আব

প িতেত বাগদা িচংিড়র আধা-িনিবড় চাষ

বাংলােদেশর উপকূলীয় অ েলর ঘের ১৯৯৪ সােল ভাইরাস রােগর
চাষ স

ণ
ূ েপ ব

হেয় যায়। এেত িচংিড়র সািবক উৎপাদন ব াহত হয়। এই চাষ প িত পুনরায়

ইনি িটউট

থেক আব

ভাইরাসমু

অব ায় বাগদা িচংিড় চাষ করা অেনকাংেশ স ব।

আব

া ভােবর ফেল আধা-িনিবড় বাগদা িচংিড়

প িতেত বাগদা িচংিড় আধা-িনিবড় চাষ

যুি

করার লে

উ াবন করা হেয়েছ। এ প িতেত

প িত বিশ



িত ঘের একিট জলাধােরর ব ব া করা এবং

েয়াজেন জলাধার হেত পিরেশািধত পািন ব বহার করা

পািনর গভীরতা ১.০ িমটার এর অিধক রাখার ব ব া করা। বািহেরর জায়ার িকংবা পা বতী ঘেরর পািন
কানভােবই যােত ঘের ঢু কেত না পাের স ব ব া করা



কান জব সার ব বহার না করা। ঘের জব পদােথর পিরমাণ িনয় েণ রাখার জন পিরিমত খাদ

েয়াগ

করা


ঘের জমাকৃত

জব পদােথর িব প

েয়াজনীয় ব ব া



িতি য়া

িতহত করার জন

পযা

অি েজন সরবরাহসহ

হণ করা

জলজ আগাছা, ব াকেটিরয়া ও

িতকারক গ াস িনয় েণর মাধ েম ঘেরর পিরেবেশর ভারসাম বজায় রাখা

ঘেরর মািট ও পািনর বাফার

মতা, িপ-এইচ ও

ার সহ অন ান

ভৗত-রাসায়িনক

ণাবলীসমূহ

ি িতশীল রাখা

ঘর

চাষকালীন সমেয় পািনেত পযা

া টন ( াকৃিতক খাদ কণা) এর উপি িত িনি ত করা।

িত ও ব ব াপনা


ঘেরর পাড় িনমাণঃ ঘেরর পাড় শ

ও উঁচু হেত হেব যােত

েয়াজেন

পািন ধের রাখা যায়। পােড় কাঁকড়া বা ইঁ েরর গত থাকেত তা ভালভােব ব
 জলাধার িনমাণঃ
যােত


ায় ১.৫ িম. উ তায়
করেত হেব

মাট চাষ এলাকার ১৫-২০% এলাকায় একিট জলাধার িনমাণ করেত হেব,

েয়াজেন জলাধার হেত পিরেশািধত পািন সহেজ চােষর ঘের সরবরাহ করা যায়

ঘর

কােনাঃ সম

জলজ আগাছা পির ার কের ঘর এমনভােব

কােত হেব যােত ঘেরর মািট

ফেট না যায় এবং য কউ ঘেরর উপর িদেয় হাঁটেল পােয়র হালকা ছাপ মািটেত পেড়
 তলার মািট সরােনাঃ মািটর উপের জমাকৃ ত ৬-৮ স.িম. এর অিতির
 চুন

েয়াগঃ হ র

কাদা সিরেয় ফলেত হেব

িত ২৫০ কিজ হাের ডেলাচুন ও পাথুের চুন এর িম ণ (৩:১) খুব সকােল

িছিটেয় িদেত হেব। পুকুেরর তলা হেত পােড়র উপিরভাগ পয

চুন িছটােত হেব

 মািট চাষঃ ঘেরর উপেরর ৬-৮ স.িম. মািট চাষ কের চুন ভালভােব মািটর সােথ িমিশেয় িদেত
হেব


