্রাকৃত্রতক প্রজনছনর মােছম ত্রিম ত্রেছয় থাছক 

 ত্রিম োড়ার  র যত দ্রুত সম্ভব ব্রুি মােগুছলাছক সতকযতার সছঙ্গ হা া দথছক সত্ররছয় দফলছত হছব 

 ব্রুি মােগুছলাছক ১ ত্র ত্র এম মািায়  টাত্রশয়াম  ারম্যাঙ্গাছনট দ্রবছে দগাসল কত্ররছয় পকুছর দেছড় দেয় হয় 

 সাধারেত ১৮-২০ ঘন্টা  র ত্রিম ফুছট দরণু দ ানা দবর হয় 

 ত্রিম দথছক দরণু দবর হওয়ার  র হা াছতই ২-৩ ত্রেন রাখছত হয় 

 সাধারেত ৬০-৭২ ঘন্টার মছে দরণু দ ানার ত্রিম্বথত্রল ত্রনঃছশত্রষত হয় 

 ত্রিম্বথত্রল ত্রনঃছশষ হওয়ার ২-৩ ঘন্টা পূব য দথছকই খাবার ত্রহছসছব এছেরছক মুরত্রগর ত্রিম পূে য ত্রসদ্ধ কছর তার কুসুম 

১-২ ত্রেন খাওয়াছত হছব 

 এক বা দুই ত্রেন  র উি দরণু দ ানা নাস যারী পকুছর লালছনর জন্য উ যুি হয়  



 

নাস যাত্রর ব্যবস্থা না 

 

দেশী সরপ ুঁটি মাছের দ ানার নাস যাত্ররছত ত্রনছোি  দ্ধত্রত অনুসরে করা হয়ঃ 

 দেশী সরপ ুঁটি মাছের নাস যাত্রর পকুছরর আয়তন ১০-৩০ শতাংশ এবং গিীরতা ০.৮০-১.০ ত্রমটার হছল িাছলা হয় 

 প্রস্তুত্রতর সময় পকুর িাছলািাছব ৫-৭ ত্রেন শুত্রকছয় ত্রনছত হয় 

 পকুছরর তলছেশ মই ত্রেছয় সমতল করছত হছব 

 অতঃ র প্রত্রত শতাংছশ ১.০ দকত্রজ হাছর চুন প্রছয়াগ করছত হছব 

 চুন প্রছয়াছগর ৩ ত্রেন  র প্রাকৃত্রতক খাবার জন্মাছনার জন্য শতাংছশ ১০০ গ্রাম ইউত্ররয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসত্র  সার 

প্রছয়াগ করছত হছব 

 সার দেয়ার ৩ ত্রেন  র ১ দকত্রজ ময়ো  াত্রনছত গুছল প্রত্রত শতাংছশ ত্রেছত হছব 

 খাবার দেয়ার  র রই পকুছর হাঁস দ াকা জন্মায় 

 হাঁস দ াকা ত্রনধছনর জন্য প্রত্রত শতাংছশ ১০ ত্রমল. সুত্রমত্রথয়ন দরণু োড়ার ২৪ ঘন্টা পূছব য প্রছয়াগ করছত হছব 

 দরণু োড়ার পূছব য পকুছরর  াত্রনছত ত্রবষািতা রছয়ছে ত্রকনা তা  রীক্ষা কছর দেখছত হছব 

 প্রস্তুতকৃত পকুছর প্রত্রত শতাংছশ ৫০-৬০ গ্রাম দরণু দ ানা োড়া যায় 

 দরণু মজুছের  র  ত্রনেবত্রে যত সারত্রে অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করছত হছব 

সারত্রে ১. নাস যাত্রর পকুছর খাদ্য সরবরাছহর তাত্রলকা 

 

সময়কাল খাদ্য প্রছয়াছগর সময় 

১-৩ ত্রেন ১ দকত্রজ দরণুর জন্য ১ দকত্রজ ময়ো ও ৮-১০ টি 

ত্রসদ্ধ ত্রিছমর কুসুম একছি ত্রমত্রশছয় প্রছয়াগ করছত 

হছব 

ত্রতন বার 

৪-৭ ত্রেন ১ দকত্রজ দরণুর জন্য ১ দকত্রজ সত্ররষার কখল এর 

দ্রবে ত্রেছত হছব 

ত্রেন ০২ বার 

৮-১০ ত্রেন ১ দকত্রজ দরণুর জন্য ১ দকত্রজ সত্ররষার কখল এর 

দ্রবে ত্রেছত হছব 

ত্রেন ০২ বার 

১১-১০ ত্রেন ১ দকত্রজ দরণুর জন্য ১.৫ দকত্রজ নাব যাত্রর খাবার 

ত্রেছত হছব 

ত্রেন ০২ বার 

১৬-২০ ত্রেন ১ দকত্রজ দরণুর জন্য ২.০ দকত্রজ নাস যারী খাবার 

ত্রেছত হছব 

ত্রেন ০২ বার 

এিাছব নাস যাত্রর করছল প্রত্রত দকত্রজ দরণু হছত ২.০-২.৫ লক্ষ দ ানা উৎ ােন করা সম্ভব 

 

দেশী সরপ ুঁটি মাছের চাষ 

 



