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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 Chương trình giảng dạy Nuôi trồng thủy sản đại cương trong nhiều năm qua ở các 
trường đại học thuộc khối Nông nghiệp và Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chiếm từ 3 đến 4 học trình. Số giờ lý thuyết chiếm khoảng 70 - 75% so với thời lượng môn 
học. Khi thực hiện khung chương trình mới, học phần Nuôi trồng Thủy sản gồm 45 tiết, 
tương đương 3 đơn vị học trình ở Trường đại học Nông Lâm Huế và 30 tiết ở Trường đại 
học Kinh tế Huế. Tuy vậy, kiến thức lý thuyết và thực hành nuôi trồng thủy sản ở một số tài 
liệu chưa đáp ứng với thực tiễn sản xuất và phù hợp với các loại hình đào tạo khác nhau. 
 Trong vài thập kỷ gần đây, với những thành tựu mới của các ngành thủy sản, công 
nghệ sinh học và ngư y, nhiều vấn đề đang được đặt ra, nhất là các qui trình và mô hình 
nuôi với năng suất cao và chất lượng thịt tốt nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững của 
nó.  Môn học Nuôi trồng thủy sản đại cương cần thiết phải ứng dụng cả những kiến thức 
và kinh nghiệm thực tiễn từ các khoa học, giống, đặc điểm sinh học và sinh lý của từng 
loài, dinh dưỡng và thức ăn, công tác quản lý và tổ chức, an toàn sinh học và thực phẩm 
và môi trường tốt ... Thành tựu của các môn học khác đã thúc đẩy sự cải tiến và cập nhật 
các kiến thức và kinh nghiệm  vào trong nuôi trồng thủy sản. Cuốn giáo trình này được 
biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học thuộc khối nông nghiệp và kinh tế nông 
nghiệp, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ thủy sản không 
chuyên đã tốt nghiệp các trường trung học nông nghiệp và thủy sản mà chưa được học đại 
học và cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ khuyến ngư và những người quan tâm 
đến nuôi trồng thủy sản. 
 Cuốn sách không những cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương, những 
nguyên lý và kinh nghiệm nuôi trồng, mà nó còn hướng dẫn các qui trình nuôi cho từng 
loài và đối tượng khác nhau trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản khác nhau, đặc biệt là 
cách nhìn nhận về thực tế nuôi trồng ở Việt Nam và hướng giải quyết như thế nào để nâng 
cao hiệu quả nghề nuôi và khẳng định vai trò quan trọng của nuôi trồng thủy sản trong 
kinh tế nông hộ và kinh tế quốc gia ở nước ta. Cuốn sách này hoàn thành bởi sự tham gia: 

- Chương 1 và chương 4: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh  
- Chương 2:  ThS. Tôn Thất Chất và Nguyễn Quang Linh  
- Chương 3: ThS. Lê Văn Dân và Nguyễn Quang Linh 
- Chương 5: ThS. Nguyễn Phi Nam và Nguyễn Quang Linh 
- Chương 6: ThS. Tôn Thất Chất 
Chủ biên giáo trình: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 

 
Trong quá trình hoàn thành cuốn sách, chúng tôi đã nhận được được sự cộng tác 

và giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là các cán bộ giảng dạy trong khoa Thủy sản, 



 

 3

Trường đại học Nông Lâm Huế. Chúng tôi muốn cảm ơn đến các đồng nghiệp là các PGS. 
Nguyễn Chính, chuyên gia động vật thân mềm, tiến sĩ Martin Kumar chuyên gia công nghệ 
sinh học và hệ thống nuôi trồng thủy sản (Viện Nghiên cứu thủy sản Nam Úc). Giáo trình  
đã được hoàn thành với sự nổ lực lớn của các tác giả, nhưng chắc chắn không tránh khỏi 
những thiếu sót, chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc trong quá trình 
sử dụng tài liệu này. 

Xin chân thành cảm ơn.     
  
 
         Nhóm tác giả 
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Chương 1.  

Lịch sử và quá trình phát triển nghề cá 

I. LỊCH SỬ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA 

1. Nguồn gốc và lịch sử của nghề nuôi trồng thủy sản 

Ngày xưa, những chú cá, con sò hay ông lão và chàng trai đánh cá không phải là 
nhân vật hiếm gặp trong các truyện cổ tích của nhiều nước, nhiều dân tộc trên thế giới. 
Điều đó là hoàn toàn thấy rằng hoạt động đánh bắt và khai thác các loài thủy sinh - chính 
là những bước đầu tiên chuyển con người từ cuộc sống hoang dã của loài vượn người tiến 
hoá thành con người thông minh ngày nay. Bởi thế, không ít dân tộc có những câu chuyện 
kể về tiếng hát mê hồn của các nàng tiên cá, những chú cá vàng tốt bụng hay viên ngọc trai 
thần kỳ. Trên phương diện nào đó, lịch sử hình thành của một dân tộc, một quốc gia gắn 
với những huyền thoại về nghề sông nước, với các loài thuỷ sinh, với các vùng biển, sự 
gắn bó đó đã mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đó là câu chuyện về năm mươi 
người con của Mẹ Âu Cơ đã theo Cha Lạc Long Quân ra biển mở mang bờ cõi. Đó cũng là 
Chử Đồng Tử, con trai người đánh dặm, đã trở thành một trong những vị thần hộ mệnh 
quốc gia, được phong vào hàng bốn vị thánh Bất Tử của nước Nam.  

Câu thành ngữ dân dã của người dân miền Trung “Cơm với cá như mạ với con”, đã 
tổng quát hoá thật đầy đủ sự gắn bó của những cư dân sống ở những vùng có địa thế phù 
hợp cho nghề thuỷ sản. Người Việt Nam cũng đã thân quen với nguồn thực phẩm từ thủy 
hải sản và kể cả trong cách chế biến thức ăn từ xa xưa. Thực phẩm từ thủy sản không chỉ 
để thoả mãn sự “No”, mà các loài hải sản còn có giá trị về sức khoẻ cho con người.  

 

2. Tự nhiên và các hoạt động nuôi trồng thủy sản 

 Sự gắn bó giữa người Việt với nghề cá là kết quả của tự nhiên. Nước ta có nhiều 
sông, hồ, đầm, phá, kênh rạch chi chit và thêm bờ biển dài với vùng biển dồi dào nguồn 
lợi, lẽ nào người dân không thân thuộc với nghề nuôi trồng thuỷ sản. Diện tích đất liền của 
Việt Nam là gần 330 000 km2 và khoảng 10 triệu ha diện tích đất ngập nước. Nếu quy diện 
tích này thành một hòn đảo hình tròn, thì chu vi - hay tổng chiều dài bờ biển - của hòn đảo 
ấy sẽ là khoảng 2.000 km. Chiều dài đó mới bằng chưa đầy hai phần ba chiều dài bờ biển 
3.260 km của Việt Nam. So với các vùng lãnh thổ, trung bình cứ 100 km2 diện tích đất liền 
lại có 1km chiều dài bờ biển - đây là một tỉ lệ bờ biển tuy chưa phải là bậc nhất, nhưng 
cũng vào loại rất cao trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có biển. Đây chính là tiềm 
năng lớn cho phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Nghề nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta 
không dừng lại ở những ao tôm, ao cá hay ruộng lúa nuôi kết hợp, mà còn tiến đến làm chủ 
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các công nghệ nuôi trên biển như công nghệ nuôi hải sản trên biển đang là tiềm năng to lớn 
cho nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam.  

 

II. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ RỦI RO TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở 
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA 

1. Phát triển nghề cá theo năm tháng 
 Từ sau những năm 1950, trên cơ sở đánh giá đúng vị trí ngày càng quan trọng và sự 

đóng góp mà nghề cá có thể mang lại cho nền kinh tế quốc dân, cùng với quá trình khôi 
phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước đã quan tâm phát triển nghề cá 
và hình thành các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Từ đó, nghề cá - ngành 
Thuỷ sản - đã dần hình thành và phát triển như một ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò và 
đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Quá trình ấy có thể phân chia một cách tương đối 
thành 3 giai đoạn chủ yếu : 

Giai đoạn 1954 - 1960 là thời kỳ kinh tế thuỷ sản bắt đầu được chăm lo phát triển để 
manh nha một ngành kinh tế kỹ thuật. Đây là thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế ở 
miền Bắc. Điểm mới của thời kỳ này là sự hình thành các tổ chức nghề cá công nghiệp như 
các tập đoàn đánh cá với đoàn tàu đánh cá Hạ Long, Việt - Đức, Việt - Trung, nhà máy cá 
hộp Hạ Long. Đặc biệt phong trào hợp tác hoá được triển khai rộng khắp trong nghề cá. 

Trong những năm 1960 - 1980, thuỷ sản có những giai đoạn phát triển khác nhau với 
diễn biến của lịch sử đất nước. Những năm 1960 - 1975, đất nước có chiến tranh, cán bộ và 
ngư dân ngành thuỷ sản “vững tay chèo, chắc tay súng”, hăng hái thi đua lao động sản xuất 
với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược 
“Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam”. Thực hiện 
10 năm Di chúc của Bác Hồ, ngành đã phát động thành công phong trào “Ao cá Bác Hồ” 
rộng khắp trong cả nước, đem lại tác dụng rất lớn. Mặc dù tổ chức quản lý ngành được 
thành lập (Tổng cục thuỷ sản năm 1960, Bộ Hải sản năm 1976, Bộ Thuỷ sản năm 1981), 
nhưng do đất nước có chiến tranh và sau đó là những năm khôi phục hậu quả nặng nề của 
chiến tranh và phần nào hậu quả cơ chế quản lý chưa phù hợp nên vào cuối giai đoạn này, 
kinh tế thuỷ sản chưa thực sự phát triển ngang tầm của nó. Đến năm 2007, Quốc Hội đã 
thông qua việc sát nhập Bộ Thủy sản và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

 Năm 1981, với sự ra đời của Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản (Seaprdex Việt 
Nam), ngành đã chủ động đề xuất và được nhà nước cho phép áp dụng thử nghiệm cơ chế 
gắn sản xuất với thị trường, được gọi là cơ chế “tự cân đối, tự trạng trải”. Ngành thuỷ sản 
đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả cơ chế này mà tiêu biểu là thành công của mô hình xuất 
khẩu lúc đó. Việc áp dụng thành công cơ chế mới gắn sản xuất với thị trường đã tạo ra 
bước ngoặt quyết định cho sự phát triển của kinh tế thuỷ sản, mở đường cho sự tăng trưởng 
liên tục suốt hơn 23 năm qua. 
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Năm 1993, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá VII đã xác 
định xây dựng thuỷ sản thành ngành kinh tế mũi nhọn. Triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Trung ương, phát huy các nguồn lực, đổi mới để phát triển, trong xu thế mở cửa và hội 
nhập đất nước, ngành luôn coi xuất khẩu là động lực và ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này. 
Thế mạnh của "nghề cá nhân dân" được phát triển mạnh qua các mô hình kinh tế ngoài 
quốc doanh, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư để phát triển. Việc ngành thuỷ sản chú 
trọng đầu tư ngày một nhiều hơn và đúng hướng đã hình thành tiền đề quan trọng cho sự 
phát triển kinh tế thuỷ sản, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, 
nâng cao năng lực, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu 
nhập cho lao động nghề cá cả nước, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Thời kỳ 
này, trong chiến lược phát triển của ngành, các lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 
được định hướng phát triển phục vụ xuất khẩu. Ngành đã chủ động đi trước trong hội nhập 
quốc tế, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gắn sản xuất 
nguyên liệu với chế biến, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, từ 
giữa những năm 1990 đã tập trung đổi mới phương thức quản lý chất lượng và an toàn sản 
phẩm, tiếp cận để đáp ứng những đòi hỏi cao nhất về lĩnh vực này của các thị trường lớn, 
nhờ đó đứng vững được trên các thị trường thuỷ sản lớn nhất trên thế giới. Từ các giải 
pháp đúng đắn đó, trong những năm cuối thế kỷ XX, ngành thuỷ sản đã thu được những 
kết quả quan trọng. Đến năm 2000, tổng sản lượng thuỷ sản đã vượt qua mức 2 triệu tấn, 
giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,475 tỷ USD, đến năm 2002 xuất khẩu thuỷ sản vượt qua mốc 
2 tỷ USD (đạt 2,014 tỷ USD). Năm 2005, ngành thuỷ sản bằng sự nỗ lực phấn đấu liên tục, 
không mệt mỏi, vượt qua những khó khăn khách quan và chủ quan, đã hoàn thành một 
cách vẻ vang các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản mà ngành đã xây dựng và được Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thư IX ghi nhận trong kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2005 : Tổng 
sản lượng đạt 3,43 triệu tấn, tăng 9,24% so với năm 2004. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,74 tỉ 
USD, đi qua mốc 2,5 tỉ USD, tăng 13% so với năm 2004 và bằng 185% so với năm 2000. 
Tính chung năm năm 2001 - 2005, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt trên 11 tỉ 
USD, chiếm khoảng 9% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Đặc biệt cơ cấu sản phẩm của 
kinh tế thuỷ sản cũng được thay đổi mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, tăng tỷ 
trọng sản phẩm có giá trị cao, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Với ngành thuỷ sản, năm 
2007 là năm giá trị xuất khẩu sẽ vượt qua con số 4 tỷ USD, đó là thành quả, công lao động 
nghề cá mà trước hết là ngư dân, nông dân, các doanh nghiệp thuỷ sản, của sự tiến bộ vượt 
bậc trong thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành cũng như trong công tác 
thị trường vừa qua. 

-  Thành tựu nổi bật nhất là thành công kỹ thuật sinh sản nhân tạo các đối tượng tôm 
sú, tôm rảo, tôm càng xanh, tôm đất, cua biển, cá tra, basa và các loài cá nước ngọt và cá 
biển có giá trị kinh tế cao và thích nghi tốt. Từng bước chủ động được nguồn giống cho 
nhu cầu sản xuất và nuôi trồng. Nhiều trang trại nuôi trồng có quy mô lớn của nhà nước 
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cũng như nông hộ đã ra đời đáp ứng cung cấp nguồn giống và tạo động lực thúc đẩy cho sự 
phát triển của nghề thuỷ sản ở mức độ thâm canh cao ở nước ta. 

- Kỹ nghệ sản xuất thức ăn tươi sống (artemia, tảo, luân trùng..), thức ăn công 
nghiệp, các máy móc trang thiết bị phục vụ cho phong trào nuôi trồng thủy sản cũng được 
phát triển đồng bộ ở trong nước với giá thành hạ là những thành tự đáng ghi nhận. Hiện 
nay nghề nuôi tôm nước ta đã đứng vào hàng ngũ những nước xuất khẩu hàng đầu trên thế 
giới. Sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của nước ta đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới như 
Anh, Pháp, Mỹ... với số lượng lớn và đã thu về một lượng ngoại tệ lớn cho đất nước.  

- Ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong việc chế biến thức ăn có giá trị dinh 
dưỡng cao, thức ăn nổi để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ứng dụng nhiều 
công nghệ để chẩn đoán sớm các bệnh thủy sản để khắc phục, đặc biệt các bệnh của tôm 
như bệnh đốm trắng ở tôm sú, hội chứng Taura ở tôm thẻ chân trắng và các bệnh lở loét ở 
các loài cá. 

- Thành công trong công tác bảo tồn loài và nguồn lợi ven biển, đầm phá và các mặt 
nước. Tăng cường và khai thác các loài mới, gìn giữ và bảo tồn các loài bản địa để nâng 
cao tính đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái ven biển và thềm lục địa. 

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA 

-  Nghề nuôi thuỷ sản ở nước ta có từ lâu đời nhưng nuôi theo hình thức quảng canh 
là chủ yếu nên năng suất thấp còn chưa đạt tiêu chuẩn cao và an toàn sinh học, cũng như 
an toàn thực phẩm tốt.  

- Nghề nuôi trồng thủy sản còn gặp phải nhiều bệnh rất nan giải và không có khả 
năng khắc phục được như các bệnh Hội chứng đốm trắng ở tôm sú (WSSV), Hội chứng 
đầu vàng (Taura) ở tôm thẻ chân trắng, bệnh virút thần kinh ở các mú (VNN) và bệnh sữa 
ở tôm hùm đã gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của nhân và doanh nghiệp trong cả nước… 
Nuôi tôm cũng đang gặp phải những thách thức và khó khăn như vấn đề thức ăn, môi 
trường nuôi bị ô nhiễm. 

- Sự yếu kém trong công tác kiểm soát chất lượng môi trường và quản lý những ảnh 
hưởng của nghề nuôi thuỷ sản thâm canh đến môi trường. Chất lượng môi trường nuôi 
ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng do sử dụng thức ăn, thuốc, hóa chất bừa bãi và đánh 
bắt không hợp lý.  

- Nhiều đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế nội địa vẫn chưa được nghiên cứu để 
phát triển đưa vào nuôi trồng có hiệu quả. 

- Việc tồn đọng các hóa chất hay các vật liệu của chiến tranh, cũng như sản xuất 
nông nghiệp đã ảnh hưởng không tốt đến các nguồn nước nuôi trồng, gây nên chất sự mất 
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cân bằng hay không an toàn sinh học cho hệ thống nuôi trồng thủy sản. Những tác hại này 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nuôi trồng thủy sản ở nước ta. Cụ thể các khó khăn sau: 

1) Giá thức ăn cao, chất lượng thức ăn chưa được kiểm soát chặt chẽ 

 Chi phí thức ăn trong giá thành sản phẩm nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ từ 50 - 
70%. Do vậy, giá thức ăn cao trong nước và trong khu vực đã tác động bất lợi cho việc 
phát triển nuôi trồng thủy sản ở nước ta trong những năm qua. 

 Nhìn chung, giá thức ăn ngày càng tăng và cao so với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. Chất lượng thức ăn do các nhà máy chế biến thức ăn gia súc và thủy sản sản 
xuất có chất lượng rất khác nhau, nhiều sản phẩm thức ăn chưa kiểm soát được. Nhiều xí 
nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản chưa tuân thủ đúng qui định đã ban hành của Bộ Nông 
Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn đang còn thiếu, chi 
phí vận chuyển cao. 

2)  Năng suất nuôi trồng vẫn còn thấp 

 Mặc dù GDP ngành thủy sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế quốc dân. 
Tổng sản phẩm xuất khẩu của thủy sản năm 2005 đạt 2,65 tỷ USD (Báo cáo tổng kết ngành 
năm 2005. Trong khi số 15 % dân số lao động của đất nước tham gia vào thủy sản. Mặc dù 
năng suất lao động nuôi trồng chưa cao ở nhiều nơi và nhiều khu vực, phần do thiếu công 
nghệ và thiếu vốn, phần khác do trình độ tổ chức sản xuất còn yếu. Ở các nơi, đặc biệt các 
tỉnh ven biển miền Trung, có tiềm năng về phát triển nuôi trồng thủy, nhất là công nghệ 
nuôi ở biển nhưng hầu hết họ đang còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, tổ chức, ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và cả thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

3) Thiếu con giống để phát triển nuôi trồng thủy sản là phổ biến 

 Hệ thống cung cấp con giống còn manh mún và thiếu an toàn đang rất phổ biến ở 
nhiều địa phương, các trại hay trung tâm các giống tôm cá bố mẹ còn có chất lượng thấp và 
chưa sạch bệnh vẫn còn là thực trạng cần giải quyết. Việc cấp bách, bộ ngành và các cơ sở 
sản xuất cần có chủ động con giống là vấn đề bàn thảo khá nhiều lần nhưng vẫn chưa giải 
quyết được. Các hiện tượng, sử dụng các con giống bố mẹ kém chất lượng, nhất là tôm sú 
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nuôi trồng. Giống không sạch bệnh đã gây nên sự 
thất bát liên tục trong các năm từ 2000 đến 2007, nhiều hộ nông dân mất cả vốn lẫn kế sinh 
nhai.  

4)   Tình trạng thiếu nghiêm trọng các nguyên liệu dùng làm thức ăn cho thủy sản 

 Trong 10 năm qua, hàng năm nước ta nhập khoảng 30 - 40% ngô, 60% khô dầu đậu 
tương, 50% bột cá và các loai thức ăn bổ sung có nguồn gốc từ vitamin, khoáng và 
enzyme, axit amin tổng hợp. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 
2005 nhu cầu thức ăn tinh cho chăn nuôi và nuôi trồng khoảng 10 triệu tấn, trong khi đó ta 
chỉ sản xuất được 7,6 triệu tấn và cần nhập 2,4 triệu tấn/năm. Đến 2010 nhu cầu thức ăn 
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tinh sẽ tăng lên 1,6 lần và như vậy ta cần 16-17 triệu tấn, trong khi đó ta chỉ đáp ứng đựoc 
70% nhu cầu. 

5) Thị trường tiêu thụ sản phẩm vẫn còn gặp nhiều khó khăn  

   Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản vẫn tiếp tục tăng do thu nhập của nhân dân 
tăng lên. Song giữa người sản xuất và người tiêu thụ sản phẩm thủy sản vẫn còn có khoảng 
cách, thiếu thông tin. Người chăn nuôi phải bán sản phẩm giá thấp, người tiêu thụ lại phải 
mua với giá cao hơn, chênh lệch này người buôn bán hưởng lợi lớn hơn người sản xuất. 
Trong khi thị trường nước ngoài ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt nhất là sau 2006 khi 
Hiệp định AFTA có hiệu lực hoàn toàn và thị trường chung của thế giới WTO. Vì vậy rất 
cần thiết cung cấp thông tin đầy đủ, tổ chức theo hệ thống nuôi trồng và đánh bắt phải có 
hiệu quả để đủ sức cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt ở các thị trường Châu Âu, 
Mỹ và Nhật, vấn đề an toàn thực phẩm cũng là điều đáng quan tâm của những người chăn 
nuôi và người quản lý. Nhiều bài học kinh nghiệm từ thị trường và chất lượng sản phẩm 
như xuất khẩu tôm, cá ba sa đang là những bài học quý giá cho các nhà sản xuất nước ta 
phải thực hiện qui trình nghiêm chỉnh và an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi. Các nhà 
kinh doanh và xuất khẩu phải có tìm hiểu thị trường một cách chắc chắn hơn. 

 

6) Dịch bệnh vẫn là mối đe doạ nghiêm trọng đến các loài và đối tượng nuôi 

 Một số bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng ở cá đã gây nên mất an toàn và thất 
bát. Bệnh đốm trắng ở tôm he đã thiệt hại nghiêm trọng đến nghề nuôi tôm, hội chứng 
Taura ở tôm he chân trắng cũng tổn thất lớn cho công nghệ nuôi tôm ở nhiều vùng. Các 
bệnh khác ở cá, bệnh ốc hương cũng gây nên thiệt hại lớn cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản. 
Chính phủ đã có quyết dịnh số 166 và 167 TTg-QĐ ngày 26/10/2001, trong đó hỗ trợ các 
loại vắc xin chủ yếu tránh các bệnh dịch đối với gia súc, gia cầm. Bộ Thuỷ sản có nhiều 
chương trình hỗ trợ cho những người nuôi trồng bằng các chương trình phòng trừ tổng 
hợp. 

 

7) Hội nhập kinh tế khu vực AFTA và kinh tế thế giới (WTO) vừa là thuận lợi vừa là thách 
thức 

 Là thách thức bởi vì trình độ công nghệ và điểm xuất phát của nước ta còn thấp so 
với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Ma-lay-xi-a.v.v...Theo cam kết với 
các tổ chức này thị trường nước ta sẽ mở cửa, lúc đó mức thuế nhập khẩu các thực phẩm từ 
các nước khác vào Việt Nam. Rõ ràng nếu như chúng ta không hạ giá thành và nâng cao 
chất lượng sản phẩm nuôi trồng trong những năm tới thị thị trường nội địa cũng sẽ bị thu 
hẹp bỡi sức ép của chất lượng sản phẩm khác như thịt, trứng, sữa từ nước ngoài vào nước 
ta. 
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4. NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT NGHỀ CÁ VIỆT NAM 
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA 
1. Tiềm năng và triển vọng nghề cá ở Việt Nam 

 Từ những chặng đường trưởng thành, phát triển đã qua cho chúng ta thấy rằng 
ngành thuỷ sản đã liên tục phấn đấu, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, để lại dấu ấn đậm nét trong nền kinh tế - 
xã hội nói chung của đất nước. Đó là những thuận lợi cơ bản, tạo nên tiền đề vững chắc 
cho ngành tiếp tục đi lên trong tương lai. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, 
bờ biển dài 3600km với vùng biển độc quyền rộng hơn 1000.000 km2, vùng nội địa có 
nhiều sông ngòi, đầm phá, ao hồ chứa đựng những tiềm năng lớn cho phát triển nghề nuôi 
trồng thuỷ sản. Nguồn lợi thuỷ sản nước ta kể cả nước ngọt và nước mặn có rất nhiều 
giống loài với trử lượng lớn, có sức sinh sản cao, nguồn lợi này đã góp phần thúc đẩy 
mạnh mẽ vào phát triển kinh tế cho đất nước (Ngô Trọng Lư, 1987). Có thể khái quát hiện 
trạng nghề nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng sinh thái và nghề nuôi thuỷ sản ở nước ta như 
sau: 

-  Vùng đồng bằng Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh): Vùng này có nhiều sông ngòi, 
hàng năm cung cấp 1 lượng phù sa lớn, tốc độ bồi lắng nhanh nên tạo thành những bãi 
triều rộng hàng ngàn héc-ta. Mùa nuôi thường kéo dài từ 10 - 11 tháng, nuôi 1 vụ trên năm 
và thu hoạch làm nhiều đợt với các đối tượng tôm rảo, tôm he. Diện tích nuôi có thể lớn 
đến 100 ha. 

-  Vùng biển miền Trung (Quảng Bình - Thuận Hải): Vùng này sông ngòi ngắn, độ dốc 
lớn, tốc độ dòng chảy lớn, bãi triều hẹp, đặc biệt có nhiều khu vực đầm phá rộng lớn như 
Phá Tam Giang (22.000 ha). Tôm sú là đối tượng nuôi chính (chiếm sản lượng hơn 50% 
tổng sản lượng tôm nuôi) còn lại các loại khác như tôm rảo, tôm càng xanh và tôm he, cua, 
cá hồng, rô phi... thường diễn ra 2 vụ trên năm (tháng 2 đến tháng 9 và tháng 10 tháng 
Giêng năm sau). Diện tích nuôi từ 5 - 10 ha. 

-  Vùng đồng bằng sông Cửu Long: có nhiều sông, rạch và diện tích bải bồi lớn, khí hậu ôn 
hoà. Diện tích đầm nuôi từ 5-30 ha với tôm he, tôm càng xanh, cá tra, basa, bống tượng.. là 
đối tượng nuôi chính. Thời gian nuôi thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 11. 
Trong những năm trở lại đây, nhờ áp dụng những thành tựu về nuôi trồng thủy sản mới và 
cũng từ đây nghề nuôi tôm đã có những bước đột phá mạnh mẽ. 

 
2. Quá trình phát triển nghề cá 

Trước 1975, ở miền Bắc, cùng với quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, việc 
phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành nhu cầu kinh tế trước mắt. Thời kỳ này, 
các viện, trạm nghiên cứu, trường đại học, trung học Thuỷ sản được thành lập và đi vào 
hoạt động, đã đáp ứng phần nào nhu cầu cung cấp thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân 
và công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều hợp tác xã đánh cá hoặc triển khai 
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các mô hình nuôi cá ruộng, ao hồ và một số nhà máy chế biến thủy sản đã ra đời hoạt động 
trong điều kiện chiến tranh. Sau năm 1975, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã khởi 
động, tuy chưa thực sự toàn diện nhưng kết quả của quá trình đó đã mang lại sự phát triển 
đáng kể cho nghề cá nước ta. Mặc dù vậy, những khó khăn của đất nước thời kỳ sau chiến 
tranh, mặt khác chưa có các giải pháp đồng bộ về sản xuất - lưu thông - quản lý, nên tác 
dụng của kết quả quá trình này có nhiều hạn chế. Chỉ đến năm 1981, sau khi được áp dụng 
cơ chế mới “tự cân đối, tự trang trải”, thực chất là bước đầu tiếp cận cơ chế thị trường, nối 
liền các khâu sản xuất - lưu thông - tiêu thụ, hướng về xuất khẩu, ngành mới tạo được đà 
tăng trưởng và duy trì liên tục từ đó đến nay. Sự tăng trưởng của ngành thủy sản ngày một 
nhanh hơn và vững chắc, năng động hơn. Năm 1981, tổng sản lượng thuỷ sản chỉ đạt 
596.356 tấn (trong đó khai thác đạt 416.356 tấn, nuôi trồng đạt 180.000 tấn), giá trị kim 
ngạch xuất khẩu đạt 11,2 triệu Đô-la; năm 1986, tổng sản lượng đạt 840.906 tấn (khai thác 
đạt 598.040 tấn, nuôi trồng đạt 242.866 tấn), kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 100 triệu Đô- 
la, thì đến năm 2003, tổng sản lượng thuỷ sản đã đạt 2.536.361 tấn (khai thác 1.426.223 
tấn, sản lượng nuôi 1.110.138 tấn), giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.240 triệu Đô-la. Giá 
trị làm ra của Ngành Thuỷ sản ngày một có tỷ trọng cao hơn trong khối nông nghiệp và 
trong nền kinh tế quốc dân. Đến năm 2003, không kể giá trị gia tăng qua chế biến dịch vụ, 
GDP của ngành chiếm 25% so với tất cả sản phẩm nông nghiệp và gần 4% giá trị sản 
phẩm xã hội. Dự kiến năm 2006, sản lượng xuất khẩu từ sản phẩm thủy sản đạt 2,9 tỷ Đô-
la. 

 Nghề nuôi trồng thuỷ sản từ chỗ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự 
túc theo mô hình nuôi cá nước ngọt ở ao hồ, nay đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá 
tập trung với trình độ kỹ thuật tiên tiến, phát triển ở tất cả các thuỷ vực nước ngọt, nước lợ, 
nước mặn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hoá với các ngành kinh tế khác. 
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng đều đặn theo từng năm suốt từ 1981 tới nay, từ 230 
nghìn ha năm 1981 lên 384,6 nghìn ha năm 1986, đến nay đã đạt hơn 1 triệu ha. Điều căn 
bản là khi tỷ trọng diện tích nuôi mặn, lợ tăng lên, nhất là nuôi tôm thì sản lượng nuôi, nhất 
là sản lượng nuôi đưa vào xuất khẩu đã tăng nhanh chóng và hiệu quả kinh tế có bước nhảy 
vọt. Thời kỳ này thuỷ sản đã trở thành ngành sản xuất hàng hoá đã được khẳng định từ 
giữa những năm 80 và gặt hái thành quả. Từ năm 1990 trở lại đây với tôm nuôi cho xuất 
khẩu là mũi đột phá quan trọng. Năm 1991, diện tích nuôi trồng thuỷ sản mới đạt 520.000 
ha, sản lượng đạt 335.910 tấn, đến năm 1996 diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 585.000 ha, 
sản lượng nuôi trồng đạt 411.000 tấn, năm 2000, diện tích nuôi là 652.000 ha, sản lượng 
đạt 723.110 tấn, năm 2003 sản lượng nuôi trồng đã đạt hơn 1 triệu tấn. Nuôi trồng thuỷ sản 
đang từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hoá chủ lực, phát triển 
rộng khắp và có vị trí quan trọng và đang tiến đến xây dựng các vùng sản xuất tập trung. 
Các đối tượng có giá trị cao có khả năng xuất khẩu đã được tập trung đầu tư, khuyến khích 
phát triển, hiệu quả tốt. Phát huy được tiềm năng tự nhiên, nguồn vốn và sự năng động 
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sáng tạo trong doanh nghiệp và ngư dân, đồng thời góp phần hết sức quan trọng cho 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp cũng như cho xoá đói giảm nghèo. 

Trong khai thác hải sản, từ các hoạt động thủ công, quy mô nhỏ và hoạt động ở 
vùng gần bờ, đã chuyển dịch theo hướng trở thành một nghề cá cơ giới tăng cường khai 
thác ở vùng biển xa bờ, nhằm vào các đối tượng khai thác có giá trị cao và các đối tượng 
xuất khẩu. Song song với phát triển khai thác hải sản xa bờ là ổn định khai thác vùng ven 
bờ, khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi, môi trường sinh thái. Nhất là trong 
giai đoạn 1991 tới nay, số lượng tàu thuyền máy tăng nhanh, thuyền thủ công giảm dần : 
Năm 1991, tàu thuyền máy có 44.347 chiếc, chiếm 59,6%; thuyền thủ công 30.284 chiếc, 
chiếm 40,4%; đến năm 2003 tổng số thuyền máy là 83.123 chiếc, tổng công suất đã đạt tới 
3.497.457 CV, gấp 5 lần so với năm 1991. Số tàu thuyền có công suất cao tăng khá nhanh, 
năm 1997, thời điểm bắt đầu triển khai chương trình vay vốn tín dụng đầu tư đóng tàu 
đánh bắt xa bờ, cả nước có khoảng 5.000 tàu đánh cá xa bờ, đến năm 2000 đã có 5.896 
chiếc, năm 2003 có 6.258 chiếc. Từ đó, tỷ trọng sản phẩm khai thác xa bờ đã tăng nhanh 
chóng, năm 2003 đã đạt 38,8% (Báo cáo của Bộ Thủy sản, 1992). 

  

V. CÁC LĨNH VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG NUÔI TRỒNG 
Căn cứ vào môi trường nuôi - trồng, người ta chia thành 3 bộ phận chính: 

1. Nuôi thuỷ sản nước ngọt 
Là hoạt động kinh tế khai thác con giống trong vùng nước ngọt tự nhiên, sản xuất 

giống nhân tạo và ương nuôi các loài thuỷ sản (nơi sinh trưởng cuối cùng của chúng là 
trong nước ngọt) để chúng đạt tới kích cỡ thương phẩm. Ở đây, nước ngọt được hiểu là 
môi trường nước có độ mặn thấp hơn 0,5‰.  

Bảng 1.1. Các loài cá nước ngọt ở nước ta 

TT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Tên khoa học 

1.   Cá Basa Yellowtail catfish Pangasius bocourti 

2.   Cá tra Shutchi catfish Pangasianodon 
hypophythalmus 

3.   Cá lóc Snakehead Ophiocephalus striatus 

4.   Cá rô đồng Common climbing perch Anabas testudineus 

5.   Cá rô phi Tilapia Oreochoromis 

6.   Cá thát lát Brronze featherback Notopterus notopterus 

7.   Cá trê Catfish  Clarildae 

8.   Cá chình Japanese eel Anguilla japonica 

9.   Cá bống Ganetic tank goby Glossogobius giuris 
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10.  Lươn Swamp eel Fluta alba 

Theo kết quả điều tra khoa học, đã xác định được 544 loài cá nước ngọt phân bố ở 
Việt Nam. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, chúng ta đã nhập thêm hàng chục loài khác 
như cá trắm cỏ, cá rô phi, cá rôhu, v.v… Nghề cá nước ngọt bao gồm khai thác tự nhiên và 
nghề nuôi, trong đó nghề nuôi cá đã đóng góp vào việc cung cấp thực phẩm quan trọng cho 
nhân dân. Tuy nhiên, chỉ có khoảng vài chục loài cá nước ngọt được chế biến xuất khẩu, 
trong đó quan trọng nhất là cá tra và cá basa. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu một số loài cá 
nước ngọt xuất khẩu phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam. Ngoài ra, nước ta có nhiều đối 
tượng thủy sản nuôi nước ngọt rất có giá trị kinh tế, thịt thơm ngon như các loài đặc hữu 
của từng vùng. Nhiều loài đã cho sinh sản nhân tạo thành công như cá lăng, cá thát lát, cá 
kèo, cá dầy, cá chach lấu.... 

Mùa vụ khai thác cá nước ngọt: Cá nước ngọt được khai thác quanh năm, tuy nhiên 
cũng có thể chia làm hai vụ chính là vụ Xuân Hè (tháng 2-8) và Thu Đông (tháng 9 - tháng 
2 năm sau). 

Hình thức khai thác: Khai thác cá nước ngọt bằng nhiều hình thức sử dụng các ngư 
cụ như lưới, vó, te, tát, rùng, đăng, chụp, câu, câu giăng, chài, chài quăng, mành, nơm, 
dậm, chà,.... 

Nuôi cá nước ngọt: Hiện nay, nghề nuôi cá nước ngọt phát triển rộng khắp cả nước, 
không chỉ ở các tỉnh đồng bằng, ven biển mà ở cả các tỉnh miền núi, nhằm mục tiêu kinh tế 
vừa xuất khẩu vừa cải thiện nguồn cung cấp thực phẩm cho dân cư trong nước. 

Thời vụ nuôi: Có thể nuôi quanh năm 

Nuôi cá phục vụ xuất khẩu tập trung mạnh nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
với quy mô rộng lớn.  

Hình thức nuôi: Nuôi quảng canh hay quảng canh cải tiến với các mô hình nuôi trong 
ao, hồ, sông, ngòi, ruộng trũng. Nuôi thâm canh, bán thâm canh hay quy mô công nghiệp 
với các mô hình nuôi bè, nuôi trong ao hầm, hồ chứa. Ngoài ra còn phát triển nuôi cồn và 
đăng quần. Các loài cá trắm, chép, trôi, mè, mè Vinh, trê lai, rô phi, tra, ba sa, v.v… là 
những đối tượng nuôi ổn định trong nghề nuôi thuỷ sản ao hồ nhỏ. Ngoài ra, Cá lăng chấm 
(Hemibagrus gutattus Lacépède, 1803), cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1839), cá bỗng 
(Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926) và cá anh vũ (Semilabeo obscous Lin., 1981) là 
bốn loài đặc sản hàng đầu của hệ thống sông Hồng 

Nguồn giống sinh sản nhân tạo hoàn toàn chủ động, năng suất bình quân đạt hơn 3 
tấn/ha. Riêng cá tra nuôi trong ao (hầm) với những ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, có thể cho 
năng suất tới 300 tấn/ha mỗi năm. Gần đây, một số loài mới nhập nuôi hoặc mới tạo ra như 
cá trôi Ấn Độ (rohu), mrigala, cá chép lai ba máu, chim trắng... đang được phát triển 
nhanh. 
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1.2. Nuôi cá mặt nước lớn (nuôi trong hồ tự nhiên, hồ chứa) 
Hình thức nuôi lồng, bè trên sông, suối, hồ chứa rất phát triển với các đối tượng có 

giá trị kinh tế cao như cá tra, basa, rô phi, trắm cỏ, chép lai, trôi Ấn Độ, v.v… 

 

 

                               

Hình 1.1. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt bằng lồng trên các sông, lạch 

1.3. Nuôi cá ruộng trũng và vùng ngập lũ 
Được tiến hành theo mô hình nuôi cá - lúa, tôm - lúa, luân canh hoặc xen canh. Đây 

chính là hướng chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, 
xoá đói giảm nghèo ở nông thôn. 

 

Hình 1.2. Cá chép, cá diếc và cá dầy 
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Đối tượng nuôi chủ lực trong ruộng và vùng ngập lũ hiện nay là các loài cá nước 
ngọt và tôm càng xanh. Phát triển nuôi thuỷ sản trong ruộng trũng đã trở thành một hướng 
quan trọng để điều chỉnh cơ cấu canh tác, làm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện 
tích canh tác, cải thiện điều kiện kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao giá trị xuất 
khẩu. Các đối tượng khác là lươn, ếch, ba ba, cá sấu,… cũng đang được nuôi ở nhiều nơi. 

2. Nuôi thuỷ sản nước lợ 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Cá Dìa - Siganus guttatus (Bloch, 1787) 
Là hoạt động kinh tế ương, nuôi các loài thuỷ sản trong vùng nước lợ ở vùng cửa 

sông, ven biển. Ở đây “nước lợ” được hiểu là môi trường có độ mặn dao động mạnh theo 
mùa. 

Đối tượng nuôi chủ yếu các loài tôm: Tôm sú (P. monodon), tôm he (Penaeus 
merguiensis), tôm bạc thẻ (P. indicus), tôm nương (P. orientalis), tôm rảo (Metapenaeus 
ensis), tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus vannamei), tôm rằn (P. semisulcatus) và một số 
loài cá như cá vược (chẽm), cá dìa - cá nâu, cá mú (song), cá kình, cá đối… 
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Hình 1.4. Cá Kình- Siganus oramin 

Hình thức nuôi gồm chuyên canh một đối tượng và xen canh, luân canh giữa nhiều 
đối tượng hoặc nuôi trong rừng ngập mặn. Gần đây, mô hình nuôi hữu cơ (nuôi tôm trong 
điều kiện gần như tự nhhiên, không sử dụng hoá chất, kháng sinh, chất kích thích) bắt đầu 
được áp dụng và mở rộng ở đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Nuôi, trồng động, thực vật nước mặn 
3.1. Nuôi thuỷ sản nước mặn (nuôi biển) 

Là hoạt động kinh tế ương nuôi các loài thuỷ sản mà nơi sinh trưởng cuối cùng của 
chúng là ở biển. Hình thức nuôi chủ yếu là lồng bè hoặc nuôi trên bãi triều. Đối tượng nuôi 
chính là tôm, tôm hùm, cá biển (cá mú, cá giò, cá hồng, cá cam…),  nhuyễn thể như nghêu, 
sò huyết, ốc hương, trai ngọc… 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Cá giò - Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) 
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                                          . 

 

Hình 1.6. Mực Trung Quốc- Loligo chinensis Gray, 1849 

 

Hình 1.7. Các loài cá có giá trị kinh tế cao (cá giò, cá mú, cá ....) 
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Hình 1.8. Các loài động vật thân mềm đang được nuôi ở nước ta 

3.2. Trồng rong câu, rong sụn 
Những tỉnh trồng rong câu chủ yếu ở Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Bến Tre. 

Rong sụn là loài mới được nhập và trồng có kết quả, đang được nhân rộng ở nhiều địa 
phương ở miền Trung và Nam Bộ. 

Nhìn chung, với những nỗ lực trong việc mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản; 
ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống; chú trọng những đối tượng nuôi thế 
mạnh của từng vùng; áp dụng phương thức nuôi tiên tiến, đem lại hiệu quả cao, nhất là áp 
dụng công nghệ nuôi công nghiệp chu trình khép kín, ít thay nước đối với đối tượng tôm 
sú; phát triển các khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao, v.v… hoạt động nuôi, trồng các 
loài động, thực vật thuỷ sinh đã thu được kết quả vượt bậc, tỷ lệ sản lượng thuỷ sản nuôi 
trồng trong tổng sản lượng thuỷ sản đã tăng từ 29,16% năm 2001 đến 35,08% năm 2003. 

 

Hình 1.9. Các loài rong đang được phát triển ở Việt Nam 

4. Lĩnh vực chế biến thủy sản 
Chế biến thủy sản xuất khẩu là lĩnh vực phát triển khá nhanh ở Việt Nam trong 

những năm qua, do tiếp cận với trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế 
giới vào lĩnh vực này. Sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu đảm bảo chất lượng và có tính cạnh 
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tranh cao và đã tạo dựng được uy tín trên thị trường thế giới. Các cơ sở sản xuất không 
ngừng được gia tăng, đầu tư, đổi mới. Tốc độ gia tăng bình quân các cơ sở chế biến giai 
đoạn 1975 - 1985 là 17,27% năm, giai đoạn 1991 - 1995 là 2,86%/năm, giai đoạn 1996 - 
1999 là 17,6% năm. Trong giai đoạn 1991 - 1995 tốc độ gia tăng chậm, sau đó đã tăng lên 
và tạo môi trường thuận lợi, giúp ngành thuỷ sản hội nhập khu vực và thế giới nhanh 
chóng. Năm 1995, Việt Nam gia nhập khối ASEAN và ngành thuỷ sản Việt Nam trở thành 
thành viên của tổ chức nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), cùng với việc mở rộng thị 
trường xuất khẩu đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản có chiều 
hướng phát triển tốt. Đến năm 2003, cả nước có 332 cơ sở chế biến thuỷ sản. Chất lượng 
sản phẩm thuỷ sản không ngừng được nâng lên do các cơ sở chế biến ngày càng hiện đại, 
công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ 18 doanh nghiệp năm 1999, đến 
nay đã có 171 doanh nghiệp Việt Nam được đưa vào danh sách I xuất khẩu vào EU, 222 
doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Hàn Quốc. Bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, 
các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản của tư nhân phát triển mạnh trong thời gian 
qua, nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đã có giá trị kim ngạch xuất 
khẩu thuỷ sản hàng đầu, một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đã có kim ngạch xuất 
khẩu trên dưới 100 triệu USD mỗi năm. Theo Bộ Thuỷ sản, đến nay, toàn ngành có 439 cơ 
sở chế biến thủy sản, trong đó, có 320 cơ sở chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu với 
công suất cấp đông trên 4.262 tấn/ngày, tăng 42% so với thời điểm này của năm trước 
(2005).  

Hầu hết các cơ sở chế biến thủy sản này đạt trình độ công nghệ tiên tiến của các 
nước trong khu vực và tiếp cận trình độ công nghệ của thế giới. Hiện tại, cả nước đã có 
171 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU, tăng 
11,6%; 300 doanh nghiệp áp dụng HACCP đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ, 
295 cơ sở đủ tiêu chuẩn xuất vào thị trường Trung Quốc và 251 cơ sở đủ tiêu chuẩn xuất 
vào thị trường Hàn Quốc.  

      

Hình 1.10. Chế biến thủy sản ở Thanh Hóa 
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Chế biến thuỷ sản được hiểu là chế biến tất cả các loài thuỷ sản nước ngọt, nước lợ 
và nước mặn thu hoạch từ hoạt động khai thác thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản. Chế biến 
thuỷ sản được phân thành hai nhóm sau: 

4.1. Chế biến phục vụ tiêu dùng nội địa 

Là hoạt động chế biến thuỷ sản nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Những 
năm trước đây, do phải nhập dây chuyền đồng bộ từ nước ngoài nên chi phí cho hoạt động 
chế biến nội địa tương đối cao, giá thành sản phẩm không phù hợp với sức mua của người 
dân trong nước. Gần đây, ngành thuỷ sản đã chủ động phát triển công nghiệp cơ điện lạnh 
phục vụ thiết bị cho chế biến thuỷ sản nội địa nên tình trạng này đã được khắc phục. Mặt 
khác, do mức thu nhập tăng nên nhu cầu tiêu thụ cũng tăng theo, nhiều sản phẩm thuỷ sản 
chế biến đã không còn phân biệt ranh giới giữa tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 

4.2. Chế biến sản phẩm xuất khẩu 

Là hoạt động chế biến thuỷ sản nhằm mục tiêu xuất khẩu thu ngoại tệ. Hệ thống 
các nhà máy chế biến xuất khẩu năm 2001 là 272 nhà máy với năng lực thu hút nguyên 
liệu khoảng 500 nghìn tấn/năm. Trước những nguy cơ và thách thức mới, các doanh 
nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương thức 
quản lý và tác phong làm việc; tích cực đầu tư máy móc và trang thiết bị hiện đại để tiến 
hành qui trình tự động hoá sản xuất. 

Áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới như công nghệ bảo quản sau thu 
hoạch, công nghệ surimi, công nghệ ngủ đông trong vận chuyển thuỷ sản tươi sống, công 
nghệ đông rời IQF… Tập trung chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng như mặt hàng phi lê 
đông lạnh, mặt hàng surimi, sản phẩm sẵn sàng để nấu hoặc sản phẩm ăn liền, nhờ đó tỷ 
trọng các mặt hàng này trong tổng sản phẩm chế biến xuất khẩu đã tăng lên và đạt 35% 
vào năm 2001, gấp đôi mức 17% trong năm 1998. 

Nhờ việc tích cực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, đến 
năm 2003 đã có 273 doanh nghiệp đạt các điều kiện an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 
Việt Nam, 153 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản được công nhận vào danh sách xuất khẩu 
thuỷ sản vào thị trường EU, 255 cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Thuỵ Sỹ và Ca na đa, 
248 đơn vị đạt tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, v.v... Việt Nam tạo được thế đứng vững chắc trên 
thị trường thuỷ sản thế giới. 

5. Các lĩnh vực hoạt động khác 
5.1. Cơ khí tàu thuyền 

Số cơ sở dịch vụ hậu cần cho khai thác thuỷ sản đã nhanh chóng đáp ứng được yêu 
cầu phát triển của ngành tại tất cả các địa phương trên cả nước. 
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Năm 2002, số cơ sở đóng, sửa tàu thuyền là 702 cơ sở, năng lực đóng mới khoảng 
4.000 chiếc/năm (chủ yếu là tàu thuyền vỏ gỗ £ 400 CV), năng lực sửa chữa là 8.000 
chiếc/năm. Phân bổ cụ thể tại các miền như sau: miền Bắc - 7 cơ sở, Bắc Trung Bộ - 145, 
Nam Trung Bộ - 385, Đông Nam Bộ - 95 và Tây Nam Bộ là 70. 

5.2. Cảng cá, bến cá 
Được xây dựng tại các vùng ven biển và hải đảo, đáp ứng nhu cầu của các tàu cá về 

chỗ trú đậu, bốc dỡ sản phẩm và trao đổi hàng hoá. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng tại các cảng 
cá, bến cá còn cung cấp một số dịch vụ thiết yếu, đó là xăng, dầu, nước đá bảo quản thuỷ 
sản, nước sinh hoạt… Nhìn chung, các cảng đều phát huy được tác dụng. Đến năm 2001, 
số cảng cá đã và đang xây dựng là 63 cảng, trong đó 47 cảng thuộc vùng ven biển, 16 cảng 
trên tuyến đảo. Số cảng cá mới đưa vào sử dụng là 48 với tổng chiều dài cầu cảng 6.700 
mét, 15 cảng đang xây dựng có tổng chiều dài cầu cảng 2.570 mét. 

 

Hình 1.11. Cảng nơi neo đậu tàu thuyền tránh bão 

5.3. Các dịch vụ khác 

Chúng bao gồm các cơ sở sản xuất lưới sợi bao bì. Hiện tại có 2 công ty trong nước 
và 5 công ty 100% vốn nước ngoài, năng lực sản xuất 12.000 tấn/năm. Ngoài ra còn có hệ 
thống nậu vựa với hình thức đa dạng và phong phú, thực hiện mua bán, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm, đây là hệ thống thương mại chủ lực trên thị trường thuỷ sản Việt Nam hiện 
nay. Tuy nhiên, hệ thống chợ cá bán buôn và mạng lưới tiêu thụ chuyên cho sản phẩm thuỷ 
sản còn kém phát triển. 
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Hình 1.12. Hoạt động khai thác bằng cào bay 

6. Các dịch vụ cho nuôi trồng thuỷ sản 
6.1. Hệ thống sản xuất giống 

Đối với các loài cá nước ngọt truyền thống, hầu hết được sản xuất giống nhân tạo, 
do đó nguồn giống tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước. Số cơ sở 
sản xuất trên toàn quốc năm 2001 là 447 với sản lượng con giống hơn 7.987 triệu. 

Các loài cá chim trắng, rô phi đơn tính, cá chép lai, cá đù đỏ Châu Mỹ,... có giá trị 
kinh tế cao đang được nhập để nuôi thử. Các loài cá quí hiếm như cá chình, cá lăng và một 
số loài cá biển như cá giò, cá mú và các loài khác như trai ngọc, ốc hương, tu hài,… cũng 
được nghiên cứu cho đẻ thành công. Giống tôm sú nhân tạo chưa đáp ứng được cả số 
lượng và chất lượng do thiếu đà bố mẹ có chất lượng tốt, sạch bệnh. Năm 2001, toàn quốc 
có 4.077 trại, sản xuất khoảng 16 tỷ tôm giống P15. 

6.2. Sản xuất và cung ứng thức ăn 
Đến năm 2001 cả nước có 39 cơ sở sản xuất thức ăn phục vụ nuôi trồng thuỷ sản 

với tổng công suất gần 50.000 tấn/năm, chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ. 

Thương mại thủy sản: Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đang ngày một tăng 
lên nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, thuỷ sản hiện nay còn là một trong những 
loại sản phẩm xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 
thuỷ sản đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ năm 2000 và đến năm 2003 đã đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. 

Thị trường xuất khẩu được mở rộng ra nhiều nước và vùng lãnh thổ ở cả 5 châu 
lục, trong đó Nhật Bản và Mỹ là hai thị trường dẫn đầu. Thị trường Mỹ có tốc độ phát triển 
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nhanh, từ chỗ chỉ chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào 
năm 1998 đã vươn lên đứng đầu vào năm 2001 với tỷ trọng xấp xỉ 30%. 

Tại thị trường trong nước mức tiêu thụ bình quân năm 2001 mới đạt khoảng 19.4 
kg/người. Mức này còn thấp so với một số nước Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Thái 
Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia. Thuỷ sản tiêu thụ nội địa phần lớn thuỷ sản nước ngọt và 
một phần thuỷ sản nước mặn, tuy nhiên các sản phẩm giá thấp, trung bình và chủ yếu là 
hàng tươi sống. Tuy nhiên, xu thế tiêu thụ sản phẩm giá trị cao và sản phẩm chế biến đang 
tăng lên, đặc biệt là ở các thành phố, khu du lịch. Người dân đã bắt đầu đòi hỏi hàng thủy 
sản có chất lượng cao, bao bì đóng gói thuận tiện, các mặt hàng thủy đặc sản tươi sống, 
đông lạnh và đồ hộp đang có sức tiêu thụ mạnh lên. 

Phát triển nguồn nhân lực: Ngành thuỷ sản rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực 
ở cả hai khía cạnh số lượng và chất lượng, cả đội ngũ những người lao động trực tiếp lẫn 
cán bộ kỹ thuật và quản lý. Yêu cầu kinh tế kỹ thuật ngày càng cao đòi hỏi mỗi lao động 
trong ngành thuỷ sản phải tự nâng cao trình độ hoặc được bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp. 
Năm 1999 mới chỉ đào tạo nghề dài hạn được 1.400 người, sang năm 2003, con số này đã 
tăng thêm 154%, tương ứng là 3.550 người. Đến nay, số lượng lao động tăng nhanh hơn rất 
nhiều lần nhưng vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế. 
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Chương 2.  

Cơ sở thực tiễn và khoa học của phát triển nuôi 
trồng thủy sản 

 
I. SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ NUÔI TRỒNG  
1. Quá trình và lịch sử phát triển nghề nuôi cá nước ngọt 

Nuôi cá là dùng sức người để thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản của các 
loài cá, đồng thời hạn chế những mặt không có lợi cho vật nuôi. Nghề nuôi cá ngày càng 
chiếm vai trò quan trọng trong việc cân đối sản xuất các loại thực phẩm. Hiện nay, có hơn 
400 loài cá nước ngọt, trong đó trên 100 loài cá có giá trị kinh tế. Chúng ta mới nuôi 
khoảng 40 loài. 

Nghề nuôi cá gần gũi với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hầu hết các đối tượng 
nuôi thủy sản nước ngọt có tốc độ sinh trưởng nhanh, sinh sản nhiều so với các động vật 
khác. Ví dụ như:  

- Cá trắm cỏ có trọng lượng 3,6 kg đẻ khoảng 1.000.000 trứng/lần đẻ. 

- Cá chép có trọng lượng 1 kg đẻ khoảng 500.000 trứng/lần đẻ. 

- Cá rô phi có trọng lượng 1kg đẻ khoảng 400 con/lần đẻ. 

Kỹ thuật nuôi cá ao hồ có nhiều điểm gần gũi với nghề trồng trọt và nghề chăn nuôi. 
Vì vậy có kiến thức tốt về chăn nuôi và trồng trọt sẽ rất hữu ích cho nghề nuôi cá. 

 Ao cá vừa là chuồng trại vừa là đồng ruộng, quá trình sản xuất nuôi trồng thủy sản 
liên quan chặt chẽ với quá trình tái sản xuất tự nhiên. Nghề nuôi thủy sản, nghề trồng trọt 
và chăn nuôi có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng có tác động hỗ trợ lẫn nhau nếu 
chúng ta biết kết hợp một cách hài hòa. 

 

1.1. Lịch sử nghề nuôi cá nước ngọt trên thế giới 
 Theo các tài liệu khảo cổ, nghề cá đã có từ 2000 năm trước công nguyên. Ở châu 

Âu nghề nuôi cá có từ thế kỷ II - III. Ở Trung Quốc có từ đời Đường, nhưng nghề cá trên 
thế giới chỉ phát triển nhanh từ đầu thế kỷ XX. 

 Khoa học kỹ thuật về nghề cá ngày càng phát triển, số lượng cá thế giới ngày càng 
tăng. Các nước có nghề cá phát triển cho số lượng cao: Pê-ru, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, 
Na-Uy và Ca-na-đa. 

 Các đối tượng nuôi chính là nhóm cá chép chiếm 25%. Sản lượng và giá trị cá nuôi 
trên thế giới cũng thay đổi theo thời gian. Theo Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), sản 
lượng và giá trị các loài cá nuôi nước ngọt nhièu hơn hẳn các loài nuôi biển, gấp 1,86 lần 
về sản lượng và 4,31 lần về giá trị.  
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Tuy nhiên trong xuất khẩu, nhóm cá chép ít có mặt vì chúng không thích hợp để 
đông lạnh, chủ yếu được mua bán dưới hình thức tươi sống và tại các thị trường địa 
phương.  

Cá rô phi là loài được nuôi ở nhiều nước. Hiện nay có ít nhất 85 nước và vùng lãnh 
thổ nuôi loài này. Sản lượng cá rô phi trên thế giới đạt 1,6 triệu tấn năm 2003, trị giá trên 2 
tỷ USD. Nhiều nước nuôi đạt sản lượng tương đối cao.  

Ví dụ  

Ai Cập 200.000 tấn, Phi-lip-pin 120.000 tấn, Mê-hi- cô, Thái Lan, Đài Loan 110.000 
tấn, Brazin 75.000 tấn, Indonexia, Colombia, Ecuado, Cuba vàViệt Nam 30.000 tấn... 

Nhu cầu nhập khẩu cá rôphi trên thị trường thế giới cũng tăng nhanh trong thập kỷ 
qua. Năm 1992 là 2500 tấn, lên 20.000 tấn năm 1996 và 100.000 tấn năm 1999.  

 

Bảng 2. 1. Sản lượng và giá trị cá nước ngọt trên thế giới (ĐV: nghìn) 

Năm  1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 

Sản lượng 
(tấn) 

9.543 12.943 17.172 19.473 20.585 21.856 23.143 

Giá trị  

(1000 USD) 

11.313 14.553 18.845 20.331 20.746 21.255 23.024 

(Nguồn: Báo cáo tham luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát 
triển thủy sản giai đọan 2000 - 2005 và biện pháp thực hiện đến năm 2010 )  

 

1.2. Quá trình phát triển nuôi cá nước ngọt ở nước ta 

Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh nghề nuôi cá vào nửa đầu thế kỷ XX. Năm 1959, 
Việt Nam đã thành lập Tổng cục thủy sản, đến năm 1976 chuyển thành Bộ Hải sản, đến 
1986 được đổi tên thành Bộ Thủy sản. Giai đoạn 1960, nuôi cá được chú ý đến nuôi cá 
ruộng với diện tích trên 100 nghìn ha, sau đó thu hẹp dần vào năm 1964 do phong trào làm 
thủy lợi diễn ra mạnh mẽ. năm 1963, các nhà khoa học đã cho sinh sản nhân tạo thành 
công cá mè. Năm 1965 đã có đến 15.000 hợp tác xã nuôi cá nước ngọt trên tổng số 26.000 
hợp tác xã nông nghiệp. Gần hai mươi năm trở lại đây, nghề nuôi cá được đặc biệt chú 
trọng vì lợi ích thiết thực nhiều mặt của nó. Nước ta ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
nhiều sông, hồ, ao, đầm rất thuận tiện để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt. 

 Ngư nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, ngư cụ phong phú, các loại hình nuôi 
mở rộng, đối tượng nuôi nhiều. Ngoài các loài cá địa phương, chúng ta còn nhập khẩu, lai 
tạo và thuần hóa được nhiều đối tượng nuôi mới như cá mè trắngTrung Quốc, cá rôhu Ấn 
Độ, cá trê phi, trê lai, cá mrigan... Hiện nay Việt Nam thường nuôi theo hai vụ với diện 
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tích và qui mô nuôi ngày được mở rộng. Vụ Đông Xuân nuôi từ tháng 9 - tháng 4 và Vụ 
Hè Thu nuôi từ tháng 3 - tháng 8.  