ঘের

েবশ পিরেরাধ ব ব াঃ ঘেরর চািরিদেক ছাট ফাঁেসর নাইলেনর জাল িদেয়

কের এমনভােব ঘরা িদেত হেব যােত কান সাপ, ব াঙ িকংবা অন

য কান

ায় ১ িম. উঁচু
াণী ঘের

েবশ

করেত না পাের।
 নাসারী

াপনঃ ঘেরর একেকােণ ঘেরর ৫-৭% এলাকায় বাঁেশর

জাল িদেয়

ম ও ছাট ফাঁেসর নাইলেনর

ায় ১.৫ িম. উঁচু কের িঘের একিট নাসারী তরী করেত হেব। ঘের পািন ঢু কােনার

পর নাসারীর িভতের পানার আ য় িহসােব কেয়কিট নাইলেনর জাল ল ালি

ও খাড়া কের

ঝু িলেয় িদেত হেব
 পািন সরবরাহঃ পা বতী নদী বা খাল হেত ছঁেক
ঘের

েয়াজনীয় লবনা

পািন (কমপে

১.০ িম.)

েবশ করােত হেব

 অবাি ত
লাল র
িবিশ

াণীকূ ল িনধন ও পািন শাধনঃ পািনেত ১.০-১.৫ িপিপএম হাের রােটনন ব বহার কের
িবিশ

সব

াণীকূল িনধন করা যেত পাের। িচংিড় ও কাঁকড়াসহ অন ান সাদা র

াণী িনধেনর জন ১.৫ িপিপএম হাের িডপটাের

াণী যথাশী

েয়াগ করা যেত পাের। িনধনকৃত সব

পািন হেত তু েল ফলার পর পািন শাধেনর জন ২০-২৫ িপিপএম হাের ি িচং

ব বহার করা যেত পাের
 পািনত চুন

েয়াগঃ

াণীকূল িনধেনর ৩-৪ িদন পর

িত হ ের ২০-২৫ িপিপএম হাের ডেলাচুন

েয়াগ করেত হেব
 সার

েয়াগঃ চুন

েয়ােগর

’িদন পর ইউিরয়া ২.০-২.৫ িপিপএম; িটএসিপ ৩.০-৩.৫ িপিপএম;

এবং পটাশ ০.৬-০.৮ িপিপএম হাের
িটএসিপ অবশ ই পািনেত

েল

েয়াগ করা যেত পাের। ইউিরয়া ও পটাশ িছিটেয় এবং

েয়াগ করেত হেব

 পািনেত বাতাস সরবরােহর ব ব াঃ ঘেরর চারিদেক পাড় হেত ২.০-২.৫ িমটার দূরে
পেডল

ইল

াপন করেত হেব। ১,৫০০-২,০০০ বগ িমটার আয়তেনর

একিট পা

মিশেনর সাহােয পািন অে ালেনর মাধ েমও

একিট কের

িতিট পুকুেরর জন

েয়াজনীয় বাতাস সরবরাহ করা

যেত পাের।
পানা মজুদ


ব ব াপনার ওপর িভি

কের

িত ব.িম. ১০-১২ িট সু

ও সবল ভাইরাসমু

বাগদা িচংিড় পানা মজুদ

করা অথৈনিতক দৃি েকাণ থেক বশী লাভজনক এবং পিরেবশ টকসই
েয়াজনীয় সংখ ক পানা নাসারীেত মজুত করেত হেব। ১৫-২০ িদন



তু েল িদেল িচংিড় স

িতপালেনর পর নাসারীর ঘরা জাল

ণ
ূ ঘের ছিড়েয় যােব।

খাদ সরবরাহ


নাসারীেত পানা মজুেদর পর দিনক ৬ ঘ া অ র ১ম, ২য় এবং ৩য় স ােহ মাট পানার ওজেনর
যথা েম ১০০-১২৫%, ৮০% এবং ৬০% হাের নাসারী খাদ



