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1. Giới thiệu quy chuẩn
1.1. Tên quy chuẩn: Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1.2. Ký hiệu: QCVN: xxx:2018/BNNPTNT
2. Sự cần thiết ban hành quy chuẩn
2.1. Căn cứ pháp lý
Ngày 29/06/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật, quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng,
ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật. Theo điều 28, quy chuẩn kỹ thuật an toàn bao gồm:
+ Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến an toàn vệ sinh thực
phẩm đối với sức khoẻ con người;
+ Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến vệ sinh, an toàn thức
ăn chăn nuôi cho động vật.
Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về
quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn dùng trong nuôi thủy sản. Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra các chỉ tiêu an toàn về thức ăn bổ
sung, phụ gia thức ăn dựa trên các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi, thủy
sản được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc các văn bản tương
đương của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 50/2009/TTBNNPTNT quy định việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 (trong đó,
thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn thủy sản phải được thực hiện theo quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Công văn số 11120/BNN-KHCN ngày 27/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn thông báo nội dung, kinh phí khoa học công nghệ năm 2016.
Hợp đồng Trách nhiệm (Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia) số 02/HĐ-TCTS-KHCN&HTQT-TC ngày 20 tháng 12 năm
2016 giữa Tổng cục Thủy sản với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 và
Thuyết minh Dự án xây dựng Quy chuẩn “Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy
sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.
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2.2. Tính cấp thiết
Sản phẩm nông, lâm, thủy sản hầu hết đều phục vụ nhu cầu ăn uống của con
người và tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay tình trạng mất
an toàn vệ sinh thực phẩm do dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc thú y, hóa chất và chất
bảo quản vẫn đang diễn ra khá phổ biến và đáng lo ngại, việc sản xuất ra các sản
phẩm kém chất lượng hoặc do quá trình nuôi trồng hoặc do nhiễm độc từ môi
trường, v.v… đang gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và tiêu dùng. Trước thực
trạng trên, vấn đề then chốt là làm thế nào quản lý được tốt chất lượng thủy sản
nuôi trồng và thực phẩm không nhiễm vi sinh, không chứa hóa chất bị cấm, hóa
chất ngoài danh mục cho phép, hay bị nhiễm hóa chất quá giới hạn cho phép nâng
cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đóng
góp được phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thức ăn bổ
sung là yếu tố đầu vào quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng của thủy sản nuôi
nhưng hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm nên không đủ
điều kiện để chứng nhận hợp quy theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật An toàn thực phẩm cùng các văn bản
pháp quy chuyên ngành như Nghị định số 39/2017/NĐ-CP và Thông tư
50/2009/TT-BNNPTNT. Do đó, việc xây dựng một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
“Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm” là nhu cầu cấp thiết và mang tính thực tiễn cao nhằm tạo ra cơ sở
pháp lý cho các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến các cơ sở hoạt động nhập
khẩu, sản xuất, thương mại thức ăn bổ sung và sản xuất thức ăn thủy sản trên toàn
quốc.
3. Cơ sở xây dựng quy chuẩn
3.1. Quy định trong nước
- Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 3142:1993 : thức ăn bổ sung cho chăn nuôi Premix vitamin.
- Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 3143:1993 : thức ăn bổ sung cho chăn nuôi Premix khoáng.
- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới
hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong
thức ăn bổ sung và phụ gia thức ăn cho gia súc – gia cầm đăng trên cổng thông tin
điện tử Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và
Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam) ngày
7/11/2016.
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3.2. Các qui định ngoài nước:
Năm 1992, ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Hà Lan đã phát triển hệ
thống thực hành sản xuất tốt cho việc chứng nhận chất lượng thức ăn và thức ăn bổ
sung cho chăn nuôi. Đến 2016, Chương trình GMP + chứng nhận thức ăn chăn nuôi
phiên bản 2016 đưa ra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tập trung vào khía cạnh an
toàn vệ sinh thực phẩm (vi sinh gây bệnh, kháng sinh, dự lượng hóa chất, v.v...)
cho thức ăn vật nuôi. Năm 2004, Hiệp hội về nguyên liệu thức ăn và nguyên liệu
hỗn hợp của châu Âu - FEFANA (EU Association of Speciality Feed Ingredients
and their Mixtures) đã phát triển hệ thống quản lý chất lượng thức ăn bổ sung và
phụ gia thức ăn vật nuôi châu Âu- FAMI-QS (European Feed Additives and
PreMixtues Quality System) nhằm quản lý việc sản xuất và chứng nhận chất lượng
cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực này. FAMI-QS là hệ thống quản lý chất lượng và
vệ sinh an toàn thực phẩm dành cho nguyên liệu, thức ăn bổ sung và hỗn hợp thức
ăn bổ sung bao gồm phụ gia thức ăn chăn nuôi, thức ăn chức năng, hỗn hợp vi chất
dinh dưỡng và thức ăn bổ sung chất dinh dưỡng cho vật nuôi bao gồm động vật
thủy sản. Tại Mỹ, qui định về thực phẩm và thuốc được lưu hành trên thị trường
đều phải có chứng nhận GRAS (Generally Recognized as Safe), do FDA - Cơ quan
quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ công nhận. Theo quy định của FDA, quá trình này
được xem xét, đánh giá độc lập của các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và
được tập huấn chuyên sâu để đánh giá sự an toàn của các thành phần trong sản
phẩm. Tổ chức thế giới về sức khỏe động vật đưa ra các qui định về chất lượng thức
ăn bổ sung cho vật nuôi thủy sản (Aquatic Animal Health Code, 2010), trong đó
nhấn mạnh các mối nguy trong kiểm soát thức ăn vật nuôi thủy sản. Từ năm 2002,
Liên minh châu Âu đã đưa ra Chỉ thị 2002/32/EC đã thiết lập mức tối đa cho phép
các chất không mong muốn trong thức ăn chăn nuôi nhằm quản lý chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm cho thức ăn chăn nuôi nói chung và nuôi thủy sản nói riêng.
Việc kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng đã được thể hiện khá chi tiết và cụ thể cho
từng loại sản phẩm thức ăn, thức ăn bổ sung cho chăn nuôi.
4. Nội dung cơ bản
4.1. Phạm vi và phương pháp sử dụng
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa
cho phép của các chỉ tiêu này đối với thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy sản.
Phương pháp xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật
- Thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu, dữ liệu trong và ngoài nước về các
vấn đề liên quan đến mục tiêu của dự án.
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- Các tiêu chuẩn, qui chuẩn về thức ăn bổ sung và phụ gia thức ăn chăn nuôi
đã ban hành trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế - An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Hiện trạng về sử dụng thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản. Số liệu
thực tiễn thu được từ khảo sát, đánh giá các chỉ tiêu, thành phần liên quan (Kết quả
phân tích các chỉ tiêu vệ sinh an toàn).
- Tiếp nhận ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhà quản
lý… liên quan đến nội dung nghiên cứu.
- Thống kê, xử lý và tổng hợp dữ liệu xây dựng dự thảo.
- Thẩm định và hoàn thiện qui chuẩn.
Nguyên tắc chung về các chất nhiễm bẩn trong thức ăn bổ sung dùng trong
nuôi thủy sản
- Theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức
ăn chăn nuôi, thủy sản: An toàn thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản là
các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo đảm thức ăn chăn nuôi, thủy sản không
