नेपालमा पंगास माछा पालनः अवसर र च ुनौती
नेपालमा हाल पालन भई रहेको पंगास माछाको वैज्ञाननक नाम Pangasianodon hypophthalmus हो। यो माछा
लाओस, थाईल्याण्ड, कम्बोनडया, नभयतनाम आदि िे श भएर बग्ने मेकङ्ग निीको स्थानीय माछा हो। यो माछा हाल
नभयतनाम, थाईल्याण्ड, कम्बोनडया, म्यानमार, मलेशशया, इन्डोनेशशया, बं गलािे श, भारत, चीन आदि िे शहरुमा पालन भई
रहेको छ। केही वर्षिेशि नेपालमा पनन पंगास माछा पालन शुरु भई सकेको छ। यो माछा प्रनत इकाई जलाशयमा कापष
माछाका तुलनामा धेरै गुणा बढी उत्पािन गनष सककने भएकोले नेपालमा यो माछा पालनलाई एउटा ठू लो अवसरको
रुपमा नलन सककन्छ र मत्स्य कृर्कहरुले यसबाट ठु लो आम्िानी नलन सक्तछन्। तर नेपालमा पंगास माछा पालनको
सन्िभषमा अवसरका साथै केही जटील च ुनौतीहरु पनन छन्। तसथष अवसर र च ुनौतीहरुलाई राम्ररी बुझेर पंगास माछा
पालन गरे मात्र यसबाट फाइिा नलन सककन्छ।
पंगास माछा पालनका राम्रा पक्षहरुः
•

नभयतनाममा यो माछा वाकर्षक कररब ३०० मेकिक टन प्रनत हेक्टर उत्पािन गरे को पाईन्छ। नेपालकै कृर्कहरुले हाल
कररब ६० मेकिक टन प्रनत हेक्टर सम्म उत्पािन नलई रहेका छन्।

•

यो माछाले हावाबाट आशक्सजन नलएर सास फेनष सक्ने भएकोले ०.१ नमनलग्राम प्रनत नलटर आशक्सजन भएको पोिरीको
पानीमा पनन बााँच्न सक्ने क्षमता हुन्छ। लशक्षत उत्पािकत्वको आधारमा प्रनत हेक्टर जलाशयमा यो माछा ६५
हजारिे शि ४ लाि गोटासम्म पालन गनष सककन्छ।

•

यो माछा कम आशक्सजन भएको पानीमा पनन बााँच्न सक्ने भएकोले शजउाँ िो माछाको रुपमा बजारमा नबक्री गनष सशजलो
हुन्छ।

•

कररब १५ ग्राम साईजको एडभान्स कफंगरनलङ्ग पोिरीमा रािेर व्यवशस्थत तवरले पालन गररयो भने ६ िे शि ८
मकहनामा ८००-११०० ग्रामसम्म वृकि हुन सक्छ।

•

यो माछाको मासुमा कापष माछाहरुका जस्तो मनसना कााँडाहरु (Y-bone) नहुने भएकाले यो माछा िााँिा कााँडा अशककने
डर हुाँिैन।
नेपालमा पंगास माछा पालनका च ुनौतीहरु

•

शचसो मौसम: यो माछा पालनको लानग पानीको तापक्रम कररब २५-३० नडग्री सेशल्सयस उपयुक्त हुन्छ। पानीको तापक्रम
२० नडग्री सेशल्सयस भन्िा कम भयो भने यो माछाले िान कम गिषछ तथा कवस्तारै कमजोर र रोगी भई मनष थाल्िछ।
नेपालमा यो माछा पालनको मुख्य च ुनौती नै शचसो मौसम हो। तराईमा मं नसरिे शि माघसम्मको जाडो याममा पोिरीको
पानीको तापक्रम 20 नडग्री सेशल्सयस भन्िा कम हुने र ककहले कांही 12 नडग्री सेशल्सयससम्म झरे को पाईएको छ।
यस्तो ककनसमको शचसो मौसममा यो माछा प्राय: बााँच्न सक्तैन।

•

बजारको माग र प्रनतस्पधाष: यो माछाका केही राम्रा गुणहरु भए तापनन नेपाली उपभोक्ताहरुले कापष माछाहरुको तुलनामा
कम मन पराउने गिषछन्। यसका साथै यो माछा भारतबाट बरफमा रािी नसं गो माछाको रुपमा र नभयतनामबाट कााँडा
शझकी मासु मात्र भएको (कफलेट) फ्रोजेन माछाको रुप सस्तोमा आयात भई रहेको छ। नेपाली सुपर माकेटहरुमा पंगास
माछाको फ्रोजेन कफलेट कररब रु.४५०।- प्रनत के.जी.को िरले नबक्री भई रहेको िे शिन्छ।

•

भ ुराको उपलब्धता: नेपालका सरकारी र ननजी क्षेत्रमा यसको भ ुरा उत्पािन गने तफष थोरै सफलता प्राप्त हुन थालेको
भएपनन हालसम्म नेपालमै माग अनुसारको पयाषप्त पंगास माछाको भ ुरा उत्पािन गनष नसककएको हुाँिा भारतबाट
आयानतत महं गो भ ुरामानथ आशित रहनु पने नेपाली पंगास पालक मत्स्य कृर्कहरुको बाध्यता रहेको छ।

