
Sangkar ikan 

disewa warga 

Kemboja
uru tostm

disebabkan penggunaan perut 
ayam sebagai sumber makanan 
utama ikan-yang ditemak.

Katanya, umum mengetahui 
perut ayam boleh didapati pada 
harga yang murah dan seterus- 
nya mengurangkan kos operasi 
ternakan ikan dan menyebab- 
kan mereka mampu untuk me- 
nawarkan harga jualan ikan 
yang lebih rendah.

Jelasnya, ini berbeza dengan 
penternalc ikan tempatan yang 
menggunakan makanan rumu- 
san atau pelet yang mempunyai 
harga yang lebih tinggi, namun, 
menjamin penghasilan ikan 
yang lebih berkualiti, bersih dan 
suci.
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IPOH: Sangkar-sangkar terna- 
_ kan ikan yang diusahakan oleh 
warga Kemboja di Parit di sini 
mungkin berdaftar atas nama 
pentemak tempatan tetapi di- 
sewakan kepada mereka.

Pengerusi Jawatankuasa Per- 
ladangan, Pertanian dan Indus- 
tri Makanan negeri, Razman 
Zakaria berkata, maklumat itu 
berdasarkan siasatan Cawa- 
ngan Pembangunan Akuakultur 
Jabatan Perikanan negeri dan 
Pejabat Perikanan Daerah Perak 
Tengah susulan laporan akhbar 
ini mengenai penternak ikan 
dalam sangkar warga Kemboja 
di Parit.

Menurutnya,
siasatan awi dianggarkan se- 
banyak empat lokasi penterna- 
kan ikan dalam sangkar diusa- 
hakan oleh warga asing di Parit 
melibatkan sejumlah keseluru- 
han lebih kurang 100 unit petak 
sangkar.

“Berikutan itu, Pejabat Dae- 
rah dan Tanah Perak Tengah 
akan menjalankan program 
Bancian Temakan Ikan Sang- 
kar di sepanjang Sungai Perak 
sekitar Dewan Undangan Negeri 
(DUN) Belanja dan Bota.

“Ini untuk mengenal pasti 
status kebenaran Lesen Men- 
duduki Sementara (TOL) semua 
projek ternakan ikan untuk tin- 
dakan penguatkuasaan selan- 
jutnya.

“Jabatan Perikanan negeri 
juga juga dalam usaha untuk 
mewartakan Kaedah Perikanan 
(Akuakultur Perikanan Darat) 
Negeri Perak.

“Pewartaan ini supaya tin- 
dakan penguatkuasaan dapat 
dilakukan ke atas pentemak 
yang meritemak ikan tanpa 
kebenaran dan mengabaikan 
Amalan Akuakultur Baik dalam 
menjalankan aktiviti akuakultur 
di negeri Perak/’ katanya kepada 
Utusan Malaysia.

Mengenai persaingan harga 
jualan ikan yang dipasarkan 
oleh penternak warga asing 
yang lebih rendah berbanding 
harga jualan oleh ikan penter- 
nak tempatan, Razman berkata, 
ikan yang ditemak oleh warga 
asing boleh dipasarkan pada 
harga yang lebih rendah adalah

SANGKAR ternakan ikan patin yang diusahakan warga Kemboja di Sungai Perak ketika tinjauan di Parit, baru-
“Perut ayam boleh diperoleh baru ini. - UTUSAN/AIN SAFRE BIDIN

dengan harga 80 sen sekilo-
gram manakala harga pelet “
mencecah RM76 untuk pek ber- 
saiz 20 kilogram atau RM3.80 
sekilogram.

“Perbezaan harga sumber 
makanan yang ketara ini mem- 
bolehkan penternak warga asing 
menjual ikan temakan dengan 
harga sekitar RMlO atau RMU 
sekilogram manakala pentemak 
lain yang menggunakan ma- 
kanan pelet ikan sepenuhnya 
perlu menjual. hasil temakan 
sekitar RM15 atau RM16 sekilo- 
gram,” katanya.

Menurutnya,
ikan lebih cenderung menda- 
patkan ikan dengan tawaran 
harga yang lebih murah.

Katanya, keadaan ini men- 
jadikan penternak tempatan 
sukar bersaing dalam memasar- 
kan hasil temakan mereka wa- 
laupun kualiti ikan pentemak 
tempatan lebih baik dari segi 
rasa dan tekstur.

“Penggunaan perut dan usus 
ayam tidak diproses sebagai ba- 
han utama makanan menghasil- 
kan ikan yang kurang kualiti dari 
segi tekstur dan rasa di mana isi 
ikan lembik, lebih berlemak dan 
berminyak apabila dimasak.

“Tambahan pula, penggu- 
naan pemt dan usus ayam se- 
cara terus tanpa melalui proses 
pembersihan dan masak terle- 
bih dahulu adalah diragui dari 
segi kebersihan kesuciannya.

“Amalan ini juga adalah di- 
luar daripada yang disyorkan 
oleh Jabatan Perikanan yang 
menekankan Amalan Akuakul- 
tur Baik,” katanya.
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