পুকুের পা াস মাছ চােষর উ ত কলােকৗশল
পা াস মাছ বতমােন একিট ব াপক চাষকৃত একিট মােছর
নদী ক

,

চাঁদপু ের ১৯৯০ সােল কৃি ম

জনেন সব

পানা উৎপাদন ও পরবতীেত পুকুের চাষ
বসরকারী উেদ ােগ পা াস চাষ
তা দেশর আিমষ

যুি

জািত। ইনি

িটউেটর,

থম থাই বা সূচী পা ােসর

হয়। পরবতীেত মৎস অিধদ রসহ

সারােদেশ ব াপক

সার লাভ কের এবং

াণীজ চািহদা পূরেন উে খেযাগ ভুিমকা রেখ চেলেছ।

পা াস মােছর বিশ


অিধক ঘনে
চেয়

চাষ করা যায় এবং দিহক বৃ ি র হার

বশী হয় বেল এেদর উৎপাদন অেনক

ই জাতীয় মােছর

বশী যা অথৈনিতকভােব

লাভজনক।


িতকূল পিরেবেশ (কম অি েজন, িপএইচ, পািনর

ঘালাে র তারতম

ইত ািদ) পাংগাস মাছ বাঁচেত পাের।


রা ু েস মাছ নয় িবধায়
সবভূক িবধায় স



ই জাতীয় মােছর সােথ িম

চাষ করা যায় এবং

ূরক খাদ িদেয় চাষ করা যায়।

থেক মধ ম লবনা

পািন (২-১০ িপিপিট), ঘর ও খাঁচা এবং অন ান

মৗসু মী জলাশেয় পাংগাস চাষ করা যায়।
পা াস মাছ চাষ
পুকুর

িত

পু কুর

িতর মূল উে শ হেলা পু কুের মােছর সহনীয় বসবাসেযাগ পিরেবশ তরী

করা। ৫০-১০০ শতাংশ আয়তন িবিশ

ও ১-১.২৫ িমটার পািনর গভীরতা স

পু কুর পাংগাস চােষর জন

উ ম। পু কুর

িন িলিখত কেয়কিট ধােপ স

করা যায়ঃ

িতর অত াবশ কীয় কাজ

েলা



আগাছা ও পাড় পির ার - পু কুের ভাসমান, লতােনা, িনমি
জলজ আগাছা কািয়ক



ত ইত ািদ

েমর মাধ েম পির ার করেত হেব।

পাড় ও তলা মরামত - পু কুেরর তলায় অিধক কাদা জমেল বা তলা ভরাট
হেয় থাকেল তলার অিতির

কাদা তু েল ফলেত হেব। পু কুর

কােনার পর

ভা া পাড় ও অসমতল তলা মরামত করেত হেব।


রা ু েস ও আমাছা দূরীকরণ- পু কুের রা ু েস ও আমাছা থাকেল পাংগাস
চােষ সফলতা িবি তহেত পাের। তাই পু কুর

সেচ বা িবষ

রা ু েস ও আগাছা অপসারণ করেত হেব।
সিম. পািনর গভীরতায় ২৫-৩০


চুন

াম

রােটনন

েয়াগ কের

িত শতাংেশ ৩০

েয়াগ করা যেত পাের।

েয়াগ- মািট ও পািনর অব ােভেদ চুন

ঘটেত পার। পািনর িপএইচ ৮.৫ এর নীেচ হেল

েয়ােগর মা ার তারতম
িত শতাংেশ ১ কিজ হাের

পাথুের চুন বা ০.৬০ কিজ হাের কিলচুন ব বহার করেত হেব। চুন
১৫ িদন পর

েয়ােগর

াংকটন উৎপাদেনর জন পু কুের জব ও অৈজব সার ব বহার

করেত হেব। জব সার িহেবেব গাবর, মুরগীর িব া এবং অৈজব সার িহেবেব
ইউিরয়া, িটএসিপ, এমিপ ব বহার করা
সমেয়

যেত পাের। পুকুর

িত শতাংেশ ৫-৭ কিজ গাবর অথবা ১০০-১২০

১০০-১৪০

াম ইউিরয়া িমিশেয় সম

তকালীন

াম িটএসিপ ও

পু কুের িছিটেয় িদেত হেব। ৪-৫ িদন

পর পািনর রং সবুজ বা বাদামী হেলই পু কুের পানা মজু দ করেত হেব।
পানা মজুদকরন ও চাষাবাদ প িত
পা াস সাধারণতঃ এককভােব অথবা িম ভােব চাষ করা যেত পাের। পুকুেরর
নীেচর

েরর খাবার খায় এমন

জািতর মাছ যমন- মৃ েগল, কািলবাউস মজুদ না

করাই উ ম বা সংখ ায় খুবই কম পিরমােণ মজু দ করেত হেব। পু কুের পািনর
গভীরতা ১.৪-২.০ িমটার হেল একক চােষ