•

गुणस्तरीय िानाको उपलब्धता: व्यवसाकयक पालनको लानग यो माछा पूण ष रुपले िाना उद्योगबाट उत्पादित पेलेट िानामा
ननभषर हुने भएको तर नेपालमा गुणस्तरयुक्त पेलेट िानाको उपलब्धता सहज नभएको हुाँिा मंहगो मूल्यमा कम गुणस्तरको
िाना प्रयोग गने बाध्यताले मुनाफामा कमी हुने सम्भावना िे शिन्छ।

पंगास पालक कृर्कहरुलाई सुझाव
यो माछा पालन गरे र प्रनत इकाई जग्गाबाट अन्य माछाको तुलनामा धेरै गुणा बढी उत्पािन नलन सककने
भएपनन यसमा मानथ उल्लेशित कवनभन्न च ुनौतीहरु पनन रहेका छन्। तसथष पंगास माछा पालन गरी रहेका वा गनष
ईच्छु क कृर्कहरुले ननम्न कुराहरुमा ध्यान पुर्याएर मात्र पंगास माछा पालन गनुष हुन अनुरोध छ:
•

ु ा साथै जोशिमपुण ष पनन भएकोले कृर्कहरुले यो व्यवसाय शुरु गनुष
पंगास माछा पालन व्यवसाय फाइिाजनक हुनक
अगानड यस कवर्यमा िक्ष प्राकवनधकको सल्लाह नलई कवस्तृत योजना बनाएर मात्र शुरु गनुष पिषछ।

•

ईच्छु क कृर्कहरुले गुणस्तरयुक्त िाना र भ ुराको उपलब्धता सुननशित भएर मात्र पंगास पालन शुरु गनुष पिषछ। यसको
लानग सम्बशन्धत सरकारी ननकायबाट आवश्यक समन्वय सहजीकरण गनष आवश्यक िे शिन्छ।

•

नेपालमा पंगास माछा पालनको लानग सबभन्िा ठु लो च ुनौती नै जाडो यामका तीन मकहना (मं सीर, पौर् र माघ)
रहेकोले मं सीर मकहना अगानड नै नबक्री योग्य माछाहरुलाई नबक्री गरी सक्ने व्यवस्था नमलाउनु पिषछ। सकेसम्म
जाडोको तीन मकहना पोिरीहरुमा पंगास माछा रहन दिनु हुाँिैन।

•

शचसो हावापानीको प्रनतकुल असरबाट बचाउने र बजारीकरणको उपयुक्त व्यवस्था गनष सककयो भने गरम हावापानी
भएको मध्य पहाडको बेंशी क्षेत्रमा पनन यो माछा पालन गनष सककने सम्भावना छ।

•

सामान्यतयः तराईमा फाल्गुन मकहना र मध्य-पहाडको बेंशी क्षेत्रमा चैत्र मकहनामा भ ुरा स्टक गरी माछा पालन गनष
सककने भएकोले साउन-भिौ मकहनामा उत्पािन भएको भ ुरा नसषरीमा स्टक गनष सककन्छ। मं सीर, पौर् र माघ मकहनाको
20 नडग्री सेशल्सयस भन्िा कम तापक्रमको शचसो पानीबाट माछा भ ुरा

जोगाउनको लानग तातो पानी आउने बोररङ्गको

पानीको व्यवस्था अननवायष रुपले गरे को हुन ु पिषछ र जाडो मकहनामा पनन पोिरीको पानीको तापक्रम २० नडग्री
सेशल्सय भन्िा तल झनष दिनु हुाँिैन। पानीलाई शचसो हुन नदिनको लानग प्लाशस्टक घर वा टनेल नभत्र उपयुक्त आकार
र साईजका नसषरी पोिरीहरु ननमाषण गरी शचसो मौसममा भ ुरा राख्ने व्यवस्था नमलाउनु पिषछ।
•

सामान्य अवस्थामा कापष माछाको तुलनामा उपभोक्ताहरुले पंगास माछाको लानग कम रुची िे िाउने भएको हुाँिा शजउाँ िो
माछा नबक्री गने अभ्यास गनष सककन्छ।

•

उत्पादित पंगास काशिक मकहनासम्ममा पोिरीबाट शझकी सक्नु पने र बजारमा एकै पटक धेरै आपूनतष हुन सक्ने हुाँिा
कवक्रीमा समस्या आउन सक्ने भएकोले माछा बृकि हुने मकहनाहरुमा ननरन्तर रुपमा माछा हाभे स्ट गनष (शझक्न) सककने
उत्पािन चक्रको प्रकवनध अपनाउनुको साथै उत्पादित माछालाई प्रोसेनसङ/प्रशोधन (ड्रेनसङ, कााँडारकहत मासु तयार गने)
गरी फ्रोजेन रुपमा प्याकेशजङ्ग र ब्राशन्डङ्ग गरी बजारीकरण गनुष उपयुक्त हुन्छ। प्रशोनधत पंगास माछाको बजारीकरण
एउटा-एउटा कृर्कले भन्िा सामूकहक रुपमा वा कम्पनीको रुपमा सं चालन गनष उपयुक्त हुन्छ।

