
Lợi ích của máy cho ăn tự động nuôi tôm thẻ chân trắng

Ts. Vũ Anh Tuấn

Phân viện trưởng Phân viện nghiên cứu thuỷ sản Nam Sông Hậu

Email: vuanhtuan2002@yahoo.com

Sử dụng máy cho ăn là một giải pháp kỹ thuật mới cần

được bổ sung vào quy trình kỹ thuật nuôi tôm vì thức

ăn được cung cấp đầy đủ theo nhu cầu cho sinh trưởng

của tôm. Tôm cho ăn bằng máy cho ăn tự động làm

tôm lớn nhanh hơn, hệ số thức ăn thấp hơn. Cho ăn

bằng máy cho ăn tự động còn tiết kiệm được thời gian

và công lao động góp phần làm tăng năng suất lao

động. Để có thêm thông tin cho người nuôi tôm, xin tóm

lược kết quả nghiên cứu của tác giả Napaumpainporn

và ctv. (2013) "Đánh giá hiệu quả của ba phương pháp

cho ăn khác nhau nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus

vannamei)"

Napaumpainporn và ctv. (2013) đã tiến hành một

nghiên cứu đánh giá ba phương pháp cho ăn khác

nhau bao gồm: cho ăn bằng thủ công (4 lần/ngày); cho

ăn bằng máy có hẹn giờ; và cho ăn bằng máy có cảm

biến tiếng động để nuôi tôm thẻ chân trắng

(Litopenaeus vannamei) ở Thái Lan. Mỗi phương pháp

cho ăn có 03 lần lặp lại. Tổng số 9 ao, mỗi ao có diện

tích 1 ha được làm thí nghiệm. Tôm được thả với mật

độ 75 con/m2 và thời gian nuôi là 120 ngày. Kết quả cho

thấy tốc độ tăng trưởng ở phương pháp cho ăn bằng

máy có cảm biến tiếng động là cao nhất (0,24 g/ngày),

tiếp theo là cho ăn bằng máy có hẹn giờ (0,21 g/ngày) và thấp nhất là cho ăn bằng thủ công

(0,18 g/ngày). Hệ số thức ăn cũng thấp nhất ở phương pháp cho ăn bằng máy có cảm biên tiếng

động (1,3), tiếp theo là phương pháp cho ăn bằng máy có hẹn giờ (1,4) và cao nhất là cho ăn

bằng phương pháp thủ công (1,6). Cỡ tôm thu hoạch lớn nhất ở nghiệm thức dùng máy cho ăn

tự động có cảm biến âm thanh (41 con/kg), kế tiếp là dùng máy cho ăn tự động hẹn giờ (59

con/kg) và nhỏ nhất là phương pháp cho ăn thủ công (62 con/kg). Về năng suất cao nhất ở

nghiệm thức dùng máy cho ăn có cảm biến tiếng động (11,5 tấn/ha), kế đến là nghiệm thức cho

ăn bằng máy tự động hẹn giờ (10,9 tấn/ha) và thấp nhất là ở phương pháp cho ăn thủ công (10,5

tấn/ha). Kết luận chung là dùng máy cho ăn tự động có cảm biến tiếng động và máy tự động có

hẹn giờ có hiệu quả cao hơn so với phương pháp cho ăn thủ công truyền thống.

(Nguồn: Napaumpaiporn, T., Chuchir, N., Taparhudee, W., (2013). Study on the efficiency of

three different feeding techniques in the culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, Vol. 37, p8-16)

Hình 1. Máy cho ăn tự động hẹn giờ ở Đầm
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Hình 2: Máy cho ăn tự động cảm biến tiếng

động (nguồn: http://www.aq1systems.com)