gây hại cho sức khỏe của vật nuôi, con người sử dụng sản phẩm chăn nuôi và môi
trường.
- TCVN 4832:2015 - Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các
độc tố trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (tương đương CODEX STAN 1931995, soát xét 2009, sửa đổi 2015) yêu cầu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có thể
bị nhiễm bẩn bởi nhiều nguyên nhân và cách thức khác nhau. Sự nhiễm bẩn thường
có tác động xấu lên chất lượng của thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi và có thể đưa
đến rủi ro cho sức khỏe con người hoặc động vật.
- TCVN 9593:2013 - Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt (tương đương
CAC/RCP 54-2004, sửa đổi năm 2008) định nghĩa “chất” không mong muốn
(Undesirable substances) là các chất gây nhiễm và các chất khác có mặt trong thức
ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tạo mối nguy đến sức khỏe người
tiêu dùng, bao gồm cả an toàn thực phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe động vật.
- TCVN 7265:2015 - Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy
sản (tương đương CAC/RCP 52-2003, sửa đổi 2013) quy định thành phần thức ăn
không được chứa thuốc trừ sâu dịch hại vượt quá giới hạn tối đa cho phép, không
nhiễm hóa chất, độc tố sinh học hoặc các chất giả mạo khác.
Các nguyên tắc để thiết lập các mức tối đa trong thức ăn bổ sung và phụ gia
thức ăn dùng trong nuôi thủy sản theo CAC/RCP 54-2004 và CODEX STAN 1931995, soát xét 2009, sửa đổi 2015
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+ Các mức tối đa chỉ thiết lập cho các loại thức ăn bổ sung và phụ gia thức
ăn mà trong đó các chất nhiễm bẩn có thể được tìm thấy với lượng đáng kể phơi
nhiễm hoàn toàn cho vật nuôi hoặc người tiêu dùng.
+ Các mức này phải được thiết lập để bảo vệ vật nuôi và người tiêu dùng.
+ Đồng thời, phải tính đến các khả năng công nghệ để tuân thủ các mức tối
đa.
+ Phải sử dụng các nguyên tắc về Thực hành Sản xuất Tốt (GMP), Thực hành
Thú y Tốt (GVP) và Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP).
+ Các mức tối đa phải dựa trên các căn cứ khoa học vững chắc dẫn đến được
chấp nhận rộng rãi, sao cho đáp ứng được các quy định về thực phẩm.
+ Các mức tối đa phải được xác định rõ ràng về pháp lý và mục đích sử dụng
đã định.
4.2. Đặc điểm giải pháp xây dựng quy chuẩn
4.2.1. Giải thích từ ngữ
Trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật này một số thuật ngữ dưới đây được tham
khảo từ các tài liệu sau:
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9123:2014 về Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ
và định nghĩa quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến thức ăn chăn nuôi.
- Điều 3, chương I, Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi,
thủy sản.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01 - 104: 2012/BNNPTNT, QCVN
01 - 103: 2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn và
khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà.
- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới
hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong
thức ăn bổ sung và thức ăn phụ gia cho gia súc – gia cầm đăng trên cổng thông tin
điện tử Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và
Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam).
- Quy định của Ủy ban châu Âu (EC) số 1831/2003 đối với phụ gia thức
ăn sử dụng trong dinh dưỡng động vật.
- Thuật ngữ thức ăn chăn nuôi của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Mỹ (AAFCO)
xuất bản năm 2008.
- Định nghĩa về Probiotics của FDA và WHO.
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4.2.2. Phân loại thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy sản
Thức ăn bổ sung được Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng Nông
nghiệp EC (2003) định nghĩa như sau: "Thức ăn bổ sung là những chất được thêm
vào thức ăn hay nước uống để thực hiện những chức năng kỹ thuật, chức năng cảm
giác, chức năng dinh dưỡng, chức năng chăn nuôi và chức năng phòng chống
protozoa" (Quy định EC số 1831/2003). Thức ăn bổ sung sẽ bao gồm các nhóm
sau:
1. Thức ăn bổ sung có chức năng công nghệ là những chất thêm vào thức
ăn vì mục đích kỹ thuật, bao gồm: Chất bảo quản, Chất kết dính, Chất nhũ hoá
mỡ, Chất điều hoà độ axit, Chất làm biến tính tự nhiên (denaturant), Chất
chống oxy hoá, Chất làm bền (stabiliser), Chất keo (gelling agents), Chất
chống vón, Phụ gia đưa vào thức ăn ủ lên men vi sinh vật, Chất khống chế
nhiễm phóng xạ hạt nhân (substances for control of radionucleid
contamination).
2. Thức ăn bổ sung cải thiện tính chất cảm quan (sensory additives) là
những chất thêm vào thức ăn để cải thiện hay làm biến đổi tính chất cảm quan
của thức ăn, bao gồm: Chất nhuộm màu (tăng màu hay phục hồi màu thức ăn,
màu của sản phẩm động vật hay những chất làm tươi màu của cá), Hương liệu
làm tăng mùi vị và độ ngon của thức ăn.
3. Thức ăn bổ sung dinh dưỡng (nutritional additives), bao gồm: các
vitamin hay provitamin; các hợp chất chứa nguyên tố vi khoáng, các axit amin
hay muối của axit amin hoặc những đồng phân của axit amin.
4. Thức ăn bổ sung chăn nuôi (zootechnical additives) là những chất có
ảnh hưởng tốt đến tăng trưởng cũng như sức khoẻ vật nuôi và những chất có
ảnh hưởng tốt đến môi trường, bao gồm: Các chất nâng cao khả năng tiêu hoá
như axit hữu cơ, enzyme; Các chất làm cân bằng vi sinh vật đường ruột như
axit hữu cơ và muối của chúng, probiotic, prebiotic, chất chiết thảo dược có
tác dụng diệt khuẩn, diệt nấm mốc; Những chế phẩm có đặc tính tăng cường
miễn dịch hoặc các chất kích thích miễn dịch như probiotic, nucleotid đặc
hiệu; các chất khử độc mycotoxin...
Dựa vào các phương pháp sản xuất các loại thức ăn bổ sung dùng trong nuôi
trồng thủy sản được chia thành các nhóm bao gồm:
a) Các loại Vitamin đơn tổng hợp, Premix vitamin, Axit amin đơn tổng hợp,
Premix axit amin, Axit hữu cơ được sản xuất bằng các phương pháp:
+ Chiết xuất từ nguồn nguyên liệu động vật và thực vật.
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+ Trích ly các acid amin từ dịch thủy phân protein.
+ Tổng hợp hóa học.
+ Phương pháp lên men vi sinh vật.
b) Chế phẩm sinh học được sản xuất bằng các phương pháp lên men vi khuẩn,
nấm và các loại vi sinh vật khác.
c) Thức ăn bổ sung sản xuất từ nguồn nguyên liệu thực vật.
d) Thức ăn bổ sung sản xuất bằng phương pháp lên men từ phụ phẩm các nhà
máy đông lạnh, chế biến thực phẩm, v.v...
e) Thức ăn bổ sung sản xuất từ các loại khoáng chất tự nhiên hay tổng hợp.
Quy chuẩn kỹ thuật tập trung vào các yếu tố gây mất vệ sinh an toàn thực
phẩm, qui chuẩn kỹ thuật cho thức ăn bổ sung được phân chia các loại thức ăn bổ
sung theo các nhóm để xây dựng các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và hàm lượng tối đa
cho phép như sau:
1. Nhóm thức ăn bổ sung dinh dưỡng: Vitamin đơn, Premix vitamin, Axit amin
đơn , Premix axit amin, Axit hữu cơ.
2. Nhóm Chế phẩm sinh học: Chế phẩm enzyme, Chế phẩm probiotic, Chế
phẩm prebiotic, Chế phẩm sinh học tổng hợp, Nấm men.
3. Nhóm thức ăn bổ sung chiết xuất từ thực vật: Thảo dược, Tinh dầu, Lecithin,
Yucca, Sắc tố sinh học.
4. Nhóm thức ăn bổ sung lên men: Dịch chiết đạm cá, dịch đạm cá thủy phân,
dịch mực thủy phân, dịch tôm thủy phân.
5. Nhóm thức ăn bổ sung khoáng chất: Khoáng đơn, Premix khoáng, Premix
khoáng tổng hợp, Khoáng tự nhiên và có nguồn gốc khoáng chất như chất chống
oxy hóa, chất chống mốc, chất chống vón, hấp thụ độc tố.
6. Nhóm thức ăn bổ sung khác sản xuất bằng phương pháp tổng hợp.
4.2.3. Quy định chỉ tiêu sinh học và hàm lượng tối đa cho phép
1) Salmonella
Hầu hết tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm của các nước đều không cho phép có
Salmonella trong thành phẩm vì vi sinh vật (vsv) này là một trong những tác nhân
gây bệnh phổ biến và là chỉ tiêu luôn được các cơ quan kiểm tra của các nước nhập
khẩu hết sức chú ý. Sự tồn tại của chúng trong môi trường nước phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như: yếu tố sinh học (sự tương tác với những vi khuẩn khác), yếu tố
9

