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কঁাকড়া পালন

খুলনাপাiকগাছার কেপাতাk পােরর িশববািট eলাকা। নদীর ধােরর e জায়গািটেত aেনক েঘর, েকu েকu আবার পুকুরo বেল থােক। eলাকাবাসী eসব েঘর বা পুকুের দীঘর্িদন ধের কঁাকড়ার চাষ করেছ।
eমনi eকজন চািষ র ন কুমার ম ল (38)
কেয়ক বnুর সে িমেলিমেশ িতিন ব বসা r কেরিছেলন। েযৗথ কারবাের সুিবধা করেত না েপের িনেজ হ াচাির করার uেদ াগ েনন। eেতo নানা রকম িবপিt েদখা েদয়। eমন সময় পাiকগাছা েনানা
পািন গেবষণা েকnd েথেক কঁাকড়া চােষর oপর কেয়ক দফা pিশkণ েনন। r কেরন কঁাকড়া ফ ােটিনং বা কঁাকড়ার চাষ।
িনেজর পঁাচ কাঠা জিমর oপর eকিট পুকুের িতিন কঁাকড়ার চাষ করেছন। তাo 10-12 বছর হেব। ei সমেয় িতিন eটাi কেরন। eটাi তঁার আেয়র eকমাt পথ। stী, eকিট েছেল, eকিট েমেয় eবং মােক
িনেয় তঁার পঁাচ সদেস র পিরবােরর ভরণেপাষণ; েছেলেমেয়েদর েলখাপড়ার খরচ তােতi চেল। েকমন আয় হয়-জানেত চাoয়া হেল িতিন বেলন, 'আয় সব সময় সমান হয় না। কখেনা েবিশ হয়, কখেনা কম
হয়। তেব যা-i হয়, তােত সংসার চেল যায়।' টাকার aে e আেয়র পিরমাণ েকমন, জানেত চাoয়া হেল িতিন বেলন, 'মােস পঁাচ েথেক 10 হাজার টাকা আয় হয়।'
আেয়র েহরেফর সmেকর্ ব াখ া িদেয় িতিন বেলন, 'গত সpােহo (েম মােসর তৃতীয় সpােহ) িতিন কঁাকড়া িবিk কেরেছন pিত েকিজ 700 টাকা দের। আর বতর্মােন (জুন মােসর pথম সpাহ) eর দাম 400
টাকা। ei দাম কেম যাoয়া মােন আয় কম হoয়া। কারণ, uৎপাদন খরচ েতা কমেছ না, বরং িদন িদন বাড়েছ।'
eখানকার pায় সবাi সারা বছর কঁাকড়ার চাষ কের। তেব 10 বছেররo েবিশ সমেয়র কঁাকড়াচািষ র ন জানান, ' জ েথেক agহায়ণ মাস পযর্n কঁাকড়ার ভােলা চাষ হয়।' aপু কঁাকড়া, েযgেলা রpািন
করা যায় না, েসgেলা িতিন ফিড়য়ােদর কাছ েথেক সংgহ কের তঁার েঘের ছােড়ন। েসgেলােক পু কের বাজাের িবিk কেরন। িক র ম লo eকiভােব কঁাকড়া চাষ কেরন। িশববািট eলাকায় িবঘাখােনক
জিমর oপর তঁার সাতিট পুকুর, যােত িতিন কঁাকড়া চাষ কের চেলেছন বছর দেশক হেব। িতিন বেলন, 'আয় খারাপ না, চেল যায়।' েযেহতু কঁাকড়া রpািন হয়, েসেহতু কঁাকড়া মের েগেল kিত েবিশ। আর
দাম সব সময় oঠানামা কের। ei দাম oঠানামা িবেদেশর বাজােরর কারেণ নািক sানীয় ব বসায়ীেদর কারসািজেত হয়, তা তঁারা জােনন না।
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eকদা েয বঁাধ েদoয়া হেয়িছল েনানা পািন েঠকােনার জন , পরবতর্ী সমেয় েসi বঁাধ েকেট েনানা পািন pেবশ কিরেয় িচংিড় চাষ r হয়। sাধীনতা-পরবতর্ীকােল r হoয়া ei িচংিড় চাষ িছল বঁােধর
