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മീൻകൂട് കൂട്ടാം 

കാട് മത്സ്ൿക്കിഷ഻യഽമഺയ഻ മഽുേറഽകയഺണ് ുകരളം. പട഻ഞ്ഞഺറഽം ക഻ഴക്കഽം ഒരഽുപഺീല 
കിഷ഻ വളരഽേഽ. പട഻ഞ്ഞഺറ് കഺയൽന഻ലങ്ങള഻ലഺണ് കിഷ഻ീയങ്ക഻ൽ ക഻ഴക്കൻ 
പുേശങ്ങള഻ൽ ഉുപക്ഷ഻ക്കീെട്ട പഺറമടകള഻ലഽം കഽളങ്ങള഻ലഽമഺണ്. ഈ കിഷ഻ര഼ത഻ 
ുകരളത്ത഻ൽ പചഽരപചഺരം ുനട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺീെേ്  സമഽേ മത്സ്ൿഗുവഷെ 
സ്ഥഺപന ഡയറക്ടർ ുഡഺ. എ. ുഗഺപഺലകിഷ്െൻ പറഞ്ഞഽ. നലല മത്സ്ൿം കഴ഻ക്കഺൻ 
ആളുകൾ തഺല്പരൿീെടഽേത഻നഺൽ അനഽേ഻നം കിഷ഻ വൿഺപ഻ക്കഽകയഺീെേ് കിഷ഻ 
വ഻ജ്ഞഺന ുകരം ുമധഺവ഻ ുഡഺ. ഷ഻ുനഺജ് സഽരഹ്മെൿൻ, ഈ രംഗീത്ത വ഻േഗ്ദ്ധൻ 
ുഡഺ. പ഻.എ. വ഻കഺസ് എേ഻വർ പറയഽേഽ. 



 

 

എന്തിന്കൂട്മത്സ്ൿക്കൃഷി?  

പഽത഻യ മ഼ൻപ഻ട഻ത്ത ര഼ത഻കളുീട വരുവഺീട കഴ഻ഞ്ഞ ഏതഺനഽം വർഷമഺയ഻ 
മ഼ൻപ഻ട഻ത്തം വളീരയധ഻കം വർധ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.ഇതഽകഺരെം സവഺഭഺവ഻ക ആവഺസ 
വൿവസ്ഥയ഻ൽ കഺെീെടഽേ മത്സ്ൿങ്ങളുീട ൂവവ഻ധൿവഽം ശരഺശര഻ എണ്ണവഽം കഽറഞ്ഞഽ. 
ഈ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ വർധ഻ച്ചുവരഽേ ആവശൿം ന഻റുവറ്റെീമങ്ക഻ൽ മത്സ്ൿക്കിഷ഻ 
നടത്ത഻ുയ മത഻യഺകാ. കഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് കാടഽതൽ മത്സ്ൿം ഉല്പഺേ഻െ഻ക്കെം. അത഻നഽ 
ുവണ്ട഻യഽള്ള പര഼ക്ഷെങ്ങൾ പലതഽ നടേഽ. പല ര഼ത഻കൾ ന഻ലവ഻ലഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം കാട് 
മത്സ്ൿക്കിഷ഻യഺണ് ഏറ്റവഽം ീചലവ്കഽറഞ്ഞതഽം അനഺയഺുസന നടത്തഺവഽേതഽം. 

ന഻യര഻ത ചഽറ്റുപഺട഻ൽ കാടഽതൽ മത്സ്ൿങ്ങീള തഽറസ്സഺയുതഺ ീകട്ട഻ക്ക഻ടക്കഽേുതഺ ആയ 
ജലഺശയങ്ങള഻ൽ വളർത്തഽകീയേതഺണ് കാട് മത്സ്ൿക്കിഷ഻ ീകഺണ്ട് ഉുേശ഻ക്കഽേത്. 
കഽറഞ്ഞസ്ഥലത്ത് കാടഽതൽ മത്സ്ൿങ്ങീള വളർത്തഺം എേുതഺീടഺെം ആവശൿഺനഽസരെം 
ത഼റ്റ കമീെടഽത്ത഻ വളർച്ച ന഻യര഻ക്കഺം. വളീര എളുെത്ത഻ൽ വ഻ളീവടഽെ് നടത്തഽകയഽം 
ീചയ്ഺം.  

എവിൄെകൃഷിൄെയ്ടാം?  

