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CÁC THÔNG SỐ DI TRUYỀN CỦA TÍNH TRẠNG SINH SẢN  
CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.)  

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM
  Phạm Đăng Khoa1*, Trần Hữu Phúc1,  Muhirwa Safari Charles2,  

Trịnh Quốc Trọng1**, Võ Thị Hồng Thắm1, Nguyễn Thị Kiều Nga1,  
Nguyễn Huỳnh Duy1, Nguyễn Thanh Vũ1

TÓM TẮT

Các thông số di truyền và tương quan di truyền của hai tính trạng mức độ sinh sản và hiệu quả sinh 
sản với khối lượng cá mẹ được ước tính trên quần thể cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) chọn giống tại 
ĐBSCL. Tính trạng mức độ sinh sản gồm các chỉ tiêu tổng số trứng (NEGG) và khối lượng trứng 
(EGGW) của 1 cá mẹ; tính trạng hiệu quả sinh sản gồm các chỉ tiêu số trứng thụ tinh (FEGG), tỉ lệ 
thụ tinh (FER, %), tỉ lệ nở (HAT, %) và tỉ lệ sống cá bột 10 ngày tuổi (SUR, %). Các chỉ tiêu thu 
được trên 196 cá cái đã tham gia sinh sản, thuộc 57 gia đình.  Hệ số di truyền (h2) được ước tính 
bằng mô hình hồi quy hỗn hợp cá thể; dùng phương pháp phân tích hai biến để tính tương quan di 
truyền (rg); các thông số kiểu gen, kiểu hình được ước tính bằng phần mềm ASReml version 4.1.  
h2 của khối lượng cá mẹ sinh sản (FW) là 0,44 ± 0,17; Đối với tính trạng mức độ sinh sản, h2 của 
NEGG là 0,31 ± 0,18; EGGW là 0,38 ± 0,40. rg giữa FW và NEGG cao (0,94 ± 0,22), trong khi 
tương quan giữa FW và EGGW thấp hơn (0,57 ± 0,57). Đối với tính trạng hiệu quả sinh sản, h2 của 
HAT là 0,52 ± 0,28, FEREGG là 0,12 ± 0,13 và SUR là 0,05 ± 0,11 (không ước tính chỉ tiêu FER), 
ước tính di truyền khác biệt không đáng kể so với 0. rg giữa FW và FEREGG là 0,98 ± 0,65, giữa 
FW và HAT là −0,30 ± 0,46, giữa FW và SUR là  −0,82 ± 1,17. Ta có thể nhận định từ kết quả rằng 
cá mẹ càng lớn sẽ có nhiều trứng thụ tinh hơn nhưng tỉ lệ nở và tỉ lệ sống cá bột 10 ngày tuổi thấp 
hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống ấp trứng có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ thụ tinh. Khi ấp trứng, 
các yếu tố không di truyền như quản lý quá trình ấp dự kiến có thể ảnh hưởng tới ước tính di truyền 
cho chỉ tiêu tỉ lệ thụ tinh.

Từ khóa: hệ số di truyền, Oreochromis sp., tính trạng sinh sản, tương quan di truyền.

1 Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (1**: trước tháng 01/2018)
2  Học viên cao học Đại học Cần Thơ 
* Email: pdk19045@gmail.com

I. GIỚI THIỆU
Cá rô phi là tên gọi phổ biến của 03 nhóm 

cá thuộc họ Cichlidae: Tilapia, Sarotherodon 
và Oreochromis. Ở Việt Nam, cùng với cá 
rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cá rô phi 
đỏ (Oreochromis sp.) là loài cá nước ngọt 
quan trọng thứ hai sau cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) (Merican, 2011). Sản lượng 
xuất khẩu của cá rô phi vằn và cá rô phi đỏ tăng 
trong những năm gần đây từ 171.360 tấn vào 
năm 2015 lên 200.000 tấn vào năm 2017 (Tổng 
cục Thủy sản, 2016). Đồng bằng sông Cửu 
Long là vùng sản xuất cá rô phi chính cho cả 
nước. Cá rô phi đỏ được nuôi phổ biến trong bè 

và trong ao. Phần lớn sản lượng cá rô phi đỏ từ 
nuôi bè (Merican, 2011), cá nuôi   ao chủ yếu tiêu 
thụ trong gia đình và các chợ nội địa.

Chương trình chọn giống cá rô phi đỏ 
được thực hiện từ năm 2010 cho tính trạng tăng 
trưởng nhanh (khối lượng cá khi thu hoạch) và 
màu sắc đẹp (Trọng và ctv., 2017). Sau 4 thế 
hệ chọn lọc, các tính trạng tăng trưởng và màu 
sắc đã cải thiện đáng kể. Đối với cá rô phi đỏ, 
các chỉ tiêu của tính trạng sinh sản như số trứng 
trên cá cái, tỉ lệ nở, tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống của 
cá bột đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
sản xuất giống. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu 
ảnh hưởng (di truyền) của khối lượng cá cái 
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tham gia sinh sản lên đặc điểm sinh sản của cá. 
Đặc điểm sinh sản được phân thành hai nhóm 
tính trạng là mức độ sinh sản và hiệu quả sinh 
sản. Hai nội dung chính của nghiên cứu là 1) 
ước tính hệ số di truyền của tính trạng mức độ 
sinh sản gồm các chỉ tiêu số lượng trứng, khối 
lượng trứng/cá cái, và tính trạng hiệu quả sinh 
sản cho các chỉ tiêu như tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở, tỉ 
lệ sống cá bột 10 ngày tuổi, 2) ghi nhận tương 
quan di truyền của tính trạng sinh sản với khối 
lượng cá mẹ lúc sinh sản.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Cá rô phi đỏ chọn giống thế hệ thứ 
4 (G4)

Nguồn vật liệu là cá rô phi đỏ chọn giống 
thế hệ thứ tư (G4) ở ĐBSCL (Trọng và ctv., 
2017). Cá đực và cá cái được nuôi vỗ riêng biệt 
trong các giai có kích thước 4 × 8 × 1 m (mắt 
lưới 5 mm). Cho cá ăn thức ăn công nghiệp 
(GreenFeed) hai lần/ngày với lượng bằng 3% 
khối lượng thân, hàm lượng đạm thô là 30% và 
hàm lượng chất béo là 6%. Thời gian nuôi vỗ là 
4 tuần.

2.2. Sản xuất gia đình thế hệ thứ 5 (G5)
Cá bố mẹ được ghép cặp trong 70 giai kích 

thước 1,5 × 2,0 × 1,0 m đặt trong ao đất 2.000 
m2. Tỉ lệ đực:cái là 1:5; trứng thụ tinh hoặc cá 
bột được thu từ miệng cá cái. Cá cái được kiểm 
tra và thu trứng/cá bột lần đầu vào ngày thứ 4 
sau khi ghép cặp, sau đó định kỳ kiểm tra 4 – 7 
ngày/lần. Cá cái đã sinh sản được chuyển sang 
chứa tại giai khác.

Trứng thụ tinh được ấp trong các bình 
nhựa 0,5 lít, nước được điều chỉnh cho đảo liên 
tục. Cá mới nở được chuyển ra các khay kích 
thước 30×40×5 cm có nước chảy tràn. Định kỳ 
loại bỏ trứng hư và cá bột chết 2 lần/ngày. Sau 
khi tiêu hết noãn hoàng cá được cho ăn thức 
ăn bột mịn (35% đạm thô) 2 lần/ngày cho đến 
ngày thứ 10.

2.3. Bố trí thí nghiệm và thu số liệu
2.3.1. Khối lượng thân cá cái sinh sản
Khối lượng thân cá cái (FW, g) được cân 

bằng cân điện tử trước khi ghép cặp và sinh sản 
trong giai.

2.3.2. Tính trạng mức độ sinh sản
Số lượng trứng (hoặc cá bột) của 1 cá là 

tổng số trứng (NEGG) hoặc cá bột (NFRY) 
thu từ một cá mẹ. Các giai đoạn của trứng 
được nhận định bằng mắt thường ngay khi thu, 
sau đó kiểm tra chéo bằng cách đếm ngược từ 
lúc trứng nở. Các giai đoạn của trứng gồm 
trứng 1, trứng 2, trứng 3. Trong đó, trứng 1 
là trứng 1 ngày tuổi, có màu vàng nhạt, hình 
quả lê; trứng 2 tương ứng với 2 ngày tuổi, có 
màu vàng sẫm; trứng 3 tương ứng với trứng 3 
ngày tuổi, phôi đã phát triển nhưng chưa nở, 
đã nhìn rõ hai điểm mắt màu đen (Trịnh Quốc 
Trọng và ctv., 2013). Nếu trường hợp thu cá 
mới nở từ cá cái ta đếm và ghi nhận đó là tổng 
số cá bột (NFRY). Các giai đoạn của cá bột 
gồm cá bột 1, bột 2, bột 3 tương ứng với cá 
bột 1, 2, 3 ngày tuổi. Cân ngẫu nhiên 30 trứng 
của mỗi ổ trứng thu được (EGGW) bằng cân 
điện tử.

2.3.3. Tính trạng hiệu quả sinh sản
Số lượng trứng thụ tinh (FEGG) là tổng 

số trứng 3 của mỗi con cái và tỉ lệ thụ tinh 
(FER) được tính là 100  . Số cá bột 
mới nở (HATF) được đếm ngay khi tất cả 
trứng đều nở. Cá mới nở được chuyển ra các 
khay nhựa có nước chảy tràn đến khi cá tiêu 
hết noãn hoàng. Tỉ lệ nở (HAT) được tính là  
100  . Tỉ lệ sống cá 10 ngày tuổi (SUR, 
%) được tính là 100   với FRY10 là số 
cá thu được sau 10 ngày ương.

2.3.4. Phân tích dữ liệu
Các thông số kiểu gen, kiểu hình được 

ước tính bằng phần mềm ASReml version 4.1 
(Gilmour và ctv., 2015). 

Đối với khối lượng cá cái tham gia sinh sản, 
mô hình hồi quy hỗn hợp cá thể được sử dụng 
(Mô hình 1)

Yij = µ + β1 × SAi + cá thểi + ei (Mô hình 1)

Trong đó Yij là giá trị các tính trạng khối 
lượng cá cái thứ i; µ là trung bình quần thể cái;  
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β1 là hệ số hồi quy của tuổi cá cái sinh sản; SAi 
là ảnh hưởng cố định của tuổi cá cái sinh sản; cá 
thểi là ảnh hưởng ngẫu nhiên của cá cái thứ i; ei 
là ảnh hưởng của số dư.

Hệ số di truyền (h2) của FW được tính là  

h2 
 
với  = phương sai di truyền cộng 

gộp,  là phương sai của số dư.
Đối với tính trạng sinh sản (NEGG, EGGW, 

FER, HAT, và SUR) dùng mô hình hồi quy hỗn 
hợp cá thể (Mô hình 2).

Yij = µ + β1 × SAij + giai đoạni + cá thểj + eij 

(Mô hình 2)

Với Yij giá trị các tính trạng NEGG, EGGW, 
FER, HAT, và SUR của con cái thứ j; µ là trung 
bình quần thể cái; β1 là hệ số hồi quy của tuổi cá 
cái sinh sản, SAij ; giai đoạni là ảnh hưởng cố 
định của giai đoạn trứng (i = 1, 2, 3); cá thểj ảnh 
hưởng di truyền cộng gộp ngẫu nhiên của con 
cái thứ j và  là phương sai số dư. Giá trị của 
FER, HAT, và SUR được quy ra căn bậc hai để 
phân tích nhưng số liệu trình bày trong kết quả 
là số liệu ban đầu.

Hệ số di truyền (h2) của NEGG, EGGW, 

FER, HAT, và SUR được tính là h2 
  

với  = phương sai di truyền cộng gộp,    là 

phương sai của số dư.

Phân tích hai biến được dùng để ước tính 
tương quan di truyền (rg) giữa FW và các tính 
trạng sinh sản. Ảnh hưởng cố định của FW mô 
tả ở Mô hình 1, các biến của tính trạng sinh sản 
mô tả ở mô hình 2. rg giữa các tính trạng ước 
tính bằng mô hình hai biến.

Tương quan di truyền (rg) được tính là  
rg  là hiệp phương sai của 

ảnh hưởng di truyền cộng gộp của hai tính trạng, 

 
lần lượt là độ lệch chuẩn tính trạng 

1 và tính trạng 2. 

III. KẾT QUẢ
3.1. Thống kê mô tả
3.1.1 Thông tin cá cái
Các thông tin sinh sản của cá cái thể hiện 

ở Bảng 1. Sau 29 ngày ghép cặp (từ ngày 4/1 
– 2/2/2018) có 196 cá cái tham gia sinh sản thu 
được 130 gia đình có trứng (bao gồm: 57 gia 
đình có trứng 1; 32 gia đình trứng 2; 41 gia đình 
trứng 3) và 66 gia đình thu được bột (28 gia 
đình cá bột 1; 10 gia đình cá bột 2 và 28 gia đình 
cá bột 3). Trong đó, 196 ổ trứng/cá bột được 
sinh sản từ 196 cá cái thuộc 57 gia đình và 65 
cá đực, thuộc 41 gia đình. Khối lượng cá cái 
tham gia sinh sản là 499,6 ± 104,7 g (dao động 
từ 295,2 – 823,5g), tuổi cá cái là 550 ± 13 ngày 
(511 – 573 ngày). 

Bảng 1. Khối lượng trung bình (dao động), tuổi cá cái tham gia sinh sản.
Giai đoạn trứng Số cá cái

sinh sản
Khối lượng

cá cái (g)
Tuổi cá cái

(ngày)
Trứng 130

Trứng-1 57 522,1 (295,2 – 823,5) 549 (511 – 572)
Trứng-2 32 515,6 (332,8 – 801,5) 550 (511 – 572)
Trứng-3 41 493,7 (353,6 – 652,1) 546 (511 – 563)

Bột 66
Bột-1 28 439,4 (303,2 – 708,0) 552 (540 – 567)
Bột-2 10 521,9 (411,0 – 790,0) 551 (519 – 573)
Bột-3 28 496,5 (342,8 – 769,2) 555 (519 – 573)

Tổng 196
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3.1.2. Thông tin tính trạng mức độ sinh 
sản

Các thông tin về mức độ sinh sản thể hiện 
ở Bảng 2 và Bảng 3. Số lượng trứng/cá cái 
(NEGG) tăng dần từ giai đoạn trứng 3 (919), 
trứng 2 (1.051), trứng 1 (1.225). Tương tự, 

số cá bột (NFRY) cũng tăng dần ứng với các 
giai đoạn cá bột 3 (625), cá bột 2 (710) và bột 
1 (714). Tuy nhiên, khoảng dao động của cả 
NEGG (42 – 3.120) và NFRY (123 – 1.789) đều 
rất lớn (Bảng 2).

Bảng 2. Số trứng (NEGG) và cá bột (NFRY) của 1 cá cái, các giai đoạn trứng (trứng 1, trứng 2 và 
trứng 3) và cá bột (cá bột 1, cá bột 2 và cá bột 3).

Chỉ tiêu Giai đoạn 
trứng/ cá bột Số cá cái Trung bình Độ lệch 

chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất

NEGG  130     
Trứng 1 57 1.255 673 42 3.120
Trứng 2 32 1.051 569 247 2.970
Trứng 3 41 919 555 118 2.149

Tổng 1.086 623
NFRY 66

Cá bột 1 28 714 429 123 1.789
Cá bột 2 10 710 284 351 1.141
Cá bột 3 28 625 256 289 1.446

Tổng 675 342

Bảng 3. Số trứng thụ tinh (FEREGG), số cá bột mới nở (HATF), và số cá bột 10 ngày tuổi 
(FRY10), các giai đoạn trứng (trứng 1, trứng 2 và trứng 3) và cá bột (cá bột 1, cá bột 2 và cá bột 3).

Chỉ tiêu Giai đoạn 
trứng/ cá bột

Số cá cái Trung bình Độ lệch 
chuẩn

Nhỏ nhất Lớn nhất

FEREGG  130
Trứng 1 57 742 487 22 1.939
Trứng 2 32 834 468 50 2.353
Trứng 3 41 793 495 97 1.905

HATF  130     
Trứng 1 57 721 473 22 1.788
Trứng 2 32 834 468 50 2.353
Trứng 3 41 793 495 97 1.905

FRY10  196
Trứng 1 57 660 449 22 1.684
Trứng 2 32 729 438 30 2.331
Trứng 3 41 658 450 73 1.723
Cá bột 1 28 563 391 63 1.518
Cá bột 2 10 649 294 335 1.127
Cá bột 3 28 510 218 27 918
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3.1.3. Thông tin tính trạng hiệu quả sinh 
sản

Các thông tin về hiệu quả sinh sản thể 
hiện ở Bảng 4. Tùy vào giai đoạn trứng thu 
hoạch, tỉ lệ thụ tinh (FER, %) dao động từ 
2,6 – 100% trong khi tỉ lệ nở (HAT, %) ít 
biến động hơn, từ 70,1 – 100,0%. Tỉ lệ sống 
cá bột 10 ngày tuổi (SUR, %) dao động từ 
19,8 – 100,0% tính cho các gia đình thu 
trứng và 5,0 – 100,0% cho các gia đình thu 
cá bột (Bảng 4).

Số trứng thụ tinh/cá cái (FEREGG) nhỏ 
hơn NEGG, trung bình 724 cho trứng 1; 834 
cho trứng 2 và 793 cho trứng 3. Số cá bột mới 
nở (HATF) tương ứng với FEREGG: 721 cho 
trứng 1, 834 cho trứng 2 (tỷ lệ nở đạt 100%), và 
793 cho trứng 3 (tỷ lệ nở đạt 100%). Số cá bột 
10 ngày tuổi (FRY10) là 57 cho trứng 1; 32 cho 
trứng 2; 41 cho trứng 3; 28 cho cá bột 1; 10 cho 
cá bột 2; and 28 cho cá bột 3. cũng giống như 
NEGG và NFRY, mức dao động của FEREGG, 
HATF và FRY10 rất lớn tương ứng là 22 – 2.353 
cho FEREGG; 22 – 2.253 cho HATF, and 22 – 
2.331 cho FRY10. (Bảng 3)

Bảng 4. Tỉ lệ thụ tinh (FER, %), tỉ lệ nở (HAT, %), tỉ lệ sống cá 10 ngày tuổi (SUR, %)

Chỉ tiêu
Giai đoạn 

trứng/ cá bột
Số cá cái Trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Nhỏ nhất Lớn nhất

FER  130     

Trứng 1 57 59,7 23,2 2,6 98,1

Trứng 2 32 78,6 17,9 16,3 100,0

Trứng 3 41 86,2 16,2 30,5 100,0

Tổng 74,8 22,7

HAT  130     

Trứng 1 57 96,5 6,6 70,1 100,0

Trứng 2 32 100,0 0,1 99,4 100,0

Trứng 3 41 100,0 0,0 100,0 100,0

Tổng 98,6 4,5

SUR  196

Trứng 1 57 90,2 10,9 45,5 100,0

Trứng 2 32 86,3 11,5 59,6 99,1

Trứng 3 41 81,3 14,9 19,8 99,0

Bột 1 28 78,8 20,0 8,8 100,0

Bột 2 10 90,2 8,8 77,7 98,8

Bột 3 10 86,0 26,5 5,0 100,0

Tổng 85,2 16,8
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3.1.4. Thống số di truyền
Các thông số di truyền của FW, NEGG và 

EGGW thể hiện trong Bảng 5. Hệ số di truyền 
(h2) của FW là 0,44 ± 0,17, EGGW là 0,38 ± 

0,40 và NEGG là 0,31 ± 0,18. Tương quan di 
truyền (rg) giữa FW và NEGG cao 0,94 ± 0,22, 
trong khi tương quan giữa FW và EGGW thấp 
hơn 0,57 ± 0,57.

Bảng 5. Hệ số di truyền (đường chéo, in đậm) và tương quan di truyền của FW với  
NEGG và EGGW

FW NEGG EGGW
FW 0,44 ± 0,17 0,94 ± 0,22 0,57 ± 0,57
NEGG 0,31 ± 0,18 −0,25 ± 0,70
EGGW 0,38 ± 0,40

Các thông số di truyền của FW, FERGG, 
HAT và SUR thể hiện ở Bảng 6. Hệ số di truyền 
cao ở chỉ tiêu HAT (0,52 ± 0,28), nhưng thấp 
ở các chỉ tiêu FEREGG (0,12 ± 0,13) và SUR 
(0,05 ± 0,11). Tương quan di truyền giữa FW và 
FEREGG là thuận cao (0,98 ± 0,65), trong khi 

tương quan giữa FW và HAT (−0,30 ± 0,46) và 
SUR (−0,30 ± 0,46) là nghịch. Các tương quan 
còn lại (giữa FW và FER, FER và HAT, FER và 
SUR) không thể ước tính (không ước tính được, 
NE, Bảng 6).

Bảng 6. Hệ số di truyền (đường chéo, in đậm) và tương quan di truyền giữa (FW, g), (FER, %), 
(HAT, %), và (SUR, %).

FW FER FEREGG HAT SUR
FW 0,44 ± 0,17 NE 0,98 ± 0,65 −0,30 ± 0,46 −0,82 ± 1,17
FER NE NE NE NE
FEREGG 0,12 ± 0,13 NE NE
HAT 0,52 ± 0,28 NE
SUR 0,05 ± 0,11

NE = Không thể ước tính.

IV. THẢO LUẬN

4.1. Cá cái
Cá cái tham gia sinh sản có khối lượng rất 

tốt 499 ± 104,7 g. Tất cả cá cái đạt từ 1,5 tuổi 
nằm trong khoảng tối ưu cho sinh sản (1 - 3 tuổi). 
Tỉ lệ cá cái tham gia sinh sản khá cao 64,3% 
(196 cá sinh sản trên tổng số 305 cá cái nuôi 
vỗ). Thời gian sinh sản 34 ngày (30/12/2017 
đến 2/2/2018) là tương đối ngắn để sản xuất đủ 
số gia đình cho một thế hệ cá rô phi chọn giống. 
Ở cá rô phi vằn, thời gian để sinh sản đủ 100 gia 
đình vào khoảng 40 – 180 ngày (Trọng và ctv., 
2013) và với cá rô phi đỏ là 30 – 45 ngày (Trọng 
và ctv., 2017). 

4.2. Khả năng sinh sản
Trong nghiên cứu này, hệ số di truyền của 

NEGG và EGGW của cá rô phi đỏ tương đương 

với cá hồi vân (Gall và Huang, 1988) là 0,32 ± 
0,12 cho số lượng trứng, 0,28 ± 0,16 cho kích 
cỡ trứng (số trứng trong 30 ml), và 0,30 ± 0,15 
cho thể tích trứng. Gall và Huang (1988) còn 
ghi nhận hệ số di truyền của khối lượng cá cái 
sau khi sinh là 0,15 ± 0,14 và thấp hơn với FW 
trong nghiên cứu này (0,44 ± 0,17). 

Các ước tính trong nghiên cứu dựa trên 
phương sai di truyền cộng gộp từ mô hình 
tuyến tính hỗn hợp cá thể. Ngược lại Gall và 
Huang (1988) ước tính các thông số di truyền 
dựa trên phương sai thành phần theo con bố 
(sire component). Tuy nhiên, Gall và Huang 
(1988) cũng rất đồng thuận với các công bố 
của Su và ctv., (1997) về hệ số di truyền của số 
lượng trứng và thể tích trứng ước tính bằng mô 
hình cá thể.
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Gần đây Gall và Neira (2004) dùng mô hình 
tính phương sai theo bố-mẹ đồng thời cũng thu 
được các kết quả tương tự Gall và Huang (1988) 
và Su và ctv., (1997) về số lượng trứng và khối 
lượng trứng của cá hồi coho. Nhìn chung, giá 
trị chọn giống ước tính (EBVs) thu được từ mô 
hình theo bố có thể kém chính xác và thiên lệch 
vì không có sự điều chỉnh cho khác biệt giữa các 
con mẹ (Van der Werf, 2003). 

Theo chúng tôi những khác biệt về hệ số di 
truyền giữa nghiên cứu này với các nghiên cứu 
của Gall và Huang (1988), Su và ctv., (1997), 
và Gall và Neira (2004) là do khác biệt về loài. 
Ở cá rô phi, buồng trứng gồm nhiều trứng ở 
giai đoạn khác nhau và số lượng trứng có thể 
sinh sản chỉ chiếm một phần nhỏ (Coward và 
Bromage, 2000). Ngược lại, ở cá hồi trứng hầu 
như rụng đồng loạt (cùng một giai đoạn) và có 
thể thụ tinh khi cho sinh sản nhân tạo. Đối với 
các loài cá sinh sản theo mùa như cá hồi và cá 
chép, khối lượng buồng trứng có thể xác định 
là khối lượng trứng sau khi sinh và thường có 
tương quan cao với khả năng sinh sản do cá đẻ 
róc. Tuy nhiên, cá rô phi đỏ là loài đẻ nhiều lần 
trong năm nên số trứng sinh sản được chỉ chiếm 
một phần của buồng trứng (Macintosh và Little, 
1995; Rana, 1988).

Nhìn chung cá cái càng có khối lượng lớn 
thì đẻ càng nhiều trứng, tương quan di truyền 
(rg) rất cao (0,94 ± 0,22) giữa khối lượng cá mẹ 
(FW) và tổng số lượng trứng (EGGW). Cá cái 
lớn hơn có khuynh hướng đẻ trứng lớn hơn, 
hệ số di truyền giữa FW và EGGW cao nhưng 
sai số chuẩn cũng cao (0,57 ± 0,57). Tổng số 
trứng/cá cái tương quan âm với EGGW (−0,25 
± 0,70), có thể nhận định cá cái đẻ càng nhiều 
trứng càng nhẹ, tuy nhiên nhận định này cần 
xem xét cẩn thận vì sai số chuẩn rất cao. 
Không thể cân cả buồng trứng của cá cái vì 
có thể gây chết cá, thay vào đó chúng tôi cân 
30 trứng/cá cái (chỉ là một phần của số trứng 
cá mẹ sản xuất) và trong cùng một ổ trứng thì 
nhiều trường hợp giai đoạn phát triển của trứng 
có sự chênh lệch với nhau, điều này có thể ảnh 
hưởng đến ước tính.

4.3. Hiệu quả sinh sản
Hiệu quả của hệ thống ấp cũng ảnh hưởng 

đến tỷ lệ thụ tinh. Sau khi thu trứng từ cá mẹ 
và ấp trong nhà giống các yếu tố không di 
truyền, như quản lý trong thời gian ấp, có 
khả năng sẽ ảnh hưởng đến ước tính di truyền 
đối với tính trạng hiệu quả sinh sản. Đối với 
FER, khả năng di truyền không thể ước lượng 
được, một phần vì cá rô phi cái có đặc tính tự 
làm sạch (loại bỏ những trứng không thụ tinh 
hoặc bị hư) trong ổ trứng trong thời gian ấp 
trứng trong miệng cá (trước khi được thu). Hệ 
số di truyền của HAT là 0,52 ± 0,28. Đối với 
FEREGG (0,12 ± 0,13) và SUR (0,05 ± 0,11), 
ước tính di truyền khác biệt không đáng kể so 
với không nếu xét đến sai số chuẩn. Các chỉ 
tiêu có liên kết như FER, HAT và SUR, khó 
ước tính vì các lỗi tích lũy trong các ước tính 
kiểu hình của các chỉ tiêu thành phần (FEGG, 
HATF và FRY10 trong trường hợp này) 
(Sokal và Rohlf, 1981). Nói cách khác, rất có 
thể là ảnh hưởng tích lũy của môi trường tới 
các phương sai thành phần khác.

Tương quan di truyền giữa FW và FEREGG 
là thuận dương (0,98 ± 0,65), nhưng nghịch 
giữa FW và HAT (-0,30 ± 0,46) và giữa FW và 
SUR (-0,82 ± 1,17). Những ước tính này cho 
thấy những con cái nặng hơn thường có nhiều 
trứng thụ tinh hơn, nhưng tỷ lệ nở và tỉ lệ sống 
của cá con 10 ngày tuổi thấp hơn.

4.4. Thảo luận chung
Thông số di truyền cho một số tính trạng 

không ước tính được và hầu như khác không 
(zero) không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này 
có thể có liên quan đến cấu trúc số liệu là cá mẹ 
trong nghiên cứu thuộc 57 gia đình, cá bố thuộc 
41 gia đình. Thời điểm thu trứng (4-7 ngày khác 
nhau), cách thu trứng cân khối lượng, thể tích 
ấp trứng và chứa cá bột cho tổng số lượng trứng 
thu được khác nhau, chỉ thu trên số trứng sinh 
sản,... Có thể cũng đã ảnh hưởng đến tính trạng, 
từ đó ảnh hưởng đến ước tính các phương sai 
thành phần và thông số di truyền. Cần có nghiên 
cứu bổ sung để có kết luận tốt hơn về hệ số di 
truyền cho chỉ tiêu (FEREGG, HAT) và tương 
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quan di truyền giữa FW và FEREGG, FW và 
HAT, FW và EGGW.

V. KẾT LUẬN
Đây là một trong những nghiên cứu và công 

bố đầu tiên về chỉ tiêu sinh sản, đã có một số kết 
quả có thể tham khảo ngay nhưng cần nghiên 
cứu bổ sung để có kết luận đầy đủ hơn về hệ 
số di truyền cho chỉ tiêu (FEREGG, HAT) và 
tương quan di truyền giữa FW và FEREGG, 
FW và HAT, FW và EGGW.

Hệ số di truyền cao cho trọng lượng cá 
cái lúc sinh sản (0,44 ± 0,17). Tương quan di 
truyền thuận cao giữa tính trạng này với NEGG 
(0,31 ± 0,18) cho thấy có thể nâng cao năng 
suất trứng, từ đó có định hướng tăng số lượng 
cá bột sản xuất.
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GENETIC PARAMETERS FOR REPRODUCTIVE TRAITS IN RED 
TILAPIA (Oreochromis spp.) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM

Pham Dang Khoa1*, Tran Huu Phuc1, Muhirwa Safari Charles 2, Trinh Quoc Trong1**,  
Vo Thi Hong Tham1, Nguyen Thi Kieu Nga1, Nguyen Huynh Duy1, Nguyen Thanh Vu1

ABSTRACT
We estimated the genetic parameters for reproductive traits and their genetic correlation with 
female body weight at spawning in a selected population of red tilapia (Oreochromis sp.) in the 
Mekong Delta of Vietnam. The studied traits were grouped into two categories, namely fecundity-
related (fecundity) and fertility-related traits (fertility). Fecundity traits include total number of 
eggs collected per female (NEGG) and total weight of 30 eggs per female (EGGW). Fertility traits 
included number of fertilised eggs (FEGG), fertilisation rate (FER, in %), hatching rate (HAT, in 
%), and survival rate of 10-day-old fry (SUR, in %). The parameters of 196 spawned female was 
in 57 families. Heritabity (h2), genetic correlation (rg), genetic and phenotype parameters were 
estimated by ASReml (version 4.1). h2 estimate for female body weight at spawning (FW) was 
0.44 ± 0.17. For fecundity traits, heritability estimates were 0.38 ± 0.40 for EGGW and 0.31 ± 
0.18 for NEGG. Genetic correlation between FW and NEGG was high (0.94 ± 0.22), while it was 
lower between FW and EGGW (0.57 ± 0.57), implicating that heavier females produced more 
eggs and heavier eggs. For fertility traits, heritability was not estimable for FER. Heritability 
estimate for HAT was 0.52 ± 0.28. For FEREGG (0.12 ± 0.13) and SUR (0.05 ± 0.11), heritability 
estimates were not significantly different from zero. This might be because of accumulated errors 
in the phenotypic estimates of the component traits. In other words, it was most likely due to the 
high environmental error that accumulated in the component traits. Genetic correlation between 
FW and FEREGG was 0.98 ± 0.65, between FW and HAT was −0.30 ± 0.46, and between FW 
and SUR was −0.82 ± 1.17. These estimates implicated that heavier females tended to have more 
fertilized eggs, but have lower hatching rate and survival rate of 10-day-old fry. However, the 
effectiveness of the incubation system also affected fertilisation rates. As collected eggs entered 
the hatchery, non-genetic factors, such as management during incubation, are expected to affect 
estimates of heritability for fertility traits.
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TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA (Pangasianodon 
hypophthalmus) ƯƠNG TRÊN BỂ XI MĂNG TỪ CÁ BỘT  

ĐẾN CÁ HƯƠNG 27 NGÀY TUỔI
Nguyễn Văn Sáng1*, Trần Hữu Phúc2, Hà Thị Ngọc Nga2, Nguyễn Thị Hồng Nhung2,  

Nguyễn Huỳnh Duy2 , Nguyễn Thế Vương2, Đặng Văn Trường2 .

TÓM TẮT
Tăng trưởng và tỷ lệ sống cá tra ương từ bột lên hương 27 ngày trên bể xi măng 15 m2 theo các mật 
độ và lượng thức ăn công nghiệp sử dụng khác nhau được đánh giá. Thí nghiệm thực hiện ở hai mật 
độ khác nhau 1.335 con/m2 (MĐ1) và 2.000 con/m2 (MĐ2) và trong từng mật độ hai mức thức ăn 
công nghiệp được áp dụng (LTA1 và LTA2). Mỗi nghiệm thức được lặp lại ở 5 bể ương và bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên. Lượng thức ăn tự nhiên, quản lý chỉ tiêu thuỷ lý hoá và kiểm tra mầm bệnh 
thực hiện giống nhau ở các bể thí nghiệm. Tăng trưởng chiều dài ở ngày ương thứ 7, tăng trưởng 
chiều dài, khối lượng và tỷ lệ sống khi kết thúc thí nghiệm ở ngày ương thứ 27 được thu thập. Số 
liệu được phân tích ANOVA 2 yếu tố. Kết quả cho thấy 2 yếu tố thí nghiệm ảnh hưởng có ý nghĩa 
thống kê lên sự tăng trưởng chiều dài của cá 7 ngày tuổi (ương ứng 12,1 và 12,9 mm so với 11,7 
và 11,5 mm) và 27 ngày tuổi (tương ứng 3,67 và 3,81 cm so với 3,41 và 3,28 cm). Ở mật độ ương 
MĐ1 và lượng thức ăn công nghiệp LTA2 có sự tăng trưởng về chiều dài của cá tốt nhất đạt 3,81 
cm và khối lượng đạt 0,5 g/con. Tỷ lệ sống đạt cao và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức cho cả 2 yếu tố thí nghiệm mật độ và lượng thức ăn công nghiệp, cao nhất ở MĐ1 và 
LTA2 (56,19%) và thấp nhất ở MĐ2 và LTA2 (42,99%). Các chỉ tiêu thuỷ lý hoá trong giới hạn cho 
phép và sự xuất hiện mầm bệnh ít và thấp hơn ương trong ao. Kết quả về tăng trưởng và tỷ lệ sống 
được so sánh với các nghiên cứu trước đó và cho thấy khả thi để có thể thực hiện nghiên cứu hoàn 
thiện trên bể cùng quy mô hoặc lớn hơn. Các yếu tố thí nghiệm và giải pháp kỹ thuật khác cần xem 
xét cho các nghiên cứu trong tương lai cũng được thảo luận.

Từ khoá: bể xi măng, cá tra hương, chiều dài, khối lượng, tỷ lệ sống.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
2 Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
* Email: nguyenvansang1973@yahoo.com; sangnv.ria2@mard.gov.vn

I. GIỚI THIỆU
Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là 

loài nuôi phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
là sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2012 và là đối tượng chủ lực để thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, 
việc sản xuất và cung ứng con giống cá tra phần 
lớn do người dân phát triển tự phát, quy mô nhỏ, 
chất lượng con giống ngày càng suy giảm, đặc 
biệt là tỷ lệ sống trong ương dưỡng khá thấp, 
tỷ lệ sống khi ương từ cá bột lên cá hương chỉ 
đạt 20 - 24% (Tổng cục Thủy sản, 2016). Tỷ 
lệ sống ương từ cá bột lên cá giống năm 2008 
chỉ đạt 12,6%, trong đó từ cá bột lên cá hương 
đạt 22,6% và cá hương lên giống đạt 55,6% 

(Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2011). Trong năm 
2017, theo kết quả điều tra của Viện Kinh tế và 
Quy hoạch Thủy sản tỷ lệ sống cá ương trong 
ao đất đạt 31,5-31,8% cá hương 24 ngày tuổi 
và 45,2-45,3% cho cá giống (Lê Đức Liêm và 
ctv., 2017). 

Ương cá tra từ bột lên giống trong ao đạt 
tỷ lệ sống thấp do có quá nhiều yếu tố kỹ thuật 
phải kiểm soát và hoàn thiện đã được tổng kết 
bởi Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2011 như nguồn 
gốc cá bột, mật độ ương, kỹ thuật cải tạo ao, 
gây nuôi thức ăn tự nhiên, xử lý môi trường 
ao ương, thức ăn và cách cho ăn theo từng giai 
đoạn, kỹ thuật phòng và trị bệnh. Do đó việc 
phát triển kỹ thuật ương cá trong điều kiện kiểm 
soát hơn nhằm giảm các rủi ro vừa nêu và có thể 
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cải thiện tỷ lệ sống. Bài báo này trình bày kết 
quả tăng trưởng và tỷ lệ sống khi ương cá tra 
từ bột lên hương trong bể xi măng với các mật 
độ và lượng thức ăn bột công nghiệp khác nhau 
làm tiền đề cho phát triển ương cá tra trong hệ 
thống có kiểm soát hơn trong tương lai. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
Cá bột sử dụng trong nghiên cứu được sản 

xuất từ đàn cá bố mẹ chọn giống thế hệ thứ 3 
theo tính trạng tăng trưởng của Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thủy sản II. Cá bột được sinh sản 
theo từng cặp, từ 20 cặp cá bố mẹ chọn lọc (20 
cá đực và 20 cá cái). Cá bột 20 giờ tuổi sau khi 
nở được đếm, được định lượng bằng cân điện 
tử (có độ sai số là 0,01g), được thả vào bể ương 
và xem là ngày tuổi thứ 1 (hay ngày ương thứ 
1). Cá được đưa ra bể ương có khối lượng trung 
bình là 1.112 con/g, sai khác về khối lượng cá 
bột thí nghiệm giữa các nghiệm thức không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Trong thí nghiệm này, 
cá bột 20 giờ tuổi ngay sau khi được thả vào bể 
ương được xem là ngày ương thứ 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Mật độ ương: thí nghiệm được bố trí trên 

bể xi măng theo hai mật độ khác nhau. Mật độ 

1 (MĐ1) được bố trí 1.335 con/m2 và mật độ 2 
(MĐ2) bố trí với 2.000 con/m2.