Hiện nay, diện tích mặt nước sử dụng cho nuôi thủy sản nước ngọt ngày càng tăng và 
trình độ nuôi trồng của nhân dân ngày càng tốt và năng suất cao hơn nhiều so với nuôi 
trồng theo quảng canh.   

Bảng 2.2. Diện tích mặt nước được sử dụng 

Loại  Diện tích (ha)  Tỷ lệ sử dụng (%)  

Ao hồ nhỏ   56.000 80 

Ruộng  600.000 15 

Mặt nước ngọt lớn  460.000  15 

 (Nguồn: Nguồn lợi thủy sản Việt Nam, thủy sản Việt Nam phát triển và hội nhập) 

Song song với những chương trình khuyến nông, nhà nước ta đã chú ý phát triển 
phong trào khuyến ngư sâu rộng. Trong những năm gần đây đã chú ý:  

- Xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Chính sách về giá và trợ giá. 

- Cải tạo giống, đưa vào nuôi một số đối tượng mới có giá trị kinh tế. 

- Hỗ trợ nguồn vốn. 

- Chú trọng phát triển các cơ sở sản xuất cá giống để chủ động về con giống nhằm 
thả giống nuôi đúng mùa vụ.  

 Phát triển nghề cá nước ngọt ở ba miền ở nước ta có sự khác nhau phụ thuộc vào 
điều kiện tự nhiên của từng vùng. 

 Ở miền Bắc và miền Nam dựa vào vùng châu thổ rộng lớn của sông Hồng và sông 
Mê-Kông có độ dốc vừa phải, qui luật xuất hiện của các con lũ tương đối chính xác, tần 
suất xuất hiện lũ thấp nên nghề chăn nuôi cá nước ngọt rất phát triển.  

Miền Trung với dải đất hẹp, các con sông thường ngắn, có độ dốc lớn, chế độ thời 
tiết khí hậu khắc nghiệt, lũ - bão xuất hiện thường xuyên và ít có qui luật nên nghề nuôi 
các rất khó phát triển. Những năm gần đây, nghề nuôi cá nước ta đã đạt nhiều thành tựu về 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật: di nhập thuần hóa, sản xuất nhân tạo nhiều đối tượng nuôi 
mới như cá rô hu, mrigan, trê lai, rô đồng, tra, chim trắng nước ngọt, thát lát, sặc rằn... làm 
phong phú thêm đàn cá nước ngọt có phẩm giống tốt, giá trị kinh tế cao. Qui trình và hình 
thức nuôi tham canh không ngừng đổi mới.  Nuôi thâm canh cá ao đạt năng suất 10 - 15 
tấn/ha,  cá lồng năng suất 20 -25 kg/m3. Nuôi cá rô phi đơn tính đạt 12 - 15 tấn/ha, cá rô 
đồng 10 - 70 tấn/ha. 

Thành lập Ủy ban cá nước ngọt VFFC, 2006 có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt 
động của các thành viên (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản) VASEP trong các 
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hoạt động chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá nước ngọt, xây dựng và phát triển uy tín chất 
lượng và thương hiệu của sản phẩm cá nước ngọt Việt Nam trên thị trường thế giới. Ủy 
ban cũng làm đầu mối của VASEP trong việc phối hợp với Ban điều hành sản xuất và tiêu 
thụ cá tra, basa Việt Nam, xây dựng và thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa các doanh 
nghiệp thành viên với người nuôi cá, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp và chính đáng của các doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
nghề nuôi và chế biến xuất khẩu cá nước ngọt Việt Nam. VFFC đã kiến nghị Ban điều 
hành sản xuất và tiêu thụ cá tra, basa Việt Nam cần thống kê sản lượng, chất lượng và cơ 
cấu nguyên liệu cá tra hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp tiêu thụ thích hợp.  

 

2. Các hình thức nuôi trồng thủy sản nước ngọt  

 Có nhiều dạng hình mặt nước nuôi cá khác nhau: ao đìa, mương vuờn nhỏ, đầm hồ 
lớn, ruộng nước nông, ruộng nước sâu, hồ chứa, ao nước tĩnh, sông suối nước chảy...Mỗi 
loại hình mặt nước đều có thể nuôi cá theo các hình thức và qui mô khác nhau. Ở mỗi dạng 
hình mặt nước, đòi hỏi phải lựa chọn các loài cá thích hợp với môi trường sống, nguồn 
nước sạch để cá phát triển.  

2.1. Nuôi cá ao nước tĩnh  

 Trong các vùng nước ao hồ thường có sẵn một lượng thức ăn tự nhiên cho cá, là 
các loài tảo và động vật nổi có kích thước nhỏ li ti như con thủy trần, bọ nước...Dưới đáy 
ao có các loài giun nước, cây cỏ thủy sinh chung sống. Đây là nguồn thức ăn tự nhiên cho 
cá nước ngọt. 

 Nuôi cá ao nước tĩnh đạt năng suất cao phải nuôi ghép nhiều loài có tập tính ăn 
khác nhau trong một ao để chúng không canh tranh thức ăn mà còn hổ trợ nhau làm cho 
môi trường nước nuôi cá tốt hơn.  

Ví dụ:  

 Nuôi ghép cá trắm cỏ với cá rô phi vì hai loài này có tập tính ăn khắc nhau: cá trắm 
cỏ ăn cỏ thải ra phân, cá rô phi có thể ăn trực tiếp phân cá trắm cỏ và phân cá cũng làm 
giàu thêm màu nước.  

Chọn cá nuôi ghép không cạnh tranh thức ăn với nhau 

Ví dụ:  

 Ao đã thả cá trôi thì không thả cá cá mrigan vì cá mrigan cùng ăn các loại mồi như 
cá trôi, lại ăn mạnh, lớn nhanh lấn át cả cá trôi.  

2.2. Nuôi cá ao nước chảy 

Đây là hinh thức nuôi thích hợp với các khu vực miền núi và trung du. Hiện nay hình 
thức này đang được phát triển ở nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, 
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Thừa Thiên - Huế, Hà Giang, Sơn La...Năng suất nuôi cá ao nước chảy đạt trung bình 1 -3 
kg cá thịt/m2 ao.  

Loài cá nuôi chủ yếu là cá ăn thực vật như trắm cỏ, bống, có thể nuôi ghép cá chép, 
cá mrigan và cá rô phi.  

2.3. Nuôi cá nước thải với diện tích rộng 

Hình thức thường xuất hiện ở các vùng ven thành phố có nhiều ao hồ lớn hoặc các 
khu ruộng nuôi cá 1 vụ bằng nước thải. Diện tích vùng nuôi từ 3 -5 ha, mức nước sâu 1,5 - 
2m. Đối với những vùng nuôi cá 1 vụ, diện tích vùng nuôi có thể 5 - 10 ha, mức nước sâu 
1 - 1,2 m. Hình thức này, liên quan đến lượng nước thải và lượng điện để sản xuất ra 1 kg 
cá thịt.  

- Đối với vùng nuôi cá cả năm, hàm lượng đạm (NH4) trên sông trung bình 2,4 mg/l 
thì cần bơm vào vùng nuôi cá 27 m3 nước thải tiêu tốn 0,8 KW điện để sản xuất được 1 kg 
cá thịt đạt năng suất 5 tấn/ha.  

- Đối với vùng nuôi cá một vụ, hàm lượng đạm (NH4) trên sông trung bình 1,8 mg/l 
thì cần bơm vào vùng nuôi cá 39,3 m3 nước thải tiêu tốn 1,3 KW điện để sản xuất được 1 
kg cá thịt đạt năng suất 4 tấn/ha.  

Phương pháp trắc định đạm NH4thông thường là phương pháp so màu của “ bộ đạm 
tiêu chuẩn “.  

2.4. Nuôi cá trong ruộng lúa 

 Nuôi cá ở ruộng cấy lúa nước đã có lịch sử lâu đời trên thế giới, đặc biệt ở các 
thuộc vùng Đông Nam Á. Nghề nuôi cá ruộng cùng đã phát triển lâu đời ở Việt Nam. Tổ 
tiên của nghề này ở miền núi phái Bắc và đã trở thành tập quán ương nuôi cá chép ở ruông 
lúa như Bắc Cạn, Thái Nguyên. Nghề này hiện đang phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, có đến hàng ngàn ha 
được áp dụng kỹ thuật nuôi tôm cá trong ruộng lúa.  

 Nuôi cá ruộng có nhiều lợi ích:  

- Cá ăn sâu bọ, côn trùng hại lúa 

- Cá ăn cỏ dại và sục bùn ở ruộng  

- Cá thải phân làm tốt lúa  

- Bông hạt lúa rơi rụng là nguồn thức ăn cho cá.  

Nhờ tác dụng qua lại nên năng suất lúa ở các ruộng nuôi cá thường cao hơn ruộng 
không nuôi cá. 

Ở Việt Nam thường có 3 hình thức nuôi cá ruộng:  

- Nuôi cá chép ở ruộng cấy hai vụ  

- Nuôi cá ở ruộng chiêm trũng 

- Nuôi cá ruộng ở miền núi.  
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2.5. Nuôi cá lồng 

Nuôi cá lồng là hình thức khá phổ biến ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Ở 
Việt Nam, nuôi cá lồng được thực hiện đầu tiên ở Sơn La, sau đó phát triển đến Thanh 
Hóa, Hòa Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nhiều tỉnh thuộc duyên hải miền Trung  

Những nơi có sông suối, kênh mương hẹp hay rộng có nước chảy thường xuyên có 
mức nước ổn định về lưu lượng và nhiệt độ đều có thể nuôi cá lồng. Đây là hình thức nuôi 
cho năng suất cao và hiện đang áp dụng ở nhiều nơi. 

Vốn đầu tư để nuôi cá lồng không lớn, phù hợp với khă năng kinh tế của các hộ gia 
đình, đặc biệt ở miền núi. Đây là hình thức nuôi cá thâm canh. Do môi trường nước lưu 
thông nên cá nuôi lồng có thể thả với mật độ dày. Vật liệu làm lồng dễ kiếm. Có thể nuôi 
những loài ăn trực tiếp như trắm cỏ, trê lai, rô phi, quả, ngạnh, bống tượng, bống chớp, cá 
chạch, cá chình, cá ngạnh, cá lấu, cá xanh… 

Kỹ thuật nuôi đơn giản, dễ làm và tận dụng được sức lao động của mọi lứa tuổi. Thu 
hoạch cá lồng chủ động, hiệu quả cao. Song nuôi cá lồng thường dễ mắc bệnh và lây lan 
nhanh, nên phải thận trọng và đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường.   

 

3. Vai trò và lợi ích của nuôi trồng thủy sản nước ngọt  

- Cung cấp nguồn dinh dưỡng có giá trị cao cho con người: Cá nước ngọt nói riêng 
và các sản phẩm thủy sản nói chung là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, là loại 
thức ăn giàu đạm, đủ các thành phần chất vô cơ, vi lượng, axitamin, vitamin...Đây là loại 
thực phẩm khá toàn diện.  

Bảng 2.3. Thành phần hóa học của cá (% theo khối lượng chung) 

Loài cá Nước Protein Mỡ Chất vô cơ  Nhiệt lượng của 100g 
cá (Chalorate) 

Chép 67-78,8 17,1 - 18,2 2,5 - 23 1,4 - 2,6 180,9 

Trắm cỏ 73 – 75,1 16,1 - 18,7 5,2 - 6,7 1,4 - 1,6 125,7 

Mè trắng 58,9 - 75,1 16,1 - 18,3 4,5 - 23,5 1,2 - 2,1 200,7 

Măng 73,3 18,9 6,4 1,3 137,0 

Tra 71,48 16,46 8,64 1,37 - 

Trê 79,82 16,75 - 1,28 - 

(Nguồn: Bài giảng nuôi trồng thủy sản nước ngọt và kỹ thuật khuyến ngư. Viện 
nghiên cứu  NTTS1) 

 

- Cân bằng sinh thái, điều tiết tiểu khí hậu và cảnh quan môi trường: Cảnh nhà có 
“vườn cây, ao cá“ là biểu hiện của những gia đình nông thôn vào loại trung lưu ngày xưa. 
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“Nhất canh trì, nhì canh viên“. Nuôi cá nói riêng và nuôi thủy sản nói chung là nghề đem 
lại lợi nhuận cao.  

- Thúc đẩy các chế biến thực phẩm, thương mại phát triển: Sản phẩm thủy sản không 
chỉ cải thiện bữa ăn hàng ngày mà còn thu được một khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn 
bán ra thị trường, nhiều gia đình đã làm giàu nhờ nuôi thủy sản.  Cung cấp 40% khẩu phần 
đạm trong bữa ăn của người dân. Mức tiêu thụ bình quân đầu người của người dân Việt 
Nam tăng từ 17 kg/người/năm lên 19 kg/người/năm (2000), 20 kg/người/năm (2001), 22 
kg/người/năm (2003), 29 kg/người/năm (2005).  

- Tăng kim ngạch xuất khẩu và thúc đẩy kinh tế quốc dân: Thủy sản đã chiếm 4 -5 % 
GDP và 9-19% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

-  Tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và nâng cao hiệu quả lao động của người 
nông dân: Trực tiếp cho  hơn 4 triệu lao động và một phần thu nhập cho hàng chục triệu 
người dân khác. Góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.  

- Ở nước ta, ngành thuỷ sản ngày càng trở nên quan trọng không kém các ngành 
khác, phát triển mạnh nghề cá là biết khai thác nguồn làm giàu của nước ta, đồng thời rất 
phù hợp với nhu cầu ăn của một nước nhiệt đới. Nếu nay mai ta có một đội ngũ lao động 
đông đảo kinh doanh nghề cá, sống dựa vào biển thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đem lại lợi 
ích cho sự phát triển nền kinh tế nước ta.  

 

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, LỢ  

1. Lịch sử phát triển nuôi trồng nước mặn, lợ  

Nuôi trồng thủy sản ở biển là một nghề đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới 
trong những thập kỷ qua. Na-Uy đầu thập kỷ 80 đã chọn chiến lược mũi nhọn cho phát 
triển là: “ Nuôi nhân tạo cá biển phục vụ xuất khẩu “. Kết quả năm 1997, sản lượng cá hồi 
nuôi ở nước này đạt 310.000 tấn, chiếm 65% sản lượng cá hồi nuôi của Đại Tây Dương và 
33% sản lượng cá hồi của toàn thế giới.  

Ở Châu Á, trong hai thập kỷ qua, nghề nuôi trồng thủy sản biển cũng được phát triển 
mạnh ở nhiều nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan, Indonexia, 
Philippin, Ấn Độ, Nhật Bản...Các đối tượng nuôi chủ yếu là tôm và các loài cá mặn, lợ như 
cá mú, cá hồng, cá vược, cá dìa... 

 

1.1. Tình hình nuôi tôm  

 Nghề nuôi tôm nước lợ trên thế giới và đặc biệt là ở các quốc gia châu Á phát triển 
rất mạnh và đạt đến trình độ kỹ thuật cao trong những năm gần đây. Thái Lan, Đài Loan, 
Philippin là những quốc gia nổi tiếng về công nghệ này. Từ mô hình nuôi theo lối cổ 
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truyền năng suất vài trăm kg/ha/năm đã lên 10 - 15 tấn/ha/năm ở mô hình nuôi thâm canh 
và 30 tấn/ha/năm với mô hình siêu thâm canh.  

 Các quốc gia này có điều kiện tự nhiên ưu đãi ứng dụng nhanh các kỹ thuật tiên 
tiến vào sản xuất, nên sản lượng tôm sản xuất chiếm 80% sản lượng toàn cầu.  

 Tuy tôm nuôi chỉ chiếm 4,3% sản lượng và 15,3% giá trị (tính đến năm 2003) trong 
cơ cấu sản phẩm thủy sản nuôi trồng, nhưng tôm đã chiếm vị trí quan trọng trong thuơng 
mại thủy sản, đặc biệt trong xuất khẩu của các nước đang phát triển. Theo FAO, năm 2003, 
sản lượng tôm nuôi trên thế giới đạt 1.804.932 tấn, trong đó tôm sú 666.071 tấn, tôm chân 
trắng nhiều nhất 723.858 tấn, còn lại là các loài tôm he, tôm rảo, tôm thẻ Ấn Độ... 

Tôm sú và tôm chân trắng là hai đối tượng nuôi chính. Năm 2003, hai loài này chiến 
77% tổng sản lượng tôm nuôi và 50 - 60% tổng sản lượng tôm thương mại trên thị trường 
thế giới. Những năm gần đây, tôm chân trắng phát triển mạnh ở châu Á do hiệu quả nuôi 
lớn hơn tôm sú, có khă năng kháng bệnh cao và khu vực này trở thành nơi sản xuất chính 
tôm chân trắng, trong đó Trung Quốc là nước dẫn đầu. Châu Á tiếp tục dẫn đầu về sản 
lưpợng tôm nuôi. Năm 2003, sản lượng đạt 1,35 triệu tấn, chiếm 86% tổng sản lượng tôm 
nuôi thế giới 

Tôm luôn là mặt hàng chính trong thương mại thủy sản, chiếm 18% giá trị năm 
2002. Hiện nay, các nước sản xuất đang ngày càng tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất 
lượng, giảm giá thành và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo FAO, riêng mặt hàng 
tôm năm 2003, đạt giá trị hơn 9,3 tỷ USD trên tổng giá trị của các loài giáp xác là 13,34 tỷ 
USD, tăng gần gấp đôi  so với năm 1993. (5,24 tỷ USD).  

Tuy nhiên giá tôm trên thị trường thế giới có nhiều biến động, có chiều hướng giảm 
trong thời gian tới. Theo FAO, năm 1995, giá tôm tại thị trường Mỹ Nhật đạt 24 USD/kg 
nhưng đến 2004 chỉ 10 USD/kg. Ngoài ra sự đa dạng chủng loại sản phẩm thủy sản, nên 
tôm không còn là sự lựa chọn độc nhất. Tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 2kg/người 
năm 2004, so với 3 kg/người năm 1996.  

Ở Việt Nam, với bờ biển dài 3260 km, vùng triều rộng, là điều kiện thuận lợi để phát 
triển nghề nuôi thủy sản nước lợ và đặc biệt là nghề nuôi tôm. Sản lượng tôm nuôi năm 
1991 đạt 30.000 tấn, năm 2001 hơn 150.000 tấn và 230.000 tấn năm 2003. Tuy nhiên 
chúng ta chưa khai thác hết thế mạnh của nghề nuôi nước lợ, đặc biệt là nghề nuôi tôm. 
Mô hình nuôi theo kiểu quảng canh vẫn còn tồn tại nhiều, nuôi thâm canh và siêu thâm 
canh chưa phát triển đại trà và sâu rộng. Một số địa phương tiến hành nuôi chuyên canh, 
nuôi luân canh (một vụ nuôi lúa, một vụ nuôi tôm  hay một vụ cá và một vụ tôm).  

Theo đánh giá của FAO, năng suất nuôi tôm của Việt Nam thấp nhất so với các nước 
trong khu vực Đông Nam Á tính theo chiều dài bờ biển.  

- Trung Quốc năng suất 146 tấn/1km bờ biển 

- Thái Lan năng suất 43,2 tấn/1km bờ biển 
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- Việt Nam năng suất 7,3 tấn/1km bờ biển 

Ở Việt Nam, tỷ trọng nuôi trồng thủy sản ở môi trường nước mặn, lợ chiếm 44,3% 
(510.400 tấn), phần lớn là sản lượng nuôi nước ngọt (639.700 tấn). Tuy nhiên giá trị do 
thủy sản nuôi nước mặn lợ lại lớn hơn nhiều so với nuôi nước ngọt.  

 

Bảng 2.4. Diện tích, sản lượng nuôi tôm của Việt Nam 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diện tích (ha)  283.610  448.996 489.475 555.693 592.805  604.479 

Sản lượng (tấn) 97.628  156.636 189.184 234.412 290.797  324.680 

% so với TSL 
nuôi trồng thủy 

sản  

16,9  21,9  22,0  22,0  23,2 21,4 

(Nguồn: Báo cáo tham luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển thủy 
sản giai đoạn 2000 - 2005 và biện pháp thực hiện đến năm 2010 )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Diện tích và sản lượng tôm của Việt Nam 

Giai đoạn từ 1995- 2003, cơ cấu sản lượng thủy sản theo giống loài đã có xu hướng 
thay đổi. Bên cạnh các đối tượng chủ lực có ý nghĩa xuất khẩu như tôm, cá basa, cá biển 
nuôi lồng, nhuyễn thể, nhiều loài mới đã được đưa vào nuôi ở nhiều địa phương như tôm 
rằn, rong biển, bào ngư... 

Tuy nhiên tôm vẫn là đối tượng chủ lực của Việt Nam. Theo thống kê của Vụ nuôi 
trồng thủy sản, Bộ thủy sản về diện tích và sản lượng nuôi tôm  và so sánh với năm 2000, 
mức độ tăng diện tích là 0,47 % và tăng sản lượng là 30%.  

 

1.2. Tình hình nuôi cá biển 
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Những thập kỷ qua, nghề nuôi cá biển ở khu vực Đông Nam Á phát triển rất mạnh ở 
nhiều nước như Thái Lan, Malaixia, Ấn Độ, Indonexia, Đài Loan, Hồng Kông, Trung 
Quốc... 

Nhiều hình thức nuôi được phổ biến, đặc biệt nuôi cá lồng biển. Theo thống kê của 
Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á, sản lượng nuôi cá lồng biển một số nước trong 
khu vực đạt:  

Bảng 2.5. Sản lượng và giá trị cá biển trên thế giới 

Năm 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 

Sản lượng 
(tấn) 

391.909 533.018 777.210 1.002.075 1.085.907 1.202.410 1.248.787 

Giá trị 

(triệu 
USD) 

2.759 3.375 3.382 4.046 4.051 4.270 5.349 

(Nguồn: Báo cáo tham luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát 
triển thủy sản giai đoạn  2000 - 2005 và biện pháp thực hiện đến năm 2010. )  

- Indonesia: 381.485 tấn  

- Philippines: 282.119 tấn  

- Thailand: 94.000 tấn  

- Malaysia: 12.000 tấn  

- Việt Nam: 123 tấn  

Các mặt hàng cá nuôi chiếm tỷ lệ cao trong xuất khẩu thủy sản là cá hồi, cá ngừ, cá 
tuyết, cá mú, giò, hồng, tráp, dìa, vược, măng... Đây là những đối tượng có giá trị kinh tế 
cao và được nuôi rộng rãi theo qui mô công nghiệp.  

Ở Việt Nam, nghề nuôi cá biển có từ lâu, nhưng năm 1990 đến nay phát triển nhanh 
ở các tỉnh ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên. Nước ta có điều kiện phát triển nghề nuôi cá 
biển. Bờ biển dài 3260 km, dọc ven biển có nhiều eo vịnh kín gió có trên 4000 hòn đảo lớn 
nhỏ với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng. Biển Việt Nam có nhiều loài cá có giá 
trị kinh tế như cá song (7 loài), cá hồng (4 loài), cá tráp (3 loài), cá vược (hai loài), cá cam, 
cá măng, cá giò... 

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã thành công và được ứng dụng vào thực 
tiễn. Công nghệ sinh sản nhân tạo cá song chấm nâu, cá giò, cá sủ hồng đã được thực hiện 
ở Viện nghiên cứu thủy sản I. Các đối tượng này đã giới thiệu đến các nhà sản xuất và hiện 
được nuôi đại trà ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Yên. Hiện nay Việt Nam đã 
tập kết một số loài cá biển có giá trị kinh tế khác như cá chim vây vàng, cá song vằn, cá 
song chanh, cá song chuột, cá song da báo, cá hồng vân bạc. Nhóm này đang nghiên cứu 
và tiến đến cho sinh sản nhân tạo trong vài năm tới.  
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2. Các hình thức nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ  

 Hiện nay, ở nước ta đang tồn tại nhiều hình thức nuôi mặn, lợ khác nhau. Nuôi 
quảng canh cổ truyền vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương, nuôi bán thâm canh, thâm canh, 
siêu thâm canh ngày càng phát triển và mở rộng theo phương án kết hợp với các công ty 
nước ngoài.  

 

2.1. Nuôi tôm quảng canh  

 Nuôi quảng canh là hình thức nuôi dựa hoàn toàn vào nguồn giống và thức ăn tự 
nhiên. Mật độ tôm trong ao thường thấp, diện tích ao đầm lớn để đạt sản lượng cao.  

 Ưu điểm của hình thức này là vốn vận hành không cao vì không phải chi phí mua 
giống và thức ăn. Kích cỡ tôm thu hoạch lớn, giá bán cao, cần ít nhân lực trên một đơn vị 
sản xuất, thời gian nuôi không dài do giống đã lớn.  

 Nhược điểm của hình thức này là năng suất và lãi thấp, thường cần diện tích lớn, 
nên khó khăn trong khâu vận hành và quản lý, đặc biệt đối với những ao đầm tự nhiên có 
diện tích lớn, hình dạng phức tạp. Hiện nay mô hình này đang bị hạn chế do giá đất và 
công lao động tăng.  

 

2.2. Nuôi tôm quảng canh cải tiến  

 Đây là hình thức dựa trên mô hình nuôi quảng canh những có bổ sung về nguồn 
giống và thức ăn, tuy nhiên mật độ giống bổ sung thấp từ 0,5 -2 con/m2 ao nhằm tăng năng 
suất của đầm nuôi và tăng giá trị của sản phẩm xuất khẩu.  

 Ưu điểm của hình thức này là chi phí vận hành thấp, có thể bổ sung bằng nguồn 
giống nhân tạo hoặc chủ động thu gom nguồn giống ngoài bãi triều. Kích thước tôm thu 
hoạch lớn, giá bán cao, tăng được năng suất đầm nuôi. Mặt khác diện tích nuôi cũng được 
thu hẹp lại tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc, quản lý và thu hoạch.  

 Nhược điểm của hình thức này là phải bổ sung nguồn giống có kích thước lớn để 
tránh hao hụt do địch hại nhiều trong ao, năng suất và lãi vẫn còn thấp.  

 

Bảng 2.6. Đặc tính kỹ thuật các mô hình nuôi tôm theo Past và Apud, 2003 

Hình thức nuôi 
Đặc tính kỹ thuật 

Quảng canh Bán thâm canh Thâm canh 

Năng suất (tấn/ha/năm) 0,1-0,3 0,2-0,5 5-15 

Mật độ (con/m2) 0,1-1 3-10 15-40 

Nguồn giống Tự nhiên Tự nhiên và nhân tạo Nhân tạo 
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Năng suất tối đa (g/m2) 25 25 -100 2500-1000 

Thức ăn Tự nhiên Tự nhiên và bổ sung Tổng hợp 

Hệ số thức ăn (kg thức 
ăn/kg tôm) 

0 <1-1,5% 1,5 -2% 

Thay nước (%/ngày) 5 5-20 10-20 

Cách thay nước Thủy triều và máy bơm Máy bơm Máy bơm 

Cỡ ao (ha) Trên 5 1-20 0,25-0,2 

Hình dạng Đa dạng Theo qui cách Theo qui cách 

Mức nước (m) 0,4-1 0,7-1,5 1,5-2 

Tỷ lệ sống (%) 60 60-80 80-90 

Vụ/năm 1-2 2-3 2-3 

Lao động (người/ha) 0,15 0,1-0,25 0,5-1 

Quản lý Ít quan tâm Cần kỹ năng Cần kỹ năng 

Bệnh Rất hiếm Không trở lại Có trở lại 

Hiệu quả /kg tôm Trung bình Cao Thấo 

Hiệu quả chung Rất thấp Trung bình Cao 

 

2.3. Nuôi tôm bán thâm canh 

 Đây là hình thức dùng phân bón để gia tăng thức ăn tự nhiên trong ao và bổ sung 
thức ăn từ bên ngoài. Bằng nguồn thức ăn tươi sống, cám gạo...nguồn giống nuôi từ nguồn 
giống nhân tạo, tôm thả với mật độ 6-10 con/m2 trong diện tích ao nhỏ từ 2000 -5000 m2.  

 Ưu điểm của hình thức này là hệ thống ao được xây dựng hoàn chỉnh, kích thước 
ao nhỏ nên dễ vận hành, quản lý, kích thước tôm thu hoạch khá lớn, giá bán cao, chi phí 
vận hành thấp, thức ăn tự nhiên vẫn chiếm vị trí quan trọng.  

 Nhược điểm của hình thức này là năng suất còn thấp so với diện tích ao sử dụng.  

 

2.4. Nuôi tôm thâm canh 

Đây là hình thức nuôi hoàn toàn dựa vào nguồn giống và nguồn thức ăn nhân tạo. 
Thức ăn tự nhiên không đóng vai trò quan trọng mà chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường. Mật 
độ nuôi cao từ 15-30 con/m2, diện tích ao nuôi từ 1000 - 1 ha, tối ưu nhất là 1 ha.  

Ưu điểm của hình thức này là ao được xây dựng hoàn chỉnh, cấp và tiêu nước chủ 
động, trang thiết bị phương tịên như máy móc, điện, máy quạt nước, đảm bảo hệ thống 
giao thông...đầy đủ, dễ quản lý và vận hành.  
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 Nhược điểm hình thức này là tôm khó đạt kích thước lớn, thu hoạch thường đạt 30-
35 con/1kg, giá bán thấp, chi phí vận hành cao, lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm thấp.  

 

2.5. Nuôi tôm trên cát 

Việc xây dựng các hồ nuôi tôm trên cát trên các bãi cát dọc bờ biển, ven các đảođã 
có từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Một số nước như Malaixia, Indonexia, Thái Lan đã lợi 
dụng các bãi cát ven biển để xây dựng các hồ nuôi tôm có kích thước vừa và nhỏ, bơm 
nước biển lên cao vào hồ để nuôi tôm sú thương phẩm.  

Gần đây, ý định nuôi tôm trên bãi cát sa mạc đã được thực thi bằng nhiều dự án đầu 
tư lớn ở các nước Oman, Saudi... 

* Ưu điểm chính của nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản trên cát nói chung:   

- Đất bỏ hoang và năng suất thấp được dùng để phát triển kinh tế một cách có hiệu 
quả  

- Tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo cho người dân  

- Năng suất nuôi trồng cao hơn do có khả năng tiến hành hai ba vụ canh tác trong 
năm  

- Dễ xây dựng, giá thành không cao  

- Có sẵn nước sạch, giảm nguy cơ dịch bệnh, hạn chế mầm bệnh  

- Giảm áp lực đánh bắt ven bờ  

- Thúc đẩy các nghề khác phát triển 

* Nhược điểm chính của nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản trên cát nói chung:   

- Đòi hỏi phải dùng nước sạch và nước ngầm, đây là các nguồn nước khá hiếm hoi ở 
các vùng biển  

- Qui hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản chưa được chú trọng đúng mức  

- Phương pháp bảo quản xử lý chất thải còn hạn chế chưa chú ý nhiều đến bảo vệ 
môi trường  

- Thường xuyên có gió mạnh, bão làm dịch chuyển các cồn cát gây khó khăn cho 
việc vận chuyển sản phẩm và sản xuất  

- Cơ sở hạ tầng kém  

- Người dân địa phương ở các vùng biển thường nghèo và thiếu vốn  

- Đa dạng hóa các loài nuôi còn hạn chế  

 

2.6. Nuôi cá lồng bè trên biển 
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Nghề nuôi cá lồng bè trên biển phát triển mạnh ở nhiều tỉnh ven biển Việt Nam. Hịên 
nay có hơn 700 lồng, tập trung nhiều nhất ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình 
Thuận, Đông Tây Nam bộ.  

Đối tượng nuôi khác nhau ở các địa phương. Khu vực ven biển trong vùng vịnh Bắc 
Bộ chủ yếu nuôi cá song, cá giò, cá hồng, cá tráp vây vàng. Khu vực đồng bằng song Cửu 
Long nuôi cá basa, cá tra... 

Nguồn cá giống chủ yếu dựa vào khai thác ngoài tự nhiên bằng câu, bẫy hay dùng 
lưới. Nên nguồn cung cấp giống chưa chủ động, phụ thuộc nhiều thiên nhiên và khả năng 
đánh bắt của ngư dân, chưa đáp ứng số lượng, chất lượng và tính thời gian của con giống 
cho nghề nuôi cá lồng bè trên biển cả qui mô gia đình và qui mô công nghiệp.  

 

3. Vai trò của nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ  

- Nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. 
Nghề này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn cả về mặt quốc phòng, góp phần 
trực tiếp vào việc bảo vệ, khai thác thuỷ sản vùng thềm lục địa.  

- Tôm là loại thực phẩm giàu đạm không thua kém các loại thức phẩm khác. Trong 
thịt tôm chứa 20,6% đạm, cá đối: 26,9% đạm, cua: 14%, trong khi đó ở thịt bò hàm lượng 
đạm đạt 15,2%, thịt lợn: 11,6%.  

- Các sản phẩm của nghề nuôi trồng thủy sản mặn lợ như tôm he, tôm rảo, tôm đất, 
tôm hùm... có giá trị rất lớn trên thị trường thế giới và trong nước. Tôm là nguồn thực 
phẩm có giá trị xuất khẩu cao, được nhiều nước ưa chuộng như Thái Lan, Nhật Bản, tiêu 
thụ 2 kg tôm/người/năm; Hoa Kỳ, 1,2 kg tôm/người/năm; Châu Âu, 0,5 kg 
tôm/người/năm. Năm 2004, tôm đã xuất khẩu đến gần 70 thị trường, trong đó Nhật vị trí số 
1 (nhập 63.000 tấn), Mỹ thứ hai (37.000 tấn) và Singapo thứ ba (5000 tấn)  

- Đặc biệt đối với nước ta, việc phát triển ngư nghiệp nói chung và phát triển nghề 
nuôi hải sản nói riêng lại càng cần thiết và đóng vai trò thiết thực trong việc phát triển kinh 
tế nước nhà.  

 

III. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Môi trường sống của các đối tượng thủy sản là nước. Nước là dung môi tốt có thể 
hòa tan những chất rắn, lỏng và khí. Vì vậy nước vừa có các chất hữu ích, chất dinh dưỡng 
vừa chứa những chất độc hại gây ô nhiễm. 

Nước trong một thủy vực bất kỳ thường ít ổn định và luôn có những tiến trình xảy ra 
liên tục và luôn ở trạng thái động. Trong các thủy vực riêng biệt, các điều kiện vật lý - hóa 
học khác nhau dẫn đến thành phần sinh vật sống trong thủy vực cũng khác nhau. 
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Sinh vật nói chung, các đối tượng thủy sản nói riêng không thể tồn tại nếu không có 
môi trường sống thích hợp. Tách một cá thể hay chủng quần ra khỏi môi trường sống 
chúng sẽ bị tiêu diệt. Môi trường nước và các đối tượng thủy sản có mối quan hệ mật thiết, 
bảo đảm cho mọi sự tồn tại và phát triển của chúng. 

Ao nuôi là một hệ sinh thái trong đó môi trường nước và thủy sinh vật có mối quan 
hệ chặt chẽ. Quan hệ này thay đổi trên một qui mô lớn do ảnh hưởng của quang năng, khí 
hậu. Người nuôi thủy sản phải biết và nắm được những qui luật biến động của thủy vực để 
quản lý ao hiệu quả. Để hiểu được toàn diện và chính xác một thủy vực là một quá trình 
phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và phải sử dụng nhiều phương pháp phân tích hóa học, 
vật lý ... 

 

1. Các yêu tố vật lý  

1.1. Nhiệt độ  

 Nhiệt độ là yếu tố ngoại cảnh quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống động vật một 
cách đáng kể. Tất cả các đối tượng nuôi thủy sản là loại biến nhiệt do đó nhiệt độ có ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống thủy sinh vật. Nó tác động đến quá trình trao đổi chất của 
sinh vật  như quá trình tiêu hóa, hô hấp, miễn nhiễm đối với bệnh tật ...Trong phạm vi 
nhiệt độ thích hợp sự tăng trưởng của thủy sinh vật tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Mỗi đối tượng 
nuôi có thể thích ứng với một khoảng nhiệt độ nhất định, nếu vượt quá ngưỡng, sinh vật sẽ 
ngừng hoạt động và chết. 

 Một số nguồn năng lượng ảnh hưởng đến nhiệt độ nước trong các thủy vực. 

- Nguồn năng lượng mặt trời. 

- Năng lượng nội tại của trái đất. 

- Vị trí địa lý của thủy vực (ôn đới hay nhiệt đới, đồng bằng hay miền núi). 

 Năng lượng mặt trời nung nóng lớp nước trên mặt nhanh hơn lớp nước sâu, tỷ trọng 
nước lớn nhất khi ở 40C. Vì vậy lớp nước trên mặt nhẹ hơn nên nổi lên trên, ít pha trộn với 
lớp nước phía dưới. Điều này hình thành nên tầng nhiệt độ nước, làm giảm năng suất ao. 

 Do tầng nước mặt có nhiều oxy lại không xáo trộn được với tầng đáy giàu chất dinh 
dưỡng nhưng lại thường nghèo oxy. Điều này cũng là một trong những lý do tại sao trong 
các ao nuôi người ta thường phải sục khí và quấy dẻo ... 

 Nhiệt lượng tạo ra và mất đi từ các chu trình chu chuyển vật chất xảy ra trong thủy 
vực. Thủy vực lớn hay nhỏ, nông hay sâu, giàu hay nghèo chất dinh dưỡng đều có ảnh 
hưởng đến chế độ nhiệt của thủy vực.  

 Vì vậy khi khảo sát nhiệt độ nước của ao chúng ta không chỉ khảo sát tầng mặt mà 
còn phải khảo sát cả tầng giữa và tầng đáy. Phải lấy mẫu ở nhìều điểm và nhiều thời điểm 
khác nhau trong ngày (sáng, trưa, tối ...). 
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 Kết quả nghiên cứu sinh học cá cho thấy nhiệt độ nước thích hợp cho hầu hết các 
loài cá từ 22- 32 0C. Nhiệt độ cực thích từ 22- 28 0C. Nhiệt độ tới hạn 5 - 400C. 

 Nhiệt độ thích hợp nhất cho các loài cá đẻ từ 20 - 29 0C. Tốt nhất từ 25 - 28 0C. 
Nếu nhiệt độ vượt quá mức này, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ trứng nở thấp, có khi bị ung hoàn 
toàn, cá nở ra dễ bị dị hình như cong đuôi, lệch miệng, mù mắt. Nhiệt độ cao, kéo dài 
nhiều ngày làm trứng bị thoái hóa ngay trong bụng cá mẹ. 

 Nhìn chung cá ở vùng nhiệt đới có tổng nhiệt cao, lượng sinh sản lớn. Mỗi loài 
thích hợp với một khoảng nhiệt độ nhất định để đẻ trứng. 

Ví dụ:  

- Cá Chép: 18 - 20 0C   

- Cá Mè trắng: 24 - 28 0C. 

- Cá Tuyết: 2,2 - 4,5 0C  

- Cá Thu : 12 - 15 0C. 

Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi của cá. Ví dụ: 

 * Cá Rô Phi:  

- Nhiệt độ 15 0C sau 200 giờ trứng cá nở. 

- Nhiệt độ 20 0C sau 100 giờ trứng nở. 

- Nhiệt độ 35 0C sau 35 giờ trứng nở. 

 * Cá Mè trắng: 

- Nhiệt độ 21 0C sau 32 giờ trứng nở. 

- Nhiệt độ 26 0C sau 17 giờ trứng nở. 

- Nhiệt độ 29 0C sau 15,5 giờ trứng nở. 

 Ngoài ra nhiệt độ còn ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống của các đối tượng thủy sản 
vì nhiệt độ ảnh hưởng lên đời sống của các loài sinh vật làm thức ăn cho các đối tượng 
thủy sản trong thủy vực. Với nhiệt độ thích hợp, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho các 
loại thủy sản phát triển mạnh, chúng có đầy đủ thức ăn tạo điều kiện để sinh trưởng phát 
triển tốt, chống được bệnh tật, phát dục sớm, nhanh chóng vượt kích thước cỡ mồi. 

 Nhiệt độ còn ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan trong nước, nhiệt độ cao lượng oxy 
hòa tan giảm. Nhiệt độ nước thường cao nhất trong ngày vào lúc 14 giờ và thấp nhất vào 
lúc 4 - 5 giờ sáng. 

1.2. Tỷ trọng nước  

Tỷ trọng nước là tỷ lệ của một đơn vị thể tích chất nước lấy trong tự nhiên trên trọng 
lượng của một đơn vị thể tích nước cất ở cùng một nhiệt độ. Trong thí nghiệm người ta 
thấy rằng nước cất có trọng lượng lớn nhất ở 40C (trên và dưới 40C trọng lượng thấp hơn). 
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Tỷ trọng nước phụ thuộc vào chất khoáng hòa tan, nồng độ muối, tầng nước Thường 
thường chất sống có tỷ trọng cao hơn nước, vì vậy sống trong môi trường nước, cá có 
những thích nghi khác nhau để điều chỉnh trọng lực của mình. 

- Nếu G lớn hơn Q : Cá chìm. 

- Nếu G nhỏ hơn Q : Cá nổi. 

- Nếu G bằng Q : Cá lơ lững. 

Trong thực tế tỷ trọng của các loại cá dao động từ 1,01-1,09 (thay đổi theo loài). 
Điều này đặc biệt phụ thuộc vào loài cá có bóng hơi hay không vì thực chất bóng hơi là cơ 
quan điều tiết tỷ trọng của cá giúp cho cá có thể nổi hay chìm. 

Ví dụ:  

- Cá Nhám không có bóng hơi, nó điều khiển tỷ trọng nhờ các vây. 

- Loài có bóng hơi thường sử dụng bóng hơi để điều khiển tỷ trọng. 

 

1.3. Độ sâu (h) 

Độ sâu mực nước trong ao nuôi có ý nghĩa quan trọng đến năng suất vật nuôi (ao sâu 
béo cá). Ao có độ sâu đủ lớn có thể hạn chế sự biến động nhanh của ao. Từ đó giúp các đối 
tượng nuôi đủ thời gian kịp thích ứng. 

Độ sâu được xác định bằng mia. Mia được cấu tạo bằng một cây gỗ rộng bản, dài từ 
2 - 2,5m có khắc thang chia độ. Mia được cắm sẵn trong ao nuôi, có thể đứng trên bờ đê để 
đo độ sâu của ao. 

 

1.4. Độ trong 

 Độ trong là chỉ số để xác định ao giàu hay nghèo dinh dưỡng. Ngoài ra đây cũng là 
chỉ tiêu để biết mức độ phát triển của thủy sinh vật. Độ trong được xác định bằng đĩa 
Secchi. 

 Cấu tạo đĩa Secchi bằng gang, sơn trắng, trên có đục lỗ, ở giữa có buộc dây rộng 
bản có khắc thang chia độ. 

 Độ trong của ao tăng hay giảm thường do các phiêu sinh vật phát triển gây nên, 
ngoài ra chúng ta cũng phải phân biệt được độ đục nước do các nguyên nhân khác như do 
phù sa hay các chất vẩn. Độ đục cao sẽ gây nên bất lợi. Độ đục gây nên bởi sét hoặc các 
vật vô sinh sẽ làm giảm khả năng sản xuất của ao hồ, làm cá bị nghẹt bộ phận hô hấp. Độ 
trong màu nước trong ao duy trì từ 30 - 40 cm là vừa phải. 

 

1.5. Màu nước 
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 Màu nước là chỉ tiêu để đánh giá ao nghèo hay giàu dinh dưỡng. Màu nước trong 
ao nuôi do các thủy sinh vật tạo nên. Qua việc xác định màu nước, ta có thể biết được sự 
phát triển của các loài thủy sinh vật. 

 Ví dụ:  

- Nước có màu lục chứng tỏ tảo lục phát triển nhiều. 

- Nước có màu tảo nâu chứng tỏ tảo mắt phát triển nhiều. 

- Nước có màu xì dầu chứng tỏ tảo khuê phát triển nhiều. 

 Trong sản xuất người ta xác định màu nước bằng cảm quan. Tùy theo độ đậm nhạt 
và màu sắc người ta có thể định ra chế độ chăm sóc và bón phân hợp lý. 

 Ví dụ:  

Khi màu nước quá nhạt chúng ta cần bón phân đạm, lân, kali có thể bón phối hợp với 
phân chuồng và lá dầm với hàm lượng 2 - 3 gam đạm/m3 nước ao 

 

1.6. Mùi nước 

Nước nguyên chất không mùi, nhưng nước trong các ao nuôi thường có mùi. Mức độ 
nặng nhẹ của mùi nước ao phụ thuộc vào độ nhiễm bẩn của ao. Mùi nước là một thông số 
để đánh giá độ nhiễm bẩn.  

 Mùi nước được xác định bằng cảm quan. Thường có mùi bùn ở đáy ao, mùi hóa 
chất, mùi của bọn tảo tanh cá thuộc bộ Nostocales, chúng tiết ra các chất độc thuộc loại 
pôlipeptít polysaccharit, các acid hữu cơ nhất là phitôxít (andehyt). 

 Trong ao nuôi nếu phát hiện nước ao quá nặng mùi, kết hợp quan sát độ sánh của 
nước lớn, đây là một dấu hiệu chứng tỏ ao nuôi đang có hiện tượng nhiễm bẩn. 

 

1.7. Chất đáy 

 Đáy ao phải giữ được nước, tính giữ nước của ao phụ thuộc vào kết cấu của đất. 
Đất có chứa hàm lượng sét lớn có khả năng giữ nước tốt nhưng thường thiếu độ mùn cần 
thiết. Đối với loại đất này cần chú trọng bón thêm phân chuồng để tăng độ mùn của đất. 

 Chất đáy có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước trong ao. Chất đất đáy ao tốt sẽ tạo 
chất lượng nước ao tốt. Các ao nuôi xây dựng trên nền đáy đất giàu dinh dưỡng quá trình 
nuôi thường cho năng suất cao, có hiệu quả kinh tế. 

 Trong đất luôn có những sinh vật sống với số lượng lớn. Sản phẩm thải và xác chết 
của chúng để lại cho đất những thành phần vô cơ và hữu cơ, làm cho đất  giàu dinh dưỡng, 
làm tăng tính mềm dẻo, tăng khả năng hấp thụ và hòa tan. Mặt khác, thủy vực có khả năng 
tự lọc sạch, chống ô nhiễm nhờ các hạt keo đất có tác dụng kết tủa các nguyên tố hóa học, 
hấp thụ các chất độc. 
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 Nếu đất trong ao là đất bùn sẽ rất thuận lợi cho các đối tượng thủy sản phát triển, 
bởi vì hàm lượng dinh dưỡng cao, giữ được nhiệt độ nước điều hòa. Ngoài ra đất bùn còn 
có khả năng điều tiết chất dinh dưỡng nhờ các chu trình phản ứng.  Vì tính chất của đất có 
ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các đối tượng thủy sản, chúng ta chỉ nên duy trì lớp 
bùn đáy khoảng 10 - 20 cm. Lớp bùn quá dày sẽ gây nhiều khó khăn trong thu hoạch và 
làm cho môi trường ao thường kém ổn định. 

 Chất đáy giúp ta biết được tính chất và các quy luật biến động của ao. Nên cải tạo 
ao để có đáy ao là đáy cát bùn, hay bùn cát.  

 Chất đáy được xác định bằng phương pháp lắng. Thông thường, được phân loại 
như sau: 

- Cát > 50%: cát bùn. 

- Cát < 50%: bùn cát. 

- Cát =100%: đáy cát. 

- Cát = 0%: đáy bùn. 

 

2. Các yếu tố thủy hóa  

2.1. pH  

pH là thông số chỉ thị về độ bazơ hay acid. Trong ao nuôi chỉ số pH là một chỉ số rất 
nhạy. Một sự biến động nhỏ về thủy lý, thủy hóa hay thủy sinh đều gây nên sự thay đổi về 
pH của nước ao. Sự biến động có thể do thức ăn thừa, tảo nở hoa, nhiễm phèn do nước 
mưa, hàm lượng O2, CO2 

pH được xác định bằng pH kế, hay giấy đo pH. 

 0------------------------------------------7----------------------------------------------14 

 

 

  

2.2. Oxy hòa tan (DO) 

 Oxy là nguồn nguyên liệu trong quá trình hô hấp của thủy sinh vật. Oxy là tác 
nhân, là nguyên liệu cho quá trình oxy hóa khử trong thủy vực. Vì vậy, oxy có tác dụng 
làm trong sạch ao và giúp ao có nhiều dinh dưỡng. 

 Nguồn oxy được bổ sung bởi sự hòa tan oxy của khí quyển, do sự quang hợp, do 
thay nước mới hay bằng máy sục khí. Ao thiếu oxy nước thường thối bẩn, giảm sức sản 
xuất, đe dọa đời sống vật nuôi, cây trồng. 

 Một số đối tượng thủy sản có khả năng tránh các khu vực ao có hàm lượng oxy 
thấp. Song điều này làm lãng phí diện tích ao và lao động. Hàm lượng oxy trong ao duy trì 
từ 5 - 6 mg/ lít là tốt. 
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 Triệu chứng của cá khi ao thiếu oxy là cá nổi đầu, bơi lội lờ đờ, bỏ ăn và sau đó 
chết. 

 

2.3. Khí Các-bon-níc (CO2) 

 Là chỉ số gián tiếp chỉ độ nhiễm bẩn của ao bởi các chất hữu cơ. Sự tăng cao của 
hàm lượng CO2 ở trong nước hay giảm thấp đều gây nên những bất lợi cho thủy sinh vật. 

 Tất cả các dạng CO2 tồn tại trong thủy vực tạo nên hệ cân bằng cácbonát. Sự biến 
chuyển của hệ chịu ảnh hưởng mạnh của quá trình quang hợp. Nếu quang hợp mạnh CO2 
tự do biến khỏi thủy vực làm kiềm hóa môi trường nước.  

Vì vậy buổi trưa những ngày nắng gắt, pH nước thường lên rất cao do thủy sinh vật 
quang hợp mạnh sử dụng hết lượng CO2 của thủy vực. 

 

2. 4. Các muối hòa tan 

  Mỗi đối tượng nuôi thích hợp với khoảng nồng độ muối nhất định, cơ thể thủy sinh 
vật có thể tự điều chỉnh áp suất thẩm thấu trong khoảng cho phép. Khi độ muối quá cao 
hay quá thấp thủy sinh vật sẽ chết do rối loạn quá trình trao đổi chất. 

Ví dụ:  

- Cá Trắm là đối tượng nuôi nước ngọt nhưng nó có thể sống trong môi trường có 
khoảng dao động muối từ  0 - 10 ‰. 

- Tôm sú có thể sống trong môi trường có độ dao động muối từ  5 - 40 ‰. 

Những đối tượng có khả năng sống trong môi trường có biên độ dao động muối lớn 
được xếp vào loại rộng muối. Những đối tượng có khả năng sống trong môi trường có biên 
độ dao động muối nhỏ được gọi là loại hẹp muối.  

 Độ muối của môi trường được tạo nên do một tập hợp của nhiều loại muối khác 
nhau trong đó chủ yếu là muối cloruanatri. Vì vậy chú ý trong nuôi thủy sản khi cần nâng 
cao độ muối của ao nuôi. Ngoài muối ăn chúng ta cần phải chú trọng bổ sung các thành 
phần muối khác. 

 

3. Các yếu tố thủy sinh 

 Khi nghiên cứu về thủy vực, thành phần và số lượng thủy sinh vật hiện diện trong 
ao nuôi là một chỉ tiêu hết sức quan trọng. Nói đến các yếu tố thủy sinh trong ao người ta 
quan tâm đến bốn nhóm chính:  

- Thực vật phù du (phitoplanton). 

- Động vật phù du (zooplanton). 

- Bacteria. 
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- Các động, thực vật bậc cao. 

Các sinh vật phù du (động vật phù du, thực vật phù du) và sinh vật đáy là cơ sở thức 
ăn tự nhiên rất quan trọng của các đối tượng nuôi. Những ao nuôi có thành phần, số lượng 
các thủy sinh vật nhiều, khi đưa vào sản xuất nuôi trồng thủy sản thường cho năng suất 
cao. 

 Để xác định chính xác thành phần và số lượng của sinh vật thủy sinh trong ao đòi 
hỏi chúng ta phải có đầy đủ các trang thiết bị và trình độ khoa học kỹ thuật nhất định. 

 Nghề nuôi trồng thủy sản thường dùng đến thuật ngữ " bón phân gây màu", đây  là 
công tác bón phân nhằm tạo cơ sở thức ăn cho sinh vật phù du và sinh vật đáy phát triển, 
sau đó chúng làm cơ sở thức ăn tự nhiên cho các đối tượng nuôi. Tùy theo đặc điểm sinh 
học của từng đối tượng nuôi mà chúng ta định ra những chế độ bón phân khác nhau. 

Ví dụ:   

- Cá Mè Trắng ăn thực vật phù du, do đó khi nuôi đối tượng này chúng ta cần phải 
chú trọng bón phân đạm, lân, kali với tỷ lệ 1:1:1 hay 2:1:1. Kết hợp bón thêm phân chuồng 
với liều lượng sử dụng: 10kg phân hóa học (đạm, lân, kali) / ha kết hợp 5 - 6 tạ phân 
chuồng ủ hoai / ha diện tích mặt nước sâu 0,8 - 1m. Tùy theo tính chất đất giàu hay nghèo 
dinh dưỡng mà lượng phân bón có thể gia giảm. 

- Cá mè Hoa là đối tượng ăn động vật phù du, chúng ta cũng có chế độ bón phân như 
trên. 

- Cá chép, cá trôi là những đối tượng ăn động vật đáy và mùn bã hữu cơ, chúng ta 
chú trọng bón phân chuồng để tăng lượng động vật đáy và mùn bã hữu cơ. 

- Cá trắm cỏ, thức ăn chủ yếu là cỏ, chúng ta không cần chú trọng về cơ sở thức ăn 
tự nhiên là các thủy sinh vật sống trong ao mà hàng ngày phải bổ sung thức ăn là cỏ cho 
cá. 

 Tóm lại, tùy theo đối tượng nuôi mà định ra loại phân và chế độ bón phân hợp lý để 
có thể ưu tiên cho từng loại thủy sinh vật khác nhau phát triển phù hợp với tính ăn của từng 
đối tượng. 

 Trong sản xuất để xác định lượng thủy sinh vật phù du sống trong ao người ta 
thường dùng chỉ tiêu màu nước và độ trong: 

- Màu nước quá nhạt và độ trong thấp chứng tỏ thành phần và số lượng của thủy sinh 
vật làm cơ sở thức ăn tự nhiên trong ao nghèo, ta cần bón thêm phân. 

- Màu nước trong ao quá đậm và độ trong quá thấp, chúng ta cần phải đình chỉ việc 
bón thêm phân và giảm lượng thức ăn.  

 Thông qua sự phân bố tự nhiên của loại thực vật bậc cao, chúng ta có thể dự đoán 
được chất đất ở đó có thể đưa vào nuôi thủy sản tốt hay không: 
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- Nơi nào có năng, lát, tranh, bình bát phát triển nhiều tức là nơi đó có nhiều phèn. 
Không nên chọn những nơi này để đào ao nuôi. 

- Nơi có rau muống, bèo cám, rêu xanh mọc nhiều là nơi nước tốt. 

 

4. Mối quan hệ giữa các yếu tố sinh thái trong ao nuôi  

4.1. Vai trò của các mối quan hệ 

Việc xác định các mối quan hệ của các yếu tố sinh hóa, sinh thái trong ao nuôi có 
tầm quan trọng đến việc điều khiển chất lượng nước và phát huy các yếu tố sinh thái có lợi 
cho môi trường nuôi. Vì vậy, khi nghiên cứu các tính chất lý hóa sinh trong ao nuôi, người 
nuôi trồng luôn chú ý nâng cao vai trò của các yếu tố có lợi và hạn chế các yếu tố có hại. 

Ví dụ việc nâng cao hàm lượng o- xy hòa tan (DO) trong nước có liên quan đến nhiệt 
độ nước ao nuôi và số các vi sinh vật hay tổng số cá thể có trong ao. Việc quản lý các chất 
thải trong ao nuôi có tính quyết định đến hiệu quả của nuôi trồng. Chất thải bắt nguồn từ 
thức ăn không ăn hết, phân và chuyển hoá dinh dưỡng là nguồn gốc chủ yếu của các chất 
gây ô nhiễm ở các trại nuôi tôm quản lý kém. Người ta đã quan sát, thấy rằng trong hệ 
thống thâm canh tôm thì chỉ có 15 - 20% thức ăn được dùng vào phát triển mô động vật, có 
tới 15% tổng lượng thức ăn hao hụt do không ăn hết và thất thoát, chỉ có 40 - 45% là được 
sử dụng trong quá trình chuyển hoá bình thường, duy trì và lột vỏ. Lượng chất thải sinh ra 
có liên quan với công nghệ sản xuất thức ăn và hệ thống nuôi tôm.   

Nitơ và photpho là những nguyên tố chủ yếu trong chất thải bắt nguồn từ thức ăn. 
Việc cho thức ăn quá nhiều, nước không ổn định, thức ăn dễ tan, thức ăn khó hấp thu và 
khả năng duy trì nitơ..., là những yếu tố liên quan với nước thải có chứa nhiều nitơ và 
phôtpho. Thức ăn thừa, chiếm tỷ lệ lớn (30 - 40%) của ô nhiễm nitơ. Người ta ước lượng 
rằng, có khoảng 63 - 78% nitơ và 76 - 80% photpho cho tôm ăn bị thất thoát vào môi 
trường. Nitơ dưới dạng protein được tôm hấp thu và bài tiết dưới dạng ammoniac. Tổng 
khối lượng nitơ và photpho sản sinh trên 1 ha trại nuôi tôm bán thâm canh có sản lượng 
2T, tương ứng khoảng 113 kg và 43 kg. Ðương nhiên, trong hệ thống nuôi thâm canh thì 
khối lượng này tăng gấp từ 7 - 31 lần.  

Các nguồn khác của chất thải hữu cơ là mảnh vụn thực vật phù du hoặc tảo dạng sợi 
(lab-lab) và chất lắng đọng hoặc chất hữu cơ hoà tan/huyền phù ... là do nước lấy vào 
mang theo. Chất thải nuôi thuỷ sản còn có chứa một ít dư lượng của các chất kháng sinh, 
dược phẩm, thuốc trị liệu và kích thích tố.  

Nước thải mang theo một lượng lớn hợp chất nitơ, photpho và các chất dinh dưỡng 
khác, gây nên sự siêu dinh dưỡng và rộng dinh dưỡng, kèm theo sự tăng sức sản xuất ban 
đầu và nở rộ của vi khuẩn. Sự có mặt của các hợp chất carbonic và chất hữu cơ sẽ làm 
giảm ôxy hoà tan và tăng BOD, COD, sulfit hydrrogen, ammoniac và hàm lượng methan 
trong vực nước tự nhiên. Một vấn đề khác do việc nuôi tôm gây nên đó là sự làm lắng 
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đọng bùn ở các vùng lân cận, như rừng ngập mặn và ở những nơi nước tù. Việc sử dụng 
kháng sinh đã gây nên sức chống chịu thuốc ở vi sinh vật và có vết trong mô của ký chủ. 
Sử dụng thuốc điều trị và hoá chất gây tác động bất lợi đối với sinh vật phù du và sinh vật 
đáy do ảnh hưởng độc tố sinh thái học (ecotoxic) của chúng. Sự tích tụ chất hữu cơ nặng 
đến cuối vụ nuôi cũng đã gây nên sự tự ô nhiễm chính trong ao, làm ảnh hưởng ngược lại 
đối với tôm do thiếu ôxy và tắc nghẽn mang tôm. Bệnh nguyên tăng lên, gây sức ép đối với 
ký chủ. Sự rò rỉ nước thải cũng như nước ao nuôi làm mặn hoá đất nông nghiệp quanh 
vùng và nước ngầm (uống).  

 

4.2. Nghiên cứu các mối quan hệ  

Giảm độ mặn trong mùa hè và tăng độ mặn vào mùa đông, với các dòng chảy các ao 
nuôi có thể trao đổi các chất lắng đọng và có thể thay đổi độ mặn trong ao nuôi. Ở những 
vùng nuôi nước mặn thông thường độ mặn ổn định hơn các vùng khác. Trong khi đó ở các 
vùng nuôi nước lợ, độ mặn thay đổi nhiều hơn. Trong khi độ mặn tăng lên, cần thiết phải 
có nước nguồn nước ngọt để bơm vào làm giảm độ mặn, đặc biệt khi nhiệt độ môi trường 
cao, thông thường độ mặn tăng, khi đó cần thiết ao nuôi phải dược lưu thông nước để làm 
chuyển đổi các thành phần lý hóa và đồng thời làm giảm độ mặn và giảm các chất lắng 
đọng đáy. 

