
হ্যাচারি থেকে উৎপারিত থ ৌিলা থপাণাি পুেুকি  জুতেিণ
মাছ চাষিদের জন্য একটি ব্যব্হাষরক ষন্দেে ষিকা

আঁতুড় পুকুদর ৩ ষেন্ ব্য়সী ররণু রপাণা মজুত ও ২১ ষেন্ ব্য়সী ধাষন্ রপাণা উৎপােন্

• প্রেক পুেুকিি জল খারল েিকত হ্কে এেং চুন প্রক াগ না েিা পর্যন্ত তলকিকেি  ারি আর্দ্য িাখকত হ্কে।
• পুেুিরি জীোণু ুক্ত ও রেোিী  াছ ও প্রাণীকিি রন ম যল েিাি জনয পাউডাি আোকি েরল চুন েগযর িাি প্ররত ২০০ গ্রা 

হ্াকি (থহ্ক্টি প্ররত ২০০ থেরজ) প্রক াগ েিকত হ্কে এেং এে সপ্তাকহ্ি জনয পুেুকিি তলকিে শুরেক িাখকত হ্কে।
• পুেুকিি তলকিকে থহ্ক্টি প্ররত ১-২ িন হ্াকি জজে সাি থর্ ন গরুি থগােি, েকপাস্ট সাি ইতযারি প্রক াগ েিকত হ্কে।
• পুেুকি জল ভরতযি স  েগযর িাি প্ররত ১০ গ্রা (১০০ থেরজ প্ররত থহ্ক্টি) ইউরি া এেং েগযর িাি প্ররত ২০ গ্রা (২০০

থেরজ প্ররত থহ্ক্টি) হ্াকি রসকেল সুপাি ফসকফি প্রক াগ েিকত হ্কে।
• থ ৌিলা থিণু থপাণা  জুকতি অন্তত ৩-৪ রিন আকগ পুেুকি জল ভরতয েিকল ভাকলা হ্ ।
• ধীকি ধীকি প্রেক ২ ফুি পর্যন্ত জল ভরতয েরুন। থোিওক ল ো অগভীি নলেম কপি জল হ্কল ভাকলা। র্রি ভম গভযস্থ

জকলি উৎস না োকে তকে খাল ো নিীি জল ১০০  াইক্রকনি থ স রু্ক্ত ছাাঁেরন জাকলি  াধযক পুেুকি প্রকেে েিাকত
পাকিন। থসকেকে রেোিী থপাো ােড় ো  াকছি থপানা পুেুকি প্রকেে েিকত োধা পাকে।

• গাাঁজাকনা সরিষাি জখল জকল র রেক প্ররতরিন ১.২৫ গ্রা প্ররত েগয র িাি (১২.৫ থেরজ প্ররত থহ্ক্টি) হ্াকি ছড়াকত হ্কে।
সরিষাি জখল  মলত জজে সাি রহ্কসকে োজ েকি। পুেুকি ছড়াকনাি আকগি রিন িাকত পরি ান  কতা জল রিক সরিষাি
জখল রভরজক িাখা উরচত।

• থ ৌিলাি থিণু থপাণা  জুত েিাি আকগ, আাঁতুড় পুেুি থেকে রেোিী থপাো ােড় থর্ ন হ্াাঁসকপাো ইতযারি এেং তাকিি
লাভযা থেে েক েোি  োরি জাল রিক থিকন রন ম যল েিকত হ্কে।

• পুেুকি জল ভরতয েিাি অন্তত ৩ রিন পকি থ ৌিলাি থিণু থপাণা  জুত েরুন।  জুকতি স  রেকেষ সােধানতা
অেলম্বন েরুন এেং সোকলি রিকে  জুত েরুন র্খন পুেুকিি জকলি তাপ াো ে োকে। থপাণা েহ্নোিী জল
এেং পুেুকিি জকলি তাপ াোি ভািসা য েজা থিকখ রেকেষ সােধানতাি সাকে থ ৌিলাি থিণু থপাণা আাঁতুড় পুেুকি
 জুত েরুন।  জুত ঘনত্ব হ্ল ২০০ থপাণা প্ররত েগযর িাি (২০ লাখ প্ররত থহ্ক্টি)।

• প্ররত এে লে থিণু থপাণাি জনয প্ররতরিন ৩-৪রি  ুিরগ ো হ্াাঁকসি রডক ি জলী র শ্রণ ( াইকক্রাএনেযাপসুকলকিড)
পরিপমিে খািয রহ্কসকে রিকত হ্কে। র শ্রণরিকে রিকন ৪ োি ভাগ েকি থিও া থর্কত পাকি।

• পাাঁচ রিন পকি পরিপমিে খািয রহ্কসকে রডক ি র শ্রণ থিও া েন্ধ েিকত হ্কে রেন্তু সরিষাি জখল রিক থর্কত হ্কে।
পুেুকি প্রােৃরতে খাকিযি  ান উন্নত েিাি জনয সপমিে খািয রহ্সাকে শুখকনা  াকছি গাঁকড়া অেো ৪০% থপ্রারিনরু্ক্ত
োরণরজযে স্টািযাি খািয থিও া থর্কত পাকি।

