
�ाउट माछा भरुाको दाना बनाउने ��व�ध 

 
�ाउट माछाखेतीमा भरुा ह�ुकर् ने अवस्था सवैभन्दा संवेदनशील हनु्छ । भरुाको ब�ृ�, बाँच्नेदर बढाउन भखर्रै �नस्केको रेन्बो 

�ाउट भरुालाई खवुाउने आहाराको महत्वपूणर् भ�ूमका हनु्छ।   

�ाउट माछाको भरुाको दानामा �नम्न अनसुार गणुहरु हनु ुपन� हनु्छ। 

• दाना स्वा�दलो र पचाउन सक्न ेहनुपुदर्छ।  

• दाना गणुस्तर�य र सस्तो हनुपुदर्छ।  

• दाना पानीमा कम मा�ामा घलेुर जाने र तैरने हनुपुदर्छ। 

• दानाको साईज भरुाको मखुको साईज अनसुारको हनुपुदर्छ। 

•  

�ाउट भरुाको ला�ग दाना बनाउन आवश्यक कच्चा पदाथर् र �तनको अनपुात 

�. स.                            सामा�ी                                    कच्चा पदाथर्को ��तशत 
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२.     भटेुको भटमास        ३५ 
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थप सामा�ीहरु 
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२.     काँचो अण्डा                      २५ 

 

दाना बनाउन ेत�रका 

• िझंगे माछालाई पानीले रा�र� पखालेर सफा गन�। 

• भटमास र गहुँ रा�र� केलाएर घाममा सकुाउने,  भटमासलाई हलकुा आचँमा भटु्ने। 

• दाना बनाउने सामा�ीहरु म�सनो ग�र �पस्ने। 

• सबै कच्चा पदाथर्हरु, �भटा�मन र �मनरल्स रा�र� �मसाएर  अ�ल अ�ल गद� पानी �मसाउँदै मछेुर  डल्लो बनाउन े

र त्यस डल्लोलाई ०.२ �म. �म. देिख ०.५ �म. �म. साईजको छा�ीमा घोटेर आवश्यक साईजको दाना �नकाल्ने।  

• दानालाई घाममा सकुाउने तर �सधै घाम नपनुर् रा�ो हनुे हुँदा मा�थ प�� प्ला��क रा� ुउपय�ु हनु्छ।  

दाना भण्डारण गन� त�रका 

• रा�र� सकेुको दानालाई हावा न�छन� गर� रा�ोसँग प्याक गरेर रा� ुपदर्छ। 

• आहारा भण्डारण गन� कोठा सखु्खा र हावादार हनुपुदर्छ। 

• दानालाई रा�ोसँग नसकुाई प्याक गरेमा त्यसमा ढुसी पन� सम्भावना बढ� हनुे भएकोले तयार ग�रएको दाना 

रा�ोसँग सकुाईएको छ �क छैन हेनुर् आवश्यक हनु्छ। 



• प्ला��कको थैलामा प्याक ग�रएको आहारा छ भने त्यसलाई धेरै मा�थसम्म खप्टयाएर,  �थचेर भण्डारण गनुर् 

हदैुन। 

• दाना कुन �म�तमा तयार ग�रएको हो लेबल लगाउन ुपदर्छ र सकेसम्म तीन म�हना भन्दा बढ� भण्डार गरेर 

रा� ुहुँदैन। 

• दानालाई सूयर्को �काश �सधै पन� गर� भण्डारण गनुर् हुँदैन। 

• भण्डारण कोठाको ताप�म ३० �ड�ी सेल्सीयस भन्दा मा�थ जान ुहुँदैन। 

भरुालाई �दन ेदानाको मा�ा 

• भरुालाई क�रब ह�ा �दनसम्म खाए ज�त आहारा �दनमा १० देिख १२ पटकसम्म �दन ुपदर्छ। 

• दो�ो ह�ा प�छ भरुालाई  शार��रक तौलको ७ देिख १० ��तशतसम्म आहारा �त्येक घण्टामा �दनपुदर्छ। 

• एडभान्स साईज (०.५ �ाम भन्दा मा�थ) का भरुालाई आहारा ��मक रुपले घटाउँदै अथार्त ्दईु/दईु घण्टामा 

�दनको ५ देिख ६ पटकसम्म शार��रक तौलको ३–५ ��तशतका दरले ५ �ाम साईजको नपगुनु्जेलसम्म आहारा 

�दन ुपदर्छ। 

• यसर� तयार ग�रएको दाना खवुाउँ दा �ाउटको भसुनुा देिख भरुासम्मको अवस्थामा दाना मासमुा प�रणत हनुे 

अनपुात १:१.८६ हनु्छ। यो दाना बनाउने ��व�ध उपयोगबाट भरु◌ाको बाँच्नेदर बढ्छ भने भरुा उत्पादनको 

लागत खचर् घट्न जान्छ। 
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