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Punca tidak diketahui, 
mahu pihak terlibat 

ambil tindakan 

sewajarnya
Oleh ROSILAWATIROSEDI

JERANTUT

k eberapa p'engusaha 
) ikan sangkar di Su- 
|) ngai Pahang dekat 
* Kampung Lada di 

sini bingung berikutan ribuan 
ikan khususnya patin yang di- 
ternak mati sejak Ahad lalu.

Difahamkan terdapat kira- ,____
kira 40 pengusaha ikan sangkar gLgjggi 
di kampung tersebut.

Salah seorang pengusaha,
Afzalrullah Isharum, 28, berka- 
ta, kira-kira 18,000 ekor ikan t 
patin miliknya mati. ^

Menurutnya, iakejadian kali ' k.- tv: K Sementara itu, seorang lagi
kedua dihadapinya, namun ber- k j pengusaha, Kamarulzaman
beza dengan situasi kali perta- ! 29, berkata, dia bernasib
ma pada 2014 kerana banjir ( baik kerana belum meletakkan
besar pada tahun tersebut. ! . V ^ benih ikan Pada salah satu san§"

“Kali ini memang saya dan kar yang diusahakan.
pengusaha sangkar ikan dikam- “Saya baru menyewa dan
pung ini bingung dan tidak tahu Kamarulzaman ^nunjukkan ~ memelihara ikan sangkar di sini
punca ikan mati banyak sebegi- sebahagian ikan yang mati di sangkar lima bulan lalu. 
ni tapi keadaan air memang miliknya di sungai Pahang dekat “Cuma satu sangkar terjejas,
sangat keruh sejak beberapa Kampung Lada, Jerantut namun ribuan juga ikan yang
hari lalu. mati sejak beberapa hari lalu,”

“Saya mengalami kerugian pengusaha lain berharap dapat dakwanya. 
kira-kira RM30,000 selepas mengetahui punca sebenar ke- Mengakui terkejut kerana 
hampirsemua 16 sangkar yang jadian tersebut. kali pertama berdepan situasi
dimiliki terjejas,” katanya pada “Hari ini (Selasa) Jabatan tersebut, Kamarulzaman berha- 
SinarHarian pada Selasa. Perikanan akan datang untuk rap pihak terlibat dapat meng-

Afzalrullah berkata, dia dan mengambil sampel air,” katanya ambil tindakan sewajarnya.

Ribuan ikan patin yang diusahakan
beberapa pengusaha di Sungai Pahang
dekat Kampung Lada, Jerantut yang
mati sejak beberapa hari lalu.

feu - yang mengusahakan perniagaan
*‘****53^8^ keluarga yang berusia lebih 20

tahun.
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