• পুেুকি উরিিজ্ অনুেণাি (ফাইকিাপ্ল্যাঙ্কিন) ঘনকত্বি (থসরচ রডস্ক  াণ ২৫-৩০ থসরির িাি) উপি রনভযি েকি প্ররত
েগযর িাকি ২ গ্রা (থহ্ক্টি প্ররত ২০ থেরজ) হ্াকি ইউরি া এেং ৪ গ্রা (থহ্ক্টি প্ররত ৪০ থেরজ) হ্াকি রসকেল সুপাি
ফসকফি সাপ্তারহ্ে প্রক াগ েিা উরচত।

• অরতরিক্ত সাি প্রক াগ েিা হ্কল আাঁতুড় পুেুকিি জকলি গণ ান সহ্কজই খািাপ হ্ । র্তেণ না পুেুিরি গভীিত 
রেনু্দকত সকেযাচ্চ ৫ ফুি গভীিতা ভকি র্া ততেণ পর্যন্ত প্ররতরিন ৫-৬ থসরির িাি রেশুদ্ধ জল থর্াগ েিকল ভাকলা
হ্ ।

• ৩ সপ্তাহ্ পি, আাঁতুড় পুেুি থেকে থ ৌিলাি ধারন থপাণা আহ্িণ েরুন এেং ৫-১০ রি প্ররত েগযর িাি হ্াকি (থহ্ক্টি প্ররত
৫০,০০০-১০০,০০০) েৃরদ্ধ (থগ্রা-আউি) পুেুকি  জুত েরুন।

• পিজীরে এেং থিাকগি স সযা এড়াকত ৩ সপ্তাকহ্ি  কধয আাঁতুড় পুেুি থেকে থ ৌিলাি ধারন থপাণা আহ্িণ ও স্থানান্তি
েরুন।

• থ ৌিলা ও োপয জাতী  াকছি র শ্র চাকষি পুেুকি থ ৌিলাি ধারন থপাণাি  জুত ঘনত্ব োপয প্রজারতি অনুপাত ও
পুেুকিি থ াি  জুত সংখযাি ওপি রনভযি েকি। সুতিাং উরিিেনাকভাজী  াকছি পরিেরিত অনুপাত পুেুকিি থ াি
 জুকতি প্রা ৪০% হ্ও া উরচত।

১



কাপে জাতীয় ষমশ্র মাছ চাদির বৃ্ষি পুকুদর ২১ ষেন্ ব্য়সী ধাষন্ রপাণা মজুতকরণ

কাপে জাতীয় ষমশ্র মাছ চাদির বৃ্ষি পুকুদর ৩ ষেন্ ব্য়সী ররণু রপাণা সরাসষর মজুতকরণ

The leaflet is published under the project “Taking nutrition-sensitive carp-SIS polyculture technology to scale” implemented by

WorldFish. This project is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) commissioned by

the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) through the Fund International Agricultural Research (FIA).

• থ ৌিলাি ধারন থপাণা  জুত েিাি আকগ েৃরদ্ধ পুেুিরি থর্ থোনও রেোিী  াছ থর্ ন েই,  াগি, থোল ইতযারিি থেকে  ুক্ত
হ্ও া উরচত।

• েৃরষ উপজাত র্দ্েয থর্ ন সরিষাি জখল ধাকনি তুষ ো েুাঁড়া প্ররতরিন প্রক াগ েিা উরচত।
• পুেুকি উরিিজ্ অনুেণাি (ফাইকিাপ্ল্যাঙ্কিন) ঘনকত্বি (থসরচ রডস্ক  াণ ২৫-৩০ থসরির িাি) উপি রনভযি েকি প্ররত

েগযর িাকি ২ গ্রা (থহ্ক্টি প্ররত ২০ থেরজ) হ্াকি ইউরি া এেং ৪ গ্রা (৪০ থেরজ প্ররত থহ্ক্টি) হ্াকি রসকেল সুপাি ফসকফি
প্ররত সপ্তাকহ্ প্রক াগ েিকত হ্কে।

• রসকেল সুপাি ফসকফি সহ্কজ জকল র্দ্েীভম ত হ্ না ও পুেুকিি তলকিকে চকল র্া । তাই এই সািকে এেরি েযাকগি  কধয
থিকখ পুেুকিি  াঝখাকন জকলি পৃকেি নীকচ ঝুরলক িাখা উরচত।

• ইউরি া অরেলকম্ব র্দ্েীভম ত হ্ তাই এরিকে গাাঁজাকনা সরিষাি জখকলি সাকে র রশ্রত েকি প্রক াগ েিা থর্কত পাকি।
• ৩  াস পি থেেীি ভাগ থ ৌিলা খাও াি ো রেক্রক ি জনয আহ্িণ েিা থর্কত পাকি। থসকেকে এেরি থ ৌিলাি গড় ওজন

