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रेन्वो �ाउट माछाको गसु्तर�य भरुा उपलब्ध गराउने अ�भ�ायले भरुा कोरल्न राखेको अण्डामा आखँा उ�पे�छ ढुवानी 

ग�रन्छ। यो ��व�धले गणुस्तर�य माछाको बीउ सहज त�रकाबाट कम खचर्मा कृषकको पोखर�मा परु् याउनकुो साथै ढुवानी 

समयमा मतृ्यदुर कम गराउँछ। यो ��व�ध�ारा माछाको फुल कोरल्न राखेको �जनन गहृमा पानीको ताप�म अनसुार 

आखँा उ�ने अव�ध केह� �दन अिघ वा प�छ भई क�रव तीन ह�ादेिख एक म�हना �भ� अण्डामा आखँा �� रुपमा देिखएप�छ 

एक �जनन गहृबाट अक� �जनन गहृमा वा माछा उत्पादक कृषकको फामर्मा पठाउन स�कन्छ। 

 

प्या�क�  र ढुवानी ��व�ध 

�ाउटको फुल कोरल्न राखेको �जनन गहृमा पानीको रेकडर् हरेक �दन �नय�मत रा� ुपदर्छ। 19 देिख 30 �दन �भ�  

पानीको ताप�म 300 पगुेप�छ आखेँ अण्ड ढुवानीको ला�ग योग्य हनु्छ। आखेँ अण्डा ढुवानी गन� समय �ठक भएप�छ 

बरफको माध्यमबाट अण्डालाई 1 घण्टामा 2 �ड�ी सेिल्सयस पानीको ताप�म घटाउंदै 4 �ड�ी सेल्सीयस सम्म परु् याई 

िस्थर रा�।े अण्डालाई िचसोको वातावरण कायम रहने गर� कमलो प्ला��क वा प्ला��क व्यागमा सकु्खा 4 �ड�ी 

सेिल्सयसको िचस्यान कायम रा� ेगर� कुलर वा थमार्कोल मा�थ र तल वरफले फुललाई �सधा नछुने गर� वरफका म�सना 

स–साना टु�ाहरु रा�।े सोह� वातावरणमा रहने गर� सिजलैसँग 24 देिख 48 घण्टासम्म ढुवानी गनर् स�कन्छ।  

 

आयो�डनले उपचार गन�  

• आखँा उ�केो अण्डा गन्तव्य स्थानसम्म परु् याएप�छ 100 �प.�प.एम. आयो�डनमा आखँा उ�केो अण्डा 10 

�मनेटसम्म डबुाउने। 

• उपचार गरेको आखेँ अण्डलाई कोरल्न रा� ेर 1 �दन �वराएर हटाउंदै जाने। 

• आखेँ अण्डा पानीको ताप�म अनसुार लगभग ७ �दनमा �ाच हून्छ। 

 

खचर् तथा फाईदाको लेखाजोखा  

�ाउट भरुा ढुवानी गदार् दरु� हेरेर एक पटकमा रु. 4000 देिख 15000 सम्म देिखएको छ भने आखेँ अण्डा ढुवानी 

गदार् बस गाडी माई�ोबस आ�दबाट त�रकाले एक �सटमा राखी ढुवानी गनर् स�कन्छ। जस्ले गदार् भरूाको मतृ्यदुरमा कमी 

हनु्छ। 

• पानीको कारणबाट सन� रोग तथा परिज�वको �कोप अन्य� सनर् पाउँदैन। 

• भरुा ढुवानी गदार्को मान�सक तनावमा कमी वा मू�ी हनु्छ। 

• माउ माछा पालेर कृषकहरु पोखर�मा �जनन ्गनुर् पन� झन्झ�टलो कामबाट सक्छन र कुनै प�न �बप�ी आई 

परे एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लगी कोरल्न स�कन्छ। 
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