
माछा पालन कसर� गन�?

माछाका ला�ग पोखर�को तयार� वषा� ला�नभु�दा प�हले न ैगन� उपय�ुत दे�ख�छ। माछा पालन सब ै�कारका साना
ठुला मौसमी तथा बा�मासे पोखर�मा गन� स�क�छ। यस बाहेकै य�ता पोखर� जहाँ अ�य जल�य वन�पतीय
फसलह� ज�त-ै जलबदाम, कमलको फुल, ढस वा घाँ�सलो ठाउँ �लन स�क�छ। यी सब ैमाछा पालनका ला�ग
उपय�ुत मा�न�छ। माछा पालनका ला�ग पोखर�मा मल, उव�र साम�ी, अ�य खा�ध पदाथ� आ�द हा�ल�छ, यी सबै
साम�ीले पोखर�को माटो तथा पानीको उव�रता ब�दछ र प�रमाण �व�प फसलको उ�पादन ब�ृ�ध हु�छ। यी
वन�पतीय फसलह�को सिृ�ट फोहोर पोखोर�को पानी जनु सडगेलेका हु�छन,् �तनले पानी वा माटोलाई अ�धक
उव�र बनाउँछन, जसबाट माछाको सव��म �ाकृ�तक आहार �लेटन (�लवक) उ�प�न हु�छ। यस �कार दवु ैन ैएक
अका�को परुक ब�दछन ्र आपसमा उ�पादन बढाउन सहायक हु�छन।्

धान खेतमा प�न जहाँ जनु-जलुाई म�हनादे�ख अ�टोबर-नभे�वरस�म पया��त पानी भ�रएको हु�छ, माछा पालन
गरेर अ�त�र�त आय �ा�त गन� स�क�छ। धान खेतीमा माछा पालनका ला�ग एउटा �भ�न ै�कारको तयार� गन�
आव�यकता हु�छ। कृषकह� आ�नो खेतबाट रा�ो उ�पादन गन�का ला�ग खेत जोताउँछन,् गरा एवम ्�डल (आल�)
आ�द यथा समयमा आव�यकतानसुार नाइ�जेन, �फुर तथा पोटास मलको �योग गद�छन।् उ�चत समयमा
रो�पएको �बउमा �बमारको रोकथामका ला�ग दवाई आ�दको �योग गद�छन।् �ठक य�त ै�कारले माछाको रा�ो
उ�पादन �ा�त गना�का ला�ग माछा पालनमा प�न खे�तको यो ��या कलापह� �योग गन� अ�याव�यक हु�छ।

पोखर�को तयार�
मौसम अनसुारका पोखर�मा मा�सहार� तथा अनाव�यक साना �जा�तका माछा रहने आश�का रहँदैन तथा�प
बारहमासे पोखर�मा य�ता माछा हुन स�छन।् अतः य�ता पोखर�मा जनु म�हनामा थोरै पानीमा बार�बार जाल
�याँकेर हा�नकारक माछा वा �करा आ�द �नका�ल�दन ुपछ�। य�द पोखर�मा भ�सी आ�दले पानी खाँदैनन,् भने य�ता
माछा मान�का ला�ग २००० दे�ख २५०० �कलो�ाम ��त हे�ट�मटरका दरमा �पनाको �योग गनु� पछ�। कोदाको
�पनाको �योगबाट पानीमा रहेका हा�नकारक जीवह� मद�छन,् तथा माछाह� प�न �भा�वत भएर मनु�भ�दा प�हलै
मा�थ �न�क�छन।् य�द यस समयमा यी माछालाई �नका�लयो भने खाने तथा बे�ने लायक न ैरह�छन।् कोदाको
�पना �योग गदा� के �याल गनु� पछ�  भने यसको �योग गरे पछा�ड पोखर�को २ दे�ख ३ सातास�म �नथानु�का ला�ग
�योगमा �याउन ुहँुदैन। कोदाको �पना हालेको ३ साता पछा�ड तथा मौसम अनसुारका पोखर�मा पानी भ�रनभु�दा
प�हले २५० दे�ख ३०० �कलो�ाम ��त हे�टरका दरले चनु हा�ल�छ र यसले पानीमा रहेका �कराह� माद�छ। चनुले
पानीको जी.एच.लाई �नय��ण गरेर �यकारक त�व बढाउँदै मलत�व ब�ृ�ध गद�छ तथा पानी �व�छ रा�छे। चनु
हाले पछा�ड एक साताको अ�तरालमा पोखर�मा १०००० �कलो�ाम ��त हे�टर ��त वष�को दरले गोबरको मल
हा�न ुपद�छ। जनु पोखर�मा खेतको अथवा बगवुा पानी वषा�मास बगेर प�तछ, �यहाँ गोबर मलको मा�ा घटाउनु
स�क�छ, �कनभने यस �कारको पानीमा मल धेरै मा�ामा उपल�ध रहेको हु�छ। पोखर�मा पानी आउने जाने
बाटोमा जाल� लगाउने �यव�था प�न प�हल ैगनु� पद�छ।