বাiের সাতkীরার শ ামনগর uপেজলার মুnীগ eলাকায়। িবেদিশ বাজার eবং aিধক মুনাফা থাকায় 1982-83 সােলর িদেক eর পসার বাড়েত থােক। ধীের ধীের সাতkীরা, খুলনা eবং বােগরহাট েজলায়
িচংিড় চােষর সspসারণ ঘেট। সামািজক dnd-সংঘাত- বিরতা ছাড়াo েনানা পািন আটেক বছেরর পর বছর িচংিড় চাষ করায় মািট o পািনেত ভয়াবহ মাtায় লবণাkতা েবেড়েছ। আর েনানার pিতিkয়ায়
কৃিষ uৎপাদেন ধস েনেমেছ।
লবণাkতার কারেণ েকu চাiেলo সহসা eসব জিমেত িচংিড় চােষর পিরবেতর্ aন িকছু চাষ করেত পাের না। জিম aন ফসল চােষর uপেযাগী হেত কমপেk eক বছর সময় লাগেব eবং pচুর পিরমােণ
বৃি হেত হেব, যােত বৃি র পািনর চােপ মািটর লবণাkতা ধুেয় eবং মািটর গভীের িগেয় মািটর oপেরর sেরর লবণাkতা কেম েযেত পাের। eকবার েয জিম িচংিড় চােষর আoতায় আেস, তা আর িচংিড়
চাষমুk হেত পাের না। বরং িচংিড় চােষর ফেল পােশর জিমo লবণাkতার িশকার হয় eবং oi জিমর ফসল uৎপাদন kমতা kমশ hাস পায়। eেত পেরর েমৗসুেম পােশর জিমেতo িচংিড় চাষ করা ছাড়া
গত nর থােক না। eভােবi িচংিড় চাষ eলাকার সmpসারণo ঘেটেছ।
ei aিতিরk মাtার েনানা পািনেত aেনেকi কঁাকড়ার চাষ বা ফ ােটিনং করেছন। aবশ , কঁাকড়ার চাষ o ফ ােটিনংেয়র মেধ পাথর্ক রেয়েছ। pকৃতপেk কঁাকড়া ফ ােটিনংেকi চাষ নােম aিভিহত করা
হয়। কঁাকড়ার চাষ বলেত েছাট আকােরর কঁাকড়ােক েমাহনা েলর েঘের িতন েথেক ছয় মাস েরেখ বাজাের িবিk করার uপযুk করােক েবাঝায়। e েkেt কঁাকড়া েখালস পাlােব eবং কঁাকড়ার বৃিd হেব।
পkাnের ফ ােটিনংেয়র েkেt বাজাের িবিkর uপযুk আকােরর aপিরপk কঁাকড়ােক di েথেক চার সpাহ েঘের েরেখ েদoয়া হয়। eর মাধ েম কঁাকড়ার িবেশষ কেয়কিট জিবক বিশ
তির হয়। ei
সমেয় কঁাকড়া েখালস পাlােব না eবং বৃিdo হেব না।
aপিরপk stী কঁাকড়ার (েগানাড পিরপু ভােব তির হয়িন eমন কঁাকড়া) আnজর্ািতক বাজাের চািহদা েনi িবধায় egেলােক েঘের di েথেক চার সpাহ েরেখ ভােলা খাবার সরবরাহ করা হয় যােত egেলা
পিরপk হয় aথর্াৎ েগানাড পিরপু ভােব তির হয়। আnজর্ািতক বাজাের ei পিরপk stী কঁাকড়ার চািহদা o মূল aেনক েবিশ। কঁাকড়া সাধারণত মাংসািস খাবার েযমন শামুক, িঝনুক, িচংিড় o aন ান
কঁাকড়া eবং মাছ েখেত পছn কের।
পুকুর িনবর্াচন কঁাকড়ার জেন েদা-আঁশ বা পিল েদা-আঁশ মািট সবেচেয় ভােলা। পুকুেরর আয়তন 0.1-1.0 েহkেরর মেধ হেল ভােলা হয়। পুকুেরর আয়তন েছাট হেল কঁাকড়া মজুদ করেত সুিবধা হয়। তা