vật lý (nhiệt độ). Rhodes và Kator (1988) đã chứng minh rằng cả E. coli và
Salmonella sp. đều có thể sinh sản và sống sót ở môi trường cửa sông trong nhiều
tuần. Ngoài ra, Jimenez và cộng sự (1989) cũng có những kết luận tương tự về khả
năng sống sót của chúng ở môi trường nước ngọt vùng nhiệt đới.
2) Escherichia coli
E. coli có khả năng gây bệnh qua thực phẩm rất nghiêm trọng. Ví dụ: Nhóm
E. coli gây bệnh đường ruột EPEC (enteropathogenic E. coli- diarrheagenic E. coli)
hay nhóm E. coli gây bệnh khác là EIEC (enteroinvasive E. coli) rất giống với
Shigella bởi khả năng gây bệnh lỵ do xâm nhiễm và chứng tiêu chảy ở người.
Cơ sở tham chiếu các chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lựa chọn các chỉ tiêu vệ sinh an toàn được áp
dụng phổ biến làm cơ sở để áp dụng và quản lý chất lượng các loại thức ăn bổ sung
dùng trong nuôi thủy sản, sau khi nghiên cứu, phân tích tình hình tiêu chuẩn hóa,
nhóm biên quy chuẩn đã tổng hợp các tài liệu tham khảo phù hợp với các yêu cầu
đề ra bao gồm:
- Guidance for the preparation of dossiers for nutritional additives prepared
by the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed.
- Guidance for the preparation of dossiers for zootechnical additives
prepared by EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal
Feed (FEEDAP).
- Guidance for the preparation of dossiers for sensory additives prepared by
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed
(FEEDAP).
- Guidance for the preparation of dossiers for technological additives
prepared by EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal
Feed (FEEDAP).
- Quy định kỹ thuật đối với chế phẩm enzymes của Ủy ban Chuyên gia Quốc
tế FAO/WHO về Phụ gia Thực phẩm (JECFA).
- Chứng nhận an toàn (GRAS) do FDA công nhận các loại axit amin, vitamin,
v.v…
- Quy định kỹ thuật đối với axit amin, vitamin - Dược điển Hoa kỳ 2014
(USP 2014).
- Bộ tiêu chuẩn của Hoa kỳ đối với phụ gia thực phẩm (Food Chemicals
Codex 2014 - 2015).
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- Quy định và tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm phiên bản lần thứ 8 của Nhật
Bản (Japan's Specifications and Standards for Food Additives 8th Edition).
Cơ sở khoa học xây dựng các chỉ tiêu về sinh học:
Từ các tài liệu tham khảo, phương pháp xây dựng các chỉ tiêu sinh học là áp
dụng có chọn lọc các khuyến cáo về các yếu tố gây mất vệ sinh an toàn được thuyết
minh chi tiết trong tài liệu của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, Ban hội thẩm
về Phụ gia và Sản phẩm hoặc các chất được sử dụng trong thức ăn gia súc
(FEEDAP). Các chỉ tiêu sinh học và hàm lượng tối đa cho phép sẽ được xây dựng
gồm các thông số quan trọng nhất, tối thiểu cần thiết để đảm bảo yêu cầu của Quy
chuẩn kỹ thuật. Các chỉ tiêu quan trọng, phổ biến và ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn
cho vật nuôi và người sử dụng được lưa chọn là Salmonella và E. Coli.
Việc lựa chọn các chỉ tiêu sinh học và hàm lượng tối đa cho phép về cơ bản
phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
1. Các chỉ tiêu được lựa chọn phải là những chỉ tiêu cơ bản nhất cần quản lý.
Các chỉ tiêu này sẽ được cơ quan quản lý tham chiếu, quy định để đánh giá các sản
phẩm thức ăn bổ sung của doanh nghiệp, và là cơ sở để các doanh nghiệp áp dụng,
công bố tiêu chuẩn cơ sở và hợp quy.
2. Các chỉ tiêu đã được xác định và ổn định do tham chiếu dựa trên tiêu chuẩn
Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản là cơ sở then chốt khi xây dựng dự thảo quy chuẩn.
3. Lựa chọn các chỉ tiêu để ban hành trong dự thảo quy chuẩn đảm bảo tính
phù hợp với quy định quốc tế, các chỉ tiêu được lựa chọn đảm bảo tính định lượng,
khách quan và phương pháp xác định thuận lợi khi tiến hành đánh các chỉ tiêu an
toàn cho thức ăn bổ sung.
4.2.4. Quy định chỉ tiêu kim loại nặng và hàm lượng tối đa cho phép
Kim loại nặng (KLN) không bị phân hủy sinh học, không độc khi ở dạng
nguyên tố tự do nhưng nguy hiểm đối với sinh vật sống khi ở dạng cation do khả
năng gắn kết với các chuỗi cacbon ngắn dẫn đến sự tích tụ trong cơ thể sinh vật sau
nhiều năm (Tam & Wong, 1995, Shahidul & Tanaka, 2004; NRC, 2011). Đối với
con người, các nguyên tố KLN gây độc phổ biến như chì, thủy ngân, nhôm, arsenic,
cadmium, nickel, v.v… Một số KLN được tìm thấy trong cơ thể và thiết yếu cho
sức khỏe con người, chẳng hạn như sắt, kẽm, magnesium, cobalt, manganese,
molybdenum và đồng mặc dù với lượng rất ít nhưng vẫn hiện diện trong quá trình
chuyển hóa. Tuy nhiên, ở mức thừa của các nguyên tố thiết yếu có thể nguy hại đến
đời sống của sinh vật (Foulkes, 2000; Halver & Hardy, 2002, Hertrampf & PiedadPascual, 2000). Các nguyên tố kim loại khác là các nguyên tố kim loại không thiết
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yếu và có thể gây độc tính cao khi hiện diện trong cơ thể. Các nguyên tố này bao
gồm thủy ngân, nickel, chì, arsenic, cadmium, nhôm, platinum và đồng ở dạng ion
kim loại. Chúng đi vào cơ thể qua các con đường hấp thụ của cơ thể như hô hấp,
tiêu hóa và qua da. Nếu kim loại nặng đi vào cơ thể và tích lũy bên trong tế bào lớn
hơn sự phân giải chúng thì sự ngộ độc sẽ xuất hiện (Foulkes, 2000). Do vậy khi
người bị ngộ độc không những với hàm lượng cao của kim loại nặng mà cả khi với
hàm lượng thấp và thời gian kéo dài sẽ đạt đến hàm lượng gây độc. Tính độc hại
của các kim loại nặng được thể hiện qua:
(1) Một số kim loại nặng có thể bị chuyển từ dạng độc thấp sang dạng độc
cao hơn trong một số điều kiện môi trường nhất định.
(2) Sự tích tụ và khuếch đại sinh học của các kim loại này qua chuỗi thức ăn
có thể làm tổn hại các hoạt động sinh lý bình thường và sau cùng gây nguy hiểm
cho sức khỏe của con người.
(3) Tính độc của các nguyên tố này có thể ở một nồng độ rất thấp khoảng
0.1-10 mg.L-1 (Alkorta và ctv, 2004).
Các kim loại không thiết yếu tồn dư trong thức ăn chăn nuôi khi vượt quá
ngưỡng dung nạp cho phép sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vật nuôi như
suy giảm miễn dịch, suy gan, thận và chậm lớn, thậm chí gây tử vong (Hình 1).
Nguy hiểm đến an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng khi kim loại nặng tồn dư
trong mô cơ, trứng và sữa gây hại đến con người khi ăn phải những sản phẩm chăn
nuôi bị vấy nhiễm này.