पोखर�मा माछाको �बज(पोना) हा�ने अगा�ड �यस पोखर�मा �या��त मा�ामा माछाको �ाकृ�तक आहार (�ल�कटान)
छ �क छैन यस कुराको जाँच गनु� पद�छ। पोखर�मा �ाकृ�तक आहारको मा�ा बढाउनकुा ला�ग गोबरको मलसँगै
सपुरफा�फेट ३०० �कलो�ाम तथा य�ुरया १८० �कलो�ाम ��त हे�टर ��त वष�को दरले हा�न ुआव�यक छ। अतः
एक साल भ�रका ला�ग �नधा��रत मा�ा (गोबरको मलसँग ैसपुरफा�फेट ३०० �कलो�ाम तथा य�ुरया १८०
�कलो�ाम) को दश मा�सक �क�तामा बराबर हा�लरहन ुपछ�। यस �कार ��येक म�हना १००० �कलो गोबर मल, ३०
�कलो सपुरफ�फेट तथा १८ �योग पोखर�मा गदा� धेरै मा�ामा �ाकृ�तक आहारको उ�प�� हु�छ।

मा�थ�लो आहार
माछाको �बउ स�चयको प�हलेदे�ख पोखर�मा माछाको भोजन कम भयो वा माछा ब�न सकेनन ्भने चामलको ढुटो
(क�नका �म�सएको सफा चामल) एवम ्तोर� अथवा बदामको �पना लगभग १८०० दे�ख २७०० �कलो�ाम ��त वष�
��त हे�टरका दरमा �दन ुपछ�।

यो ��त�दन एक �नि�चत समयमा �दन ुपछ�  कारण यसो गदा� माछाले आहार �हण गन� एउटा उ�चत समय हु�छ र
आहार �यथ�मा न�ट भएर प�न जाँदैन। अझ रा�ो हु�छ य�द खा�य पदाथ� बोरामा हालेर ल�ठ�का सहायतामा



पोखर�का कैय� ठाउँमा बाँधेर बोराको ठाउँ-ठाउँमा �वाल पा�र�दन ुपछ�  तथा बोराको धेरै जसो भाग पानीमा डु�बरहोस ्
र केह� भाग पानीको मा�थ रहन ुआव�यक हु�छ।

सामा�य प�रि�थ�तमा �च�लत परुानो त�रकाह��वारा माछा पालन गदा� जहाँ ५००-६०० �कलो ��त हे�टर ��त
वष�का दरले उ�पादन �ा�त हु�छ, �यह� आध�ुनक व�ैा�नक प�ध�त�वारा माछा पालन गरेमा ३००० दे�ख ५०००
�कलो ��त हे�टर ��त वष�मा माछा उ�पादन गन� स�क�छ। अ���देशमा यस ैप�ध�त�वारा माछा पालन गरेर
७००० ��त हे�टर ��त वष�मा उ�पादन ग�ररहेको छ।

माछा पालकह�ले ��त म�हना जाल हानेर सि�चत माछाको ब�ृ�ध �न�र�ण गनु� पछ� , जसबाट माछालाई �दइने
प�रपरूक आहारको मा�ा �नधा�रण गन�मा सिजलो हु�छ तथा सि�चत माछाह�को ब�ृ�ध दर थाहा ला�न स�छ।
य�द कुन ैमाछामा �बमार दे�खयो भने तरु�त उपचार गराउन ुपछ�। 
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