Độ pH là giá trị cơ bản của ao nuôi,do vậy chúng ta nên duy trì ở mức 7,5 đến 8.5, 
trong quá trình duy trì độ pH hàng tuần có thể chúng ta giữ ở mức tương quan tối thiểu (r = 
-0.38), giữa pH và độ mặn, khi có độ pH thấp và nước sẽ được cung cấp nhiều hơn. Thông 
thường tùy thuộc vào độ sâu của mặt nước và chín độ sâu cũng liên quan đến độ mặn trong 
ao nuôi. Trường hợp vào mùa hè nóng, chúng ta cần đảm bảo tối thiểu độ sâu của nước 
khoảng 1 m để tránh hiện tượng nhiệt độ nước tăng cao, độ mặn tăng cao và pH thay đổi 
theo chiều hướng không thuận sẽ dẫn đến nguy hại cho vật nuôi trong ao, đặc biệt đối với 
tôm sú. Tôm sẽ chết hay rất dễ nhiễm bệnh. 

Giá trị pH được xem như giá trị tạm thời trong ao nuôi và luôn bị tác động bởi các 
yếu tố độ mặn, nhiệt độ và lượng nước trong ao nuôi. Trong một số trường hợp độ mặn 
thay dổi song pH vẫn đảm bảo ổn định, do người nuôi biết cách thay đổi sự lưu thông cả 
nước và nâng độ sâu của ao lên sẽ ổn định được pH trong ao nuôi.  

Độ O xy hòa tan (Dissolved oxygen, DO): Giá trị DO đo ở đáy ao cách khoảng 20 
cm phải đảm bảo lượng o xy nhất định cho các sinh vật sống trong ao nuôi. Giá trị này có 
thể biến động trong ao từ 0,61 đến 9,46 mg L-1, khi độ mặn biến động từ 17,6 đến 19 ‰ 
trong ao nuôi. Trong trường hợp độ mặn tăng lên, làm ảnh hưởng đến DO, giá trị DO biến 
đổi từ 2–3,5 mg L-1 và 33 - 35% độ hòa tan nhỏ hơn, khi giá trị DO vượt quá 6 mg L-1 và độ 
hòa tan sẽ đạt cao hơn, thông thường trong ao nuôi người ta duy trì DO từ 5-6 mg L-1 . Nói 
chúng, các yếu tố DO, S và pH có mối quan hệ với nhau mật thiết trong các diễn biến của 
ao nuôi.  
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Các chất lắng đọng hữu cơ và các nơi cư trú của vi sinh vật 

Sự tồn tại của nhiều chất lắng đọng, khi nước ao hồ thiếu sự vận chuyển sẽ dẫn đến 
sự lắng đọng các chất hữu cơ dày đặc, tạo thành các thảm chứa hay cư trú cho các vi sinh 
vật và vi khuẩn trong ao nuôi phát triển. Khi các chất lắng đọng trong ao nuôi tăng lên , 
đáy ao sẽ tạo thành các nơi có thể gây nên những hiên tượng bất lợi và khả năng cung cấp 
oxygen cho các cũng sẽ giảm đi nhanh chóng, do các vi sinh vật trong ao cạnh tranh trong 
việc sử dụng oxygen. Các lớp lắng đọng đáy ao có thể tồn tại bởi Carbon mà trắng hồng 
hay các thạch cao lắng đọng ở đáy. Thông thường các ao nuôi có độ lắng đọng dày src gây 
nên hiện tượng dễ bị ô nhiễm hay thành phần hóa học thay đổi, đặc biệt hệ đệm của các 
muối phốt-phát, các- bua- nát, sẽ tạo nên sự mất cân bằng pH trong ao và dẫn đến thay đổi 
các tính chất ly hóa của ao nuôi và gây mất ổn định môi trường nước cho cá. 
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Chương 3. 

Di truyền giống và năng suất nuôi trồng thủy sản 
I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ DI TRUYỀN Ở ĐỘNG VẬT 
THỦY SINH 

1. Cấu trúc di truyền của các nhóm động vật thuỷ sản đặc trưng 

Cho đến hiện nay, những nghiên cứu về cấu trúc di truyền trên động vật thuỷ sản hầu 
hết chỉ tập trung ở cá còn các nhóm động vật thì gần như ít được đề cập đến. 

 

1.1. Di truyền màu sắc của cá 

 Màu sắc của cá là do hỗn hợp các sắc tố tạo nên và được kiểm soát bởi các tế bào 
đặc  trưng. 

 Sắc tố đen (Milanin), sắc tố vàng (Xanthophyl), sắc tố đỏ (Erythrophyl) được kiểm 
soát  bởi các tế bào sắc tố đen, sắc tố vàng, sắc tố đỏ. Trường hợp khác ở tế bào biểu mô cá 
tạo nên tế bào đơn sắc cầu vồng, nó không phải là tế bào sắc tố thật là dạng hình trong suốt 
của sản phẩm biến đổi Guanin làm cho cơ thể có màu ánh bạc hoặc xanh nhạc. Sự kết hợp 
các sắc tố này tạo nên các dạng màu sắc khác nhau trên cơ thể cá. Thiếu các tế bào sắc tố 
này dẫn đến hiện tượng bất thường về màu sắc như bạch tạng. Thiếu Milanin dẫn đến hiện 
tượng giảm các loại sắc tố khác cá sẽ có màu trắng hoặc nhạt. 

 Hiện tượng bạch tạng: Nghiên cứu trên nhiều loài cá bao gồm cả cá nuôi và cá tự 
nhiên, phát hiện ở cá chình với tần xuất 1/100.000 cá bình thường. Talen (1973) đã phát 
hiện 5 trường hợp bạch tạng ở cá sụn, ở cá xương hiện tượng bạch tạng cao hơn. Tính 
trạng bạch tạng là tính trạng lặn ở cá hồi và cá da trơn. Ngoài ra còn phát hiện hiện tượng 
bạch tạng trên cá đĩa. Mắt của cá bị bạch tạng không có sắc tố Melanin ở sau vùng võng 
mạc nên có màu hồng, khác so với màu đen của cá bình thường. 

 Khi giao phối dạng cá hoang dại (kiểu hình bình thường) với cá bị bạch tạng. Tất cả 
con lai có kiểu hình bình thường. Khi cho F1 lai với nhau sẽ cho ra 3 phôi bình thường và 1 
phôi bạch tạng. 

 P                             AA (bình thường)     x       aa (bạch tạng) 

 F1                                               Aa (100% phôi có sắc tố mắt) 

 F1  x  F1                     Aa    x  Aa 

 F2                                     1AA    :   2 Aa  :  1aa 

                                                     (3/4 sắc tố mắt )    (1/4 không có sắc tố mắt) 

 Cá bố mẹ bạch tạng có kiểu gen đồng hợp tử lặn aa, cá bố mẹ hoang dại có kiểu 
gen đồng hợp tử trội AA. Ở thế hệ F1 toàn bộ con lai có kiểu gen dị hợp tử Aa và do đó 
kiểu hình là bình thường, cho ra trứng và tinh trùng mang alen A và a tương đương nhau. 



 

 49

Vì vậy, việc kết hợp ngẫu nhiên giữa trứng và tinh trùng tạo ra hợp tử mang kiểu gen AA, 
Aa và aa với tỷ lệ 1: 2 : 1, do đó kiểu hình của F2 là 3 bình thường (có sắc tố) và 1 không 
bình thường. 

 Trường hợp gen bạch tạng di truyền theo qui luật Men Den là trường hợp đơn giản, 
Yamamoto đã nghiên cứu hai trường hợp di truyền phức tạp đó là ảnh hưởng của gen bạch 
tạng đối với sức sống của cá và ảnh hưởng của gen bạch tạng tương tác đến các gen xác 
định màu sắc khác nhau của cá. Ảnh hưởng của gen bạch tạng đối với sức sống của cá thể 
hiện ở điểm, trong 800 phôi bạch tạng tạo ra chỉ có 29 phôi phát triển thành cá trưởng 
thành và trong trường hợp lai giữa cá hoang dại với cá bạch tạng thì ở F2 tỷ lệ phân ly kiểu 
hình không phải là 3:1 mà là 20:1. Cá lai có kiểu hình aa có sức sống kém hơn so với cá lai 
có kiểu hình bình thường AA và aa. 

 Gen trội G làm cho cá hồi có màu sắc vàng trên cơ thể, tuy nhiên màu mắt vẫn còn 
bạch tạng. Cá mang cặp gen đồng hợp tử trội GG có phản xạ chậm hơn và tốc độ tăng 
trưởng chậm hơn so với cá khác. Cá có cặp gen dị hợp tử Gg có tốc độ tăng trưởng tăng 
20% so với cá có cặp gen GG.  

Do đột biến đã làm cho cá vàng có dạng mắt lồi. Khi lai cá vàng mắt lồi (dd) với cá vàng 
mắt bình thường (DD) cho con lai có mắt bình thường. Khi cá vàng mắt lồi với cá giếc cho 
con lồi F1 100% cá có mắt bình thường. Lai cá F1 này với cá mắt lồi sẽ thu được 50% cá có 
mắt bình thường và 50% cá có mắt lồi. 

 Cá chép  xanh da trời ở Đức là tính trạng lặn. Tốc độ tăng trưởng không khác so 
với cá chép bình thường. 

  Cá chép xanh da trời Israel cũng được hình thành từ đột biến lặn và nó cũng làm 
giảm tốc độ tăng trưởng cũng như tỷ lệ sống của cá khi trên gen tồn tại trạng thái đồng hợp 
tử. 

 Màu da cam ở cá chép Nhật Bản do hai cặp gen qui định (b1b1b2b2) khi lai tạo cá có 
kiểu gen dị hợp tử (B1b1B2b2) thế hẹ con lai có kiểu hình màu da cam chiếm tỷ lệ là 1/16. 

 Ở giai đoạn ấu trùng cá đồng hợp tử hai cặp gen lặn b1b1b2b2 có màu sắc trong suốt 
không có tế bào sắc tố melanin ở da, chỉ có mắt là có màu đen, sau đó các vùng sắc tố trên 
cơ thể mới xuất hiện. Chính nhờ sự xuất hiện của gen b1 và b2 thành kiểu hình ở giai đoạn 
con các nhà chọn giống dễ dàng lựa chọn được cá mong muốn. 

  Ở các loài cá chép nuôi châu Âu, cá chép xám và vàng tương đối phổ biến. Hai 
loài này có thể dễ dàng phân biệt nhờ sự khác nhau về màu sắc ở bụng cá. Màu sắc của cá 
từ 2 đến 3 gen qui định. 

 Ở một số loài cá cảnh còn có nhiều gen màu nằm trên nhiễm sắc thể giới tính và do 
vậy di truyền theo kiểu liên kết với tính.  

 Đôi khi thấy các gen nằm trên vùng của nhiễm sắc thể X và Y, do vậy chúng có thể 
hoán vị cho nhau nhờ cơ chế trao đổi chéo trong giảm phân. 
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 Ở Poecilia đã phát hiện những gen di truyền theo dòng mẹ chẳng hạn như gen Sp 
(cá lốm đốm). 

 Hiện nay ở vùng nhiệt đới cá chép rất đa dạng về màu sắc (trắng, vàng, xanh, nâu, 
bạch tạng..). Tuy nhiên, hiểu biết di truyền của chúng còn hạn chế. Người ta biết rằng gen 
qui định màu sắc của cá có liên kết gen qui định nền vẩy của chúng. 

 

1.2. Di truyền bộ vẩy cá chép 

 Các nghiên cứu của E. Rudzinxkis vào những năm 20, cuả V. X Kirpichnikov, I. 
Ibalkasina va K.A. Golonvinxaia trong những năm 30 và những tiến hành sau đó của E. 
Probst đã xác định được rằng cá chép nuôi trong ao có 4 kiểu vây cơ bản: 

  - Cá chép vẩy có kiểu gen : S-nn. 

  - Cá chép đốm có kiểu gen: ssnn 

  - Cá chép sọc có kiểu gen: S-Nn 

  - Cá chép trần có kiểu gen: ssNn  

Khi lai đực trần ssNn x cái trần ssNn các phôi có kiểu gen ssNN đều chết. Những cá thể 
còn sống phân ly theo kiểu gen 2 trần, 1 đốm 

  P ssNn   x   ssNn 

  GTp     sN  sn                   sN  sn 

  F1 2ssNn        1ssnn     ssNN 

Kiểu hình        2 trần         1 kính    (chết ở phôi ) 

 Như vậy cặp gen N ở cá chép gây chết trong trạng thái đồng hợp tử. Cặp gen thứ hai di 
truyền đơn giản hơn, gen S trội s, khi lai cá chép khác nhau về các gen này thì ở thế hệ con 
người ta thấy phân ly theo tỷ lệ 3:1 và 1:1 (theo qui luật Men Den). 

 Khi lai cá chép đực trần ssNn X cái đốm ssnn tất cả con lai đều sống và tỷ lệ phân ly là 
50% đốm: 50% trần. 

  P đực ssNn (trần) x   cái ssnn (đốm) 

  GTp    50% sN,  50%  sn                 100%  sn 

  F1 50 % ssNn (trần):     50%ssnn  (đốm) 

 Như vậy cặp gen N ở cá chép là gây chết trong tình trạng đồng hợp tử. Cặp gen thứ 
hai di truyền đơn giản hơn, gen S trội so với gen s. Khi lai cá chép khác nhau về các gen 
này thì người ta thấy ở thế hệ con phân ly theo tỷ lệ 3:1 và 1:1 (theo định luật Men Den). 

Khi lai cá chép vẩy dị hợp tử về cặp gen Ss, ta có:  

Ssnn  x  Ssnn : 15.690 con có vẩy (75,9%) +  4980 con đốm (24,1%) 

Số con có vây thường lớn hơn 75%, trong điều kiện môi trường thuận lợi có thể đạt đến 
80%, cá chép đốm thường lúc nhỏ tính chịu đựng kém. Golonvinxkia tiến hành lai cá sọc 
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dị hợp tử với cá đực trần đã thu được: 758 (725) cá vẩy, 758( 725) cá đốm, 1406 (1499) cá 
sọc, 1426 (1499) cá trần. So với số dự đoán (trong dấu ngoặc) thì hơi thừa cá chép vẩy và 
đốm, thiếu cá sọc và trần. Sự sai lệch có hầu như trong mọi trường hợp, cá chép có gen N 
sức sống kém hơn. Chúng sống sót ít trong điều kiện môi trường không thuận lợi. 

 Gen N và gen n cũng như gen S và gen s ảnh hưởng không những đến kiểu vẩy mà 
còn đến nhiều tính trạng khác của cá chép. Đặc biệt có những biến đổi rõ rệt giữa cá sọc và 
cá trần. ở những cá chép này số tia vây lưng, vây hậu môn và vây bụng (ở cá chép trần thì 
cả vây ngực) bị giảm đi, giảm số tia mang, răng hầu, thân có hình dáng thon dài. 

 Bọn cá sọc và đặc biệt cá chép trần có đặc điểm là kém khả năng tái sinh các tia 
vây  khi bị thương tổn, chịu nóng kém, hàm lượng hemoglobin trong máu thấp, cường độ 
trao đổi mỡ cao. Do những thay đổi này, những biến đổi có liên quan đến thiếu sót của các 
tế bào trong phôi bì của phôi mà nhịp điệu lớn của cá chép sọc và trần chậm lại và sức đề 
kháng những điều kiện xấu  của môi trường giảm xuống. 

 Sự khác nhau về tác dụng của gen S và s thì ít hơn. Nhưng cũng rất rõ ràng, đặc 
biệt khi đem số cá chép sọc (SN) với cá chép trần (sn). Sự có mặt của gen lặn s làm cá sinh 
trưởng chậm, giảm số tia vây lưng và vây hậu môn, răng hầu thoái hoá mạnh hơn và sức 
sống cá trong năm giảm đi một ít. 

 

1.3. Di truyền các tính trạng khác 

 Cá chép còi Ba Lan được phát hiện trong các trang trại nuôi. Về hình thái gần 
giống với cá chép bình thường tuy nhiên có sai khác một số đặc điểm như kích thước 
miệng nhỏ, cột sống dị tật do liên kết giữa các khớp xương biến đổi. 

 Cá chép còi được nuôi ở ao hồ nước cạn, trên sông, ruộng lúa ở Trung quốc, Nhật 
Bản, Indonexia. ở Nga cá chép còi có kích thước nhỏ hơn cá chép bình thường, chúng hầu 
như thành thục khi đạt trọng lượng từ 100g-300g. So với cá chép thường tốc độ tăng 
trưởng của cá chép còi thấp hơn nhiều lần. Tuy nhiên, việc phân tích di truyền của chúng 
chưa được nghiên cứu đầy đủ và chúng tồn tại nhiều trong ao hồ. 

Cá chép thiếu vây bụng được phát hiện ở cá chép nuôi do đột biến lặn gây nên. Trong quần 
thể cá chép sống ở Luinois (Nga) có hơn 40% cá thiếu 1 hoặc 2 vây bụng. 

Cá chép ở Indonesia, do đột biến gen gây ra những kiểu hình, kích thước vây và kích thước 
cơ thể dài hơn bình thường. 

Cá chép Pháp người ta phát hiện đầu giống cá heo, đặc điểm này do gen trội qui định. Tuy 
nhiên, gen trội không thể hiện hoàn toàn kiểu hình. Khi cho lai các dòng cá chép khác nhau 
thu được F1 khoảng 62-76% cá chép có đầu giống cá heo. 

 

1.4. Xác định giới tính 
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* Ở cá: Có 8 phương thức xác định giới tính mà nhiễm sắc thể giới tính điều khiển. 
Phương thức xác định thứ 9 không liên quan đến các NST giới tính. Việc xác định giới tính  
không theo những quy luật chặt chẽ  về một loại cơ chế xác định giới tính cụ thể. Vì vậy, 
trên các động vật thuỷ sản  các nhiễm sắc thể qui định giới tính có những đặc trưng riêng. 
Ví dụ, những loài cá rô phi có ít nhất 3 phương thức  xác định giới tính, tùy thuộc vào từng 
loài. 

- Phương thức điều khiển các nhiễm sắc thể giới tính phổ biến  nhất là kiểu XY – giống với 
phương thức điều khiển ở loài người. Trong phương thức này, cá thể cái mang NST  XX 
và cá thể đực mang NST XY. Cá hồi và một vài loài cá rô phi cũng có phương thức xác 
định giới tính này. 

- Phương thức ngược lại  cũng có thể xảy ra – Đây là khi cá thể đực là đồng giao tử và cá 
thể cái là dị giao tử. Cá thể đực được quy định bởi ZZ và cá thể cái là ZW. Một vài loài cá 
rô phi được điều khiển bởi ZW. Loài chim cũng có ZW. 

- Những phương thức khác được tìm thấy ở cá liên quan đến nhiều NST xác định giới tính. 
Nhiều loài có nhiều NST giới tính X (như ví dụ 1 bên dưới) hoặc NST W (ở VD 2), trong 
những trường hợp khác là có nhiều NST Y (VD3). Ví dụ: 

   Cá thể cái    Cá thể đực 

  (1) X1X1X2X2    X1X2Y 

  (2) ZW1W2    ZZ 

  (3) XX     XY1Y2 

Chú ý rằng trong những trường hợp này số NST giới tính là khác nhau giữa các giới tính. 

Nhưng 1 phương thức nhiều NST xác định giới tính khác là kiểu XYZ. Trong trường hợp 
này, cá sẽ là cái trừ phi 1 NST Y liên kết với 1 NST Y khác hoặc 1 NST X.   Do đó: 

   Cá cái   Cá đực 

   XX   XY 

   WX   YY 

   WY 

Có hai phương thức khác mà ở đó có số lượng NST giới tính khác nhau  ở cá thể cái và cá 
thể đực. Trong những trường hợp này chỉ có 1 NST giới tính. Như thế: 

Con cái  Con đực 

  XX   XO 

  ZO   ZZ 

 O có nghĩa không phải là NST 

Có thể chắc chắn rằng những phương thức xác định giới tính khác tồn tại ở rất nhiều loài 
cá hiện nay. 
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* Ở các loài giáp xác: Như những loài động vật bậc cao khác, có thể cho rằng các cá thể 
của những loài đơn tính có những thông tin di truyền hoặc là cái hoặc là đực tùy thuộc vào 
những thông tin đó được sử dụng như thế nào? Điều này cũng gặp ở một số loài giáp xác 
lưỡng tính. Những thông tin di truyền này đôi lúc được tìm thấy trên những NST giới tính 
đặc biệt và thỉnh thoảng không. Khi NST giới tính được xác định thì con đực có thể hoặc là 
đồng hợp tử hoặc là dị hợp tử (ZZ hoặc XY). Ở nhiều loài khác nhiều gen ảnh hưởng đến 
giới tính đã được mô tả, chúng nằm trên nhiều NST khác. Minh chứng đó gợi ý rằng số 
gen xác định giới tính đực là thiết yếu trong những loài này. Những cá thể có quá ít gen đó 
là con cái, những cá thể có nhiều gen đó thì là con đực. Việc ảnh hưởng lớn nhất đến việc 
xác định giới tính là sự có mặt và sự hoạt động của tuyến hormone đực. Nếu một cá thể có 
tuyến hormone đực thì cá thể đó bộc lộ ra như 1 kiểu hình con đực. Ngược lại nếu không 
có tuyến hormone đực thì nó là cái. Dường như sự bài tiết của 1 hormon bằng tuyến này 
nằm trên những gen mà nó mã hóa cho con đực những đặc điểm giới tính sơ cấp và thứ cấp 
, những con cái không xuất hiện những đặc điểm đó. Kiểu chuyển giới tính này có thể 
được quan sát trong 1 hoặc 2 lần lột xác hoặc cấy Andrectomy hoặc  hormone đực.  

Nhiều yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng  đến việc xác định giới tính ở giáp xác. Những 
yếu tố đó bao gồm: nhiệt độ, chu kỳ sáng và sự có mặt của động thực vật ký sinh hoặc 
cộng sinh. 

* Ở động vật thân mềm: Phương thức xác định giới tính ở thân mềm cơ bản là giống với 
những động vật thủy sinh khác. Như cá và giáp xác, cả những loài đơn tính và lưỡng tính 
tồn tại. Có lẽ đúng là những loài càng thấp trong hệ thống tiến hóa, thì tính chất lưỡng tính 
thường trở nên phổ biến hơn. 

 Có những nghiên cứu cho rằng: ở một số loài thân mềm đơn tính những NST giới 
tính đã được xác định. Cả XY và XO đều được tìm thấy ở thân mềm. Có ít dữ liệu về cơ 
chế xác định giới tính ở thân mềm hơn ở những nhóm động vật khác được nuôi trong nghề 
nuôi trồng thủy sản. 

 Giới tính của  con hầu là phụ thuộc vào số alen đực hoặc cái mà có ít nhất 3 locus 
khác nhau; như vậy chúng có ít nhất 6 alen, nếu khống chế  ít nhất 3 alen đực thì con hầu 
đó là đực. Nếu có 5 hoặc 6 alen cái thì nó là con cái. Với 4 alen đực và 2 alen cái thì tính 
trạng đực đựợc bộc lộ đầu tiên, sau đó là tính trạng cái.  

 Chú ý rằng điều này dùng như một ví dụ tốt của một  tính trạng xác định bởi nhiều 
locus, tính trạng xác định thể nhiễm sắc điển hình,  tính trạng xác định giới tính – một 
phương thức xác định giới tính mà được trình bày ở mỗi nhóm động vật nuôi trồng thủy 
sản chủ yếu. 

 

2. Mối quan hệ giữa di truyền, môi trường và năng suất 
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 Bất kỳ một sinh vật nào trên quả đất của chúng ta đều có mối quan hệ gắn bó không 
thể tách rời giữa ba yếu tố: kiểu gen- kiểu hình và môi trường. Kiểu gen là tập hợp các yếu 
tố di truyền của một cơ thể, môi trường là những yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh cơ 
thể sinh vật.  

 Mối quan hệ này đã được tổng hợp trong công thức tổng quát sau: 

     P = G + E 

Trong đó:  

  P là kiểu hình của cơ thể 

  G là kiểu gen của cơ thể 

  E là các yếu tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật  

 Hoặc là: 

     δ2
P = δ2

G + δ2
E 

 Trong đó: 

   δ2
P là phương sai của kiểu hình 

   δ2
G là phương sai kiểu gen 

   δ2
E là phương sai của các yếu tố môi trường 

Thật ra công thức tổng quát trên cần phải phân tích chi tiết hơn, bởi vì mới nhìn vào đó 
người ta dễ lầm tưởng là yếu tố môi trường sẽ tạo ra một phần cố định của kiểu hình. Để 
hiểu rõ hơn mối quan hệ này chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn như sau: 

δ2
G = δ2

D + δ2
A + + δ2

I 

 Trong đó: 

δ2
G là phương sai của kiểu di truyền 

δ2
D là phương sai của hoạt động trội của các gen 

δ2
A là phương sai của hoạt động cộng gộp tích luỹ của các gen 

δ2
I là phương sai của hoạt động tương tác của gen 

δ2
E = δ2

Ep + δ2
Et 

 Trong đó: 

   δ2
E là phương sai của các yếu tố môi trường 

    δ2
Ep là phương sai của các yếu tố môi trường cố định 

   δ2
Et là phương sai của các yếu tố môi trường thay đổi (tạm thời) 

 Vì vậy cho nên: 

δ2
P = δ2

D + δ2
A + + δ2

I + δ2
Ep + δ2

Et + δ2
GE 

 Trong công thức này ta có thêm: 
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  δ2
GE la phương sai tương tác di truyền môi trường. 

 Nhìn vào công thức đã được chi tiết hoá mối qua hệ giữa kiểu gen, kiểu hình môi 
trường ta có thể nhận ra rằng: Trong công thức này người ta chỉ rõ mối quan hệ này chỉ là 
ở mức phương sai, chúng chỉ ảnh hưởng đến nhau ở phần có thể biến động. Nói cách khác 
giữa kiểu gen kiểu hình có những phần không biến động. Cái phần ấy được viết được là P 
= G. Những tính trạng hay đặc điểm có kiểu gen như thế nào thì sẽ cho kiểu hình như vậy, 
chủ yếu là các tính trạng chất lượng với  sự hoạt động  trội hoàn toàn của các gen tham gia 
điều khiển tính trạng. Đối với tính trạng số lượng thì sẽ không có bất kỳ một trường hợp 
nào có sự chính xác giữa kiểu gen và kiểu hình tương ứng, bởi lẽ: 

 - Các tính trạng số lượng được điều khiển bởi hệ thống đa gen và các gen chủ yếu 
là hoạt động theo phương cộng gộp tích luỹ, vì vậy trong công thức trên thường người ta 
chỉ để lại δ2

A. 

 - Các tính trạng số lượng có tính chất di truyền trung gian và chịu ảnh hưởng của 
điều kiện ngoại cảnh. 

 Trong công thức δ2
E = δ2

Ep + δ2
Et, ta có các yếu tố môi trường cụ thể (EP) là các yếu 

tố như: áp sất khí quyển, thời tiết khí hậu, độ cao của vùng địa lý so với mặt nước biển,..., 
nói chung là các yếu tố tự nhiên sẵn có tại địa điểm mà ta tổ chức nghiên cứu hay sản xuất. 
Những yếu này rất khó để làm thay đổi chúng hoặc muốn thay đổi thì tốn nhiều thời gian, 
tiền của và thậm chí không thể thực hiện được hoặc nếu có thực hiện dược thì cũng không 
thực tiễn. 

 Các yếu tố môi trường tạm thời hoặc thay đổi (ET) là các yếu tố như: chế độ dinh 
dưỡng, chế độ chăm sóc chế độ khai thác...Những yếu này người nghiên cứu hay người sản 
xuất có thể chủ động thay đổi theo mục đích sử dụng, theo giai đoạn sinh trưởng và phát 
triển của vật nuôi. Những yếu này có thể thay đổi khá đễ dàng và có thể đem lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn cho người sản xuất. 

 Chúng ta hãy xem xét một số thí dụ sau: 

Cá giống  nuôi trong điều kiện tự nhiên thường chậm lớn cho nên năng suất thấp, ví dụ: Cá 
trắm cỏ nuôi trong ao hồ thường trọng lượng chỉ khoảng 1,5 kg con, khi đưa vào nuôi lồng 
trên sông, hồ đã cho trọng lượng 2-3kg/ con/năm. Các giống giáp xác, giống thân mềm, 
giống cá...trọng lượng thay đổi rất lớn khi nuôi trong các môi trường và chế độ dinh dưỡng 
khác nhau. Mặt khác, khi nuôi một loài, trong cùng môi trường cùng chế độ dinh dưỡng thì 
tăng trọng rất khác nhau, ví dụ: cùng loài cá rô phi rằn Oreochromis niloticus, nhưng  dòng 
đã qua chọn giống như dòng Gifp của Philippine kích thước lớn hơn nhiều so với dòng 
bình thường khi nuôi trong cùng điều kiện môi trường và dinh dưỡng như nhau. 

 Năng suất của động vật nuôi thuỷ sản chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện môi 
trường và kiểu gen. Khi điều kiện môi truờng xấu, không ổn định chế độ dinh dưỡng thiếu 
hoặc không đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng thì động vật nuôi thuỷ sản sẽ rất chậm lớn và 
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dịch bệnh dễ xãy ra. Nhiều loài động vật thuỷ sán sống trong tự nhiên (hoang dã) đã được 
con người thuần hoá để nuôi và con người đã chọn lọc, lai tạo giống để có được những 
giống thuỷ sản có những kiểu gen cho năng suất cao. Ví dụ: Loài cá chép, trong tự nhiên 
loài này thường chậm lớn (1 năm tuổi chỉ có trọng lượng 0,3 - 0,5kg) nhưng những giống 
cá chép mới như cá chép 3 máu (lai tạo từ cá chép Việt Nam, cá chép Hungari và cá chép 
Indonesia) được nuôi dưỡng tốt có trọng luợng từ 1-2 kg/năm. 

 Như vậy, muốn nâng cao năng suất của vật nuôi thuỷ sản cần phải nghiên cứu một 
cách toàn diện nhằm tạo ra giống có chất lượng di truyền tốt mới có tốc độ sinh trưởng 
nhanh, có khả năng kháng bệnh cao... đồng thời trong quá trình nuôi việc thường xuyên 
kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường của các hoạt động nuôi 
trồng thuỷ sản phải được thực hiện thường xuyên và liên tục thì mới đạt hiệu quả như ý 
muốn. 

 

3. Các phương pháp chọn giống truyền thống 

3.1. Sử dụng các biến dị tự nhiên 

Ở cá xuất hiện nhiều biến dị phong phú, đặc biệt cá nước ngọt. Riêng loài cá chép 
Cyprinus carpio ở Việt nam có đến 8 loại hình khác nhau như cá chép trắng, cá chép đỏ 
thân cao, chép kính, cá chép vòi...Việc lai một số loại hình với nhau cho các con lai có ưu 
thế lai rõ rệt. Từ những năm 70, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I Đình Bảng đã 
dùng cá chép trắng là vật liệu ban đầu lai với cá chép Hung, cá chép Indo nhằm cải tạo cá 
chép Việt nam. Không những những biến dị tự nhiên trong quần thể loài phụ có ý nghĩa 
với chọn giống mà một số loài phụ còn là đối tượng để lai giống và chọn lọc. 

 

3.2. Tạp giao  

Tạp giao sinh ra những con lai có tính dị hợp tử cao hơn bố mẹ, do vậy ý nghĩa tạp 
giao trước hết là tạo các biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu của chọn giống. Hiệu quả chọn 
lọc phụ thuộc vào mức độ dị hợp di truyền của đàn cá bình tuyển. Tạp giao các cá thể khác 
nhau ít hoặc nhiều kiểu gen làm phong phú tính dị hợp tử của các nhóm giống, tăng biến 
dị, thúc đẩy chọn lọc nhanh hơn, tránh được hậu quả cận huyết. 

 Trước khi bắt đầu chọn lọc bất cứ đối tượng nào cần thiết phải xây dựng hệ thống 
giao phối hợp lý (sơ đồ lai), tác động tối ưu đến cơ cấu giống và bảo tồn mức dị hợp tử 
cao. Trong giao phối và chọn giống cá thiếu kế hoạch phối giống một cách nghiêm chỉnh 
thường dẫn đến tình trạng giảm sức sống của cá con và tăng tỷ lệ quái thai. 

 Một trong những sơ đồ lai đơn giản nhất là tách giống ra thành hai dòng. Trong 
mỗi dòng cho phối cận nhẹ và tiến hành chọn lọc từng thế hệ rồi liên tục tạp giao giữa 
những giống ấy với nhau. Sản phẩm tạp giao này không chỉ dùng để chọn lọc mà còn dùng 
để làm cá thương phẩm.  
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 Một phương pháp nhằm đảm bảo mức dị hợp tử cao của đàn cá tuyển chọn là tạo 
vốn dự trữ gen ở dạng một nhóm lớn, trong đó không diễn ra giao phối cận. Khi một dòng 
nào đó bị giảm mức dị hợp tử, người ta lấy đại diện của nó lai với nhóm dự trữ gen. Kết 
quả mức dị hợp tử được phục hồi. Cách lai này có thể tiến hành bất cứ giai đoạn nào trong 
quá trình chọn giống. 

 Tuy nhiên dù có áp dụng sơ đồ lai giống nào đi nữa thì việc duy trì lâu dài vô hạn 
định mức dị hợp tử cao của giống cá cũng khó nếu cứ đồng hành  tiến hành  chọn lọc mạnh 
mẽ. Do vậy phải thường xuyên thực hiện các kiểu lai khác nhau. 

 Thông thường qua chọn lọc tạp giao ý nghĩa với việc tập hợp các tính trạng có ích 
của hai giống, hai loại hình, hai loài phụ vào một đối tượng muốn lai tạo và biến đổi. Để 
đạt được mục đích này các nhà chọn giống cá đã áp dụng các kiểu lai sau đây: 

 

3.3. Lai tái tạo 

- Lai tái tạo được áp dụng khi cần tổ hợp các tính trạng có lợi của hai giống hoặc loài. Kiểu 
lai này đòi hỏi phải tiến hành chọn lọc cẩn thận ở tất cả thế hệ con lai. Với kiểu lai này 
người ta chọn ra các giống cá chép Hungari- sản phẩm của việc kết hợp từ nhiều tính trạng 
của hai hoặc ba nhóm giống, cụ thể là nhóm có năng suất thấp của địa phương nhưng có 
khả năng thich nghi cao, giống cá chép có thân cao của Đức và có thể cả giống cá chép 
nhập từ Nhật Bản. 

 - Lai tái tạo còn được áp dụng trong lai xa giữa các loài và khác giống. Ví dụ lai 
giữa các loài trong họ cá Tầm Huso huso X  Asipenser ruthenus, hai loài cá Mè trắng và 
Mè hoa Hypopthalmichthys molitrix X Aristhys nobilis. 

 Trong chọn giống cá ở Việt nam Trần Mai Thiên và cộng sự đã áp dụng kiểu lai tái 
tạo từ đại diện của ba nhóm cá chép: cá Chép trắng Việt Nam (v), cá chépvẩy Hungari (H) 
và cá chép vàng Inđônêxia (Y) làm vật liệu khởi đầu. ở F1

 tạo ra 3 nhóm con lai ba máu: 
V(HY), H(VY), Y(VH). Các con lai F2, F3...của mỗi nhóm cá lai 3 máu được tiến hành 
chọn lọc hàng loạt riêng rẽ. 

 

3.4. Lai cải tiến 

Lai cải tiến được áp dụng trong trường hợp muốn đưa vào giống địa phương một hoặc một 
số tính trạng từ các giống loài khác. Sau khi lai khởi đầu giữa hai giống, con lai của thế hệ 
sau được lai ngược  với giống gốc với yêu cầu giữ lại làm giống các con lai mang các tính 
trạng của giống cải tiến. Nếu các đặc điểm đó được qui định bởi các gen trội với độ biểu 
hiện rõ thì việc bảo tồn các chỉ tiêu cần thiết là chuyện không khó. Trong trường hợp các 
gen này lặn hoặc di truyền đa gen thì  nguy cơ bị mất các tính trạng cải tiến là rất lớn. 

 

3.5. Lai thu hút 
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Về tính chất cũng giống như lai cải tiến. Sau khi lai hai giống với nhau, người ta tiến hành 
lai ngược với con lai F1 với đại diện của giống cải tiến chứ không phải giống địa phương. 

 

3.6. Lai xen kẽ  

Cho phép tránh được tính trạng cận huyết khi tổng hợp được tính trạng của hai giống. Việc 
lai xen kẽ các con lai với cả hai giống được tiến hành chọn lọc các hỗn hợp cần thiết. Qua 
3, 4 thế hệ lai xen kẽ được thay bằng lai tái tạo với mục đích cố định các tính trạng ở con 
lai mới. Lai thu hút cũng như lai cải tiến thường được phối hợp với lai tái tạo. 

 Một trong những trở ngại trong chọn giống cá lai xa là hiện tượng bất dục bộ phận 
hoặc toàn phần con lai. 

 

4. Một số phương pháp di truyền hiện đại trong việc sản xuất  giống thuỷ sản 

4.1. Kỹ thuật nhiễm sắc thể 

 Kỹ thuật nhiễm sắc thể cá dựa trên dựa trên những nghiên cứu bức xạ ion hoá trên 
tinh trùng lưỡng cư từ những năm đầu của thế kỷ 20. Phát minh được ghi nhận bởi nghiên 
cứu của Hertwig (1911) khi ông thụ tinh trứng lưỡng cư bằng trứng của tinh trùng đã chiếu 
xạ để khám phá ra quan hệ giữa liều lượng bức xạ với tỷ lệ sống sót của phôi. Nhận xét 
quan trọng của ông là trứng thụ tinh có thể phát triển thành phôi mà không cần tham gia 
vật chất di truyền của tinh trùng. Sinh sản như thế gọi là sinh sản đơn tính cái hay mẫu 
sinh. 

 Cùng với sinh sản đơn tính cái, một phương thức sinh sản khác cũng được phát 
hiện từ nghiên cứu trên lưỡng cư, đó là sinh sản đơn tính đực hay phụ sinh. Trong sinh sản 
đơn tính đực bộ nhiễm sắc thể của trứng được thụ tinh bị bất hoạt hoá bằng bức xạ và sự 
phát triển của phôi nhờ vào bộ nhiễm sắc thể của tinh trùng. Kỹ thuật nhiễm sắc thể còn 
liên quan đến số lượng nhiễm sắc thể của cá, tạo tam bội hay tứ bội thể. 

 Một ứng dụng trong thức tiễn nuôi cá, việc điều khiển giới tính của cá cũng được 
dựa trên biểu biết về nhiễm sắc thể giới tính hay nói rộng hơn- cơ chế xác định giới tính. 

 

4.2. Mẫu sinh 

* Mẫu sinh tự nhiên: Mẫu sinh tự nhiên là một kiểu sinh sản hữu tính, ở đây sự thụ tinh là 
cần thiết, nhưng hạch của tinh trùng sau khi chui vào trứng bị mất hoạt hoá trong tế bào 
chất của trứng và sự phát triển phôi diễn ra dưới sự kiểm tra của bộ máy di truyền của mẹ. 
Các nhiễm sắc thể của tinh trùng bị thải loại. Do vậy, để có mẫu sinh cần có xuất hiện hai 
biến đổi về di truyền, một là bất hoạt hoá về di truyền của tinh trùng, hai là loại bỏ giảm 
phân của nhiễm sắc thể mẹ trong lúc chín trứng. Vai trò của tinh trùng trong giảm phân tự 
nhiên chưa rõ lắm, chỉ biết rằng trứng chín trong sinh sản mẫu sinh không thể phát triển 
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nếu không có tinh trùng. Không loại trừ khả năng  coi tinh trùng là đối tượng mang vào 
trứng trung thể, một bộ phận cần thiết trong phân bào. Mặt khác cũng có thể khi vào trứng 
tinh trùng có vai trò như “ưu thế lai sinh lý”. Như vậy ưu thế lai tạo ra thế hệ con hoàn toàn 
mang cấu trúc di truyền của mẹ. Trong số mẫu sinh thường gặp có cá diếc bạc, cá đẻ con 
thuộc họ Poecilidae, cá chạch (Cobitidae)... Riêng cá diếc bạc có thể sinh sản đơn tính cái 
qua thụ tinh với cá đực của hàng chục loài trong và ngoài họ cá chép. 

 

* Mẫu sinh nhân tạo: Mẫu sinh nhân tạo của cá được mở đầu bằng công trình của 
Opperman (1913) ở cá hồi suối (Salmo strutta). Hai khâu chủ yếu trong mẫu sinh nhân tạo 
là khử hoạt hoá bộ nhiễm sắc thể của tinh trùng của cá đực để ngăn chận sự kết hợp hạch 
và phục hồi lưỡng bội của trứng chín để đảm bảo phát triển của phôi từ trứng lưỡng bội. 

 Khử hoạt hoá bộ nhiễm sắc thể của tinh trùng bằng cách chiếu xạ tinh trùng trước 
khi thụ tinh với liều cao. Dùng tia X và tia cực tím (Uv) hoặc xử lý bằng các hoá chất có 
hoạt tính cao. Do nhiễm sắc thể có độ nhạy cảm cao hơn tế bào chất nên cần phải chọn liều 
hợp lý có đủ sức khử hoạt hoá  các nhiễm sắc thể mà vẫn bảo tồn hoạt tính của tinh trùng. 
Liều đó khoảng 26kl/kg (với tia Y và tia x) hoặc 100-300Df/m2 (với Uv) nồng dộ 1x3mg/l 
(với Embychie) 7,7 x 10-3M (với Dymethylsulfate). Khi khử hoạt chất cần thận trọng vì nó 
dễ dính vào trứng, ảnh hưởng xấu đến phôi sau này. Một vấn đề quan trọng trong tạo mẫu 
sinh là lưỡng bội hoá bộ nhiễm sắc thể của con cái. Muốn nâng cao tỷ lệ các mẫu sinh với 
2n thì người ta dùng phương pháp xốc nhiệt- tác động vào trứng nhiệt độ cao hoặc thấp ở 
mức độ bán gây chết, sự tác động này có thể tiến hành trước khi thụ tinh hoặc ngay sau khi 
thụ tinh. Mẫu sinh có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu di truyền và chọn giống. Trước hết mẫu 
sinh nhân tạo được sử dụng trong việc tạo nhanh các dòng cá cận huyết với mục đích lai 
kinh tế. Kết quả sử dụng mẫu sinh phụ thuộc vào độ hữu thụ của cá cái. 

 Mẫu sinh có thể được sử dụng để khống chế sinh sản của cá ở các vùng nước tự 
nhiên bằng cách thả vào đây những con cá đơn tính cái. 

 Trong quá trình chọn giống cá chép Kazak, Hungari và nhiều giống cá chép khác 
người ta đã đưa mẫu sinh nhân tạo vào như một khâu không thể thiếu. Từ những năm 80, 
mẫu sinh được sử dụng một cách có hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình đồng hợp tử 
của đàn cá chép sau khi xử lý đột biến (Xoi,1983). 

 Công trình nghiên cứu tạo mẫu sinh lưỡng bội ở cá trê phi (Clarias gariepinus) và 
cá chép (Cyprinus carpio) với việc dùng tia cực tím để gây bất hoạt bộ nhiễm sắc thể của 
tinh trùng và xốc nhiệt trứng do Trần Thị Thuý Nga tiến hành (1985, 1986) bước đầu đã 
giải quyết một số vấn đề phương pháp và thu được một số cá mẫu sinh. 

 

4.3. Tạo đa bội thể 
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 Gần đây trong chọn giống động vật thuỷ sản, đặc biệt là chọn giống cá người ta đặc 
biệt chú ý đến việc gây đa bội thể bởi các lý do sau đây: 

 - Tiềm năng ứng dụng đa bội thể trong thực tiễn nuôi cá khá cao vì nó trực tiếp 
hoặc gián tiếp đáp ứng yêu cầu nuôi cá thương phẩm vô sinh hoặc kém sinh sản nhưng 
sinh trưởng lại khá hơn. 

 - Khả năng tạo đa bội thể ở cá lớn hơn nhiều vật nuôi khác trước hết nhờ thụ tinh 
bên ngoài và sức sinh sản cao. Thời gian gần đây Nguyễn Thị Nga và cộng sự (1998) đã 
thăm dò có kết quả việc tạo tam bội cá trê vàng ở Việt Nam bằng phương pháp xốc nhiệt. 
Chourrut (1984) và Myers và cộng sự (1986) đã tạo ra tứ bội thể ở cá hồi (Salmo strutta)  
với sức sống rất thấp nhưng cũng đã nuôi được đến trưởng  thành. Những khó khăn hạn 
chế trong việc tạo và sử dụng tứ bội có thể được khắc phục ở những loài với số lượng 
nhiễm sắc thể ít 

 

4.4. Điều khiển giới tính ở cá 

 Vấn đề mẫu sinh hay phụ sinh nhân tạo thực chất là khía cạnh của điều khiển giới 
tính, vì bằng phương pháp này con người có thể trực tiếp tạo ra các đàn cá cái, đực đơn 
tính theo ý muốn. Thực tiễn cho thấy nhiều đối tượng thuỷ sản, sản lượng và chất lượng 
sản phẩm thuộc giới tính khác nhau rất khác nhau. Thí dụ cá rô phi đực có tốc độ sinh 
trưởng nhanh hơn và kích cỡ lớn hơn cá cái; ngược lại cá hồi, cá tầm cái có giá trị kinh tế 
cao hơn bởi chúng cung cấp trứng loại thực phẩm cao cấp; cá mè vinh cái lớn nhanh hơn 
đực hay tôm càng xanh đực lớn hơn tôm càng xanh cái nhiều lần. Do vậy, vấn đề giới tính 
của cá và một số sinh vật thuỷ sinh khác được các nhà nghiên cứu giống rất quan tâm và 
điều khiển giới tính trở thành một hướng quan trọng trong chọn giống hiện đại. 

 Việc tạo ra cá đực hoặc cái theo ý muốn được tiến hành bằng nhiều cách khác 
nhau: 

* Lai xa: Có thể thu được gần 100% cá đực trong thế hệ con khi thực hiên các phép lai sau: 

 Cá cái rô phi sông Nil Oreochromis niloticus X cá đực rô phi O. hornorum và cá 
cái rô phi sông Nil X cá đực rô phi xanh O. aureus. 

 Nguyên nhân của kết quả trên có thể do cá rô phi sông Nil có kiểu nhiễm sắc thể 
định đoạt giới tính là XY (con đực XY con cái XX), còn ở các loài rô phi xanh và loài 
O.hornorum thì nhiễm sắc thể giới tính là ZX (con đực ZZ, con cái ZX). Có thể coi những 
con ZZ như những cá siêu đực  

 

* Kỹ thuật cá siêu đực YY: Bằng cách phối hợp dùng hormone sinh dục cái để tạo ra cá cái 
XY, rồi cho giao phối cá cái XY với cá đực XY bình thường, người ta có thể tạo ra cá con 
siêu đực YY với tỷ lệ xấp xỉ 25% trong thế hệ con. 
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 Về lý thuyết, cá siêu đực YY khi giao phối bình thường với cá XX cho ra thế hệ 
con gồm 100% cá XY. Đại đa số cá ZX này về sau biệt hoá thành cá đực (trung bình 
96,6%). 

 Hiện nay, ở Việt Nam có cá siêu đực O.niloticus thuộc dòng Thái, Việt và Egypt-
Swansea. Trong đó, ở điều kiện Việt Nam, cá siêu đực dòng Thái có thể cho thế hệ con là 
92,4% đực. Một cách tương ứng cá siêu đực dòng Việt 84% và cá siêu đực dòng Egypt-
Swansea là 95,65% 

 Tại sao có sự khác biệt lớn giữa lý thuyết và thực hành (theo lý thuyết nếu lai cá 
siêu đực với cá cái bình thường thì sẽ cho thế hệ con 100% đực). Trước hết là do cơ chế 
xác định giới tính của loài này không đơn giản như nhiều động vật cấp cao khác qui định 
bởi giới tính X-Y mà có thể phức tạp hơn: Đa gen hoặc đa hình giới tính của O. noloticus 
và nhiều loài rô phi khác chịu tác động không nhỏ của yếu tố môi trường bằng chứng là 
hiện tượng chuyển đổi giới tính bằng hormone sinh dục của chúng. Trong khi đó khâu 
quan trọng nhất của kỹ thuật siêu đực được các tác giả dùng là lai phân tích đối với O. 
niloticus- đối tượng có cơ chế xác định giới tính phức tạp để chọn các cá thể với kiểu gen 
mong muốn không phù hợp với lý luận di truyền và do đó hiệu quả thực tế cũng bị hạn 
chế. 

 

II. GIỐNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

1. Nguồn giống tự nhiên 

 Khi chưa sản xuất được nguồn giống nhân tạo, thì nguồn giống tự nhiên đóng vai 
trò quan trọng quyết định năng suất và sản lượng trong nuôi trồng thuỷ sản. Từ khi sản 
xuất được nguồn giống nhân tạo, nghề nuôi đã chủ động hơn ít phụ thuộc vào nguồn giống 
tự nhiên. Tuy vậy,  nguồn giống tự nhiên như cá trôi, cá mè, cá trắm cỏ, cá vền, cá chài, cá 
lóc, cá he, cá chình, cá tra, cá ba sa, tôm càng xanh, cá mú, cá hồng, cá dìa, vẹm xanh, hàu, 
nghiêu... vẫn đóng một vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.  
Đây là những đối tượng nuôi rất có giá trị kinh tế hoặc là chưa sản xuất được giống nhân 
tạo hoặc là nguồn giống tự nhiên rất nhiều. Đã lâu rồi, hàng năm cứ đến mùa sinh sản thì 
ngư dân vẫn tiến hành vớt cá giống để nuôi hoặc cung cấp cho người nuôi. 

* Vớt cá bột ở hệ thống sông Hồng: 

 Mùa cá bột kéo dài theo mùa vụ cá đẻ, từ tháng 5 đến tháng 7. Nhân dân dọc hai 
bên sông dùng xăm hứng vớt cá bột ở sông. Sau đó lọc ép làm cho cá tạp chết, các loài cá 
nuôi (mè, trôi, trắm) được đem về ương trong ao thành cá hương và cá giống 

* Vớt cá bột ở hệ thống sông Cửu Long: 

 Mùa vớt cá bột thường tiến hành từ tháng 6-8, bao gồm cá tra, cá vồ, cá ba sa, cá 
bông lau, trong đó chủ yếu là cá tra. Sản lượng cá tra bột hàng năm vớt ở sông Cửu Long 
500-600 triệu con (viện Kinh tế và Qui hoạch thuỷ sản, 1990). 
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 Ngoài hai hệ thống sông chính trên, nhiều sông ở miền Trung, ở vùng đầm phá, ở 
vùng cửa biển...hàng năm khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 ngư dân đã thu được một nguồn 
giống thuỷ sản nước ngọt và nước mặn đáng kể nhằm cung cấp nguồn giống cho người 
nuôi. Nguồn giống tự nhiên rất phong phú như một nguồn lợi đặc biệt cho nghề nuôi tròng 
thủy sản ở Việt Nam. 

 

1.1. Ưu điểm 

- Tận dụng được nguồn giống sẵn có tự nhiên 

- Thành phần loài đa dạng 

- Chi phí tạo ra con giống thấp 

- Cá có sức sống tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh 

- Cá thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và điều kiện môi trường ở khu vực đánh bắt. 

- Hiện nay một số đối tượng nuôi chưa chủ động nguồn giống bằng sinh sản nhân tạo, thì 
nguồn giống tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong sản lượng đàn cá nuôi. 

 

1.2. Nhược điểm 

- Nguồn giống không chủ động, số lượng nuôi, diện tích nuôi phụ thuộc vào nguồn giống 
thu được. 

- Mùa vụ sinh sản không ổn định và thường muộn hơn trong nhân tạo. 

- Làm giảm nguồn lợi cá tự nhiên. 

- Khi vớt cá bột với kỹ thuật lọc ép để lấy cá nuôi thì nhiều cá kinh tế ở sông bị chết làm 
giảm nguồn lợi tự nhiên một cách nghiêm trọng. 

- Kích cỡ cá không đồng đều gây trở ngại khi nuôi công nghiệp hay nuôi thâm canh và ảnh 
hưởng đến thời gian và sản lượng thu hoạch về sau. 

 Việc sử dụng nguồn giống tự nhiên có nhiều ưu điểm cũng như nhiều khuyết điểm. 
Vì vậy, tuỳ thuộc vào nhu cầu, điều kiện ở từng địa phương, nguồn giống nhân tạo để sử 
dụng một cách có hiệu quả nguồn giống tự nhhiên nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền 
vững. 

 

2. Nguồn giống nhân tạo 

 Nhờ thành công của kỹ thuật nhân tạo, người ta đã  tạo ra một số lượng giống rất 
lớn thuộc các đối tượng nuôi thuỷ sản có giá trị kinh tế, phục vụ cho nhu cầu đa dạng đối 
tượng nuôi, góp phần vào việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững. 

- Giống nhân tạo cá nước ngọt: Năm 1953 đầu tiên cho sinh sản nhân tạo cá mè  hoa, 1964 
cá trắm cỏ. Từ năm 1967-1972 ở miền Bắc về cơ bản đã cho đẻ nhân tạo thành công các 
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loài cá nuôi nước ngọt chủ yếu ( cá địa phương và nhập nội).Tiếp sau đó, các loài cá nuôi 
có giá trị kinh tế như cá tra, cá tai tượng, cá he, cá trê, cá lóc bông, cá chài, cá mè vinh, cá 
bống tượng, cá  thát lát, cá lăng... đã được kích thích sinh sản thành công bằng các biện 
pháp sinh lý hoặc sinh thái 

- Giống nhân tạo cá nước mặn: Chỉ mới tiến hành nghiên cứu trong những năm gần đây 
nhưng đã đạt được những kết quả khả quan, chúng ta đã chủ động sản xuất giống một số 
loài cá mú, cá giò, cá vược, cá ngựa, cá măng, cá hồng Mỹ... và đã cung cấp với số lượng 
khá lớn cho người nuôi. Trong thời gian tới đây, sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất một số đối 
tượng cá nuôi nước mặn có giá trị kinh tế cao. 

- Giống nhân tạo giáp xác: Tôm sú, tôm bạc, tôm càng xanh đã hoàn thành qui trình sản 
xuất giống nhân tạo cung cấp nguồn giống đảm bảo số lượng và chất lượng cho người 
nuôi, gần đây các đối tượng  như tôm rằn, tôm đất, tôm càng ao cũng đã nghiên cứu thành 
công và đã đưa vào sản xuất. Đặc biệt sản xuất cua giống loài Scylla serrata, vẹm  vỏ xanh 
(Perna vidiris), ghẹ xanh (Portunus pelagicus) 

- Giống thân mềm: Phát triển rất mạnh, trong một thời gian ngắn đã hoàn thiện nhiều qui 
trình sản xuất tạo ra được con giống nhân tạo phục vụ cho nhu cầu nuôi.Trong đó phải kể 
đến các đối tượng như: ốc hương, điệp quạt, sò huyết, bào ngư vành tai. 

 

2.1. Ưu điểm của nguồn giống nhân tạo 

- Chủ động nguồn giống 

- Mùa vụ sinh sản thường sớm hơn trong tự nhiên 

- Giảm bớt áp lực vớt giống tự nhiên giúp cho việc bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi 
thuỷ sản tự nhiên. 

- Lai tạo ra các giống cá có tốc độ sinh trưởng nhanh 

- Tạo ra cá mẫu sinh, cá siêu đực, cá đơn tính, cá tam bội, cá tứ bội. 

- Thuận tiện cho việc sử dụng nghiên cứu môi trường, thức ăn, dịch bệnh. 

 

2.2. Nhược điểm 

- Chi phí đầu tư ban đầu lớn, nhất là các trại và thiết bị sản xuất đối tượng nuôi nước mặn. 

- Nguồn bố mẹ của một số đối tượng như tôm, cua phụ thuộc vào tự nhiên. 

- Nguồn giống nhân tạo của một số đối tượng có chất lượng kém: 

 + Cá nước ngọt, nguyên nhân: 

• Cá bố mẹ sinh sản ở kích thước nhỏ 

• Cá đẻ nhiều lần trong năm (4-5 lần/năm) 

• Nuôi vỗ không đảm bảo thức ăn  
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• Giao phối cận huyết. 

• Tạp giao không kiểm soát, không có kế hoạch gây ra hiện tượng thoái hoá giống 

• Nguồn gen tốt thuần bị mất đi do chưa có trung tâm lưu giữ nguồn cá bố mẹ. 

 + Tôm nước mặn, nguyên nhân: 

• Tôm đẻ nhiều lần 

• Sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh trong sinh sản 

• Nguồn nước sử dụng cho sinh sản chưa đảm bảo 

• Nguồn tôm bố mẹ chưa chủ động. 

Để có được nguồn giống nhân tạo tốt cần phải khắc phục những nhược điểm trên, đặc biệt 
vấn đề cần thực hiện trước mắt cũng như lâu dài là phải có đàn bố mẹ đạt yêu cầu của sản 
xuất 

 

III. SẢN XUẤT CON GIỐNG CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM 

1. Công nghệ sản xuất giống nhân tạo các đối tượng có giá trị kinh tế và xuất khẩu 
cao 

 Đây là một đóng góp quan trọng của công nghệ sản xuất giống cho sự phát triển 
nuôi trồng thuỷ sản. Việc chủ động sản xuất con giống trên cơ sở các qui trình kỹ thuật 
được nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng vào sản xuất thành công đã tạo ra những bước 
phát triển có ý nghĩa. Điển hình là công nghệ sản xuất  tôm giống tương đối phức tạp và 
đòi hỏi trình độ  tay nghề cao. Việc phổ biến kiến thức rộng rãi trên cơ sở phát triển trại 
giống gia đình đã nhanh chóng tạo ra một lực lượng ký thuật không nhỏ đáp ứng cho nhu 
cầu phát triển giống. Thị trường tôm giống mở rộng theo việc phát triển vùng nuôi và việc 
hoàn thiên kỹ thuật ở trình độ cao đã giúp cho nghề nuôi tôm sú phát triển rộng khắp cả 
nước. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh trong những 
năm gần đây phần lớn là dựa vào sự phát triển của đối tượng này. 

 Ngoài tôm sú, các đối tượng khác như cá biển (cá mú, cá giò, cá vược...), nhuyễn 
thể biển (ốc hương, điệp quạt , trai ngọc, vẹm xanh, bào ngư,...), cua, ghẹ biển, các loài cá 
nước ngọt (cá basa, cá tra, bống tượng, chim trắng, tôm càng xanh, cá trắm, cá lóc bông...) 
cũng đã chủ động giải quyết được con giống nhân tạo và đang từng bước phát triển cung 
cấp đủ con giống phục vụ cho phát triển nuôi các đối tượng trên. Việc sản xuất giống thành 
công đã ghóp phần đa dạng hoá đối tượng nuôi, tạo ra và hoàn thiện qui trình sinh sản mà 
hướng ưu tiên được tập trung chính là các đối tượng có giá trị kinh tế cao và có trị trưòng 
xuất khẩu. 

2. Tạo giống mới 
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 Tạo ra các đối tượng nuôi mới từ việc lai ghép, thuần hoá các đối tượng ngoại 
nhập, nghiên cứu sự biến đổi gen di truyền tạo ra các giống loài có khả năng thích nghi 
cao, có tốc độ tăng trưởng nhanh và khả năng kháng bệnh cao 

 Trong những năm gần đây, với công nghệ cao về sinh học, chúng ta đã tiến hành 
nhập nội vào Việt Nam các loài cá và các dòng cá từ các nguồn gốc khác nhau: 

- Nhóm cá Châu Phi gồm 3 loài: Rô phi đen, trê phi, rô phi vằn (dòng Ai Cập, dòng GIFT, 
dòng Thái Lan của AIT, dòng đã chuyển giới tính của AIT, dòng thuần của Đài Loan) 

- Nhóm cá chép Trung Quốc gồm 3 loài: Cá mè hoa, mè trắng, cá trắm cỏ 

- Nhóm cá chép Châu Âu gồm 2 dòng cá chép Hungari: (kính và vẩy) 

- Nhóm cá chép ấn Độ gồm 3 loài: Cá rô hu, mrigal, catla 

- Nhóm cá nhập từ Châu Mỹ: cá trâu miệng rộng 

- Nhóm cá nhập từ các nước Đông Nam á: 1 loài cá mùi, 5 dòng cá rô phi và một dòng cá 
chép vàng Indonexia. 

