ฟางหมัก

หญ้าเนเปี ยร์

ไข่น้ำ� หรือ ผ�ำ

1) เตรียมบ่อ โดยน�ำปลาเก่าออกให้มากที่สุด หรือปล่อยน�้ำออก ก่อนตากบ่อ
แห้งควรใส่ปูนมาร์ล 20 กก./ไร่ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่าง
จากนัน้ ปั กหลักไม้ไผ่ เป็นแนวกันฟางข้าว ที่มุมหรือข้างบ่อ 2-4 จุ ด
2) เตรียมฟางหมัก น�ำฟางหรือหญ้าที่มาจากแหล่งที่ปลูกโดยการเกษตร
อินทรีย์หรือไม่ใช้สารเคมี มาตากให้แห้งสนิท
จากนัน้ เตรียมมู ลสัตว์ตากแห้ง (มู ลไก่ช่วยย่อยสลายฟางได้เร็ว) หรือร�ำข้าว
ที่มาจากการท�ำเกษตรอินทรีย์
3) จัดวาง โดยวางฟางสลับชั้นกับมู ลสัตว์หรือร�ำข้าวและกากน�้ำตาล ภายใน
หลักไม้ไผ่ท่เี ตรียมไว้แล้วปล่อยน�้ำเข้าบ่อโดยผ่านการป้องกันศัตรู ปลา

สายพันธุ์ท่นี �ำมาปลูกคือหญ้าเนเปี ยร์ปากช่ อง 1
เพราะ โตเร็ว ทนแล้ง และโปรตีนสูง

ไข่น้ำ� หรือผ�ำ เป็นพืชน�้ำขนาดเล็กพบได้ท่ัวไปตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ ใช้ส�ำหรับ
เป็นอาหารเสริมส�ำหรับสัตว์น้�ำ

1) วิธีปลูก ใช้ท่อนพันธุ ์ ยาว 15-25 ซม. ซึ่ งแต่ละท่อนควรมีอย่างน้อย 2 ข้อ
จากนัน้ ปั กลงดินรอบๆขอบบ่อหรือพื้นที่ท่ีจัดเตรียมไว้ โดยให้ข้อแรกปั กลึกลง
ดิน ส่วนข้อที่สองอยู ่เหนือดิน ควรปลูกในต้นฤดูฝนให้หญ้าเติบโตโดยน�้ำ
ธรรมชาติ ในช่ วงแล้งควรให้น้�ำทุกๆ 7-10 วันต่อครัง้    อาจเติมปุ๋ ยคอก
อินทรีย์
2) เก็บเกี่ยว หลังปลูกประมาณ 60-70 วันหากต้องการหญ้าสดอ่อนควรตัด
ช่ วง 45-50 วัน
3) การน�ำมาใช้เป็นอาหาร น�ำใบที่เก็บเกี่ยวมาสับหรือบดให้ละเอียด น�ำมา
ผสมกับ ร�ำข้าวและอาหารสัตว์น้ำ� อินทรีย์ส�ำเร็จรู ป หรือโปรตีนจากสัตว์น้ำ� ตาม
หลักเกษตรอินทรีย์ (คนละชนิดกับสัตว์น้�ำที่เลี้ยง) ให้เข้ากัน ก่อนน�ำไปให้สัตว์น้�ำ

1) เตรียมบ่อ ท�ำความสะอาดบ่อ แล้วน�ำน�้ำเข้าโดยผ่านการกรองสัตว์น้�ำและ
แมลงออก

หลักไม้ไผ่
ฟาง หรือ หญ้าแห้ง
มู ลสัตว์ หรือ
ร�ำข้าว+กากน�้ำตาล
ลักษณะการจัดวางวัสดุส�ำหรับสร้างอาหารธรรมชาติ

อัตราส่วน
• ฟางหมักมู ลสัตว์ คือ ฟาง : มู ลสัตว์  100 : 80-100 กก.ต่อไร่ต่อเดือน

(อยู ่ระหว่างการทดลอง รอข้อมู ลทางวิชาการเพิ่มเติม)