ছাড়া ব বsাপনার িদক িদেয়o সুিবধা। েনানা পািনর uৎসsল েযমন_নদী বা সমুেdর কােছ হেল খুবi ভােলা হয়। eেত েজায়ার-ভাটার সে পািন oঠােনা-নামােনা যায়। পুকুেরর পািন uেtালেনর জন েগট
থাকা ভােলা। কঁাকড়ার পলায়নপর sভােবর জন pায় 1 দশিমক 5 িমটার ucতার বঁােশর বানা (পাটা) িদেয় পুকুেরর চারপাশ িঘের েফলা হয়। বানা pায় আধা িমটার মািটর িনেচ পুঁেত িদেত হয়, যােত
কঁাকড়া পুকুেরর পাড় গতর্ কের পািলেয় েযেত না পাের। মািটর িপeiেচর oপর িভিt কের পাথুের চুন (CaCO3) gঁড়া কের সারা পুকুের িছিটেয় েদoয়া হয়। মািটর িপeiচ 7 েথেক 7 দশিমক 5-eর মেধ
থাকেল েহkরpিত 125 েকিজ পাথুের চুন িদেত হেব। চুন িছটােনার পর পুকুের েজায়ােরর পািন তুলেত হেব eবং সাত িদন পর েহkরpিত 750 েকিজ জবসার (েগাবর) pেয়াগ করেত হেব। জবসার
pেয়ােগর িতন িদন পর েহkরpিত 25 েকিজ iuিরয়া eবং 15 েকিজ িটeসিপ সার pেয়াগ করা হয়। aৈজব সার pেয়ােগর িতন েথেক চার িদন পর পুকুের কঁাকড়া মজুদ করা হয়।
মজুদ o খাদ ফ ােটিনংেয়র জন pিত েহkর েঘের 10 হাজারিট aপিরপk stী কঁাকড়া মজুদ করা যায়। কঁাকড়ার oজন 180 gাম বা তার েবিশ হেল ভােলা হয়। কারণ e oজেনর কঁাকড়ার দাম সবেচেয়
ভােলা পাoয়া যায়। মজুেদর পর কঁাকড়ার জন িনয়িমত খাবার িদেত হেব। কঁাকড়ার খাবার িহেসেব শতকরা 25 ভাগ েতলািপয়া মাছ eবং 75 ভাগ গr-ছাগেলর ভুঁিড় aথবা শতকরা 50 ভাগ েতলািপয়া
মাছ eবং 50 ভাগ বাগদা িচংিড়র মাথা (মাংসল aংশ) pিতিদন পুকুের সরবরাহ করেত হেব। কঁাকড়ার েদেহর oজেনর আট ভাগ হাের pথম সাত িদন eবং পরবতর্ী িদনgেলােত পঁাচ ভাগ হাের খাবার
সরবরাহ করেলi pত ািশত ফল পাoয়া যায়। ফ ােটিনংেয়র েkেt বৃিd নয়, বরং েগানােডর পিরপু তাi মুখ িবষয়।
পািন পুকুের কঁাকড়ার খাবার িহেসেব pচুর পিরমােণ pািণজ মাংসল খাদ সরবরাহ করেত হয়, যা drত পচনশীল। তাi কঁাকড়ার পুকুেরর পািনর gণাgণ ন হoয়ার আশ া েবিশ। pেয়াজেনর aিতিরk
খাবার সরবরাহ করেলo পািন ন হেত পাের। পািনর gণাgণ যােত ন না হয় েস কারেণ eবং pেয়াজনেবােধ aমাবশ া বা পূিণর্মার ভরা েজায়ােরর সময় চার েথেক সাত িদন কঁাকড়ার পািন পিরবতর্ন করেত
হেব।
stী কঁাকড়ার েগানাড পরীkা o আহরণ কঁাকড়া মজুেদর 10 িদন পর েথেক di-িতন িদন পর পর কঁাকড়ার েগানাড পিরপু হেয়েছ িক না তা পরীkা করেত হয়। কঁাকড়ােক আেলার িবপরীেত ধের েদখেত
হেব েয, কঁাকড়ার েভতর িদেয় আেলা aিতkম কের িকনা। যিদ কঁাকড়ার েভতর িদেয় আেলা aিতkম করেত না পাের তাহেল বুঝেত হেব েগানাড পিরপু হেয়েছ। িবপরীেত েগানাড পিরপু না হেল