Đã  lai tạo thành  công các giống cá nước ngọt ( cá bản địa và cá ngoại nhập để tạo ra 
những dòng mới có tính ưu việt cao hơn), ví dụ: 

  + Rô phi đen x rô phi rằn 

  + Mè trắng x mè hoa 

  + Mè trắng trung quốc x mè trắng Việt Nam 

  + Trê đen x trê vàng 

  + Trắm cỏ x trắm đen 

  + Chép đỏ x chép trắng 

  + Chép kính Hungari x chép trắng Việt Nam 

  + Chép trắng Việt Nam x chép vẩy Hungari 

  + Chép vẩy Hungari x chép vàng Indonexia 

 Mặt khác sử dụng các phương pháp lai xa hoặc các loại hormone để tạo ra nguồn 
giống cá rô phi toàn đực, cá mè toàn cái, cá mẫu sinh, cá siêu đực, cá vô sinh... Nhờ vậy đã 
ghóp phần làm cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản phong phú hơn, các đối tượng nuôi ưu 
việt hơn và các sản phẩm phục vụ cho nghề nuôi đa dạng hơn 

 

3. Bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn giống tự nhiên 

 Khảo sát nơi sinh cư của nguồn giống: Bao gồm các  yếu tố môi trường liên quan 
đến sự sinh trưởng và phát triển của nguồn giống như: nhiệt độ . pH , độ muối, oxy hoà 
tan, dòng chảy...; nền đáy, độ sâu, các bãi cỏ thuỷ sinh. Xác định thành phần loài, mùa vụ 
nguồn giống cá, giáp xác, thân mềm của quần đàn  giống, đặc biệt nguồn giống của những 
loài có giá trị kinh tế. Xác  định  những  đe doạ cho nguồn giống thuỷ sản như: Việc phá 
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bỏ các bãi cỏ thuỷ sinh (nơi sinh cư quan trọng của nguồn giống thuỷ sản); xây dựng các 
công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (ngăn cản sự di cư sinh sản của một số loài thuỷ sản); khai 
thác thuỷ sản bằng các ngư cụ mang tính huỷ diệt. Ví dụ: nghề sáo, nghề đáy khai thác cả 
nguồn giống có kích thước nhỏ dùng làm thực phẩm; nghề te, xiếc, quệu có gắn xung điện, 
khai thác bằng chất nổ... 

 Muốn khai thác và sử dụng nguồn giống tự nhiên một cách có hiệu quả thì cần phải 
có các khu bảo vệ bãi giống, bãi đẻ. Phải nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ 
nguồn lợi từ nguồn giống tự nhiên để nâng cao sản lượng khai thác thuỷ sản đồng thời sử 
dụng nguồn giống tự nhiên để nuôi một cách có chọn lọc và hợp lý. 

 

4. Kế hoạch giống thuỷ sản tới năm 2010 

 - Đẩy mạnh  công tác nghiên cứu và sản xuất giống các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh 
tế cao nhằm cung cấp đủ giống có chất lượng tốt, giống sạch cho nhu cầu nuôi. 

- Tạo ra những đàn cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn chất lượng và nuôi vỗ bằng qui trình thích hợp 
nhằm duy trì chất lượng đàn giống. Đồng thời lưu giữ nguồn gen các giống loài thuỷ sản 
có giá trị  để bảo tồn nguồn gen các loài có giá trị kinh tế cao, các loài quí hiếm 

- Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu di truyền học về động vật thuỷ sản để tạo ra 
những giống  nuôi mới đạt hiệu quả cao. 

- Chú trọng giải quyết về dinh dưỡng, thức ăn để nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng và con 
giống 

- Nhập các loài giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao một cách có chọn lọc nhằm đa dạng 
hoá đối tượng nuôi. 

- Nghiên cứu sản xuất giống các loài cá biển, giáp xác, thân mềm có giá trị kinh tế cao,  
xuất khẩu . 

- Nghiên cứu công nghệ sinh học chuyển ghép các ghen có ích từ các sinh vật khác sang cá 
hoặc giữa các loài cá với nhau để tạo  những đối tượng nuôi đạt hiệu quả cao. 

 

5. Công nghệ sản xuất giống thủy sản 
 Mấy năm nay, công nghệ chọn tạo, nhân giống thủy sản; các chương trình sản xuất 
giống nhằm khai thác, sử dụng nguồn gen bản địa và giống nhập nội phục vụ đa dạng hóa 
sản phẩm nuôi... được triển khai tích cực, hiệu quả. Đến nay, (theo Thứ trưởng Bộ Thủy 
sản Nguyễn Việt Thắng) cho biết, khoa học và công nghệ (KH&CN) về giống thủy sản và 
các chuyên ngành liên quan như thức ăn và dinh dưỡng; quản lý sức khỏe ấu trùng và môi 
trường nuôi... đã tiếp cận và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra.  
 Công tác KH&CN về giống đã được Bộ Thủy sản đẩy mạnh (bằng nhiều giải pháp 
đồng bộ), như: Chỉ đạo tăng cường bổ sung nhân lực và trang thiết bị cho các tổ chức 
KH&CN trong ngành. Tập trung nguồn lực chủ yếu cho nghiên cứu cơ sở khoa học bảo 
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tồn qũy gen; nghiên cứu thuần hóa giống nhập nội; nâng cao chất lượng giống đối với các 
loài cá nước ngọt; nghiên cứu công nghệ sinh sản nhân tạo một số đối tượng thủy sản có 
giá trị kinh tế cao và qúy hiếm; tổ chức bảo tồn đàn giống và hoàn thiện công nghệ sản 
xuất giống. Đầu tư cho công tác chuyển giao công nghệ sản xuất giống các loài thủy sản 
nội địa từ các cơ sở nghiên cứu trong nước đến từng địa phương; nhập khẩu công nghệ sản 
xuất giống (đối với một số loài thủy sản có giá trị) của nước ngoài..  
 Bộ Thủy sản đã tích cực triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trạm, trại giống thủy 
sản, mở rộng quản lý lưu giữ những đàn giống gốc chất lượng tốt, cung cấp đàn hậu bị cho 
các địa phương, tham gia chuyển giao các tiến bộ KH&CN về giống thủy sản. Nhiều dự án 
sản xuất giống khác với các đối tượng nuôi nước lợ, mặn, ngọt (bằng các nguồn vốn khác 
nhau), cũng đã và đang được thực hiện tại nhiều địa phương, từ miền biển đến miền núi...  
Theo số liệu thống kê (chưa đầy đủ), hiện nay, cả nước đã có hơn 500 trại giống thủy sản 
nước ngọt, sản xuất khoảng 12 tỷ con giống/năm (riêng ở miền Tây Nam Bộ có 145 trại, 
mỗi năm cung cấp 4 tỷ con giống cá da trơn (cá tra, ba sa), hơn 5000 trại giống tôm sú (sản 
xuất hơn 20 tỷ con giống/năm) và hàng nghìn trại giống sản xuất giống các loài cá biển, 
giáp xác, động vật thân mềm, bò sát, lưỡng cư... cung cấp con giống phục vụ nhu cầu phát 
triển nuôi trồng của nhân dân ở các vùng sinh thái khác nhau. Công nghệ sản xuất những 
giống cá nước ngọt chủ lực đã được phổ thông hóa, người dân và doanh nghiệp đã có thể 
tự sản xuất con giống...  
 Nhìn chung, công tác giống đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của sản xuất. Đặc 
biệt là, các nhà khoa học đã tạo được một số đối tượng thủy sản nước ngọt mới có năng 
suất cao như cá Chép lai, Trê lai, Rô phi dòng GIFT; chọn giống và nghiên cứu thành công 
công nghệ sinh sản nhân tạo một số đối tượng thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao 
(như các loài cá Song, cá Giò, cá Lăng, tôm Sú, tôm Rảo, cua biển, ghẹ, trai ngọc , hàu, sò 
huyết, ốc hương, vẹm xanh....). Một số loài khác, có giá trị kinh tế cao (như cá Mrigal, cá 
Rohu, Vược, cá Chim trắng nước ngọt...) đã được di giống thuần hoá thành công. Loài 
rong Sụn đỏ, một đối tượng có giá trị kinh tế, được du nhập, thuần và nhân giống hơn 10 
năm nay, đã phát triển tốt ở các loại thủy vực nước mặn khác nhau (Nam Trung Bộ, Nam 
Bộ), tạo nguồn sản phẩm xuất khẩu có giá trị và khối lượng lớn.  
 Các tiến bộ về công nghệ sản xuất giống đã giúp giải quyết được phần lớn số lượng 
giống cho nhu cầu nuôi trồng, nhất là các đối tượng nuôi xuất khẩu đang giữ vị trí "chủ 
lực" như tôm Sú, cá Tra-Ba sa, tôm càng xanh... Hơn nữa, đã có những thành công trong 
những nghiên cứu công nghệ sản xuất giống rất độc đáo-chẳng hạn như ứng dụng công 
nghệ sản xuất tôm càng xanh toàn đực để đưa vào nuôi thương phẩm (vì con cái tăng 
trưởng chậm); hoặc công nghệ chuyển giới tính cá Rô phi, tạo ra hàng loạt cá đơn tính đực 
(để khắc phục nhược điểm cá đẻ nhiều lần trong năm, kích cỡ nhỏ, năng suất thấp)... đã tạo 
ra năng suất và hiệu quả kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc 
tế. Chúng ta cũng đã làm chủ được công nghệ sản xuất giống các loài vi sinh vật, tảo biển 
làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng (tôm cá), sử dụng loài vi tảo biển phân bố tự nhiên 
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trong vùng biển nuớc ta, kết hợp với du nhập các giống vi tảo tốt từ bên ngoài bảo đảm có 
đủ bộ giống vi tảo làm thức ăn trong giai đoạn ương nuôi ấu trùng. Đây là một đóng góp có 
ý nghĩa quyết định nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng, đưa các công nghệ sản xuất giống 
thuỷ sản trở nên dễ áp dụng cho người dân và nâng cao hiệu quả kinh tế trong khâu sản 
xuất con giống.  
 Bên cạnh những nghiên cứu ứng dụng thành công các công nghệ sản xất giống thủy 
sản; các tiến bộ kỹ thuật quan trọng như ứng dụng sinh học phân tử và miễn dịch trong 
phòng và trị bệnh nguy hiểm đối với tôm, cá; kỹ thuật nhân giống vi sinh vật và nuôi tảo 
trong nuôi dưỡng ấu trùng; sử dụng chế phẩm sinh học để tăng khả năng chống chịu bệnh 
của vật nuôi trong quá trình thâm canh... đã được phổ cập vào thực tiễn sản xuất. Những 
kết quả nghiên cứu về các phương pháp bảo quản lạnh tinh động vật thủy sản cũng đã góp 
phần tích cực cho công tác chọn giống và bảo quản quỹ gen các loài quý hiếm.  
 Trong những năm tới, KH&CN về giống thủy sản sẽ hướng tới những đầu tư phát 
triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học... Đã có những ý kiến (của các nhà khoa 
học) đề xuất: Cần tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp các phòng thí nghiệm để có khả 
năng nghiên cứu tốt hơn các vấn đề có liên quan đến sản xuất giống thuỷ sản. Tập trung 
nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất giống đối với những đối tượng có lợi thế thị 
trường, những đối tượng nuôi trồng mới có giá trị và chú ý những đối tượng bản địa để làm 
phong phú mặt hàng xuất khẩu. Tiếp tục các hướng bảo tồn và khai thác quỹ gen, nâng cao 
chất lượng di truyền của một số đối tượng thủy sản nuôi có giá trị kinh tế. Cùng với việc 
bảo tồn nguồn gen động vật thủy sản sống, cần từng bước phát triển ngân hàng bảo quản 
lạnh; xây dựng ngân hàng gen vi sinh vật và vi tảo phục phụ sản xuất thức ăn tươi sống 
cho nuôi trồng; sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ quản lý sức khỏe động vật thủy sinh 
và môi trường...  
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Chương 4 
 

Thức ăn, dinh dưỡng và năng suất động vật thuỷ sản 
 

I. NGUỒN THỨC ĂN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
1. Các loại, thành phần chính của thức ăn và vai trò của chúng đối với động vật thủy 
sản 
1.1. Khái niệm về thức ăn 
 Thức ăn nuôi trồng thủy sản là những loại vật chất mà các loài động vật thủy sản 
tiếp nhận vào cơ thể để duy trì sự sống và sản xuất của chúng.  

Thức ăn có 3 nhóm khác nhau: 
Thức ăn tinh là những loại thức ăn có chứa nhiều tinh bột: Gạo, cám, ngô, khoai 

lang, khoai tây, sắn, bã sắn, các loại ngũ cốc, cácloại bột cá, đậu tương, bột thịt, bột máu 
hoặc thức ăn hỗn hợp, . . .. Đây là nhóm thức ăn chính cung cấp nguồn năng lượng cho 
động vật thủy sản. Thức ăn tinh thuộc loại dễ tiêu hóa, dễ chế biến và dễ hỗn hợp. 
 Thức ăn thô là những loại thức ăn có chứa nhiều chất xơ như cenlulose: cỏ, các 
loại thân cây, lá đậu-lạc, thân cây chuối, và rau xanh . . .. Những loại thức ăn này thường 
có hàm lượng dinh dưỡng thấp, rất khó tiêu hóa, khó chế biến, khó bảo quản và khó hỗn 
hợp. 
 Ngoài ra để tiện lợi cho người nuôi trồng, chúng ta đã tính toán nhu cầu của các 
loại gia súc theo từng giai đoạn tuổi (hoặc giai đoạn sản xuất), hướng sản xuất, . . . để sản 
xuất các thức ăn hỗn hợp công nghiệp hoặc tự phối chế để cung cấp cho động vật thủy 
sản. Trong thức ăn hỗn hợp tùy loài hay đối tượng nuôi mà thành phần có khác nhau, 
nhưng nhìn chung là có đủ cả tinh bột, xơ thô, đạm, béo, khoáng, vitamin, . . . - theo nhu 
cầu dinh dưỡng của gia súc. Ngoài ra, trong thực tế, người ta còn sử dụng nhiều thức ăn 
tươi sống ở 2 dạng: 1) Thức ăn tươi sống từ động vật, cho động vật thủy sản ăn trực tiếp 
như nuôi cá biển; 2) thức ăn tươi sống ương nuôi ấu trùng như artemia, luân trùng, tảo... 
  
1.2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn 
 Thành phần hóa học của thức ăn là tỷ lệ của các chất hóa học có trong thức ăn đó. 
Chúng bao gồm protein, chất béo (lipit), xơ, khoáng, vitamin, . . .. Những giá trị này chỉ 
xác định được khi đưa thức ăn phân tích thành phần hóa học của thức ăn trong các phòng 
phân tích. Các giá trị dinh dưỡng có thể tính ở một số trạng thái: Tinh, thô, trao đổi, tiêu 
hóa. 
 Giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn là giá trị sử dụng cho động vật thủy sản 
trong các quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và cho các hoạt động sống, sản xuất. Các giá trị 
này cũng có thể được đánh giá trong các phòng phân tích và đôi khi cũng cả trên con vật 
sống (in vivo). Các thành phần hóa học sau khi phân tích như vậy được tính trên cơ sở hay 
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trong vật chất khô (VCK, DM- dry matter), tức là trong điều kiện khô 100% không có 
nước trong thức ăn. Cũng có trường hợp vật chất khô tự nhiên hay ngoài trời thì có nghĩa 
là trong loại vật chất đó còn một lượng nước hay độ ẩm nhất định, thông thường 10-15%. 
Hoặc khi nói đến vật chất tươi, trường hợp này thường dùng cho các thức ăn thô-xanh và 
như vậy có nghĩa là loại thức ăn đó đang chứa trong chúng một tỷ lệ nước rất cao - có khi 
tới 80-90%. 
 
1.3. Thức ăn sản xuất theo công nghiệp  
- Thức ăn công nghiệp: Được phối trộn từ các thành phần tinh, thô và cân đối các hàm 
lượng các chất dinh dưỡng về năng lượng, protein, chất béo, khoáng và vitamin 
- Thức ăn bổ sung: Trong nuôi trồng thủy sản, người nuôi sử dụng nhiều loại thức ăn bổ 
sung nhằm nâng cao khả năng sản xuất và sức đề kháng bệnh của các động vật thủy sản. 
Tùy theo các chế phẩm, nguồn thức ăn bổ sung này có thể có nguồn gốc khác nhau. Các 
nhóm thức ăn bổ sung như sau: 
+ Nhóm có nguồn gốc từ các vitamin, khoáng vi lượng 
+ Nhóm có nguồn gốc từ các chất kháng sinh 
+ Nhóm có nguồn gốc từ các chất kích thích sinh trưởng 
+ Nhóm có nguồn gốc từ các men  
+ Nhóm có nguồn gốc từ các chế phẩm sinh học 
• Thức ăn tươi sống 
- Phát huy việc sử dụng nguồn thức ăn sẵn có của địa phương, tăng cường sử dụng nguồn 
thức ăn tươi sống có chế biến và tiệt trùng. Sử dụng nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực 
vật nhiều hơn. 
-  Phát huy các loài có khả năng sử dụng thức ăn tự nhiên và thức ăn thô xanh, đặc biệt các 
đối tượng cá như cá dìa. 
- Giảm dần và đi đến hạn chế sử dụng thức ăn công nghiệp, thay bằng việc chế biến và 
phối trộn thức ăn cho phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn nuôi. Đặc biệt chú ý 
giảm chi phí thức ăn để hạ giá thành. 
 
Thức ăn tươi sống và nguồn lợi từ các đầm phá cho nuôi trồng thủy sản 
        Tam Giang – Cầu Hai là một trong những nơi có khu hệ sinh vật phong phú và nổi 
tiếng. Theo các nghiên cứu trước đây có 171 loài thực vật phù du, 37 loài động vật phù du, 
54 loài thực vật nhỏ bám đáy, 43 loài rong tảo, 15 loài cỏ nước, 31 loài thực vật cạn, 63 
loài động vật đáy, nhưng đến nay số lượng và thành phần loài đã giảm nghiêm trọng. 
Nghiên cứu Khoa Thủy sản, 2003, số loài của động vật phù du 31, như vậy số loài ngày 
càng giảm theo thời gian và đặc biệt thành phần loài thay đổi theo chiều suy giảm. Một số 
nghiên cứu khác cũng cho rằng số lượng và thành phần loài thực vật phù du cũng giảm 
nhanh chóng trong những năm gần đây. Đầm Thị Nại hay Đề Gi ở Bình Định cũng là 
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những đầm nước lợ có nguồn thức ăn tươi sống rất phong phú để phát triển nuôi trồng thủy 
sản có hiệu quả. 
 Theo các kết quả nghiên cứu các loài luân trùng (rotifers) xuất hiện ít dần trong các 
vùng đầm phá. Brachionus spp. giảm dần trong hệ sinh thái đầm phá, nếu không có kế 
hoạch bảo tồn và giữ các nguồn gen này, các loài này có thể bị cạn kiệt. Như vậy nguồn 
thức ăn tự nhiên cho nuôi trồng thủy sản sẽ gặp khó khăn. 
 
II. DINH DƯỠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG 
1. Khái niệm về dinh dưỡng  
 Dinh dưỡng là những hợp chất sinh học mà mọi cơ thể cần để duy trì sự sống, sinh 
trưởng, phát triển và sản xuất. Khi các chất dinh dưỡng được các cá thể động vật tiếp nhận 
vào cơ thể thì chúng sẽ đi qua các quá trình chuyển hóa và được cơ thể hấp thu, đưa đến 
những nơi cần thiết để tổng hợp thành các chất đặc thù cho mỗi loài, mỗi cá thể hoặc được 
đưa đến các mô, các cơ hay cơ quan, bộ phận và được phân giải để cung cấp năng lượng 
cho các hoạt động sống. 
  Các chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật thủy sản bao gồm protit, lipit, gluxit, 
vitamin,  muối khoáng, nước. 

Các chất dinh dưỡng chứa trong nó 20 trong số hơn 100 các nhân tố hóa học đã 
quen biết. Tên và ký hiệu hoá học của 20 nhân tố đó là: Can xi (Ca), Cac bon (C), Clo (Cl), 
Co ban (Co), Đồng (Cu), Flo (F), Hy dro (H), I ot (I), Sắt (Fe), Man gan (Mg), Ma nhê 
(Mn), Molibden (Mo), Ni tơ (N), Oxy (O), Phot pho (P), Ka li (K), Selenium (Se), Na tri 
(Na), Lưu huỳnh (S), và kẽm (Zn). 

Các chất dinh dưỡng này đa số không có ở các dạng đơn chất, riêng lẻ mà động vật 
tiếp nhận chúng ở các dạng hỗn hợp trong các loại thức ăn mà chúng ăn vào hàng ngày.  
 
2. Vai trò các chất dinh dưỡng 

Nước: Nước là hợp chất của oxy và hydro (H2O), không màu, không mùi, không 
vị.  Chúng ta thường hay nói nước và độ ẩm thì độ ẩm là để chỉ hàm lượng nước có trong 
không khí, thức ăn, . . . và 2 trạng thái này luôn thay đổi cho nhau. Vì vậy nước có trong 
mọi loại thức ăn mà động vật ăn vào. Nước chiếm  một tỷ lệ rất lớn trong cơ thể (có thể tới 
70-80% trọng lượng), vì vậy nó là một chất dinh dưỡng không thể thiếu. Nếu không có 
nước thì các sinh vật có thể bị chết. Nhu cầu về nước có thể thay đổi theo loài, từng môi 
trường sống của các loài đó. 

Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nước tham gia vận chuyển 
các chất dinh dưỡng, điều hoà điện giải. Nước cũng góp phần tạo nên khuôn hình của cơ 
thể động vật. Trong khẩu phần ăn của động vật có thể không cần tính đến nhu cầu nước 
của các loài động vật thủy sản, tuy nhiên trong ao nuôi cần phải chú ý đến nguồn nước và 
chính nước và chất lượng nước quyết định đến sinh trưởng và phát triển của các loài động 
vật thủy sản. 
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Carbuahydrate: Hợp chất carbon hydrat bao gồm Carbone, Hydrogen và Oxygen 
trong mọi hợp chất carbon hydrate đơn giản hay phức tạp.  Hợp chất carbon hydrat đơn 
giản  nhất trong các loại thức ăn của động vật là tinh bột-nguồn cung cấp năng lượng chính 
cho cơ thể. Loại carbon hydrat phức tạp nhất trong thức ăn của động vật là  Cellulose, có 
nhiều trong thành của các tế bào thực vật. 

Chất béo: Chất béo thường được đại diện bởi mỡ và dầu thực vật, chúng cũng chứa 
cac bon, hydro và oxy.  Trong thành phần của chúng có nhiều carbon và hydro hơn là 
oxygen so với các hợp chất Carbuahydrate khác. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường 
(trong phòng) thì mỡ là chất rắn và dầu là chất lỏng, sở dĩ như vậy là do chúng có mức bão 
hoà tương đối khác nhau. Chất béo có năng lượng cao hơn carbon hydrat tới 2. 25 lần. 

Phần lớn chất béo đã được tổng hợp từ 3 axit béo đính vào khung glycerol. Mặc dù 
đã có hơn 100 a-xit béo được xác định, nhưng chỉ mới có một axit béo duy nhất (acid 
linoleic) được xác định là axit béo cơ bản trong thức ăn.  

Đối với một số loài hay đối tượng nuôi, tính chất no hay không no của chất béo có 
vai trò rất quan trọng, bởi vì ở những đối tượng mà khi chất béo được tiếp nhận vào cơ thể 
không được chuyển hóa và được tích lũy ở dạng nguyên như trong thức ăn thì nếu cung 
cấp trong thức ăn nhiều chất béo không no sẽ làm cho sản phẩm của chúng khó bảo quản, 
vì sẽ bị oxy hóa và nhanh chóng làm giảm chất lượng. 

Đạm (Protein): Protein là một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sự sống, sinh 
trưởng, phát triển và sản xuất của mọi đối tượng. Protein thường xuyên có carbon, hyđro, 
oxy và nitơ, đôi khi có cả sắt, photpho hay sulphur hoặc cả hai. Protein là chất dinh dưỡng 
duy nhất có nitơ. 

Protein trong các loại thức ăn luôn có trung bình 16% nitơ, đó là nguyên nhân khi 
phân tích thức ăn và xác định được tỷ lệ nitơ trong đó thì phải nhân với 6.25 (100/16 = 
6.25) để chuyển đổi thành tỷ lệ protein. Khi phân tích một loại thức ăn và xác định được 
hàm lượng nitơ trong đó là 3% (100 g thức ăn có 3 gam nitơ), như vậy tỷ lệ protein trong 
loại thức ăn đó là 3%  x 6,25 = 18.75%, như vậy  100 g thức ăn có 18.75 gam protein).  

Thành phần chính của protein là các axit amin. Protein là hợp chất của một số 
phương thức kết hợp của 25 loại axít amin tạo thành.  

Protein cần thiết xây dựng các tế bào, tạo xương, tạo các mô liên kết. Trong gian 
bào, các chất lỏng, máu, và lympho cần các axit amin để điều hoà nước của cơ thể, để vận 
chuyển O2, CO2. Tất cả các men đều là protein, vì vậy axit amin cũng cần cho việc tạo ra 
các enzyme. Trong cấu trúc hóa học của các axit amin đều có một nhóm amin (NH2).  

Trong các axit amin thì có một số axit amin mà các gia súc dạ dày đơn không thể 
tổng hợp được và chỉ có thể nhận từ thức ăn thì gọi là các axit amin thiết yếu (isoleusin, 
leusin, lizin, methionin, phenylalanil, threonin, tryptophan và valin). Những axit amin mà 
cơ thể gia súc có thể tự tổng hợp được thì gọi là các axit amin không thiết yếu (alanin, 
aspartic, glutamic, hydroxyprolin, prolin và serin) và một nhóm các axit amin tuy các động 
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vật cũng tự tổng hợp được song với tốc độ rất chậm thì gọi là các axít amin bán thiết yếu 
(arginine, histidine, glycine ở một số loài cá và cả tôm). 

Khoáng: Là các vật chất vô cơ vì không chứa carbon, bao gồm các nhóm khoáng 
đa lượng (các loài động vật thủy sản cần số lượng lớn) bao gồm: Ca, Cl, Mg, P, K, Na, S  
và một nhóm được gọi là khoáng vi lượng (cần lượng nhỏ) bao gồm: Co, Cu, F, I, Fe, Mn, 
Mo, Se, và Zn. 

Các muối khoáng giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc cơ thể như xương, trong 
hồng cầu, trong hemoglobin, chúng giữ cân bằng điện giải cho cơ thể, tham gia vào trong 
các phản ứng trao đổi chất, . . . 

Các vitamin: Các vitamin là các chất dinh dưỡng hữu cơ mà cơ thể động vật thủy 
sản cần một lượng rất nhỏ  để bảo đảm cho các chức năng đặc biệt của cơ thể. Người ta đã 
biết được 16 loại vitamin có vai trò trong dinh dưỡng của động vật thủy sản. Các vitamin 
được chia làm 2 nhóm: Tan trong mỡ và tan trong nước.  

Các vitamin tan trong mỡ gồm: Vitamin A, D, E, K. Hầu hết các vitamin nhóm này 
tất cả các đối tượng thân mềm, giáp xác và cá đều không tự tổng hợp được mà cần được 
cung cấp qua thức ăn. 

Các vitamin tan trong nước gồm: Vitamin C (axit ascorbic), biotin, chlorin, B12, 
axit folic, niacin, axit pantotin, B6, B2, B1. 

Một số loài có khả năng sử dụng thức ăn xanh cao như trắm cỏ có thể tạo ra được 
nhờ các thành phần tạo nên từ các vi sinh vật, nhóm vitamin này cũng thích hợp cho cá 
ngựa hay cá vược. Các axit amin loại này các đối tượng nuôi cũng không tự tổng hợp được 
mà phải lấy từ thức ăn. Nhiều loại vitamin chỉ cần cung cấp thức ăn bình thường cũng đã 
đủ hàm lượng cho nhu cầu của động vật thủy sản. 
  
1.1. Protein và vai trò của protein 

- Là  thành phần chủ yếu tham gia cấu tạo cơ thể, thay tổ chức cũ xây dựng tổ chức mới.  

- Các acid amin  (AA) sẽ tham gia vào các sản phẩm protein đặc biệt có hoạt tính sinh 
học cao (hormon, enzyme). 

- AA sẽ tham gia quá trình tạo thành năng lượng ở dạng trực tiếp hay tích lũy ở dạng 
glucogen hay lipid.  

 
Với những chức năng quan trọng trên, không có vật chất nào có khả năng thay thế 

protein trong cơ thể. Khi thức ăn thiếu protein thì động vật chậm sinh trưởng, chậm phát 
dục, sức sinh sản giảm. Do đó, protein là chất dinh dưỡng được đặc biệt chú ý trong thức 
ăn. Mục đích của nuôi động vật thủy sản  là biến đổi protein từ thức ăn (tự nhiên và nhân 
tạo) thành protein cấu tạo cơ thể động vật thủy sản có chất lượng cao. 
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      Bảng 4.1. Nhu cầu acid amin của một vài loài tôm cá 
                      Loài  

Acid amin  
Nheo Mỹ Chình Nhật Rôphi Chép Tôm he 

Arginin 
Histidine 
Isoleucine 
Leucine 
Lysine 
Methionine 
(+ cystine) 
Phenylalanine  
(+ tyronsine) 
Threonine 
Tryptophan 
Valine 
% protein trong 
khẩu phần 

4.3 
1.5 
2.6 
3.5 
5.1 
- 

2.3 
- 

5.0 
2.0 
0.5 
3.0 

 
32.0 

4.2 
2.1 
4.1 
5.4 
5.3 
3.2 
5.0 
5.6 
8.4 
4.1 
1.0 
4.1 

 
38.0 

4.2 
1.7 
3.1 
3.4 
5.1 
- 

3.2 
- 

5.7 
3.6 
1.0 
2.8 

 
28.0 

4.2 
2.1 
2.3 
3.4 
5.7 
- 

3.1 
- 

6.5 
3.9 
0.8 
3.6 

 
38.5 

5.8 
2.1 
3.5 
5.4 
5.3 
- 

3.6 
- 

7.1 
3.6 
0.8 
4.0 

 
36.4 

 
 
Bảng 4.2. Tỉ lệ Pr/E.  cho tăng trưởng tối ưu của một số loài tôm cá 

Loài % Protein P/E (mg/kj) Tác giả 
Tôm  sú 37 28 Aquacop, 1977 
Tôm  thẻ 37 26.5 Segweck, 1979 
Thẻ chân trắng 37 19.1 Cousin, 1992 
 30 21.5 Dokken, 1987 
Tôm He Nhật bản 37 21.5 – 28.6 Koshio, 1992 
Cá nheo Mỹ 22.2 – 28.8 19.3 – 23.2 Page, 1973 
Cá dìa  30 24.6  
Cá mú 31.5 25.8  
Cá trê phi 40 18.6 Machiel (1985) 
Cá chẽm 40 18.6 L.V. Hùng (2000) 
 
1.2. Chất béo và vai trò chất béo 

Lipid quan trọng và đang được quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng thức 
ăn cho ĐVTS. Nhiều kết quả nghiên cứu về nhu cầu các acid béo của ĐVTS đã được công 
bố và ứng dụng vào thực tế sản xuất đem lại hiệu qủa cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy lipid 
có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của ĐVTS, đặc biệt là ở giai đoạn ấu trùng và giống. 
Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thục thức ăn được bổ sung nguồn lipid thích hợp sẽ nâng cao 
sức sinh sản của ĐVTS cũng như chất lượng của giống 
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Hình 4.1. Phân loại lipid theo Mac Donald và ctv (1988) 

Lipid là một hợp chất hữu cơ có chức năng và thành phần hóa học khác nhau được 
ly trích từ động và thực vật nhờ các dung môi ether, chloroform, metanol...  Sự phân chia 
các nhóm lipid dựa trên tính chất vật lý hơn là cấu trúc hóa học, hiện chưa có sự thống nhất 
chung về hệ thống  phân loại lipid.  Mac Donald và ctv (1988) đã đưa ra một hệ thống 
phân loại lipid như sau:  
 
Bảng 4.3. Mức sử dụng tối đa lipid trong thức ăn trên một số loài cá 

Giống loài % lipid thức ăn Giống loài % lipid thức ăn 
Cá giò 

Rô rô phi 
Cá trơn Mỹ 

Cá dìa 
Cá tra 

12-15 
< 10 
7-10 
7-10 
4-8 

Cá hồi 
Cá chẽm 
Cá mú 
Cá vền 
Cá bơn 

18-20 
13-18 
13-14 
12-15 
<15 

 Nhu cầu lipid của các loài cá, đặc biệt cáda trơn thường cao hơn các loài động vật khác. 
Điều quan trọng, khi cung cấp các chất béo khẩu phần ăn cho các loài động vật thủy sản chúng ta 
chú ý đến quá trình tích lũy tương quan vào cơ thể chúng. Nếu đối với các loài giáp xác, các loại 
mỡ hay dầu từ động vật có thể là nguồn chất béo làm tăng hàm lượng chelesterol trong cơ thể 
chúng, từ đó chất lượng sản phẩm sẽ giảm. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định điều này (Cheng, et 
al., 2002a; Davis et al., 1986; Duer et al., 1996; Harris et al., 1983) 
 
Bảng 4.4. Nhu cầu lipid của một số loài tôm cá 
Loài Nguồn lipid Mức lipid Mức tốt nhất Tác giả 
Homarus 
americanus 

Dầu gan cá 1, 5, 10, 15 5% Castell và Covey 
(1975) 

Procambarus 
acutus 

Dầu cá 0,3, 6, 9, 12, 15 9% hoặc mức 
lipid cao hơn 

Davis và Robinson 
(1986) 
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He Nhật bản Dầu gan cá + Dầu 
đậu nành 

3, 6, 9, 12 6% Deshimaru và ctv 
(1979) 

Tôm càng xanh Dầu gan cá  và 
dầu bắp (1:1) 

0, 2, 4, 6, 8, 10, 
12 

6% Sheen và D’ 
Abramo (1991) 

Tôm sú Dầu mực, dầu cá - 6-7.5 Abramo (1997) 
  
Bảng 4.5. Một số acid béo thông thường trên động vật thuỷ sản 
  

Stt Tên gọi nhanh Tên thông thường Tên qui ước quốc tế 
01 14:0 Myristic Tetradecanonic 
02 16:0 Palmitic Hexadecanoic 
03 18:0 Stearic Octadecenoic 
04 18:1n-9 Oleic Cis-9-octadecenoic 
05 18:2n-6 Linoleic 9,12-octadecadienoic 
06 18:3n-3 Linolenic 9,12,15-octadecatrienoic 
07 20:4n-6 Arachidonic (AA) 5,8,11,14-eicosatetraenoic 
08 20:5n-3 Eicosapentaenoic (EPA) 5,8,11,14,17-eicosapentaenoic 
09 22:6n-3 Docosahexenoic (DHA) 4,7,10,13,16,19-docosahexenoic 
  
1.3. Tinh bột 
 Tinh bột là một glucosan (glutan) có nhiều và là chất dự trữ trong thực vật. Trong 
hạt có thể chiếm đến 70%, trong trái, khoai củ có thể đến 30%. Tinh bột hiện diện trong tế 
bào thực vật dưới dạng các hạt tinh bột bao gồm amylose (20-30%) và amylopectin (70-
80%). Carbohydrat  là nguồn năng lượng chủ yếu cho toàn bộ hoạt động sống của cơ thể. 1 
gr carbohydrat  (oxy hóa) = 4,19 Kcal 
 
-  Trong khẩu phần thức ăn khi carbohydrat tăng lên thì sự phân giải lipid và protein trong 
cơ thể sẽ giảm xuống, lúc đó nguồn năng lượng chủ yếu được cung cấp từ carbohydrat. Do 
đó carbohydrat được xem là nguồn chia sẻ việc cung cấp năng lượng cho protein và lipid.  
-  Quá trình dự trữ năng lượng ở dạng glycogen và chuyển hóa thành lipid dự trữ trong cơ 
thể ĐVTS. 
-  Carbuahydrate là một trong những thành phần cấu tạo tổ chức cơ thể như glucoprotein 
có trong màng tế bào. 
-  Trong công nghệ chế biến, carbuahydrate là đóng vai trò là chất kết dính quan trọng. 
 
1.4. Chất xơ và vai trò của xơ 

Chất xơ là thành phần phổ biến trong thức ăn thực vật. Hiện nay, thức ăn chế biến 
thường sử dụng một lượng lớn nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật nên tỉ lệ xơ trong 
thức ăn cao. Chất xơ có thể chia làm 2 nhóm: nhóm tan trong nước và nhóm không tan 
trong nước. Nhóm tan trong nước là gum và pepsin. Trong thực tế các chất này thường 
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được sử dụng làm chất kết dính trong thức ăn, nhiều nhất là  carboxymethylcellulose 
(CMC).  Thí nghiệm trên cá rô phi cho thấy việc tăng hàm lượng CMC trong thức ăn làm 
tăng hệ số thức ăn, giảm sinh trưởng, tuy nhiên hệ số tiêu hóa thức ăn thì không ảnh hưởng 
lớn. Tuy nhiên ở cá tráp thì ngược lại sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn tăng khi 
mức CMC tăng từ 0 lên 12%. Nhóm chất xơ không tan trong nước điển hình là cellulose. 
Hàm lượng cellulose cao trong thức ăn sẽ làm giảm độ tiêu hóa thức ăn, ĐVTS sinh trưởng 
chậm. Tuy nhiên ở tôm thẻ chân trắng thì không có sự ảnh hưởng này. Sinh trưởng của 
tôm càng xanh không bị ảnh hưởng khi hàm lượng cellulose lên đến trên 30%.  
 
1.5.Vitamin và vai trò của chúng 
Bảng 4.6. Một số dấu hiệu bệnh do thiếu vitamin C trên cá 

Loài Dấu hiệu bệnh Tác giả 
- Cá dìa 
(Signus guttatus) 

- Có sự rạn nứt, xuất huyết ở đầu và ăn mòn 
vây, mõm và mang. 

Eya 1996 

- Cá mú 
(Epiphenelus sp) 

- Không tìm thấy dấu hiệu biểu hiện. 
- Tật ưỡn lưng, ăn mòn vây đuôi, biến dạng 
mang và uốn cong mõm. 

Sato (1978) 
Dabrowksi (1988) 

- Cá chẽm 
(Scophthalmus maximus) 

- Không tìm thấy dấu hiệu biểu hiện. Merchie và ctv. 
(1996) 

- Cá bơn 
(Scophthalmus maximus) 

- Dị tật xương sống, tật ưỡn lưng, xuất 
huyết, mất thăng bằng.  

Coustans và ctv. 
(1990) 

Bảng 4.7. Nhu cầu Vitamin của một số loại tôm cá 
Loài Nhu 

Cầu 
(mg/kg) 

Nguồn 
AA 

Kích cỡ 
cá  (g) 

Tác giả 

- Cá hồng 45 APP Cá bột Gouillou-Coustans (1998) 
- Cá chẽm 
(Scophthalmus maximus) 

20 APP Cá bột Merchie và ctv.(1996) 

- Cá bơn 
(Paralichthys olivaceus) 

60-100 AMP 3,43 Teshima và ctv. (1993) 

- Tôm he Nhật Bản 
(Penaeus. Japonicus) 

99 AA Giống Shigueno và Itoh, 1988 

- Tôm Sú 
(Penaeus monodon) 

209 
200 

APP 
APP 

Giống 
Âú trùng 

Chen và Chang, 1994 
Merchie và ctv, 1997 

Tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus  vannamei)  

120 AA Giống  He và Lawrence, 1993 

*(AA, L-ascorbic acid tinh; ECAA, ethylcellulose-coated ascorbic acid; 

APP, ascorbyl-2-polyphosphate) 

1.6. Khoáng và nhu cầu khoáng 
Bảng 4.8.  Tóm tắt nguồn gốc và vai trò chức năng một số khoáng vi lượng  



 

 78

Vi lượng Nguồn cung cấp Triệu chứng khi thiếu hụt 

Fe (Sắt) - Môi trường nước(-) 
-Thức ăn gốc động vật như bột cá 
- FeCl2, FeSO4 
- Citrate 

- Giảm lượng hồng cầu 
- Gan vàng 
  
  

Cu ( Đồng) - Môi trường nước(-) 
- Thức ăn gốc động vật như bột cá 

- Giảm tăng tưởng 
- Dễ cảm nhiễm bệnh 

Kẽm(Zn) - Môi trường nước(-) 
- ZnSO4 
- Thức ăn gốc động vật như bột cá 

- Giảm tăng tưởng 
- Giảm sức sinh sản 

Mangan(Mn) 
  

- Môi trường nước(-) 
- MnSO4 
- Thức ăn gốc động vật như bột cá 
  

- Giảm tăng tưởng 
- Giảm sức sinh sản 
- Biến dạng cột sống 
- Giảm hoạt tính một số enzyme 

  
Selenium(Se) 

  
- Môi trường nước(-) 
- Na2SeO4 
- Bột cá 

  
- Ôi dầu 
- Giảm khả năng đề kháng bệnh 
- Giảm khả năng một số enzyme 

 
Bảng 4.9. Nhu cầu khoáng được đề nghị cho tôm biển   

Khoáng Yêu cầu 
Khoáng đa lượng  
Ca tối đa  2.3% 
P  (hấp thu) 0.8% 
Mn 0.2% 
K 0.9% 
Khoáng vi lượng(mg/kg)  
FE tối đa  200 mg 
Cu 
Zn 

35 mg 
150 mg 

Mg 20 mg 
Se 1 mg 
Co 0.05 mg 

 

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THỨC ĂN TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ 
SẢN 
 
1. Thực trạng nuôi trồng và năng suất 
- Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên nhanh ở hầu hết khắp nơi, đặc biệt trong các năm 
2003 - 2004, số diện tích và mặt nước được phát triển nuôi trồng thủy sản đã tăng lên một 
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cách đáng kể. Tính đến năm 2005, diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 4565 ha, trong đó 
diện tích nuôi tôm chiếm khoảng 70%. Tình trạng nuôi đơn độc tôm sú vẫn là phổ biến. 
- Năng suất nuôi trồng vẫn còn thấp, mật độ ao hồ cao trên đầm phá. Thiếu các vùng đệm 
cho các hoạt động nuôi tôm thâm canh. Tuy vậy, sở Thủy sản đã có các khuyến cáo và 
cảnh báo về việc qui hoạch hay sắp xếp lại các hoạt động nuôi trồng thủy sản trên phá Tam 
Giang nhưng người nuôi vẫn chưa có ý thức tốt, nên các hoạt động, các hình thức và 
phương thức nuôi vẫn bảo thủ.  
- Tình hình dịch bệnh vẫn còn đe dọa nghiêm trọng đến các đối tượng nuôi, nhiều hộ nông 
dân bị mất trắng do bệnh dịch xẩy ra hoặc chất lượng môi trường nước kém. Đặc biệt các 
hộ nông dân phát triển các ao nuôi trên mặt nước các đầm phá. Tình trạng chất lượng nước 
kém do một lượng lớn vật chất hữu cơ lắng đọng trầm tích. Điều đáng nói, sự gia tăng các 
chất hữu cơ thối rữa, các chất hóa học và cả thuốc kháng sinh đã gây nên nhiều biến cố lớn 
cho nghề nuôi trồng thủy sản nước ta.  
- Nguồn nguyên liệu để chế biến thức ăn nói chung cả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 
thiếu tầm trọng, thức ăn tươi sống ngày càng cạn kiệt do hệ sinh thái thủy sinh đang bị tiêu 
hủy dần như các động thực vật phù du có số lượng ít dần.  
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản bấp bênh, cả tỉnh không có một cơ sở nào có thể 
bao thầu sản phẩm thủy sản cho người dân, hoàn toàn phụ thuộc thị trường trong nước, sức 
tiêu thụ thấp, giá biến động mạnh. 
   
2. Thực trạng sử dụng nguồn thức ăn và dinh dưỡng 
 Hầu hết các hộ nông dân, doanh nghiệp, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đều sử dụng 
lượng thức ăn có nguồn gốc từ thức ăn công nghiệp > 70%, (Khoa Thủy sản, Trường đại 
học Nông Lâm Huế, 2005). Các hộ nuôi tôm có hướng thâm canh công nghiệp đang sử 
dụng thức ăn công nghiệp hoàn toàn và ngày có nhu cầu càng tăng. Theo tính toán cứ 1 ha 
ao nuôi tôm, 30 con/m2, người nuôi đã tiêu tốn hết cho một chu kì nuôi từ 3,5 đến 4 tháng, 
tiêu tốn khoảng 7000 kg thức ăn (tính theo hệ số chuyển đổi thức ăn từ 1,1-1,6 kg thức 
ăn/kg tôm). Ngoài ra còn lượng thức ăn tồn dư hay sử dụng không hết gây nên tình trạng 
chất lượng nước kém. Thức ăn có hàm lượng đạm cao thông thường từ 38 - 42% protein 
thô. Tình trạng sử dụng thức ăn đơn điệu, chỉ khác nhau về bao nhãn và hiệu sử dụng chứ 
không khác nhau về khẩu phần và thành phần thức ăn, nên tính đa dạng thấp. Có chăng chỉ 
thay đổi tỷ lệ protein khẩu phần.  
 
3. Một số thách thức trong nuôi dưỡng  
1) Nguồn nguyên liệu để chế biến thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản thiếu tầm trọng, hàng 
năm chúng ta cần phải nhập số lượng lớn các loại thức ăn tinh và thức ăn bổ sung từ nước 
ngoài nên giá thành một kg thức ăn rất cao. Khu vực miền Trung thiếu vùng sản xuất 
nguyên liệu chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản, không có nhà máy chế biến thức ăn nuôi 
trồng thủy sản, giá thức ăn cao đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nuôi trồng thủy sản.  
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2) Tình trạng chưa quản lý được chất lượng thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản, từ đó các ao 
nuôi phải sử dụng các loại thức ăn kém và không an toàn. Thực trạng, hiện nay trên thị 
trường có rất nhiều loại thức ăn của nhiều công ty khác nhau nhưng chưa có sự kiểm tra, 
đánh giá chất lượng của các cơ quan chức năng. Chất lượng của các loại thức ăn không 
đăng ký chất lượng sản phẩm còn được bán trên thị trường. Ngoài ra, trong các loại thức ăn 
có thể có nhiều chất tồn dư gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. 
3) Nhiều đối tượng nuôi không phù hợp với điều kiện thức ăn sẵn có hay nguồn thức ăn tự 
nhiên nên hướng sử dụng thức ăn công nghiệp là khá phổ biến dẫn đến chi phí cao, không 
đa dạng thức ăn, thiếu cân đối thành phần dinh dưỡng đã gây nên chất lượng sản phẩm có 
giá trị sinh học thấp. Tình trạng tôm, cá không sử dụng hết thức ăn gây nên ô nhiễm môi 
trường nước. 
4) Kiến thức của người nuôi về dinh dưỡng và thức ăn cho động vật thuỷ sản rất hạn chế, 
do vậy họ gặp rất nhiều khó khăn khi sử dụng các loại thức ăn hay các đối tượng nuôi 
không có tính truyền thống như nuôi tôm hay các loài cá ở vùng đầm phá. Tình trạng thiếu 
cân đối khẩu phần ăn, thiếu kinh nghiệm hay kiến thức sử dụng lịch nuôi dưỡng như thế 
nào cho hợp lý khá phổ biến trong các hộ nuôi trồng thủy sản. 
5) Nhu cầu nâng cao năng suất cao trong nuôi trồng ngày càng lớn nhưng không có những 
đầu tư cần thiết về cơ sở vật chất (đầu tư thiếu vốn hay chia sẽ vốn cho các hoạt động 
khác). Việc áp dụng các mô hình nuôi thâm canh sinh học mang lại hiệu quả đang còn hạn 
chế, kiến thức về dấu ấn sinh thái trong nghề nuôi chưa biết (ecological footprints), thiếu 
các mô hình nuôi bền vững hay hệ thống nuôi trồng hiệu quả bền vững trong vùng đầm 
phá.  
6) Thời tiết khí hậu biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi, tình trạng biến động dòng 
chảy cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thức ăn tự nhiên và nguồn thức ăn tự 
nhiên suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến thiếu thức ăn cho tôm cá. 
7) Thức ăn địa phương được sử dụng phần lớn có giá trị dinh dưỡng thấp, không cân đối 
thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lương protein và vi khoáng. Khẩu phần thức ăn 
thiếu cân đối và có khi thừa một số chất không cần thiết hay thức ăn còn chứa các chất 
kháng dinh dưỡng do khí hậu ẩm của địa phương gây nên các độc tố. 
 
 
 
IV. THỨC ĂN VÀ CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG 
1. Chế độ nuôi dưỡng 
- Giảm số lần cho ăn theo quá trình sinh trưởng của tôm, cá. Tốt nhất, người nuôi cần phải 
có định lượng trong quá trình nuôi dưỡng động vật thủy sản, mà cụ thể ghi chép đầy đủ số 
lần cho ăn, chi phí thức ăn hàng ngày và lượng thức ăn tiêu tốn để điều chỉnh thức ăn cho 
phù hợp. 
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- Chọn thời gian thích hợp để cho ăn tùy theo từng ao hồ khác nhau và đặc biệt chú ý đến 
chất lượng nước trong ao. Người nuôi, cần phải tìm hiểu tập tính dinh dưỡng của các đối 
tượng nuôi để cho ăn phù hợp với tập tính tự nhiên của chúng và từ đó nâng cao sức khỏe 
của động vật nuôi thủy sản. 
-  Khi phối trộn khẩu phần ăn, cần phải kết hợp đa dạng thức ăn, càng đa dạng thức ăn 
càng góp phần tăng sức đề kháng của tôm, cá và chất lượng sản phẩm càng tốt hơn, giảm 
rủi ro. Thành phần khẩu phần thức ăn càng đa dạng, càng tăng quá trình phân hủy nhanh và 
giảm chất lắng đọng trầm tích, đồng thời nâng cao sức khỏe và chất lượng sản phẩm thủy 
sản. 
- Nhu cầu thức ăn và dinh dưỡng yêu cầu phải phù hợp 
• Chế độ nuôi cao tập trung 
• Chế độ nuôi cao dần từ con giống đến lúc thành thục 
• Chế độ nuôi quảng canh, dè xẻn 
 
2. Nhu cầu năng lượng và tiêu hóa 
- Tại sao động vật thủy sản lại cần năng lượng? 
Năng lượng trao đổi (Metabolizable energy - ME và năng lượng sinh trưởng 
(Retained energy- RE) 

Năng lượng mất qua các sản phẩm phân giải hay tiết (U) và các sản phẩm thải ra 
ngoài (phân và các chất tiết khác), năng lượng được sử dụng qua trao đổi chất, sinh trưởng 
và sinh sản. Có 12 nghiên cứu đã đượ thực hiện bởi M. J. Parma de Croux  và CTV, 2005, 
ở cá (68-239g), được ăn với 0.7-3.1 % trọng lượng cơ thể, tính toán và xác định năng 
lượng nội sinh. Kết quả được xác định khoảng 10 đến 20 h sau khi cho ăn, năng lượng tiết 
ra từ 1.9 đến 5.9 % tổng năng lượng ăn vào (X = 3.0 %), trong lúc năng lượng mất đi theo 
thay đổi về trọng lượng của cá. Tỷ lệ năng lượng mất qua phân và nước tiểu (F + U) biến 
động từ 14 đến 26 %. Năng lượng trao đổi EM từ 74 đến 86 % (X = 81 %). 

Bảng 4.10. Tỷ lệ tiêu hóa của các loại thức ăn ở cá 

Các loại thức ăn 

Vật chất khô
(VCK, %) 

Crude protein
(%) 

Lipid 
(%) 

Năng lượng 
 tổng số 
(GE, %) 

Alfalfa 39 87 71 43 

Bột máu phơi khô 91 99 - 89 

Bột máu sấy khô 55 16 - 50 

Men bia 76 91 - 77 

Ngô 23 95 - 39 
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Ngô nghiền 23 92 - 29 

Bột ngô 80 96 - 83 

Bột cá 85 92 97 91 

Bột long vũ 75 58 - 70 

Bột thịt xương 78 85 73 85 

Bột sản phẩm phụ gia cầm 52 68 79 71 

Đậu tương bột 78 96 94 85 

Đậu tương hạt nghiền nhỏ 74 96 - 75 

Protein cá 90 95 - 94 

Protein đậu tương 77 97 - 84 

Nguồn: Cho, Cowey and Watanabe (1985) 

 Kết quả cho thấy khác nhau khi chúng ta sử dụng các loại thức ăn và chế biến khác 
nhau khác nhau, đậu Canada được chế biến khác nhau và nuôi tôm ở trong môi trường như 
nhau cho kết quả khác nhau về sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ sống, bảng 4.11. Qua 
bảng dưới đây cho ta thấy rằng khả năng tiêu hóa và chuyển đổi của tôm khi sử dụng cùng 
một loại thức ăn có thành phần dinh dưỡng như nhau, trong một điều kiện môi trường 
nhưng khả năng chuyển hóa và trao đổi khác nhau.  Cá rô phi (Oreochromis niloticus) có 
khả năng sử dụng thức ăn cao (Fontainhes-Fernandes và CTV., 1999), có tỷ lệ tiêu hóa lên 
đến 85.5, 93, 89% VCK, protein và năng lượng tổng số. 

Bảng 4.11. Kết quả nuôi thí nghiệm tôm thẻ chân trắng (McCallum và CTV., 2000b) 

KP ăn  ĐC 
Hạt đậu 
nguyên 

Hạt đậu 
nguyên 

Hạt đậu 
vỡ 

Hạt đậu 
vỡ 

Hạt đậu 
nguyên 

Process   Tươi Ép Tươi Ép Nghiền nhỏ 

L. vannamei (Trọng lượng TB, 0,66 g)  

7 tuần, g  4,94 4,84  5,34  4.74  5.24  5.34  

Tỷ lệ tăng 
trọng 

4,36 4,33  4,50  4.29  4.47  4.50  

TTTĂ  2,45 2,48  2,27  2.53  2.33  2.30  

Tỷ lệ sống (%)  97  97  94  100  97  100  



 

 83

V. MỐI QUAN HỆ CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ VẬT CHẤT HỮU CƠ LẮNG ĐỌNG  
 Mối quan hệ giữa tổng số hợp chất hữu cơ (TOM), sắc tố quang hợp và các yếu tố 
môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã được đánh giá 
ọng Cầu Hai. Tổng số chất hữu cơ, hàm lượng Chlorohyll-a, Phaepigment, hệ sinh vật nổi 
được xác định và phân tích, các mối quan hệ giữa hàm lượng Chl-a và CPE trong trầm tích 
đáy, giữa pH và vật chất hữu cơ, hàm lượng Chl-a và độ mặn, O xy hòa tan (DO), hệ sinh 
vật nổi cũng được xem xét ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.  
 Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là một phức hệ 
bao gồm nhiều hệ sinh thái nhiệt đới, trong đó vòng tuần hoàn nước và hoạt động nuôi 
trồng đã chi phối đến khả năng tích tụ các hợp chất hữu cơ tổng số và Chl-a. Sinh khối vi 
thực vật đáy trung bình ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là 0,276 mgC/g. Ðó là nguồn thức 
ăn quan trọng cho các loài sinh vật đáy. Nồng độ Chl-a có phản ánh sinh khối tảo đáy. 
Hàm lượng các chất hữu cơ có sự khác nhau giữa các vùng Ô Lâu, Tam Giang, Sam - An 
Truyền, Thủy Tú và Cầu Hai. Vùng Ô Lâu có hàm lượng TOM và Chl-a cao nhất, đến Cầu 
Hai, Sam -An Truyền Thủy Tú và Tam Giang-Thuận An, trong khi đó giữa TOM và Chl-a 
có mối quan hệ khăng khít với tỷ lệ các sinh vật phù du và một số các chỉ tiêu môi trường 
nước pH, độ trong, độ mặn và DO.  
Các chất ô nhiễm chủ yếu:  
-    Các bon hữu cơ (gồm thức ăn, phân bón v.v) 
-    Ni tơ được phân huỷ từ các prôtêin thức ăn 
-    Phốt pho phân huỷ từ các prôtêin thức ăn 
Nồng độ các chất ô nhiễm trên được biểu thị bởi một số chỉ tiêu chung như chỉ tiêu nhu 
cầu ôxy hoá sinh - BOD (Biochemical Oxygen Demand), tổng Nitơ (NT) và tổng Phôtpho 
(TP). 
 
1. Lợi ích của việc sử dụng đúng tiêu chuẩn và khẩu phần ăn 
1. Sử dụng bền vững các chất dinh dưỡng đó là sử dụng và lựa chọn các loại thức ăn cho 
các đối tượng nuôi khác nhau một cách phù hợp về đặc điểm sinh lý, năng suất và đặc biệt 
với hệ thống nuôi trồng. Điều quan trọng theo dõi và cân bằng được dòng chảy dinh dưỡng 
trong ao nuôi.  
2. Chủ yếu phát triển mô hình nuôi trồng thâm canh và bán thâm canh của nông hộ là 
chính. Tích cực cân đối hay xây dựng các thành phần chính trong hệ thống nuôi phù hợp 
với nguyên lý phát triển bền vững. 
3. Tăng cường sử dụng các thành phần dinh dưỡng ít gây ô nhiễm môi trường như các chất 
xơ (nâng cao khả năng hoạt động của microflora, góp phần cải tạo hệ vi sinh vật tiêu hóa 
theo hướng có lợi) và mỡ (chủ yếu các mỡ sinh hoc như các a xít béo không no mạch dài, 
LA, ALA, EPA và DHA). Hạn chế hàm lượng protein tổng số (CP) tăng hàm lượng các a 
xít a min thiết yếu như Lysin, Methionin và Tryptophan.  



 

 84

4. Phối hợp khẩu ăn và chế biến thức ăn, tạo ra một dạng thức ăn có thể thích hợp với từng 
đối tượng nuôi. Tăng cường hình thức phối trộn và chế biến thức ăn ngay tại các trại tôm 
và trại cá.  
5. Thiết lập các chế độ nuôi và phương thức nuôi dưỡng phải thích hợp với từng đối tượng, 
từng giai đoạn sinh trưởng, sinh sản và nâng cao sức khỏe của vật nuôi thủy sản.  
6. Sử dụng các loại thức ăn bổ sung như probiotics, prebiotics, các khoáng vi lượng Se, 
Mn, Fe và vitamin A, D, E, C. Chú ý nhóm thức ăn bổ sung có nguồn gốc từ enzymes. Chú 
ý các loại thức ăn nâng cao HI của hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể cá và tôm. Các 
chất phụ gia có thể cải thiện môi trường nước 
 
2. Một số khẩu phần ăn cần áp dụng để giảm thiểu chất lắng đọng  
2.1. Khẩu phần tối thiểu 

Là lượng thức ăn tối thiểu nhằm thỏa mãn nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Sử dụng 
khẩu phần tối thiểu để làm cơ sở xác định khẩu phần chung. Khẩu phần tối thiểu chủ yếu là 
đáp ứng nhu cầu duy trì.  
 
2.2. Khẩu phần tương đối 

Là lượng thức ăn đáp ứng cả hai nhu cầu: duy trì và sản xuất. Nghĩa là đáp ứng nhu 
cầu chung của động vật thủy sản. Căn cứ vào nhu cầu năng lượng của động vật thủy sản 
nuôi và giá trị nhiệt lượng của thức ăn, người ta có thể tính khẩu phần hàng ngày của động 
vật thủy sản một cách gần đúng. Nhu cầu sinh trưởng của động vật thủy sản biến động 
khoảng 30 - 40% nhu cầu duy trì là tốt nhất. Về giá trị dinh dưỡng của thức ăn quan trọng 
là: 
-   Khả năng cung cấp năng lượng của thức ăn cho cơ thể.  
-   Tỷ lệ thích hợp giữa các thành phần để đáp ứng yêu cầu của động vật thủy sản. 
-    Hàm lượng tối ưu các chất dinh dưỡng và chất bổ sung cần thiết cho khẩu phần như các 
acid amin, các Vitamin. 
-    Hàm lượng tối ưu các chất khoáng, đặc biệt là Ca, P. 
 