1) วิธีปลูก น�ำท่อนพันธุ ์พักบุ ้งที่หาได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ท่ปี ลอดจากการใช้
สารเคมี หรือเมล็ดมาปลูกบริเวณแนวขอบบ่อ
2) น�ำมาให้สัตว์น้�ำ โดยการตัดล�ำต้นหรือใบบางส่วนของผักบุ ้งเตรียมไว้ก่อน
โปรยให้สัตว์น้�ำ เพื่อเป็นอาหารเสริม

ไข่นำ� ้ หรือผ�ำ (Wolffia arrhiza)
น�ำไข่นำ� ้ ทีเ่ ตรียมมาลงบ่อ

เก็บเกีย่ วไข่นำ� ้ ด้วยสวิง

อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์น้ำ�
1) กล้วยนํ้าว้าสุกเป็นสารเหนียว (โปรตีน 7.5 %ไขมัน 7%)
วัตถุดิบ
สูตร 100 กก.

เป็นพืชชายน�้ำพบได้ตามธรรมชาติ เจริญเดิบโตเร็ว
ปลูกง่าย และ ช่ วยดูดซั บไนโตรเจนจากบ่อเลี้ยง

ใส่ปริมาณ 100-200 กรัมต่อบ่อขนาด 1 ตัน
4) เก็บเกี่ยว ใช้สวิงหรืออวนตาถี่ช้อนหลังเลี้ยงได้ 5-7 วัน และ
เติมปุ๋ ยเดือนละครัง้

อัตราส่วน
•หญ้าเนเปี ยร์ : ร�ำข้าว : แหล่งโปรตีน คือ 6 : 4 : 1

• ฟางหมักร�ำข้าวและกากนํ้าตาล คือ ฟาง : ร�ำข้าว : กากน�้ำตาล
100 : 5 : 1 กก.ต่อไร่ต่อเดือน

ผักบุ ง้

2) เตรียมปุ๋ ย ใช้ป๋ ุ ยมู ลสัตว์จากเกษตรอินทรีย์แห้ง (ปุ๋ ยคอกอินทรีย์)
5 กก.ต่อน�้ำ 1 ตัน
3) เตรียมพันธุ์ไข่น้�ำ สามารถช้อนจากแหล่งน�้ำธรรมชาติหรือตลาด

• ร�ำข้าว
• มันส�ำปะหลังบดละเอียด
• กล้วยนํ้าว้าสุก

50 กิโลกรัม
43 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม

วิธีการผสมอาหาร
1. น�ำร�ำข้าว มันส�ำปะหลัง มาผสมรวมกัน
2. น�ำกล้วยน�้ำว้าสุกมาบด แล้วน�ำไปผสมกับส่วนผสมข้อ1
3. น�ำส่วนผสมที่ได้รวมกัน มาปั้ นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่า
มะนาวใส่ถาดให้อาหารส�ำหรับเลี้ยงปลา

2) กล้วยนํ้าว้าสุกเป็นสารเหนียวผสมอาหารสําเร็จรู ป (โปรตีน 10%ไขมัน 6.6%)
วัตถุดิบ
สูตร 100 กก.
• เศษหัวปลาไส้ปลาหมัก
10 กิโลกรัม
(แห้ง โปรตีน 25%ไขมัน 20%)
*ปลาที่น�ำมาใช้ควรเป็นคนละชนิดกับปลาที่เลี้ยง

• ร�ำข้าว
• มันส�ำปะหลังบดละเอียด
• กล้วยนํ้าว้าสุก

45 กิโลกรัม
43 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม

วิธีการผสมอาหาร
1. น�ำอาหารปลานิลต�ำบดหรือพรมนํ้าพอเปี ยก
2. น�ำร�ำข้าว มันส�ำปะหลัง มาผสมรวมกัน
และน�ำกล้วยน�้ำว้าสุกที่บดแล้วมาผสมรวมกันให้เข้ากันดี
3. น�ำส่วนผสมที่ได้รวมกัน มาปั้ นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่ามะนาวใส่ถาดให้
อาหารส�ำหรับเลี้ยงปลา