িত শতাংেশ ৮-১০ সিম. আকােরর

১০০-১২০ িট পানা মজুদ করা যেত পাের। িম
৫০-৬০িট পা ােসর পানার সােথ ৮-১০িট

চােষর বলায়

িত শতাংেশ

ই, ১২-১৫িট িসলভার কাপ ও ৩০-

৩৫িট মেনােস

তলািপয়া পানা মজু দ করেল ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। পু কুের

পানা ছাড়ার পূেব পািনর তাপমা া ও অন ান
যায় সজন

পানােক ধীের ধীের কমপে

নাবলী যােত হঠাৎ কের বেড় না

৩০ িমিনট খাপ খাইেয় পু কুের ছাড়েত

হেব।
স

ূরক খাদ

েয়াগ ও মা া

পা াস চােষ আশানু প ফলন পেত হেল কবল মা

াকৃিতক খােদ র ওপর

িনভর করা চলেব না। পিরকি তভােব পা াস চাষ করেত হেল মাছেক অবশ ই
চািহদামত সু ষম দানাদার খাদ িদেত হেব। খাদ
হার

ত

ভােব িনভরশীল। পা ােসর খােদ ২৫-৩২%

হেব। িফসিমল বা
র

,

দােনর ওপরই পা ােসর বৃ ি র

টকী মােছর

াণীজ আিমষ থাকেত

ঁড়া, গবািদ প র

হাস-মুরগীর নািড়-ভূিড় ইত ািদর মেধ পযা

পিরমাণ

আিমষ

আেছ।

তাছাড়া

িফসিমেলর

পিরবেত শামু ক, িঝনু ক, গবািদ প র নািড়ভূিড় কু িচঁ
কুিচঁ কের কেট বা গবািদ প র র
াণীজ
খাদ েক
পু কুের

আিমেষর
প

বা ম

অভাব পূ রণ

দয়া হেলও
হেব।

িমি ত

বািনেয় বল কের সরাসির

েয়াগ করা যেত পাের।

িবিভ মৎস খাদ ােপাদােনর পু ি মােনর আনুষাংিগক িবে ষণ
খাদ উপাদান

শতকরা

হার আিমেষর

তরী খােদ আিমেষর

(%)

পিরমাণ

মৎস চুণ

২০

৫৬

১১.২

সিরষার খল

১৫

৩০

৪.৫

গেমর ভূিষ

২০

১৫

৩.০

চাউেলর কুঁড়া

২০

১২

২.৪

িমট এ

১০

৫৫

৫.৫

বান িমল

(%)

পিরমাণ

(%)

সয়ািবন িমল

১৫

মাট

৩০

৪.৫

১০০

পা ােসর পু কুের
ওপর। এে ে

২৯.৩

েয়াগকৃত খােদ র পিরমাণ িনভর কের মােছর দেহর ওজেনর

মােছর গড় ওজনেক িহেসেব এেন

িত ১৫ িদন অ র নমুনায়েনর

মাধ েম পু কুেরর মােছর গড় ওজন বর কের খাবােরর পিরমাণ িনধারণ করেত
হেব। মাট মােছর ওজন বা জীবভেরর ১৮-৩% হাের খাবার িদেত হেব।
দফা সকাল ও িবেকেল িনিদ
পিরমাণেক

সমেয় খাবার িদেত হেব। দিনক খাদ

েয়ােগর

ভােগ ভাগ কের সকােল ৫০% এবং িবেকেল ৫০% িদেত হেব।

দানাদার খাদ িছিটেয় এবং ভজা খাদ বল বািনেয় িদেত হেব। খাদ
আয়তন অনু সাের ৪-৬
হেল

িতিদন

েলা পুকুেরর

ােন দয়া যেত পাের। তাছাড়া পু কুর অত ািধক গভীর

বা খাবারদানী তরী কের তােত খাদ িদেল খােদ র অপচয় কম হয়।

আহরণ ও উৎপাদন
উে িখত প িতেত পা াস চাষ করেল ১ বছের গেড় ১.৫-২.০ কিজ ওজেনর হেয়
থােক। পাশাপািশ মজু দকৃত অন ান মাছও বাজারজাত উপেযাগী হয়। এেত বছের
২৫-৩০ টন/েহ. মাছ উৎপাদন করা স ব।
পাংগাস চােষ সা