Thức ăn tự nhiên và cách cho ăn: Cho tất cả 
các bể thí nghiệm, từ ngày ương thứ 1 đến thứ 
4, cá bột được cho ăn Artemia với 5 lần/ngày, 
theo các thời gian trong ngày là 6:00; 10:00, 
14:00, 18:00 và 22.00, lượng Artemia được cho 
ăn trong một ngày là 9RFL (RFL = reference 
feeding level: thức ăn tham khảo) (Slembrouck, 
2009). Chỉ số RFL được tính theo công thức sau 
Log (RFL) = 0,377 + 0,176A, trong đó, RFL là 
số lượng ấu trùng Artemia được cung cấp trên 
một lần ăn cho một cá bột và A là ngày tuổi của 
cá bột (Slembrouck, 2009). Từ ngày ương thứ 3 
đến ngày thứ 8, Moina được bổ sung vào các bể 
ương 1 lần vào buổi sáng và với lượng 0,8 và 1,2 
con Moina/ml nước ương bằng lượng Artemia 
tương ứng vào ngày 3 và 4, 2,4 con Moina/ml 
(bằng tổng lượng Artemia và Moina vào ngày 
thứ 4) cho ngày thứ 5-7 và duy trì ở mức 1,6 con 
Moina/ml vào ngày thứ 8-10 (Bảng 1). Moina 
được mua, rửa qua nước sạch và khử trùng bằng 
Virkon 1 ppm trong 10 phút trước khi cho ăn. 
Lượng Artemia được ước tính 250.000 ấu trùng 
Nauplii khi ấp 1g Artemia trọng lượng khô và 
lượng Moina được ước tính 36.900 con cho 1 
gam Moina khi làm ráo nước. 

Bảng 1. Lượng thức ăn Artemia và Moina cho ăn trong các nghiệm thức theo ngày ương

Ngày 
ương

Artemia Moina Tổng 2 loại

Số lượng/
cá bột/ngày  

(con)
Số lượng/ml/
ngày (con)

Số lượng/
cá bột/ngày  

(con)
Số lượng/ml/
ngày (con)

Số lượng/
cá bột/

ngày (con)

Số lượng 
/ml/ngày  

(con)

1 180 0,4 180 0,4
2 225 0,5 225 0,5
3 360 0,8 360 0,8 720 1,6
4 540 1,2 540 1,2 1.080 2,4
5 1.440 2,4 1.440 2,4
6 1.440 2,4 1.440 2,4
7 1.440 2,4 1.440 2,4
8 960 1,6 960 1,6
9 960 1,6 960 1,6

10 960 1,6 960 1,6
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Thức ăn công nghiệp và cách cho ăn: lượng 
thức ăn công nghiệp từ ngày ương thứ 2 đến 
ngày ương thứ 11 được bố trí với 02 nghiệm 
thức mức thức ăn, mức thấp (LTA1) và mức cao 
(LTA2) (Bảng 2). Thức ăn công nghiệp dạng bột 
đậm đặc (42% đạm, nhãn hiệu Skretting) được 
bổ sung từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 9, với tần 
suất 04 lần/ngày vào lúc 7h30, 11h00, 14h00 và 
16h30. Thức ăn bột đậm đặc được hòa loãng, 
lọc qua túi lọc và tạt đều vào bể. Lượng thức 
ăn bột đậm đặc được cho ăn 22,5 gam/bể/ngày 
cho LTA1 và 30,0 gam/bể/ngày cho LTA2 trong 
ngày ương thứ 2 và 3. Từ ngày ương thứ 4-6, 
lượng ăn tăng tương ứng 30%/ngày. Ngày ương 
thứ 7-8, lượng thức ăn được tăng ở mức 20%/

ngày và thay 50% thức ăn bột đậm đặc bằng 
thức ăn mảnh nhỏ T501S (40% đạm, nhãn hiệu 
UP). Ngày ương thứ 9, lượng thức ăn được tăng 
ở mức 20%/ngày và thay 75% thức ăn bột đậm 
đặc bằng thức ăn mảnh nhỏ T501S.  Ngày ương 
thứ 10, lượng thức ăn giữ nguyên nhưng chuyển 
sang cho ăn thức ăn mảnh nhỏ T501S 100%.  
Ngày ương thứ 10 trở đi cho ăn bằng cách rải 
đều thức ăn cho từng bể ương, cho cá ăn ba lần/
ngày vào lúc 7h30, 11h30 và 16h30. Ngày ương 
thứ 11, chuyển dần sang thức ăn dạng mảnh lớn 
T501 với tỷ lệ thay thế cho T501S hàng ngày 
là 33,3%. Từ ngày thứ 12 trở đi, lượng thức 
ăn điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của cá đạt 
khoảng 10%/khối lượng thân cá.

Bảng 2. Chi tiết hai lượng thức ăn bột đậm đặc được bố trí thí nghiệm
Ngày 
ương

Loại thức ăn LTA1 
(g/ngày)

LTA2
(g/ngày)

Độ đạm thức ăn 
(%)

Ngày 1

Ngày 2 Bột đậm đặc 22,5 30,0 42

Ngày 3 Bột đậm đặc 22,5 30,0 42

Ngày 4 Bột đậm đặc 29,3 52,0 42

Ngày 5 Bột đậm đặc 38,1 67,6 42

Ngày 6 Bột đậm đặc 49,5 87,9 42

Ngày 7 Bột đậm đặc + mảnh nhỏ T501S 29,8+29,8 52,8+52,8 40

Ngày 8 Bột đậm đặc + mảnh nhỏ T501S 35,8+35,8 63,1+63,1 40

Ngày 9 Bột đậm đặc + mảnh nhỏ T501S 21,5+64,4 31,6+94,7 40

Ngày 10 Mảnh nhỏ T501S 85,9 126,2 40

Ngày 11 mảnh nhỏ T501S + mảnh lớn T501 57,3+28,6 84,2+42,0 40

Bố trí thí nghiệm: Cá bột được bố trí với 
2 (hai) nghiệm thức mật độ × 2 (hai) nghiệm 
thức lượng thức ăn công nghiệp × 5 (năm) lần 
lặp lại, với MĐ1 là 1.335 con/m2 và MĐ2 bố 
trí với 2.000 con/m2 và với LTA1 và LTA2 ở 
Bảng 1 như vừa nêu ở trên. Tổng cộng có 20 bể 
thí nghiệm, mỗi bể có diện tích 15 m2, chứa 12 
m3 nước cho ương. Mỗi mật độ được bố trí với 
10 bể ương, trong đó có 5 bể ương được cho ăn 

thức ăn công nghiệp theo LTA1 và 5 bể ương 
được cho ăn theo LTA2. Các bể thí nghiệm được 
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên.

Chăm sóc và quản lý: 
Bể ương được vệ sinh và tẩy sạch bằng 

chlorine (Nippon, Nhật) 100 ppm, bể được để 
khô và phơi nắng trong 1 ngày. Nước ương được 
lấy từ ao lắng, xử lý bằng chlorine 30 ppm, để 
3 ngày trước khi sử dụng. Bể ương được lắp 
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ống khí nano dọc chính giữa bể ương và sục 
khí đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan trong nước 
ương luôn > 4,0 mg/l. Các bể ương được che 
phủ bằng lưới cước đen, mắc lưới 1,0 mm để 
hạn chế ánh sáng, địch hại và nước mưa trực 
tiếp vào bể.

Bắt đầu từ ngày ương thứ ba, các bể ương 
được bổ sung vi sinh Ponddtox (nhãn hiệu 
Bayer) giúp chuyển hóa ammonia và nitrite để 
cải thiện chất lượng nước. Từ ngày ương thứ 5, 
định kỳ xi phông đáy bể 01 lần/ngày vào buổi 
sáng giữa hai cữ cho ăn, đều khắp đáy bể ương 
và thay 30% nước/ngày. Nước để thay cũng 
được xử lý như nước cấp ban đầu đã mô tả ở 
trên. Trong quá trình ương kiểm tra các chỉ tiêu 
thủy lý hóa của nước 2 lần/ngày vào lúc 7:00 và 
trước 14:00 giờ. Giới hạn các chỉ tiêu này trong 
ngưỡng cho phép pH trong khoảng 7-8, DO>4,0 
mg/l, NH3<0,03 mg/l và NO2<0,5.

Phòng và trị bệnh: bắt đầu từ ngày thứ 6 
và định kỳ 2 ngày/lần cho từng bể ương, thu 
10 cá thể để kiểm tra nội, ngoại ký sinh trùng, 
dấu hiệu bệnh xuất huyết và bệnh gan thận mủ. 
Trong suốt thời gian ương chỉ xảy ra nhiễm 
trùng bánh xe, nên các phương pháp phân tích 
ký sinh khác và vi khuẩn không mô tả trong bài 
báo này. Tỷ lệ nhiễm trùng bánh xe xác định 
theo phương pháp của Bùi Quang Tề (2006) và 
cường độ nhiễm được tính theo phương pháp 
của Margollis và ctv., (1967). 

2.3. Thu thập và xử lý số liệu
Xác định tăng trưởng của cá: Đo chiều dài 

tổng cá sau 7 ngày ương và đo chiều dài tổng, 
cân khối lượng khi kết thúc thí nghiệm cá đạt 
27 ngày ương. Trong từng bể ương, 100 cá thể 
được thu mẫu ngẫu nhiên. Việc đo chiều dài và 
cân khối lượng cá được tiến hành trên từng cá 
thể cho từng bể khác nhau.

Xác định tỷ lệ sống: Đếm toàn bộ cá còn 
sống khi kết thúc thí nghiệm cá đạt 27 ngày 
ương.

X 100%

Xác định tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm ký 
sinh trùng:

- Tỉ lệ nhiễm (TLN) % = (tổng số cá nhiễm 
KST/tổng số cá kiểm tra) x 100.

- Cường độ nhiễm  = Tổng số ký sinh trùng 
A/lame/thị trường.

Xử lý số liệu: Số liệu được sắp xếp và kiểm 
tra bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. 
Phương pháp phân tích ANOVA 2 yếu tố được 
áp dụng để đánh giá ảnh hưởng của mật độ và 
lượng thức ăn lên chiều dài tổng, khối lượng 
thân và tỷ lệ sống của cá bằng phần mềm thống 
kê R (V 3.5.1). Tỷ lệ sống được quy về arcsin 
để xử lý, nhưng giá trị trình bày trong bài báo là 
số liệu ban đầu.

III. KẾT QUẢ 
Các chỉ tiêu thủy lý hóa nước trong suốt 

thời gian thí nghiệm trong khoảng cho phép đối 
với cá tra, cụ thể pH dao động 7,5 – 8,0 vào buổi 
sáng và từ 7,8 – 8,5 vào buổi chiều, DO, NH3 
và NO2 tương ứng nằm trong khoảng 4,0 mg/l – 
6,0 mg/l,  0,009- 0,150 mg/l và 0-0,2 mg/l.

Tăng trưởng chiều dài của cá ương ngày 7, 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ương ngày 27 
theo các mật độ và lượng thức ăn công nghiệp 
khác nhau được thể hiện trong Bảng 3. Kết quả 
phân tích cho thấy 2 yếu tố thí nghiệm là mật 
độ và lượng thức ăn công nghiệp ảnh hưởng 
có ý nghĩa thống kê lên sự tăng trưởng chiều 
dài của cá 7 ngày tuổi (12,1 và 12,9 mm so với 
11,7 và 11,5 mm) và 27 ngày tuổi (3,67 và 3,81 
cm so với 3,41 và 3,28 cm) (P<0,05). Ở mật độ 
ương thấp, 1.335 con/m2 (MĐ1) và lượng thức 
ăn công nghiệp ở mức cao (LTA2) có sự tăng 
trưởng về chiều dài của cá tốt nhất, trong khi ở 
mật độ ương cao, 2.000 con/m2 (MĐ2) và lượng 
thức ăn cao (LTA2) có chiều dài đạt thấp nhất. 
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Với sự tăng trưởng về khối lượng của 
cá ngày 27 đạt cao ở mật độ thấp 1.335 con/
m2 (MĐ1) so với mật độ cao hơn 2.000 con/
m2 (MĐ2) có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tuy 
nhiên, ở cả 2 mức lượng thức ăn công nghiệp 
(LTA1 và LTA2) thì sự sai khác này không có 
ý nghĩa thống kê (P>0,05). Sai khác có ý nghĩa 
thống kê về tăng trưởng chiều dài giữa 2 nghiệm 
thức lượng thức ăn ở mật độ 1.335 con/m2. Sự 
sai khác này cũng tìm thấy cho mật độ 2.000 
con/m2, nhưng theo hướng ngược lại và điều 
này rất khó lý giải.

Kết quả tỷ lệ sống của cá ương ngày 27 theo 
các mật độ và lượng thức ăn công nghiệp khác 
nhau được thể hiện trong Bảng 4. Tỷ lệ sống 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức cho cả 2 yếu tố thí nghiệm mật độ 
và lượng thức ăn công nghiệp (P>0,05), cao nhất 
ở nghiệm thức MĐ1 và LTA2 (56,19%) và thấp 
nhất ở nghiệm thức MĐ2 và LTA2 (42,99%).  
Độ lệch chuẩn tỷ lệ sống cá ương ở nghiệm thức 
MĐ2 và LTA1 thấp (3,56%) trong khi giá trị này 
ở nghiệm thức MĐ2 và LTA2 cao (19,38%) cao 
hơn cả ở mật độ MĐ1 (10,45-11,23%).

Bảng 3. Tăng trưởng chiều dài của cá ương ngày 7, tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ương ngày 27 
theo các mật độ và lượng thức ăn công nghiệp khác nhau.

Nghiệm thức Chiều dài 7 ngày (cm) Chiều dài ngày 27 (cm) Khối lượng ngày 27 (g)

Mật 
độ

Thức 
ăn N

Trung 
bình 
(mm)

STD 
(mm) N

Trung 
bình 
(cm)

STD 
(cm) N Trung 

bình (g) STD (g)

MĐ1 LTA1 5 12,1b 1,1 5 3,67b 0,98 5 0,50a 0,45

LTA2 5 12,9a 1,5 5 3,81a 0,75 5 0,50a 0,29

MĐ2
LTA1 5 11,7c 1,0 5 3,41c 0,57 5 0,37b 0,19

LTA2 5 11,5d 0,9 5 3,28d 0,69 5 0,35b 0,46

*Các chữ số khác nhau cho biết khác biệt có ý nghĩa thống kê P<0,05.

Bảng 4. Tỷ lệ sống của cá ương ngày 27 theo các mật độ và lượng thức ăn công nghiệp  
khác nhau.

Nghiệm thức Tỷ lệ sống 27 ngày tuổi

Mật độ Thức ăn Số bể ương (N) Trung bình (%) STD (%)

MĐ1
LTA1 5 53,98a* 10,45
LTA2 5 56,19a 11,23

MĐ2
LTA1 5 50,82a 3,56
LTA2 5 42,99a 19,38

*Các chữ số khác nhau cho biết khác biệt có ý nghĩa thống kê P<0,05.

Số bể thí nghiệm bị nhiễm trùng bánh xe 
cho các nghiệm thức ở các yếu tố thí nghiệm 
mật độ và lượng thức ăn công nghiệp không 

đủ để thống kê. Tuy nhiên, số bể có xuất hiện 
nhiễm trùng bánh xe là 2 bể ở mật độ cao MĐ2 
so với 1 bể ở mật độ thấp MĐ1 (Bảng 5). 
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IV. THẢO LUẬN
Tăng trưởng về chiều dài tổng khi cá ương 

7 ngày trong nghiên cứu này (11,59-12,51 mm) 
gần tương đương với kết quả nghiên cứu của 
Slembrouck và ctv., (2009) ương 8 ngày ở 
mật độ 10 con/lít với bể ương 30 lít và cho ăn 
Artemia mức 9 RFL (12,5-17,6 mm). Kết quả 
tăng trưởng gần như tương đương trong thí 
nghiệm này nhưng chỉ cho ăn Artemia đến ngày 
thứ 4 và ở quy mô bể lớn hơn (15 m2), mở ra khả 
năng ương cá tiết kiệm chi phí hơn khi mà giá 
Artemia còn cao.

Từ tăng trưởng cao hơn có ý nghĩa thống 
kê về tăng trưởng theo chiều dài 7 và 27 ngày 
ương và khối lượng ở 27 ngày ương ở mật độ 
thấp 1.335 con/m2 (MĐ1) so với mật độ cao 
hơn 2.000 con/m2 (MĐ2), tăng trưởng chiều 
dài cao hơn có ý nghĩa thống kê ở mức thức 
ăn cao LTA2 so với mức  thức ăn thấp LTA1 ở 
mật độ 1.335 con/m2 cho thấy để cải thiện tăng 
trưởng ở mật độ cá ương cao hơn, chúng ta cần 
cho lượng thức ăn tự nhiên (Artemia và Moina) 
hoặc/và lượng thức ăn công nghiệp cao hơn. 

Kết quả tỷ lệ sống trong nghiên cứu này 
(42,99-56,19%) cao hơn so với tỷ lệ sống 
(38,5% cho mật độ 1.500 con/m3 và 20,9% 
cho mật độ 3.000 con/m3) khi ương thời gian 
ngắn hơn (20 ngày), cho ăn thức ăn tươi sống 
(Artemia và Moina)  với mật độ cao hơn và thức 
ăn bột trễ hơn (ngày thứ 9) của Nguyễn Văn 
Sáng và Nguyễn Thị Đang (2014). Nhóm tác 
giả này thực hiện thí nghiệm trên bể nhỏ 1,0 m3, 
cho ăn Artemia với lượng 9 RFL trong 6 ngày 
và Moina 1 con/ml nước ương và 2 con/ml nước 
ương tương ứng các ngày ương 2-6 và 7-11. Khi 
so sánh với nghiên cứu của nhóm Nguyễn Văn 

Sáng và Nguyễn Thị Đang (2014), chúng tôi 
thấy có sự khác biệt nữa có thể là nguyên nhân 
gây ra tỷ lệ sống thấp so với nghiên cứu này là 
các chỉ tiêu thuỷ hoá NH3 và NO2 một số ngày 
vượt ngưỡng.

Phạm Thị Hồng (2012) đã thực hiện thí 
nghiệm trên bể nhỏ 20 lít, mật độ 10 con/L, cho 
cá ăn ba ngày đầu là ăn luân trùng và cho ăn 
Moina trong thời gian còn lại với mật độ 3, 5 
và 7 cá thể/ml. Tỷ lệ sống ở mật độ thức ăn 5 cá 
thể/ml (41%) và nghiệm thức 7 cá thể/ml (45%) 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ở mật độ 
thức ăn 3 cá thể/ml là 31%. Tuy nhiên, kỹ thuật 
nuôi luân trùng nước ngọt sinh khối cần hoàn 
thiện thêm vì chi phí còn cao. Slembrouck và 
ctv., (2010) khảo sát chiều rộng miệng của cá ở 
2-7 ngày từ 5,5-8,5 mm và miệng mở cao hơn 
chiều cao thân của cá và dễ dàng bắt thức ăn 
vào miệng. Như vậy, có thể nhận xét rằng kích 
cỡ thức ăn như luân trùng, Artemia hay Moina 
không quá quan trọng đối với cá bột 2-7 ngày 
tuổi. Nghiên cứu kết hợp luân trùng với Moina 
trong cho cá ăn 10 ngày đầu khi ương bột lên 
hương 21 ngày tuổi và sau đó cho cá ăn bằng 
thức ăn công nghiệp từ ngày 10-21 trên bể 1 m3 
thì tỷ lệ sống của cá đạt 35% khi ương cá với 
mật độ 6.000 cá/m3 (Trần Văn Hương và ctv., 
2018). Tỷ lệ sống này cao hơn tỷ lệ sống ương 
trong ao đất (22,6-31,8%) tổng kết bởi Nguyễn 
Văn Sáng và ctv., (2011) và Lê Đức Liêm và 
ctv., (2017).

Qua tổng quan trong phần giới thiệu và thảo 
luận vừa nêu, cùng với kết quả nghiên cứu này 
cho thấy chúng ta có thể nâng cao tỷ lệ sống 
khi ương trong điều kiện có kiểm soát hơn ở hệ 
thống nuôi từ 20 lít đến 15 m2 với thức ăn khác 

Bảng 5. Kết quả theo dõi bệnh cá trong quá trình ương nuôi từ cá bột đến ngày 27

Nghiệm thức Số bể (N)
Số mẫu bị 

nhiễm trùng 
bánh xe (bể)

Ngày tuổi bị 
nhiễm trùng 

bánh xe (ngày)
Tỷ lệ 

nhiễm (%)
Cường độ 
nhiễm (%)

MĐ1
LTA1 5 1 25 80 30
LTA2 5 0

MĐ2
LTA1 5 1 20 40 30
LTA2 5 1 25 10 10
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nhau là luân trùng, Artemia và Moina và kết 
hợp giữa chúng trong giai đoạn đầu. Một số tác 
giả cũng đưa ra các điều kiện để nâng cao tỷ 
lệ sống như tăng mật độ thức ăn (Slembrouck 
và ctv., 2009); ánh sáng trên bề mặt bể ương 
ở cường độ 0,1 lux (Mukai, 2011); sục khí 
bão hoà trên 90% và hàm lượng oxy hoà tan 
trên 6,4 mg/lít; nhiệt độ ương lý tưởng là 310C 
(Baras và ctv., 2011). Khi chúng ta áp dụng 
các giải pháp kỹ thuật như trong nghiên cứu 
này và như các tác giả vừa nêu thì chắc chắn 
sẽ tăng phi phí ương nuôi. Câu hỏi đặt ra liệu 
tỷ lệ sống cao và cá hương sau khi ương có 
phát triển tốt ở giai đoạn hương lên giống hay 
không, có mang lại hiệu quả kinh tế thật sự 
và được người sản xuất chấp nhận hay không. 
Trong nghiên cứu này, mật độ cao MĐ2 cho 
tăng trưởng chiều dài ngày ương 7 và 27, khối 
lượng ngày ương 27 thấp hơn mật độ thấp hơn 
MĐ1 nhưng tỷ lệ sống khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê. Người sản xuất có thể lựa 
chọn ương mật độ cao để có số lượng cá hương 
nhiều hơn, nhưng liệu tăng trưởng chậm ở giai 
đoạn cá hương có ảnh hưởng đến tăng trưởng 
và phát triển của cá ở giai đoạn sau cần phải 
có nghiên cứu tiếp theo. Tăng trưởng bù ở cá 
tra giống nuôi lên thịt được công bố bởi Rodul 
Amin và ctv., (2005) và trên cá basa giai đoạn 
cá hương 2g lên giống (Jiwyam và ctv., 2010), 
nhưng chưa có nghiên cứu và công bố cho cá 
tra giai đoạn hương lên giống.

Theo Đinh Thị Thuỷ và ctv., (2016) khi 
thực hiện thí nghiệm trong ao cho thấy không bổ 
sung Moina từ bên ngoài vào ao thì cho kết quả 
ương tốt hơn về tỷ lệ sống. Moina và Daphnia 
được xem là nguồn mang mầm bệnh vào trong 
hệ thống ương nuôi cần kiểm soát (Ebert, 2005). 
Hơn nữa, trong điều kiện ương cá có kiểm soát 
hơn, mật độ cá cao và cần lượng thức ăn tươi 
sống nhiều thì chúng ta cần nuôi luân trùng và 
Moina trong điều kiện kiểm soát để sạch bệnh 
và chi phí thấp là cần thiết để tránh rủi ro và 
giảm giá thành sản xuất cá hương, giống. 

Bệnh do ký sinh trùng gây ra là một trong 
những bệnh phổ biến trong ương cá tra lên 

hương 30 ngày tuổi trong ao chiếm 71,9% số 
hộ ương, tỷ lệ nhiễm cao 71,9% và mức độ thiệt 
hại 29,5% nếu không chữa trị phù hợp (Nguyễn 
Văn Sáng và ctv., 2011). Trong nghiên cứu này, 
ở cả 2 mật độ ương đều có xuất hiện với tỷ lệ 
thấp hơn 3/20 (chiếm 15%) bể nhiễm trùng bánh 
xe, nên các giải pháp phòng và trị bệnh cũng 
cần được thực hiện khi ương cá trên bể. Trong 
thí nghiệm, không phát hiện cá nhiễm các loại 
ký sinh trùng khác hay có dấu hiệu bệnh nhiễm 
khuẩn như xuất huyết và gan thận mủ.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1.  Kết luận 
- Tăng trưởng về chiều dài tổng khi cá 

ương 7 ngày trong nghiên cứu này (11,59-12,51 
mm) gần tương đương với kết quả nghiên cứu 
cho ăn thức ăn Artemia đến 8 ngày tuổi công 
bố trước đây. 

- Mật độ ương 1.335 con/m2 cho  tăng 
trưởng theo chiều dài 7 và 22 ngày ương và 
khối lượng 27 ngày ương cao hơn so với đật độ 
cao hơn 2.000 con/m2. Mức thức ăn cao LTA2 
cho tăng trưởng chiều dài cao hơn mức thức 
ăn thấp LTA1 ở mật độ 1.335 con/m2. Để cải 
thiện tăng trưởng ở mật độ cá ương cao hơn 
2.000 con/m2, cần cho lượng thức ăn tự nhiên 
(Artemia và Moina) hoặc/và lượng thức ăn 
công nghiệp cao hơn.

- Tỷ lệ sống đến ngày ương 27 không có 
sự khác biệt giữa các nghiệm thức của 2 yếu 
tố mật độ và lượng thức ăn công nghiệp trong 
nghiên cứu này. Kết quả tỷ lệ sống ương trên 
bể trong nghiên cứu này cao hơn các nghiên 
cứu đã công bố và đạt 42,99-56,19%, mở ra 
triển vọng hoàn thiện quy trình ở quy mô này 
và thử nghiệm ở quy mô lớn hơn khi áp dụng 
thêm giải pháp kỹ thuật đồng bộ khác đã đưa ra 
trong phần thảo luận.  

- Ương trên bể có thể dễ dàng quản lý chất 
lượng nước và có thể cải thiện tỷ lệ nhiễm bệnh. 
Cá nhiễm ký sinh là trùng bánh xe với tỷ lệ 
nhiễm thấp 3/20 bể thí nghiệm bị nhiễm (tỷ lệ 
15%) so với ương trong ao của các tác giả khác 
công bố (71,9%). 
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5.2. Đề xuất
Các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung:
- Áp dụng các giải pháp tổng hợp như tăng 

mật độ thức ăn tự nhiên, che tối phù hợp, sục 
khí phù hợp, nhiệt độ cao và phù hợp.

- Sản xuất thức ăn tự nhiên như luân trùng 
và Moina sạch bệnh và chi phí giảm.

- Khả năng tăng trưởng và sức khoẻ của cá 
hương từ thí nghiệm ương trên bể (trong điều 
kiện kiểm soát hơn) lên cá giống nhằm đáp ứng 
yêu cầu của người sản xuất. 
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41-48.
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GROWTH AND SURVIVAL RATE OF STRIPED CATFISH 
(Pangasianodon hypophthalmus) NURSED IN CEMENT TANKS 

FROM LARVAE TO 27-DAY FRY 
Nguyen Van Sang1*, Tran Huu Phuc2, Ha Thi Ngoc Nga2, Nguyen Thị Hong Nhung2,  

Nguyen Huynh Duy2 , Nguyen The Vuong2, Dang Van Truong2

ABSTRACT

This study determines growth and survival rate for striped catfish from larvae to 27-day-old fry in 
15 m3 cement tanks. Two levels of stocking density, 1.335 ind/m2 (MD1) and 2.000 ind/m2 (MD2) 
and two commercial feeding levels (LTA1 and LTA2) were randomly conducted with 5 replicates. 
The type and feeding levels of zooplankton, water quality management and pathogen testing were 
performed similarly in all experimental tanks. Total length at the 7th day of nursing, total length, 
weight and survival rate at the end of the study (at 27th day) were measured. The data were analyzed 
by two-way ANOVA. Stocking densities and feeding levels influenced significantly the length of 
the 7-day-old fry (12,1 and 12,9 mm compared with 11,7 and 11,5 mm, respectively) and 27-day-
old fry (3,67 and 3,81 cm compared with 3,41 and 3,28 cm, respectively). The larvae stocking 
density of MD1 and the feeding level of LTA2 resulted in the highest growth in terms of length 
and weigth with 3,81 cm and 0,5 g/ind, correspondingly. Survival rate was high and the difference 
was not statistically significant between experiments of both the larvae stocking densities and the 
feeding levels. Survival rate was highest at MD1 and LTA2 (56,19%) and lowest at MD2 and LTA2 
(42,99%). The occurrence of pathogens was lower than nursing in earthen pond. Results of growth 
and survival rate were compared with previous studies and were found that it is feasible to perform 
a complete study in the cement tanks of the same or larger size. Other experimental parameters and 
technical solutions were also considered and discussed for future research.

Keywords: body length, body weight, cement tank, striped catfish fry, survival rate.
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KẾT QUẢ LƯU GIỮ VÀ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ VỒ CỜ 
(Pangasius sanitwongsei SMITH, 1931)

Huỳnh Hữu Ngãi1*, Đặng Văn Trường1, Thi Thanh Vinh1, Nguyễn Văn Hiệp1,  
Hà Thị Ngọc Nga1, Lê Trung Đỉnh1, Trần Hữu Phúc1

TÓM TẮT
Đàn cá vồ cờ gồm 22 con có nguồn gốc từ tự nhiên, được tập hợp ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long. 
Cá sống tốt trong điều kiện nuôi nhốt, đạt tỷ lệ sống 100%. Tỷ lệ thành thục đạt thấp 18,2% do đàn 
cá được tập hợp qua nhiều năm khác nhau nên kích cỡ và độ tuổi không đồng đều. Đối với cá cái 
dùng phương pháp tiêm 2 liều, liều sơ bộ dùng 500 UI HCG/kg, liều quyết định dùng 2.500 - 3.000 
UI HCG/kg. Cá đực chỉ tiêm một liều 2.000 UI/kg. Thời gian hiệu ứng kích dục tố từ 10 - 12 giờ. 
Thời gian nở của trứng từ 36 - 40 giờ ở nhiệt độ nước 28 - 300C. Cá bột tăng trưởng đến 30 ngày 
tuổi đạt khối lượng trung bình là 1,7 ± 0,43 gam và chiều dài là 5,8 ± 0,45 cm. Tỷ lệ sống dao động 
từ 4,8 - 18,4%.

Từ khóa: cá vồ cờ, nuôi thuần dưỡng, sinh sản nhân tạo.

1 Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
* Email: ngaidongthap@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

        
Hình 1. Cá vồ cờ

Cá vồ cờ thuộc họ cá da trơn Pangasidae. 
Cá từng phân bố rộng rãi trên sông Mêkông, 
tập trung ở trung lưu, nhưng hiện nay trên 
tất cả các vùng phân bố rất hiếm khi bắt 
gặp, cá đã được xếp vào Sách Đỏ của IUCN 
(Rainboth, 1996). Cá đạt chiều dài tối đa 250 
cm. Kích cỡ thường gặp là 50 cm. Khối lượng 
lớn nhất từng được ghi nhận là 300 kg. Cá 
vồ cờ là loài cá da trơn lớn thứ nhì ở lưu vực 
sông Mêkông, sau cá tra dầu (Pangasianodon 

gigas) (Poulsen và ctv., 2004). Các vây có 
đốm màu tối và dài. Tia vây đầu tiên của vây 
lưng, vây ngực và vây bụng mềm và kéo dài 
thành sợi. Đầu to, miệng rộng. Đầu các tia 
vây hậu môn có màu đen ở tất cả các cỡ cá, 
đặc biệt thấy rõ ở cá con. Là loài cá dữ, thức 
ăn chủ yếu là cá và giáp xác. Đôi khi cá tìm 
ăn xác động vật thối như chim, chó. Cá non 
chủ yếu ăn côn trùng và ấu trùng côn trùng. 
Cá vồ cờ có kích thước rất lớn tại sông Lô-ây 
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trên thượng nguồn người ta cho biết có con 
nặng tới 300 kg (A.F. Poulsen, 2004). Là loài 
cá rất quý hiếm, cũng do đánh bắt quá mức và 
thiếu kiếm soát cho nên loài cá này có nguy 
cơ bị tuyệt chủng. Hiện nay, Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thủy sản II đã và đang tập hợp nuôi 
giữ được 22 cá thể cá vồ cờ, có khối lượng từ 
2,5 đến 31 kg. Cá sống khỏe và tăng trưởng 
tốt trong điều kiện nuôi nhốt. Cá có khả năng 
thành thục trong điều kiện nuôi, vì đây là loài 
cá quý hiếm sắp bị tuyệt chủng, cho nên việc 
tìm hiểu thăm dò “đặc điểm sinh học, sinh 
sản của cá vồ cờ” là rất cần thiết, nhằm khôi 
phục nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên, trong 
tương lai sẽ phát triển thành đối tượng nuôi 
phổ biến, góp phần đa dạng hóa thành phần 
giống loài trong nghề nuôi thủy sản.

II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Vật liệu
- Đàn cá vồ cờ 22 con. 
- Một số ao, bể và thiết bị của phòng thí 

nghiệm.
2.2. Nội dung
- Tập hợp đàn cá nuôi lưu giữ
- Theo dõi sự tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của cá
- Theo dõi, kiểm tra sự thành thục và đặc 

điểm sinh sản của cá
- Ương nuôi cá bột lên cá hương 30 ngày 

tuổi
2.3. Phương pháp thực hiện
2.3.1. Tập hợp đàn cá lưu giữ
- Thu thập thông tin từ các chi cục thủy sản 

của các tỉnh, các ngư dân và các nông hộ nuôi 
thủy sản.

- Nuôi thuần dưỡng cá trên bể có sục khí 
trong thời gian 30 ngày

- Nuôi lưu giữ trong ao có diện tích 1.000 
m2, độ sâu từ 1 - 1,2 mét

2.3.2. Theo dõi sự tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của cá

Cá nuôi trong ao nuôi nước tĩnh định kỳ 3 
tháng cân đo một lần, cá vồ cờ dễ đánh bắt nên 
cuối năm kéo hết đàn cá để đánh giá tỷ lệ sống.

2.3.3. Thăm dò đặc điểm sinh sản của cá
- Phân biệt cá đực cá cái, cá vồ cờ rất khó 

phân biệt đực cái. Khi đến mùa sinh sản, cá đực 
vuốt ở mặt bụng về hướng lỗ sinh dục có tinh 
màu trắng sữa chảy ra, cá cái bụng to mềm dùng 
que thăm để thu trứng.

- Chọn cá đực, cá cái.
+ Đối với cá đực: Chọn cá khỏe mạnh vuốt 

ở mặt bụng có tinh màu trắng sữa chảy ra.
+ Đối với cá cái: Chọn những cá có bụng 

to, mềm, da bụng mỏng, dùng que thăm thu vài 
trứng để quan sát thì trứng phải to tròn, đồng 
đều dễ tách rời nhau, hạt trứng có màu trắng 
xám, trong. 

- Thăm dò phương pháp sử dụng kích 
thích tố

Cá vồ cờ thuộc họ cá da trơn trong họ cá 
tra nên dựa trên quy trình sỉnh sản nhân tạo của 
một số loài cá da trơn trước đây như: cá tra, cá 
basa, cá bông lau…chỉ dùng đơn thuần một loại 
kích dục tố là HCG là cá rụng trứng tốt. Đối 
với cá cái dùng phương pháp tiêm nhiều lần để 
kích thích tế bào trứng phát triển đồng đều và 
đạt đến giai đoạn chín muồi sinh dục trước khi 
kích thích cho cá rụng trứng (Phạm Văn Khánh, 
1996). Sau đây là bảng thăm dò để tiêm kích 
dục tố cho cá sinh sản nhân tạo.

Bảng 1. Thăm dò sử dụng kích dục tố 
Thăm dò kích thích tố Liều sơ bộ (UI/kg) Liều quyết định (UI/kg)

1 500 2.500

2 500 3.000
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- Thời gian tiêm liều quyết định cách liều 
sơ bộ 8 giờ, sau thời gian tiêm liều quyết 8 giờ 
thì bắt đầu kiểm tra sự chuyển biến của tế bào 
trứng cho đến trứng rụng.

- Đối với cá đực chỉ tiêm một liều cùng thời 
điểm tiêm liều quyết định của cá cái, liều sử 
dụng là 2.000 UI (HCG)/1 kg cá.

- Ví trí tiêm kích thích tố cũng giống như 
các loài cá da trơn khác, tiêm trên cơ lưng 
của cá.

- Khi kiểm tra thấy cá cái rụng trứng thì tiến 
hành thu tinh dịch cá đực cho vào nước muối 
sinh lý 9‰, sau đó để trong bình đựng nước 
đá được lót một lớp khăn mỏng đậy kín, nhằm 
tránh lọ đựng nước muối sinh lý có chứa tinh 
dịch cá đực tiếp xúc trực tiếp với nước đá và 
tránh ánh sáng chiếu vào.

- Sau khi thụ tinh trứng được khử dính 
và cho vào ấp trong bình weys, thường xuyên 
theo dõi yếu tố nhiệt độ và quá trình phát triển 
của trứng để đếm tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở theo 
công thức:

                                         

- Sau khi cá nở được 24 giờ thì đưa ra bể 
hoặc ao ương đã được tẩy dọn kỹ.

2.3.4. Ương cá bột lên cá hương 30 ngày 
tuổi

- Cá bột được ương ở bể xi măng có thể tích 
22 m3

- Mật độ: 650 con/m3

- Thức ăn của cá thay đổi theo ngày tuổi và 
theo từng giai đoạn phát triển của cá.

+ Từ 1 – 10 ngày tuổi: mỗi ngày cho ăn 
(200 – 300 gam Moina + 100 gam thức ăn bột 
(40 % đạm)/15.000 con cá bột /bể 22 m3.

+ Từ 11 – 20 ngày tuổi: mỗi ngày cho ăn 
(300 gam Moina + 100 gam (thức ăn mảnh nhỏ 
hoặc thức ăn viên 0,3 mm) 40 % đạm)/bể 22 m3.

+ Từ 21 – 30 ngày tuổi: mỗi ngày cho ăn 
(200 gam thức ăn viên với hàm lượng đạm là 
40%) bể 22 m3.