স

ণ
ূ ঘের পানা অবমু

েয়াগ করেত হেব

করার পর অথাৎ চােষর ৪থ, ৫ম এবং ৬

স াহ পয

মাট পানার ওজেনর যথা েম ৩০%, ২০% এবং ১০% হাের খাদ িছিটেয়


এরপর চােষর ৭০-৭৫ িদন পয

েয়াগ করেত হেব

দিনক ৬ ঘ া অ র এবং পরবতী িদনসমূেহ দিনক ৪ ঘ া অ র

খােদ র অপচয়েরােধ ‘চািহদানুযায়ী খাদ সরবরাহ’ প িতেত মজুদকৃত িচংিড়েক
করেত হেব। এজন
হেব যােত


খাদ



িচংিড়র

িত হ ের সমান

েত অিতির

দিনক ৬ ঘ া অ র

রে

১৪০-১৫০ িট খাবার

েত খাদ সরবরাহ

াপন করেত হেব। খয়াল রাখেত

খাবার অবিশ না থােক

েয়ােগর পর আনুম ািনক এক ঘ া প ােডল

ইল িকংবা পা

চালােনা যােব না

াভািবক বৃ ি র জন ৩৫-৪০% আিমষ, ২০-৩০% শকরা, ৫-১০% ফ াট ও ১-২% িভটািমন ও

িমনােরল ি িম

সমৃ

িপেলট খাবার

েয়াজন।

বাতাস/ অি েজন সরবরাহ


ঘের

বীভূত অি েজেনর মা া ৪ িপিপএম এ নেম এেল পেডল

ইল িকংবা পা

চািলেয় অি েজন

সরবরােহর ব ব া করেত হেব


এছাড়া জমাকৃত জব পদাথসমূহ যােত না পঁেচ তাড়াতািড়
সজন অ তঃ দিনক কেয়ক ঘ া পেড় ইল/ পা

াকৃ িতক খাদ উৎপাদেন সহায়তা করেত পাের,

চালােত হেব।

পািন সরবরাহ ও িন াশন


পািন সরবরােহর

েয়াজন হেল জলাধােরর পািন পিরেশাধন কের ৮-১০ িদন পর ঘের সরবরাহ করেত

হেব। ঘেরর কান পািন পিরবতন করা যােব না।
চুন ও সার


েয়াগ

িপ-এইচ ৭.৫ এর নীেচ নেম গেল িকংবা সকাল ও িবকােলর িপ-এইচ এর মা া ০.৫ এর বশী হেল
অবশ ই চুন

েয়াগ করেত হেব। এ অব ায়

িত হ ের ১০-১৫ িপিপএম হাের ডেলাচুন

েয়াগ করা

যেত পাের


পািনর

তা ৩৫ স.িম. বশী হেলই ১.০-১.২ িপিপএম ইউিরয়া এবং ১.৫-১.৮ িপিপএম িটএসিপ

েয়াগ করা যেত পাের।
আগাছা িনয় ণ


য

কান ধরেণর জলজ আগাছা আধা-িনিবড় িচংিড় চােষ একিট িবেশষ

আগাছা জ ােল

ঘেরর পািনর

পযেব েণর মাধ েম কািয়ক

িতব কতা। কারণ জলজ

ণগতমান সহনীয় পযােয় রাখা অস ব হেয় পেড়। তাই

দিনক

ম ারা আগাছা পির ার করেত হেব।

ব াকিটিরয়া িনয় ণ
ব াকেটিরয়া িনয় েণ পুকুেরর জমাকৃত জব পদাথ, পািনেত
পালন কের। পািনেত পযা