Hình 1. Ảnh hưởng kim loại nặng lên sức khỏe vật nuôi
Với độc tính mạnh, khả năng lan truyền nhanh, các độc chất KLN là nguyên
nhân gây ra nhiều vụ nhiễm độc với quy mô lớn nhỏ khác nhau ở người, thậm chí
gây ra các bệnh ung thư nguy hiểm. Những nguyên tố KLN như arsen, cadimi, chì,
thủy ngân đều được cơ quan Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) và Cơ quan
12

Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư (IARC) xem là tác nhân gây ung thư ở người. As3+
và As5+ được xếp vào Nhóm A: có thể gây ung thư ở người (Cơ quan Bảo vệ Môi
sinh Hoa Kỳ 1998; Sapkota, 2007). Cá có khả năng điều tiết hàm lượng một số kim
loại trong cơ thể bằng cách hấp thu hoặc bài tiết qua môi trường. Tuy nhiên đối với
As, Cd, Pb và Hg khả năng điều tiết đối với thủy sản rất kém dẫn đến khả năng tích
tụ trong cơ thể gây độc cao (Lall et al, 2002; NRC, 2011). Các chỉ tiêu kim loại
nặng được quan tâm hàng đầu khi xét cấp Chứng nhận an toàn (GRAS) đối với sản
phẩm vitamin, khoáng (US FDA 2014).
Quy định các chỉ tiêu về kim loại nặng
1) Arsen (As): mức giới hạn tối đa cho phép (maximum tolerable level:MTL)
Bảng 1. Ảnh hưởng phơi nhiễm Arsen lên vật nuôi
Đối tượng
nuôi