কঁাকড়ার di পােশর পােয়র েগাড়ার িদক িদেয় আেলা aিতkম করেব। সাধারণত েগানাড পিরপু হেল পুকুের পািন oঠােনার সময় কঁাকড়া েগেটর কােছ চেল আেস। পু কঁাকড়া sুপেনট বা েটাপ িদেয়
pলুb কের ধরেত হেব। কঁাকড়া সmূণভ
র্ ােব আহরেণর জন পুকুেরর পািন িন াশন করেত হেব। ধরার সে সে কঁাকড়ােক িবেশষ িনয়েম েবঁেধ েফলেত হেব। aন থায় কঁাকড়ার িচমটা পা েভেঙ যাoয়ার
সmাবনা েবিশ। খুলনার পাiকগাছা o সাতkীরার েদবহাটায় কঁাকড়া চাষ বা ফ ােটিনং বhল pচিলত। aেনক মানুষi eখন িবকl আেয়র িচnা েথেক কঁাকড়া ফ ােটিনং বা কঁাকড়ার চাষ করেছ। তােদর
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আয়o খারাপ হেc না।
বতর্মান কঁাকড়া চােষর পিরিsিত, বাজার o pিতবnকতা eখনo পযর্n যথাথর্ভােব কঁাকড়া চাষ জনিpয়তা aজর্ন কেরিন৷ pেয়াজনীয় pযুিk, যথাযথ pশাসিনক নীিত eবং pেয়াজনীয় পরামশর্দান, আিথর্ক
সহায়তার সিঠক pেয়ােগর aভােব বাংলােদেশ eখনo পযর্n খুব al জলাশেয়i কঁাকড়া চাষ হেয় থােক৷ সিঠক নীিত pণয়েনর মাধ েম বেদিশক বািণিজ ক সmাবনার দরজা খুেল েদoয়া সmব৷ িক t তার
জন িকছু pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ ei মুহূেতর্র জrরী ৷
(1) কৃিtম ভােব কঁাকড়ার িডম েফাটােনার ব বsা করা, যােত কঁাকড়া মজুেতর সময় েজাগান sাভািবক থােক ৷
(2) 40-80 gােমর জুেভনাiল কঁাকড়াgিলেক বাজাের সরাসির (দালােলর মাধ েম নয়) িবkেযাগ কের েতালা৷ আমরা সুnরবেন সামুিdক কcপ o aন ান জীবৈবিচেtর uপিsিত সমীkা কের েদখার
সময় েদখা েগেছ pিত বছর শীতকালীন asায়ী বাজার তরী হয় িবিভn খােলর মুেখ, সpমুখীর কােছ৷ বাজার মােন d-িতনিট েনৗকা eক জায়গায় দঁািড়েয় থােক৷ei সব েনৗকার কােঠর পাটাতেনর তলায়
বরফ রাখা থােক ৷ কঁাকড়াধরারা বােঘর ভয়, কুিমেরর ভয়, সােপর কামেড়র ভয় সােথ কের সারািদন সারারাত খঁািড়েত বেস কঁাকড়া ধের, তারপর al িকছু টাকার িবিনমেয় েনৗকা d কঁাকড়া িবিk কের
েদয় ei সব asায়ী ভাসমান বাজাের৷ aন ান মাছ ধরা েনৗকাgেলাo তােদর মাছ eখােন িবিk কের৷ eখান েথেক Middle Man বা দালালেদর মাধ েম rপািল ফসল েপঁৗছায় বাজাের৷ জীবেনর েকানরকম
ঝুঁিক ছাড়াi ei মধ বতর্ী িবেkতারা pকৃত মাছমারােদর েথেক িdgন লাভ লুেট েনয়৷ তাi সরকাির তরফ েথেক Co-operative তরী কের eেদর আিথর্ক aনুদান িদেয় িনেজেদর বাজার িনেজরাi যােত
তরী করেত পাের তার ব বsা করা েযেত পাের৷
