
सहर माछाको भरुा उत्पादन ��व�ध 
 

सहर  नेपाल लगायत �हमाल� �ंृखला अन्तगर्त पन� क्षे�मा अफगा�नस्तानदेिख म्यानमारसम्म नद� तथा तालहरुमा पाइने मत्स्य �वनोदमा 

�िश� र स्वादमा उत्कृ� माछा हो। नेपालमा पाइने दईु �जा�त मध्ये सनुौलो सहरमा �व�भ� अनसुन्धान भएका छन ्भने तामे सहर लोपोन्मखु 

जा�तमा पदर्छ। यो माछा स्वभावले लामो दूर�सम्म आफ्नो आहारा तथा �जननका ला�ग �मण गन� गदर्छ। नद� तथा ताल �कनारका माछामा 

आि�त समदुायको जी�वकोपाजर्नमा सहर माछाको भ�ुमका उल्लेख्य रहेको छ। यो माछालाई घरेलकुरण गर� पोखर�मा माउ हकुार्एर �जनन 

गर� भरुा उत्पादन गन� ��व�ध �वकास भएको छ। सहर माछाको भरुा उत्पादन ��व�धले नद� तथा तालमा आि�त समदुायको साथै पोखर�मा 

माछापालन गर� �ब�� गन� कृषकका ला�ग समेत लाभदायी �स� भएको छ। 

 

�जनन ��व�ध 

पोखर�मा पालेको सहर माछाले बषर्मा दईु पटक (फागून-चै� तथा आि�न-मं�सर) पानीको ताप�म १९ देिख २२ �ड�ी से सम्मको ताप�म 

हुँदा �जनन गछर्। यसको भाले एक बषर्मा नै प�रपक्व हनु्छ तर पोथी माछा चौथो वषर्मा मा� प�रपक्व हनु्छ। �जननका ला�ग कुनै 

�क�समको हम�नको �योग नगर� प�रपक्व पोथीलाई �ाचर� �भ� लगी फूल �नचोन� र भाले माछाबाट वीयर् �नचोरेर फुलहरुसँग चराको 

प्वाँखले रा�र� �मसाएर �नसेिचत गनुर् पदर्छ। यसर� �नसेिचत फुल रा�र� स्वच्छ पानीले सफा गर� फुलहरुलाई इन्कुवेसन �ेहरुमा राखी 

पानी �नरन्तर बगाई रा� ुपदर्छ। भरुा कोरल्ने �ाच हनुे समय पानीको ताप�ममा भर पदर्छ। सामान्यतः भरुा �नस्कन ४ देिख ५ �दन 

सम्म लाग्दछ।  

 

सहर माछाको �जनन ्सम्बन्धी तथ्यहरुः 

सहर माउ हकुार्उने स्थानः साधारणतया पोखर� तथा �पंजडा 

माउको घनत्वः पोखर�मा ��त हेक्टर १००० के.जी, 

�पंजडामा १ गोटा माछा ��त वगर्�मटरमा 

प�रपक्व उमेरः भाले सहर १ बषर्मा, पोथी ४ बषर् भन्दा मा�थ 

फुल पान� दर (��त केजी): 3000-10000 गोटा अण्डा ��त के.जी. माउबाट 

फुल कोरल्ने समयः ४ देिख 5 �दन 

फुल कोरल्ने ताप�मः ओैषत ताप�मः 19-22 �ड.से. 

�नसेचन दर (%): 80-95 

भसुनुा �नस्कने दर (%): 75-85 

भसुनुाबाट भरुा हनुे दर (%): 80-90 

भरुाको घनत्वः 500 वगर् मीटर (��त रोपनी) मा 1 लाख गोटासम्म 

भरुा ब�ृ� दरः 1 म�हनामा 1 �ाम सम्म ब�ृ� हनुे 

 माछा ब�ृ�को ला�ग उपय�ु ताप�मः 22 देिख 25 �ड.से. 

दाना आहाराः पोखर�मा �ाकृ�तक आहारा र 35% �ो�टन भएको धूलो वा �म्बल दाना माउको ला�ग  3-5% र भरूालाई खाएसम्म �दने। 
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