FACT SHEET

टिलापपया माछा पालन
परिचय

नाइल टिलापिया न्यानो िानीमा िाइने तथा अर्ध सघन र सघन दव
ु ै िद्र्तीमा िालन

गनध सकिने एि प्रससद्र् प्रजाततिो माछा हो। यो एि सवधहारी माछा हो जसले िोखरीमा
भएिो पवसभन्न प्रिारिा प्रािृतति आहारािो साथै तैयारी दाना राम्रो संग खान्छ।

टिलापिया माछािालनिो पवसभन्न िद्र्ततहरु मध्ये तनम्न िद्र्तीहरु िृपि तथा वन
पवज्ञान पवश्वपवद्यालयद्वारा सफल िररक्षण गरर पविास गररएिो छ।

पालन पद्धती/ तरिका

टिलापपया – सहि :

यस िद्र्ततमा भाले र िोथी समश्रित ५-१० ग्राम तौल भएिा टिलापिया र सहर माछािा
भरु ालाई क्रमशः २०००० र १२५० गोिा (१:१६) प्रतत हे क्िरिा दरले समसाएर िालन

गररन्छ। यसरी िालन गररएिा माछालाई २४-२६% प्रोटिनयुक्त दाना िुल तौलिो

२% िो दरले दै तनि रुिमा खुवाइन्छ। यसिा साथै िोखरीमा ३५० र ५५० ग्राम प्रतत
१०० वगध समिर िा दरले क्रमशः डी.ए.पि. र यरु रया मल प्रत्येि साता हाल्ने गररन्छ।

यो तररिाले प्रत्येि ५-६ मटहनािो अवश्रर्मा दई
ु चक्र गरर िाल्दा ४-५ िन/हे क्िर/विध
सम्म उत्िादन सलन सकिन्छ। यस िद्र्तीमा िासलएिो सहर माछाले टिलापिया
माछािो भरु ा खाने हुुँदा अत्यश्रर्ि भुरा उत्िादनिो हैरानी बाि ितन जोगाउुँ छ।

कापप- टिलापपया- सहि :

यस िद्र्ततमा ५-१० ग्राम साइजिा ६-७ जातिा िािध माछा, टिलापिया र सहर

माछािा भरु ालाई प्रतत हे क्िर क्रमशः १००००, ३००० र ५०० िो दरले समसाएर िालन

गररन्छ। यसरी िालन गररएिा माछालाई २४-२६% प्रोटिनयुक्त दाना िुल तौलिो
२% िो दरले दै तनि खुवाइन्छ। यसिा साथै िोखरीमा ३५० र ५५० ग्राम प्रतत १०० वगध

समिर िा दरले क्रमशः डी.ए.पि. र यरु रया मल प्रत्येि साता हासलन्छ। यो तररिाले ५६ मटहनािो अवश्रर् गरर विधिो दई
ु चोिी माछा िालन गनध सकिन्छ। यसरी माछा िाल्दा
५-६ िन/हे क्िर/विध सम्म उत्िादन सलन सकिन्छ। यो िद्र्तत हाल नेिालमा प्रचसलत

िािध माछािालन िद्र्ततिै पविसशत रुि हो र नेिाली किसानले सहज रुिमा अिनाउन
सक्छन। सहर माछािो बबकक्र मूल्य बढी हुने हुुँदा यो िद्र्तत तनिै किफायती हुन्छ।

कापप- टिलापपया :

यस िद्र्ततमा ५-१० ग्राम साइजिा ६-७ जातिा िािध माछा र एि सलंगीय भाले
टिलापिया माछा प्रतत हे क्िर क्रमशः १०००० र ३००० िा दरले समसाएर िालन गररन्छ।
यसरी िालन गररएिा माछालाई २४-२६% प्रोटिनयक्
ु त दाना िुल तौलिो २% िो
दरले दै तनि खुवाइन्छ। यसिा साथै िोखरीमा ३५० र ५५० ग्राम प्रतत १०० वगध समिर िा
दरले क्रमशः डी.ए.पि. र यरु रया मल प्रत्येि साता हासलन्छ। यो तररिाले ५-६ मटहनािो

अवश्रर् गरर विधिो दई
ु ििि माछा िालन गनध सकिन्छ। यसरी माछा िाल्दा ५-६
िन/हे क्िर/विध सम्म उत्िादन सलन सकिन्छ। एि सलंगीय भाले टिलापियािो भरु ा
भरिदो ठाउुँ बाि ल्याउनु िने हुन्छ।

एक जातीय टिलापपया पालन :

यस िद्र्ततमा ३-५ ग्रामिो एि सलंगीय भाले टिलापियािा भुरा लाई २०००० माछा
प्रतत हे क्िरिा दरले िोखरीमा राखखन्छ। यस िद्र्ततमा ितन अन्य िद्र्ती जस्तै २४-

२६% प्रोटिनयुक्त दाना िुल तौलिो २% िो दरले दै तनि खुवाइन्छ। यसिा साथै
िोखरीमा ३५० र ५५० ग्राम प्रतत १०० वगध समिर िा दरले क्रमशः डी.ए.पि. र यरु रया

मल प्रत्येि साता हासलन्छ। यो तररिाले ५-६ मटहनािो अवश्रर् गरर विधिो दई
ु चोिी
माछा िालन गनध सकिन्छ। यसरी माछा िाल्दा ६-७ िन/हे क्िर/विध सम्म उत्िादन
सलन सकिन्छ।

पोखिीमा पपिंजडा िाखेि पालन :

यस िद्र्ततमा िोखरी सभत्र पिंजडा राखेर त्यसमा ठुला साइजिा (१००-१५० ग्रामिा)

टिलापिया र बाटहर िोखरीमा साना साइजिा (२०-३० ग्रामिा) टिलापिया माछािा
भुरा राखेर िालन गररन्छ। पिंजडासभत्र ३० माछा प्रतत घन समिरिा दरले राखखन्छ भने

बाटहर २ माछा प्रतत वगध समिर िा दरले माछा राखखन्छ। िोखरीिो क्षेत्रफ़लिो ३%
सम्म पिंजडािो क्षेत्रफ़ल राख्न सकिन्छ। यस िद्र्ततमा पिंजडा सभत्रिा माछा लाई दाना
खव
ु ाइन्छ भने बाटहर भएिा माछाले पिंजडामा खव
ु ाइएिो दानािो िारणले उत्िाटदत

प्रािृतति आहार तथा खेर गएिो दाना खान्छन ्। माछा बेच्ने बेलामा पिंजडामा भएिो

३००-५०० ग्रामिा माछा बबकक्र गरे र बाटहर भएिा माछालाई फेरी पिंजडामा राखेर िालन
गररन्छ। यसरी ५-६ मटहनािो एि चक्र गरे र विधिो दई
ु चक्र माछा िालन गनध सकिन्छ।
यस िद्र्ततबाि ८ िन/हे क्िर/विध उत्िादन सलन सकिन्छ।
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