(3) সদ েখালস ছাড়া কঁাকড়া যা oয়াটার k াব নােম পিরিচত eবং aপিরণত stী কঁাকড়াgিলেক pজনন aবsা পযর্n পালন করা বা ফ াটিনং করার জন uপযুk pিশkণ o আিথর্ক aনুদােনর ব বsা করা ৷
(4) রpািনেযাগ কঁাকড়াgিলর সিঠক বাজােরর ব বsা করা৷ বjািনক দৃি ভি িনেয় sাs সmত বাজার, রাsা o িমি জেলর ব বsা আরo রpািনকারকেদর েডেক িনেয় আসেব- eটা িনি ত ৷
(5) জীিবত aবsায় o pিkয়াজাত aবsায় কঁাকড়ার সিঠক রpানীর ব বsা করা৷eর জন iনসু েলটড/পারেফােরেটড aথর্াত িছdছাড়া eবং িছdযুk পিরবহন ব বsা pেয়াজন৷ pেয়াজন েছাট েছাট
িdচkযােনর (Two wheller) গাড়ী যা িকনা ধুমাt ei ফসল পিরবহেনর জন িবেশষভােব নkা করা ৷
কঁাকড়া চােষর সতকর্তা (1) কঁাকড়া চােষর পুকুেরর তলায় জেম থাকা িবষাk kিতকর গ াস েষ েনoয়ার জন uপযk রাসায়িনক ব বহার করেত হেব৷ িজoলাiট pাস িদেত হেব pিতিট ফ ািটিনং চােষর
পর৷ eরা েযেহকু জীিবত খাবার eবং েpািটনযুk খাবার খায় ফলতঃ খামােরর তলায় aভুk খাবার েথেক গ াস তরী হেত পাের৷ uপযুk রাসায়িনক িদেয় েসi aবাি ত গ াসেক েশাষণকরা সmব হেব৷ pিত
d’বার ফসল েতালার পর পুকুেরর তলায় জেম থাকা পিল তুেল েফেল CaO বা পাথুের চুন িদেয় সাতিদন পুকুর েফেল রাখার পর আবার জল েঢাকােত হেব ৷
(2) কঁাকড়া গতর্ েকেট eকsান েথেক aন sােন চেল েযেত পাের৷ ei sানাnর eড়ােত sliশ েগট সহ খামােরর চারিদেক বঁােশর পাটা o নাiলন জােলর েবড়া িদেত হেব, যা মািটর িনেচ anতঃ 2ফুট eবং
মািটর uপের anতঃ 3ফুট থাকেব৷ pািsক সীট পােড়র oপর িদেয় তার oপর মািট িদেয় পাড় তরী করেলo কঁাকড়া পাড় ফুেটা কের চেল েযেত পারেব না ৷
েযেহতু কঁাকড়া eেক aপরেক েখেয় েফলেত পাের ei pবণতা eড়ােনার sেথর্ িনয়িমত aিতিরk খােদ র েযাগান রাখা জrরী৷ েখালক যত তাড়াতািড় শk হেব ততi িবkয় uপেযাগী হেব, েসi কারেণ
জেলর gণাgণ uপযুk মাtায় রাখা জrরী৷ খামাের নরম কঁাকড়াgিলর pেয়াজনীয় লুকােনার জায়গা রাখা জrরী৷ ভা া পাiপ, aব বhত টায়ার iত ািদ ব বhত হেত পাের লুকােনার আsানা িহসােব, 15
েসিমঃ ব াসােধর্র লmা পাiেপর টুকরাgিল খামােরর তলেদেশ ছিড়েয় রাখেত হেব৷ খামােরর মাঝখােন uঁচু মািটর িঢিব বািনেয় তােত লবণাmু uিdেদর িকছু চারা েযমন বাণী, েহঁতাল, েগঁoয়া লাগােল কঁাকড়া
েযমন scn েবাধ কের েতমিন জেলর aিতিরk খাদ েশাষণ কের িনেয় জলেক দূষণমুk রােখ৷ কঁাকড়া িবিkেযাগ হেল েগাণ বা েকাটাল-eর সময় আঁেটিল বিসেয় তা ধরা েযেত পাের aথবা েদান
লািগেয়o ধরা হয় ৷