বীভূত অি েজন, িপ-এইচ ও তাপমা া িবেশষ ভূিমকা

অি েজন ও জব পদােথর পিরমাণ িনয় েণ থাকেল

বৃ ি র সুেযাগ পায় না। এি বােয়ািট

েয়ােগর মাধ েম ঘের

িক

এি বােয়ািট

স ত কারেণ িচংিড় পুকুের িবষা

িতকারক ব াকেটিরয়া বংশ

িতকারক ব াকেটিরয়া কাযকািরতা ন

করা যায়।

ব বহােরর উপর িবিধ-িনেষধ রেয়েছ। তাই ঘের

িতকারক

ব াকেটিরয়ার পিরমাণ কিমেয় উপকারী ব াকেটিরয়ার পিরমাণ বাড়ােনার জন রাসায়িনক প

এবং জব

যুি

ব বহার করেত হেব।
রাসায়িনক প িতঃ পুকুেরর ব াকেটিরয়ার পিরমাণ িনয় েণর জন চােষর ৪০-৪৫ িদন পর হেত
৪-৬ িপিপএম হাের ি িচং
জব

েয়াগ করেত হেব। এেত সব ধরেণর ব াকেটিরয়ার পিরমাণ কেম যােব।

যুি ঃ ব াকেটিরয়া িনয় েণর জন

পর থেক ি িচং

েয়ােগর

িত মােস একবার

াবােয়ািট

ব বহার করা যেত পাের। সাধারণত চােষর ৪০-৪৫ িদন

’িদন পর ১.০-১.৫ িপিপএম হাের

াবােয়ািট

েয়াগ করা যেত পাের। অেনক সময়

দখা যায় য, ৭০-৮০ িদন চােষর পর অিতির

জব পদাথ জমা হওয়ার ফেল ঘেরর মািটেত িবিভ

তরী হেয় মািটর রং কালেচ হেয় যায়। এমতাব ায়, ১.৫-২.০ িপিপএম হাের
িমিশেয় ম
পািনেত
ঘের

বেল মািটর সােথ

কের ঘের সরবরাহ করেল সুফল পাওয়া যায়।
বীভূত

িতকারক গ াস িনয় ণ

েয়াজনীয় অি েজন ছাড়াও িচংিড়র জন

সালফাইড ইত ািদ) তরী হেয় পািনেত
িতকারক গ াসমূ েহর মা া বৃ ি
চােষর

িতকারক িবিভ

ধরেণর গ াস (অ ােমািনয়া, হাইে ােজন

বীভূত হয়। পুকুেরর পিরেবশ সু

না পায়, সজন অবশ ই

গ াস িনয় েণর জন িন িলিখত ব ব াসমূ হ


াবােয়ািট

কার গ াস

রাখার

েয়াজনীয় ব ব া

ােথ পািনেত যােত কানভােবই

হণ করেত হেব। এসব

হণ করা যেত পাের।

’মাস পর থেক অ ত মােস একবার ৩০-৪০% পািন পিরবতন করেল পুকুের

হওয়ার স াবনা কম থােক। এে ে

িতকারক

িতকূল অব া সৃ ি

অবশ ই জলাধােরর পিরেশািধত পািন ব বহার করেত হেব। তেব িদেন

১০-১৫% এর বশী পািন পিরবতন করা উিচত হেব না। এেত িচংিড় পীিড়ত হেত পাের


পুকুের কান



পুকুের স

কার জব সার

েয়াগ হেত স

ূণ েপ িবরত থাকেত হেব

র
ূ ক খ ার সু ু ব ব াপনায় অিধকতর

িদেত হেব। কারণ অপিরিমত স

ূরক খাদ

ব বহাের পুকুের জব পদােথর পিরমাণ বৃ ি পায় এবং পািন দূিষত হয়


পািনেত পযা

অি েজন এর উপি িত িনি

করেত হেব



অ ােমািনয়ার পিরমাণ িনয় েণর জন চােষর ৫০ িদন পর থেক

িত মােস ৩.০-৪.০ িপিপএম হাের

িজওলাইট ব বহার করা যেত পাের


পািন িকংবা মািটেত

িতকারক ব াকেটিরয়ার বংশ বৃ ি

রাধ করেত হেব



পুকুের



চােষর ৫৫-৬০ িদন পর থেক মােঝ মােঝ মািটেত ধীর গিতেত হররা টেন িদেল মািটর অ েয়াজনীয়