Số
cá
nuôi

Kích cỡ
cá

Lượng
Arsen bổ
sung

Nguồn
Arsen

Thời
gian
nuôi

Phương
thức

Ảnh hưởng

Tài
liệu
tham khảo

Cá hồi vân

50

Ương
giống

200
mg/kg

Arsenic
trioxide

8 tuần

Cho ăn

Giảm khả năng
hấp thu dinh
dưỡng, tốc độ
tăng
trưởng
chậm

Cockell và
Hilton,
1988

400
mg/kg

Disodium
arsenate

Giảm khả năng
hấp thu dinh
dưỡng, tốc độ
tăng
trưởng
chậm

800
mg/kg

Dimethyl
arsenate

Không có triệu
chứng nhiễm
độc

1,600
mg/kg

Arsanilic
acid

Không có triệu
chứng nhiễm
độc

8 mg/kg

Disodium
arsenate

Cá hồi vân

50

Ương
giống

16 tuần

Cho ăn

Không có triệu
chứng nhiễm
độc

44 mg/kg

Giảm khả năng
hấp thu dinh
dưỡng, tốc độ
tăng
trưởng
chậm

100
mg/kg

Bỏ ăn và
không tăng
trưởng.

174
mg/kg

Bỏ ăn, không
tăng trưởng và
giảm huyết
sắc tố (Hb).
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Cockell và
ctv, 1991

Cá hồi vân

25

Ương
giống

49
and
182
mg/kg

Disodium
arsenate

12 tuần

Cho ăn

Giảm lượng ăn
vào và tăng
trưởng, và
sưng thành túi
mật

Cockell và
ctv , 1991

Cá hồi vân

50

Ương
giống

12 mg/kg

Disodium
arsenate

24 tuần

Cho ăn

Không có triệu
chứng

Cockell và
ctv, 1991

Cá hồi vân

Cá
hồi
trắng

96

72

29 g

4 tuổi

33 mg/kg

Giảm lượng ăn
vào và tăng
trưởng,
và
sưng thành túi
mật

65 mg/kg

Giảm lượng ăn
vào và tăng
trưởng,
và
sưng thành túi
mật

10 mg/kg

8 tuần

Sodium
arsenite

Cho ăn

Giảm
huyết
sắc tố (Hb).

20 mg/kg

Giảm
huyết
sắc tố (Hb).

30 mg/kg

Giảm
tăng
trưởng
và
huyết sắc tố
(Hb)

1, 10 và
100
mg/kg

10, 30
và
64
ngày

Cho ăn

Xuất hiện các
mô bệnh ở gan
và túi mật

Oladimeji
và ctv ,
1984

Pedlar và
ctv , 2002

- Nhìn chung, nguồn Arsen bổ sung chủ yếu là các muối Arsen, phổ biến là
Sodium arsenite. Kết quả nghiên cứu (bảng 4-1) cho thấy cá nuôi rất nhạy cảm với
Asen, thức ăn có chứa 10mg As/kg đủ gây độc với cá hồi vân, do đó mức giới hạn
tối đa cho phép đối với cá khoảng 5mg As/kg thức ăn.
- Hàm lượng tối đa của As trong thức ăn bổ sung phải ở mức < 5mg/kg dưới
ngưỡng cho phép 5mg/kg thức ăn, ngoại trừ Premix khoáng 12mg/kg (NRC, 2005).
2) Cadimi (Cd): mức giới hạn tối đa cho phép (MTL)
Bảng 2. Ảnh hưởng phơi nhiễm Cadimi lên vật nuôi
Đối
tượng
nuôi

Số cá
nuôi

Kích cỡ
cá

Lượng Cd
bổ sung

Nguồn Cd

Thời
gian
nuôi

Phương
thức

hồi

300

2g

Tài liệu tham
khảo

Không ảnh
hưởng
đến
tăng trưởng
và tỷ lệ sống

1.47
mg/kg
Cá
vân

Ảnh hưởng

Cd(NO3)2
786
mg/kg

14

36 ngày

Cho ăn

Không ảnh
hưởng
đến
tăng trưởng;
Tỷ lệ sống
giảm nhẹ

Szebedinszky
và ctv, 2001

1.395
mg/kg

Tỷ lệ cá chết
tăng

2.265
mg/kg

Tỷ lệ cá chết
tăng

- Nguồn vấy nhiễm Cadimi từ các loại vi khoáng vô cơ như photphat, kẽm
(Sapunar-Postruznik et al., 2001; Linden et al., 2003), với hàm lượng trong khoáng
photphat tự nhiên 3 – 100 mg/kg (Singh, 1994).
- Calcium phosphate thường được sử dụng trong công thức với liều lượng >
1%, do đó hàm lượng Cd trong thức ăn rất cao so với mức cho phép.
- Căn cứ vào dư lượng của Cd, World Health Organization đã đặt ra mức giới
hạn tối đa Cd trong thức ăn chăn nuôi 1mg/kg (IPCS, 1992a).
3) Chì (Pb): mức giới hạn tối đa cho phép (MTL)
Bảng 3. Ảnh hưởng phơi nhiễm Chì lên vật nuôi
Đối
tượng
nuôi

Số cá
nuôi

Cá hồi
vân

Kích cỡ
cá

Lượng
Pb
bổ
sung

Nguồn
Pb

Thời
gian
nuôi

Phương
thức

2 mg/kg

5
nhóm
10.5 g

7
11
14
23
45

Pb(NO3)2

32 tuần

Cho ăn

Ảnh hưởng

Không có
triệu
chứng mô bệnh học,
tỷ lệ chết, tỉ lệ trao
đổi chất, hay thiếu
máu
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Tài liệu
tham
khảo

Sippel và
ctv, 1983

- Chì thường được tìm thấy trong thành phần khoáng vô cơ, hàm lượng chì
trong khoáng phosphate có thể vượt quá 100 mg/kg (IPCS, 1989; ATSDR, 1999),
trong khoáng CuSO4 dùng cho chăn nuôi (feed-grade copper sulfate) có thể chứa
Pb đến 640 mg/kg (Bakalli et al., 1995a)
- Cá hồi vân giống có thể chịu được hàm lượng chì lên đến 45mg Pb/kg thức
ăn.
- Căn cứ vào ảnh hưởng của Pb đến sức khỏe vật nuôi, WHO/Chương trình
Quốc tế về An toàn Hóa chất (IPCS) của WHO (WHO/IPCS) đã đặt ra mức giới
hạn tối đa Pb trong thức ăn chăn nuôi 10 mg/kg (IPCS, 1992a,b; NRC, 2005).
4) Thủy ngân (Hg): mức giới hạn tối đa cho phép (MTL)
Bảng 4. Ảnh hưởng phơi nhiễm Thủy ngân lên vật nuôi
Đối tượng
nuôi

