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पेरिफाईटनमा आधारित कापप-साना माछा पालन प्रविधध
परिचय
अक्वाफिस इनोभेसन ल्याबको पहिलो काययक्रम िामीले चितवनको मझुई र
नवलपरासीको सेरी तथा नन्दपुरमा बााँसको कप्टे रोलाई पेररिाईटन आधार
सामग्रीको रुपमा कापय-साना माछा पोखरीमा प्रयोग

गरे का चथयौं।उक्त

अनुसन्धानमा कप्टे रोले माछाको उत्पादकत्व र मुनािामा क्रमशः २४.०% र

५१.२% वद्
ृ चध भएको दे खखएको चथयो। तर बााँसको कप्टे रो बािे क पेररिाईटन
आधारको रुपमा प्रयोग गनय ममल्ने, स्थानीय रुपमा उपलब्ध र सस्तो वस्तुिरु अन्य

पनन िुन सक्छन। यसै सन्दभयमा कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालयले ममचिगन
षवश्वषवद्यालयको समन्वयमा अन्य सम्भाषवत आधार सामग्रीिरुको बारे मा
फकसानकै पोखरीमा थप अनुसन्धान गरे को छ।
हामीले के गयौं ?
चितवनको सन्
ु दरदीप महिला मत्स्यपालन सिकारी र नवलपरासीको ममचित मत्स्य
सिकारीका १५-१५ गरर जम्मा ३० जना फकसानको पोखरीमा िालको अनुसन्धान

गररयो। यस अनुसन्धान दव
ु ै ठाउाँ मा ३-३ जना फकसानको गरर ५ वटा समुििरु

बनाइयो। नत ५ समुिका फकसानका पोखरीमा ननम्न ५ थररका पेररिाईटन आधार
सामग्रीको प्रयोग गररयो: क) आधारषवहिन; ख) चिरे को बााँस; ग) मसङ्गै बााँस;
घ) केरा पातको डााँठ र ङ) प्लास्स्टक बोतल
माचथ उल्लेखखत आधारिरु फकसान तथा अन्य षवज्ञ संग सल्लाि गरर राखखएको
चथयो। यी पोखरीिरुमा ६ जातका कापय माछा (रिू, नैनी, मसल्वर कापय, बबगिे ड
कापय, कमन कापय र ग्रास कापय) र २ जातका साना माछा (डेढुवा र पोठी/मसद्रा)

राखखयो। यसको पालन अवचध ७ महिनाको चथयो। यी माछालाई दानाको रुपमा ढुटो
र षपनाको ममिण (बराबर मात्रामा) कुल तौलको १.५% का दरले खव
ु ाइयो। ग्रास
कापयका लाचग त्यसको कुल तौलको लगभग ५०% का दरले केराको पात वा अन्य
उपलब्ध घााँसिरु खुवाइयो। यस अनुसन्धानको ननतजािरु ननम्न अनुसारको चथयो।

नततजा

उक्त अनुसन्धानमा आधारषवहिन पोखरीिरु भन्दा आधारयुक्त पोखरीिरुमा

-

माछाको उत्पादकत्व, आम्दानी र मन
ु ािा बढी भएको दे खखयो। यस प्रषवचध बाट

?

माछापालन गदाय २ फक.ग्रा. दाना खुवाएर १ फक. ग्रा. माछा सिजै उत्पादन गनय
सक्ने दे खखयो। त्यस्तै अन्य आधार सामग्रीको तुलनामा प्लास्स्टक बोतलको
प्रभावकाररता पनन राम्रो दे खखयो। प्लास्स्टक बोतलले उत्पादनमा षिचध गने मात्र
नभई खेर गएका ममनरल पानी, कोक- िेन्टा आहदका बोतल प्रयोग गदाय वरपर
सरसिाईमा पनन सियोग पुग्ने दे खखयो।
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पेरिफाईटनमा आधारित कापप- साना माछा पालन प्रविधध ककन ?
•

यस प्रषवचधले पररवारको पोिण तथा आचथयक अवस्थामा सुधार ल्याउाँ छ।

•

यस प्रषवचधले कापय माछालाई आिारा उपलब्ध गराई माछाको उत्पादनमा वद्
ृ चध
गराउाँ छ।

•

यस प्रषवचधले कापय माछाको बबफक्र गरर आम्दानी बढाउन मदत गछय ।

•

यस प्रषवचधमा उत्पाहदत प्रिुर पोिक तत्व पाइने साना माछा खाएर पररवारको
पोिण स्स्थनत सुधार िुन्छ।

•

यस प्रषवचधले प्राकृनतक आिारको उपलब्धता बढाएर कृबत्रम दानको लागत
घटाउन मदत गछय ।

•

पेररिाईटन आधारले माछाको िोरी मशकारी ननयन्त्रणमा पनन मदत गछय ।

•

पेररिाईटनले जैषवक फिल्टरको काम गरे र पानीको गुणस्तरमा पनन सुधार गछय ।
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