িতককােল উ ুত সমস াবলী



মৎস খােদ র পু ি মান াস পাওয়ায় উৎপাদন াস পাওয়া।



খােদ র মূল বৃ ি র কারেণ উৎপাদন খরচ বৃ ি



অিধক ঘনে

মজু দ ও অিতির

মােছ রােগর

া ভাব দখা দওয়া।

চাষ প িতর

িটর কারেণ পাং ােসর



পাওয়া।

খাদ ব বহােরর কারেণ পািন দূিষত হেয়
াদ ও

হণযাগ তা াস পেয় বাজার

মূল কম এবং সামি কভােব পাং াস চাষ অলাভজনক হেয় পড়া।
সমস াবলীর কারণ



সু পািরশকৃত হাের

পানা মজু দ না করা। অিধক ঘনে

৩৫০িট) পানা মজু দ ও অিতমা ায় খাদ


পাং ােসর অিধকাংশ বািণিজ ক খােদ
অেনক কম মা ার িনু মােনর

(শতাংশ ২০০-

েয়াগ।
েয়াজনীয় মা ার (২৫-৩২%) চেয়

ািটনযু

(১৫-২০%) ও

ভজাল খাদ

ব বহােরর কারেণ খােদ র কাযকািরতা াস পাওয়া।


াণীজ খাদ উপাদান যথা িফশিমল এবং গূণগত মান স¤পনড়ব িমট ও
বান িমেলর অভাব ও মূল বৃ ি ।



অিতমা ায় খাদ

েয়ােগর ফেল পািনর

ণা ণ িবন

ও রােগর

া ভাব

দখা দওয়া। অব ব ত খাদ , মােছর জিবক বজ ও তলেদেশ সি ত কাদা
ইত ািদ পঁচেণর ফেল পািনেত অি জেনর ঘাটিত এবং অ ামািনয়া ও
হাইে াজন সালফাইড গ ােসর িবষা তা বৃ ি


অ ঃ জনন

সমস াযু

ও

িনু মােনর

পাওয়া।
পানা

ব বহােরর

কারেণ

উৎপাদনশীলতা াস।
সমস া সমাধােন করনীয়


সু পািরশকৃত ঘনে র চেয় অিধকহাের পানা মজুদ পিরহার করেত হেব।
পাং ােসর একক চােষ ১০-১৫

সিম. আকােরর উনড়বতমােনর

শতাংেশ ১০০-১২০ িট হাের মজুদ করেত হেব।

পানা

পানা মজু েদর সময়

যথাস ব একই আকােরর পানা মজুদ করেল সামি ক উৎপাদন ভাল হেব।


ই জাতীয় মােছর সােথ িম চােষ
িট

িত শতাংশ ৫০-৬০ িট পাং াস, ৮-১০

ই, ১২-১৫িট িসলভার কাপ ও ৩০-৩৫িট মেনােস

তলািপয়া মজু দ

করেল বশ ভাল ফল পাওয়া যােব।


ণগত মানস

খাদ উপাদান ব বহার করেত হব এবং খােদ

ািটেনর

পিরমান ২৫-৩২% বজায় রাখেত হেব। মজুদ কৃত মােছর বয়স ও দিহক
ওজেনর অনু পােত খাদ

েয়াগ করেত হেব। অিতমা ায় খাদ

ব বহার

অবশ ই পিরহার করেত হেব। সরবরাহকৃত খাদ িনয়িমত পযেব ণ করেত
হেব নতু বা অব ব ত খাবার পু কুেরর তলায় জেম িবষা
এবং হঠাৎ কের মােছর মড়ক লাগেত পাের।

গ ােসর সৃি করেব



পািনর

ণা ণ র ার জন

করেত হেব।

িত মােস সিঠক মা ায় চুন/িজওলাইট ব বহার

েয়াজনীয় সমেয় পািন সরবরাহ ও অিতির

পািন িনয় েণর

ব ব া রাখেত হেব।


রাগ

িতরাধ ও িনয় েণর সাধারণ িনয়মাবলী যথা- উ ত চাষ ও খামার

ব ব াপনা প িত যথাযথভাব অনু সরণ করেত হেব।


ি তীয় বার থেক পরবতী

িতবারই পানা মজু েদর পূেব অবশ ই পু কুর

িকেয় পচা কােলা কাদা অপসারণ কের সিঠক মা ায় চুন

য়ােগর মাধ েম

পু কুর শাধন কের িনেত হেব।


খামাের রােগর

া ভাব অথবা অন

কান সমস া দখা িদেল

িবেশষে র পরামশ িনেত হেব।


মােছর

াদ ও বাজার চািহদা বৃ ি র জন

িব ীর

২িদন পূেব িব য়যাগ

পির ার পু কুের
পািনেত

ানা র কের

বাহমান

রেখ বাজারজাত করেত হেব।

ঐ সময় খাদ সরবরাহ ব


মাছ

রাখেত হেব।

পাং ােসর বাজার চািহদা ও মূল বৃ ি র
জন

পণ

ব মু খীকরণ যথা- িফেলট,

ি ক/ াইস (ফািল) ও রা ার উপযাগী
অন ান মৎস পণ বাজারজাত করার পদে প

হণ করেত হেব।

ানীয় মৎস