Số cá
nuôi

Kích cỡ
cá

Lượng
Hg
bổ
sung

Nguồn
Hg

Thời gian
nuôi

15

Phương
thức

Ảnh hưởng

Tài
liệu
tham khảo

phơi
nhiễm
5 mg/kg
Cá
hồi
Đại Tây
Dương

100

15 g

MeHgCl

16 tuần

Cho ăn

Mô não bị tổn
thương
nặng,
giảm hoạt động

10 mg/kg

5 mg/kg
Cá
hồi
Đại Tây
Dương

100

15 g

Không ảnh hưởng
đến tăng trưởng,
tổn thương mô
não

HgCl2

16 tuần

Cho ăn

10 mg/kg

Không ảnh hưởng
đến tăng trưởng,
tổn thương mô
não mức độ nhẹ
Không ảnh hưởng
đến tăng trưởng,
tổn thương mô
não mức độ nhẹ

Berntssen
và
ctv,
2003

Berntssen
và
ctv,
2003

- FDA quy định hàm lượng thủy ngân metyl (methylmercury) trong cá
thương phẩm không được vượt quá 0,5mg/kg.
- Cá hồi Đại Tây Dương sử dụng thức ăn thí nghiệm chứa 5mg Hg/kg (HgCl2)
trong 16 tuần có dấu hiệu bệnh lý tổn thương não.
- Hàm lượng Thủy ngân tối đa cho phép thức ăn cá hồi: 1mg Hg/kg
(MeHgCl)
Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm kim loại nặng trong thức ăn cho vật nuôi, cần
kiểm soát nghiêm ngặt, giảm thiểu tuyệt đối những rủi ro về vấy nhiễm kim loại
nặng có thể làm suy giảm sức khỏe vật nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Quy chuẩn kỹ thuật tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu KLN gây độc như arsen,
cadimi, chì, thủy ngân để xây dựng hàm lượng tối đa cho phép cho các nhóm thức
ăn bổ sung dùng cho nuôi thủy sản. Ngoài ra, căn cứ vào khuyến cáo của Chương
trình Quốc tế về An toàn Hóa chất (IPCS) WHO/FAO đánh giá ảnh hưởng đến sức
khoẻ của vật nuôi, các nghiên cứu dung nạp và nghiên cứu về độc tố được công bố
trong ấn bản của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (Mineral Tolerance of
Animals: Second Revised Edition, 2005 by National Research Council) bảng 4-5.
Bảng 5. Giới hạn tối đa cho phép các kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi
(mg/kg)
Nguyên tố

Gặm nhấm

Gia cầm

Heo

Ngựa

Gia súc

Cừu

Cá

Arsenic, mg/kgc
Cadmium, mg/kgc
Lead, mg/kgc
Mercury, mg/kgc
Vô cơ
Hữu cơ

30
10
10

(30)
10
10

(30)
10
10

(30)
10
10

(30)
10
100

(30)
10
100

5
10
10

0.2
1

0.2
1

(0.2)
(2)

(0.2)
(1)

2

2

1
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c

Giới hạn tối đa cho phép chỉ được áp dụng cho sức khỏe vật nuôi, không áp dụng cho người. Khuyến cáo cần
thiết áp dụng mức thấp hơn nhằm tránh việc tích lũy độc tố trong cơ thịt vật nuôi.

Tài liệu hướng dẫn của Ban Hội thẩm về Phụ gia và Sản phẩm hoặc các Chất
được sử dụng trong thức ăn gia súc (FEEDAP), Ủy ban châu Âu. Các giới hạn tối
đa (ML) theo phụ lục I, Chỉ thị 2002/32/EC của Liên minh châu Âu và các quy định
sửa đổi số (EC) 1275/2013 và (EC) 186/2015 (bảng 4-6)
Bảng 6. Các giới hạn tối đa (ML) theo quy định của Liên minh châu Âu
Kim loại nặng

1. Arsen (As)

2. Cadmi (Cd)

3. Chì (Pb)

4. Thủy ngân (Hg)

Sản phẩm

ML (mg/kg)