2.3. Khẩu phần thực tế 

Nhu cầu thức ăn của động vật thủy sản chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố môi 
trường, đặc biệt là nhiệt độ nước. Việc quản lý cho động vật thủy sản ăn (số lần ăn, số 
lượng thức ăn...) thường được điều chỉnh hàng ngày thông qua sàng ăn. Khi cho động vật 
thủy sản ăn, người nuôi có thể quan sát một cách trực tiếp, nhận xét về sức khỏe, mức độ 
ăn, mức độ phù hợp của khẩu phần với nhu cầu ăn của động vật thủy sản để từ đó điều 
chỉnh cho phù hợp với thực tế. 
 
2.4. Khẩu phần hoàn toàn (đầy đủ) 

Là khẩu phần gồm tất cả các dưỡng chất với tỷ lệ thích hợp để động vật thủy sản có 
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tốc độ sinh trưởng bình thường. Khi sử dụng khẩu phần hoàn toàn thì không cần loại thức 
ăn nào thêm. Hệ thống nuôi động vật thủy sản sử dụng khẩu phần hoàn toàn gồm: nuôi 
lồng, bè, nuôi thâm canh 
 
2.5. Khẩu phần bổ sung 

Là khẩu phần cho thêm vào khẩu phần chính khi khẩu phần chính không đủ dưỡng 
chất. Thường khẩu phần này sử dụng trong hệ thống nuôi quảng canh cải tiến, các mô hình 
tôm rừng, mô hình nuôi kết hợp VAC hoặc VACR. 
  
3. Thiết lập và phối chế khẩu phần ăn cho các loài 
 Để đảm bảo đủ dinh dưỡng theo yêu cầu của động vật thủy sản, việc phối chế công 
thức thức ăn phù hợp với nhu cầu, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, tăng thời gian bảo 
quản và hiệu quả sử dụng thức ăn là thực sự cần thiết. 
  

Để việc phối hợp khẩu phần đạt kết quả tốt, cần tổng hợp tất cả những hiểu biết đã 
trình bày ở trên về dinh dưỡng động vật thủy sản, sao cho có được khẩu phần thích hợp 
cho. Khẩu phần ăn phải cân đối, phải đủ thành phần dinh dưỡng theo yêu cầu của cơ thể, 
khẩu phần có giá thành thấp mà hiệu quả lại cao, mang lại lợi nhuận cho người nuôi. 
 
3.1.Nguyên lý phối hợp 
- Xác định nhu cầu dinh dưỡng theo các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và sinh sản dưới 
điều kiện hệ thống nuôi trồng. 
- Đánh giá khả năng tiêu hóa của các chất dinh dưỡng 
- Phối hợp khẩu phần phải đảm bảo đạt được tăng cả năng suất và sức khỏe, cũng như an 
toàn thực phẩm. 
- Xem xét khả năng tích lũy và quy luật ưu tiên tích lũy các chất dinh dưỡng. 
- Chế biến và phối hợp để đảm bảo các yếu tố vật lý, hóa học, giá trị dinh dưỡng của khẩu 
phần  
- Vận dụng một cách linh hoạt và lựa chọn theo hướng tối ưu cho sinh trưởng, chất lượng, 
sức khỏe và môi trường. 
 
3.2.Các nguyên tắc trong thiết lập khẩu phần 
 Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cá, tôm 
-  Dựa vào tài liệu đã công bố và nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của tôm, cá. Cơ sở 
này đối với nghề thủy sản còn hạn chế, nhiều đối tượng nuôi chưa được nghiên cứu đầy đủ 
về nhu cầu dinh dưỡng. 
-  Kết quả thí nghiệm nuôi dưỡng: Đây là cơ sở đúng nhất, thực tế nhất để xác định nhu 
cầu dinh dưỡng của từng đối tượng trong từng điều kiện cụ thể. 
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-  Nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản thay đổi tùy theo loài, dòng, giai đoạn phát 
triển, sức khỏe, nhiệt độ và các đều kiện môi trường khác. 
-  Tập tính ăn tự nhiên của đối tượng nuôi cũng nên được xem xét. 
• Ước tính tỷ lệ thức ăn thừa 
• Xác định tỷ lệ ăn vào theo mùa, theo nhiệt độ nước, theo độ mặn trong ao nuôi... 
•  Phương thức và chế độ nuôi  
  
Lựa chọn nguyên liệu phối hợp 
 Để xây dựng được khẩu phần thức ăn đáp ứng được nhu cầu của động vật thủy sản 
cần phải nắm vững giá trị dinh dưỡng của các nguồn nguyên liệu dự kiến lựa chọn phối 
chế. Một vài điểm cần lưu ý trong lựa chọn nguyên liệu 
 
* Nguồn năng lượng: Khi cần các thức ăn có năng lượng cao thì chủ yếu là hạt ngũ cốc. 
Cần lưu ý đến hàm lượng xơ của thức ăn. Nếu xơ nhiều sẽ làm giảm sự ngon miệng và độ 
tiêu hóa thức ăn, chất xơ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến độ kết dính của viên thức ăn. Các 
nguồn nguyên liệu có hàm lượng xơ cao không nên sử dụng làm thức ăn cho tôm. 
 
* Nguồn protein:  Nguồn protein cung cấp tốt nhất cho động vật thủy sản là protein có 
nguồn gốc từ động vật. Tuy nhiên để giảm giá thành và cân đối các acid amin thiết yếu, 
chúng ta nên phối chế thức ăn từ nhiều nguồn protein khác nhau. Khi thay thế protein bột 
cá bằng các protein thực vật hay động vật khác, không nên quá 50% của khẩu phần. Để 
đảm bảo dinh dưỡng cho động vật thủy sản khi sử dụng các nguồn protein thay thế bột cá 
nên bổ sung acid amin tổng hợp như lysine và methionine. Các acid béo thiết yếu, premix 
khoáng, vitamin cũng là các thành phần cần thiết cho khẩu phần ăn của cá hay tôm. Thực 
tế sinh trưởng và chất lượng của đối tượng nuôi khi sử dụng thức ăn hoàn toàn từ nguồn 
thực vật, chúng sẽ có năng suất thấp hơn so với khẩu phần giàu protein bột cá. Nguyên 
nhân là do các chất bổ sung thường dễ bị biến đổi trong quá trình chế biến cũng như và tan 
nhanh trong môi trường nước. Thêm vào đó độ ngon miệng, độ cứng của viên thức ăn cũng 
không thích hợp cho tôm cá, đặc biệt các loài ăn động vật như cá giò, cá mú…..  
  
* Độc tố: Một điểm cần lưu ý khi sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật 
thường có độc tố hoặc chất kháng dinh dưỡng, do đó việc xử lý các nguồn nguyên liệu này 
trước khi đưa vào phối chế thức ăn là cần thiết, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng 
của các chất này đến sinh trưởng, sức khỏe và cả chất lượng của sản phẩm nuôi sau này. 
 
* Biến đổi thành phần sinh hóa: Một số tài liệu có công bố về giá trị dinh dưỡng của một 
số nguồn nguyên liệu, tuy nhiên trong sử dụng nên lưu ý là chất lượng của nguyên liệu 



 

 87

biến động theo khu vực, mùa, kỹ thuật chế biến và bảo quản. Do đó nên phân tích lại thành 
phần sinh hóa của nguyên liệu trước khi phối chế thức ăn. 
 
* Tương tác giữa các chất dinh dưỡng: Có 4 kiểu chính về sự tương tác giữa các chất 
dinh dưỡng trong thức ăn: 
-  Nhóm vi lượng với các thành phần dưỡng chất khác trong thức ăn: Cá ăn thức ăn thiếu 
vitamin B1 nhưng có hàm lượng carbohydrat cao thì dấu hiệu bệnh lý thể hiện sớm hơn, tỉ 
lệ chết cao hơn là cá  ăn thức ăn thiếu vitamin B1 nhưng có hàm lượng lipid cao. Quá trình 
biến dưỡng vitamin B6 thì có liên quan đến quá trình biến dưỡng protein và acid amin. 
Nhu cầu B6 của cá có liên quan đến nguồn nguyên liệu cung cấp protein là bột cá hay bột 
thực vật. 
-  Khoáng với khoáng: nhu cầu Mg phụ thuộc vào hàm lượng Ca, P 
-  Vitamin với khoáng: khả năng hấp thu khoáng hạn chế nếu trong thức ăn thiếu vitamin 
D. Thiếu vitamin C ảnh hưởng đến sự hấp thu Fe. 
-   Vitamin với vitamin:  Dấu hiện bệnh lý sẽ thể hiện nhanh và trầm trọng hơn nếu thức ăn 
cung cấp thiếu cả hai nguồn B12 và folic acid 
  
* Độ ngon của thức ăn: Độ ngon của thức ăn có ảnh hưởng đến cường độ ăn của cá, ảnh 
hưởng đến khả năng tiết dịch tiêu hóa. Thức ăn mới ngon hơn thức ăn củ, tinh ngon hơn 
thô, thô xanh ngon hơn khô, thức ăn đạm ngon hơn thức ăn năng lượng, đạm động vật 
ngon hơn đạm thực vật, thức ăn càng nhiều khoáng càng kém ngon... 
  
* Giá cả và tính sẵn có của nguyên liệu: Ngoài vấn đề chất lượng, vấn đề giá cả và tính 
sẵn có của nguyên liệu đóng vai trò quan trọng trong chế biến thức ăn thủy sản. Khi xây 
dựng được một công thức thức ăn hoàn hảo về mặt dinh dưỡng, nhưng giá thành cao, 
nguồn nguyên liệu khó chủ động thì không thể tiêu thụ được trên thị trường. Vì vậy khi 
xây dựng công thức thức ăn nên dựa vào nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giá 
thành rẻ.  

Ngoài ra giá cả của nguyên liệu phụ thuộc theo mùa, vì vậy nên xây dựng nhiều 
phương án sử dụng nguyên liệu để có thể chủ động nguồn nguyên liệu và hạ giá thành. 
 
4. Khẩu phần ăn để nâng cao sức khỏe cho các loài động vật thủy sản 
4.1. Một số đặc điểm dinh dưỡng sức khỏe của động vật thủy sản 
Tại sao dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe động vật TS? 
- Thiếu dinh dưỡng và khả năng tích luỹ và tích trữ bị giảm 
- Cao dinh dưỡng trong khẩu phần dẫn đến rối loạn quá trình hấp thu và trao đổi chất. 
-  Khẩu phần chứa quá cao mức các chất dinh dưỡng dẫn đến ngộ độc 
-  Thức ăn hay nước uống bị nhiễm các vi khuẩn, vi rút hay các độc tố 
-  Động vật TS ăn phải các thức ăn độc 
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-  Rối loạn quá trình lên men ở dạ cỏ (động vật nhai lại) hoặc ở ruột già (của động vật dạ 
dày đơn) 
+ Các sản phẩm lên men không bình thường (lactic, biogenic amines, toxines) 
+ Rối loạn hoạt động hệ vi sinh vật đường ruột  
+ Tổn thương niêm mạc ruột 
- Thành phần (các chất dinh dưỡng) khẩu phần ảnh hưởng đến khả năng chống chịu bệnh 
tật (sức đề kháng) 
 
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch và sức chống chịu bệnh của động vật 
thủy sản 
- Di truyền 
- Giới tính 
- Tiền sử dinh dưỡng 
- Khả năng sản xuất 
- Tình trạng sức khỏe 
- Áp lực nhiễm bệnh 
- Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn 
 
• Nhu cầu dinh dưỡng và tiêu chuẩn ăn của các loại vật nuôi khác nhau: 
- Căn cứ vào khả năng sản xuất và hướng sử dụng 
- Căn cứ vào đặc tính di truyền (giống) 
- Căn cứ vào nhiệt độ của nước và thời tiết khí hậu 
- Căn cứ vào tình trạng sức khoẻ vật nuôi 
- Căn cứ vào các loại thức ăn và phối hợp khẩu phần ăn 
- Căn cứ vào thời gian nuôi của các đối tượng 
 
4.3. Một số chất dinh dưỡng có tác dụng mạnh đến sức khỏe 
Mối quan hệ của chất béo với sức khỏe 
+ Tác động tốt: 
- Cung cấp chất béo cho mô bào 
- Cấu tao nên mỡ của động vật thủy sản 
- Cung cấp chất dinh dưỡng có giá trị năng lượng cao 
- A xít béo (PUAFs) có tác dụng làm tăng khả năng phòng bệnh cho cơ thể đông vật 
thủy sản. 
-      C20:4n-6 hay EPA có thể chất dẫn để tổng hợp nên các chất: eicosanoids: 
prostaglandins, thromboxanes, leukotrienes hay eicosanoids là các chất quan trọng của đáp 
ứng miễn dịch không đặc hiệu của tôm và cá 
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VI. AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ QUẢN LÝ RỦI  RO TRONG NUÔI 
DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 
1. An toàn thực phẩm (ATTP) là gì? 
- Vị của các loại thực phẩm 
- Công nghệ thực phẩm và trách nhiệm của nhà nước trong việc quản lý thực phẩm cho 
người tiêu dùng và sức khỏe của cộng đồng. 
- Kiểm tra độc tố trong thực phẩm 
- Mức độ và sự có mặt của các loài gây độc cho con người và động vật 
- Kiểm tra dịch tể học 
- Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau giữa các khu vực và thị trường 
- An toàn thực phẩm liên quan đến: Kỹ thuật chế biến, môi trường sản xuất, chính sách sản 
xuất, tập quán, các yếu tố kinh tế xã hội 
 
2. Những vấn đề an toàn thực phẩm 
2.1. Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản cần phải chú ý đến 6 vấn đề liên quan đến 
ATTP:  
• Các VSV gây bệnh 
• Các độc tố trong ao nuôi và từ thức ăn 
• Các chất gây dị ứng  
• Tồn dư hóa chất từ thức ăn và xử lý ao hồ 
• Tồn dư các kháng sinh qua thức ăn và phòng trừ bệnh tật 
• Hormones sử dụng trong ao nuôi 

Trong sáu vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, việc tồn dư các hóa chất là khá phổ 
biến trong các sản phẩm nuôi trồng, thuốc trừ sâu từ sản xuất nông nghiệp đã là hợp chất 
đe dọa đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, các vi sinh vật gây bệnh đứng hàng đầu 
trong việc gây ra sự mất an toàn cho các loại sản phẩm nuôi trồng và rủi ro cho sức khỏe 
con người. Trong các loài VSV gây bệnh, trong đó nhóm gây rủi ro phổ biến nhất cho sức 
khỏe của con người đó là các loại VSV gây nên hiện tượng rối loạn tiêu hóa hay ngộ độc 
thức ăn.  
 
2.2. Các chất như:  
 Các chất phụ gia, chất có màu; các chất kích thích; kháng sinh và các phụ gia, gia 
vị từ hóa chất; các chất kích thích sinh trưởng và các chất phóng xạ; độc tố tự nhiên; các 
chất dinh dưỡng dư thừa; thuốc trừ sâu; chất ô nhiễm hay phụ dưỡng. Từ đó, việc quản lý 
an toàn các loại thực phẩm cho con người ngày càng được coi trọng. Trong các sản phẩm 
nuôi trồng TS, việc đảm bảo an toàn nên thực hiên đồng bộ từ giống, thức ăn nuôi dưỡng, 
ao nuôi và qui trình nuôi dưỡng, quản lý, cũng như môi trường nuôi đều phải quan tâm và 
điều khiển nghiêm ngặt.  
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Chương 5. 

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 
I. KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC TĨNH 

1. Thiết kết ao nuôi 

1.1. Chọn ví trí, địa điểm 

Vị trí xây dựng ao nuôi phải thỏa mãn những yêu cầu sau: 

- ở gần nhà (đối với chăn nuôi hộ gia đình), hoặc ở những khu vực dễ quản lý, chăm 
sóc (các trại chăn nuôi lớn). 

- Chất đáy không tiết ra chất độc, độ phèn vừa phải (tốt nhất là trung tính). 

- Gần và có nguồn cung cấp nước chủ động, có thể thay và bổ xung khi cần thiết. 

 

1.2. Diện tích và độ sâu của ao 

Trong thực tiễn sản xuất người ta thường cho rằng “Ao lớn thì cá to”. Tuy nhiên, 
diện tích ao nuôi cũng không thể quá rộng và cũng không nên quá nhỏ.  

- Theo các kinh nghiệm thu nhận được qua nhiều năm nuôi, diện tích ao nuôi cá thịt 
rộng từ 2.500 - 5.000 m2 là thích hợp nhất. Khi diện tích ao nuôi quá nhỏ thì năng suất cá 
nuôi thường thấp. Nhưng nếu một ao nuôi có diện tích quá lớn thì sẽ gây ra rất nhiều khó 
khăn cho khâu quản lý, đánh bắt và thậm chí ngay cả việc cho cá ăn. 

- Độ sâu của ao nuôi cá không nên vượt mức 3,0m. Vì ở độ sâu này nước luôn thiếu 
Oxy và khả năng quang hợp của thực vật yếu, sinh vật làm thức ăn không phát triển. Từ 
những yếu tố trên cá hầu như không phân bố tới. Thực tiễn cho thấy ao nuôi cá nên giữ độ 
sâu mức nước ổn định thường xuyên từ 1,5 - 2,0m.  

- Khi xác định độ sâu của ao thì cần xem xét những yếu tố cụ thể như: điều kiện về 
pH, chất đáy, chất đất,... Nếu trường hợp đào sâu không thực hiện được thì nên xem xét 
khả năng đắp cao bờ đê. 

 

1.3. Chất đáy 

Chất đáy tốt nhất là đất thịt, tiếp theo là bùn cát hoặc cát bùn. Độ dày bùn đáy từ 20 - 
30cm, đáy ao phải bằng phẳng. Ao bị tù đọng lâu năm hoặc nuôi cá  nhiều năm thường có 
lượng bùn đáy nhiều, vì vậy hằng năm phải có kế hoạch nạo vét bớt. 

 

1.4. Nguồn nước và chất lượng nước 

Trong nuôi cá ao nước tĩnh mặc dù không phải thường xuyên cấp nước vào ao, 
nhưng cũng cần phải có nguồn nước chủ động để kịp thời bổ sung khi cần thiết và luôn 
đảm bảo mức nước ổn định 1,3 -2,0m.  
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Nước không được nhiễm bẩn, không có các chất độc, hàm lượng Oxy từ 3mg/l trở 
lên, pH dao động từ 7,0 - 7,5.  

 

1.5. Hình dạng và môi trường xung quanh ao nuôi 

Ao nuôi cá có hình chữ nhật với tỷ lệ giữa cạnh dài và cạnh ngắn là 3/2 là thích hợp 
nhất. Ao nằm theo hướng Đông - Tây để làm tăng thời gian chiếu sáng lên mặt, tăng quá 
trình quang hợp của thực vật từ đó làm tăng hàm lượng Oxy hòa tan trong nước. 

Không nên trồng các loại cây cao, có bóng hoặc xây các tòa nhà cao tầng xung quanh 
bờ ao, vì sẽ làm giảm thời gian chiếu sáng và hạn chế ảnh hưởng của gió lên mặt ao . 

 

 

2. Chuẩn bị ao nuôi trước khi thả giống 

Chuẩn bị ao nuôi cá tốt hay xấu đều có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của 
các loài cá nuôi trong ao từ đó ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng cá nuôi. Do đó cần phải 
tiến hành cải tạo ao trước khi đưa vào nuôi. Việc cải tạo ao được thực hiện tuần tự theo các 
bước sau: 

Bơm cạn nước trong ao. Tu sửa lại bờ ao và các cống cấp thoát nước, lấp hết hang 
hốc quanh bờ ao để ao không bị mất nước do rò rỉ, vét bớt bùn đáy nếu lớp bùn đáy quá 
dày, vét chỉ để lại khoảng 20 cm.  

Dùng vôi để tẩy trùng cho ao (vôi bột hoặc vôi tôi). Vôi được rắc xuống xung quanh 
bờ ao, đáy ao. Vôi có tác dụng cải tạo pH của nước ao và kích thích sự sinh trưởng của 
sinh vật thủy sinh và diệt các mầm bệnh. Liều lượng vôi dùng để tẩy ao tùy theo độ pH của 
môi trường đối với ao đất thịt bón từ 5 - 7kg/100m2. Đối với ao đất sét, cát (chua) bón từ 
10 - 15kg/100m2. 

Bón phân gây màu nước ngay từ đầu. Mục đích của việc bón phân là tạo cơ sở thức 
ăn tự nhiên của cá. Căn cứ vào khả năng giải quyết thức ăn ở từng cơ sở mà chúng ta có 
thể sử dụng một trong hai công thức sau đây. 

1. Đối với cơ sở giàu nguồn phân chuồng và phân xanh thì bón: phân chuồng 2.000 - 
3.000kg/ha, kết hợp với 800 - 1000 kg phân xanh/ha. 

2. Đối với cơ sở nghèo phân chuồng thì sử dụng công thức: phân chuồng 1000 - 
1500kg/ha, phân xanh 800 - 1000kg/ha, kết hợp với phân urê 30 - 40kg/ha. 

Phân chuồng rải đều trong ao, phân xanh bó thành từng bó đưa xuống 4 - 5 điểm 
trong ao. Bón xong tiến hành tháo nước vào ao với mức nước ban đầu là 30 - 40cm. Sau đó 
ngâm 5-7 ngày tiếp tục cho nước vào ao lần hai đảm bảo mức nước theo tiêu chuẩn kỹ 
thuật đã được xác định (1,5 - 2,0m) rồi tiến hành thả cá giống. Chú ý nước lấy vào ao phải 
được lọc qua lưới mịn để phòng người cá tạp, cá dữ xâm nhập vào. 
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3. Cá giống và kỹ thuật thả giống 

3.1- Nguyên tắc chọn đối tượng nuôi 

Nguyên tắc chọn đối tượng nuôi ghép là không có mâu thuẫn đối kháng về tập tính 
dinh dưỡng và tập tính sống. 

Qua một quá trình nuôi cá lâu dài và trên cơ sở các nghiên cứu khoa học các nhà 
khoa học đã xác định cá trắm cỏ, cá mè trắng, mè hoa, rô phi, cá trôi, cá chép,... là những 
đối tượng nuôi chính trong ao nuôi nước tĩnh. Theo nguyên tắc đã nêu, những đối tượng 
trên được lựa chọn vì những lý do sau: 

a/ Cá trắm cỏ 

Cá trắm cỏ ăn thực vật thủy sinh và các loài thực vật trên cạn khác. Trắm cỏ là một 
loài cá có cường độ bắt mồi rất mạnh. Một con cá trắm cỏ có trọng lượng 1kg trong một 
ngày có thể ăn hết 1 kg cỏ. Do ăn một lượng thức ăn lớn như vậy nên hàng ngày chúng thải 
ra ngoài một lượng phân lớn và chính lượng phân đó lại có tác dụng kích thích cho thực 
vật phù du phát triển mạnh. Ngoài ra một phần phân thải ra của cá trắm cỏ dưới dạng các tế 
bào sẽ được cá mè trắng sử dụng làm thức ăn cho mình.  

Về tập tính sống, cá trắm cỏ phân bố ở tầng giữa nên không cạnh tranh với các loài 
khác trong ao. 

b/ Cá mè trắng 

Cá mè trắng ăn thực vật phù du là chính. Việc nuôi cá mè trắng rất đơn giản, nếu bón 
phân phù hợp và đúng lúc thì cá mè trắng phát triển rất mạnh và cho năng suất cao. Cá mè 
trắng cũng là loài cá có tốc độ phát triển khá nhanh, dưới điều kiện nuôi dưỡng bình 
thường nó có thể đạt trọng lượng 1 kg ở năm nuôi thứ nhất; 2-3 kg ở năm nuôi thứ hai; và 
4-5 kg ở năm thứ ba. Về tập tính sống, cá mè trắng phân bố ở tầng nước trên trên cùng của 
ao. 

 

c/- Cá mè hoa 

Cá mè hoa sử dụng nguồn thức ăn chính là động vật phù du. Cá có tốc độ phát triển 
rất nhanh. Trong năm nuôi đầu tiên có thể đạt khối lượng 1-2 kg/con; năm thứ hai  3-4 
kg/con; năm thứ ba 8-11 kg/con. Cá mè hoa là đối tượng nuôi được ưa thích của các người 
dân vùng phía bắc Việt Nam và phía nam Trung Quốc bởi vì việc thu hoạch của các loài cá 
này rất dễ dàng và cá ít bị bệnh. Việc thu hoạch có thể thực hiện 4-5 lần/năm. Về tập tính 
sống cá mè hoa cũng sống ở tầng nước mặt nhưng sâu hơn một chút so với cá mè trắng. 
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d/- Cá trôi và cá rô phi 

Cá trôi ăn chủ yếu là những loài tảo bám.Trong quá trình nuôi dưỡng ở ao nó cũng 
sử dụng các chất thải của các loài động vật khác và mùn bã hữu cơ như là một nguồn thức 
ăn, vì thế giá thành sản xuất cá trôi thường rất thấp. Mặc dù có kích cỡ nhỏ và tốc độ phát 
triển khá chậm nhưng nó lại sống ở tầng giữa xuống đến đáy và có thể nuôi với mật độ cao 
do đó sản lượng của nó trong ao thường rất lớn. 

e/- Cá chép 

Thức ăn chủ yếu của cá chép là các loài động vật đáy, vì vậy cá thường sống chui rúc 
ở tầng nước dưới cùng. Cá có tập tính đào bới nền đáy để tìm kiếm thức ăn nên có tác dụng 
làm cho hàm luợng muối dinh dưỡng trong nền đáy có thể hòa tan ra môi trường nước, 
giúp cho thực vật thủy sinh có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu thả quá nhiều cá chép sẽ 
làm cho nước trong ao bị đục, hạn chế độ chiếu sáng của mặt trời vào trong nước, do đó 
quá trình quang hợp của thực vật bị ức chế. 

 

3.2. Thời vụ thả giống 

Cá giống được thả vào 2 vụ chính: vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 3, vụ Thu từ tháng 
8 đến tháng 9 (các tỉnh phía Bắc không thả cá rô phi vào vụ Thu). Cá giống phải khỏe 
mạnh, đồng đều về kích cỡ, không bị bệnh tật. Cần tranh thủ thả giống càng sớm càng tốt. 

 

3.3. Mật độ, tỷ lệ thả và cho ăn 

Tùy theo đối tượng nuôi chính, nuôi phụ mà mật độ và tỷ lệ nuôi giữa các loài có 
khác nhau. 

a/- Đối với ao nuôi cá mè trắng là chính 

Bảng 5.1. Số lượng và tỷ lệ các loài cá thả trong ao nuôi cá mè trắng là chính 

Số lượng (con/ha) Loài cá Tỷ lệ 

% Năng suất 6 
tấn/ha 

Năng suất 3 
tấn/ha 

Cá mè trắng 40 5600 2400 

Cá mè hoa 3 420 180 

Trắm cỏ 2 280 120 

Chép 5 700 300 

Trôi 9 1260 540 
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Rôhu 23 3220 1380 

Mrigan 18 2520 1080 

 

Để đạt năng suất 6 tấn/ha/năm phải thả với mật độ 13.000 - 14.000 con/ha (1,3 - 
1,4com/m2). Nếu năng suất cần đạt là 3 tấn/ha thì phải thả với mật độ 6.000 - 6.500 con/ha. 
Tỷ lệ thả ghép giữa các loài như bảng 5.1. 

* Cho ăn: Lượng phân bón hàng tuần cho 1 ha ao năng suất 6 tấn/ha có thể áp dụng 1 
trong 2 công thức sau: 

•  Công thức 1 (áp dụng cho cơ sở có nguồn phân chuồng phong phú): Liều lượng 
bón phân chuồng từ 10 - 12 kg/100m2 trong 1 tuần. Phân xanh từ 5 -6 kg/100m2. trong 10 
ngày. 

Bảng 5.2. Lượng phân bón cho 1 ha ao qua các tháng 

Tháng Phân chuồng (kg/ha) Phân xanh ( kg/ha) 

3-5 1.200 500 

6-8 1.200 600 

9-11 1.500 600 

12-2 1.100 500 

Lượng phân bón cho 1 ao nuôi đạt 3 tấn/ha giảm 35% so với lượng phân bón cho ao 
nuôi 6 tấn/ha. 

* Công thức 2 (áp dụng đối với cơ sở thiếu nguồn phân hữu cơ): Liều lượng bón 
được xác định ở bảng 4.3.  

Bảng 5.3. Lượng phân hữu cơ và vô cơ bón cho 1 ha ao 

Tháng Phân 
chuồng 

Phân xanh Phân vô cơ (kg/ha) 

 (x 100 
kg/ha) 

(x 100 
kg/ha) 

Đạm Lân 

3-5 6 7 11 12 

6-8 7 7 28 18 

9-11 8 8 23 16 

12-2 6 4 21 20 

Hệ số tiêu tốn thức ăn tính cho 1 kg cá mè trắng cần 10 - 12kg phân chuồng, 5 - 6kg 
phân xanh, và 0,35 - 0,40 kg phân vô cơ. 
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b- Đối với ao nuôi cá trắm cỏ là chính 

Bảng 5.4. Số lượng và tỷ lệ các loài cá thả trong ao nuôi cá trắm cỏ là chính 

Số lượng (con/ha) Loài cá Tỷ lệ (%) 

Năng suất (6 
tấn/ha) 

Năng suất (3 
tấn/ha) 

Trắm cỏ 50 4.000 1.800 

Mè trắng 20 1.600 720 

Mè hoa 2 160 70 

Trôi việt 18 1.410 650 

Chép 4 320 150 

Rô phi 6 540 220 

Để đạt được năng suất 6 tấn/ha phải thả với mật độ 8.000 con/ha. Nếu đạt 3 tấn/ha thì 
thả với mật độ 3.500 - 4.000 con/ha. Tỷ lệ thả ghép giữa các loài được trình bày trong bảng 
5.4. 

Ao nuôi cá trắm cỏ là chính, ngoài lượng phân bón lót hàng ngày phải cho cá ăn thức 
ăn xanh bao gồm (rong, cỏ,bèo, lá không đắng...). Khối lượng thức ăn trung bình hàng 
ngày 30 –35 % tổng khối lượng cá có trong ao. Từ tháng 12 đến tháng 2 lượng thức ăn 
xanh giảm đi chỉ còn bằng 15% trong lượng thân. Từ tháng 3 đến tháng 11 bằng 25 - 30% 
trọng lượng thân. Thức ăn xanh phải đưa vào khung đặt ở góc ao, định kỳ vệ sinh thức ăn 
trong khung (tránh làm cho thức ăn thừa bị thối rữa trong khung). 

- Hệ số tiêu tốn cho 1 kg cá trắm cỏ thịt cần từ 40 – 45 kg thức ăn xanh hoặc 25 -30 
kg thức ăn xanh cộng với 0,8 kg thức ăn tinh. 

 

4. Các loại thức ăn sử dụng trong nuôi cá ao nước tĩnh 

4.1- Thức ăn tự nhiên 

* Thức ăn thực vật 

Được đề cập đến như là tất cả các loại thực vật xanh (nhưng không chứa các chất độc 
đối với cá). Chúng bao gồm rất nhiều loại khác nhau của thực vật nước và thực vật trên cạn 
(cái mà có thể được sử dụng bởi cá). Một số loài thực vật được cá sử dụng chính trong ao 
như: cỏ trên cạn (cỏ voi; lá sắn; chuối;....), cỏ nước (rong mái chèo; rong đuôi chồn; đuôi 
chó; bèo lục bình; bèo nhật bản, bèo hoa dâu, bèo tấm,...), và các loài thực vật bậc thấp 
sống trôi nổi trong nước còn gọi là thực vật phù du (tảo lục, tảo lam, tảo khuê,....). 

Ngoài các loại thức ăn xanh đã nêu, ở TQ người ta còn dùng cả rơm để làm thức ăn 
cho cá. Rơm được dùng làm thức ăn nuôi cá được ủ ngay trong góc ao, cứ 1 lớp rơm  
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lớp vôi  lớp rơm  vôi  .... ... Độ sâu của lớp rơm bằng độ cao của cột nước trong 
ao. Đối tượng cá nuôi gồm chép, mè, trắm (trong đó cá trắm là chủ yếu). Vôi có tác dụng 
phân hủy lớp màng cứng của rơm. Việc ủ rơm từ 10 -15 ngày thì thả cá vào nuôi. Sau đó 
cá tự động rúc vào các chỗ ủ rơm để lấy thức ăn (hình thức nuôi này tương tự như việc 
nuôi cá ngoài tự nhiên ở vùng đồng bằng Nam bộ).  

Ngoài ra người ta còn trồng thêm cỏ xung quanh ao để nuôi cá trắm cỏ. Hiện nay cỏ 
voi đang được người dân trồng nhiều để chăn nuôi bò và nuôi cá trắm cỏ. 

* Thức ăn động vật 

Động vật phù du và ấu trùng muỗi đóng vai trò rất quan trọng trong thành phần chuỗi 
thức ăn tự nhiên trong ao, nhưng sự xuất hiện của chúng có liên quan mật thiết với tỷ lệ và 
mật độ loài cá thả nuôi. Các loài thức ăn có nguồn gốc động vật gồm các loại: động vật đáy 
(giun, động vật hai mảnh vỏ, ấu trùng côn trùng,...), động vật phù du Copepoda (chân 
chèo), Rotiera (luân trùng), bơi nghiêng (Amphipoda), Cladocera (râu ngành), ấu trùng côn 
trùng,... 

 

4.2. Thức ăn bổ sung 

a/- Phụ phẩm nông - công nghiệp chế biến 

Thuật ngữ thức ăn tinh được chỉ ra bao gồm các loại như khô dầu lạc, cám gạo, bắp, 
bột mì, nhộng tằm, hèm, men rượu bia,.... Trong số các loại thức ăn đó nhộng tằm tươi có 
chứa thành phần dinh dưỡng rất phù hợp cho như cầu phát triển của cá (17,1% protein; 
9,2% lipid,...) 

 

b/- Thức ăn tổng hợp 

Gần đây người ta đã bắt đầu sử dụng và nghiên cứu nhiều loại thức ăn viên tổng hợp 
cho nuôi cá. Thức ăn viên tổng hợp có chất lượng cao và là nguồn cung cấp dinh dưỡng ổn 
định cho cá. Một số công thức thức ăn chung ta có thể tham khảo: 

+ Công thức chế biến thức ăn của viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I cho cá rô phi 
thịt gồm: - Bột cá: 10%; Đỗ tương: 12%; Khô dầu lạc: 15%; Cám gạo: 40%; Bắp: 17%; 
Sắn: 5%; và vitamin: 1%. 

+ Công thức thức ăn cho cá chép (Viện NCNTTS I) gồm: Bột cá 40%; Đỗ tương: 
15%; Bắp: 25%; Cám gạo: 19%; và Vitamin: 1%. 

+ Công thức của Philippin gồm các thành phần: Cám gạo: 74,59%; Bánh dầu dừa: 
18,65%; Bột máu: 4,66%; Bột mì: 2,1%. 

+ Công thức T.Quốc:Bột cá 15%; cám lúa mạch 8,5%; khô đậu nành 35%; bột ngũ 
cốc 5%; cám mì 30%; bột lá cây hướng dương 5%; các loại khác (khoáng, premix) 1,5%. 
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4.3. Phân bón 

Phân vô cơ 

- Phân vô cơ là một loại của phân bón có khả năng tác động nhanh, do chứa các muối 
dinh dưỡng đơn. Chúng bao gồm: Phân đạm và phân lân. 

- Đặc điểm của phân vô cơ: Số lượng ít nhưng giá trị dinh dưỡng cao; Vận chuyển dễ 
dàng; ít làm biến đổi nhiệt độ và các yếu tố môi trường khác 

Chú ý:  

• Việc bón phân vô cơ sẽ làm tăng rất nhanh số lượng của sinh vật phù du làm thức 
ăn cho cá. Vì vậy, khi bón phân vô cơ chỉ thực hiện khi nước trong, nghèo dinh dưỡng. 

• Phân vô cơ dễ bị hấp thụ bởi các keo đất, sinh vật khó có khả năng hấp thụ. Vì vậy 
khi bón phân cần phải hòa loãng trước khi bón. 

 

Phân hữu cơ 

Bao gồm các vật chất hữu cơ khác nhau, như: phân xanh; phân thải của các loại vật 
nuôi và chất thải sinh hoạt,.... Qua một quá trình phân giải chúng sẽ gải phóng ra các muối 
dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật làm thức ăn cho cá hấp thụ,... và chúng có tác dụng 
lâu bền trong ao nuôi. 

Cách tốt nhất là trộn phân chuồng với phân xanh và ủ cho đến khi hoai mục rồi mới 
đưa vào ao. Phương pháp ủ như sau: Phân xanh  phân chuồng  vôi + tro bếp  phân 
xanh  phân chuồng  vôi + tro bếp   ........  ngoài cùng trát một lớp bùn. 

 

5. Quản lý và chăm sóc 

5.1. Quản lý chất lượng môi trường trong ao nuôi 

Những vấn đề chung: 

Một số vấn đề chung trong quản lý chất lượng môi trường trong ao nuôi cần phải đạt, 
đó là: 

•  Độ béo của nước phải tốt (hàm lượng vật chất tiêu hao oxy từ 15-25mg/l). Nước 
sạch và không bị ô nhiễm. 

•  Nguồn cung cấp thức ăn phải tương đối đồng đều giữa các phần trong ao. 

•  Nước có độ trong vừa phải (30-35cm). Để đạt được điều trên thì thức ăn, phân bón 
phải có chất lượng tốt.  
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5.2.Các biện pháp kỹ thuật cơ bản 

a- Cho ăn và bón phân 

Nguyên tắc của việc bổ sung thức ăn và bón phân mà người nuôi cá cần phải luôn 
quan tâm và thực hiện cho đúng là cho cá ăn nhiều lần, mỗi lần một lượng nhỏ.  

* Một số nội dung cần chú ý khi cho cá ăn: 

• Tăng lượng thức ăn lên khi ta thấy mà chúng ta đưa vào được cá ăn hết nhanh, hoặc 
phải giảm đi khi thấy lượng thức ăn còn dư thừa của ngày hôm trước. 

• Cho cá ăn nhiều vào ngày thời tiết đẹp, và cho ăn ít vào ngày thời tiết xấu, hoặc 
trước khi mưa. Vào ngày nắng nóng, nhiệt độ cao thì cho ăn nhiều vào buổi sáng và chiều 
mát. Trái lại những ngày lạnh nhiệt độ môi trường xuống thấp thì cho cá ăn nhiều lần vào 
buổi trưa. 

• Cho ăn nhiều khi cá khỏe mạnh, hoạt động tốt và cho cá ăn ít khi dịch bệnh xuất 
hiện. 

• Cho ăn nhiều ở ao nghèo dinh dưỡng, không được bón phân. Cho ăn ít ở ao giàu 
dinh dưỡng và được bón phân. 

* Những điều cần lưu ý khi bón phân: 

- Đối với phân hữu cơ:  

• Bón đúng số lượng và đúng yêu cầu kỹ thuật (tức việc bón phân phải được rải đều 
trong ao vào lúc nhiệt độ thấp trong ngày và khi cá không bị nổi đầu) 

• Không được bón một lần với liều lượng lớn mà phải bón làm nhiều lần mỗi lần với 
một lượng nhỏ. 

• Phân nên được ủ kỹ để giảm khả năng nhiễm bệnh và tăng hiệu quả sử dụng phân. 

- Đối với phân vô cơ: 

• Hòa tan vào nước trước khi tưới đều ra ao 

• Chỉ được bón vào buổi sáng từ 9-10h khi mặt trời đã mọc. 

• Phải căn cứ vào màu nước ao để việc bón phân có hiệu quả 

 

b/- Ngăn ngừa độc tố 

*  Phòng ngừa thuốc bảo vệ thực vật: 

 - Dụng cụ phun thuốc sâu không được rửa trong ao nuôi cá. 

- Khi việc phun thuốc sâu được thực hiện ở đồng ruộng thì nguồn nước có thuốc sâu 
không được dẫn vào ao nuôi cá. 

* Phòng ngừa chất thải độc hại từ nhà máy công nghiệp 
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 Các chất thải độc hại của các nhà máy công nghiệp không được sử dụng đưa vào ao 
nuôi cá. Đặc biệt lưu ý là nước thải của nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy sắt và 
nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. 

 

5.3.Quản lý chất lượng nước trong một số trường hợp cụ thể 

a/- Phòng ngừa sự biến đổi chất lượng nước do bọ nước phát triển quá mạnh. 

* Hiện tượng: 

Sự biến đổi chất lượng nước thường được thực hiện ở những ao đáy cát vào những 
ngày u ám, có mưa nhỏ vào cuối Xuân hoặc đầu mùa Hè. Điều này được nhận biết nước 
trong ao rất trong sạch và có thể nhìn thấy tận đáy ao. Cá bơi lội lờ đờ trên mặt nước của 
ao xuốt cả ngày, và những con bọ nước được tìm thấy nhiều ở những mép bờ ao. 

* Nguyên nhân: 

Nguyên nhân của hiện tượng này là do thành phần cá mè hoa thả trong ao nuôi quá 
ít, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không hạn chế được sự phát triển quá mức của các 
loài bọ nước. Do đó, bọ nước đã ăn hết thực vật phù du, sự cân bằng giữa các nhóm sinh 
vật và các điều kiện môi trường lý hóa bị phá vỡ. Bởi vì hàm lượng Oxy hòa tan trong môi 
trường nước được cung cấp chủ yếu bởi quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh. 

* Phương pháp hạn chế:  

- Vào mùa Đông nên lấy bớt lớp bùn thải trong đáy ao ra khỏi ao làm cho môi trường 
nước luôn trong sạch. 

- Cá mè hoa nên được thả vào nuôi với giống cỡ lớn và mật độ thích hợp, hoặc thả từ 
1500 - 2000 cá rô phi đực cho 1 ha ao nuôi ghép để hạn chế sự phát triển của bọ nước. 

* Phương pháp xử lý: 

- Tăng lượng Oxy hòa tan bằng cách liên tục đảo trộn và bổ sung thêm nước. 

- Diệt các loại bọ nước bằng cách rải 1,5kg hóa chất dipterex cho 1 ha. Việc rải nên 
thực hiện ở vùng nước ven bờ ao. 

- Thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thực vật phù du bằng cách bổ sung một 
lượng phân bón thích hợp (chủ yếu là phân vô cơ) 

b- Ngăn cản hiện  tượng nở hoa của nước 

* Hiện tượng: 

Khi trên bề mặt của ao xuất hiện một lớp váng màu xanh lục hoặc xanh nâu, đôi khi 
là màu nâu (tùy thuộc vào loài tảo nào chiếm ưu thế). Và từ nguồn nước này có mùi hôi 
khó chịu bốc ra. 
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* Nguyên nhân: 

Nguyên nhân chính gây tình trạng nước nở hoa là do chúng ta thả quá ít cá mè trắng, 
mè hoa vào ao, và điều đó đã làm cho không thể quản lí được sự phát triển quá mức của 
của các loài tảo có hại,... sau khi những loại tảo này chết sẽ tạo ra chất độc cho cá. 

* Phương pháp phòng ngừa:  

- Thả cá mè trắng, mè hoa có kích kỡ lớn với mật độ thích hợp. 

- Diệt tảo để hạn sự phát triển quá mạnh của chúng bằng cách sử dụng CuSO4 với 
liều lượng 1,5 - 3,0kg/ha. Nên rải ở vùng cuối gió (nơi tập trung nhiều tảo bị chết và thối). 

 

c/- Hiện tượng nước bị acid hóa: 

Độ pH của ao thấp thường xuất hiện ở những ao đã sử dụng lâu ngày không cải tạo 
hoặc những ao đó mới được xây dựng mà nền đáy có hàm lượng sắt cao. ở những ao này 
nước thường rất trong và có thể nhìn thấy rõ một lớp cặn màu nâu phủ toàn bộ đáy ao. Một 
lượng lớn sinh vật đã bị chết lắng đọng và cá nuôi ở ao này thường phát triển rất khó khăn. 
Vì vậy việc bổ sung vôi vào ao là điều cần thiết. Khi pH chất đáy đạt giá trị từ 3-4 thì cần 
thiết phải bón vôi CaO với liều lượng 1.050 - 1.500kg/ha sẽ là điều cần thiết để tăng pH 
lên mức cần thiết. 

 

d/- Sự thay đổi đột ngột của môi trường do yếu tố thời tiết (mưa rào) 

* Điều kiện và hiện tượng: 

Vào mùa Hè và mùa Thu khi mặt trời chiếu sáng quá mạnh, thời tiết ngột ngạt và có 
những trận mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ nước tầng mặt có thể bị giảm đột ngột và tầng 
nước này sẽ bị chìm xuống do có tỷ trọng lớn hơn, đồng thời đẩy lớp nước tầng đáy trồi 
ngược lên trên. Chính sự đối lưu của lớp nước tầng mặt và tầng đáy đã làm khuấy đục lớp 
bùn đáy, lớp bùn này đã sử dụng một lượng Oxy hòa tan và gây tình trạng nổi đầu và làm 
chết cá do ngạt thở đột ngột. 

* Phương pháp loại trừ: 

•  Loại bỏ hết ra ngoài lượng bùn dư thừa. 

•  Cho thức ăn và phân bón vừa đủ (không dư thừa). 

•  Cung cấp nước mới ngay lập tức khi tình trạng nổi đầu xuất hiện. 

•  Rải phèn chua với lượng 25-45kg/ha để kết tủa bùn đáy. 
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5.4. Quản lý hoạt động của cá 

- Công việc thường xuyên là phải kiểm tra bờ đê, ao, cống không để cá thoát ra 
ngoài. Trong trường hợp nổi đầu nghiêm trọng thì việc tăng cường thêm nước mới là việc 
làm cần thiết. 

Bảng 5.5. Một số biểu hiện nổi đầu để đánh giá mức độ thiếu hụt oxygen 

Thời điểm Vị trí Hoạt động của cá Mức độ 

Bình minh Giữa và xung 
quanh bờ ao 

Cá tạp, cá vền bơi trên mặt và nổi xung quanh 
ao 

Nhẹ 

Trước và sau 
bình minh 

Giữa ao Cá mè trắng, mè hoa, vền nổi trên mặt ao khi 
khi động thì lặn xuống 

Bình thường 

2-3 giờ sang Giữa ao Cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen,vền 
nổi trên mặt ao và khi động thì lặn xuống 

Khá nghiêm 
trọng 

Giữa đêm Khắp toàn ao Tất cả các loài cá trong ao đều nổi lến mặt ao, 
khi động thì không chạy trốn 

Rất nghiêm 
trọng 

Giữa đêm và 
trước nửa đêm 

Xung quanh 
bờ ao 

Tất cả các loài cá bơi lờ đờ trên mặt nước, tần 
số hô hấp cao, thân cá trắm cỏ biển đổi sang 
màu hơi vàng, và thân cá trắm đen chuyển 
sang màu trắng nhạt 

Cực kỳ 
nghiêm trọng 

- Hàng ngày kiểm tra tình trạng hoạt động của cá có bình thường hay không. Khả 
năng bắt mồi mạnh hay yếu. Cá có dấu hiệu bị chết hay không? Nếu thấy hiện tượng cá 
chết thì phải nhanh chóng xác định nguyên nhân. Nếu bị chết do bị bệnh thì phải xác định 
loại bệnh gì để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Công việc quan trọng nhất là vào mỗi buổi sáng sớm vào lúc 4-5 giờ phải quan sát 
tình trạng nổi đầu của cá. Nếu cá vẫn tiếp tục nổi đầu sau 3-4 tiếng đồng hồ sau khi mặt 
trời mọc có nghĩa là nước trong ao bị thiếu Oxy hòa tan. Vì vậy, việc cho ăn và bón phân 
cần dừng lại hoặc giảm bớt số lượng. 

 

5.5. Các biện pháp làm tăng năng suất cá nuôi và thu hoạch 

 

Thả giống cùng một lần với mật độ dày: Phương thức nuôi này là thả cá giống trong cùng 
một lần với mật độ cao và khi cá đã phát triển đến một mật độ nhất định thì những con lớn 
sẽ được thu hoạch và đưa đi tiêu thu (bán cá thịt hoặc bán cá giống cỡ lớn). Lượng cá còn 
lại sẽ tiếp tục được nuôi đến kích cỡ thương phẩm. Bằng cách đó mật độ cá nuôi trong ao 
không vượt quá mức yêu cầu và có thể duy trì trong suốt toàn bộ quá trình nuôi. Như vậy 
diện tích mặt nước sẽ được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. 
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Thu tỉa - thả bù: Thu tỉa và thả bù là biện pháp có hiệu quả nhằm làm tăng sản lượng cá 
ao. Tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể của ao nuôi, khả năng cung cấp thức ăn và nhu cầu 
thị trường mà hiện nay phương pháp “thu tỉa - thả bù” đã có một số thay đổi trong từng 
vùng.  

 

Nuôi luân chuyền các nhóm cá: Trong nuôi luân chuyền nhiều nhóm cá, cá ở các giai 
đoạn phát triển khác nhau thì được thả vào trong những ao khác nhau (thông thường là 5 
nhóm) tuỳ theo tốc độ phát triển của cá mà chuyển dần qua những nhóm tiếp theo để nuôi 
tiếp. Hình thức nuôi này không những áp dụng trong nuôi cá thịt mà còn rất thích hợp 
trong việc ương nuôi cá giống có kích thước lớn và đồng đều về kích cỡ. 

Trong hình thức nuôi luân chuyền nhiều nhóm cá, ao nuôi cá giống chiếm khoảng 
35%  tổng diện tích, và ao nuôi cá thịt chiếm khoảng 65% diện tích. Cá giống được nuôi 
trong mô hình này thường có kích cỡ lớn, ví dụ cá mè hoa cá giống đạt trọng lượng 0,5-
0,6kg/con; cá trôi giống đạt 0,055-0,063 kg/con; cá trắm là 0,25-0,5kg/con; và cá mè trắng 
là 0,2-0,25kg/con. 

 

II.KỸ THUẬT NUÔI CÁ LỒNG - BÈ TRONG CÁC THỦY VỰC NƯỚC CHẢY 

1. Những thuận lợi và khó khăn trong nuôi cá lồng bè 

2.1.Thuận lợi 

- Sử dụng hợp lý nguồn nước sông, hồ góp phần nâng cao năng suất của thủy vực. 

- Đối tượng nuôi cá lồng khá phong phú và có thể chủ động về con giống. 

- Vật liệu làm lồng dễ kiếm, rẻ tiền, do đó vốn đầu tư ít. 

- Thu hoạch hoàn toàn chủ động, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

- Tận dụng được nguồn lao động dư thừa của mọi lứa tuổi. 

- Cá tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. 

- Hiệu quả sản xuất cao. 

 

1.2. Khó khăn 

- Nuôi cá lồng là nuôi trong hệ sinh thái hở, trong đó tác động qua lại giữa lồng nuôi 
cá và môi trường xung quanh hầu như không bị một hạn chế nào. 

- Khả năng lây lan dịch bệnh rất lớn. 

- Nằm trong mặt nước công cộng dùng vào nhiều mục đích khác nhau nên dễ dàng 
dẫn đến tranh chấp về quyền lợi. 

- Làm giảm diện tích cho các hoạt động giải trí và giao thông đường thủy. 
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- Gây trở gại cho việc tiêu thoát nước, làm tăng tốc độ lắng cạn phù sa và sự giao lưu 
giữa các dòng nước. 

 

2. Kỹ thuật nuôi cá lồng  

2.1. Chọn ví trí đặt lồng 

  Vị trí đặt lồng nuôi cá cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Lồng nuôi cá nên đặt ở những nơi có dòng chảy từ 0,2 - 0,5m/s (tốt nhất là 0,3m/s). 
Nếu chúng ta đặt lồng ở những nơi có dòng chảy mạnh thì lồng sẽ mau hỏng, cá bị mệt, 
lười ăn, chậm lớn. Lồng đặt ở nơi có dòng chảy yếu hoặc không có dòng chảy sẽ không đủ 
khí cho cá thở. 

- Nhiệt độ nơi đặt lồng biến động trong khoảng từ 18 - 300C, độ trong của nướctừ 1 - 
3m (vào mùa khô); pH từ 6,8 - 8,0. 

- Lồng nuôi phải được đặt ở nơi có độ sâu từ 2,5 - 3,0m là thích hợp nhất, và cách 
đáy nền đáy sông ít nhất 0,5m. 

- Lồng, bè nên đặt ở gần nơi cung cấp thực phẩm cho cá, có vị trí thuận tiện. 

 

2.2. Thiết kế lồng nuôi cá 

* Vật tư đóng lồng, bè:  

Thành phần chính là gỗ tốt, chịu được nước (như gỗ sao, gỗ vện, gỗ căm se, bằng 
lăng,...). Các loại vật liệu khác là lưới kẽm loại tốt, không bị rỉ sét, mắt lưới 1,5-2,0cm. 
Đinh để đóng bè là loại đinh mạ chì, không bị sét rỉ, dài 7-10cm. Bù lon để xiết chặt sườn 
bè cỡ 18, 20, 22 cm. Phao để nâng nổi bè bằng thùng phi nhựa, hoặc bó tre. Hệ thống neo 
và dây neo thật chắc bằng nilon hoặc bằng thép. 

* Kết cấu bè, lồng:  

Lồng, bè đóng theo dang khối hộp chữ nhật, trên đó có thể dựng nhà (bè lớn) để ở và 
chế biến thức ăn, nhà kho, chuồng chăn nuôi. Các bộ phận chính gồm có: 

• Khung bè: gồm trụ đứng, đà dọc, đà ngang, và đà chéo. 

• Mặt bè: dùng nẹp gỗ đóng kín có chừa 2 3 cửa cho cá ăn và thu hoạch cá, có nắp 
đậy nâng hạ được. Kích cỡ cửa 1 m * 1,5 m. 

• Hông bè: ghép bằng ván gỗ ở phía trong trụ đứng, khe hở giữa các ván là 1,5 cm. 

• Đầu bè: đóng bằng thanh nẹp gỗ hoặc lưới kẽm mắt nhỏ (1,5 * 1,5cm hoặc 2,0 * 
2,0 cm.), nẹp gỗ được đóng bên trong trụ đứng. 

• Đáy bè: đóng ván khép kín để tránh thất thoát thức ăn và cho các loài cá ghép ăn 
đáy tận dụng hết thức ăn thừa. 
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• Phao nổi: Làm bằng thùng phuy 200 lít, thùng nhựa hoặc bè tre,... được sắp dọc hai 
bên hông bè. 

• Neo bè: gồm mỏ neo, dây neo nilon, đường kính 20 - 30 mm.  

* Kích thước bè: kích thước bè truyền thống và phổ biến như sau 

Bảng 5.6. Kích thước lồng bè và mật độ thả cho từng loại cá 

Loại lồng, bè Kích thước  

(dài x rộng x cao) m 

Lượng cá thả (con) Loài cá thả 

15 * 5 * 2,5 30.000 

12 * 4 * 2 20.000 

10 * 4 * 2 15.000 

 

Bè truyền thống 

8 * 3,5 * 2 12.000 

Tra, cá hú, lóc 
bông, ba sa, cá he, 

cá chày 

12 * 5 * 3 50.000 Bè hiện nay 

20 * 10 * 4,5 100.000 

Ba sa, tra, hú 

3 * 2 * 1,5 1.500 

4 * 3 * 1,75 3.000 

 

Lồng 

6 * 4 * 2 4.000 

Bống tượng, chình, 
trắm cỏ, rô phi 

 

2.3. Giống và các vấn đề về cá giống 

* Loài và cỡ cá thả: nguyên tắc chung khi chọn đối tượng cho nuôi cá lồng bè là 
chọn những loài cá ăn trực tiếp. Các loài cá sau đây hiện đang được nuôi rộng rãi ở nước 
ta, đó là: cá lóc bông, cá tra, ba sa, bống tượng, cá chình, trắm cỏ, rô phi, cá chày, cá bống, 
cá mè vinh,.... 

* Cỡ cá cá thả 

- Cá tra, ba sa:  100 - 150 g/con  - Bống tượng, lóc bông: 80 - 100 g/con 

- Trắm cỏ: 50 - 100 g/con. - Chình: 200 - 300 g/con 

- Các cá khác cỡ chiều dài thân từ 8 - 10cm 

* Mật độ thả cá: 

- Cá tra, ba sa, cá hú:90 - 300 con/m3 - Cá he, mè vinh: 80 - 400 con/m3 

- Cá trắm cỏ: 20 - 30 con/m3 - Bống tượng, cá chình: 40 - 50 con/m3 

* Tỷ lệ thả ghép: không nên vượt quá 5%. Có thể ghép cá trắm cỏ với cá rô phi. Rô 
phi với cá chép,... 
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* Mùa vụ thả cá:   

Hiện nay do con giống của nhiều đối tượng nuôi đã cho đẻ nhân tạo chủ động và 
mùa vụ sinh sản sớm nên có cá giống sớm hơn. Do đó, mùa vụ nuôi có thể xe dịch chủ 
động theo ý muốn của người sản xuất. Tuy nhiên tốt nhất nên thả cá giống lớn sau mùa 
mưa lũ để tiện cho việc quản lý.  

 

2.4. Quản lý cho ăn và chăm sóc 

Thức ăn và biện pháp cho cá ăn:  

Thức ăn trực tiếp gồm nhiều loại và tùy theo đối tượng nuôi. ở các tỉnh miền Bắc và 
miền Trung chủ yêu nuôi cá trắm cỏ nên thức ăn cho đối tượng này là các loài cỏ trên cạn 
và rong thủy sinh. Lượng thức ăn cho cá trắm cỏ hàng ngày bằng 30 - 40% trọng lượng cơ 
thể cá. 

Ở các tỉnh miền Nam chủ yếu nuôi các loài như cá tra, ba sa, bống tượng, chình,... 
thức ăn bao gồm các loại bột cám, bột cá, cá vụn, phụ phẩm nhà máy chế biến thực 
phẩm,... Đối với những loại này trước khi cho cá ăn thức ăn cần phải được chế biến và 
phối trộn. Thành phần và tỷ lệ phối trộn gồm: cám (60 - 70%), còn lại là cá tươi (20%) và  
rau xanh (10 - 20%). Rau được xay nhuyễn trộn với  cám và cá rồi nấu chín, vo viên cho cá 
ăn. Để tránh thức ăn tan nhanh trong nước cần phải trộn kỹ và có chất kết dính (bột lá gòn) 
để thức ăn kết dính tốt với nhau. Thức ăn nấu xong để nguội và cho ăn ngay, không để lâu 
làm hư, thiu thức ăn. Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần vào lúc nước đứng để thức ăn không bị trôi 
ra ngoài. Lượng thức ăn cung cấp bằng 5 - 10% trọng lượng thân cá. 

Cần theo dõi tình hình ăn và tốc độ tăng trưởng của cá để kịp thời tính toán và điều 
chỉnh hợp lý. 

 

Chăm sóc:   

- Thường xuyên kiểm tra bè (phần ngập nước), xem xét lưới kẽm, rác rưởi bám vào 
bè, và kiểm tra dây neo. Vào mùa nước lũ nếu bè bị trĩu xuống do phù sa lắng đọng trong 
bè thì kịp thời dùng máy bơm thổi từ dưới đáy lên. 

- Mùa nắng, nước chảy yếu, vào những lúc nước ròng phải theo dõi tình hình cá, kịp 
thời trợ lực dòng chảy qua bè bằng máy bơm hoặc quạt nước để tránh cho cá không bị ngột 
do thiếu oxy hòa tan. 

 

 

 

2.5.Thu hoạch 
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Trước khi thu hoạch 3 ngày giảm lượng thức ăn và sau đó ngừng hẳn để tránh cho cá 
bị yếu và chết khi cán vận chuyển. Nên chọn thời điểm trời mát để bắt cá. Có thể thu tỉa 
hoặc thu một lần tùy theo độ lớn của cá và yêu cầu tiêu dùng, thị trường, giá cả. Cỡ cá thu 
hoạch như sau: 

- Cá he:  5 - 6 con/kg  - Lóc bông:  1 - 1,2 kg/con 

- Chày:  0,5 1,0 kg/con - Trắm cỏ:  1,5 - 2,0 kg/con 

- Tra, hú, ba sa: 1,5 - 3,0 kg/con. - Chép:  0,7 - 1,0 kg/con. 

 

III. KỸ THUẬT NUÔI CÁ KẾT HỢP TRONG RUỘNG LÚA 
 

1. Khả năng và triển vọng nghề nuôi cá kết hợp trong ruộng lúa ở nước ta 

Ruộng cấy lúa nước là loại hình mặt nước có một số điều kiện thích hợp cho sự phát 
triển của các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho cá. Trong ruộng nước thường có một loài 
cá sinh sống và phát triển được. Do đó, ngoài thu hoạch lúa người ta còn thu hoạch thêm 
được từ vài chục đến hàng trăm kg cá tự nhiên/ha. Nếu thả thêm cá giống vào nuôi thì năng 
suất sẽ đạt cao hơn, khoảng từ 150 – 250 kg/ha. 