വല഻യ കഽളങ്ങൾ, പഺറമടകൾ, ഒഴഽക്കഽ കഽറഞ്ഞ കഺയൽപുേശങ്ങൾ, വ഻ശഺലമഺയ 
ീചമ്മ഼ൻ പഺടങ്ങൾ എേ഻വ഻ടങ്ങളഺണ് കാട് മത്സ്ൿക്കിഷ഻ നടത്തഺൻ ുയഺജ഻ച്ച സ്ഥലങ്ങൾ.  
പഽഴയ഻ലഽം അെീക്കട്ട് ജലസംഭരെ഻യ഻ലഽീമഺീക്ക കിഷ഻ീചയ്ഺവഽേുതയഽള്ളൂ. കഽറഞ്ഞത് 
രണ്ടഽ മ഼റ്റീറങ്ക഻ലഽം ആഴം ലഭ഻ക്കഽേ സ്ഥലം ുവെം ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൻ. ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽേ 
ജലുസഺതസ്സുകൾ കഽട഻ക്കഽേത഻നഽം മറ്റ് വ഼ട്ടഺവശൿങ്ങൾക്കഽം 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽേതഺവരഽത്. ുവനൽക്കഺലത്ത് പാർെമഺയഽം വറ്റ഻ുെഺകഽേ ജലഺശയങ്ങൾ 
ഒഴ഻വഺുക്കണ്ടതഺണ്. ഞണ്ട഻ന്ുറുയഺ ആമയഽുടുയഺ അമ഻തമഺയ ശലൿമഽള്ള സ്ഥലങ്ങൾ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽുപഺൾ പുതൿക പത഻ുരഺധ നടപട഻കൾ സവ഻കര഻ക്കെം.  

കൂെുകൾലഭ്ൿമട ട?  

 

കഽളങ്ങൾ, പഺറമടകൾ എേ഻വയ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽേ പ഻.വ഻.സ഻. ൂപെ്, 
എച്ച്.ഡ഻.പ഻.ഇ. വല എേ഻വീകഺണ്ടഽണ്ടഺക്കഽേ ീചറ഻യ കാടഽകളുണ്ട്. കഺയലഽകൾ, 

പഽഴകൾ തഽടങ്ങ഻ ഒഴഽകഽേ ജലഺശയങ്ങള഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽേ ഇരഽപ് ീെയ഻ം, 

പ്ലഺസ്റ്റ഻ക്ക് രഺരലഽകൾ, ീനറ്റുകൾ തഽടങ്ങ഻യവ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽേ 
കാടഽകളുമഽണ്ട്. സമഽേത്ത഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽേ വല഻യ കാടഽകളും  പചഺരത്ത഻ലഽണ്ട്.  

കാടഽകൾ കരയ഻ൽ ന഻േ്  ചഽരഽങ്ങ഻യത് 2 മ഼റ്റർ മഺറ഻ ുവെം സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ. ഒരഽ 
കാട്ട഻ൽ ന഻േഽം ഒരഽ മ഼റ്റർ അകീല ുവെം അടഽത്ത കാട് സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ. 

കൃഷിക്ക് ടജിച്ചമത്സ്ൿങ്ങൾ  

 

പരസ്പരം ഭക്ഷ഻ക്കഽേുതഺ ആകമ഻ക്കഽേുതഺ ആയ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീപട്ട മത്സ്ൿങ്ങീള 
ഒരഽ കാട്ട഻ൽ വളർത്തരഽത്. ആറഽ മഽതൽ എട്ടുവീര മഺസീത്ത വളർച്ചയ്ക്ക്കഽ ുശഷം 
വ഻പെനത്ത഻ന്പഺകമഺകഽേ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള്ളവീയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽേതഺണ് ഉച഻തം. 
ഉെുജലഺശയങ്ങള഻ലഺീെങ്ക഻ൽ കര഻മ഼ൻ, കഺളഺഞ്ച഻, ത഻രഽത എേ഻വയഺണ് ഈ കിഷ഻ക്ക് 
ുയഺജ഻ച്ചത്. ശഽധജലത്ത഻ലഽം ഒരഽീവള്ളത്ത഻ലഽം ഒരഽ ുപഺീല വളർത്തഺവഽേവയഺണ് 
കര഻മ഼നഽം ത഻ലഺെ഻യയഽം.  



 

മത്സ്ൿങ്ങൄെനിേപിക്കൽ 

 