পটি মাে একক ত্রকংবা রুই জাতীয় মাছের সাছথ ত্রমশ্রচাষ  দ্ধত্রতছত চাষ করা যায়। তছব একক চাছষর দথছক ত্রমশ্র চাষ অত্রধক 

লািজনক। 

 

পকুর প্রস্তুত্রত 

 সরপ ুঁটি মাছের একক চাছষর জন্য ১০-২০ শতাংশ মাছ র এবং রুইজাতীয় মাছের সাছথ ত্রমশ্র চাছষর জন্য ৫০-৬০ 

শতাংছশর পকুর ত্রনব যাচন করাই উত্তম 

 পকুছরর গিীরতা ৪-৫  ফুট হছত হয় 

 মাে মজুছের পূছব য পকুছরর  াড় িাছলািাছব দমরামত করছত হছব, আগাো  ত্ররস্কার ও রাক্ষুছস মাে েমন করছত 

হছব 

 এর র শতাংশ প্রত্রত ১ দকত্রজ হাছর চুন প্রছয়াগ করছত হছব 

 চুন প্রছয়াছগর  র শতাংশ প্রত্রত ৫০ গ্রাম ইউত্ররয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসত্র  সার প্রছয়াছগর ৩-৪ ত্রেন  ছর  াত্রনর রং 

হালকা বাোত্রম হছল মাে মজুছের ব্যবস্থা ত্রনছত হছব 

দ ানা মজুে ও ব্যবস্থা না 

 দেশী সরপ ুঁটি মাছের একক ত্রমশ্র চাছষর জন্য ৩-৪ দসত্রম. আকাছরর প ুঁটি মাছের, ৮-১০ দসত্রম. আকাছরর রুই জাতীয় 

মাছের সুস্থ সবল দ ানা মজুে করছত হছব 

 সকাছল বা ত্রবকাছল যখন সূছয যর তা  কম থাছক তখন পকুছর মাে মজুছের কাজ করছত হছব 

 

সারত্রন ২. দেশী সরপ ুঁটি মাছের একক ও  ত্রমশ্র চাষ  দ্ধত্রত 

মাছের প্রজাত্রত  দ্ধত্রত -১  দ্ধত্রত -২ 

প্রত্রত শতছক মজুে সংখ্যা উৎ ােন (দকত্রজ) মজুে সংখ্যা উৎ ােন (দকত্রজ) 

দেশী স্বরপ ুঁটি ৪০০ ২০-২২ ৩০০ ১৫-১৬ 

রুই - - ৮ ৪-৫ 

কাতলা - - ৫ ৩-৪ 

ত্রসিার - - ৩ ২-৩ 

মৃছগল - - ৪ ১-২ 

দমাট ৪০০ ২০-২২ ৩২০ ২৫-৩০ 

 

খাদ্য ব্যবস্থা না 

 দ ানা োড়ার  ছরর ত্রেন দথছক ২৫% দপ্রাটিন সমৃদ্ধ িাসমান ত্র ছলট ত্রেছনর দবলায় ২ বার প্রছয়াগ করছত হছব 

 একক/ত্রমশ্র চাছষর দক্ষছি দ ানা মজুছের  র ১৫ ত্রেন অন্তর শতাংশ প্রত্রত ৫০ গ্রাম ইউত্ররয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসত্র  

প্রছয়াগ করছত হছব 

 খাদ্য প্রছয়াছগর দক্ষছি সপ্তাছহ অন্তর এক ত্রেন খাদ্য প্রছয়াগ বন্ধ রাখছত হছব। অতযন্ত শীত এবং বৃত্রষ্টর ত্রেন খাদ্য 

প্রছয়াগ বন্ধ রাখছত হছব 

ব্যবস্থা না 

অছ ক্ষাকৃত িাল উৎ ােন  াওয়ার লছক্ষয ত্রনেবত্রে যত ত্রবষয়সমূছহর প্রত্রত সজাগ দৃত্রষ্ট রাখছত হছবঃ 



  াত্রনর গুোগুে রক্ষার জন্য প্রত্রত মাছস সঠিক মািায় চুন ও লবন ব্যবহার করা  

 ত্রনয়ত্রমতিাছব খাদ্য সরবরাহ করা 

 প্রত্রত সপ্তাছহ একবার হররা টানছত হছব 

 পকুছরর  াত্রন কছম দগছল বাত্রহর হদত ত্রবশুদ্ধ  াত্রন সরবরাহ করা 

  াত্রনর স্বেতা ২০ দসত্রম. এর মছে সীত্রমত থাকছল সার প্রছয়াগ বন্ধ রাখছত হছব 

 

মাছের আহরে ও উৎ ােন 

 পকুছর ৬-৮ মাস লালছনর  র মাে  আহরছের ব্যবস্থা ত্রনছত হয় 

 প্রথছম পকুছর িাছলািাছব জাল দটছন এবং  রবত্রতযছত পকুর শুত্রকছয় সমস্ত মাে আহরছের ব্যবস্থা করছত হয় 

 দেশী স্বরপটি মাে একক চাষ দথছক একর প্রত্রত ২০০০-২২০০ দকত্রজ এবং ত্রমশ্র চাষ দথছক একর প্রত্রত ২৫০০-৩০০ 

দকত্রজ  য যন্ত উৎ ােন  াওয়া সম্ভব 

 


