पंगासियि माछा पालन प्रविसि
भागित प्रिाद

राविय प्राकृसतक तथा कृसिम जलाशय मत्स्य विकाि काययक्रम
बालाजु
पंगासियि माछा गरम हािापानीमा पालन गररने, हािाबाट िााँि फेनय िक्ने र सछटो बढ्ने माछा हो। यो माछा कम
अक्िीजनमा पसन बााँच्न िक्ने भएकोले कापय माछाको तुलनामा िेरै बढी घनत्सिमा पोखरीमा राखेर िं तसु लत दाना माि
पाल्न िवकन्छ। यो माछाको उत्सपादन सभयतनाममा ३०० मेविक टन प्रसत हेक्टरको दरले भएको पाइन्छ। नेपालमा
यो माछाका भ ुरा भारतबाट ल्याएर केही कृषकहरुले पालन गरी रहे का छन् र नेपालमा यिको उत्सपादन प्रसत हेक्टर
२०-६० मेविक टनिम्म उत्सपादन भई रहेको छ।

आिश्यक पोखरी
यिको पालनको लासग ४-६ वफट गवहरो पानी हुने पोखरी चावहन्छ। यो माछा भएको पोखरीमा पटक पटक जाल

तान्यो भने माछाको तौल घट्दै जान्छ। त्सयिकारण पोखरीको जलाशय क्षेिफल यिप्रकारले राख्नु पदयछ वक त्सयो
पोखरीमा तयार भएको माछा बढीमा ७ पटक सबक्री गदाय िवकयोि्। यिरी नेपालको अि्थामा कररब ४-१० कठ्ठा
जलाशय क्षेिफल भएको उत्सपादन पोखरी बनाउदा उपयुक्त दे खखन्छ।
बजारमा कररब १-३ ग्राम िाईजका पंगाि भ ुरा उपलब्ि हुन्छ र यो िाईजका भ ुरालाई कखम्त ५० ग्राम िाईजको
हुकायएर माि उत्सपादन पोखरीमा राख्नु पदयछ। त्सयिकारण आिश्यक क्षेिफल भएका भ ुरा हुकायउने पोखरीहरु पसन
चावहन्छ।

पोखरीको तयारी
अन्य माछा पालनमा गररने पोखरीको तयारी ज्तै यिमा पसन पोखरी िुकाएर च ुन प्रसत कठ्ठा जलाशयमा १०-१५
के.जी. घर पोत्ने च ुन छनुय पदय छ। यदद पोखरीमा िेरै मािामा मसललो वहलो जम्मा भएको छ भने त्सयिलाई बावहर

सनकाल्नु पदयछ असन माि च ुन छनुय पदयछ। च ुन छरे पसछ आिश्यक गवहराईमा पानी भनुय पदय छ। कापय पालन ज्तो
पंगाि पालनमा मल हाल्नु हुदैन।

भ ुरा खररद र भ ुरा हुकायउने कायय
हाल पंगािको भ ुरा भारतबाट भरु ा ब्यापारी माफयत उपलब्ि हुने गदयछ। यिको भ ुरा उत्सपादनको प्रयाि नेपालमा पसन

भई रहे को छ। गएको सिजनमा मत्स्य विकाि केन्र, भण्डारा, खचतिनले कररब २ लाख गोटा पंगािको भ ुरा उत्सपादन
गरी केही मत्स्य कृषकहरुलाई सबक्री वितरण गरे को छ। क्षेसिय कृवष अनुिन्िान पररषद, तरहरा, िुनिरीमा पसन यो

माछाको भ ुरा उत्सपादनको अनुिन्िान भई रहेको छ। केही िषय सभि यिको भ ुरा नेपालमा पयायप्त िं ख्यामा उपलब्ि
गराउन िक्ने नेपाल िरकारको योजना रहेको छ।

भारतबाट यो माछाका भ ुरा बै शाख जेष्ठ मवहनामा पाउन शुरु हुन्छ र भदौ िम्म पाइन्छ। यिको भ ुरा नेपालिम्म

आई पुग्दा कररब ४-५ रुपैया प्रसत गोटा पनय जान्छ। भारतमा पुराना भ ुरा फाल्गुन मवहनामा पाइन्छ जुनवक असल