৩-৪ গ্রা আো েিা র্া ।
• পুেুকি  াছ ধিাি স  প্রেক ১০-১২ র রলর িাকিি থেড় জাল রিক োপয জাতী  াছকিি এেে েকি পুেুকিি এে থোকণ

জকড়া েিকত হ্কে। তািপি ৫-৬ র রলর িাকিি  োরি জাল রেপিীত রিকে থিকন অরধোংে থ ৌিলা সংগ্রহ্ েিকত হ্কে।
•  াছ ধিাি এেরিন আকগ পুেুকি খািয ো সাি প্রক াগ েিা চলকে না।
• জাকল ধিা না পড়া প্রাপ্তে স্ক থ ৌিলা পুনঃপ্রজনকনি  াধযক পুেুকি েংে েৃরদ্ধ েিকে ও সািা েছি থ ৌিলা উৎপািন

সুরনরিত েিকে।
• থ ৌিলাি ধারন থপাণাি সাকে পুেুকি এেই স ক োপয জাতী  াকছি েড় চািাকপানা (গড় ওজন ৩০০-৪০০ গ্রা )  জুত

েিাি পিা েয থিও া হ্কে। এসে  াছ সহ্কজই োড়কে এেং রতন থেকে চাি  াকসি  কধয রেরক্রি জনয প্রস্তুত হ্কে।
• থ ৌিলা ও োপয জাতী  াকছি র শ্র চাকষি পুেুকি থ ৌিলাি ধারন থপাণাি  জুত ঘনত্ব োপয প্রজারতি অনুপাত ও পুেুকিি

থ াি  জুত সংখযাি ওপি রনভযি েকি। সুতিাং উরিিেনাকভাজী  াকছি পরিেরিত অনুপাত পুেুকিি থ াি  জুকতি প্রা 
৪০% হ্ও া উরচত। তাি  কধয থ ৌিলাি ভাগ ১০% োেকল ভাকলা হ্ ।

• প্রাে- জুত েযেস্থাপনা আাঁতুড় পুেুি জতরিি অনুরূপ। তাি  কধয িক কছ জল খারল েিা, পুেুকিি পাড় পরিষ্কাি েিা, চুন
প্রক াগ, পুেুি শুোকনা, ধীকি ধীকি জল ভরতয েিা, অজজে সাি ও জজে সাি প্রক াগ েিা ইতযারি।

• থ ৌিলাি থিণু থপাণা  জুত েিাি আকগ েৃরদ্ধ পুেুিরি থর্ন থোনও রেোিী  াছ থর্ ন েই,  াগি, থোল ইতযারি এেং
থসইসাকে রেোিী থপাো ােড় ও েড় প্রাণীজ অনুেণা (জুপ্ল্যাঙ্কিন) থর্ ন থোকপপড ইতযারিি থেকে  ুক্ত হ্ ।

• থ ৌিলা থিণু থপাণাকিি েুর্দ্  ুকখি খাকিযি সকেযাত্ত উৎস হ্ল পযািাক রস া এেং থিারিফাি। পুেুকিি পাড় েিােি ো
অগভীি জা গা শুেকনা ঘাস ছরড়ক থিকখ রিকল একিি ভাকলা েৃরদ্ধ ঘকি। ১০ রিন োকি থসই পচনেীল ঘাসগকলা সরিক 
রনকত হ্কে।

• েৃরদ্ধ পুেুকি থ ৌিলাি থিণু থপাণাি  জুত ঘনত্ব হ্ল ৫০ থপাণা প্ররত েগযর িাি (৫ লাখ প্ররত থহ্ক্টি)।
• েৃরদ্ধ পুেুকি থ ৌিলাি থিণু থপাণাি  িণ ে াকত থপাণা  জুকতি ২০ রিন পি োপয জাতী  াছকিি চািাকপানা  জুত েিকল

ভাকলা হ্ ।
• েৃরষ উপজাত র্দ্েয থর্ ন সরিষাি জখল ধাকনি তুষ ো েুাঁড়া প্ররতরিন প্রক াগ েিা উরচত।
• েৃরদ্ধ পুেুকি ইউরি া প্ররত েগযর িাকি ২ গ্রা (থহ্ক্টি প্ররত ২০ থেরজ) এেং রসকেল সুপাি ফসকফি ৪ গ্রা (৪০ থেরজ প্ররত

থহ্ক্টি) সাপ্তরহ্ে প্রক াগ েিকত হ্কে। পুেুকি অনুেণাি ঘনত্ব ো থসরচ রডস্ক  াণ ২৫-৩০ থসরির িাি) েজা িাখকত হ্কে।
• ৩  াস পি থেেীি ভাগ থ ৌিলা খাও াি ো রেক্রক ি জনয আহ্িণ েিা থর্কত পাকি। জাকল ধিা না পড়া প্রাপ্তে স্ক থ ৌিলা

পুনঃপ্রজনকনি  াধযক পুেুকি েংে েৃরদ্ধ েিকে ও সািােছি থ ৌিলা উৎপািন সুরনরিত েিকে।
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