เสริมวิตามินซีโดยใช้ผลสับปะรด(ช่วงที่สับปะรดมีราคาถูก)
แทนการใช้วิตามินซีแบบผง โดยการแขวนให้อยู่กึ่งกลางของกระชัง
สามารถทาให้ปลากินทุกช่วงอายุของปลา


ในช่วงฤดูกาลที่มีนาในลานาน้อยเกษตรกรจะทาการวางแนว
กระชัง ให้มีระยะห่างออกจากกัน ๓๐-๕๐ เซนติเมตร
แล้วทาการวางกระชังสลับไปมาเพื่อให้นาไหลผ่านได้สะดวกและช่วย
ให้ปลาได้รับออกซิเจนอย่างทั่วถึงป้องกันการน็อคของปลา


การจัดการระหว่างการเลี้ยง
มีการตรวจสอบกระชังเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชารุดทุกๆ สัปดาห์
รวมทังสุ่มปลามาตรวจสอบนาหนักเพื่อปรับปริมาณอาหารที่ให้ได้อย่าง
เหมาะสม
 อัต ราการให้ อ าหาร ปริ ม าณอาหารที่ใ ห้ ป ลากิ น จะขึนอยู่ กั บ
ขนาดของปลาและอุณหภู มิ หากอุณหภูมิของนาสู งขึนจะทาให้อัตรา
การกินอาหารของปลาสูงขึนตามไปด้วย สาหรับปลาขนาดเล็กในปลา
รุ่นอัต ราการให้อาหารจะ ประมาณ ๖ - ๘ % และส าหรับ ปลาใหญ่
อัตราการให้อาหารจะเหลือเพียง ประมาณ ๓ - ๔ %
 มี ก ารเฝ้ า ระวั ง การเลี ยงปลาโดยมี ก ารตรวจคุ ณ ภาพน า
ทุกๆเดือน
 หาสาเหตุการตายของปลาให้ชัดเจนก่อนการใช้ยาในการรักษา


การให้อาหารปลานิลในกระชัง
ข้อมูลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรตั้งแต่วนั ที่ลงลูกปลา -๑ เดือน
 วันแรกที่ลงลูกปลา ไม่ให้อาหาร แต่จะให้อาหารในวันถัดมา
 ในช่วงอาทิตย์แรกของการปล่อย ใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก โปรตีน
๓๒%พรมนาแล้วพักไว้จนเม็ดอาหารมีความนุ่ม แล้วจึงนาไปให้ลูกปลากิน
 ให้อาหารวันละ ๓ ครัง (ประมาณ ๑๐-๒๐%) ของนาหนักตัว/วัน)
โดยให้มือเช้า มือเที่ยง มือเย็น ปริมาณการให้อาหารในแต่ละครังจะต้อง
ให้ปลากินหมดภายใน ๓๐ - ๖๐ นาที
 ลูกปลาที่ใช้ลงกระชัง ขนาด ๓๐-๕๐ กรัม/ตัว (๒๐-๓๐ ตัว/กิโลกรัม)
 กระชังมีขนาด ๓x๖x๒.๕ ลบ.ม. อัตราการปล่อย ๖๐-๑๐๐ตัว/ลบ.ม.
หรือ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ตัว/กระชัง
 เลียงไปจนครบ ๑เดือน หรือลูกปลามีขนาดโตพอที่จะกินอาหารที่มี
ขนาดเม็ดที่ใหญ่ขึน จึงทาการเปลี่ยนอาหาร
ผสมวิตามินซีลงไปในอาหาร ๓-๕ กรัม/กก. อาทิตย์ละ ๒-๓ วัน
ตั้งแต่ ๒ – ๔ เดือน(จับขาย)
 ใช้อาหารปลาดุกเม็ดกลาง โปรตีน ๓๐%
 ให้อาหารวันละ ๒ ครัง ( ประมาณ ๖-๘% ของนาหนักตัว/วัน )โดย
ให้มือเช้า มือเที่ยง มือเย็น ปริมาณอาหารที่ให้แต่ละครังต้องให้ปลากิน
หมดภายใน ๓๐-๖๐ นาที
 ผสมวิตามินซีลงไปในอาหาร ๓-๕ กรัม/กก. อาทิตย์ละ ๒-๓ วัน

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์ ม
เพาะเลีย้ งปลานิลเพือ่ การส่ งออก
ฟ า ร์ ม เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า นิ ล ใ น ก ร ะ ชั ง

การจับจาหน่ายผลผลิต
- ระยะเวลาในการเลียง ๓-๕ เดือน
(ขึนอยู่กับขนาดลูกปลาที่ลงเลียงในกระชัง) ผลผลิตต่อกระชัง
๗๐๐-๑,๒๐๐ กก./กระชัง
- จับยกกระชังขายราคาเดียวทังกระชังไม่ว่าปลาขนาดเล็กหรือใหญ่
- จับตามราคาที่บริษัทประกาศไว้ จับตามลูกปลาที่ลงหมุนเวียนกันไป
ราคาขึนลงตามฤดูกาลตาม Demand and Supply
- เมื่อถึงกาหนดการจับปลาบริษัทจะนัดวันจับกับเกษตรกรเอง แล้ว
จัดเตรียมรถมารับสินค้าโดยสุ่มขนาดตัวปลาทุกครังก่อนการจับผลผลิต