Theo dõi tốc độ tăng trưởng của cá bằng 
cách định kỳ 10 ngày cân đo cá một lần, đến 30 
ngày tuổi thu hoạch cân đo và tính tỷ lệ sống 
của cá.
                             Số cá sống sót
Tỷ lệ sống (%) = -------------------- x100
                             Tổng số cá nuôi

- Quản lý môi trường bể ương
Bể ương được sục khí liên tục, thường 

xuyên theo dõi các yếu tố môi trường như oxy, 
pH, NO2, NH3 đo bằng test pH, oxy, NO2, NH3, 
nhiệt độ đo bằng nhiệt kế, mỗi tuần đo 2 ngày, 
mỗi ngày đo 2 lần vào lúc 6 giờ sáng và 14 giờ 
chiều.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả tập hợp nuôi thuần dưỡng 

và lưu giữ đàn cá
- Thu thập thông tin về nơi phân bố của cá 

vồ cờ.
- Thông qua các đợt đi điều tra ở các tỉnh 

đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp để tìm hiểu 
những nơi khả năng có cá vồ cờ xuất hiện, và các 
nguồn thông tin khác như điện thoại, internet …
để tập hợp đàn cá.

- Tập hợp nuôi thuần dưỡng và lưu giữ 
đàn cá.

Cá sau khi tập hợp được vận chuyển về 
Trung tâm và được nuôi thuần dưỡng 30 ngày 
trên bể có sục khí liên tục. Do đây là loài cá dữ 
nên trong quá trình thuần dưỡng chúng hoàn toàn 
được cho ăn bằng cá tươi sống kích cỡ vừa với 
cỡ miệng cá vồ cờ (cá mè trắng). Đàn cá được 
tập hợp từ năm 2008 đến nay đã được 22 con có 
kích cỡ từ 2,5 - 31 kg. Kích cỡ có sự dao động 
lớn là do hàng năm đề tài chỉ được phép thu thập 
mới 2 con (do loài cá này rất hiếm, cũng chính 
vì lo sợ thu không được nên có năm có nguồn cá 
nhiều hơn 2 con, chúng tôi vẫn thu rồi để dành 
cho những năm sau). Cá vồ cờ có sức sống rất 
khỏe nên trong suốt quá trình nuôi thuần dưỡng 
và lưu giữ, tỷ lệ sống luôn đạt 100%.
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3.2. Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng 
của cá

Theo kết quả báo cáo năm 2010 của nhiệm 
vụ lưu giữ, cá vồ cờ nuôi trong ao, cá tăng 
trọng từ 1–4 kg/năm, khi cá thành thục (>12 
kg/con) cá nuôi trong ao tăng trọng chậm lại. 
Trong năm 2012, cá vồ cờ sống và phát triển 
bình thường trong ao tại Trung tâm Quốc gia 
Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, đạt tỷ 
lệ sống 100%. Tăng trưởng trung bình của cá 
vồ cờ là 2,4 g/ngày. Khi nuôi trong ao đã phát 
hiện cá cái (khối lượng 12 kg) thành thục, 
có noãn bào đạt giai đoạn IV vào tháng 7-8 
nhưng sau đó thoái hoá dần (Thi Thanh Vinh 
và ctv., 2010, 2011; Nguyễn Văn Sáng và ctv., 
2012). Năm 2017, tăng trưởng trung bình của 
cá vồ cờ là 2,6 g/ngày (Nguyễn Hữu Thanh và 
ctv., 2017).

3.3. Kết quả thăm dò đặc điểm sinh sản 
của cá vồ cờ

3.3.1. Kết quả thành thục của cá vồ cờ 
Trong tổng số 22 con thì có 4 con thành 

thục (trong đó có 3 con cái và 1 con đực) và 
có khả năng tham gia sinh sản được, đạt tỷ lệ 
18,2% (tỷ lệ này chung cho cả đực lẫn cái). 
Tỷ lệ đạt thấp là do đàn cá được thu thập 
nhiều năm khác nhau nên kích cỡ và độ tuổi 
cũng hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình 
nuôi lưu giữ kết hợp với thăm dò sinh sản, đã 
theo dõi thu mẫu và phân tích quá trình phát 
triển của tế bào trứng bằng phương pháp mô 
học như Hình 2.                              

Quá trình phát triển tế bào trứng cá vồ cờ
- Giai đoạn I, II: Noãn sào là 2 sợi mảnh 

nằm sát vách cơ thể, mắt thường không phân 
biệt được noãn sào hay tinh sào, trên tiêu bản 
mô học tế bào sinh dục là các nguyên bào và 
các noãn bào. Noãn bào có nhiều góc cạnh, kích 
thước rất nhỏ, tế bào chất ưa kiềm nên bắt màu 
tím nâu của hematoxylin mạnh, nhân ưa kiềm 
yếu nên bắt màu nhạt hơn. Khi chuyển sang giai 
đoạn 2 vẫn chưa phân biệt được tuyến sinh dục 
đực hay cái bằng mắt thường. Xem dưới kính 
hiển vi, ta có thể thấy được tế bào trứng. Quan 
sát trên tiêu bản mô học ta phân biệt được tuyến 

sinh dục đực, cái rõ ràng, bởi noãn bào có nhân 
to nằm ở trung tâm.

             
Hình 2. Noãn bào giai đoạn I, II     

- Giai đoạn III. Mắt thường nhìn thấy rõ 
từng tế bào trứng dính sát vào nhau, noãn sào 
lớn, có màu hồng do có nhiều mạch máu phân 
bố. Xem trên tiêu bản mô học thấy nang trứng 
hình thành bao xung quanh noãn bào, nhân to 
tròn nằm ở trung tâm noãn bào. 

Hình 3. Noãn bào giai đoạn II, III

- Giai đoạn IV: Noãn sào gia tăng kích 
thước và có nhiều mạch máu phân bố rõ, tế bào 
trứng đạt kích thước to nhất, có màu vàng nhạt 
hoặc hơi xám, trứng căng to, rời nhau và càng 
đồng đều. Quan sát trên tiêu bản mô học thấy 
nhân lệch hẳn về cực động vật, tế bào chất bắt 
màu tím đậm. Giai đoạn này không tồn tại lâu 
như giai đoạn trước.   

Hình 4. Noãn bào giai đoạn III, IV.
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- Giai đoạn V: Noãn bào tách rời màng noãn 
sào, nhân bắt đầu tan biến. 

           
Hình 5. Noãn bào giai đoạn IV, V.

- Giai đoạn VI: Buồng trứng nhão, rỗng và 
có màu đỏ sẫm. Trong buồng trứng vẫn còn sót 
lại những trứng nhầy và trứng nhỏ, sau một thời 
gian được cơ thể cá hấp thu, sau đó tuyến sinh 
dục phát triển trở lại giai đoạn II.

Hình 6. Giai đoạn trứng thoái hóa

3.3.2. Kết quả thăm đò đặc điểm sinh sản 
của cá vồ cờ

Cá vồ cờ là loài rất hiếm, hiện tại tổng đàn 
cá chỉ có 22 con nên không thể mổ để làm các 
chỉ tiêu về sinh sản được như: sức sinh sản 
tương đối, tuyệt đối, hệ số thành thục …Cá sau 
khi được tiêm kích thích tố ở liều quyết định từ 
10 - 12 giờ thì rụng trứng, thời gian nở của trứng 
từ 36 - 40 giờ ở nhiệt độ nước 28 - 30 0C.

  
Hình 7. Vuốt trứng cá vồ cờ                                   

 
Hình 8. Thụ tinh cho trứng

Bảng 2. Kết quả cho cá vồ cờ sinh sản
Số cá tham 

gia sinh 
sản

(con)

Số lượng 
cá rụng 
trứng
(con)

Tỷ lệ cá 
đẻ

(%)

Sức sinh sản thực tế 
(trứng/kg)

Tỷ lệ thụ tinh 
(%)

Tỷ lệ nở (%)

2 2 100 21.783 – 24.221 87,3 - 90 81,1 – 84,3

Dù tiêm liều quyết định 2.500 hoặc 3.000 
UI/kg cá vẫn rụng trứng tốt, sức sinh sản thực 
tế của cá vồ cờ tương đương với cá bông lau 

20.039 ±  6.420 trứng/kg (Huỳnh Hữu Ngãi, 
2013). Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở đạt rất cao lần 
lượt 87,5 – 90% và 81,1 – 84,3%.
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3.4. Kết quả ương cá vồ cờ từ 1 đến 30 
ngày tuổi

3.4.1. Các yếu tố môi trường ở các bể 
ương.

Bảng 3. Kết quả theo dõi các yếu tố môi 
trường ở các bể ương.

Chỉ tiêu
Bể nuôi vỗ

Sáng Chiều

Nhiệt độ 
(0C) 28 - 29 30 – 31

pH 7,5 - 8 8 – 9

DO (mg/l) 4 - 6 6 – 8

N02 0 0

NH3 0 0

Trong tuần đầu, các bể ương chỉ được cấp 
nước thêm vào bể, từ ngày thứ 10 trở đi, nước 
trong bể ương được định kỳ si phông đáy và 
thay nước 1 lần/tuần, mỗi lần thay từ 20 - 30% 
lượng nước trong bể để đảm bảo môi trường 
nước trong các bể ương tương đối sạch. Chính 
vì vậy các yếu tố môi trường trong suốt quá trình 
ương cũng dao động trong khoảng thích hợp 
cho các hoạt động sống của cá, vì theo Nguyễn 
Văn Kiểm (2005) cho rằng hàm lượng ô xy hòa 
tan trong nước để đảm bảo cho hoạt động bình 
thường của cá phải từ 3 - 4 ppm, theo Nguyễn 
Phú Hòa (2012) cho rằng yếu tố nhiệt độ thích 
hợp cho một số loài tôm cá nuôi dao động trong 
khoảng từ 25 - 35 0C, pH từ 6 - 9; ôxy hòa tan lý 
tưởng nhất trong khoảng 5 ppm, so với các chỉ 
tiêu trong bảng 3 cho phép khẳng định các yếu 
tố ôxy, nhiệt độ và pH là hoàn toàn thích hợp 
trong quá trình ương cá.

3.4.2. Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng 
của cá vồ cờ

Bảng 4. Sự tăng trưởng của cá vồ cờ từ 30 
ngày tuổi

Ngày tuổi
Khối lượng 
trung bình 

(gam)

Chiều dài 
trung bình

(cm)

10 0,14 ± 0,15 2,1 ± 0,2

20 0,41 ± 0,16 3,5 ± 0,4

30 1,7 ± 0,43 5,8 ± 0,45

Cá vồ cờ cũng giống như các loài cá khác 
giai đoạn đầu cá tăng trưởng nhanh về chiều 
dài, càng về sau sẽ tăng trưởng nhanh về khối 
lượng, về khối lượng cá tăng trưởng tương 
đương với cá bông lau cùng ngày tuổi nhưng 
chiều dài thì hơi ngắn hơn. Cá vồ cờ 30 ngày 
tuổi đạt trung bình 1,7 ± 0,43 gam và chiều 
dài là 5,8 ± 0,45 cm, trong khi đó cá bông lau 
30 ngày tuổi cũng đạt được 1,7 ± 0,21 gam và 
chiều dài là 6 ± 0,3 cm.

Hình 9. Cá vồ cờ 30 ngày tuổi
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3.4.3. Kết quả về tỷ lệ sống
Cá vồ cờ bản chất của chúng là loài cá dữ, 

thức ăn của cá trưởng thành chủ yếu là động 
vật tươi sống. Cá con ương trên bể thời gian 
đầu chúng ăn lẫn nhau rất dữ dội, cho nên thức 
ăn tươi sống (Moina) được cho ăn hàng ngày, 
ngoài ra bổ sung thêm thức ăn công nghiệp, 
tập cho chúng quen dần nhằm giảm sự ăn thịt 
lẫn nhau. Chính vì chúng ăn thịt lẫn nhau rất 
mãnh liệt ở thời gian đầu nên tỷ lệ sống ở giai 
đoạn 30 ngày tuổi rất thấp dao động từ 4,8 - 
18,4%, trong khi đó cá bông lau sau khi ương 
đến 30 ngày tuổi đạt tỷ lệ sống tương đối cao 
47,5 - 88,0% (Huỳnh Hữu Ngãi, 2013).

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận
- Tập hợp được đàn cá vồ cờ 22 con với 

kích cỡ khác nhau từ 2,5 - 31 kg. Cá thích 
nghi tốt trong điều kiện nuôi nhốt trong ao 
nước tĩnh đạt tỷ lệ sống 100%, ở giai đoạn 
còn nhỏ chúng tăng trưởng rất nhanh dao 
động từ 1 - 4 kg/năm.

- Cá thành thục được trong ao nước tĩnh, tỷ 
lệ thành thục thấp do đàn cá có độ tuổi không 
đồng đều. Sau khi được tiêm kích thích tố thì tỷ 
lệ cá cái rụng trứng rất cao đạt 100%, tỷ lệ thụ 
tinh và tỷ lệ nở đạt rất tốt lần lượt là 87,5 - 90% 
và 81,1 - 84,3%.

- Tỷ lệ sống của cá con 30 ngày tuổi đạt rất 
thấp từ 4,8 - 18,4% do chúng ăn thịt lẫn nhau 
vào những ngày đầu sau khi hết noãn hoàng.

4.2. Đề xuất
- Tách đàn cá nuôi vỗ theo từng kích cỡ 

khác nhau để nâng cao tỷ lệ thành thục
- Cần bố trí thí nghiệm về mật độ ương 

khác nhau để tìm ra mật độ thích hợp, bổ 
sung thêm thức ăn tương sống có kích thước 
lớn hơn Moina, nhằm nâng cao tỷ lệ sống 
của cá con.
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RESULTS ON CULTURE AND ARTIFICIAL PROPAGATION OF 
CHAO PHRAYA GIANT CATFISH (Pangasius sanitwongsei  

SMITH, 1931)
Huynh Huu Ngai1*, Dang Van Truong1, Thi Thanh Vinh1, Nguyen Van Hiep1,  

Ha Thi Ngoc Nga1, Le Trung Dinh1, Tran Huu Phuc1

ABSTRACT
Twenty-two individuals of Pangasius sanitwongsei were collected in  Đong Thap and Vinh Long 
provinces. The fish were conditioned in earthern ponds with survival rate of 100%. The mature rate 
was low (18.2%) because the fishes were collected through many years, so difference the size and 
the years. Induced spawning for females using the two-injection method, the first dose with 500 
IU HCG (Human Chorionic Gonadotropin) per kg, and the second dose with 2,500 to 3,000 IU 
HCG (Human Choripnic Gonadotropin) per kg. One-time injection with 2.000 IU HCG per kg was 
applied for male at the same time of the second injection of female.  Female spawns 10 – 12 hours 
after second injection. The eggs hatching from 36 – 40 hours at the water temperature 28 – 300C. 
The fish grow-out when nursing at 30 days with the average weigth 1.7 ± 0.43 gam and the average 
length was 5.8 ± 0.45 cm. Survival rate ranged from 4.8 – 18.4%.

Keywords: artificial propagation, domestification, Pangasius sanitwongsei.
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI CHIẾT XUẤT THẢO DƯỢC 
ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN CỦA TẾ BÀO CÁ MÚ Epinephelus coioides

Võ Bích Xoàn1*, Ming Wei-Lu1 

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu thử nghiệm đối với ba loại chiết xuất từ thảo dược (Houttuynia cordata, Polygonum 
cuspidatum và Astragalus spp.) nhằm khảo sát khả năng ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen trên tế 
bào GK của cá mú bông. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nồng khác nhau ở thảo dược Houttuynia 
cordata và Polygonum cuspidatum (1μL; 5μL và 10μL), 2 nồng độ với Astragalus spp.. Kết quả biểu 
hiện các gen IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, Mx, TNF α, MHC-I, C3 và IL6 của tế bào GK có sự khác 
nhau đối với từng loại thảo dược ở các nồng độ khác nhau. Đối với hai loại thảo dược Huottuynia 
cordata và Polygonum cuspidatum, các gen được phân tích khả năng biểu hiện sau 24 giờ thí 
nghiệm cho kết quả tương đương nhau chủ yếu với các gen IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, Mx, và TNF 
α gene. Ở thí nghiệm đối với Astragalus spp, kết quả miêu tả rằng có 5 loại gen được biểu hiện là 
IgD, IgM, MHC-II, IL1-β và Mx. Trong các gen biểu hiện thì IgD là cao nhất so với các gen khác. 

Từ khoá: Cá mú bông, Epinephelus coioides, thảo dược, gen.

1 Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
* Email: xoangiang@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá mú là một loài ăn thịt, tăng trưởng nhanh, 

chất béo tốt nên được quan tâm đặc biệt ở nhóm 
cá biển trong nuôi trồng thuỷ sản. Cá mú được 
xem là một trong số đối tượng hản sản có giá trị 
cao ở Châu Á bởi chất lượng thịt của chúng. Ở 
Châu Á, cá mú chấm cam, Epinephelus coioides 
là một loại hải sản phổ biến với giá thương 
phẩm cao và là loài nuôi biển có giá trị kinh 
tế cao không chỉ ở Đài Loan mà còn ở một số 
nước khác như Trung Quốc, Indo và Thái Lan 
(Pierre và ctv., 2008; Chen và ctv., 2007). 

Nuôi cá mú ở Đài Loan có một lịch sử hơn 
ba mươi năm và hầu hết là hình thức nuôi ao 
ở khu vực Đài Trung và Đài Nam trong khi 
đó hình thức nuôi bè chủ yếu ở Bành Hồ Đài 
Loan. Có khoảng mười loài được nuôi thương 
mại và bảy loài có sản lượng nuôi lớn ở Đài 
Loan trong đó có loài cá mú chấm cam. Loài 
này được nuôi thành công vào năm 1981. Năm 
1991, sản xuất giống hàng loạt và trở thành một 
trong những loài cá biển quan trọng nhất ở Đài 
Loan. Tổng sản lượng nuôi cá mú Đài Loan 
năm 2013 đạt 25,749 tấn và có giá trị 6.825 tỉ 
Đài tệ (Liu và ctv., 2015; Young và ctv., 2015). 
Tuy nhiên, nuôi cá mú thâm canh dẫn đến tỷ lệ 

mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm 
(Chua và ctv., 1994; Fukada và ctv., 1999) dẫn 
đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng (Lee, 1995; 
Yet và ctv., 2008 ) cả trong các trang trại và trại 
sản xuất giống. Các bệnh do vi-rút, vi khuẩn và 
ký sinh trùng dường như là những rào cản quan 
trọng nhất có thể ảnh hưởng đến nuôi cá mú ở 
Đài Loan. Sự tổn thất kinh tế ngày càng tăng do 
dịch bệnh cho thấy sự cần thiết phải phát triển 
các chiến lược phòng và kiểm soát bệnh mới. 

Các loại thảo mộc Trung Quốc đóng một 
vai trò quan trọng trong phòng và trị bệnh đối 
với bệnh thủy sản. Có một số nghiên cứu để sử 
dụng các loại thảo mộc Trung Quốc trên các 
bệnh cá mú. Lợi ích của việc sử dụng các loại 
thảo mộc Trung Quốc là chi phí thấp và không 
ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong những 
năm gần đây, nhiều thí nghiệm đã được thực 
hiện với chiết xuất thảo dược trên nhiều loài 
cá quan trọng về mặt kinh tế, vì chiết xuất thảo 
dược cũng như các chất kích thích miễn dịch 
truyền thống có thể được áp dụng trong nuôi cá 
để thay thế thuốc kháng sinh và hóa trị liệu. Theo 
Yin và ctv., 2008, các loại thảo mộc đã được sử 
dụng làm thuốc chống lại một số bệnh. Các loại 
thảo mộc có chứa nhiều thành phần hoạt tính 
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miễn dịch như polysaccharides, axit hữu cơ, 
alkaloids, glycosides và dầu dễ bay hơi, có 
thể tăng cường chức năng miễn dịch chống 
lại vi sinh vật gây bệnh (Yin và ctv., 2008; 
Dhayanithi và ctv., 2013, Novriadi và ctv., 
2014). Trong nuôi trồng thủy sản thương mại, 
kháng sinh được sử dụng để phòng ngừa và 
kiểm soát bệnh, nhưng chi phí rất tốn kém. 
Một số nghiên cứu đã được thực hiện để tìm 
ra các hợp chất mới từ các nguồn thực vật 
với giá rẻ và tốt nhất để ngăn chặn các bệnh 
gây ra các sinh vật trong nuôi trồng thủy sản. 
Nhiều loại thảo mộc đã được sử dụng như là 
biện pháp khắc phục tại nhà và một số trong 
số này có tính chất virus tiềm năng. Một số 
sản phẩm thực vật được tìm thấy có hoạt tính 
chống virus hiệu quả chống lại các bệnh do 
virus. Tuy nhiên, không có tài liệu nào được 
tìm thấy trên các thảo dược Trung Quốc để 
chống lại cá mú iridovirus, vì vậy nó là cần 
thiết để giúp các nhà nghiên cứu xác định 
các loại thảo mộc Trung Quốc mới cho căn 
bệnh này.

Mục đích nghiên cứu:
Khảo sát ảnh hưởng của ba loại chất 

chiết xuất từ thảo dược Houttuynia cordata, 
Polygonum cuspidatum và Astragalus 
membranaceus lên khả năng biểu hiện gen của 
tế bào thận GK cá mú đốm cam (Epinephelus 
coioides).

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại khoa thuỷ sản 

trường đại học Hải Dương quốc gia Đài Loan. 
Các hoá chất dùng trong nghiên cứu: tế bào thận 
của cá mú bông GK, virus gây bệnh buồn ngủ 
trên cá mú GIV, ba loại chiết xuất từ thảo dược 
(Houttuynia cordata, Polygonum cuspidatum 
và Astragalus spp.), môi trường dinh dưỡng cho 
nuôi tế bào cá mú, môi trường trizol reagent, 
70% alcohol, chloroform, isopropanol, dung 
dịch PBS và một số dung dịch dùng trong ly 
trích RNA và DNA…. 

Dụng cụ dùng trong nghiên cứu: kính hiển 
vi điện tử, máy PCR, tủ vô trùng, đĩa peptri 
nhựa, micro pipet các loại ….

2.2. Phương pháp phân tích
Chuẩn bị thảo dược
Các chiết xuất từ thảo dược được tiến hành 

kiểm tra với các nồng độ khác nhau trên tế bào 
cá mú trước khi thí nghiệm với thảo dược. Đối 
với từng loại thảo dược, thử nghiệm 4 nồng độ 
nhằm kiểm tra độc tố của thảo dược lên tế bào 
là 1; 5; 10 và 50μg/ml. Các loại mồi được tiến 
hành nghiên cứu trên biểu hiện gen của tế bào cá 
mú khi thử nghiệm với các nồng độ khác nhau 
của 3 loại thảo dược. Có 9 loại mồi được tiến 
hành trong thí nghiệm IgM, MHC-II, IL1-β, 
Mx, TNF α, MHC-I, C3 và IL6, trình tự mồi 
được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1: Các loại mồi được sử dụng trong nghiên cứu biểu hiện gen ở tế bào cá mú khi  
thử nghiệm với các loại thảo dược.

Tên mồi Mồi xuôi Mồi ngược 
IL-1β AgCTCTgCCTCCACAgAgA CTCAAgCTgTgCCAgAACCT
IL-6 CCTCCAACTTCAgCAAggAg CCTAGACAgCCAGgACTTCCTC
TNF-α gAATggAggAgTCAggTggA CTCCTCACAAggCAAACACA
Mx gCTgCgAgAAggAgCTAgAA TCTCTCCATCAggATCCACC
C3 gCTggAgAAAgTCgTCTTgg gTgggTTgCTgTggAACTTT
IgD ATTTTgACgCCAAgTTgACC TgCCAgCTTgAAAAgTgATg
IgM CTATCTgCTgggCAggTgTT gCAgCAgAATCTTCAgTCTTCA
MHC Iα ACCACgATggATCCTTTCAg TgCgCCTACAATCACAgAAg
MHC IIα ggAgAAgACTCAgCCCAgTg CTgAAgCCTgACCAACACAA
β-actin gTTgCACTggACTTTgAgCA ACATCTgCTggAAggTggAC
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Phương pháp PCR: Phương pháp PCR 
truyền thống được sử dụng phân tích khả năng 
biểu hiện gen của tế bào cá mú khi được thử 
nghiệm với các chiết xuất thảo dược ở các nồng 
độ khác nhau. Mồi β-actin được chọn làm gen 
đối chứng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Biểu hiện gen của IgD, IgM, MHC-

II, IL1-β, Mx, TNF α, MHC-I, C3 và IL6
Kết quả kiểm tra cho thấy, sau 24 giờ tỷ lệ 

sống của tế bào ở hai loại Houttuynia cordata và 
Polygonum cuspidatum cho kết quả tốt hơn đối 
với nghiệm thức đối chứng tại 3 nồng độ 1; 5; 
10µg/ml. Tuy nhiên ở nghiệm thức Astragalus 
spp. cho kết quả tốt hơn so với nghiệm thức đối 
chứng ở nồng độ 1 và 5 µg/ml. Tế bào GK trong 

nghiên cứu được thu để phân tích biểu hiện gen 
sau 24 giờ thí nghiệm bằng phương pháp PCR. 
Kết quả biểu hiện của IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, 
Mx, TNF α, MHC-I, C3 và IL6 trên tế bào GK 
của cá mú với ba loại chiết xuất thảo dược 
Huottuynia cordata, Polygonum cuspidatum và 
Astragalus spp. được thể hiện qua Hình 1; 2 và 
3. Đối với Huottuynia cordata cho kết quả biểu 
hiện ở các gen IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, Mx, 
TNF α gen nhưng mức độ biểu hiện của TNF 
α chỉ xuất hiện tại nồng độ thảo dược 10µg/ml 
(Hình 1). Đặc biệt, IgD gen biểu hiện mức độ 
cao nhất so với các gen còn lại ở cả ba nồng độ 
thảo dược. Tuy nhiên, MHC-I, C3 và IL6 gene 
không được phát hiện trong thí nghiệm ở tất cả 
các nghiệm thức. 

Hình 1. Mức độ biểu hiện gen ở tế bào GK của cá mú trong nghiên cứu đối với chiết xuất  
thảo dược Huottuynia cordata qua phân tích PCR sau 24 giờ thí nghiệm.

Tương tự đối với thảo dược Polygonum 
cuspidatum, kết quả phân tích PCR cho thấy 
rằng IgD, IgM, MHC-II, IL1-β và Mx được 
phát ở tất cả các nghiệm thức. Ở TNF-α gen 

chỉ phát hiện ở các nghiệm thức thí nghiệm với 
thảo dược và không xuất hiện ở nghiệm thức đối 
chứng. Có ba gen không được phát hiện MHC-I, 
C3 và IL6 ở tất cả các nghiệm thức. 
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Hình 2. Mức độ biểu hiện gen ở tế bào GK của cá mú trong nghiên cứu đối với chiết xuất  
thảo dược Huottuynia cordata qua phân tích PCR sau 24 giờ thí nghiệm.

gen còn lại. Đặc biệt ở loại chiết xuất thảo dược 
này cho biểu hiện của TNF α và MHC-I chỉ ở 
nghiệm thức thảo dược và không được biểu hiện 
ở nghiệm thức đối chứng. Đối với hai gen IL6 
và C3 không được phát hiện trong nghiên cứu ở 
tất cả các nghiệm thức. 

Cuối cùng ở nghiệm thức với thảo dược 
Astragalus spp., chúng tôi chỉ tiến hành với hai 
nồng độ 1µg/ml và 5µg/ml. Hình 3 cho thấy 
IgD, IgM, MHC-II, IL1-β và Mx được biểu hiện 
ở cả 3 nghiệm thức và nghiệm thức đối chứng. 
Trong đó IgD có biểu hiện cao nhất so với các 

Hình 3. Mức độ biểu hiện gen ở tế bào GK của cá mú trong nghiên cứu đối với chiết xuất  
thảo dược Astragalus spp. qua phân tích PCR sau 24 giờ thí nghiệm.



33TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 12 - THÁNG 12/2018

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

IV. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu biểu hiện gen của tế bào 

GK cá mú cho kết quả tương ứng với từng loại 
gen và từng nồng độ thảo dược khác nhau. Đối 
với Houttuynia cordata cho kết quả biểu hiện ở 5 
loại gen IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, và Mx. Trong 
khi đó ở thí nghiệm với thảo dược Polygonum 
cuspidatum cho kết quả biểu hiện trên 6 loại IgD, 
IgM, MHC-II, IL1-β, Mx và TNF α. Riêng đối 
với thảo dược Astragalus spp. cho kết quả biểu 
hiện trên 6 loại gen ở nồng độ 1 µg/ml và 7 loại 
gen biểu hiện ở nồng độ 5 µg/ml.
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EVALUATION OF FUNCTION OF THREE DIFFERENT HERBS ON 
GENE EXPRESSION IN GROUPER Epinephelus coioides

 Vo Bich Xoan1*, Ming Wei-Lu

ABTRACT
In this study, we examined the effect of three Chinese herbal extracts (Houttuynia cordata, 
Polygonum cuspidatum and Astragalus spp.) applied on GK cells of orange-spotted grouper to 
evaluate gene expression. The experiment was conducted at 3 concentrations (1 µg/ml, 5µg/ml 
and 10µg/ml) for Houttuynia cordata, Polygonum cuspidatum and two concentration (1μL; μL 5 ) 
for Astragalus spp. In this experiment, the result of gene expression of IgD, IgM, MHC-II, IL1-β, 
Mx, TNF α, MHC-I, C3 and IL6 in GK cells infected with three Chinese herbs namely Huottuynia 
cordata, Polygonum cuspidatum and Astragalus spp were different at three concentrations. IgD, 
IgM, MHC-II, IL1-β, Mx, TNF α gene expression were observed GK cells infected with Huottuynia 
cordata and Polygonum cuspidatum after 24 hours of herb treatment. At Astragalus spp treatment, 
the result indicated that five genes namely IgD, IgM, MHC-II, IL1-β and Mx were detected and the 
expression of IgD was highest compared to others. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RONG BIỂN Ulva prolifera NHƯ LÀ NHÂN 
TỐ LỌC SINH HỌC ĐỂ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NITROGEN TRONG 

HỆ THỐNG NUÔI CÁ CAM NHẬT BẢN (Seriolla quinqueradiata)
Lê Ngọc Hạnh1*, Toshiro Masumoto2 

TÓM TẮT
Ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang phát triển một cách nhanh chóng trên toàn thế giới, kéo theo 
đó các hệ lụy từ nguồn nước thải đang gây tác động không nhỏ đến môi trường. Nhận thức được vấn 
đề này, nhiều phương pháp nuôi thủy sản mới đang được ứng dụng rộng rãi để tái sử dụng nguồn 
nước đồng thời giảm thiểu lượng nước thải vào môi trường và qua đó giải quyết vấn đề tích lũy của 
nitrogen trong môi trường nước. Một trong những giải pháp được đánh giá có thể mang lại nhiều 
tiềm năng trong nuôi trồng thủy sản là mô hình nuôi kết hợp với các loài rong hoặc tảo biển. Rong 
biển Ulva prolifera (O.F. Muller, 1778) được báo cáo rằng có thể phát triển mạnh mẽ trong môi 
trường giàu dinh dưỡng và có khả năng hấp thụ hiệu quả nguồn dinh dưỡng tích lũy trong nước. 
Trong nghiên cứu này, rong biển được sử dụng như là một vật liệu lọc sinh học kết hợp với hệ thống 
nuôi khép kín nhằm giảm thiểu nitrogen trong nuôi trồng thủy sản. Để thực hiện được mục tiêu này, 
hai thí nghiệm liên tục đã được thực hiện. Ở thí nghiệm thứ nhất, hai hệ thống nuôi khép kín quy 
mô pilot đã được thiết kế và lắp đặt để đánh giá hiệu quả ứng dụng của rong biển. Mỗi hệ thống 
bao gồm bể nuôi cá (800L), bể lắng (900L) và bể nuôi rong biển (200L), tổng thể tích của mỗi hệ 
thống là 1.900L. Kết quả thu được cho thấy, với việc bổ sung rong biển như là vật liệu lọc sinh học 
trong hệ thống nuôi có hiệu quả giảm thiểu đáng kể lượng ammonia thải ra từ cá. Tuy nhiên, việc 
ứng dụng một cách tối ưu lượng rong biển trong hệ thống nuôi khép kín cũng như hiệu quả kinh tế 
kết hợp vẫn chưa được nghiên cứu cụ thể. Ở thí nghiệm thứ hai, các mật độ rong biển khác nhau đã 
được thử nghiệm để tìm ra mật độ tối ưu khi ứng dụng loại rong biển này trong hệ thống nuôi. Qua 
đó, sáu mật độ rong biển đã được thử nghiệm bao gồm 12 g/L, 6 g/L, 2 g/L, 1 g/L, 0,5 g/L và nghiệm 
thức đối chứng 0 g/L. Kết quả bước đầu cho thấy, với mật độ từ 6 g/L trở lên đem lại hiệu quả cao 
và khác biệt có ý nghĩa so với các mật độ thấp hơn. Từ kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng rong 
biển Ulva prolifera có thể được ứng dụng trong hệ thống tuần hoàn như là một vật liệu lọc sinh học 
một cách hiệu quả, và mật độ tối ưu để áp dụng cho sự hấp thụ dinh dưỡng của rong biển là 6 g/L. 

Từ khóa: hệ thống tuần hoàn, nuôi kết hợp, Ulva prolifera

1 Phòng Sinh học Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II 
2 Trường đại học Kochi, Nhật Bản 
*Email: ngochanhts@gmail.com

I. GIỚI THIỆU

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công 
nghiệp nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới đã 
gia tăng sự chú ý cũng như nhận thức của xã hội 
về các vấn đề tài nguyên như nguồn nước, đất 
và đặc biệt là các tác động không mong muốn 
làm ảnh hưởng đến môi trường (Olsen, 2008). 
Hiện nay, hầu hết người nuôi cá đều sử dụng 
thức ăn công nghiệp với thành phần chính là 
protein (18-50%), lipid (10-25%), carbohydrate 
(15-20%), tro (< 8,5%), photpho (< 1,5%), nước 
(< 10%), một lượng nhỏ các vitamin và khoáng 
chất cần thiết (Steven Craig, 2009). Trong suốt 

quá trình nuôi, một lượng lớn phân thải và thức 
ăn dư thừa sẽ được thải ra và tích lũy trong môi 
trường nuôi. Khi lượng chất thải vượt quá sức 
tải của nguồn nước nó sẽ tạo ra nhiều tác động 
tiêu cực đến môi trường nước theo nhiều cách 
khác nhau như phú dưỡng hóa gây ra hiện tượng 
tảo nở hoa (Srithongouthai, 2017). Nitrogen 
và phosphorus là hai thành phần chất thải chủ 
yếu trong nuôi trồng thủy sản, các nghiên cứu 
cho thấy rằng chỉ có 25-30% nitrogen, 15-20% 
phosphorus được hấp thụ và phần lớn được loại 
thải ra ngoài môi trường (FAO, 1992). Nhận 
thức được vấn đề cấp thiết này, nhiều chính sách 
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về môi trường trong nuôi trồng thủy sản đã được 
áp dụng trên toàn thế giới nhằm xử lý nguồn 
nước thải. Chính vì thế, tái sử dụng nguồn nước 
là một trong những giải pháp nhằm bảo vệ môi 
trường và bên cạnh đó người nuôi có thể tận 
dụng nguồn chất thải để tạo ra các sản phẩm có 
giá trị gia tăng cũng đang được quan tâm. Bằng 
việc ứng dụng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của 
các loài rong biển có thể giúp giải quyết các 
vấn đề về oxy cũng như sự tích lũy các thành 
phần độc hại trong các hệ thống nuôi (Van Rijn, 
1996). Rong biển Ulva prolifera (O.F. Muller, 
1778) là một trong những loại đại rong biển có 
giá trị kinh tế cao, nó được báo cáo rằng Ulva 
prolifera có nguồn vitamin dồi dào và đặc biệt 
có hàm lượng vitamin B12 cao hơn so với các 
loại đại rong biển khác (Watanabe, 1999). Bên 
cạnh đó, loại rong biển này còn có khả năng hấp 
thụ và đồng hóa các chất dinh dưỡng trong nước 
một cách mạnh mẽ (Cohen Risa, 2006). Do đó, 
Ulva prolifera được đánh giá cao trong việc 
khai thác tiềm năng giảm thiểu chất thải trong 
nuôi trồng thủy sản và đặc biệt trong hệ thống 
tuần hoàn khép kín. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Thử nghiệm ứng dụng rong biển 
Ulva prolifera như là nhân tố lọc sinh học xử 
lý nước thải trong hệ thống nuôi cá cam Nhật 
Bản (Seriola quinqueradiata).

2.1.1. Vật liệu thí nghiệm 
Rong biển Ulva prolifera
Rong biển giống Ulva được cung cấp bởi 

Viện nghiên cứu sinh học Usa, trường đại học 
Kochi, Nhật Bản. Rong biển được nhân giống 
và nuôi trực tiếp bằng nước biển tự nhiên trong 
vòng 1 tháng trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
Trong thí nghiệm này, 800 g Ulva (5 cm chiều 
dài) đã được bổ sung vào hệ thống nuôi để thử 
nghiệm. 

Cá cam Nhật Bản (Seriolla quinqueradiata)
Cá cam giống có nguồn gốc từ tự nhiên, 

được đánh bắt và nuôi dưỡng trực tiếp tại Viện 
nghiên cứu sinh học Usa bằng thức ăn tổng hợp. 

Trong thí nghiệm này, mỗi bể nuôi được thả ở 
mật độ 22 con /m3 với trọng lượng trung bình 
đạt 122,7 g /con.

Nguồn nước
Nước biển tự nhiên được bơm trực tiếp từ 

vịnh Usa cách bờ 300 mét. 1.900L nước biển 
được lọc qua cột lọc (45µm) trước khi được 
cung cấp trực tiếp vào mỗi hệ thống. 