কাদা কঁাকড়ার পিরবহন ফসল আহরণ পরবতর্ী পিরবহন- আহিরত কঁাকড়া বাজাের িনেয় যাবার আেগ pিতিটেক বঁাধা হয় সr নাiলন বা pািsেকর দিড় aথবা িভেজ খড় িদেয়, তার পের ঝুিড়েত রাখা হয়৷
ঝুিড়gিল িভেজ চেট বsা চাপা েদoয়া থােক৷ যােত জলীয়ভাব বজায় থােক৷ ei ধরেণর ঝুিড়েত যত েবিশ বাতাস চলাচল করেব, তত েবঁেচ থাকার হারo বাড়েব৷ পিরবহেনর সময় জলীয়ভাব িঠক রাখেত
পারেল eক সpাহ পযর্n কঁাকড়াgিল েবঁেচ থােক সেবর্াপির পিরবহেনর সময় কখনi সরাসির সূেয়র্র আেলা না পড়াi ভােলা ।
50 েসিমঃ ব াসােdর্র eকিট ঝুিড়েত pায় 300-500 gাম কঁাকড়া (যার ক ারােপস 2.5 েসিমঃ চoড়া) পিরবহন সmব৷
েযেহতু শ াoলা/ ঝঁািঝ পচনশীল তাi aেনকসময় দূরবতর্ী sােন 100% জীিবতপিরবহেনর sােথর্ েমাহনার জেল তুলা িভিজেয় কঁাকড়া পিরবহেনর ঝুিড়েত িদেল কঁাকড়ার নড়াচড়াo বn হেব৷ িভেজ কােঠর
ভূিষ pেয়াগ কেরo সুফল পাoয়া যায় কঁাকড়া রpানীর েkেt৷ 50-120িমিম. চoড়া তার pাকৃিতক পিরেবশ েথেক আহরেণর পর েখালামুখ পােt 20-53 িকিম. সড়কপেথ পিরবহন কের 55-100% বঁাচার
হার লk করা েগেছ৷
িব কৃিষ eবং খাদ সংsা (FAO) eর 162 নং ধারা aনুযায়ী 200 gােমর কম eবং 10 েসিম. eর কম চoড়া ক ারােপসoলা কঁাকড়া রpানী েযাগ নয়৷
কঁাকড়ার েমাট oজেনর 36-38% দঁাড়া o পা৷ 22-24% েখালক, েদেহর বাকী aংেশ pাp মাংস 29-36% ৷ আবার দঁাড়া o পা-eর মেধ মাংেসর পিরমাণ 33-42%, যা পুেরাটাi মাংসজ েpািটন িহসােব
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খাoয়ার েযাগ ৷ মাংেসর মেধ ভাল মাtায় েpািটন o মুk আিমেনা আিসড আেছ৷ pেসিসং েসnাের pাp কঁাকড়ার েখালস েথেক েয সমs ব বসািয়ক grtপূণর্ রাসায়িনক পাoয়া যায় েসgিল হল কাiিটন,
কাiেটাসান eবং glেকাস আিমেনা হাiে াkরাiড, িবে র বাজাের যার মূল aপিরসীম৷
কাiিটন কাiিটন eকিট pাকৃিতক জবরাসায়িনক পদাথর্ যা আদেপ শকর্রার দীঘর্শৃ ল৷ িবিভn pাণীর (েযমন িচংিড়, কঁাকড়াiত ািদর) বিহঃক ােল (েখালক) eিট pচুর পিরমােণ uপিsত থােক৷ জাপােন
কাiিটন খাদ িহসােব ব বহার হয়৷ েরাগ pিতেষধক kমতা বাড়ােত, বাধর্েক র িবলিmত করেত, আেরাগ লােভর পেথ eবং জবছn িনয়ntেণ রাখেত eর grtপূণর্ ভূিমকা আেছ৷
uৎস- কবচী pাণীর েখালকi eর pধান uৎস৷ pকৃতপেk কঁাকড়া o িচংিড়র Processing Industry-র udৃt েখালকজাত দূষণ িনয়ntেণর িচnা েথেকi কাiিটন িশেlর ধারণা জnায়৷ বাগদার মাথার েখালেক
39 শতাংশ eবং েদেহর েখালেক 36.5 শতাংশ কাiিটন বতর্মান৷ কাদা কঁাকড়ার (Scylla serrata) েদেহর েখালেক 11.7 শতাংশ, দঁাড়ায় 10.4 শতাংশ eবং uপাে 16.1 কাiিটন পাoয়া যায়৷