ഒഴഽകഽേ ജലഺശയമഺീെങ്ക഻ൽ ഒരഽകാട്ട഻ൽ 450 കഽഞ്ഞഽങ്ങുളയഽം 

ീകട്ട഻ക്ക഻ടക്കഽേതഺീെങ്ക഻ൽ 300 കഽഞ്ഞഽങ്ങുളയഽം ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺം. മത്സ്ൿങ്ങൾക്ക് കിതൿമഺയ 
ര഼ത഻യ഻ലഽം അളവ഻ലഽം ുപഺഷകങ്ങൾ എലലഺമടങ്ങ഻യ ത഼റ്റ നൽകെം. വ഻പെ഻യ഻ൽ 
ലഭൿമഺയ ത഻ര഻ രാപത്ത഻ലഽള്ള െഺക്ടറ഻ ത഼റ്റകളഺണ് ഉത്തമം. ഇവ ലഭൿമലലഺത്തുെഺൾ 
തവ഻ട്, പ഻ണ്ണഺക്ക് എേ഻വ 1:1 എേ അനഽപഺതത്ത഻ൽ കലർത്ത഻ നൽകഺംമത്സ്ൿങ്ങളുീട 
ശര഼രഭഺരത്ത഻ന്  ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ ുവെം ത഼റ്റ നൽകഺൻ. ഒുരഺതരം മത്സ്ൿവഽം വളർേ് 
വ഻ൽക്കഺൻ പഺകമഺകഽേ കഺലയളവ് വൿതൿഺസീെട്ട഻ര഻ക്കഽം. കര഻മ഼ൻ വ഻ൽക്കഺനഽള്ള 
വല഻െം (200 ഗഺം) ഇതയഽമഺകഺൻ എട്ടു മഽതൽ 10 വീര മഺസത്ത഻ന്ീറ വളർച്ച ുവെം. 
എേഺൽ ത഻ലഺെ഻യ, ത഻രഽത എേ഻വ ഇതയഽം കഺലം ീകഺണ്ട് 500 ഗഺമ഻ീലത്തഽം. 
കഺളഺഞ്ച഻, ീചപലല഻  എേ഻വ 700 ഗഺമ഻ലഽീമത്തഽം.  

മത്സ്ൿക്കുഞ്ഞുങ്ങൄെ ഇവിൄെകിട്ടാം. 
 

മത്സ്ൿക്കുഞ്ഞുങ്ങൄെകിട്ടന്നസ്ഥടപനാം, ലഭ്ൿമട മത്സ്ൿങ്ങൾ ടൺനമ്പർഎന്നിവ. 
 

നഺഷെൽ െ഻ഷ് സ഼ഡ് െഺം, ീനയ്ഺർ ഡഺം, ത഻രഽവനരപഽരം-കട്ല, ുരഺഹഽ, മിഗഺൽ- 
8301002119. 

 

എഫ്.എഫ്.ഡ഻.എ. ഹഺച്ചറ഻, ന഼ണ്ടകര, ീകഺലലം -ീചമ്മ഼ൻ -0474-2795545 െ഻ഷറ഼സ് 
ുകഺംപ്ലക്സ്, പേ഻ുവല഻ച്ച഻റ, ുകഺഴുഞ്ചര഻, പത്തനംത഻ട്ട- കട്ല, ുരഺഹഽ, മിഗഺൽ, 

അലങ്കഺരമത്സ്ൿങ്ങൾ- 0468-2214589. 

നഺഷെൽ െ഻ഷ് സ഼ഡ് െഺം, ുപഺളച്ച഻റ, ത഻രഽവലല, പത്തനംത഻ട്ട- കട്ല, ുരഺഹഽ, മിഗഺൽ- 
0469-2619543. 

 

ഗവ. ുമഺഡൽ െ഻ഷ് െഺം, പള്ളം, ുകഺട്ടയം- കര഻മ഼ൻ, കട്ല,ുരഺഹഽ, മിഗഺൽ, അലങ്കഺര 
മത്സ്ൿങ്ങൾ- 0481-2434039. 

 

റ഼ജെൽ ഷ഻ംപ് ഹഺച്ചറ഻, അഴ഼ുക്കഺട്, തിശ്ശൂർ- കര഻മ഼ൻ, ീകഺഞ്ച്, ീചമ്മ഼ൻ, അലങ്കഺര 
മത്സ്ൿങ്ങൾ- 0480-2819698. 

 

ുപഺൺ ഹഺച്ചറ഻, ത഻രഽമഽലലവഺരം, ീകഺലലം -ീചമ്മ഼ൻ -0474-2793012, 9526041061 നഺഷെൽ 
െ഻ഷ് സ഼ഡ് െഺം, മലപഽഴ, പഺലക്കഺട് -കട്ല, ുരഺഹഽ, മിഗഺൽ - 0491-2815143. 

 

ആർ.ജ഻.സ഻.എ. സ഼രഺസ് ഹഺച്ചറ഻, കാഴ഻യഺർ ുറഺഡ്, ീതഺടഽവഺയ്ക്, ത഻രഽമഽൂലലവഺസൽ, 

സ഻ർകഺള഻, നഺഗപട്ടെം, തമ഻ഴ്നഺട് - കഺളഺഞ്ച഻ - 04364-264502, 9486303406. 

 

ആർ.ജ഻.സ഻.എ. ത഻ലഺെ഻യ ുപഺജക്ട്, ുകഺനത്തനെഺട്, ുപഺഡഽത്താർ, കങ്ക഻പഺട്, മണ്ടൽ, 

കിഷ്െ, ആരഺപുേശ്-ഗ഻ഫ്റ്റ് ത഻ലഺെ഻യ- 086-2821775 . 

 

 