2.1.2. Thiết kế hệ thống nuôi thí nghiệm
Hai mô hình hệ thống nuôi quy mô nhỏ (01 

nghiệm thức và 01 đối chứng) được thiết kế và 
lắp đặt tại Viện nghiên cứu sinh học Usa, trực 
thuộc trường Đại học Kochi, Nhật Bản nhằm 
đánh giá khả năng hấp thu dinh dưỡng hòa tan 
của rong Ulva trong điều kiện nuôi thực tế. 
Nghiệm thức rong biển được thiết kế bao gồm 
bể composite tròn (Ø 1,5m x 1m) để nuôi cá, 
bể lắng composite hình vuông (1,5m x 1,0m 
x 0,8m) và bể nhựa trong (Ø 0,6m x 1m) để 
nuôi rong biển. Nghiệm thức đối chứng được 
thiết kế tương tự như nghiệm thức rong biển, 
tuy nhiên, hệ thống không được bổ sung rong 
biển. Tổng thể tích nước của mỗi hệ thống là 
1.900L. Trong đó, bể nuôi cá có thể tích 800L, 
bể lắng 900L và bể rong biển 200L. Theo đó, 
nước thải từ bể cá được hút trực tiếp từ đáy bể 
và chảy qua bể lắng để loại bỏ chất thải rắn 
trước khi được bơm lên bể nuôi rong biển bằng 
máy bơm công suất 22 L/phút. Nước thải từ 
bể nuôi chảy qua bể rong biển sẽ được tuần 
hoàn trở lại bể nuôi, vòng tuần hoàn được thiết 
kế vào khoảng 16 lần/ngày để đảm bảo lượng 
chất thải được lấy ra hoàn toàn. Mỗi hệ thống 
được bổ sung oxy bằng máy nén khí công suất 
17,7 kpa, 120 L.m-1, Philippines liên tục trong 
quá trình thử nghiệm (Hình 1). Cá được cho ăn 
1 lần/ngày với lượng thức ăn chiếm 3% trọng 
lượng thân.

Đo đạt các chỉ tiêu môi trường
Nhiệt độ và oxy hòa tan được đo trực tiếp 

trong bể nuôi bằng máy đo cầm tay tự động 
Multi HQ 40D, Hoa Kỳ liên tục trong 24 giờ/
ngày trong suốt quá trình thí nghiệm với chu kỳ 
lấy mẫu là 30 phút/lần. 45ml mẫu nước được lấy 
trực tiếp trong bể nuôi theo chu kỳ 24 giờ/lần để 
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đánh giá các chỉ tiêu ammonia, nitrite và nitrate 
trong suốt quá trình thí nghiệm. Mẫu nước được 

đo đạt trực tiếp bằng máy quang phổ cầm tay 
Hanna HI9670, Nhật Bản với độ sai số ± 0,1.

Hình 1. Mô hình hệ thống nuôi khép kín quy mô pilot. 

2.2. Thử nghiệm nghiên cứu khả năng 
loại bỏ nitrogen của rong biển Ulva trên 
những nguồn nitrogen khác nhau (ammonia, 
nitrite và nitrate). 

2.2.1. Vật liệu thí nghiệm
Nguồn nước
Để loại bỏ các tác động không mong muốn 

từ nguồn nước tự nhiên lên kết quả thí nghiệm, 
nước biển tự nhiên có độ mặn 35 ‰ sau khi được 
bơm từ biển lên đã được xử lý bằng chlorine ở 
nồng độ 22 ppm trong vòng 72 giờ và được lọc 
qua cột lọc (45µm) trước khi được cấp vào mỗi 
bể nuôi rong biển. Hàm lượng ammonia, nitrite 
và nitrate trong nước đo được sau khi qua xử lý 
ở mức 0,0 mg/L. 

Rong biển 
Khoảng 900 g rong biển (5cm chiều dài) 

được chuẩn bị trong thí nghiệm lần này.
Nguồn dinh dưỡng nitrogen
Để đánh giá khả năng hấp thụ nitrogen 

trong các nguồn dinh dưỡng khác nhau trong 
đó chủ yếu là ammonia, nitrite và nitrate đã 
được thử nghiệm riêng biệt. Do đó, trong mỗi 

thí nghiệm, môi trường nuôi cấy được làm giàu 
bằng các nguồn dinh dưỡng một cách riêng biệt 
ở liều lượng 4 mg NH3-NL-1 (NH4Cl, 90%,), 
0,5 mg NO2L

-1(NaNO2, 99%,) và 4 mg NO3L
-1 

(NaNO3 99%).
2.2.2. Thiết kế thí nghiệm
Để đánh giá hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng 

của tảo Ulva đối với các môi trường dinh dưỡng 
khác nhau cũng như tìm ra mật độ tối ưu, sáu 
nghiệm thức thí nghiệm đã được thiết lập, mỗi 
nghiệm thức bao gồm một bể nuôi tảo 25 L bằng 
nhựa trong suốt. Tất cả các bể nuôi được đặt 
gần nhau và dưới điều kiện ánh sáng mặt trời 
trực tiếp. Sáu mật độ Ulva được thiết lập là 12 
g/L, 6 g/L, 2 g/L, 1 g/L, 0,5 g/L và đối chứng 0 
g/L. Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 
6 giờ và được lấy mẫu liên tục mỗi giờ. Mỗi thí 
nghiệm được lặp lại 2 lần để đảm bảo tính khách 
quan về kết quả. 

Đo đạt các chỉ tiêu môi trường
Tương tự như thí nghiệm ở trên, 45 ml mẫu 

nước được lấy trực tiếp từ bể nuôi để đo đạt hàm 
lượng ammonia, nitrite và nitrate trong suốt 
quá trình thí nghiệm bằng máy quang phổ cầm 
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tay (Hanna HI9670, Japan). Mẫu nước được 
lấy 1 giờ/lần trong suốt 6 giờ cho thí nghiệm 
ammonia. Ở hai thí nghiệm còn lại với nitrite và 
nitrate được lấy mẫu mỗi 3 giờ/lần sau khi bắt 
đầu thí nghiệm. Nhiệt độ, pH và oxy cũng được 
đo trực tiếp bằng máy đo cầm tay (Multi HQ 
40D, Hoa Kỳ) tại mỗi thời điểm lấy mẫu. 

Phương pháp tính toán
Hiệu quả hấp thu ammonia, nitrite và nitrate 

được tính toán dựa trên sự chênh lệch hàm lượng 
trong suốt quá trình thí nghiệm. Công thức tính 
toán dựa theo lý thuyết của Feng Liu (2012).

C=[(Co-Ct) * V]/(t*W) (mg.g.h)
Theo đó, Co là hàm lượng ammonia, nitrite 

hoặc nitrate đầu vào, Ct là hàm lượng ammonia, 
nitrite hoặc nitrate ở thơi điểm t (h), V là thể 
tích bể nuôi, W là tổng trọng lượng ướt của rong 
biển được bổ sung (g).

Tất cả các dữ liệu chỉ tiêu môi trường sau 
khi thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 
phiên bản 22.0 để đánh giá sự khác biệt có nghĩa 
thống kê (p <0,05) về khả năng hấp thụ của rong 
biển đối với ammonia, nitrite hoặc nitrate.

III. KẾT QUẢ
3.1. Sự biến động của hàm lượng oxy và 

nhiệt độ trong hệ thống nuôi

Hình 2. Sự biến động của  hàm lượng oxy  
hòa tan và nhiệt độ trong hệ thống nuôi  

trong suốt 24 giờ.
Kết quả thu thập được cho thấy rằng nhiệt 

độ dao động trong ngày-đêm là từ 21,9±1,2oC 
và không có sự khác biệt giữa nghiệm thức và 

đối chứng trong suốt 24 giờ thí nghiệm. Tuy 
nhiên, với sự hiện diện của rong biển Ulva 
trong hệ thống, hàm lượng oxy dao động khác 
biệt một cách rõ rệt trong suốt chu kỳ ngày 
đêm. Cụ thể, hàm lượng oxy giảm nhanh và 
liên tục sau khi cá được cho ăn trong hệ thống 
đối chứng từ 7,3 mg/L xuống còn 6,5 mg/L 
trong suốt 7 giờ đầu, sau đó tăng dần trở lại. 
Đối với nghiệm thức có bổ sung rong biển 
Ulva, hàm lượng oxy trong hệ thống có giảm 
nhẹ sau khi cho ăn do nhu cầu sử dụng cao của 
cá trong 1 giờ đầu sau đó tăng nhanh trở lại do 
quá trình quang hợp của rong biển đã cung cấp 
đủ lượng oxy cần thiết cho cá. Tuy nhiên, hàm 
lượng oxy trong hệ thống với sự hiện diện của 
rong biển Ulva luôn duy trì ở mức cao hơn so 
với hệ thống đối chứng. 

3.2. Hàm lượng ammonia, nitrite và 
nitrate trong hệ thống

Hình 3. Sự tích lũy ammonia (a) nitrite (b) và 
nitrate (c) trong hệ thống sau 72 giờ  

thí nghiệm. Nghiệm thức Rong được biểu thị 
bằng (▲) và đối chứng (■).
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Sau 72 giờ thí nghiệm, hàm lượng ammonia 
tăng liên tục và không có dấu hiệu giảm trong 
suốt thời gian thí nghiệm khi không có sự hiện 
diện của rong biển Ulva trong hệ thống. Ngược 
lại, với sự bổ sung rong biển Ulva, hàm lượng 
ammonia tăng nhẹ và duy trì ở mức dưới 1 
mg/L. Bên cạnh đó, kết quả đo đạt hàm lượng 
nitrite và nitrate cho thấy đã có sự tích lũy 
nhanh chóng của hai thành phần này trong hệ 
thống. Kết quả bước đầu cho thấy, hàm lượng 
nitrite và nitrate luôn thấp hơn so với nghiệm 
thức đối chứng. 

3.3. Khả năng hấp thụ ammonia
Trong điều kiện giới hạn của hệ thống thí 

nghiệm, mỗi thí nghiệm được lặp lại 2 lần riêng 
biệt để đánh giá tính khách quan của kết quả. Để 
so sánh sự khác biệt ý nghĩa của các mật độ rong 
biển, các yếu tố môi trường như oxy, pH và nhiệt 
độ được đo đạt. Trong suốt quá trình thí nghiệm, 
nhiệt độ trong các nghiệm thức được duy trì ở 
26,4oC±2,4. Kết quả cho thấy, hàm lượng oxy 
và pH tăng cao hơn hẳn (p<0,05) trong bể nuôi 
khi mật độ rong biển đạt 6-12 g/L so với mật độ 
thấp hơn và đối chứng. 

Bảng 1. Hàm lượng oxy, và nhiệt độ trung bình trong bể thí nghiệm

Mật độ 
Rong 12 g/L 6 g/L 3 g/L 1 g/L 0,5 g/L 0 g/L

DO
(mgl-1)

Lần 1 8,2±1,0ab 7,8±0,7b 7,4±0,3bc 7,2±0,2bc 7,0±0,2c 6,8±0,3c

Lần 2 8,5±0,9ab 8,0±0,5b 7,6±0,4bc 7,4±0,3bc 7,2±0,4c 7,0±0,5c

pH
Lần 1 7,9±0,5 ab 7,8±0,4 bc 7,4±0,3 c 7,2±0,2 cd 7,2±0,1 cd 7,2±0,1 cd

Lần 2 7,7±0,4 ab 7,6±0,4 bc 7,4±0,3 c 7,3±0,2 cd 7,2±0,2 cd 7,2±0,2 cd

* (n=6). Ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Với sự hiện diện của rong biển Ulva trong 
bể nuôi, hàm lượng ammonia bị hấp thụ nhanh 
chóng  tùy thuộc vào mật độ rong biển nuôi. Cụ 
thể, hàm lượng ammonia giảm sau 1 đến 2 giờ 
làm thí nghiệm ở mật độ 6-12 g/L nhanh hơn 

so với các mật độ thấp và đối chứng. Sau 6 giờ 
thí nghiệm, kết quả cho thấy hơn 60% ammonia 
đã được hấp thụ khi mật độ rong biển đạt trên 6 
g/L, trong khi đó, chỉ có khoảng 20% ammonia 
được hấp thụ ở các mật độ rong biển dưới 2 g/L.

 

Hình 4. Kết quả đo đạt hàm lượng ammonia trong suốt 6 giờ thí nghiệm ở các mật độ tảo  
khác nhau.
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3.4. Khả năng hấp thụ nitrite và nitrate
Ở thí nghiệm này, môi trường dinh dưỡng 

được thay thế lần lượt là nitrite và nitrate ở 
các lần thí nghiệm riêng biệt để đánh giá khả 
năng hấp thụ nitrite và nitrate của rong biển 
Ulva. Khác với môi trường làm giàu ammonia, 
sự hoạt động của Ulva trong môi trường giàu 
nitrite hoặc nitrate dường như thấp hơn. Kết 
quả cho thấy không có sự khác biệt về sự gia 
tăng hàm lượng oxy và sự thay đổi pH ở cái 
hai thí nghiệm. Tuy nhiên, sự hấp thụ nitrite và 
nitrate được ghi nhận một cách rõ ràng sau 6 
giờ thí nghiệm. 

`

Hình 5. Hàm lượng nitrite (a) và nitrate (b) 
trong các lô thí nghiệm với các mật độ rong 
khác nhau trong suốt 6 giờ làm thí nghiệm.

Kết quả đo đạt hàm lượng nitrite hoặc 
nitrate trong bể nuôi cho thấy, nitrite và nitrate 
bị hấp thụ nhanh chóng sau khi bổ sung rong 
biển. Hiệu quả hấp thụ phụ thuộc vào mật độ 

rong biển nuôi. Sau 6 giờ thí nghiệm, hơn 80% 
nitrite đã được hấp thụ ở mật độ rong biển từ 
6 g-12 g/L sau 3 giờ thí nghiệm, cao hơn hẳn 
những mật độ thấp hơn và đối chứng. Kết quả 
này thu được cũng tương tự với thử nghiệm với  
môi trường giàu nitrate.

IV. THẢO LUẬN
Trong nuôi trồng thủy sản, những yếu tố 

môi trường quan trọng như hàm lượng oxy hòa 
tan, nhiệt độ, ammonia, nitrite và nitrate có 
khả năng ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe đối 
tượng nuôi đã được chứng minh từ lâu. Bằng 
việc kết hợp rong biển đóng vài trò như lọc sinh 
học  trong hệ thống nuôi khép kín đã góp phần 
giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay cho 
nuôi trồng thủy sản nói riêng và bảo vệ môi 
trường nói chung (Amir Neori, 2000; Brinkhuis 
Boudewijn, 1989). Thí nghiệm này chỉ ra rằng, 
cá tiêu thụ một lượng lớn oxy cao hơn bình 
thường sau khi cho ăn và được biết như là hoạt 
động chức năng đặc biệt (SDA) đã được ghi 
nhận trong báo cáo của Chatbot và ctv., 2016. 
Hàm lượng oxy trong hệ thống đối chứng đã 
giảm liên tục trong suốt 6 giờ sau khi cho ăn. 
Xu hướng giảm oxy trong hệ thống cũng được 
ghi nhận ở nghiệm thức bổ sung rong biển Ulva, 
tuy nhiên, hàm lượng oxy chỉ giảm trong vòng 
1 giờ đầu sau khi cho ăn và sau đó tăng trở lại. 
Điều này có thể được giải thích rằng lượng oxy 
trong hệ thống đã bù đắp thông qua quá trình 
quang hợp của rong biển trong khi hệ thống đối 
chứng không được cung cấp đủ. Trong nghiên 
cứu thử nghiệm ứng dụng rong biển Ulva trong 
hệ thống nuôi khép kín cá cam Nhật Bản bước 
đầu cho thấy hiệu quả trong việc giảm thiểu 
hàm lượng ammonia thải ra từ cá. Cụ thể, sau 
72 giờ thử nghiệm liên tục, hàm lượng ammonia 
trong hệ thống đối chứng tăng liên tục và vượt 
quá ngưỡng an toàn cho cá (4 mg/L) trong khi 
đó với sự bổ sung rong biển trong hệ thống, 
hàm lượng ammonia luôn duy trì ở mức dưới 
1 mg/L được xem là an toàn cho cá. Tuy nhiên, 
việc đo đạt kết quả hàm lượng nitrite và nitrate 
ở cả hai hệ thống cho thấy có sự gia tăng hai 
yếu tố này. Điều này đặt ra vấn đề là hoạt động 



42 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 12 - THÁNG 12/2018

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

hấp thụ của rong biển và khả năng chuyển hóa 
ammonia của vi khuẩn chưa được rõ ràng. Do 
đó, theo kết quả nghiên cứu này cho thấy, cần 
tiến hành một nghiên cứu cụ thể về khả năng 
hấp thụ của loại rong đối với các nguồn dinh 
dưỡng nitrogen khác nhau tồn tại trong hệ thống 
nuôi thủy sản. Ở thí nghiệm tiếp theo, nguồn 
nước đã được khử trùng và lọc để loại bỏ sự 
hoạt động của vi khuẩn lên kết quả đo đạt. Bên 
cạnh đó, từng môi trường nitrogen riêng biệt đã 
được làm giàu để đánh giá một cách khách quan 
khả năng hấp thụ của rong biển Ulva. Ngoài ra, 
thí nghiệm được thiết lập ở những mật độ rong 
biển khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả tối ưu 
trong việc ứng dụng rong biển trong hệ thống 
tuần hoàn. Kết quả thu được cho thấy, rong biển 
Ulva có thể hấp thụ tốt các nguồn nitrogen khác 
nhau từ ammonia, nitrite và nitrate. Tính toán 
hiệu quả hấp thụ cho thấy rong biển Ulva có thể 
hấp thụ từ 0,72 đến 0,83 mg NH3-N/g/giờ đối 
với ammonia, 0,33 đến 0,42 mg NO2-N/g/giờ 
và 3,90 đến 4,17 mg NO3-N/g/giờ ở những mật 
độ rong biển đạt 6-12 g/L cao hơn hẳn các mật 
độ thấp hơn và đối chứng. Một điều thú vị nữa 
được phát hiện trong nghiên cứu này cho thấy, 
trong môi trường giàu ammonia, rong biển Ulva 
hoạt động quang hợp tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn các 
môi trường khác và khi đạt mật độ tối ưu (6-12 
g/L) đem hiệu quả cao trong việc gia tăng hàm 
lượng oxy và nâng cao pH cho hệ thống nuôi. 

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy khả 

năng hấp thụ trực tiếp các nguồn thải nitrogen 
như ammonia, nitrite và nitrate một cách hiệu 
quả của rong biển Ulva prolifera giúp đảm bảo 
chất lượng nước an toàn trong hệ thống nuôi 
khép kín cá cam Nhật bản. Ngoài ra, các yếu tố 
như hàm lượng oxy và pH cũng được cải thiện 
ổn định. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn 
cho thấy tiềm năng ứng dụng rong biển Ulva 
như là nhân tố lọc sinh học trong các hệ thống 
nuôi thủy sản khép kín, đặc biệt là kết hợp trong 
hệ thống tuần hoàn. Mật độ rong biển tối ưu để 
sử dụng là từ 6-12 g/L. 
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STUDY ON APPLICATION OF SEAWEED Ulva prolifera AS A 
BIOLOGICAL FILTER FACTOR TO REDUCE THE NITROGEN WASTE 

IN CULTURING YELLOW TAIL FISH (Seriolla quinqueradiata)  
IN THE CLOSED SYSTEM 

Le Ngọc Hanh1*, Toshiro Masumoto2

ABSTRACT
The aquacultural industry has been developing rapidly in over the world, leading to the impact 
of wastewater in the environment. Considering this problem, many new aquaculture methods are 
being widely used to reuse water and reduce wastewater before discharge into the environment 
and thereby to solve the problem of nitrogen accumulation in the water environment. One of the 
evaluated solutions that can create a lot of potential in aquaculture is the polyculture with seaweed 
or algae species. Ulva prolifera (O.F. Muller, 1778) is reported to be able to grow aggressively 
in a eutrophic environment and is capable of effectively absorbing the nutrients accumulated in 
the water. In this study, Ulva prolifera were used as a biological filter material combined with the 
closed quaculture systems to reduce ammonia. To achieve this goal, two continuous experiments 
were carried out. In the first study, two closed aquaculture systems (CAS) in a pilot-scale were 
established for comparison. Each system includes a fish tank (800L), a sedimentation tank (900L) 
and an seaweed tank (200L). The total volume of each system is 1900L. The results showed that 
the addition of seaweed as a biofilter in RAS effectively reduced the amount of ammonia released 
from the fish. However, the optimum application of seaweed in CAS as well as the combined 
economic effect, have not been specifically investigated. In the second experiment, algal densities 
were altered to find the optimum density when applying this seaweed species in CAS. As a result, 
six seaweed densities were tested including 12g/L, 6g/L, 2g/L, 1g/L, 0.5g/L and control 0g/L. The 
primary results showed that the density of 6g/L gave high efficiency and the significant difference 
comparing with other densities. The results of this study indicate that Ulva prolifera can be applied 
in the aquaculture system as an effective biological filter material, and 6g/L is the optimal density 
to apply for the nutrient uptake. 

Keywords: intergrated system, recirculating aquaculture system, Ulva prolifera. 
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SỰ HIỆN HIỆN CỦA CÁC BỆNH ĐỐM TRẮNG, HOẠI TỬ GAN TỤY 
CẤP VÀ VI BÀO TỬ TRÙNG TRÊN TÔM GIỐNG VÀ TÔM NUÔI 

NƯỚC LỢ Ở ĐBSCL NĂM 2018
Nguyễn Hồng Lộc1, Lê Hồng Phước1*

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên 800 mẫu tôm giống thu tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng 
Tàu và ĐBSCL và 151 mẫu tôm nuôi nuớc lợ được thu tại các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, 
Trà Vinh. Mẫu tôm được thu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, và được kiểm tra một số mầm bệnh 
nguy hiểm như WSSV, Vibrio parahaemolyticus và EHP bằng phương pháp PCR. Trong mùa khô, 
tỷ lệ phần trăm các mẫu tôm giống dương tính với  WSSV, Vibrio parahaemolyticus và EHP lần lượt 
là 0,99%, 6,17% và 6,42%; đối với mẫu tôm nuôi thì tỷ lệ nhiễm WSSV, Vibrio parahaemolyticus và 
EHP lần lượt là 0%, 3,57% và 17,56%. Trong mùa mưa, các mẫu tôm giống có tỷ lệ nhiễm WSSV, 
Vibrio parahaemolyticus và EHP lần lượt là 1,27%, 1,77% và 7,09%; đối với mẫu tôm nuôi thì tỷ lệ 
nhiễm WSSV, Vibrio parahaemolyticus và EHP lần lượt là 3,97%, 4,21% and 21,05%.. So với năm 
2015, 2016 và 2017 thì tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus và WSSV trên tôm giống trong năm 2018 
là 3,63%, cao hơn năm 2017 (2,39%), năm 2016 (2,42%) và 2015 (0,2%). Tỷ lệ nhiễm WSSV trong 
năm 2018 là 1,13%, cao hơn năm 2017 (0,91%), thấp hơn năm 2016 (1,7%) và năm 2015(3,4%). 
Đối với EHP ghi nhận tỷ lệ nhiễm trong năm 2018 là 6,75% cao hơn năm 2017 (2,73%) nhưng vẫn 
thấp hơn so với năm 2016 (13,37%) và năm 2015 (12,21%).

Từ khóa: WSSV, AHPND, Vibrio parahaemolyticus, EHP, PCR

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh Thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
* Email: lehongphuoc@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi tôm nước lợ đã góp phần rất 

lớn trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Theo 
số liệu của Tổng cục thủy sản đầu năm 2018, 
năm 2017 sản lượng tôm ước đạt gần 690 ngàn 
tấn, tăng 4,8% so với năm 2016; diện tích nuôi 
tôm nước lợ cả nước là trên 722 ngàn ha, trong 
đó ĐBSCL là vùng tập trung nuôi tôm lớn nhất 
cả nước, chiếm 83%. Tuy nhiên năng suất nuôi 
chưa thật sự ổn định, ngoài sự biến đổi khí hậu, 
công nghệ áp dụng còn hạn chế thì sự bùng 
phát dịch bệnh xảy ra hằng năm đã làm giảm 
sản lượng và quy mô nuôi. Trong đó, bệnh 
đốm trắng do WSSV (White Spot Syndrome 
Virus) và bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Disease: AHPND) 
do Vibrio parahaemolyticus gây ra là phổ biến 
nhất. Bệnh đốm trắng được phát hiện và gây 
thiệt lại lớn trên tôm nuôi ở Trung Quốc năm 
1992 sau đó lây lan sang các nước Nam Mỹ và 
Châu Á. Từ năm 1995 đến nay hầu như năm 
nào bệnh đốm trắng cũng có xuất hiện trên tôm 

nuôi ở nước ta. Mặc dù đã có rất nhiều nghiên 
cứu tìm giải pháp phòng bệnh đốm trắng nhưng 
hiện nay vẫn chưa có một giải pháp cụ thể cho 
bệnh này ngoài các biện pháp tổng hợp như an 
toàn sinh học, tăng sức đề kháng cho tôm nuôi. 
Song song đó, kể từ năm 2010 đến nay bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính liên tục xuất hiện và gây 
thiệt hại lớn cho các mô hình nuôi thâm canh 
và bán thâm canh. Cả tôm sú và tôm thẻ chân 
trắng đều mắc phải bệnh này với tỷ lệ chết cao. 
Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia là 
những nước phải đối phó với bệnh nguy hiểm 
này. Tôm nuôi thường chết sớm trong khoảng 
từ 10-45 ngày sau khi thả nuôi (Flegel., 2012; 
Lightner, 2012; Prachumwat và ctv., 2012). Tỷ 
lệ tôm chết có thể lên đến 100% trong vài ngày 
hoặc kéo dài hơn. Ngoài những tác nhân gây 
bệnh trên tôm như vi rút, vi khuẩn, một trong 
những loài kí sinh trùng là vi bào tử trùng cũng 
đã được ghi nhận ở Thái Lan trong những năm 
gần đây. Chayaburakul và ctv., 2004 đã phát 
hiện bệnh chậm lớn ở tôm sú nuôi với tác nhân là 
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một chủng vi bào tử ký sinh ở gan tụy. Bệnh đã 
gây thiệt hại gần 300 triệu USD cho nghề nuôi 
tôm ở Thái Lan năm 2002. Năm 2009, trên tôm 
sú nuôi ở Thái Lan phát hiện một vi bào tử trùng 
mới có tên là Enterocytozoon hepatopenaei 
(EHP) nhưng chưa được người nuôi chú ý và 
đến năm 2011 bệnh trở nên trầm trọng hơn ở 
những trang trại nuôi trên 5 năm và gần biển 
(Panakorn, 2012). Ở Việt Nam, EHP cũng đã 
bắt đầu được ghi nhận xuất hiện trên cả tôm sú 
và tôm thẻ nuôi. Hiện tại người nuôi áp dụng 
nhiều giải pháp khác nhau như diệt khuẩn, sử 
dụng kháng sinh, chế phẩm vi sinh, chất kháng 
khuẩn nhưng hiệu quả mang lại chưa ổn định.

Trước thực trạng trên, việc duy trì kiểm 
tra và đánh giá tình trạng nhiễm các mầm bệnh 
quan trọng được nêu trên qua các năm là rất cần 
thiết và ý nghĩa cho việc thống kê, cảnh báo 
cũng như đề xuất các giải pháp phòng và quản 
lý các dịch bệnh này. Do đó, chúng tôi tiếp tục 

thực hiện nghiên cứu “Sự hiện diện của các tác 
nhân gây bệnh WSSV, Vibrio parahaemolyticus 
và vi bào tử trùng EHP trên tôm giống và tôm 
nuôi nước lợ ĐBSCL”

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
800 mẫu tôm sú và tôm thẻ chân trắng 

giống thu tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Vũng Tàu và ĐBSCL. Chi tiết mẫu thu ở các 
tỉnh được thể hiện trong Bảng 1.

151 mẫu tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi 
được thu tại các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Trà 
Vinh và Sóc Trăng. Chi tiết mẫu thu ở các tỉnh 
được thể hiện trong Bảng 2.

Các hóa chất chính: NaOH 0,25N, SDS 
0,125%, 10 mM Tris-HCl (pH = 8,3), 1,5 mM 
MgCl2, DNA polymerase 0,125 u (Promega, 
Mỹ), các mồi đã được thiết kế và công bố trên 
các tạp chí trên thế giới (Bảng 3).

Bảng 1. Số mẫu tôm giống thu ở các tỉnh

Tỉnh Tôm sú giống Tôm thẻ giống
Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa

Bình Thuận 8 33 39 17
Ninh Thuận 23 49 180 51
Vũng Tàu 16 55 39 48
ĐBSCL 30 100 70 42
Tổng 77 237 328 158

Ghi chú: Mùa mưa từ tháng 6-11; mùa khô từ tháng 1-5

Bảng 2. Số mẫu tôm nuôi nước lợ thu ở các tỉnh

Tỉnh Tôm sú nuôi Tôm thẻ nuôi
Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa

Bạc Liêu 2 12 6 23
Bến Tre 7 7 11 14
Sóc Trăng 5 10 10 14
Trà Vinh 5 4 10 11
Tổng 19 33 37 62

Ghi chú: Mùa mưa từ tháng 6-11; mùa khô từ tháng 1-5

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp semi-nested PCR phát 
hiện WSSV trên tôm (Kiatpathomchai và ctv., 
2001)

Sử dụng 4 mồi F/ R1/ R2/R3 (Bảng 3). 

Thành phần phản ứng bao gồm: 200 mM dNTP, 
1,5 mM MgCl2, 0,1 mM mồi F1, 0,2 mM mồi 
R1, 0,3 mM mồi R2, 0,5 mM mồi R3, 1,25 unit 
Taq polymerase trong tổng thể tích 50 µl. Với 
chu trình nhiệt: 930/ 5 phút; 5 chu kỳ: 93oC/ 20 
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2.2.2. Phương pháp PCR xác định V. 
parahaemolyticus gây AHPND (Han và ctv., 
2015)

Sử dụng cặp mồi VpPirB-392/ VpPirB-
392R (Bảng 3). Thành phần phản ứng bao 
gồm: 0,2 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2, 25 
pmol mỗi mồi và 0,625 unit Taq polymerase 
trong tổng thể tích 50 µl. Chu trình nhiệt: 35 
chu kỳ: 93oC/ 3 phút; 94°C/ 30 giây, 60°C/ 
30 giây, 72°C/ 30 giây; kết thúc: 72°C/ 7 
phút. Sản phẩm PCR sau đó được điện di 
trên gel agarose 2%, kích thước dự kiến là 
284 bp.

2.2.3. Phương pháp PCR phát hiện EHP 
trên tôm (Tang và ctv., 2015)

Sử dụng cặp mồi EHP 510 F/ EHP 510R 
(Bảng 3) trên mẫu tôm đã được xác đinh nhiễm 
EHP. Thành phần phản ứng bao gồm: 200 mM 
dNTP, 1,5 mM MgCl2, 0,1 mM mồi và 0,625 
unit Taq polymerase trong tổng thể tích 50 
µl. Chu trình nhiệt: 94°C/3 phút; 40 chu kỳ: 
94°C/30 giây, 60°C/30 giây, 72°C/30 giây; kết 
thúc 72oC/ 5 phút. Sản phẩm PCR sau đó được 
điện di trên gel agarose 2%, kích thước dự kiến 
là 510 bp.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được lưu trữ trên Microsoft Excel 

nhằm xử lý và đánh giá tỷ lệ nhiễm các mầm 
bệnh theo dõi..

III. KẾT QUẢ
3.1. Phát hiện các mầm bệnh WSSV, V. 

parahaemolyticus gây AHPND và EHP trên 
tôm giống cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL

3.1.1. Kết quả kiểm tra virus gây bệnh đốm 
trắng WSSV trên tôm giống

Trong mùa khô 2018, có 77 mẫu tôm sú giống 
và 328 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra. Ghi nhận 
có 2 mẫu tôm sú và 2 mẫu tôm thẻ nhiễm WSSV 
(tỷ lệ 2,60% và 0,61%) đều có nguồn gốc ở Ninh 
Thuận và Vũng Tàu. Trong mùa mưa 2018, trong 
tổng số 237 mẫu tôm sú giống và 158  mẫu tôm 
thẻ giống được kiểm tra, có 4 mẫu tôm sú giống 
nhiễm WSSV (1,69%), trong đó có 1 mẫu ở Ninh 
Thuận, 2 mẫu ở Vũng Tàu và 1 mẫu ở ĐBSCL; 
có 1 mẫu tôm thẻ giống nhiễm WSSV (0,63%), 
mẫu này có nguồn gốc từ ĐBSCL. Kết quả chi tiết 
được thể hiện trong Bảng 4.

3.1.2. Kết quả kiểm vi khuẩn V. parahae-
molyticus gây AHPND (VP) trên tôm giống

Bảng 3. Trình tự mồi sử dụng trong nghiên cứu.
Tác 
nhân Tên mồi Trình tự (5’-3’) Kích thước 

sản phẩm Tác giả

WSSV

F1 AGAGCCCGAATAGTGTTTCCTCAGC
1100 bp

Kiatpathomchai 
và ctv., 2001

R1 CAGGCAATATAGCCCGTTTGGG
R2 ATTGCCAATGTGACTAAGCGG 526 bp
R3 AACACAGCTAACCTTTATGAG 250 bp

VP

VpPirB-
392F TGATGAAGTGATGGGTGCTC3

392 bp Han và ctv., 2015VpPirB-
392R TGTAAGCGCCGTTTAACTCA

EHP

EHP 
510F GCCTGAGAGATGGCTCCCACGT

510 bp Tang và ctv., 
2015EHP 

510R GCGTACTATCCCCAGAGCCCGA

giây, 70oC/ 20 giây, 72oC/ 20 giây; 20 chu kỳ: 
93oC/ 20 giây, 55oC/ 20 giây, 72oC/ 20 giây, 25 
chu kỳ: 93oC/ 20 giây, 70oC/ 20 giây, 72oC/ 20 

giây. Sản phẩm PCR sau đó được điện di trên 
gel agarose 2%, sản phẩm dự kiến có kích thước 
250bp.
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Trong mùa khô 2018, có 77 mẫu tôm sú 
giống và 328 mẫu tôm thẻ giống được kiểm 
tra. Ghi nhận có 2 mẫu tôm sú giống (2,60%) 
và 20 mẫu tôm thẻ giống mẫu (6,10%) nhiễm 
vi khuẩn V. Parahaemolyticus gây AHPND, 
trong đó có 1 mẫu tôm sú, 5 mẫu tôm thẻ ở 
Bình Thuận, 1 mẫu tôm sú và 2 mẫu tôm thẻ 
ở Ninh Thuận, 1 mẫu tôm thẻ ở ĐBSCL và 
12 mẫu tôm thẻ ở Vũng Tàu. Trong mùa mưa 
2018, trong tổng số 237 mẫu tôm sú giống và 
158 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra, có 5 
mẫu (2,11%) tôm sú giống nhiễm vi khuẩn V. 
Parahaemolyticus gây AHPND (2 mẫu ở Bình 
Thuận, 1 mẫu ở Ninh Thuận và 2 mẫu ở Vũng 
Tàu); có 2 mẫu tôm thẻ giống (1,27%) nhiễm 
vi khuẩn V. Parahaemolyticus gây AHPND có 
nguồn gốc ở Bình Thuận. Kết quả chi tiết được 
thể hiện trong Bảng 4.

3.1.3. Kết quả kiểm tra vi bào tử trùng 
EHP trên tôm giống

Trong mùa khô 2018, có 77 mẫu tôm sú giống 
và 328 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra. Ghi nhận 
có 14 mẫu tôm sú giống (18,18%) và 12 mẫu tôm 
thẻ giống nhiễm EHP; trong đó Bình Thuận có 8 
mẫu tôm sú và 1 mẫu tôm thẻ, Ninh Thuận có 4 
mẫu tôm sú và 1 mẫu tôm thẻ, Vũng Tàu có 1 mẫu 
tôm sú và 2 mẫu tôm thẻ, ĐBSCL có 1 mẫu tôm 
sú và 8 mẫu tôm thẻ. Trong mùa mưa 2018, trong 
tổng số 237 mẫu tôm sú giống và 158 mẫu tôm thẻ 
giống được kiểm tra, có 21 mẫu tôm sú (8,86%) và 
7 mẫu tôm thẻ (4,43%) nhiễm EHP; trong đó Bình 
Thuận có 1 mẫu tôm sú và 2 mẫu tôm thẻ, Ninh 
Thuận có 6 mẫu tôm sú và 1 mẫu tôm thẻ, Vũng 
Tàu có 11 mẫu tôm sú và 1 mẫu tôm thẻ, ĐBSCL 
có 3 mẫu tôm sú và 3 mẫu tôm thẻ.  Kết quả chi 
tiết được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả kiểm tra WSSV, V. Parahaemolyticus và EHP trên tôm giống

Loại 
tôm Tỉnh

% WSSV (+) % VP (+) % EHP(+)

Khô Mưa Khô Mưa Khô Mưa

PL sú

Bình Thuận 0,00 0,00 12,50 6,06 100,00 3,03

Ninh Thuận 4,35 2,04 4,35 2,04 17,39 12,24

Vũng Tàu 6,25 3,64 0,00 3,64 6,25 20,00

ĐBSCL 0,00 1,00 0,00 0,00 3,33 3,00

Tổng 2,60 1,69 2,60 2,11 18,18 8,86

PL thẻ Bình Thuận 0,00 0,00 12,82 11,76 2,56 11,76

Ninh Thuận 0,56 0,00 1,11 0,00 0,56 1,96

Vũng Tàu 2,56 0,00 30,77 0,00 5,13 2,08

ĐBSCL 0,00 2,38 1,43 0,00 11,43 7,14

Tổng 0,61 0,63 6,10 1,27 3,66 4,43

TỔNG CỘNG 0,99 0,99 1,27 6,17 1,77 6,42

3.1.4. So sánh tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh 
WSSV, V. parahaemolyticus, EHP trên tôm 
giống thu măm 2015, 2016, 2017 và 2018

Tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus trong năm 
2018 (3,63%) cao hơn năm 2017 (2,39%), năm 
2016 (2,42%)  và 2015 (0,12%). Tuy nhiên tỷ 
lệ nhiễm WSSV trong năm 2018 (1,13%) cao 

hơn năm 2017 (0.91%) nhưng lại thấp hơn năm 
2015 năm 2016 (1,70%) và (3,21%) (Báo cáo 
tổng kết NVTX 2015, 2016, 2017). Đối với 
EHP, tỷ lệ nhiễm năm 2018 là 6,75% cao hơn 
năm 2017 (2,73%) nhưng vẫn thấp hơn năm 
2015 2016 (13,37%) và (12,21%) (Báo cáo tổng 
kết NVTX 2015, 2016, 2017) (Hình 1)
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3.2. Xác định sự hiện diện của các mầm 
bệnh nguy hiểm WSSV, V. parahaemolyticus 
gây AHPND và EHP trên tôm nuôi thương 
phẩm

Trong mùa khô 2018, có 19 mẫu tôm 
sú và 37 mẫu tôm thẻ nuôi được kiểm tra 
đồng thời 3 mầm bệnh nguy hiểm WSSV, V. 
parahaemolyticus gây AHPND và EHP. Có 2 
mẫu nhiễm WSSV (3,57%), có 2 mẫu nhiễm V. 
parahaemolyticus gây AHPND (3,57%) ở Bạc 
Liêu. Có 10 mẫu nhiễm EHP (17,56%); trong 
đó Bến Tre có 3 mẫu tôm sú, Bạc Liêu có 3 mẫu 
tôm thẻ, Sóc Trăng có 1 mẫu tôm sú và 3 mẫu 
tôm thẻ (Bảng 5)

Trong mùa mưa 2018, có 33 mẫu tôm 
sú và 62 mẫu tôm thẻ nuôi được kiểm tra 
đồng thời 3 mầm bệnh nguy hiểm WSSV, V. 
parahaemolyticus gây AHPND và EHP. Có 6 
mẫu (3,97%) nhiễm WSSV, trong đó, có 1 mẫu 
tôm sú và 1 mẫu tôm thẻ ở Bạc Liêu, 1 mẫu tôm 
sú ở Trà Vinh, 1 mẫu tôm sú và 2 mẫu tôm thẻ ở 
Sóc Trăng. Có 4 mẫu nhiễm V. parahaemolyticus 
gây AHPND (4,21%), trong đó có 2 mẫu tôm sú 
và 1 mẫu tôm thẻ ở Bạc Liêu và 1 mẫu tôm thẻ 
ở Sóc Trăng. Có 20 mẫu (21,05%) nhiễm EHP, 
trong đó Bạc Liêu có 2 mẫu tôm sú và 4 mẫu 
tôm thẻ, Bến Tre có 1 mẫu tôm sú và 3 mẫu tôm 
thẻ, Sóc Trăng và Trà Vinh mỗi tỉnh có 1 mẫu 
tôm sú và 4 mẫu tôm thẻ (Bảng 5).