Tổng diện tích ruộng có khả năng kết hợp với nuôi cá ở nước ta rất lớn (vào khoảng 
hơn 500.000 ha), phân bố nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Kông, 
ngoài ra còn phân bố ở một số nơi thuộc trung du miền núi. Do có những tiềm năng như 
vậy nên nghề nuôi cá ruộng hiện nay đang rất được người sản xuất quan tâm (đặc biệt do 
hiệu quả của việc trồng lúa thời gian qua không cao). 

Trên cơ sở không gây mâu thuẫn với sản xuất lúa, việc nuôi cá ruộng nhằm  một số 
lợi ích sau: 

- Thu hoạch thêm một số sản phẩm cá nuôi có giá trị kinh tế cao, làm tăng hiệu quả 
sử dụng trên diện tích trồng lúa. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa, góp phần làm tăng năng suất 
và sản lượng lúa, cũng như tăng năng suất và sản lượng cá nuôi. 

Ví dụ: Giải quyết mối quan hệ giữa việc tiêu diệt mần sâu bệnh cho lúa và vấn đề 
giải quyết thức ăn cho cá, đồng thời làm tăng màu mỡ của đất. 

 

2. Cơ sở khoa học của việc cấy lúa và nuôi cá kết hợp 

- Áp dụng phương pháp này là biết sử dụng một cách tốt nhất về việc sử dụng đất đai 
và khí hậu ở nước ta. 

- Tích lũy thêm màu mỡ cho đất là biện pháp thâm canh tăng năng suất 

- Tiêu diệt mầm sâu bệnh cho lúa, đồng thời là biện pháp giải quyết thức ăn cho cá. 
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3. Biện pháp kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa 

3.1. Thiết kế ruộng nuôi cá 

Ruộng nuôi cá có diện tích khá lớn, và trung bình từ 1-5ha/ruộng. Ruộng phải có bờ 
bao chắc chắn để cá không thể thoát được ra ngoài. Bờ bao (kể cả phần lưới chắn) phải cao 
hơn mức nước lúc cao nhất từ 0,3-0,5m. Mặt bờ rộng 0,7-0,8m.Mực nước trong ruộng giữ 
trung bình 0,3-0,5m. Trong ruộng phải có mương, chuôm cho cá trú nắng khi nhiệt độ cao 
và giữ cá giống, cá thịt khi gặp điều kiện bất lợi. Diện tích phần mương và chuôm chiếm ít 
nhất 10% diện tích của ruộng lúa. Phải có cống tiêu và thoát nước khi cần thiết. Trước của 
cống phải có đăng chắn để giữ cá, khe đăng phải nhỏ hơn kích thước cá thả. 

3.2.Chuẩn bị ruộng thả cá 

Công tác chuẩn bị cũng gần tương tự như trong nuôi cá ao nước tĩnh. Ruộng trước 
khi nuôi phải tháo cạn nước và đánh bắt bớt cá dữ cá tạp. Tiến hành bón vôi cho 
ruộng,lượng vôi bón từ 5-7kg/100m2 (tính cho toàn bộ diện tích ruộng), tuy nhiên nên bón 
nhiều hơn ở vùng mương và bờ ruộng. Bón phân chuồng chủ yếu theo nhu cầu của việc 
trồng lúa. Sau khi chuẩn bị nước được lấy vào ngang mức mặt ruộng và tiến hành cày cấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1- Sơ đồ thiết kế cho ruông trồng lúa và nuôi cá kết hợp 

.  

 

 

 

 

 

                          Hình 4.2. Nuôi cá theo ruộng lúa ở Cần Thơ 

3.3. Cá giống 
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Đối tượng cá thả nuôi trong ruộng lúa có thể nhiều loại khác nhau như cá mè, trôi, rô 
phi, chép, rô đồng, mè vinh, cá trắm, tràu,... tùy thuộc vào khả năng cung ứng cá giống. 
Tuy nhiên đối với cá trắm và cá chép nên thả với tỷ lệ thấp để tránh ảnh hưởng có hại cho 
việc trồng lúa. 

Thời vụ và mật độ thả giống: Vì thời gian ngập nước ngăn nên phải có kế hoạch cấy 
lúa và thả cá khẩn trương, tranh thủ thả cá giống càng sớm càng tốt. Đối với cá mè, trôi, 
chép có thể ngay khi lúa đã bén rễ. Cá được thả vào vùng mương và chuôm. Đối với cá 
trắm cỏ chỉ thả cá sau khi đã gặp lúa xong đẻ tránh cá phá lúa. 

Cá giống thả nên có khối lượng lớn hơn so với thả trong ao hồ nhỏ. Thông thường cá 
mè thả giống cỡ 100-250 g/con; cá chép 40-50 g/con; cá rô phi 10-15g/con. 

Mật độ cá thả: loại ruộng không sử dụng nước thải thả với mật độ 3.000 – 5.000 
con/ha. Đối với ruộng có sử dụng nước thải thả cá với mật độ lớn hơn và vào khoảng 
10.000 – 12.000 con/ha (có năng suất nuôi từ 4-5 tấn/ha). 

Nuôi cá ruộng lấy sản lúa làm chính kết hợp với nuôi cá. Sau khi nuôi cá ở ruộng lúa, 
cá ăn phần lớn cỏ dại và sâu hại lúa trong ruộng làm xốp lớp đất mặt ruộng, tăng quá trình 
phân giải chất hữu cơ trong ruộng, phân của cá làm tăng độ phì của đất làm tăng năng suất 
lúa từ 5 - 10%, trung bình 1 ha lúa tăng thêm được từ 150 - 450 kg, cao là 750 kg cá. Năng 
suất nuôi cá ở ruộng trũng có thể đạt 1,2 đến 1,5 tấn cá/ha. Nuôi cá ở ruộng có tác dụng 
quan trọng đối với giải quyết cá ăn tại chỗ, làm giảm môi giới gây bệnh hại cho người và 
gia súc. Tuy vậy, về kỹ thuật cấy lúa và nuôi cá có một số mâu thuẫn cần giải quyết như 
sau: 

Mâu thuẫn giữa nước nông, phơi ruộng với cá: Lúa là cây ưa nước bùn nhưng rễ của nó 
không sinh ở trong nước. Ðể đáp ứng yêu cầu ôxy của rễ lúa trong thời gian sinh trưởng 
của lúa cần điều chỉnh độ sâu của nước với thời gian tương ứng. Ví dụ: Thời gian lúa đẻ 
nhánh cần nước nông có lợi cho sinh rễ và đẻ nhánh, khi nhánh đã đến số lượng nhất định 
cần tháo cạn phơi ruộng không cho lúa tiếp tục đẻ nhánh; tới thời kỳ vươn dài làm đòng 
lúa lại cần nhiều nước. Thời kỳ giữ nước nông cá còn nhỏ, lúc phơi ruộng (từ 7 đến 10 
ngày) cá có thể rút xuống mương hố sinh sống; sau đó cá lớn dần, nước ruộng cũng cho 
sâu dần. Vì thế chỉ cần nuôi cá đến cỡ không lớn lắm thì mâu thuẫn cá - lúa là không lớn. 

Mâu thuẫn giữa bón phân cho ruộng và cá: Bón thúc cho lúa chủ yếu dùng phân đạm 
(phân urê hoặc đạm 2 lá nitratamon) trước khi bón thường rút bớt nước ruộng, lượng phân 
bón nhiều độ NH4+ cao đe doạ an toàn của cá. Ðể giải quyết mâu thuẫn này cần bón xen 
kẽ, bón 2 lần, mỗi lần bón một nửa ruộng (giữa 2 lần bón cách nhau 1 - 2 ngày) để cho cá 
thấy khi bón phân ngăn ruộng này thì có chỗ chạy tránh sang nửa ngăn ruộng kia, cũng có 
thể tháo nước ruộng dồn cá vào mương, hố sau đó bón phân, sau khi bón phân 1 - 2 ngày 
lại cho nước vào ruộng, như vậy không ảnh hưởng đến cá. 
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Mâu thuẫn giữa phun thuốc trừ sâu cho ruộng và cá: Ruộng đã nuôi cá thì sâu hại giảm 
đi nhiều, nhưng không thể bị diệt hoàn toàn, cho nên có lúc vẫn cần sử dụng thuốc trừ sâu. 
Ða số thuốc này đều độc hại với cá cách giải quyết là: 

       a) Chọn loại thuốc ít độc như và liều dùng như qui định thông thường là an toàn đối 
với cá. 

       b) Trước khi phun thuốc trừ sâu phải khơi thông mương hố, cho nước ngập sâu thêm, 
hoặc tạo cho nước ruộng có dòng chảy nhẹ để cá có thể tránh hoặc hạ thấp nồng độ độc hại 
của thuốc. 

       c) Chọn cách sử dụng thuốc chính xác nhất : thuốc dạng bột phun vào sáng sớm khi 
còn đọng sương, thuốc dạng nước phun sau khi sương tan để hạn chế tới mức thấp nhất 
lượng thuốc bị rơi xuống nước. 

        Cả nước ta hiện nay có khoảng 548.000 ha ruộng nước, vùng núi trung du miền Bắc 
khoảng 15.000 ha, năng suất nuôi cá ở ruộng miền núi mới đạt 100 kg/ha, nuôi bán thâm 
canh ở Vĩnh Phúc đạt 1 tấn/ha). Giải quyết các mâu thuẫn giữa cá và lúa trên đây sẽ góp 
phần làm tăng sản lượng cá ruộng trong thời gian tới.  

3.4. Giải quyết thức ăn trong nuôi cá ruộng 

Cần bón thêm phân và trồng thêm thức ăn xanh cho cá trong ruộng, như bèo hoa dâu, 
rau muông, rau lấp,v.v...Thường thả bèo tấm, bèo hoa dâu lần trong ruộng lúa, khi lúa đã 
lên dâng nước lên cao cho bèo phát triển. Các loại thức ăn xanh (rau xanh) trồng ở ven bờ. 
Những nơi nào có điều kiện thì cho cá ăn thêm thức ăn tinh. 

 

3.5.Chăm sóc và quản lý 

Thường xuyên kiểm tra đăng cống, bờ vùng, bờ thửa để sửa chữa kịp thời. Theo dõi 
tình hình mưa lũ, mực nước trong ruộng để điều chỉnh mực nước cho phù hợp với lúa và 
cá phát triển. Theo dõi chế độ phun thuốc trừ sâu để có kế hoạch bảo vệ cá kịp thời. 

 

3.6- Thu hoạch 

Thu hoạch cá vào cuối Đông, đầu Xuân (có nơi phải thu hoạch sớm tùy theo điều 
kiện thời tiết từng khu vực) để kịp thời cho việc làm vụ chiêm. Khi thu hoạch phải rút 
nước từ từ để dồn cá xuống mương rành và chuôm rồi dùng lưới để thu cá. Cỡ cá thu 
hoạch từ 0,4 – 1,3 kg/con (tùy theo từng loại). Nếu nuôi tốt ở những nơi không sử dụng 
nguồn nước thải năng suất có thể đạt 150 – 250 kg/ha, đối với nơi có sử dụng nước thải 
hoặc cho ăn tốt, mật độ nuôi cá có thể đạt năng suất 2,5 – 3,0 tấn/ha. 
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IV. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÁ NƯỚC NGỌT VÀ BIỆN PHÁP 
PHÒNG NGỪA 

1. Bệnh do virus (bệnh xuất huyết do virút) 

Virus là một tổ chức sống rất nhỏ, chúng có thể lọt qua màng lọc vi khuẩn. Nó hình 
thành chỉ gồm một acid nucleic và một bao protein mà không có nhân và màng tế bào. 
Virus chỉ có thể sống và lây lan ở những tế bào hoạt động, mà không thể nuôi cấy được 
trong môi trường. 

Hiện nay có khoảng 30 loại virus bệnh cá đang được nghiên cứu trên thế giới. Đối 
với cá nước ngọt có hai loại bệnh là bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ và bệnh phồng lốp da ở 
cá chép được xác định là bởi virus. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của cá trắm cỏ nên các 
nghiên cứu đến nay vẫn tập trung chủ yếu vào bệnh xuất huyết trên đối tượng này. 

 

1.1.Biểu hiện bệnh 

Cơ thể cá có màu đen, cơ, xương nắp măng, tia vây, và ruột xuất huyết. Khi cá bị 
bệnh này tỷ lệ chết có thể đạt mức 100%. 

 

Tác hại và phổ biến bệnh: 

Cá trắm cỏ giống, trắm đen là những nạn nhân chính. Ngược lại, cá mè trắng, mè 
hoa, chép, diếc, trôi lại không bị tác động của bệnh này. Khả năng đề kháng bệnh được 
hình thành theo độ tuổi. Nhìn chung, cá trưởng thành có khối lượng lớn hơn 1 kg thì hiếm 
khi bị nhiễm bệnh này mặc dù nuôi trong điều kiện rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh 
phát triển (nhiệt độ từ 25 - 300C). 

Mùa vụ phát triển của bệnh vào tháng 4 đến tháng 10 và nó độ ngột giảm khi nhiệt 
độ hạ thấp. Người ta đã nhận thấy rằng bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ có liên hệ một cách 
mật thiết với sự thay đổi của nhiệt độ nước. Tỷ lệ cá chết cao điểm thường xảy ra vào thời 
gian khi mà nhiệt độ nước hạ xuống nhanh chóng và sau đó lại tăng lên đột ngột. Khi cá bị 
bệnh này thì sau khoảng 4-5 ngày có thể lây lan ra toàn bộ số cá có trong ao. 

 

Phương pháp trị bệnh: 

Để tiêu diệt loại virus này phải giết các tế bào sống của cơ thể cá, vì các tác nhân gây 
bệnh kí sinh trong các tế bào này. Do đó việc ngăn ngừa là phương thức đầu tiên để giải 
quyết những khó khăn này. Trên cơ sở đặc điểm của tác nhân gây bệnh người ta đã đưa ra 
một số giải pháp sau: 

* Nguồn cá bố mẹ cần phải được kiểm tra một cách chắc chắn, những cá bố mẹ nào 
đã bị nhiễm virus thì không đưa vào sử dụng cho đẻ để tránh sự lan truyền mầm bệnh sang 
cá con. 
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* Trứng cá phải được diệt khuẩn bằng cách tắm trong dung dịch iodine vào thời điểm 
trứng chưa trương nước. Việc tắm được thức hiện với nồng độ iodine là 50 ppm, thời gian 
15 phút. 

* Sử dụng biện pháp điều khiển sinh học cũng có hiệu quả. Để tránh bệnh thì phương 
pháp nuôi cũng được cải tiến và nhiệt độ được thay đổi. Vì nhiệt độ cực thuận kìm hãm 
bệnh là từ 12 - 140C nên ở Nhật người ta đã giữ cá trong điều kiện nhiệt độ từ 5 - 60C trong 
một thời gian nhất định cũng hạn chế được dịch bệnh. 

* Chủng ngừa vaccine cũng được sử dụng ở Trung Quốc. Việc chủng ngừa vaccine 
làm cho cá có khả năng kháng bệnh từ ban đầu. Phương pháp này tỏ ra có hiệu quả rất cao. 

 

2. Bệnh thối mang do vi khuẩn 

2.1.Triệu chứng bệnh 

Cơ thể của cá bị bệnh được đặc trưng bởi những đốm đen đặc biệt ở phân đầu. Đầu 
của các sợi mang trở nên nhợt nhạt và bị thối rữa. Phần cuống mang có thể bị phồng rộp và 
được bao phủ bởi một lớp dịch nhầy dày. Khi cá bị bệnh nặng thì các biểu mô bên trong và 
bên ngoài bị xuất huyết, tự chúng hình thành những đám màu trắng trong, nhỏ bởi sự phá 
hủy của vi khuẩn. 

 

2.2.Tác nhân gây bệnh 

Tác nhân gây bệnh chính là loài vi khuẩn Myxococcus piscicola. Loài vi khuẩn này 
có dạng mỏng, mềm và có kích thước rất khác nhau (từ 2 - 37μ). 

 

2.3.Tác hại và điều kiện phát sinh bệnh 

Bệnh thối rữa mang là một trong những bệnh lây nhiễm chính của cá trắm cỏ. Thời 
gian mà cá thường bị bệnh xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 10, nhưng tập trung nhiều nhất 
trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7. Bệnh này gây nguy hiểm nhất cho cá trắm cỏ giống 
và gây ra tỷ lệ chết cao. Bệnh phát triển mạnh ở những ao tù đọng, có nhiều mùn bã hữu cơ 
lắng đọng vì đây là điều kiện thuận lợi cho các bào tử của vi khuẩn phát triển. Nhiệt độ cực 
thuận cho sự sinh sản của vi khuẩn này là 250C. 

 

 
2.4. Biện pháp xử lý 

Cải tạo ao cẩn thận trước khi đưa cá vào nuôi. Việc diệt khuẩn cần phải được thực 
hiện khi bệnh cá đã xuất hiện. Để làm công việc này người ta thường dùng bột tẩy 
(chlorine). Bột tẩy được rải ra toàn ao với liều lượng 3,75kg/hg. Việc làm này thực hiện 7 
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ngày/lần và làm như vậy khoảng 2-3 lần liên tục. Việc dùng bột tẩy cũng có hiệu quả khi 
ao đang còn nước, khi đó nồng độ bột tẩy là 1ppm (1mg/lit). 

 

3. Bệnh viêm ruột 

3.1.Triệu chứng (biểu hiện bệnh) 

Các vết xuất huyến xuất hiện ở vùng bụng của cá bị bệnh. Tia vây bị xung huyết và 
thối rữa. Hậu môn phồng to và có màu đỏ, khi vuốt nhẹ vào bụng thì có dịch nhờn màu 
vàng chảy ra. Khi mổ cá dịch nhờn chảy ra nhiều, ruột có màu đỏ tím, các mao quản trên 
thành ruột bị phá vỡ. Màng treo ruột bị thối rữa và không liên kết với nhau. Tác nhân gây 
bệnh là loài vi khuẩn Aeromonas punctata. Nhiệt độ cực thuận cho sự phát triển là 250C, 
chết ở nhiệt độ 550C sau 30 phút. 

 

3.2. Tác hại và sự lây lan bệnh 

Cá trắm cỏ 1-2+ tuổi là nạn nhân chính của bệnh viêm ruột. Có hai đỉnh cao mà cá 
thường hay bị chết trong năm là vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 6, và tháng 9 đến 
tháng 10. Khi cá bị bệnh tỷ lệ chết của cá rất cao (70-90%). Nguyên nhân dẫn đến cá bị 
bệnh thường do thức ăn có chất lượng xấu hay thức ăn đã bị nhiễm loại vi khuẩn. Cá cho 
ăn không bình thường khi quá đói, khi quá no cũng thường hay bị nhiễm bệnh. Sức khoẻ 
của cá không đảm bảo sẽ làm cho sức đề kháng của cá kém. Vào thời gian nhiệt độ môi 
trường thích hợp cho mầm bệnh phát triển cũng tạo điều kiện gây ra dịch bệnh. 

c/- Phòng và trị bệnh 

- Việc phòng ngừa phải luôn được quan tâm. Thức ăn cho cá phải đảm bảo chất 
lượng và số lượng. 

- Sử dụng chlorine để sát khuẩn cho cá. 

- Sử dụng một số thảo dược có tác dụng tốt cho phòng bệnh như chiết xuất từ tỏi, lá 
trầu không, ... 

 
4. Bệnh đốm đỏ, lở loét 

4.1.Triệu chứng (biểu hiện bệnh) 

Cơ thể của cá bị bệnh được đặc trưng bởi những vệt xuất huyết và sưng tấy ở cả hai 
bên thân và phần bụng. Vảy cá bị khô rát và rời rạc, phần gốc vây bị viêm tấy, vây bị thối 
rữa. Có nhiều vết ban đỏ ở cả phần hàm trên và hàm dưới. 

b/ Tác hại và sự lây lan bệnh 

Bệnh này thường xuất hiện rất sớm và lan truyền trong một giai đoạn dài. Bệnh 
thường xảy ra và kéo dài từ cuối Xuân đến đầu mùa Đông hàng năm. Bệnh xuất huyết 
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nhiễm trùng máu gây hại chủ yếu lên cá bột, cá giống và cá trưởng thành của cá trắm cỏ, 
và thường cùng xuất hiện với các bệnh thối mang và viêm ruột. 

 

4.2. Phòng và trị 

- Quản lý cẩn thận, tránh gây ra những vết thương tổn trên thân cá. 

- Ao trước khi thả cá phải được tẩy trùng bằng bột tẩy (chlorine) với nồng độ 1ppm. 

 

5. Bệnh nấm thủy mi 

5.1.Biểu hiện bệnh 

Cá bị nhiễm bệnh này thì trên cơ thể có những búi như những búi bông màu trắng 
đục. Cá khi bị bệnh rất yếu, ngứa ngáy. Chúng thường bơi lội rất mạnh, nổi lên mặt nước 
và sau đó thì chết. Tác nhân gây bệnh là loài nấm thủy mi (Saprolegnia monoica), nấm này 
có dạng sợi chỉ mảnh và có nhiều nhánh. Các sợi nấm khi kí sinh trên cơ thể cá ăn sâu vào 
trong các mô của cá để lấy dinh dưỡng của vật chủ, một phần xoắn còn lại tự do ở phía 
ngoài. 

 

5.2.Tác hại và sự phát triển của bệnh 

Nấm thủy mi thuộc nhóm các loài có khả năng hình thành bào tử. Nó chỉ kí sinh trên 
những tế bào bị tổn thương, xây sát của vật chủ. Việc xâm nhiễm của nấm sẽ được thực 
hiện một cách dễ dàng hơn đối với những cá yếu. Mùa vụ phát sinh và lây nhiễm bệnh 
thường xảy ra vào mùa Đông và mùa Xuân, khi nhiệt độ môi trường hạ xuống khoảng 15 - 
200C. Khi cá bị nấm kí sinh trên khoảng 1/4 diện tích bề mặt cơ thể thì cá sẽ bị gầy đi một 
cách nhanh chóng và bị chết sau vài ngày. Bệnh này thường xảy ra nhiều ở những ao nuôi 
nhốt cá qua Đông. Nấm thủy mi cũng gây tác hại nghiêm trọng cho trứng cá được đẻ sớm 
vào mùa đầu mùa Xuân,thời điểm có nhiệt độ thấp. 

 Nấm không có chất diệp lục tố, chúng sử dụng nguồn hợp chất cacbon trong các hợp 
chất hữu cơ, vì vậy nấm có thể sống hoại sinh trong môi trường hoặc sống ký sinh gây 
bệnh trên cơ thể động vật. Nấm gây bệnh cho cá gồm những sợi nấm nhỏ, có cấu trúc hình 
ống, phân nhánh đường kính thay đổi từ 2-10 µm, các sợi nấm sinh trưởng và hình thành 
một khối, đan chéo với nhau gọi là khuẩn ty thể. Cấu trúc khuẩn ty thể gồm hai loại: sợi 
nhỏ không có vách ngăn và sợi nhỏ có vách ngăn. Khuẩn ty sinh trưởng bằng cách kéo dài 
ở hai đầu và hình thành nhánh ở 2 bên. Khuẩn ty mọc sâu vào môi trường để hút chất dinh 
dưỡng gọi là khẩn ty thể sinh dưỡng. Còn khuẩn ty thể phát triển trên bề mặt của môi 
truờng được gọi là khuẩn ty thể khí sinh. Những khuẩn ty này sau này mang tế bào sinh 
sản gọi là khuẩn ty thể sinh sản, gồm hai loại bào tử: Bào tử hữu tính và bào tử vô tính. Có 
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thể bắt gặp cả hai hình thức sinh sản hữu tính và vô tính ở nấm gây bệnh trên cá. (Một số 
bệnh thường gặp ở tôm cá và biện pháp phòng trị, Trần Thị Minh Tâm, 2005) 

 Sinh sản vô tính: bằng các bào tử kín được sinh ra ở trong nang, khi nang vở  các bào 
tử kín được phóng ra ngoài, mỗi bào tử phát triển thành khuẩn ty. Nang được hình thành 
trên một khuẩn ty đặc biệt gọi là cuống nang. Cuống nang thường lớn hơn các khuẩn ty, 
cuống nang có thể đơn nhánh, đa nhánh, lưỡng phân. Hình thức sinh sản này thường gặp ở 
tất cả các loài thuộc họ Saprolegniaceae. Một số loài nấm còn sinh sản vô phân bằng bào 
tử đính Fusarium. Hầu hết các bào tử đính là các bào tử ngoại sinh, nghĩa là được hình 
thành bên ngoài các tế bào sinh bào tử đính. Một số khác được hình thành bên trong (nội 
sinh) như Lagenidium. 

 Sinh sản theo hình thức hữu tính: Nấm hình thành các túi giao tử. Túi giao tử đực gọi 
là hùng khí, túi giao tử cái gọi là noãn khí. Túi giao tử cái thường là một túi phình to, ngăn 
cách với sợi nấm bằng vách ngăn thường chứa vài noãn cầu một nhân. Túi giao tử đực 
thường nhỏ, hình ống có một số nhánh gọi là vòi thụ tinh chứa nhiều nhân cũng được ngăn 
cách với sợi nấm bằng vách ngăn. Khi các vòi thụ tinh bám vào túi noãn thì vách ở chỗ 
tiếp xúc sẽ tan đi, nhân và nội chất của túi tinh sẽ chảy qua túi noãn. Nhân của noãn cầu 
kết hợp với một nhân của túi tinh tạo thành hợp tử sau đó phát triển thành thể sinh động 
bào tử. Ở đây nhân phân chia giảm nhiễm hình thành các động bào tử.  

Độc lực và tính kháng nguyên của nấm ký sinh: Nấm cũng có khả năng sinh độc tố như vi 
khuẩn. Chúng bài tiết chủ yếu những chất độc có tác động cục bộ, có tính chất tiêu protein, 
gây hoại tử và hình thành những vết loét. Cũng có một số bài tiết độc tố tác động toàn thân, 
đặc biệt là độc tố gây ảnh hưởng hướng thần kinh (Aspergiluss fumigatus). Ngoài khả năng 
sinh độc tố thì nấm còn có tính kháng nguyên và kháng nguyên nấm được phát hiện bằng 
sự có mặt của kháng thể lưu động theo các phản ứng như phản ứng ngưng kết, miễn dịch 
huỳnh quang ở vật chủ nhiễm bệnh. Bên cạnh nội kháng nguyên (kháng nguyên bào tương 
hoặc kháng nguyên thân) nấm còn có như kháng nguyên bề mặt. Tuy nhiên chúng có tính 
kháng nguyên thấp hơn kháng nguyên của vi khuẩn gây bệnh (Trần Thị Minh Tâm, 2005) 

Sức đề kháng của nấm: Thường nấm có sức đề kháng lớn với nhiệt độ và hoá chất. Sấy 
khô ở nhiệt độ 1200C/60 phút, đun sôi trong 5 phút mới chết. Vì thế, các hoá chất muốn 
diệt nấm phải có nồng độ cao. Nấm thủy sinh có thể tồn tại được nhiều tháng trong nước 
những nơi có hàm lượng chất hữu cơ cao. (Trần Thị Minh Tâm, 2005) 

 

Một số bệnh nấm thường gặp trên cá 

 Bệnh nấm thủy mi 

  + Tác nhân gây bệnh:  
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 Bệnh gây ra bởi các loài thuộc 4 giống: Leptolegnia, Aphanomyces, Saprolegnia và 
Achlya thuộc họ Saproleniaceae; Bộ Saprolegniales. 

 Nấm thủy mi có dạng hình sợi phân nhánh. Cơ thể của nấm có cấu tạo gồm nhiều tế 
bào, giữa các tế bào không các có vách ngăn. Bên ngoài, nấm được bao phủ bởi lớp 
cellullose, chiều dài của sợi nấm từ 3-5 mm. Sợi nấm chia làm 2 phần một phần tự do 
ngoài môi trường và phần kia bám chắc vào tổ chức cơ thể ký chủ. Nấm có màu trắng, trên 
cơ thể thường xuyên mang cơ quan sinh sản. Nấm thủy mi có khả năng sinh sản bằng 
nhiều hình thức sinh sản khác nhau, sinh sản dinh dưỡng bào tử, sinh sản vô tính bằng bào 
tử kín, sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp. Bào tử nấm có tiêm mao và có thể vận động trong 
nước nên lây lan rất cao. 

 + Đặc điểm dịch tễ học:  Vào mùa xuân, mùa thu và đặc biệt mùa đông ở miền Bắc, mùa 
mưa ở miền Nam. Nhiệt độ nước từ 180-250C nấm phát triển mạnh nhất. 

  + Dấu hiệu bệnh lý: Khi cá bị bệnh trên da xuất hiện những vùng trắng xám, có các sợi 
nấm nhỏ mềm. Sau vài ngày sợi nấm phát triển, đan chéo thành búi trắng như bông, có thể 
nhìn thấy bằng mắt thường. Trứng cá bị bệnh có màu trắng đục, xung quanh có nhiều sợi 
nấm phát triển. 

 Bệnh thường xuất hiện ở những ao nuôi tù đọng, có nhiều mùn bã hữu cơ, nuôi mật 
độ cao và trên cá đánh bắt, vận chuyển bị xây xát, có nhiều vết thương do ký sinh trùng và 
vi khuẩn. 

* Bệnh nấm mang 

 + Tác nhân gây bệnh: Bệnh gây ra bởi một số loài thuộc giống Branchiomyces, thuộc họ 
Saprolegniaceae; bộ Saprolegniales. 

 Nấm này có cấu tạo dạng sợi, sự phân nhánh phức tạp hơn so với nấm thuỷ mi. Kích 
thước nhỏ, đường kính sợi nấm lúc bình thường là 3 - 5µ, khi tiến hành sinh sản, đường 
kính tăng lên đạt 30µm và gồm nhiều tế bào nhưng không có vách ngăn. Branchiomyces 
có sinh sản vô tính bằng bào tử động. Quá trình sinh sản này thực hiện ở trong mang và 
trong mạch máu mang của cá, được phát tán bằng 2 con đường: Đục thủng mạch máu 
mang đi ra ngoài môi trường, hoặc theo máu đến ruột cá rồi vào ruột theo phân ra ngoài. 
Sau khi đã phát tán ra môi trường, nó xâm nhập cá khoẻ cũng theo 2 con đường, đục qua 
mạch máu mang và vào ký sinh trong đó hoặc theo thức ăn vào ruột rồi xâm nhập vào 
mạch máu tế bào thành ruột, theo hệ thống tuần hoàn và đến ký sinh ở mang. 

+ Đặc điểm dịch tễ học: Bệnh thường xuất hiện ở những ao nước bẩn, nhất là các ao có 
hàm lượng chất hữu cơ cao.   

+ Dấu hiệu bệnh lý: Các bào tử nấm bám vào mang, phát triển thành các sợi nấm ăn sâu 
vào các tổ chức của mang, và phân nhánh luồn vào các mô huyết quản như con giun phá 
hoại các tổ chức mang, lấp kín các mao huyết quản làm mất tác dụng hô hấp của mang. 
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Mang chuyển màu hồng nhạt, hoặc trắng bạc cùng với sự phát triển của bệnh. Bệnh phát 
triển rất nhanh làm cá chết hàng loạt. 

              

5.3. Xử lý và điều trị 

- Sử dụng muối ăn và bột soda đưa vào ao nuôi và duy trì ở nồng độ 400ppm. 

- Tắm cho cá với dung dịch Green malachite thời gian 1-5 phút, nồng độ 1/15.000, 
hoặc với dung dịch muối ăn nồng độ 30%o, thời gian 2 - 5 phút. 

 

6. Bệnh nấm mang 

6.1. Dấu hiệu cá bệnh 

Thân của cá bị bệnh chuyển sang màu tối và da trở nên nhầy hơn. Mô mang có màu 
hơi đỏ và nhợt nhạt. Cá cảm thấy khó hô hấp do sự phân bố quá dày của các sợi nấm trong 
mang. Tác nhân gây bệnh là một loài nấm nhưng chưa xác đinh được loài cụ thể. Hệ sợi 
nấm của bệnh nấm mang được tìm thấy ở mang của cá mè hoa thường phồng lên và đan lại 
hình mạng lưới. Các sợi nấm ăn sâu và len lỏi vào trong các sợi mang làm hạn chế khả 
năng hô hấp của cá. 

 

6.2. Tác hại và sự lan truyền dịch bệnh 

Bệnh rất phổ biến và gây hại trên cá mè hoa giống, và cá trôi bột. Bệnh này phát 
triển rất nhanh và gây tỷ lệ chết có thể ở mức cực đại chỉ sau 1-2 ngày. 

Mùa vụ phổ biến bệnh thường từ tháng 5 đến tháng 7. Hệ sợi nấm gây hại cho cá do 
bởi sự phá huỷ mô mang và ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp của cá. Sự bùng phát của bệnh 
có liên quan một cách chặt chẽ đến chất lượng nước. Thông thường chúng phát triển mạnh 
ở những ao có nhiều bùn, và mùn bã hữu cơ (45 - 55mg/l) Bệnh thường xuất hiện ở những 
ao mà chất lượng nước bị suy thoái, nước trở nên bẩn thỉu và có mùi hôi thối. 

 

 
 
6.3. Phòng và xử lý bệnh 

Tập trung trong công việc phòng ngừa. Việc làm vệ sinh cho ao cần phải làm thường 
xuyên và phải loại bỏ hết lớp bùn đáy dư thừa ra khỏi ao. Để duy trì chất lượng nước tốt 
cần phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá. Nước sạch phải được thay thế ngay khi dịch 
bệnh xuất hiện. 

Đối với cá đã nhiễm bệnh có thể chuyển tới một ao khác có nguồn nước trong sạch 
hơn, hoặc là nước suối và có dòng chảy nhẹ. 
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7. Bệnh đốm trắng 

7.1. Biểu hiện bệnh 

Da của cá trở nên nhiều nhớt hơn so với bình thường, đồng thời trên cơ thể xuất hiện 
nhiều đốm trắng. Các tế bào biểu mô bị thối rữa. Tác nhân chính gây nên bệnh này là một 
loài trùng tiêm mao có dạng hình cầu, kích thước vào khoảng 350 - 500μ x 300 - 400μ. Cơ 
thể bị bao trùm bởi một lượng lớn tiêm mao, miệng có dạng hình số 6. Nhân lớn có dạng 
hình móng ngựa và bị liên kết chặt chẽ với nhân nhỏ. 

 

7.2. Tác hại và sự lan truyền bệnh 

Cá được nuôi nhốt ở ao với mật độ dày rất dễ bị nhiễm bệnh đốm trắng. Tỷ lệ chết 
của cá bột, cá giống và cá thịt đặt biệt cao. Nhiệt độ thích hợp cho ký sinh trùng phân chia, 
sinh sản là 200C, khi nhiệt độ hạ xuống dưới 100C hoặc tăng trên 290C thì sự phát triển của 
nó bị ngừng lại. Mùa vụ thuận lợi cho ký sinh trùng phát triển mạnh từ tháng 3 đến tháng 4 
hàng năm. 

 

Bảng 5.7. Phòng và trị bệnh  

Hóa chất Liều lượng Phương pháp sử dụng 

Formaline 1/5.000 (200mg/l) Tắm 5-10 phút 

Xanh methyl 1- 3mg/l Tắm liên tục 3 ngày 

Thuốc tím 4mg/l Tắm 30 phút đến 1 giờ 

NaCl 30%o Ngày tắm 1 giờ, tắm liên tục 7 
ngày 

Nhiệt độ 320C 5 ngày liên tục 

 

 
8. Bệnh trùng bánh xe 

8.1. Dấu hiệu cá bệnh 

Cá bị bệnh trùng bánh xe thì da và mang bị tấy rát, và rộp lên, da tiết ra nhiều chất 
nhờn lấy nhầy. Thân cá chuyển sang màu sẫm. Cá cảm thấy khó chịu và bơi lội mạnh và 
hay nhảy lộn trong ao. Tác nhân gây bệnh là một nhóm động vật nguyên sinh có dạng bánh 
xe. Mặt dưới (phần bụng) có những móc sừng cứng liên kết tạo thành vành tròn và một đĩa 
bám để bám vào vật chủ. 

 

8.2. Tác hại và sự lây truyền bệnh 
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Trùng bánh xe phân bố rộng rãi và có cường độ cảm nhiễm rất mạnh, nó thường gây 
nên tình trạng kiệt sức ở cá bột và cá giống từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Nhìn chung, 
khoảng 7-30 ngày sau khi nở cá bột thường  bị nhiễm bệnh do bởi các ao bón quá nhiều 
phân xanh, sự phân huỷ của phân xanh là điều kiện thích hợp cho sự phát triển và sinh sản 
của trùng bánh xe. Cá bột của cá trắm cỏ và cá trôi là những đối tượng chính chịu sự tấn 
công của trùng này. Trùng bánh xe khi tấn công vật chủ thì dùng giác bám bám vào mang, 
da để hút chất dinh dưỡng. Vì vậy, hệ thống hô hấp và khả năng phát triển của cá sẽ bị ảnh 
hưởng. Cá nhiễm bệnh sẽ trở nên gầy yếu và sau đó sẽ bị chết. 

 

8.3.Phòng và xử lý bệnh 

- Cải tạo, tẩy trùng cho ao cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc 

- Việc bón phân phải đúng phương pháp, bón nhiều lần mỗi lần với một lượng nhỏ. 

- Nước trong ao có thể được xử lý bằng sulfat đồng kết hợp với sulfat sắt (theo tỷ lệ 
5/2) với nồng độ 0,7ppm. 

- Tắm cho cá với dung dịch muối ăn với nồng độ 20-30ppt, thời gian tắm 5 phút. 

 

9. Bệnh do giáp xác gây ra (bệnh bọ nước) 

9.1.Dấu hiệu cá bệnh và tác nhân gây bệnh 

Rận cá là một loại giáp xác lớn và có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường. Nó 
luôn luôn bám vào đầu và các tia vây của cá. Tế bào biểu mô nơi bị rận cá ký sinh thường 
bị phá huỷ một cách nhanh chóng. Khi bệnh này xuất hiện thường là cho cá vùng vẫy 
mạnh trong ao. Rận cá có dạng hơi tròn và dẹp, nhìn từ mặt lưng nó giống như một con 
rùa. Khi còn sống chúng có màu xanh nâu nhạt và trong suốt. Cơ thể của rận cá gồm có 3 
phần, đầu, giáp lưng, và bụng. Rận cá có những gai mấu sắc để bám vào vật chủ, và có 8 
chân bơi để có thể di chuyển một cách chủ động. 

Trứng của rận cá có dạng không phải túi trứng nhưng tự nó có thể gắn vào bất kỳ 
một vật thể nào ở trong ao. Rận cá có thể đẻ được nhiều lần trong năm. Khi đẻ trứng rận cá 
tiết ra chất nhầy để giúp cho trứng có thể gắn nhẹ vào giá thể. Khi nhiệt độ nước là 15-
160C quá trình phát triển phôi kéo dài từ 39-50 ngày, nhưng khi nhiệt độ tăng lên 29-310C 
thì chỉ cần 10-14 ngày. Âu trùng rận nước khi mới nở ra đã có hình dạng hoàn chỉnh như 
rận trưởng thành. 

 

9.2. Tác hại và sự lây lan bệnh 

Rận cá cái có thể đẻ quanh năm, và một năm có thể đẻ 6-7 lứa. Trứng rận cá được 
bảo vệ bởi lớp dịch nhầy và điều đó cung cấp điều kiện thuận lợi cho sự phát tán và lây lan 
dịch bệnh. Rận cá di chuyển không chỉ bằng hình thức bò lê trên nền đáy, mà có thể bơi tự 
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do trong nước. Vì vậy, nó có thể tấn công rất mạnh làm cho cá có thể bị nhiễm bệnh rất 
nhanh. 

Rận cá thường kí sinh ở phần gốc vây, phần bụng của cá. Với vòi đâm sâu vào các 
mô để hút chất dinh dưỡng đồng thời tiết ra các độc tố gây hại cho cá. Cá bị bệnh thường 
gầy yếu do thiếu máu. 

 

9.3. Biện pháp phòng và xử lý 

Nước trong ao phải được xử lý với dung dịch dipterex 10-15 ngày một lần và làm 
liên tục 3 lần, nồng độ xử lý là 0,3ppm. 
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Chương 6. 

 
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn 

 

I. KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ 

1. Một số đặc điểm chung trong nuôi tôm sú 

1.1. Đặc điểm sinh học tôm sú  

 Phân bố: Tôm sú phân bố ở ấn Độ, Tây Thái Bình Dương, Đông và Đông Nam 
Châu Phi, đặc biệt phân bố tập trung ở Đông Nam Á như Indonexia, Malaysia, Thái-Lan 
và Việt Nam. ở nước ta, tôm phân bố tập trung ở duyên hải miền Trung, miền Bắc.  

 

1.2. Một số yêu cầu về môi trường sống  

- Tôm sú thuộc loại rộng nhiệt, có thể sống ở khoảng nhiệt độ từ 12 -370C, nhiệt độ 
thích hợp nhất để tôm sú sinh trưởng phát triển là  25 -300C.  

- Độ mặn từ  thích hợp 15 - 38‰ ở giai đoạn tôm còn nhỏ và 5 - 38‰ khi tôm đã 
lớn. Trong thực tế nếu được thuần hóa tốt  tôm vẫn có thể thích nghi và sinh trưởng tốt.  

- Hàm lượng oxygen từ  3 -15 mg/l, tốt nhất từ 5 - 10 mg/l 

- pH: 5 - 9, thích hợp nhất từ 7,5 - 8,5  

 

1.3. Tính ăn  

Tôm sú là loại ăn tạp, đặc biệt ưa ăn giáp xác, thực vật dưới nước, mãnh vụn hữu cơ, 
giun nhiều tơ, loại hai mảnh vỏ, côn trùng. Cường độ bắt mồi của tôm sú lớn. 

 Trong tự nhiên tôm sú bắt mồi nhiều hơn khi thủy triều rút, trong ao nuôi hoạt động 
bắt mồi diễn ra nhiều vào lúc sáng sớm hay chiều tối.  

 

1.4. Sinh sản  

Ngoài tự nhiên, khi tôm sú thành thục thường đi sinh sản ở vùng xa bờ nơi có độ sâu 
từ 10 - 60 m, nước có độ trong cao. Ngoài tự nhiên tôm sú đẻ quanh năm nhưng tập trung 
vào hai thời kỳ chính từ  tháng 3 - 4 và tháng 7 -  10. 
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Hình 6.1. Cấu tạo ngoài của tôm sú 

 

2. Kỹ thuật nuôi tôm sú  

2.1. Chọn địa điểm thiết kế và xây dựng ao nuôi  

a. Chọn địa điểm nuôi: 

Chọn địa điểm nuôi là khâu đầu tiên, quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của 
quá trình nuôi. Ao nuôi thường được xây dựng ở vùng trung triều với biên độ thủy triều 
dao động từ  1-3 m. Khi lựa chọn địa điểm xây dựng ao nuôi cần chú ý đến sự biến động 
nguồn nước theo mùa và năm. Tùy điều kiện khí hậu cụ thể từng vùng và khả năng đầu tư 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc có thể đào ao ở những vùng cao triều hay hạ triều... 

� Các yếu tố môi trường thích hợp:  

- pH: 7,5 - 8,5  

- Độ mặn: 5 - 30 ‰ 

- Nhiệt độ 28 - 300C 

- Xa các nguồn nước độc hại bị ô nhiễm 

- Biên độ thủy triều 1-3 m 

� Địa hình địa chất:  

Đất thích hợp là loại đất bùn cát hay cát bùn, đất không bị nhiễm phèn hay các chất độc 
khác. Đặc tính quan trọng nhất của đất đối với ao nuôi là tính giữ nước và không tạo phèn. 
Độ pH đất tối thiểu là 5 

�  Điều kiện kinh tế - xã hội:  

- Ao nuôi gần nơi cấp giống để thời gian vận chuyển ngắn, ít ảnh hưởng đến sức khỏe 
con giống 

- Giao thông thuận tiện, gần nơi tiêu thụ sản phẩm 

- Gần nơi cung cấp các dịch vụ cho nghề nuôi tôm (thức ăn, nguồn điện, vật tư...) 

- Ao nên phân bố nơi có tình hình an ninh trật tự tốt.  
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Hình 6.2. Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi tôm 

 

b. Xây dựng ao  

Ao có thể làm bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới nhưng phải bảo đảm bờ, đáy 
ao chắc chắn, nước không rò rỉ. Ao tốt nhất được đào trong mùa khô. Nếu đào ao trong 
mùa mưa sẽ gặp nhiều khó khăn như kéo dài thời gian, tốn kém vật liệu, chất lượng không 
cao. Khi đào ao phải nắm qui luật dao động của thủy triều để xác định được cao trình ao 
nuôi. Việc xác định được cao trình nuôi thích hợp sẽ giảm được chi phí nhiên liệu bơm cấp 
thoát nước.  

� Chuẩn bị mặt bằng:  

- Phát hết cây cỏ, chặt cây, đào hết gốc rễ đưa ra khỏi khu vực xây dựng ao. 

- Đắp bờ:  

- Nếu có điều kiện dùng máy ủi để san bằng đáy ao. Sử dụng khối lượng đất ủi để đắp 
bờ.  

- Đối với những ao nhỏ, hoặc địa hình phức tạp không thể đưa máy ủi đến có thể đắp ao 
bằng phương pháp thủ công.  

- Khi đắp bờ nên nâng độ cao đê lên 30 - 50 % độ cao yêu cầu. Sau đó, tiến hành đầm 
nén kỹ và để cho bờ đê lún sụt tự nhiên một thời gian rồi tiếp tục nâng độ cao đê dần dần 
lên đạt mức yêu cầu. 

- Bờ phải đủ cao để chống sóng leo, mặt trên của bờ cao hơn mức nước cao nhất bên 
ngoài tối thiểu 0,5 m. Để chống xói lỡ bờ ao, nên dùng tre ngâm hay lưới ruồi để đắp phía 
trong bờ.  

- Những cạnh ao chịu trực tiếp của sóng gió thủy triều cần phải gia cố bởi kè đá để tăng 
tuổi thọ cho ao nuôi và bảo vệ được tôm nuôi trong những ngày mưa gió bão lũ. Đối với 
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những ao nuôi không thể đắp đê vượt lũ phải thiết kế thêm lưới vây chạy quanh đê để đề 
phòng nước dâng tràn mặt đê làm thất thoát tôm nuôi. 

� Kích thước bờ ao:  

 Mặt bờ  rộng 1,5 m, chân bờ 3,5 m và độ cao bờ 1,7 m 

 
 

Hình 6.3. Lưới căng trên mặt đê bảo vệ tôm 

 

� Hình dạng và diện tích ao: 

Ao tốt nhất là hình chữ nhật chiều dài lớn gấp 2 - 3 lần chiều rộng. Diện tích ao nuôi 
tùy vào điều kiện từng gia đình. Diện tích ao nên đạt từ vài ngàn mét vuông đến khỏang 
dưới 1 ha. Không nên đào ao quá nhỏ dễ bị ảnh hưởng xấu của thời tiết, không nên đào ao 
qúa lớn khó chăm sóc quản lý. 

Độ sâu ao phụ thuộc vào tính chất, độ chua phèn của tầng đất, độ sâu của mạch nước 
ngầm và độ chua phèn của nguồn nước cũng như khả năng cấp nước cho ao nuôi. Thông 
thường độ sâu của ao từ 1 - 1,5 m. Khi đào ao nên bố trí cạnh chiều dài ao nằm xuôi theo 
hướng gió chính trong năm.  

� Hệ thống cống:  

Tốt nhất nên thiết kế 2 cống cấp và thoát nước riêng biệt ở hai đầu ao. Nếu có điều 
kiện kinh tế nên làm cống bằng bê tông để dễ dàng cho việc đóng mở và tăng thời gian sử 
dụng. Cống có độ rộng không quá 0,5 - 1 m, có khả năng cấp đầy và tháo cạn ao trong 4 -5 
giờ. Cần sử dụng máy bơm công suất đủ lớn để có thể tháo cạn hoặc cấp đủ nước cho ao 
nuôi khi cần thiết. 
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2.2. Kỹ thuật nuôi 

a. Cải tạo ao:  

Đây là khâu quan trọng trong quá trình nuôi tôm sú.  Tùy theo tính chất ao mà tiến 
hành các biện pháp ci tạo khác nhau:  

* Cải tạo đất và hệ thống công trình ao nuôi: 

? Đối với những ao mới đào:  

- Rửa  ao 2 -3 lần bằng cách cho nước vào ao ngâm 2 -3 ngày, quậy súc đáy ao, tháo 
nước ra 

- Tháo cạn bơm khô và phơi đáy ao để quá trình quang hóa xy ra triệt để, biến các 
chất hữu cơ lắng tụ thành các chất dinh dưỡng, làm thoát các khí độc và cứng hóa nền đáy.  

 
Hình 6.4. Cải tạo ao nuôi tôm 

 

- Bón vôi: Vôi được rải khắp đáy ao và bờ ao. Vôi vừa có tác dụng là thuốc diệt tạp 
vừa có vai trò là phân bón cho ao. Khi bón vôi nên dùng vôi bột đứng đầu gió rải đều khắp 
diện tích ao và khắp mặt trong thân đê. Liều lượng vôi bón tùy thuộc vào tính chất đất:  

Hình . Đất chua phèn cần ci tạo trước khi nuôi tôm   

- Đất thường với pH:  6 - 7 dùng 3 - 5 tạ /ha  

- Đất ít chua với pH:  4,5  - 6 dùng 6 - 10 tạ /ha  

- Đất chua nhiều với pH:  3 - 4,5   dùng  1 - 1,8 tấn /ha  

Cày lật và phơi ao 10 -15 ngày nắng liên tục trước khi cấp nước vào gây màu 

Lưu ý: Đối với những ao mới đào, phèn nhiều, pH nước từ  3,0 - 3,5 ta không nên 
bón vôi ngay để khử phèn mà phải rửa ao trước bằng cách cho nước vào ra tự do trong ao. 
Để trong 1- 2 tháng đầu đến khi pH nước đạt 4, xả hết nước đong cống lại, khử phèn kết 
hợp đạp rơm xuống nền đáy để khử phèn.  

? Đối với những ao cũ:  



 

 125

- Nạo vét sạch lớp bùn đen còn lại của vụ trước đối với những ao có lớp bùn dày, kết 
hợp với việc tích cực rửa đáy ao. Lưu ý phải vận chuyển bùn nạo vét ra xa khỏi ao nuôi 

- Cải tạo ướt đối với những ao không tháo cạn hết nước bằng cách bơm nước sục đáy 
ao và bơm xả bùn đáy, sau đó bón vôi cho ao 

- Những ao đất phèn tiềm tàng, lúc cải tạo tránh phơi ao để chống xì phèn. Tích cực 
rửa đáy ao để loại thải các chất độc hại, chất bẩn của vụ trước, sau đó bón vôi  

* Diệt tạp: Có thể sử dụng hạt mát, rẹn hay tươi, lá xoan tươi, hay thuốc diệt tạp 
Sapotech.   

=> Đối với hạt mát, rẹn hay tươi, lá xoan tươi chúng  ta sử dụng như sau:  

 Hàm lượng dùng:  

- Hạt mát khô: 3 - 4 kg / 1000 m2 diện tích ao 

- Rẹn hay tươi 20 - 30 kg / 1000 m2 diện tích ao 

- Lá xoan tươi 100 - 200 kg / 1000 m2 diện tích ao 

Cách rải thuốc:  

- Hạt mát khô xay, hoặc đâm thành bột hòa nước té khắp mặt ao 

- Rẹn hay tươi đập chập hòa nước té khắp mặt ao xấp nước 

- Lá xoan ngâm xuống ao thành từng cụm nơi nước sâu nhất 

=> Đối với thuốc diệt tạp Sapotech chúng  ta sử dụng như sau:  

- Cấp nước vào qua lưới chắn ngập đáy ao 

- Hòa Sapotech vào nước và tạt xuống ao với liều lượng 4,5 - ppm (4,5 - 5 g/m3 

- Sau khi rải Sapotech 15 - 20 giờ thì cấp nước vào ao ở mức 0,6 m để gây màu 

* Gây màu nước:   

 Trước khi đưa giống về th 3 - 7 ngày, cho nước vào ao 30 - 40 cm để gây màu, tạo 
cơ sở thức ăn tự nhiên. Để tạo màu nước hợp lý, có thể dùng các phương pháp sau:  

- Bón phân chuồng đã ủ hoai với liều lượng 300 kg /ha 

- Dùng NPK (16 - 16 - 8 ; 20 - 20 - 15) liều lượng 15 - 30 kg /ha 

- Dùng DAP từ 5 - 10 kg /ha  

Sau khi làm đất, bón phân, tu sửa nâng cấp đê cống cho nước vào ao ở mức 15 
cm/ngày đến khi đạt mức nước thích hợp là 1,2 m.  Khi độ trong của nước đạt 40 - 50 cm, 
màu nước đẹp, nước có màu xanh của to, pH đạt 7 - 8 chứng tỏ nước ao đã ổn định, cơ sở 
thức ăn tự nhiên đủ, ao có thể thả giống vào nuôi. 
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b. Con giống:  

 * Qui trình chọn giống: 

Loại giống được chọn: Postlarvae P15 

 Có thể dựa vào những tiêu chuẩn vào ngoại hình để đánh giá chất lượng giống tôm. 

 

 

B¶ng 6.1. Tiªu chuÈn ngo¹i h×nh ®¸nh gi¸ chÊt l−îng gièng t«m 

Tiªu chuÈn T«m kháe Đ 

Mμu s¾c N©u, n©u x¸m Hång, h¬i ®á 

B¬i léi Nhanh nhÑn, gâ tay vμo thμnh bÓ t«m 

ph¶n x¹ nhanh 

ChËm ch¹p 

¡n  ¡n nhiÒu, ruét nhiÒu thøc ¨n ¡n Ýt hoÆc kh«ng ¨n 

Vá Bãng, s¹ch, trong Đục, không bóng,  

KÝch th−íc §Òu con, P15 dμi 13-15mm Kh«ng ®Òu 

Ch©n ®u«i C©n, xße réng kh«ng bÞ søc Kh«ng c©n, søc 

- Kích cỡ giống đồng đều  

- Màu sắc đen tự nhiên 

- Thân hình cân đối thịt đầy vỏ 

- Khi bơi đuôi xòe rộng 

- Trên thân không có các đốm trắng, chấm đen, cơ thể sạch sẽ  

* Vận chuyển giống:  

Dùng phương pháp vận chuyển kín, có bm oxy. Khi vận chuyển giống cần lưu ý: 

- Độ mặn của nước vận chuyển và nước ao ương không chênh lệch quá 5‰ 

- Nhiệt độ của nước ao và nhiệt độ của vận chuyển không chênh lệch quá 20C 

 Mật độ vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, cỡ tôm, thời gian, 
phương tiện, hình thức vận chuyển...Mật độ vận chuyển ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của tôm. 
Khi có sự thay đổi các điều kiện vận chuyển, mật độ sẽ thay đổi theo. 

Bảng 6.2. Mật độ vận chuyển tôm sú thích hợp 

Cỡ (ngày) Mật độ (con/lít) Nhiệt độ (oC) 

10 

30 

Giống 2-3cm 

500-600 

250-400 

150-200 

20-24 

20-24 

20-24 
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* Thả giống:  

- Thông thường, ta để túi nilông chứa tôm giống nổi trên mặt ao 10 phút sau đó mở 
túi và dìm miệng túi để nước ao vào khoảng 1/4 lượng nước trong túi. Để túi yên trong 
nước 10 phút, lặp đi lặp lại vài ba lần như thế sau đó mới đưa tôm giống vào ao.  

 
Hình 6.5. Kỹ thuật thả giống 

- Nên thả tôm giống vào lúc trời râm mát, tạnh ráo, không nên thả khi mưa lớn hoặc 
những ngày mưa liên tục.  

- Tốc độ tăng trưởng của tôm phụ thuộc nhiều vào mật độ thả tôm. Nuôi quãng canh 
mật độ từ 6 -8 con /m2, nuôi bán thâm canh 15 - 20 con /m2 và nuôi thâm canh 25 - 30 con 
/m2 

-  Đặc biệt chú ý đến nhiệt độ môi trường lúc thả giống để đảm bảo tôm giống không 
bị các phản ứng stress của môi trường, thông thường tốt nhất khoảng 24-25 oC. 
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c.Chăm sóc quản lý:  

* Kỹ thuật cho ăn: Cho tôm ăn đúng lượng, không dư thùa gây ô nhiễm lãng phí, không 
quá thiếu làm tôm còi cọc, chậm lớn, giảm tỷ lệ sống. Người nuôi phải nắm vững diễn biến 
của các yếu tố môi trường và sức khỏe tôm để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý cho từng ngày . 

Thức ăn có thể sử dụng thức ăn tự chế biến, thức ăn công nghiệp hay phối hợp giữa 
thức ăn chế biến kết hợp thức ăn công nghiệp. 

 Thức ăn chế biến bao gồm:  

- Trứng gà: 1 quả (chỉ lấy lòng đỏ) 

- Tôm đất: bóc vỏ bỏ đầu 0,3kg 

- Mực tươi: lấy phần thịt 0,3kg 

- Hầu: lấy phần thịt 0,1kg 

- Gan heo hay gan bò (thái nhỏ) 0,1kg 

 Hỗn hợp các nguyên liệu trên sử dụng cho 2 vạn tôm post. Tất c nguyên liệu được 
trộn đều đưa vào máy xay sinh tố hoặc cho vào cối gi nhỏ, hay chưng cách thủy, khi cho ăn 
chà qua lưới post và té đều khắp ao. 

 Trong thời gian ương tiếp theo, thức ăn được sử dụng chủ yếu là các loại cá tạp, 
cua, ghẹ, ruốt tươi. Nguyên liệu này được nấu chín, giã nhỏ nắm lại từng nắm bằng quả 
trứng. Khi cho ăn thả đều chung quanh ao, lúc này tôm đã chủ động tìm mồi và có đặc tính 
bơi thành từng đàn xung quanh bờ. Lượng thức ăn ở giai đoạn này cần được điều chỉnh 
thích hợp căn cứ vào khả năng ăn của tôm 

 Thông thường ở tuần ương thứ nhất cho tôm ăn thức ăn tự nhiên. Tuần thứ hai cho 
tôm ăn thức ăn nhiều đạm với tỷ lệ 50-80% trọng lượng đàn tôm. Tuần thứ ba cho ăn với 
tỷ lệ 25- 40% trọng lượng đàn tôm, tuần thứ tư trở đi cho ăn từ 5-15% trọng lượng đàn 
tôm.  

 Từ tháng nuôi thứ ba, bắt đầu cho tôm ăn thức ăn nhân tạo. Hiện nay, thức ăn cho 
tôm thường do người nuôi tôm tự sản xuất từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Thức 
ăn phổ biến hiện nay là dùng các loại cá tạp, ua, giun, ốc, ngao, moi...cho ăn trực tiếp hoặc 
được băm, xay nhỏ trộn với cám gạo, bột ngô, có thêm một số chất khoáng và vitamin. Bột 
sắn, bột khoai lang được dùng làm chất kết dính, trộn với các loại thức ăn trên, nắm lại 
thành từng viên đến khi bỏ xuống nước thức ăn sẽ lâu bị tan rã. Hệ số thức ăn là 6: 8: 10.  

Một số nơi sử dụng loại thức ăn viên chuyên sản xuất để nuôi tôm cũng đạt hiệu quả 
nuôi cao. Việc dùng thức ăn sống cho tôm rất dễ gây tình trạng ương thối, làm bẩn môi 
trường ao nuôi, do đó chúng ta cần đặc biệt quan tâm vấn đề này.  

 Trong tự nhiên, tôm rất phàm ăn và ăn liên tục. Kinh nghiệm cho thấy với lượng 
thức ăn trong ngày bằng 10-25% tổng khối lượng tôm trong ao nên chia làm 2 phần:  
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 - 1/3 lượng thức ăn để cho tôm ăn buổi sáng trước 9 giờ 

 - 2/3 lượng thức ăn cho tôm ăn buổi chiều từ 4-7 giờ tối.  

 Lượng thức ăn dành cho mỗi buổi được chia ra nhiều lần mỗi lần cách nhau một 
giờ, thông thường một ngày đêm tôm ăn từ 2-6 lần. Nên cho ăn phía đầu gió, phân bố thức 
ăn đều quanh ao, có thể cho ăn trong khay để dễ kiểm tra lượng thức ăn thừa hay thiếu 
nhằm có kế hoạch điều chỉnh kip thời. Cứ 7-10 ngày tiến hành kiểm tra định kỳ tốc độ lớn 
của tôm, ước tính số tôm hiện có trong ao để tính lượng thức ăn cần thiết và điều chỉnh 
mức ăn hợp lý. 