p tিত পdিত- কবচী pাণীর েখালেক কাiিটন ছাড়াo খিনজ পদাথর্ o েpািটন থােক৷ pstত pণালীর নীিত হল কাiিটনেক বাকী পদাথর্ েথেক আলাদা করা৷
1) pথেম কঁাকড়ার েখালােক gঁেড়া করা হয়৷
2) gঁেড়া পদাথর্েক েসািডয়াম হাi kাiড িদেয় িবিkয়া ঘটােনা হয়৷ িবিkয়াজাত পদাথর্েক ভাল কের ধুেয় েনoয়া হয়৷ eর ফেল েpািটন পদাথর্ মুk হয়৷
3) eর পর হাiে ােkািরক আিসেডর সে িবিkয়ার খিনজ পদাথর্েক আলাদা করা হয়৷
4) িবিkয়াজাত পদাথর্ ধুেয় আলাদা কের িকেয় প ািকং কের রাখা হয়৷ eiভােব pাp কাiিটন বhিদন সংরkণ করা যায়৷
পি মবে র সমুd uপকূেল নানা pজািতর কঁাকড়া পাoয়া যায় যার মেধ কাদা কঁাকড়ার চাষ করা লাভজনক৷ িব বাজাের কাদা কঁাকড়ার চািহদাo pচুর৷ ei a েল pচুর পিরমােণ কাদা কঁাকড়া বা েমেকা
পাoয়া যায়৷ egেলােক সংgহ কের dধরেনর কঁাকড়া চােষর মেডল খামার করা সmব হেয়েছ৷
সুnরবন eলাকায় েজায়ারভাটা pািবত a েল মাঝাির আকৃিতর পুকুর (40িম.-50িম. লmা eবং 20িম.- 25িম. চoড়া) খুঁেড় খামার তরী করা হেয়েছ৷ eiভােব খনন করা পুকুেরর মােঝ eকিট চর রাখা
pেয়াজন যা পুকুেরর তলেদেশ িগেয় িমশেব৷ চরিটর নীেচর আয়তন হেব 8িম.x4িম. eবং জেলর oপর েজেগ থাকা পৃে র আয়তন হেব 4িম.x2িম.৷ পুকুেরর চারপাশ ভালভােব বঁােশর েবড়া বা নাiলেনর
জাল িদেয় িঘের েদoয়া দরকার৷ eকপােশ eকিট জলবািহ নালা o aপরপােশ িনগর্মন নালা থাকেব o eেদর মুখ বঁােশর জাল িদেয় আটকান থাকেব৷ েজায়ােরর সময় জল জলবাহী নালা িদেয় পুকুের আসেব৷
পুকুেরর মােঝর চরিটর ucতা eমন হেব েযন েজায়ােরর সময় চরিট ডুেব যায় o aন সময় েজেগ থােক৷ ei eলাকােত কঁাকড়ারা গতর্ কের থােক o তােদর খাবার েদoয়া হয়৷ চর eলাকা o পুকুেরর
চারপােশ কেয়কিট লবণাnু uিdদ (ম ানেgাভ) লাগােনা দরকার, eেত কঁাকড়ার sাভািবক বাসsান তরী হয়৷ eেkেt জেলর গভীরতা 1.5িম.-2িম. রাখা দরকার৷
2-3 েসিম. আকােরর িশ কঁাকড়া িবঘা pিত 600-650িট চােষর পুকুের ছাড়া হয়৷ লবণাkতা থাকা uিচত 5-20 িপ.িপ.িট.৷
েযেহতু eরা খাবার না থাকেল eেক aপরেক েখেয েফেল তাi িনয়িমত eেদর খাবার েদoয়া দরকার৷ কঁাকড়া িনশাচর pাণী বেল সn ার িদেক খাবার েদoয়া ভাল৷ eছাড়া েজায়ােরর জেলo pচুর পিরমােণ
কঁাকড়ার খাবার েভেস আেস৷
কঁাকড়ারা 5-6 মােস 250-300 gাম oজন লাভ কের তখন eেদর ধের িবkী করা যায়৷
কাদা কঁাকড়া 5-50 িপ.িপ.িট. লবণাkতা সmn জেল েবঁেচ থাকেত পাের৷ কঁাকড়া চােষর জন েয জলাশয় িনিদর্ করা হয় তােত েজায়ার ভঁাটার আনােগানা থাকেল ভাল৷