Hình 1. Tỷ lệ nhiễm WSSV, V. parahaemolyticus gây AHPND và EHP trên tôm giống

Bảng 5. Kết quả kiểm tra WSSV, V. Parahaemolyticus và EHP trên tôm nuôi
Loại 
tôm Tỉnh % WSSV (+) % VP (+) % EHP(+)

Khô Mưa Khô Mưa Khô Mưa

Sú nuôi

Bạc Liêu 0,00 8,33 0,00 16,67 0,00 16,67
Bến Tre 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 14,29

Sóc Trăng 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 10,00
Trà Vinh 5,02 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Tổng 5,02 9,09 0,00 10,53 21,05 15,15

Thẻ 
nuôi

Bạc Liêu 0,00 4,35 33,33 4,35 50,00 17,39
Bến Tre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43

Sóc Trăng 0,00 14,29 0,00 7,14 30,00 28,57
Trà Vinh 2,70 0,00 0,00 0,00 10,00 36,36

Tổng 0,00 4,55 5,41 3,23 16,22 24,19
Tổng cộng 3,57 3,57 3,97 3,57 4,21 17,86

IV. THẢO LUẬN
Ở Việt Nam, WSSV là một trong những 

nguyên nhân chính gây bệnh trên tôm nuôi và 
ảnh hưởng trầm trọng đến sản lượng. Ngay từ 
những năm 1993-1995 WSSV gây chết hàng 

loạt tôm nuôi ở Phú Yên, Khánh Hòa (1994), 
Bà Rịa-Vũng Tàu (1993) và các tỉnh ĐBSCL 
(1993-1994) (Đỗ Thị Hòa, 2002; Nguyễn Văn 
Hảo và ctv., 2004). Năm 1997-1998 bệnh xảy ra 
khắp các vùng nuôi tôm từ Hải Phòng đến các 
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tỉnh Miền Trung (Bùi Quang tề, 1998). Sau đó, 
bệnh xuất hiện hàng năm ở mức độ khác nhau 
ở hầu hết các tỉnh nuôi tôm ở Việt Nam. Kể từ 
năm 2006 đến nay năm nào bệnh đốm trắng 
cũng được tìm thấy trên tôm nuôi tuy nhiên tỷ 
lệ bệnh biến động theo từng năm và phụ thuộc 
rất nhiều vào thời tiết. Bệnh đốm trắng thường 
xuất hiện nhiều vào các tháng mùa mưa và nhiệt 
độ thấp. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm 
cao, biến động về các chỉ tiêu chất lượng nước 
là một trong những nguyên nhân gây sốc tôm 
nuôi và tạo điều kiện cho bệnh đốm trắng bùng 
phát. Ghi nhận kết quả kiểm tra trên tôm giống 
trong năm 2018 cho thấy tỉ lệ nhiễm vi rút này là 
khá thấp 0,99% trong mùa khô và 1,27 % trong 
mùa mưa. Trong khi đó tỷ lệ nhiễm trên tôm 
nuôi là 3,97% trong mùa mưa và 3.57%  trong 
mùa khô, tỷ lệ nhiễm WSSV trên tôm sú cao 
hơn trên tôm thẻ chân trắng.

Kết quả kiểm tra tỷ lệ nhiễm V. 
Parahaemolyticus gây AHPND trên tôm 
giống giao động khá lớn giữa mùa khô và 
mùa mưa (tỷ lệ là 6,17% và 1,77%). Tuy tỷ 
lệ nhiễm không cao nhưng khi thả xuống ao 
nuôi ghi nhận tỷ lệ chết do AHPND khá cao. 
Cụ thể là theo số liệu thống kê của Cục Thú 
Y (2017) kể từ năm 2012 bệnh hoại tử gan 
tụy xuất hiện hàng năm trên tôm nuôi. Tính 
đến cuối năm 2017, tổng diện tích bị bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính là 6745 ha. Trong 
đó, 2.700 ha diện tích nuôi tôm thẻ bị bệnh 
(chiếm 39,9%) so với tổng cộng 4.075 ha diện 
tích nuôi tôm sú bị bệnh (chiếm 60,1%). So 
với năm 2016, tổng diện tích nuôi tôm bị bệnh 
AHPND tăng 11%. Với tỷ lệ nhiễm trên tôm 
giống không cao nhưng trên tôm nuôi thương 
phẩm từ 13-35%. Điều này cho thấy cần có sự 
lưu ý trong bước cải tạo ao tránh sự lưu cữu 
của mầm bệnh từ vụ nuôi trước. Đồng thời 
chọn giống tốt và an toàn sinh học trong qúa 
trình nuôi cũng rất cần thiết để hạn chế dịch 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính.

Tỷ lệ nhiễm EHP trên tôm sú giống dao 
động khá cao giữa mùa khô (18,18%) và mùa 
mưa (8,86%). Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm EHP 

trên tôm thẻ lại biến động không cao, mùa 
khô tỷ lệ là 3,66% và mùa mưa là 4,43%. 
Đồng thời, khi so sánh tỷ lệ nhiễm của cả hai 
loại tôm sú và tôm thẻ giống giữa mùa khô và 
mùa mưa cũng không thấy sự khác biệt lớn; tỷ 
lệ nhiêm EHP vào mùa khô là 6,42% và mùa 
mưa là 7,09%. Tuy vậy, tỷ lệ nhiễm EHP trên 
tôm nuôi được ghi nhận khá cao 17,86% trong 
mùa khô và 21,05% trong mùa mưa. Bệnh do 
vi bào tử trùng EHP được tìm thấy đầu tiên 
ở Thái Lan vào năm 2009 (Tourtip và ctv., 
2009). Theo Tourtip và ctv., (2009), bệnh do 
vi bào tử trùng ngày càng tăng cao ở các nước 
Đông Nam Á. Hiện nay, EHP ghi nhận là đã 
xuất hiện ở Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, 
Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và một số nước ở 
vùng Nam Á. Theo Aranguren và ctv., 2017, 
EHP được xác định là yếu tố làm tăng sự mẫn 
cảm của tôm thẻ chân trắng đối với bệnh gan 
tụy cấp AHPND và triệu trứng SHPN (Septic 
Hepatopancreatic Necrosis) bao gồm hội 
chứng phân trắng và dị hình gây ra bởi các 
loài vi khuẩn Vibrio. Do đó, việc kiểm soát và 
phòng tránh loài vi bào tử trùng này trong quá 
trình nuôi là rất quan trọng.

V. KẾT LUẬN & ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
- Đối với mẫu tôm giống:

• Tỷ lệ nhiễm Vibrio parahaemolyticus 
trong mùa khô là 6,17% và trong mùa 
mưa là 1,77%.

• Tỷ lệ nhiễm WSSV trong mùa khô là 
0,99% và trong mùa mưa là 1,27%. 

• Tỷ lệ nhiễm vi bào tử trùng EHP trong 
mùa khô là 6,42% và trong mùa mưa là 
7,09%. 

- Đối với mẫu tôm nuôi thương phẩm:
• Tỷ lệ nhiễm mầm bệnh WSSV trong mùa 

mưa là 3,97% và mùa khô là 3,57%
• Tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus gây 

AHPND trong mùa khô là 3,57% và mùa 
mưa là 4,21%.

• Tỷ lệ nhiễm EHP trong mùa khô là 
17,86% và mùa mưa là 21,05%.
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- So với năm 2015, 2016 và 2017 thì tỷ lệ 
nhiễm V. parahaemolyticus và WSSV trên tôm 
giống trong năm 2018. Đối với EHP ghi nhận tỷ 
lệ nhiễm trong năm 2018 là 6,75% cao hơn năm 
2017 (2,73%) nhưng vẫn thấp hơn so với năm 
2015 (12,21%) và 2016 (13,37%).

5.2. Đề nghị
Tiếp tục khảo sát tình trạng nhiễm WSSV, 

EHP và V. parahaemolyticus trên tôm giống và 
tôm thương phẩm ở các tỉnh thuộc ĐBSCL để 
có thông tin cảnh báo kịp thời đồng thời cũng 
làm cơ sở dữ liệu cho so sánh tỷ lệ nhiễm bệnh 
hàng năm.
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THE PRESENCE OF WHITE SPOT DISEASES, ACUTE 
HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASES AND 

MICROSPORIDIAN IN POSTLARVAE AND GROW-OUT MARINE 
SHRIMP IN THE MEKONG RIVER IN 2018

Nguyen Hong Loc1, Le Hong Phuoc1*

ABSTRACT
This study was conducted with 800 shrimp postlarvae samples collected at Ninh Thuan, Bình 
Thuan, Vung Tau provinces and the Mekong River Delta areas, and 151 farmed shrimp samples 
collected at Bac Lieu, Soc Trang, Ben Tre and Tra Vinh provinces. The samples were collected from 
Janary to October of 2018 and tested for some dangerous pathogenic agents including WSSV, Vibrio 
parahaemolyticus and EHP via PCR method. In dry season, the percentage of postlarvae samples 
positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP were 0.99%, 6.17% and 6.42%, respectively; 
the percentage of farmed shrimp samples positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP 
were 0%, 3.57% and 17.56%, respectively. In rainy season, the percentage of postlarvae samples 
positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP were 1.27%, 1.77% and 7.09%, respectively; 
the percentage of farmed shrimp samples positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP 
were 3.97%, 4.21% and 21.05%, respectively. In comparison with the percentage of postlarve 
samples positive with those three pathogenic agents in 2015, 2016 and 2017, the percentage of 
postlarve samples positive with V. parahaemolyticus in 2018 was 3.63% that is higher than that of 
2017 (2.39%), 2016 (2.42%) and 2015 (0.2%). The postlarvae samples positive with WSSV in 2018 
was 1.13% that is also higer than that of 2017 (0.91%)., and lower than that of 2016 (1.7%) and 
2015 (3.4%). EHP infection in postlarvae was 6.57% in 2018 and higher than that of 2017 (2.73%), 
but is lower than that of 2016 (13.37%) and 2015 (12.21%).
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HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG  
CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE
Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc1*, Nguyễn Trung Hiếu2, Đoàn Văn Bảy2,  

Phan Thanh Lâm2, Nguyễn Minh Hà3, Phan Phương Trình3

TÓM TẮT
Việc giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước biến đổi thường xuyên trong ngày như nhiệt độ, pH, DO 
trong ao nuôi tôm thâm canh là rất cần thiết do chúng ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh trưởng của 
tôm. Hiện nay, người nuôi tôm chủ yếu sử dụng các testkit hoặc các dụng cụ đo hiện trường để giám 
sát theo dõi môi trường nước ao nuôi một vài lần trong ngày hay trong tuần, vì vậy không đảm bảo 
an toàn cho ao nuôi; bên cạnh đó, những diễn biến thời tiết gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang 
diễn ra khó lường, người nuôi tôm cần cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu để chủ động các giải pháp 
ứng phó phù hợp. Do đó, việc ứng dụng các công nghệ mới có khả năng giám sát tự động và liên tục 
các chỉ tiêu chất lượng nước quan trọng, có tốc độ biến đổi nhanh và thường xuyên trở thành một 
nhu cầu thiết yếu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng hệ thống quan 
trắc tự động chất lượng nước phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. Bố trí 6 ao nuôi tôm thẻ 
chân trắng cho thử nghiệm, trong đó 3 ao nuôi thí nghiệm ứng dụng hệ thống quan trắc (e-AQUA) 
với 2 điểm đo/ao và 3 ao đối chứng. Kết quả thử nghiệm cho thấy ao nuôi tôm ứng dụng hệ thống 
e-AQUA tăng sản lượng 7,76%, giảm chi phí hóa chất 13,12% và giảm giá thành 6,50% so với ao 
đối chứng. Tuy nhiên, hệ thống e-AQUA cũng còn những hạn chế và cần cải tiến: i) Cải thiện độ ổn 
định của các chỉ tiêu đo hiện nay, giảm thiểu sai số; ii) Tích hợp thêm đầu dò đo NH3-N và NO2-N 
với giá thành thấp, giảm giá thành máy quan trắc môi trường; và iii) Tích hợp điều khiển tự động 
thiết bị dựa trên yếu tố quan trắc môi trường như điều khiển tự động máy quạt nước hoặc hệ thống 
sục khí và máy cho ăn tự động.

Từ khóa: Hệ thống e-AQUA, nuôi tôm, chất lượng nước, hiệu quả sản xuất.

1 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ, Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và công nghệ
2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3 Trung Tâm Phát triển công nghiệp và thiết bị công nghiệp Sài Gòn
* Email: qngocnt@yahoo.com

I. GIỚI THIỆU
Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL), nằm cuối nguồn 
sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông với chiều 
dài đường biển khoảng 65km, nhiều cửa biển, 
hệ thống sông ngòi phát triển và mạng lưới kênh 
rạch chằng chịt (khoảng 6.000km) đan vào nhau 
mang một lượng rất lớn phù sa bồi đắp hàng 
năm và vươn dài ra biển. Do vị trí địa lý nằm ở 
giữa môi trường sông và biển, chịu ảnh hưởng 
của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, 
cùng với đặc trưng địa lý và điều kiện tự nhiên 
đã tạo cho Bến Tre một hệ sinh thái phong phú, 
có tính đa dạng sinh học cao, tạo điều kiện thuận 
lợi cho phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản 
ven biển. Bến Tre cũng là tỉnh có tiềm năng rất 

lớn để phát triển nuôi tôm nước lợ nói chung 
và tôm thẻ chân trắng (TCT) nói riêng. Trong 
những năm gần đây diện tích nuôi tôm TCT 
phát triển khá nhanh từ 1.250 ha năm 2011 tăng 
đến 10.550 ha vào năm 2017 (Sở Nông nghiệp 
& PTNT Bến Tre, 2017). 

Đi cùng với việc mở rộng diện tích nuôi, 
vấn đề quy hoạch vùng nuôi, quy trình kỹ thuật 
nuôi cho phù hợp với từng công nghệ, chất lượng 
con giống thả nuôi... chưa thật sự đồng bộ và có 
kiểm soát đã gây thiệt hại lớn cho người dân 
nuôi tôm thương phẩm do dịch bệnh, tôm chậm 
lớn v.v... Trong những năm gần đây, dịch bệnh 
xuất hiện rộng trên quy mô vùng. Kết quả giám 
sát chủ động bệnh trên tôm tại một số ao nuôi 
cho thấy tôm nuôi không bị nhiễm các tác nhân 
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gây bệnh WSSV, EHP và IHHNV. Tuy nhiên, 
môi trường ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ 
bắt đầu vào thời điểm nửa cuối tháng nuôi thứ 
2, cụ thể hàm lượng NO2-N, H2S, COD, TSS và 
Vibrio tổng số cao hơn giới hạn cảnh báo (Tổng 
cục Thuỷ sản, 2015). Trong quá trình quan trắc, 
ở một số điểm quan trắc có phát hiện thấy tác 
nhân gây hội chứng hoại tử gan tụy cấp trong 
môi trường nước và tôm nuôi. Bên cạnh đó, 
những diễn biến thời tiết gần đây cho thấy biến 
đổi khí hậu đang diễn ra khó lường, nằm ngoài 
và diễn ra sớm hơn dự báo. Sự xuất hiện ngày 
càng nhiều các đập thủy điện phía thượng lưu 
sông Mê Kông, dẫn đến khả năng điều tiết nước 
ngọt gặp nhiều khó khăn. Thời tiết diễn biến 
phức tạp, thất thường, cực đoan cũng sẽ là một 
trong những nguyên nhân dễ gây ra dịch bệnh 
cho tôm, người nuôi cần cập nhật diễn biến thời 
tiết khí hậu, chủ động các giải pháp ứng phó phù 
hợp (Tổng cục Thuỷ sản, 2018). 

Để giảm dịch bệnh, gia tăng tỷ lệ thành 
công trong nuôi tôm, việc đảm bảo chất lượng 
nước là chìa khóa để thành công. Việc giám sát 
chất lượng nước một cách liên tục trong ngày và 
suốt quá trình nuôi các yếu tố nhiệt độ, pH, hàm 
lượng oxy hòa tan (DO) và độ mặn sẽ là cần 
thiết do chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh 
trưởng của tôm nuôi. Nếu chỉ dùng cách thông 
thường là bằng các testkit, thực hiện một vài lần 
trong ngày hay trong tuần không còn đảm bảo 
được sự an toàn cho ao nuôi tôm. Công nghệ 
xử lý môi trường vùng nuôi, ao nuôi đã được 
tập trung nghiên cứu ở một số quốc gia phát 
triển như hệ thống tuần hoàn nước, hệ thống 
nước chảy tràn, lọc sinh học, biofloc, copefloc 
ở Mỹ, Úc, Israel… và một số giải pháp quản 
lý, giám sát môi trường vùng nuôi, ao nuôi đã 
được áp dụng như hệ thống quan trắc, cảnh 
báo môi trường tự động ở Mỹ, Úc, Phần Lan 
(Chandanapalli và ctv., 2014; Luo và ctv., 
2015; Phạm Ngọc Tuấn, 2017). Theo Phạm 
Ngọc Tuấn (2017) thì những chỉ tiêu biến đổi 
nhanh (thay đổi liên tục trong ngày) như hàm 
lượng oxy hòa tan, nhiệt độ, pH nhất thiết phải 
được theo dõi, giám sát suốt ngày đêm nghĩa là 
giám sát tự động và trực tiếp (online). Do đó, 

việc ứng dụng các công nghệ mới, có khả năng 
giám sát liên tục các chỉ tiêu chất lượng nước 
quan trọng, có sự biến đổi nhanh trở thành một 
nhu cầu thiết yếu. Những công nghệ như vậy 
đã được các nước ứng dụng rộng rãi trong nuôi 
thủy sản khi nuôi với mật độ cao và đây cũng 
là xu hướng tất yếu của ngành nuôi tôm Việt 
Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá hiệu quả ứng dụng hệ thống quan trắc 
tự động chất lượng nước phục vụ nuôi tôm thẻ 
chân trắng thâm canh tại Bến Tre.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế, thiết lập hệ thống thực hiện 
mô hình trình diễn

● Chuẩn bị 01 hệ thống giám sát cảnh báo 
tự động 

Hệ thống quan trắc tự động chất lượng 
nước e-AQUA được phát triển và hoàn thiện 
bởi Trung Tâm Phát triển Công nghiệp và Thiết 
bị công nghiệp Sài Gòn được sử dụng để quan 
trắc và cảnh báo tự động chất lượng nước phục 
vụ nuôi thâm canh với các chỉ tiêu: DO, nhiệt 
độ, pH, độ mặn và có cổng tích hợp thêm các 
đầu dò đo các chỉ tiêu  NH3-N, NO2-N. Chức 
năng chính của hệ thống e-AQUA ứng dụng cho 
nuôi tôm được mô tả trong Hình 1.

● Chuẩn bị thực hiện mô hình nuôi tôm 
trình diễn

Hợp tác với trang trại nuôi tôm tại Bến Tre 
của Công ty Đầu tư Thủy sản Huy Thuận để bố 
trí 6 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó 3 ao 
nuôi thực nghiệm ứng dụng hệ thống quan trắc 
(e-AQUA) với 2 điểm/ao và 3 ao đối chứng. 
Cụ thể:

+ 03 ao thí nghiệm (gồm các ao mã số: 
A8, A9 và A10) ứng dụng cùng một hệ thống 
e-AQUA với 2 điểm/ao (một điểm đo giữa và 
một điểm đo gần bờ - Hình 2), các ao nuôi này 
được thả giống vào ngày 16-17/4/2018, diện 
tích mỗi ao 2.050m2 với mật độ thả là 105 PL/
m2, và được thu hoạch sau 83,33±3,79 ngày 
nuôi (Bảng 1).



55TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 12 - THÁNG 12/2018

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

+ 03 ao đối chứng (gồm các ao mã số:  A3, 
A4 và A7) không ứng dụng hệ thống e-AQUA 
(quan trắc môi trường ao nuôi như quy trình 
hiện tại của trang trại), các ao nuôi này được 

thả giống vào ngày 16-25/4/2018, diện tích 
mỗi ao 2.050m2 với mật độ thả là 105 PL/m2, 
và được thu hoạch sau 74,67±10,20 ngày nuôi 
(Bảng 1).

Hình 1. Chức năng chính của hệ thống e-AQUA ứng dụng cho nuôi tôm

Hình 2. Cấu hình hệ thống e-AQUA, mô hình lắp đặt cho ao >2.000m2
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Ao nuôi thí nghiệm với diện tích >2.000m2 
thì thực hiện 2 điểm đo tại ao nuôi (giữa và gần 
bờ), xác định vị trí thích hợp và lắp đặt hệ thống 
giám sát tại hiện trường ao nuôi (Hình 2). Một 
máy quan trắc e-AQUA được lắp đặt tại trung 
tâm giữa 3 ao thí nghiệm, tiến hành lắp đặt mái 
che hệ thống quan trắc môi trường tự động, lắp 
đặt đường dây điện dẫn đến hệ thống đo. Chuẩn 
bị các phụ kiện lắp đặt đường dẫn nước từ các 
điểm cần đo về máy đo, thực hiện lắp các đường 
ống dẫn nước từ các điểm cần đo về máy đo, 
hiệu chuẩn các tính năng cho hệ thống quan trắc 
môi trường tự động tại địa điểm thực hiện mô 
hình, chuẩn hóa để kết quả các chỉ tiêu tại các 
điểm đo đạt độ chính xác đạt yêu cầu. Với các 
ao đối chứng thì quan trắc môi trường như thực 
trạng canh tác hiện nay của trang trại, sử dụng 
testkit, thiết bị cầm tay để đo các chỉ tiêu pH, 
nhiệt độ, DO và độ mặn (vị trí đo cũng tương tự 
như điểm đo của e-AQUA).

Thực hiện cài đặt chương trình các điểm đo 
cho hệ thống e-AQUA tại ao nuôi, các kết quả 
đo theo chương trình cài đặt tại ao nuôi, hiệu 
chuẩn vận hành phần mềm điều khiển hệ thống 
đo, kiểm tra kết quả đo trên hệ thống đo, kiểm 
tra kết quả đo trên các thiết bị di động (điện thoại 
thông minh, máy tính bảng) người dùng tại ao 
nuôi, hiệu chuẩn các kết quả đo theo chương 
trình cài đặt tại ao nuôi.

● Chuẩn bị vật tư tiến hành vụ nuôi
Thực hiện quy trình cải tạo, xử lý đáy ao, 

chuẩn bị nước ao trước khi thả giống, chuẩn 
bị vật tư tiến hành vụ nuôi. Thuê phân tích các 
chỉ tiêu chất lượng nước với tần suất thu mẫu 
2 tuần/lần, gồm các chỉ tiêu: N-NH3; N-NO2; 
N-NO3 (phương pháp phân tích: 4500-NH3 
F-APHA); P-PO4 (phương pháp phân tích: 4500-
P E-APHA); Độ kiềm (phương pháp phân tích: 
TCVN 6636-1-2000); Tổng Nitơ (phương pháp 
phân tích: TCVN 5987:1995); Tổng Phospho 
(phương pháp phân tích: TCVN 6202:2008) - là 
các chỉ tiêu môi trường hỗ trợ cho việc quản 
lý ao nuôi trong suốt vụ nuôi (các yếu tố này 
không đo bằng hệ thống e-AQUA); vật liệu và 
tôm giống trước khi thả.    

● Bố trí nuôi một vụ tôm thẻ chân trắng 
thâm canh

Thực hiện quy trình xử lý kiểm soát chất 
lượng nước ao nuôi, kiểm soát bệnh cho tôm 
giống và tôm nuôi, thuê phân tích các chỉ tiêu 
chất lượng nước, giám sát các chỉ tiêu nước ao 
nuôi (DO, nhiệt độ, pH, độ mặn) bằng phương 
pháp truyền thống (testkit pH: testkit SERA; DO: 
testkit SERA; Độ mặn: Khúc xạ kế ATAGO; và 
Nhiệt độ: Nhiệt kế rượu 0-50oC) song song với 
hệ thống quan trắc e-AQUA. Theo dõi kỹ thuật 
toàn bộ ao nuôi và xử lý với các cảnh báo chỉ 
tiêu vượt ngưỡng của hệ thống nhằm đảm bảo 
sức khỏe tôm nuôi.

● Các chỉ tiêu quan trắc tự động và thu mẫu 
phân tích

Dùng hệ thống đo tự động quan trắc các chỉ 
tiêu pH, nhiệt độ, DO và độ mặn với tần suất 30 
phút/lần đo. Chuẩn hóa hệ thống nhằm đảm bảo 
hoạt động hệ thống và đảm bảo các thông số đo 
tại thực tế ao nuôi đạt độ chính xác, đảm bảo tín 
hiệu cảnh báo tự động phục vụ hiệu quả ao nuôi 
thực tế. Số liệu đo được lưu tự động trên máy 
chủ và có thể truy cập, theo dõi và xử lý trên 
thiết bị di động hay máy vi tính.

2.2. Phương pháp xử lý số liệu
- Quản lý số liệu và cơ sở dữ liệu: Các số 

liệu đo môi trường nước (pH, nhiệt độ, DO và 
độ mặn) từ hệ thống e-AQUA được lưu tự động 
trên máy chủ và có thể truy cập để xuất dữ liệu. 
Các số liệu đo môi trường nước bằng testkit pH, 
DO, khúc xạ kế và nhiệt kế được lưu trữ bằng 
sổ nhật ký của trang trại nuôi. Các số liệu kiểm 
tra về sức khỏe tôm nuôi (hoại tử gan tụy cấp, 
đốm trắng, vi bào tử trùng) và yếu tố môi trường 
khác NH3-N, NO2-N, P-PO4, Độ kiềm, TN, TP 
được thu định kỳ 2 tuần/lần để hỗ trợ cho việc 
chăm sóc tôm nuôi (các số liệu này mục tiêu 
chính để hỗ trợ về kỹ thuật, không đưa vào phân 
tích trong bài báo này). Các thông tin về sử dụng 
nguyên, nhiên liệu, thu hoạch và tăng trưởng 
cũng được lưu trữ bằng sổ nhật ký của trang 
trại nuôi. Tất cả các số liệu liên quan trong sổ 
nhật ký từng ao nuôi (3 ao thí nghiệm, 3 ao đối 
chứng), số liệu khác như kiểm tra về sức khỏe 
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tôm nuôi (hoại tử gan tụy cấp, đốm trắng, vi bào 
tử trùng) và yếu tố môi trường khác (NH3-N, 
NO2-N, P-PO4, Độ kiềm, TN, TP) đều được lưu 
trữ trong sổ nhật ký, được nhập vào cơ sở dữ 
liệu trên MS. Excel 2010 để phục vụ cho việc 
phân tích đánh giá tổng kết mô hình.

- Phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm 
MS. Excel 2010 để nhập và xử lý số liệu. Áp 
dụng một số phương pháp phân tích số liệu cơ 
bản sau:

+ Phương pháp phân tích thống kê mô 
tả: Sử dụng các chỉ tiêu số trung bình, độ lệch 
chuẩn, tần suất… nhằm đánh giá và so sánh các 
chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và môi trường giữa các 
ao thí nghiệm và ao đối chứng.

+ Phương pháp phân tích kinh tế: Sử 
dụng phân tích các chỉ tiêu doanh thu, chi 
phí, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận để so sánh 
hiệu quả kinh tế giữa các ao thí nghiệm và 
ao đối chứng.

III. KẾT QUẢ 
3.1. Diễn biến chất lượng nước trong ao 

nuôi tôm thẻ phân theo tuần
3.1.1. Diễn biến về độ mặn
Việc đo đạc độ mặn bằng máy khúc xạ kế so 

với đo bằng hệ thống e-AQUA cho thấy không 
có sự sai khác lớn và không có ý nghĩa thống kê 
theo các tuần nuôi. Xu hướng độ mặn có chiều 
hướng giảm dần về cuối vụ nuôi đó là do thời 
điểm này bắt đầu vào mùa mưa theo như lịch thả 
giống. Việc so sánh giá trị trung bình các ao thí 
nghiệm và đối chứng chỉ mang tính tương đối, vì 
trong thực tế không thể so sánh các giá trị này với 
nhau vì mỗi phương pháp đo cho một ao sẽ khác 
nhau. Việc chênh lệch độ mặn giữa phương pháp 
đo bằng testkit và đo bằng hệ thống e-AQUA 
ở đây chủ yếu do khúc xạ kế do đo bằng mắt 
thường nên dễ bị sai số và thường qua một thời 
gian đo sẽ bị sai số mà người sử dụng ít quan tâm 
calib (hiệu chuẩn) lại  (Hình 3). 
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Hình 3. Diễn biến độ mặn qua các tuần nuôi tôm trong thí nghiệm
(ĐC-test kit: Trung bình 3 ao đối chứng đo bằng testkit; TN-HTQT: Trung bình 3 ao thí nghiệm đo 

bằng Hệ thống e-AQUA; TN-tets kit: Trung bình 3 ao thí nghiệm đo bằng testkit)
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3.1.2. Diễn biến về nhiệt độ nước
So sánh việc đo đạc nhiệt độ bằng nhiệt kế 

với đo bằng hệ thống e-AQUA cho thấy cũng có 
sự sai khác và không có ý nghĩa thống kê theo 
các tuần nuôi. Cũng tương tự như diễn biến độ 
mặn, xu hướng nhiệt độ có chiều hướng hướng 
giảm dần về cuối vụ nuôi đó cũng là do thời 
điểm này đã bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, 
nhiệt độ đo trên các ao nuôi khác nhau sẽ khác 
nhau, và phương pháp đo khác nhau cũng sẽ cho 
kết quả khác nhau. Nếu muốn so sánh cần thực 
hiện trên cùng một ao nuôi và phải so sánh cùng 
thời điểm đo vì e-AQUA đo 48 lần/ngày so với 
nhiệt kế chỉ 2 lần trên ngày. Hơn nữa, đo theo hệ 
thống e-AQUA cho thấy rõ sự biến động nhiệt 

độ khá rõ rệt trong khi nhiệt kế không thể hiện 
được. Hệ thống e-AQUA cho giá trị tương đối 
ổn định và chính xác, và để đảm bảo độ chính 
xác về chỉ số nhiệt độ thì cần thực hiện thường 
xuyên việc sinh đầu dò và cần khắc phục việc 
theo dõi đảm bảo đường ống hút nước vào máy 
đo (hạn chế việc lộ thiên đường ống) không bị 
ảnh hưởng bởi nhiệt độ không khí. Cũng cần lưu 
ý vào mùa mưa nhiệt độ của không khí sẽ thấp 
hơn nhiệt độ của nước ao nuôi (tùy theo mực 
nước trong ao nuôi) do đó với phương pháp đo 
bằng nhiệt kế người thực hiện thường kéo nhiệt 
kế ra khỏi mặt nước để đọc giá trị nếu thao tác 
không nhanh sẽ ảnh hưởng đến kết quả rất lớn 
(Hình 4). 
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Hình 4. Diễn biến nhiệt độ qua các tuần nuôi tôm trong thí nghiệm

3.1.3. Diễn biến về độ pH nước
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về chỉ số pH giữa phương pháp đo bằng 
testkit so với đo bằng hệ thống e-AQUA. Chỉ 
số pH có chiều hướng giảm dần về cuối vụ 
nuôi, tuy nhiên giá trị pH vẫn nằm trong giới 
hạn cho phép đối với nuôi tôm. Tuy nhiên, so 
sánh sai khác này chỉ mang tính tương đối do 
pH đo trên các ao nuôi khác nhau sẽ có sự khác 
nhau, và phương pháp đo khác nhau cũng sẽ 

cho kết quả khác nhau. Tương tự như đo nhiệt 
độ, nếu muốn so sánh cần thực hiện trên cùng 
một ao nuôi và phải so sánh cùng thời điểm 
đo. Hệ thống e-AQUA cho giá trị tương đối 
ổn định và chính xác, so với phương pháp đo 
bằng testkit vì e-AQUA đo thường xuyên nên 
đối với ao nuôi này sẽ được điều chỉnh môi 
trường kịp thời hơn nên pH thường sẽ ổn định 
hơn (Hình 5).
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3.1.4. Diễn biến về hàm lượng oxy hòa tan 
Hàm lượng oxy hòa tan được kiểm tra bằng 

testkit có sự sai khác so với đo bằng hệ thống 
e-AQUA nhưng không có ý nghĩa thống kê. Xu 
hướng hàm lượng oxy hòa tan có chiều hướng 
giảm dần về cuối vụ nuôi, tuy nhiên giá trị đều 
trong khoảng cho phép đối với nuôi tôm. Cũng 
giống như so sánh chỉ tiêu pH thì so sánh sai 
khác chỉ số DO này chỉ mang tính tương đối, 
do DO đo trên các ao nuôi khác nhau sẽ có sự 

khác nhau, và phương pháp đo khác nhau cũng 
sẽ cho kết quả khác nhau. Vì vậy, nếu muốn so 
sánh chỉ số DO thì cần phải thực hiện trên cùng 
một ao nuôi và phải so sánh cùng thời điểm đo. 
Tính ổn định trong đo chỉ số DO của hệ thống 
e-AQUA sẽ tốt hơn so với đo bằng testkit, vì 
hệ thống e-AQUA đo thường xuyên nên người 
quản lý ao sẽ điều chỉnh việc chạy quạt nước/bổ 
sung sục khí để đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan 
trong ao nuôi không bị biến động lớn (Hình 6).
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3.2. Diễn biến chất lượng nước ao nuôi 
tôm đo bằng hệ thống quan trắc tự động

Việc đo các yếu tố môi trường bằng hệ 
thống e-AQUA được tiến hành liên tục cứ 30 
phút/lần, và các số liệu được truyền ngay về hệ 
thống máy chủ và truyền đến phần mềm ứng 
dụng e-AQUA trên máy điện thoại di động 
thông minh và máy tính bảng của chủ trang 
trại, cán bộ kỹ thuật và công nhân. Diễn biến 
các thông số môi trường cơ bản như nhiệt độ, 
độ mặn, pH, và hàm lượng oxy hòa tan có xu 

hướng giảm dần về cuối vụ nuôi, tuy nhiên các 
thông số này đều nằm trong giới hạn cho phép 
đối với nuôi tôm (Hình 7). Việc các yếu tố môi 
trường trong ao nuôi có xu hướng giảm về cuối 
vụ là do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, Như 
vậy, hệ thống e-AQUA với việc đo liên tục các 
yếu tố biến đổi nhanh trong ngày sẽ hỗ trợ giúp 
cán bộ kỹ thuật và chủ trang trại sẽ có các giải 
pháp kỹ thuật kịp thời để quản lý ao nuôi tránh 
hoặc hạn chế các nguy cơ rủi ro cho ao nuôi. 

Hình 7. Diễn biến chỉ tiêu môi trường của các ao thí nghiệm đo bằng hệ thống e-AQUA theo ngày 
quan trắc

3.3. Hiệu quả kinh tế-kỹ thuật nuôi tôm
3.3.1. Thông tin chung về kỹ thuật
Các ao đối chứng và thí nghiệm đều có 

thời điểm thả giống và thu hoạch giống nhau 
từ tháng 4 cho đến tháng 7. Các ao có số ngày 
trung bình nuôi tôm khác nhau, trung bình ao 
đối chứng với tổng số ngày nuôi là 74,70 ngày 
còn đối với ao thí nghiệm khoảng 83,30 ngày. 
Cả ao đối chứng và ao thí nghiệm có mật độ 
thả giống và diện tích nuôi như nhau. Sản lượng 
thu hoạch có sự khác biệt, các ao đối chứng thu 
được sản lượng trung bình là 1.527kg, trong khi 
các ao thực nghiệm thu được sản lượng trung 
bình là 2.574kg (cao hơn ao đối chứng 1.047kg). 
Tỷ lệ sống của hai hệ thống ao nuôi cũng khác 

nhau, ao đối chứng có tỷ lệ sống trung bình đạt 
81,10% còn ao thực nghiệm tỷ lệ này này là 
88,30% (cao hơn ao đối chứng 7,20%). 