  

 

 
 

Hình 6.6. Sàng kiểm tra thức ăn tôm 

* Quản lý và chăm sóc:  

 Sau khi thả giống 15 ngày mới lấy thêm nước mới vào ao nuôi, nâng mức nước 
trong ao lên 0,5-0,6m. Lúc đó cứ 1 ha ao bón 50 kg đạm U-rê và 50 kg superphosphate để 
phát triển thức ăn tự nhiên trong ao.  

 Việc thay nước nhiều lần là điều bắt buộc đối với ao nuôi tôm bán thâm canh, tối 
thiểu mỗi lần thay 0,3-0,4m. Khi thay nước dùng lưới nilong để ngăn cá dữ, cá tạp vào ao 
hay dùng đăng tre chắn phía ngoài hay chắn ở cống chính để loại bỏ những động vật cỡ lớn 
và các vật cứng có kích thước lớn không gây hại lưới chắn bên trong.  

Hàng ngày phi kiểm tra và làm vệ sinh lưới, nếu ngâm lưới nhiều thời gian trong 
nước lưới sẽ bền hơn. Việc thay nước nên dựa vào thủy triều, mỗi tháng có thể thay nước 
được 18-22 ngày, giữ mức nước trong ao luôn sâu hơn 0,6 mét.  
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d. Thu hoạch: 

 Bình thường sau 4 tháng nuôi có thể thu hoạch tôm. Việc thu hoạch nên thực hiện 
vào cuối kỳ con nước: mở cống, dùng luới thu đón vào ban đêm và sau đó tháo cạn bắt 
bằng tay.  

 => Thu hoạch tôm phải trải qua các khâu sau:  

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho thu hoạch như rỗ nhựa, thùng làm lạnh, nước đá xay 
nhỏ, cân, thùng nhựa chuyển tôm, lưới đáy dài 4 - 5m để thu tôm, bàn lớn lát đá trắng để 
rửa, phân loại, đóng tôm và chuyển tôm được phân loại vào nhà máy chế biến.  

- Trước khi thu hoạch 1 ngày cần tiến hành bắt tôm để lấy mẫu kiểm tra. Tôm có 
chất lượng tốt thường có vỏ cứng, không xây xát, tươi màu, không thối đuôi, không có vết 
đen ở thân.  

- Giữ mức nước trong kênh xổ sao cho dòng nước chảy ra êm, không quá mạnh, 
không để lượng tôm vào túi quá lớn tránh hiện tượng tôm bầm dập, khi xúc tôm vào rổ 
nhựa không nên xúc vợt quá đầy.  

=> Có hai hình thức thu hoạch tôm:  

- Thu tỉa: Cách này áp dụng đối với các ao đìa mà tôm phát triển không đều. Sử dụng 
chài có kích thước mắc lưới đủ để bắt những con có kích cõ bằng hay lớn hơn cỡ tôm cần 
thu hoạch. Nên đánh bắt vào lúc mát trời tránh ảnh hưởng cho tôm còn lại trong ao, sau đó 
giảm lượng thức ăn hàng ngày cho phù hợp.  

- Thu toàn bộ: Thời điểm thu hoạch lúc giữa khuya hoặc sáng sớm. Đối với những ao 
có thể tháo cạn thì dùng biện pháp xả cạn nước để thu tôm qua lưới đặt ngay tại cửa cống.  

 => Việc bảo quản tôm thu hoạch rất quan trọng và gồm các khâu sau:  

- Rửa tôm: Tôm thu hoạch bằng phưng pháp tháo cạn thường sạch, tuy nhiên cần 
phải rửa lại.  

- Giữ lạnh: Đổ đầy nước sạch và cho nước đá vào các thùng nhựa lớn để giảm nhiệt 
độ xuống từ 0- 50C. Khi đưa tôm vào nước lạnh tôm sẽ chết vì nhiệt độ thân tôm bị hạ đột 
ngột. Ngâm tôm trong nước lạnh 20 phút trước khi đưa ra phân loại. Làm lạnh ngay và 
nhanh sẽ giữ được cho tôm tươi lâu.  

- Phân loại và cân tôm: Đưa tôm từ thùng làm lạnh đổ lên bàn phân loại theo từng 
cỡ. Trong khi phân loại phải dùng nước đá phủ lên tôm, tiến hành phân loại nhanh.  

- Ướp đá: Sau khi phân loại tôm được ướp đá và chuyển về nhà máy chế biến càng 
nhanh càng tốt.  

 

3. Một số bệnh thường gặp ở tôm sú và cách phòng trị  

3.1.  Bệnh do virut  

a. Bệnh MBV:  
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Khi tôm mắc bệnh bi chậm chạp, kém ăn, màu chuyển sang tối, xanh tái, xanh đen, 
đỏ. Phần phụ và vỏ kitin có hiện tượng hoại tử, cụt dần, chuyển từ màu nâu sang đen. 
Mang có màu đỏ hoặc đen. Gan tụy teo lại, màu vàng nhạt, thối rất nhanh. Tôm yếu dần, 
dạt vào bờ, bơi trên tầng mặt, chết rải rác trong 3-7 ngày rồi chết hầu hết trong ao nuôi. 

Với bệnh này phương pháp phòng bệnh là chính. Theo kinh nghiệm của Đài Loan 
không được dùng tôm giống có nhiễm mầm bệnh MBV, phi cải thiện chất nước và đáy ao, 
tăng protein trong thức ăn. Nếu phát hiện có bệnh MBV phải thu gom rồi đem đốt tôm bị 
bệnh, vệ sinh tẩy uế trước khi thải nước ra. Nên đa dạng hóa các đối tượng nuôi trong ao 
đầm bằng cách ghép thêm các loài cá nuôi, vẹm và các loại sò khác.  

 

b. Bệnh đầu vàng ở tôm sú (VHB) 

Tôm bị nhiễm bệnh sẽ giảm ăn, bơi lên mặt nước vào bờ, nằm bất động, mình nhạt, 
gáy và mang có màu vàng nhạt 

Bệnh này chỉ lấy phòng làm chính, không có loại thuốc hay hóa chất nào có thể 
khống chế loại virut này trên diện rộng. 

 

3.2. Bệnh do vi khuẩn 

a. Bệnh tôm phát quang (bệnh phát sáng): 

 Khi ấu trùng tôm bị bệnh ở trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng liên tục màu xanh 
nhạt. Tôm bỏ ăn, chìm xuống đáy và chết hàng loạt và tạo thành một thảm sáng ở đáy. Tỷ 
lệ chết rất cao từ 80-100%. 

 Bệnh này thường xuất hiện ở giai đoạn ấu trùng và giai đoạn tôm giống, thường 
xảy ra ở vùng ven biển có hàm lượng chất hữu cơ cao, có nhiều xác động thực vật. 

 Việc phòng bệnh ở các trại sản xuất tôm là quan trọng nhất. Nước cần được lọc qua 
tầng lọc cát và xử lý bằng tia cực tím. Tôm bố mẹ được xử lý bằng formalin 20-25 ppm 
trong 30-60 phút. Tảo dùng để cho tôm ăn cũng được xử lý bằng oxitetracyclin 30-50 ppm 
trong 1-2 phút. Khi tôm mới bị bệnh phát quang, có thể chữa bằng thuốc nhưng chỉ sau 2 
giờ tôm lại phát bệnh và có biểu hiện quen thuốc. Có 4 loại hỗn hợp thuốc sau đây: 

- Oxitetracycline + Bactrim (tỷ lệ 1:1): 1- 3 ppm 

- Erythromycine + Rifamicin (tỷ lệ 5:3): 1-  ppm 

- Erythromycine + Bactrim (tỷ lệ 1:1): 1- 3 ppm 

 Hỗn hợp thuốc được phun trực tiếp vào bể ương tôm sau 12 giờ thay nước, xử lý 
trong 3 ngày liên tục 

b. Bệnh đỏ dọc thân ở ấu trùng tôm sú. 

 Khi mới bị bệnh, ấu trùng tôm ở giai đoạn Zoea xuất hiện 2 đốm đỏ ở hai bên mắt, 
sau đó ở đuôi, vạch đỏ ngang ngực, đỏ gốc chân hàm và các đốm đỏ đối xứng dọc thân ở 
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đốt khớp bụng.Tôm bỏ ăn, bơi chậm một số có thể chết. Bệnh này không gây chết hàng 
loạt nhưng tỷ lệ dồn tích khá cao, có khi phải xả bỏ cả bể ương. 

 Lưu ý không nên cho tôm ăn tảo tàn lụi, cho tôm ăn kết hợp to với thức ăn tổng hợp 
để tăng khả năng kháng bệnh của tôm. 

 

c. Bệnh ăn mòn vỏ kitin: 

 Khi tôm bị bệnh vỏ kitin xuất hiện đốm ăn mòn có màu nâu chuyển sang đen ở 
phần bụng, chủy, đuôi, mang và các phần phụ bị ăn mòn cụt dần, phần cụt có màu nâu 
sang đen. Quá trình ăn mòn trên vỏ kitin tăng dần lượng vi khuẩn gây bệnh cũng tăng 
nhanh xâm nhập vào gan tụy ruột và các vùng cơ bụng của tôm, ở vùng cơ bụng xuất hiện 
vùng mờ đục, gan tụy có thể teo lại hay trương lên. Tôm lột vỏ khó khăn, bỏ ăn hoặc ăn ít, 
gầy yếu, ít hoạt động, có thể bị tôm khác ăn thịt hay chết rải rác. 

 Để phòng bệnh tránh gây thương tích trên vỏ tôm, nuôi với mật độ vừa phi, cho 
tôm ăn thức ăn có chất lượng tốt, lượng thức ăn vừa đủ, không để dư thừa thức ăn gây ô 
nhiễm đáy ao.  

Để trị bệnh nên kích thích cho tôm lột vỏ, loại bỏ vỏ bị bệnh. Cho tôm ăn kháng sinh 
như trị bệnh đốm nâu ở tôm càng xanh. 

 

3.3. Bệnh do nấm: 

 Bệnh tôm yếu, hoạt động khó khăn, bỏ ăn, khó lột xác, chết ri rác. Các sinh vật này 
thường bám ký sinh trên toàn bộ bề mặt của tôm, các phần phụ, mang... bệnh thường xuất 
hiện vào giữa mùa mưa (7- 11) khi độ mặn thấp và nước ao có hàm lượng oxy thấp. 

 Có thể dùng một số hóa chất để phun xuống bể và ao nuôi như CuSO4 với liều 
lượng 0,5-0,7 ppm, Formalin 15-25 ppm. 

 

3.4. Bệnh do môi trường, độc chất và dinh dưỡng: 

a. Bệnh mềm vỏ 

 Bệnh xảy ra khi tôm thiếu dinh dưỡng, tích tụ các chất độc của thuốc trừ sâu, đất và 
nước ao nuôi tôm nghèo chất dinh dưỡng. Hàm lượng phốtphát trong nước thấp (dưới 
1mg/l), hàm lượng mùn bã hữu cơ trong đất thấp (dưới 7%). Ao ít được thay nước thường 
xuyên. Thức ăn ít, nuôi tôm với mật độ quá dày. Nước ao có dư lượng thuốc trừ sâu nhóm 
Aquatine hoặc Rotenone (10 ppm) và Saponin (100 ppm) sau 4 ngày sẽ xuất hiện bệnh 
mềm vỏ. 

 Phòng bệnh bằng cách cho tôm ăn đầy đủ thức ăm đạt chất lượng, hạn chế sử dụng 
thuốc trừ sâu để tẩy ao. Chọn những vùng đất màu mở hoặc cho cải tạo ao theo đúng yêu 
cầu.  
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Thường xuyên thay đổi nước trong ao để cung cấp đủ oxy và thức ăn tự nhiên. Nếu 
kiểm tra có dư lượng thuốc trừ sâu phi thay nước ngay. Mức ăn của tôm từ 8-14% trọng 
lượng cơ thể, đảm bảo tỷ lệ canxi và phốtphát 1:1 

 

b. Bệnh mang đen: 

 Nguyên nhân gây bệnh do thiếu vitaminC, lượng Ca, Cu, Zn, dầu, NH3, NO3, hữu 
cơ cặn bã tồn tại trong ao nuôi quá cao. Khi tôm bị bệnh mang teo lại chuyển từ đỏ nâu 
sang đen. Xuất hiện các vùng đen ở dưới lớp vỏ kitin phần đầu ngực, phần bụng, các khớp 
nối giữa các đốt. Tôm bỏ ăn, chậm lớn có thể bị nhiễm khuẩn ở vùng đen. 

 Để phòng bệnh khi dùng thức ăn tổng hợp phải đảm bảo vitaminC có lượng cao 
hơn 2000mg/1kg thức ăn cơ bản, thường xuyên bổ sung thêm tảo vào hệ thống nuôi.  

 

3.5. Ngoài ra trong quá trình nuôi thường một số hiện tượng cần lưu ý:  

a. Hiện tượng tôm nổi đầu hàng loạt: 

Hiện tượng này xảy ra ở những đầm có nhiều xác lá cây rụng, bùn dày, hoặc vào 
cuối mùa khô, khi nhiệt độ lên cao 34-360C, độ mặn cao (38%o) làm giảm lượng oxy hoà 
tan tăng lượng CO2 do phân hủy hữu cơ. Gặp trường hợp này phải có máy bơm và nước 
sẵn sàng cấp cứu, nếu không tôm sẽ chết trong 1-2 ngày  

 

b. Các hiện tượng liên quan đến tôm lột vỏ: 

 Tôm lột vỏ nhưng còn dính vỏ, tòe đầu, dính chân, hoặc thân tôm bị bám bẩn, tôm 
lớn bé không đều, vỏ có màu sẩm không thể lột vỏ được, bị còi, sau khi lột vỏ vỏ tôm vẫn 
mềm, không cứng được tôm phải bơi vào gần bờ. 

 Những trường hợp này cần tăng cường cho tôm ăn thức ăn tươi hay nước mới, áp 
dụng những phương pháp kích thích tôm lột vỏ ngay như giảm đột ngột độ mặn xuống 
10‰, tháo nước ao nhanh xuống 0,5 m, phơi nắng ao 1-2 ngày rồi lấy đầy nước vào, thả 
tôm một đêm trong dung dịch CuSO4 nồng độ 4 ppm rồi thay nước mới nhanh liên tục. 

 

3.6. Biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp: 

- Chọn đúng địa điểm để đào ao nuôi 

- Chú trọng đúng mức khâu cải tạo ao để bảo đảm được môi trường ao nuôi ngay từ 
khi mới thả giống. 

- Chọn giống và thả giống đúng kỹ thuật 

- Trong suốt quá trình nuôi phải chăm sóc ao và cho ăn cẩn thận 

- Xử lý kịp thời và đúng kỹ thuật những tình huống xảy ra 
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- Để hiểu được nguyên nhân xuất hiện bệnh trong ao nuôi 

* Nguyên nhân xuất hiện bệnh  

- Môi trường:  Là các yếu tố vô sinh: nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hòa tan ảnh 
hưởng sâu sắc đến động vật thủy sản. 

- Mầm bệnh (tác nhân gây bệnh) là các yếu tố hữu sinh, virut, vi khuẩn, nấm, ký sinh 
trùng, sinh vật hại khác. 

- Ký chủ là ĐVTS (động vật thủy sản): cá, tôm, cua...mẫn cảm hoặc đề kháng với 
bệnh. 

 

II. KỸ THUẬT NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG  

1. Một số đặc điểm chung của tôm chân trắng  

1.1. Phân bố  

Tôm chân trắng còn gọi là tôm bạc Thái Bình Dương, tôm bạc Tây Châu Mỹ,  là tôm 
nhiệt đới, phân bố ở vùng ven bờ phía Đông Thái Bình Dương, từ biển Pêru đến Nam Mê- 
hi-cô, vùng biển Ecuado. Hiện tôm chân trắng đã được di nhập ở nhiều nước Đông á, Đông 
Nam Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia, Malaixia, Việt Nam.  

Ở vùng biển tự nhiên, tôm chân trắng thích sống nơi đáy bùn, độ sâu khoảng 72 m, 
có thể sống ở độ mặn 5 - 50‰, thích hợp ở độ mặn 28 - 34 ‰, pH 7,7 - 8,3, nhiệt độ 25 - 
320C, tuy nhiên chúng có thể sống được ở 12 - 280C 

 

1.2. Hình thái cấu tạo 

Tôm chân trắng vỏ mỏng có màu trắng đục nên có tên gọi là tôm bạc, bình thường có 
màu xanh lam, chân bò có màu trắng ngà nên gọi là tôm chân trắng. Chùy là phần kéo dài 
tiếp với bụng. Dưới chùy có 2 - 4 răng cưa, đôi khi có 5 -6 răng cưa ở phía bụng. Những 
răng cưa đó kéo dài đôi khi tới đốt thứ hai.  

Vỏ đầu ngực có những gai gân và gai râu rất rõ, không có gai mắt và gai đuôi, không 
có rãnh sau mắt, đường gờ sau chùy khá dài đôi khi từ mép sau vỏ đầu ngực. Gờ bên chùy 
ngắn, chỉ kéo dài tới gai thượng vị. Có 6 đốt bụng, ở đốt mang trứng rãnh bụng rất hẹp 
hoặc không có. Gai đuôi không phân nhánh. Râu không có gai phụ và chiều dài râu ngắn 
hơn nhiều so với vỏ giáp xác. Xúc biện của hàm dưới thứ nhất thon dài và thường có 3 - 4 
hàng, phần cuối của xúc biện có hình roi. Gai gốc và gai ischial nằm ở đốt thứ nhất chân 
ngực.  
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Hình 6.7. Hình thái bên ngoài của tôm chân trắng 

 

1.3. Dinh dưỡng và sinh trưởng 

Tôm chân trắng là loài ăn tạp. Giống như các loài tôm he khác, thức ăn của nó cũng 
cần các thành phần protid, lipid, glucid, vitamin và muối khoáng. Tuy nhiên không đòi hỏi 
thức ăn có hàm lượng đạm cao như tôm sú. (thức ăn có hàm lượng đạm thích hợp là 35%, 
trong khi đó tôm sú là 40% và tôm he Nhật Bản cần 60%).  

Khả năng chuyển hóa của thức ăn rất cao, trong điều kiện nuôi lớn bình thường, 
lượng cho ăn chỉ bằng 5% thể trọng tôm (thức ăn ướt). Trong thời kỳ tôm sinh sản, đặc biệt 
giữa và cuối giai đoạn phát dục của buồng trứng nhu cầu về lượng thức ăn hàng ngày tăng 
3 - 5 lần.  

Tôm chân trắng có tốc độ sinh trưởng nhanh, chóng lớn hơn tôm sú ở tuổi thành 
niên. Trong điều kiện sinh thái tự nhiên (nhiệt độ 30 - 320C, độ mặn 20 - 40‰) từ tôm bột 
đến tôm cỡ 40g/con mất khoảng 180 ngày, từ cỡ 0,1 g đến cỡ 15g mất 90 - 120 ngày. Vì 
vậy đây là đối tượng nuôi quan trọng sau tôm sú.  

  

1.4. Đặc điểm sinh sản 

Tôm chân trắng thành thục sớm, con cái có khối lượng từ 30 - 45 g/con có thể tham 
gia sinh sản. Ở khu vực tự nhiên có tôm chân trắng phân bố thì quanh năm đều bắt được 
tôm chân trắng. Song mùa sinh sản ở vùng biển lại có sự khác nhau. Ví dụ ở Pêru tôm đẻ 
từ tháng 12 đến tháng 4, bắc Ecuado mùa đẻ rộ vào tháng 4 - 5.  

Buồng trứng tôm cái thành thục có màu hồng. Trứng sau khi đẻ có màu vỏ đậu xanh. 
Lượng trứng của mỗi vụ đẻ phụ thuộc vào cỡ tôm mẹ nếu cỡ tôm mẹ 30 - 40 g lượng trứng 
từ 100.000 - 250.000 trứng đường kính trứng 0,22 mm. Tôm cái đẻ trứng chủ yếu vào thời 
gian từ  9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Thời gian bắt đầu đẻ đến lúc đẻ xong chỉ độ 1 -2 phút.  
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Sau một lần đẻ hết trứng, buồng trứng lại phát triển tiếp. Thời gian giữa hai lần đẻ 
cách nhau  2- 3 ngày. Con đẻ nhiều nhất đến 10 lần/năm. Thông thường, tôm sau 3 -4 lần 
đẻ liên tục thì có lần lột vỏ. Sau khi đẻ 14 -16 giờ trứng nở ra ấu trùng Nauplius. Âu trùng 
Nauplius trải qua 6 giai đoạn, Zoea qua 3 giai đoạn, Mysis qua 3 giai đoạn thành 
Postlarvae. Chiều dài của Postlarvae khong 0,88 - 3 mm.  

 

2. Kỹ thuật nuôi tôm chân trắng 

2.1. Chọn địa điểm, thiết kế vùng nuôi  

a. Chọn vùng nuôi  

Địa hình phù hợp để xây dựng ao nuôi công nghiệp là vùng cao triều, thuận lợi cho 
việc cấp, thoát nước và phơi khô đáy ao khi ci tạo. Tôm chân trắng không thích sống ở đáy 
ao cát hay đáy bùn nên đất xây dựng ao phải là đất thịt, hay đất pha cát, ít mùn hữu cơ, có 
kết cấu chặt, giữ được nước, pH của đất phi lớn hơn hay bằng 5.  

Nguồn cung cấp nước chủ động, không bị ô nhiễm công nghiệp, nông nghiệp hay 
sinh hoạt, pH nước từ 8,0 - 8,3, độ mặn từ 10 - 25‰ 

 Nên chọn vùng nuôi thuận lợi về giao thông, gần nguồn điện, gần nơi cung cấp các 
dịch vụ cho nghề nuôi tôm và an ninh trật tự tốt.  

 

b. Xây dựng công trình nuôi 

 * Ao nuôi:  

 Công trình nuôi tôm có kết cấu tương tự như công trình nuôi tôm sú. Mô hình phổ 
biến có năng suất cao là mô hình ít thay nước. Diện tích ao từ  0,5 - 1 ha, mực nước sâu 1,5 
- 2 m. Ao thường có dạng hình vuông, hình tròn hay chữ nhật, thuận tịên cho việc tạo dòng 
chảy trong ao khi đặt máy quạt nước dồn chất thi vào giữa ao để thu gom và tẩy dọn ao. 
Đáy ao bằng phẳng, có độ dốc 150 nghiêng về phía cống thoát.  

 * Ao chứa, ao lắng:  

 Khu vực nuôi phi có ao chứa, ao lắng để trữ nước và xử lý nước trước khi cấp cho 
các ao nuôi. Diện tích ao chứa - lắng  thường bằng 25 - 30% diện tích khu nuôi. Đáy ao 
chứa lắng nên cao bằng mặt nước cao nhất của ao nuôi để có thể tự cấp nước cho ao nuôi 
bằng hình thức tháo cống.  

 * Ao xử lý nước thải: 

  Diện tích ao xử lý nước thi bằng 5 - 10% diện tích khu nuôi để xử lý nước ao nuôi 
sau khi thu hoạch thành nước sạch không có mầm bệnh mới thi ra biển.  
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* Mương cấp và mương tiêu:  

 Mương cấp cao bằng mặt nước cao của ao nuôi và mương tiêu thấp hơn đáy ao 20 - 
30 cm để thoát hết nước trong khi cần tháo cạn. Hệ thống mương cấp mương tiêu khoảng 
10% diện tích khu vực nuôi.  

 *. Hệ thống bờ ao, đê bao:  

  Ao nuôi thường có độ sâu của nước 1,5 m và bờ cao tối thiểu hơn mặt nước 0,5 m. 
Độ dốc của bờ phụ thuộc vào chất đất khu vực xây dựng ao nuôi. Đất cát dễ xói lỡ hơn, độ 
dốc của bờ ao có thể là 1/1.  

 Đê bao quanh khu vực nuôi thường là bờ của kênh mương cấp hay tiêu nước. Hệ số 
mặt đê tương tự ao nuôi nhưng bề mặt lớn hơn và độ cao của đê phải cao hơn lúc thủy triều 
cao nhất hoặc nước lũ trong mùa mưa lớn nhất 0,5 - 1m.  

 * Cống cấp và thoát nước:  

 Mỗi ao phi có một cống cấp và tháo nước riêng biệt. Khẩu độ cống phụ thuộc vào 
kích thước ao nuôi, thông thường ao rộng 0,5 - 1 ha cống có khẩu độ 0,5 - 1m, bảo đảm 
trong vòng 4 - 6 giờ có thể cấp đủ hoặc khi tháo có thể tháo hết nước trong ao. Cống tháo 
đặt thấp hơn chỗ thấp nhất của đáy ao 0,2 - 0,3 m để thoát toàn bộ nước trong khi bắt tôm.  

 

2.2. Chuẩn bị ao nuôi  

a. Đối với ao mới xây dựng xong:  

 Cho nước vào ao ngâm 2 -3 ngày rồi lại xả hết nước để tháo rửa. Tháo rửa như vậy 
từ 2 - 3 lần sau đó dùng vôi bột để khử chua bờ và đáy ao. Lượng vôi tùy theo độ pH của 
đất:  pH từ 6 -7 dùng 300 - 400 kg/ha,  pH từ 4,5 -6 dùng 500 - 1000 kg/ha.  

 Rắc vôi xong, phi ao 7 - 10 ngày, lấy nước qua lưới lọc sinh vật có mắt lưới 9 - 10 
lỗ/cm2. Gây màu nước để chuẩn bị thả giống.  

 

b. Đối với ao cũ:  

 Sau khi thu hoạch, xả hết nước ao cũ. Nếu tháo kiệt được thì nạo vét hết lớp bùn 
nhão rồi cày xới đáy ao lên trộn với vôi bột, liều lượng 500 - 1000 kg/ha, phơi khô ao 10 - 
15 ngày, lấy nước vào ao qua lưới lọc để gây màu nước.  

 Đối với những ao không tháo cạn được thì dùng bơm, bơm sục đáy ao để tẩy rửa 
chất thải sau dó bón vôi diệt tạp. Vôi thường dùng là vôi nung với liều lượng 1200 - 1500 
kg/ha với mức nước 10 cm. Đối với những ao có mức nước sâu 0,5 - 1m lượng vôi bón 
nhiều gấp đôi. Lượng vôi bón nhiều hay ít tùy thuộc vào chỉ số pH của nước ao, khi pH đạt 
8 - 8,3 mới được thả tôm giống để nuôi.  

Những đầm sau đây không được dùng vôi sát trùng:  
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- Ao có đáy hay nước ao hàm lượng Ca++ quá cao. Nếu bón vôi Ca++ sẽ kết hợp với 
PO4

3- lắng xuống gây hiện tượng thiếu lân trong ao, thực vật phù du rong tảo không phát 
triển được, không gây màu nước cho ao.  

- Ao có hàm lượng chất hữu cơ quá thấp, bón vôi làm tăng quá trình phân giải hữu 
cơ, không có lợi cho sinh vật sống trong ao.  

Quá trình tháo nước ao cũ phải kết hợp sục bùn làm sạch ao, vét hết bùn ô nhiễm đáy 
ao. Quá trình tu bổ ao phi bắt diệt hết ếch, các loại động vật, lấp các hang hố quanh bờ ao.  

 

c. Diệt tạp:  

Nước lấy vào ao qua lưới lọc để 2-3 ngày cho các loại trứng vào ao nở hết tiến hành 
diệt bằng Saponine với nồng độ 15 - 20 ppm (15 - 20g/m3 nước ao). Dùng Saponine diệt 
tạp xong phải thay nước rồi mới thả giống.  

 Nên tiến hành khử trùng nguồn nước bằng Chlorine. Nồng độ 2 ppm có tác dụng 
diệt khuẩn tốt. Ao có mức nước sâu 1m, mỗi ha dùng 195 kg hòa loãng với nước ao phun 
đều khắp ao. Phun trong những ngày trời mát, tác dụng diệt khuẩn có thể kéo dài 4 -5 
ngày. Trước khi thả tôm giống phải mở máy quạt nước cho bay hết khí Clo còn lại trong 
nước.  

 

d. Bón phân gây màu nước:  

 Màu nước có ý nghĩa lớn với ao nuôi tôm  vì:  

- Làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước  

- Ổn định chất nước, giảm các chất độc trong nước  

- Làm thức ăn bổ sung  

- Giảm độ trong của nước giúp tôm tránh địch hại  

- Nâng nhiệt và ổn định nhiệt trong ao  

- Hạn chế tảo sợi và tảo đáy phát triển  

- Hạn chế các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển.  

Lượng tảo đơn bào có trong nước nhiều hay ít, thành phần giống loài gì phụ thuộc 
vào nồng độ và tỷ lệ phân bón.  

Ví dụ N/P = 3/1 - 7/1 thì đa số là tảo lục làm cho nước có màu xanh lục, N/P = 10/1 
đa số các loại tảo là tảo khuê, nước có màu lá chuối non.  

 

2.3. Con giống 

a. Chọn giống:  
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Chọn giống phải chú ý hàng đầu đến chất lượng con giống. Tôm giống chất lượng tốt 
có chiều dài thân trên 0,8 cm, bơi lội linh hoạt, biểu hịên bên ngoài sạch sẽ, không bị 
thương, các đốt bụng hình chữ  nhật, mình tôm nở, chắc, tôm to đều, không di tật, khả 
năng bi ngược dòng nước tốt. Tôm giống tốt nhất là tôm đẻ cùng một đợt và thả một lần đủ 
số lượng nuôi.   

 

b. Mật độ thả giống:  

Tôm chân trắng có tỷ lệ sống cao nên mật độ thả phụ thuộc vào độ sâu của nước ao 
và thiết bị nuôi. Ao sâu trên 1m, mật độ thả thường 12 con/m2, ao sâu trên 1,2 m mật độ 
thả từ 12 - 18con/m2, ao cao sản khép kín mật độ 50 - 60 con/m2. Nơi thả giống là nơi sâu 
nhất của ao và đầu ngọn gió.  

 

c. Cách thức thả giống:  

Thả giống vào lúc sáng sớm hay chiều mát, lúc thời tiết tốt, không thả giống giữa 
trưa hay khi trời mưa to, khí hậu thay đổi đột ngột.  

Tôm vận chuyển đến ao nuôi, để nguyên cả túi nilông thả xuống ao một thời gian để 
nhiệt độ trong túi và nhiệt độ nước ao cân bằng mới nhẹ nhàng mở túi để tôm tự bơi lội ra 
ao.  

2.4. Quản lý chăm sóc  

a. Những yêu cầu về chất lượng nước ao nuôi tôm chân trắng:  

- Nhiệt độ nước 20 - 300C 

- Độ mặn 5 - 30‰, tốt nhất là 10 - 25‰,  

- pH 8,0 - 8,3, pH dưới 7 không thích hợp với tôm chân trắng  

- Oxy hòa tan =4mg/l, không dưới 2 mg/lít 

- BOD từ  5 - 30 mg/l 

- COD < 6 mg/l  

- Độ trong 30 - 5 cm 

- Màu nước: Xanh lục, vỏ đậu, mận chín  

- NH3 < 0,1 mg/l và H2S < 0,03 mg/l 

- Bảo đảm lượng Oxygen hòa tan trong nước bằng cách sử dụng quạt nước.  

Từ ngày thả giống đến ngày thứ 20 quạt nước vào ban đêm. Những ngày râm mát và 
khi bổ sung nước ngọt phải quạt nước 2 - 4 giờ. Từ ngày thứ 20 đến ngày thứ 40, mỗi đêm 
dùng quạt nước tăng 4 - 6 giờ. Từ ngày thứ 40 trở đi chạy quạt cả ngày và đêm, thời gian 
mỗi lần 4 - 6 giờ. Thông thường ao có độ sâu 1,5 m, dịên tích 5000m2 dùng 4 - 6 máy, ao 
sâu trên 1,5 m, cần 6 -8 máy.  
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b. Thay nước, bổ sung nước:  

Những trường hợp sau phải chú ý thay nước (tốt nhất là nước ngọt):  

- Màu nước đột nhiên biến thành trong, đen, trắng hay các màu khác  

- pH dưới 7,5 hay trên 9, biến động ngày đêm trên 0,5  

- Sau khi chạy máy quạt nước, mặt nước xuất hiện nhiều bọt không tan, vật lơ lững trong 
nước nhiều lên 

- Độ trong trên 80 cm, hay quá đục dưới 30 cm.  

Lượng nước thay mỗi ngày không quá 30%. Trong một giờ không quá 10% lượng 
nước cần thay. Khi tôm đạt cỡ 8 cm thì thêm nước ngọt để hạ độ mặn xuống 10‰ 

 

c. Cho ăn: 

 Để tính toán hợp lý lượng thức ăn hợp lý cho tôm cần chú ý 5 điểm sau:  

- Số lượng tôm trong ao  

- Kích cỡ của tôm lớn/bé  

- Tình trạng sức khỏe và tình hình lột xác của tôm 

- Chất lượng nước ao nuôi  

- Tình hình dùng thuốc cho tôm trong thời gian nuôi 

Những điều cần lưu ý khi cho tôm ăn 

*  Không cho tôm ăn khi:  

- Thức ăn kém phẩm chất, bị mốc hay thối  

- Nước ao bị ô nhiễm nặng 

- Tôm đang nổi đầu  

- Tôm đang lột xác   

- Trời đang mưa to, gió lớn 

- Cho tôm ăn ít khi  giai đoạn tôm còn nhỏ  

* Cho tôm ăn nhiều khi:  

- Giai đoạn tôm bắt đầu trưởng thành đến cuối kỳ nuôi  

- Trời nắng ấm, gió nhẹ  

- Tôm khỏe, chất nước tốt  

Cho tôm ăn 5 -6 lần trong ngày, số lượng thức ăn chủ yếu bón về đêm chiếm 70 - 80%, ban 
ngày chỉ chiếm 20 - 30%  
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* Cách xác định lượng thức ăn thừa hay thiếu  

Dùng vó để kiểm tra thức ăn. Vó đặt cách bờ ao 3 -4 m. Lượng thức ăn cho vào vó 1-
2% mỗi lẫn cho ăn. Thời gian kiểm tra tùy vào cỡ tôm. Tôm nuôi trong tháng đầu, chiều 
dài 5 cm, thời gian  kiểm tra 2 - 2,5 giờ/lần, tôm nuôi 60 ngày, chiều dài 9 cm, thời gian 
kiểm tra 1,5 giờ/lần. Đến hết thời gian kiểm tra nói trên, thức ăn trong vó vừa hết là đủ.  

 

3. Một số bệnh thường gặp ở tôm chân trắng và biện pháp phòng trị  

3.1. Bệnh đỏ chân (bệnh bại huyết) 

 Bệnh do một loại vi khuẩn xâm nhập vào máu làm chân tôm đặc biệt là chân bơi bị 
đỏ, giáp đầu ngực biến thành màu vàng, hay hồng, tim gan có màu nhạt, tôm bơi lờ đờ tấp 
vào bờ rồi chết. Từ lúc phát bệnh cho đến lúc chết khoảng 2 -4 giờ, tỷ lệ chết 90%.  

  Cách phòng trị: Tẩy rửa ao thật kỹ, mật độ thả vừa phải, chất nước tốt. Nếu phát 
bệnh dùng oxytetracyline liều lượng 2 g trộn với 1 kg thức ăn cho tôm ăn liền trong một 
tuần. 

 

3.2.Bệnh nhũn mắt 

 Bệnh do virut xâm nhập, khi bị bệnh, nhãn cầu tôm phồng lên, mắt từ màu đen 
chuyển sang màu tro dần dần thành màng trắng che lấy mắt, nếu nặng hơn thì nhãn cầu rơi 
mất còn lại lỗ mắt. Nếu bị nặng hơn nữa, toàn thân biến thành màu trắng, tôm hoạt động 
kém, thường bám vào cỏ hay bờ ao, có lúc quay tròn trên mặt nước. Sau một tuần lễ tôm 
chết. Bệnh này thường gặp ở những ao có độ mặn thấp.  

 Cách phòng trị: Giữ chất nước thật tốt, không để tôm bị bệnh. Nếu phát hiện tôm 
bệnh dùng Chlorine 0,6-1ppm phun khắp ao 2-3 ngày, đồng thời kết hợp cho tôm ăn 
Aureomycine với liều lượng 1 g trộn đều 1 kg thức ăn cho tôm ăn 3 -4 ngày, kết hợp bón 
150 kg vôi / 5000 m2 ao.  

 

3.3. Bệnh thối mang  

 Tia mang biến thành màu xám hay đen, mang to lên và cong queo. Nếu bị nặng 
kiểm tra trên kính hiển vi thấy có nhiều vi khuẩn. Nguyên nhân của bệnh này do vi rút hay 
đơn bào trực khuẩn xâm nhập.  

 Cách phòng trị: Bơm thêm nước vào ao nhưng phải ổn định chất nước, giữ màu 
nước có lợi. Không để đáy ao bẩn, khử NH3, H2S tồn tại trong ao. Hạn chế kéo lưới đánh 
bắt làm tôm bị thương. Dùng Chlorine nồng độ 1- 2ppm phun khắp ao, hay 3 -5 kg nước 
tỏi trộn với 100 kg thức ăn cho tôm ăn trong vòng 5 -7 ngày.  
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3.4. Bệnh thối đuôi  

Bệnh nhẹ đuôi biến thành màu đen, rách nứt từng góc, nếu bị nặng đuôi sưng tấy có 
dịch bên trong, chân tôm bị đứt. Đây là bệnh rất phổ biến đối với tôm chân trắng. Nguyên 
nhân do tôm bị cảm nhiễm nhiều loại vi khuẩn, nhất là loại vi khuẩn kitin. Cách phòng trị, 
dùng Saponine 15 ppm phun khắp ao hay dùng 150 kg vôi/5000 m2 ao, rắc đều khắp ao.  

 

3.5.Bệnh đốm trắng 

  Đầu tiên là gốc chân phần đầu ngực hay ở mang, ở giáp khu vực tim có những đốm 
trắng, sau lan ra các đốt ở phần bụng hai bên đều có những đốm trắng đối xứng, sau phát 
triển thành màu đen. Tỷ lệ chết khá cao đều do nguyên nhân nhiễm virut, thiếu dinh dưỡng 
như vitamin.  

Cách phòng trị: Ao nuôi phi xây dựng ở nơi có chất đất phù hợp với tiêu chuẩn ao 
nuôi tôm. Đáy ao phải sạch, thức ăn đủ dinh dưỡng. Nếu đã bị bệnh dùng Clorua vôi để 
diệt virut và tôm bệnh. Không thay nước khoảng 14 ngày để ngăn chặn bệnh lan truyền.  

 

3.6.Hội chứng tôm bông hay hội chứng Taura 

Virut gây hội chứng Taura chỉ tìm thấy ở tôm chân trắng. Triệu chứng nổi bật của 
tôm bệnh là có màu hồng sáng hay màu đỏ, c thể mềm, một số bị phồng mang. Bệnh 
thường xảy ra ở ao nuôi sau khi th giống 20 - 60 ngày.  

Cách phòng trị: Khi tôm bị bệnh không thay nước để tránh lây lan xung quanh. Các 
trại thu gom tôm bệnh và tiêu hủy. Nâng cao chất lượng nước bằng cách sử dụng máy sục 
khí và giảm lượng thức ăn, có thể dùng vôi để nâng độ kiềm nếu độ kiềm trong ao thấp.  

 

III. KỸ THUẬT NUÔI TÔM RẢO  

1. Một số đặc đặc điểm sinh học của tôm rảo 

1.1. Phân bố  

Tôm rảo là nguồn thực phẩm có giá trị cao. Trên thế giới tôm rảo phân bố ở các vùng 
biển khu vực ấn Độ, Tây Thái Bình Dương: từ Nhật Bản đến phía đông Ấn Độ và phía bắc 
Australia. Ở Việt Nam, tôm rảo phân bố rộng rãi khắp các vùng biển từ Bắc đến Nam, từ 
các vùng nước có độ mặn rất thấp đến các vùng biển có độ mặn cao.  

Tôm rảo sống ở vùng nước ấm, ban ngày thích vùi mình trong nền đáy, thường sống 
ở vùng biển có nền đáy cát bùn 

1.2. Hình thái cấu tạo 

Nhìn bên ngoài tôm rảo rất giống loài tôm bột có tên khoa học là Metapenaeus affini, 
ngư dân vùng biển Hải Phòng thường gọi hai loài này là tôm bột. Vỏ tôm rảo trưởng thành 
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cứng và được bao phủ bởi một lớp lông tơ nhỏ, nhi nhám. Vỏ tôm rảo đang ở giai đoạn 
sinh trưởng trong đầm nước lợ nhẵn, bóng và có màu xanh cỏ.  

Chùy tôm rảo có 7 - 10 gai ở mép trên, mép dưới không có gai. Tôm rảo có cơ thể 
thon, màu sắc thường thay đổi màu nâu xanh hay màu đỏ tối để thích nghi với môi trường 
sống. Trên cơ thể thường có chấm đỏ nâu hay xám xanh. Râu luôn có màu đỏ sáng.  

 

1.3. Dinh dưỡng và sinh trưởng 

Thức ăn của tôm rảo là mùn hữu cơ, xác sinh vật và mầm non một số loài rong và 
động vật phù du, động vật đáy. Tôm rảo sinh trưởng nhanh, đặc biệt khi còn nhỏ.  

Giới hạn môi trường sống và phát triển:  

- Nhiệt độ: 20 - 300C , giới hạn sống 100C và  400C  

- Độ mặn: 2 - 35‰, giới hạn sống 0‰ và  45‰,  

- Độ sâu 0,5 m - 30 m 

- Chất đáy: có phù sa bao phủ hay bùn, bùn pha cát giàu dinh dưỡng 

 

1.4. Đặc điểm sinh sản 

Tôm rảo đẻ quanh năm. Đối với vùng biển ở vịnh Bắc bộ, tôm rảo thường thành thục 
vào thời gian có nhiệt độ nước biển cao từ  tháng 4 đến tháng 12 trong năm. Mùa sinh sản 
rộ nhất vào các tháng 5- 6 và 8 - 10.  

Khả năng sinh sản trung bình của một con tôm rảo cái là 120.000 - 130.000 trứng/lần 
đẻ, nở trung bình 100.000 - 120.000 ấu trùng Nauplius. Tôm rảo thành thục thường đẻ vào 
khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ tùy thuộc vào mùa và nhiệt độ nước. Trứng tôm rảo 
sau khi đẻ có màu trắng đục, đường kính khoảng 0,28 mm. Trong điều kiện nhiệt độ 28 - 
320C quá trình phát triển của phôi diễn ra trong vòng 12 - 15 giờ. Sau quá trình phát triển 
phôi, trứng nở thành ấu trùng Nauplius. Những trứng không thụ tinh đều có màu tối, không 
nhìn thấy phôi ở bên trong và sẽ vỡ sau thời gian ngắn.  

Sự phát triển ấu trùng tôm rảo cũng diễn ra qua các giai đoạn như ấu trùng tôm he 
nhưng mỗi giai đọan có nhiều giai đoạn nhỏ, thời gian biến thái dài hơn ngay cả trong điều 
kiện cùng nhiệt độ.  

 

 
2. Kỹ thuật nuôi rảo 

2.1 Chọn địa điểm, thiết kế vùng nuôi  

a. Chọn vùng nuôi: Ao nuôi nên xây dựng ở những ni có điều kiện thuận lợi cho việc cấp 
nước, thoát nước và phơi khô đáy ao khi cải tạo. Tôm rảo thích sống ở đáy bùn hay bùn 
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cát. Về kinh tế xã hội nên chọn vùng nuôi thuận lợi về giao thông, gần nguồn điện, gần nơi 
cung cấp các dịch vụ cho nghề nuôi tôm và an ninh trật tự tốt.  

 Nguồn cung cấp nước chủ động, không bị ô nhiễm công nghiệp, nông nghiệp hay 
sinh hoạt, pH nước từ  7,0 - 8,5, độ mặn từ  2 - 35‰, độ mặn thích hợp nhất 8 - 25‰ 

 

b. Xây dựng công trình nuôi: 

 * Ao nuôi: Công trình nuôi tôm rảo có kết cấu tương tự như công trình nuôi tôm sú. 
Diện tích ao dao động từ  500 - 10.000 m2. Mực nước sâu 0,8 - 2 m. Ao thường có dạng 
hình chữ nhật, chiều dài lớn hơn hai lần chiều rộng, thuận tịên cho việc tạo dòng chảy 
trong ao. Đáy ao bằng phẳng, có độ dốc 150 nghiêng về phía cống thoát.  

 * Mương cấp và mương tiêu: Mương cấp cao bằng mặt nước cao của ao nuôi và 
mương tiêu thấp hơn đáy ao 20 - 30 cm để thoát hết nước trong khi cần tháo cạn. Hệ thống 
mương cấp mương tiêu khoảng 10% diện tích khu vực nuôi.  

 * Hệ thống bờ ao, đê bao: Độ dốc của bờ ao phụ thuộc vào chất đất khu vực xây 
dựng ao nuôi. Đất cát dễ xói lỡ hơn các loại đất khác, độ dốc của bờ ao có thể là 35 – 45%. 
Đê bao quanh khu vực nuôi thường là bờ của kênh mưng cấp hay tiêu nước. Hệ số mặt đê 
tương tự ao nuôi nhưng bề mặt lớn hơn và độ cao của đê phải cao hơn lúc thủy triều cao 
nhất hoặc nước lũ trong mùa mưa lớn nhất 0,5 - 1m.  

 * Cống cấp và thoát nước: Mỗi ao phải có một cống cấp và tháo nước riêng biệt. 
Khẩu độ cống phụ thuộc vào kích thước ao nuôi, thông thường ao rộng 0,5 - 1 ha cống có 
khẩu độ 0,5 - 1m . Cống tháo đặt thấp hơn chỗ thấp nhất của đáy ao 0,2 - 0,3 m để thoát 
toàn bộ nước trong khi bắt tôm.  

Tốt nhất ở cống tháo nước nên thiết kế "hộp thu hoạch"  để tiện cho việc thu hoạch 
tôm nuôi.  

 

2.2. Chuẩn bị ao nuôi  

Khâu chuẩn bị ao nuôi tương tự như ao nuôi tôm sú. Tuy nhiên tùy điều kiện ao mới 
hay ao cũ để có các kỹ thuật cải tạo hợp lý, kinh tế và hiệu quả. Quá trình tu bổ ao phải bắt 
diệt hết ếch, các loại động vật, lấp các hang hố quanh bờ ao.  

 

 
2.3. Con giống 

 Tuy hình thức nuôi đơn hay nuôi ghép, nuôi thịt từ tôm Post hay từ tôm giống 2- 3 
cm mà có những biện pháp kỹ  thuật phù hợp 

a. Chọn giống: Đối với tôm Post, nên chọn Post lớn (P15 - P20). Đối với tôm giống, 
có thể thu gom tự nhiên hay mua từ các ao ương giống. Kích thước tôm giống 2 -3 cm. 
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Tôm giống chọn nuôi có kích thước tôm đồng đều, hình dạng cân đối, các phần phụ đầy đủ 
và phần chân đuôi căng tròn, không tòe đầu, màu sắc trong sáng tự nhiên, đồng nhất, hoạt 
động tích cực, phản ứng nhanh nhạy với các tác động vật lý, hóa học.  

b. Mật độ thả giống: Đối với tôm Post nên thả từ 10-15 con/m2, đối với tôm giống 
thả từ 4-8 con/m2. Mật độ cao hay thấp tùy thuộc vào điều kiện ao nuôi và trình độ chăm 
sóc, khả năng cung cấp thức ăn của người nuôi.    

 Có thể chọn tôm rảo làm đối tượng nuôi ghép với một số loài tôm cá khác như tôm 
sú, cá rô phi, cá dìa...Khi nuôi ghép nên chú trọng chọn lựa đối tượng nuôi ghép và thời 
điểm thả giống phù hợp để tránh hiện tượng ăn thịt lẫn nhau giữa các đối tượng. Mật độ 
nuôi ghép khoảng 1 -3 con/m2/mật độ chung của ao nuôi 10 - 15 con/m2.  

c. Cách thức thả giống: Thả giống vào lúc sáng sớm hay chiều mát, lúc thời tiết tốt, 
không thả giống giữa trưa hay khi trời mưa to, khí hậu thay đổi đột ngột. Tôm vận chuyển 
đến ao nuôi và để nguyên cả túi ni-lông thả xuống ao một thời gian, để nhiệt độ trong túi 
và nhiệt độ nước ao cân bằng mới nhẹ nhàng mở túi để tôm tự bi lội ra ao.  

 

2.4. Quản lý và chăm sóc 

a. Cho ăn: Cho tôm ăn đúng lượng, không dư thùa gây ô nhiễm lãng phí, không quá 
thiếu làm cho tôm còi cọc, chậm lớn, giảm tỷ lệ sống. Người nuôi phải nắm vững những 
diễn biến của các yếu tố môi trường và sức khỏe tôm để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý cho 
từng ngày. 

Thức ăn có thể sử dụng thức ăn tự chế biến, thức ăn công nghiệp hay phối hợp giữa 
thức ăn chế biến kết hợp thức ăn công nghiệp. 

Tôm rảo thích ăn mùn bã hữu cơ, xác sinh vật và mầm non một số loài rong, động 
vật phù du và động vật đáy. Vì vậy khi nuôi tôm ro, chúng ta chú trọng chế biến thức ăn có 
tỷ lệ tinh bột cao, hàm lượng protein từ 15 - 20%. Việc dùng thức ăn sống cho tôm không 
được chế biến, rất dễ gây tình trạng ô nhiễm nguồn nước và làm bẩn môi trường ao nuôi, 
do đó chúng ta cần đặc biệt quan tâm vấn đề này. Kinh nghiệm cho thấy với lượng thức ăn 
trong ngày bằng 10-25% tổng khối lượng tôm trong ao nên chia làm 2 phần:  1/3 lượng 
thức ăn để cho tôm ăn buổi sáng trước 9 giờ và 2/3 lượng thức ăn cho tôm ăn buổi chiều từ 
4-7 giờ tối. Cứ 7-10 ngày tiến hành kiểm tra định kỳ tốc độ lớn của tôm, ước tính số tôm 
hiện có trong ao để tính lượng thức ăn cần thiết và điều chỉnh mức ăn hợp lý. 

b. Quản lý chăm sóc: Tôm rảo là đối tượng nhạy cảm với các thay đổi của yếu tố môi 
trường. Trong tự nhiên sự xuất hiện và mất đi của tôm rảo rất đột ngột, ngư dân thường gọi 
là hiện tượng “ tự tiêu trong ao ” ở tôm rảo. Vì vậy khi nuôi đối tượng này cần quan tâm 
đến việc ổn định môi trường ao nuôi.  

 Sau khi thả giống 15 ngày mới lấy thêm nước mới, nâng mức nước trong ao lên 
0,5-0,6m. Chú trọng quản lý màu nước, tạo cơ sở thức ăn tự nhiên đầy đủ trong ao nuôi. 
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Nên bón nhiều phân chuồng ủ hoai trong bón lót và bón thúc. Để ổn định màu nước có thể 
sử dụng kết hợp giữa phân hữu cơ và phân vô cơ. Cứ 1 ha ao bón 50 kg đạm ure và 50 kg 
supephotphat để phát triển thức ăn tự nhiên trong ao.  

 Khi thay nước dùng lưới nilong để ngăn cá dữ, cá tạp vào ao hay dùng đăng tre 
chắn phía ngoài hay chắn ở cống chính để loại bỏ những động vật cỡ lớn và các vật cứng 
có kích thước lớn không gây hại lưới chắn bên trong.  

Hàng ngày phải kiểm tra và làm vệ sinh lưới, nếu ngâm lưới nhiều thời gian trong 
nước lưới sẽ bền hơn. Việc thay nước nên dựa vào thủy triều, mỗi tháng có thể thay nước 
được 18-22 ngày, giữ mức nước trong ao luôn sâu hơn 0,6 mét.  

 

2.5. Thu hoạch 

Nếu nuôi thẳng từ tôm post, sau 2,5 tháng nuôi;  nếu nuôi từ tôm giống 2- 3 cm trong 
1,5 - 2 tháng nuôi có thể thu hoạch với kích thước 80- 130 con/kg. Việc thu hoạch nên thực 
hiện vào cuối kỳ con nước: mở cống, dùng luới thu đón vào ban đêm và sau đó tháo cạn 
bắt bằng tay.  

Có hai hình thức thu hoạch tôm: Thu tỉa và thu toàn bộ. Tuy nhiên đối với tôm ro 
nên chọn hình thức thu tỉa từ từ vừa an toàn cả ao nuôi và cả thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Thời điểm thu hoạch lúc giữa khuya hoặc sáng sớm. Đối với những ao có thể tháo cạn thì 
dùng biện pháp xả cạn nước để thu tôm qua lưới đặt ngay tại cửa cống.  

 

3. Các bệnh thường gặp và cách phòng trị bệnh  

 Tôm ro là loài dễ nuôi, ít bi bệnh. Tuy nhiên trong quá trình nuôi cần áp dụng các 
biện pháp phòng bệnh như tôm sú để đảm bảo và tăng năng suất nuôi.  

 
IV. KỸ THUẬT NUÔI CÁC ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN KHÁC TRÊN ĐẦM PHÁ 

1. Kỹ thuật nuôi cá mú  

1.1. Cá mú hoa nâu (Epiephelus fuscogutttus)  

 Cá có kích thước lớn, cỡ khai thác trung bình 40-70cm, tối đa 120cm. Cá có răng 
hàm dưới từ 3 hàm trở lên. Cá nhỏ bình thường có 5-6 sọc đen dọc vây lưng, trên lưng có 
nhiều đốm đen nhỏ. Cá lớn các sọc lớn ra, phân bố khắp thân làm mình cá có màu đen. 

 Trong tự nhiên có thể bắt gặp cá trong rạn san hô ở độ sâu 60m, cá nhỏ có thể sống 
ở những vùng có nơi cạn hơn so với các loài có thể trọng lớn. Ở miền Trung, cá phân bố 
khắp nới như Bình Thuận, Khánh Hòa, Qui Nhơn. 

 Đây là các loài cá có tốc độ lớn nhanh, với kích cỡ 30-50gam, sau 6-8 tháng nuôi 
có thể đạt 0,5-1 kg/con. 
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1.2.Cá mú Vạch (E. brunneus)                                                                

 Cá có kích thước lớn, cỡ khai thác trung bình 40-90cm, tối đa có thể đạt 150cm. Cá 
có màu nâu và có một đôi vạch ngang thân màu đen. Từ mắt có 4 vạch phóng xạ đến mõm 
và sau mắt. Các vây có màu trắng nhạt, không có vân sọc, đầu cuối hơi tối. Khi cá có kích 
cỡ trên 60cm các vạch trên thân có thể biến mất. 

 Trong các đầm nước lợ thường thấy cá con xuất hiện với kích thuớc từ 10-15cm.  
Cá lớn chỉ gặp ở biển, khu vực miền Trung cá phân bố từ Thừa Thiên đến Khánh Hòa và 
chủ yếu vào tháng 2-6 với số lượng giống khá phong phú so với các loài khác. 

 

 

1.3. Cá mú chấm tổ ong (E. merra) 

Đây là những loại có kích cỡ trung bình. Kích cỡ khai thác thông thường từ 20-
30cm, cá lớn nhất có thể đạt đến 50cm. Toàn thân hình có rất nhiều chấm đen hạt dẻ, có 
lúc hình thành 6 cạnh được giới hạn bằng những đường vàng nhạt như tổ ong. Đôi khi 
cũng có một số chấm trắng. Trên gốc vây lưng và sống cuống đuôi, các đốm này thường có 
màu hi đỏ. Cá phân bố ở vùng cửa sông và xuất hiện nhiều ở khu vực miền Trung vào 
tháng 2-7. 

 

1.2. Kỹ thuật nuôi cá mú lồng 

a. Chọn vị trí nuôi: Trong nuôi cá lồng, do chất lượng nước không thể kiểm soát được như 
trong các thủy vực ao, đầm mà tùy thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vì thế chọn lựa vị trí 
thích hợp sẽ có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của nghề nuôi. Thông thường, 
tiêu chuẩn lựa chọn vị trí nuôi gồm 3 phân loại như sau: 

- Phân loại 1: Xem xét đến những điều kiện môi trường liên quan đến sự sống của cá 
nuôi như nhiệt độ, độ mặn, mức độ nhiễm bẩn, vật chất lơ lửng, nở hoa của to, sinh vật gây 
bệnh trao đổi nước, dòng chảy, khả năng làm bẩn lồng...                                            

- Phân loại 2: Xem xét khả năng để đặt lồng được hay không và liên quan đến những 
yếu tố như độ sâu, chất đáy, giá thể... 

- Phân loại 3: Liên quan đến những khả năng thành lập trại nuôi như phương tiện, an 
ninh, kinh tế -xã hội, luật lệ... 

 Một vị trí tốt cho việc nuôi lồng cá biển là cần thiết có: 

- Độ sâu phải bảo đảm đáy lồng cách đáy biển ít nhất 2-3m. 

- Tránh nơi sóng to, gió lớn như sóng cao trên 2m và tốc độ dòng chảy 1m/giây vì có 
thể làm hư hỏng lồng, trôi thức ăn, làm cho cá hoạt động yếu gây chậm lớn và sinh bệnh. 

- Cần tránh những nơi nước chảy quá yếu hay nước đứng mà có thể dẫn đến cá chết 
do thiếu oxygen, thức ăn thừa, mùn bã cũng tích lũy ở đáy lồng gây ô nhiễm. 



 

 148

- Tốc độ chảy thích hợp từ 0,2-0,6m/giây. 

- Đảm bảo hàm lượng oxygen từ 4-6mg/lít, nhiệt độ 25-30oC, độ mặn từ 27-33%o. 

- Cần tránh xa những nơi ô nhiễm dầu, ô nhiễm chất thải công nghiệp, nước thải sinh 
hoạt và tàu bè qua lại. Nơi có thể xảy ra hồng triều hay hiện tượng tảo đỏ, mà thực chất là 
ô nhiễm môi trường nước trầm trọng.  

 

b. Thiết kế và xây dựng lồng: Thông thường một dàn lồng có kích cỡ 6 x 6 x 3m và được 
thiết kế thành 4 ô để làm 4 lồng riêng biệt như vậy mỗi lồng sẽ có kích cỡ 3 x 3 x 3 m. Như 
thế sẽ thuận lợi cho việc thả giống được đồng loạt cho từng lồng, đồng thời với một lồng 
không nuôi cá sẽ dành để thay lồng khi xử lý bệnh cá hay xử lý rong tảo bẩn đóng trên 
lồng. 

 Mặc dầu có thể sử dụng các vật liệu rẻ như tre, gỗ,... để làm lồng như nhiều nơi 
trước đây, song sẽ dễ bị hư hỏng. Vì thế, chỉ nên làm khung trên lồng bằng gỗ với kích cỡ 
thông thường loại 8 x 15 cm. Khung đáy lồng dùng bằng ống nước đường kính 15/21 và 
được mạ kẽm để tăng tuổi thọ. Lưới lồng tốt nhất nên là Polyetylen không gút, hay cũng có 
thể thay thế bằng Polyamide. Kích thước mắt lưới có thể thay đổi tùy vào kích cỡ cá nuôi, 
Cỡ cá 1-2 cm dùng mắt lưới 0,5 cm, cỡ cá 5-10 cm dùng mắt lưới 1 cm; cỡ cá 20-30 cm 
dùng mắt lưới 2 cm và cỡ cá >25 cm dùng mắt lưới 4 cm. 

  Để giữ bè nổi, dùng phao bằng thùng nhựa (1x 0,6 m) hay thùng sắt (thùng phi) 
được sơn kỹ và bố trí nâng khung gỗ. Số lượng phao có thể thay đổi tùy theo lồng có nhà 
trên khung giá đỡ. Lồng cố định hay lồng dây treo để tránh bị nước cuốn trôi. Số lượng neo  
thường 4 cái và dây neo lớn F = 24  với chiều dài khỏang 30-50 m. 

 Ngoài ra ở các vùng cạn ven bờ có thể phát triển kiểu lồng cố định bằng cách dùng 
lưới và cọc gỗ bao quanh khu nuôi. 