CaCO3, CaMgCO3

15

MgO, MgCO3

20

ZnO, MnO, CuO

100

Premix khoáng

12

Nguyên liệu khoáng
- Nhóm phosphat

2
10

CuO, MnO, ZnO và MnSO4·H2O

30

Nhóm thức ăn bổ sung tổng hợp

15

Nhóm thức ăn bổ sung vi chất

10

Nhóm thức ăn bổ sung mang tính kỹ thuật

2

Premix khoáng

5

CaCO3, CaMgCO3

20

MnO, Fe2(CO3)3, CuCO3

200

Nhóm thức ăn bổ sung vi chất

100

Nhóm thức ăn bổ sung mang tính kỹ thuật

30

Premix khoáng

15

Các loại nguyên liệu khác

0,1

Thức ăn thủy sản

0,2

CaCO3, CaMgCO3

0,3

Premix khoáng

0,2

Đối với nhóm thức ăn bổ sung khoáng chất, hàm lượng một số nguyên tố kim
loại nặng tối đa cho phép được tính bằng công thức sau:
A = (B x 100)/C
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Trong đó:
+ A là hàm lượng một nguyên tố kim loại nặng tối đa cho phép trong
thức ăn chăn nuôi (mg/kg).
+ B là hàm lượng một nguyên tố kim loại nặng tối đa cho phép tương
ứng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này (mg/kg).
+ C tỷ lệ tối đa thức ăn bổ sung dùng để phối trộn (%).
4.2.5. Quy định chỉ tiêu Aflatoxin B1
Aflatoxin là độc tố vi nấm sản sinh tự nhiên bởi một số loài Aspergillus, là
một loại nấm mốc, đáng chú ý nhất là Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus.
Các loài sinh aflatoxin thuộc chi Aspergillus phân bố rất rộng trong tự nhiên. Chúng
có thể tạo khuẩn lạc và gây nhiễm vào các loại nguyên liệu có nguồn gốc thực vật
trước khi thu hoạch và trong quá trình bảo quản. Aspergillus xâm nhập tất cả các
hợp chất hữu cơ và phát triển khi gặp điều kiện thuận lợi (độ ẩm cao (> 7%), nhiệt
độ). Ngoài ra, Aflatoxin cũng có mặt trong sản phẩm lên men bởi Aspergillus
parasiticus (Fratamico và ctv, 2008).
Aflatoxin là độc tố tích luỹ trong cơ thể người và gia súc, là nguồn nguy cơ
cao gây ung thư mạnh (nhất là ung thư gan và tổn thương ở thận). Aflatoxin bao
gồm 6 loại khác nhau (B1, B2, G1, G2, M1 và M3) trong đó Aflatoxin B1 (AFB1)
là loại cực độc. Một lượng 0,03 ppm Aflatoxin B1 từ khô lạc gây ra u gan (IARC,
1972). Aflatoxin được hấp thu qua đường tiêu hoá, nếu hấp thu 2,5mg Aflatoxin
trong 89 ngày sẽ thấy xuất hiện ung thư gan sau một năm (Barner và Butler, 1964).
Động vật nếu ăn phải thức ăn chứa AFB1, hoặc sử dụng nguyên liệu thức ăn
có nguồn gốc từ ngũ cốc bị nhiễm nấm mốc Aspergillus flavus có thể gây tử vong.
Cá ăn phải thức ăn có chứa AFB1 ở nồng cộ cao (hơn 10 mg/kg thức ăn) có thể bị
chết. Ở nồng độ thấp, dưới 100ppb (microgram/kg) trong thức ăn, AFB1 làm rối
loạn chức năng tiêu hóa, gây bệnh mãn tính, làm cá chậm lớn và trở nên mẫn cảm
hơn với các loại bệnh tật và các yếu tố môi trường. Những loài cá khác nhau có tính
nhạy cảm khác nhau đối với aflatoxin. Có những loài cá rất nhạy cảm với aflatoxin
như cá hồi (Hendricks, 1994), song cũng có loài có khả năng chịu đựng tốt, chỉ bị
ảnh hưởng bởi hàm lượng aflatoxin cao như cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus)
(Jantrarotai và Lovell, 1990; Jantrarotai và ctv, 1990). Nhiều nghiên cứu về độc
tính của mycotoxin đối với các loài thủy sản không xương sống đã được tiến hành.
Tuy nhiên, những nghiên cứu này đã và đang tập trung chủ yếu vào độc tố aflatoxin.
Các báo cáo cho biết khẩu phần ăn chứa độc tố AFB1 đã ảnh hưởng bất lợi đến hiệu
suất tăng trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn, hệ số tiêu hóa (ACDs), và gây rối loạn
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sinh lý và thay đổi mô học, đặc biệt là trên mô gan tụy. Điều đó được ghi nhận qua
những thay đổi mô học trong gan tụy của tôm được cho ăn khẩu phần có chứa AFB
với nồng độ 100 – 2500 ppb trong 8 tuần, như ghi nhận sự biến đổi gan teo, tiếp
theo là hoại tử các tế bào biểu mô hình ống. Sự thoái hóa nghiêm trọng của ống gan
tụy thường xuất hiện phổ biến trong tôm cho ăn AFB ở nồng độ cao. OstrowskiMeissner và cộng sự, 2005, đã báo cáo tôm cho ăn AFB ở nồng độ 50 ppb thì các
mô tuyến gan tụy có dấu hiệu bất thường chỉ sau 2 tuần. Hệ số chuyển đổi thức ăn
và tốc độ tăng trưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng AFB chỉ ở mức 400 ppb.
Hệ số tiêu hóa (ADCs) giảm đáng kể với AFB ở nồng độ 900 ppb. Theo BurgosHernadez và cộng sự (2005), tác dụng của độc tố AFB đối với tôm làm biến đổi
quá trình tiêu hóa và khối gan tụy phát triển bất thường do tiếp xúc với độc tố
mycotoxin. Những tác dụng này có thể do sự biến đổi hoạt động của enzyme tripsin
và collagenase, một trong những yếu tố khác như là tác dụng phụ của mycotoxin
trên những enzyme tiêu hóa khác nhau (ví dụ như lipase và amylase). Những kết
quả này cho thấy được thức ăn tôm bị nhiễm độc tố AFB có thể gây thiệt hại kinh
tế là giảm năng suất tôm.
Căn cứ vào khuyến cáo của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế
(CAC), Cục Quản lý an toàn Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), quy định của
Liên minh châu Âu (Directive 2002/32/EC và Tiêu chuẩn Việt Nam cho thức ăn
chăn nuôi thủy sản, Nhóm biên soạn dự thảo đã xây dựng hàm lượng tối đa cho
phép chỉ tiêu AFB1 đối với nhóm thức ăn bổ sung chiết xuất từ thực vật và nhóm
thức ăn bổ sung lên men từ phụ phẩm tương đương với yêu cầu về độc tố AFB1
không lớn hơn 10 µg/kg trong các Tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn thủy sản: TCVN
9964:2014, TCVN 10300:2014, TCVN 10301:2014 và TCVN 10325:2014.
4.2.6. Quy định chỉ tiêu Ethoxyquin
Ethoxyquin được sử dụng như một loại chống oxy hóa chất béo, chất bảo
quản (E324) trong thức ăn chăn nuôi nhằm tăng tính ổn định các vitamin tan trong
dầu, đảm bảo chất lượng của thức ăn chăn nuôi (FDA, 21 CFR 172.140). Do lo ngại
của Nhật Bản liên quan đến ethoxyquin trong tôm nhập khẩu theo đánh giá của
chính phủ về phúc lợi của người Nhật, theo kế hoạch giám sát thực phẩm xuất khẩu
năm 2012 (cập nhật ngày 24/5/2012), Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã
quyết định áp dụng chế độ kiểm tra 30% lô hàng tôm nuôi nhập khẩu từ Việt Nam
về chỉ tiêu Ethoxyquin với mức giới hạn tối đa là 0,01ppm, kể từ ngày18/5/2012.
Tháng 9/2012, Nhật Bản đã từ chối 17 lô hàng tôm – chiếm hơn 18% tổng số lô
hàng thực phẩm mà nước này từ chối trong cùng kỳ. Các lô hàng bị từ chối này đều
từ Ấn Độ hoặc Việt Nam. 15/17 lô hàng bị từ chối do chứa ethoxyquin. Tương tự,
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trong tháng 8/2012, Nhật Bản đã từ chối 11 lô hàng tôm từ Ấn Độ và Việt Nam do
ethoxyquin. Tháng 11/2015, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA, 2013)
công bố quan điểm khoa học giải thích rằng bản thân Ethoxyquin không phải là một
chất gây ung thư, tuy nhiên p-Phenetidine – một tạp chất của phụ gia Ethoxyquin –
có khả năng biến đổi gen.
Hiện nay, Nhật Bản quy định mức dư lượng tối đa Ethoxyquin trong thức ăn
chăn nuôi bao gồm cả nguyên liệu sản xuất thức ăn là 150ppm. Ủy ban châu Âu
cho phép sử dụng Ethoxyquin như là chất chống oxy hóa đối với thức ăn chăn nuôi
với hàm lượng tối đa cho phép 150ppm (Commission Regulation (EC) No.
2316/98). Hoa Kỳ cũng cho phép sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi với
mức dư lượng tối đa là 150ppm (FDA, 21 CFR 573.380). Tổng cục Thủy sản thông
báo và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đăng ký lưu hành sản phẩm thức
ăn thủy sản có chứa thành phần Ethoxyquin công bố về thành phần và hàm lượng
Ethoxyquin trên nhãn sản phẩm theo quy định của Thông tư 66/2011/TTBNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhóm
thức ăn bổ sung lên men từ phụ phẩm (Dịch chiết đạm cá, dịch cá thủy phân, dịch
mực thủy phân, dịch tôm thủy phân) có hàm lượng chất béo cao và thành phần của
chất béo chứa nhiều acid béo không no, do đó phải bổ sung chất chống oxy hóa như
Ethoxyquin để chống oxi hóa chất béo, bảo vệ lipid và làm tăng tính ổn định các
vitamin tan trong chất béo. Nhóm biên soạn căn cứ vào các khuyến cáo và tài liệu
nghiên cứu để xây dựng chỉ tiêu hàm lượng tối đa cho phép Ethoxiquin 150ppm.
4.3. Nội dung trình bày quy chuẩn
Phần 1:

Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải
thích thuật ngữ và tài liệu viện dẫn.

Phần 2:

Quy định kỹ thuật: Đưa ra các chỉ tiêu và hàm lượng tối đa cho
phép các yếu tố gây mất vệ sinh an toàn đối với 6 nhóm thức ăn
bổ sung dùng trong nuôi thủy sản.
Các phương pháp lấy mẫu và phân tích chỉ tiêu đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm.

Phần 3

Quy định về quản lý.

Phần 4

Tổ chức thực hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

4.4. Bảng đối chiếu quy chuẩn với tài liệu tham khảo
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QCVN
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Giải thích thuật ngữ

Tài liệu tham khảo

- Nghị định 39/2017/NĐ-CP
- TCVN 9123:2014
- QCVN 01 - 104: 2012
- QCVN 01 - 103: 2012
- Quy định (EC) số 1831/2003
- AAFCO, 2008

1.4. Tài liệu viện dẫn
2. Quy định kỹ thuật
2.1 Các chỉ tiêu và hàm
lượng tối đa cho phép các
yếu tố gây mất vệ sinh an
toàn đối với nguyên liệu
thức ăn thủy sản
2.1.1. Quy định chỉ tiêu - EFSA FEEDAP
sinh học và hàm lượng tối - JECFA - FAO
đa cho phép
- GRAS Notices - US FDA
- USP 2014
- FCC 2014
- JSFA-VIII
2.1.2. Quy định chỉ tiêu - IPCS, 1992a,b
kim loại nặng và hàm - ATSDR, 1999
lượng tối đa cho phép
- NRC, 2005
- Chỉ thị 2002/32/EC, (EC)
1275/2013 và (EC) 2015/186
2.1.3. Aflatoxin B1
- CODEX STAN 193-1995
(TCVN 4832:2015)
- Chỉ thị 2003/100/EC
- CPG Sec. 683.100 Action
Levels for Aflatoxins in
Animal Feeds – FDA
- TCVN 9964:2014,
10300:2014, 10301:2014 và
10325:2014
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Sửa đổi, bổ sung
Tự xây dựng
Tự xây dựng
Xây dựng theo nội
dung thông tin từ tài
liệu tham khảo

Tự xây dựng
Tự xây dựng

Xây dựng theo nội
dung thông tin từ tài
liệu tham khảo

Xây dựng theo nội
dung thông tin từ tài
liệu tham khảo

Sử dụng

- Commission Regulation (EC) Sử dụng
No. 2316/98
- FDA, 21 CFR 573.380
- Japan Pet Food Safety Law
- Thông tư 66/2011/TTBNNPTNT
2.2. Các phương pháp lấy - TCVN, ISO và AOAC
Xây dựng theo nội
mẫu và phân tích
dung thông tin từ tài
liệu tham khảo
3. Quy định về quản lý
Tự xây dựng
4. Tổ chức thực hiện và
Tự xây dựng
trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân
2.1.4. Ethoxyquin

5. Kết luận
- Trên cơ sở tham khảo các tài liệu, văn bản trong và ngoài nước, quá trình
điều tra, khảo sát cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất và sử dụng thức ăn bổ sung
dùng trong nuôi thủy sản. Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo QCVN “Thức ăn bổ
sung dùng trong nuôi thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm”.
- Căn cứ kết quả đóng góp ý kiến của các tổ chức cá nhân và hội thảo chuyên
đề, ban soạn thảo sẽ biên soạn và chỉnh sửa bản dự thảo hoàn chỉnh.
- Bản dự thảo cuối cùng sẽ được hoàn thiện sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của
hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và các chuyên gia họp thẩm định.
BAN BIÊN SOẠN
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2
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Tài liệu tham khảo
Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn
chăn nuôi, thủy sản.
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐCP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9593-2013 (CAC-RCP 54-2004) Quy phạm thực hành
chăn nuôi tốt.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9123:2014 về Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định
nghĩa.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9964:2014 về Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10300:2014 về Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô
phi.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10301:2014 về Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10325:2014 về Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân
trắng.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4832:2015 (CODEX STAN 193-1995, soát xét 2009,
sửa đổi 2015) về Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố
trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7265:2015 (CAC/RCP 52-2003 soát xét 2011, sửa đổi
2013) về Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản.
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-103:2012/BNNPTNT Khảo nghiệm, kiểm
định thức ăn chăn nuôi gà.
QCVN 01-104: 2012/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm,
kiểm định thức ăn chăn nuôi heo.
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Phụ lục
Những câu hỏi đáp về nội dung quy chuẩn
Q: Nhu cầu ban hành quy chuẩn này?
Q: Triển khai sử dụng quy chuẩn này như thế nào trong thực tế?
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