Mặc dù, trong quá trình thực hiện thí 
nghiệm việc chăm sóc ao nuôi sử dụng quy 
trình kỹ thuật nuôi tương đối đồng nhất, chỉ 
có khác biệt về việc giám sát và quan trắc môi 
trường bằng phương pháp phổ thông hiện nay 
(áp dụng cho ao đối chứng: sử dụng testkit 
và dụng cụ đo hiện trường) và phương pháp 
e-AQUA nhưng 2 ao đối chứng (ao A3 và A4) 
tôm có hiện tượng bị nhiễm EMS và chết sớm, 
và nguyên nhân có thể là do kiểm soát môi 
trường nước chưa tốt và bị lây nhiễm từ vùng 
nuôi xung quanh (Bảng 1).
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Bảng 1. Một số thông tin về kết quả vụ nuôi tôm các ao thử nghiệm

Ao Ngày thả 
giống

Ngày thu 
hoạch

Ngày 
tuổi 
thu 

hoạch 
(ngày)

Diện 
tích 
nuôi 
(m2)

Mật 
độ thả 
(PL/
m2)

Sản 
lượng 
(kg)

Số 
lượng 

thu
(con)

Cỡ tôm 
thu

(con/kg)

Tỉ lệ 
sống 
(%)

Giá bán 
(đ/kg)

FCR
 

A3* 25/4/2018 30/6/2018 67 2.050 105 1.085 173.520 160 80,30 60.400 1,15
A4* 25/4/2018 04/7/2018 71 2.050 105 1.105 165.750 150 76,70 62.300 1,17
A7 16/4/2018 10/7/2018 86 2.050 105 2.391 186.498 78 86,30 84.800 1,10

Trung bình 3 ao đối chứng 74,67 2.050 105 1.527 175,256 129 81,10 69.167 1,14
A8 16/4/2018 10/7/2018 86 2.050 105 2.559 204.736 80 94,80 78.500 1,15
A9 17/4/2018 04/7/2018 79 2.050 105 2.327 162.904 70 75,40 82.000 1,15
A10 17/4/2018 10/7/2018 85 2.050 105 2.837 204.264 72 94,60 80.700 1,15

Trung bình 3 ao thí nghiệm 83,33 2.050 105 2.574 190,635 74 88,30 80.400 1,15
(* ao nuôi mã số A3 và A4 thi sự cố về bệnh EMS phải thu hoạch sớm so với kế hoạch sản xuất) 

3.3.2. Hiệu quả sản xuất
Trong 3 ao đối chứng thì có 2 ao bị bệnh 

chết sớm (ao A3, A4) ảnh hưởng chung đến kết 
quả tính toán, vì vậy trong phần phân tích so 
sánh hiệu quả kinh tế giữa hai hệ thống ao nuôi 

tôm sẽ có so sánh ở 2 mức độ khác nhau như 
Bảng 2. Cụ thể, sẽ so sánh trung bình 3 ao thí 
nghiệm với trung bình 3 ao đối chứng; và trung 
bình 3 ao thí nghiệm với 1 ao đối chứng tôm 
không bị bệnh (ao A7).

Bảng 2. So sánh hiệu quả kinh tế giữa ao đối chứng với ao thí nghiệm

Chỉ tiêu
Đối chứng (ĐC) Thí nghiệm (TN) TN vs ĐC 

(% sai 
khác)

TN vs ao A7 
(% sai khác)TB 3 ao

đối chứng ao A7 TB 3 ao
thực nghiệm

I. Tổng thu (đ)  112.367.367 202.756.800         206.891.167 8,12 2,04 
Năng suất (kg/ha)             7.448          11.663                 12.558 68,61 7,67
Thời gian nuôi (ngày)            74,70           86,00                   83,30        11,51        -3,14
FCR               1,14             1,10                     1,15          0,88           4,55 
Tỷ lệ sống (%)             81,10            86,30                    88,30          8,88           2,32 
Cỡ thu (con/kg)           129,00            78,00                    74,00     -42,64        -5,13
Giá tôm bán (đồng/kg)           69,167          84,800                  80,400 16,24 -5,19

II. Tổng chi (đ)  108.852.436 153.506.328        154.940.980 42,34 0,93
Con giống (đ)    21.600.000  21.600.000          21.600.000 0,00 0,00
Thức ăn các loại  (đ)    55.757.240   84.613.920           95.108.353 70,58 12,40
Vôi  (đ)      3.696.413     5.047.600             5.239.200 41,74 3,80
Thuốc - Hóa chất  (đ)    21.239.849   37.568.008           32.639.827 53,67 -13,12
 Nhiên liệu  (đ)           58.933        176.800                353.600 500,00 100,00
Chi phí đo MT: 6.500.000 4.500.00 16.666.667 -74,36 -62,96

Test-kit đo MT (đ)      2.500.000     2.500.000 0.00 -100,00 -100,00
Công lao độ đo MT  (đ)      4.000.000     2.000.000                      0.00   -100,00 -100,00
Khấu hao máy e-AQUA 0.00 0.00 16.666.667 100.00 100.00

Lợi nhuận (đ)    3.514.931  49.250.472           51.950.186 1.377,99 5,48
Tỷ suất lợi nhuận (%)               3,23           32,08                    33,53 938,35 4,50
Giá thành  (đ/kg)          71.293          64.202                  60.184 -15,58 -6,26
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So sánh hiệu quả kinh tế riêng ao đối chứng 
với trung bình 3 ao thí nghiệm cho thấy: sau 3 
tháng nuôi, ao thí nghiệm ứng dụng hệ thống 
e-AQUA với tỷ lệ sống tăng 2,32% so với ao đối 
chứng, và đạt năng suất 12,5 tấn/ha tăng 7,2% so 
với ao đối chứng. Ứng dụng hệ thống e-AQUA 
vào nuôi tôm góp phần giảm giá thành 6,26%, 
đặc biệt là giảm chi phí thuốc hóa chất khoảng 
13,12%, giảm chi phí đo môi trường 62,96% so 
với ao đối chứng. Trang trại   hiện áp dụng quy 
trình nuôi có bổ sung oxy bằng máy Micro-nano 
Buble và quạt nước, vì vậy điện năng tiêu thụ 
không nhiều so với phương pháp nuôi của các 
trang trại khác. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu để 
vận hành của ao thí nghiệm lại tăng gấp đôi so 
với ao đối chứng, nguyên nhân chính là do các 
chỉ số oxy từ máy đo e-AQUA vào nhiều thời 
điểm ở ngưỡng gần 4mg/L đã cảnh báo đến cán 
bộ kỹ thuật và họ tăng cường chạy quạt và máy 
Micro-nano Buble và đây chính là lợi thế của hệ 
thống e-AQUA nhằm giảm rủi ro cho ao nuôi.

Xét về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của 
ao thí nghiệm thì cũng cao hơn ao đối chứng 
lần lượt là 5,48% và 4,50%. Các ao thí nghiệm 
không bị bệnh và được thu hoạch như kế hoạch 
sản xuất, trong khi có 2 ao đối chứng gặp rủi ro 
về bệnh trong giai đoạn cuối vụ nuôi do nhiễm 
bệnh EMS. Như vậy, sự khác biệt này cho thấy 
ao tôm theo cách giám sát môi trường truyền 
thống có nguy cơ gặp các rủi ro cao hơn trong 
vụ nuôi, trong khi đó ao thực nghiệm có ứng 
dụng hệ thống e-AQUA thì tỷ lệ rủi ro thấp nhờ 
kiểm soát được các yếu tố môi trường thường 
xuyên để kịp thời có những biện pháp kỹ thuật 
quản lý diễn biến môi trường ao nuôi. Hệ thống 
cảnh báo tự động đến cán bộ kỹ thuật thông qua 
phần mền ứng dụng e-AQUA trên máy điện 
thoại thông minh khi các yếu tố môi trường 
vượt ngưỡng hoặc ở mức độ thấp ảnh hưởng 
đến tôm nuôi đã góp phần quan trọng cho việc 
ra các quyết định và biện pháp kỹ thuật để điều 
chỉnh môi trường nước trong ao nuôi.

IV. THẢO LUẬN
Việc đầu tư các thiết bị kiểm soát môi 

trường tự động cho ao nuôi sẽ góp phần giúp 

kiểm soát được môi trường và dịch bệnh, đồng 
thời tăng năng suất và sản lượng trên cùng một 
đơn vị diện tích, giảm giá thành sản xuất, và đặc 
biệt là giảm chi phí sử dụng thuốc hóa chất. Ứng 
dụng hệ thống e-AQUA cũng đã được thực hiện 
ở một vài địa phương như Sóc Trăng và Cần 
Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); theo Ong Tài 
Thuận (2017) đã ứng dụng hệ thống quan trắc 
tự động môi trường các yếu tố pH, nhiệt độ, DO 
cho 2 ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh với 
mật độ thả 82 PL/m2 đã ghi nhận ao ứng dụng 
hệ thống quan trắc góp phần tăng năng suất 10-
14% so với ao đối chứng, nghiên cứu ứng dụng 
hệ thống quan trắc e-AQUA cho nuôi tôm thẻ 
chân trắng hai giai đoạn ở huyện Cần Giờ thì 
sản lượng tôm tăng lên 9% (8,8-10,3%) so với 
ao đối chứng (Nguyễn Minh Hà, 2018). Cả hai 
tác giả đều báo cáo là việc ứng dụng hệ thống 
quan trắc môi trường tự động trong nuôi tôm 
giúp giảm chi phí sản xuất, đặc biệt giảm việc 
sử dụng thuốc hóa chất. Những khác biệt về chi 
phí và hiệu quả kinh tế này là cơ sở khoa học cơ 
bản cho việc nhân rộng các mô hình nuôi tôm 
sử dụng các thiết bị giám sát và cảnh báo môi 
trường tự động trong ao nuôi tôm toàn quốc. 
Một số đánh giá về hệ thống e-AQUA cần được 
quan tâm:

- Về tính hiệu quả của hệ thống: Lắp đặt 
nhanh, vận hành dễ dàng. Tuy nhiên, hệ thống 
phụ thuộc nhiều vào tính ổn định của nguồn 
điện, UPS chưa phát huy được vai trò tích điện. 
Việc cài đặt phần mềm còn tương đối phức tạp 
đối với nông dân, do đó cần cải tiến cho dễ dàng 
và thân thiện hơn với đại đa số người dùng.

- Về tính kinh tế của hệ thống: Hệ thống 
hoạt động tốt sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí 
giám sát và nhân lực trong sản xuất. Chi phí đầu 
tư sẽ dễ được chấp nhận hơn nếu tính lâu dài 
cho 2-3 năm liên tục.

- Tính kỹ thuật của hệ thống: Phần mềm 
ứng dụng e-AQUA hoạt động tốt, thông báo 
kịp thời, nhanh và chính xác. Phần cứng hoạt 
động khá tốt, tuy nhiên có một số khuyết điểm 
cần khắc phục như phụ thuộc lớn vào tính ổn 
định của nguồn điện; các chi tiết lắp ráp dễ bị 
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độ mặn của nước ăn mòn và nhanh chóng rỉ sét, 
gây rò rỉ nước; bồn đo nhanh dễ tích tụ bẩn và 
làm ảnh hưởng kết quả đo; đầu dò đọc kết quả 
thiếu chính xác nếu hoạt động lâu dài; do đó, 
cần phải có phương pháp hướng dẫn hiệu chuẩn 
hiệu quả hơn.

- Về tính ổn định của hệ thống: Hệ thống 
chỉ hoạt động ổn định nếu duy trì nguồn điện 
tốt, vệ sinh bể bơm định kỳ và kịp thời, đường 
truyền internet ổn định. Nhìn chung, hệ thống 
sẽ ổn định hơn nếu các lỗi phần mềm và lỗi hệ 
thống được điều khiển từ xa mà không cần đến 
hiện trường mới khắc phục được như thời gian 
vừa qua. Cần có chính sách bảo hành đầu dò và 
phương pháp hiệu chuẩn thích hợp để kết quả 
đọc chính xác và tin cậy hơn.

- Về khả năng kiểm soát hàm lượng oxy hòa 
tan trong ao nuôi: Kịp thời theo dõi và đánh giá 
liên tục được nồng độ DO trong ao nuôi xuyên 
suốt thời gian trong ngày cũng như từ đầu đến 
cuối vụ.

Chi phí đầu tư cho hệ thống giám sát môi 
trường tự động còn khá cao (khoảng từ 150-
200 triệu đồng, có khi còn cao hơn tùy thuộc 
vào quy mô diện tích ao nuôi) trong khi đó vốn 
đầu tư của người nuôi tôm (nhất là những hộ 
nuôi nhỏ lẻ) còn hạn chế, những hộ này chiếm 
phần lớn các cơ sở nuôi tôm tại tỉnh Bền Tre nói 
riêng và ĐBSCL nói chung. Đây sẽ là mặt thách 
thức rất lớn cho việc nhân rộng các mô hình ứng 
dụng các thiết bị giám sát môi trường tự động 
ra các địa phương. Ngoài ra, hiện nay hệ thống 
e-AQUA có đôi khi dữ liệu máy báo sai nhưng 
tần suất thấp và dữ liệu máy báo có chênh lệch 
nhỏ so với thực tế. Hạn chế này cũng gặp phải 
khi ứng dụng hệ thống quan trắc môi trường của 
Công ty TNHH Tép Bạc với các yếu tố DO, pH 
và nhiệt độ trong nuôi tôm thẻ chân trắng thuộc 
dự án SusV của Oxfarm Việt Nam tại ĐBSCL, 
các thông số đo đạc phụ thuộc vào khả năng 
bảo dưỡng của người sử dụng, khi công tác bảo 
dưỡng không tốt thì chỉ số môi trường có sự 
chênh lệch so với đo bằng phương pháp dùng 
testkit (Nguyễn Văn Phụng và Phan Thanh 
Lâm, 2017), những hạn chế này cũng được nêu 

ra bởi nghiên cứu của Ong Tài Thuận (2017).
Để việc thương mại hóa hệ thống e-AQUA 

thì cần thiết thực hiện đầu tư có sự tham gia 
của ba bên (Người nuôi-Cơ sở cung cấp thiết bị 
cảnh báo tự động-Ngân hàng) trong đó Cơ sở 
cung cấp thiết bị là nòng cốt đứng ra bảo lãnh 
cho người nuôi tôm vốn vay ưu đãi để đầu tư 
thiết bị theo các chính sách ưu đãi hiện hành. 
Các kết quả cảnh báo tự động tại ao nuôi tôm 
được gửi trực tuyến về 3 bên để tiện theo dõi và 
giám sát hoạt động sản xuất của cơ sở nuôi, giảm 
thiểu các rủi ro cho tổ chức tín dụng cho vay. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy, chỉ sau 1-2 năm 
là người nuôi có thể hoàn trả số tiền đã vay nhờ 
giảm thiểu các rủi ro từ ô nhiễm môi trường và 
dịch bệnh, nhờ đó tăng năng suất và lợi nhuận. 
Với mối liên kết này thì sẽ tạo điều kiện có lợi 
cho các bên tham gia. Một cách khác được đề 
xuất là cho thuê hệ thống quan trắc tự động môi 
trường để người dân có thể ứng đụng vào trong 
nuôi tôm (Phạm Ngọc Tuấn, 2017), giải pháp 
này cũng đã được đề xuất bởi Tập đoàn Viettel 
là đơn vị cũng đang xúc tiến việc ứng dụng hệ 
thống quan trắc tự động môi trường trong nuôi 
tôm với sáng kiến “Hệ sinh thái nuôi tôm thông 
minh” (Trịnh Minh Tuấn, 2018).

Cần tuyên truyền sâu và rộng hơn nữa đến 
người nuôi tôm ở vùng ĐBSCL nói riêng và cả 
nước nói chung về những lợi ích của việc ứng 
dụng các thiết bị giám sát cảnh báo môi trường 
trong ao nuôi tôm, chỉ khi nào người dân nhìn 
thấy hiệu quả thực sự  thì họ sẽ tự đầu tư. Hiệu 
ứng này có tính lan tỏa rất lớn, chỉ sau 3-5 năm 
sẽ được áp dụng ở nhiều địa phương nếu đem 
lại lợi ích cho người nuôi tôm thực sự theo đúng 
cam kết của các đơn vị cung cấp thiết bị giám 
sát cảnh báo môi trường tự động. Ngoài ra, cần 
phối hợp với các doanh nghiệp chế biến tôm 
trong việc thu mua tôm sạch tại các cơ sở nuôi 
tôm có thiết bị giám sát cảnh báo tự động môi 
trường. Dữ liệu của hệ thống cũng được gửi 
trực tuyến song song cho doanh nghiệp chế biến 
tôm nhằm giám sát và truy nguồn gốc và được 
doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn 
thị trường đây là cơ sở rất quan trọng để khuyến 
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khích người nuôi tôm ứng dụng hệ thống quan 
trắc tự động môi trường. Việc ứng dụng hệ thống 
quan trắc tự động môi trường cũng phù hợp với 
xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp 
trong thời kỳ nở rộ ứng dụng công nghiệp 4.0 
trong sản xuất (Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn 
Minh Hà, 2016), và phù hợp với định hướng 
phát triển của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quyết 
định số 5528/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/12/2015 
phê duyệt “Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng 
Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030”, trong đó có nêu: “Đầu tư 
phát triển sản xuất tôm nước lợ vùng ĐBSCL 
theo hướng công nghiệp, hiện đại và bền vững, 
thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, 
tạo khối lượng sản phẩm lớn, có lợi thế cạnh 
tranh, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm,… Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất để tăng năng suất, sản lượng và bảo vệ môi 
trường sinh thái… Tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm 
thâm canh với quy mô doanh nghiệp và quy mô 
hộ gia đình trong các vùng quy hoạch”.

V. KẾT LUẬN 
Kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng 

nhân rộng của mô hình ứng dụng hệ thống quan 
trắc tự động môi trường nước e-AQUA trong 
nuôi tôm đã có những hiệu quả tích cực, và có 
tính khả thi cao khi góp phần tăng tỷ lệ sống 
2,32% so với ao đối chứng, đạt năng suất 12,5 
tấn/ha tăng 7,2% so với ao đối chứng. Ứng dụng 
hệ thống e-AQUA vào nuôi tôm cũng góp phần 
giảm giá thành 6,26%, đặc biệt là giảm chi phí 
thuốc hóa chất khoảng 13,12%, giảm chi phí đo 
môi trường 62,96% so với ao nuôi đối chứng. 
Hệ thống e-AQUA sẽ phục vụ tốt việc theo dõi 
các chỉ tiêu môi trường ao nuôi, giúp người nuôi 
nắm bắt tình hình thực tế về môi trường thường 
xuyên từ đó có những tác động và biện pháp kỹ 
thuật kịp thời để xử lý và quản lý môi trường ao 
nuôi. Việc theo dõi các chỉ tiêu môi trường qua 
phần mềm ứng dụng e-AQUA trên điện thoại 
thông minh giúp người nuôi tôm chủ động can 
thiệp và xử lý môi trường ao nuôi, và hạn chế 
mức thấp nhất thiệt hại do môi trường gây ra. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng hệ thống e-AQUA 
cũng còn những hạn chế cần cải thiện, như giá 
thành đầu tư cho thiết bị cao, tuổi thọ thiết bị 
ngắn, sai số đo đạc sẽ tăng dần theo thời gian, và 
công tác bảo dưỡng máy của người sử dụng còn 
nhiều hạn chế về kỹ năng. Hướng sắp tới, cần 
thực hiện nghiên cứu cải tiến hệ thống e-AQUA 
quan trắc môi trường nước và phần mềm ứng 
dụng quản lý: i) Cải thiện độ chính xác của các 
chỉ tiêu đo hiện nay, giảm thiểu sai số; ii) Tích 
hợp thêm đầu dò đo  NH3-N và NO2-N với giá 
thành thấp, giảm giá thành máy quan trắc môi 
trường; và iii) Tích hợp điều khiển tự động thiết 
bị dựa trên yếu tố quan trắc môi trường như điều 
khiển tự động hệ thống quạt nước hoặc sục khí, 
điều khiển tự động máy cho ăn và điều khiển tự 
động máy siphon bùn đáy.
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báo tự động chất lượng nước nuôi tôm e-AQUA: 
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65TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 12 - THÁNG 12/2018

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II
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EFFICIENCY OF AUTOMATED WATER QUALITY MONITORING 
SYSTEM APPLICATION IN INTENSIVE WHITE-LEGGED SHRIMP 

PRACTICES IN BEN TRE PROVINCE
Nguyen Thi Quynh Ngoc1*, Nguyen Trung Hieu2, Doan Van Bay2,  

Phan Thanh Lam2, Nguyen Minh Ha3, Phan Phuong Trinh3

ABSTRACT
The monitoring of water quality parameters in shrimp pond that always varies during the day such 
as temperature, pH and DO is essential as they affect significantly to shrimp growth rate. Currently, 
shirmp famers monitor the water quality parameters by the testkit in several times a day or a week, 
and thus it is no longer guarantees the safety of shrimp ponds; In addition, it recently shows that 
climate change is occurring unpredictable, shrimp farmers need to update the issues of climate 
changes to find suitable adaptation tools actively. Hence, the application of new technologies that 
could monitor automatically important water quality parameters that are often and rapidly changing 
is necessity. This study was conducted to evaluate the efficiency of the automated water quality 
monitoring system for intensive white-legged shrimp farming. Six shrimp ponds are set up for 
pilot study, of which 3 experimental ponds used for automated water quality monitoring system 
(e-AQUA) with 2 measurement points/pond and 3 control ponds. The results showed that the ponds 
using e-AQUA system increased shrimp yield by 7.76%, reduced chemical cost by 13.12% and 
reduced the production cost by 6.50% compared to that of control ponds. However, the e-AQUA 
system still has limitations and needs to be improved such as i) Improvement of the accuracy of 
current parameter measurements, minimize errors; ii) Addition of NH3 and NO2 sensors with low 
cost, reduced cost of environmental monitoring machine; and iii) Addition of automatic control 
function of equipment based on environmental monitoring factors such as automatic control of 
water paddle-wheels machine or aeration system, and auto feeding machine.

Keywords: e-AQUA system, shrimp culture, water quality, efficient performance
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KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN  
THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN
Lê Hoàng1*, Trần Văn Khanh1, Võ Thị My My1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Văn Nguyện1

TÓM TẮT
Chất lượng nguyên liệu thức ăn có vai trò và ý nghĩa quyết định ảnh hưởng đến hiệu quả và chất 
lượng sản phẩm thủy sản nuôi. Nghiên cứu này tập trung khảo sát, đánh giá chất lượng nguyên 
liệu thức ăn theo hướng đảm bảo các tiêu chí về an toàn sức khỏe vật nuôi và an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Các nguyên liệu thức ăn được khảo sát bao gồm các nguyên liệu cung cấp protein phổ biến 
có nguồn gốc động và thực vật tại các cơ sở cung cấp nguyên liệu và sản xuất thức ăn thủy sản. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các nguyên liệu cung cấp protein dùng trong nghiên cứu có 
hàm lượng protein dao động từ 47-70%. Hàm lượng lipid ở nguyên liệu động vật khá cao (6,18 - 
12,44%), trong khi tỉ lệ này rất nhỏ trong các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật (0,86 – 1,46%). 
Kết quả khảo sát các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm cho thấy không có sự hiện diện của độc tố 
aflatoxin, các kim loại nặng (Pb, Hg, Cd) và các vi sinh vật gây bệnh như Salmonella, E.coli, tổng 
nấm men, mốc. Nhìn chung, một số các nguyên liệu cung cấp protein đang sử dụng trong sản xuất 
thức ăn nuôi thủy sản đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng và an toàn sức khỏe vật nuôi, an toàn thực 
phẩm và môi trường. 

Từ khóa: Nguyên liệu, protein, vệ sinh an toàn thực phẩm.

1 Trung tâm công nghệ thức ăn và sau thu hoạch thủy sản - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
* Email: 72hoang@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổng cục thủy sản, năm 2017, tổng 

sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt hơn 
7,28 triệu tấn. Trong đó sản lượng nuôi trồng 
đạt trên 3,86 triệu tấn với diện tích nuôi trồng 
1,1 triệu ha, tăng 5,7% so với năm 2015. Kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản ước tính đạt khoảng 
7 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2016. Tỷ 
trọng sản lượng nuôi trồng chiếm 53% tổng sản 
lượng. Cùng với sự gia tăng hàm lượng nuôi 
trồng thủy sản thì nhu cầu sử dụng thức ăn, 
cũng như sản xuất thức ăn thủy sản cũng tăng. 
Hiện nay, nước ta có hơn 130 nhà máy sản xuất 
thức ăn thủy sản, đáp ứng 85,6% nhu cầu của cả 
nước (Vasep, 2017). Trong các loại thức ăn thủy 
sản thì sản lượng thức ăn viên, thức ăn tổng hợp 
vẫn không ngừng gia tăng do mức độ tiện lợi và 
đáp ứng số lượng lớn trong nuôi thâm canh. Tỉ 
lệ thức ăn thủy sản phải nhập khẩu ngày càng 
giảm nhưng nguồn nguyên liệu trong sản xuất 
thức ăn thủy sản ở Việt Nam chỉ đáp ứng được 
hai nhóm chính là cám gạo và khoai mì. Do đó, 
những nguồn nguyên liệu khác (bắp, khô dầu 

đậu nành, đậu nành nguyên hạt, bột cá, dầu cá, 
các nhóm acid amin) vẫn phụ thuộc rất lớn vào 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu với tỷ lệ hơn 50% 
(Vasep, 2017). 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có 
vai trò cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng 
trong khẩu phần ăn của động vật thủy sản. Các 
nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng nhất là nguồn 
nguyên liệu và khả năng tiêu hóa các dưỡng chất 
sẽ góp phần nâng cao chất lượng thức ăn và hiệu 
quả nuôi, tăng hiệu suất sinh trưởng, tỉ lệ sống, 
kích thích khả năng miễn dịch của động vật thủy 
sản. Trần Thị Bé và Trần Thị Thanh Hiền đã xác 
định độ tiêu hóa protein và năng lượng của cá 
kèo đối với bột cá cao nhất (94,5%; 91,8%) so với 
các nguyên liệu còn lại. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy bột cá có chất lượng protein rất cao, đồng 
thời giúp tăng tỉ lệ tiêu hóa các thành phần hữu 
cơ khác (Trần Thị Bé và Trần Thị Thanh Hiền, 
2014). 

Hiện nay, sản lượng bột cá không đủ để đáp 
ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản và giá thành cao 
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nên đang dần được thay thế bằng các nguyên 
liệu khác có giá trị dinh dưỡng tương đương 
protein bột cá bằng protein thực vật (Tantikitti 
và ctv., 2005; Hernández và ctv., 2007; Nguyễn 
Thị Linh Đan và ctv., 2013). Tuy nhiên, nếu 
nguồn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng 
về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ gây tích lũy 
độc tố nấm mốc, kim loại nặng, vi sinh vật hoặc 
các tạp chất khác có khả năng ảnh hưởng đến 
sức khỏe vật nuôi và người tiêu thụ. Tacon và 
ctv., (2009) đã khảo sát, đánh giá chất lượng các 
loại nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản cho 
rằng ngoài các thành phần dinh dưỡng chính thì 
các yếu tố như chất kháng dưỡng, độc tố nấm 
mốc và dư lượng kim loại nặng cũng cần được 
lưu ý. Ủy hội các nhà khoa học Nauy (2009) 
đã xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho nguyên 
liệu thực vật dùng trong sản xuất thức ăn thủy 
sản nhấn mạnh vào các chất không mong muốn 
cần phải được xác định và loại bỏ như thuốc 
trừ sâu, mycotoxin, phytotoxin, polyaromatic 
hydrocarbons (PAHs), nitrosamines. Thức 
ăn chứa độc tố nấm mốc (aflatoxin B1, T-2, 
deoxynivalenol) gây giảm tỷ lệ sống và tốc độ 
tăng trưởng, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, hệ miễn 
dịch, gan, thận và gây rối loạn sinh sản ở động 
vật thủy sản, nồng độ cao có thể gây tử vong 
(Boonyaratpalin và ctv., 2001; Trương Quốc 
Phú, 2005; Santos và ctv., 2010; Bintvihok và 
ctv., 2003; Yuan và ctv., 2014; Pietsch và ctv., 
2014; Anater và ctv., 2016). Amlund và ctv., 
2006 nghiên cứu bổ sung arsenobetain trong 
thức ăn đã làm tăng lượng hấp thụ asen trong 
mô cơ, gan, thận của cá hồi và cá tuyết Đại 
Tây Dương. Kim loại nặng như Pb, Cd, Hg, Cu 
thông qua chế độ ăn ở nồng độ thấp có khả năng 
tích lũy trong toàn bộ cơ thể và gây độc mãn 
tính trong động vật thủy sản (Julshamn và ctv., 
1982; Hardy, 1992; Lundebye, 2001; Alves và 
ctv., 2006). Ngoài các độc tố hóa học thì các 
vi sinh vật gây bệnh như Salmonella, E.coli, 
men mốc có trong thức ăn hoặc môi trường 
sống cũng sẽ gây tích tụ trong cơ thể ảnh hưởng 
đến sức khỏe động vật thủy sản (Heuschmann-
Brunner, 1974). Do đó, việc lựa chọn nguồn 
nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

là một phần quan trọng trong quy trình sản xuất 
thức ăn thủy sản. 

 Việc gia tăng nhu cầu sử dụng cũng như sự 
đa dạng trong sản phẩm dẫn đến nhiều khó khăn, 
bất cập trong công tác quản lý chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm đối với các loại nguyên 
liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Vấn đề quản lý 
chất lượng thủy sản nuôi trồng nhằm bảo đảm 
nguồn thực phẩm có nguồn gốc thủy sản 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 nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, bảo 
đảm an toàn cho người tiêu dùng, đóng góp 
phần quan trọng vào phát triển của đất nước đã 
và đang trở nên cấp thiết trong xu thế hội nhập 
và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, việc nghiên 
cứu đánh giá chất lượng nguyên liệu thức ăn 
thủy sản theo hướng xác định vệ sinh an toàn 
thực phẩm là vấn đề hết sức thiết thực, góp phần 
làm rõ hiện trạng sử dụng nguyên liệu thức ăn 
và chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm trong sản 
xuất thức ăn nuôi thủy sản.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Vật liệu
Nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu bao 

gồm khô đậu nành, bột cá 60%, bột cá 65%, 
bột xương thịt, bột gia cầm, gluten bột mì được 
lấy mẫu theo TCVN 4325: 2007 từ nhà máy 
và công ty cung cấp nguyên liệu thức ăn thủy 
sản, lưu trữ trong điều kiện bình thường đến khi 
phân tích thành phần dinh dưỡng và các chỉ tiêu 
hóa sinh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Áp dụng các phương pháp phân tích, đánh 

giá chất lượng nguyên liệu có nguồn gốc động 
thực vật thường dùng trong sản xuất thức ăn 
thủy sản. Hàm lượng ẩm (%) được xác định theo 
phương pháp TCVN 4326:2001; protein thô 
(%) theo TCVN 4328:2007; lipid thô (%) theo 
Folch và AOAC 920.39; tro (%) theo TCVN 
4327:2007; tiêu hóa pepsin theo AOAC 971.09; 
hàm lượng các kim loại nặng Pb, Cd, Hg vô cơ 
theo TCVN 9588:2013 và TCVN 7603:2007; 
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độc tố aflatoxin theo TCVN 6953:2001; chỉ 
tiêu vi sinh vật gây bệnh Salmonella, E.coli, 
tổng số  nấm men, nấm mốc lần lượt theo 
TCVN 4829:2005, TCVN 6846:2007 và TCVN 
5750:1993.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được xử lý bằng phần mềm 

thống kê SPSS 20. Phân tích phương sai (One-
way ANOVA) và so sánh các giá trị trung bình 
bằng phương pháp kiểm định Duncan ở mức ý 
nghĩa 0,05.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thành phần dinh dưỡng của nguyên 

liệu 
Kết quả thành phần dinh dưỡng và độ tiêu 

hóa pepsin của nguyên liệu được thể hiện ở Bảng 
1. Thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hàm lượng 
protein trung bình dao động từ 40% - 70%. 
Trong đó, gluten bột mì có hàm lượng protein 
cao nhất (69,63%), thấp nhất là khô đậu nành 

(47,17%). Ngoài ra thì các nguyên liệu cung cấp 
protein từ động vật cho hàm lượng tương đối ổn 
định hơn như bột cá 65% (64,94%), bột cá 60% 
(60,14%), bột gia cầm (59,54%), bột xương thịt 
(50,82%). 

Hàm lượng lipid, tro, độ ẩm và carbohydrat 
có sự chênh lệch rất lớn giữa nguyên liệu có 
nguồn gốc động vật và thực vật. Hàm lượng 
lipid nguyên liệu có nguồn gốc thực vật như 
gluten bột mì (0,86%) và khô đậu nành (1,46%) 
thấp hơn nguyên liệu có nguồn gốc động vật. 
Trong các nguồn nguyên liệu động vật, bột gia 
cầm có hàm lượng lipid cao nhất (12,44%). 
Tương tự, hàm lượng tro và độ ẩm của nguyên 
liệu từ thực vật thấp hơn các nguồn nguyên 
liệu từ động vật. Ngược lại, nguồn carbohydrat 
từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật cao hơn 
nguyên liệu có nguồn gốc động vật, cao nhất là 
khô đậu nành (35,06%) và thấp nhất là bột cá 
60% (0,52%). Kết quả tiêu hóa pepsin trên 70% 
đối với bột xương thịt và bột gia cầm, cao nhất 
ở bột cá 65% (86,08%).

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng và độ tiêu hóa pepsin của các nguyên liệu

Nguyên liệu

Thành phần dinh dưỡng và độ tiêu hóa pepsin (%)1

Protein Lipid Tro Carbohydrat Ẩm Tiêu hóa 
Pepsin

Khô đậu nành 47,17a±0,48 1,46a±0,09 4,95b±0,22 35,06d±0,20 5,02b±0,43 KKT

Bột cá 60% 60,14c±0,22 6,18b±0,17 22,55d±0,63 0,52a±0,07 7,42c±0,44 KKT

Bột cá 65% 64,94d±0,42 6,83b±0,15 21,55d±0,58 0,61a±0,43 6,32bc±0,34 86,08c±0,27

Bột xương thịt 50,82b±0,52 11,09c±0,35 31,55e±0,63 4,02b±0,18 5,61bc±0,97 78,35a±0,32

Bột gia cầm 59,54c±0,45 12,44d±0,33 15,87c±0,45 4,11b±0,22 5,17b±0,87 80,92b±0,20

Gluten bột mì 69,63e±0,65 0,86a±0,14 1,02a±0,10 9,02c±0,14 2,33a±0,98 KKT

 1Số liệu là trung bình độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng một cột theo sau bởi các chữ cái khác nhau  
thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05); KKT: không kiểm tra.

3.2. Chỉ tiêu hóa sinh ảnh hưởng chất 
lượng thức ăn thủy sản

Kết quả phân tích hóa sinh cho thấy không 

phát hiện độc tố nấm mốc aflatoxin và kim loại nặng 
Pb, Cd, Hg vô cơ trong các mẫu nguyên liệu sản 
xuất thức ăn (Bảng 2). 
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3.3. Chỉ tiêu vi sinh ảnh hưởng chất 
lượng thức ăn thủy sản

Kết quả phân tích vi sinh vật cho thấy 
không phát hiện Salmonella và nấm men, mốc 

trong các mẫu nguyên liệu (bảng 3). Riêng chỉ 
tiêu E.coli được phát hiện ở mẫu khô đậu nành, 
bột cá 65% và bột xương thịt.

Bảng 2. Độc tố aflatoxin và kim loại nặng trong nguyên liệu thức ăn thủy sản

Nguyên liệu
Độc tố Aflatoxin và kim loại nặng

 Aflatoxin tổng số (μg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Hg vô cơ (mg/kg)
Khô đậu nành KPH KPH KPH KPH
Bột cá 60% KPH KPH KPH KPH
Bột cá 65% KPH KPH KPH KPH
Bột xương thịt KPH KPH KPH KPH
Bột gia cầm KPH KPH KPH KPH
Gluten bột mì KPH KPH KPH KPH

KPH: không phát hiện

Bảng 3. Chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong nguyên liệu thức ăn thủy sản

Nguyên liệu
Các vi sinh vật gây bệnh

Salmonella
(Sal/25g)

E. Coli
(MPN/g)

Tổng  nấm men, nấm mốc 
(CFU/g)

Khô đậu nành KPH 111,01 <10
Bột cá 60% KPH <3 <10
Bột cá 65% KPH 10,59 <10
Bột xương thịt KPH 11,85 <10
Bột gia cầm KPH <3 <10

 Gluten bột mì KPH <3 <10
KPH: không phát hiện

IV. THẢO LUẬN
Kết quả phân tích hàm lượng protein có 

trong các nguyên liệu thức ăn (Bảng 1) khá 
tương đồng các nghiên cứu về nguyên liệu thức 
ăn thủy sản của các tác giả Nguyễn Tiến Lực và 
ctv., 2004; Nguyễn Văn Nguyện và ctv., 2011; 
Lê Hoàng và ctv., 2018 và phù hợp với các thông 
số kỹ thuật của các nguyên liệu thức ăn thủy sản 
(Hertrampf và Piedad-Pascual, 2000; Tacon và 
ctv., 2009). Tiêu hóa pepsin là một trong những 
chỉ số quan trọng thể hiện mức độ protein có 
trong các nguyên liệu cung cấp protein động 
vật được tiêu hóa cho kết quả khá tương đồng 
với các nghiên cứu đã công bố (Nguyễn Văn 
Nguyện và ctv., 2011; Nguyễn Thị  Lan Chi và 

ctv., 2013). Bột cá là nguồn cung cấp protein 
tốt hơn với độ tiêu hóa protein và năng lượng là 
94,5%; 91,8% được xác định ở cá kèo so với các 
nguyên liệu khác có nguồn gốc động và thực vật 
(Trần Thị Bé và Trần Thị Thanh Hiền, 2014). 
Tuy nhiên, nguồn cung bột cá ngày càng khan 
hiếm và giá thành cao gây ảnh hưởng đến hiệu 
quả nuôi. Do đó, phải tìm nguồn nguyên liệu 
thay thế đảm bảo nguồn cung cấp dồi dào, bền 
vững và giá cả hợp lý như phụ phẩm từ ngành 
chế biến, giết mổ và nguyên liệu có nguồn gốc 
thực vật. Các nguyên liệu cung cấp protein khác 
dùng để thay thế bột cá trong khẩu phần thức ăn 
nuôi thủy sản đã được áp dụng trong nhiều năm 
qua.Vai trò của các nguồn protein thay thế đã 
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được đánh giá và nêu ra trong khá nhiều nghiên 
cứu trước đây. Một số các nghiên cứu thay 
thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành 
cho thấy không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống như 
cá chẽm (Lates calcarifer) (Tantikitti và ctv., 
2005), cá tráp mõm nhọn (Diplodus puntazzo) 
(Hernández và ctv., 2007). Nguyễn Thị Linh 
Đan và ctv., (2013) đã chứng minh thay thế 30% 
protein bột đậu nành trong thức ăn mà không 
ảnh hưởng đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng 
thức ăn của cá thát lát còm (Chitala chitala) giai 
đoạn giống. 