ठु ला िाईजका हुन्छन् र य्ता भ ुरा नेपालिम्म आईपुग्दा प्रसत गोटा रु.७।- िम्म पनय जान्छ। फाल्गुनमा खररद
गररने पुराना भ ुरा महं गो भएपसन यिले बढ्ने िमय बढी पाउने भएकोले उत्सपादन बढी सलन िवकन्छ। खररद गरे का
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भ ुरालाई ५० ग्रामिम्म पाल्दा केही मनय िक्ने भएकाले उत्सपादन पोखरीमा राखेर पाल्नको लासग जसत िं ख्यामा ५०
ग्राम िाईजका भरु ा चावहने हो त्सयिको कररब दोब्बर िं ख्यामा भ ुरा खररद गरी भ ुरा पोखरीमा पाल्नु पने हुन्छ। भ ुरालाई

३२ प्रसतशत क्रुड प्रोटीन भएको तयारी दाना ख्िाउनु पदयछ। यि वकसिमको तयारी दाना भारतबाट आयात गररएको
हुन्छ। नेपालको बुटिलमा पसन वहमदानाको नामले य्तो दाना बनाउने कारखाना छ।

पोखरीमा माछा भ ुरा ्टक गने कायय
यो माछालाई थोरै मािा पानीमा घुसलत आखक्िजन भए पुग्ने भएकोले व्य्थापनको ्तर अनुिार माछा भ ुरा राख्ने
िं ख्या सनिायरण गनय िवकन्छ। हाम्रो अि्थामा कररब १५-२० हजार गोटा १-२ ग्राम िाईजका भ ुरा प्रसत कठ्ठाको

दरले पोखरीमा राखेर २ मवहनामा ५० ग्राम िाईजका बनाउन िवकन्छ। त्सय्तै २५ मेविक टन प्रसत हेक्टर प्रसत
४-५ मवहनामा उत्सपादन गनयको लासग ५०-१०० ग्राम िाईजका माछा भ ुरा कररब ३५-४० हजार गोटा प्रसत हेक्टर
राखेर पालन गनय िवकन्छ। यिरी िषयमा एउटा पोखरीबाट दुई बाली गरी कररब ५० मेविक टन प्रसत हेक्टरको दरले
उत्सपादन सलन िवकन्छ।

माछालाई दाना ख्िाउने कायय
पंगाि माछा पुणय रुपले दानामा अिाररत माछा पालन हो। भरु ा पोखरीमा माछाले खाने जसत ३२% प्रोटीन भएको
दाना ददनमा ३-४ पटक ददनु पदयछ। उत्सपादन पोखरीमा ५०-२५० ग्राम िाईजका माछालाई २८% प्रोटीन भएको
दाना ख्िाउनु पदयछ र त्सयिपसछ २५% प्रोटीन भएको दाना ख्िाउन िवकन्छ। ३०० ग्राम िाईजिम्मका माछालाई

खाने जसत दाना ददनु पदयछ भने त्सयि पसछ प्रसत माछा १० ग्राम दाना ददनु ठीक हुन्छ भन्ने कुरा िलायही खजल्ला पंगाि
कृषकको अनुभि रहे को छ।

पोखरीमा पानीको व्य्थापन
यो माछा बढी घनत्सि र बढी दाना ख्िाएर पासलने भएकोले पानीको गुण्तर सछटो सबसग्रन्छ र पानीको गुण्तर राम्रो
बनाई राख्न पोखरीमा िफा पानी हालेर फोहर पानी बगाउनु पदयछ। ५० मेविक टन प्रसत िषय उत्सपादन गनयको लासग

प्रसत हप्ता कररब ३०% पानी फेनुय पदयछ। पानी कसत फोहर भएको छ र कसत पानी फेनुय पछय भन्ने कुरा पानी हेरेर

पसन सनिायरण गनुय पदयछ। यिको िाथै पंगाि माछा भएको पोखरीमा पानीको तापक्रम २० सडग्री िेखल्ियि भन्दा कम
हुन ददनु हुदैन। यिको लासग जाडो मवहनामा बोररङको पानी हाली राख्नु पदयछ।

माछाको उत्सपादन सलने
माछा सबक्री िाईजको भएपसछ माछा खिकेर सबक्री गनय िवकन्छ। एउटै पोखरीमा िेरै पटक जाल तान्दा माछाको
तौल घट्ने हुनाले एउटा पोखरीमा कररब िात ददन जाल तानेर माछा िकाउन उपयुक्त हुन्छ।
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