ฟาร์ มนางพรรณี วงศ์ สุทา

ฟาร์มใช้เทคนิคลดต้นทุน
การเลี้ยงปลานิลคุณภาพ

ชื่อเกษตรกรฟาร์มลดต้นทุน

นางพรรณี วงศ์สุทา
นายมานพ วงศ์สุทา
ที่อยู่ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๑ หมู่บ้าน ท่าลาด ตาบล ท่าลาด
อาเภอ วารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๓๙๙๗๖๙
ระยะเวลาการเลียงปลานิลมาแล้วเป็นเวลา ๕ ปี
ระยะทางจาก ศพจ.อุบลราชธานีถึงฟาร์มลดต้นทุนเป็นระยะทาง
ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

รูปแบบการเลี้ยง
-เป็นการเลียงในกระชังทังหมดในแม่นามูลมีทังหมด ๘ กระชัง
ขนาด ๓x๖x๒.๕ อัตราที่ปล่อย
๑,๐๐๐- ๑,๕๐๐ ตัว/กระชัง
มีอัตราการรอด ๖๐-๘๐%
อัตรารอดของปลา
ขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนัน

-เลียงปลานิลแปลงเพศเพียงชนิดเดียวเท่านัน
-ใช้อาหารสาเร็จรูปในการเลียง อาหารปลาดุกโปรตีน ๓๐%
-ขนาดลูกปลาที่ปล่อย ๓๐-๖๐ ตัว/กก.
-ราคาจับขึนอยู่กับบริษัทอาหารและพ่อค้าคนกลาง
-ทาสัญญาซือขายกับบริษัทอาหารโดยระบบวางเงินประกัน ตัวละ
๑๐-๒๐ บาท/ตัว ตัวอย่าง ถ้าจะเลียงปลานิล ๑๐,๐๐๐ ตัว
ต้องวางเงินประกันกับบริษัท ๑๐,๐๐๐ ตัว x ๑๐บาท = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ต้องวางเป็นหลักประกัน
-แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ ชือจากฟาร์ม ศูนย์ลือชัยฟาร์ม
และดอนชีพันธ์ปลา(ฟาร์มปราชญ์ปลานิล จ.อุบลฯ)

อัตราการปล่อยปลาจะขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมช่วงฤดูที่
ลงเลียง ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเช่นช่วงฤดูร้อนหรือนาที่ใช้เลียง
มีปริมาณน้อย จะปล่อยปลาไม่หนาแน่นจนเกินไป
หรือปล่อยลูกปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อลดเวลาในการเลียงให้สันลง
การลงลูกปลาจะใช้ถังนาขนาด ๒๐ ลิตรในการลงลูกปลา
ใส่นาไว้ในถัง ๕ กก.แล้วนาลูกปลาใส่ประมาณ ๑๐-๑๒กก./ถัง
เพื่อไม่ให้ลูกปลา ได้รับความเสียหาย หรือเกิดบาดแผลขณะลาเลียง


เทคนิคการเลี้ยง
ก่อนนาลูกปลาปล่อยลงกระชังจะทาการแช่ด่างทับทิมก่อน
ปล่อยลงสู่กระชังเพื่อช่วยกาจัดปรสิตที่เกาะมากับลูกปลา
อัตราส่วนที่ใช้ด่างทับทิม ๓-๕กรัมต่อนา ๑๐ ลิตร นาลูกปลา
ที่จะปล่อยลงกระชังมาแช่ประมาณ ๒-๓ วินาทีแล้วก็ปล่อยลงกระชัง
 เมื่อพบปลาเป็นโรคจะใช้เกลือในการรักษาก่อนเป็นอันดับแรก
ก่อนการใช้ยาปฏิชีวนะโดยใช้เกลือใส่ไว้ในขวดนาขนาด ๑ลิตรใส่ไว้จนเต็ม
แล้วเจาะรูบริเวณรอบๆขวดแล้วนาขวดไปแขวนไว้ที่หัวกระชัง
ให้กระแสนาไหลผ่านขวดเกลือก็จะค่อยๆซึมออกมา
 มีการติดตัง เครื่องเติมอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับนา
ในช่วงที่นามีปริมาณออกซิเจนต่า โดยสังเกตจากการที่ ปลาในกระชัง
มีการลอยหัวขึนมาฮุบอากาศ อยู่บ่อยครังหรือแม้แต่ตอนลงลูกปลา
จะช่วยกระตุ้นให้ลูกปลาปรับสภาพ ได้เร็วยิ่งขึน โดยทาการติดตัง
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑.๕ แรงม้า สองตัวสลับกันทางาน เพื่อไม่ให้มอเตอร์
ตัวใดตัวหนึ่งทางานหนักจนเกินไป


สังเกตการกินอาหารของปลา
ถ้ากินหมดค่อยเพิ่มอาหารทีละน้อยไม่ให้ครังละมากๆ เพราะอาหาร
ที่ปลากินไม่หมดอาหารที่ให้จะบวมนา ทาให้คุณค่าทางอาหารลดลง
และตกค้างในกระชังเกิดการเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะเชือโรคทาให้ปลา
ที่เลียงมีอาการป่วย ให้อาหารช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ
จะทาให้ปลากินอาหารได้ดีหว่านอาหารให้ทั่วถึงทังกระชัง ลดการ
สูญเสียของอาหาร และปลาไม่แตกไซด์