Lipid đóng vai trò rất quan trọng trong cung 
cấp năng lượng cho động vật thủy sản, tham  gia 
vào quá trình sinh tổng hợp màng tế bào cũng 
như là dung môi hòa tan các vitamin (Trần Thị 
Thanh Hiền và Nguyễn Anh Tuấn, 2009). Lipid 
có nhiều trong bột cá, bột gia cầm và bột xương 
thịt. Bột cá cũng là nguồn cung cấp lipid trong 
sản xuất thức ăn thủy sản do trong thành phần 
lipid của bột cá có nhiều acid béo cao phân tử 
không no (HUFA). Do sự khan hiếm và giá 
thành cao của bột cá, có thể sử dụng nguồn lipid 
từ nguyên liệu phụ phẩm của quá trình giết mổ 
như bột gia cầm, bột xương thịt để thay thế với 
tỷ lệ phù hợp lipid từ bột cá trong quá trình sản 
xuất thức ăn thủy sản (Bureau và ctv., 2002).

Kết quả phân tích độc tố nấm mốc aflatoxin 
và kim loại nặng (Hg, Cd, Pb) trong các mẫu 
nguyên liệu cho thấy các loại nguyên liệu 
này hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí vệ sinh 
và an toàn thực phẩm, phù hợp để sản xuất 
thức ăn thủy sản (QCVN 8-2:2011/BYT, 
TCVN 9964:2014, TCVN 10325:2014, TCVN 
10300:2014, TCVN 10301:2014). Độc tố nấm 
mốc aflatoxin là một trong những yếu tố gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vật nuôi 
và an toàn thực phẩm. Aflatoxin được ghi nhận 
là nhân tố tiềm tàng gây sự suy giảm miễn dịch 
ở cá chép (Sahoo và ctv., 2001). Cá rô phi vằn 
ăn thức ăn chứa 100 ppb Aflatoxin B1(AFB1) 
trong 10 tuần, kết quả cho thấy cá bị giảm tăng 
trưởng và với liều lượng 200 ppb AFB1 tỷ lệ 
chết tăng lên đến 17% (El-Banna và ctv., 1992). 
Thức ăn chứa độc tố aflatoxin dưới 100 ppb gây 

giảm tỷ lệ sống và tăng trưởng, ảnh hưởng tới 
hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, gan, thận và gây rối 
loạn sinh sản ở động vật thủy sản; ở  nồng độ 
cao trên 100 ppm  có thể gây tử vong cho vật 
nuôi (Bintvihok và ctv., 2003; Trương Quốc 
Phú, 2005). Boonyaratpalin và ctv., (2001) đã 
chứng minh ở chế độ ăn của tôm sú có bổ sung 
AFB1 từ 500 – 2500 ppb sẽ giảm tăng trưởng, 
tỉ lệ sống giảm xuống còn 26,32%, gây teo và 
hoại tử các tế bào gan tụy. Hàm lượng aflatoxin 
<20 ppm cũng có khả năng ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người (Bintvihok và ctv., 2003). Sự 
tích lũy Pb thông qua chế độ ăn gây độc mãn 
tính trong ruột cá hồi vân (Alves và ctv., 2006). 
Thức ăn bổ sung Cd gây tích lũy với hàm lượng 
cao trong toàn bộ cơ thể cá hồi vân (Hardy, 
1992). Lundebye (2001) đã cho thấy có sự tích 
tụ cadimi theo thời gian nuôi ở ruột, thận và cơ 
thịt của cá hồi ngay cả ở nồng độ thấp nhất (5 
mg/kg thức ăn) trong chế độ ăn so với nhóm 
đối chứng. Tương tự, trong môi trường nước và 
thức ăn có chứa thủy ngân thì hàm lượng tích tụ 
độc tố này trong mô của các loài động vật thủy 
sản rất cao (Julshamn và ctv., 1982). Nguyên 
liệu có chứa các kim loại nặng trên làm tăng 
nguy cơ để lại dư lượng trong sản phẩm thủy 
sản nuôi trồng, gây nên các hệ lụy nghiêm trọng 
đến an toàn thực phẩm và  sẽ ảnh hưởng đến uy tín 
chất lượng sản phẩm trên thị trường. 

Các chỉ tiêu vi sinh vật như Salmonella, 
E.coli, tổng nấm men, mốc đều đáp ứng giới 
hạn cho phép theo TCVN về nguyên liệu thức 
ăn chăn nuôi. E.coli và Salmonella đều thuộc 
nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột và rất dễ 
nhiễm vào thức ăn thông qua nguồn nước trong 
quá trình sản xuất (Williams, 1981). Dữ liệu 
nghiên cứu đã công bố cho thấy tất cả các thành 
phần nguyên liệu kể cả protein thực vật và các 
loại hạt thực vật đều có thể bị nhiễm Samonella 
(Beumer và Van der Poel, 1997; Sreenivas,1998; 
McChesney và ctv., 1995). Các thí nghiệm tiến 
hành trên cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss), 
cá chép Israel (Cyprinus carpio) và cá rô phi 
(Onchorhynchus aurea) cho thấy việc cho ăn 
với liều chứa Salmonella cao gây ra sự lây 
nhiễm Salmonella trong đường ruột và có thể 
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thâm nhập vào các cơ quan nội tạng cũng như 
cơ thịt (Baker và Smitherman,1983; Buras và 
ctv., 1985; Hagen, 1966; Heuschmann-Brunner, 
1974). Các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 
hiện nay đều không cho phép sự có mặt của 
Salmonella và E.coli trong thực phẩm, nguyên 
liệu và thức ăn chăn nuôi. Tiêu chuẩn Việt 
Nam TCVN 1644 : 2001, TCVN 9472:2012 và 
TCVN 9473:2012 yêu cầu về các chỉ tiêu về 
vệ sinh an toàn sản phẩm của bột cá, bột máu, 
bột xương và bột thịt xương dùng làm nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi không được có khuẩn E. 
coli (trong 1 g mẫu) và Salmonella (trong 25 g 
mẫu). Trong các yêu cầu về vi sinh đối với thực 
phẩm, Salmonella và E.coli là các chỉ tiêu đặc 
biệt nhạy cảm, do tính chất gây bệnh của một số 
kiểu huyết thanh của Salmonella và E.coli. Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh 
vật trong thực phẩm QCVN 8-3:2012/BYT yêu 
cầu của kiểm tra bắt buộc đối với Salmonella 
và E.coli trong các loại thực phẩm. Kiểm soát 
Salmonella và E.coli là nhiệm vụ quan trọng đối 
với các nguyên liệu thức ăn thủy sản chứa hàm 
lượng protein cao, việc theo dõi giám sát sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng và tính an toàn của 
sản phẩm thức ăn nuôi thủy sản đối với vật nuôi, 
thực phẩm và môi trường.

V. KẾT LUẬN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho hàm 

lượng protein dao động từ 47-70%, lipid từ 0,8 
-12%, không có sự hiện diện của các độc tố nấm 
mốc aflatoxin, kim loại nặng và vi sinh vật gây 
hại như Salmonella, E.coli, tổng men mốc. Đảm 
bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất 
thức ăn chăn nuôi. 

Tuy nhiên, số lượng mẫu phân tích chưa 
nhiều và cần phải bổ sung đầy đủ các tiêu chuẩn 
giới hạn rõ ràng cho nguyên liệu sản xuất thức 
ăn thủy sản nhằm đảm bảo nguyên liệu đáp ứng 
vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thức 
ăn thủy sản.
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Bé T. T. và Hiền T. T. T., 2014. Đánh giá khả năng 
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Phần 1 - Phương pháp kjeldahl.
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Xác định hàm lượng thuỷ ngân theo phương 
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TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005). Vi sinh vật 
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pháp phát hiện và định lượng Escherichia coli giả 
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TCVN 1644 : 2001. Thức ăn chăn nuôi – Bột cá - 
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cá vược
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ASSESSEMENT OF FEED INGREDIENTS IN AQUAFEED 
PRODUCTION TOWARDS THE VETERINARY HYGIENE  

AND FOOD SAFETY 
Le Hoang1*, Tran Van Khanh1, Vo Thi My My1,  

Nguyen Thi Thu Hien1, Nguyen Van Nguyen1

ABSTRACT
Quality of feed ingredients plays an important role in production efficiency and quality of farmed 
aquatic species. The present study aimed to examine the quality of several feed ingredients in aquafeed 
manufacture expressed the quality aspects towards the veterinary hygiene and food safety. Various 
common protein sources originated from plant and animal sampled from different feed ingredients 
suppliers and feed mills. The studied results showed that these feed ingredients were quite high in 
protein content ranged from 47% to70%. Particularly, high lipid content (6.18 – 12.44%) found in 
animal protein sources while a very small proportion (0.86 – 1.46%) contained in the plant-derived 
materials. There were not any heavy metals (Pb, Hg, Cd), aflatoxin and contamination of pathogenic 
microorganisms such as Salmonella, E. coli, total Yeast & Molds found in all these feed ingredients. 
In general, the  results revealed that all these studied feed ingredients were eligible for aquafeed 
production and in compliant with the requirements of veterinary hygiene and  feed safety. 
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Người phản biện: TS. La Xuân Thảo
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ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN LỢI THUỶ SẢN NỘI ĐỊA  
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

QUAN TRẮC SẢN LƯỢNG 
Nguyễn Nguyễn Du1

TÓM TẮT
Nghề khai thác thủy sản (KTTS) nội địa vùng ĐBSCL hiện không đóng góp nhiều về sản lượng 
cho toàn vùng, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng đối với người dân địa phương, đặc biệt là với 
những người khai thác thủy sản và cư dân vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các chương trình nghiên 
cứu trước đây về thủy sản ở vùng ĐBSCL chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể, các 
báo cáo tổng hợp số liệu thống kê chuyên ngành thủy sản và hệ thống hóa cơ sở về nghề cá chỉ mới 
được tiến hành ở một vài dự án phát triển và còn khá rời rạc. Vì vậy, để đánh giá biến động nguồn 
lợi thủy sản nội địa thì việc thiết lập các trạm quan trắc là cách tiếp cận tương đối tốt và khá phù 
hợp với điều kiện về nhân lực và tài chính thực hiện. Quan trắc sản lượng khai thác cá hàng ngày 
được thực hiện từ 10/2017-10/2018 tại 6 trạm thuộc 4 tỉnh với 2 loại hình ngư cụ lưới bén và lưới ba 
màng được sử dụng bởi 18 hộ ngư dân khai thác thủy sản. Kết quả quan trắc sản lượng KTTS của 
ngư dân đã xác nhận thành phần cá ở 6 trạm quan trắc là 117 loài cá, thuộc 38 họ và 14 bộ và ba loài 
cá mới xuất hiện ngoài tự nhiên so với trước đây gồm cá lau kiếng (Pterygoplichthys disjunctivus), 
cá chim trắng (Piaractus brachypomus) và cá rô phi rằn (Oreochromis niloticus). Biến động giảm 
sản lượng khai thác đối với ngư cụ lưới ba màng và biến động có xu hướng gia tăng sản lượng khai 
thác của 2 nhóm cá nước lợ và nhóm cá biển. Nhiệm vụ quan trắc cần bổ sung việc đo đạc chỉ tiêu 
chất lượng nước như độ mặn tại các trạm quan trắc.

Từ khóa: nguồn lợi thủy sản, đánh giá tác động, Đồng bằng sông Cửu Long, biến động.

1 Phòng Sinh thái nghề cá và tài nguyên thủy sinh vật, Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II
* Email: didzu72@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản nội 

địa đóng một vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu cư dân 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc 
biệt là người dân nghèo phụ thuộc vào nguồn 
lợi này. ĐBSCL được biết đến như là trung tâm 
lớn nhất nước về sản xuất thủy sản (De Silva 
& Nguyen 2011; Phan & ctv., 2009). Chính vì 
vậy, thủy sản ở ĐBSCL đã giữ một vai trò quan 
trọng trong quá trình phát triển của ngành thủy 
sản Việt Nam suốt thời gian qua. 

Nghề khai thác thủy sản (KTTS) nội địa 
vùng ĐBSCL hiện không đóng góp nhiều về sản 
lượng cho toàn vùng, nhưng lại đóng một vai 
trò quan trọng đối với người dân địa phương, 
đặc biệt là với những người nghèo không có 
nghề nào khác ngoài KTTS và cư dân vùng sâu 
vùng xa ở ĐBSCL (Vũ Vi An & Phan Thanh 
Lâm, 2007; Phan & Vu, 2008; Vũ Vi An & ctv., 

2014; Mai & Phan 2015). ĐBSCL là ngư trường 
trọng điểm và tiềm năng của cả nước, sản lượng 
KTTS nước ngọt vùng ĐBSCL chiếm 75% tổng 
sản lượng KTTS nước ngọt của cả nước. Điều 
đó cho thấy, ĐBSCL là một môi trường sống 
quan trọng cho các loài thuỷ sản vì được thiên 
nhiên ưu đãi như ngập lụt hàng năm làm tăng 
diện tích mặt nước (nơi cư trú, sinh trưởng và 
phát triển) và là nơi có nguồn thức ăn dồi dào 
và phong phú (Phan & Vu, 2008; Mai & Phan, 
2015). 

Tầm quan trọng của ngành thủy sản đối với 
kinh tế cả nước ngày càng được khẳng định, 
trong đó nghề cá ĐBSCL giữ một vị trí rất quan 
trọng. Tuy nhiên, các chương trình nghiên cứu 
trước đây về thủy sản ở vùng ĐBSCL chủ yếu 
tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể, các 
báo cáo tổng hợp số liệu thống kê chuyên ngành 
thủy sản và hệ thống hóa cơ sở về nghề cá chỉ 
mới được tiến hành ở một vài dự án phát triển 
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và còn khá rời rạc. Vì vậy, đánh giá biến động 
nguồn lợi thủy sản nội địa thông qua việc thiết 
lập các trạm quan trắc là cách tiếp cận tương đối 
tốt và khá phù hợp với điều kiện về nhân lực 
và tài chính thực hiện. Qua các nguồn số liệu 
thu thập và các phân tích đánh giá này thì các 
nhà quản lý sẽ tham khảo, xem xét và cân nhắc 
trong việc đề ra các giải pháp khai thác và quản 
lý nguồn lợi cho mục tiêu phát triển bền vững 
ở ĐBSCL. Do vậy, việc tiến hành “Đánh giá 
biến động nguồn lợi thủy sản nước ngọt vùng 
ĐBSCL bằng phương pháp quan trắc sản lượng 
khai thác” là thực sự cần thiết.

II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Do nghiên cứu này thuộc về lĩnh vực hoạt 

động, vì vậy sử dụng những công cụ và phương 
pháp thu thập số liệu thông qua quan trắc.

2.2.  Nội dung và phương pháp nghiên 
cứu

2.2.1. Quan trắc biến động sản lượng 
KTTS nội địa

Thiết kế sổ nhật ký ngư dân để quan trắc 
tất cả những thông tin liên quan như: thời gian 
khai thác, loại ngư cụ sử dụng, nơi khai thác, 
điều kiện thời tiết, chế độ thủy triều, thành phần 
loài, sản lượng khai thác, tiêu thụ sản lượng 
khai thác.

Sáu điểm quan trắc được chọn để quan trắc 
sản lượng khai thác thủy sản, mỗi điểm quan 
trắc chọn 3 ngư dân để theo dõi các thông tin 
về KTTS của ngư dân vùng ĐBSCL (Hình 1). 
Tất cả các điểm quan trắc này cũng là các điểm 
quan trắc của Chương trình Thủy sản của Ủy 
Hội Sông Mê Công (FP/MRC/VNMC) trước 
đây. Do đó, số liệu có thể so sánh với được với 
nhau. 

Trước khi triển khai chương trình quan trắc 
này, tất cả ngư dân được tập huấn trong việc 
ghi chép số liệu vào sổ nhật ký. Như nhận diện 
các loài cá, cách cân, đo cá và cách ghi chép tất 
cả các thông tin khai thác vào sổ nhật ký. Tất 
cả các thông tin liên quan đến việc KTTS được 

ngư dân ghi chép chi tiết vào sổ nhật ký hàng 
tháng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018.

Ngoài ra, ngư dân được cung cấp các vật 
liệu như: cân, thước, sổ nhật ký, tập, viết, và 
bộ Atlas hình màu các loài cá vùng ĐBSCL để 
giúp ngư dân nhận diện được chính xác thành 
phần loài cá mà họ khai thác được.

Cán bộ kỹ thuật định kỳ triển khai các đợt 
công tác thực địa (3 tháng/lần) để kiểm tra và 
thu số liệu ghi chép của ngư dân. Ngoài ra, việc 
trao đổi qua điện thoại cũng được duy trì thường 
xuyên để số liệu thu thập được một cách chính 
xác nhất. 

  

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(6) 

(5) 

Hình 1: Trạm quan trắc sản lượng mẻ khai 
thác thủy sản ngư dân

2.2.2. Đánh giá biến động sản lượng 
KTTS nội địa

Các chỉ tiêu đánh giá biến động KTTS nội 
địa thông qua các chỉ tiêu:

• Đa dạng thành phần loài.
• Sản lượng khai thác thủy sản hằng ngày.
• Tỷ lệ sản lượng giữa các nhóm cá.
Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để 

phân tích và đánh giá các chỉ tiêu trên.
2.3. Thời gian thu mẫu 
Thời gian thực hiện từ tháng 10/2017 đến 

10/2018.   
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
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Phần mềm MS Acess, MS Excel, MS Word 
được sử dụng để lưu trữ, phân tích dữ liệu và 
viết báo cáo tổng hợp.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả quan trắc năm 2018
Kết quả quan trắc của 6 trạm trong năm 

2018 đã chỉ ra rằng có sự hiện diện của 117 
loài cá thuộc 38 họ và 14 bộ. Trong đó, có 3 bộ 
chiếm ưu thế nhất là bộ cá nheo chiếm 30,77% 
(36 loài), kế đến là bộ cá chép chiếm 26,50% 
(31 loài) và thứ ba là bộ cá vược chiếm 23,93% 
(28 loài), các bộ còn lại có số loài rất thấp dao 
động từ 1 đến 5 loài. 
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Hình 2: Tỉ lệ phần trăm phân bố các bộ theo loài

Bên cạnh đó, có 3 họ chiếm ưu thế nhất là 
họ cá chép chiếm 24,79% (29 loài), tiếp theo là 
họ cá tra chiếm 11,11% (13 loài) và thứ 3 là họ 

cá đù chiếm 8,55% (10 loài), các họ còn lại có 
số loài dao động từ 1 đến 7 loài. Hình 2, 3.
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Thành phần loài cá có sự khác nhau giữa 
các loại hình thủy vực, vùng sinh thái. Vùng 
ngập sâu thuộc dòng chính của sông có thành 

phần loài cao nhất 59 loài, kế đến là vùng ngập 
lụt có 48 loài và thấp nhất là dòng nhánh có 12 
loài. Hình 4.

Hình 4: Biến động thành phần loài theo vùng sinh thái

Sự khác nhau về thành phần loài cũng được 
thể hiện qua các loại hình ngư cụ sử dụng. Hai 
loại ngư cụ chính được sử dụng trong quan trắc 

là lưới ba màng và lưới bén. Trong đó, Lưới bén 
đánh bắt được đa dạng thành phần loài hơn lưới 
3 màng, cụ thể 100 loài so với 46 loài. Hình 5.
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Hình 5: Biến động số loài theo ngư cụ

Sản lượng khai thác trung bình ngày/100m2 
lưới không có sự khác biệt lớn giữa lưới bén và 
lưới ba màng. Lưới bén có sản lượng khai thác 
trung bình ngày 3,33 kg/100m2 lưới, trong khi 
đó lưới ba màng cũng có sản lượng khai thác 
trung bình ngày 3,31 kg/100m2 lưới. 

Thành phần loài khai thác được có sự biến 
động theo mùa vụ. Số lượng loài dao động từ 34 
- 80 loài. Thành phần loài chiếm ưu thế nhất vào 
các tháng 5, 10, 12 và thấp nhất vào các tháng 
8 và 9. Hình 6
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Bên cạnh đó, sản lượng khai thác cũng 
có sự biến động theo mùa vụ, dao động từ 5,47 
– 16,15 kg/tháng. Sản lượng trung bình khai 

thác được cao nhất vào các tháng 10, 11, 12, 
1 và thấp nhất vào các tháng 7, 8 và 9. Hình 7
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Hình 7: Biến động trung bình sản lượng khai thác theo mùa vụ

Kết quả quan trắc đã chỉ ra có 4 nhóm cá 
hiện diện trong tất cả các trạm quan trắc. Thành 
phần loài thuộc nhóm cá trắng có số loài chiếm 
ưu thế nhất 79 loài so với các nhóm cá còn lại. 

Tiếp theo là nhóm cá nước lợ có 17 loài, kế đến 
là nhóm cá đen với 8 loài và thấp nhất là nhóm 
cá biển chỉ có 7 loài. Hình 8
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Ngoài ra, sản lượng khai thác trung bình 
cũng có sự khác biệt giữa các nhóm cá. Nhóm 
cá trắng vẫn chiếm ưu thế nhất về sản lượng 
trung bình 62,28 kg, kế đến là sản lượng của 

nhóm cá biển, nhóm cá nước lợ và thấp nhất là 
nhóm cá đen lần lượt có sản lượng 54,71 kg; 
42,59 kg và 27,5 kg.
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Hình 8: Biến động thành phần loài giữa các nhóm cá
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Hình 9: Biến động sản lượng trung bình (kg) giữa các nhóm cá

3.2. Biến động thành phần loài và sản 
lượng khai thác qua các năm

Kết quả quan trắc của 6 trạm từ năm 2016 - 
2018 đã chỉ ra rằng có sự hiện diện của 191 loài 
cá, 51 họ và 17 bộ. Trong đó, năm 2017 có số 
bộ, số họ và số loài chiếm ưu thế nhất là 16 bộ, 

49 họ và 177 loài, kế đến năm 2018 là 14 bộ, 38 
họ và 117 loài và thấp nhất là năm 2016 chỉ với 
6 bộ, 17 họ và 40 loài. Biến động cơ cấu thành 
phần loài cá qua các năm không thể hiện tính 
quy luật cụ thể và xu hướng nhất định. Hình 10
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Thành phần loài cá có sự khác nhau giữa 
các loại hình thủy vực, vùng sinh thái qua các 
năm quan trắc. Đặc biệt, năm 2017 có thành 
phần loài cá ở các loại hình thủy vực như kênh 
rạch, vùng ven biển, vùng ngập lụt, dòng chính 
và dòng nhánh đều chiếm ưu thế nhất so với các 

năm còn lại. Thành phần loài đa dạng ở vị trí 
thứ 2 vào năm 2018 và thấp nhất vào năm 2016. 
Biến động thành phần loài giữa các loại hình 
thủy vực, vùng sinh thái qua các năm không thể 
hiện được tính quy luật nhất định và xu thế rõ 
ràng. Hình 11
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Hình 10: Biến động cơ cấu thành phần loài qua các năm
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Tương tự, sự khác nhau về thành phần 
loài cũng được thể hiện qua loại hình ngư cụ 
sử dụng qua các năm. Một điều hiển nhiên thấy 
rằng, thành phần loài ở 2 loại ngư cụ sử dụng 
là lưới bén và lưới ba màng đều chiếm ưu thế ở 

năm 2017, ở các năm khác thì thấp hơn lần lượt 
theo thứ tự năm 2018 và năm 2016. Như vậy, 
biến động thành phần loài giữa các loại ngư cụ sử 
dụng qua các năm cũng không thể hiện được tính 
quy luật nhất định và xu thế rõ ràng. Hình 12.
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Hình 12: Biến động thành phần loài giữa các loại ngư cụ sử dụng qua các năm

Tuy nhiên, sản lượng khai thác trung bình 
trên ngư cụ/100m2 lưới có sự biến động giảm 
tương đối rõ ràng ở loại hình ngư cụ lưới 3 
màng qua các năm. Lưới ba màng đánh bắt có 

chiều hướng giảm rõ rệt từ năm 2016 đến năm 
2017 và năm 2018 lần lượt là 7,47kg/100m2 
lưới; 5,35kg/100m2 lưới và 3,31kg/100m2 lưới. 
Hình 13.
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Hình 13: Biến động sản lượng khai thác giữa các loại ngư cụ sử dụng qua các năm
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Biến động thành phần loài giữa các nhóm 
cá qua các năm không thể hiện rõ tính quy luật 
nhất định và xu hướng cụ thể. Đa dạng thành 

phần giữa các nhóm cá chiếm ưu thế vào năm 
2017, kế đến là năm 2018 và thấp nhất vào năm 
2016. Hình 14
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Hình 14: Biến động thành phần loài giữa các nhóm cá qua các năm

Một điều đáng quan tâm về biến động sản 
lượng khai thác giữa các nhóm cá qua các năm 
là có sự gia tăng rõ ràng ở 2 nhóm cá nước lợ 
và nhóm cá biển. Nhóm cá nước lợ gia tăng về 
sản lượng khai thác từ 8,33 kg (2016) đến 31,48 
kg (2017) và 42,59 kg (2018). Nhóm cá biển gia 
tăng sản lượng khai thác từ 6,5 kg (2016) đến 

40,75 kg (2017) và 54,71 kg (2018). Trong khi 
đó, các nhóm cá khác biến động sản lượng khai 
thác không theo quy luật nhất định. Điều này 
cho thấy rằng, có sự di cư của nhóm cá nước 
lợ và nhóm cá biển vào vùng nội địa, có thể 
nguyên do sự xâm nhập mặn từ vùng cửa sông 
vào vùng nội địa. Hình 15
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Hình 15: Biến động sản lượng trung bình (kg) giữa các nhóm cá qua các năm
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Đáng chú ý, thành phần loài cá ngoại lai 
chiếm 6,03% tổng số loài và gần 0,55% trong 
tổng số lượng cá thể khai thác của ngư dân, số 

lượng này chủ yếu tập trung ở kênh rạch, dòng 
chính và vùng ngập lụt, trong khi đó ở vùng ven 
biển thì không bắt gặp được cá ngoại lai.

Bảng 1: Số lượng cá thể loài ngoại lai đánh bắt được theo năm

STT Tên khoa học Tên địa phương
Năm

2016 2017 2018
1 Cyprinus carpio Cá chép  201 12
2 Labeo rohita Cá trôi ấn  1  
3 Oreochromis niloticus Cá rô phi rằn 61 1359 469
4 Hypophthalmichthys nobilis Cá mè hoa  7  
5 Hypophthalmichthys molitrix Cá mè trắng  1 1
6 Clarias gariepinus Cá trê phi 9 35 10
7 Piaractus brachypomus Cá chim trắng 1 18 16
8 Ctenopharyngodon idella Cá trắm cỏ  3 1

9
Pterygoplichthys 
disjunctivus Cá lau kiếng 236 1200 1183

10 Oreochromis mossambicus Cá rô phi thường  15  
Tổng 307 2840 1692

Biến động số loài và số lượng cá thể các 
loài cá ngoại lai thể hiện ở Hình 16. Nhìn chung, 
số lượng loài và số lượng cá thể các loài ngoại 
lai có xu hướng tăng trong những năm gần đây. 
Chú ý là trong nghiên cứu này ngư cụ sử dụng 

để quan trắc sản lượng KTTS là lưới bén và lưới 
ba màng, một số loại ngư cụ khác như dỡ chà thì 
sản lượng cá ngoại lai, đặc biệt là cá lau kiếng 
cao hơn rất nhiều.
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Hình 16: Biến động số lượng cá ngoại lai qua các năm
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Đáng chú ý đã xác định được 10 loài cá 
ngoại lai trong thời gian nghiên cứu, trong 
đó sản lượng cá lau kiếng (Pterygoplichthys 

disjunctivus) chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 1%, 
các loài loại lai khác chiếm tỷ lệ khá thấp dưới 
0,3% (Hình 17).
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Hình 17: Biến động số lượng cá ngoại lai trong mẻ khai thác

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận

- Quan trắc sản lượng KTTS qua 3 năm của 
ngư dân đã xác nhận thành phần cá ở 6 
trạm quan trắc là 191 loài cá, thuộc 51 họ 
và 15 bộ; trong đó năm 2018 có 117 loài 
cá phân bố ở 5 vùng sinh thái khác nhau, 
số lượng loài cao nhất thuộc về dòng chính 
với 59 loài, kế đến là vùng ngập lụt với 48 
loài, vùng ven biển với 38 loài, kênh, rạch 
với 22 loài, và thấp nhất với 12 loài ở dòng 
nhánh.

- Thành phần loài cá ngoại lai chiếm 6,03% 
tổng số loài và gần 0,55% trong tổng số 
lượng cá thể khai thác của ngư dân, số 
lượng này chủ yếu tập trung ở kênh rạch, 
dòng chính và vùng ngập lụt, trong khi đó 
ở vùng ven biển thì không bắt gặp được cá 
ngoại lai.

- Biến động sản lượng gia tăng ở nhóm cá 
nước lợ và nhóm cá biển. Biến động sản 

lượng khai thác giảm ở loại hình ngư cụ 
lưới ba màng.
4.2. Đề xuất

- Tiếp tục nghiên cứu quan trắc thành phần 
loài và sản lượng khai thác ở các trạm đang 
thực hiện.

- Cần bổ sung thêm đo đạc các chỉ tiêu về 
chất lượng nước tại các trạm quan trắc như 
độ mặn, tốc độ dòng chảy và mức nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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ASSESSMENT OF INLAND FISHERIES RESOURCES BY USING 
CATCH MONITORING METHOD IN THE MEKONG RIVER DELTA 

Nguyen Nguyen Du1*

ABSTRACT
Inland fishing in the Mekong River Delta (MKD) does not contribute a large of fisheries production 
of the whole region, but plays an important role for local people, especially for fishermen and people 
in remote areas. However, the previous research programs on fisheries in the MKD focused mainly 
on solving specific problems, reports fisheries statistics synthesizing and systematize the basis of 
the profession has only been conducted in a few development projects and was quite sporadic. 
Therefore, to assess the fluctuation of inland fisheries resources, the establishment of monitoring 
stations is a relatively good approach and quite suitable conditions for human and financial 
implementations. Daily fisheries catch monitoring was conducted from 10/2017 to 10/2018 at 6 
stations in 4 provinces with 2 types of fishing gears used (gill net and trammel net) by 18 fishing 
households. Results of fisheries monitoring at 6 stations showed that fish composition was with 
117 species, 38 families and 14 orders, and three new species appearing in the wild compared 
to previously included Pterygoplichthys disjunctivus, Piaractus brachypomus and Oreochromis 
niloticus. Variation of fish catch by trammel net is trending decline and however there are trending 
increase fish catch from two groups of estuarine and marine fishes. The duty of fish monitoring in 
next time needs to measure salinity water character at monitor sites.
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỚP HỌC HIỆN TRƯỜNG  
TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHO NÔNG DÂN TRONG MÔ HÌNH  

TÔM - LÚA TẠI BẠC LIÊU
Đoàn Văn Bảy1*, Nguyễn Hoàng Linh2, Ngô Tiến Dũng2, Huỳnh Quốc Khởi3,  

Nguyễn Phương Hùng3, Lê Kim Yến3,  Đặng Bích Duy3, Phạm Hoàng Vũ3,  
Dương Minh Thùy3, Trương Chí Linh3, Trần Thanh Hải3.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm ứng dụng phương pháp tập huấn được tổ chức tại hiện trường 
do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) xây dựng và phát triển. Lớp học hiện trường được 
áp dụng cho nông dân đang canh tác trên mô hình tôm - lúa tại tỉnh Bạc Liêu. Các tổ chức thực hiện 
đã phối hợp với Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương chọn địa điểm, lập danh sách học 
viên tham gia lớp học, thiết kế chương trình, bố trí nhân lực và xác định nội dung cho khoá học. 
Trong suốt quá trình học các nội dung học tập được giám sát, đánh giá và phân tích kết quả.

Tổng số 250 học viên được khảo sát để xây dựng nội dung chương trình, từ đó tổ chức 15 lớp học 
tại bốn xã và một thị trấn thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Mỗi lớp học thực hiện 3 thử 
nghiệm thực tế trên đồng ruộng với thực hiện thông qua phân tích hệ sinh thái nông học hàng tuần. 
Phương pháp này đã tác động tích cực trong việc thay đổi nhận thức của người dân trong nuôi tôm 
và trồng lúa. Sau 04 tháng thực hiện có 442 nông dân hoàn thành chương trình học. Có 80 - 90%  
học viên tham gia lớp huấn luyện có khả năng truyền đạt và hướng dẫn cho người khác cùng làm 
theo. Phương pháp lớp học hiện trường là phương pháp cần được áp dụng trong công tác khuyến 
nông nhằm tăng cường khả năng chủ động của nông dân trong quyết định ứng dụng các biện pháp 
kỹ thuật. Nhóm thực hiện nghiên cứu cũng đưa ra được những khó khăn và hướng khắc phục, bài 
học kinh nghiệm và kiến nghị khi áp dụng phương pháp tập huấn này.

Từ khóa: Lớp học hiện trường, mô hình tôm - lúa.

1 Phòng Sinh thái nghề cá và Tài nguyên thủy sinh vật, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
2 Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam
3 Trung tâm khuyến nông tỉnh Bạc Liêu
* Email: dvbayvn@icloud.com

I. GIỚI THIỆU
Phương pháp Lớp học hiện trường cho nông 

dân (Farm Field School – FFS) giúp người dân 
nông thôn học và phát triển kỹ năng cần thiết để 
đưa ra quyết định có thông tin trước đối với các 
tình huống đa chiều và khó giải quyết trong quá 
trình sản xuất. FFS rất khác với cách tiếp cận 
mà các hệ thống khuyến nông truyền thống sử 
dụng, phương pháp này khuyến khích phát triển 
và hành động cộng đồng, nhằm điều chỉnh quá 
trình học cho phù hợp với nội dung kỹ thuật trên 
đồng ruộng hay ao nuôi, và thúc đẩy vận động 
chính sách về các vấn đề quan trọng cho cộng 
đồng địa phương. Hiện có hơn 90 quốc gia đang 
áp dụng FFS và nhu cầu về FFS ngày càng tăng 

từ nhiều bên liên quan, chính phủ, tổ chức phi 
chính phủ, cơ quan kỹ thuật và khu vực tư nhân 
(FAO, 2016). 

FFS chủ yếu được xây dựng bởi nông dân 
sản xuất nhỏ thường thiếu khả năng tiếp cận 
dịch vụ nông nghiệp cần thiết để nâng cao kiến 
thức và kỹ năng cho quản lý hệ sinh thái nông 
nghiệp. FFS là phương pháp thích hợp có thể áp 
dụng để nâng cao kỹ năng và tăng cường đòn 
bẩy về thị trường cho nông dân đang canh tác 
theo mô hình tôm - lúa. Đây là mô hình canh tác 
nông nghiệp, có thể thực hiện nhiều hình thức 
luân canh, xen canh kết hợp nhiều đối tượng 
khác nhau trên cùng diện tích, mô hình này đã 
được hình thành từ những năm 1980 ở một số 
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địa bàn ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) trên cơ sở tận dụng điều kiện tự 
nhiên và nguồn lợi thủy sản. Mô hình tôm - lúa 
được xem như mô hình thích ứng thông minh 
với biến đổi khí hậu (FAO, 2013; 2014; Bảy, 
2015), trong đó mùa nắng nuôi tôm sú, mùa 
mưa trồng lúa xen với nuôi tôm càng xanh, nuôi 
tôm là nguồn thu chính của nông hộ với tỉ trọng 
cao hơn 50% trong tổng thu nhập, hầu hết các 
hộ gia đình có nguồn thu khác từ trồng lúa, hoa 
màu, gia súc, gia cầm, làm công và buôn bán 
nhỏ. Khi xảy ra thất bại trong nuôi tôm, nguồn 
thu này góp phần ổn định cuộc sống kinh tế 
nông hộ (Bảy, 2016 và Bảy 2018).

Tại Bạc Liêu, diện tích mô hình tôm - lúa 
tăng dần từ khi chuyển đổi năm 2001 là 5.851 
ha đến nay tỉnh này đã có gần 30.000 ha tập 
trung chủ yếu ở huyện Giá Rai, Hồng Dân, 
Phước Long và phần diện tích chuyển đổi xã 
Hưng Thành của huyện Vĩnh Lợi (Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, 
2018). Tuy là một mô hình có nhiều ưu điểm về 
tính thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác 
hiệu quả đất canh tác nhưng vẫn còn hạn chế 
quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực đầu tư và trình 
độ canh tác của nông dân còn thấp (Lâm và Bảy, 
2015; Bay et al., 2017).

Tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến 
phức tạp và giá cả biến động liên tục đòi hỏi 
người dân phải sáng tạo và linh hoạt. Họ phải 
được trang bị những kỹ năng và năng lực mới, 
quá trình canh tác và cách thức tổ chức cũng 
như quản lý sản xuất mới nhằm tăng cường hiệu 
quả sản xuất trên các khía cạnh kinh tế, xã hội 
và môi trường. Phương pháp FFS ngoài khả 
năng nâng cao trình độ kỹ thuật, yếu tố xã hội 
và phân tích tài chính cho nông dân còn có thể 
giúp họ tăng cường năng lực ra quyết định quan 
trọng, FFS đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ 
trợ nhu cầu của nông dân trong bối cảnh nhiều 
thách thức này (FAO, 2016).

Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Nông lương 
Liên hợp quốc tại Việt Nam, FFS được áp dụng 
tập huấn kỹ thuật cho nông dân đang canh tác 
theo mô hình tôm - lúa tại Bạc Liêu vào năm 

2017 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu 
phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ 
sản II thực hiện. Có 15 lớp FFS về “Kỹ thuật 
canh tác tôm - lúa bền vững” được tiến hành tại 
huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhằm giúp 
nông dân có được kiến thức, kỹ năng canh tác 
lúa - tôm một cách hiệu quả, hạn chế sử dụng 
thuốc trừ sâu và hóa chất trong sản xuất lúa để 
bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe 
con người. Thông qua chương trình hỗ trợ này 
đội ngũ cán bộ khuyến nông của Bạc Liêu cũng 
được nâng cao năng lực, họ trở thành nguồn 
nhân lực nòng cốt xây dựng các chương trình 
lớp học hiện trường của địa phương.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Chọn địa điểm, lựa chọn  và lập danh 

sách học viên tham gia lớp học
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Phước Long thống kê 
diện tích cũng như nhu cầu tập huấn của từng 
ấp, xã để làm cơ sở triển khai kế hoạch thực 
hiện công tác huấn luyện cho nông dân.

Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật tỉnh Bạc Liêu thông qua kế hoạch thực 
hiện lớp học hiện trường tại huyện Phước Long.

Kết hợp với UBND các xã, thị trấn thuộc 
địa bàn huyện Phước Long (xã Phước Long, xã 
Vĩnh Phú Tây, xã Phong Thạnh Tây A và Thị 
trấn Phước Long) lựa chọn và lập danh sách học 
viên đủ điều kiện tham gia các lớp huấn luyện 
về canh tác tôm - lúa bền vững.

Thành lập tổ chuyên gia tại địa phương về 
lĩnh vực thủy sản và trồng trọt nhằm thường 
xuyên tư vấn, phổ biến những vấn đề liên quan 
đến chuyên ngành cũng như chủ trương, chính 
sách nông nghiệp tại địa phương kịp thời và 
hiệu quả.

Học viên tham gia lớp học hiện trường là 
nông dân đã và đang trực tiếp tham gia canh tác 
mô hình tôm - lúa kết hợp. Họ tự nguyện tham 
gia lớp học, có tinh thần hăng say học tập, ham 
hiểu biết, tích cực tham gia thảo luận, có khả 
năng hướng dẫn nông dân khác không tham gia 
lớp học để áp dụng những kiến thức kỹ thuật đã 
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học vào sản xuất. Thực hiện tốt các nội dung 
hướng dẫn của giáo viên đứng lớp và phải cam 
kết có đủ thời gian để tham gia khoá học.

2.2. Thiết kế chương trình lớp học hiện 
trường

Chuyên gia FFS từ FAO và Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng thuỷ sản II xây dựng chương 
trình, kế hoạch tập huấn.

Thiết kế chương trình đào tạo theo nguyên 
tắc đưa lý thuyết vào thực hành tại đồng ruộng 
của nông dân, kích thích nông dân hoạt động 
theo nhóm, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn 
nhau để nông dân tự xác định phương thức 
sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình và thổ 
nhưỡng của địa phương, nâng cao kiến thức dựa 
trên kinh nghiệm có sẵn của bà con.

Bố trí ruộng thí nghiệm có diện tích từ 
2.000-4.000 m2, gần đường giao thông, thuận 
tiện cho việc tưới và tiêu nước, gần hội trường 
(nơi học tập), thuận tiện cho việc quan sát thí 
nghiệm, thảo luận và lên lớp.

Cung cấp giống lúa, giống tôm càng xanh, 
phân bón, vôi, thuốc phòng bệnh và một số vật 
tư nông nghiệp khác để thực hiện thí nghiệm.

Chuẩn bị địa điểm và dụng cụ học tập cần 
thiết.

Thiết kế chương trình theo hướng cầm tay 
chỉ việc; học tập trực tiếp, thực hành trên đồng 
ruộng và trao đổi để học, hay nông dân học tập 
từ thực tế và kinh nghiệm. Từ đó, nông dân 
nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, thực hiện 
các quy định về an toàn thực phẩm.

Kết hợp nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn, phù 
hợp với đời sống văn hóa tinh thần của bà con 
nông dân được lồng ghép một cách khéo léo. 
Không khí lớp học thân thiện, gần gũi nhận 
được sự hưởng ứng của đông đảo học viên.

Phối hợp với truyền thông địa phương đưa 
tin hoạt động và kết quả của khóa huấn luyện.

 2.3. Bố trí nhân lực cho các lớp học hiện 
trường

Xem xét, lựa chọn những cán bộ thật sự có 
năng lực, trình độ, kinh nghiệm và đã qua đào 
tạo về Đào tạo những người đào tạo (Training of 

Trainers/ToT) tôm - lúa để phân công phụ trách 
vị trí giảng viên chính, hướng dẫn viên cho từng 
lớp học. 

Giảng viên chỉ đưa ra những kiến thức mới 
để học viên tự khám phá ý tưởng và kiến thức 
mới. Giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện 
để học viên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức đã 
có và bổ sung, thảo luận các kiến thức, tiến bộ 
kỹ thuật. Giảng viên trình bày lý thuyết ít hơn, 
thay vào đó là tôn trọng và đánh giá cao ý kiến 
phát biểu của học viên, biến lớp học thành nơi 
trao đổi kinh nghiệm và thảo luận chuyên sâu.

2.4. Xác định nội dung học tập FFS
Thực hiện điều tra ban đầu nhằm xác định 

hiện trạng sản xuất lúa và tôm. Từ đó xây dựng 
nội dung chương trình giảng dạy/kế hoạch 
nghiên cứu, hoạt động trọng tâm và chủ đề đặc 
biệt cho lớp học.

Xác định nội dung và điều chỉnh chương 
trình giảng dạy/kế hoạch nghiên cứu phù hợp 
với nhu cầu của người dân và điều kiện của từng 
ấp, các lớp học được tổ chức theo hình thức 
không tập trung liên tục, bố trí theo chu kỳ sinh 
trưởng và phát triển của cây lúa và tôm càng 
xanh thông qua việc thực hiện tại đồng ruộng 
nhằm hướng dẫn những thao tác thực hành cho 
người học.

Xây dựng các thí nghiệm trên đồng ruộng 
để nghiên cứu các hệ sinh thái cây lúa là hoạt 
động trọng tâm của lớp học. Mỗi lớp học bố trí 
03 thí nghiệm, tổng cộng có 45 thí nghiệm cho 
15 lớp FFS. Bố trí từng thí nghiệm của các lớp 
học như sau:

+ Thí nghiệm 1: Thí nghiệm về mật độ gieo 
sạ thích hợp vụ lúa - tôm càng xanh kết hợp

• Xác định mật độ gieo sạ thích hợp trên 
vùng tôm - lúa tại huyện Phước Long, tỉnh 
Bạc Liêu. Giống lúa: Một Bụi đỏ hoặc Lúa 
lai BTE 1. 

• Thí nghiệm được bố trí không lập lại chia 
thành 3 nghiệm thức với các mật độ sạ, cấy 
khác nhau để đánh giá tình hình phát triển 
của lúa, tình hình sâu hại, thiên địch cũng 
như hiệu quả kinh tế từ đó giúp nông dân 
xác định được mật độ sạ thích hợp nhất.
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Kỹ thuật cấy lúa: Mạ 28 ngày tuổi được 
nhổ cấy với 3 mật độ, cấy nhẹ nhàng tránh làm 
dập nát mạ, chỉ cấy duy nhất 1 tép/khóm (tương 
đương với lượng giống 10 - 15kg/ha).

+ Thí nghiệm 2: Có phun thuốc và không 
phun thuốc

Trong vùng tôm - lúa bà con nông dân đa 
số vẫn sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu 
hại, cho nên việc tác động nhiều hóa chất vào 
đồng ruộng, bằng các biện pháp kỹ thuật chưa 

phù hợp đã gây tổn hại nhiều tới môi trường tự 
nhiên như nguồn nước bị ô nhiễm, đối tượng 
nuôi thủy sản, do đó thí nghiệm được thực hiện 
nhằm mục đích giúp cho người dân có nhận 
thức đúng hơn về việc sử dụng thuốc, theo dõi 
và đánh giá tình hình phát sinh gây hại của các 
loài sâu hại ở giai đoạn đầu của cây lúa trên 
ruộng lúa tôm có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 
tế đối với ruộng sản xuất của bà con nông dân 
hay không.

Bảng 1: Lượng giống lúa sử dụng ở ruộng mô hình và ruộng đối chứng

Tên giống
Ruộng đối 

chứng
Ruộng TN 
mật độ 1

Ruộng TN 
mật độ 2

Ruộng TN 
mật độ 3

Một bụi đỏ Một bụi đỏ Một bụi đỏ Một bụi đỏ
Lượng giống/mật độ 50 kg/ha 30 x 30 cm 25 x 25cm 20 x 20 cm

Phương pháp xuống giống Sạ lan Cấy Cấy Cấy
Ngày xuống giống 27/9/2017 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017

(Thí nghiệm này là 01 trong 15 thí nghiệm về mật độ gieo sạ được thực hiện cho lớp FFS tổ chức tại  
Ấp Phước Hậu, xã Phước Long)

Bảng 2. Thí nghiệm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Đối tượng phòng trừ Số lần phun 
Ruộng mô hình

Số lần phun
Ruộng đối chứng

Thuốc trừ cỏ 1 1
Bọ trĩ 0 0
Rầy nâu 0 0
Sâu cuốn lá 0 0
Phân bón lá 2 2

(Thí nghiệm này là 01 trong 15 thí nghiệm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện cho lớp FFS tổ chức 
tại Ấp Phước Hậu, xã Phước Long)

Cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, đặc biệt là 
giai đoạn đẻ nhánh rộ có khả năng tự phục hồi 
rất cao. Nếu bị dịch hại làm tổn thương đến lá, 
các lá mới sẽ mọc rất nhanh thay thế cho những 
lá bị hại. Tương tự, nếu bị hại dảnh, dảnh mới sẽ 
thay thế và bù đắp lại sự hao hụt này. Nhờ khả 
năng này của cây lúa, tất cả các loại sâu ăn lá 
như cuốn lá nhỏ, sâu phao... phát sinh giai đoạn 
đẻ nhánh, dù ở mật độ rất cao, gây tổn thương 
cho lá lúa, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng 
đến năng suất ruộng lúa. Vì vậy không cần phải 
dùng thuốc sâu ở giai đoạn đẻ nhánh. Biện pháp 
quản lý sâu ăn lá hiệu quả nhất là quản lý dịch 
hại tổng hợp, bón phân cân đối, phù hợp, không 

phun thuốc từ đầu vụ đến khi lúa đứng cái để 
bảo vệ thiên địch.

Mục đích: Quản lý sâu ăn lá theo phương 
pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

+ Thí nghiệm 3: Thí nghiệm giả tạo sâu đục 
thân và sâu cuốn lá

Thí nghiệm cắt chồi 5%, 10%, 20%, 25%, 
50% và 70% để giả tạo sâu đục thân và sâu cuốn 
là ở các giai đoạn khác nhau để thấy được khả 
năng phục hồi của cây lúa. Đây cũng là  01 là 
trong 15 thí nghiệm về khả năng phục hồi của 
cây lúa được thực hiện cho lớp FFS tổ chức tại 
ấp Phước Hậu, xã Phước Long.
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Nông dân thường lo lắng ruộng lúa của 
mình bị thất thu khi thấy lá lúa bị tổn thương do 
sâu hại gây nên, ví dụ như sâu cuốn lá, sâu phao, 
bọ trĩ... Đây chính là lý do khiến nông dân dùng 
nhiều thuốc trừ sâu ngay từ đầu vụ lúa (còn gọi 
là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật - BVTV). 
Việc lạm dụng thuốc BVTV không những làm 
tăng chi phí sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường. Đồng 
thời thuốc trừ sâu hóa học tiêu diệt thiên địch, 
làm cho nhiều loại sâu hại bùng phát, đặc biệt là 
rầy nâu (gây cháy rầy) vào cuối vụ làm thất thu.

Không phải tất cả sự tổn thương của lá, 
dảnh lúa do sâu bệnh gây ra đều làm giảm năng 
suất, vì cây lúa có khả năng tự đền bù phần lớn 
các lá, dảnh bị hại ở giai đoạn sinh trưởng dinh 
dưỡng của cây bằng sự lớn lên của lá, sự ra thêm 
lá mới, mọc thêm dảnh mới. Để tìm hiểu kỹ vấn 
đề này cần tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh 
hưởng của sự mất lá tới cây lúa ở 3 giai đoạn 
khác nhau: 25 ngày sau sạ (NSS); 45 NSS và 
65 NSS.

Thí nghiệm này làm giả tạo khi bị mất một 
phần diện tích của lá lúa giống như do sâu gây 
nên nhằm:

• Chứng minh khả năng tự đền bù của cây.
• Chứng minh rằng việc sử dụng thuốc trừ 

sâu hóa học cho sâu ăn lá giai đoạn đẻ 
nhánh là không cần thiết.
Mục đích: Tìm hiểu ảnh hưởng của sự tổn 

thương lá ở các giai đoạn khác nhau đến sinh 
trưởng, phát triển và năng suất lúa và quan sát, 
đánh giá khả năng tự đền bù của cây lúa khi bị 
mất một phần diện tích lá.

Yêu cầu: 
• Khi tiến hành cắt lá phải đảm bảo tính 

chính xác.
• Các công thức thí nghiệm được bố trí ngẫu 

nhiên, nhắc lại 3 lần.
• Các yếu tố phi thí nghiệm (giống, chân đất, 

lượng phân, mật độ trồng…) phải đồng 
nhất.
 2.5. Giám sát, đánh giá và phân tích kết 

quả học tập hàng tuần

Trong quá trình huấn luyện, tổ chuyên gia 
chỉ đạo thường xuyên, theo dõi, giám sát các 
hoạt động huấn luyện của giảng viên nhằm giải 
quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện từ đó có những đánh 
giá kết quả thật sự khách quan.

Kết quả học tập hàng tuần được đánh giá 
thông qua việc phân tích, so sánh đánh giá hiệu 
quả sản xuất lúa trên ruộng thực nghiệm và 
ruộng đối chứng. Những kiến thức trong lớp 
học sẽ được học viên áp dụng giải quyết các vấn 
đề tại đồng ruộng của họ. 

Kết quả học tập cũng được đánh giá thông 
qua hiểu biết của học viên về sâu bệnh, dịch hại 
và thiên địch. Khả năng tự ra quyết định về xử 
lý các vấn đề phát sinh trên đồng ruộng.

 2.6. Tổng kết đánh giá lớp học
Tổng kết từng lớp học, trao chứng chỉ.
Bàn bạc tiếp tục áp dụng phương pháp FFS 

trên đối tượng tôm sú trong vụ nuôi tôm mùa 
khô 2018.

 2.7. Thời gian thực hiện
Từ tháng 26/09/2017 đến tháng 31/12/2017. 

III. KẾT QUẢ  
3.1. Chọn địa điểm, lựa chọn và lập danh 

sách học viên
Địa điểm triển khai xã Vĩnh Phú Tây, xã 

Phước Long, Phong Thạnh Tây A và Thị trấn 
Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Tổng số 15 lớp học hiện trường được tổ 
chức với số nông dân tham gia là 442 người, 
trong đó có 396 nam và 46 nữ. Số lượng học 
viên dao động từ 27-33 người/lớp.

3.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch 
tập huấn

Lớp học được thực hiện 16 buổi và tiến 
hành vào các buổi sáng, được tổ chức trong suốt 
01 vụ sản xuất (vụ lúa - tôm càng xanh kết hợp), 
các chuyên đề đặc biệt: dịch hại và biện pháp 
quản lý; thiên địch; nuôi côn trùng; biến đổi 
khí hậu; sản xuất an toàn; ảnh hưởng của thuốc 
BVTV đến sâu hại và thiên địch; sử dụng thuốc 
BVTV an toàn và hiệu quả. Các biện pháp kỹ 
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thuật tăng sức khỏe cây trồng, quản lý sinh vật 
gây hại, các vấn đề liên quan đến mùa vụ, cải 
tạo, ương nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh và thu 
hoạch tôm càng xanh.

3.3. Bố trí nhân lực cho các lớp học hiện 
trường

Mỗi lớp học được bố trí 01 giảng viên chính 
và 01 hướng dẫn viên, đây là những cán bộ 
khuyến nông có nhiều kinh nghiệm trong đào 
tạo tập huấn cho nông dân.

Giảng viên phụ trách lớp tích cực, nhiệt 
tình, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, bảng biểu, 
trợ huấn cụ, có kinh nghiệm trong ngành và có 
kinh nghiệm sử dụng phương pháp FFS. 

3.4.  Xác định nội dung học tập FFS
Tiến hành điều tra cơ bản 250/442 học 

viên (nông dân) để xác định hiện trạng sản xuất 
cây lúa, tôm và nhận thức của nông dân khi 
tham gia lớp học, tìm hiểu tập quán canh tác, 
về đầu tư của nông dân, về hiện trạng sản xuất 
của địa phương, về giống, điều kiện đất đai, 
thủy lợi, trình độ thâm canh, tập quán canh tác 
để làm cơ sở xây dựng các chủ đề, thiết kết nội 
dung hoạt động của lớp học hiện trường nhằm 
cung cấp những thông tin cần thiết đồng thời 
đưa kết luận chung về hiện trạng sản xuất ở 
địa phương, và từ đó đề xuất giải pháp cải tiến 
phát triển sản xuất. 

Chương trình giảng dạy lý thuyết được xây 
dựng gồm các nội dung sau:

• Giới thiệu về “Tiết kiệm và Phát triển”.
•  Nguyên tắc IPM, giới thiệu về kỹ thuật 

canh tác lúa bền vững.
• Thảo luận chuyên đề: Bố trí cơ cấu mùa 

vụ, chuẩn bị ruộng/ao nuôi tôm càng xanh.
• Thảo luận chuyên đề: Cách chọn tôm 

giống, thả giống, chăm sóc, giám sát môi 
trường sống của tôm càng xanh.

• Sinh lý cây lúa giai đoạn mạ.
• Hướng dẫn nuôi côn trùng: Giới thiệu về 

thiên địch, thiên địch săn mồi, ký sinh.
• Vòng đời và các yếu tố ảnh hưởng tới sinh 

trưởng phát triển của tôm càng xanh

• Sự phát triển của rễ ở giai đoạn sinh dưỡng
• Sinh lý cây lúa giai đoạn tượng khối sơ khởi
• Sinh lý cây lúa giai đoạn đẻ nhánh - khả 

năng đẻ nhánh
• Sinh lý cây lúa giai đoạn ôm đòng
• Sự phát triển của rễ ở giai đoạn sinh dưỡng
• Sinh lý cây lúa giai đoạn trỗ và phơi màu
• Sự phát triển của quần thể chuột, ngừa 

chuột, phải làm gì đối với chuột
• Sưu tập mẫu cỏ dại, quản lý cỏ dại
• Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến con 

người - triệu chứng ngộ độc
• Sưu tập sâu hại, quản lý một số sâu hại 

chính (sâu ăn lá, rầy, sâu đục thân)
• Sự hấp thụ thuốc BVTV của cây trồng
• Các yếu tố ảnh hưởng đến tôm càng xanh
• Nuôi côn trùng
• Phương pháp thu hoạch tôm càng xanh
• Thảo luận (những vấn đề phát sinh trên 

đồng ruộng của hoc viên).
• Bài tập liên quan đến nội dung: Sự hấp thụ 

thuốc BVTV của cây trồng
• Quan sát phân tích hệ sinh thái lúa-tôm, 

điều tra thí nghiệm và cập nhật số liệu điều 
tra và trình bày kết quả điều tra thí nghiệm 
trước lớp.

• Hoạt động nhóm - Văn nghệ - Trò chơi.
Mỗi lớp học có một ruộng thí nghiệm được 

bố trí 03 thí nghiệm về: i) ảnh hưởng của mật độ 
gieo sạ; ii) sử dụng thuốc BVTV, ii) ảnh hưởng 
của sâu bệnh. Có tổng cộng 45 thí nghiệm được 
tiến hành trên 15 lớp.

3.5. Giám sát, đánh giá và phân tích kết 
quả học tập hàng tuần

Các học viên đến nay đã tiếp thu được kiến 
thức về kỹ thuật canh tác lúa theo nguyên lý cây 
lúa ở từng giai đoạn và biện pháp tác động ở 
mỗi giai đoạn của cây lúa để vụ lúa đạt năng 
suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh, áp dụng 
đúng kỹ thuật nuôi tôm càng xanh kết hợp trong 
ruộng lúa. Học viên tự thu thập số liệu về các thí 
nghiệm và thảo luận trên các kết quả thu được.
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Kết quả thí nghiệm 1 được học viện ghi 
nhận và đánh giá cho thấy ruộng trong mô 
hình cấy thưa cho số bông/m2 ít hơn đối chứng 
nhưng số hạt chắc trên bông lại nhiều hơn dẫn 
đến năng suất vẫn đảm bảo thậm chí còn cao 
hơn đối chứng như ở ruộng thí nghiệm mật độ 
2 (5,94 tấn/ha). Như vậy mật độ 25 – 30 khóm/
m2 là thích hợp đối với vùng đất lúa tôm vì nó 
vừa đảm bảo mật độ, năng suất đồng thời ít xuất 
hiện sâu bệnh hại.

Kết quả thí nghiệm 2 (Hình 3) cho thấy, 
thiên địch luôn xuất hiện nhưng phân bố theo 
quy luật khi sâu rầy tăng thì thiên địch cũng 
tăng và sâu rầy giảm thì thiên địch cũng giảm 

theo. Giai đoạn lúa 77 đến 91 ngày sau sạ, rầy 
nâu xuất hiện với mật số tương đối cao nên mật 
độ thiên địch cũng xuất hiện nhiều nhất. Do chủ 
hộ không tiến hành phun xịt thuốc hay tác động 
các biện pháp hóa học nào nên mật số thiên địch 
ở ruộng thí nghiệm và ruộng đối chứng tương 
đối giống nhau.

Nhìn chung đối với vùng canh tác tôm - lúa 
đa dạng các hệ sinh thái từ đó xuất hiện nhiều 
thiên địch giúp giảm thiểu các loại sâu hại. 
Trong quá trình canh tác chủ hộ không tiến hành 
phun xịt thuốc nên chỉ ghi nhận mật độ thiên 
địch trên đồng ruộng.

Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất

Ruộng Số bông/m2 
(bông) Số hạt chắc/bông P 1.000 hạt 

(gr)
Năng suất lý 

thuyết (tấn/ha)

TN mật độ 1 200 121 24 5,81

TN mật độ 2 200 124 24 5,94

TN mật độ 3 150 154 24 5,55
(Kết quả thí nghiệm này  là 01 trong 15 kết quả thí nghiệm về sử dụng giống và mật độ gieo sạ được thực hiện tại 
lớp FFS tổ chức tại Ấp Phước Hậu, xã Phước Long)

Hình 1: Đồ thị biểu diễn  mật độ thiên địch ruộng mô hình và ruộng đối chứng
(Kết quả thí nghiệm này  là 01 trong 15 kết quả thí nghiệm về sử dụng thuốc BVTV được thực hiện tại lớp FFS  
tổ chức tại Ấp Phước Hậu, xã Phước Long)

Kết quả thí nghiệm 3 cho thấy năng suất ở 
lần cắt giai đoạn đẻ nhánh (ĐN) và diện tích cắt 
lá không bị ảnh hưởng, ruộng thí nghiệm vẫn 
cho năng suất đảm bảo thậm chí cao hơn đối 

chứng (cắt lá 70% ĐN cho năng suất 5,82 tấn/
ha, cắt lá 50% ĐN năng suất 5,83 tấn/ha).  Như 
vậy xuất hiện sâu cuốn lá đầu vụ (giai đoạn đẻ 
nhánh) không ảnh hưởng đến năng suất lúa nên 
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không cần phun xịt. Sâu cuốn lá xuất hiện ở giai 
đoạn làm đòng (LĐ) với mật độ gây hại 25 – 
50% diện tích lá ảnh hưởng không đáng kể đến 

năng suất. Thực tế là năng suất cắt lá 50% LĐ là 
5,68 tấn/ha và năng suất cắt lá 25% LĐ là 5,81 
tấn/ha.

Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất

Ruộng Số bông/m2 
(bông) Số hạt chắc/bông Trọng lượng 

1.000 hạt (gr) Năng suất (tấn/ha)

Cắt lá 50% ĐN 208 117 24 5,83

Cắt lá 70 % ĐN 223 109 24 5,82

Cắt lá 50% LĐ 201 118 24 5,68

Cắt lá 25% LĐ 209 116 24 5,81

Cắt chồi 10% ĐN 196 119 24 5,59

Cắt chồi 20 % ĐN 206 112 24 5,52

Cắt chồi 5% LĐ 186 110 24 4,91

Cắt chồi 10% LĐ 177 115 24 4,89

(Kết quả thí nghiệm này  là 01 trong 15 kết quả thí nghiệm giả tạo sâu đục thân và sâu cuốn lá 
được thực hiện tại lớp FFS tổ chức tại Ấp Phước Hậu, xã Phước Long)

Qua tự phân tích đánh giá các kết quả cho 
thấy học viện đã nhận biết được các loại sâu bệnh 
và thiên địch chính trên lúa và biện pháp quản lý 
chúng, nắm được kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV 
an toàn, hiệu quả và rủi ro do thuốc BVTV đem 
lại nếu quá lạm dụng vào chúng. Nhiều học viên 
áp dụng đúng kỹ thuật vào sản xuất và đã mang 
lại những kết quả tích cực: Sản lượng lúa tăng 
trong khi số lần phun thuốc hóa học giảm, thiên 
địch được bảo vệ, dịch hại trên đồng ruộng được 
quản lý (Bảng 2).

Nắm được đặc điểm của loài chuột hại, biện 
pháp quản lý, vai trò của thiên địch và ứng dụng 
thiên địch trong phòng chống sâu hại.

Biết tự ra quyết định các biện pháp xử lý 
đồng ruộng.

Hiểu rõ hơn về mối quan hệ tương tác, hỗ trợ 
lẫn nhau giữa vật nuôi (tôm, cá) và cây trồng (cây 
lúa) trong hệ sinh thái đồng ruộng. Phải chú trọng 
cả hai đối tượng vật nuôi và cây trồng, không xem 
nhẹ đối tượng nào; bởi chất thải của vật nuôi sẽ là 
nguồn dinh dưỡng cho cây lúa hấp thụ sinh trưởng; 
và ngược lại, rơm, rạ từ cây lúa sẽ là nguồn dinh 
dưỡng tự nhiên cho vật nuôi. Việc quan tâm đồng 
bộ cả vật nuôi và cây trồng giúp được đất canh tác 
có điều kiện giải mặn, tích ngọt tốt.

Qua lớp huấn luyện đã giúp nông dân có 
được nhận thức về tầm quan trọng của việc thiết 
kế công trình ao (ruộng) nhằm đáp ứng tốt cho 
sự phát triển của hai đối tượng là con tôm và cây 
lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện 
nay. Người dân canh tác lúa - tôm phải tính toán 
thời gian ương tôm càng xanh (ở ao ương) hoặc 
tận dụng mương vườn, bờ líp gieo mạ sẵn để 
khi cải tạo, rửa mặn triệt để xong có mạ cấy 
liền. Việc ương dưỡng tôm giống trước hay gieo 
mạ sẵn nhằm giúp cho thời gian nuôi tôm và 
thời gian trồng lúa được kéo dài hơn. Trên cơ sở 
đó chủ động trong việc rửa mặn, điều tiết nước 
ngọt, hạn chế xâm nhập mặn.

Có 80 - 90%  học viên tham gia lớp huấn 
luyện có khả năng truyền đạt và hướng dẫn cho 
người khác cùng làm theo.

3.6. Hiệu quả sản xuất
Qua số liệu tổng hợp cho thấy tại 15 lớp 

huấn luyện nông dân trên ruộng thực nghiệm 
trung bình đã giảm được 0,67 lần phun thuốc 
BVTV, giảm được 5,1 kg đạm/ha, tăng được 
trung bình 89,6 kg lúa/ha (tương đương 1,56%) 
và tăng trung bình 1.246,1080 đ/ha lúa. Việc 
giảm số lần phun thuốc và phân bón chưa nhiều 
do vụ lúa - tôm năm 2017, thời tiết thuận lợi nên 
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lượng phân bón cho lúa rất thấp, đồng thời qua 
lớp học nông dân áp dụng và ruộng sản xuất gia 

đình theo hướng quản lý dịch hại tổng hợp nên 
hạn chế sử dụng thuốc.

Bảng 5. Về hiệu quả sản xuất lúa của ruộng thí nghiệm so với đối chứng

Lớp 
số

Số lần phun 
thuốc giảm 

(lần/vụ)

Lượng phân 
đạm bón 

giảm (kg/ha)

Năng suất 
lúa tăng 

Hiệu quả 
kinh tế tăng 

(đ/ha) Ghi chú(kg/ha) (%)
1 0 0 100 1,5 840.000 Giảm giống và công
2 1 3,5 70 1,2 1.341.250
3 0 0 110 1,7 679.000 Giảm giống và công
4 2 7,3 -200 -3,1 707.187
5 1 1,2 70 1,4 1.811.000
6 0 0,93 100 1,8 991.333
7 0 11,2 70 1,1 839.466
8 2 7,2 53,3 1,0 2.029.000
9 1 10 157 2,6 2.378.000

10 1 1,3 40 0,8 945.000
11 1 12,5 100 1,0 1.760.000
12 1 8,3 125 1,0 1.942.500
13 0 6,8 100 1,6 641.000
14 0 0 -0,1 -0,4 -165.000 Giảm giống
15 0 6,5 448 10,1 1.951.890

Trung 
bình

0,67 5,1 89,6 1,6 1.246.108

Những điểm mới về thực hành canh tác của 
người dân tham gia lớp học hiện trường và nông 

dân canh tác theo tập quán hiện nay được trình 
bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Về sự thay đổi thực hành canh tác tôm càng xanh

Chỉ tiêu Nông dân học FFS Nông dân canh tác 
theo tập quán 

Thiết kế ao/
ruộng nuôi

Có ao ương tôm càng xanh trước khi thả ra 
ruộng lúa

Thả tôm trực tiếp ra ruộng lúa 
nên tỷ lệ sống thấp

Cải tạo ao/
ruộng nuôi

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật: Gia cố bờ, 
sên vét lớp bùn non ở đáy ao, lấy nước vào ngâm 
3-5 ngày sau đó xả cạn, bón vôi CaO đáy và bờ 
ao...sau đó tiến hành thả tôm giống vào ao ương.

Không quan tâm đến công tác cải 
tạo ao/ruộng, sên vét và lấy nước 
vào sau đó thả tôm trực tiếp vào 
ao/ruộng.

Quản lý môi 
trường, sức 
khỏe tôm càng 
xanh, động vật 
thủy sinh

Quản lý tốt các thông số môi trường quan trọng 
như: pH, độ kiềm, độ trong.
Định kỳ sử dụng vi sinh, vôi, zeolite, để điều 
chỉnh môi trường nước ao ương tôm càng xanh.
Sau 1,5 tháng từ khi chuyển tôm từ ao ương 
sang thay 10 - 20% nước từ ao lắng.
Cho tôm ăn theo trọng lượng thân, điều chỉnh 
thức ăn một cách hợp lý.

Năng suất tôm nuôi đạt được phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện tự 
nhiên, không áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật để quản lý môi 
trường ao nuôi, không quan tâm 
nhiều đến  động vật thủy sinh.
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3.7.  Tổng kết đánh giá lớp học
Tổng số 442 chứng chỉ đã phát ra.
Truyền thông rộng rãi về kết quả cũng như 

phương pháp huấn luyện cho nông dân trên các 
phương tiện thông tin đại chúng như website 
của Sở Nông nghiệp và PTNT, đài truyền thanh 
của huyện Phước Long - Bạc Liêu và đài truyền 
hình tỉnh Bạc Liêu.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận
Việc thực hiện kỹ thuật FFS đã nâng cao 

năng lực hoạt động cho người dân, cán bộ 
khuyến nông từ tỉnh xuống huyện góp phần 
nâng cao thu nhập cho hộ gia đình tại huyện 
Phước Long. Phương pháp FFS tác động tích 
cực trong việc thay đổi nhận thức của người 
dân trong canh tác, từng bước hướng sản xuất 
hàng hoá, chất lượng và an toàn đáp ứng nhu 
cầu của thị trường. Với kết quả đạt được thông 
qua các chủ đề học tập, có thể khẳng định 
phương pháp lớp học hiện trường là một trong 
những phương pháp khuyến nông phù hợp 
và hiệu quả cần được nhân rộng hơn cho tỉnh 
trong thời gian tới.

Học viên được chiêm nghiệm thực tế thông 
qua điều tra hệ sinh thái đồng ruộng hàng tuần, 
được học các biện pháp kỹ thuật canh tác và bảo 
vệ cây trồng... tăng cường khả năng chủ động 
của nông dân trong quyết định ứng dụng các 
biện pháp kỹ thuật. Đảm bảo an toàn dịch bệnh, 
tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. 
Giảm chi phí sản xuất nhất là chi phí BVTV, 
tăng hiệu quả kinh tế. Đảm bảo an toàn thực 
phẩm, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng. 
Lập lại cân bằng sinh thái tự nhiên góp phần 
phát triển nông nghiệp bền vững.

Phương pháp lớp học hiện trường là phương 
pháp cần được áp dụng trong công tác khuyến 
nông, giúp người nông dân thực hành ngay trên 
lớp, học lý thuyết đi đôi với thực hành. Với 

phương pháp này, nông dân được tham gia trực 
tiếp từ khâu chọn giống, thâm canh, đến khâu 
thu hoạch, bảo quản, người học được quyền lựa 
chọn nội dung học tập, thời gian, địa điểm “lên 
lớp” và sẽ được áp dụng phổ biến trong công 
tác khuyến nông của tỉnh Bạc Liêu từ nay đến 
những năm sau.

4.2.Những khó khăn và hướng khắc phục
Phần lớn nông dân đã quen với phương 

pháp tập huấn một chiều, ít thảo luận, phát biểu 
nên áp dụng phương pháp học tại đồng ruộng 
(FFS) đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện 
(1-2 tuần đầu).

Do đặc thù của lớp học là tiến hành vào buổi 
sáng để quan sát sâu hại và thiên địch nhưng 
nông dân bận việc đồng án nên đôi lúc đi học 
chậm hơn so thời gian quy định.

Địa phương chưa hoàn thiện về hệ thống đê 
bao, chưa thành lập các tổ chức: HTX, tổ sản 
xuất để tiếp nhận và nhân rộng mô hình.

Nông dân tiên tiến còn ít, đa số nông dân có 
ruộng manh mún, mặt ruộng chưa bằng phẳng. 
Một số hộ do thiếu vốn, sợ rủi ro, vẫn còn tập 
quán sản xuất: sạ lượng giống cao, bón lượng 
phân đạm cao...

Mô hình tôm - lúa vẫn còn phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện thời tiết từng năm.

Kỹ thuật rửa mặn và áp dụng các phương 
pháp rửa, cũng như cải tạo ruộng nuôi còn hạn 
chế ở một số nông dân.

4.3. Bài học kinh nghiệm
Cần có sự nhất quán trong nhận thức của 

người dân, cũng như các cấp, các ngành về lợi 
ích của việc canh tác mô hình này, có như vậy 
thì việc triển khai các lớp huấn luyện sẽ thuận 
lợi hơn.

Có sự hỗ trợ quyết liệt của chuyên gia từ 
đơn vị tư vấn đến địa phương trong chỉ đạo, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật thì hiệu quả, 
năng suất sẽ tăng.

Hạn chế cá, 
cua hại lúa khi 
mới sạ lúa

Thiết kế ao ương để khi lúa đẻ nhánh rộ rồi 
mới thả tôm từ ao ương vào ruộng lúa Không quan tâm đến ao ương
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Những hộ nông dân nào có đủ điều kiện 
như công trình hoàn chỉnh, trang thiết bị đầy 
đủ kết hợp với kỹ năng quản lý tốt, chịu khó 
trong trao đổi, học tập tại đồng ruộng và mạnh 
dạn ứng dụng vào thực tiễn thì sản xuất đạt 
hiệu quả.

4.4. Đề xuất
Mô hình canh tác lúa - tôm là mô hình thông 

minh thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 
tuy nhiên những năm tiếp theo mô hình này gặp 
rất nhiều khó khăn, năng suất tôm, lúa không ổn 
định, nhiều dịch bệnh trên tôm xảy ra liên tục 
trên diện rộng và sâu hại trên lúa cũng xảy ra 
thường xuyên do biến đổi khí hậu, những cải 
tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, đất canh 
tác có xu hướng nhiễm mặn cao hơn trong khi 
điều kiện của người dân phần lớn là khó khăn 
nên các ban, ngành của địa phương nên quan 
tâm chỉ đạo sản xuất, đầu tư mô hình tôm - lúa 
cho vùng canh tác lúa - tôm trong tỉnh nhằm 
áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến đạt hiệu 
quả cao.

Trong sản xuất người dân vẫn chưa thay đổi 
tập quán canh tác cũ nên hiệu quả kinh tế trung 
bình của mô hình này nhiều năm qua thấp so 
với tiềm năng đất sản xuất, nguy cơ rủi ro do 
dịch bệnh, sâu hại cao trong khi phương pháp 
tập huấn FFS mang lại hiệu quả rất cao, do đó 
FFS nên tiếp tục được tổ chức để nông dân nâng 
cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, tăng cường khả 
năng chủ động của nông dân trong quyết định 
ứng dụng các biện pháp kỹ thuật. Đảm bảo an 
toàn dịch bệnh, tăng năng suất, chất lượng cây 
trồng, vật nuôi.
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ESTABLISHMENT AND OPERATION OF FARMER FIELD SCHOOL 
ON INTEGRATED RICE – SHRIMP FARMING SYSTEM

Doan Van Bay1∗, Nguyen Hoang Linh2, Ngo Tien Dung2, Huynh Quoc Khoi3,  
Nguyen Phuong Hung3, Le Kim Yen3,  Dang Bich Duy3, Pham Hoang Vu3,  

Dương Minh Thuy3, Truong Chi Linh3, Tran Thanh Hai3

ABSTRACT 
This study was undertaken to apply a field-based training method that found and developed by the 
Food and Agriculture Organization (FAO). Farm field school was applied to farmers cultivating 
on the integrated rice – shrimp farming system in Bac Lieu province. Implementing organizations 
have coordinated with the Professional Agency and Local authorities to select sites, draw up a list 
of participants in the class, design the program, allocate staff and define the contents. Farm field 
schools are supervised, evaluated and analyzed for learning outcomes during the trainning time.

A total of 250 participants were surveyed to develop the contents of the program, from which 
15 training classes were organized in four communes and one town in Phuoc Long district, Bac 
Lieu province. Each training class carries out actual field experimentations which are practiced 
through weekly field ecosystem analysis. This approach has positively impacted on changing 
people’s perceptions of shrimp culture and rice farming. After 4 months of implementation 442 
farmers completed the program. There are 80 - 90% of participants in the training classes are able 
to communicate and guide others to follow this farming practices. Farm field school training is a 
method that needs to be applied in extension work to increase farmers’ activeness in deciding on 
the application of technical measures. The research team also presented difficulties and solutions, 
lessons learned and recommendations when applying this training method.

Keywords: farm field school, integrated rice – shrimp farming system.

Người phản biện: TS. Phan Thanh Lâm
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