কঁাকড়ার েখালক শkকরণ চাষ (নরম কঁাকড়ার শk হoয়া) ei ধরেনর চােষর েkেt সদ েখালক বদেলেছ eমন নরম কঁাকড়া সংgহ কের তােদর 20-30 িদন খামাের pিতপালন করা হেc৷ eর ফেল
কঁাকড়ার েখালক শk হয় eবং পুrষ কঁাকড়া মাংেস o stী কঁাকড়া িডmাশেয় পিরপূণর্ হয়৷ ei aবsায় কঁাকড়াgেলা িবিভn রpানীকারক সংsা িকেন িনেc৷ কঁাকড়ার েখালক শkকরণ খুবi লাভজনক,
কারণ aিত alসমেয় কম িবিনেয়ােগ pচুর লাভ করা যায়৷ pস ত uেlখ েয পিরপk stী কঁাকড়ার বাজারদর পুrষ কঁাকড়ার েচেয় aেনক েবশী৷
pকlাধীন খামাের চাষীরা নরম কঁাকড়া sানীয় বাজার েথেক সংgহ কের pিতবগর্ িমটাের 2-3িট কের কঁাকড়া ছােড়ন৷ stী o পুrষ কঁাকড়া আলাদা আলাদা পুকুের ছাড়া হয়৷ ছাড়ার সময় stী কঁাকড়াgিল
180-200 gাম o পুrষ কঁাকড়াgিলর oজন 300 gাম িছল৷ কঁাকড়াgিলেক দিনক েদেহর oজেনর 10% হাের েখেত েদoয়া হেc৷ ei খাবার dবার েদoয়া হেc৷ খাবােরর মেধ মূলত কেনা o পিরত k
মাছ o মােছর টুকেরা ব বহার করা হেয়েছ৷ িনয়িমত জল পিরবতর্ন”েখালক শkকরণ” চােষর aত n জrরী িবষয়৷ মােঝ মােঝ,চুন o িজoলাiট pাস o পুকুের েদoয়া হয়৷ dিট চােষর মােঝ 15-20 িদন
anর রাখা দরকার৷ সmব হেল পুকুর িকেয় পঁাক তুেল েদoয়া দরকার৷ নতুন জল েঢাকােনার পর জেলর লবনাkতা, িপ.eiচ., dবীভূত aিkেজন iত ািদ েদেখ কঁাকড়া ছাড়েত হেব৷
কঁাকড়ার বৃিdকরণ চাষ েদড় েথেক diি সাiেজর িশ কঁাকড়া sানীয় সংgহকারীেদর কাছ েথেক িকেন খামােরর পুকুের pিত বগর্ িমটাের 4িট সংখ ায় ছাড়া হেc৷ কঁাকড়াgিলেক িদেন dবার কেনা o
পিরত k মাছ খাবার িহসােব েদoয়া হেc৷ িতন েখেক চার মােস কঁাকড়াgিল 200-250 gাম oজন pাp হেল তােদর বাজারজাত করা হেc৷
কঁাকড়ার eকিট বিশ হল eেক aপরেক েখেয় েফলা৷ েসজন চােষর পুকুের কঁাকড়ার লুেকাবার জায়গা িহসােব িপ.িভ.িস. পাiপ, ফঁাপা বঁােশর টুকেরা iত ািদ রাখা হয় যােত তারা আkমণকারী কঁাকড়ার
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েথেক বঁাচার জন আ য় িনেত পাের৷ কঁাকড়া খামােরর পুকুরgিলর চারপােশর নাiলন জাল o পিলিথন শীট িদেয় িঘের েদoয়া হয়৷ eছাড়া কঁাকড়াgিলেক ছাড়ার আেগ 0.5% িমিথিলন bl dবেণ দশিমিনট
ডুিবেয় িনেয় তেব ছাড়া হয়৷ eর ফেল কঁাকড়ার েদেহ েকান েরাগ জীবাণু থাকেল তা খামােরর জেল সংkমণ হবার আশ া থােক না৷ pিতিট কঁাকড়া খামাের জল পিরবতর্েনর ব বsা িছল৷
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