
�पजँडा साथ पोखर�मा �टलाप�या माछा पालन ��व�ध 

 

पोखर�मा �पँजडा राखी �पँजडा�भ� खानयोग्य �टलापीया माछाको उत्पादन र �पजँडा बा�हर सानो र ठूलो भरुा उत्पादन 

गनुर्लाई �पजँडा साथ पोखर�मा �टलापीया माछा पालन ��व�ध भ�नन्छ।  

�पजँडा साथ पोखर�मा माछा पालनको महत्व 

• वषर्मा २ पटक  ५/५ म�हनामा माछा उत्पादन �लन स�कने।  

• भरुाको ला�ग अरुमा भर नपर� कृषक आफ� ले आवश्य�ा अनसुार भरुा उत्पादन गर� �दगो रुपमा खेती गनर् 

स�कने।  

• �पजँडामा उत्पादन भएको खान योग्य �टलापीया माछा �ब�� गर� �पजँडा खाल� भए प�छ बढ� भएको ठूलो भरुा 

पनुः �पजँडामा पाल्न स�कने र साना भरुा दानाको ला�ग �ाणी �ो�टनको �ोतको रुपमा �योग गनर् स�कने। 

• माछा ��त वषर् ६—८ मे.टन ��त हे. उत्पादन गनर् स�कने।  

• पा�रवा�रक सदस्यहरुलाई रोजगार�को अवसर हनुे। 

• खासगर� स-सना �कसानहरुको ला�ग ज�मनको अ�धकतम �योग गर� अ�धकतम माछा उत्पादन गनर् म�त 

परु् याउने र �तनीहरुको जी�वकोपाजर्न सधुानर् म�त पगु्नकुो साथै प�रवारमा �ाणी �ो�टन उपलव्ध हनुे। 

 

माछा पालन ��व�ध 

• पानीको ताप�म २०० से. भन्दा मा�थ र पी एच ६.५–८ भएका स्थानमा गनर् स�कने। 

• उपय�ु पोखर�को क्षे�फल ५०—१५० वगर् �म. र ग�हराई १ �म. हनुपुन�। 

• �पजँडाको साईज १–२ घन मी. (१ मी.−१ मी.−१ मी) अथवा (२ मी.−१ मी. − १ मी) 

• केजमा १०–२० �ाम साईजको ७५–१०० वटा माछा ��त घन मी. रा�।े  

• पोखर�मा २ गोटा माछा ��त वगर् �मटर स्टक गन�। 

• २०—२५% �ो�टनय�ु दाना शार��रक तौलको २% को दरले �दन ुपन�। 

• १ केजी माछा उत्पादन गनर् १.५ केजी दाना चा�हन्छ। 

• पाँच म�हना �भ� २५०–३०० �ाम साईजको �ब�� योग्य माछा उत्पादन हनु्छ। 

• दाना बनाउने कच्चा खा� पदाथर्हरुः �फस �मल, भटमास, गहुँ, �पना, ढुटो आ�द �मसाई दाना बनाउन ुपन�। 

उत्पादन 

• केजको २५० �ाम साईजभन्दा ठूलो भएप�छ माछा हाभ�� गन� र पोखर�को ठूला माछा छानी  केजमा राखी 

पनुः पाल्ने। 

• बढ� भएको साना माछाहरु �फस �मलको रुपमा दाना बनाउन �योग गन�। 
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