া টন উৎপাদেনর সহনশীল মা া বজায় রাখার ব ব া করেত হেব

িতকর গ ােসর মা া কেম যােব। হড়রা টানার পূেব পািনেত পযা

বীভূত অি েজেনর পিরমাণ িনি ত

করেত হেব।
িচংিড় বৃ ি


ও

া

পরী া

চাষকালীন সমেয় স ােহ একবার িচংিড়র বৃ ি
করা িবেশষ



খাবার

পরী া এবং দিনক অ তঃ একবার িচংিড়র

া

পরী া

েয়াজন

েয়ােগর এক ঘ া পর

তু েল

না এবং িচংিড়র খাদ নালীেত পযা

েত উেঠ আসা িচংিড়সমূহ ধের িচংিড়র ওজন

াভািবক আেছ িক

খাদ আেছ িক না তা পরী া করা যেত পাের। সমেয় িচংিড়র গােয়

কান রােগর িচহ ও আেছ িক না তাও পরী া করা যেত পাের


কান িচংিড় পােড়র কাছাকািছ ি রভােব বেস থাকেল বুঝেত হেব য ঘের কান অ াভািবক অব ার সৃ ি
হেয়েছ। এমতাব ায়, অব া

াভািবক করার জন তিড়ৎ পদে প িনেত হেব এবং পােড় বেস থাকা িচংিড়িট

ধের ভালভােব পযেব ণ করেত হেব


রাগ

িতেরােধর

করা যােব না।

ােথ পিরেশািধত ব তীত কান েমই এক ঘের ব ব ত িজিনষপ

অন

ঘের ব বহার

উৎপাদন
এই প িতেত ১২০ িদন লালন করার পর
৭৫% িহসােব

িত ব. িম. ১০িট ঘনে

িচংিড়র গ. ওজন ৩০

াম এবং বাঁচার হার

িত হ ের মাট ২,২৫০ কিজ িচংিড় উৎপাদন পাওয়া স ব। শতকরা ২০ ভাগ জলাধােরর আয়তন

িবেবচনা করেল

িত হ ের উৎপাদন দাঁড়ােব ১,৮৭৫ কিজ। একই প িতেত

চাষী পযােয় চাষ কের হ র

িত বগ িমটাের ১৫িট মজুদ ঘনে

িত ২,৫০০ কিজ উৎপাদন পাওয়া যায়।

আয় ও ব য়
এক হ র ঘের

িত বগ িমটাের ১০িট মজুদ ঘনে

এবং উৎপািদত িচংিড় িবি

িচংিড় চাষ কের সবেমাট উৎপাদন খরচ হেব টা. ৪,০০,৮২০/-

কের মাট আয় হেব টা. ৯,৭৮,০০০/-। অথাৎ এক হ র জিম হেত এক মৗসুেম (৫-৬

মাস) টা. ৫,৭৭,১৮০/- নীট মুনাফা অিজত হেব। পািনেত দীঘ ায়ী

স

উ ত মােনর দশীয় িচংিড় খাদ

সহজলভ হেল উৎপাদন ব য় আরও ২০% কমােনা স ব।
পরামশ


িচংিড় আহরেণর পর ঘেরর জব পদাথ সমৃ
পুকুেরই িরসাইি ং করার জন ফসল চ

পািন ও তলায় পুি ভূত জব পদাথ বাইের বর না কের

িভি ক চাষ ব ব া

হণ করা যেত পাের



এজন ি তীয় ফসেল আবজনা ও উি দেভাজী মাছ চাষ করেল ভাল ফল পাওয়া যােব



অথৈনিতক দৃি েকাণ থেক ফসলচ িভি ক চাষ ততটা লাভজনক না হেলও পিরেবশ সহনীয় ও টকসই
যুি

িহসােব আব

প িতর চােষ ফসল চে র ব বহার অত

পূণ ।