 

c. Nguồn giống nuôi: Mặc dù hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu và cho sinh sản 
nhân tạo thành công các loài cá mú, song nguồn giống cho nuôi cá lồng vẫn chủ yếu là 
đánh bắt cá con tự nhiên. Mùa vụ đánh bắt cá con vào những tháng đầu mùa mưa. Phương 
pháp đánh bắt có thể nhiều hình thức như bẩy, nò kéo lưới,... Kích cỡ cá giống thông 
thường từ 10-20cm có thể thả vào ao nuôi. 

Trong sản xuất giống nhân tạo cá mú, cá đực 2-3 tuổi có thể kích thích để tạo sẹ bằng 
cách dùng Methyltestosterol kết hợp với thức ăn với liều lượng 1mg/kg và cho ăn mỗi tuần 
3 lần, liên tục trong 2 tháng. Kích thích cá cái 3 tuổi đẻ bằng cách tiêm HCG và não thuỳ 
cá hồi cho cá. Tuy nhiên cũng có thể dùng đơn thuần HCG với liều 5.000 UI. ở nhiệt độ 27 
oC, trứng nở trong vòng 23-25 giờ. Cá có thể cho đẻ được quanh năm tùy vào sự phát triển 
của buồng trứng. Ấu trùng sẽ biến thái thành cá con dài khong 25 mm sau 33 ngày. Cá con 
50 ngày tuổi có thể đạt đến 70 mm. 
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 Cá con được ương trong những giai lưới 2 x 2 x 2 m và được thả với mật độ 400-
600 con/giai để đạt kích cỡ 12-15cm sau một tháng ương, sau đó có thể  được chuyển đến 
ao ương tiếp theo hay ao nuôi thịt. Khi ương trong giai, thức ăn cho cá con là mysis và tôm 
có tỷ lệ cho ăn hàng ngày là khoảng 10% trọng lượng cá. 

 Cá giống thu từ tự nhiên hay nhân tạo có thể được vận chuyển theo nhiều phương 
pháp như bằng thùng, bao nylon bơm oxy,... Mật độ vận chuyển cá trong bao nylon bơm 
oxygen trung bình 25-30 con/ lít (cỡ cá 30-50 g/con) hay trong thùng phi có sục khí 
oxygen và thả từ 4-6 con/lít. 

 Cá có thể xử lý trước khi vận chuyển bằng Acrflavine 10 ppm hay trong quá trình 
vận chuyển bằng Nitrofurazone 10 ppm hay Peniciline. Streptomycine 20-25 ppm để diệt 
các vi khuẩn, tránh hao hụt trong quá trình vận chuyển. 

Tuy nhiên, khi không xử lý cá trước hay trong quá trình vận chuyển, trước khi thả cá 
cần xử lý với formol 100 ppm trong một giờ hay nhốt cá trong nước ngọt 45-60 phút để 
diệt cá mầm bệnh ký sinh trên cá. 

Tùy theo kích cỡ của cá giống, có thể thả với mật độ khác nhau, cá 8-10 cm th 80-
100 con/m2; cá 10-20 cm th 40-50 con/m2; và cá >20 cm th 20-25 con/m2. Cá giống thả 
nuôi cần đồng cỡ, với gian lồng gồm 4 lồng chỉ nên thả cá nuôi trong 3 lồng. Một lồng còn 
lại để xử lý cá khi bị bệnh hay đổi lồng để vệ sinh khi lồng nuôi bị d bẩn, do sinh vật mùn 
bã bám vào.    

d.Chăm sóc - quản lý:  

* Cho ăn: Thức ăn cho cá nuôi chủ yếu là các loại cá tạp có chất lượng cao. Tuy nhiên cá 
cần phải tươi sạch để tránh gây bệnh cho cá nuôi. Nên loại bỏ các ký sinh trên cá tạp bằng 
cách ngâm trong nước ngọt trước khi cho ăn. Tùy vào kích cỡ cá mà cho ăn với cá xay 
nhuyễn hay cắt khúc, cá cỡ 10-20 cm ăn mồi 2 cm, trên 20 cm ăn mồi cỡ 5 cm. Tỷ lệ cho 
cá ăn hàng ngày cho cá giống là 10% trọng lượng thân, cá 100 g là 8%; cá 300 g là 5% và 
cá 500g là 3%. Cho cá ăn ngày hai lần vào khong 8-9 giờ sáng và 3-4 giờ chiều.  

Tuy nhiên, vấn đề rất quan trọng là cần cho cá ăn thật từ từ để cá bắt đầu ăn dễ dàng 
khi mồi còn đang rơi xuống, tránh bị tích lũy ở đáy làm dơ bẩn hay rơi ra ngoài gây lãng 
phí. Ngoài ra, một số nơi còn có thể dùng đèn kích thích con mồi nhỏ từ ngoài vào lồng 
ban đêm để tăng thêm thức ăn cho cá nuôi. 

 

* Quản lý: Trong quá trình nuôi, cần phải thường xuyên theo dõi lồng, đề phòng lồng bị hư 
hỏng như cá hay sinh vật như cua hoặc do sóng gió. Ngoài ra lồng cũng dễ bị các sinh vật 
khác bám vào làm nước không được lưu thông. Vì vậy cần cọ rửa hay thay lồng định kỳ. 
Phân cỡ và điều chỉnh mật độ cá nuôi định kỳ còn là công tác rất quan trọng trong quá 
trình nuôi, ngoài ra cần phải phát hiện kịp thời để xử lý có hiệu quả. 
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e. Trở ngại trong nuôi lồng cá biển 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hình thức nuôi cá lồng ở biển có rất nhiều ưu điểm, 
tuy vậy hình thức này vẫn có nhiều nhược điểm khó khắc phục. 

* Bẩn lồng: Lồng nuôi cá bị nhiễm bẩn nặng trong quá trình nuôi là vấn đề khó có 
thể tránh khỏi, đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới. Chua và Tend (1980) đã ghi nhận rằng, do 
sự gây nên nhơ bẩn nhanh chóng của các sinh vật như hào, giun, rong, tảo ... mà làm lồng 
có mắt lưới 37 mm ở eo biển Penang bị giảm lưu thông nước đến 60% sau 2 tuần ngâm 
trong nước và đến 87% sau 1 tháng. Lồng có mắt lưới 12,7 mm lưu thông nước giảm 93% 
sau 3 tuần hoạt động. 

* Nguồn giống:  Hiện tại, nguồn giống cung cấp cho nghề nuôi cá lồng vẫn còn dựa 
chủ yếu vào khai thác tự nhiên. Tuy nhiên, sản lượng khai thác không thể đáp ứng được 
nhu cầu con giống để mở rộng sản xuất hơn. Hơn nữa do tỷ lệ con đực (cá mú) trong quần 
thể tự nhiên ít hơn 5%, việc thu gom cá đực cho nghiên cứu và sản xuất giống cũng bị hạn 
chế. 

* Thức ăn: Do việc nuôi cá lồng bị phụ thuộc vào nguồn thức ăn là cá tạp, kh năng 
cung cấp sẽ bị động và vì thế cho ăn không đều. Thức ăn là cá tạp không đảm bảo đầy đủ 
dinh dưỡng cho cá nuôi, và cá tạp thối bẩn cũng dễ gây ra bệnh cho cá.   

* Chất lượng nước thay đổi: Việc nuôi cá lồng còn bị ảnh hưởng mạnh bởi sự thay 
đổi dòng chảy sóng gió, và các yếu tố khác như độ mặn, pH, độc tố do nhiễm bẩn, tảo nở 
hoa... Vì thế, trước khi nuôi, cần xem xét và chọn vị trí thích hợp. 

* Địch hại: Nhiều quan sát cho thấy rằng nuôi cá trong lồng có nhiều địch hại như 
rắn biển, mực, cá dữ phá lồng hay vào lồng gây hại cho cá nuôi, các loài chim cũng là địch 
hại nguy hiểm cho cá khi lồng không được bảo quản cẩn thận. 

 

f. Bệnh cá 

 Cá mú nuôi lồng thường mắc một số bệnh ký sinh và vi khuẩn như sau: 

* Bệnh giáp xác ký sinh: Bệnh này thường chủ yếu do giống Nerocila thuộc giáp xác 
chân gây ra. Chúng thường bám ký sinh vào mang cá và dần gây ra hoại tử, mang trở nên 
màu nâu. Có thể xử lý bệnh này bằng dung dịch formol liều lượng 200 ppm tắm cho cá 
đồng thời phun khắp lưới lồng dung dịch nồng độ 1 ppm để vệ sinh lưới. 

*Bệnh giun dẹp: Giun dẹp thuộc giống Diplectanum cũng thường xuất hiện và ký 
sinh trên mang cá. Mang dần bị tổn thương và chuyển dần thành màu trắng nhạt, tiết nhiều 
chất nhầy, cá bệnh thường tìm đến nơi có dòng chảy mạnh và hô hấp nhanh. 

 Điều trị bệnh bằng cách dùng formol 200 ppm từ 30-60 phút và sục khí mạnh vào 
trong ao nuôi và có thể tắm cá với liều Acriflavine 10 ppm, trong 1 giờ hay 100 ppm trong 
1 phút. Ngoài ra, đối với cá mú sống ở cửa sông cũng có thể xử lý bằng cách tắm trong 
nước ngọt từ 30-60 phút. 
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* Bệnh động vật nguyên sinh: Cá nuôi lồng cũng có thể mắc bệnh động vật nguyên 
sinh làm tổn thương da, vẩy và mang cá ngoài cách xử lý bằng cách tắm cá như bệnh trên, 
có thể dùng xanh methylen 0,1 ppm tắm trong 30 phút. 

* Bệnh vi khuẩn: Bệnh vi khuẩn thường gặp ở cá nuôi chủ yếu do nhóm Vibro gây ra 
và bệnh này cũng thường xuyên xuất hiện ở cá. Dấu hiệu của bệnh là cá bị xuất huyết, 
sưng tấy da và gây lở loét. Có thể trị bằng cách dùng Oxytetracyline 0,5g trộn trong 1kg 
thức ăn, cho ăn liên tục trong 6-7 ngày hay có thể tắm cho cá trong dung dịch 
Nitrofurazone 15 ppm trong 4 giờ. 

2. Kỹ thuật nuôi cá chẽm  

2.1. Đặc điểm phân loại và hình thái 

Cá chẽm còn gọi là cá vược, có tên tiếng anh là seabass và được phân loại như sau: 

Lớp:    Osteichthyes 

     Bộ:      Perciformes 

          Họ:              Serranidae 

             Giống:   Lates 

                   Loài:      Lates calcarifer 

 Cá chẽm có thân hình thon dài và dẹp bên, cuống đuôi khuyết sâu. Đầu nhọn, nhìn 
bên cho thấy phía trên hơi lõm xuống ở giữa và hơi lồi ở lưng. Miệng rộng và hơi so le, 
hàm trên kéo dài đến phía dưới sau hốc mắt. Răng dạng nhung, không có răng nanh, trên 
nắp mang có gai cứng, vây lưng gồm có 2 vi: vi trước có 7-9 gai cứng và vi sau có 10-11 
tia mềm. Vi hậu môn có 3 gai cứng, vi đuôi tròn và có hình quạt. Vẩy dạng lược và có kích 
cỡ vừa phi, có 61 vẩy đường bên. 

   Khi cá còn nho, trên mặt lưng có màu nâu, mặt bên và bụng có màu bạc khi sống 
trong môi trường nước biển, màu nâu vàng khi sống trong môi trường nước ngọt. Khi cá ở 
giai đoạn trưởng thành sẽ có màu xanh lục hay vàng nhạt trên lưng và màu vàng bạc ở mặt 
bụng. 

 

2.2. Đặc điểm phân bố 

Cá chẽm là loài phân bố rộng từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt đới thuộc Tây Thái 
Bình Dương và ấn Độ Dương, giữa kinh tuyến 500 Đông và 1600 Tây, Vĩ  tuyến 260 Bắc 
và 250 Nam.  

Cá chẽm rất rộng muối và có tính di cư xuôi dòng, cá lớn lên chủ yếu ở vùng nước 
ngọt như sông, hồ. Khi thành thục (3 - 4 năm tuổi ), chúng sẽ di cư ra vùng cửa sông, ven 
biển có độ mặn thích hợp từ 30 - 32%o để sinh sản. Ấu trùng sau khi nở ra sẽ đưa vào 
vùng cửa sông, ven bờ và lớn lên, cá con sẽ dần dần di cư vào các thủy vực nước ngọt sinh 
sống và phát triển thành cá thể trưởng thành. 
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2.3. Vòng đời 

Cá chẽm  trãi qua phần lớn thời gian sinh trưởng (2-3 năm) trong các thủy vực nước 
ngọt như: sông, hồ nơi nối liền với biển. Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, thường đạt cở 3-
5 kg sau 2-3 năm. Cá trưởng thành 3-4 tuổi di cư từ vùng nước ngọt về vùng cửa sông và 
ra biển ni có độ muối dao động 30-32%o để phát triển tuyến sinh dục và đẻ trứng sau đó. 
Cá đẻ trứng theo chu kỳ trăng (thường vào lúc khởi đầu của tuần trăng hay lúc trăng tròn) 
vào lúc buổi tối (6-8 giờ) và thường cá đẻ đồng thời với thủy triều lên. Điều này giúp trứng 
và ấu trùng trôi vào vùng cửa sông. Nơi đó, ấu trùng sẽ phát triển và di chuyển ngược dòng 
để lớn. Hiện tại, đều chưa biết là cá trưởng thành có đi ngược dòng không hay chúng giữ 
giai đoạn còn lại cuối đời sống ở biển. 

 

1.4. Tính ăn 

Cá chẽm là loài cá dữ rất điển hình. Khi cá còn nhỏ, tuy chúng có thể ăn các loài 
phiêu sinh thực vật (20%) mà chủ yếu là tảo khuê, nhưng thức ăn chủ yếu vẫn là cá, tôm 
nhỏ (80%). Khi cá lớn hơn 20 cm, 100% thức ăn là động vật bao gồm giáp xác khoảng 
70% và cá nhỏ 30%. Cá chẽm bắt mồi rất dữ và có thể bắt con mồi có kích cỡ bằng cơ thể 
của chúng. Cá chẽm chỉ bắt mồi sống và di động. 

 

1.5. Phân biệt giới tính 

Đặc điểm nổi bật trong việc sinh sản của cá chẽm là có sự thay đổi giới tính từ cá 
đực thành cá cái sau khi tham gia lần sinh sản đầu tiên và đây được gọi là cá chẽm thứ cấp. 
Tuy nhiên, cũng có những cá cái được phát triển trực tiếp từ trứng và được gọi là cá cái sơ 
cấp. Chính vì thế trong thời gian đầu (1.5- 2 kg) phần lớn là cá đực, nhưng khi cá đạt 4- 6 
kg, phần lớn là cá cái. 

 Thông thường, rất khó phân biệt giới tính ngoại trừ vào mùa sinh sản, có thể dựa 
vào đặc điểm sau: 

- Cá đực có mõm hơi cong, cá cái thì thẳng 

- Cá đực có thân thon dài hơn cá cái  

- Cùng tuổi, cá cái sẽ có kích cỡ lớn hơn cá đực 

- Trong mùa sinh sản, những vẩy gần lỗ huyệt của cá đực sẽ dày hơn cá cái  

- Bụng của cá cái to hơn cá đực vào mùa sinh sản. 

 

2. Một số mô hình nuôi cá chẽm 

2.1 Nuôi cá chẽm trong lồng 
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Nuôi cá chẽm trong lồng đang được phát triển ở nhiều nước như Thái lan, Indonesia, 
Philippines, Hongkong và Singapore. Các thành công của việc nuôi cá chẽm trong lồng 
trên biển và trên sông có ý nghĩa cho việc phát triển của nghề nuôi cá biển. 

* Chọn vị trí nuôi lồng: Trong nuôi cá lồng, do chất lượng nước không thể kiểm soát được 
như trong các thủy vực ao, đầm mà tùy thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vì thế chọn lựa vị trí 
thích hợp sẽ có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của nghề nuôi. Thông thường, 
tiêu chuẩn lựa chọn vị trí nuôi được phân thành 3 nhóm yếu tố chính: (i) nhóm các yếu tố 
liên quan đến sự sống của cá nuôi như nhiệt độ, độ mặn, mức độ nhiễm bẩn, vật chất lơ 
lửng, nở hoa của tảo, sinh vật gây bệnh trao đổi nước, dòng chảy, khả năng làm bẩn lồng; 
(ii) nhóm các yếu tố về độ sâu, chất đáy, gía thể...; và (iii) nhóm các yếu về điều kiện thành 
lập trại nuôi như phương tiện, an ninh, kinh tế -xã hội, luật lệ... 

Một vị trí tốt cho việc nuôi lồng cá biển là cần thiết có:  

- Độ sâu phải bảo đảm đáy lồng cách đáy biển ít nhất 2-3m. 

- Ít sóng to, gió lớn (tránh ni sóng > 2 m) và tốc độ dòng chảy nhỏ (dưới 1 m/giây) 
nếu không sẽ làm hư hỏng lồng, trôi thức ăn, làm cho cá hoạt động yếu gây chậm lớn và 
sinh bệnh. 

- Tránh nơi nước chảy quá yếu hay nước đứng (tốc độ chảy thích hợp từ 0,2-0,6 
m/giây) mà có thể  dẫn đến cá chết do thiếu oxy, thức ăn thừa , mùn bã cũng tích lũy ở đáy 
lồng gây ô nhiễm.  

- Đảm bảo hàm lượng Oxygen từ 4-6 mg/lít, nhiệt độ 25-30 oC, độ mặn từ 27-33‰. 

- Cần tránh xa những nơi gây ô nhiễm dầu, ô nhiễm chất thải công nghiệp, nước thải 
sinh hoạt, và tàu bè. Nơi có thể xảy ra hồng triều.  

 

* Thiết kế và xây dựng lồng: Thông thường một dàn lồng có kích cỡ 6 x 6 x 3 m và được 
thiết kế thành 4 ô để làm thành 4 lồng riêng biệt như vậy mỗi lồng sẽ có kích cỡ 3 x 3 x 3 
m. Như thế sẽ thuận lợi cho việc thả giống được đồng loạt cho từng lồng, đồng thời với 
một lồng không nuôi cá sẽ dành để thay lồng khi xử lý bệnh cá hay xử lý rong tảo bẩn 
đóng trên lồng. 

         Mặc dầu có thể sử dụng các vật liệu rẻ như tre, gỗ,... để làm lồng như nhiều nơi trước 
đây, song sẽ dễ dàng bị hư hỏng. Vì thế, chỉ nên làm khung trên lồng bằng gỗ với kích cỡ 
thông thường loại 8x15 cm. Khung đáy lồng dùng bằng ống nước đường kính 15/21 và 
được mạ kẽm để tăng tuổi thọ. Lưới lồng tốt nhất nên là PE không gút. Kích thước mắc 
lưới có thể thay đổi tùy vào kích cỡ cá nuôi. Ví dụ cỡ cá 1-2 cm dùng mắt lưới 0,5 cm, cỡ 
cá 5-10 cm dùng mắt lưới 1 cm; cỡ cá 20-30 cm dùng mắt lưới 2 cm và cỡ cá >25 cm dùng 
mắt lưới 4 cm.  
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Phao có thể là thùng nhựa (1x 0,6m) hay thùng phuy để nâng khung gổ của lồng. Số 
lượng phao có thể thay đổi tùy theo lồng có nhà trên đấy hay không. Lồng được cố định 
bằng neo ở 4 gốc để tránh bị nước cuốn trôi.  

Ngoài ra ở các vùng cạn ven bờ có thể phát triển kiểu lồng cố định bằng cách dùng 
lưới và cọc gỗ bao quanh khu nuôi. 

 

* Kỹ thuật nuôi và quản lý lồng: Trước khi thả cá giống vào lồng, cần phi thuần hóa để cá 
thích nghi với nhiệt độ và nồng độ muối trong lồng. Cá giống nên phân cỡ theo nhóm và 
nuôi trong những lồng riêng biệt.  Thả cá vào lúc sáng sớm (6-8 giờ) hoặc buổi tối (8-10 
giờ) khi nhiệt độ thấp. 

Mật độ thả cá thường từ 40-50 con/m3. Sau 2-3 tháng nuôi cá đạt trọng lượng 150-
200g, lúc này giảm mật độ còn 10-20 con/m3. Tăng trưởng của cá chẽm khi nuôi trong 
lồng ở những mật độ khác nhau được ghi ở bảng 5.1. Nên dành một số bè trống, để sử 
dụng khi cần thiết như chuyển cá giống hay đổi lưới cho lồng nuôi khi bị tắc nước do vi 
sinh vật bám. Thông qua việc chuyển đổi lồng giúp phân cỡ và điều chỉnh mật độ nuôi. 

 

* Thức ăn và cách cho ăn:  

Thức ăn hiện nay là vấn đề lớn mà nghề nuôi cá chẽm đang phải đương đầu. Hiên 
tại, cá tạp là nguồn thức ăn được dùng duy nhất cho cá chẽm. Cá tạp được băm nhỏ cho ăn 
hai lần mỗi ngày vào buổi sáng (8 giờ), buổi chiều (5 giờ) với tỷ lệ 10% trọng lượng cá 
trong 2 tháng đầu. Sau 2 tháng chỉ cho ăn một lần/ngày vào buổi chiều với tỷ lệ 5% trọng 
lượng cá. Chỉ cho cá ăn khi cá bơi lội gần mặt nước. 

Do nguồn cá tạp ở một số nước hiếm và đắt, cám gạo và tấm được dùng trộn thêm để 
giảm lượng cá tạp sử dụng. Tuy nhiên gíá thành thức ăn vẫn còn cao mặc dù áp dụng 
phương pháp hạ giá này. Phối hợp nguyên liệu làm thức ăn có thể là cá tạp 70% và cám 
hoặc tấm 30%. 

Một bước phát triển mới trong thời gian gần trong việc cải tiến khẩu phần ăn của cá 
chẽm là sử dụng thức ăn ẩm. Tuy nhiên việc sử dụng loại thức ăn này vẫn còn trong giai 
đoạn thí nghiệm.  

 

* Quản lý lồng cá: 

Cần phải thường xuyên theo dõi lồng. Do luôn luôn ngập nước, lồng có thể bị phá 
hại bởi các động vật thủy sinh như cua, rái cá,... Nếu lồng bị hư hỏng phải lập tức sửa chữa 
hoặc thay mới. 

Ngoài quá trình bám sinh học, lưới lồng còn là nơi dễ bị kín và lắng đọng phù sa. 
Vấn đề này không thể tránh khỏi vì lưới có bề mặt thuận lợi cho các vi sinh vật lưỡng thê, 
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giun nhiều tơ, động vật chân tơ và nhuyễn thễ bám vào,... những vật này có thể bám kín 
lưới làm giảm sự trao đổi nước có thể gây "sốc" cho cá do oxy hòa tan thấp đồng thời tích 
tụ những chất cặn bã. Chính vì thế sẽ ảnh hưởng đến tính ăn và sức tăng trưởng của cá. 

Cho đến việc vệ sinh lưới theo phương pháp cơ học vẫn là phương pháp hiệu quả và 
rẻ nhất. Ở những vùng có nhiều sinh vật gây bám cần sử dụng lồng lưới luân phiên nhau.    

2.2. Nuôi ao các chẽm  

Mặc dù nuôi cá chẽm được thực hiện hơn 20 năm qua ở vùng Đông Nam châu Á và 
Châu Úc, nhưng vẫn chưa phổ biến trên qui mô sản xuất thương mại. Hiện nay việc nuôi 
cá chẽm trong ao nước lợ ở một số quốc gia đã cho thấy có tiềm năng lớn về thị trường và 
khả năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt, nếu như đáp ứng được những 
yêu cầu về cung cấp con giống, vị trí thích hợp và trại giống được thiết kế hoàn chỉnh. 
Nguồn giống tự nhiên thì rất hạn chế. Cũng giống như nuôi lồng, đây là một trong những 
khó khăn cho việc thâm canh hóa nghề nuôi cá Chẽm trong ao. Tuy nhiên với những thành 
công trong việc sản xuất cá chẽm nhân tạo, cung cấp con giống từ nguồn này sẽ lớn mạnh 
trong tương lai So sánh tốc độ tăng trưởng của cá nhân tạo và cá giống thu từ tự nhiên  khi 
nuôi trong ao không thấy sai khác có ý nghĩa. Có hai hệ thống được áp dụng nuôi cá chẽm 
trong ao như sau: 

 

a. Nuôi đơn: Nuôi đơn là hình thức nuôi một đối tượng chẽm. Hệ thống nuôi này có 
điểm bất lợi là nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc cho ăn bổ sung. Việc sử dụng thức ăn bổ 
sung sẽ làm giảm lợi nhuận đến mức tối thiểu, đặc biệt những nơi mà nguồn cá hạn chế và 
đắt. 

b. Nuôi ghép: Đây là phương thức nuôi đầy hứa hẹn, trong việc làm giảm sự lệ thuộc 
của người nuôi vào nguồn thức ăn cá tạp, nếu không thể hoàn toàn. Phương pháp này là sự 
kết hợp đơn giản giữa một loài làm thức ăn với loài cá chính trong ao. Việc lựa chọn các 
loài cá làm thức ăn sẽ tuỳ thuộc vào khả năng sinh sản liên tục của chúng nhằm đạt được 
số lượng đủ để giữ ổn định sự phát triển của cá chẽm trong suốt thời gian nuôi. Đối tượng 
phụ này phải là loài sử dụng thức ăn tự nhiên trong ao và không cạnh tranh với loài chính 
về tính ăn như rô phi (Oreochromis mossambicus, Oreochromis noloticus,...) 

 

Tiêu chuẩn chọn lựa địa điểm nuôi cá chẽm  

 

Nguồn nước cung cấp: Địa điểm cần có nguồn nước tốt và đầy đủ quanh năm. Chất 
lượng nước nuôi cá chẽm bao gồm tất c các đặc tính thủy lý hóa, vi sinh.  

 

Thông số   Phạm vi cho phép 
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_______________________________________________________________________ 

pH      DO    S    Nhiệt độ  NH3   H2S      Độ đục  

7,5-8,5      4-9 mg L-1   10-30%o 26-32 oC < 1 mg/c 0,3 mg/L-1 < 10 
mg/L-1 

________________________________________________________________________ 

* Biên độ triều 

 Vùng tốt nhất cho nuôi cá chẽm nên có biên độ triều vừa phi từ 2-3m. Với biên độ 
triều ngay cao sâu 1,5m cũng có thể tháo cạn hoàn toàn khi triều xuống hay cấp nước dễ 
dàng khi triều lên. 

* Địa hình 

 Vị trí nuôi sẽ có nhiều thuận lợi nếu như lập được bn đồ địa hình, điều đó giúp 
giảm chi phí trong điều hành và phát triển sản xuất, như bơm nước. 

Đất 

 Địa điểm lý tưởng cho ao nuôi là ni đất có thành phần sét đầy đủ để đảm bảo giữ 
được nước cho ao. Cần tránh những vùng bị nhiễm phèn. 

 * Giao thông 

 Giao thông là vấn đề quan trọng cần xem xét trong việc chọn địa điểm nuôi bởi 
những hệ quả của nó. Chi phí cao và sự chậm trễ trong việc vận chuyển nguyên liệu và sản 
phẩm sẽ được giảm xuống đến mức tối thiểu nếu như có được vị trí giao thông thuận tiện. 
Ngoài ra, một số yếu tố khác như khả năng về lao động, trợ giúp kỹ thuật, khả năng về thị 
trường và điều kiện xã hội thích hợp cũng cần được xem xét khi chọn lựa vị trí. 

* Thiết kế và xây dựng ao 

 Ao nuôi cá Chẽm thường có hình chữ nhật với kích cỡ 2.000m2 đến 2ha, sâu từ 1,2-
1,5m. Mỗi ao cần có cống cấp và tiêu nước riêng để thuận tiện cho việc thay đổi nước. Đáy 
ao bằng phẳng và dốc về cống thoát nước (hình 23). 

* Chuẩn bị ao 

 Chuẩn bị ao nuôi thịt bao gồm các bước những chuẩn bị hệ thống nuôi. Trong nuôi 
đơn sau khi bón vôi trung hòa môi trường thì tiến hành lấy nước đầy ao và thả cá nuôi 
ngay. 

Đối với nuôi ghép, sau khi bón vôi trung hòa môi trường thì bón vôi hữu cơ (phân 
gà) với tỷ lệ một tấn/ha. Tiếp đó, tăng mức nước dần lên để thức ăn tự nhiên phát triển. Khi 
thức ăn tự nhiên phát triển nhiều thì thả cá rô phi bố mẹ vào với mật độ 5.000-10.000 
con/ha. Tỷ lệ đực : cái là 1:3. Cá rô phi nuôi trong ao từ 1-2 tháng hoặc đến khi cá con xuất 
hiện nhiều thì thả cá Chẽm giống vào ao nuôi.      

 Cá Chẽm giống nuôi với kích cỡ 8-10 cm thả vào ao nuôi thịt với mật độ 10.000-
20.000 con/ha trong ao nuôi đơn và 3.000-5.000 con/ha cho ao nuôi ghép. Trước khi thả cá 
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giống phi thuần hóa chúng dần với nồng độ muối và điều kiện ao nuôi. Cá thả nuôi tốt nhất 
nên có kích thước đồng đều và thả cá vào lúc trời mát. 

Quản lý ao nuôi: Do phi duy trì thức ăn tự nhiên trong ao nên cần hạn chế sự thay 
đổi nước cho ao nuôi theo dạng kết hợp. Định kỳ 3 ngày thay một lần với lượng khoảng 
50%. Tuy nhiên trong ao nuôi đơn do có cung cấp thức ăn hàng ngày, thức ăn dư thừa sẽ 
gây cho nước nhiễm bẩn, vì vậy cần phải cung cấp nước thêm hàng ngày. 

Thức ăn và cách cho ăn: Trong ao nuôi ghép không cần phi bổ sung thức ăn, nhưng 
ao nuôi đơn thì phải cho ăn hàng ngày. Phương pháp cho ăn trong ao nuôi cũng giống như 
trong nuôi lồng.             

 

IV. KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN 

1. Phân loại, hình thái và cấu tạo của cua biển:  

1.1 Vị trí phân loại:  

Cua biển có tên tiếng Anh là Mud Crab, Green Crab, hay Mangrove Crab có tên 
tiếng Việt gọi là cua biển, cua sú, cua xanh, cua bùn, loài phân bố chủ yếu ở vùng biển 
nước ta là loài Scylla serrata 

  Ngành: arthropoda 

    Lớp: Crustacea 

        Lớp phụ: Malacostraca 

   Bộ: Decapoda 

      Họ: Portunidae 

         Giống: Scylla 

    Loài: Scylla serrata 

1.2. Hình thái cấu tạo  

Scylla serrata là một trong những loài cua biển có kích thước lớn. Cua có thân hình 
dẹp theo hướng lưng bụng. Toàn bộ cơ thể được bao bọc trong lớp vỏ kitin dày có tẩm vôi 
và có màu xanh lục hay vàng sẫm. Cơ thể cua được chia thành hai phần: phần đầu ngực và 
phần bụng.  

 

a. Phần đầu ngực: Phần này của cua là sự liên hợp của 5 đốt đầu và 8 đốt ngực nằm phía 
dưới mai. Do ranh giới giữa các đốt không rỏ ràng nên việc phân biệt các đốt có thể dựa 
vào số phụ bộ trên các đốt: các đốt đầu gồm có mắt, anten, và phần phụ miệng, các đốt 
ngực có chân hàm và chân ngực.  
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 Mai cua to và phía trước có nhiều răng. Trước mai có hai hốc mắt chứa mắt, có 
cuống và hai cặp râu nhỏ và râu lớn. Trên mai chia thành nhiều vùng bằng những rãnh 
trung gian, mỗi vùng là vị trí của mỗi cơ quan.  

- Vùng trán: nằm phía trước cùng 

- Vùng dạ dày: nằm phía tiếp sau vùng trán và nằm ngay giữa 

- Vùng gan tụy: nằm hai bên vùng dạ dày 

- Vùng sinh dục: tiếp sau vùng dạ dày và nằm ngay giữa 

- Vùng tim: tiếp theo vùng sinh dục và nằm ngay giữa 

- Vùng ruột: là vùng cuối cùng tiếp sau vùng tim 

- Vùng mang: nằm ở hai bên vùng tim 

 Mặt bụng của phần đầu ngực có các tấm bụng và làm thành vùng lõm ở giữa để 
chứa phần bụng gập vào 

 Cua đực có 2 lỗ sinh dục nằm ở gốc của đôi chân bò thứ 5 và dính vật đó một 
dương vật ngắn 

 Cua cái có 2 lỗ sinh dục nằm ở gốc đôi chân bò thứ 3 

b. Phần bụng: Phần bụng của cua gấp lại phía dưới phần đầu ngực và tạo cho cua có thân 
hình rất gọn. Phần bụng phân đốt và tùy từng giới tính, hình dạng và sự phân đốt cũng 
không giống nhau.  

 Con cái trước thời kỳ thành thục sinh dục, phần bụng (yếm) có hình hơi vuông khi 
thành thục yếm trở nên phình rộng với 6 đốt bình thường.  

 Con đực có yếm hẹp hình chữ V, chỉ có các đốt 1, 2 và 6 thấy rỏ, còn các đốt 3,4,5 
liên kết với nhau.  

 Đuôi có một đốt nhỏ nằm ở tận cùng của phần bụng với một lỗ là đầu sau của ống 
tiêu hoá. Bụng cua dính vào phần đầu ngực bằng 2 khuy lõm ở mặt trong của đốt thứ nhất 
móc vào 2 nút lồi bằng kitin nằm trên ức cua.  

 

c. Phụ bộ cua:  

- Phụ bộ đầu: Cua có 5 đôi phụ bộ đầu là: 1 đôi râu thứ nhất, 1 đôi râu thứ hai, 1 đôi hàm 
trước, một đôi hàm giữa, một đôi hàm sau.  

- Phụ bộ ngực: Gồm có 3 đôi chân hàm (chân hàm 1, chân hàm 2, chân hàm 3) và 5 đôi 
chân ngực 

- Phụ bộ bụng: Cua đực chỉ còn 2 đôi chân bụng ở 2 đốt bụng đầu tiên và tạo thành 2 đôi 
cơ quan giao phối. Chân bụng của con đực chỉ có một phần gốc và nhánh trong, còn phần 
ngọn không phân đốt. Con cái có 4 đôi chân bụng với phần gốc có một đốt và phần ngọn 
chia 2 nhánh, nhánh trong rất lớn, nhánh ngoài mnh mang những sợi tơ dùng để giữ trứng.  
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2. Đặc điểm sinh học của cua 

2.1. Tập tính sống:  

 Vòng đời của cua trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn có tập tính 
và cư trú khác nhau 

 - ấu trùng Zoea và Mysis sống trôi nổi và nhờ dòng nước đưa vào ven bờ biến thái 
thành con cua 

 - Cua con bắt đầu sống bò trên đáy và đào hang để sống hay chui rúc vào gốc cây, 
bụi rậm đồng thời với việc chuyển từ đời sống trong môi trường nước mặn sang nước lợ ở 
rùng ngập mặn, vùng cửa sông hay ở vùng nước ngọt trong quá trình lớn lên.  

- Cua đạt giai đoạn thành thục có tập tính di cư ra vùng nước mặn ven biển sinh sản 

- Cua có khả năng bò lên cạn và di chuyển rất xa. Đặc biệt là thời kỳ sinh sản, cua có 
khả năng vượt cả rào chắn để ra biển sinh sản.  

Ấu trùng Zoea thích hợp với độ muối từ 25-30%o, cua con và cua trưởng thành thích 
nghi và phát triển tốt trong phạm vi 2 -38%o. Tuy nhiên trong thời kỳ đẻ trứng, đòi hỏi độ 
mặn từ 22-32 %o. Cua biển là loài phân bố rộng, tuy nhiên nhiệt độ thích hợp nhất từ 25-
30oC. Cua chịu đựng pH từ 7,5-9,2 và thích hợp nhất là 8,2-8,8. Cua thích sống nơi nước 
chảy nhẹ, dòng chảy thích hợp nhất trong khoảng 0,06 -1,6m/s.  

 

2.2. Tính ăn  

Tính ăn của cua biến đổi tùy theo giai đoạn phát triển. Giai đoạn ấu trùng cua thích 
ăn thực vật và động vật phù du. Cua con chuyển dần sang ăn tạp như rong to, giáp xác, 
nhuyễn thể, cá hay ngay  xác chết động vật. Cua con 2-7 cm ăn chủ yếu là giáp xác, cua 7-
13 cm ăn nhuyễn thể và cua lớn hơn thường ăn cua nhỏ, cá.... 

Cua có tập tính trú ẩn vào ban ngày và kiếm ăn vào ban đêm. Nhu cầu thức ăn của 
chúng khá lớn nhưng chúng có khả năng nhịn đói 10-15 ngày.  

 

2.3. Cảm giác, vận động và tự vệ 

Cua có đôi mắt kép rất phát triển có khả năng phát hiện mồi hay kẻ thù từ bốn phía 
và có kh năng hoạt động mạnh về đêm. Khứu giác cũng rất phát triển giúp phát hiện mồi từ 
xa.  

Cua di chuyển theo lối bò ngang. Khi phát hiện kẻ thù cua lẫn trốn vào hang hay tự 
vệ bằng đôi càng to và khỏe.   

 

2.4. Lột xác và tái sinh 
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Quá trình phát triển cua trải qua nhiều lần lột xác biến thái để lớn lên. Thời gian giữa 
các lần lột xác thay đổi theo từng giai đoạn. ấu trùng có thể lột xác trong vòng 2-3 hoặc 3-5 
ngày/lần. Cua lớn lột xác chậm hơn nửa tháng hay một tháng một lần. Sự lột xác của cua 
có thể được tác động bởi 3 loại kích thích tố: 

- Kích thích tố ức chế lột xác.  

- Kích thích tố thúc đẩy lột xác  

- Kích thích tố điều tiết hút nước lột xác 

Đặc biệt trong quá trình lột xác cua có thể tái sinh lại những phần đầu mất như chân, 
càng...Cua thiếu phụ bộ hay phụ bộ bị tổn thương thường có khuynh hướng lột xác sớm 
hơn nên có thể ứng dụng đặc điểm này vào trong kỹ thuật nuôi cua lột.  

 

2.5. Sinh trưởng của cua 

Tuổi thọ trung bình của cua từ 2-4 năm qua mỗi lần lột xác trọng lượng cua tăng 
trung bình 20-50%. Kích thước tối đa của cua biển có thể từ 19-28 cm với trọng lượng từ 
1-3 kg/con. Thông thường trong tự nhiên cua có kích cỡ trong khoảng 7,5 -10,5 cm. Với 
kích cỡ tương đương nhau về chiều dài hay chiều rộng carapace thì cua đực nặng hơn cua 
cái.  

 

2.6. Sinh sản của cua biển  

a. Tuổi thành thục: Cua biển thành thục sau 1-1,5 năm tuổi. Kích cỡ cua thành thục lần đầu 
có khác nhau nhiều. Các kết quả nghiên cứu về kích cỡ thành thục của cua.  

 

Bảng 5.3. Kính cỡ của cua thành thục lần đầu  

Tác giả Cỡ cua thành thục lần đầu (Chiều rộng Carapace 
mm) 

Pillai 129 

Kathirvei (1981) 85 

Joel và Sanleevaraj (1982) 83 

Lalithadev (1985) 39 (chiều rộng carapake) 

Shanmugam và Bensam (1980) 127 

 

b. Di cư và sinh sản: Cua biển có tập tính sống và sinh trưởng trong các vùng nước lợ ven 
biển như rừng ngập mặn, cửa sông, đầm phá...và ngay cả trong các thủy vực nước ngọt 
như thượng nguồn cửa sông. Khi đến tuổi thành thục, cua phải di cư thành đàn ra vùng ven 
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biển có độ mặn thích hợp để giao phối và sinh sản (mùa hôi cua). Có hai nguyên nhân dẫn 
đến sự di cư này, có thể do bản năng nhằm đảm bảo sự cân bằng áp suất thẩm thấu giữa 
môi trường nước và cơ thể trong quá trình phát triển của tuyến sinh dục và do đảm bảo 
điều kiện cho trứng nở và phát triển của ấu trùng.  

 Mùa di cư khác nhau tùy theo điều kịên môi trường từng nơi. Vùng biển phía Nam 
nước ta cua thường di cư vào tháng 7, tháng 8 và mùa sinh saen chính thức từ tháng 10 đến 
tháng 12 năm sau. Miền Bắc cua thường di cư sớm vào tháng 2, tháng 3 và ôm trứng nhiều 
vào tháng 4 đến tháng 7.  

 Bảng 6.4. Các giai đoạn thành thục chính của cua biển (Sombat Poovchiranon) 

Giai đoạn thành thục Biểu hiện 

Giai đoạn 1 Chưa thành thục, tuyến sinh dục mỏng và trong suốt, bụng hơi 
có dạng tam giác.  

Giai đoạn 2 Tuyến sinh dục đang phát triển, noãn sào có màu trắng kem hay 
vàng và chiếm 1/4 diện tích gan tụy 

Giai đoạn 3 Cua đang thành thục. Noãn sào mở rộng chiếm khoảng 1/2 -3/4 
diện tích gan tụy. Noãn sào có màu vàng cam.  

Giai đoạn 4 Túi chứa tinh lồi lên. Noãn sào màu cam hay đỏ cam 

 

c. Phát dục của cua: Trong quá trình phát dục của cua biển, ngoài sự biến đổi về tập tính 
sống (di cư sinh sản), cua còn có sự biến đổi lớn về màu sắc, độ lớn của bụng, phát triển 
tuyến sinh dục và những cơ quan liên quan. Căn cứ vào những biến đổi trên, quá trình 
thành thục của cua cũng được chia làm nhiều giai đoạn.  

 Ngoài ra, việc xác định mức độ thành thục của cua còn dựa vào 2 chỉ số cơ bản sau:  

* Chỉ số thành thục của con cái (Female Mature Index - FMI) 

 Chỉ số này được tính theo công thức:  

    

  FMI =   

  

 

       *  Chỉ số thành thục của tuyến sinh dục (Gonadosomatic Index - GSI) 

 Chỉ số này được tính theo công thức:  

 

  GSI =  
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Kết quả khảo sát của Sombat Poovachiraon cho thấy mối quan hệ của FMI với sự thành 
thục của cua cái theo bảng sau:  

Kết quả khảo sát của Sombat Poovachiraon, cho thấy mối quan hệ của FMI với sự 
thành thục của cua cái theo bảng sau:  

 
Bảng 6.5. Quan hệ giữa FMI và sự thành thục của cua biển 

Giá trị FMI Phần trăm giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 

 Chưa thành 
thục 

Thành thục Tổng 

 Giai đoạn I II III IV  

0,650 -0,750 100 0 0 0 100 

0,751-0,850 100 0 0 0 100 

0,851-0,879 52,2 20,8 8,4 16,6 100 

0,880-0,950 0 29,0 35,3 35,7 100 

0,951-1,000 0 31,1 37 31,9 100 

> 1,,000 0 41,7 41,7 16,6 100 

 Trong thực tế khi thấy cua cái có yếm “vuông” lột xác thành cua có yếm “tròn” 
trùm kín cả phần dưới của đầu ngực và trên mép vỏ mọc đầy lông đen ngắn là cua đang 
vào giai đoạn thành thục.  

d. Giao phối và đẻ trứng: Đầu tiên của quá trình lột xác và giao phối là sự ghép đôi của cua 
đực và cua cái. Cua đực dùng các chân bò và càng để ôm lấy cua cái ở mặt lưng. Thời gian 
ghép đôi có thể kéo dài 3-4 ngày. Cua đực chỉ thả cua cái ra khi cua cái chuẩn bị lột xác để 
giao phối. Khi cua cái vừa lột xác xong, cua đực liền ôm lấy cua cái, áp sát bụng với nhau 
và gỡ yếm cua cái để giao phối. Thời gian giao phối có thể kéo dài 5 giờ đến 1 ngày. Túi 
tinh từ cua đực sẽ đưa vào túi chứa tinh của cua cái và có thể dùng để thụ tinh cho cua cái 
qua nhiều lần sinh đẻ.  

Cua có thể giao phối trong môi trường nước ngọt nhưng cua không thể đẻ trứng 
trong nước ngọt, ở nồng độ muối từ 8-33%o cua đẻ tốt. Cua cái không giao phối vẫn đẻ 
trứng nhưng không thụ tinh nếu như túi tinh không còn. ở nhiệt độ từ 9-120 oC và độ mặn 
8-33‰ cua có thể đẻ 7-16 giờ sau khi giao phối và thời gian đẻ trong vòng 30-120 phút.  

Sức sinh sản của cua khác nhau theo kích cỡ. Cua có carapace rộng 92mm có thể đẻ 
410.085 trứng (Srinivasagam) hay cua cỡ 107mm có thể đẻ 1.470.680 trứng (Kathirel 
1981) 
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Nhờ cử động của phần bụng nên khi đẻ trứng sẽ bám vào các lông tơ trên chân bụng 
và được ấp trong xoang bụng đến khi nở. Cũng có trường hợp do chất lượng cua mẹ hay 
do môi trường không thích hợp trứng đẻ ra không bám vào được các chân bụng mà rơi ra 
ngoài gọi là đẻ chảy.  

 

e. Phát triển phôi và biến thái ấu trùng: Trứng mới đẻ có đường kính trung bình 0,3mm, có 
màu vàng tươi. Trong quá trình phân cắt phôi, màu sắc trứng cũng thay đổi từ vàng sang 
vàng xám và về sau thành màu đen. Phôi vị hoá xảy ra trong 5 ngày đầu. Khi trứng chuyển 
sang màu xám là lúc bắt đầu xuất hiện mầm chân và mắt. Khi hình thành mắt, tim cũng bắt 
đầu hoạt động và các cơ quan khác cũng tiếp tục hình thành. Khi tim đập khoảng 200-240 
lần/phút thì phôi phá vỏ chui ra ngoài.  

Thời gian trứng nở từ 7 ngày đến 2 tháng sau khi đẻ hay hơn tùy thuộc vào nhiệt độ 
và độ mặn đặc biệt là nhiệt độ nước. Trong phạm vi nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ càng cao, 
trứng càng sớm nở, trong điều kiện thuận lợi, trứng có thể nở đồng loạt khoảng 3-6 giờ.  

 Ấu trùng Zoea có hình sợi gồm 2 phần:  

* Phần đầu ngực tròn, có 1 gai lưng, 1 gai trán, 2 gai bên, 1 đôi mắt kép, 2 đôi râu, 1 
đôi hàm lớn, 2 đôi hàm nhỏ và 2 đôi chân hàm.  

* Phần bụng dài và hẹp, có 6-7 đốt, đốt đuôi che hai. Giai đoạn này cua ăn sinh vật 
phù du như tảo đơn bào, luân trùng...ấu trùng có tính hướng quang và ngược dòng.  

Sau lột xác lần thứ 5, ấu trùng Zoea biến thái thành ấu trùng Mysis (Megalops). Ấu 
trùng Mysis có một đôi mắt kép to, trán lõm xuống, các gai biến mất. ấu trùng có 5 đôi 
chân ngực với đôi thứ nhất phát triển thành càng, các đôi còn lại là chân bò. Phần đuôi có 7 
đốt nhưng không còn chẻ đôi. Trong 5 đôi chân bụng, 4 đôi đầu tiên là chân bơi, đôi thứ 5 
là chân đuôi. ấu trùng Mysis có thể bò hay bám vào vật thể, hoạt động tích cực và ăn tạp. 
Giai đoạn Mysis chỉ qua một lần lột xác và mất 8-11 ngày để biến thành cua con. Cua con 
vừa hình thành có chiều rộng mai trung bình 3,5mm và dài 3mm. Chức năng của các chân 
trong giai đoạn này giống cua lớn. Cua con bắt đầu vào hang để sống.  

Bảng 5.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên thời gian ấp trứng và biến thái của ấu trùng 
cua biển (R.Marichamy và S. Rajapackiam, 19....) 

Nhiệt độ (0C) Độ mặn trung bình (%o) Ấp trứng (số ngày) Ấu trùng (số ngày) 

22-24 33-34 10-15  

25-27 30,5 - 35 7-14 28-35 

28-30 35 - 36,8 7-11 26 -30 

V. KỸ THUẬT NUÔI CUA THƯƠNG PHẨM  

1. Nuôi cua con thành cua thịt  

1.1 Ao đầm nuôi  
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Có thể nuôi cua con thành cua thịt trong các dạng ao đầm riêng biệt hay nuôi kết hợp 
trong đầm nuôi tôm nước lợ, trong ruộng lúa với hình dạng và kích cỡ khác nhau. Tuy 
nhiên một đầm nuôi hay ao nuôi tốt cần có các đặc điểm sau:  

* Gần sông, có nguồn nước dồi dào và dễ cấp thoát nước.  

* Nền đáy là loại đất thịt pha sét hay cát không quá nhiều bùn (lớp bùn không quá 
20cm) 

* Đất và nước ít bị nhiễm phèn, pH của nước từ 7,5 -8,5; độ mặn 10-25%o và nhiệt 
độ từ 28 -33 0C.  

Ao nên có diện tích từ 300 -1000 m2, độ sâu 0,8 -1,2m với bờ có chiều rộng đáy 3m, 
mặt 1-1,5m và cao 1-1,5m, cao hơn mức nước triều cường ít nhất là 0,5m. Xung quanh bờ 
phải rào kỹ bằng đăng tre, tấm nhựa, lưới cước...và đặt hơi nghiêng vào ao sao cho cua 
không thoát ra được. Ao có cống cấp thoát để đảm bảo cấp và thoát nước tốt cho ao, trước 
cống nên có 2 lớp đăng hay lưới chắn cẩn thận, lớp ngoài nên có hình chữ V. Cũng có thể 
trồng cây như giá, đước hoặc làm giàn bằng lá dừa để che mát cho cua.  

Nuôi trong ruộng lúa, nên chọn ruộng có diện tích khoảng 0,5 -2 ha. Cách rào chắn 
giống như nuôi cua trong ao. Tuy nhiên, nên đào nhiều mương ngang, dọc trong ruộng để 
cua trú ẩn. Mương rộng từ 1,5 -2m và sâu 0,8 -1m. Diện tích mương đào chiếm 20% diện 
tích ruộng.  

Nuôi cua trong đầm nuôi tôm thì diện tích có thể từ 2-10 ha hay lớn hn. Việc rào 
chắn, quản lý, bảo vệ trong trường hợp này tương đối khó khăn. Cần đào nhiều mương sâu 
trong đầm (mức nước sâu khoảng 1m) cho cua cứ trú nhằm giảm sự thất thoát cua do vượt 
bờ.  

Trước khi nuôi 1-2 tuần, tiến hành chuẩn bị ao như bón vôi với liều lượng từ 10-
15kg/ha, lấy nước sạch vào.  

 

1.2. Thả giống và chăm sóc 

Mùa vụ nuôi cua con thành cua thịt có thể diễn ra quanh năm nhưng phổ biến nhất là 
từ tháng 2-5. Thời điểm này nguồn giống phong phú, điều kiện môi trường nước tương đối 
thuận lợi cho nuôi cua. Những tháng mùa mưa cũng có thể nuôi cua nhưng sự biến động 
lớn về nhiệt độ, độ mặn, độ phèn...có thể ảnh hưởng xấu đến năng suất nuôi.  

Hiện nay nguồn giống nuôi chủ yếu vẫn dựa vào nguồn giống tự nhiên và thường 
phải vận chuyển xa. Phương pháp vận chuyển đơn giản và hiệu quả là dùng bao bố, bao 
chỉ...Khi vận chuyển tránh gió lùa, nắng, mưa trực tiếp lên cua và thỉnh thoảng dùng nước 
biển tưới cho cua để giữ độ ẩm.  

Tùy thuộc vào kích cỡ của cua, diện tích ao đầm mà mật độ và thời gian nuôi cua 
cũng khác nhau.  
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Khi nuôi cua trong ruộng lúa, có thể nuôi theo dạng luân canh vào mùa nước mặn 
hoặc xen canh trong mùa nước ngọt khi lúa được tốt. Cua có thể nuôi kết hợp trong đầm 
nuôi tôm quảng canh hay quảng canh cải tiến.  

Nên cua thích độ mặn, nhiệt độ, độ phèn...nằm trong khoảng thích hợp, thả cua lúc 
trời mát, nên th trên bơi để cua tự bò xuống nước.  

Thức ăn cho cua thịt rất đa dạng gồm cá tạp, tôm, còng, nhuyễn thể, rau, ngũ cốc...Tỷ 
lệ cho ăn khoảng 5-10% trọng lượng cua và được chia làm hai lần trong ngày vào sáng và 
chiều mát. Thích hợp nhất là cho cua ăn lúc nước lớn.  

Tiến hành thay nước hàng ngày khong 30-50% để giữ môi trường trong sạch, hạn 
chế sử dụng nông dược khi nuôi cua trong ruộng lúa.  

 

1.3. Thu hoạch 

 Khi cua đạt trọng lượng 200-350g/con có thể thu hoạch. Thu cua bằng cách đánh 
tỉa câu rập hay tháo cạn nước còn khoảng 30cm nước và bắt bằng tay nếu thu toàn bộ.  

 

2. Nuôi cua óp thành cua chắc 

Nuôi cua óp lên chắc là hình thức nuôi cua sau khi lột xác còn mộng nước, vỏ mềm 
trở thành cua đầy thịt, rắn chắc hn và có giá trị cao. Có thể nuôi trong các ao nhỏ (300-
1000m2), đầm hay bơi triều có rào ví bằng đăng tre (diện tích vài chục mét hay hn vài trăm 
mét vuông). Đối với nuôi trong ao, khâu chuẩn bị và xây dựng ao cũng tương tự như nuôi 
cua con thành cua thịt.  

Khi nuôi cua óp lên chắc, có thể chọn cua giống đực và cái cỡ 300g/con để có giá trị 
cao. Cua giống đang ở giai đoạn mộng nước, vỏ mềm, màu nhạt và không bị thương tích. 
Mật độ nuôi khoảng 2-3con/m2. Mùa vụ nuôi và cách chăm sóc như nuôi cua thịt.  

Sau khi nuôi 10-14 ngày có thể kiểm tra cua. Nếu cua có mai cứng, màu sắc đậm và 
chắc thịt thì thu hoạch. Cua đực dùng bán thịt, cua cái có thể nuôi tiếp thành cua gạch. 
Trọng lượng cua trong quá trình nuôi có thể tăng 30-40%.  

 

3. Nuôi cua gạch  

3.1. Phương tiện nuôi 

 Phương tiện dùng để nuôi cua gạch là ao, rào đăng, lồng. Khi nuôi cua trong ao và 
rào đăng thì diện tích nuôi và các bước chuẩn bị tương tự như nuôi cua con lên cua thịt. 
Nếu nuôi trong lồng, nên làm lồng có kích thước 3 x 2 x 15m. Vật liệu là tre hay đước. 
Khoảng cách giữa các thanh tre đóng vách lồng cách nhau 1-1,5cm. Miệng lồng rộng 
khong 0,5 m có nắp dậy. Nên chia lồng thành 2 đến 3 ngăn bằng vách tre để cua phân bố 
đều, tăng không gian sống và hạn chế thương tích hay ăn lẫn nhau. Dùng các thùng nhựa 
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thể tích 20 lít hay bó tre để giữ lồng nổi. Mức nước giữ trong lồng đạt 0,8 -1m. Nước sông 
nơi đặt lồng phi trong sạch, lưu tốc thích hợp và đảm bảo về độ mặn cho cua lên gạch.  

 

 
 
3.2. Thả giống và chăm sóc 

Mùa vụ nuôi cua gạch từ tháng 6-12, tháng nuôi chính là tháng 7-9 hàng năm. Cua 
giống có kích cỡ 200-400g và chỉ chọn cua cái. Cua giống phải có vỏ cứng, màu xanh đậm, 
yếm tròn phủ giáp mặt bụng của phần đầu ngực và mép có nhiều lông tơ. Dùng que ấn 
phần mềm xuống từ bên ngoài nơi giáp yếm với mai cua, cua tốt sẽ có chấm màu vàng 
nhạt bên trong. Để cua phát triển gạch đồng loạt, cần chọn cua giống đồng đều về chấm 
gạch. Có thể dùng cua óp cái để nuôi thành cua gạch nhưng thời gian kéo dài hơn.  

Mật độ nuôi từ 3-5 con /m2 nếu nuôi trong ao, nuôi trong rào đăng hay lồng với mật 
độ 30-60kg/lồng (15-20 con/m3). Thức ăn và tỷ lệ cho ăn như nuôi cua thịt. Không nên để 
cua đói vì chúng sẽ dễ sát hại nhau nhất là khi nuôi với mật độ cao. Cho cua ăn ngày hai 
lần, đối với nuôi trong ao và chuồng nên cho ăn lúc nước lớn để không gây đục nước, nuôi 
cua lồng nên cho ăn lúc nước đứng để tránh xây xát. Dọn sạch thức ăn thừa hàng ngày và 
cọ rửa lồng để tránh bị nhiễm bẩn, nuôi cua trong ao phải thay nước hàng ngày.  

 

 

3.3. Thu hoạch 

 Theo cách nuôi này, sau 10-14 ngày sau khi nuôi từ cua chắc và chớm gạch và 20-
25 ngày khi nuôi từ cua óp, cua bắt đầu có gạch. Khi 60-80% cua đều đủ đầy gạch, có thể 
tiến hành thu hoạch đồng loạt. Cua ít gạch có thể tiếp tục nuôi thêm một thời gian nữa.  

 

4. Nuôi cua lột 

4.1. Ao nuôi 

Ao nuôi cua lột có kích thước nhỏ từ 100-200 m2, có dạng hình chữ nhật nhưng độ 
rộng ao không quá 5m để tiện quản lý và thu hoạch. Giữa ao nên có trãng rộng 1m. Đáy ao 
nên có dạng sét hay sét pha cát. Bờ ao không cần phải rào chắn, tuy nhiên cần phi chắn cẩn 
thận ở cống. Duy trì mức nước trong ao từ 0,6-0,8m. Cần cải tạo ao kỹ trước khi nuôi.  

Cần có thêm một giai đóng bằng khung gỗ và lưới xanh kích cỡ 3 x 1,5 x 0,5 m đặt 
ngập 0,3 -0,4m trong ao để chứa cua sắp lột khi thu hoạch từ ao nuôi.  

 

4.2. Thả giống và chăm sóc 
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Mùa vụ nuôi cua lột có thể quanh năm, tuy nhiên tập trung nhất vào tháng 3-7 hàng 
năm. Cua giống có kích cỡ nhỏ khoảng 50-100g/con, cua lớn thường chậm lột vỏ. Cua 
giống là những cua cứng, chắc thịt và có màu sẫm. Trước khi thả loại bỏ càng và chân cua 
bằng cách chặt hay bẻ chót chân, chót càng rồi cua sẽ tự bỏ càng chân của chúng. Tuy 
nhiên phải giữ đôi chân bi để cua hoạt động. Biện pháp này có tác dụng kích thích cua lột 
xác sớm. Mật độ thả là 20 con/m2, có thể thả với mật độ lớn hn tuỳ theo kích cỡ cua giống.  

Cách cho ăn, chăm sóc, quản lý cũng tương tự như các dạng nuôi khác. 

 

4.3. Thu hoạch  

Sau 5 ngày nuôi, cua bắt đầu mọc càng và chân. Ngày thứ 10-12 cua đã sẵn sàng lột 
xác. Đặc điểm của cua lúc này là mai cứng và dòn, mầm chân và càng có màu đỏ đậm và 
dài khoảng 1,5 cm. Khi cua bắt đầu lột xác sẽ có vòng nứt quanh mai.  

Vào giai đoạn lột xác, hàng ngày tháo cạn nước ao còn khoảng 30-40cm để mò bắt 
cua sắp lột cho vào giai đoạn chuẩn bị sẵn. Thời điểm mò bắt cua vào lúc nước sắp lớn để 
khi bắt xong cấp nước mới vào ngay tránh hiện tượng ao bị đục lâu.  

Chú ý không để sót cua sắp lột vì chúng lột trong ao nuôi sẽ không còn giá trị như 
nhu cầu trên thị trường. Cua được chuyển vào giai có thể lột ngay sau đó hay trong vòng 
một ngày. Sau khi lột 1-2 giờ, cua sạch nhớt, bớt mềm nhũn, hơi no nước thì ta vớt lên giữ 
ẩm trong giỏ tre có lót vi hay cỏ ướt, để nơi mát, kín gió và có thể chuyển đến nơi tiêu thụ 
trong vòng một ngày sau đó. Yêu cầu sản phẩm cua lột phải mềm, không mộng nước và 
nguyên vẹn.  
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